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Seligenstadto skautai stovyklauja Maino pakrantėse. Nuotr. Plėnio.

VIENAS ŽYMUS SKAUTŲ UŽDAVINYS.

A. Visuomet tautoms buvo svarbu savo jaunimą suburti į draugijas. Manyta, kad tokiu būdu tautos 
stiprėtų ir tarptų. Kiekviena tauta susideda iš paskirų žmogystų ir jomis naujinasi, bet Kūrybos

• vyksmas siekia iš jų išauginti Tautos vieningumą, kad ji pasidarytų vieninga visuma.

Gamtos gyvumas, pasireiškdamas įvairiausiomis apstabomis, lyg nuolatai daugiau skaidosi. Matyti 
tai augmenijoje, bet ir gyvulijoje. O aiškėja ir žmonijoje. Vis dėlto žmoniškumo laipsnyje gyvumas 
siekia dvasinės vienybės. Žmonės turi nusimanyti esą to paties esmingumo ir todėl sudaro Kūryboje 
vieną ir jau ypatiai sąmoningą veiksnį.

Todėl ir yra kiekvienos tautos, kiekvienos žmogystos kilniausiasis uždavinys kitus savo tautietius 
pasitikt su nuošįrdiausiu vertinimu, arba nors ir tik pakanta, jeigu jo žmoniškumas dar nebūtų ryškus. 
Vis reikėtų atsiminti, kad kiekvienas žmogus yra ypatingas, atsižiūrint į jo būdą ir jo žmoniškumo 
atsiskleidimo laipsnį, bet kad kiekvienas žmogus yra toks iš Dievo valios.

Suprantama, kad todėl vieni nori savo tautos jaunimą suburti vienaip, o kiti jį sutelkti kitaip. O 
tai ir yra gana reikšminga. Tik reikia būtinai saugoties kurstyti priešingumų. Neturi būt peikiamas 
kitoks susibūrimas. Vis reikia pasitikėt veikiamu geru savo pavyzdžiu.

Jis bus sėkmingas, kad iš jo spinduliuos broliškoji meilė. Ji yra tada atšvaista Amžinosios Meilės < 
ir Malonės. Ir veikia visą tautą- kaip šventas palaiminimas. Kitaip apsireiškiu žmonės krinta iš Dievo 
Meilės ir pasmerkia patys save.

Bet kiekvienos tautos žmonės turi dar ir kitą uždavinį. Jie kaipo žmoniškumo apraiškos turi ir 
toliau žvelgti ir stiprinti vieningumą tarp tautų. Jie turi siekti žmonijos vieningumo. O tai jiems tegali 
pavykti, jeigu jie ko-nuoširdiau pasistengs ko-aiškiau atsibusti Jame, kurs yra visos Meilės ir visa to, 
kas yra Kilmė ir Galia.

B. Lietuvių tautoje yra tūlų draugijų kaip ir visokių žmonių ir atitinkant jaunimo draugijų. Visos 
ir apsireiškia savaip. Tik pastebėt, kad kartais aiškėja ir neapykanta vienų kitiems.'Yra net atsitikimų, 
kad viena draugija šmeižia kitąją, jai prikišdama visokias negerybes. Kas seniau būdavo pastebėta 
kaip koks labai negirtinas lietuvių nelabumas, tai patiriama ir iš vienos kitos draugijos. Prikiša kita
jai negerus dalykus.

Kad Kūrybos vyksmas siekia kiekvienoje tautoje vieningumo ir toliau tarp visų tautų, tada kiek
vienas tautietis ir kiekviena, ypatiai jaunimo draugija turėtų dėti visas pastangas tam pasiekti, o 
neveikti prieš tai. Juk tada veiktų prieš Kūrėjo valią.
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O kaip toli tada tuo atsiliktų nuo Aukštinusiojo Kūrybos siekimo, būtent nuo žmonijos vieningumo! 
Jis visai būtų neįmanytinas. Antraip pasielgus, būtų tiesiog pasišventinimas. Ir kiekviena tauta nusi
manytų palaiminama, bet ir pastebėtų, kaip aušta visai žmonijai laimės rytas. Ypatiai ištremtųjų 
gyvenime tai būtų labai reikšminga. Jie, kurie gyvena tokiuose varguose, turėtų ko-nuoširdiau pasi- 
stengt gyvent meilėje. Tada ir nuslinktų vargai.

C. Rodos reikšmingiausieji lietuvių jaunimo susibūrimai yra ateitininkai ir skautai. Abu turi, žiūrint 
giliau, tuos patius uždavinius. Skautai žada pasišvęsti savo gyvenimą Dievui, artimui ir tėvynei. Ir 
taip nori lietuviuose sužadinti vieningumą. Ateitininkai siekia savo gyvenmą atnaujinti Kristuje. Jie 
sakosi: Omnia restaurare in Christo;

Tokiu savo balsu ateitininkai ieško įgaliojimo savo gyvenimui lyg aiškiau iš tikybos. O kadangi 
tikyba yra pats pagrindas žmogaus žmoniškėjimo, pteitininkų pastangos galėtų būti tikrai palaimintos. 
Ir labai jiems linkėtina, kad nepagautų jų nei vieno nekantra kitiems. Juk jiems reikšmingas turi būti 
šventasis žodis: „Iš to sužinoma bus, kad jūs mano mokiniai esate, jeigu jūs meilės turėsite tarp viens 
kito".

Kad žmogus meilėje pasilieka ir taip pasitinka kiekvieną žmogų, tada jis pasilieka Dievuje ir Dievas 
jame ir gyvena esmišku žmogaus pašaukimu.

To turėtų vis atsiminti ii’ skautai. Ir jiems reikia vis būti pakantais. O jeigu jiems kas blogo pri
kišama, jie turėtų iš to pasidaryti išvadų ir visa-ką vengti, kas negera, kas netvirtina tautos taurė- 
jimo ir jos vieningumo. Ko daugiau skautai- būtų įtariami, to ryžtingiau turėtų pasistengti savo 
gyvenimu įrodyti, kad žengia kilniu žmoniškėjimo taku. Taip tad tvirtintų geriausiai tautos vienin
gumą.

