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Paskiro Nr.įĮkaina 30 et.

----------— SKAUTŲ AIDAS-------------- --
Lietuvos skautų Ir skaučių lai kraitis Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos organas

Redaktorius vyr. sktn. Antanas S a u lo įjis Redakcijos Ir administracijos adresas: KAUNAS.
Leidėjas Lietuvos Skautų S q j u n g a * Nepriklausomybės aikštė 4, telefonas 2 65 34

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

Prenumeratos kaina metams:
Lietuvoje i jaunesniesiems skautams-ėms — 2,75 Lt; skautams-ėms — 4 Lt; neskaųtams — 5 Lt. Užsienyje: (Išskyrus Latviją Ir Estiją, kur taikomas vidaus tarifas) dvigubai. 
Skelbimų kaina pagal susitarimą e Už skelbimų turini redakcija neatsako « Užuojautos 5 Lt, padėkos — 3 Lt.; spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. 
Rankraščius, piešinius, nuotraukas siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra; nesunaudoti nesaugomi; grąžinami, Jei atsiunčiama 

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

Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose.
1939 (XVH) metai. Birželio mėn.

Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
11—12 (227-8) Nr.

PAMESTAS LIUDIJIMAS.

ŠIMONYTĖS, PAULINOS, išduotas Kauno Centro Tunto 
tuntininkės, 1938 m.

Labai skubų! Labai svarbu!

Vykstantiems į Angliju
Visi, kurie yra pareiškę norą vykti į tarptautinį 

skautų vyčių sąskrydį Anglijoje, prašomi:
1. Pranešti ądresą, kuriuo galima siųsti skubius 

pranešimus.
2. Iki šio mėnesio 23 d. atsiųsti 50 lt pinigų.
3. Jei kas būtų nutaręs ten nebevykti, tuojau 

apie tai pranešti.
Kelionė su stovyklos mokesčiu kaštuos 480 lt. 

Vieneto vadu kviečiamas vyr. sktn. kap. gyd. Kaza
kevičius. Smulkesnių informacijų išsiunčiama turi
mais adresais raštu.

Užsienio skyrius.

SKAUTŲ AVIO-MODELISTŲ KURSŲ ATGARSIS.

Po įvykusių ayio-modelistų kursų, rengtų skautams, Skau
tiškų Reikmenių Tiekimo skyriun kreipėsi daugelis skautų, pra
šydami reikiamos medžiagos avfo modelizmui. Skyrius, norėda
mas ir čia padėti Skautams, iš Aero Klubo perėmė platinti skau
tams — avio modelistams įvairius avio modelius ir kitas reik- 
menes.

Sekite Skautų Aidą, plačiau bus ten pranešta ir pažymė
tos kainos.

KNYGĄ, 

kurią parašė skau- 

tybės kūrėjas 

lordas

R. Baden- Powellis, 

turėtų turėti ne tik 

kiekvienas skautas 

ir vadas, bet ir 

kiekvienas jaunuo

lis.

Kaina tik Lt 1,75.

* Reikalaukite *

* knygynuose. *
SKAUT/BE B 
BERNIUKAMS

SKAUTAS YRA PRAKTIŠKAS,
įsigyja visa tai, kas yra naudinga ir reikalinga iškyloje ar 
stovykloje.

1. Kuprinė-kelionmaišis jaun. skautams-ėms ............. Lt 6,25
2. Kuprinėrkelionmaišis su 1 kišene skautėms-ams .. Lt 9,—
3. Kuprinė-kelionmaišis su 2 kišenėm skautėms-ams Lt 12,—
4. Kuprinė, kariška, ......................................................... Lt 6,—
5. Palapinės .......................................... nuo Lt 28,— iki Lt 500,—
6. Antklodė ...................................................................... Lt 22,—
7. Gertuvė — baklągė ...........................  nuo Lt 5,— iki Lt 6,50
8. Katiliukas ...................................................................... Lt 8,—
9. Duonmaišiai ...................................... nuo Lt 10,— iki Lt 13,—

10. Draugovės vaistinėlės .................................................. Lt 13,—
11. Individualinė vaistinėlė............................................... Lt 3,75
Viską gausite Skautiškų Reikmenių Tiekimo Skyriuje,
Kaunas, Nepriklausomybės a. 4.

Studentai skautąi rūpestingai mokosi šaudyti. Skaučių išleistuvių arbatėlė.
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Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas Respublikos Prezidentas Antanas Smetona skaučių stovykloje.

Švietimo Ministro žodis moksleiviams
MOKSLO METAMS BESIBAIGIANT, VI.15 P. ŠVIETIMO MINISTRAS DR. L. BISTRAS PER RADIJĄ PASAKĖ 

KALBĄ. ČIA SKELBIAME P. MINISTRO KALBOS DALĮ, TAIKOMĄ MOKSLEIVIAMS.

Brangus jaunime, šiandien tu baigi sa
vo darbus, savo vargus. Vieni jūsų, gavę 
•į rankas brandos atestatus, visiškai atsi- 
skirsite nuo tos mokyklos, kurioje esate 
praleidę ne vienus savo brangios jaunys
tės, džiaugsmo ir liūdesio metus, kiti iš- 
vyksite laikinai atostogų. Pasisekimai ir 
nepasisekimai, kaitaliodamiesi, lydėjo jus 
kasmet, bet šiandien jūs esate laimingi, 
mes, štai, jums jau paruošti atestatai. Juos 
gavę, jūs bandysite daryti pirmuosius sa
varankiškus žingsnius, nuo kurių pareis 
jūsų laiminga ar nelaiminga ateitis. Bran
dos atestato gavimo iškilmingas momen
tas yra ne tik iškilmingas aktas, bet ir pri
minimas, kad prasideda paskutinis pasi
ruošimo tarpsnis žmogaus gyvenime. Jei 
ligi šiolei didelė, labai didelė atsakomybė 
už jūsų tinkamą auklėjimą bei paruošimą 
gyvenimui slėgė jūsų tėvų ir mokytojų 
pečius, tai nuo šios dienos jūs pasiimate 
tą atsakomybę sau, nes mokytojų įtaka jū
sų nebepasieks, o tėvų autoritetas, dau
gumui pradėjus gyventi toli nuo jų, labai 
silpnai tegalės reikštis jūsų kasdieniniuo
se darbuose. Taigi savo būsimojo gyveni
mo bei laimės darytojais būsite jūs patys.

Laimingas jaunimas, kuris, išeidamas iš 
mokyklos, iš tėvų namų, išsineša iš jų tiek 
moralinės stiprybės, tiek suformuotą cha
rakterį, jog savarankiško gyvenimo, ne
kontroliuojamo gyvenimo pagundos jo ne
suvilioja, nepajėgia jo pasukti į šunkelius. 
Greitai paskutinį kartą peržengsite savo 
mokyklos slenksčius, palikdami joje savo 
jaunojo gyvenimo nemažą ir labai brangų 

tarpą. Bet, palikdami mokyklą, nepaliki
te savo brolių, seserų, — vieni jų liks mo
kytis jūsų apleidžiamoje mokykloje, kiti, 
neturėdami laimės siekti aukštesniojo ir 
aukštojo mokslo, liks savo kaimuose, so
dybose ir ten dirbs ne tik sau, bet ir jūsų 
naudai, kad galėtumėte lengvai eiti tuo 
keliu ir toliau, kuriuo eiti pradėjote. Jūsų 
broliai, sesės taip pat norėtų to, ko jūs 
siekiate, bet atsisako tik dėl to, kad jūs 
galėtumėte būti laimingi.

Tačiau ne tik dėkingumas turi rišti jus 
su tuo kaimu, iš kurio mes visi esame iš
ėję arba išeiname, bet ir tas įsitikinimas, 
kad jaunimui, einančiam mokslus, neva
lia atitolti nuo tos liaudies, kuri pudaro 
mūsų tautos kamieną, kuri savo darbu iš
laiko kraštą, taigi ir tave, mielas jaunime. 
Dėl to ne tik atostogų metu, bet ir šiaip 
kiekviena proga stenkitės bendrauti su 
savo broliais, sesėmis, su savo kaimo jau
nuoliais, šviesdami juos kiek sugebėdami, 
dalindamiesi žiniomis ir įspūdžiais, ku
riuos atsivešite iš miesto, iš naujos mo
kyklos; paskaitykite jiems laikraštį, par
vežkite gerų knygų. Nesibijokite su jais 
kartu dirbti lauko darbų atostogų metu: 
tas bus ir sveika, ir naudinga, ir neatito
lins jūsų nuo kaimo gyventojų ir jųjų gy
venimo.

Tie, kurie šiandien gausite atestatus, 
ruoškitės rimtai pasirinkti tą amatą, tą 
mokslo šaką, kuri kiekvienam labiausiai 
patinka. Bet, rinkdamiesi specialybę, ne
ieškokite tokios, kuri, jūsų manymu, ga
lėtų duoti didžiausius pelnus ir reikalauti 

mažiausiai darbo. Tik darbas tepateisina 
pelną, tie gi, kurie turi pelno be darbo, 
pasiima jį iš tų, kurie dirba, vadinasi, — 
jie vagia iš visuomenės. Nesibijokite dar
bo ir atsiminkite, kad joks darbas taip ne
žemina žmogaus, kaip dykaduoniavimas. 
Todėl, rinkdamiesi profesiją, atsiminkite, 
kad kraštui yra reikalingi ne tik baltaran
kiai raštininkai, bet ir geri amatininkai, 
geri pramonininkai, geri pirkliai: šie žmo
nės, jei tik sugeba pasirinktą darbą dirbti, 
šiandien geriau gyvena, kaip daugumas 
aukštuosius mokslus baigusių jūsų drau
gų. Suprantama, kad tokių specialistų 
reikia ypač mums, lietuviams. Tačiau ko
kią specialybę jūs bepasirinktumėte, ne
pamirškite vieno, kad esate žmonės, kad 
turite kiekvieną darbą, kurį bedarytumė
te, sudvasinti jį savo stipria moraline as
menybe, visada ir visur pasilikdami idea
listai, kokie esate dabar. Jei mūsų kraš
tui yra reikalinga visokių specialistų, jei 
be jų mes negalime ir negalėsime apsieiti, 
tai be idealizmo, be pasišventimo savo 
tautos ir valstybės labui, jokie, kad ir kaip 
bebūtų išlavinti, specialistai laimingos 
Lietuvos nesukurs.

Tad išlaikykite skaistų, šviesų idealiz
mą iki gyvenimo galo, neleisdami savęs 
klaidinti nei blogiems pavyzdžiams, nei 
piktai pašaipai. Skaisti, kilni siela, stipri 
asmenybė bus ir liks taip individualinio, 
taip visuomeninio laimingumo pagrindas, 
nors ir kažką besakytų sunykę, savo min
džiojamą žemę tematą morališkieji inva
lidai.

GRAŽI TU, MANO BRANGI TĖVYNE • 271
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Skautai, skautės! Atėjo gražioji 
vasara: iš miesto dulkinų gatvių 
vykime į laukus, miškus, kaimus 
— keliaukime, iškylaukime, sto
vyklaukime. Moksleiviai, "studen
tai, turėdami 2—3 mėn. atostogų, 
nors kelioms dienoms išvykime į 
iškylas; pėsti išlaipiokime visus 
apylinkių piliakalnius; išvaikščio
kime ir žingsniais išmatuokime ke
lius, takus, kalnus ir klonius; pieš- 
kime, fotografuokime ir aprašyki
me savo krašto bažnyčias, pilis, 
malūnus, charakteringus pastatus, 
kryžius. Negailėkime tam laiko 
ir darbo.

Tik savo kraštą pažindamas tė
vynei sunkiomis valandomis būsi 
naudingas. Skautas savąjį kraštą 
turi pažinti taip, kaip geras ūki
ninkas pažįsta savo ūkį. Supran
tama, tuo norima pasakyti, kad 
kiekvienas skautas pažintų savo
jo krašto žmones, jų papročius, 
gamtą, istorines liekanas, kelius, 
tiltus, miestus, bendrai, viso kraš
to gyvenimą ir kultūrą.

Surašykime savo kelionės įspū
džius, nuotykius, iš žmonių lūpų 
išgirstus padavimus, atsiminimus. 
Kuriems laikas ir aplinkybės leis, 
stokime į jaunuomenės darbo sto

‘fčaip it.asa.hos atostogas
Rašo psktn. Kęst. Kasperavičius, „Vyčio“ korporacija.

Jau ne už kalnų atriedančių atostogų 
malonumai, kurių visi su nekantrumu 
laukia. Visiems miela ta vasarėlė, o juo 
labiau skautams, taip mėgstantiems gamtą.

Su nekantrumu išsėdėję klasėse bei 
bukluose, laukėme pavasario, kad bent 
vieną kitą dieną paiškylautumėm, o pas
kui vasarą praleistumėm porą malonių 
savaičių stovykloje.

Tačiau ne visi galės patirti stovyklos 
malonumų. Vieniems materialinės sąly
gos neleis, kiti atostogų metu turės pa
dėti tėveliams dirbti ūkiuose (daugiausia 
ir turiu galvoje skautus, kilusius iš kai
mo).

Yra sakoma, kad nuo mažų darbų 
einama prie didelių. Taip ir čia. Jei sto

atostogas
vyklą pajūryje, nuo Palangos į 
Šventąją autostrados tiesimo dar
bams. Nors pavienių mūsų bus 
labai mažai padaryta, bet sudėję 
visų į krūvą atliktų darbų sauje
les, turėsime kalnus supiltus. Dar
bas yra gražaus rytojaus laidas.

Išmokime gerai skaityti karinius 
žemėlapius, paišyti eskizus ir per
spektyvines vietovės nuotraukas. 
Atostogaudamas padaryk savo 
apylinkės eskizą. Vasara tam ge
riausias laikas.

Po atostogų visų mūsų padary
tų darbų suruoškime draugovėse 
parodėles. Ten savo darbus paly
ginsime su kitų darbais.

Jei tau atrodo, kad ir kokį gar
bingą darbą dirbi, vistiek galuti
nai išrauk prietarą, kad žemės 
darbas yra žemas, tik prastiems, 
nemokytiems žmonėms tinka 
dirbti. Nereikia jo gėdytis: imk 
į rankas plūgą, grėblį, kastuvą ir 
žygiuok į laukus su daina.

Tačiau neužtenka gerai dirbti 
darbą, skoningai aplinką sutvar
kyti, reikia mokėti santykiauti su 
kitais žmonėmis, įsisąmoninti pa
reigas visuomenei, valstybei ir šei
mai.

Vyr. skltn. ANT. UMBRASAS.

vyklauti kuris ir negalės, tai savaitę ar 
dvi keliauti juo labiau negalės. Todėl pir
ma būsimų kelionių po Lietuvą, reikia 
pasistengti gerai pažinti savo apylinkes.

Skiltis išvien.
Mokslo metais gražiai susigyvenusi 

skiltis neturėtų iširti vasarą. Tos pačios 
skilties skautai, išvykę atostogų, manau, 
vienas nuo kito gyvens netoliau 10-15 km. 
O toks atstumas skautukui, pilnam ener
gijos, tai tik malonus pasivaikščiojimas. 
Susigyvenusios skilties skautai turi jausti 
pareigos vieni kitus aplankyti, o belan
kant savo brolius, reikia stengtis kuo ge
riausiai pažinti apylinkes, kelius. Be to, 
kartais keliese susitarę ras vieną kitą

Saoanoclams

Pūtė žiauriai šaltas vėjas, 
Sniegu užvertė kelius, 
Daug motučių išlydėjo 
Apsiverkę sūnelius.
Ėjo mūsų savanoriai
Laisvės jausmo lydimi.
Jie sugrįš linksmi namoliai, 
Pergalę atnešdami.
Ir sušvito horizontai, 
Džiaugsmas veržės iš širdies: 
Vieni grįžo, kiti fronte 
Nebijojo rast mirties.
Laukė motina prie vartų
Sūnų grįžtant iš kovos, 
Skundėsi ir verkė kartu 
Ji sūnaus ir Lietuvos.

AAKAAKKAKAAAKKAAAAA

laisvą dieną pažygiuoti su kuprinėmis. 
Svečiavimasis vasaros metu, skilties skau
tus dar daugiau suriš.

Savo apylinkių pažinimas labai gali 
praversti ateičiai. Juk yra naudinga kel
rodžio specialybė, ir kodėl jos neįgyti iš
naudojant vasarą. Žinodami kelius, kele
lius ne tik savo kaime, valsčiuje, bet ir 
apskrityje, daug prisidėsim prie savo 
skautiškumo pakėlimo, kuris labai gali 
praversti karo atveju.

Būtina, kad skilties skautai vesitų at
skirai tokių kelionių dienoraščius apy
linkei pažinti, o mokslo metais visi ben
drai suvestų visas pastabas į bendrą skil
ties dienoraštį, kuriame gautųsi vaizdin
gas savos apskrities etnografinis vaizdas.

Be to, keliaudami (žinoma, tik su 
skautiška uniforma) užsirašykim būdin
gesnius vietovardžius, nugirstus įdomes
nius išsireiškimus, patarles, priežodžius.

Ir su geležim!
Paskelbtas geležinis vajus! Skiltys ren

giasi jį vykdyti. Puiki proga pasireikšti 
individualiai.

Kiek mūsų tėviškėse patvoriais bei 
pakiemiais primėtyta visokiausių gelžga
lių, kurie tik gadina vaizdą. Laisvu lai
ku apvalykim savo gimtąjį kampelį nuo 
geležinių šiukšlių. Iš to turėsim naudos 
ir tokia kuklia auka paremsim mūsų šau
nią kariuomenę.

Be to, skiltyje gali būti paskelbtas 
individualus konkursas „geležinio“ skau
to vardui įgyti.

Dėkingumas tėvams.
Mokslo metais naudojamės kuo di

džiausiu tėvelių duosnumu. Jie rūpinasi

272 • ŠALIS, KUR MIEGA KAPUOS DIDVYRIAI;
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mums sudaryti kuo geresnes sąlygas, kar
tais atsisakydami nuo gardesnio kąsnio. 
Už visa tai turim būti be galo dėkingi.

Todėl vasarą nebaltarankiaukim, ne
guliu ėkim saulės įkaitoje, nebūkim popi
namais ponaičiukais. Juk ne vienas ma
tom sesutes ar brolius prakaituotus nuo 
darbo. Skautas juo labiau neturėtų atsi
likti; nesirinkti sau ko lengvesnio darbo 
(tik pagrėbstyti ar pan.), bet eiti sykiu su 
kitais, žinoma, pagal savo jėgas. Gal tė
veliai ir pasakys: „Ką tu čia, vaikeli, ne
sivargink. Juk esi prie to juodo darbo 
nepripratęs“. Bet juk esame skautai, da
vėm iškilmingą pasižadėjimą vykdyti įsta
tus. O toks tėvelių pareiškimas bus gal 
daugiau tik iš mandagumo. Juk ir jiems 
bus malonu pasididžiuoti, kad štai jų sū
nus gali ne tik mokytis, bet ir žagrę, dalgi 
valdyti. Mums bus tik sveikiau, kai mū
sų prakaituotus pečius spirgins saulutė ir 
grūdins sveikatą.

Tad, broliai, nors šitaip kukliai pasi
stenkim atsilyginti tėveliams. O jie mus 
visada vienai kitai dienai, laisvesniu laiku, 
mielai išleis kelionėn aplankyti savo bro
lius ir pažinti apylinkes.

Artyn į kaimą!
Atostogų metu palaikykim kuo geriau

sius santykius ne tik su namiškiais ir sam
diniais, bet ir su kaimynais, o ypač su mo
kyklos suolo draugais. Nesijauskim po
naičiukais ir atminkim, jog esame kaimo 
sūnūs. Mūsų inteligentija, kilusi iš kai
mo, vis labiau tolsta nuo to kaimo, nors 
kaimas sparčiai kultūrėja. Tačiau to skau
tas niekad neprivalo daryti.

Vyresnio amžiaus skautai turi stengtis 
ko daugiausia bendrauti su šauliais, pa
dėti jiems kultūrinti kaimą, pasiūlyti jiems 
savo patarnavimų, o kartais ir vieną kitą 
sumanymą.

Kaimas reikalingas sveikų pramogų, 
ne tokių kaip dabar. Jaunimas mūsų noro 
su juo bendrauti niekad neatmes ir todėl 
pramogose sitenkimės įnešti skaidresnio 
lietuviško elemento. Laukuose ar pasiro
dymuose mokomės visokio sąmojaus. Ko
dėl viso to neparodyti jaunimo gegužinė
je, ypač jei ji rengiama šaulių. Sauliams 
patalkininkauti vyresnieji turi plačią dir
vą. Čia nekalbu apie studentus skautus, 
kurių tai šventa pareiga ir kurie tai pui
kiai supranta.

Uniforma.
Pramogų metu, ar šiaip šventadieniais 

nevenkim užsidėti skautiškas uniformas. 
Mokslo metais, rodos, yra nemenkas bū
rys skautų, bet atėjo atostogos — skautai 
kažkur išnyko. Gerai, jei matai kurį nors 
su ženkleliu, bet su uniforma — retas. 
Argi ji tokia negraži?! Jauskim pareigos 
ne tik skautiškumą, bet ir skautišką imi-

Vykstant į miškų vasarų .. :" 1
Čia duodame skautams-ėms svar

besnes vietas vyr. sktn. dipl. miški
ninko J. Kuprionio straipsnio, 
kuris VI. 10 buvo [dėtas XX Am ž.

Pageidaujama, kad mūsų stovyk
lautojai, iškylautojai ir keliautojai 
miško apsauga, ir ypač priešgaisrine 
miško apsauga, būtų labai susirū
pinę.

Tačiau čia miške veikia kitokia tvar
ka ir kitoki papročiai, negu miestų gatvėse 
ar namuose. Perdaug neatsargus elgesys 
miške gali sudrumsti gamtos harmoniją ir 
atnešti didelių nuostolių. Vasarą ypač 
aktualus miško gaisrų pavojus. Ir kada į 
miškus gausiai pradeda lankytis žmonės, 
tasai pavojus itin padidėja. Dėl to kiek
vienam, vykstančiam į mišką, žinotini bent 
elementariausi dalykai, kaip elgtis miške 
su ugnimi.

Kad nereiktų žmonėms per daug var
žytis ir baimintis dėl gaisro miške, tenka 
pažymėti, jog ne visuose miškuose ugnis 
yra vienodai pavojinga. Yra tokių miškų 
ir vietų, kur ir tyčia degdamas gaisro ne
sukelsi. Tokie gaisrui nepavojingi yra be
veik visi lapuočių veislių miškai. Čia tik 
ankstyvą pavasarį, kai būna išdžiūvusi 
sausa pernykštė žolė, tai gali kilti gaisras. 
Vėliau, kai šviežia žolė paauga, kai miš
kas sulapoja, tai nebelieka lengvai de
gamos medžiagos, ir tokiam miškui ugnies 
pavojaus nebėra.

Taip pat mažai tėra pavojingi gaisrui 
brandūs (suaugę) išsiretinę spygliuočių, 
t. y., pušies bei eglės, medynai, kur dirva 
apaugusi tankia pievažole. Tokiuose miš
kuose mažai tėra lengvai degamos me
džiagos ir ugnis įsikabinti negali.

Labiausiai pavojingi gaisrui yra sausų 
pušynų tankūs jaunuolynai. Čia žemė bū
na padengta spyglių, smulkių šakelių, žie
velių pabiromis arba išdžiūvusiomis sa
manomis, kerpėmis, viržiais (šilais), kurie 
vasarą nuo menkiausios kibirkštėlės kaip 
parakas užsidega ir gaisras bežiūrint iš
siplečia. Taigi visos tokios sausos, pušynų 
vietos, ypač dar kur kadugys (ėglis) mai
šosi ir kur dirva nepadengta pievažole, 
yra labiausiai pavojingos gaisrui. Ir čia 
ne juokais su ugnimi reikia elgtis labai 
atsargiai, jei iš viso yra būtinas reikalas 
čia ją vartoti. Be to, dar bijo ugnies tan
kūs eglynai, o taip pat ant durpinio dir
vožemio auganti miškai.

Dažniausia gaisrų kaltininkais būna 
pypkoriai, nes kiti, paprastai, nei degtukų 
nesinešioja.

Ugnį kuriant reikia būti atsargiems vi
suose miškuose. Gaisrui nepavojinguose 
miškuose ugnies negalima kurti po me
džiais, nes ugnis gali apskrudinti lapus ir 

formą propaguoti. Šventadieniais nesigė- 
dinkim nuvykti miestelin skautiška uni
forma, kuri atostogų metu nedėvima, ma
nau, ne iš kuklumo, bet iš apsileidimo.

Šios mano mestos padrikos mintys tė
ra tik metmenys skautui praleisti vasarą. 
Joms, manau, pritars ne viena susigyve
nusi skiltis, savaip jas prisitaikys, praplės 
ir būtinai — įvykdys. 

tuo pakenkti medžiams, o taip pat ir šak
nims. Tiek gaisrui nepavojinguose, tiek 
pavojinguose miškuose ugnį tegalima 
kurti aikštelėse toliau nuo medžių. Že
mės paviršius čia paprastai turi būti nu
valomas, padarant reikiamo dydžio aikš
telę plikos žemės. Ypač tatai svarbu gais
rui pavojinguose miškuose, kad ant žemės 
esančios sausos pabiros bei samanos ne
pradėtų degti ir neišsiplėstų. Vėjuotą die
ną didesnio laužo tokiuose miškuose iš 
viso negalima kurti.

Dar keletą žodžių apie miško gaisro 
gesinimą. Miške, jeigu tai nėra tankus 
nuo sausų šakų nenusivalęs jaunuolynas, 
ugnis, paprastai, plečiasi pažeme: dega 
nukritę spygliai, sausos šakelės, išdžiūvu
sios samanos, kerpės, viržiai ir taip ugnis 
plečiasi aplink slinkdama pavėjui. Tokią 
ugnį pačioje pradžioje labai lengva už
gesinti. Tik ją reikia gesinti ne turimu su 
savim bonkoje vandeniu — jį geriau iš
gerti, kad gaisrą gesindamas netrokštum 
— bet reikia tuojau pat nusilaužti žalią 
medžio, geriausia lapuotą, šaką ir imti 
skubiai, pirmyn slenkančią ugnį iš kraš
tų plakti — mušti, šluojant atgal. Jei tik 
laiku susigriebsi, tai ir vienas sėkmingai 
tokį beprasidedantį gaisrą likviduosi.

Didesni miško gaisrai gesinami taip 
pat ne su vandeniu — jis tik reikalingas 
gesintojams atsigerti — bet su kastuvais, 
grėbliais, kirviais ir piūklais. Mat išsiplė
tus miško gaisrui svarbu užkirsti kelią 
slinkti pirmyn bei į šalį. O tai atsiekiama 
nugrėbus bei su kastuvu atvertus grynos 
žemės juostą, kurią priėjusi ugnis ir pa
kelyje nebegaudama degamos medžiagos 
būna priversta sustoti ir sunykti. Jaunuo
lynuose, kada ugnis pradeda eiti medelių 
viršūnėmis, jau tenka su kirviais ir piūk
lais daryti juostas; dažniausia šiam pa
naudojami esami artimiausi keliai, kvar
talinės linijos. Per daug išlepusiai mies
čioniškas vaizdas gaunasi, kai kilus ko
kioj nors vasarvietėj gaisrui, jos lanky
tojai, užuot skubiai puolę ugnį gesinti, vi
si stengiasi kuo greičiausiai išsinešdinti. 
Baimė visiškai ne vietoj. Nė kada ugnis 
miške nesiplečia taip greit, kad būtų nors 
mažiausias pavojus likti ugnies užkluptam.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Brolijos vadų kursų 
dalyviams

Brolijos vadų lavinimo skyriaus (jaun. 
skautų, skautų, jūr. skautų ir skautų vy
čių) vadų kursų stovykla šią vasarą nu
matoma ruošti liepos mėn.; prasidės apie 
to mėn. vidurį.

Smulkios stovyklos ir visais kursų rei
kalais instrukcijos bus išsiuntinėtos kur
sų dalyviams pagal jų nurodytus gyv. 
vietos adresus,.

Kas būtų savo adresą pakeitęs, prašo
mas naująjį adresą pranešti brolijos va- 
dijai.
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Išvertė J. Rauba.

Patikas Čakrabasti buvo kaimo vaikų 
vadas. Jis nusprendė iškrėsti naują juoką. 
Didelis, šimtametis medis gulėjo pakran
tės dumble ir laukė, kada iš jo padirbs 
laivo stiebą. Patikas nutarė, kad jie ben
dromis jėgomis turį nustumti tą rąstą nuo 
vietos visai į kitą vietą. Pamatęs savi
ninkas ir nustebs ir supyks, gi jiems bus 
gardaus juoko iki pat ausų. Visi vienin
gai sutiko su tuo pasiūlymu ir ėmėsi dar
bo. Bet Patiko brolis Makanas, iki šiol 
sukinėjęsis aplink be jokio tikslo, dabar 
užsirioglino ant rąsto ir ramiausiai atsi
sėdo, nesakydamas niekam nė žodžio. 
Akimirką berniukai buvo sumišę. Tačiau 
vienas jį nedrąsiai pastūmėjo ir liepė at
sistoti. Bet jis nejudėjo iš vietos. Jis 
buvo dar toks jaunas ir mąstąs apie žai
dimų netikslingumą, filosofas. Patikas, ne
tekęs pusiausvyros, suriko: „Makane, jei 
tu šią minutę nenulipsi — primušiu!“

Makanas tik patogiai atsisėdo. Buvo 
aiškiai matyti, kad Patiko garbė reika
lauja šį grasinimą įvykdyti. Bet lemiamą 
akimirką pritrūko drąsumo. Bet greit jo 
galvoje gimė naujas planas, kuris turėjo 
priversti jo brolį nusileisti ir palinksminti 
berniukus. Jis įsakė jiems išjudinti rąstą 
kartu su Makanu. Makanas girdėjo brolio 
žodžius, bet savimeilė neleido palikti vie
tą. Vargšas visai nė nepagalvojo, kad jo 
atkaklumas veda į pavojų, kas dažnai at
sitinka ieškantiems tuščios' garbės.

Berniukai pradėjo, sukaupę visas jėgas, 
stumti rąstą, šaukdami: „Vienas, du trys 
«— pirmyn!“ Sulig šiais žodžiais, rąstas 
apsivertė drauge su Makanu, jo filosofija, 
garbe ir visu kitu.

Visi džiaugsmingai sušuko, bet Pati
kas buvo kiek nusiminęs. Jis numatė to 
pasėkas. Ir tikrai, Makanas pakilo nuo že
mės aklas kaip Likimas ir piktas lyg Fu
rija. Puolė Patiką, apdraskė jam veidą, 
sumušė, apspardė ir jis verkdamas nu
bėgo namo.

Patikas nusišluostė veidą, atsisėdo ant 
pasinėrusio upės pakrantėje laivo krašto ir 
pradėjo kramtyti sausą žolės stiebą. Pri
siartino laivas ir kažkoks žilaplaukis ir 
tamsiaūsis, matyt, jau pagyvenęs ponas, 
išlipo krantan. Jis pamatė berniuką, sė
dėjusį ant laivo krašto ir paklausė, kur 
gyvena Čakrabasti. Patikas vis dar kram
tydamas žolę tarė: „Va, ten!“ Kur jis 
rodė, buvo visai neaišku ir nepažįsta
masis savo klausimą pakartojo antru kart. 
Siūbuodamas kojomis, Patikas atrėžė: 
„Eik ir pats susirask!“ ir kramtė toliau 
savo žolę.

