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Lordui Baden Powell

GARBĖ. R BADEN POWELL
Svarbiausias dalykas, kuri skautininkas turi įdiegti berniukams, yra tinkamas garbės pajautimas.
Tai nevisados lengvai atsieina, bet tai būdo auklėjimo kertinis akmuo
Tas dalykas tyčia neminimas vilkiukų, auklyboje, nes paprastai jauniems berniukams jis neįkan

damas. Bet skautų, amžiuje jį galima įvesti ir susilaukti gerų vaisių.
Anglų poetas Browningas išsidrausminusį žmogų yra šitaip apibudinus: žmogus, kuris niekad 

neatsisuka, bet žengia petis į petį pirmyn, niekad neabejoja, kad debesys išsisklaidys, niekad ne tarte 
netaria, kad, nors tiesa ir nukenčia, netiesa laimės, yra nuomonės, kad parpuolame tam, kad vėl pakil
tume, kad iš karto nepasiekiame tikslo, kad dar smarkiau jo siektume, ir kad miegame tam, kad 
pabustame.

Likurgas buvo pasakęs, kad turtinga ne ta valstybė, kuri turi pinigų, bet ta, kuri turi kūnu ir 
protu sveikų vyrų sugebančių viską dirbti ir teisingai spręsti.

Garbė tikrasis riteris visų labiausiai brangino. Garbė jam buvo šventas dalykas. Garbingu žmogumi 
galima visada pasitikėti. Jis niekad nepadarys nieko negarbingo — niekad nepameluos, niekad neapgaus 
savo vyresnybės ar darbdavių, arba tų kurie jo priklauso, ir jį visi visados gerbs. Bet ką. darydamas, 
jis vadovausis savo garbe. Kapitonai, kiek tik laivų sudužo, visados paskutiniai laivus apleisdavo. Kodėl? 
Laivas juk tik geležies ir medžio gabalas. Kapitono gyvybė tokia pat brangi, kaip bet kurios moteriškės 
ir vaiko laive, bet jis, prieš bandydamas išgelbėti savo brangesnę gyvybę, pasirūpina pašalinti visus 
į saugumą. Kodėl? Todėl, kad laivas jo laivas, ir jam yra įsąmoninę, kad jo pareiga laivo neapleisti, 
ir jis įsitikinęs, kad būtų negarbinga kitaip padaryti. Todėl jis ir stato savo garbę aukščiau saugumo. 
Šitokiu būdu ir skautas turi savo garbę aukščiau visko kelti.

Iš kn. „Scouting For Boys"

MUSU
Mūsų kelias — laukai ir giružės 
Per plačias, nematytas šalis — 
Mes baisiausioj audroj nepalūžom 
Ir su vėtrom žygiuojam tolyn.

KELIAS
Pro žaibus ir per sutemas žengiam, 
O veiduos amžina šypsena: — 
Mus ly’dės per pasaulį audringą 
Nemirtinga Jaunystės daina.

Mūsų kelias platus, begalinis, 
Mus vilioja melsva toluma: 
Mūsų ženklas — auksinė Lelija, 
Mūsų viltys — laisva Lietuva Pr. Kozulis
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MUSU VYSKUPU ŽODIS SKAUTAMS -
Š. m. II. 16 Regensburgo. tunto vėliavą, pašventino 

J. E. Vyskupas P a d o 1 s k i s ir ta. proga pasakė 
pamokslą. II. 17 to paties tunto skautai kandidatai 
davė įžodį, juos iškilmingoje sueigoje pasveikino 
J. E. Vyskupas Brizgys. Čia duodami abiejią vys
kupų, žodžiai skautams.

J. E. Vyskupo Brizgio žodis:

Malonu jus pasveikinti šios šventės proga. Jūsų, 
organizacijos viešas atkūrimas yra lyg ir pranašas 
mūsų tautos laivęs ir ruošimasis grįžti į savo šalį.

Į savo vėliavą jūs esate įsirašę, pačius gražiausius 
obalsius Dievui, Tėvynei, Artimui. Išmokite šiuos 
obalsius pamilti ir jais gyventi. Šiandien pasaulyje 
todėl vyksta tokie negarbingi dalykai, kad daugeliui 
žmonių pritrūko Dievo ir artimo meilės. Kai jūs šios 
meilės šūkį įsirašote į jūsų vėliavų ir duodate žodį, 
tapti kasdien vis geresniais, tai visi jaučiame didelio 
džiaugsmo, nes turime vilties, kad jūs tapsite kelių 
rodančiu švyturiu visam mūsų jaunimui, kuris dabar 
randasi tarpe tokių tamsybių,

Savo veikloje būkite apdairūs neįsimaišyti į 
visuomeninių grupių tarpusavius politinius ir kitokius 
ginčus. Jūs gi žinote, kad net kelių didelių tautų 
skautai buvo pašalinti iš tarptautinės skautų ben
druomenės už tai, kad jie pasidavę, vienos grupės 
įjakai, nukrypo nuo savo tikrojo kelio. Nesakau, kad 
visuomeninių grupių veikla nedera interesuotis. Ne. 
Tik jūs turite išsilaikytį virš jų saugodamiesi, kad 
kas nors nepasidarytų iš jūsų sau įrankį siekti savo 
politinių užmačių

Linkiu ' jums Dievo laiminamiems, savo gražiu 
obalsiu ir pasiryžimu tobulėti vadovaujamiems tapti 
vis geresniais, tapti mūsų jaunimui vadovais į gera, 
savo gyvenimu teikti džiaugsmo Dievui, džiaugsmo ir 
naudos mūsų tautai ir visai žmonijai.

J. E. Vyskupo Padolskio žodis:
Brangus Jaunime,

Kiekviena organizacija tiek yra kilni ir verta 
visuomenės dėmesio, kiek yra kilnūs jos šūkiai ir 
įtemptos jos narių pastangos tuos šūkius gyvenime 
realizuoti, t. y. gyventi pagal savo organizacijos 
idealus.

Jūsų šūkiais, brangus Jaunime, mes neabejojame. 
Jie yra gražiausi iš gražiausių Dievui, tėvynei, 
artimui. Jie apima visą žmogaus gyvenimų ir visas to 
gyvenimo sritis. Belieka tik tuos šūkius gyvenime 
realizuoti. Tai tačiau padarys tik jūsų paČiųpastangos 
ir jūsų vadų sumanumas, pajėgumas pažadinti tas 
gerąsias jėgas, kurios glūdi jumyse,

Tapęs skautų organizacijos nariu, brangus Jaunuoli- 
li, privalai visokeriopai įtempti savo jėgas, kad savo 
gyvenimu, savo elgesiu, savo žodžiais ir veiksmais 
visuomet būtum ištikimas savo organizacijos idealams 
ir šūkiams. Tie šūkiai, štai, išrašyti ir tavo vėliavoje. 

Nešk tų vėliavą garbingai. Ji yra tavo idealų ir šūkių 
simbolis. Tu jų įžeisi, paniekinsi, jei ne pagal tuos 
šūkius, joje įrašytus, gyvensi.'Dėlei tų kilnių aukštų 
šūkių, joje įrašytų ir tavo vėliava tau yra šventa. 
Bet šiandien tos vėliavos šventumas yra ypatingas; 
kadangi ji, be to, buvo pašventinta' ir religinėmis 
apeigomis. Juo labiau todėl tų vėliavą gerbk, kadangi 
pašventintos vėliavos įžeidimas yra ir Dievo įleidimas. 
Ši pašventinta vėliava ne tik tavo netinkamu gyvenimu 
bus paniekinta, įžeista, bet ją paniekina ir įleidžia ir 
netinkamoje aplinkoje jos iškėlimas. Todėl tą vėliavą 
saugok ir globok, kaip savo akies lėlytę, o kovo
damas už jos garbę kovosi už joje įšrašytus tavo 
idealus.

Kiekvienai organizacijai reikalingi tinkami vadai. 
Netinkamai parinkti ar pasirinkti vadai pražudo 
žmones, tautas ir valstybes. Jūs savo vadais, malonus 
Regensburgo Jaunime, galite pasitikkėti, ne‘s jie to 
jūsų pasitikėjimo verti. Skautybę jie jums patiekia 
nesužalotų, nesuklastotų visoj savo pilnumoj, t. y. 
persunktų religingumu, kaip to norėjo pats skautybės 
įkūrėjas Baden-Powell, Ne be minties todėl vėliavon 
yra įrašytas ir Dievo vardas.

Kartais skautybė patiekiama jaunimui sužalota, 
apkarpyta, atmetant Dievo idėją ir religinį momentų 
jaunuomenės auklėjime. Tai daro vadai atsidavę 
laisvamanybei. į skautų vėliavas jie nė Dievo vardo 
neberašo. Kiek girdėti, deja, tokių ir lietuvių tarpe 
yra ir tai čia išeivijoje, Su tokiais tačiau mūsų 
katalikiškam jaunimui nepakeliui. .