D. Bet skautai turi dar ir kitą ypatingą ir labai svarbų uždavinį. Nors anglas, Lordas Baden-Powell, 
skautų pradią užmezgė Afrikoj kare su būrais, bet vėliau jis jiems patiesė gilesnę draugavimo prasmę. 
Panorėjo, kad kiekviena tauta savo jaumimą suburtų tautos vieningumui, bet toliau ir tai, kad iš to 
išaugtų visos žmonijos vieningumas. Manytina, kad jis numatė, kas gali pasidaryti, jeigu tautos nesi
stengtų darningai santykiuoti. Iš priešingumų gali karai iškilti ir tautas naikinti.

Jo skatinimai veikė tūlas tautas, dargi taip, kad priėmė savo jaunimo draugijoms ir skautų įvardi
jimą. Rodos tik vokietiai savo jaunimą subūrė po savotišku žodiu, kurs vis dėlto tą patį reiškia, 
būtent, tako radėjas. Ir atrodė, lyg žmonija žengia vieninguman.

O tada tik iškilo pirmoji žmonijos audra ir sumušo pradines vienijimo išdavas. Bet po audros šios 
pastangos iš naujo buvo dedamos. Prasidėjo ir Lietuvoj skautų susibūrimas. O labai ypatinga, kad 
anglas Baden-Powell kaip tik 1933 mts. lankėsi Lietuvoj ir pasidžiaugė, kad lietuvių jaunimas stengiasi 
ryškinti kilniąją ir antrąją skautų draugijos prasmę, kuri siekia gerojo tautų santykiavimo.

Gaila, kad prieš kylantią antrąją žmonijos audrą tai negalėjo daug tereikšti. Bet vis-delto aiškėjo 
būtinumas-su artimomis tautomis draugiškai sugyventi. O tremtyje pasirodė tai kaip ypatiškai svarbus 
uždavinys, kad lietuvių, latvių ir estų skautai nuoširdiai vieni su kitais draugautų.

Nėra tai lengva.. Kiekviena tauta turi savo ypatumus. O kur dar nėra įsigalėjusi tikroji žmoniškoji 
pakanta, tše gali lengvai sukilti visokie priešingumai. Bet kaip tik tada skautai turi įrodyti, kad jie 
ne vien brangina savo tautos vieningumą, bet nori ir visa-ką daryti, jeib vieningumas būtų nors tarp 
artimiausių tautų.

Lietuvių skautams reikėtų tame uždavinyje tiesiog lenktyniuoti su kitų tautų skautais. Svarbu tuo 
atžvilgiu įsigyti kilniąją pažiūrą apie savigarbą. Esmiškai garbingesnis yra visumet tas žmogus, kurs 
nesijaudina, kada kitos tautos žmogus jį pasitinka su pasididiavimu. Tikrai didingas žmogus vertina 
tai kaip nesusiturėjimą ir savo gyvenimo uždavinio nenuvokimą ir stengiasi savo ramiu, kukliu elgesiu 
pareikšti gelbantį pavyzdį.

E. Visa-tai apmąstius, turbūt, aiškėja, kad lietuvių skautai turi labai kilnų uždavinį. Jie gyvena ne 
vien savo tautai, bet jau ir žmonijai. Tai reikia aiškiai numanyti ir atitinkamai elgties. Toli dar 
neužtenka, kad skautas neapžodiuoja, nešmeižia, nemeluoja. Reikia būti skaistios širdies, teisingai 
kalbėti ir veikti, tyliai spinduliuoti šviesiu žmoniškumu.

■ Tam visa reiškia gyva tikyba. Ji skatina kreipti savo širdį į Dievą, į Didįjį Slėpinį, su savo siela 
kilti J'opi. Tada Jis žmogui reiškiasi su savo šviesa, savo malone ir galia ir jam suteikia visą galimumą 
Jame gyventi, iš Jo apsireikšti ir tuo laiminti tautos ir visų žmonių gyvenimą. Nuoširdus maldingumas 
tam įgalina net jaunutį skautą ir skautę.

VYDŪNAS.
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ŠŪVIS PRO ŠALĮ.Iš skaučių štabo posėdžio Marytė išbėgo kiek nusiminusi. Tarp , draugovių paskelbtas konkursas. Bepigu visom kitom, kurių skautės vyresnės. Visi klausymai dar šiaip taip, bet tas geras darbelis! Ką čia ypatingai gero gali padaryti tokios mažos, kad ir mielos mergytės? Čia Marytė pažvelgė vartų link, o ten skautininke tarp kitų žmonių bestovinti.— Kas klausia, tas neklysta, — pagalvojo Marytė ir netrukus ėmė dėstyti skautininkei savo bėdas.— Man rodos, — tarė skautininke, — kad šiandien su tom mažom dar lengviau, kaip su didžiosiom. Tik pasižvalgyk, miela sese, po rajoną. Mane šiurpas ima matant tiek daug stiklų ir net skutimosi peiliukų besivoliojančių žemėje. Ambulatorija gi kasdien turi pacientų su supiaustytom kojom ir rankom. Įsivaizduoju, kaip mielai mažosios bėginės ir rankios tuos nelaimę nešančius daiktelius, jeigu sesė joms rūpestingai apie tai paaiškinsi.Marytė nudžiugo, padėkojo ir buvo jau bebėganti, tačiau skautininke ją dar sulaikė.— Tik apgalvok gerai pati, kad kartais iš gero darbo neišaugtų kokia nors blogybė.— O, sese skautininkei Kur jau čia! Ačiū labai. Aš manau, kad mes ryt jau ir pradėsime.Pūtė šaltas vėjas ir Marytė vikriai kaip stirna nubėgo į savo namus. Kitą dieną Marytė pažadėjo didžiausią' taškų skaičių tai skautei, kuri daugiausiai surinks stikliukų ir kitų žalojančių daiktų.Praslinko kelios dienos. Grįžta skautininke i§ miesto. Apie 100 metrų nuo stovyklos, vidury šaligatvio, į smulkias šukes sudužusi bonka. Didžiųjų stiklų jau nebesimato, o tų smulkiųjų, pačių pavojingiausių mažoms, basoms kojytėms, kaip prisėta.— Gaila, kad iki čia neateina mūsų mažosios skau- tytės, — pagalvojo skautininke. — Geram darbeliui jos čia rastų puikią dirvą.Bevalgant vakarienę, Danutė, mažoji skautininkės dukrelė, ir klausia savo mamą:

