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VĖLINĖS.
Gaudžia ir skamba žvanga varpai 
Liūdną ir skaudų nešdami gandą: 
Vėl paviliojo auką kapai — 
Dieną į dieną tiek jų suranda.

Maironis.

Apie tautos kultūringumą sprendžiame ir iš to, kaip ilgai ir kuria forma jie palaiko dvasinius 
ryšius su savo mirusiais giminėmis, pažįstamais, artimais, brangiais žmonėmis ir su tautiečiais ir 
kaip brangina tą atminimą, palikimą. Apie tai byloja prižiūrimi, gėlėmis papuošti kapai, atžymėtos 
tam tikromis emblemomis ■—■ ženklais mirusiųjų mirimo vietos, datos ir t. t.

Lietuvių tauta jau nuo senų senovės yra sukūrusi savo mirusiųjų laidojimo apeiginius papročius, 
žymesniems (gentims, vadams, karžygiams, išminčiams, vaidyloms, kunigaikščiams) supildavo aukštus 
kapus — piliakalnius, alkakalnius, kurie buvo laikomi šventais ir neliečiamais. Mirusių vėles apgarbštę 
palydėdavo į vėlių pasaūlį.

Iš tų papročių, tradicijų matyti, kad lietuviai savo mirusiųjų ilgai neužmiršdavo, ruošdavo jų 
atminimus, minėjimus, reiškiamus savomis formomis, abgaubtus reikiama nuotaika ir rimtimi.

Krikščionybė pakeitusi tik pomirtinio gyvenimo supratimą ir būdą su mirusiais bendrauti, skatina 
nenutraukti ryšių ir neužmiršti iškeliavusių į kitą pasaulį ir dabar. O visuotiniam mirusiųjų 
atsiminimui ir bendravimui paskirta net tam tikra diena (lapkričio mėn. 2 d.) vėlinės .

Dabar mirties reikšmė ir prasmė tapo dar suprantamesnė. Prieš mirties paslaptį ir didybę 
parimsta ir susimąsto kiekvienas žmogus, kuris nėra dar galutinai praradęs žmoniškumą.

Šios jau trečios vėlinės tremtyje ypatingai mums daug pasako. Jos bus mums tuo liūdnesnės ir 
glaudesnės, nes šiurpūs garsai „Dies irae“ yra apgaubę mūsų tautą tėvynėje ir visuos ištrėmimo 
kraštuos. Mes negalėsim ant savo artimųjų-brolių, seserų, giminių kapo ir Karo Muziejaus sodelyje 
ant Nežinomo Kareivio kapo padėti vainiko ir uždegti žvakės, mes negalėsim kartu su jau 
apšerkšnojusiais beržais ir krintančiais klevo lapais spraksint vaško žvakėms, nulenkti galvas ir 
perduoti savo ilgesį ir maldas.

Gal būt tenai kapuose tą vakarą bus tamsu, ir mūsų parapijos bokšto varpas negalės prabilti. Prie 
namų židinio, kuris dar neišpustytas, ar į tuščias sodybas pareis tylios ir rūsčios karžygių ir 
kankinių vėlės. Tai tylūs ir amžini liudininkai, padėję galvas už mus gyvuosius ir už tėvų brangią 
žemę, tautą, kad ji gyventų.

Todėl ta diena turi būti didelės rimties ir susikaupimo diena. Nuskriskime savo mintimi tėvynėn, 
parymokime ant apsamonojusių kryžių, padėkime išgyventi visa tai, ką išgyvens tėvynėje likusieji 
ar svetimuose kraštuose savo sunkią dalią nešdami, o čia tą vidaus turinį ir nuotaiką pavaizduokime 
tam tikra išraiška.

Pradėjusios bažnyčiose pamaldomis, padėję vainiką ir uždegę žvakes ant Nežinomo Kareivio, 
partizano, kankinio ir mirusio tremtyje kapo, pasiklausykime Karo Muziejaus sodelio Laisvės Varpo 
ir atspėkime jo pranašingus aidus. Te nuo mažiausios skautytės iki vyriausios skautės primena sau 
ir aplinkai, kas mums brangiausia, ko mes netekome ir ką mums pasaulis turi grąžinti.

Pritaikintuose pašnekesiuose iškelkite ir išaiškinkite tas didžiules aukas, padėtas pasiaukojusių 
už mus, mūsų laisvę ir Tėvynę. Iš čia išplauks ir reikalas gerbimo,, branginimas kapų ir apskritai 
Lietuvos žemės, kuri visa tais kapais yra apsiklojusi.

Tačiau kapai yra kartu gyvybės ženklas. Tai tegul jie būna tas viltingas žiburys, kuris po 
susikaupimo dienos vėl grąžintų į rimtą, didelį darbą. Tie, kurie už laisvę mirė, iš mūsų to nori, kad 
mes kuo daugiausia dirbtume, tęstame jų pradėtą, bet dar nebaigtą darbą, nes didžiausias paminklas, 
pastatytas didvyriui, kurį mini Horacijus savo odėje "Paminklas“ (Exegi monumentum), kurio „nei 
lietas graužys, nei pasipūtęs šiaurys, neigi metų amžių begalinė eilė neįstengs sunaikint, nežinion 
nuskandint".

Budėkime!
Vyr. sktn. J. Augustaitytė — Vaičiūnienė,

Vyriausia Skautininke.
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Mūncheno-Freimanno skautai 
prie lietuvių altorėlio. Foto P. Paulausko.

PALIKIMO ŽODŽIAI.
Eilė kapų, eilė medinių kryžių. 

Oi, kiek širdžių nustojo plakti!

Pačiam pavasary, pačiam gėlių laike —
Jie įžengė į amžinąją naktį...

Nutilę stovime ir galvas lenkiam — 

Ramybės jų tegu nedrumščia vėjai ... 

Ir tuo metu, kai nardė balsgani drugiai,.

( Tarytum balsą jų girdėjai: —

Mes kritome, kad šviestų jums padangių saulė, 

kad jūs mokėtumėt kaip ginti bočių šalį, 

Kad amžius atsimintų išgamos ir jų vaikai,

Jog laisvės nieks parduot negali!

Mes kritome, kad didvyrių dvasia nemirtų, 
Kad dirbti ir kovot — valia spindėtų geležinė, 
Kad būtų broliškai vieninga ir laisva — 

Mūs Lietuva, mūs mylima tėvynė! ...
Stasys Santvaras.

DR. VYDŪNO SVEIKINIMAS VAIDOTIECIAMS.
Labai malonu buvo patirti, kad skautų susipratimas vėl pagauna tūlų tautų, ypatiai lietuvių tautos 

jaunimą, kad jis stengiasi ko - aiškiau ryškinti žmogaus gyvenimo prasmę. Ir aš nuoširdiai linkiu, 
kad jam pasisektų savo pavyzdiu sužadinti nuolatgyvėjantį žmoniškumą visuose žmonėse, su kuriais 
jam tenka santykiuoti, ir tokiu būdu eiti žmogaus pašaukimo pareigas ko-sėkmingiau.