Kaip tik tuo laiku pasirodė jų namų 
tarnas ir pasakė Patikui, kad jį šaukia 
motina. Patikas nėjo ir spyrėsi, bet jėga 
šiuo tarpu pasirodė tarno pusėje. Tvirtai 
nutvėrė Patiką, šėlstantį bejėgiu pykčiu 
ir nutempė namo.

Namuose pamačius motina piktai su
šuko: „Tai tu vėl primušei Makaną?“ Pa
tikas akiplėšiškai atsakė: „Ne, aš jo ne
mušiau. Kas tau taip sakė?“ Motina su
šuko: „Nemeluok, tu jį mušei“. Patikas 
griežtai spyrėsi: „Sakiau tau, kad jo ne
liečiau. Paklausk Makaną!“ Bet Makanas
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nutarė geriau laikytis savo ankstesnio 
tvirtinimo ir tarė: „Taip, mama, jis mane 
sumušė!“

Patiko kantrybė trūko. Tokio melo jis 
negali pakęsti. Puolė Makaną ir mušdamas 
šaukė: „Še tau, še tau už tai, kad me
luoji!“ Motina tuojau užsistojo už Ma
kaną ir numetė šalin Patiką, negailėdama 
jam smūgių.

Šiuo kritiškuoju momentu pasirodė ži
laplaukis nepažįstamasis, kuris paklausė, 
kas čia įvyko. Patiko veidas rodė ir gėdą 
ir sumišimą. Bet kada jo motina atsitrau
kė ir pažvelgė į svečią, jos pyktis pasi
keitė nustebimu. Pažino savo brolį ir nu
stebus sušuko: „Kaip, kada? Iš kur da
bar?“

Tat sakydama, ji nusileido iki žemės 
ir palietė jo kojas. Jos brolis tuoj po jos 
vestuvių išvažiavo į Bombėjų, kur ir pra
dėjo darbuotis. Jo sesuo neteko vyro, kai 
jis buvo Bombėjuj. Bišamberis grįžo da
bar į Kalkutą ir tuojau pradėjo apie ją 
teirautis. Patyręs, kur ji yra, tuojau pa
skubėjo pas ją.

Praėjo kelios linksmos ir laimingos 
dienos. Brolis pasiteiravo apie berniukų 
auklėjimą, kuriam sesuo atsakė, kad Pa
tiko negalima sutvarkyti: tinginys, ne
klusnus ir atkaklus. O Makanas — tikras 
auksas, visados malonus ir labai mėgsta 
skaityti. Bišamberis pasisiūlė išvaduoti ją 
nuo rūpesčių: pasiimti Patiką į Kalkutą ir 
auklėti su savo vaikais. Našlė motina mie
lu noru sutiko. Paklaustas Patikas ar 
norįs važiuoti su dėde, nebesitvėrė iš 
džiaugsmo ir nežinojo nei ką daryti.

Motinai tai buvo didžiausias palengvi
nimas. Jai nepatiko Patikas; be to, broliai 
nemėgo vienas kito. Ji vis bijojo, kad jis 
arba paskandins Makaną upėje, arba pra
skels peštynių metu jam galvą, arba kažin 
ką padarys. Bet tuo pat laiku ji kiek nu
siminė, matydama, kaip noriai Patikas su
tiko ją apleisti. Kada visa buvo sutarta, 
Patikas nedavė dėdei ramybės, vis klau
sinėjo, kada jie važiuosią. Visą dieną iš 
susijaudinimo nė neprisėdo, o naktį nei 
miegoti negalėjo. Visus savo žaislus amži
nai paliko Makanui: aitvarą, meškerę, 
sviedinius. Makanui jo dosnumas pasku
tinėmis valandomis neturėjo ribų.

Kalkutoje Patikas pirmą kartą susi
pažino su savo teta, kuri visai nesidžiau
gė netikėtu šeimos padidėjimu; jai pakako 
rūpesčių ir nuo savo trijų sūnų.

Žmogaus reikalų pasauly nebus dides
nio rūpesčio, kaip atsakomybė už ketu
riolikos metų berniuką, kuris nėra nei 
malonus, nei naudingas. Su juo negalima 
būti švelniam, kaip su mažu berniuku, 
nes visur ir visada kliūva. Kada jis kal
ba kaip vaikas, jį vadina atsilikusiu, o 
kada atsako kaip suaugęs — akiplėša ir 
ką jis kalba, viską pripažįsta netinkamu.

Keturiolikos metų berniukui tėvų na
mai — tikras rojus; gyventi pas svetimus 
— beveik kančia.

Patikui buvo kančia atsidurti nepra
šytu svečiu savo tetos namuose, būti jos 
niekinamam ir žeminamam kiekvienam 
žingsny. Kada prašė jį ką nors padaryti,

BRANGI: 

jis buvo toks laimingas, kad paprastai pa
darydavo perdaug; bet ji sa'kydavo, kad 
jis taip kvailai nesielgtų, o eitų geriau at
likti savo pamokas.

Sunki atmosfera tetos namuose tiek 
slėgė Patiką, kad vos begalėjo kvėpuoti. 
Taip norėjos pabėgti iš miesto, kad nors 
kiek galėtų pakvėpuoti tyru oru, bet į 
laisvę nebuvo kelių. Slegiamas Kalkutos 
gyvenimo, naktimis nuolat sapnavo apie 
grįžimą namo. Prisimindavo puikią pievą, 
stebuklingai gražias lankas, kuriose iš
tisas dienas lakdydavo savo aitvarą; pla
čius upės krantus, po kuriuos kiauras die
nas slankiodavo, skardendamas tralialuš- 
komis ir linksmiausiais šūkavimais; siau
rą, tylų upelį, kuriame paprastai plaukio
davo ir nardydavo. Prisimindavo draugų 
būrį, kuriam vadovaudavo; bet labiausiai 
jį pertraukdavo atsiminimai apie savo mo
tiną, kuri taip nepalankiai su juo elgėsi. 
Labiausiai trokšdavo būti su ja ir neap
sakomas nerimas kankino šį nedrąsų, ner
vingą, liesą, nevikrų, negražų berniuką. 
Niekas jo nesuprato, tuo labiau graužė jo 
širdį.

Mokykloje buvo blogiausias mokinys: 
mokytojo paklaustas, tylėdavo, lyg per 
daug apkrautas asilas, ir kantriai perkęs- 
davo visus krintančius ant jo nugaros 
smūgius. Kitiems žaidžiant kieme, nusi
minęs stovėdavo prie lango ir žiūrėdavo į 
tolimųjų namų stogus ir kai ten pama
tydavo ant kurio nors namo aukštutinės 
terasos vaikus, jo širdis skaudėdavo nuo 
ilgesio.

Kartą Patikas netyčia pametė savo 
knygą. Jau su knyga sunkiai sekdavosi 
ruošti pamokas, o dabar buvo visai ne
įmanoma. Kasdien mokytojas be pasigai
lėjimo bausdavo. Jis taip menkai atrodė, 
kad pusbroliai jo pradėjo gėdytis: juo ty
čiojosi ir skriaudė labiau už kitus vaikus. 
Pagaliau nuėjo pas tetą ir pasisakė, kad 
pametė savo knygą. Teta paniekinamai 
suraukė lūpas ir tarė: „Ar aš tau galiu, 
turėdama tokią didelę šeimyną, pirkti 
penkis kartus per mėnesį knygas“.

Tą vakarą grįždamas Patikas iš mo
kyklos pajuto krečiant smarkų šaltį ir di
delį skausmą galvoje; pajuto, kad tai dru
gio priepuolis ir labai bijojo tuo varginti 
savo tetą.

Kitą rytą Patiko niekur nebuvo matyti. 
Visas jo ieškojimas pas kaimynus nuėjo 
niekais. Per naktį lijo. Dėlto ir pasiristi 
Patiko ieškoti žmonės kiaurai peršlapo. 
Pagaliau Bišamberis kreipėsi į policiją.

Vakare policijos vežimas atvažiavo 
prie namo durų. Vis dar tebelijo. Du po
licininkai įnešė Patiką į namą ir pastatė 
jį prieš Bišamberį. Jis buvo šlapias nuo 
galvos ligi kojų, purvinas, veidas ir akys 
nuo karščio raudoni, o kūnas drebėte dre
bėjo. Bišamberis jį, paėmęs ant rankų, 
nunešė į miegamąjį kambarį. Pamačius 
teta sušuko: „Kiek rūpesčių bus dėl to 
vaikpalaikio, ar ne geriau jį tau būtų iš
siųsti namo!“ Išgirdęs Patikas jos žodžius, 
verkdamas tarė: „Dėde, aš juk buvau be
einąs namo, bet jie mane grąžino!“

Temperatūra pakilo ir ligonis visą
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Vakarai prie Kuršmarių
1.

Saulutė geso vakaruose. Ji kaip pa
vargusi vos vos bejudėjo. Toli horizonte 
matėsi kaip sidabru apipilta ilga, ilga visu 
akiračiu juosta. Ten Neringa.

Kuršmarės ilsėjosi po dienos darbo, 
paskutinį kartą šią dieną palydėdamos 
saulutę į guolį. Vakarai vis labiau raudo, 
pagaliau pasruvo, kaip kraujas. Dar vie
na akimirka ir saulutė nuplauks į savo 
rūmus.

Kuršmarės sujudėjo, pradėjo kilnotis 
jos krūtinė ir pagaliau išsiveržė atsisvei
kinimo daina. Nuo kranto Kuršmarėms 
pritarė aukštos aukštos pušys, išjudinda- 
mos ir pakrantėje augančias nendres.

Nuo Neringos skubėjo klykdama balta 
žuvėdra. Jos sparnelių galai raudonavo 
paskutiniuose saulutės spinduliuose. Nuo
stabi simfonija, pripildanti sielą neapsa
komo džiaugsmo!

Užgeso vakaruose saulutė, dilo raudo
na žara, tik krante pradėjo ošti žalios pu
šys pasiilgimo dainą. Daina skrido virš 
Kuršmarių krūtinės ir tilo toli, toli anapus 
Neringos.

2.
Šį vakarą blaškosi klegėdamos Kurš

marės, kaip benamė paukštė.
Dangumi skrieja juodi, kaip anglis, de

besys, skubėdami į nežinomas šalis.
Atklydęs vėjas savo ilgomis rankomis 

graibsto, kas papuola, švilpaudamas savo 
mėgstamiausią dainelę. Jis piktas: verkia 
ant kranto stovinčios pušys, verkia net ir 
pakrantėj augančios nendrės.

Toli matyti bangų blaškomas laivelis.

naktį kliedėjo. Bišamberis pakvietė gy
dytoją. Patikas atvėręs pasruvusias karš
čiu akis, pažiūrėjęs į lubas pasakė: „Dėde, 
dar neatėjo šventės? Ar galiu važiuoti 
namo f

Bišamberis nušluostė ašaras, paėmė 
purvinas Patiko rankas į savas ir su juo 
praleido visą naktį. Berniukas vis kliedėjo, 
šaukė: „Mama, nemušk manęs, aš sakau 
teisybę!“

Rytojaus dieną vėl Patikas trumpam 
laikui atgavo sąmonę, dairėsi aplink, tarsi, 
ko ieškc-damas. Bet neradęs, sunkiai atsi
dusdamas, nusisuko į sieną.

Bišamberis suprato jo mintis ir pasi
lenkęs jam šnabždėjo: „Patikai, aš pa
siunčiau tavo motinos“.

Artinosi vakaras. Gydytojas buvo su
sirūpinęs ir tvirtino, kad berniuko gyvy
bė yra pavojuje.

Patikas klejojo: „Yra! — trys metrai! 
Yra! — keturi metrai“. Tą girdėjo, kaip 
garlaivy jūrininkai šaukia sieksnius, ma
tuodami gilumą svambalu. Dabar, tartum, 
jis pats matavo kokią bedugnę jūrą.

Vakare Patiko motina, verkdama ir 
šaukdama, įsiveržė į kambarį ir pradėjo 
prie lovos smarkiai blaškytis.

Bišamberis dėjo visas pastangas ją nu
raminti, bet ji puolė prie lovos ir pradėjo 
rėkti: „Patikai, mano brangiausias, Pa
tikai!“ Patikas valandėlę nurimo. Jo ran
kos nustojo smarkiai mušusios taktą ir 
jis tarė: „A?“

Motina vėl sušuko: „Mano brangiausias 
Patikai, mano brangiausias!“

Patikas pamažu pasuko galvą ir nieko 
nematydamas tarė: „Mamute, šventės 
atėjo“.

Jis artinasi į krantą. Prie pakrantės su
stoja. Išlipa tvirto sudėjimo vyras. Tai 
žvejys. Jam toks vėjas nebaisus: vienas 
malonumas. Ir dabar parvežė jis gerą 
laimikį.

Kuršmarių krūtinė sunkiai dūsavo nak
ties prietemoje, o augančios ant kranto 
pušys, tarytum guosdamos jas, kažin ką 
garsiai, garsiai kalbėjo.

3.
Dega žaros vakarinės, pildamos auksą 

ant ramios Kuršmarių krūtinės. Saulutė, 
skęsdama savo guolin, lyg tyčia dar dau
giau kaitina žaras, kurios taip pat dar 
daugiau aukso pila ant Kuršmarių krū
tinės.

Keli įraudę, kaip žmogus po sunkaus 
darbo, debesėliai bėga nežinia kur. Visi 
tik traukia padange į rytus, rasi, pasitikti 
užtekančios rytą saulutės.

Nuo kranto plaukia iš skautų krūtinių 
galinga daina: „Ei, jaunyste, žygio rytas“. 
Ant Kuršmarių krūtinės kartojasi pasku
tiniai žodžiai: „žygio rytas“, ir atsimušė 
skrenda laisvi, kaip paukšteliai. „Jaunos 
jėgos, kaip granatos“ vėl atskamba ant 
Kuršmarių krūtinės. „Eiklios kojos, tvir
tos rankos“ vėl klega Kuršmarių krūtine.

Tuo tarpu saulutė nuskęsta į savo rū
mus, palikdama įraudusius dangaus vaka
rus ir auksu apibertą Kuršmarių krūtinę.

„Ei, jaunyste, žygio rytas, plieno valios 
kupina“ skrieja Kuršmarėms ir užmiega 
ant jų ramios krūtinės.

4.
Sutviskėjo paskutinis saulutės krašte

lis, ir pasiliko vienišas įkaitęs dangus. Ant 
Kuršmarių krūtinės, lyg dvi vežimo vėžės, 
tviskėjo dvi raudonos ilgos storos linijos, 
susikryžiuodamos toli prie saulutės guolio.

Pakrantėje nendrės, kaip bitės avilyje, 
ūžė, tur būt, tarėsi ką nors.

Ant kranto skarotos pušys šniokštė 
dainą.

Vakarai geso, geso, kol liko tik šviesiai 
mėlynas ruožas visu akiračiu.

Pamažu tamsėjo. Pradėjo juosti ir va
karai. Rytuose pradėjo degti žvaigždelės, 
lyg žvakutės.

Švelnus vėjelis, atsibastęs iš anapus 
Neringos, glostė pušų viršūnes, lyg guos
damas jas ir kažin ką tyliai, tyliai kalbėjo.

Toli, toli kėlėsi rausvas mėnulis, ‘kaip 
ponaitis, pamažu, iš lėto.

Rodos, ir žvaigždėms smagiau pasida
rė, sulaukus naujo svečio, ir jos ėmė 
mirksėti, kaip mažučio akelės. Vėliau jų 
pridygo milijonai.

Mėnulis, pakilęs virš pušų viršūnių, 
bėrė baltą sidabrą ant Kuršmarių krūti
nės ir laistė juo pušų šakų pakraštėlius.

5.
Šį vakarą dūsauja Kuršmarės, kad lie

tus jos krūtinę plauna. Didelės bangos 
vejasi viena kitą, bet, atsimušusios į kran
tą, bėga vėl tolyn.

Pakrantėje augančios nendrės gūžėsi 
viena prie kitos, tarytum norėdamos pa
sislėpti nuo lietaus.

Lietus prausė pušis be pasigailėjimo, 
čiurkšlėmis bėgdamas per šakas ir lie
menį.

Tamsėja labai greitai. Netrukus visiš
kai sutemsta.

6.
Šį vakarą paskutinį kartą šią vasarėlę 

stoviu, Kuršmarės, prie jūsų. Liūdna man 
atsiskirti, liūdna palikti žaliuojančių pušų 
dainas, liūdna palikti, Kuršmarės, jūsų 
putojančias bangas.

Štai ir vėl prieš mane auksu pasipuo
šusi saulutė žengia į savo guolį, vėl va-

Mūsų mintys, drauguži, panašios:
Jūra verkia ... Be galo skaudu...
Bet išauš vėliai dienos mums našios, 
Užsimosim nauju troškimu.

Jūra blaškosi, verkia ir bodis, 
Skausmą teškia baltu sidabru. 
Be klastos ir be vylingų žodžių, 
Vėliai džiaugsimės uosto krantu.

Sopulių daug lietuvio patirta, 
Daug kovota už savo žemes.
Nūdien — ryžtą plienini ir tvirtą 
Vėl prie jūros nunešime mes.

Gal jau ryt ant nerimstančio kranto 
Stiepsis mūrai ir kūjai bildės.
Jūra žino ir aiškiai supranta, 
Jog mes turim dar tikslą, prasmės.

Nebešėlki bangom, nedejuoki!
Prie Šventosios atgimsime vėl. 

Nuaidės sesių žydintis juokas, 
Nebeklausini: už ką ir kodėl!

ADOLFAS DORINĄS.

karai rausta, kaip mergytės skruostai, vėl, 
Kuršmarės, jūsų krūtinė puošiasi aukso 
blizgučiais. Sudiev, numylėtos Kuršma
rės! Sudiev iki kitos vasarėlės!

Petr. Simaitis.
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Stovyklų ceremonijos
Skaitytojų pasiūlymai stovyklautojams.

1. RYTINĖ APŽIŪRA.
Nustatytą valandą, stovyklos vado 

ženklu, kiekviena skiltis pilnoje unifor
moje, su lazdomis, sustoja prieš savo pa
lapinę: skiltininkas dešiniajame sparne, 
paskiltininkis už jo, o skautai — po du 
(linijoje). Viens nuo kito maždaug per 
1 —1,5 m. Tarpas tarp dviejų eilių — 
toks pat.

Ypač pabrėžiame, kad visi skautai turi 
turėti lazdas.

Skautas be lazdos — pusė skauto, jis 
nepasiruošęs visokiems atsitiktinumams 
Iškilmių.metu vadams reikėtų atsisakyti 
daryti apžiūras skautų, neturinčių lazdų 
prie savęs (žiūr. Baden-Powellio knygą 
„What Scouts Can Do“ 127 psi.).

Sustoti reikia taip, kad stovyklos va
dui būtų vietos laisvai praeiti tarp skautų 
ir palapinės. Palapinėje čiužiniai išlygiuoti, 
kojūgalyje ant jų padėtos kuprinės, ku
riose visi daiktai sudėti tvarkingai. Ant
klodės tuo metu išneštos laukan prasivė
dinti. Palapinės sienos pakeltos, įėjimas 
atsegiotas.

Priartėjus vadui prie skilties, skiltinin
kas komanduoja „Bu-dėk!“ Skautai atsi
stoja „ramiai“ ir atsako „Vis budžiu!“ 
Pasigirdus „Budėk!“, visi tos skilties skau
tai, su skiltininku, saliutuoja prie valtu- 
kės. Lazdos laisvose rankose. Stovyklos 
vadas priėjęs sako: „Sveiki žirgai!“, ar 
koks bus skilties pavadinimas. Visi gar
siai atsako: „Sveiks tamsta!“.

Išgirdęs skiltininko „Budėk!“, ir vadas 
turi saliutuoti prie skrybėlės; jis ranką 
nutraukia, išgirdęs atsaką „Sveiks tamsta!“ 
Pamatęs jį tą darant, skiltininkas su skil
timi irgi gali nutraukti ranką, tik ne 
anksčiau. Tada galima stovėti „laisvai“.

Sakydamas „Budėk!“, skiltininkas gali 
išeiti žingsnį pu
siau kairėn — pir
myn į skiltį, kad 
matytų koman
duojamus. Gavęs 
atsakymą „Vis bu
džiu!“, grįžta.

Po „Sveiks tamsta!“ vadas paduoda 
ranką skiltininkui ir pakviečia kartu da
ryti skilties apžiūrą, nurodydamas, kas 
netvarkoje. Pamatęs, kad jį apžiūrinėja 
stovyklos vadas, skautas pats atsistoja ra
miai, baigus — laisvai. Aplamai, apžiūros 
metu stovykloje turi viešpatauti tyla. Ap
žiūrėjęs žmones, vadas pereina palapines 
ir visą skilties rajoną.

Rytinių apžiūrų praleisti jokiu būdu 
negalima! Jos padeda palaikyti pilnesnę 
tvarką. 2 KITOS APŽIŪROS.

Apsilankius aukštesniam svečiui: tun- 
tininkui, skautininkui iš vadijos, Brolijos 
Vadui ir p., stovyklos vadas turi paklausti, 
ar jis norės daryti apžiūrą įprasta tvarka 
ar kitaip. Gal būt, norės, kad kiekvienas 
skiltininkas, savo nuomone susitvarkęs ir 
pasiruošęs, pristatytų jam skiltį.

Jei aukštesnis svečias yra stovykloje 
ir nenori daryti jokios apžiūros, skautai — 
ir tie, kurie dirba apie palapines ir virtu
vėje — turi elgtis, vadovaudamiesi 5 įsta
to dvasia: „skautas mandagus kiekvie
nam“. Einant svečiui į juos, jie atsikelia 
ir, kaip stovį, sustoja eilėn, pasiruošę 
sveikintis. Sveikinamasi’ saliutu, visiems 
kartu. Paklausti, turi greitai, garsiai ir 
drąsiai atsakyti.

3. KAIP PRISISTATYTI VADUI.
Kiekvienas jaun. skautas, skautas, arba 

skautas vytis, prisistatydamas vadui, ku
ris jo nepažįsta, saliutuoja mažuoju saliu
tu arba, jei turi kepurę, prie jos, aiškiai 
pasako savo pavardę, vardą (o ne tote
mą, pvz., Lokys) ir draugovę, kaip štai: 
Antanas Kalnelis, IV Mažeikių draugovė. 
Draugovės pavadinimo galima ir nesa
kyti. Aukštesniam vadas prisistato irgi 
panašiai.

4. PRIE VĖLIAVOS.
Stovykloje vėliava pirmą kartą iške

liama atidarant ją, vėliau kiekvieną rytą, 
būtinai visiems išsirikiavus, uniformoje. 
Tautinė vėliava yra mūsų tėvynės sim
bolis. Jos pasveikinimas turi vykti iškil
mingai ir rimtai.

Iškėlimas. Kam paves
ta kelti pačią vėliavą, pa
tikrina, ar tvarkoje kelia
mieji skridiniai ir ar ne
trukusi virvė.

276 •

1. Į sutartą ženklą draugovė susirenka 
aikštėn (su valtukėmis ar skrybėlėmis, 
kaklaryšiais, lazdomis). Išsirikiuoja ke
turkampiu arba pusračiu. Tada atvirasis 
galas į rytus, kad veidai būtų atkreipti į 
saulę.

2. Išsirikiavę stovi laisvai. Tada sto
vyklos vadas, stovįs dešiniame sparne, ko
manduoja: „Vėliavą — gerbk!“ Visi sto
ja ramiai ir sveikina vėliavą didžiuoju 
saliutu.

3. Vadas tyliau sako „Kelk!“ Tada pa
skirtas skautas kelia vėliavą, o trimičius 
trimituoja.

Iškėlęs vėliavą, kėlėjas pažengia tris 
žingsnius į priekį, apsisuka „aplink“ ir, 
pakėlęs galvą į vėliavą, saliutuoja.

4. Stovyklos vadas komanduoja „Pa
gerbta!“

Galima kelti dvi vėliavas — vieną tau
tinę, kitą, šalimais, — žalią su skautų 
ženklu, be jokių ornamentų (pagražini
mų) ir užrašų. Ji bus skautybės simbolis. 
Ir draugovės vėliavą dienos metu galima 
pastatyti prie tų dviejų. Ji niekados ne
keliama.

Nuleidimas. Daroma kiekvieną vaka
rą maždaug saulės laidos metu ar kiek vė
liau ir uždarapt stovyklą. Nustatytą va
landą visi sustoja vėl, tik jau, jei pusra
čiu, veidu į vakarus. 1 ir 2 punktas kaip 
■iškeliant;

3. Vadas tyliau sako: .„Himnas!“ Ta
da paskirtas skautas ima leisti vėliavą, 
o visi gieda himną. Vėliavą leisti taip, 
kad baigiant himną pasiektų stiebo apa
čią.

Į stovyklą
Po mokyklos, 
tuQj stovyklos 
tebanguoja vėliava! 
Stovyklaukim 
ir draugaukim 
su miškų dvasia gyva.

Tegu pyška 
žalias miškas, 
tegu aidi dainomis. 
O kai plauksim, 
pasidžiaugsim, 
kad vis saulė su mumis.

M. GRIGONIS.

MIŠKAIS, LYG RŪTA, KALNAI ŽALIUOJA;
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Kariuomenės vadas gen. S. Raštikis skaučių stovykloje.

O, lauže!
Didingas lauže! Regiu aš tavo gelsvą skruostą 
Ir tas galybe žėrinčias akis.
O, leisk man, lauže, ištraukt iš tavo širdies juostą, 
Kurion įausta mūsų tautos praeitis.

Štai, rods, matau dabar, kai tavo karštos rankos
Apjuosia kryžiuotį taip tvirtai, tvirtai...
Ir paskui matau aš, kaip jis baisiai trankos, 
O tu, lauže, šypsais ir kažką mąstai.

O, skaidrusis lauže! Paskleisk didingą Amžių Mintį, 
Liepsnomis parėmęs melsvą dangų.
Ir savo liepsnų rožėm širdis mums padabinki, 
Ir jose palik mums praeitį taip brangią!

Adolfas Dorinąs.

4. Nuleidęs vėliavą, kėlėjas ją atriša 
nuo virvės ir neša į vado palapinę, o visi, 
lydėdami jį akimis, saliutuoja. Pranykus 
jam palapinėje, kiekvienas sau, bet pri
silaikydami bendrumo, nuleidžia rankas. 
Jei tą vakarą nenumatytas laužas, sugie- 
dama dar malda ir einama gulti.

Ceremonijų prie vėliavos metu reikia 
žiūrėti, kad būtų išlaikoma rimtis ir iš
kilmingumas. Pastebėta palinkimas neiš
laikyti rimties iki galo. Greičiausiai dėl

w
 "F

to, kad į vėliavų gerbimą buvo žiūrima 
pro pirštus, lyg tas dalykas būtų tik „tarp 
kitko“. Todėl toliau tų ceremonijų neat
likinėkime paviršutiniškai, o stenkimės iš
kelti gilesnę prasmę.

Kuklus prisiminimas
Aš menu vis šile palapines.
Ech! tai buvo be galo smagu!
Mes susėdę dainas tiktai pynėme 
Ir girdėjome aidą laukų.
Buvo džiugesio, buvo daug laimės, 
Kai varsas mes išvydome laužų. 
Sklido dainos iš tolimo kaimo, 
Buvo linksma ir buvo graudu.
O dabar vos prisimeni, sese, — 
Tas dainas ir liepsneles laužų. 
Neliūdėki, mes laimę atrasim, 
Rasim šilą ir aidą dainų!..

JULIUS ŠIMKEVIC1US.

Sekantį rytą vėliauninkas pasirūpina, 
kad vėliavos būtų laiku pririštos prie ke
liamųjų virvių.

5. LAUŽAS.
Kaip ir visur, davus ženklą, visi su

sirenka prie laužo. Jis turi būti jau pa
degtas. Išimtinais atsitikimais, pvz., gar
bingam svečiui atvykus, pavedama jam 
visų akyvaizdoje uždegti laužą. Laužui 
tvarkyti, kurui rinkti ir kurstyti skiria
mos skiltys iš eilės.

Taigi, visi stovėdami laukia ateinant 
stovyklos vado. Jam pasirodžius, visi nu
tyla ir, įėjus į ratą, sveikina. Vadas sako: 
„Broliai skautai, laužą pradedame!“

Jei nėra kunigo ugnelei palaiminti, 
kalbama maldelė. Po jos susėda. Gultis 
negalima. Vadas, pamatęs, kad ima gulti, 
turi manyti, jog skautai yra privargę ir 
trumpinti programą.

Kiekvieną laužą baigti malda.
Šit ką reiktų įsidėmėti, rengiant laužą:
1. Programą reikia sklandžiai ir gerai 

paruošti. Pats stovyklos viršininkas, ne
pasitikėdamas rengėjais, turi asmeniškai 
persitikrinti, kad viskas tvarkoje.

2. Ir gerai paruoštą laužo programą
reikia diriguoti (vesti). >

3. Laužas turi būti neilgas. Miegaliai 
nesidomės gyvai programa.

Draugininkas rūpinasi, kad visi kiek
vieną vakarą prieš laužą būtų įvargę. Tą 
galima pasiekti plataus masto žaidimais 
popietyje, lenktynėmis, pratimais. Nerei
kia leisti skautams dienos metu voliotis 
ant nugaros arba slampinėti be darbo.

Laužas ir bus įdomesnis, jei trumpas.
4. Laužo programa turi sistemingai 

(palaipsniui) paruošti žiūrovus pabaigai 
— maldai. Atmosfera (čia reiškia: nuotai
ka) maldai turi būti įteigta. Vadinasi, 
laužo programa nėra linksmų ir rimtų 
dalykų mišinys. Pirma linksmi, paskum 
eisime prie rimtesnių., Apie tėvynę, tautą, 
tikybą — gale. Prieš pačią pabaigą kape
lionas (jei yra) arba draugininkas patie
kia visai trumpai dienos darbų sąskaitą. 
Pagirti, o jei reikia, ir papeikti. Pagaliau, 
sugiedota giesmė turi nuteikti iškilmin
gai ir nuraminti jausmus.

5. Laužo pagrindas yra dainos. Kuo 
daugiau žiūrovų ir kuo garsiau dainuos, 
tuo geriau. Sugalvokite naujų, kartokite ir 

senąsias. Šlagerius bei gatvės dainuškas, 
kad ir ne tiesiogiu būdu antimorališkas 
(nepadorias), be gailesčio išmeskite iš sa
vo repertuaro. Ir šiaip stenkitės atpratinti 
skautus nuo jų. Kiek turime gražių gra
žiausių savo tautinių dainų — teskamba 
jos prie mūsų laužų!

Mums reikia jaunatviškų dainų, tin
kančių mūsų berniukams ir mergaitėms, 
o, pvz., labai praplitę posmai iš plokštelių 
daugiausiai kaip tik nėra tokie. Pagirti
nai daro „Sk. Aidas“, nuolat dėdamas 
skyrelį „Mes su daina“. Tai geras šaltinis 
pildyti savo repertuarui turiningomis ir 
skambiomis dainomis. Pagaliau, neužmirš
kite nė mūsų gražiųjų tautiškų dainų. 
Esu matęs tokių įdomių ir sąmojingų pro
gramų prie laužo, kad nenoriu dar aiš
kinti, kas čia tiktų. Žiūrovams patinka 
ypač įvairūs triukai ir nuotaikingi daly
kėliai. Į pabaigą tiktų scenos iš skautų 
gyvenimo, įstatų gyvieji paveikslai. Ge
rai nuteikia garsų pamėgdžiojimas, pvz., 
ugniagesių atvažiavimas į gaisrą.