— Ar tu nežinai, mamyt, ką skautės su tais stikliukais darys? Jos daužo visokias bonkas, stiklines, o tas šukes pila į dėžutes ir vis bijoj kad kitos daugiau neturėtų.Skautininkei iš karto pasidarė aišku, kodėl už stovyklos ribų tiek daug smulkių stiklų atsirado ir tap pat aišku, kad Marytė pasiūlytos minties neaps- varstė, neišnagrinėjo. Vietoj paskyrus kiekvienai po rajonėlį, kurį jaunesnioji sesė turėtų kasdien apžiūrėti ir pavojingus daiktelius atsargiai nurankioti, Marytė pasiūlė jai tokią didelę pagundą laimėti didesnį taškų skaičių, kad net pastūmėjo tuo į gudravimą, vedantį iki suktumo.Miela sese, pirma negu duosi bei kokj parėdymą savo skautėms, ne vieną, bet kelis sykius jį iš visų pusių apsvarstyk, apgalvok, ar visos tinkamai jį supras. Ar supratusios mokės jį taip išpildyti, kaip tu pati kad tai padarytumei? Sustok ir palauk dar, jei pati randi kur nors abejonių. Geriau ko nors nepadaryti, negu padaryti blogai — paleisti šūvį pro šalį, kurio susigrąžinti jau nebėra kaip. V.

Mūncheno-Freimano skautės slaugo ligoni.Foto P. Pauliuko.
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SUEIGOS SU JAUNESNIAISIAIS SKAUTAIS.
Antroji sueiga — antrasis įstatas.„Jaunesnioji skautė stengiasi būti gera." 

Geras darbas.Sueiga pradedama d-vės pasisveikinimo tradicija. Draugininke laisvai šnekučiuoja su besirenkančiomis skautėmis. Atėjus laikui duoda ženklą susirinkti: kambario ar aikštelės vidury atsistojusi, ima plasnoti abiem rankom ir sušunka kelis kart lyg traukinys: „Tū—ūū! Tū tū!" Būrelių galvos savo šūkiais vadina jaunuosius į būrelį ir eilėn susikibę rankomis į nugarą, sudaro traukinį ir važiuoja aplink kambarį, ratą vis mažindami — ligi draugininkės.I— —as būrelis važiuodamas sako: „Vig-vag, vig-vag!"II— as būrelis: „Tiku—taku, tiku—taku!"III— as būrelis: „Važiuojam, važiuojam!"IV— as būrelis: ,,Ts—š, ts—š, ts—š!"Kai susijungia visi būreliai į vieną traukinį, d—kė tampa garvežiu ir visi sako:„Traukinys, traukinys, Tai vežimas ilgas, ilgas Šnypščia, ūžia, dunda, bilda, Sukas ratų milijonai.Jonai, Jonai, Jonai, Jonai Atvažiuoja traukinys. Traukinys, traukinys.Draugininke . sušunka kokio nors' Lietuvos miesto 

vardą. Kitą kartą tą gali padaryti būrelio galva.Traukinys sustoja. Iš dviejų kėdžių padaromi vartai. Pro tuos vartus, turi visi pereiti. Prie vartų stovi „tikrintoja" d'—kė ir tikrina ne bilietus, o kiekvieną sueigą vis ką kitą. Pav.: rankų švarą, ausis, ką turi uniformos kišenėje, galvos švarą, kiekvienas pasako pirmąjį įstatą ir tt.Dabar būtų visai vietoje iškabinti plakatą su antrojo įstato užrašu: „Jaunesnioji skautė stengiasi būti gera". Įdomiau būtų ir atitinkamas piešinys ties įrašu.„Tai yra mūsų antrasis įstatas", paaiškina d—kė. „Sugalvokim ką galėtumėm dabar gero padaryti."Vaikai galvoja, siūlo įvairius darbus ir galų gale visi nutaria atvežti geltono smėlio mažesniesiems vaikams pažaisti. Darbą vykdo dvi grupės: viena gabena smėlį, antra — organizuoja smėlio dėžės padarymą, kreipiasi . į vyresnius skautus, kurie iš įvairių nereikalingų dėžių sukala didelę smėlio dėžę su suoleliais ir staleliu šalia.Kai dėžė sukalta ir smėlis privežtas, įkalama šalia lazda su iškaba:-—• Saliutuojanti skautė ir įrašas: „Mūsų mažiesiems draugams."Dabar sustojama rateliu ir choru pakartojami abu įstatai. Sktn. L. Liepsnelė.
TOPOGRAFIJA(tąsa)II. KROKIS arba AKIES NUOTRAUKAKrokis arba akies nuotrauka gali būti daroma naudojantis žemėlapiu arba be jo.

a) Akies nuotrauka naudojantis žemėlapiu. Jei akies nuotrauka daroma naudojantis žemėlapiu, tai jos tikslas bus žemėlapio papildymas. Gali būti senas žemėlapis, kuriame daug kas yra pasikeitę: kaimai išskirstyti viensėdžiais, pravesti nauji keliai ir t. t. Visus tuos pasikeitimus turime įnešti į žemėlapį.Prieš pradėdami daryti akies nuotrauką, pasidarome iš žemėlapio tos vietos kopiją, įnešdami visus charakteringus objektus. Topografiniame žemėlapyje būna visad išbraižytas taip vadinamas kilometrinis tinklas (kvadratai), todėl ir kopijoje turi būti užneštas tas tinklas. Kopija gali būti daroma tokiame pat mastely, kaip ir žemėlapio arba stambesniame. Pav., jei žemėlapis yra 1:100000, tai kopija 1:50000 arba 1:25000, atsieit 2 arba 4 kartus didesniame mastelyje.Jeigu darome akies nuotraukai kopiją tokiame pat mastelyje’, tai daroma taip: uždedame permatomą popięrį (kalkę) ant žemėlapio ir gerai padrožtu pieštuku nukopijuojame. Po to minkštu pieštuku ištepame kitą pusę ir dabar uždėję ant balto popieriaus perspaudžiame ir gauname kopiją. Prieš tai reikia išbraižyti kilometrinį tinklą ir ant to popieriaus ant kurio bus daromas krokis: jį sutapirię su kopijos tinklu, gausime tikslesnę kopiją.Darant krokį didesniame mastelyje, reikią pernešti ir žemėlapio charakteringus objektus didesniame mastelyje
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ant krokio. Čia darome taip; kilometrinį tinklą žemėlapyje ir ant busimojo krokio išbraižome dar mažesniais 
kvadratais išlaikydami mastelių santykį ir po to atliekame pernešimą- (žiūr. brėž. 17.).