VYDŪNAS.
Lūbecke, 1946 m. rugpiūtio mėn. 19 d.
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SKAUČIŲ
1. Žaidėjų skaičius-porinis.Žaidėjos sustoja poromis ratu, pasiruošusios bėga — viena iš poros į vieną, kita į kitą pusę. Davus ženklą, vienos bėga ratu viena, kitos kita kryptimi. Sušvilpus, kiekviena turi rasti savo porą — su ja susikabinti. Paskutinė susikabinusi pora išeina iš žaidimo, Žaidžiama, iki kol lieka tik viena pora — laimėtoja.\ 2. Žaidžia skiltis arba draugovė.Vadovė sako valstybių pavadinimus. Kiekviena, kuri pažįsta ką nors toje šalyje, gauna ženklą spalvotą siūlą, pagaliuką ir pan./ Žiūrima, kas daugiausia ženklų surinko.3. Žaidėjų skaičius — porinis.Žaidėjos sustoja poromis ratu. Kiekviena pora, išškyrus vieną, padeda kokį nors daiktą į vidurį rato. Davus ženklą, visos poromis eina ratu, dainuodamos bet kokios dainos posmelį. Baigus dainuoti, žaidėja, kuri ėjo iš lauko pusės, bėga aplink ratą ligi savo poros, apibėga dar aplink ją, čiumpa vieną daiktą iš vidurio ir grįžta į savo vietą. Pora, kuriai nieko neteko, išeina iš žaidimo, taip pat išimamas ir vienas daiktas. Poros apsikeičia vietomis /kuri ėjo iš vidaus pusės, eina krašte ir bėga/ ir žaidžiama, kol išrenkama laimėtojų pora.4. Žaidėjų skaičius —■ porinis.Vadovė sako eiti visoms pasivaikščioti po dvi iki bus duotas ženklas. Praėjus apie tris minutes laiko, vadovė liepia pasiimti popieriaus ir pieštuką ir susėsti poromis eile, surėmus nugaras. Tada žiūrėtis nei kalbėti negalima ir kiekviena smulkiai aprašo savo porą. Po to žaidėjos susėda ratu ir skaito savo aprašymus.Lavina pastabumą ir atmintį.5. Vienas iš daugelio Kimo žaidimų.Žaidžia skiltis.Ant stalo sudedama įvairių daiktų, skautėms nematant. Leidžiama 1 min. į juos pasižiūrėti. Po to skilti- ninkė kai ką pakeičia: apsuka, padeda į kitą vietą ir pan. Tada vėl 1 min. skautės gauna (.pažiūrėti ir kiekviena nuėjusios sau nesikalbėdamos užrašo kas pasikeitė. Visos susirinkusios aplink stalelį su daiktais, tikrina, kas teisingiausiai užrašė.

ŽAIDIMAI.Pradžioje, ypač su jaunesnėmis mergaitėmis, imti mažiau daiktų 15—7/, paskui skaičių galima didinti.Žaidimas ypač žaistinas, besiruošiant į II — ąjį patyrimo laipsnį.6. Žaidėjų skaičius — porinis.Žaidėjos sustoja poromis ratu, veidu į rato vidurį. Vidurinės stoja pražergtai. Sušvilpus, esančios iš lauko pusės, lenda pirmosioms pro kojas į rato vidurį, bėga aplink ratą, dar kartą pralenda savo porai pro kojas, ir, išbėgusi į rato lauko pusę, šoka savo porai ant nugaros, ši ją pakelia. Kuri pirmutinė? Tada žaidėjos keičiasi vietomis ./lenda ir bėga kita/ ir žaidžiama toliau. Iš anksto nustatyti, į kurią pusę visos bėgs.Lavina miklumą.7. Žaidžia 2 skiltys.Ant žemės nubrėžiama linija. Abi skiltys sustoja abipusiai linijos prieš vieną kitą. A skilties 1-oji susiima dešinėmis rankomis su B skilties 1-ja, ši duoda kairę ranką A skilties 2-jai ir tt. /kiekviena skautė susikimba su dviem prieš ją stovinčiomis kitos skilties skautėmis/, o esančios galuose, turi po vieną laisvą ranką. .Sušvilpus, abi skiltys stengiasi pertraukti vieną kitą per liniją. Laimi skiltis, kuri pirmoji visą savo priešininkę skiltį pertraukia per liniją.8. Visos sustoja eile arba ratu suglaustomis kojomis. Kiekviena pasideda ties pirštų galais akmenuką ar panašų daiktą. Siekiant per užpakalį pro blauzdas, pirma dešine ranka pro kairę pusę, paskui kaire ranka pro dešinę pusę, akmenuką paimti, atsistoti ir vėl taip pat padėti, neišeinant iš vietos. Ar visos sesės tai sugeba?9. I m t y n ė s.Žaidėjų skaičius porinis.Žaidėjos sustoja poromis prieš vieną kitą, dešine koja stato žingsnį pirmyn ir sudeda su priešininkės dešine koja, susiima į šonus ištiestomis rankomis. Davus ženklą, stumia viena kitą viršutine kūno dalimi. Laimi tos, kurios priverčia savo priešininkę išeiti iš vietos. Laimėjusios vėl stoja poromis, pakeičia koja ir imasi iš naujo. Treniruojasi tarp savęs ir pralaimėjusios, kad kitą kartą laimėtų. Žaisti, kol išrenkama laimėtoja iš visų žaidėjų.
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10. Žaidžia dvi skiltys.Abiejų skilčių žaidėjos sustoja dviem eilėmis prieš viena kitą. Kiekviena pora sudeda dešines kojas, kairų ranką užkiša už nugaros. Vienos skilties žaidėjos į dešines rankas pasiima nosines. Sušvilpus, kitos stengiasi atimti iš savo priešininkių nosines. Vartoti jėgą, stumdytis, laikyti už rankos ir pajudinti kojas, negalima. Galima imti tik už nosinės.Po kiek laiko keisti kojas ir rankas, taip pat ir nosines laiko kita skiltis, p atimti stengiasi pirmoji.Lavina lankstumą ir miklumą.11. Žaidėjų skaičius porinis.Žaidėjos sustoja poromis ant vienos kojos, rankas suneria prieky. Sušvilpus, šokuoja ant vienos kojos ir stumia pečiais savo priešininkę — stengiasi ją priversti atsistoti ant abiejų kojų. Palietus žemę abiem kojom, keisti koją ir žaisti toliau.12. Krautuvė užsieniuose.Žaidžia bent, dvi skiltys.Skiltys sustoja estafetės tvarka. Po vieną iš kieli- vienos skilties stoja priešais kiek toliau — tai pardavėja. Vadovė paaiškina, kad mes esam svetimame krašte ir nemokam nei žodžio ta kalba, bet mums būtinai reikia šio to nusipirkti. Davus ženklą, kiek

vienos skilties pirmoji eina pas pardavėją ir visaip rodo, ką ji nori pirkti. Kaip tik pardavėja atspėja, ši gali grįžti atgal ir eina kita. Laimi skiltis, kuri pirmiausiai „apsipirko". Pirkėjos negali nei žodžio kalbėti.13. Čekoslovakijos skaučių „eglutė." Žaidžia draugovė.Visi „vaikai" sustoja ratu apie įsivaizduojamą eglutę. Kiekviena iš eilės eina ir pasiima nuo „eglutės" ar ir iš po jos sau patinkamą dovaną ir grįžta į savo vietą. Iš to, ką ji sugrįžusi su atsineštu daiktu daro, kitos spėja, kas tai yra. Kai bent viena atspėja, eina kita.Reikalauti, kad judesiai būtų teisingi ir’ tikslingi. Žaidimas lavina vaizduotę ir pastabumą.14. Žaidžia skiltis arba draugovė.Žaidėjos sustoja ratu ir atsistoja ant vienos kojos. Sušvilpus, visos nusiauna batą, triskart apsuka aplink galvą ir vėl apsiauna, užraišto Tada galima atsistoti ant abiejų kojų. Kas greičiau?Aunantis negalima paliesti žemės antrąja koja. Žaidimą galima pasunkinti: viską daryti užsimerkus.Sesė Danutė.

SUEIGOS SU JAUNESNIAISIAIS.„Sužibus žvaigždei danguje vakarei, Susimąstyki, pagalvok, nurimk — . . Ir patikėki viską Dievo valiai —Draugovę, skiltį — viską, kas yra aplink!"/Iš Vyriausios Skautininkės J. Augustaitytės- Vaičiūnienės eilėraščio./Jaunesniųjų skaučių Įstatai.1. Jaunesnioji skautė klauso vado.2. Jaunesnioji skautė stengiasi būti gera.Pirmoji sueiga — pirmasis įstatas.
Pasikalbėjimas.Sekmadienio popietę susirenka jaunesniosios skautės kandidatės pas savo sesę draugininkų Birutę. „Ar visi turite geras ausis ir visada gerai girdite?" — klausia sesė Birutė.„Girdime!" — atsako vaikai.j,Na, patikrinsime, ar gerai girdite, nes aš mačiau, kaip šiandien vieno vaiko mamytė jį vadino pietų, o jis su draugais kaštonus berinkdamas nieko negirdėjo, kol mamytė jį už rankos nutvėrusi gerai papurtė, tada jis išgirdo. Gavęs rykščių verkdamas nubėgo pietų. Kad mums šitoks nemalonumas neatsitiktų palavinsime savo ausis, kad jos gerai girdėtų.
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Sesės gražinasi, Nuotr. S. Pranckūno Neringos ir Geležinio Vilko tuntai stovyklauja

ŽAIDIMAI.
1. K a s k a 1 b a.