Svarbiausia — gera pabaiga!
Pasibaigus laužui, duoti tam tikrą lai

ką pasiruošti nakties poilsiui, tačiau tik 
kelias minutes. Jei vadas bus griežtas, 
užteks ir jų, o priešingai, bus maža net 
pusvalandžio. Nusileidus kartą, sunku to
liau suvaldyti.

Visiems atgulus, reikalauti visiškos ty
los. Skiltininkai atsakingi už savo pala
pinę.

Pirmieji patruliai prižiūri laužą. Bai
gus visai degti, išžarsto pelenus ir per sa
vo laiką kelis kartus ateina patikrinti, ar 
liepsna neįsigavo.

Čia reikia atskirai paminėti laužus, 
skirtus apylinkės gyventojams; apie juos 
žmonėms galima ir atskirai pranešti. 
Jiems pasiruošti reikia 
dar geriau, dar nuodug
niau, kad žiūrovus tikrai 
patrauktų skautybė. Jų 
programai reikia skirti 
daugiau laiko, nei eili
niam laužui.

Žemės Sliekas.
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niiiniiJiuf iiirn/f
Mūsų jaunieji turėtų jaustis 

lietuviai esą, turėtų pažinti ir 
atjausti savo krašto grožį.

A. Smetona.
*

Ypatingai vertintina proga, 
kurią stovykla suteikia, suvesti 
berniukus su gamta.

R. Baden-Powellis.
*

Mūsų praeities laimėjimai tu
rėtų būti skersiniai kopėčių, 
kuriomis nuolat kopiame.

Ciceronas.
*

Miela, malonu Lietuvojene 
tik dėl to, kad įvairu; dar ir dėl 
to, kad įdomu, slėpininga. Visa 
jos gamta, tai vienas ištisas, 
geriausias senovės dokumen
tas: tik mokėk jo raides paskai
tyti.

Vaižgantas.
*

Tik susigyvenimas su šalies 
gamta padeda tvirtus pamatus 
estetiniam tautos lavinimui.

Puiki, tiesiog nepakeičiama, 
šiam reikalui priemonė yra 
skautų stovyklos. Jaunimas, 
gyvendamas keletą savaičių 
atviroje gamtoje, joje melsda
masis, žaisdamas ir ilsėdamasis, 
savaime patiria gamtinio gro
žio įtakos, kuri neišnyksta visą 
gyvenimą. Kas praėjusių laikų 
jaunimui buvo naktigonės ir 
medžioklės, tas dabarčiai yra 
skautų stovyklos.

Dr. A. Maceina.
*

Vasaros stovykla yra svar
biausia priemonė asmens lavi
nimui.

Dr. Bagby.
' *

Skautų organizacija labai gy
vai artina moksleivius prie savo 
krašto gamtos ir žmonių.

Dr. A. J u š k a.
*

Vasaros stovykla yra tiltas, 
jungiąs mokslo metus su proto 
ir kūno lavinimu lauke.

Dr. T r a n t a s.
Geriausias pasiruošimas atei

čiai yra gerai atlikta dabartis, 
gerai atlikta paskutinė pareiga.

G. M a c D o n aidas.
♦

- Tėra vienas kelias į pasise
kimą — darbas, metodas, draus
mė.

Skautelis iškyloj, 
Vasarą stovykloj — 
Linksmas dainužėles dainuoj...

Išaušo graži šeštadienio diena. Šian
dieną bus iškyla! Kaip gerai! Ir Dievulis 
lyg tyčia tokią gražią dieną davė! 6 va
landą turime būti jau prie senosios baž
nyčios, o iš ten eisime kur ženklai mus 
ves. Skubiai, skubiai kuprinė su svies
tainiais ir virvėmis lįsk ant pečių!

Jau visos susirinkom. Neatėjo tik 
Danutė ir Laima. „Kodėl jos neatėjo“ — 
klausinėjam viena antros. „Danutės, tur 
būt, mama neleido, ji paskutiniu laiku 
sirginėja, o Laima vakar koją susižeidė“, 
paaiškino mums Mirgos dr-vės draugi
ninke.

Pirmą ženklą radom — šiuo keliu eik. 
Vadinasi, kryptį jau žinom. Na, ir nu- 
drožėm upės linkui. Ant vieno namo pa
mato nedidelis ženklelis — kelias į sto
vyklą. Na, bet jį mes pastebėjom, nors 
ir nedidelis! Žengiam toliau.

O gi kas čia? Paslėptas laiškas už 9 
žingsnių. Ieškom. Lygiai už devynių žings
nių stovi būdelė, kur parduodama limo
nadas, ledai (tiek išskaitėm iš skelbimo). 
Ieškom laiško. O jo kaip nėra, taip nėra! 
Danutė sako, verskim stogą — turim rasti!

Žinoma, stogą, negi versim, bet laiško 
taip ir nėra! Prieina prie mūsų kažkoks 
žmogus ir sako matęs dvi mergaites su 
maišais ant pečių, su lazdomis rankose, 
kažką jos čia dariusios, bet paskui nu
ėjusios tolyn. Vadinasi, laišką paslėpė, o 
mes nerandam! Pagaliau 15 minučių pa
ieškojusios, nutarėm, kad blogai paslėpė, 
vėjas, matyti, nupūtė, ir nuėjom toliau. 
Beeidamos taku — žiūrim vėl laiškas turi 
būti! Pasirodo, kad ten rašo ne mūsų se
sės, bet, matyt, kažkas kitas. Rašo, kad 
laišką radęs kažkoks vaikas ir įmetęs į 
upę, o laiško turinys buvęs toks ir toks. 
Aha! Vadinasi, viskas tvarkoje, tik be 
reikalo taip ilgai prie būdelės užgaišom.

Leidomės eiti tolyn. Iškylos vietą ir 
seses Alę ir Ireną suradom lengvai, be 
ypatingų nuotykių, jei neskaityti, kad 
mūsų Done ir Dancė (mat dvi buvo!) tu
rėjo nulipti į pakalnę (ten buvo status 
šlaitas), kad rastų pakalnėje ženklą „grįžk 
atgal“ vėl užlipti viršun. Ir tai joms pa
sikartojo du kartu!

Tiesa, pakelėje radom laišką, kuriame 
buvo parašyta, kad vienai iš mūsų turi 
būti lūžusi ranka. Nutarėm, kad Pupai 
lūžo ranka. Tuoj suradom atitinkamus 
pagaliukus, porą kaklaryšių, ir ranka bu
vo sutvarstyta.

Atėjusias į iškylos vietą (o gražumėlis 
tos vietos!) pirmiausia sesė Irena su
skirstė mus darbams: kas statė palapinę 
(buvom atsinešusios keletą lapų palapi
nės), kas ieškojo žabų laužui ir virtuvei, 
abi Danutės kamavosi su virtuvės įruo- 
šimu. Pagaliau virtuvė buvo įruošta, mal
kos traškėjo, mėlynas „čainikas“ laukė 
kol jame virs vanduo arbatai. Palapinė 
priglaudė mūsų kuprines, kuriose buvo 
skanių (oi, skanių!) sviestainių.

— Na, sesės, duokit virves, darysim til
tą, — sukomandavo sesė Irena.

Tučtuojau atsirado virvės, du medžiai 
viens į kitą šnairuodami, lyg laukė kol 
mes pradėsim ant jų raišioti virves. Ži
noma, ilgai netrukus prasidėjo statyba. 
Jau, rodos, ir pavyko. Bet sulipė Dancė 
su Pupa, tik tiltas. .. pokšt ir trūko! 
Silpnos virvės, ar sunkios ėjikės? Viena 
aišku: tiltas trūko. Antroji Danė pra
nešė, kad arbata jau išvirusi. Nutarėm 

pasistiprinusios pusryčiais statyti tiltą iš 
naujo.

Susėdom aplink didelį kelmą, kuris 
apdengtas dideliu pilku popierių atstojo 
mums stalą. Doncė I pilstė arbatą. Visos 
skaniai užkandžiavom, gardžiavomės virė
jų išvirta arbata, ir paukščių čiulbėjimas 
atstojo mums radio aparato muziką.

Pagaliau pusryčiai buvo baigti. Abi 
Doncės nuėjo į netoli esantį griovį šveis
ti „čainiko“, nes per suodžius jo melsvu
mo jau nebesimatė. Pupa rinko šakas 
laužui, o likusios ėmėm triūsti apie tilto 
statybą.

Galų gale tiltas buvo baigtas! Pupa 
pirmoji išmėgino jo stiprumą. Po to kiek
viena mūsų perėjome per jį. Visas atlai
kė kuo puikiausiai.

Tiesa, kada grįžo Doncės su blizgančiu, 
puikiai nuvalytu „čainiku“, mes iškilmin
gai įteikėme joms keptą anglyse bulvę, 
kuri gulėjo ant dviejų skautiškų lazdų, 
aplink apipuošėm „kiškio kopūstų“ žie
dais, o Pupa ta proga pasakė prakalbą.

Paskui sesė Irena, nurodžiusi kai ku
rias daromas iškylose klaidas, davė ins
trukcijų skiltininkėms, kaip jos turi pa
ruošti savo skiltį tunto iškylai, ką turi 
pasiimti į iškylą. Po trumpo, bet nuošir
daus pasikalbėjimo, sesės sudainavo ke
letą linksmų dainų ir Pupa, surinkusi 24 
daiktus, pasiruošė pravesti kimo žaidimą.

Tiesa, vos atėjus į iškylos vietą, sesė 
Irena pasakė, kad mūsų tarpe yra vagis 
(toks turėjo būti žaidimas), tas vagis tu
ri pavogti padėtą ant kelmo raudoną kak
laryšį, ir tai iki 13 valandos. O paskui 
kitos turi susekti, kur tas „vagis“ pabė
go, ir, bendrai, neleisti jam pavogti. Kas 
„vagis“, težino tik sesė Irena ir pats „va
gis“.

Vos pradėjom žiūrėti į sudėtus 24 daik
tus, kaip Pupa staiga pašoko, paliko mus 
ir ... pamatėm ją besivejančią „vagį“. 
Pasirodo, sesė Irena II-ji (mat buvo ke
lios) turėjo jį paėmusi pabėgti, o Pupa 
„suuostė“ ir pačiupo „vagį“. Žaidimas 
baigėsi tuo, kad „vagis“ buvo sugautas, o 
mes laimėjom net 3 minutes laiko ilgiau 
pasižiūrėti į prieš mus sukrautas kelių 
rūšių samanas, kažkokius žiedelius ir dar 
daug smulkmenų. Galų gale Pupa, atsi
peikėjusi nuo bėgimo, uždengė visus daik
tus, gulinčius ant palapinės lopo, ir mes 
pradėjom rašyti, kas, kiek ir ką atsime
nam. Laimėjo Aga, surašiusi 23 daiktus.

Saulutė jau krypo į vakarus, miškas jau 
šlamėjo apie besiartinantį vakarą, kai, ly
dimos dainų, mes žengėm į namus. Po
pierėliai buvo visi surankioti ir sudegin
ti, laužo vietoje jau vėl žaliavo samanos, 
lyg niekur nieko, o garsiojo tilto medžia
ga gulėjo mūsų kuprinėse.

Grįžom kita miško puse, negu buvom 
atėjusios. Teko praeiti šalia kapelių, kur 
ilsisi vienas karininkas ir 11 kareivių — 
visi jie žuvę Didžiajame kare. Priskinu- 
sios ievų šakelių, papuošėm šiuos vienišus 
pamiškėje kryžius. Dviejų skilčių skilti- 
ninkės, Neužmirštuolių ir Žibučių, pasiža
dėjo pasodinti ant kapelių gėlių. Už sa
vaitės čia rūpestingos skautės rankomis 
pasodintos gėlės puoš tolimus, apleistus 
karių kapelius.

Dar kartą žvilgterėjom į mišką, lyg 
paskutinį atsisveikinimą jam siųsdamos, 
ir vėl į priekį, arčiau į miestą.

Nepraėjo nė valanda, kaip dulkėtose 
miesto gatvėse išsiskirstė mūsų iškylau- 
tojos su giedria šypsena, su laime, džiaugs
mu širdyse. Psktn. Ir. Fridmanaitė.
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Skyrių tvarko — Paskautininkė R. Skipitytė.

Ir vėl pavasaris... Ir vėl keliuose 
linksmi dviratininkų būreliai. Deja, dau
giausia važiuotojų vyrai. Kituose kraš
tuose — Prancūzijoj, Šveicarijoj, moterys 
jau seniai suprato dviračio naudą ir reikš
mę ir daugelis moterų stengiasi jį įsigyti.

Dviratis, palyginti, gan lengvas, jam 
nereikia gero, plataus kelio, jam nereikia 
benzino. Jam užtenka trupučiuko tepalo 
— tiktai! O koks patogumas! Reikia tau 
skubėti — prašau — dviratis tau pa
tarnaus.

O kurį sekmadienį ar nenorėtum pa
daryti smagios iškylos? Kaip būtų gera, 
jei visa tavo skiltis turėtų dviračius! Iš
važiuotumėt toliau, pažintumėt apylinkes... 
Bet ne ... tai sunkiai įtikėtina, kad visa 
skiltis galėtų turėti dviračius. Bet tegu 
visos išmoksta gerai važiuoti, prižiūrėti 
dviratį, ir lengvai gaus pasiskolinti iš kitų.

Bet tai ne tik susisiekimo priemonė. 
Ne, važinėjimas dviračiu yra puikus spor
tas. Ir kaip kiekvienas sportas, jis pada
rys tave vikresnę, lankstesnę, tvirtesnę ir 
gražesnę, žinoma, jeigu nepersistengsi, jei 
nenorėsi tuojau kokį rekordą pastatyti. 
Važinėdama per greitai pagadinsi širdį ir 
skųsies: „Ach, tas dviratis!“ O iš esmės, 
tai kaltas ne dviratis, o tu pati. Štai tau 
kelios taisyklės, kad dviratis būtų tavo 
sveikatai'naudingas:

1. Nevažinėk per greitai.
2. Nevažiuok į aukštą ir statų kalną.
3. Nevažiuok iki tol, kol jau visai ne

begalėsi; sustok, kai tik pajusi, kad nors 
truputį pavargai.

4. Važiuodama nesikūprink; ir nesvei
ka, ir negražu, jei ant dviračio sėdėsi, kaip 
žokėjas ant arklio.

5. Važiuodama nesulaikyk alsavimo,
stenkis kvėpuoti ritmingai. ’ —

Pedalo mynimas labai sustiprina kojų 
raumenis, o ratų pripūtimas yra puiki 
gimnastika rankoms. Ant dviračio sėdint 
negalima persikreipti, o stengiantis išlai
kyti lygsvarą liemuo darosi tvirtas ir elas
tingas. Jei balnas gan žemai nuleistas, 
toks važinėjimas ypatingai sustiprina pilvo 
raumenis. Jei balnas pakeltas kiek aukš

čiau normos, norom nenorom turėsi, min
dama pedalus, kojas patempti, ir... nesi
juok, sese! — jos truputį pailgės. Nedaug, 
bet žmogaus ūgiui ir centimetras ir net 
pusė daug reiškia. Tik nenorėk, kad per 
vieną pasivažinėjimą tavo kojos ištįstų!

Seniau sakydavo žmonės, kad dviratis 
užaugina kuprą. Netiesa!! Ant dviračio 
negalima kūprintis!

O dar kas labai, labai svarbu — ne
važiuok išsižiojus — ir tiesiogine ir netie
siogine prasme! — kvėpuok per nosį ir 
dairykis, kad visa gražioji gamta pro akis 
ir pro ausis sukeliaūtų tau į širdį.

Jei tu savo „žirgelį“ nori pasibalnoti, 
pirmiausia turi jį pašerti... alyva.

Bet neužtenka pašerti, dar reikia jį 
nuo visų priešų apsaugoti. O jo didžiausi 
priešai yra rūdys, dulkės, na ir mechaniš
ki sugedimai. Ir dulkėms ir rūdims yra 
tas pats priešginklis — valymas ir tepi
mas. Labai gera yra ir visas metalines 
dalis padengti plonyčiu alyvos sluoksniu 
— užtenka patrinti su riebiu skuduru; ži
noma, nedaug, kad paskui neišsiteptų rū
bai. Nebūtinai imti alyvą — galima va
zeliną, bet tik ne tokius tepalus, kuriuose 
yra rūgščių arba kurie stingdami gali su
klijuoti dviračio sąnarius.

Ant dviračio ašių yra maži cilinderiu- 
kai, pro kuriuos pilama alyva. Reikia ypač 
žiūrėti, kad jų dangteliai būtų uždaryti; 
o pasivažinėjus, dviratį pastatyti taip, kad 
tie cilinderėliai nebūtų „žemyn galva“. 
Tepant nereikia persistengti ir per daug 
netepti, kad alyva netekėtų per ratus, nes 
riebalai gumą gadina, atima jos stangru
mą.

Sunkiau yra po kiekvieno pasivažinėji
mo valyti grandinę; ją reikia laiks nuo 
laiko išimti ir išplaut žibale. Paskui iš
skalauti sušildytame taukų ir vazelino mi
šinyje ir pakabinti, kad išdžiūtų.

Sese, jei esi įpratusi vartoti rankinį 
(priešakinį) stabdį, ko greičiau atprask!

Visuomet stenkis vartoti kojinį stabdį, 
nes nuo to rankinio baisiai, baisiai nusi- 
trina ratas.

Ot, dar nuo ko labaį gadinasi ratas, tai 
nuo važinėjimo per šukes, per aštriais ak
menimis grįstus kelius, per alyvos ar ži
balo baleles, kurios dažnai pasitaiko tuose 
keliuose, kur yra didesnis autovežimių ju
dėjimas. Taip pat labai svarbu, kad ra
tuose visuomet būtų pakankamai oro. Net 
jeigu ilgesnį laiką nevažinėj!, pvz., žiemą, 
visvien laiks nuo laiko patikrink, ar ne
trūksta oro ir pasuk truputį ratą, kad ne 
visą laiką dviratis stovėtų ant tos pačios 
rato pusės. Geriausia būtų, žinoma, įsitai
syti dviračiui specialų stovą, nes tada bet 
kur galima jį pastatyti ir nesibraįžo ni
kelis, chromnikelis ar emalis. Keliauda-

SUEIGA M. Grigonis.

Skiltininkė.
Mano paukščiai, mano žvėrys, 
Kaip lokys nepasigėręs, 
Kaip žalčiai neprisisprogę, 
Atsisėdusios patogiai 
Vyrų klausimu rimtuoju 
Kiekviena tedisputuoja, 
Ar su vyrais ar be vyrų 
Esti daugėliau pipirų 
Akademiškai gyvenant 
Ir gyvenimą plevenant.

Driežas.
Savo uodega prisiekiu —
Kad jau vyras, tai jau niekis.

Lapė.
Vis tik mano akį veria 
Grakštūs vyrai, neišgverę.

Varlė.
Kurrr randi tu baloj vyrą, 
Brangink jį kaip eleksyrą.

Pelė.
Cyp, cyp! Už studentus „stoviu“, 
Kad jų valgymai palovy.

Pelėda.
Kuo mažiausia mums mokyklų, 
Kuo daugiausia mums vystyklų.

Skiltininkė.
Atimu tau, sese, balsą!

Pelėda (dar suspėja tarti). 
Ei ku-a, ku-a, ku-a, 
Siek, kad būtumei žmona.

Katė.
Kniau, kniau! Be mėsos ne šventė, 
Be studento ne studentė.

Ožka.
Nors ir dantis nusilauši, 
Bet studento nepagrauši.

Žalčiukas.
Jei kišenėj du, trys centai, 
Tokie tau čia ir studentai.

Papūga.
Jei studentas dar neklyvas, 
Teesie sau sveikas, gyvas!

Skiltininkė.
Reziumė aš susismilkiu: 
Skautus kviesime „ant silkių“.

ma nestatyk dviračio saulėtoj vietoj, nes 
guma bijo ir karščio ir šalčio.

Jei nori itin gerai savo „žirgelį“ už
laikyti, tarp metalinių dalių (skambučio 
ir rankenos, prie pompos, prie daiktadėčio 
ir pan.) padėk odos šmotelius.

Ir jei taip gerai jį prižiūrėsi, tai taisyti 
nereikės.

Smagių iškylų ir laimingos kelionės!
Lnds!
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4* RANKDARBĖLIAI dh
Vaistinėlės

Čia aš kalbėsiu tik apie mažutes vaistinėles prie diržo, ku
rias tu pati, sese, labai lengvai gali pasidaryti.

Pirmiausia, susitarkime dėl medžiagos. Geriausiai čia tik
tų oda, bet kadangi tau jos sunkiau gauti, tai tinka ir granato- 
lis (tik ne kalenkoras, nes jis gadinasi nuo vandens), milas ar 
ir visokia kitokia medžiaga, kurią tu rasi namie.

Iš ko vaistinėlė bebūtų padaryta, bet ji turi būti: 1) talpi, 
kad visi vaistai ir tvarščiai gražiai sutilptų, 2) sandari, kad, ke
liaujant dulkėtais keliais, į vidų nepridulkėtų, 3) su skyriais, 
kad vaistai nesusimaisytų, neišsilietų, o taip pat tau nereikėtų 
pusę valandos po ją raustis, kad rastumei reikiamą daiktą.

I.
Si vaistinėlė, kurią tu matai pirmame piešinėlyje, yra pati 

paprasčiausia. Jei neturima odos, tai ją geriausia daryti iš'gra- 
natolio. Tuomet tiktai dar turi turėti šiek tiek ne storo kar
tono. Gali pasiūti ir iš storo milo, kaip iš odos — siūles į viršų 
ir nusiūlėtas, net galima be pamušalo.

Čia paaiškinsiu, kaip daroma iš granatolio. Iškirpsi iš to 
savo turimo kartono viršų, apačią, šonus ir dangtį iš vieno, pie
šinėlyje nurodytomis išmieromis, šiek tiek didesnį granatolio 
gabalą ir jį užklijuosi stalių klijais labai kruopščiai ir atidžiai 
ištepusi iki pačių kampelių. Dabar įkirpsi toje vietoje, kur pra
sideda patsai krepšelis, ir visą dangtelį bei viršų gražiai aplen
ksi ir užklijuosi. Taip pat atlenksi ir užklijuosi šoną, kaip 
parodyta piešinėlyje B. Dabar paimsi pamušalo (gali to paties 
granatolio, kalenkoro ar net stipresnio popieriaus), atkirpsi šiek 
tiek už iškarpą siauresnį gabalą ir užklijuosi, kaip nurodyta pie
šinėlyje C. Neužmiršk jį visą iki pačių kampelių klijais ištepti. 
Kai šitą būsi padariusi, granatolį gerai išlyginus, o per sulenki
mus (kartone geriau tuos sulenkimus šiek tiek įrėžti prieš ap
klijuojant) kokiu kietesnių daiktu įspaudusi linijas, įdėk užse
gimą. Čia tinka mažų piniginukių užsegimai, taip pat šoniniai 
portfelių uždarymai ir kt. Jei dabar neįsegsi, viską suklijavus, 
bus sunkiai prieinama. Be to, dabar reikia įtaisyti kilpas, ku
riomis vaistinėlė laikysis prie diržo. Jas geriau prisiūti (galima 
net mašina) šiek tiek plačiau, negu tavo diržas, kaip parodyta 
piešinyje D. Toliau jau šonai. Iškerpami pagal brėžinį viršuje, 
su vožtuvėliu, visai atskiru, kad gerai galėtų varstytis. Jį įsta
tysi šone tarp pamušalo ir viršaus krašto ir gerai abudu prikli
juosi (E). Dabar tik iškirpsi iš granatolio šiek tiek mažesnį už 
šoną, bet, priėjus vožtuvėlį, šiek tiek didesnį, gabalą ir užkli
juosi jį ant viršaus. Jis uždengs kraštus, kurie laikys šoną, o 
viršuje aplenks vožtuvėlį, kaip ir patį viršelį. Iškirpsi pamu
šalo šiek tiek mažesnį už šoną su vožtuvėliu gabalą ir atsargiai 
įklijuosi į vidų. Štai ir beveik baigta. Bet reikia daugiau sky
rių. Labai gera, kad tie skyriai kilnojami, pagal vaistų buteliu
kų ir kt. didumą. Tad iš kartono iškirpsi keletą keturkampių 
6X4 cm didumo, apklijuosi juos pamušalo medžiaga ir reikia- 
moje vietoje įsprausi tarp abiejų vaistinėlės sienelių. Dėl to 
pasistenk, kad jie būtų visai lygūs ir tikslūs, kad gražiai įsi
spraustų.

n.
Iškirpsi iš ne storo kartono ar bristolio popieriaus du ga

balus 7X12,5 ir vieną 12,5X3 cm. Tai bus tavo vaistinėlės vidus. 
Juos sudėsi su labai siauru tarpeliu vieną prie kito. Gali už
klijuoti kalenkorą arba granatolį, bet čia labai tinka ir paprasta 
plona medžiaga. Iškirpsi didesnį gabaliuką, aplenksi iš karto 
visą tą sudarytą keturkampį ir iš kitos pusės kraštelius prikli
juosi. Jeigu dedama čia paprasta medžiaga, jos neklijuojame 
visos, tik tuos kraščiukus, atlenktus į kitą pusę. Visus savo 
turimų vaistų buteliukus sudėsi vieną prie kito ant vienos pu
sės, paimsi pasiūtą juostelę ar standresnę tiesmelę, kokių 30 cm 
ilgumo ir prisiusi iš jos kilpeles, kaip nurodyta piešinėlyje, pa
gal tavo buteliukų dydį ir formą. Šias kilpeles turi prisiūti bū
tinai ir prie apačios kartono, ne tik medžiagos, nes buteliukai 
ją labai nusvers. Kitame šone įsiuvi kišenėlę. Kad ji būtų pla
tesnė ir talpesnė, šonuose padarai Mostelius, kaip matyti iš pie
šinėlio. Čia tu sudėsi bintus, marlę, vatą, taip pat miltelius nuo 
galvos skaudėjimo ir pan. Tą Mšenę taip pat persiusi per me
džiagą ir kartoną. Toliau — viršus. Gali jį apMijuoti granato- 
liu, bet užtenka ir paprasta medžiaga aptraukti. Kaip turi būti 
elgiamasi su granatoliu, manau, jau paaiškėjo iš I pav.

Viršui iškirpsi du gabalus kartono 7,5X13,5 cm, taip, kad

Įsižiūrėk brėžinėlius ir pamatysi, kaip lengva pasisiūti maišelį 
vaistinėlei.

iš trijų pusių išsikištų po pusę cm už kraštų vidaus. Toliau — 
išsikirpsi du gabalėlius 3X13,5 cm. Tai tau bus viršus ir apa
čia, uždangalėliui išMrpsi 5X13,5 cm ir kampus gali nupiauti, kaip 
parodyta piešinėlyje. Jei darai iš medžiagos, jos iškirpsi galablą, 
kuris eitų per visą išklotą vaistinėlę ir dar užsilenktų ant dang
telio iš viršaus, taigi 16X36 cm. Taip ir užlenksi pagal kar
toninę iškarpą, iš blogosios pusės susiusi įmovą dangteliui ir 
viršui. Vėl išversi atgal, labai lygiai įkiši kartoną. Užsiusi, 
geriausiai smulkiai su mašina, bet galima ir rankomis, per su
lenkimus, tuomet tau kartonas nesivažinės. Tai visa padariusi, 
dėsi toliau savo išsikirptus kartono gabalus, palikdama kokio 
milimetro tarpą sulenkimams ir, kraštelius aplenkusi, šiek tiek 
priMijuosi kokiais nors Mijais. Gali, žinoma, ir prisegti ar ir 
visai nesėgti, tik aplenkti. Priklijuoji čia tik pačius kraštukus 
patogumo dėlei. Dabar įsiusi užpakalinėje sienelėje kilputes prie 
diržo prikabinti, o priešakyje įtaisai užsegimą. Pasiusi iš me
džiagos gabaliukus 6X7 cm didumo ir juos pritvirtinsi, kaip 
piešinėlyje nurodyta, tarp vidaus ir viršaus (B). Dabar tik su
dėsi vidų su viršum ir smulkiai aplinkui dygsniukais arba ma
šina prisiūki. Jei klijuoji granatoliu, gali ir čia suMijuoti, bet 
čia tavo Mijai turi būti ypač tiršti ir stiprūs, kad labai gerai 
laikytų. Sudėjus buteliukus, užvoši tais šoniniais vožtuvėliais 
ir tada atlenksi priekį ir užsegsi.

III.
Si trečioji vaistinėlė yra daroma su užtrauktuku. Tuo 

būdu ji yra sandari ir greitai atidaroma.
Jai išMrpsi iš kartono 8X13 cm du gabaliukus abiem šo

nams. Apačiai iškirpsi 13X3 cm. Užtrauktuką nusipirksi bent 
32 cm. ilgumo. Kartono kraštus gražiai, apvaliai nukarpysi. 
Sudėsi visus šiuos gabalus ir lygiai tokio paties didumo išsi
kirpsi vaistinėlės pamušalą, kurio kraštelius šiek tiek priklijuosi 
prie kartono dėl patogumo. Taip pat įsiusi kilpeles buteliukams 
sudėti per medžiagą ir kartoną (geriau čia imti labai ploną kar
toną arba bristolio popierį), Mtame šone įsiusi * kišenes (neuž
miršk tiktai, kad kišenės viršus būtų ne į apačią atsuMas).

Dabar išsikirpsi vėl bristolio viršui lygiai tokio pat didu
mo. Šiuos taip pat sudėsi ir išsikirpsi gabalą viršutinės medžia
gos ar odos. (Gali tikti ir granatolis, bet jį reikia tuomet pri
klijuoti visą prie to viršutinio bristolio). Medžiaga turi iš visų 
pusių prasikišti po vieną cm. Dabar imame užtrauktuką, jį 
atidarome ir prisiuvame prie bristolio su pamušalu krašto. Per 
užsukimus, kampus užtrauMuko tiesmelės kraštus šiek tiek 
įkerpame, kad geriau prigultų. Užtrauktuko galas (kadangi už- 
trauMukas būtinai turi būti per ilgas) neprisiuvamas, o pa
prastai įkišamas, kad jis atsirastų viduj vaistinėlės. Kai taip iš 
abiejų pusių užtrauktuką pritvirtinsime (reikia pradėti siūti nuo 
laisvojo, nesukabintojo galo), sudedame viršutinę ir vidurinę 
dalį kartonais į vidų (prie viršutinės dalies turi būti jau įsiūtos 
kilputės diržui įnerti). Kartonus galime net keliose vietose šiek 
tiek suklijuoti. Kai taip labai lygiai sudėsime, laisvuosius me
džiagos kraštus užlenksime ant užtrauktuko krašto, kampuose 
surauksime, siuvamąja mašina apvažiuosime tankiai aplinkui 
kokią pusę cm nuo krašto. Gausime prie krašto tvirtą rumbą, 
kaip tu gali jau iš bendrojo vaistinėlės vaizdo suprasti. Siūsi, 
aišku, būtinai ir per medžiagą ir per kartoną. Dabar tik už
trauk ir dėkis ant diržo.