Žmogus be Dievo gyvenime yra išimtis. Tai nepilnas 
žmogus, be vairo ir be prasmės gyvenime. Tuo tarpu 
religija duoda visam gyvenimui pagrindų ir gilių 
mintį. Ji iškelia jį virš šio regimo pasaulio. Ji ugdo 
charakterius ir asmenybes, ne vėjo linguojamas 
nendres. Ar ne tokių reikalinga tėvynė ir artimas, 
kuriems jūs ryžtatės tarnauti.

Tad eikit drąsiai šiuo keliu, ir tešviečia jums 
kilnieji jūsų šūkiai, įrašyti jūsų vėliavoj: Dievui, 
tėvynei, artimui.

Amen.

NAt
M. MA.., PDO
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IŠTVERMĖ.
Kad galėtumėm atlikti visas skauto pareigas ir 

darbą, turime būti stiprūs, sveiki ir veiklūs. Tokie 
galite ir pasidaryti, tik turite truputį pasistengti.

Turite daug mankštintis, žaisti, bėgioti, vaikščioti, 
dviračiu važinėti ir t. t

Skautas turi miegoti tyrame orei Berniukas, kuris 
yra pripratęs miegoti prie uždaro lango, greičiausiai 
nukentės, kaip kad ne vienas opiakojis yra nukentėjęs, 
pamėginęs miegoti lauke: persišaldys ir galės gauti 
sausgėlą.. Reikia visą laiką — vasarą ir žiemą — 
miegoti prie atdaro lango, — tada niekada neper- 
sišaldysite. AŠ pats negaliu miegoti prie uždaro langp 
ar nuleistomis užuolaidomis, o gyvendamas užmiestyje, 
tiek vasarą tiek žiemą miegu už namą sienų. Gulė
damas minkštoje lovoje ir apsivertęs apklotais, 
berniukas ima sapnuoti blogus sapnus ir ištyžta.

Puikiai jausitės, jei kas rytą ir vakarą atliksite 
vieną kitą švedišką ar džiudžitso pratimą — ne tiek 
tam, kad galėtumėte savo raumenis pademonstruoti, 
bet tam, kad galėtumėte visus vidaus organus pa
mankštinti /Paaiškink/ ir pasmarkinti kraujo apytaką 
visose kūno dalyse.

Kiekvienas tikras skautas, jei negali nusimaudyti, 
kasdien gerai išsitrina šiurkščiu vandenyje.pamirkytu 
rankšluoščiu. Tai be galo svarbus dalykas.

Skautai kvėpuoja pro nosį, ne pro burną taip 
kvėpuodami jie neištrokšta, taip greitai neuždūsta, 
neprisigeria visokią mikrobą arba ligą perą kurią 
pilna ore, ir neknarkia nakčia, o neknarkdami 
neišsiduoda priešui.

„Giliojo kvėpavimo" pratimai labai tinka plaučiams 
išvyst.yjti ir kraujui tyru oru /deguonimi/ persunkti. 
Tiktai juos reikia daryti atvirame ore ir nereikia 
perdėti, kad nepakenktą širdžiai ir t. t. Giliai kvėpuo
jant, orą reikia traukti pamažu ir giliai pro nosį, ne 
pro burną kol šonkauliai išsiskleidžia, kiek tik gali, 
ypač užpakalyje. Paskui, po kurio laiko, orą reikia 
pamažu ir lygiai, nepersirėžiant išleisti. Bet geriausiai 
gilus kvėpavimas yra tas, kuris kyla savaime, gerokai 
prisibėgiojus.

Alkoholis yra, kaip dabar jau įjodyta, visiškai 
nenaudingas sveikatai palaikyti. Žmogui, kuris per
daug jo prisigeria, alkoholis virsta tikrais nuodais. 
Kas yra įpratęs kasdien išgerti daug alaus, vyno ar 
degtinės, visiškai netinka į žvalgus ir šiaip labai 
mažai kam kitam tinka.

Tokia pat byla ir su žmogumi, kuris per daug rūko, 
Geriausi karo žvalgai nerūko todėl, kad rūkymas 
susilpnina akis. Kartais nuo rūkymo pakrinka ir nervai. 
Be to, rūkymas pagadina uoslę kas labai svarbu 
nakties metu/, o žėrinti pypkė ar nakties oru atsklidęs 
tabako kvapas išduoda rūkantįžvalgąbudriam priešui. 
Žvalgai nėra tokie kvaili, kad rūkytą Nė vienas 
berniukas dar nėra pradėjęs rūkyti todėl, kad jam 
patiko, bet tik todėl, kad jam atrodė, kad pradėjęs 
rūkyti jis bus panašesnis į suaugusį žmogą. Tiesą 
pasakius, pradėjęs rūkyti jis bus panašesnis į asilą.

/Pademonstruok džiudžitso ar švediškos mankštos 
pratimą — pirmai pradžiai vieną kitą pratimą. Taip 
pat gilųjį kvėpavimą/

Iš kn. "Scouting For Boys"

GYVENIMAS PO PLYNU DANGUMI

Pietą Afrikos lygumose.

Pietą Afrikos zulą ir svazią giminią berniukai 
palaikomi vyrais, tik išmokę žvalgauti, o žvalgauti 
jie išmokomi šitaip. Berniuką sukakus penkiolika ar 
šešiolika metą kaimo vyrai paima, išvelka ir nuo 
galvos iki koją nudažo, paskui įdavę skydą ir mažą 
ietį ir pasaką kad kas tik pamatys, kol jis dar bus 
baltas, galės jį užmušti, išsiunčia iš kaimo. Berniukas 
turi traukti į girią ir kalnus ir slapstytis nuo kitą kol 

balti dažai nueis, o kol jie nueina, paprastai išeina 
mėnuo. Visą tą laiką berniukas turi, pats manytis, 
priselinęs prie žvėrią su savo viena ietimi, jucs 
užmušti ir išmėsinėti. Ugnį jis turi susikurti Vynio
damas pagalius ir ant jos sau valgyti išvirti. Apdarą 
jis turi pasigaminti iš Žvėrėną. Negana to, turi 
mokėti atskirti, kurios laukinią šakną uogą ir lapą 
rūšys tinka valgyti. Jei to viso nepajėgia padaryti, jis 
miršta badu ar jį sudrasko žvėrys, Jis išlieka gyvas
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ir sugeba suvokti kelią. į savo gimtinę, baltiems 
dažams nuėjus, jis grįžta namo, ir jį jo bičiuliai ir 
giminės priima džiūgaudami. Dabar jam leidžiama 
tapti giminės kariu, nes jis yra parodęs, kad moka 
pats manytis.

Ir Pietų, Amerikoje, šaltame, lietingame Patagonijos 
krašte, jaghanų giminės berniukai irgi nenešioja 
drabužiu ir esti palaikomi vyrais, tik išlaiką, drąsos 
kvotimus, o tie- kvotimai šitokie: berniukui giliai į 
blauzdą, įvaro ietį. Berniukas, ..kad ir skauda, turi 
dantis sukandąs tylėti ir šypsotis.

Tai žiaurūs bandymai, bet jie parodo, kad tie 
laukiniai supranta, kaip reikia berniukus auklėti 
vyrais ir neleisti užaugti ištižėliais dykaduoniais, kurie 
moka tik į vyrų darbą žiūrėti.

Senovės britų berniukus irgi palaikydavo vyrais, 
tik panašų auklėjimą išėjus. Auklėjimu, kurį dabar 
einame kaipo skautai,' irgi siekiama maždaug tokio 
pat tikslo. Jei kiekvienas berniukas atsidėjęs eis tą 
auklėjimą ir iš tikrųjų išmoks viską ko siekiame jį 
išmokyti, tai išėjęs jį turės teisę vadintis skautu ir 
vyru ir žinos, kad sugebės įvairiomis gyvenimo 
sąlygomis manytis.

Vienas senas Kanados žvalgas ir spaudžius, vary
damas aštuntą dešimtį parašė knygą kur aprašė 
savo gyvenimą Amerikos lygumose ir ten pergyventus 
pavojus. Didžiausias buvo pavojus patekti į raudonųjų 
indėnų rankas. „Patekti į jų nelaisvę reiškė susilaukti 
itin nemalonios mirties. Lengva ugnis prieš žiauru
mus, kuriuos indėnai prasimanydavo, tai tik niekis. 
Mane yra nekartą klausę kodėl save statydavau į 
tą pavojų Aš visados atsakydavau, kad žvalgo 
gyvenime po plynu dangumi kažkas traukia, — iš to 
traukimo, kartą patirto, jau negalima išsivaduoti. 
Duokite man žmogų kurį užaugino gamtos platybėse. 
Jis bus tiesus, nepriklausomas, savimi pasitikės. Jo 
polinkiai bus taurūs. Savo bičiuliams jis bus ištikimas, 
jis bus ištikimas ir savo tėvynės vėliavai”.