Žaidėjai sustoja ratu. Vienas užrištomis akimis atsistoja rato viduryje. Ratas, sukasi. Davus sutartą ženklą sustoja. 
Virduryje stovintis paliečia ranka kurį nors vaiką, paliestasis pasako kokį nors žodį o vidurinysis spėlioja, 
kas kalba. Jei įspėja, pasikeičia vietomis.

2. Lašus skaičiuoti.
Buteliukas pripilamas vandeniu. Geriau parinkt buteliuką su lašams varvinti skirtu snapeliu. Vaikai sustoja ratu 
nugara į rato vidurį. Žaidimo vadovas rato vidurin pastato blėkinę dėžę ir ant jos varvina lašelius iš bute
liuko. Vaikai tyliai sau skaičiuoja —■ užbaigus jie turi pasakyti, kiek iš viso lašų nukrito.

3. Mama ir blogas draugas.
Vaikai sustoja būreliu. Už jų, kad nebūtų matomi, atsistoja dvi žaidėjos: mama ir blogas draugas. Abu 

duoda nelygiose eilėse įvairius įsakymus: ,.Praustis", ,.nevalyti batų", „šukuotis", „spardytis“, ir kt. Vaikai 
turi vykdyti tik mamos įsakymus, jie klauso tik mamos balso. Kas reaguoja į „blogo draugo" balsą, 
padaro, ką jis pasako, išeina iš žaidimo. Kas ilgiausiai išbus — laimės.

ĮSTATŲ MOKYMAS.
„Tikrai visi turite geras ausis, vaikučiai!" — nustebusi tvirtina sesė Birutė. „Būsite geros skautės. Šitą 

reikėtų parodyti tėveliams namie ir mokytojams mokykloje. Jie dažnai supykę ant neklaužadų vaikų sako:' 
„Ar ausų neturi, kad neklausai, ką sakau". Visi vaikai ausis turi, tik vienų ausys klauso blogų draugų, kitų 
— mamos. Skautų ausys visada klauso vyresniųjų — mūsų pirmasis įstatas yra toks: .

„Jaunesnioji skautė klauso vado.
Pakartokime visi, kad tai visada žinotumėm. Namuose vadai yra tėvai, mokykloje — mokytojai, sueigoje — 
draugininke. Štai šitų vadų skautės klauso ir vykdo Įų norus.

Kai aš pamatau neklaužadas vaikus, kaip nelaimingai jiems baigiasi kiekvienas neklausymas, norisi juos 
visus surinkti ir pripratinti klausyti, kad jie mažiau bėdų turėtų ir būtų laimingesni.

DARBELIAI PIEŠIMAS.
„Nupieškim po paveikslėlį, vaizduojantį nepaklusnius vaikus ir kas su jais atsitiko. Paveikslėlius susiu

sime į knygelę ir nunešime į skautų būklą. Skautai' pamatys, kokios bėdos ištinka tą, kurs neklauso ir 
stengsis klausyti, o mūsų ir jų tėveliai labai džiaugsis, kai pamatys, jog stengiamės vykdyti jų norus. Visi 
bus laimingi — ir mes ir vyresnieji. Tad šiandien, grįžę namo, jau vykdykime savo pirmąjį įstatą, o dabar 
pieškim vaikų LėdcJ.

UŽDAVINYS.
Viena vaikų motina, iš anksto pakvietus sesei Birutei, ateina į sueigą ir klausia vaikų, ar negalėtų jie tuojau 
baigti sueigą, nes jai reikia virti vakarienę, jos duktė šiieigoje ir nėra kam namie prižiūrėti vaiko. Draugi
ninke ir motina stebi vaikus, o ypatingai šios moters dukterį, ar prisimena pirmąjį įstatą, ar yra pasiruošusi 
paklusti, čia draugininke turėtų bent kiek padėti. Juk nėra lengva nutraukti sueigą, kai reikia namie prižiūrėti 
broliuką.

6

6



„Mes šiandien išmokome pirmąjį jaunesniųjų skaučių įstatą", aiškino Draugininke motinai. „Pakartokim 
jį, sesutės." Skautės pakartoja.

„Sueigą tuojau baigsime, nes gal jau visos mamytės laukia namuose, kaip jos džiaugsis, kai kiekviena 
grįžusi linksmai pasakys: „Aš jau parėjau, mamyte, ką tau galiu padėti?"

’V

UŽBAIGA.
a/Žaidimas. „Tėvas atvažiavo". •
Ratelis. Mamytė paprašoma rato vidun. Visi dainuoja: „Mama atvažiavo, mokyt vaikų savo. Jūs vaikučiai 

taip darykit, kaip mamytė daro!"
b/Šūkis: „O, o! Klauso! Oooo! Vado! Ėėė! Skautė!
■c/Skautės sustoja mažu ratu, rankas supina ir dainuoja tradicinę užbaigos dainelę:
„Jauna skautė klauso savo vado,
Ji į džiaugsmą ir laimę kelią rado
Vis geresnė kasdieną

, Ir linksmutė visada.
/Gaida: „Sesė skautė saulutė mums prašvito/

Draugininke atsisveikina šūkiu: „Budėk!" Skautės atsako: „Vis budžiu!" ir išsiskirsto.
Sktn. L. Liepsnelė.

■ Ai A> Ai Ab Ai A Am A* At At Ai Ai Ai Ai Am Ai Ai A> db Ai Am m& Ai A* Ai

Aukštaičių tautiškų rūbų raštas

TOPOGRAFIJA
I. Žemėlapių skaitymas ir orientavimas.
Kiekvienas skautas turi mokėti mažiau ar daugiau skaityti žemėlapį ir orientuotis.
Žemėlapis turi būti jam vadovas kelionėje, iškylose ir stovyklose.
Žemėlapis yra sumažinta žemės paviršiaus (vietovės) dalis atvaizduota popieryje.
MASTELIS. Sumažinimas yra vadinamas masteliu arba maštabu, tai rodo kiek kartų vietovės (žemės) dalis 

yra sumažinta popieryje.
Masteliai būna:

, . | 1/santykiniai,
2/linijiniai ir
3/skersiniai

Mums rūpi tik pirmieji du masteliai.
1/SANTYKINIS mastelis rodo sumažinimo santykį pav., 1:25000, t. y., kad tikrasis dydis yra 25000 kartų suma

žintas. Sakykime, turime ant žemės 1 km. ilgumo liniją; ją sumažiname 25000 kartų ir gauname 4 cm., galime 
atidėti ant popieriaus-plano.

PAVYZDŽIUI: 1 km = 1000 m = 100000 cm: 25000 = 4 cm
1 km ant žemės prie santykinio mastelio 1:25000 yra popieryje 4 cm.

2/LINIJINIS mašt. Čia pagal santykį paimame tam tikrą atkarpą už pagrindą, išdaliname ją centimetrais 
ir milimetrais ir užrašome jų dydį.

PAVYZDŽIUI: mast. 1:100000.
1 km=1000 m=100000 cm: 100000 = 1 cm.

1 km= 1 cm 100m=lmm

7
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Brėž.1
Padalinę liniją centimetrais, pirmąją atkarpą išdaliname smulkiau: užrašome pradžioje „1", toliau ,,O“ ir vėl 

1, 2, 3 irt. t
Masteliai pagal savo sumažinimo santykį skirstomi.darį:l/didelius, 2/vidutinius ir 3/mažus.

■. 1/DIDELI masteliai siekia iki 1:50000 (išskirtinai). Tokiuose žemėlapiuose galima rasti smulkią situaciją su 
namais, sodais ir net atskirais medžiais ir kryžiais. Prie tos grupės .priguli topografiniai žemėlapiai ir krokis 
(akies nuotrauka).