Taip pasiruošę akies nuotraukai (krokiui), galime ir ją jau pradėti. Kaip daryti akies nuotrauką pamatysime 
toliau. t

b) Akies nuotrauka (krokis) nesinaudojant žemėlapio. Norint padaryti gerą vaizdingą' ir charakteringą 
vietovės nuotrauką-krokį, reikalauja daug laiko, darbo ir sugebėjimo viską gerai atlikti-surišti.

Akies nuotraukai reikalinga: . . . •
1. Įvairaus kietumo pieštukų,
2. Trintuko (geriausia pailgo), ' . .
3. Lentos 25X25-cm arba 30X30 cm, prie kurios prisegamas braižybos popierius segtukais (knopkėmis). 

Vietoj medinės lentos, galį būti panaudotas ir storas kartonas.
4. Keliolika spilkučių (geriau juodų),
5. Liniuotės 20 cm ilgumo su mm padalinimais, ■ '
6. Skriestuvo su makštimi,
7. Kompaso,
8. Vieno arba dviejų trikampių, ;
9. Mastelinės liniuotės. ' .

Be to, dar reikalingas žingsninis ir metrinis' mąstelis, nes atstumai dažniausiai nustatomi žingniais, kuriuos 
reikia paversti metrais. ' '

Išmatuoti nežinomą dydį (atstumą) reiškia jį sulyginti- su žinomu dydžiu. Kai kada einant keliu galima 
pastebėti šalia kelio akmenų su užrašais kas šimtas metrų, kuriuos galime panaudoti atstumų skaičiavimui.

Žingsnių masteliui sudaryti kiekvienas turi žinoti savo žingsnio dydį cm. Išmatuojame tiksliai 100 m ir 
pražingsniuojame tris geriau dešimt kartų, išvedame žingsnių vidurkį ir 100 m padalinę iš žingsnio vidurkio 
gausime mūsų, žingnio dydį išreikštą centimetrais.

Pav.: 1 kartą peržingsniavę 100 m gavome .... 132 žingsn.
2 „ „ 130 „
3 „ „ „ ..... 134 „

Vidurkis 132 žingsn. ■’
100:132 = 75,8. 1 žn. = 75,8 cm.

6

6



Žingsnių ir metrinis mastelis 1:25000 yra parodytas brėžinyje 18. Toks mastelis labai lengvai nubraižomas, 
turint liniuotę su' milimetriniais padalinimais.

Prieš pradėdami daryti akies nuotrauką, reikia pirma apsižiūrėti po vietovę, kad susidarius sau 
vaizdą, .kaip ir nuo kurios vietos pradėsime daryti nuotrauką. Todėl praktiškiausia ir yra pasirinkti 
natūralinę bazę liniją, kuri apimtų didžiausią vietos dalį. Tokia natūralinė linija būtų: kelias, 
geležinkelis, griovys, miško pakraštys ir t. t. Jei jau tokios linijos negalėtume rasti, tai reiktų ją susidaryti 
tarp dviejų ar trijų pastovių taškų: medžių, namų kampų, vėjinių malūnų, bokštų ir t. t.

Ant bazės pasirenkamas pradžios arba išeities taškas. Jį patariame ten pasirinkti, kur atsišakoja kelias 
arba griovys, kuris vėl. galėtų būti panaudotas kaipo orientyras nuotraukai. Dabar belieka tik orientuoti 
krokį ir pradėti nuotrauką. Paimame kompasą ir uždedame taip, kad ŠP (NS) linija sutaptų su rėmų kraštu 
(brėž. 19.), po to sukame lentą, laikydami ją horizontaliai tol, kol magnetinė adatėlė sutaps su ŠP (NS) linija 
kompase ir krokis bus orientuotas (brėž. 20.).

Dabar pasirenkame popieryje bazės pradžios tašką taip, kad tilptų mūsų akies nuotrauka. Pasirinktame 
taš.ke įsmeigiame adatėlę, prie jos pridedame liniuotę ir sukame apie ją tol, kol liniuotė sutaps su baze keliu, 
plentu, geležinkeliu ir t. t.). Sutapinę liniuotę su baze, išbrėžiame pieštuku liniją. Iš bazės pradžios taško, 
patartina dar ir antrą liniją išsivesti. Nuo tų linijų išvedimo tikslumo priguli visas krokio tikslumas.

Kampų nustatymas atliekamas .dažniausiai vizavimo būdu. Turime, pavyzdžiui, nustatyti kelio atsišakojimą 
(brėž. 21.), tai darome taip: pasirenkam tašką C, o iš A ir B išmatuojame žingsniais atstumą iki C, po to 
cirkeliu išbrėžiame iš A ilgiu AC (atidėtą pagal mastelį) lankelį, kur jie susikerta, gausime popieryje tašką C 

. D ir kartu kampą BAC. Tą kampą galėtume ir nustatyti
vizuodami is A į C.

i Baigę iš taško A nustatyti visas kryptis ir užnešti
• visus taškus, žengiame baze į kitą tašką, iš kurio būtų

s'''/''' galima paimti kuo daugiausia krypčių ir kuo daugiausia

Brėž.21 taškų.
Žingsniais matuodami atstumą turime prisilaikyti šių taisyklių

1. Skaičiuojama kas antrą žingsnį, kad mažiau apsiriktume,
2. Skaičiuojame nedaugiau 50 žingsnių ir darome ant popieriaus brūkšnį arba atsegame švarko vieną

sagą.
3. Žengdami nelygiu ir minkštu žemės paviršiumi, .stenkimės žengti lygiais žingsniais.