Visiškai pritariu tam, ką tas senas žvalgas pasakė. 
Negana to, esu patyręs kad tie vyrai iš tolimų 
pasaulio užkampių — iš šiurkštaus ir laukinio, kaip 
sakytume, gyvenimo — yra patys kilniausi ir 
riteriškiausi žmonės, ypač moterims ir silpnesniems. 
Susidurdami su gamta, jie tampa „švelniavyriais", 
arb džentelmenais.

Buvęs Amerikos skautų vicepirmininkas Rooseveltas 
taip pat labai kėlė gyvenimą po plynu dangumi. 
Grįždamas iš medžioklinės kelionės po Rytų Afriką 
jis susiėjo su kai kuriais Londono skautais ir negalėjo 
jais atsidžiaugti. Jis parašė: "AŠ pripažįstu žaidimus 
po plynu dangumi, ir man visai nerūpi, kad tie 
žaidimai šiurkštūs ar kad juos žaidžiantieji kartais 
susižeidžia. Aš esu griežtai priešingas tiems iš krašto 
išėjusiems jaunuoliams, kurie norėtų jaunus vyrus 
laikyti pūkuose. Plynos padangės vyrąs gyvenimo 
rungtynėse visados pasirodys geresnis. Kai žaidžiate, 
žaiskite išsijuosę: kai dirbate, dirbkite išsijuosę.

Bet tegul žaidimai ir sportavimasis netrukdo 
mokslo”.

Aš pažinau vieną seną būrą kuris, anglų būrų 
karui pasibaigus, pasisakė negalįs gyventi krašte 
kartu su anglais, nes jie, atvykę į kraštą esti tokie 
„stom", jo žodžiais tariant, t. y., tokie nežmoniškai 
žiopli, kai apsigyvena tyruose, kad visai nemoka 
manytis, patogiai įsitaisyti stovykloje, medžioti, virtis 
valgyti, ir amžinai paklysta. Jis pripažino, -kad 
maždaug po pusmečio anglų kareiviai jau išmoksta 
šiaip taip verstis, jei tik tiek išgyvena, bet dažniausiai 
miršta ir paprastai miršta, ne iš to galo prie asilėno 
priėję.

KAI KURIE SKILČIŲ SILUETAI IR ŠŪKIAI

GEGUTĖ. KU0L1NGA. BALANDIS.
Kukū. Bruku, bruku.
Pilkas. Žalias. Pilkas ir baltas.

ERELIS.
Žalias ir juodas.

DRAMBLYS.
Durpinis ir baltas.

STUMBRAS. 
(Kaip jautio).

SĖJIKAS.
Oranžinis ir pilkas.

ŽIRGAS 
Yhaha. 

Juodas ir baltas.

GENSĖ, GOVARAS.
Žalias ir pilkas.

Mėlynas. Juodas ir geltonas.

Tiesa ta, kad užaugę civilizuofoje šalyje, žmonės 
yra visiškai neparengti manytis tyruose ir giriose ir 
todėl, atsidūrę jose, ilgą laiką esti visiški bejėgiai ir 
patiria daug vargo ir bėdos, kurios nepatirtų jei būtų 
iš mažens išmokę stovyklauti ir žvalgauti. Tai gryni 
„opiakojai”

Jiems niekad netenka kurti ugnies ar virtis valgyti: 
už juos visą laiką kiti tai daro. Namie, prireikus 
vandens, jie atsisuka čiaupą. Atsidūrę dykumoje jie 
visai nesusivokia, kaip reikia,' — žiūrint į žolę ar į 
krūmus ar kapstantis smėlyje, kol pasirodo drėgmės, 
—• surasti vandens. Paklydę ar panorėję sužinoti 
laiką jie „paklausia policininką*. Jie visados turė
davo pastogę ir lovas miegoti. Jiems niekad netek-
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davo jų gamintis, kaip kad netekdavo gamintis 
apavo ir apdaro. Todėl „opiakojai" ir kalba apie 
„stowklavimo vargus" Bet gyventi stovykloje 
skautui, mokančiam stovyklauti, joks „vargas". Jis 
moka patogiai įsitaisyti įvairiausiais būdais, o paskui, 
grįžęs į civilizaciją, juo labiau dėl-to kontrasto ja 
džiaugiasi. Ir net ten gali sau daug daugiau padaryti. 

kaip paprastas mirtingas žmogus, kuris niekad nėra 
išmokęs, kaip reikiant manytis. Vyras, kuris gauna 
prie daug ko nagus prikišti, kaip skautas stovykloje, 
pamato, kad ir į civilizaciją, grįžęs, gali daug lengviau 
susirasti darbo, nes yra prisirengęs dirbti viską, kas 
pasitaiko.

Iš kn. „Scouting For Boys"

JURŲ SKAUTAS IR LAIVAS.
/Tęsinys/

Paprasčiausia yra su prekiniais laivais. Sakysim, 
kad toks laivas yra pilnai pakrautas kuru reizui ir 
pervažiamuoju kroviniu. Leista laivui didžiausia 
gremzlė pažymima laivo šonuose paprastai trijose 
vietose iš kiekvieno šono. Šie ženklai yra statomi 
tokiame aukštyje, kad, esant, laivui didžiausioje 
gremzlėje,.-liktų, dar tam tikras laivo tūris Vo virš 
vandens, kuris užtikrintų laivo plaukimą, be pavojaus 
grimzti.

Konstrukcijos svoris prekinio laivo Pk, tai yra 
svoris pilnai kelionei paruošto laivo su visais 
įrengimais, pilnu kuro kiekiu ir pilnu kroviniu.

Konstrukcijos vandens linija sutampa su didžiausios 
gremžias vandens linija.

Grynai prekiniams laivams konstrukcinis svoris- 
pasiskirsto sekančiai: du trečdalius šio svorio sudaro 
krovinys ir kuras, o vieną, trečdalį pats laivas ir 
mašinų įrengimai.

Brutto — Reg. Ton. — laivo brutto ■ svoris yra 
lygus sumariniam laivo tūriui paverstam tonomis. 
Pav.: Prekinio laivo, konstrukcinis svoris Pk = 
12.000 t, keliamoji laivo galia yra apie 2/3 kon
strukcinio svorio, t. y. = 8.000 t. Laivo atsargos 
tūris Dres = Vo = 5.000 kūb. m. Sumarinis laivo 
tūris 17.000 kūb. m. = 6.000 BRT, nes 1 BRT /register1- 
tona/ = 2,83 kūb. m. = 100 kūb. pėdų.

Santykis sumarinio laivo svorio tonomis su BRT 
/tdw/
/BRT/ yra skirtingas įvairių rūšių laivams. Pav. 
prekiniams laivams 1,5—1,6; prekiniams-keleiviniams 
laivams 1,4.

Karo laivams reikia skirti tris ypatingus svorius.
1. Laivo tipo arba Wašingtono svoris Pt. Tai yra 

karo laivo svoris SU pilnu įrengimu, municija, tačiau 
be kuro ir maitinamojo vandens katiluose. Šis pava
dinimas nustatytas Wašingtono konferencijoje 1923 m. 

Praktiškai šis svoris nėra reikalingas, nes kiekvienas 
plaukiojantis laivas visad turi atatinkamą, kuro ir 
vandens kiekį.

2. Konstrukcinis svoris Pk, tai svoris laivo paruošto 
bandomajai kelionei. Laivas privalo turėti pilną 
įrengimą, municiją apie pusę, galimo paimti kuro ir 
maitinamojo vandens. Laivas turįs konstrukcinį svorį 
privalo būti gremzlėje iki konstrukcinės vandens 
linijos.

3. Didžiausias svoris Pmax, kada minėtas laivas turi 
pilną kuro ir maitinamojo vandens kiekį.

Pavyzdys. Laivo ilgis ties konstrukcine vandens 
linija 1200 m; plotis B = 20 m.; tuščio gremzlė = 
5 m.; didžiausia gremzlė = 7 m.; konstrukcinė 
gremzlė = 6 m. Pilnumo laipsnis.

Vu A
L. B.T.l= 5 = 0,5.

Tuomet:
Pt = 200 ■ 20 ■ 5 • 0,5 = 10 000 t.
Pk — 200 • 20 • 6 • 0,5 = 12 000 t.