2/VIDUTINIAI masteliai nuo 1:50000 iki 1:200000 imtinai. Tokiuose žemėlapiuose1 dar telpa kai kurios svar
besnės smulkmenos, tačiau nesvarbios ir per mažos-atpuola.

3/MAŽI masteliai nuo 1:200000 ir t. t. Juose telpa dideli žemės plotai, todėl jie daugiausia vartojami kaipo 
orientacinai ir geografiniai.

B SUTARTINIAI ŽEMĖLAPIŲ ŽENKLAI! Norėdami mokėti skaityti žemėlapį turime išmokti sutartinius žemė 
lapių ženklus. Daugelis sutartinių ženklų yra labai panašūs į vietovės daiktus, pav.: geležinkeliai, keliai, atskiri 
medžiai ir t... t. Tarp valstybių sutartinių ženklų panašumas yra maždaug išlaikomas, tai pareina nuo krašto 
kultūros ir techninės pažangos, pavyzdžiui, mums autostradų ženklų dar iki šiol nereikėjo, o tuo tarpu vak. 
Europos valstybės juos turi. Sutartiniai ženklai dar šiek tiek ir skiriasi išeinant iš mastelių dydžių.

Žemiau ir paduosiu svarbiausius ženklus iš vok. topografinio žemėlapio 1:100000.
Nežiūrint to, kad prie kiekvieno gero žemėlapio yra sutartiniai ženklai pridėti bet svarbiausius iš jų reikia 

mokėti atmintinai.

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
Ir-Z'i's.nį:----||> Valstybės siena

__ ____ — Agygardų sienos 

________ — — Apskričių sienos

Dvivėžis geležink. 
>5’N__  a>

MM—MM ĮĮįĮĮĮĮ Vienvėžis gelež 5-5 PU cn
MAU —B88 Siaur. geležinkelis

1 1 1 1 1 1 1 1 11 Miesto ir ūksk gelež 
12 .

* * * * ~ Valst keliai-plentai
19---- ------ ---- -— Valst k.plent. (Nebaigti)

i® 
i®

Bažnyčia su dviem bokštais 
(Toli matomai

Baž.su 1-bokšt. (Toli m'

Koplyčia

Krikščionių kapinės

Nekrikščionių kap.

o
Trigonometrinis taškas

_ Niveliacijos taškas

inuiiiiiiiiuniin Pylimas

Duobės

Terasos

Uolos

O Kaminas toli matomas 

į Vėjo malūnas

"tSS Autostrada

*—*—’—IA keliai 5,5 m kieta pluta 
—į—į į —

 IIA keliai Autovež. visais metų 
-------------—---- laikais tinkamas

---- "T IB keliai, 4m kieta pluta

■ -t- IIB keliai, (Kaip mūsų Irūš, vieškj

Vandens malūnas

O. F. Urėdija (Oberforsterei) (U)
F. W. W. Girininkija, eigulys (G,E) 

Forsterei, Waldwachtęr

Mūras

Tvora

Aukščių, vaiz
davimas brūkšniais

Horizontalės

__________ — Takas
Lauko ir miško keliai

r> <1..
... (1. CL. Lapuočių miškas

A A.. A- Spygliuočių miškas

o ą. Q- 
“A„

Mišrus miškas

Šlapias durpynas

0 _ " Ą '* ■’ ' '' 
"''f- n -5=^-

Krūmuota pieva, ganykla

Smėlis arba žvyras stam
besni taškai.

' Atskiri medžiai 

fbr. Fabrikas
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C KALNŲ (RELJEFŲ) ATVAIZDAVIMAS ŽEMĖLAPIUOSE, Taisyklingai atvaizduoti reljefą planuose ir žemėlapiuose yra gana sunkus dalykas. Oia tik noriu duoti supratimą, kaip reljefai atvaizduojami žemėlapiuose. Juos galima atvaizduoti dviem būdais: il/Horizontalėmis (izogipsėmis) ir( 2/Brūkšniais.1/HORIZONTALĖMIS arba IZOGIPSĖMIS, Žymėjimas reljefo horizontalėmis remiasi tuo: kalnas supiaustomaslygiai, atitolusiomis plokštumomis. Projekcijoje piūviai duos įvairias kreives. Pavyzdžiui, paimkime kūgį ir supiaustykime jį vienodai atitolusiomis plokštumomis, tai (kūgyje '(P) ir plrojekcijoje-plokštumo.je -(G) vaiz- duosis kreivėmis (šiuo atveju apskritimais), o profilyje (A) tiesiomis (Brėž. 3.)h, h yra horizontalių laiptai, o NL šlaitas. Horizontalėmis galima atvaizduoti įvairias kalnų formas, bet ką jose reikia skirti, t. y., takoskira ir tėkmė. Takoskira (žiūr. brėž. 4. a—b) yra toji linija, nuo kurios vanduo bėga į abi puses statmenai horizontalėms.

Tėkmė yra toji linija, kurioje renkasi nuo takoskirų vanduo (žiūr. 4. c—d).Ant horizontalių būna užrašyti aukščiai (jie skaitomi nuo jūros lygio kurie gali būti viduryje žemėlapiuose ir rėmelių pakraščiuose. Dar norint ryškiau pabrėžti, kur kalnas ir kur dauba dedami prie horizontalių brūkšniukai: išorėj kreivės-kalnas, viduj-dauba (Brėž. 5ir6).2/BRŪKŠNIAIS. Paviršiaus nelygumų atvaizdavimas brūkšniais remiasi plokštumos apšvietimo principu t. y.: juo daugiau šviesos spindulių krenta į plokštumą, tuo daugiau jį bus apšviesta ir atvirkščai:. juo mažiau, kris, tuo ji bus tamsesnė.Spinduliai krenta stačiai į horizontalią AB plokštumą (Brėž. 7.), tai ji bus daugiausia apšviesta. Jei dabar tą plokštumą palenksime į padėti AB, AB2 ir AB3, tai ant jos kris mažiau spindulių, nes dalis eis pro šalį, ir ji vis prie didesnio palinkimo bus mažiau apšviesta, o kai ji bus padėtyje AB4, tai visi spinduliai eis pro šalį.Tuo principu remiantis gali būti įvairūs palinkimo šlaitai pagal jų apšvietimą įvairiai brūkšniuojami: horizontali vieta-šviesiai, 0° 90° juodai. Kadangi nuo 0° iki 90° būtų per daug perėjimų, tai pakanka paimti nuo 0° iki 45°,0 kas 5° (laipsniai) kitaip brūkšniuojami, t. y., nuo 0°iki5° šviesiai, nuo 5° iki 10° santykių tamsumos su šviesa, kaip 1:8, 10°—15°, kaip 2:7; 15°—20°, kaip 2:7; 15°—20°, kaip 3:6;............virš 45°, kaip 9:0, t y. juodai.(Brėž. 8.).

D/ORIENTAVIMAS! Žodis „orientuotis“ reiškia mokėti surasti pasaulio šalis: šiaurę (S), pietus (P), vakarus (V) ir rytus (R).Būdami kelionėje, iškyloje, žygyje ir t. t. galime orientuotis dviem būdais: 1/be žemėlapio ir 2/su žemėlapiu.
1/BE ŽEMĖLAPIO. Neturint žemėlapio galime orientuotis, tai yra, surasti šiaurę šiais būdais: a) kompasu, b) saulės-, c) žvaigždžių-, d) mėnulio-ir, e) gamtos požymių ir kitų daiktų pagalba,
a/Kompasas. Jo pagalba galima lengvai rasti šiaurę, Paprastai jis yra apvalios formos ir viduryje ant smailios adatėlės sukasi magnetinė rodyklė: tamsusis galas rodo šiaurę, o šviesusis-pietus.
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Pagrindinės kryptys yra:

Eilės 
Nr. Liet. Angį. Vok. Laips.