280 • KAIP JUOSTA, JUOSIA ŽALIĄSIAS PIEVAS;
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KADA IR KAIP SKINTI GĖLES.
Kaip gaila, kada gėlės, atneštos į 

kambarį, bematant nuvysta! Kas da
ryti, kad jos mus ilgiau džiugintų?

Šiuo metu žydi bijūnai, dabar pats 
rožių, vilkadalgių (irysų) ir panašių 
gėlių laikas.

Taigi, skink — arba, geriau, nu
plauk — bijūnus dar nepražydu
sius ir tuojau įmerk juos. Jų spalva 
bus daug gražesnė, ir jie ilgiau stovės, 
jei pražydės kambaryje. Nupiauti bi
jūnų pumpurai vėsioje vietoje stovi 
ištisa savaitę arba net ilgiau.

Kvepiančius žirniukus skink 
anksti ryta, kada rasa dar nenudžiū- 
vusi: jie ilgiau laikysis, ir jų spalva ne 
taip greitai pasikeis.

Vilkadalgių pumpurus skink 
vakare, kada vos matai spalvos ruoželį. 
Vandenyje pumpurai gražiausiai pra
žydės.

Rožes skink anksti rytą ir parink 
gražius pumpurus, besiruošiančius pra
žydėti. Patariama rožių apie pusva

landį nemerkti, bet palaikyti jas vė
sioje vietoje ir tiktai vėliau įmerkti.

Gladijoles reikia skinti vėlai 
vakare, parenkant tokius stiebelius, 
kuriuose vienas ar du žiedu pražydo. 
Daržininkai palaiko nuskintas gladi
joles penkiolika minučių saulėje, kad 
„sušvelnintų“ jas.

Dalijos nelabai ilgai laikosi van
denyje, bet gali nulupti žievelę stiebe
lių gale, įstatyti gėles į vandenį ir pa
laikyti jas kelias valandas vėsioje, tam
sioje vietoje prieš įnešdama jas į kam
barį.

ŠEIMININKĖMS.
• Kad ryžiai neprisviltų ir nereiktų 

jų maišyti, suberk juos į verdantį sūrų 
vandenį.

• Kad ant kisieliaus neužsidėtų 
pluta, užberk cukraus, kol kisielius dar 
šiltas.

• Išskalbusi zamšines pirštines mui
lo putose, skalauk jas vandenyje su 
keliais lašais alyvų aliejaus, kad jos 
nesukietėtų.

DEŠIMT SVEIKATOS PATARIMŲ.
1. Kvėpuodama ir — pykdama gerai 

užsičiaupk.
2. Gerk vėsaus vandens per pietus ir 

šiaip dienos metu.
3. Maudykis, eik po dušu arba bent 

nusitrink nuo galvos iki kojų kas
dien.

4. Valgyk lėtai, tuo būdu valgysi 
mažiau. Tebūna tau valgymo me
tas iškilmingas smagumas.

5. Mankštinkis kasdien ir mankštin- 
damasi giliai kvėpuok. Bet neper- 
vark ir niekad nevalgyk nuvar
gusi.

6. Neskaityk ir neaptark reikalų val
gydama.

7. Dirbk aštuonias valandas, miegok 
aštuonias ir likusias aštuonias pra
leisk ilsėdamasi ir valgydama.

8. Visada stenkis būti' patenkinta. 
Ramumas užtikrina ilgą amžių.

9. Visada būk saika.
10. Neapleisk nė vienos savo kūno 

dalies. Vienodais laikotarpiais pa
tikrink savo sveikatą ir daryk, ką 
gydytojas tau pataria.

• Išsiuvusi kilimėlį, pakrakmolyk blogąją 
jo pusę, kad siūlai neišsitrauktų. Paskui 
prisiūk pamušalą.

IV.
Štai tau dar viena vaistinėlė. Ji yra taip pat talpi ir gra

žios išvaizdos. Jos formatas 10X10 cm.
Pirmiausia išsikirpsi iš medžiagos gabalą 10X (10 + 34-8). 

Su kartonu mokėsi pasielgti pagal savo nuožiūrą. Šitokio tipo 
vaistinėlė labai tinka iš odos ar milo, jei jie plonesni, gali už
pakalinę vaistinėlės dalį sustiprinti kartonu, nes vaistų bute
liukai sveria, tad greit deformuos vaistinėlę. Priešakiui išsikirpsi 
10X10 cm gabalą. Kaip jau iš piešinėlio matai, priešakyje yra 
dar kišenėlė, kuriai iškirpsi gabalą 10X8 cm ir sulankstysi, taip, 
kaip nurodyta piešinėlyje. Dabar į ją įsegsi uždarymą, sagutį 
ar pan., ir tik tada prisiusi prie priešakinės dalies. Vaistinėlės 
šonams išsikirpsi juostą 30X3 cm didumo ir prisiusi ją aplinkui.

Ant viršelio pamušalo, dar neprisiuvus prie paties viršelio, 
įsiusi kilpeles pincetui ir žirklutėms. Be to, tu neužmirši, kad 
pirma viso ko reikia prisiūti užpakalinėje vaistinėlės pusėje kil
peles diržui įverti.

Bet pirmų pirmiausia tu turi žinoti, ką tu dėsi į vaistinėlę, 
tada tik ją gali darytis. Čia trumpai priminsiu vaistinėlės su
dėtį, kuri, aišku, keičiama pagal aplinkybes — vaistai, kurie 
daugiau vartojami vasarą, mažiau vartojami žiemą ir kt. Be to, 
žiūrint su kokiais žmonėmis eisi, tokią ir vaistinėlę turėsi. Vis 
dėlto tektų kiekvienoje vaistinėlėje parūpinti vietos šiems 
vaistams:

1. Jodas.
2. Valerijono lašai.
3. Lekiantis spiritas.
4. Vandenilio peroxidas.
5- Cinko tepalas ar bent koks tepalas nuo nudeginimo.
6. Vaistų nuo galvos skaudėjimo (Citrovanilė ar kt.).
7. Leikoplastas.
8. Tvarsčiai ir vata.
Be to, labai naudinga turėti susilanksčius iš popieriaus ke

letą puodukų vandeniui, kad kiekvienu momentu galėtumei 
duoti iš ko gerti ar kuo pasemti vandens.

Didesnės — draugovės — vaistinėlės daromos, kaip kelion
maišiai, tik su daugybe skyrių. Tavo Sesutė.

Patobulintas indų maišelis
Be abejo, sese, tu dabar ruošies stovyklai. Tu atsimeni ir 

tą smulkmeną — indų maišelį. Paprastas maišas, koks dažniau
siai yra vartojamas, čia netinka, nes t°n maišosi šluostai su ser
vetėlėmis, pagaliau iš kokio kampo išsikiša šakutė, pradūrusi 
medžiagą. Patobulink savo indų maišelį. Štai tau du patobuli
nimo pavyzdžiai. Manau, tu pati sau dar ir trečią susikombi
nuosi, jei reikės.

Pirmajame pavyzdyje (A) nurodytas maišelis daromas iš 
drobės gabalo 30—40 cm į aukštį ir 20—30 cm į plotį. Tikslų 
didumą tu pati galėsi nusistatyti, pagal savo indų dydį. Čia tu 
matai tokį medžiagos gabalą išklotą (C). Taigi, vienoje pusėje 
įsiusi ant viršaus kišenę kokių 20X12 cm su dangteliu ir užse
gimu „knopkėmis“ arba sagutėmis. Čia bus dedama tavo ser
vetėlė burnai (a). Kitoje pusėje įsiusi ilgą siaurą kišenę, ko
kių 7X20 cm (b), taip pat gali su dangteliu, bet gali būti ir be jo. 
Čia tu sudėsi savo šaukštą, peilį ir šakutę. Šiek tiek žemiau (c) 
prisiusi platesnę kišenę, kuri užeis ir ant tavo ką tik įsiūtosios. 
Čia dėsi šluostus indams. Dabar sulenksi ir susiusi. Išvertusi 
gausi visas kišenes viduryje. Viršuje įversi iš abiejų pusių po 
tiesmelę ar virvutę sutraukti. Jei nori papuošti maišelį, turi tai 
atlikti pirmiau, negu įsiusi kišenes.

Antrajame pavyzdyje (B) nurodytas maišelis taip pat da
romas, tik vietoj sutraukimo čia prisiuvamas dangtelis, o į jo 
viršų, kad nesilankstytų, įsiuvama balanėlė. Taip pat viršuje 
rankenėlė nešti. Tavo Sesutė.

BANGUOJA, VAGĄ GILIAI IŠRĖŽĘS; • 281
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Vasaros kelionių varžybos
Keliavimas — tikroji gyvenimo mo

kykla.
Todėl, mieli broliai, keliaukime, kas 

tik galime, aplankykime kiekvieną 
mūsų tėvynės kampeli, kuriame vis ki
taip žmonės pluša, kurį vis kitoki gam
tovaizdžiai puošia.

Skautų Skyrius dar 2-me „Skauty- 
bės“ numeryje buvo pažadėjęs šią va
sarą suruošti kelionės pėsčia ir dvira
čiais varžybas. Dabar patiekiamos var
žybų taisyklės.

Dalyviai. Varžybose gali dalyvau
ti kiekviena esama skautų skiltis, ku
rios bent 6 skautai keliaus. Ten, kur 
natūralinėj skilty neatsiras reikiamas 
skaičius, kelionei gali būti sudaryta 
jungtinė skiltis iš ne daugiau, kaip tri
jų skilčių vienos draugovės skautų.

Kelionės laikas. Varžybų dalyviai 
išbūna kelionėje ne mažiau, kaip aš- 
tuonias dienas ir nakvoja pakely bent 
septynias naktis (savo palapinėse ar 
pas ūkininkus).. Pradėti kelionę ga
lima bet kada, tik apskaičiuojant, kad 
ji baigtųsi ne vėliau, kaip rugsėjo mė
nesio 10 dieną.

Kelionės ilgis. Per tą laiką turi bū
ti nukeliauta ne mažiau, kaip 110 kilo
metrų pėsčia keliaujančiai skilčiai ar
ba ne mažiau, kaip 240 km dviračiais 
važiuojančiai skilčiai.

Kelionės kryptis. Vykstama iš kiek
vienos skilties gyvenamosios vietos ar
timiausio Lietuvos pasienio linkui, ir 
atgal. Jei reikalaujamam kilometrų 
skaičiui pasiekti trūksta kelio, keliau
jama dar pasieniu. Atgal grįžtama ki
tu keliu, negu buvo nukeliauta pirmyn.

Mes norime būti jūrų tauta! Prie jūros, prie jūros savos!..

Kelionės tikslas — išmokti patogiai 
keliauti ir aplankyti įžymesnes bei 
įdomesnes pakelės vietas.

Kelionės programą sustato skilti- 
ninkas, pasitardamas su savo skautais 
ir draugininku. Jon gali įtraukti žai
dimų, gali užsibrėžti rinkti sutinkamas 
lietuviškas pavardes, aprašinėti pilia
kalnius ir t. t., ir t. t. Kelionėje ve
damas trumpas dienoraštis, iš kurio 
paaiškėtų kelionės organizavimas ir vi
sa jos eiga.

Baigus keliauti, brolijos vadi jos 
skautų skyriui atsiunčiama: kelionės 
aprašymas; 2) atlikto kelio planas, nu
brėžtas masteliu 1:500.000 ir 3) atskiri 
kelionės programos dalykėliai, pav., jei 
buvo fotografuoti gamtovaizdžiai, ke
liautojo nuotykiai, ūkininko gyveni
mas ir t. t. ir t. t., geriausios nuotrau-

5 KAUTA I
Oro skautų vadų stovykla

Š. m. liepos mėnesio pradžioje Zara
suose manoma pradėti pirmąją oro skautų 
vadų stovyklą, kuri tęsis 4 savaites.

Lietuvos Aero Klubo specialus instruk
torius dviem sklandytuvais paruoš norin
čius sklandytojo A ir B vardui įgyti. Kiti, 
ypač jaunesnieji, galės išeiti avio-mode- 
listo kursą. Be to, bus praktiškai einama 
šiek tiek skautavimo dalykų, kad stovyk- 

kos (ne daugiau 5, kiekviena atskira 
tema); jei buvo renkami padavimai, 
pasakos ir t. t., labiausiai vykę užra
šyti dalykėliai (ne daugiau 5); jei prie 
laužų buvo skaitomi kelionės įspūdžiai 
— labiausiai vykę aprašymai (ne dau
giau 5); jei buvo pastebėtos klaidos 
žemėlapyje, jų ištaisymai; jei buvo 
renkami amatininkų įrankių vardai — 
jų aprašymai pagal „Skautų Aido“ 9 
nr. 228 p. paskelbtus reikalavimus ir 
t. t., ir t. t.

Geriausiai atlikusiai kelionę skil
čiai pėsčia ir dviračiais dovanų duoda
ma po palapinę. Jei pasirodytų, kad 
tai buvo jungtinė skiltis, palapinės vie
toje duodama du lankai ir 8 vylyčios 
arba 3 lankai be vylyčių, žiūrint iš ke
lių skilčių buvo sudaryta keliavusioji 
jungtinė skiltis. Visoms kitoms skil
tims bus išsiųsti paminkliniai ženkliu
kai įsiklijuoti į skilties dienoraštį.

Skiriant dovaną, atliktos kelionės 
vertinamos, atsižvelgiant į: a) skilties 
dalyvių skaičių, b) nukeliauto kelio 
dydį, c) išbūtų dienų kelionėje skaičių 
ir d) kelionėje įvykdytą< programą.

Vyr. sktn. V. Čepas, 
Skautų skyriaus vedėjas.

los dalyviai būtų ne tik geri oreiviai, bet 
ir geri skautų vadai.

Pragyvenimas stovykloje, kuri tvarky
sis skautiškos stovyklos dėsniais, kaštuos 
40 lt. A arba B sklandytojo kursas su 
egzaminais ir tarptautiniu sklandytojo 
diplomu kaštuos dar 10 litų. Taip, kad 
viso išlaidų susidarys apie 50 lt, neskaitant 
kelionės.

Dalyvauti gali skautai, turį bent 16 
metų (tuntininkams rekomenduojant, ga
lės dalyvauti ir 14 metų skautai, ypač 
esamų skilčių skiltininkai ir paskiltinin- 
kiai).

Norintieji dalyvauti praneša Skautų 
Skyriui, atsiųsdami 10X16 cm2 didumo, 
kortelę, kurioje būtų pažymėta:
vardas, pavardė ..........................................
amžius ................  einamos skautiškos pa
reigos ..............................................................
nuo VI.15 d. gyv. vietos antrašas .............
tėvų sutikimas .............................................
tuntininko rekomendacija ........................

Kartu siunčia 2 lt registracijos fnokes- 
čio. Likusius 48 lt įmokėti reikės atvykus 
į stovyklą.

Pranešti Skautų Skyriui, kaip galima, 
anksčiau (nes stovyklos dalyvių skaičius 
ribotas), bet ne vėliau, kaip 28.VI.

Atvykstant į stovyklą, reikės turėti 
gydytojo (geriausiai — mokyklos gydyto
jo) išduotą sveikatos liudijimą.

282 • JO GILIĄ MINTĮ TEŽINO DIEVAS.
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Nerimi iš Vilniaus
Mūsų padangėje vis dažniau ir dažniau 

sužiba šviesūs Vilniaus krašto žiburėliai... 
Kiekvieno lietuvio širdyje jaučiamas tada 
drauge ir džiaugsmas ir ilgesys...

Kada Kaune įvyko garsiosios krepšinio 
pirmenybės, kada visur buvo jaučiama 
giedri nuotaika, ją dar labiau paryškino 
gegužės m. 25 d. 12-kos Vilniaus lietuvių 
„apaštalų“ — baidarininkų pasirodymas.

Pirmasis atplaukiančius vilniečius Kau
no padangėje pasveikino, žemai nusileidęs 
ir kelis ratus apsukęs, aero klubo lėktu
vas, o prie Vileišio tilto jų jau laukė bro
lijos vadas, skautai-ės su gėlėmis ir bū
relis Kauno visuomenės.

Bėgo valandos ir dienos vilniečiams 
viešint mūsų gimtajame krašte ir stebint 
jos grožį bei pažangą, bet — atėjo gegu
žės m. 31 diena, kada jie ir vėl ryžosi 
mus palikti. Dar kelios valandos, pasku
tiniai pietūs ir... sudiev, o gal tik iki pa
simatymo...

Jau pakrautos iš Kauno uosto į gele
žinkelio stotį Žalgirio skautų tunto šarū- 
niečių atgabentos Vilniaus sportininkų 
baidarės, jau visi vilniečiai apdovanoti 
skautiškomis knygomis... skautininkas Žiž- 
maras spausdamas man kairę sako: „Tu
rizmo sąjungai ir skautų brolijai, atmin
čiai iš mūsų atsilankymo, palieku po vie
ną baidarę“. Už palikimą padėkojau ir 
šypsodamasis pasakiau, kad gal kada su 
ja teks ir į Vilnių nuplaukti... Norėjau 
dar kai ką pasakyti, bet... perone susirin
kusios skautės vilniečius apiberia gėlėmis, 
o sktn. Arminaitei pasakius atsisveikini
mo kalbą, maža jaunesnioji skautė sktn. 
Žižmarui įteikia puokštę gėlių, perrištą 
tautine juosta. Iš visų susirinkusių krū
tinių, kaip pagal kokį paslaptingą mostą, 
staiga išsiveržia vilniečiams ir mums ar
timos dainelės garsai, bet — neilgai jie 
skambėjo, nes garvežys suprunkštė ir... 
dingo tolumoje, išveždamas į tolimą, o 
drauge ir artimą kraštą mūsų brolius vil
niečius. Širdyje pasidarė kažkodėl taip 
liūdna ir ilgu. Bet, kai po kelių dienų 
laikraščiuose perskaičiau Vilniaus sporti
ninkų baidarininkų padėką, supratau, kad 
ir jų širdys plaka tokiu pat ritmu...

SKAUTAS ŠYPSOSIS LIETUI LYJANT.
Brolijos vadija paruošė ir užsakė pirmą 

partiją skautiškų uniforminių n e p e r 1 y- 
jamų apsiaustų (be rankovių) vul- 
kanizuotos medžiagos, dengiamos spalvos. 
Greitu laiku Tiekimo Skyrius jų jau turės 
ir galės parduoti. Kaina 42 nr. — 11 lt, 
44 nr. — 14,50 lt ir 46 nr. — 17 lt. Taigi, 
nuo jauniausio ligi seniausio skauto galės 
pasirinkti sau tinkamo dydžio apsiaustėlį.

Norintieji gauti apsiaustus iki stovyk
los prašomi užsisakyti (pavieniui ar drau
govėmis) iš anksto, nes pirmai partijai 
gaunamas ribotas apsiaustų skaičius. Įsi
giję apsiaustą galės šypsotis stovykloje, 
net lietui lyjant, nes jų lietus nė kiek ne
jaudins.

Gamtos draugai.

j Kauną

Vilnietis sktn. 
P. Žižmaras 
Kauno skau
čių svečias.

d' (AHK Sil i fe
PRAKTIŠKA GAMTOS APSAUGA.

Gamtos saugojimo darbas skautui yra 
artimesnis, kaip kam kitam. Tą darbą 
skautas gali dirbti papeikdamas, paaiškin
damas ir, geriausia, duodamas pavyzdį.

Išsirengę iškylon, su dainomis trauk
dami, staiga pamatote pievoje ar miško 
pakraštyje daug popierių — greit pa
verskite savo skiltį „valymo būriu“, ir 
po kelių minučių ta vieta liks švari. Žmo
nės, kurie tuo metu gulinės pievutėje ar
ba eis pro šalį, tikriausiai stebėsis, pama
tę jus berenkant jų primėtytas šiukšles. 
Kitą kartą jie atmins tą, ir popieriai, į 
kuriuos buvo suvyniotas jų vakartis, ne
atsidurs žemės paviršiuje, kad būtų nešio
jami vėjo, o bus gražiai užkasti gilyn. 
Taigi jūs visiems matant surinkite popier
galius į vieną krūvą ir užkaskite, parody
kite, kaip atskirus gabalėlius galima lazda 
sukaišioti žemėn, duokite pavyzdį, kad 
daug tokios rūšies gamtą dergiančių at
matų galima kuprinėje arba ten, kur juos 
atsinešė, pargabenti atgal į namus r be 
jokios žalos sunaikinti.

Pamatę triukšmo kėlėją arba tokį, ku
ris mėgsta gyvulėlius gąsdinti (pvz., visi 
esame matę, kaip kai kurie vaikai gainio
ja voveraites) arba vaikščioja draudžia
momis vietomis, mandagiai perspėkitfe, ta
čiau jei nepaklausys, nesiginčydami pra
neškite policininkui ar eiguliui. Priėję 
užakusį šaltinėlį, pravalykite. Užsitven
kusiam upeliui pašalinkite kliūtį: ištrau
kite susivertusius medžius, pakaskte dug
ną.

Esame matę prie medžio ar prie kuo
lelio prikaltą lentelę, ant kurios parašy
ta, kad žolę mindžioti, skinti, šakas lau
žyti ir t. t. draudžiama. Mes siūlome kiek
vienai draugovei imtis panašaus gamtos 
saugojimo darbo, tiktai skautiškai, malo
niu tonu, nuotaikingai. Tegu draugovė, 
susitarusi, jei reikia, su atitinkamomis 
įstaigomis, kuriose vietose gebama neatsi
žvelgti į gražią gamtą, pastato tokių len
telių. Jų dydis — maždaug 40X60 cm. 
Jas gausite už nedidelę sumą lentpjūvėje; 
pirkę krautuvėje vartotą dėžę, taip 
pat turėste medžiagos joms. Bet, susitarę 
su poilsio vietų administracija, gal būt, 
gausite ir medžiagą. Kaip norėsite — ar 
spalvotai, ar viena spalva, ar su paveikslu, 
ar be — parašykite šūkį, arba išplaukite, 
priklijuokite — kaip patiks, tik kad tiktų 
ton vieton, taigi būtų gražu. Apačioje 

galite parašyti savo vienetą ir padalinį, 
pvz.,
„III Šiaulių Vingėlos dr-vė, Žirgų skiltis“.

Įdomesnius lentelių brėžinius ir foto 
siųskite mums; geresnių atvaizdus dėsime 
laikraštin. Prasiplatinus tai idėjai, galės 
būti paskelbtas konkursas.

Pošūkių turinys gali būti rimuotas, 
linksmos nuotaikos; stenkitės, kad būtų ir 
meniškas. Svarbiausiai — aiškumas ir 
kad pasiektų tikslą, kad paveiktų jausmus. 
Tokie šūkiai turi kristi į žmonių, ypač 
jaunimo, kuris viskam jautresnis, širdis.

Pradėkime naują dirvą!
Čia keletas pavyzdžių, kokie gali būti 

šūkiai lentelėse:
1. Pusrytis gardus — į sveikatą!

Tačiau į galvą tur įsmigti:
Negražiai daro, kas priprato
Lukštus ir popierį miške palikti.

2. Mums nerūpi, kas esi;
Taip pat, iš kur ateini.
Todėl nepiaustyk medžio žievėj
Savo vardo —
Adresų knygoje rasti jį greičiau,
Ir be vargo!

3. Kas gėlytes glėbiais skina
Ir paskum jas kramto, ryja, 
O ne valgo iš kuprinės — 
Elgiasi kaip koks galvijas.

4. Eik žolėm, o ne taku,
Mindžiok kuo daugiau gėlių, 
Kad sakytų, kas matys: Vargu 
Eita čia ne gyvulių!

5. Malonu laužti medžiui šakas, 
Nes žinai, kad jis tau neįkąs.

6. Stiklas, popieriai, kiaušiniai, 
Ar tai ženklas gegužinės?
Ne, brolau, čionai tu klysti:
Tai tik paprasta... kiaulystė!

7. Geras ir padorus žmogus
Svariai užlaiko rankas ir nagus 
Tas, kas ir namuose nešvarus, 
Teršia mišką ir laukus.

8. Popieris yra labai naudingas, 
Bet numestas visai nereikalingas.

9. Saugok mišką nuo gaisro ir ugnies, 
Degančių papirosų į šalį nešviesk!
Mišką šventu laikė protėviai garbingi, 
Argi mes nei tiek nebūsim išmintingi?

10. Žmogui — rankos, medžiui — šakos, 
Šakomis medis saulę gauna.

Vargšo medžio neapvok —
Šakas medžiui nekapok!

B. K.
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P. Respublikos Prezidentas A. Smetona ir 
p. Švietimo Ministras dr. L. Bistras at

vyksta atidaryti krepšinio varžybų.
Krepšinio gimtinė yra šiaurės Ameri

ka (J. A. V.). Ten jis pirmiausia ir įsi
gijo „pilietines“ teises. Ilgainiui jis iš
populiarėjo ir išplito po visą pasaulį. Ta
čiau reikia pabrėžti, kad amerikiečiai iš
radę ir ištobulinę krepšinį, tapo ir ge
riausi krepšininkai.

Europos krepšinis dar yra gana jaunas. 
Čia jis išplito tik paskutiniaisiais metais. 
Pirmąsias platesnio mąsto — I Europos 
krepšinio pirmenybes 1935 m. surengė 
Šveicarija. Dalyvavo net 10 valstybių 
ekipos. Pirmenybės vyko Ženevoje V.2-4 
d. d. (koks trumpas laikas!). Pirmuoju 
Europos meisteriu tapo Latvija, finale 
įveikusi Ispaniją 24—18. Kitos valstybės 
pasiskirstė vietomis tokia eile: 2. Ispanija, 
3. Čekoslovakija, 4. Šveicarija, 5. Pran
cūzija, 6. Belgija, 7. Italija, 8. Bulgarija, 
9. Vengrija, 10. Rumunija.

2 metam praėjus — 1937 m. Latvija, 
kaip pirmasis meisteris, V.3-7 d. d. pra
vedė Rygoje II-sias Europos krepšinio 
pirmenybes. Šį kartą dalyvavo 8 valsty
bės. Jų tarpe pirmą kartą pasirodė ir Lie
tuva. Aišku, nieks nė nesitikėjo, kad Lie
tuvos ekipa bus didelis priešas. Daugelis 
gal tikėjosi, kad laimės 1935 m. favoritai. 
Ir štai didžiausia staigmena — mūsų krep
šininkai, tyliai ir kruopščiai pasiruošę, be 
jokio pralaimėjimo tapo Il-ju Europos 
meisteriu! O pirmasis meisteris — Lat
vija tegavo Vl-tą vietą. Be to, pažymė
tina, kad mūsų žaidėjas Pranas Talzūnas 
pasirodė kaip geriausias Europos maty
tojas. Jis vienas per 5 rungtynes primėtė 
67 taškus. Kiti mūsiškiai primėtė: Krau- 
čiūnas ir Puzinauskas po 18, Žukas 14, 
Baltrūnas ir Andrulis po 2.

Antrųjų Europos pirmenybių dalyviai 
pasiskirstė tokia eile: 1. meisteris — Lie
tuva, 2. Italija, 3. Prancūzija, 4. Lenkija, 
5. Estija, 6. Latvija, 7. Čekoslovakija.

Po šių pirmenybių visos valstybių eki
pos pradėjo vėl energingai ruoštis trečio
sioms pirmenybėms. Be abejo, kaip lai
mėtojai, Lietuvai teko garbė šias pirme
nybes suruošti savo krašte. Teko rūpin
tis — ne tik gerai paruošti savo krepši
ninkus, bet — kaip ir kur pravesti pirme
nybes ir priimti užsienio krepšininkus.

Viskuo tuo rūpintis buvo sudarytas or
ganizacinis pirmenybių komitetas, kuriam 
pirmininkavo dr. J. Navakas.

Pirmenybėms pravesti pastatyta spe
cialus didelis pastatas — halė. Ją pastatė 
lietuviai rangovai Dėdelė ir Brunius. Sta
tyba pradėta pernai gruodžio mėn. Pir
mieji — betonavimo darbai praėjo labai 
sunkiose sąlygose. Betonuojamas vietas 
teko apdengti specialiais pastatais ir nuo
lat šildyti, kad tinkamai sukietėtų betono 
pamatai. Pats sunkiausias ir pavojingiau
sias šios halės statyboje darbas buvo jos 
stogo geležinių arkų pastatymas. Jų iš 
viso yra keturios, o kiekviena sveria

Lietuviai — ge
riausi Europos 
krepšininkai

Gegužės mėn. 21—28 dienomis Kaunas 
ir visa Lietuva išgyveno didelį įvykį. Tą 
savaitę Kaune buvo III-sios Europos krep
šinio pirmenybės. Ši savaitė, tiek sutei
kusi mums įtempimo, pasibaigė didžiąja 
pergale —

Lietuva antrą kartą iš eilės tapo Eu
ropos krepšinio meisteriu.

16.000 kg ir yra 60 m ilgio. Iš pradžių 
norėta tas arkas užsakyti užsienio fabri
kuose, tačiau šie, užsiėmę karo pramone, 
atsisakė. Tada šį sunkų darbą pasiėmė pa
daryti mūsų šaltkalviai. Atskirais gaba
lais arkos buvo sukniedytos žemėje, o 
paskui ant medinių klojinių ir pastolių 
užkeltos iki 15 m aukščio ir ten sujung
tos. Šį sunkų ir pavojingą darbą atliko 
šaltkalvis meist. Juozas Paškevičius. Jis 
surinko ir suorganizavo 150 vietos prity
rusių geležies specialistų ir šaltkalvių ir 
jų padedamas sujungė arkas. Tuo būdu 
jis įrodė, jog lietuviai patys sugeba be pa
šaliečių pagalbos atlikti sunkius statybos 
darbus.

Finansų ministras brig. gen. Sutkus, 
įvertindamas nuopelnus statant krepšinio 
halę, apdovanojo šaltkalvi Juozą Paške
vičių Darbo Žvaigždės aukso medaliumi.

Halės statyba sutartu laiku — V.15 d. 
buvo jau užbaigta ir joje pradėjo treni
ruotis mūsų krepšininkai.

Antras rūpestis — kur apgyvendint’ 
užsienio ekipų krepšininkus, irgi atpuolė: 
kariuomenės vadovybė pavedė organiza
cinio pirmenybių komiteto dispozicijon A. 
Panemunėje pastatytus naujuosius Karo 
Mokyklos rūmus. Tai yra puikus, mo
dernus 3 aukštų pastatas. Jame patogiai 
įsikurdino užsieniečių ekipos, kur jų ra
mumo visiškai nedrumstė miesto triukš
mas.

Taip besiruošiant atėjo ir V.20 d. Tą 
dieną buvo dalyvaujančių pirmenybėse 

Krepšinio rungtynių akimirka. Iš Lietuva — Estija rungtynių.
Lietuvos Žinių klišė.

ekipų atstovų — technikinio komiteto po
sėdis. Per jį buvo sudarytas rungtynių 
tvarkaraštis ir išspręstas svarbus lietu
viams ir estams — neriboto ūgio žaidėjų 
klausimas. Mums buvo svarbu, kad žais
tų Lubinas, o estams — Vikstenas. Jiedu 
turi per 1,90 m ūgio (Lubinas — 1,96 m, 
o Vikstenas — 1,98 m). Smarkiausiai prieš 
neribotą ūgį protestavo latviai. Kol galop 
buvo nutarta šioms pirmenybėms taikyti 
dvi klases — riboto ir neriboto ūgio. Tas 
yra taip apibrėžiama: „III Europos krep
šinio pirmenybės bus žaidžiamos visų ka
tegorijų ekipų — ribotų ir neribotų. Eki
pa, kuri užims pirmą vietą, gaus Europos 
meisterio vardą. Riboto ūgio kategorijos 
ekipa, kuri užims geriausią vietą, gaus 
Europos meisterio ribotos kategorijos 
vardą“.