Pmax = 200 • 20 • 7 • 0,5 = 14 000 t.
Iš šio pavyždzio matome, kad laivo svoris visais 

šiais atvejais proporcingas gremzlei.
Pagal Archimedo dėsnį laivo svoris yra lygus 

spaudimui į laivo dugną arba išspausto vandens 
tūriui daugintam iš lyginamojo svorio.

P = A = Vu S
Paimsim stačiom briaunom laivą-plaustą šių mata

vimų: 10 m ilgio; 5 m. pločio, 3 m. aukščio. Tuščias 
šis grims 2 m. Tuo būdu jo svoris yra 100 t. Pakrau
dami padidinkime jo svorį iki 120 t, tuo pačiu laivo 
panertos dalies tūris bus 120 kub. m. Laivas turės 
grimsti 2,40 m., nes 10 m • 5 m • 2,40 kub. m. Vandens 
spaudimas į laivo dugną tuomet 120 t, arba 2,4 t/kq. m.

Minėjom, kad laivo šonų aukštis 3 m. Esant šiam 
2 m. gremzlėje lieka laisvas bortas 1 m., 2,40 m. gremz-
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Živilgsnis į Baltijos jura

Įėję lieka laisvas bortas 0,60 m.
Padidinkim laivo svorį, pakraudami iki 150 t. Lais

vas bortas bus = Om, kadangi laivo panertos dalies 
tūris yra 150 kub. m. Tai visas šio laivo tūris / 10- 5' 
3 = 150 kub. m./.

Taigi pasiekėm ribą, laivo pakrovime. Jei dar kiek 
krautume, tai, esant laivo viršui nedengtam, šis tuojau 
prisisems ir skęs.

Kai šis laivas plaukia prie normalaus svorio 100 t., 
tai sakom, kad jo konstrukcinis svoris yra Pk = 100 t., 
arba 100 kub. m. /Čia turim galvoje vandens lygina
mąjį. svorį, lygų. 1/.

Likęs tūris Vo, esąs virš konstrukcinės vandens 
linijos iki viršaus, sudaro 50 kub. m. ir suteikia gali
mumą. didžiausiam perkrovimui 50 t.

Taigi sakoma, kad .šio laivo likusi keliamoji galia 
yra Pres = 50 t.

Likusioji keliamoji galia yra lygi laivo turiniui, 
esančiam virš konstrukcinės. vandens linijos. Jeigu 
povandeninis laivas nori panerti, tai jis turi į nerimo 
celes įsiurbti truputį didesnį tūrį vandens negu Vo. 
Prekiniuose laivuose Vo arba Pres imamos kiek ga
lima mažesnis, kad tuo laivas galėtųdaugiau pakrauti. 
Tačiau visada kreipiamas dėmesys į skendimo pavojų 
ir šis yra riba Vo arba Pres.

Karo laivuose Vo imama kiek galima didesnis, nes 
laivas tuomet gali greičiau plaukti, judresnis ir 
sąlygos jame gyventi yra geresnės. Vo viršutine riba 
sudaro stabiliškumas — pastovumas, pataikymo galimu

A

mas ir oro pasipriešinimas.
Dėka šio Vo. santykį su Vu /Vu-konstrukcinis laivo 

tūris/ yra įvairus nevienodas:
Povandeniniams laivams
Prekiniams laivams
Pakrančių apsaugos laivams
Kreiseriams
Naikintojams
Kaleiviniams laivams
Lėktuvnešiams
Burinėms jachtoms

Vo = /0,2 — 0,4/Vu; 
Vo = /0,3 — 0,5/Vu; 
Vo=/0,8 — 1,0/Vu; 
Vo = 11,0 — 1,4/Vu; 
Vo=/1,3 — 1,8/Vu; 
Vo = 11,5 — 2,0/JVu; 
Vo = 12,0 — 3,0/ Vu; 
Vo = /2,5 — 6,0/ Vu;

Vo yra matas, kuris parodo, kiek vandens reika
linga laivui įsemti iki Šis pradės skęsti.

Laivo didumas praktiškai reiškia tą patį kas laivo 
svoris. Laivo korpuso svoris, mašinų, įrengimų svoris, 
šarvai bet kurios rūšies laivams sudaro sumarinį 
laivo svorį Pk.

Svorio paskirstymas atskiromis dalimis pareina nuo 
laivo tipo ir paskirties.

A. Prekiniams laivams Pk skirstomas į 3 didesnes 
grupes:
a/ Laivo korpusas — kūnas su įrengimais,
b/ Mašinų skryriaus įrengimai /katilai, mašinos, 

motorai, perdavimas, velėnai, pagelbinės 
mašinos/.

c/ Kuras ir krovinys, kas vadinama sumarinė 
keliamąja galia.

Kuo laivo korpusas ir mašinų skyriaus įrengimai 
yra lengvesni, tuo laivo krovinys gali būti paimtas 
didesnis. t

B. Karo laivams krovinio dalį sudaro apsigynimo ir 
puolamieji ginklai, kurie sudaro laivo pajėgumą 
kovoje. Kuro laivas privalo turėti tiek, kad užtektų 
kelionei ir numatytam uždaviniui. Laivo įrengimai 
turi pilnai atatikti laivo paskirčiai.

Karo laivų sumarinis svoris skirstomas į 6 pagrin
dines svorio grupes. Be to iš šių svorių atmetama 
2—4 %, kad nebūtų peržengiama riba leistino apkro
vimo.

Čia duodu lentelę, iš kurios matosi, kaip pasiskirsto 
įvairių tipų laivų svoriai pagal svorių grupes.

S —kovos laivas, 
F — lėktuvnešis, 
K — kreiseris, 
Z — naikintojas,

P — šarvai,
W — ginklavimo įrengimai,
M — mašinos,
A — įrengimas,

U — povandeninis laivas. B — kuras,
R — korpusas,

■ R — korpusas.
Konstrukcinio svorio Pk pasiskirstyme dar aiškiau 

matome iš čia dedamų lentelių;

«
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VfV.

A. Karo laivams:

13
40
4

13

100 %

Korpusas R.............................
Šarvai P..............................
Ginklai W..............................
Mašinos M..............................
Įrengimai A..............................
/1/2/Kuras B..............................

Kovos 1

’/o P K

25
35
14

8
4

14

aivas

1000 t

10"
14

5,6
3,2
1,6
5,6

400

Lėktuvi

% P K

33
13
11
22

6
15

100%

lęšis

1000 t

8,9
3,5
3,0
6,0
1,6
4,0

27,0

Kreisr

% P K

35
10
10
22

6
17

100 %

>ris

10001

4,2
1,2
1,2
2,65 
0,72 
2,0

12,0
Suma............................................

Pk......... ....t ........................... 40 00 0 27 00 0 12 00 0

f4aikint0)as

% P K

30

1000 t

0,9

0,39
1,2
0,2
0,39

3000

povandeninis

o/„ P K

40

15
. 20

5
20

100 %

1000 t

0,8

0,3
0,4
0,1
0,4

2,0

2000

Korpusas R
Keleiv. patalpos F 
Mašinos 
Įrengimai 
Krovinys 
/1/1/Kuras

M

L
B

Suma

Pk t

B. Prekiniams laivams
I Daviniai moderniškųjų naujų Vokietijos laivų statyklų/-

Greitc 
laive 

% Pk

įsis
s
1000 t

Preki 
keleh 

% PK

lis 
rin.

1000 t

Prekii 
laiva 

% PK

lis
s
1000 t

Tankia

% P K

ivis

10001

Žvejų I2

% P K

ivas

1000 t

56
5

16
11
0,5

11,5

28
2,5 
8,0
5,5 
0,25 
5,75

36
10

8
3 .

34
9

7,2 
2,0 
1,6 
0,6 
6,8 
1,8

22

4
4

63
7

2,95

0,5
0,5
8,4
0,9

22

3
1

66
8

5,8

0,8
0,36

17,4
2,1

32

14
11
19
24

0,32

0,14
0,11
0,19
0,24

100 % 50,0 100 % 20,1 100% 13,25 100 % 26,46 100 % 1,00

50 000 20 100 13 250 26 400 1000

A. Karo laivams:
1, Laivo korpusą, sudaro laivo griaučiai su špantais, 

šotais, sutvirtinimais ir, be to pagelbiniai įren
gimai, kaip vairai, inkarai, apšildymo įrengimai, 
ventiliacijos įrengimai ir t. t

2. Šarvai. Šie skirstomi įvertikalinius ir horizontalinius 

šarvus, išorės ir vidaus šarvus.
3.. Mašinos. Skirstomos į, pagrindines ' ir pagelbines 

mašinas, o be to jiems priklauso perdavimo Įrengimai
4. Ginklai. Artilerijos pabūklai, torpedavimo Įren

gimai, giluminės bombos, lėktuvai, o be to tam 
priklausą, Įrengimai, kaip pasukami artilerijos 
bokštai, municija, minavimo Įtaisai ir lėktuvams 
nutūpti aikštelės.