1. ŠP NS N S 0“ Šiaurė-pietūs North-south Nord-Siid

2. VR WE WO 270,90 Vakarai-rytai West-east West-Ost

3. ŠV NW NW 315" Šiaurės vakarai North-west Nord-West

4. ŠR NE NO 45° Šiaures-rytai North-east Nord-Ost

5 PV SW SW 225" Pietų-vakarai South-west Siid-West

G. PR SE SO 135° Pietų-rytai South-east Sud-Ost 
------------ *-------------

b/Saulės ir laikrodžio pagalba. Šeštą valandą ryto (Greenwich'O laiku) saulė yra rytuose, 9-tą į pietų-rytus, 
12-tą pietuose; 15-tą vai. i pietų vakarus, 0 18-tą vai. vakaruose. Žiemą saulė jau prieš 18-tą vai. yra nusileidusi, 
bet dar nėra pasiekusi vakarų.

Laikrodžio ir saulės pagalba surandame šiaurę taip: pasukame laikrodžio mažąją rodyklę į saulę ir tarpą 
tarp XII-tos ir mažosios rodyklės daliname pusiau, uždedant pieštuką ar ką nors kitą. Pieštuko galas tarp 
XII-tos ir mažosios rodyklės rodo pietus, o priešingas galas-šiaurę (žiūr. brėž. 10) Tas tinka šiaurės pusrutulyje, 
o pietų pusrutulyje turi j saulę atgręžti XII-tą ir dabar, padaliję tarpą tarp mažiosios rodyklės ir XII-tos, gausi
me pietus.

c/Žvaigždžių pagalba. Nakties metu randame šiaurę Didžiųjų Grigo ratų pagalba (juos sudaro 7 žv., žiūr. 
brėž. 11): per paskutines dvi žvaigždes išvedame liniją ir pratęsiame ją, kuri tiesiog atsidurs į šiaurės žvaigž- 
dyną-M. Grigo ratus. Iš mūsų stovimos vietos kryptis į tą šiaurės žvaigždę ir rodys šiaurę Pietų pusrutulyje 
D. Grigo ratai nesimato ir šiuo būdu šiaurės nenuštatysime.

Kitas žvaigždynas pagal kurį galime nustatyti šiaurę yra Orionas: jis vaizduoja vyrą su kardu ir diržu. 
Orionas lengvai randamas pagal tris žvaigždes, kurios yra vienoje linijoje viena arti kitos ir Oriono diržu 
vadinamos. Aukščiau diržo dvi žvaigždės-petys, o toliau krūvoj trys mažos žvaigždės-galva. Jei mes iškėlę 
lazdą į dangų nukreipdami įą per diržą ir galvą (žiūr, brėž. 12.), tai toji kryptis ir yra SP.

10
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d Mėnulio pagalba, Pasaulio šalių nustatymas iš mėnulio yra gana sunkus dalykas. Mėnulis neteka irnesileidžia taip taisyklingai, kaip kad saulė daro. Taip pat jis nešviečia visą naktį, o jaunas mėnulis visiškai yra nematomas. Todėl mėnulis pagal savo padėt; tarp žemės ir saulės pasirodo įvairiose fazėse. Brėžinys 13 ir rodo mėnulio padėtį įvaiiįiose fazėse laiko atžvilgiu: 6 valandą vakare, 12 valandą naktį, ir 6 valandą rytą.
1) Q- pilnatis
2) 2) — jaunas

3) (2 ~ ^!&ia

Brėž 13

c,Kitų požymių pagalba. Labai dažnai ant bokštų, fabrikų ir bažnyčių buna vėjarodžiai su nustatytomis pasaulio šalimis (brėž. 14,). Bažnyčių altoriai dažniausiai būna pastatyti rytų pusėje, o bokštai vakarų.

Sodų medžių arba atskirai augančių medžių šakos yra pietų arba pietų vakarų pusėje tankesni ar į tą pusę palinkę. Taip pat iš medžių rėvių ant kelmų galima spręsti apie šiaurę: į pietus platesni, o į šiaurę tankesni (brėž. 15.).Bet tai yra vis netikros žymės: jos padeda mums tik apytiksliai orientuotis, lygiai taip, kaip nuolatiniai vėjai nevisada tikri (pas mus vakarų ir šiaurės vakarų).
2/SU ŽEMĖLAPIU. Jeigu mūsų stovėjimo vieta žemėlapyje yra žinoma, tai galime tuojau eiti prie žemėlapio orientavimo, bet jeigu nežinoma, tai turime ją pirmiau nustatyti-surasti. Nepažįstamoje aplinkumoje yra sunkiau surasti savo stovėjimo vietą, negu gerai žinomoje vietoje. Todėl nustatant savo stovėjimo vietą žemėla-

ir ac su AC. Jei taip būsime viską sutapinę, galėsime skaityti, kad

pyje. reikia ieškoti įvairiose kryptyse charakteringus daiktus-žymes: plentus ir jų išsišakojimus ar susikryžiavimus, vandens tėkmės su tiltais, gelžinkelius su stotimis, tiltus, tunelius, ežerus, vėjinius malūnus, atskiras sodybas, paminklus, atskirus medžius, kalnus, kalvas, slėnius ir t. t. Pagal minėtas žymes galima nustatyti savo stovėjimo vietą ir orientuoti žemėlapį, pav., mes stovime kelio atsišakojime ir tą vietą turime žemėlapyje (brėž, 16.), dabar sutapiname a su A (vietoje) ir kelią su keliu, toliau žiūrime, kad žemėlapyje esančios kryptys ab sutaptų su AB kryptimi gamtoje mūsų žemėlapis yra orientuotas, žemėlapio rėmelio kraštas kl-rodo šiaurę, mn-pietus, km vakarus ir ln-rytus.Dabar norint sužinoti kokioje kryptyje guli mums rūpima vietovė, belieka ja surasti žemėlapyje, žiūrėti per stovimą ir ieškomą tašką ir gausime jos kryptį gamtoje. Kitaip sakant, žinosime į kurią pusę reikia eiti, kad ją pasiekus, (bus daugiau.) Psktn. dipl. inž. A. Jakštas.11
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ORO SKAUTŲ VIENETŲ 
DARBASGyvename didžiųjų technikos laimėjimų laikus. Civilizacija nuostabiu greičiu žengia pirmyn. Jos pažanga matyti visur: ramiame, taikingame gyvenime ir ten, kur tautoms stojarit prieš tautas, pasilieja kraujas. Šių dienų aviacija, tie didieji bombonešiai pakrauti atominėmis bombomis, virto lyg karo sim- l oliu. Tačiau, užviešpatavus pasaulyje taikai, aviacija turės grįžti prie savo tikrosios paskirties — nešti žmonijai palaimą.Neveltui yra sakoma, kad Amerikos Jungtinės Valstybes sukūrė geležinkelis. Taip, jis padėjo atskiroms valstybėlėms, išsidraikiusioms didžiuliuose Siaurės Amerikos Žemyno plotuose ir nevisad draugiškai nusistačiusioms, susijungti ir jas sucementavo į galingiausią valstybę.Aviacijos laukia dar didesni uždaviniai, Ji turi padėti susiartinti susijungti visiems žemynams, visoms juose gyvenančioms tautoms, nes lėktuvai nugali didžiulius atstumus tokiu greičiu, kaip kad jokia kita susisiekimo priemonė neįstengia. Tai įsidėmėtina ir mums, skautams, kurie stengiamės įgyvendinti pasaulyje broliškumo idėjas. Jų plėtimui turime panaudoti visus civilizacijos laimėjimus bei pažangą, jų tarpe ir aviaciją.Turėtumėm įvertinti aviacijos naudą, teikiamą kiekvienam iš mūsų. Aeromodelizmas, supažindindamas jaunuolį su aviacija, duoda galimybės naudingai sunaudoti laisvą laiką, konstruojant, statant ir startuojant modeliu. Tik jis turi panaudoti visas įgytas mokslo žinias, ypatingai iš matematikos ir fizikos. Be to, kiekvienas aeromodelistas įpratinamas sąžiningai dirbti, nes prastai pastatytas modelis duos blogus rezultatus. Startuojant reikės gerų kojų, kad laiku pasivijus nuskrendantį modelį. Ar tai neprimena „cross-country — bėgimo per laukus? Sklandymas ir skraidymas, kaip sporto šakos, grūdina kūną, taurina lakūno būdą. Tik drąsus ir tiesus žmogus nepabūgs pažvelgti pavojams, o kartais ir mirčiai į akis.Tačiau imdamiesi aviacijos darbo, turime žiūrėti, kad del to nenukentėtų mūsų skautiškas darbas. Niekad nebus pateisinama, kad iš mūsų tarpo geras aeromodelistas, sklandytojas, lakūnas ar konstruktorius būtų blogas t skautas. Tad visur ir visada turime atsiminti, kad mes esame skautai — oro skautai.