Taškas gali būti nustatomas iš bazės pasirinktų taškų tai vadinamu užkirtimo būdu pirmyn. Brėžinyje 22 
iš A vizuojame į miško kampą ir po to iš taško B ir 
gauname tašką C (miško kampas). Dabar toliau žiūrė
dami iš taško D per C, matome, kad ant linijos DC tąsos, 
guli miško pakraštys. Taigi, išmatavę AD, atidėję ant 
linijos AB, gausime tašką D, o jį sujungę su C ir pratęsę, 
gausime miško pakraštį.

Eidami iš vieno galo pagrindinės linijos (bazės) į 
kitą, turime pakeliui ant jos atžymėti visas išeinančias 
kryptis, t. y„ kelius, tvoras ir t. t. (žiūr. brėž, 22 E ir F).

Patartina, pasirenkant pagrindines linijas (bazes), kurios turi „persiūti" visą nuotraukos plotą, padalyti į 
dalis ir kiekvieną atskirai apdirbti, nes tokiu būdu išvengsime didelių nesąryšių-klaidų. Lengviau bus išdėstyti 
klaidas kiekvienoje dalyje atskirai.

Taškus, linijas ir figūras galima nustatyti šiais' būdais: 
a/poligoniniu(apėjimo)arba perimetriniu, . ,
b/poliniu, ■ '
c/koordinatu.
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a/POLIGONINIS BŪDAS. Sis būdas reikalauja, kad 
nuotraukinės figūros visos kraštinės ir visi kampai būtų 
betarpiškai matuojami. Darant kelio nuotrauką (brėž, .23. 
matuojame visas kelio dalis AB,BC,CD ir t. t. ir taip 
pat kiekviename kelio pasisukime nuvizuojame (nužiū
rime) pirmyn jo kryptį, kitaip sakant, nustatome tame 
taške pasisukimo kampą.

Jei turime uždarą figūrą (mišką, ežerą, uždarą mūrą irt. t.) ir ją aplink apmatuojame, tai visuomet gauname 
taške A nesąryšį (nesuėjimą) vietoj gavę kryptį EA, gausime EA1. Esant nesąryšiui AA1 mažam, neišeinan 
čiam iš mastelio ribos, išdėstome jį arba tiesiog (akiesnuotraukoj-krokyj). sujungiame E su A (brėž, 24,)

Norint nustatyti leistiną nesąryšį, sudedame figūros 
visas kraštines ir daliname iš mastelio. Gautą skai
čių padauginame iš trijų ir gauname leistiną nesąryšį.

b/POLINIS BŪDAS! Jis vartojamas tada, kada mes 
galime be kliūčių iš vidaus arba iš lauko prie matuo

jamo objekto prieiti. Čia matuojame kryptį ir jos ilgį iki taško O (brėž. 25,) vizuojame, j A,B ir 1.1., matuojame
atstumus iki A,B ir 1.1. Išmatuotus atstumus pagal 
mastelį dedame ant krypčių ir gauname taškus, a, b ir 
1.1., kuriuos sujungę gausime figūrą abcd panašią į 
ABCD. Del kontrolės, kad nebūtų klaidų kryptyse 
matuojame ir dar linijų ilgius AB, BC ir CD.

c/ KOORDINATŲ BŪDAS. Jis remiasi stačiakampių 
koordinatų principu ir vartojamas kreiviems kontūrams 
nutraukti. Svarbiausioje kreivumo kryptyje AB prave
dame liniją ab diagonale vadinama taip, kad ji negulėtų 

parenkami ant diagonalės ties charakteringais kontūro pasisutoli nuo kreivo kontūro. Taškai 1, m, n, ir 1.1.
kimo taškais. Dabar matuojame statmenis IA, me 
ir t. t., atidedame pagal mastelį ant popieriaus ir 
sujungę taškus tiesiomis ar lenktomis linijomis 
A, 1, g, f ir t. t., gauname kreivą kontūrą (brėž. 
26.). Patartina, kad diagonalė kirstų kreivąjį kon-

Brėž.26
turą, nes tada susikirtimo vietose gauname darbo
kontrolę.

Geležinkelio lanksmams išvesti gali būti panaudotas 
ir jo radiusas, kuris randamas taip: lanksmo pradžioje 

ir gale išvedame statmenis,, jų susikirtimo taškas ir bus 
apskritimo centras, o radiusas bus AC arba BC (brėž. 27.)

Prie krokio (akies nuotraukos) priguli dar santykinis 
ar išilginis mastelis, pav.: 1:25000 arba 1 km- 4 cm. Taip 
pat jeigu reikalas būtų reikėtų nubraižyti metrų ir 
žingsnių mastelį.

Visi reikalingi vardai turi būti įrašyti, būtent: vietovardžiai, vandenys, miškai, kalnai irt. t. Jei krokis butų
perbraižomas tušu, tai užrašams naudojamos ,,braižomosios" ir „redis" plunksnos. Rašto dydis priguli nuo pava

dinimo- svarbumo ir pagaliau nuo pačios nuotraukos 
dydžio. Kelių užrašai daromi brėžinio kraštuose (kelio 
gale ir pradžioj), užrašome iš kur ir į kur kelias eina 
ir atstumą km. iki svarbesnės vietos. Kaip tikrai kelių 
užrašai daromi matome iš brėž. 28.