5. Įrengimui priklauso visi priediniai Įtaisai, inven-. 
torius, medžiaga inbe to, įgulai reikalingi dalykai, 

kaip skalbimui ir geriamas vanduo.
6. Kuras. Tai įvairūs tepalai, katilui maitinamasis 

vanduo ir /karo laivams/ pusė viso galimo paimti 

į laivą kuro..
Kaip tai visa pasiskirsto į svorių grupes, matom iš 

aukščiau patiektos svorių diagramos įvairiems karo 

reikalams.
Iš viso matome,, kad kiekviena laivų grupė pagal 

savo paskirtį privalo turėti reikalingus privalumus. 
Pavyzdžiui: kovos laivas privalo turėti stipresnį kor
pusą, vandens nepraleidžiančias pertvaras, šarvus ir 
ginklavimą Jeigu laivas šių privalumų neturi, tai jis 
kovoje nėra pajėgus. Beto jeigu nebus pakakamai 
vandens nepraleidžiančių pertvarų tai, kad ir nuo 
mažų kliudymų laivas bus pavojuje nuskęsti.

Sktn. R. Ališauskas.

&

8

8



SKAUTIŠKI ŽAIDIMAI -PROGRAMINIAI ŽAIDIMAI
Vieta — kambarys. Žaidėjų, skaičius — dr-vė

Įstatų estafetė vietoje.
Skiltys stovi išsirikiavusios ir išsiskaičiavusios pir

mais antrais. Dr. kui davus ženklą, pirmieji kiek
vienos skilties skautai pradeda sakyti iš atminties 
skautų pirmą įstatą, pirmąjį pabaigą, antrą įstatą 
sako antrieji numeriai ir tt. Laimi skiltis, kuri turi 
mažiausia minusų, ir kurios paskutinis skautas pirmas 
pabaigia kartoti savo įstatą. Reikia turėti teisėją 
kiekvienai skilčiai. Teisėjas, stovėdamas prie savo 
skilties, tikrina, ar skautai gerai kartoja įstatus. 
Klaidą padarąs skautas turi pradėti kartoti įstatą iš 
naujo; jei skautas neprisimena įstato, skilčiai duo
damas minusas, ir sekąs žaidėjas sako savo įstatą 
Kurių ilgesnė.

Nežinomoje, bet iš tolo pastebimoj vietoj iš anksto 
reikia pridėstyti įvairaus ilgio virvių. Davus ženklą 
kiekviena skiltis stengiasi atrasti daugiau virvelių ir 
jas tikruoju mazgu surišti į vieną ilgą virvą. Kurios 
skilties virvė ilgesnė, toji 'laimi. /Vietoje tikrojo 
mazgo galima įvesti kiekvienam virvės sudūrimui 
kitokį mazgą/.
Mazgai poromis.

Skautai susiskirsto poromis. Sustoja vienas šąlia 
kito. Taip stovinčių porų vidaus rankos surišamos. 
Laisvos lieka dešiniojo žaidėjo dešinė ranka ir 
kairiojo kairė. Dešinėje rankoje kiekviena pora 

laiko po virvutę. Žaidimo vedėjas pasako kokio- 
trečio pat. 1. mazgo pavadinimą. Poros turi jį surišti, 
bendrai dirbdamos nesurištomis rankomis. Laimi pora, 
kuri greičiausiai suriša mazgą.
Tęskit sakinį.

Skautai stovi ratu. Vadas pasako kokį sakinį ir 
švilpuku duoda pirmą pirmojo žodžio raidę. Dešinėje 
stovįs skautas .turi sušvilpti antrąją raidę ir tt. Skau
tas, kuris laiku nesušvilpia ar padaro klaidą nustoja 
trijų taškų. Tas, kuris prieš sušvilpdamas, susvyruoja, 
nustoja vieno taško. Laimi nustojęs mažiausia taškų 
Sanitarų konkursas.

Skiltys, išsirikiavusios virtinėmis. Vadas pašaukia 
pirmuosius skilčių numerius ir jiems įsako an
triesiems numeriams ką nors aptvarstyti. Geriausiai 
ir greičiausiai tai padaręs skautas laimi tašką savo 
skilčiai. Po to duodamas uždavinys antriesiems 
numeriams ir tt. Laimi daugiausia taškų surinkusi 
skiltis.
Žemėlapio kimas.

Žaidimo vedėjas ant stambaus topografinio žemė
lapio apveda pieštuku kokį nedidelį plotą ir duoda 
skiltims žiūrėti į tą plotą 2 minutes. Po to žemėlapis 
uždengiamas. Žaidėjai ima pieštukus ir lapelius 
popieriaus ir surašo visas topografiškas smulkmenas, 
kokias atsimena iš žemėlapio. Laimi daugiausia 
topogr. smulkmenų atsiminusi skiltis. /Galima žaidimą- 
pravesti ir atskiroje skiltyje/.

SESĖS SKAUTĖS
Sesės skautės saulutė mums prašvito, 
Drąsiai visos sutiksim džiaugsmo rytą 
Ir žygiuodamos šauniai 
Mes dainuosime linksmai.

Veidai'šypsos, linksmumo mums nestoka, 
Jauna siela, —gamta'juk džiaugtis moko 
Dvasia džiaugsmo kupina
Skrenda kartu su daina.

Mes nueisim, kur kvapios pievų gėlės, 
Žalias miškas, lakštutes, volungėlės, . 
Kur degs traškantys laužai 
Ten bus džiaugsmo nemažai.

Skautė myli ir Dievą ir Tėvyną
Darbą, dorą ir tiesą — gins kaip gynė, 
Kas kilnu, tai pamylėk, 
Skautė visados budėk!

9
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SKAUTE, JAU JUOKIAS.
Skaute, jau juokias
Pavasaris žalias,
Jau kvepia laukai ir miškai.

Cha cha cha cha
Skaute jau juokias 
Pavasaris žalias, 
Jau kvepia laukai ir miškai.

Pavasario džiaugsmo sulaikyt 
negalim
Pavasaris jaunas
Ir mes juk jauni.

Puošias Tėvynėj
Vylioja jos kloniai
Norėtus paskęst bangose

Cha cha cha cha
Puošias Tėvynė ir t. £.

Pakilti su gervėm 
Į melsvuosius tolius 
Ir džiaugtis jaunatve 
Ir juoktis kvatot.

STOVYKLON!

Važiuoj skautai stovyklon,
į pajūrį Palangon.

Ei da, ei dai-da, "1 
t • n i r 2 karį pajūrį Palangon.
Bum-bul, bum-bul, bumbuli,

Į smėlėtą, pajūrį! 2 kart.

Stalas, laužas, sargyba,
Skautiškumo pažiba!

Ei da, ei dai-da, 1
z K A T*tSkautiškumo pažiba! J

Bum-bul, bum-bul, bumbuli, "1
Stovykloje būtini! J '

Graži vieta ten yra, 
Pušys, kopos ir jūra!

Ei da, ei dai-da, | 
Pušys, kopos ir jūra! |
Bum-bul, bum-byl, bumbuli, 
Skautams labai patogi!

2 kart.

2 kart.

Skauteliai linksmai dainuoja,
Stovyklon visus viliuoja!

Ei da, ei dai-da, }
Stovyklon visus vilioja! J
Bum-bul, bum-bul, bumbuli,"1 kart
Jų daina žavi, žavi! J

ŽIŪRĖKIT TOLI.

Žiūrėkit toli,
Ten laužas liepsnoja, 
Skauteliai susėdę. 
Daineles dainuoja, 
Tram tra-lia-lia-lia, 
Tra-lia-lia-lia-lia-lia, 

Skauteliai susėdę, 
Daineles dainuoja. 
Daineles dainuoja.
Ir teatrą, rodo, s
Jiems ten linksma, gera, 
Jiems ten nenuobodu.

Tram tra-lia ir 1.1.
Jiems ten linksma, gera, 
Jų ten visa gauja, 
Tik vienas sargelis, 
Tas tai nuobodžiauja. 
Tram tra-lia ir 1.1.

10
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IŠKYLA.
/ Gaida: „Mes Lietuvos jaunuomenė, tratata, 

tratata!" /.

Sykį skautai susitarė, 
Tratata, tratata!
Miškan iškylą, padarė, 
Tratata, tata!

Tati, tata,
Tatita, opapa! Ei! 
Tratati, tati, tata, 
Tratati, tratata, 
Tratati, tati, tata, 
tratati, tata!