ORGANIZAVIMAS IR 
JUOSE.ORO SKAUTŲ SKYRIUS.Atsikuriant L. S. S. atsikūrė ir oro skautai. Jų atsi kūrimas vyko sunkokomis sąlygomis, nes Lietuvoje dar nebuvo spėta padėti tvirtus pamatus, ant kurių dabar galėtumėm tęsti savo darbą. Daug ką teko atkurti, pritaikinti prie dabartinių tremties sąlygų ir prisitaikinti prie užsienyje veikiančių oro skautų.Bet ir mūsų kartu su visa L. S. S. atsikūrimo laikotarpis užbaigtas. Pirmosios darbo gairės jau nustatytos — telieka jomis vadovautis ir žengti pirmyn. Šiame darbe vadovaus prie L. S. S. Brolijos Vadijos esąs Oro Skautų Skyrius, kurs pasistato sau šiuos uždavinius:1. Rūpintis naujų oro skautų vienetų organizavimu.2. Tvarkyti jau veikiančius oro skautų vienetus, rūpintis jų veiklos plėtojimu ir palaikyti su jais ryšius.3. Leisti oro skautų organizavimo, mokymo, lavinimo ir tobulinimo instrukcijas, taisykles, nurodymus bei programas.4. Parengti Vyriausiam Skautininkui oro skautus liečiančių įsakymų ir aplinkraščių projektus.5, Rūpintis išleidimu specialiosios oro skautams

Oro skautas prie Lituanikos modelio Nuotr. V. Bacevičiaus
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literatūros ir parengimų medžiagos oro skautų 
skyriui „Skautų Aide".

6. Rūpintis oro skautų uniformos bei kitų reik
menų projektais ir jų įgyvendinimu.

7. buaaiyti galimybę per tiekimo skyrių gauti 
reikalingos oro skautams medžiagos aeromo- 
delių ir sklandytuvų statybai.

8. Rūpintis surinkimu specialiosios oro skautams 
literatūros tiek lietuvių tiek svetimomis kal
bomis ir sudaryti sąlygas oro skautų vadams 
ja naudotis.

9. Bendradarbiauti su kitais Vadijos skyriais.
10. Per Vadijos Užsienio Skyrių užmegsti ir palai

kyti ryšius su užsienio oro skautais.
Tam atsiekti Vadijos Oro Skautų Skyrius reikalin

gas visų oro skautų, oro skautų vienetų instruktorių 
ir skautų vienetų paramos. Toji parama turi pasi
reikšti aktyviu bendradarbiavimu tiek tarpusavyje, 
tiek su Vadijos Oro Skautų Skyriumi.

ORO SKAUTŲ ORGANIZAVIMAS.
1. Oro skautų vienetus steigia ir jiems vadovauja 
tik skautai, nesvarbu ar jie patys jau yra oro skautai 
ar dar ne. Pageidaujama, kad jie būtų aviacijos mėgė
jai ir turėtų bent bendrą supratimą apie aviaciją. 
Tačiau tai nėra kliūtis bet kuriam skautui, susidomė
jusiam oro skautais organizuoti jų vienetą. Tuo atveju 
jis turėtų susirasti sau paramos aviaciniame darbe, 
kviečiant padėti tos srities, specialistus /aeromode- 
listus. skandytojus, lakūnus, aviacijos inžinierius/. 
Tačiau oro skautų vadovybė yra priešinga tam, kad 
oro skautų vienetams vadovautų aviacijos speciali
stai, patys nebūdami skautai.

Mes mielai juos kviečiame oro skautų instruk
toriais, kad jie savo žiniomis ir patyrimu mums, žen
giantiems aviacijos kelyje pirmuosius žingsnius, 
padėtų. Už šią paramą būsime jiems visad dėkingi, 
bet dar kartą priminsime, kad oro skautams tegali 
vadovauti tik skautai — ar tai oro skautų skilties 
skiltininkai ar draugovės draugininkai.

2. Į oro skautus priimami berniukai 11 metų 
amžiaus. Priėmimas vyksta skautams nustatyta 
tvarka. Vyresniojo amžiaus /nuo 17 m./ skautai, turį 
pirmą oro skautų patyrimo laipsnį ir išlaikę egzami-

LAIVŲ
Bendra laivų plaukiojimo sąvoka, atsižvelgiant į 

plaukiojimo vietą, skiriama: į jūros ir vidaus vandens 
plaukiojimą.

Sąvokai „jūra" priklauso visi vandenynai, jūros ir 
vandens keliai, kiek jais jūros laivai naudojasi. Kaip 
plaukiojimo ribos, jūros plaukiojimai skiriami: į 
pakrančių, trumpų atstumų, vidutinių atstumų ir toli
mųjų plaukiojimą. Vidaus vandenis sudaro: visi 
ežerai, upės ir kanalai, kurie nėra jūros laivų naudo
jami. Kai kuriose vietose jūros ir vandens plaukiojimo 
ribos tarpusavyje sutampa. / Kadangi siunčiamos

Lituanikos modelis

nūs iš skautų vyčių skautiškosios bei specialiosios 
programų, priimai į oro vyčius.

3. Atskiruose vienetuose /draugovėse ar tun
tuose/ oro skautai gali organizuotis tik tų vienetų 
vadams leidžiant. Įsisteigus tunto oro skautams, vietos 
tuntininkas nedelsdamas vieną iš jų paprastai vieneto 
vadą, skiria oro skautų skyriaus vedėju ir pristato 
Vadijos Oro Skautų Skyriui. Susidarius tunte keliems 
vienetams, tunto oro skautų skyriaus vedėju skiria
mas vienas iš vieneto vadų, kuriam pavedama 
rūpintis visais to tunto oro skautų reikalais, palai
kant glaudų ryšį su tuntininku ir su Vadijos Oro 
Skautų Skyriumi.

Draugovėse organizuojamos oro skautų skiltys. Jų 
dydis — normalus skilties dydis. Joms parenkami 
paukščių, geresnių lakūnų, vardai, pav. erelių, 
sakalų, vanagų, albatrosų, žuvėdrų, gandrų ir t. t.

Susidarius bent dviems skiltims gali būti organizuo
jamos oro skautų draugovės. Joms parenkami mūsų 
žymesniųjų oreivių vardai, pav. transatlantinių 
lakūnų Dariaus ir Girėno, aviacijos inžinierių Dobke
vičiaus ar Gustaičio, pirmo žuvusio už Lietuvos 
laisvę lakūno lt. Kumpio ir t. t.

Bendroji oro skautų skilčių ir draugovių organi
zacija lieka tokia pat kaip ir skautų.

L. S. B. Vadijos Oro Skautų Skyrius,

TIPAI.
prekės iš jūros toliau vandens kelių sistemos 
pasiųstos /

Tokios vietos ir jų apribojimai būna įstatymais 
nurodytos, ir jūros vandens kelių taisyklėse sužy
mėtos.