Latviai savo atsiekė, bet užtat nustojo 
simpatijų žiūrovų akyse.

*
* *

V.21. buvo iškilmingai atidarytos 
III-sios Europos krepšinio pirmenybės. 
Jas savo atsilankymu pagerbė ir atidarė 
vyr. globėjas Respublikos Prezidentas ir 
skautų Šefas ANTANAS SMETONA. Ati
darymo žodyje Respublikos Prezidentas 
pasveikino pirmenybių rengėjus ir sve
čius, palinkėjo geros viešnagės užsienie
čiams ir dailaus žaismo pirmenybių daly
viams, ekipoms. Mintys, kurias pareiškė 
mūsų Šefas savo kalboje, yra įsidėmėti
nos visiems lietuviams sporto mėgėjams, 
o ypač skautams.

Lietuvis nuo senų senovės nepradeda 
jokio darbo, nepaprašęs iš Dievo palai
mos. Taip ir šiuo atveju, — Prisikėlimo 
bažnyčios rektorius dek. kun. Kapočius 
atliko šventinimo apeigas ir pasakė trum
pą pamokslą. Daugeliui įsmigo į atmintį 
šie dek. kun. Kapočiaus žodžiai:

„Tad tegu toji dangaus tyrosios meilės 
ugnis veda mūsų jaunąsias kartas per šio
je halėje ugdomą sportą į sveiką pajėgu
mą, per sportą į tikrąjį grožį, per sportą 
į džiaugsmą, per sportą į nesuardomą vie
nybę, brolystę ir meilę. Tegu Aukščiau
siojo palaima lydi šią vietą taip, kad ku
rie tik dalyvaus čia sporto kovų žaidi
muose, tegu tie niekuomet nesusitinka vie-

lės į kairę: 
užgis, An- 
riūnas, Bal
čius, Puzi- 
orkus, Ni- 
ūotraukoje 
{.riaučiūno, 
Mažeikos 

kt. 
ito klišė.

Gėlėmis apdovanota 
Lietuvos krepšinio ko
manda, garbingai lai
mėjusi Europos krep
šinio nugalėtojo var
dą. Iš deši 
Lubinas, j 

driulis, Bu 
trūnas, Lt 
nauskas, 
kolskis.
nematyti:
Jurgėlos, 

ir 
Trii

nas prieš kitą karo kovų laukuose. Tegu 
gerasis Dievas laimina mūsų brangią, gra
žiąją šalį, mūsų laisvą, nepriklausomą tė
vynę, mūsų mylimąją, šventąją Lietuvą!“ 
10.000 žiūrovų ir aikštėje išsirikiavusiems 
krepšininkams susikaupus, į dangų nuskri
do orkestro pagrotos giesmės „Marija, 
Marija“ garsai.

Po to, visos dalyvaujančių valstybių 
ekipos buvo pristatytos aukštiesiems sve
čiams. Kiekviena ekipos virtinė iš eilės 
stojo prieš garbės tribūną ir gerbė savo 
vėliava, o orkestras grojo tos valstybės 
himną. Pristatomos ekipos buvo palydėtos 
gausiais plojimais, kurių daugiausia teko 
mūsų šauniesiems vyrams su Lubinu prie
šakyje. Pasibaigus ekipų pristatymui, 
aikštėje viena po kitos pasirodė 7 gimna
zijų mergaičių grupės. Jos pašoko gra
žius tautiškus šokius, kurie paliko visiems 
puikų įspūdį.

Tačiau žiūrovai laukė krepšinio. Juk 
jie tik jo ir buvo susirinkę pasižiūrėti! 
Deja, tą dieną buvo tik priešžaismis, kurį 
sužaidė Kauno ir Varšuvos moterų rink
tinės. Laimėjo kaunietės 29—28 (12—12).

*
Tikrosios pirmenybių kovos prasidėjo 

V.22. Tą dieną Lietuva susitiko su stip
riausiu varžovu — Latvija, prieš kurią 
laimėjo 37—36 (15—17). Tai buvo labai 
arši kova. Iš pradžių vyravo mūsiškiai, 
tačiau į pabaigą pirmo kėlinio latviai pa
sivijo ir net persvėrė 17—15 savo naudai. 
Antrą kėlinį abu priešininkai dar aštriau 
kovojo. Vienu metu latviai pasiekė 27—21 
savo naudai. Mūsiškiai išlygino 27—27, o 
po to prasidėjo dramatiškiausias žaidimas: 
įmeta mūsiškiai — latviai išlygina ir per
sveria, tada vėl mūsiškių eilė. Ir štai 
paskutinė minutė, o latviai veda 36—35. 
Mūsų vyrai metasi į paskutinį lemiamą 
antpuolį ir Lubinas baigia rungtynes 
37—36 Lietuvos naudai.

Ši puiki ir permaininga kova su di
džiausiu susijaudinimu buvo stebima virš 
11.000 žiūrovų. Į pergalės — tautos him
ną visi sudėjo visą likusią energiją. Man 
teko tuo metu būti halėje. Turiu pripa
žinti, kad pirmą kartą girdėjau taip ga
lingai giedamą mūsų tautos himną. Juo 
buvo išreikštas pergalės džiaugsmas ir 
padėka mūsų vyrams.

V.23. Lietuva tvirtai nugalėjo Estiją 
33—14 (16—3). Tai buvo stiprus priešas, 
tačiau mūsų vyrai surado savo gerąją for
mą ir sudarė iki galo pirmenybių nenu
galimą vienetą. »

Po antros dienos rungtynių be pralai
mėjimo ėjo Lietuva, Lenkija ir Italija. 
Tačiau V.24 suklupo ir Lenkija ir Italija. 
Lenkus nugalėjo mūsiškiai: 46—18 (25—9). 
Iki šių rungtynių lenkai puikiai pasirodė, 
nugalėdami estus ir prancūzus. Jie buvo 
spartūs, staigūs, apdairūs ir taiklūs mė- 
tytojai. Tačiau prieš mūsiškius jie nesu
gebėjo spirtis. Jie atrodė visiškai pri
blokšti, o baudas, kurias iki šiol taip pui
kiai mėtė, lyg ir atprato mėtyti.

Italus suklupdė prancūzai: 31 — 24 
(15 — 13).

Po šios dienos (V.24) rungtynių beliko 
viena Lietuva, neturinti nė vieno pralai
mėjimo.

V.25. Lietuva įveikė Prancūziją 47—18 
(23—6). Dar vienas užtikrintas mūsiškių

Ekipos Lietu
va

Latvi
ja

Lenki
ja

Pran
cūzija

Esti
ja

Itali
ja

Ven
grija

Suo
mija

Taš
kai

Krep
šiai

1) Lietuva X 37—26 46—18 47—18 33—14 48—15 79—15 112—9 14 402—125
2) Latvija 36—37 X 43—20 45—26 25—26 38—23 58—24 108—7 12 353—163
3) Lenkija 18—46 20—43 X 38—36 40—36 43—27 42—20 46—13 12 247—221
4) Prancūzija 18—47 26—45 36—38 X 33—31 31—24 45—19 73—11 11 262—215
5) Estija 14—33 26—25 36—40 31—33 X 29—22 64—20 91—1 11 291—174
6) Italija 15-48 23—38 27—43 24—31 22—29 X 37—21 63—13 9 211—223
7) Vengrija 19—79 24—58 20—12 19—45 20—64 21—37 X 43—16 8 162—341
8) Suomija 9—112 7—108 13—46 11—73 1—91 13—63 16—43 X 7 70—536

laimėjimas! Pran
cūzai, mėgstą di
delę spartą ir 
karštą žaidimą, 
buvo „atšaldyti“ 
ir gavo 29 krep
šius „priedo“. O 
geriausi jų žaidė
jai Lesmayoux ir 
Rollandas buvo 
pašalinti iš žaidi
mo, nes gavo po 
4 baudas.

V.26. Lietuva 
nugalėjo Vengriją 
79—15 (29—9). Tai 
buvo gal ne kova, 
bet aukštosios 
klasės krepšinio 
pamoka. Mūsiš
kiai rodė savo 
krepšinio meną ir 
krovė vieną už 
kitą gražesnius 
krepšius.

V.27. Lietuva 
nugalėjo Suomiją 
112—9 (48—3).
Apie šias rungty
nes tegalima pa
sakyti, jog tai bu
vusi taškų me
džioklė. Aišku, 
mūsų vyrai su
mušė latvių re
kordą (108). Suo
mija tik pradeda 
krepšinio žaidi
mus, ir, kaip pa
tys suomiai sako
si, jie atvykę 
mokytis.

Pažymėtina, kad pasitaisė estai: jie nu
galėjo latvius pasekme 26—25 (6—12, 24— 
24). Tiesa, jie laimėjo 5 min. pratęsime, 
nes normaliu laiku išėjo lygiosios 24—24. 
Dabar buvo neaišku, kas užims antrą vie
tą, nes kiek apiro latvių viltys.

V.28. — paskutinę dieną — Lietuva lai
mėjo paskutiniąsias rungtynes prieš Ita
liją 48—15 (29—7). Tiesa, šios rungtynės 
neturėjo Lietuvai lemiamos reikšmės, ta
čiau jos buvo — dar vienas žiedas į lie
tuvių pergalės vainiką. Visos italų pa
stangos buvo bergždžios — mūsiškiai visą 
laiką vyravo aikštėje. Italai net bandė 
laikyti kamuolį, kad nekiltų pasekmė, ta
čiau ir tas negelbėjo.

Kitos dvejos rungtynės buvo svarbios 
antrai vietai užimti. Galėjo ją užimti Es
tija, tačiau ji pralaimėjo prieš Prancūziją 
31—33 (9—17, 28—28). Šias rungtynes te
ko pratęsti, nes normaliu laiku jos bai
gėsi lygiomis 28—28. Estijai pralaimėjus, 
kandidatais į antrą vietą liko Latvija ir 
Lenkija. Tai buvo lemiamos rungtynės. 
Laimėjo Latvija 43—20 (10—12), nors pir
mą kėlinį vyravo lenkai ir jį baigė 12—10. 
Bet antrame latviai pralaužė jų atsparu
mą ir tvirtai laimėjo.

Pagaliau III-jų Europos krepšinio pir
menybių dalyviai galutinai susirikiavo 
lentelėje matoma tvarka:

284 • BALTAI IS SODŲ ŽALIU BEKYŠĄ! TIK BRANGIĄ KALBĄ TĖVŲ PAMYNĘ
(Tęsinys 291 psl.).
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ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS PRAŠOME: 

• Rašyti ne apie kasdieninio gyvenimo smulkmenas, bet apie Įdomesnius įvykius ar sumanymus, kuriuos vertėtų 
žinoti kitiems. • Stengtis rašyti kiek galima trumpiau, tačiau sykiu taip, kad visiems būtų aišku, kas norėta 
pasakyti. • Rašyti tuojau pat po aprašomojo Įvykio ir parašius neatidėliojant išsiųsti redakcijai. Pirmajam mė
nesio numeriui korespondencijos redakciją turi pasiekti ne vėliau, kaip 5 d., antrajam — 20 d. • Pradėjus rašyti 
pirmiausiai pažymėti savo tuntą ar vietininkiją. • Pasistengti kiekvienai žinelei duoti antraštę. • Rašyti vienoje 

lapo pusėje ir aiškiai, ypač pavardes • Visuomet nurodyti redakcijai savo pavardę ir adresą.

STUDENČIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖ.
• Vyr. sktn. S. Čiurlionienės 

pašnekesys. Bendroje dr-vės su
eigoje V.31. vyr. sktn. S. Čiur
lionienė skaitė turiningą pašne
kesį „Ko nori skautybė?“

• Draugovės pavasario šventė. 
VI.4. 11 vai. rytą visa dr-vė or
ganizuotai nuėjo į studentų baž
nyčią. Po pamaldų 13 vai. Pažan
gos rūmų salėje įvyko iškilmin
ga dr-vės sueiga, kurią atidarė 
dr-vės pirmininkė sktn. M. Kur- 
šaitė.

Kandidačių vadė psktn. H. Ja- 
sutytė jausmingai atsisveikino su 
9 kandidatėmis, nes jos buvo pa
keltos į tikrąsias nares.

Po to davė įžodį — tikrosios 
narės pasižadėjimą naujai ke
liamos — Jasiukevičiūtė, Fle- 
džinskaitė, Kelbauskienė, Stri- 
pinytė, Sarauskaitė, Suravinaitė, 
Šulcaitė, Vasiliauskaitė ir Ži
linskienė. Dr-kė sktn. M. Kur- 
šaitė uždėjo joms tikrųjų narių 
kepures, spalvas ir pasveikino. 
Šia proga sveikino į sueigą atsi
lankęs dr-vės globėjas prof. L 
Končius ir filistra Jakševičienė.

Pagal seną dr-vės tradiciją

PANEVĖŽIO

— V.20 įvyko jaun. skautų 
Algimanto dr-vės vakaras I-os 
mokyklos salėje. Salė nors ir bu
vo labai maža, tačiau svečių bu
vo daug. Pelno gauta 56 Lt. Kad 
dr-vė neseniai įsikūrė, tai jau 
gan didelis darbas nuveiktas. 
Dr-vei vadovauja psklt. E. Pi
laitis ir sk. E. Leicas.

— V.21 tose pačiose patalpose 
įvyko įžodžio iškilmės. Įžodį da-

UTENOS TUNTAS.
V.13 šaulių salėje įvyko skau- 

čių-tų viešas vakaras-koncertas. 
Buvo suvaidinta „Einam gyven
ti“. Režisorius ir pats šio veika
lo autorius skautų tunto tunti- 
ninkas V. Smolenskas. Suvaidinti 
pavyko gan gražiai, nes buvo 
imponuojančių gamtos scenų. 
Charakteringa tai, kad šiame 
veikale vaizduojamas skautų 
gyvenimas. Be to, visus pa
linksmino atvykusi iš sostinės 

naujai pakeltosios buvo apdova
notos gėlėmis prof. I. Končiaus, 
kandidačių vadės, savo globėjų 
— mamų ir brolių.

Už sveikinimus, linkėjimus ir 
gėles padėkojo naujai pakeltųjų 
vardu tikroji narė psktn. M. 
Šulcaitė.
• Pakeltos į vyresniškumo laips
nius. Pavasario šventės proga už 
stropumą einant dr-vėje parei
gas buvo pakeltos į vyresnišku
mo laipsnį šios skautės: Bedor- 
faitė, Dominaitė, Gudaitytė, J an
gelytė, Jasiukevičiūtė, Litvinai
tė, Mackevičiūtė, Mameniškytė, 
Orlauskaitė, Ridzevičiūtė, Tom- 
saitė, Al. Staškevičiūtė, Eug. 
Staškevičiūtė, Streikūtė, Vieno- 
žinskaitė, Zelčaitė ir Žukaus
kaitė.
• Draugovė įsigys vardą. Šį 
rudenį stud, skaučių dr-vei su
eina 14 metų. Šia proga Dr-vė 
nutarė apsikrikštyti — įsigyti 
vardą, nes kiekviena dr-vė jį tu
ri, o neturėdama sudaro sau ir 
kitiems tam tikrų sunkumų.

B. Mackevičiūtė.

TUNTAS.
vė 9 skautai, kurie, kaip dr-vės 
pirmieji skautai davusieji įžodį, 
nusifotografavo. Daug kuo šį 
vakarą rengiant prisidėjo I-os 
mokyklos p. mok. Navickas, už 
ką dr-vės skautai taria jam 
skautišką ačiū! Taip pat skautai 
dėkingi ir Lindės-Dobilo skautų 
vyčių būrelio sk. V. Petrovui ir 
sk. Kasperavičiui, kad jie ma
loniai sutiko prisidėti tvarką 
palaikyti. Jele.

operos solistė ponia Zaniauskai- 
tė-Lelinienė. Dalyvių buvo pilna 
salė.

Po Velykų atostogų skautai 
jau baigia klausyti antrus kur
sus. Pirmieji buvo ryšininką 
kursai. Ten susipažino su tele
fonais, telegrafais, lauko kabe
liais, viską atlikdami praktiškai. 
Antrieji kursai, kuriuos dėsto 
kpt. Dailydonis, yra priešche
minės apsaugos kursai. M. N.

V. D. U. Stud. Skaučių Draugovės tikrajai narei 
BIRUTEI ŽIUGŽDAITEI,

jos mylimai sesutei mirus, reiškiame gilią užuojautą.
V. D. U. Stud. Skaučių Draugovė.

STUD. SKAUTŲ KORP! „VYTIS“.
• Krepšininkai pirmaujančių 

tarpe. 1938 m. rudens semestre 
„Vyčio“ Korp! įkurtas sporto 
klubas. Pirmiausia suorganizuota 
krepšininkų ekipa. Per visus 
akademinius mokslo metus vyko 
akademinės krepšinio pirmeny
bės. Jose aktyviai dalyvaudami 
vytiečiai tarpe 11-kos ekipų iš
kovojo IV-ą vietą. Iš 10 rung
tynių vytiečiai surinko 12 taškų 
(191—190 krepšių). Rudenį, be 
abejo, mūsų ekipa dar sustiprės 
ir pasistengs pakopti aukštyn. 
Tuo labiau, kad šiemet pora 
rungtynių visai nepelnytai pra
laimėtos.

• Šaudėm. Gegužės 31 d. šau
dymo s-gos šaudykloje buvo 
akademinės šaudymo pirmeny
bės. Jose dalyvavo ir dvi vytie- 
čių ekipos. Mažojo kalibro šau
tuvais šaudymo varžybose I-ji 
vytiečių ekipa laimėjo IV vietą, 
išmušdama 892 taškus. II-ji eki
pa užėmė Vl-tą vietą su 794 taš
kais. Individualiniai geriausiai 
pasirodė senj. V. Stasiškis, su
šaudęs 189 taškus. Be to, buvo 
ir pistoletų (7,65 mm kalibro) 
individualinės varžybos. Čia, 
tarpe geriausių V. D. U-to šau
lių, vytiečiai laimėjo šias vietas: 
senj. V. Pažiūra — IV-tą, senj. 
J. Mačiulis — V-tą, senj. Ig. 
Morkeliūnas — IX ir senj. V. 
Stasiškis — XI-tą vietą.

Vyriausiu šių varžybų teisėju 
buvo korp. filistras J. Dainaus- 
kas.

• Nauji sporto vadovai. VI.l 
senjorų sueigoje iš pareigų atsi

Jei norite mokėti gyventi, 
įsigykite knygas:

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS
ir

SKAUTYBĖ MERGAITĖMS.

statydino korp. sporto klubo pir
mininkas — senj. Ig. Morkeliū
nas ir sekretorius senj. VI. Vit
kus. Jiedviem vytiečiai yra dė
kingi už pasišventimą ir darbą, 
nes jiedu vadovavo tik ką įsikū
rusiam korp. sporto klubui ir 
sugebėjo jį tinkamoje aukštu
moje išlaikyti tarpe kitų akade
minių klubų.

Naujais sporto vadovais sen
jorų sueiga išrinko: senj. J. Re- 
pečką klubo pirmininku ir senj. 
K. Cerkeliūną sekretorium. 
Jiems linkim sėkmingai dirbti.

• Dar vienas filistras. VI.l 
korp. senjorų sueiga pakėlė 
inakt. senj. Art. Jurgutę korpo
racijos filistru. Naujasis filistras 
yra senas ir daug nuveikęs 
skautininkas. Jis baigė medici
nos fakultetą ir gavo gydytojo 
diplomą. . Germantas.
• Studentas skautas — vytie- 
tis gavo premiją už konkursinį 
darbą. Kiekvienais metais Vy
tauto Didžiojo universiteto tei
sių fakultetas skelbia konkursi
nius darbus. Šiomis dienomis 
teisių fak. taryba savo posėdyje 
įvertino pereitų metų konkurso 
darbus. „Vyčio“ korp. senjoras 
ir studentų atstovybės pirminin
kas A. F. Jurskis dalyvavo ši
tame konkurse ir laimėjo 500 
litų premiją. Jo darbo tema 
buvo — „Lietuvos gyventojų 
natūralus judėjimas 1922—1936 
metų laikotarpyje“. Tenka pa
stebėti, kad studentai skautai 
neretai laimi pirmąsias vietas

286 • jie Mūsų Širdis mažai ką riša.
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Kauno skautai ugniagesiai pagerbia žuvusius karius.

KAUNO

Kauno skautų aukos Ginklų 
Fondui.

Kauno Aušros tunto trys skau
tų draugovės buvo surengusios 
vakarą. 25% to vakaro pelno jos 
paskyrė Ginklų Fondui. Štai jos: 
Vl-ji D. L. K. Kęstučio dr-vė 
— 25 Lt, IlI-ji D. L. K. Gedi
mino dr-vė — 12,50 Lt ir V-ji 
P. K. Margio dr-vė — 12,50 Lt. 
Sekim visi šių draugovių pa
vyzdžiu ir remkim savo kukliom 
aukom Ginklų Fondą.

Germantas.

Kauno Šančių Tuntas.
— VI.17—20 d. tuntas ruošia 

ekskursiją į Rygą. Bus apžiūrė
tas pats miestas, o be to, aplan
kytas Kemerių kurortas ir Ke- 
gumo hydroelektrinė stotis. Kar
tu su ekskursija viešėdami Ry
goje tunto krepšininkai sužais 
draugiškas rungtynes su Rygos 
skautais. Skautai šia ekskursija 
labai domisi ir daugelis joje da
lyvauja. Ekskursijai vadovauja 
sktn. Gružauskas ir kpt. Petraus
kas.

— VII D. L. K. Vytauto dr-vė 
šiemet numato suruošti savo pir
mąją stovyklą Dzūkijoje, prie 
Avirio ežero. J. J.

SAKIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
— V.21 Šakių pradž. mok. sa

lėje įvyko Šakių skaučių tunto 
sueiga. Į ją atvyko seserijos va- 
deivė v. sktn. V. Arminaitė, ly
dima tuntininkės psktn. N. Pra-
naitienės ir pavaduotojos O. 
Garbštienės. Pradžioje buvo 
skaučių sueiga, pašnekesys, dr- 
vių pasirodymai, vyresniųjų 
skaučių sueiga. G .... ė.

— 1938.X.18 Endrikių prad. 
mokykloje įsisteigė V jaun. skau- 
čių-tų dr-vė. Yra 30 narių. Iš tų 
narių 1939.V.7 18 narių davėme 
įžodį. Po įžodžio sekė mūsų pa
sirodymai: padainavome daine
lių, pasakėme skautiškų eilėraš
čių ir pašokome keletą tautinių 
šokių. Po skautiškos dalies buvo 
motinos dienos minėjimas. Pa- 
skaitėme mamytėms linkėjimus 
mūsų pačių parašytus, pasakėme 
keletą eilėraščių. Pavasarį pa
sodinėm skaučių-tų ąžuolą ir 
persodinome Nepriklausomybės

RAJONAS.

— Tuntas suorganizavo 2 sa
vaičių (V.15—V.31) skautų karo 
sanitarinius kursus. Kursuose 
buvo aiškinama sanitarijos, 
priešcheminės ir priešlėktuvinės 
apsaugos dalykai teoretiškai ir 
rodoma praktiškai pagal skautų 
karo sanitarų specialybės pro
gramą.

Sanitarijos dalykus dėstė Itn. 
gyd. Mikalauskas VI gimnazijos 
rankdarbių klasėje ir praktiką 
atliko 2 p. p. ligoninėje. Prieš
cheminę apsaugą išaiškino medi
cinos fakulteto dr. Kauza, prak
tiškai chemines medžiagas ir 
priešcheminę apsaugą išrodė 
Tyrimo laboratorijos kpt. Bag
donas. Su priešlėktuvine apsau
ga klausytojai susipažino Prieš
lėktuvinės apsaugos rinktinėje. 
Kursus klausė 24 skautai. Egza
minus laikė ir išlaikė 17: 1. J. 
Arbušauskas, 2. K. Skabeika, 3. 
A. Galickas, 4. V. Želvys, 5. T. 
Žurauskas, 6. A. Narbutas, 7. Z. 
Sodaravičius, 8. A. Lopaitis, 9. 
S. Podžeckas, 10. B. Vidolis, 11. 
V. Jokūbaitis, 12. K. Požemeckas, 
13. K. Drąsutis, 14. R. Žukauskas, 
15. E. Markulis, 16. J. Svelnys ir 
17. J. Stepanovas. J. P.

Ąžuolą. V.14 surengėm vakarą, 
kuris labai patiko mūsų tėve
liams. V.21 buvom Šakiuose. V.25 
surengėm ekskursiją į Kauną. 
Dar birželio mėnesį manome su-
ruošti iškylą į Norkūnų pilia-

Panevėžio jaun. sk. Algimanto dr-vės
skautai, davę įžodį. . Utenos skautai-ės vaidintojai.

TUNTAS.
naktinė iškyla'. Skautai pagei
dauja daugiau tokių naktinių iš
kylų. Vyr. sktn. J. K-kas.

RAJONAS.
Skaučių vadė sveikina jau

triais žodžiais visų užmirštąsias 
motutes, ir skautės užtraukia: 
„O atsimenu namelį aš gimtinį 
savo“...

Skaidrūs mergaičių balseliai, 
nepaprastu reginiu sujaudinti, 
virpančios stygos gaudimu su
skamba ir, matyt, pasiekė sene
lių širdis. Ašaros, vaitojimai, pa
dėkos, gilūs adūksiai pasipylė iš 
jų akių, lūpų, krūtinių. Daini
ninkės užsikrečia — veideliai 
surimtėja, lūpytės iškrypsta ir 
ašaros lašais riedi per įraudu
sius veidelius, po senelių kojų. 
Nutyla daina... Atsiranda rami
nančių balsų. Nutarta, kad tai 
džiaugsmo ašaros byra. Nuotaika 
gerėja... Skautės pakeltu tonu 
deklamuoja mamytėms eiles, se
nelės šypsosi, seka pasakas apie 
senovę, baudžiavą, apie Kalvari
jos bažnyčioje muštynes su len
kais dėl lietuviškos maldos. Vei
duose išnyksta raukšlės, atgyja 
akys, kurioms dar šviesa neatim
ta, ir, pagaliau, linksmybės an
gelas atskrenda pas viešnias ir 
vaišintojas.

Daug teko matyti puotų di
džių, turtingų, iškilmingų, bet 
kas jos prieš šią. Ši puota pa
liks mano širdy, kol gyvas.

Skautų bičiulis.

RAJONAS.

V.21 dr-vė pasikvietė iš Pa
svalio oktetą, kuris Vaškuose 
koncertavo ir pasisekimas buvo 
didelis. Visuomenė ir skautai 
buvo labai patenkinti, ypač yra 
labai dėkingi oktetui, kuriam 
vadovauja mkt. VI. Zigmantas, 
už tai, kad iš skautų neėmė jo
kio užmokesčio. Atsisakė net 
imti už kelionės išlaidas. Vaškų 
skautai tokio malonaus žygio 
niekuomet nepamirš, ypač ad
ministratoriams — psktn. Bara
vykui ir psktn. Indrelei nuošir
džiai dėkoja, kurie, patys būda
mi skautai, padėjo prasigyventi 
Vaškų besikuriantiems skautams. 
Jiems skautiškas ačiū, ačiū, ačiū!

TAURAGES
Tauragiečiai iškylauja.

V.27 buvo suruošta bendra 
Vytauto ir M. Jankaus dr-vių

MARIJAMPOLĖS

Valandėlė su S. Kalvarijos pro
gimnazijos skautėmis.

Jau kelios dienos skaututės 
ruošiasi lyg didžiai puotai. Kaip 
peliukės į urvą, velka į progim
naziją pyragus, sūrius, sviestą 
ir k. „Ką vaišinsite“, paklaustos, 
trumpai atsako — „Prieglaudos 
seneles“.

Motinos dieną žengiu ir aš su 
nušvitusiomis džiaugsmu šeimi
ninkėmis į Kalvarijos prieglau
dą, pamatyti, kas ten bus.

Stalas apkrautas gėrybėmis, 
papuoštas gėlėmis. Prie kiekvie
nos kėdės, it angelas sargas, sto
vi šypsanti skautė. Nuo jų gel
tonų kaklaraiščių ir skaisčių vei
delių, rodos, pavasario saulutė 
žiba, nors lauke ūkana, lietus.

Prasiveria salės durys, įeina 
18 senulyčių, susikūprinusių, se
nų senelių. Išrodo, kad nė viena 
jų mažiau šimto metų neneša. O 
labiausiai susilenkusioji sakosi 
ant šimtinės dar ir penkiolika 
užvariusi. Veidai jų išvagoti gy
venimo vargų, akys įdubusios, 
skruostai lyg žemėmis apnešti, 
sąnariai dreba. Draug su senu
tėmis į salę papūtė rimtumo, 
šalčio, liūdesio vėjas. Norėjosi 
išmetinėti laikui, gyvenimui, ku
rie mamytes, gal buvusias gra
žuoles, padarė taip suvargusias.

BIRŽŲ

Vaškų skautai pradėjo tikrą 
savo gyvenimą.

Vaškuose skautų bruzdėjimas 
prasidėjo jau prieš kelis metus, 
tačiau šiemet išėjo į pasaulį tik
rais skautais. V.18 Vaškų kar. 
Juozapavičiaus dr-vės skautai 
laikė egzaminu^ į trečią patyri
mo laipsnį ir davė įžodį. Iš Bir
žų tunto dalyvavo tunt. sktn. P. 
Andrejauskas. Iškilmėse daly
vavo tėvai ir mokytojai; buvo 
pasakyta keletą kalbų ir sveiki
nimų. Po iškilmių dr-vė atliko 
programinę dalį ir vėliau visi 
skautai su tuntininku ir svečiais 
nusifotografavo.

KAIP LINKSMA SODŽIUOS, KAI VYTURĖLIS • 287
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MIEGOJIMO ŠIENE TAISYKLĖS.
1. Savininką paprašyti leidimo.
2. Jį įtikinti, kad nerūkysit, kad deg

tukų į daržinę nesinešit, kad turėsit tik 
elektriškas lemputes ir kad šiene nieko 
nepamesit.

.3. Valgį virti toli nuo daržinės; deg
tukus ten palikti.

4. Nemiegoti daržinėj, į kurią įleidžia
mi ir neskautai (svetimi žmonės, šeimy- 
nikščių neskaitant).

5. Kuprinių ant šieno nesinešti, o pa
likti grendyme.

6. Pirmiau, nei visi užlips ant šieno, 
keli tepaieško, ar nėra kur paliktų šakių 
ar tuščių tarpų.

7. Permainytus drabužius palikti kup
rinėj. Viską sudėti į kuprinę, o batus prie 
jos pririšti.

8. Ant šieno lipti tik basiems ir tik su 
naktiniais drabužiais. Kišenėse nieko ne
turėti.

9. Stengtis į viršų imtis tik paklodes ar 
miegamuosius maišus. Jei reikia paimti 
laikrodį, nosinę ar lemputę, tai juos vir
vute pririšk prie alkūnės.

10. Teisingai įsikaskit: šieną ne ant sa
vęs sumeskit, o šiene ištrypkit duobelę, iš 
pradžių tiesiog žemyn, paskui į šoną; to
kiam urve atsigulę, galvos neužsiverskit 
šienu.