Prie upių ir upelių be pavadinimo turi būti uždėta 
strėlelė, kuri iodo tekėjimo kryptį (brėž. 29.).
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Prie krokio (akies nuotraukos) labai dažnai daromas, kas ir pageidautina, aprašymas. Pav.: kelių gerumas, kaimai ir jų gyventojai, apylinkių pereinamumas ar šlapumas, miškai ir 1.1. Žodžiu stengiamasi aprašyti tai, kas iš akies nuotraukos nesimato arba jei ir matosi, sukeltų abejonių. Psktn. dipl. inž. A. Jakštas. .
KĄ YRA PASAKĘS./Žemiau paduodamos eilutės yra ištraukos iš skau- tybės Įkūrėjo knygos „Kelias į laimę"/Skautai vyčiai yra Atviro Oro ir Tarnybos brolija. Jie yra iškylautojai, sugebą viską patys pasigaminti, bet lygiai sugebą ir pasirengę pasitarnauti kitiems. Faktinai jie sudaro vyresniųjų skautų šaką skautiškajame judėjime — jaunuoliai per 17 m. amžiaus. Skautų stovyklinio auklėjimo 4 pagrindiniai tikslai yra — išlavinti:Būdą ir inteligenciją,Nagingumą ir sumanumą, Sveikatą ir jėgą,Tarnavimą ir pilietiškumąSkautų vyčių Brolija buvo organizuota visoje Didžioje Britanijoje ir britiškose užjūrio valstybėse. Sis judėjimas pasklido ir daugelyje kitų valstybių.Skautai vyčiai nėra vien tik brolija, bet — linksma brolija su savąja, stovyklose gimusia draugyste, su savo uniformomis ir savo „olomis" bei susitikimo vietomis visame pasaulyje.Kadangi skautai vyčiai sudaro keliautojų broliją, tai jūs. kaip josios narys, galite išplėsti jūsų keliones ir į kitas valstybes ir užmegsti draugystės ryšius su kitų tautybių broliais skautais.Šita mūsų judėjimo pusė yra ne tik įdomi ir auklėjanti, bet daro realų žingsnį būsimąjai pasaulio taikai užtikrinti, remiantis abypuse gera valia.Vyčiavimo tikslas yra įgalinti jaunuolius išaugti sveikais, laimingais ir naudinggais piliečiais ir kiekvienam duoti galimybę pasidaryti naudingą karjerą. Vyčiavimas vyresniajam berniukui duoda tikslą, palikdamas jį išganingoje įtakoje, kada jis pergyvena sunkų savo gyvenimo laikotarpį — pereina iš berniuko į vyrų amžių.Vyčių judėjimas jaunuoliams numato skautavimą su visais miško gyvenimo džiaugsmais /tiek daug vyrų klausė mane, kaip jie galėtų patirti skautavimo malonumų — ir tai yra kelias/.Vyčių brolija padeda jaunuoliams, turintiems per 18 m. amžiaus, pasirengti draugininko bei instruktoriaus vietai Skautų Sąjungoje, jei jie to nori.Vyčiavimas, remdamasis ištirtu pagrindu, jaunuoliams duoda progų atlikti naudingus patarnavimus kitiems.Kaip skautas vytis, kuris stengiasi tapti geresniu žmogumi ir piliečiu, jūs esate stebimas / ar jūs žinote ar ne / kaimynystės bei jūsų skautų dr-vės berniukų. Berniukai yra baisūs pamėgdžiotojai, ir aš apgalvotai vartoju žodį „baisūs", nes baimė pagauna žmogų kai pagalvoji, kiek bloga ir kiek gera gali būti padaryta berniukams rodomais pavyzdžiais.

BADEN — POWELLIS?Kaip skautas vytis arba kaip vyresnis berniukas, jūs turite ant savo pečių tokią atsakomybę, kokios jūs iš kaito net neįsivaizduojate. Jūs galite vesti berniukus į gerą arba į blogą, atsižvelgiant į tai, ką jūs pats darote bei sakote.„Būti geru yra kilnu, bet kitus mokyti būti gerais yra kilniau ■—- ir daug mažiau vargo." Tai yra Marko Twaino posakis, bet aš abejoju dėl šio posakio galo nuo tada, kada pradėta mokyti asmeniniu pavyzdžiu, todėl būkite rūpestingi. Būkite rūpestingi jei ne dėl- savęs, tai bent dėl jų. Jūs galite matyti, kad, jei jūs esate linkę padaryti daug gera jūsų jaunesniems broliams, jūs turite čia didelę- progą. Jūs galite vesti juos, pavyzdžiu rodydami savo elgesį, į. linksmą ir vyrišką draugystę, į tiesų gyvenimą ir švąrias kalbas. Kai jau tie, kurie yra Skautų Sąjungos nariai, o ir kiti, yra susirūpinę šiuo reikalu, aš užakcentuočiau tarnavimo galimumą ir būtinumą paprastose vyčių gyvenimo aplinkybėse ir nurodyčiau, kad skautas vytis pirm visko turi stengtis pritaikinti savo' idealus gyvenime. Tatai, man atrodo, būtų geresnis skautiškojo patyrimo apvainikavimas, nei siųsti draugus ieškoti kitokių veikimo sričių. Aš tikiuosi, kad šiuo keliu mes sustiprinsime visą skautybėje slypinčią idėją ir pabrėšime ko mes tikrai norime, kaip mes įkūnysime skautybės idėjas mūsų kasdieniniame gyvenime ir tai tokiu būdu, kad žmonės būtų paliesti skautybės burtų ir pagelbėti jos idealų.Laimėjimas yra jūsų, jei tik jūs teisingai vairuojate jūsų laivą. Iš visos širdies aš linkiu jums pasisekimo, o skautai jums linki„GERO STOVYKLAVIMO".Baden Powell of Gilwell.. Laisvai vertė psktn. R Vidugiris.

Pietūs Tėvynės Tunto stovykloje. Foto J. Sapkaus.
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DARBAS ORO SKAUTŲ VIENETUOSE.
Pradėdamas darbą oro skautų vieneto vadas turi 

žinoti, kad oro skautas, neišlaikęs egzaminų į skau
tiškojo patyrimo laipsnius, negali laikyti egzaminų į 
tokį pat oro skautų patyrimo laipsnį t. y.- į III oro 
skautų specialųjį., patyrimo laipsnį galima laikyti 
egzaminus tik išlaikius į III skautų patyrimo laipsnį 
ir t. t. Vieneto vadas pagal tai derina savo darbą ir 
neužbėga pirmyn su specialiąja programa. Skautiš
kojo ir specialiojo patyrimo programoms galima 
ruoštis lygiagrečiai, bet egzaminavimas ir patyrimo 
laipsnių įsigijimas turi eiti ta tvarka, kaip jau 
nurodyta.

Be specialiųjų oro skautų patyrimo laipsnių pavie
niai skautai ar visas vienetas kartu gali įsigyti tam 
tikras oro skautų specialybes, apie kurias kaip ir 
apie oro skautų patyrimo specialiąją programą, bus 
pranešta atskirai.

Dirbant teks susidurti su specialiosios literatūros, 
ypatingai periodinės, trūkumu. Čia puiki proga skil- 
tininkams įtraukti į darbą visą skiltį, renkant 
žinutes, straipsnius, nuotraukas karts nuo karto 
pasitaikančias laikraščiuose. Visa, tai išsikerpame, 
klijuojame ant atskirų vienodo formato lapų ir jų 
didesmiam kiekiui susirinkus, įrišame. Tokiuose 
rinkiniuose galima susirinkti daug įdomios ir nau
dingos medžiagos.