Skauteliai linksmai žygiuoja, 
Tratata, tratata!
Vėliavėlės plevėsuoja,
Tratata, tata!

Tati, tata ir 1.1.
Kelias veda į kalnelį,
Tratata, tratata!
Skautai lipa į medelį
Tratata tata!

Tati, tata ir 1.1.

ĖJO SKAUTAS
Ėjo skautas iškylauti,
Patyrimo daugel gauti.

Patyrimo, patyrimo, patyrimo
Daugel gauti.

Ir sustojo prie kelaičio,
Dėjo šlipsą ant kelmaičio

Dėjo šlipsą, dėjo šlipsą, dėjo šlipsa 
Ant kelmaičio.

IŠKYLAUTI.
Ėjo žmogus tuo kelaičiu,
Ėmė šlipsą nuo kelmaičio.

Ėmė šlipsą, ėmė šlipsą, ėmė šlipsą
Nuo kelmaičio.

Žmogau, žmogau, nekvailioki,
Mano šlipsą, atiduoki.

Mano šlipsą, mano šlipsą, mano šlipsą
Atiduoki.

ILIUSTRUOTA PASAKA.
Jurgis. Jokūbai, aš žinau puiką naują žaidimą.
Jokūbas. Tikrai? Koks jis yra?
Jurgis. Mums reikia turėti lentą.
Jokūbas. Štai ji. Ką dabar mes darysim?
Jurgis. Aš papasakosiu pasaką o tu nupieši- ją
Jokūbas. Tai ne žaidimas, bet darbas.
Jurgis. O, tas tau patiks. Tai juokinga. Ar nori 

pabandyti?
Jokūbas. Gerai, pabandysiu. Bet aš -netikiu, kad 

galėčiau gerai nupiešti.
Jurgis. Ar jau pasiruošęs? Ar galiu pradėti pasaką?
Jokūbas. Gerai, pradėk.
Jurgis. Vieną kartą gyveno neturtingas žmogus, 

kuris paveldėjo keistos formos, trikampį 
žemės sklypelį

/ Jokūbas piešia trikampę figūrą vaizduo
jančią kiaulės galvą /

Jokūbas. Tai yra mažas gražus ūkelis,
Kuriame ilgus metus gyveno žmogelis.

Jurgis. Jis pats pasistatė ant savo žemės sklypelio 
mažą namelį kuriame patogiai ir , ramiai 
gyveno.
/ Jokūbas piešia kiaulės galvoj ’mažą 
apskritimą vaizduojantį akį /

Jokūbas. Žmogus pasistatė namą
Kuriame ilgus metus gyveno.

Jurgis. Netoli namo, jis turėjo tvartą kuriame laikė 
kiaules ir viščiukus. Vargšas- žmogelis su 
malonumu rūpinosi savo nebyliais sutvėri
mais ir labai prie ją prisirišo.
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I Jokūbas piešia dešiniame kampe kiaulės 
ausį, vaizduojančią, tvartą. /

ŪKININKAS IR
Ūkininkas turėjo puikų, darželį, lysves, pilnas rožių, 

tulpių, ir narcizų. Juos pamatąs pajusdavai širdy 
džiaugsmą ir laimų. Gražiausias iš visą buvo rožią 
krūmelis, kuris vidury žolyno augo. .Kiekvieną rytą 
pražydėdavo vis nauji pumpurai ir visas sodas 
kvepėjo rožėmis.

Vieną vakarą sėdėjo ūkininkas savo sode ir 
džiaugdamasis žiūrėjo į medelį Tada jis pamatė, 
kaip lakštingala atsitūpus ant krūmelio, padėjus 
galvytę, ant rožės, pradėjo giedoti taip gražiai, kaip 
bemokėdama. Vidury savo dainelės, pačiame užside
gime, čiuptelėjo ji už rožės lapelio. Ūkininkui 
pasirodė, kad ji pažeidė rožę. Tada jis supykęs, 
atsinešė paukščiams gaudyti tinklelį, ištiesė, ir po 
valandėlės lakštingala buvo sugauta. Pagavęs, uždarė 
narvelin. Lakštingala buvo liūdna, nės širdis buvo 
pilna skausmo ir nusiminimo. Sode turėjo ji lizdelį 
ir ilgėjosi savo vaikučią. Skausmas buvo toks 
galingas, kad atidarė burną ir ji galėjo prakalbėti 
žmogaus balsu. Ji tarė: „Mielas žmogau, kodėl

Jokūbas, Tai tvartas vargšo žmogelio, 
Kuriame lakstė viščiukai, paršeliai.

Jurgis. Vienąkartąžmogus atsikėlęs pastebėjo, kad 
vienas paršas buvo pabėgęs, tad jis. išėjo 
jo ieškoti. Ieškodamas mielo sutvėrimo, 
nepaliko nei vieno takelio, nei vienos 
gatvelės neištyręs..
/ Jokūbas piešia nuo apatinės galvos dalies 
tęsiančią liniją sudarančią keturias kojas 
ir apatinę kūno dalį, ištęstą iki uodegos./ 

Jokūbas. Tuo štai keliu ėjo žmogelis,
.Ieškodamas savo paršelio.
Visus kelius išieškojo, 
Bet niekur nerado jis jojo.

Jurgis. Pagaliau atėjo jis į labai vingiuotą kelią 
ir, manydamas, čia tikrai paršelį rasiąs, 
pasuko į jį Visur aplink apieškojęs, priėjo 
vėl tą pačią vietą iš kurios išėjo ir grįžo 
paršelio neradęs.
/ Jokūbas piešia kiaulės uodegą susuk
damas ją ir nepakėlęs rankos piešia toliau. / 

Jokūbas. Taip visą sunkią dienelę
Tuo keliu vargo žmogelis.

Jurgis. Žmogus taip, nusiminė, kad nutarė nebeie
škoti ir eiti namo, tad pasuko artimiausiu 
keliu namą link ir

Jokūbas. Išvaikštinėjęs visus kelelius, 
Rado paršą pas namo duris, 
Štai jo nuotraukėlė, 
Žiūrėk, bet juoktis nedrįsk. 
/ Jokūbas piešia likusią dalį nuo uodegos 
iki galvos ir parodo kiaulės piešinį, I

Iš kn. "Sunny and Funny"
Vertė sk. A. Kr - nė.

LAKŠTINGALA. ’ wv.
sugavai mane? Kodėl kankini mano širdį? Ar mano 
saldus balsas nesužadino tavo širdy ko nors kilnesnio? 
Aš turiu sode lizdelį paleisk mane, kad vaikai 
nenumirtą"

Žmogus tarė: „Ar tu nežinai, kaip mane įžeidei? 
Rožės yra mano gyvenimo džiaugsmas. Ir tu vieną iš 
ją sužalojai."

Tada lakštingala atsakė: „Del ko gi tad sugavai 
mane? Kad vieną vienintelę rožę truputį sužalojau, 
tad uždarei mane narvelin. Koks turi būti tavo liki
mas ir kokios bausmės užsitarnavai, kad širdį 
pažeidei?"

„Tavo teisybė", tarė ūkininkas, „Eikš, skrisk pas 
savuosius, negalima mažos skriaudos bausti didele. 
„Ir jis paleido lakštingalą o ji gyveno jo rožėse ir 
nebesužalojo daugiau nė vienos. Nuo to laiko lakš
tingala ir rožės pasidarė geros draugės. Rožėms 
žydint dainuoja lakštingalos. Kaip lakštingalos gieda, 
kvepia visos rožes.

Vertė A. Kr-nė.

12

12



ARIONAS IR DELFINAS.
Labai seniai, Graikų, šalyje, gyveno didelis 

dainininkas ir poetas, kuris savo dainavimu užbur- 
'davo visus, kas tik jį išgirsdavo. Vieną, kartį jis 
keliavo iš Graikijos į Siciliją ir Italiją. Tenai dainavo 
karališkuose dvaruose ir įsigijo daug garbės ir turtų,. 
Su jais jis įlipo laivan, norėdamas grįžti savo 
tėviškėn Korintan. Žiaurūs laivo žmonės, godėdami 
jo turtų, nutarė jį užmušti ir jo turtus pasidalinti 
tarp savęs. Kaip jie Arioną užpuolė ir norėjo užmušti, 
jis maldavo dovanoti gyvybę, bet nerado jokio 
pasigailėjimo. „Jei paskyrėt man mirtį tad leiskit dar 
kartą paskambinti lyrą ir padainuoti. Tada šoksiu 
jūron pats, kad jūsų, rankos nesUsiteptąmano krauju."