Jūros plaukiojimai atliekami jūros laivais, kurie 
pagal variklio / motoro- / rūšį ir paskirtį skirstomi į 
tam tikras grupes: garo laivus arba garlaivius, moto
rinius laivus arba motorlaivius ir būrinius laivus arba 
burlaivius.
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"Didžiausias" juros'skautasDaugelis laivų, ypač motoriniai ir būriniai yra dviem varomosiomis priemonėmis aprūpinti, būtent: motoru ir ' burėmis. Todėl viena iš jų būna kaip pagrindinė varomoji jėga /variklis/ ir antra kaip pagelbinė /burės/ arba atvirkščiai, kurios viena antrą papildydamos, laivo plaukiojimą padaro saugesniu arba ūkiškai naudingesnių. Pagal tai skiriame: motorinius laivus su pagelbinėmis burėmis ir būrinius laivus su pagelbiniu motoru.Taip pat ir jachtas skiriame: i garines jachtas su arba be pagelbiniu būrių ir motorines jachtas su arba be pagelbiniu būrių ir būrines jachtas su arba be pagelbiniu motorų.Pagal savo paskirtį jūros laivai skirstomi: į karo, prekybos, žvejybos, specialius ir sporto laivus.Karolaivaiir kiti, kurie priklauso karo laivyno tarnybai, tarnauja kuriam nors kautynių tikslui.Karo laivų tipai: kautynių /kovos/, sunkieji kreiseriai, lengvieji kreiseriai, lėktuvnešiai, torpediniai, minininkai, naikintojai, greitlaiviai, povandeniniai, specialūs laivai /artilerijos/, mokomieji laivai, palydimieji laivai, laivai dirbtuvės, pagel'biniai ir kit.Karo metu gali būti panaudojami ir kiti laivai /prekybos, žvejybos ir sporto/ karo vedimo tikslams. Tokie mobilizuoti laivai plaukioja po kariška vėliava, jų įgula priklauso karinei vadovybei ir vilki atitinkamą uniformą.Prekybos laivainaudojami pervežimui žmonių arba prekių /gerybių/ už atlyginimą. Kadangi žmonių ir prekių pervežimas reikalauja visai skirtingų laivų statybos, pagal tai vadinami keleiviniai ir prekiniai laivai /skystas kuras/ pvz., alyva, benzinas, žibalas ir kit, pervežamas specialiais laivais -tankeriais.Žmonių bei prekių pervežimas jūromis, prekybinėje sistemoje vadinama laivininkyste /Reederei/ ir skiriama į rūšis, pagal tai, kaip atliekama: į linijinę plaukiojimo laivininkystę ir į pripuolamą /atsitiktinę plaukiojimo laivininkystę, Pirmoji leidžia savo laivus kursuoti iš anksto nustatytu jūros keliu, pagal 

tvarkaraštį antroji pagal užsakymus, pareikalavimus arba paklausą.Žvejybos laivaitarnauja žvejybai. Skirstoma: į tolimosios jūros ir pakrančių žvejybą. Pirmoji yra tokia žvejyba, kada žvejojama jūros tolumoje ir todėl palieka savo bazes savaitėmis arba mėnesiais. Antroji, kada žvejojama arti savo bazių ir pagautas laimikis parvežamas kasdien į krantą. Laivai savo dydžiu ir įrengimais atitinka savo skirtajam tikslui ir todėl žvejyboje naudojami nuo atviros irklinės valties iki žvejybos garlaivio.Specialūslaivaiyra tokie, kurie savo statybos rūšimi yra pritaikinti griežtai nustatytai paskirčiai, pvz., mokomieji laivai, kabelio tiesėjai, bageriai, ledlaužiai, ločų laivai, muitinės, policijos, švyturlaiviai, laivai, ligoninės, ekspedicijos laivai ir kit.Sporto laivai /jachtos/tarnauja vandens sporto kultivavimui. Pagal tai sporto laivai skirstomi: į lenktynių /regatines/ ir jūros plaukiojimo /turistines/ Lenktyninės jachtos turi turėti greičio privalumą todėl jų statybai kreipiama ypatingo dėmesio. Jachtų statyba vykdoma pagal specialiai kiekvienai nustatytai klasei formulę.Motorinės jachtos derinamos pagal motoro pajėgumo rūšį, gi būrinės jachtos pagal pastato dydį ir takelažą. Jachtų statyba ir jų konstravimas vykdomas pagal, tarptautinių sporto įstaigų nustatytų statybos formulių ribas./Vokietija be to turi sukūrusi savo atskirą tautinę jachtų klasę./ Pagal tai skirstoma: į tautines ir tarptautines klases. Pirmosioms priklauso, kaip pagrindinis matas, burių plotas, o antrosioms — vandens linijos ilgis.Tautinei /vokiečių/ klasei priklauso pvz., 10, 15 ir 20 m2 lektynių jolės. 22 m2 tautinė jolė, 15 ir 20 m2 turistinės joles /Wanderjolle/ ir 20 ir 30 m2 jolės- kreiseriai /Jollenkreuzer/.

Židiškėse
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Tarptautinei klasei priklauso: 5, 6, 8, 10, 
12 ir 14,5 m2. R-Jachtos, 12 ir 14 pėdų Dingės ir 
Starootai. Taip pat Sheru-kreiseriui tipo klasė: 22, 30, 
40, 55 ir 75 m2.

Turistiniam sportui greičio sulyginimas nėra esmi
nis galykas, bet užtai čia pagrindinį vaidmenį vai
dina praktiškasis navigacijos žinojimas ir jūrinis 
vadovavimas ilgesnėse jūros kelionėse. Turistinėse 
jachtose arba „Kreuzer” tipo jachtose pirmoje vie
toje žiūrima į tinkamumą jūros plaukiojimui ir pato
gumą. Todėl, jų statyba nėra apribojimais suvaržyta 
ir į klasių suskirstymą nėra rikiuojama.

Tačiau, kad ir su turistinėmis jachtomis būtų galima 
dalyvauti lenktynėse, buvo mėginta 'jų dydį su 
pagalba nustatytų formulių privesti į palyginimą ir 
pagal išlyginimus su „forais" leisti joms startuoti. 

Tokius pastatus vadiname išlyginamosiomis jachto
mis. Tačiau patyrimas parodė, kad lenktynėse /rega
tose/ šios išlyginamosios jachtos tikslaus palyginimo 
neatsiekdavo ir įnešdavo tam tikrų komplikacijų, 
todėl vėliau nuo šio paskirstymo buvo atsisakyta ir 
joms buvo sukurta speciali, taip vadinama „jūros 
plaukiojimo"klasė, kurios pagal statybos formules ir 
matų dydį yra šiaip suskirstytos: 30, 40, 50, 60, 80, 
100, 150 ir 250 m2 jūros plaukiojimo klases.

Galiausiai iš taupymo pagrindo, ypatingais atvejais, 
kad įgulų buriuotojų laimėjimus sulygintų, yra 
sukurta speciali klasė, kurios pastatai statomi, pagal 
griežtai nustatytas statybos formules. Tokios klasės 
yra Olympinės jolės, 12 pėdų jolė 12 m2 — Scharpie, 
10 m2 jolė, 30 m2 kreiseris ir Starbootas.

Psktn. I. Petniūnas.

pošvariam

SKAUTŲ VADOVŲ NAMAI.
LSB Vadija išrūpino per UNRRA Hornbeburge, 

netoli Hamburgo, skautų vadovams namus. Čia 
galės būti paruošiami ir estų bei latvių skautų 
vadovai. Namų šeimininkais yra lietuviai skautai, 
nes jų rūpesčiu rūmai išrūpinti. Iki šiol LSB 
Vadija suorganizavo šiose patalpose jau dvejus 
skautų vadovų kursus. Pirmieji vyko nuo š. m. 
liepos mėn. 25 d. iki rugpjūčio mėn. 8. d. Šiose 
kursuose dalyvavo tik anglų zonos skautai 
vadovai. Antrieji vyko spalių mėn. 1—12 dieno
mis. Juose dalyvavo visų trijų zonų lietuviai 
skautų vadovai. /K/

SKAUČIŲ VADOVIŲ NAMAI.
Anglų • skautininkės instruktorės išrūpino 

Cellėje, Anglų zonoje, visai žiemai pabaltietėms 
skautėms namus. Juose jau lapkričio mėn. organi
zuojami po vieną, savaitę atskirų skaučių šakų 
vadovėms kursai: . skaučių, vyresnių skaučių, 
jaun. skaučių vadovėms bei rajonų vadeivėms.