Vienetų vadams tenka nelengvas uždavinys sekti 
visas aviacijos naujienas ir per sueigas informuoti 
savo skautus.

Paremti vieneto aviacinį darbą vadai kviečia 
vietoj gyvenančius specialistus, kurie kaip vieneto 
instruktoriai, padeda oro skautams.

Oro skautai pyatingą dėmesį atkreipia į aero- • 
modelizmą ir į sklandymą. Mūsų sąlygose visur yra 
itin nepalankios darbo galimybės sklandymui, todėl 
laikinai tenka atsisakyti nuo didesniu mastu sklan- 

. dymo apmokymo bei lavinimo pravedimo. Sklandymo 
organizavimas lieka atskirų asmenų iniciatyvai ir nuo 
jų asmeniškų sugebėjimų pareis- šio darbo pasise- . 
kimas. Žinoma, oro skautų tas neturėtų atbaidyti nuo 
sklandymo. Jie prisitaikindami prie vietos sąlygų, 
ypatingai, jei; arti, yra buvusių vokiečių sklandymo 
mokyklų su galimu panaudoti inventoriumi, daro - 
atitinkamus žygius ar bandydami visa tai gauti nauT 
dotis, ar rūpindamiesi medžiaga patys mėgina pasi
statyti sklandytuvą. Prie sklandymo pritraukiami tik 

vyresnio amžiaus 115—17 metų/ oro skautai.
Dabartinėse mūsų gyvenimo sąlygose tenka skirti 

visą dėmesį aeromodelizmui. Tai yra puikus užsiėmi
mas visiems oro skautams. Jis padės susipažinti su 
aviacija iš praktiškosios pusės. Neskraidančiais lėk
tuvų ar sklandytuvų modeliais puošime savo buklus, 
surengsime jų parodėles, o pasistatę skraidančių 
modelių rengsime tarpusavio varžybas, registruosime 
geriausias vieneto pasekmes. Teneatbaido mūsų rei
kiamos medžiagos trūkumas. Sumanus ir nagingas 
skautas visur ras išeitį. Teks tik palandyti po krau
tuves, ypatingai buvusias vokiečių specialias mode- 
listams. Ten.vis šio to dar užtiksime, o toliau viskas 
priklausys nuo mūsų apsukrumo.

Sveikų oro skautų tradicijų kūrimas.
Kadangi kiekvienas oro skautas yra pirmoje 

eilėje skautas, tai mūsų tarpan neturi įsibrauti jokie 
"lakūniški" papročiai, nesuderinami su skautų įsta
tais, ypatingai dešimtuoju. Mūsų dainos, šūkiai, 
pasirodymai prie laužo turi būti skautiški, -bet kartu 
persunkti meile mūsų specialybei ir toms oro erd
vėms, kurių užkariautojai mes esame.
Bendradarbiavimas skautiškoje periodinėje spaudoje.

Kad oro skautų skyrius' "Skautų Aide" pilnai 
atitiktų savo paskirtį, reikalinga mūsų visų, o ypa
tingai specialistų, bendradarbiavimas. Savo žiniomis, 
patyrimu turime pasidalinti su visais oro skautais. 
Tad nedelsdami rašykime apie savo darbą korespon
dencijas, siųskime savo konstrukcijos modelių staty
bos aprašymus su brėžiniais ir nuotraukomis. Mokan
tieji svetimų kalbų išverskime straipsnių mums 
rūpimomis temomis, o galintieji ir patys jų parašy
kime. Visą tą medžiagą siųskime Vadijos Oro Skautų 
Skyriui, kurs ją tinkamai sugrupavęs patieks „Skautų 
Aido" ar „Skautybės" redaktoriams.
Bendradarbiavimas su Vadijos Oro Skautų Skyriumi.

Kuo bus tampresni ryšiai tarp oro skautų vienetų 
■ir Vadijos Oro Skautų Skyriaus, tuo mūsų darbas 
taps našesniu. Nevenkime pasidalinti savo rūpes
čiais, sunkumais ar darbo metu kilusiais neaiš
kumais. Iš to bus daromos atitinkamos išvados ir 
pagal jas derinsime savo veiklą.

Vadijos Oro Skautų Skyriui pirmasis ir svarbiau
sias uždavinys patiekti apdirbtą medžiagą specia
liųjų patyrimo laipsnių programai. Kol negalime tam 
išleisti atskiro leidinio, tol visa- tai tieksime per
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,.Skautų Aidą" ar „Skautybę” bei atskirais aplinkraščių priedais.Taip pat prašoma painformuoti, jei kur susidarytų sąlygos apsirūpinti didesniais kiekiais aeromodelių ir sklandytuvų statybos tinkamos medžiagos, ar atsirastų galimybė pravesti sklandymo apmokymų.Susipažinę su mūsų užsibrėžta programa pamatysime, kad turime daug daug nuveikti. { šį darbą kviečiame visus besidominčius aviacija skautus bei jų prietelius aviacijos specialistus. Ir taip bendromis jėgomis parengsime oreivius, kurie drąsiai galės stoti šalia kitų tautų erdvių nugalėtojų. Tad vykdydami savo obalsį „Dievui, tėvynei ir artimui" sieksime" aukščiau,1 toliau, greičiau".L. S. B. Vadijos Oro Skautų Skyrius.