11. Šiene nešokinėti ir nekelti dulkių.
12. Rytą šieną sulygint ir šeimininkui 

padėkoti.
Al. Po.

OAŲTI.
Tavo pareigos reikalauja, kad:

— visomis jėgomis globotum troškimą iš
laikyti Tėvynės Laisvę,

— remtum Ginklų Fondą ir visas apsigy
nimo priemones,

— rūpintumeis savo šalies kultūrine ir 
medžiagine gerove,

— palengvintum Klaipėdos krašto pabė
gėlių gyvenimą,
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Perkūnija
Perkūnijos metu žaibai padaro nema

ža žalos žmonėms. Kad apsaugoti nuo-žai
bų trobesius, yra statomi žaibolaidai (per
kūnsargiai).

Tačiau perkūnijos lauke ar miške už
kluptas žmogus tampa visai bejėgis ir kad 
išsaugotų savo gyvybę turi tam tikro at
sargumo laikyti. Tokiu atveju yra pa
tartina:

1) Nesislėpti po atskirais lauke augan
čiais medžiais, bet atvirkščiai — jei ne
toli yra miškas — tai drąsiai žengti miš
ko gilumon.

2) Miške taip pat vengti atskirai sto
vinčių aukštesnių medžių, aikštelių ir 
vandenų.

3) Arti esantis vanduo, pavyzdžiui, di
delė upė ar ažeras didina pavojų, nes ju
dėdama perkūnija (audra) dažnai nau
dojasi esama upių ar ežerų daubose oro 
trauka.

4) Nestovėti arti telefono — telegrafo 
stulpų, nes žaibo įtrenkimas ypatingai į 
neapsaugotus žaibo laidu stulpus yra pa
vojingas.

5) Jei reikia pasilikti lygiame lauke, 
tai reikia atminti, kad molėta žemė, smė
lis ar kalkės perkūnijos metu ne tiek pa

KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

RAŠALAS.
Stovykloje pačiam reikia viską dirbtis, 

pačiam virti, pačiam pastatyti tvoras ir 
vartus ir net — rašalą galima pačiam pa-
sidaryti.

Žinote burbuoles ąžuo
lų lapuose. Jos pasidaro, 
tam tikrai vapsvų rūšiai 
padėjus kiaušinėlį į lapą 
arba šakelę. Tada toje 
vietoje iškyla žalia bur
buolė, rudenop paraus- 
vėjanti. Joje gyvena tų 
vapsvų kirmėliukai.

Supjaustykite ir su- 
grūskite keliolika tokių 
burbuolių, pavirinkite 5— 
10 minučių košę, perkoš
kite per sugeriamą po
pierių ir į gautą Skystį 
įmerkite vinį. Po 24 va
landų bonkoje rasite 
tamsų rašalą, tikrą gele
žies rašalą. A. B.

vojingi, kaip, sakysime, juodžemis, ar ki
tas kuris žemės gruntas.

6) Namuose, kur nėra žaibolaidų, per
kūnijos metu reikia uždaryti duris, lan
gus ir kaminų angas, nes tuo pačiu gali
ma pašalinti oro traukas.

Bendrai, reikia atminti, kad perkūni
jos metu pavojus didėja:

1) Jei trobesis yra aukštoje vietoje, 
stovi atskirai nuo kitų trobesių, t. y., ran
dasi izoliuotoje padėty;

2) Jei ant stogų randasi aukšti daik
tai, pavyzdžiui, kartis vėliavoms paka
binti, vėjo rodyklės ir panašiai;

3) jei yra aukšti kaminai;
4) jei stogas yra labai status;
5) jei yra šuliniai pačiame name arba 

visai arti jo;
6) jei šalia trobesio randasi laisvai ka

bančios grandinės ar vielos;
7) jei arti randasi seni, su išdžiūvu

siomis šakomis medžiai;
8) jei yra seni arba netinkamai įrengti 

žaibolaidai ir antenos.
Miestas paprastai sudaro gerai apsau

gotą nuo perkūnijos zoną, todėl žaibo 
įtrenkimai miestuose retai kada įvyksta.

Kalnuota apylinkė perkūnijos metu yra 
saugesnė, negu lyguma.

ELEKTRA STOVYKLOJE.
Jei per stovyklą arba visai prie jos te

ka koks upeliūkštis, tai galite pagalvoti, 
ar nebūtų smagu patiems įsirengti dina- 
mo stotelę. Vandens sukamasis ratas (tur-
bina) turi būti iš anksto pagamintas arba 
bent tiek paruoštas, kad stovykloje tik 
sustatyti reikėtų. Mūsų piešinyje ašies 
guoliai parodyti labai primityviški; dary
dami, jei gebėsite, padarykite geresnius. 
Ratelį, sukantį transmisijos diržą — pas 
mus jis bus paprasta virvė — geriausiai 
pritaisykite tiesiog prie turbinos. Bus

tik vienas blogumas, kad pačią dinamą 
primontuoti reikės ant permestos per upelį 
lentos. Dinamo mašina gali būti paprasta 
dinama nuo dviračio. Ar užteks vandens 
jėgos sukti ratui, kurio spindulys bus 
10—15 cm, patys turite išbandyti. Tas pri
klauso nuo srovės stiprumo: kuo silpnesnė 
srovė, tuo didesnis turi būti turbinos 
spindulys. Man atrodo labai įdomus daly
kas vado palapinėje arba aikštėje turėti 
nuosavą elektros apšvietimą. O jei gautu
mėte didesnę dinamą, šviesos užtektų vi
sai stovyklai. AL Br.

JAUKIAI PRAGYSTA, AUKŠTAI ĮSKILĘS;
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PĖDSĖKA
XVII. DVIRAČIŲ, AUTOMOBILIŲ IR KITŲ SUSISIEKIMO 

PRIEMONIŲ PĖDSAKAI.

Prieš kelioliką metų viename laikraštyje kelios virėjos pa
siskelbė ieškančios tarnybos.

Tūlas šoferis, tarnavęs privačiuose namuose, atsakė trims 
virėjoms telegramomis, pranešdamas, kad jis lauksiąs jų centri
nėje stotyje. Dvi virėjos nereagavo į telegramas, bet trečioji 
atvyko vakarui sutemus. Šoferis pasitiko savo auką automobiliu, 
nuvežė ją į nuošalų kelią netoli vieno tilto ir nužudė ją. Po to 
jis grįžo naujai išvestu keliu į miesto dalį, kur judėjimas buvo 
didelis.

Žinia apie įvykusį nužudymą pasirodė laikraštyje 24 vai. 
vėliau. Prieš tai tas šoferis turėjo nuvežti savo darbdavio žmo
ną į svečius, į priemiestį. Kol ponia viešėjo draugės namuose, 
šoferis pasuko automobilį į šiokį tokį kelią, norėdamas jį ap
sukti, ir pasinaudojo ta proga nužudytosios lagaminui už krūmų 
išmesti. Ten lagaminas išgulėjo apie savaitę.

Per tą savaitę šoferis buvo areštuotas už tai, kad pavo
gęs savo pono čekių knygutę ir padirbęs kelis čekius. Rašyse
na čekiuose šiek tiek priminė rašyseną telegramų blankuose, bet 
buvo aišku, kad rašysena čekiuose buvo tyčia iškraipyta. Tada 
buvo iškratytas šoferio kambarys ir rasta daugiau kaltės įro
dymų.

Tuojau po žmogžudystės buvo rasta Dunlop padangų pėd
sakų. Pėdsakai buvo- gilūs, vadinasi, mašina turėjo būti sunki. 
Iš ten pėdsakai vedė į naujai išvestą kelią.

Tada lagaminas buvo rastas ir netoli jo taip pat Dunlop 
padangų pėdsakai. Atrodė, kad šoferis tiesiai važiavo į prie
miestį. Pirštų nuospaudų negalima buvo pastebėti, nes laga
minas išgulėjo visą savaitę lauke.

Bet netrukus paaiškėjo, kad šoferis, grįžęs į miestą, buvo 
nupirkęs vakarinę laikraščio laidą ir tuojau pakeitęs savo pa
dangas.

Šoferio nusikaltimas buvo įrodytas: žmonės atsiminė matę 
jį stotyje; rašysena čekiuose buvo panaši į rašyseną telegramose; 
padangų pėdsakai nužudymo vietoje ir netoli rasto lagamino bu
vo tie patys; be to, buvo pakeistos padangos.

Mašinos pėdsakų atradimas žymiai padėjo išaiškinti nusi
kaltimą, bet reikia pripažinti, kad nebuvo jau taip lengva juos 
surasti naujai išvestame kelyje.

Jau minėjau, kad labai naudinga įsidėmėti pravažiuojančių 
automobilių firmas ir numerius. Įpratęs tai daryti, skautas gali 
ne kartą pasitarnauti policijai. Susisiekimo nelaimei įvykus ir 
šoferiui pasprukus, galima sekti padangų pėdsakais, ypač jei ke
lias nemeksfaltuotas.

Įvairių padangų „raštas“.

Beveik nerasi dviejų mašinų vienodomis padangomis: jų 
raštas dažniausiai kitoks, ir sena padanga palieka kitokius pėd
sakus, kaip nauja, ir visi įpiovimai ir lopai taip pat gerai atsi- 
spaudžia žemėje. Vieno rato padanga gali būti vienos firmos, 
kita kitos, arba viena gali būti nauja, kita sena, lopyta arba 
kiek išklibusi.

Pradėdami sekti automobilio pėdsakus, turite nustatyti, ku
rion pusėn mašina važiavo. Jei ji nevažiavo atbula — tai turė
tumėte pažinti iš netikros linijos — užpakaliniai ratai bus perėję 
per priešakinių ratų pėdsakus. Kartais jie palieka visai savotiš
ką raštą žemėje, nes raštai susikryžiuoja arba vieno rato padan
ga uždėta vienaip, antra antraip.

Geriau kaip pėdsakų raštas, akmenys, dulkės ir purvas nu
rodo mašinos kelio linkmę. Paprastai ratas, važiuodamas per 
akmenį, pastumia jį pirmyn ir paskui atgal. Dulkės, purvas ir 
vanduo ištaškomi į šoną ir šiek tiek atgal, nors labai greitai 
važiuojanti mašina ištaškys liūno vandenį tiktai pirmyn.

Labai sunku sekti mašiną kietu keliu, bet vis dėlto ir tai 
įmanoma, kaip Bournemoutho policija įrodė. Jei kelias drėg
nas ir mašina slidinėja, slidinėjimas parodys kurion pusėn va
žiuota.

Visa, ką rašiau apie automobilių pėdsakus, galima būtų pa
sakyti ir apie dviračius. Padangų raštai taip pat įvairūs, tik 
šiek tiek lengviau įspėti, kurion pusėn važiuota. Dviratininkas 
teturi du ratu, ir jis turi, vairuodamas, išlaikyti pusiausvyrą.

Netekęs pusiausvyros, dviratininkas turi staiga pakreipti 
priešakinį ratą ir, atgavęs pusiausvyrą, jį vėl ištiesti. Šitie ma
nevrai aiškiai atsispaus žemėje: priešakinio tekinio pėdsakai 
staiga pasuks į šoną — šiaip užpakalinis tekinys dengia juos — 
ir po kelių metrų pamažu grįš į centralinį kelią, palikdamas 
ženklą, panašų į vilyčią, rodančią kelio linkmę.

Greitai važiuodamas dviratininkas paspiria dulkes ir akme
nėlius pirmyn. Važiuodamas į kalną, jis spaudžia pedalus, sten
giasi išlaikyti pusiausvyrą ir palieka netiesią važiavimo liniją. 
Abiejų tekinių pėdsakai nesutiks. Leisdamasis nuo kalno, dvi
ratininkas važiuoja tiesiai ir tepalieka vienus abiejų tekinių 
pėdsakus. Juo greičiau jis važiuoja, juo jam lengviau išlaikyti 
pusiausvyrą —j juk ir skubėdami einame tiesiau ir mažiau nu
klystame nuo centralinės linijos.

Arklių arba žmonių traukiamų vežimų linkmę labai lengva 
atspėti: ją parodo patys žmonės arba gyvuliai. Be to, eidami 
pagal išvažiuotą kelią, galite pastebėti akmenį, šakelę, šiaudą 
arba kitą mažą daiktą, gerokai paspirtą pirmyn. Drėgname ke
lyje ratai vilks žemę su savimi ir rodys linkmę.

Juo vežimas sunkesnis, juo jo pėdsakai gilesni. Kuo ve
žimas buvo prikrautas galima kartais atspėti iš nukritusių daik
tų arba ženklų, prikibusių prie pakelėje augančių krūmų ir 
medžių.

Visi vežimai žymiai skiriasi nuo vienas kito: vienų ratai 
platūs, plačiai išskėsti, kitų siauri; vienų narnų darbo, kitų pirk-

Geriausia ste
bėti ratų pėdsakus 
tuojau po nesmar
kaus lietaus. Bet 
visuomet reikia bū
ti atsargiems ir 
nelakstyti per gat
ves — galima ste
bėti pėdsakus nuo 
šaligatvio — nes 
gali įvykti didelių 
nelaimių. Kaime, 
iškylaujant arba 
stovyklaujant, ste
bėti pėdsakus ne 
taip pavojinga ir, 
gal, net įdomiau, 
kaip mieste. Pėda.

tiniai ratai.

AR SAULĖ LEIDŽIAS IR VAKARĖLIS • 289

20



• Ruošiant mažą stovyklą, rei
kia ją gerai įrengti, o ruošiant 
didelę, įrenk — dar geriau!
• Paimk pakankamai drabužių, 
kad galėtum persivilkti sušla
pęs; tačiau neužsivilk visų be 
reikalo.
• Armonika labai gerai tinka 
dainoms pritarti.
• Jei žolė šlapia, nevaikščiok 
su batais ir kojinėm, o basas 
arba su sandaliais.
• Ir gražiam orui esant, nesi- 
maudyk daugiau kaip kartą per 
dieną. Maudymasis prieš pus
ryčius dažnai gali būti labai pa
vojingas.
• Atmink, kad „gedulo juoste
lės“ panagėse ir fantastiški ne
kirptų plaukų kuokštai netinka 
stovyklos nuotaikai; todėl palik 
juos namuose.
• Saugok, kad virtuvės apyvo
kos daiktai būtų ypatingai šva
rūs, jei nenori pajusti supelėju
sių grybų ir supuvusių žiurkių 
kvapo valgymo metu.
• Valgydamas atmink, kad 
skautas ne gyvulėlis ir ne par
šiukas.
• Bet kokia netvarka ir nešva
rumai lankytojui pirmiausiai 
krinta į akį.
• Nieko nepakenks tau kartą 

kitą pašalinti netvarką, ir ne sa
vo paties padarytą.
• Stovyklavietę palik švares
nę, nei radai atvykęs; norint, 
galima ir tą padaryti!
• Stiklo šukės ir atidarytos 
konservų dėžutės — pavojingi 
daiktai. Skautai visada užkasa 
tos rūšies atmatas.
• Nemesk laukan valgomų 
daiktų.
• Neišeik iš stovyklos ribų ne
švariais drabužiais ir netvarkin
gai apsirengęs. Žmonių akys 
nukreiptos į jus!
• Nenaikink ir nežalok medžių: 
jie jau~stovėjo tau negimus ir 
stovės dar tau numirus!
• Skautai nevyksta į stovyklas 
vien dėl to, kad būtų progos 
saulei kepinant kuo daugiau 
nudegti arba aukštoje žolėje 
futbolą pažaisti.
• Palapinės angą ir naktį atvi
rą laikyk.
• Susižeidęs arba susirgęs at
mink, kad skiltininkas arba 
bent draugininkas turi vaisti
nėlę.
• Gyventojams kiek galėda
mas daugiau padėk!
• Nebambėk, jei prastai sekas: 
skautas ir sunkiose padėtyse 
šypsos!

• Prieš iškeliaudami, stovyklos 
žemės šeimininkams padėkoki
te ir padainuokite dainų.

Margasis Vėžlys.

Stovyklos vartai.
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PALAPINĖ SU DVIGUBU STOGU. O KODĖL?

Blogos ypatybės:
1. Palapinė pasidaro brangesnė 20—30%.
2. Sunkesnė.
3. Apie palapinę daugiau virvių, į kurias įsipainiojus ga

lima parvirsti.
Geros ypatybės:

1. Ir smarkiausiai lyjant, vanduo nepertekės. Nei ne- 
tykšta visiškai, nes lašai, sudužę į pirmą stogą, be jokios jėgos 
atsimušę į antrąjį, ramiai nuteka.

2. Jei patys gaminatės palapinę, nereikės impregnuoti, da
rant su dvigubu stogu.

3. Saulei kaitinant, tokioje palapinėje vėsiau, kaip pa
prastoje.

RAMUMĄ NEŠA, SALDŽIAI NUTILĘS.
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Tai įvyko paskutinį akimirksnį!
Straipsnelis apie orientavimąsi.

Kiekvienas žmogus gyvenime atsi
duria tokiose padėtyse, iš kurių norėtų 
greitai ir sumaniai išeiti. Bet ne vie
nas svarbiu akimirksniu nustoja šaltai 
galvojęs; ne vienas jaučiasi netikėto 
žodžio perblokštas.

Ar galima išmokti orientuotis? 
Taip, galima bent išsiaiškinti, kodėl 
vieni žino kaip elgtis nelaimei ištikus, 
o kiti nežino.

Valė grįžta namo ir randa virtuvę 
patvinusią — matyti, sprogo vanden
tiekio vamzdis. Mergaitė šaukiasi pa
galbos, bet niekas neateina.

Jos draugė Marytė elgiasi visai ki
taip: ji taip pat randa patvinusią vir
tuvę, bet nepradeda šauktis pagalbos. 
Minutėlę pas varsčiusi esamą padėtį, ji 
randa teisingą ir vienintelę išeitį: ji 
nusuka svarbiausią kraną. Vanduo nu
stoja bėgęs; ir butas bent kiek apsau
gotas nuo tolimesnės nelaimės.

Du dalyku svarbūs kritiškame mo
mente: suprasti, kas įvyko, ir 
tuojau įvykdyti' teisingą išeitį.

Reikia kelioms minutėms susikon
centruoti, lyg nieko svarbesnio už patį 
įvykį nebūtų pasauly, ir šaltai apsvars

LIETUVIAI — GERIAUSI EUROPOS KREPŠININKAI. 
(Tęsinys iš 285 psl.).

Iš lentelės matome, kad dvi poros vals
tybių, turinčių po lygiai taškų (Latvija ir 
Lenkija — po 12, Prancūzija ir Estija — 
po 11) pasiskirstė vietomis neatsižvelgda
mos į krepšių santykį. Tai įvyko todėl, 
kad geresnę vietą nulėmė pergalė. Lat
vija nugalėjo Lenkiją, todėl užėmė antrą 
vietą. Prancūzija nugalėjo Estiją, ir todėl 
ji užėmė ketvirtą vietą.

V.28 d. vakare ministras pirmininkas 
brig. gen. J. ČERNIUS uždarė pirmenybes. 
Pasveikinęs nugalėtojus ir padėkojęs pa
reigūnams už gražų pirmenybių pravedi- 
mą, brig. gen. J. Černius išdalijo dovanas:

Lietuvos ekipa — absoliutus Europos 
krepšinio meisteris gavo Respublikos Pre
zidento ANTANO SMETONOS dovaną — 
sidabrinę lietuvišką kraičio skrynią.

Antrą — švietimo ministro L. BISTRO 
— dovaną gavo Latvija — riboto ūgio 
meisteris, trečią — Kauno burmistro — 
Lenkija, ketvirtą — kūno kultūros rūmų 
direktoriaus — Prancūzija. Kitos ekipos 
taip pat gavo prisiminimui po dovaną. 
Įteikiant dovanas, visa halė aidėjo nuo 
griausmingų valiavimų. O paskelbus mū
sų ekipą meisteriu, jos žaidėjai buvo api
berti gėlėmis.

Žiūrovai patenkinti išsiskirstė, o žai
dėjai dar dalyvavo ministro pirmininko 
suruoštame atsisveikinimo pobūvyje, Ka
rininkų Ramovėje.

*
Lygindami šias pirmenybes su II-sio- 

mis (1937 m. Rygoje), matome, kad Lie
tuva sugebėjo ne tik išlaikyti meisterio 

tyti reikalą. Tiktai žmogus, sugebąs 
blaiviai žiūrėti į pavojų ir susikaupti 
savyje, teisingai reaguoja.

Antroji sąlyga — greitumas, 
kuriuo reaguojama, — taip pat labai 
svarbi, bet vis dėlto nesvarbesnė už 
pirmąją.

Žinoma, gali būti tokių atsitikimų, 
kada viskas pareina nuo greitumo, bet 
tas „greitumas“ įgyjamas lavinantis. 
Vadinasi, svarbiausia išmokti pavoju
je nenustoti pusiausvyros ir šaltai 
įvertinti įvykio rimtumą. Juk ir sto
vyklose keliami „pavojai“ ir žaidžiami 
žaidimai, kurie turi parodyti, kaip kas 
orientuojasi. Tas pats daroma kareivi
nėse, bendrabučiuose, mokyklose, fa
brikuose ir t. t.: duodamas, pvz., gais
ro signalas ir sekama, ar žmonės pa
kankamai paruošti tokiems pavojams. 
Mokoma taip pat gelbėti skęstančius ir 
slėptis nuo oro pavojų ir daugybę kitų 
naudingų dalykų.

Bet ne tiktai pavojuose reikia mo
kėti orientuotis: studentas, išmokęs 
dalyką, bet negalįs egzaminų metu at
siminti teisingą atsakymą, taip pat at
siduria sunkioje padėtyje. Ir kaip daž

vardą, bet dar ir paryškino savo pranašu
mą. Latvijos ekipa irgi sustiprėjo. Len
kija ir Prancūzija liko beveik to pačio 
pajėgumo, tik susikeitė vietomis, o Italija 
iš Il-sios vietos smuko į Vl-ąją. Vengri
ja, kuri, tiesa, nedalyvavo Il-se Europos 
krepšinio pirmenybėse, užėmė priešpas
kutinę vietą, kaip ir I-se pirmenybėse 
Ženevoje.

*

Geriausiais mėtytojais šiose pirmeny
bėse pasirodė: 1. Veskila (Estija) — 116 
taškų, 2. Šmitas (Latvija) — 108. 3. Lubinas 
(Lietuva) — 96, 4. Melderis (Latvija) — 89, 
5. Ruzgis (Lietuva) — 77, 6. Lesmayoux 
(Prancūzija) — 74, 7. Budriūnas (Lietuva) 
— 73, 8. Grzechowiakas (Lenkija) — 62, 
9—10. Puzinauskas (Lietuva), štokas (Len
kija) — po 60. Tai yra geriausiųjų mėty- 
tojų dešimtukas, kuriame yra net keturi 
lietuviai. Kiti yra irgi nemažai „prikro
vę“: Jurgėla — 29, Andrulis — 21, Krau- 
čiūnas — 19, Leščinskas — 9, Norkus — 8, 
Baltrūnas — 7, Nikolskis — 3, Petraus
kas — 1. Pabrėžtina, kad mūsų ekipoje 
nėra „griežto darbo pasidalijimo“, t. y. 
vieno žaidėjo, kuriam kiti sudarytų pro
gas mėtyti ir nuolat padavinėtų kamuolį. 
Mėto visi beveik vienodai.

*
Pabaigai teturiu pabrėžti, kad mūsų 

krepšininkai iš tikro puikiai kovojo ir įro
dė pasauliui, kad lietuviai, kartą laimėję, 
sugeba ir toliau tą laimėjimą išlaikyti.

G e r. Juškėnas. 

nai mes po laiko pykstame, kad nesu
gebėjome to arba to pasakyti, kada 
pasitaikė puiki proga.

Žmogus, negalįs pasitikėti atminti
mi, turi stengtis išlavinti savo vaizduo
tę, kuri automatiškai atsakytų į bet 
kurį klausimą.

Yra mokslas, mnemOnika vadina
mas, kurio tikslas sistematiškai išla
vinti žmogaus atmintį. Kiekviena mū
sų mintis galvoje surišta su panašių 
minčių grupe. Sakydamas „galvoju 
apie šį dalyką dieną ir... naktį“ — 
žodį „naktį“ žmogus prideda nieko ne
galvodamas, nes posakis „dieną ir nak
tį“ jam labai įprastas. Tuo būdu viena 
sąvoka traukia kitą paskui save. Vis 
labiau ir labiau išlavinus šį natūralų 
sąryšį tarp atskirų minčių, galima pri
versti mintis automatiškai reaguoti.

Pagalvokime, ką prisimename, iš
girdę žodį „knyga“. Kaip ji atrodo? 
— tuojau prisimename įrišimą, viršelį, 
popierių, spaudą, pavadinimą, autorių 
ir t. t.

Klausiame toliau... — kam ji rei
kalinga? — skaitytojui, mokiniui, 
mokslininkui, mokytojui, rašytojui ir 
t. t., ir t. t.

Juo daugiau prasmingų žodžių su
rišta į vieną grandį, juo geriau, nes iš
mokstame be jokio susijaudinimo 
dirbti, kaip reikėtų dirbti per egza
minus.

Dar vienas menas lavina žmogų są
moningai reaguoti į pavojų — tai džiu- 
džitsu. Šis japonų gynimosi būdas — 
arba „švelnusis menas“, kaip japonai 
jį vadina — reikalauja, kad žmogus 
suprastų susidariusią situaciją ir tuo
jau reaguotų. Nei jėga, nei drąsa ne
išsprendžia kovos, bet veiksmo greitu
mas ir aiškumas. Paslėptas ginklas 
turi būti tuo pačiu akimirksniu paste
bėtas, kuriuo ruošiamasi gintis. Ir čia 
reikia sekundę susikaupti — tai yra ta 
sekundė, kada žmogus susigūžia prieš 
šokdamas ant priešo ir atimdamas jo 
ginklą. Džiu-džitsu nėra paprastas 
sportas, mankštinąs žmogaus kūną: jo 
svarbiausias tikslas lavinti žmogaus 
dvasią ir mokyti jį sąmoningai veikti.

Lavinti savo dvasios jėgas kiekvie
no piliečio pareiga, tuo labiau šiais 
laikais, pilnais įvairių netikėtumų ir 
pavojų. Kiekvienas skautas, kiekvie
na skautė atsimena šią pareigą, nes 
negalėdami šaltai ir tiksliai galvoti, jie 
nesugebės įvykdyti savo pažado — pa
dėti artimui.
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Skyrių veda vyr. sktn. K. Laucius.

FotoSMuot;
kiekviena/

Spausdinama Lietuvos toto mėgėjų dr-jos kronika.

Gėlės tik iš arti I
Kas iškęs nefotografavęs vasarą gė

lių! Kad gėlių nuotraukos būtų įdo
mios, svarbu fotografuoti jas iš, kiek 
begalima, arčiau. Kuo maižau nuo
traukoje daiktų ir kuo stambesni jie 
atvaizduoti, tuo įspūdingiau atrodo 
nuotrauka; Dėl to, darant gėlių nuo
traukas, reikia:

1. Prieiti prie fotografuojamos gė
lės kiek tik begalima arčiau. Kas tu
ri didesnio formato (pvz., 9X12 cm) 
plokštelinį aparatą su dvigubo ilgumo 
dumplėmis, gali daryti natūralaus di
dumo nuotraukas. Tokiu atveju gėlė 
nuo objektyvo turi būti tiek nutolusi, 
kokio ilgumo yra visiškai ištemptos 
dumplės. Pvz., jei objektyvo židinio 
ilgumas yra f=13,5, tai visai ištemptos 
jos bus 27 cm ilgumo. Tokiu atveju 
už 27 cm esantį daiktą galima gauti 
nuotraukoje natūralaus didumo.

Kas turi filminį aparatą, patartina 
naudoti židinį ilgumą pakeičiantį lęšį,

LIETUVOS FOTO MĖGĖJŲ GYV. NAUJIENOS.
Paaiškėjo serijinių nuotraukų konkurso 

laimėtojai.

Lietuvos foto mėgėjų draugija perei
tais metais buvo paskelbusi savo nariams 
serijinių nuotraukų konkursą, t. y., rei
kėjo pavaizduoti bet kurį darbą ar veiks
mą visa eile nuotraukų. Toks konkursas 

vadinamą portretine linze (Portratlin - 
se).

2. Kiek galima daugiau diafrag- 
muoti, nes iš arti fotografuojant, yra 
labai mažas ryškumo gilumas. Dia- 
fragmuoti maždaug iki f: 11—f-.16. Ryš
kumą nustatyti į pirmuosius gėlės la
pelius. Jei fotografuojama su filminiu 
aparatu, atstumą nuo objektyvo iki 
gėlės labai tiksliai išmatuoti su metru.

3. Žiūrėti, kad vėjas gėlės nesuju
dintų. Gėlės dažnai juda, nors ir jo
kio vėjo nėra. Daug diafragmavus, 
reikia ilgai apšviesti: kartais net x/s— 
x/io sek. Yra daug pavojaus, kad gė
lė gali sujudėti, jei nebus parinktas 
nuotraukai apšviesti momentas, kada 
oras ramiausias.

4. Negatyvinė medžiaga gėlių nuo
traukoms — panchromatinė, nes ji 
teisingiausiai atvaizduoja spalvas. Daž
nai labai pravartu ir šviesus filtras.

yra labai įdomus ir naudingas, tik pas mus 
jis naujas dalykas. Gal būt, dėl to da
lyvavimas jame nebuvo gausus, ką reikia 
apgailestauti.

Gegužės mėn. 3 d. šio konkurso re
zultatams įvertinti komisija, kurią suda
rė O. Milaševičius, V. Augustinas ir K. 
Laucius, peržiūrėjusi konkursui atsiųstas 

nuotraukas, Jeremijas paskirstė šiaip: 
pirmą premiją — p. Aleksandravičiui, už 
nuotraukų seriją, vaizduojančią žemės 
ūkio darbus, H prem. — p. Šalkauskui, už 
kaminkrėčio jdarbo pavaizdavimą ir III 
prem. p. Cibui, už seriją, vaizduojan
čią iškylą.

Kultūrtechnikos ir geodezijos mokyklos 
mokiniams paskirstė premijai

Kėdainių kult, ir geodezijos mokyklos 
mokinių foto konkursas įvyko 1939.IV.29 
d. Dalyvavo 13 mokinių, kurie pateikė 62 
nuotraukas. Jury komisija paskirstė mat. 
ir kult, s-gos skirtas premijas: I premiją 
25 lt gavo mokinys Leopoldas Ragauskas 
už nuotrauką „Nesiseka“, II premiją — 
Julius Laucevičius, nuotrauka „Paliepė 
pavasarėjant“, m premiją — M. Rumbai- 
čiui, nuotrauka „Viaduktas“.

Mokiniams: Česlovui Jasaičiui, Antanui 
Mačioniui ir Vyt. Gudžinskui padovanotos 
K. Lauciaus knygos „Fotografuoti gali 
kiekvienas“. Kiekvienam konkurso da
lyviui atminimui padovanotas kalendorius 
„Foto mėgėjo dvylika mėnesių“.

Lietuviška foto literatūra į Argentiną.
Šiomis dienomis foto mėgėjams kalen

doriaus „Foto mėgėjo dvylika mėnesių“ 
autorius K. Laucius gavo iš Argentinos 
(Caco provincijoje) gyvenančio lietuvio 
J. Juodžio laišką su vieno pezeto bank
notu. P. Juodis prašo atsiųsti jam vieną 
egzempliorių minėtojo kalendoriaus. Ma
tyt, laiško autorius sužinojo iš kokio nors 
Lietuvos laikraščio, kad yra išleistas foto 
mėgėjams kalendorius ir panoro jį įsigyti. 
Kur tik nesama lietuvių foto mėgėjų!