RUSAI SKAUTAI VOKIETIJOJE.
1920 m. dėl pilietinio karo apleidę savo tėviš

kes rusų skautai susibūrę. Berlyne ir čia Rusų 
Gimnazijoje įsteigė skautų vienetus, kurie iki 
Hitlerio laikų gyvavo. Po 1933 m. rusų skautai 
pasivadino „Krikščioniškaisiais skautais" ir tęsė 
iki 1939 m. savo darbą. Karo metu buvo įsteigtas 
rusų klubas „Rusų jaunuomenės tautinė organi
zacija". su skyriais Lenkijoje ir Čekoslovakijoje. 

Narių skaičius žymiai pagausėjo, nes daug 
senesnių rusų skautų vadų atvyko kaip rytų 
darbininkai. Karui pasibaigus ir amerikiečių 
daliniams atvykus, nelegalus darbas pasikeitė 
legaliu. Tuoj veikla buvo tęsiama. Per Šv. Jurgį 
/pagal rusų ortodoksų kalendorių/ 1945 m. ge
gužės mėn. 6 d. įvyko Niedersachsenwerfene 
/Thūringijoje/ rusų skautų paradas, kurio pasi
žiūrėjo ir amerikiečiai kariai. Parade plevėsavo 
rusų skautų vėliavos, Jugoslavijoje išsaugotos.

Vėliau rusų skautų vienetai persikėlė į Mon- 
chehofą prie Kasselio. Jiems vadovauja Vyriau
sio Skautininko pavaduotojai Europoje. Pats 
Vyriausiasis Skautininkas, įsteigęs Rusijoje 1909 
m. rusų skautus, dabar gyvena New Yorke, 
Amerikoje. Tai pulkininkas Oleg Iwanowitsch 
Pantjuchow./K/

SKAUTŲ VYČIŲ KONFERENCIJA.
Rugsėjo mėn. 8 d. įvyko Wurzburge skautų 

vyčių konferencija, kurios metu išnagrinėta šie 
klausimai: a/vyčių įžodis ir jo apeigos, b/unifor- 
ma, c/vyčių veikimas visuomenėje šiuo momentu, 
d/vyčių veikimo programa, e/eilinės sueigos 
planas, f/vyčių veikimas vietose ir kt. Buvo 
perskaityti ir referatai: „Skautų vyčių organi
zavimas" ir „Skautas vytis — auklėtojas". Sus- 
kridime dalyvavo 18 senesnių skautų vyčių iš 
Scheinfeldo, Hanau, Bad Mergentheimo, Wies- 
badeno, Seligenstadto ir Wurzburgo./K/
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Bp 22,29
„DAINAVOS" TUNTAS

1946 m. rugpiūčio mėn. 23 d.
Malonus saulutės spindulys kartu su budinčio 

trimitu prasiskverbė pro palapines. Ryto šaltas oras 
priverčia dar minutėlę snustelėti, bet budintis visus 
nerangiuosius traukia už kojų lauk. Gražiu miško 
takučiu bėgame praustis. Šaltas upelio vanduo 
maloniai gaivina kūną. Trumpa mankšta pagyvina 
surambėjusius kaulus ir smagiai klegėdami grįžtame 
į stovyklą, kur sėdame prie pusryčių stalo.

Šiandien nei vieno nereikia raginti darbui. Kiek
vienas puošiasi apie savo palapinę kaip galint gražiau 
ir kruopščiau. Visi sukaupę savo kūrybingumą pasi
ryžo žūt būt laimėti konkurso pirmąją vietą, 
„Lokiai" pamatė, kad jau „tigrai" juos praneša, 
viską perpuošia iš naujo. Mažieji raudonšlipsiukai 
patys savo jėgomis ir sugebėjimais krapštosi apie 
savąsias palapines girdami savo ir žiauriai kritikuo
dami kito darbus. Įtemptai bedirbdami net dainuoti 
užmiršo. Amžinai skambėjusi daina, ne viename tai 
kitame kampe, šiandien virto į komandas: „Greičiau 
paduok . . ., čia samanų . . .., čia smėlio . . ., čia 
akmenukų . . ir t. t.

Tiršta daržovių sriuba ant samanų stalo maloniai 
kutena nosį, bet mes kantriai laukiame maldos. Nutilo 
klegesys, tuoj po maldos irgi tylu, girdėti tik šaukštų 
kalenimai ir lengvutis siurbčiojimas. Apetitas puikus, 
o sriuba tikrai skani, tad visas dubenis sriubos kaip 
už ausies. Tiek privalgius apima tinginys ir ištiesi 
kojas trumpam poilsiui. Sunkios blakstienos užkrenta 
ant akių, norėtųsi jau sapnuoti, bet skardus budinčio 
trimitas nutraukia ramų virškinimą ir vėl tuoj pilnu
tėlė stovykla bėgiojančių ir skubančių skautų.

Diena traukia vakarop palikdama mūsų stovykloje 
didelę, žymę. Po visų lietingų dienų pirmoji giedra 
priguldė apie palapines minkštučių samanų kimsus. 
Margais akmeniukais išdėlioti įvairūs ženkliukai, 
figūros, tautiniai ornamentai sudaro lietuviško dar
želio vaizdą.

Galingai skambant tautos himnui palengvėle lei
džiasi žemyn trispalvė. Su ja baigiasi dienos darbai. 
Griaudžiai praskamba „Marija, Marija". Ne vieno 
akyse, lyg perlas sublizga ašara, kada virpančiu balsu 
giedama „Palengvink vergiją išgelbėk žmoniją . . ."

„Lauželis, lauželis ją, seka kitos dainos ir linksmi 
skautiški šposai. Laužui blėstant, rankų grandinės rate 
tyliai niūniuojama malda „Ateina naktis". Su pakelta 
nuotaika grįžtame į stovyklą, Budinčio trimitas mus 
nukelia j sapnų karalystę. Tylūs ir budrūs sargybiniai 
slankioja apie palapines saugodami stovyklos ramų 
poilsį. /P./ 
„Tėviškės Tuntas.

Š. m. rugsėjo 29 d. Kemptene įvyko didelė vaikų 
šventė, organizuota miesto komendanto. Šventės pro
gramoje dalyvavo taip pat ir Kempteno lietuvių kolo
nijos mokyklų mokiniai ir skautai, kurie, „Gel. Vilko"

Tėviškės Tuntas iškylauja Nuotr. Pr. Urbučio

drvės draugininko sk. vyt psklt. B. Juodelio vado
vaujami, parodė keletą įdomių skautiškų sportinio 
pobūdžio žaidimų. Ųniformoti skautai savo drausmin
gumu ir gražiu atlikimu įsiteikė tūkstantinei žiūrovų 
svetimtaučių miniai.

Šventė vyko didžiuliame sporto stadione. Viskas 
būtų buvę gerai, jei ne nelemtoji nelaimė. Tūkstan
čiai žmonitĮ grūdosi nedideliu mediniu tiltu į šią 
šventę, bet silpnas tiltas, neišlaikęs tokio didelio 
apkrovimo, lūžo. Daug vaikų, moterų ir vyrų susi
žeidė, daug kas neteko dokumentų ir net viršutinių 
rūbų. Nelaimės metu pasižymėjo skautas Mieželis 
Raimundas, nešdamas iš upės nelaimės ištiktus 
vaikus. /R/

Klein —• Wittensee.
Š. m. rugpiūčio mėn. pabaigoje į Klein — Wittensee 

/pietiniame Schleswige/ prie gražaus Wittensee ežero 
įsikūrė graži lietuvių kolonija. Privažiavo iš Flens- 
burgo, Kielio ir Neumūnsterio daug jaunimo. Karš
tomis vasaros dienomis jaunimas krykštė, siautė 
paežerėje, ant tilto, žalių namelių verandose, skam
bėjo dainos, juokas, gaudė akordeonai, visa stovykla 
buvo, tarsi, dainuojanti jaunystė. Orams pablogėjus 
ir gimnazijai pradėjus mokslą, suvažiavusieji skautai 
susiorganizavo į „LAISVfiS VARPO“ draugovę, kuriai 
vadovauja sk. v. P. Jurėnas. /E. J./

Naujas adresas
Lithuanian Boy-and Girl-Scouts periodical 

21a / Greven b. Munster, Emstr. 7.

Viršely: Vilniaus katedra.
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