Jūrininkai buvo patenkinti. Anonas . užlipo ant 
laivo denio lyra rankoj ir pradėjo skambinti dieviškos 
saulės garbei, su kuria- jis turėjo atsisveikinti. Jis 
dainavo taip galingai ir saldžiai, kad net patys 
jūrininkai stebėjos. Bet jų, širdys buvo užkietėjusios 
aukso ir grobio godumu. Pabaigęs dainuoti. Arionas 
nusilenkė saulei ir su lyra rankose Šoko nuo aukštos

laivo sienos į jūrą. Jam dainuojant, pulkas delfiną 
priplaukė arti laivo. Sako, kad tos žuvys muziką 
mėgsta labiau už viską. Kaip užburtos sekė jos paskui 
laivą ir klausės lyros skambėjimo ir dangiško daina
vimo. Kaip dainininkas nušoko jūron, delfinas nusileido 
po juo ir pakėlė ant savo nugaros. Saugiai nešamas 
virš bangą su lyra rankoje, sėdėjo dainininkas ant 
jaukaus gyvulio nugaros ir dainavo. Delfiną pulkas, 
jį apsupęs palydėjo iki jo tėviškės krantą. Prie 
Teinarono iškėlė ant kranto. Nusilenkęs jiems padė
kojo ir nuėjo į Korintą Ten papasakojo, kas jam 
atsitiko. Jūrininkai, kurie norėjo jį užmušti, buvo 
suimti ir įmesti kalėjiman. Paklausus ją apie Arioną 
jie užsigynė. Jam pačiam pas' juos atėjus, manėsi 
matą jo dvasiąir viskąprisipažino. Savo išsigelbėjimui 
prisiminti, dainininkas padirbdino statulą vaizduo
jančią jį patį jojantį ant delfino. Toji statula buvo 
pastatyta ant Teinarono krantą kur jis buvo išlipęs, 
protingą delfiną garbei ir pagerbimui dainos, kuri net 
jūros gyvius užburė. Vertė A. Kr - nė.

DETMOLD A S
Suvažiavimas ir vadą stovykla.

Remiantis steigiamojo lietuvią skautą vadovią ir 
vadą suvažiavimo nutarimu, š. m. gegužės mėn. 2—4 
dienomis Detmolde šaukiamas visuotinis L. S. S’ vado
vią ir vadą suvažiavimas.

Tuojau po visuotinio skautą vadovią ir vadą 
suvažiavimo, š. m. gegužės mėn. 5—8 dienomis šaukia
mas stovyklavimas Detmolde vadovią ir lygiagrečiai 
vadą stovyklos draugininkams pasitobulinti skautybės 
metodologijoje ir praktikoje.
Blomberg.

Kovo 4 d. Blomberge buvo didelė skautą Šventė. 
Iškilmės pradėtos Tautinės Vėliavos pakėlimu ir 
skautą kryžiaus šventinimu stovyklos aikštėje. 
Stovyklos klebonas Demikis atliko apeigas, pasaky
damas tai kilniai valandai pritaikintus žodžius. St. 
Šimkaus vardo Vaičiulėno vedamas choras gražiai 
pagiedojo. Vėliau pamaldos, kurią metu skautai susi
kaupę priėmė Šv. Komuniją

Po pietą pertraukos iškilminga sueiga, kurion 
suėjo pilnutėlė salė lietuvią svečią Dalyvavo beveik 

visi LSS Vadijos nariai. Apie 70 skautą kandidatą 
davė įžodį. Kaklaryšio rišimo apeigas atliko pats 
Vyriausias Skautininkas, UNRRA Direktorius ir 
Skaučią .Skyriaus Vedėja. Daug gražiąkalbąpasakyta 
ta proga įvairią pareigūną. Ypač kalbos Vyriausio 
Skautininko, Skaučią Skyriaus Vedėjos ir UNRRA 
Direktoriaus nuoširdžiai sutiktos. Baigdamas UNRRA 
direktorius palinkėjo greičiausios laimės susijungti 
vėl į vieną, skautą šeimą mūsąmylimoje tėvynėje!

Po Iškilmią laužas. Labai gerai nusisekė įvairūs 
skautiški pasirodymai, paįvairinti skautiškomis ir 
liaudies dainomis, šūkiais ir tautiškais šokiais. Laužą 
vedė sktn. Šarūnas. Ypač stipri skautą tautišką 
šokėją grupė, kuriai vadovauja sktn. Šilingienė. 
Blombergas yra lopšys, kuriame kilo mintis suorgani
zuoti lietuvią išeivijos skautus. Čia skautiškam 
veikimui sėkmingai vadovauja: psktn. dr. Mačiulis, 
sktn. Prekeris, sktn. Šarūnas, sktn. L. Heningas, sktn. 
Šilingienė ir psktn. Gailiūnaitė.
Ingolstadt.

Ingolstadte, kuriame gyvena per 800 lietuvią
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veikia: skautų, vyčių būrelis, vyr. skaučių būrelis, 
skautų d-vė, skaučių d-vė ir jaun. skautų d-vė. Iš 
viso yra per 110 skautų Visi uniformuoti.

Ingolstadto stautų vyčių ir vyr. skaučių būrelio 
kandidatai vasario 23 d. davė įžodį Alpėse. Abu 
būrelius sudaro per 40 vyr. skautų.

Kovo 4 d. per iškilmingųjų sueigų tunto skautai 
buvo pasikvietę latvių lenkų estų ir ukrainiečių 
skautus, kurie visi dalyvavo su savo vėliavomis. 
Lietuvių visuomenei drauge buvo parodytas skau
tiškas laužas, kurio programų be lietuvių skautų 
atliko latvių ir ukrainiečių skautai. Sueigoje dalyvavo 
UNRR-os direktorius Dawidson ir keletas kitų 
UNRR-os pareigūnų Dir. Dawidson, kaip lietuvių skautų 
globėjas, buvo sutiktas su raportu ir tarė žodį 
nušviesdamas skautiško darbo kelius. Lietuviai 
skautai didžiuojasi turėdami savo globėju direktorių 
Dawidsonu senų Kanados skautų. Jo rūpesčiu lietuviai 
skautai visi uniformuoti.

Tarptautiniams skautų reikalams tvarkyti sudarytas 
tarptautinis visų Ingolstadte gyvenančių tautybių 
skautų komitetas. Jį sudaro lietuvių latvių, estų 
lenkų ir ukrainiečių skautų atstovai. Pirmininkas — 
lietuvių skaptų tuntininkas vyr. skiltn. J. Vilimas.
Buxtehude.

Buxtehudeje Pirmojo Lietuvos Prezidento Skautų 
Šefo A. Smetonos Vardo Draugovės skautai pradėjo 
Vasario 16-tos dienos minėjimų iškilmingu vėliavos 
pakėlimu ir pamaldomis. Vakare iškilmingos sueigos 
metu skautai kandidatai davė įžodį. Kaklaryšius užrišo^ 
tos dienos proga atvykęs skautų mielas svečias gen.

T. Daukantas. Draugovė savo globėjui danų skauti
ninkui UNRRA karininkui p. Poul Knoth įteikė 
padėkos adresų, kurį jis priimdamas prižadėjo ir 
toliau rūpintis Buxtehudes lietuvių skautų reikalais. 
Po to sekė iškilmingas posėdis ir vietos Lietuvių 
Tremtinių Komiteto pirmininko kalba. Į garbės prezi
diumų buvo pakviesti ir latvių lenkų UNRRA bei 
vietos karinės valdžios atstovai; kurie savo sveikinimo 
kalbose linkėjo Lietuvai šviesesnės ateities. Gen. 
T. Daukantas lietuvių anglų ir lenkų kalbomis 
paaiškino Vasario 16-tos dienos reikšmę lietuvių 
tautai.

Minėjimas baigtas gerai nusisekusia menine dalimi, 
kuri susidėjo iš lietuviškų liaudies dainų ir tautinių 
šokių Jų išpildė .skautų dainų ir tautinių šokių 
ansamblis, kuris jau ne pirmų kartų viešai pasirodė 
Buxtehudes lietuvių stovyklų visuomenei ir kita
taučiams.

Sekančių dienų vadovaujant globėjui p. Poul Knoth, 
skiltininkai iškylavo apylinkės miškuose.
Lehrte.