DALYVAUKIME TARPTAUTINĖSE FOTO PARODOSE!

Štai keletas tarptautinių foto parodų, kuriose vertėtų 
mums dalyvauti:

1. 34 tarptautinė foto meno paroda Paryžiuje nuo spa
lių mėn. 7 iki 22 d. Paskutinis terminas nuotraukoms iš
siųsti VI.30. Registracijos blankus ir dalyvavimo sąlygas 
galima gauti, parašius šiuo adresu:

Sociėtė Franęaise de Photographic et de Cinemato
graphic, 51, rue de Clichy, Paris (9e).

2. Tarptautinė foto paroda Miunchene nuo 29 liepos 
iki 20 rugpiūčio. Šią parodą ruošia Vokietijos foto mėgė
jų sąjunga, fotografijos 100 metų sukaktims paminėti. Pa
skutinis terminas nuotraukoms išsiųsti VILI. Rašyti:

Reichsbund Deutscher Amateur — Fotografen Gau 
Bayern, Widdersteinstrasse 14, Munchen.

3. Tarptautinė foto paroda Zagrebe spalių mėnesį. 
Paskutinis terminas nuotraukoms išsiųsti VIII.20. Rašyti:

Fotoklub Zagreb, Masarykova 11, Zagreb, Jugoslavija.

4. V tarptautinė „Focus“ salono paroda Olandijoje 
nuo rugsėjo mėn. 15 d. iki spalių mėn. 30 d. Paskutinis 
terminas nuotraukoms išsiųsti VTII.25. Rašyti:

Focus Foto - Salon, Bloemendaal, N. H., Olandija.
5. m tarptautinis fotografijos salonas Indijoje lapkri

čio mėnesį. Paskutinis terminas nuotraukoms išsiųsti IX.8. 
Rašyti:

Mr. N. B. Cooper, A. R. P. S., Honorary Secretary, 
Camera Pictorialists of Bombay, 243, Hornby Road, Fort, 
Bombay (India).

6. VII Airijos fotografijos paroda nuo rugsėjo mėn. 
30 d. iki spalių mėnesio 7 d. Paskutinis terminas nuotrau
koms išsiųsti IX. 9. Rašyti:

The Irish Salon of Photography, 18 Morehampton Road, 
Dublin, Airija.

7. IV tarptautinė fotografijos paroda Anglijoje nuo 
spalių mėn. 16 iki 21 dienos. Paskutinis terminas nuotrau
koms išsiųsti IX.30. Rašyti:

Windlesham Camera Club, Halegrove, Bagshot, Surrey, 
Anglija.

292 • NE DAILĖS TURTAIS, NE AUKSU ŽIBA;

23



LAIVEDYBA
TURINYS.

1. Locija ir navigacija.
2. Merkatoriniai lapai ir jų atskyrimas 

nuo geografinių.
a) supažindinimas su navigaciniais la

pais,
b) supažindinimas su specialaus pa

skyrimo lapais.
3. Kompasas — plaukiojimo vadovas.
4. Rumbas — krypties ir kampo matas.
5. Žemės magnetizmas.
6. Devijacija (kompaso).
7. Laivo dreifas ir jo išskaičiavimo būdai.
8. Trumpa (vandens ploto) terminologija.
9. Merkatcrinių lapų skaitymas.

10. Logai.
11. Lotai.

1. LOCIJA IR NAVIGACIJA.
Locija.
Locija — plaukiojimo rankvedis — lai- 

vedybos mokslo šaka. Ji rūpinasi smulkiu 
jūrų bei okeanų aprašymu ir tyrimu, jūrų 
pakraščių, švyturių ir jų šviesų, perspė
jamų ženklų, uostų su jų ypatumais, vė
jų, srovių, jūrlapių naudojimosi taisyklė
mis ir kitomis plaukiojimo priemonėmis, 
išrinkimu laivui trumpiausio ir nepavo- 
jingiausio kelio ir t. t.

Navigacija.
Navigacija — mokslas, pagal kurį gali

ma kiekvienu laiku nustatyti laivo situa
ciją jūroje- Tam tikslui jūrlapiuose už- 
nešama duotoje vietoje laivo kursas (mer- 
katorinėj projekcijoj) tiesiosios ar laužti
nės linijos išvaizdos, ir kompaso pagalba 
vedama laivas tąja kryptimi. O logu ma
tuojama laivo praplauktas nuotolis. Rei
kia pastebėti ir nepamiršti, kad kompasas 
neduoda absoliučiai tikslių matavimų, vai
rininkas kartais nueina nuo kurso, srovė 
nuneša laivą, šoninis vėjas duoda laivui 
dreifą (apie jį bus kalbama atskirai) ir, 
kad šito viso negalima apskaičiuoti pra
vedant kursą, reikia, kada tik galima, tik
rinti laivo situaciją (padėtį).

Viena situacijos tikrinimo priemonių 
(su faktiškuoju vietos radimu) yra lotas, 
kuriuo matuojama jūros gylis, lyginant su 
gyliu, pažymėtu jūrlapyje, skaičiuojamojo 
taško rajone.

Šis būdas iš daugelio kitų yra daugiau
sia vartojamas esant rūkams.

Kitas būdas laivo situacijos tikrinimo 
yra kompasas ir pelengatorius, kurių pa
galba matuojarna matomų ant kranto ir 
pažymėtų jūrlapyje atskiriamų daiktų 
linkmė, k. a. švyturių, ženklų, kalnų vir
šūnių, miškų ir t. t.

Šiais laikais padedant kompasui, lotui, 
logui ir pelengatoriui, mokslas ir techni
ka įnešė naujausias elektro-navigatorines 
priemones: žirokompasai, elektrologai, 
elektrogarsiniai lotai, radijopelengatoriai, 
odografai, kursografai, žirovairiai ir t. p., 
kurie savo tiksliais pažymėjimais žymiai 
viršija pirmykščius instrumentus.

Žemės forma.
Mūsų žemė yra rutulio pavidalo for

mos, kas patvirtinama tokiu pavyzdžiu: 
kai laivas atsitolina nuo kranto, tai iš pra
džių pasislepia jojo korpusas, o po to, pro
porcingai toliui, pranyksta už horizonto ir 
jo stiebai. Kai laivas prisiartina prie kal
nuoto krašto, pirmiausia atsidengia kalnų 
viršūnės, po to, palaipsniui, tarytum iš
lendant iš vandens, pasirodo kalnų vidu
rys ir tik nedideliam atstume nuo kranto 
pamatome kalnų pagrindą ir pakraštinį 
ruožą.

Žemės apvalumui įrodyti pažymi ir ta 
aplinkybė, kad žemės šešėlis mėnulio už
temimo metu ant mėnulio padėčių būna 
apvalus. Taip pat žemės apvalumui pa
tvirtinti tarnauja kelionės aplink pasaulį.

Žemės ašis. Žemė sukasi aplink 
įsivaizduojamą ašį; todėl ir yra vadina
mas žemės sugniužimas ašigaliuose (že
mės skersinis piūvis ilgesnis už išilginį).

Ašigaliais (poliusais) vadinasi že
mės įsivaizduojamosios ašies galai. Pats 
aukščiausias taškas, atkreiptas į šiaurę, 
vadinamas šiaurės ašigaliu, o atkreiptas 
į pietus — pietų ašigaliu.

Ekvatorius. Linija, einanti aplink 
žemę ir kurios visi taškai lygiai nutolę 
nuo ašigalių, vadinama ekvatorius.

Visos linijos, pravestos paraleliai ek
vatoriui, vadinamos paralelės (lygiagre
tės). Paralelė, esanti nuotolyje nuo ek
vatoriaus 23° 27' 3" šiaurės pločio, vadi
nama Vėžio tropiku. O tokia pat paralelė 
pietų pločio vadinama Ožio tropiku. Že
mės paviršius, kuris yra tarp ekvatoriaus 
ir tų paralelių, vadinamas tropikinė juosta 
arba tiesiog tropikais.

Paralelė, esanti nuotolyje 66° 32' 7" 
šiaurės pločio, vadinama šiaurės poliarinė 
linija. Tokia pat paralelė pietų pusrutu
lyje vadinama pietų poliarinė linija. Že
mės plotas, kuris išsitiesęs tarp tos linijos 
ir ašigalio, vadinamas poliariniu kraštu. 
Žemės paviršius tarp poliarinės linijos ir 
tropikų vadinamas vidurio juosta.

Linijos, einančios nuo ašigalio iki aši
galio ir kertančios ekvatorių ertogonaliai, 
vadinamos meridianais (dienovidiniais). 
Plotis skaičiuojamas nuo ekvatoriaus iki 

ašigalio (išilgai meridiano). Ant ekvato
riaus plotis yra 0°, o ant ašigalių — 90°. 
Plotis žymimas raide p.

Meridiano lankas tarp ekvatoriaus ir 
duotos vietos paralelės vadinamas vietos 
plotis.

Jei taškas yra ant šiaurės pusrutulio, 
tai (p (plotis) bus vadinamas šiaurės (N), 
jei taškas pietuose — pietų (S).

Ilgis skaičiuojamas į rytus (O) arba į 
vakarus (W) nuo nulinio meridiano iki 
180°. Nuliniu arba pradiniu meridianu 
priimta skaityti Grinvičiaus meridianą, 
kuris pavadinimą gavo nuo anglų astro
nominės observatorijos, kuri yra Londono 
priemiestyje.

Prancūzų jūrlapiuose pradiniu meridia
nu skaito tąjį, kuris eina per Paryžių, o 
rusų jūrlapiuose pažymėta 0° meridianu 
nuo Pulkovskio astronominės observato
rijos, kuri netoli Leningrado. Kaspijos 
ežeras (jūra) turi taip pat atskirą pradinį 
meridianą, kuris eina per Baku miestą.

Ekvatoriaus lankas, kuris yra tarp nu
linio meridiano ir vietos meridiano, vadi
namas vietos ilgis. Ilgis žymimas raide L.'

Matomasis horizontas (akira
tis). Esant jūroj ar atviroj vietoj, mums 
atrodo, kad esame apskritimo centre ir, 
kad dangus šonuose siekia žemę. Šito 
apskritimo apylinkė vadinama matomuo
ju horizontu. Matomojo horizonto dydis 
yra visai nežymus, pavyzdžiui, jei stebė
tojo akis yra 4,5 m aukštumoje, tai hori
zonto matomumas sieks 4,4 mylias. Kuo 
aukščiau esame žemės paviršiaus, tuo ma
tomasis horizontas didesnis.

Zenitas. Jei stebėtojas paims siūlą 
bet kokiame žemės paviršiaus taške su 
laisvai pririštu svambaliuku, tai siūlas 
užims vertikalinę padėtį duotos vietos at
žvilgiu. Jei prailginsim mintyse tą ver
tikalinę liniją dangaus sferos linkui, tai 
stebėtojui parodys zenitą. Reiškia, zeni
tas gali būti bet kurioj žemės vietoj duo
tos vietos atžvilgiu.

Tikrasis horizontas. Svambalo 
nustatyta vertikalinė linija, žemei apva
liai esant, yra žemės radiuso tęsinys.

Bet kokia plokštuma, pravesta per 
statmeną liniją, vadinama vertikalinė 
plokštuma, o perpendikuliariai jai — hori
zontalinė. Horizontalinė plokštuma 
A N S O W, einanti per stebėjimo vietą 
A S N, vadinama tikrasis stebėjimo hori
zontas.

Dienovidinė linija. Stebėtojo 
tikrojo ar matomojo horizonto AN SOW 
plokštumos perkirtimas su meridiano 
plokštuma A Pn Ps sudaro liniją N S, duo
dančią horizonte tikrojo meridiano kryptį 
(geografinio). Tokia linija vadinama die
novidine. Vienas jos galas bus atkreiptas 
į šiaurę (N), kitas — į pietus (S).

Perpendikuliarinė linija į N S nustato 
rytų (O) ir vakarų (W) kryptį. Tos dvi 
linijos — N S ir O W kertančios tarp sa
vęs, duoda 4 pagrindines kryptis: N — 
šiaurę (Nord), S — pietus (South), O — 
rytus (Ost arba East) ir W — vakarus 
(West).
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WWniiw immrvwv
Skiltis stovykloje

(Tęsinys iš Sk. Aido 10 nr. 255 psl.).

4. ĮRENGIMO TECHNIKA.
Pirmiausiai parinkite tinkamą vietą. 

Ji turi būti sausa, užuovėjoje, truputį 
nuotaki, ne per toliausiai nuo vandens ir 
malkos. Palapines reikia statyti taip, kad 
įėjimas būtų iš pietų. Jei turite kariš
kas, pažiūrėkite, kaip reikės susegti atski
ras dalis. Prieš statydami palapines, ištir
kite, kurion pusėn dažniausiai pučia vė
jas, kad žinotumėte, kaip išplanuoti sto
vyklavietę, kadangi dar reikės padaryti 
virtuvę, šiukšlių duobę ir išeinamąją vie
tą. Vadinasi, virtuvę ir atmatų duobę 
reikia nukelti taip, kad vėjas pūstų nuo 
palapinių, o ne atvirkščiai, ir jas įrengti 
per tam tikrą atstumą, kad dūmai bei 
puvėsių kvapas visai nesiektų stovyklos. 
Išeinamoji dėl to paties turi būti dar 
toliau.

Apie palapinę reikia, nors nakvotumėte 
tik vieną naktį, iškasti griovelį kastuvo 
galvos platumo ir pusės tiek gilumo — 
vandeniui nutekėti. Nuėję kur toliau, kad 
nebūtų gadinamas stovyklavietės vaizdas, 
prikaskite velėnų ir išdekite griovelį. Tik 
neguldykite jų taip, kad siektų palapinės 
audeklą, nes vanduo nuo stogo turi turėti 
visai laisvą kelią. Sekantis darbas — 
puošimas žemės apie palapinę. Jei ne visi 
geba išdažyti palapines, nors tas labai 
gražiai atrodo, tai nė vienas neturėtų už
miršti ar dėl tingėjimo nepapuošti žemės. 
Pasirodo, kad tam dalykui turime gabumą 
ir sumanumą, nes užsieniečiams paprastai 
mūsų stovyklose tie pagražinimai labai 
patinka ir sukelia nusistebėjimą, kokiu 
būdu menkomis priemonėmis padarome 
puikius vaizdus.

Ant šiukšlių duobės užkraukite žalių 
šakų pynę, kad vėjas neišnešiotų atmatas 
po stovyklą.

Virtuvę galima rengti taip: padarykite 
kastuvo galvos platumo (arba pagal savo 
katilus: duobė turi būti 8—10 cm siaures
nė už katilų dugną) ir tiek pat gilumo 
pailgą duobę, kuri galuose baigtųsi ne 

Gal būt yra ir taip stovyklaujančių skilčių.

stačiomis, o nuožulniomis sienomis, kad 
būtų lengviau įdėti malkas ir išimti pe
lenus. Nebloga duobei kryžmai iškasti ka
nalus vėjui; ugnis visada degs gerai, nes, 
koks tik bebūtų, vėjas ją kurstys. Katilai 
turi gerai laikytis, todėl vėjo kanalus kąs
kite taip, kad nesudarytų vienos linijos. 
Pačią duobę išdekite (pvz., akmenimis, 
bet geriau tiktų skarda). Tada daugiau 
šilimos eis į viršų. Jei turite seno palapi
nės audeklo, ištempkite jį virš krosnies. 
Lyjant ir saulei kepinant „vargšas“ virė
jas turės šiokią tokią pastogę, o ir ugnį 
bus lengviau įkurti, jei ims lietus pilti. 
Kad neklibėtų katilai, duobės kraštus ap
denkite plytomis arba plokščiais akmeni
mis. Atviras ugniavietes, kokios daromos 
iškylų metu, stovyklai rengti neapsimoka, 
nes labai daug sudega malkų ir tik maža 
šilimos dalis suvartojama katilams kaitinti.

Po valgio tvarkinga skiltis tuojau už
kaičia vandenį indams ir pačiam katilui 
išplauti. Vadinasi, valgio metu neduoti 
ugniai užgesti. Virtuvė turi būti taip švari, 
kaip skauto vidujinis paveikslas.

Virvių ir lazdų pagalba galite pasida
ryti patogių padėklų bei kabyklų įran
kiams, dangčiams, kibirams ir pan., kad 
neliestų žemės.

Jei verdant reikia nukelti dangtį nuo 
katilo, tai dėkite, apačia į viršų, tik ant 
švarių akmenų arba pagaliukų. Virėjai 
tegu niekad nebando eiti savo pareigų iš
sivilkę iš marškinių dėl karščio. Ne pro 
šalį britų mandagiai, bet ir tvirtai parei
kalauti, kad plaukus jie apsirištų nosine 
arba tinkleliu.

Senas stovyklos vilkas palapinėje įsi
rengia kuo patogiau.

Jis padaro po čiužiniu mažą duobelę, 
kur gulint esti klubai ir per tat išvengia 
atsikelti ryto metą sustyręs bei nugulėtais 
šonais. Jei turi virvių, tada pasidaro, 
įkalęs šešis — aštuonis kuolelius, tikrą 
lovą. Senas stovyklautojas batų nakčiai 
nestato ant plikos žemės, o ant pagalėlių

Skilties stovyklos planas: strėlė S — šlai
tas (nuotakumas), strėlelė V — vėjo kryp
tis, strėlelė P — pietūs, Ž — virtuvė, D — 
atmatų duobė, I — išeinamoji, G — grio
velis apie palapinę, T — įėjimas į palapinę.

ar lentelių. Toksai skautas visada turės 
pundelį senų laikraščių: jie pravers ba
tams po lietaus iškimšti, o atšalus orui bus 
ką įdėti tarp apkloto ir paklodės, nes 
minkštas popierius labai blogas šilimos 
laidininkas.' Jis visada turi palapinėje po 
ranka gertuvę („baklagę“) ir elektros 
švyturėlį. Jie yra prikabinti prie lazdos, 
bet ne pririšti prie palapinės sagučių! Pa
lapinės sienos turi būti visai grynos.

Baigę įrengimus, gyvai imkitės prati
mų. Ar bus nauda iš stovyklos, jei grį
šite tik rudesni ir dvi savaites dykai pra
leidę? Tą atlikti galite ir kiekvienoje va
sarvietėje. Stovyklos tikslas — praktiškai 
Įvykdyti žiemos metu išmoktus dalykus, 
pritaikyti juos, įgusti skautiškuose dar
buose ir gauti naujų žinių.

Ardydami stovyklą, vadovaukitės to
kiu nuostatu: ir akyliausias žmogus neturi 
pastebėti, kad toje vietoje skautų sto
vyklauta. Taigi velėnas nuneškite atgal ir 
įguldykite į vietą, duobes užkaskite, po
pierius surinkę sudeginkite. Kuo tiksliau 
bus atstatyta senoji tvarka, tuo geriau.

5. LIETUS.

Kiek kartų atsitiko, kad buvome pa
žadinti lietaus barbenimo į palapinės sto
gą? Ką veiksime šiandien? Lyja per 
smarkiai, kad būtų galima būti lauke, o 
kad skilčių palapinės per toli viena nuo 
kitos, skiltis pavesta pati sau. Vadinasi, 
skiltininkas turi sugebėti pats savo prie
monėmis užimti žmones visą laiką. Pa
duodame keletą žaidimų, kuriems reikia 
visai maža pasiruošimo. Jie praverstų ir 
kelionėje laisvam laikui užpildyti.

I. Namus statyti. Žaidžiama dviese. 
Reikia tik languoto popieriaus lapo ir 
dviejų pieštukų. Apibrėžiama didesnis ar 
mažesnis keturkampis, pagal žaidimo ilgu
mą. Po to kiekvienas iš eilės pieštuku pa-

Krosnies vaizdas iš viršaus. Matyti vėjo 
kanalai.
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brėžia per vieną langelio kraštinę, kol, 
apibrėžęs iš visų keturių pusių, turi pa
statęs savo namą ir įrašo jame savo žen
klelį — O arba + . Pabrėžęs brūkšnelį, 
kuris užbaigia vieną namą, turi teisę 
brėžti kitą, kol jau nebepastato namo. 
Laimi tas, katras, užpildžius visą ketur
kampį, turi daugiau namų. Brėžti galima 
kur tik nori, galima baigti ir kito pradėtą 
namą.

II. Kiškis striukis. Nubrėžiama tokia 
figūra:

Žaidžiama dviese. Braukiama per laz
deles iš eilės eilutėse žemyn. Galima 
braukti tik vieną eilutę žemyn: visą, ke
lias lazdeles, arba vieną lazdelę. Pralaimi 
tas, kam tenka nubraukti paskutinę laz
delę — sučiupti kiškiui už uodegos.

Krosnies išilginis piuvis: duobė galuose 
baigiasi nuolaidžiai. Matyti vėjo kanalas.

III. Penkiukė. Medžiaga: du lapai 
lang. popieriaus, pieštukai. Kaip ir anas, 
žaidžiama dviese. Šį kartą kiekvienas turi 
įrašyti į penkis kvadratus penkis skirtin
gus kelionės ženklus. Pirmas baigęs laimi. 
Žaidimas vyksta priešininkui trukdant 
paišyti — pačiam bandant parašyti tą 
ženklą.

Tie trys žaidimai puikiai lavina pasta
bumą; juos žaisti reikia greitai, tada ir 
jėgos lygesnės pasidaro.

IV. Jūros mūšis. Žaidikai turi po la
pą languoto popieriaus ir pieštuką. Nu- 
brėžus po lygų kvadratą, langeliai prie 
statmenos kraštinės pažymimi skaičiais, o 
prie gulsčios — raidėmis. Taigi kiekvie
nas langelis turi savo vardą ir pavardę 
(raidę ir skaičių). Vienas neturi matyti 
kito žaidiko lapo.

Kiekvienas turi tris laivus.
Šarvuotlaivis, „S“, kuris gali paju

dėti vienu kartu per vieną langelį, gali 

Padėklas: A — kelmas, L — lazda, pritvirtinta prie kelmo virvių pagalba; mazgai: 
M — markė, P — pririšimo. Matyti uždėti kastuvai, kauptukai, į kelmą įkirstas kir

vis. Antroje pusėje paguldyti dangčiai ir pakabintas kibiras K.

iššauti tris šūvius iš karto; jam nuskan
dinti reikia taip pat trijų.

Torpedininkas, „T“, kuris juda per du 
langelius, iššauna du šūvius ir skęsta nuo 
dviejų.

Povandeninis laivas, „P“, judąs per 
tris langelius ir iššaunąs tris šūvius iš 
karto, skęsta nuo vieno.

Vienu kartu galima atlikti tik vieną 
veiksmą: šauti arba judėti. Abiejų kartu 
negalima. Veikti — šauti arba judėti — 
gali tik vienas laivas. (Pvz., aš dabar 
„šaunu“ iš „P“, t. y., sakau: a 4, c 9, k 1. 
Mano priešininkas, pasakius visus tris šū
vius, atsako: pataikytas „T“! arba: nepa
taikei! Sekantį kartą judinu „Š“ iš a 3 į 
b 3, baigęs sakau „jau“, bet ką ir kur, 
nutyliu). Reikia stengtis surasti kvadra
tėlius, kuriuose randasi taikiniai. Vadina
si, patartina tuoj trauktis, kai priešinin
kas maždaug nustatė laivo vietą. Laivas, 
kuris gavo šūvių, bet ne tiek, kad nu
skęstų, judėti negali, tik šaudyti.

Jei manai, kad priešininko laivas stovi 
tame pačiame langelyje, kaip ir tavo, gali 
sprogdinti. Tada žūva abu laivai. Jei 
suklydai, tai priešininkui nieko neatsi
tinka, skęsta tik tavasis laivas.

Taip turi būti statomas katilas ant židinio.

V. Chi-fou-mi, kiniečių žaidimas. Ne
reikia jokių įrankių. Žaidžiama rankomis. 
Įvairiai jas laikant, gaunama:

v »
a) Žirklės: rodyklį ir didįjį pirštą 

išskėsti, kaip jaun. skautų saliutas.
b) Akmuo: kumštis.
c) Popierius: pirštai išskėsti.

Žirklės kerpa popierių.
Popierius apgniaužia akmenį.
Akmuo sudaužo žirkles.
Ištarus žodžius „Chi-fou-mi“, abudu

Budėk! praktikoje: ant palapinės lazdos 
pakabinta gertuvė, elektros švyturėlis ir 

ant vielos spyruoklių — žvakė.

žaidikai rankomis parodo vieną iš šių 
daiktų. Laimi tas, kuris turi viršenybę; 
pvz., A parodo akmenį, B — žirkles. Lai
mėjo A. Kartojama tol, kol vienas su
renka 10 taškų. Kirtis negalioja, jei abu
du (tas dažniausiai atsitinka) parodo tą 
patį daiktą.

Margasis Vėžlys.

SKAUTŲ AIDĄ B

paskirais numeriais j

gausite laikraščių 
parduotuvėse.

doooooooooooooocooocooccoocococcoooocioccicoocoococei.

Gražus mūsų ežerai.
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'Gerųjų darbelių sumanymai
Šiame nr. baigiami spausdinti skaitytojų pasiūlymai; kitą kartą paskelbsime šio 

konkurso rezultatus.
XXXII. „Šeduvos Žirgas“ (Šeduva).
1. Kitam daryk geriau ir sąžiningiau, 

negu sau.
2. Nė žodžiu, nė veiksmu, nė mintimi 

neužgauk artimo.
3- Ką nors negerai padaręs, neužmesk 

bėdas kitam.
4. Galvok šaltai ir matyk abi puses.
5. Negalvok kas yra šiandien, bet kas 

bus rytoj.
6. Nedaryk pikto tam, kuris tau tą 

daro.
7. Išgelbėk iš nemalonės brolį.
8. Nejuokauk su rimtai kalbančiu.
9. Žinok laiko ribą.

10- Atmink, kad už vieno pasielgimą 
atsakingi lieka visi.
XXXIII. ALFONSAS KARMAZINAS 

(Labūnava).
1. Sudrausk mažą vaiką, neatsargiai ei

nantį siauru lieptu.
2. Atimti iš mažų vaikų degtukus, ku

riuos jie neatsargiai degioja pavojin
goje vietoje.

3. Sudrausk jaun. draugą, geriantį alko
holinius gėrimus ar rūkantį.

4. Nematančiam nurodyk kelią arba nu
vesk kur jis prašosi.

5. Atvykstant automobiliui, pašalink nuo 
kelio mažus vaikus.

6. Išaiškink „paukštvanagiui“, kad ne
naikintų lizdų ir paukščių, ir pasek, 
ar nustojo blogą darbą dirbęs.

7. Aptaisyk apleistą kapą, kuris visų už
mirštas.

8. Priimk bagažą lipančio iš vežimo ar 
auto.

9. Pataisyk nusvirusį paukščio lizdelį.
10. Perspėk važiuojantį, kad toliau pavo

jinga važiuoti ir nurodyk nepavojingą 
kelią.

11. Užtaisyk tilte esančią skylę.
12. Užstok nuo šuns bėgančią voveraitę ar 

kitą gyvį, kuris negali lygumoje išsi
gelbėti.

13. Iškritusį paukštelį iš lizdo atsargiai 
įkelk.

14. Atgink nuo plėšriųjų paukščių Riškie
nę su vaikais, kad nenukentėtų.

15. Padaryk neturtingųjų tėvų vaikams 
žaislelių.

XXXIV. „VANAGAS“ (Kaunas).
1. Autobuse arba kur kitur, jei kitas sto

vi, užleisk savo vietą.
2. Rastą daiktą arba pinigus nunešk į ar

timiausią policijos nuovadą.
3. Jeigu stipresnis muša silpnesnį, apgink.
4. Sudrausk žmones, naikinančius sveti

mą turtą.
5. Susipažink su Lietuvos gamta.
6. Slaugyk sergantį.
7. Paaukok prieglaudai arba bažnyčiai 

pinigų.
8. Kilus sąmyšiui padėk palaikyti tvarką.
9. Padėk gesinti gaisrą.

10. Visur palaikyk švarą ir tvarką.
11. Nenueik į kiną, o tuos pinigus paau

kok vargšams.

XXXV. EDVARDAS MARTYŠIUS 
(Kaunas — Šančiai).

1. Melstis už misijonierius, ypač lietuvius.
2. Padėti misijoms darbu (rinkti joms 

vartotus pašto ženklus).
3. Pamokyti gatvės vaikus gražaus elge

sio.

4. Pamokyti gatvės vaikus (skautiškų) 
žaidimų.

5. Mandagiai sudrausti kiekvieną negra
žiai elgiantis ar kalbant.

6. Paaiškinti jaunimui, kad rūkyti ir ger
ti nėra vyriška, nes ši nuomonė vy
rauja.

7. Visur ir visuomet ginti savo įsitikini
mus (tik mandagiai, ir gerus įsitiki
nimus).

8. Nustumti nuo šaligatvio esančią žievę 
ar šukę.

9. Į įžeidimą neatsakyti tuo pačiu.
10. Nepertrauk pasakotoją, nors pasakoja

mąjį dalyką ir gerai žinotum.
11. Sudrausk draugą šaipantis iš darkytai 

kalbančiojo.
12. Gatvėje ieškinėjančiajam pasisiūlyk 

patarnauti.
13. Vietoje kino ir vakaruškų taupyk pi

nigus skautų namams.

XXXVI. JONAS UMBRASAS 
(Malėtai).

1. Radus nusilpusį žvėrelį arba paukš
čiuką, pašerti ir atgaivinti.

2. Kaimo piemeniukams papasakoti šva
ros taisykles.

3. Nuvyti katę, lipančią prie lizdelio.
4. Pasodinti pakelėje vaismedį arba šiaip 

medelį.

ampe/ii
SKAUTŲ AIDO BENDRADARBIAI.
Skautų Aido 10 nr., be redakcijos narių 

ir skyrių vedėjų, bendradarbiavo: M. Gri
gonis, vyr. sktn. dr. V. Čepas, komp. V. 
Kuprys-Kuprevičius, sktn. V. Kizlaitis, 
psktn. O. Valsiūnienė, psktn. A. Masiulis, 
psktn. I. Fridmanaitė, stud. Vikt. Miliūnas, 
stud. A. Grušnys, stud. G. Juškėnas, gir. 
Pov. Vilkus, stud. G. Grigaliūnas-Glovac
kis, stud. E. Chodeckaitė, stud. B. Macke
vičiūtė, Vėgelis, K. Bytautas, S. Luote, K. 
Adomaitis, skltn. S. Kuprevičius, L. Juš- 
kytė, J. Masiulis, A. Rinkevičiūtė, Ad. 
Žeimelis, An. Katkus, A. Stonys ir kt.
• Br. L. K-čiui (Dr. K. Griniaus v. sana
torijoje A. Panemunėje). Tamstos laiškus 
perdaviau brolijos vadijai. Tuo reikalu rū
pintis pavesta brolijos vadijos skautų sky
riui. Buvau pasiuntęs ir savo laišką į sa
natoriją, bet jis grįžo. Jūsų sumanymas 
sveikintinas ir labai remtinas. Linkime 
gero pasisekimo.
• Sės. A. Rinkevičiūtei. Tamstos rašinė
lius perdavėm skyriaus „Mūsų mažie
siems“ redaktoriui. Vienas jų jau buvo 
įdėtas Sk. A. 10 nr.
• Margajam Vėžliui (Šiauliuose). Sekan
tis Sk. A. nr. išeis VII mėn. pradžioje; 
rašinius atsiųsk šio mėn. pabaigoje.
• Br. J. Bitinui. Visų rankraščių tuoj 
įdėti negalime. Kai kurie jų į laikraštį 
patenka tik po kelių metų.
• Jaun. Skautei (Endrikiuose). Siunčiant 
laikraščiui rašinius yra būtina parašyti 
savo vardą, pavardę ir adresą.