Negausus Lehrtės smetoniečių būrelis jau spėjo 
gražiai užsirekomenduoti stovyklos vadovybei ir 
gyventojams, įruoŠdami gražių vėliavų aikštelę, 
kurioje plevėsuoja visų trijų Baltijos tautų vėliavos. 
Šeštadieniais vakare skautai nuleidžia, mūsų vėliavų 
o sekmadienį pakelia, giedant Tautos Himnų. Yra 
suorganizuota pagalbos tarnyba. Motinoms su mažais 
vaikais, o taip pat seniems, nepajėgiantiems dirbti, 
pagaminamos ir pristatomos į barakus malkos. Praeitų 
metų gruodžio mėnesio 1 dienų buvo suruoštas laužas.
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Štai visų bendras kūrinys, kas gražesnį už šį stalą padarys! 
(Stovyklos stalas su Lietuvos skautų patrono šv. Kazimiero paveikslu).

trukęs apie dvi valandas. Tai buvo naujiena stovyklos 
publikai, kuri su atyda ir gausiais plojimais šiltai 
priėmė sį skautų, pasirodymą,

16-os Vasario dieną, įvyko iškilminga draugovės 
sueiga. Pašventinta draugovės vėliava, skautai kan
didatai davė įžodį ir paminėta Vasario 16-oji.

Pradėjo veikti naujai. įsteigtas skautų rėmėjų, 
būrelis. Užmegsti ryšiai su Cellės skautų draugove. 
33-oji L.P.A. Smetonos skautų draugovė įsisteigė 1945 
m. 8. 15 d. Jos veikimas žymiai gyvėja.
Neumunster.

Skautai viešai pasireiškė suruošdami bendras 
Kūčias, Kalėdų eglutę, vaikams ir Naujų Metų suti
kimų. Veikia skautų tautinių šokių grupė, leidžiamas 
sieninis ideologijos, beletristikos ir aktualijų laikra
štėlis visai stovyklai, išpuošta stovyklos salė, įrengtas 
skautų būklas, įsigytas rotatorius, daromi vertimai iš 
anglų kalbos ir aktyviai dalyvaujama kultūrinėse 
pramogose. Padaryta dvi iškylos. Tuntui vadovauja 
sktn. A. Gudaitis.
Dillingen,

16-tos Vasario proga įvyko iškilminga skautų ir 
skaučių sueiga, kurios metu sąjunga padidėjo 41 nariu. 
Viso dabar yra 121 skautas. Šventėj dalyvavo 
UNRRA-os atstovai, prof. Končius, ponia Venclaus- 
kienė, stovyklos vadovybė ir didelis būrys svečių

Dillingeno skautų vadovybė skatina skautus pamilti 
žemę ir jos darbus. Tas gražias mintis skiepyti padeda 
agronomai. Todėl stovyklos skautams yra pavesta 
prižiūrėti ir puošti stovykloj sodybų auginti gėles ir 

kit. Daug gyvumo skautiškame darbe įneša sktn. V. 
Barmienė.
Wurzburg.

Sausio mėn. 21 d. tuntininkas psktn. V. Stasiškis 
perdavė išvykdamas tuntą naujam tuntininkui psktn. 
Norvydui. Skautai paruošti egzaminams, kuriuos 
išlaikė 40 skautų 38 skautės ir 23 jaun. skaut. kandi
datai. įsteigtas skautų rėmėjų komitetas. Iš UNRR-os 
gauta 475 m. medžiagos ir kiek uniformoms rūbų bei 
žaidimų priemonių. Skautėms sėkmingai vadovauja 
sktn. M. Milvidaitė.
Reppner.

Nauji Metai sutikti bendrai su laužu ir jaukiom 
skautiškom vaišėm. Pasveikinta UNRRA ir užmegsti 
labai nuoširdūs su ja ryšiai. Naujų Metų proga per 
UNRRA^ pasveikinti anglų amerikiečių Meksikos ir 
prancūzų skautai. Prancūzai atsiliepė su padėka ir 
pažadėjo atsiųsti nuotraukų iš skautiškojo gyvenimo. 
Ypač nuoširdus ryšys su Grenoble skautų vadu 
dr.J.Tardieu. Skautai turi savo tautiškų šokėjų 15-os 
asmenų grupę, kuri savo pasirodymais nusipelno 
didelių simpatijų iš kitataučių
Dorverden.

Vasario 15 d. gražus skautų būrelis davė miške 
skautų vyčių įžodį Skautiškas veikimas žymiai 
gyvėja. Dorverdeno tuntui vadovauja psktn. Samušis. 
Wentorf.

Živilės ir Šarūno draugovės suruošė Naujų Metų 
proga mažiems vaikučiams žaislų parodėlę, Žaisliukus
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pagamino patys skautai. Trijų, Karalių, išvakarėse 
suruoštas'gerai nusisekęs laužas.
Alt-Garge.

•40-toji D.L.K. Vytauto D. draugovės ir sk. vyčių. 
,.Geležinio Vilko" būrelio pastangomis suruošta Kovo 
4-tosios minėjimas. Šventė pradėta tautinės vėliavos 
pakėlimu. Atlaikytos iškilmingos pamaldos ir pasa
kytas tai dienai pritaikintas pamokslas stovyklos 
kapeliono kun. Vyt; Baltučio. Skautai organizuotai 
priėmė šv. Komunijų, prašydami Lietuvos Globėjo šv. 
Kazimiero stiprybės tremtinio skauto dienose.

Iškilmingos sueigos mietu perskaityti draugininko 
įsakymai, sakytos sveikinimo kalbos ir rašytojas 
J. Jankus pravedė pašnekesį su skautais. Toliau buvo 
skilčių, pasirodymai. Sueiga baigiama Tautos Himnu 
ir vėliavos nuleidimu.
Husum.

1945 metų vasarą, Husumo lietuvių, jaunimo inicia
tyva ir nuoširdžia anglų, pagalba, Husume buvo 
įrengta vienintelė mieste krepšinio aikštelė.

Nuo 1945. 8. 5 iki 1945. 11. 27 viso draugiškų 
rungtynių sužaista septynios; keturi susitikimai 
laimėti, trys pralaimėti. Buvo lošta su Flensburgo ir 
Friedrichsstato lietuviais, Husumo ir Husumo apskri
ties latviais. Prieš latvius visi susitikimai laimėti — 
bendras rezultatas 158:34. Visų rungtynių bendras 
rezultatas 267:182 mūsų naudai. 1945.9.28 įsteigtas 
Husumo leituvių skautų sporto klubas /LSSK/, su 
krepšinio, futbolo, bokso, stalo teniso, šachmatų ir 
šaškių sekcijomis. UNRRA-os dėka, Husumo lietuvių 
skautų krepšinio rinktinė turi naujų pilną, ameriko
niškų krepšinio komandai aprangų: marškinėlius, 
kelnaites, trikampius, batukus, kamuolį, pompų ir net 
švilpuką! Dabar krepšinio komandų sudaro: V.Bildu- 
šas, L. Bildušas, A. Bagdonavičius, B. Langevičius, 
A. Milašas, M. Sajauskas, E. Snarskis;

Husumo L.S.S.K. futbolo sekcija nuo 1945. VIII. 5
yra sulošusi šias rungtynes:

, 11 LSSK — Husumo latviai .... 9 — 0
2/ LSSK — ............................10—1
3/ LSSK — Anglų REME......................5 — 5
4/ LSSK — ............................................ 0 — 9
5/ LSSK — Vokiečių 18 Lyga . . . 0 — 4
6/ LSSK — ..........................................1 — 4
71 LSSK — Anglų REME......................4 — 0
8/ LSSK — Vokiečių RAD .... 6 — 1
9/ LSSK — Vokiečių 18 Lyga ... 3 — 3

10/ LSSK — „ ........................... 7 — 2

45 —29
Bendras įvarčių rezultatas: 45=29, L.S.S.K. naudai.

LSSK. Vadovas

Amerikiečių ir prancūzų zonų skautams.
Mažesnės pašto siuntos dažnai nusimeta ir nepa

siekia adresatų. Todėl prašoma Tuntus kartąmėnesyje 

atsiųsti pasiuntinius Vadijon, Detmoldan, skautiškajai 
spaudai atsiimti.

Klaidų atitaisymas.
„Skautų Aide" nr. 4 atspausdinta 4 pusi, paveikslo 

užrašas: ,,Baden Powell on the „Calgaric", 1933." Turi 
būti: Baden Powell ant savo juodžio „Princo" 6 pusi, 
neatspausdintas eilėraščio „Šešiolikmetei" J. Mikšto 
slapivardis. Trečiam numery novelės „Rastasis kelias" 
autorius yra psktn. Lapinas. Rinkėjai nemoka lietuvių 
kalbos. Už visas klaidas redaktorius atsiprašo.

Padėka.
Skautininkui Zailskui Ingolstadtę ir Dorverdeno 

Tuntui už paaukotų popierį bei Detmoldo „Herkhus 
Montės" ir „Onos Vytaiftienės" draugovėms už 
paramų „Skautu Aidui" leisti nuoširdžiai dėkoja. Taip 
pat Reppnerio Tuntui už 100 RM. graži padėka.

Redaktorius.
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