5. Paremti Obelės nuo vaisių nusvirusias 
šakas.

6. Padėti draugui nusikratyti blogo įpra
timo.

7. Išvaryti gyvulį iš javų.
8. Papuošti pakelėse esantį kryžių arba

koplytėlę.
9. Parnešti iš pašto kaimynams laiškus.

10. Privengti tuščių plepalų.
11. Paaiškinti draugui skautų organizaci

jos vertę.
12. Paskatinti draugą išsirašyti „Skautų 

Aidą“ ir kitus skautų leidinius.
13. Padėti sesutei paruošti darželį.
14. Norinčiam — padėti išmokti plaukti.
15. Kaimo vaikams paaiškinti mandagumo 

taisykles.

XXXVII. „ĄŽUOLAS“ (Malėtai).

1. Padėti tėveliams ūkio darbus dirbti.
2. Nesigėdinti dirbti juodą darbą.
3. Užstoti skriaudžiamą draugą.
4. Sugėdinti tuos, kurie kitus pravar

džiuoja.
5. Padėti paruošti pamokas atsiliekan

čiam.
6. Nedraskyti knygų, bet jas vertinti ir 

saugoti.
7. Daryti savąjį knygynėlį.
8. Palaikyti tvarką ir švarą savo kam

baryje.
9. Nedraskyti paukštelių lizdų.

10. Prakasti sniegą gilią žiemą, kad ku
rapkos pasiektų maistą.

11. Nestatyti kilpų paukšteliams, o radus 
jas sunaikinti.

12. Skaityk tik naudingas knygas.

K&OUU n 2© METU
Gegužės 22 d. mūsų kariuomenės sa

vaitiniam laikraščiui KARIUI sukako 20 
metų. Pirma jis vadinosi KARIŠKIŲ ŽO
DŽIU, tačiau nuo 1920 m. jo pavadinimas 
pakeistas dabartiniu — KARIU. Pra
džioje, kaip ir mūsų SKAUTŲ AIDO, 
KAR. ŽODŽIO buvo sunkūs žingsniai: — 
plonytis, vos 8 puslapių, be iliustracijų. 
Tačiau ilgainiui jis savo dvasia užkariavo 
visų simpatijas. Dabar KARYS yra rimtas 
žurnalas, kurį mielai skaito kariškis ir ci
vilis, senas ir jaunas. Be to, modeminės 
spaudos — giliauspaudės dėka KARYS 
yra estetiškai viens iš gražiausių Lietu
voje žurnalų. Mums — skautams KARYS 
yra labai artimas. Jo skiltyse dažnai ma
tome mūsų gyvenimo vaizdus, aprašymus 
aktualijas (Mokykla ir Kariuomenė skyr.).

Pirmuoju KARIO (KAR. ŽODŽIO) 
redaktorium buvo ats. mjr. Petras Ru- 
seckas. Po jo redagavo pasikeisdami 12 
redaktorių. O nuo 1936 m. redaguoja 
kpt. S. Urbanavičius. Jam padeda ilga
metis bendradarbis savanoris kūrėjas ats. 
psk. St Butkus.

Savo gražią sukaktį KARYS paminėjo, 
gegužės 22 d. išleisdamas didelį sukaktu
vinį numerį. Sis numeris puikiai atvaiz
duoja KARIO 20-mečio kelią.

Linkim ir toliau KARIUI augti ir to
bulėti. Germantas.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VL Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

rJCą papasakojo skautų palapinė
— Kai išsiritau iš audžiamųjų staklių, tuomet 

dar nežinojau, kuo būsiu nė kas mane ateityje lau
kia, — pradėjo pasakojimą skautų palapinė. — Bet 
už poros dienų pajutau, kad iš manęs nori kažin ką 
padaryti, bet ką, tai dar nežinojau. Pajutau, kai 
mane ėmė karpyti, o paskui vėl siūti. Pagalvojau: 
kokie negudrūs tie žmonės: pirmiau sukarpo, o pas
kui vėl siuva. Ir kam to reikia?

— Kartą pas siuvėją atėjo kažin koks trumpo
mis kelnėmis ir žaliu kaklaryšiu žmogus. Jis pa
klausė: „Kada bus baigta mūsų palapinė?" Dabar 
sužinojau savo paskirtį, bet ar dėl to turiu džiaugtis 
ar liūdėti, tai dar nežinojau. Apsidairiau. Ant siu
vėjo stalo pamačiau ir daugiau tos pačios medžia
gos gabalų. Nesupratau, ar jie džiaugiasi ar pavydi 
man, kad aš būsiu palapine.

— Aš būsiu palapinė! — pasakiau jiems.
— Na ir kas toliau? — jie paklausė, bet aš taip 

ir neturėjau ką jiems atsakyti, nes ir pati nežinojau, 
kas toliau bus.

— Vieną dieną aš buvau baigta. Dabar aš su
žinojau, kad esu paskirta skautams, kurie ruošėsi 
stovyklauti. Iš skautų kalbų taip pat sužinojau, kad 
aš dar nesu visa palapinė, o tik jos dalis. Skautai 
mane vadino rombu keturkampiu.

— Praslinko savaitė. Skautai ruošėsi stovyk
lauti. Mane gražiai sulankstė ir padėjo greta kitų 
tokių pat rombų, tik jie visi buvo daug senesni už 
mane. Paskui visus mus sukrovė į sunkvežimį ir 
atvežė į pušyną. Čia tuoj mus sukabino po du ir 
ėmė statyti palapines. Prie manęs pribėgo vienas 
mėlynais drabužėliais ir raudonu kaklaryšiu mažas 
skautukas ir pasiėmęs mane pasakė: ,,Iš to naujo 

rombo aš pasistatysiu sau vienas palapinę". Na ir 
ėmė triūsti. Ką jis nedarė, bet iš manęs vieno išėjo 
tik tokia palapinė, kad ir to mažo skautuko kojos ir 
galva kyšojo lauke, o aš galėjau uždengti tik vieną 
jo liemenėlį. Tai pamatę kiti skautai ėmė juoktis. 
Dabar tikrai patyriau, kad aš esu tik pusė nedidelės 
palapinės.

— Kai tas skautuko darbas nevyko, mane pri
segė prie kitų dviejų rombų ir tuomet tik pastatė 
tikrą palapinę, kurioje galėjo miegoti trys skautukai.

— Kol buvo diena, linksma buvo šypsotis tarp 
žalių pušaičių, klausytis paukštelių čiulbesio ir kal
bėtis su vėjeliu, bet kai atėjo naktis, baugu pasidarė. 
Jei ne sargybiniai, kurie vis apie mane vaikščiojo, 
būčiau ėmęs šaukti. Vienam šonui buvo labai šal
ta. Nenorėjau gauti slogą, o nežinojau, kas daryti.

— Labai buvau išsigandęs, kai viduje sumigo 
skautai. Kad pradėjo šniokšti, kad pradėjo knarkti, 
maniau, kad mane įtrauks vidun. O šalta rasa, nu
kritus ant mano išlaukinio šono, taip mane sudrėki
no, kad visas kūnas braškėjo nuo įtempimo. Tačiau 
aš buvau naujas rombas ir todėl visa tai pakėliau.

— Trečią dieną nuo to laiko, kai aš buvau at
vežtas į mišką, skautukai užsimanė palaidyti strė
les iš lankų. Tai buvo didžiausia mano nelaimės 
diena: viena paklydėlė strėlė kliudė mane. Ji per
vėrė mane kiaurai pačiame viduryje — ir aš buvau 
užlopytas kažin kokiu lopu. Ir taip aš naujas gar
bingos skautų palapinės rombas tapau invalidu, nė 
pasenti nespėjęs. O kas kaltas, spręskite jūs visi 
seni ir nauji palapinių rombai, tiktai ne aš, — baigė 
savo pasakojimą skautų palapinė.

VI. Š.
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Dievuli! Foto Laučienės.
Duok, kad ryt būčiau geresnė, nei šian

dien buvau.

Pagalvok!
Sekminės — pirmoji vasaros šventė. 

Tai žalumynų šventė. Gamta tuo metu 
jau reiškiasi visoje savo didybėje ir puoš
nume. Visi daigeliai jau išlindę. Lapuo
ja ir žydi žolės, krūmai ir medžiai. Šven
tė užviešpatauja gamtą ir, rodos, ji turė
tų užpildyti ir žmonių širdis. Tačiau ne 
taip esti. Štai pasiklausyk, skaute, beržo 
pasakojimų ir pagalvok, ką esi padaręs ir 
ką turėtum daryti, kad tie žmonės, kurie 
be jokio gailesčio skriaudžia ir naikina 
gamtą, bent kiek sušvelnėtų, kad juose 
rastųsi nors kibirkštėlė meilės ir pasigai
lėjimo gražiajai gamtai. Juk tave, skau
te, vadina gamtos draugu. Tad pagalvok, 
ar darai taip, kad būtum to vardo vertas.

* *
— Vėjas štai čia ant savo sparnų kar

tą atnešė mane. Ir ne vieną mane, bet 
dar kelias tokias pat beržo sėklas. Ir 
kažin kur būtų nunešęs, jei nebūtų pa
vargęs. O kai vėjas norėjo pailsėti, tai 
pataikė mus padėti drėgnon vieton. Kol 
jis ilsėjosi, mes primirkome vandens ir 
pasidarėme dar sunkesni. Kai pailsėjęs 
vėjas norėjo toliau skristi, tai jau mūsų 
pakelti jis visai negalėjo — ir likome mes 
čia gulėti.

Kiek laiko pagulėjusios, mes sudygo- 
me ir ėmėme augti. Augome viena už 
kitą greičiau, viena kitą pralenkdamos. 
Smagu ir malonu buvo vasarą, nebloga 
ir žiemą: sniegas apklodavo kojas ir ne
jautėme šalčio.

— Štai, kokie gražūs beržiukai auga, 
— pasakė kartą pro mus eidamas kažin 
koks žmogus. Nežinau, kiek tuomet man 
buvo metų, bet tuokart aš sužinojau, kad 
esu vyras, o ne mergaitė.

— Ar jūs žinote, kas mes esame? — 
kartą pasakiau visiems savo broliams. — 
Mes esame beržai, beržai! — ir visi ėmėme 
juoktis ir džiaugtis.

Kartą pro šalį ėjo berniukas. Praei
damas jis išsitraukė peilį ir vieną berželį 
nupiovė. Nupiovęs šakeles čia pat nuge
nėjo ir nuėjo jo liemenėliu šmaukšėdamas. 
Tai buvo beširdis berniukas.

Laikas bėgo. Mes, likę gyvi, augome 
aukštyn ir storėjome. Manėme, kad dau
giau mūsų niekas nenaikins. Aš buvau 
visų didžiausias. Augau prie pat miško 
kelio. Turėjau daug baimės, kai pro šalį 
važiuodavo vežimai: bijojau, kad mane 
neužkliudytų. Mano baimė neveltui bu
vo: kartą važiavo girtas žmogus ir mane 
užkliudė. Aš tapau invalidas: sulinkau.

Buvo vasara. Artinos Sekminių šven
tė. Visi mes, berželiai, manėme džiaugs
mingai ją švęsti. Bet pavakare atvažia
vo kažin koks žmogus, visus mano brolius 
nukirto ir nusivežė. Paliko tik mane vie
ną, nes buvau invalidas.

Kur juos nuvežė ir kas tas žmogus bu
vo, nežinau, bet manau, kad tai buvo tas 
pats berniukas, tik dabar užaugęs, kuris 
nupiovė jaunutį berželį. Jis buvo mažas 
beširdis, tokiu liko ir užaugęs, — baigė 
savo pasakojimą beržas.

* *

Nežinau, ar skautas girdėjo tą pasa
kojimą, ar ne, tik žinau, kad tokių, gam
tą naikinančių, beširdžių žmonių yra ir 
šiandie. Todėl, skaute, reikia pagalvoti, 
ką tu turėtum daryti, kad tokie negeri 
žmonės išnyktų, kad jų jausmai sušvel
nėtu, kad jie neskriaustu gražios gamtos.

Miegokime atidarę langq
Miegoti prie atidaryto lango, ypač 

vasarą, yra labai sveika. Mat, naktį 
žmonės daug iškvėpuoja angliarūkš- 
čio, tai yra, jau sugadintą orą, kuria
me maža deguonies. Ir juo ankstesnis 
kambarys, juo daugiau žmonių kamba
ryje miega, tuo oras darosi blogesnis. 
Tuo tarpu, miegant atsidarius langą, 
oras lengvai keičiasi. Bet, žinoma, ne 
visi butai taip įrengti, kad galėtume 
atidaryti lango viršų. Jei jau negali
ma lango praviro palikti, ir jei nėra 
kitaip įtaisytos oro ventiliacijos, tai 
reikia nors krosnies dureles ir dūm
traukį atidaryti. Tuomet nors dalis 
sugedusio oro išeis. Kas to nepaiso, 
pats kenčia.

Skauto pastebėjimai
(Iš krepšinio rungtynių)

Šiais metais gegužės mėn. 28 d. Kau
ne baigėsi Europos krepšinio pirmenybės. 
Nugalėtoja antrą kartą jau iš eilės išėjo 
Lietuva. Tų rungtynių, kurios tęsėsi net 
8 dienas, kasdien susirinkdavo žiūrėti virš 
10 tūkstančių žmonių. Visiems žmonėms 
sutalpinti Kaune yra pastatyta didžiulė, 
halė. Daug žmonių ėjo, neatsiliko nė 
skautai. Vienas skautukas, pasibaigus 
rungtynėms, skelbia štai tokius savo pa
stebėjimus:

— Nežinau, ko tie žmonės taip šaukia, 
kai kamuolį įmeta į krepšį. Žinoma, kai 
visi šaukė, šaukiau ir aš, nes maniau, kad 
taip reikia. Bet vėliau, kai gerai įsižiū
rėjau, pamačiau, kad tas krepšis kiauras, 
nes kiek tik kamuolį įmeta, tiek kartų 
jis vis iškrinta. O kai iškrinta, tai kiti 
žaidėjai pagauna ir vėl gali mesti. Man 
rodos, krepšis .neturėtų būti kiauras, tuo
met nereiktų tiek ilgai žaisti. O dabar, 
kaip nesistengia, kiek kartų nemeta, vis 
pasekmė ta pati: kamuolys kiaurame 
krepšyje negali nusilaikyti ir iškrinta. Dar 
kad tas krepšis būtų ant žemės padėtas, 
tai ir kiaurame kamuolys šiaip taip laiky
tųsi, o dabar jis pakabintas taip aukštai, 
kad tik vienas mūsų Lubinas gali jį pa
siekti, ir tai tik pašokęs. Tai kiek tokių 
žaidėjų gali pririnkti? O jei krepšis būtų 
ant žemės, tai ir aš galėčiau neblogu žai
dėju būti. Aš manau, mano pastabos bus 
įvertintos ir kitą metą žaisiu jau ir aš. —

dintą orą valo augalai. Naktį tai da
ryti jie negali; naktį net patys auga
lai iškvepia nesveiką orą. Todėl, jei 
žmonės tuose kambariuose, kuriuose 
miega, laiko daug gėlių dieną — labai 
gera, bet naktį miegamuose kamba
riuose gėlės nepageidaujamos.

Kas miega užsidarinėjęs langus, 
ypač mažame kambaryje, tas blogai 
miega, to miegas nėra ramus, o ir iš
miegojęs jaučia nuovargį, galvos skau
dėjimą. Visai to nebūtų, jei miegotų 
langą atsidaręs. Tačiau jei langas pa
liekamas praviras, tai nepatariama 
miegoti prie pat lango, nes lengva per
sišaldyti. Koks ramus, malonus ir 
sveikas miegas, kai oras grynas, tai 
patiria skautai stovyklaudami. Todėl 
ir namie miegokime atsidarę langą.

Š.
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Kq turi žinoti kiekvienas skautukas, kuris vyksta stovyklauti pirmą kartą
— Dabar pasakysiu jums pamokslą, — 

kartą pasakė jaunųjų skautų draugovės 
draugininkas

— Broli draugininke, nenorim, pa
mokslo nenorim! — šaukė skautukai.

— Nenorit pamokslo? Tai ko jūs no
rite?

— Geriau pasaką!
— Pasaką, pasaką! — vienas už kitą 

garsiau prašė skautukai.
— Gerai, pasakysiu pasaką.
Visi nurimo ir susėdo žolėje, pasiryžę 

klausyti pasakos. Draugininkas pradėjo:
— Pasakysiu štai tokią pasaką: „Ką turi 

žinoti kiekvienas skautas, kuris vyksta 
stovyklauti pirmą kartą“. Kadangi pra
sidėjus vasaros atostogoms ir jūs vyksite 
stovyklauti pirmą kartą, tai įsidėmėkite, 
ką pasakosiu.

Stovykloje mus laukia daug įvairių 
malonumų, stovykloje skautai grūdina sa
vo kūną, savo valią. Bet kas daugiau 
dar laukia?

— Liū... — norėjo pasakyti vienas 
skautukas, bet atsiminęs, kad Lietuvoje 
liūtų nėra, greit pasakė: — vilkai.

Visi ėmė juoktis, o vienas patarė:
— Tu vilko nebijok. Bijok voverai

tės.
— Kodėl? — klausia šis.
— Vilkas pavilks, pavilks ir pames, bet 

jei pagaus voveraitė, tai tiesiog į medžio 
viršūnę.

— Na, tai niekas nežinote, kas daugiau 
skautą laukia stovykloje?

Visi tylėjo: niekas nežinojo.
— Be visų malonumų dar laukia, nors 

tai ir vasaros, bet klastingos naktys. Klas
tingos ta prasme, kad jos ne vieną tinka
mai nepasiruošusį stovyklon skautą taip 
paglamonėja, kad tas ilgai neužmiršta. 
Todėl pirmą kartą vykdami stovyklauti 
turite žinoti, kad reikia pasiimti šiltą ap
klotą, kad nereiktų dantimis kalenti.

— Kad vasarą ir naktys šiltos, — pa
sakė vienas skautas.

— Šiltos jos tai namie, miegant lovo
je, bet miške, palapinėje, jos šaltos. Tai 
vienas labai svarbus dalykas. Be; šilto 
apkloto, būtinai reikia turėti ir apsiaustą. 
Labai gerai, jei kas turi šiltą megztinuką, 
drabužių ir batų pakaitą. Batai stovyk
lai geriau tinka padėvėti, kaip nauji.

— Jei naktį bus šalta, tai užkursime 
didelį laužą.

— Palapinėje laužų kurti negalima. 
Be to, ir laužas ne visa šildo. Jūs tai 
patirsite. Vakare prie laužo sėdint taip 
pat tenka šiltai apsirengti, nes kai nuo 
laužo ugnies veidas kaista, tai nugarą 
nakties vėsumas glamonėja. Prie laužo 
eidami skautai, paprastai, apsisupa apklo
tais. Taip tad pirmą kartą vykdamas sto

vyklon skautas turi žinoti, kad jo aprangą 
turi būti šilta, bet lengva, — pasakė drau
gininkas.

— Kad taip neįmanoma.
— Kodėl?
— Todėl, jei būsi lengvai apsirengęs, 

tai nebus šilta, — aiškino skautukai.
— Netiesa: galima ir lengvai, bet šil

tai apsirengti. Ar matėte žiemą einančius 
į čiuožyklas?

— Matėme. Ir mes einame.
— Tai galėjote pastebėti, kad čiuožti 

eina labai lengvai apsirengę, bet šiltai. Ži
noma, šilta apranga reikalinga tik vaka
rui, nakčiai ir lietingai dienai, o giedrio
mis dienomis tenka vienmarškiniams 
vaikščioti.

Taigi, jei norite sėkmingai stovyklauti, 
pasiruoškite iš anksto.

Na, tai kaip, patiko mano pasaka?
— Kad čia ne pasaka buvo, — pasakė 

vienas skautukas.
— Bet ši pasaka svarbesnė už bet ku

rią liaudies pasaką.
— O sargybą ar reiks naktį eiti? — 

klausinėjo skautai.
— O kaip gi? Žinoma, reiks, — juok

damasis atsakė draugininkas. — Kas bū
tų be sargybos? Kiškai dar kojų pirštus 
nugraužtų.

— Tai gerai. Į stovyklą vyksime visi.
Vilkiukas.

K AI ME.

Su paukščių daina čia saulė užgęsta

Ir vakaro sapnas ateina ramus, 

Čia rugių varpos palinkusios bręsta 

Ir kvapas razetų čia sklysta skanus.

Simas Luote.

TĖVIŠKĖ.

Tėviške, tavy sapnuoju laimę, 
Tu rytą vakarą žėri sidabruota. 
Kaip mažai pažįstu dar tave, tėviške, 
Kaip maža jėgų dar tau paaukota. 
O, tėviške, tu laisva artojų šalis, 
Tu prakaitu permirkus žemė.
Juk čia tik artojas ant kelių suklupęs, 
Prie lauko Smūtkelio stiprybę sau semia.

Simas Luote.

NE VELTUI DAINIAI PLAČIAI IŠGYRĖ! • 299
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komanda, surinkusi daugiausia
Dr. K. AVIŽONIO stovyklos vadovėlis

KAIP STOVYKLAUTI

motinos ir pedagogės 
dėkingos už šį gražu

Išleista
Šriftas gražus ir gerai

DRAMBLIŲ LENKTYNĖS, 
žaidimas visada sukelia juoką! 
suskirstomi grupėmis, tik kad

Knyga turi 3 pagrindinius skyrius:
1. Pasirengimas stovykloms.
2. Stovyklų [rengimas ir
3. Stovyklavimas.

308 puslapiai ir 356 iliustracijos.
Skautu Aido leidinys. Kaina Lt 5,—.

STOVYKLINIAI ŽAIDIMAI
1. BALIONO MEDŽIOKLĖ.

Žaislų krautuvėse galite gauti balio
nėlių, keliamų šiltu oru, arba patys pa
sidarykite. Pirktinis geresnis, nes jam yra 
prikabinta labai ilgai deganti nedidele 
liepsna medžiaga, o savo darbo balionė
liai lėks tik tol, kol atšals oras, pradžioje 
sušildytas. Parinkę vėsesnę debesuotą die
ną, pradėkite žaidimą, nes tokią dieną ba
lionas lėks geriausiai. Skiltis, pirmoji ra
dusi nusileidusi balioną, laimi.

Dar įdomiau, jei kiekviena skiltis tu
rės po balionėlį. Paleidusi savąjį, skiltis 
seka ir kritimo vietą pažymi žemėlapyje. 
Laimės toji, kurios balionas bus toliausiai 
nulėkęs.

Pučiant stipresniam vėjui, balionus 
leisti nėra gerai, nes besiūbuodami, jie 
nrigauna liepsną ir krenta degdami. O 
lengvo vėjelio nešami, nusileis tik liepsnai 
išdegus.

N. B. — Negalima žaisti miške, prie 
namų ar kitoje gaisro atžvilgiu pavojin
goje vietoje.

2. NAUJAS „KREPŠINIS“.
Sudaromos dvi vienodo pajėgumo ko

mandos. Kiekviena gauna po sviedinį ir 
po krepšį. Žaidikai sustoja ratu. Tada 
jiems užrišama po vieną akį, kad galėtų 
žiūrėti tik viena. Į krepšį, pastatytą vidu
ryje rato, žaidikas dešiniarankis meta 
kairiąja, o kairiarankis — dešiniąja ranka. 
Mesti turi teisę kiekvienas po tris kartus. 
Laimi 
taškų.

3.
Tas 

Žaidikai 
kiekvienoje jų skaičius dalytųsi iš trijų. 
Trejukės sustoja viena už kitos eilėje. Per 
50 m nuo pradmės prieš kiekvieną grupę 
Įkaltas kuolelis bus baigmė. Tada daromi 
drambliai tokiu būdu: kiekvienos treju
kės 1 ir 2 numeriai atsistoja šalia viens 
kito, uždeda rankas ant pečių ir pasilen
kia, kiek galėdami žemiau. Tada užmeta
ma ant jų antklodė taip, kad jie visai 
nieko nematytų. 3 numeris užsėda ant jų 
ir žodžiais bei įvairiais ženklais stengiasi 
juos nuvaryti į baigmę. Pirmajam dram
bliui esant pakeliui, rengiamas antrasis. 
Sekantis gali iškeliauti, kai pirmoji treju
kė, pasiekusi kuolelį, sustoja.

4. „ZORO ŽENKLAS“.
Stovykloje kažkas vyksta. Tai čia, tai 

ten ima trūkti vieno kito daikto, vienas 
skautas randa suverstą kuprinę, kitam su
rištos apsiausto rankovės, akmenų į kiše
nes prigrūsta, tai sriuboje druskos kiek 
nereik. Visur, kur tik kas nors padaryta, 
randamas raštelis su vardu „ZORO“. 
Kaltininkas nežinomas. Gal aitvaras, 
dvasia?

Kiekvienas skautas stengiasi sugauti tą 
zoro. Kiekvienas tampa detektyvu (slap-

KHYGU 
rlentynėlė 4

NAUJI LEIDINIAI.
L. Čepienė, PAS MOTULĘ AUGAU... 

271 psl., iliustruota. Išleido Lietuvos Vai
ko Draugija, Kaune, 1939 m. Kaina LtJJ,30.

Visas knygos turinys, atsižvelgiant į 
įvairius metų laikus, paskirstytas Į dvyli
ka skyrių, skyriai atitinkamai pavadinti 
mėnesių vardais. Kiekvienas toks sky
rius — mėnuo — padalytas į keturias va
landėles taip, kad visas knygos turinys 
susideda iš keturiasdešimt aštuonių valan
dėlių. Į kiekvieną valandėlę įeina: pasa
ka, mankšta, žaidimai, darbeliai. Kai kur 
į valandėlę įeina dar ir eilėraščių.

Knygos pradžioje autorė nurodo meto
dą, kokiu būdu perduoti vaikams pasako
jimą, mokyti eilėraščių, daryti su jais 
mankštą, mokyti juos darbelių ir ruošos.

Knygą autorė, kaip matyti iš prakal
bos, skiria motinoms ir visoms toms, ku
rios turi progos būti drauge su vaikais. 
Skaitant knygą, toliau matyti autorės no
ras taikyti ją daugiausia motinoms. Ta
čiau, mano manymu, knyga labiausiai tin
kama vaikų darželių vedėjoms, kurios 
kaip tik ir dirba su priešmokyklinio am
žiaus vaikais. Tai matyti iš to, kad visos 
valandėlės atliekamos su didesniu būre
liu vaikų. Deja, šiais laikais maža tokių 

tosios policijos agentas) vienos ar dviejų 
dienų laikotarpyje, nes ilgiau senjoras 
Zoro kažin ar sugebės slapstytis. Įtarinėji
mai nesiskaito, Zoro turi būti sugautas in 
flagranti (nusikaltimo vykdymo metu).

Pabaigai blogo oro metu palapinėje 
įvyksta „teismo posėdis“. Teisėjai, proku
roras, advokatas, liudininkai, gi svarbiau
siai — kaltinamasis turi dalyvauti tame 
vaidinime. Stovyklos viršininkas yra teis
mo pirmininkas.

Tokia, trumpai pasakojant, žaidimo 
eiga.

Stovyklos viršininkas vienam gudres
niam skautui slaptai paveda Zoro rolę, ge
rai išaiškindamas jam visą žaidimą. Virši
ninkas pasirūpina, kad įtarimai būtų nu
kreipti nuo tikrojo Zoro. Dėl išdaigų turi 
pats susitarti su Zoro, kad jisai nepersi
stengtų ir nepadarytų skaudžių pokštų. 

laimingų motinų, kurios turėtų būrelį 
vaikų. Autorė tat suprato ir dėl to nu
rodo, kad motinos, vesdamos valandėles, 
gali pasikviesti pabendrauti kaimynų vai
kus. Teoriškai taip, bet praktiškai tai pa
daryti sunkiai įmanoma.

Tačiau šioje knygoje ir motinos ras 
puikios medžiagos, kuri padės joms savo 
vaikams tą ar kitą mintį perduoti, auklėti 
jų gerus palinkimus, grūdinti jauną, besi
vystantį organizmą.

Knyga galės pasinaudoti ir pradžios 
mokyklos mokytojos bei mokytojai, dirbą 
su pirmamečiais vaikais. Žinoma, moky
toja ne viską galės taip sistematingai pa
imti ir patiekti vaikams, kaip knygoje 
siūloma. To nė nereikia. Ji čia ras pui
kios medžiagos, kurią, savaip kiek pakei
tus, galės gerai sunaudoti.

Knyga siūlyte siūlosi, kad ją pavar
tytų ir skaučių vadės, dirbančios su jau
nesniųjų skautų bei skaučių draugovėmis. 
Knygoje gausiai duodama žaidimų, kurie 
taip reikalingi, dirbant su jaunesnio am
žiaus skautais.

Pasakų knygoje patiekta labai gražių, 
išskyrus keletą, kurios ne visai atitinka 
pedagogikos reikalavimus, kaip tai, pa
saka apie Algutį (55 psl.), apie princesę 
(82 psl.).

Yra patekę ir vienas kitas pedagogi
niais sumetimais nerekomenduotinas žai
dimas - mankšta, pvz., šokinėjimas per 
įmituotą ugnį, mokymas eiti tvora (29 
psl.), ėjimas per pievą (64 psl.), nešti po- 
galvį (83 psl.). Pasimokę tokių žaidimų, 
vaikai gali panorėti juos pakartoti tikro
vėje.

Eilėraščiai parinkti gražūs, lengvai iš
mokstami ir veikią vaikų jausmus, suža
dindami pojūtį gamtos grožiui, dėkingumo 
jausmą motinėlei, užuojautos jausmą 
paukšteliams, kenčiantiems žiemos šaltį ir 
t. t. Pavyzdžiui, koks gražus, jausmingas 
eilėraštis, paimtas iš V. Valsiūnienės eilė
raščių knygelės „Tėviškėlė tu graži“:

Mankštos pritaikytos vaiko amžiui, jo 
judesiams, protiniam sugebėjimui ir va
liai.

Autorė pateikia taip pat gausiai ir 
darbelių: lipdymas iš molio, iš plastelino, 
karpymas iš popieriaus, darymas iš kar
tono įvairių krepšelių, dėžučių ir viso ki
to, ką to amžiaus vaiko protas pajėgia ir 
jo mažyčiai, gležnučiai piršteliai įstengia.

Apskritai, pavarčius tą knygą, pama
tai, kad ji rašyta ne tam, kad ką nors pa
rašius, bet tai yra kruopštus, apgalvotas 
ir, atrodo, pačios autorės praktiškai patir
tas darbas.

Manomaičio iliustruota jaukiais, vai
kams suprantamais, piešinėliais, 
gerame popieriuje.
išskaitomas.

Manau, lietuvės 
bus autorei tikrai 
darbą, įdėtą į mūsų ne labai gausią pe
dagoginę literatūrą. A Laučienė.
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