Oro skautų uniforma.Išleistoje L.S.S. Vadijos knygutėje "Mūsų uniformos" trūksta kai kurių nurodymų apie oro skautų uniformą. Juos patiekiame papildymui.1. Palaidinė dėvima pilkos / vidutinio tamsumo / spalvos su dviem kišenėm / žiūr. knygutėj br. 11 /.2. Kaklaraištis — oro skautų geltonas, vyr. oro skautų mėlynas.3. Švilpuko virvelė — kaklaraiščio spalvos.4. Sklandytojo ir aeromodelisto A, B, C laipsnių ženkliukai / išsiuvinėti / dėvimi ant dešiniosios rankovės, virš specialybių ženkliukų.L.S.B. Vadijos Oro Skautų Skyrius.SKAUTAIGyvename rafinuotąjį technikos amžių. Beveik kiekvieną dieną girdime apie naujus išradimus įvairiausiose srityse. Didelės ir mažos tautos lenktyniauja savo išradimais. Pažymėtina, kad per paskutinius metus ypatingai daug dirbta ir daug kas nuveikta dėl oro erdvių užkariavimo. Kas prieš ke- lioliką ar kelerius metus buvo svajonė, šiandien virto tikrove. Šiandien Atlantas ir kiti vandenynai raižomi visomis kryptimis, tačiau daugiau jau tuo nieks nesistebi. Moderniosios aviacijos dėka kiekviena žemės rutulio vietovė pasidarė netolima ir trumpu laiku pasiekiama. Kelerių motorų lėktuvai 400—500 klm. per valandą kelionės greičiu, aprūpinti radio prietaisais, paskutiniu metu net radaru, per rūkus matančia akimi ir nustatančia tiksliai atstumus nuo aplinkinių daiktų, atlieka šias keliones. Pavargusį lakūną pavaduoja automatiniai prie'.aisai, kurie valdo lėktuvą. Anksčiau - tokios kelionės reikalaudavo pasiryžimo ir nepaprastos drąsos. Prisiminkime’ šia proga mūsų Transatlantinius Didvyrius Darių ir Girėną. Jie tiesiog primityviškais prietaisais aprūpintu lėktuvu leidosi kelionėn per Atlantą ir perskrido be nutūpimo 6411 klm. per 37 vai. Tai buvo tuo metu antrasis pasaulinis rekordas skridimo tolumon. Bet kas svarbiausia, kad jų skridimas yra laikomas vienu tada tiksliausiu aeronavigaciniu atžvilgiu skridimu. Darius ir . Girėnas savo žygiu, įrodė, kad jie buvo ne tik didelės drąsos ir pasiryžimo, bet ir aukštos kvalifikacijos lakūnai. Jie tai atsiekė savo kruopščiu darbu per eilę metų. Jų žygiai ir atlikti darbai lai būna paskatinimu Lietuvos jaunimui esančiam ištrėmime.Tiesa, gyvendami nenormaliose sąlygose negalime tiek nuveikti ir atsiekti kaip kitos tautos. Tačiau 

į ERDVES!nenotmalios gyvenimo sąlygos negali būti kliūtimi darbui. Reikia daryti tai, kas galima daryti. Mes žinome, kad pirmaisiais Lietuvos Nepriklausomybės metais darbo. sąlygos buvo taip pat sunkios, tačiau niekas del to rankų nenuleido. Visi ėmėsi atstatymo darbo. Paliesime, kad ir rūpimą mums sritį — aviaciją. Lietuvos aviacija buvo sukurta iš nieko. Apleidžiant vokiečiams Lietuvą iš jų atiteko keletą jau mažai tinkamų skraidymui lėktuvų. Tačiau kiek daug naudos buvo iš tų lėktuvų, jei neturėjome nei lakūnų, nei mechanikų, nei pagaliau degamos bei tepamos medžiagos. Ir štai Lietuvos jaunimas ėmėsi darbo, stengėsi įgyti sau sparnus iškilti į erdves. Ir tas darbas neliko be pasėkų. Lietuva, dėka tam jaunuomenės darbui ir pasiryžimui, įgijo galingus sparnus. Štai 1939 m. rugpiūčio mėn. surengtose aviacijos sporto varžybose Kaune, kuriose dalyvavo Lietuva, Suomija, Estija ir Latvija, Lietuva laimėjo visose varžybų šakose pirmąsias ir antrąsias vietas palikdami svečiams tik paskutiniąsias. Kurioje gi dar sporto šakoje Lietuva pasiekė gražių rezultatų? Šias varžybas matė vokiečių lenkų ir kitų kraštų aviacijos atstovai ir buvo nustebinti Lietuvos lakūnų, kvalifikacijomis. Kaip matote, pradėta iš nieko, o kokie gražūs rezultatai.Šiuo metu taip pat neturime nieko, o vis dėlto, mes raižysime lietuviškais sparnais savo padangę. Reikia turėti tik noro dirbti ir visos kitos kliūtys bus nugalėtos. Mūsų pradžia bus labai kukli. Lietuvos Nepriklausomybės pradžioje buvo bent keletą pasenusių lėktuvų, o dabar ir tai neturime. Bent nusiminti nėra ko. Pradėkime nuo lėktuvų modelių statybos, o vėliau turėsime ir lėktuvus.
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Modelizmu pirmiausia turėtų susirūpinti mūsų skautai, nes skautų organizacijoje kuo skaitlingiausiai susibūrusi išvietinta lietuviškoji jaunuomenė. Lietuvos Aero Klubas savo laiku yra išleidęs ne vieną modelistų instruktorių laidą. Tie instruktoriai yra išsiblaškę su savo artimaisiais po visą "vakarų Vokietiją. Juos reikia pakviesti instruktuoti skautų mo- delistų būrelius. Taipgi LAK yra parengęs gana didelį skaičių modelistų. Šie turėtų būti įtraukti į mode- lizmo darbą. Pagaliau beveik kiekvienoje tremtinių stovykloje rasime ir lakūnų, kurie savo patyrimu mielai padės skautams jų darbe. Taigi įsteigti skautams modelistų būrelius atrodo lyg ir nebūtų sunku. Lieka tik medžiagų įsigijimo klausimas. Tačiau daug medžiagos galima susirasti ir patiems modelistams, o pagaliau UNRRA niekuomet neatsisakys šiame reikale skautams padėti. Kad modelistų darbas būtų našesnis, reikalinga tarp atskirų būrelių, arba nors tarp vietinio būrelio modelistų dažnai "daryti jų pagamintų modelių varžybas. Tas duoda kiekvienam modelistų, dažnai daryti jų pagamintų modelių varžybas. Tas duoda kiekvienam modelistui pastebėti savo konstrukcijos netobulumus ir pasimokyti iš kitų.
Be modelizmo, atrodo, kad šiuo metu būtų galima atgaivinti ir sklandymą. Teko patirti kad anglų zonoje yra buvusių vokiečių sklandymo mokyklų angaruose užsilikęs dar vienas-kitas mokomojo tipo sklandytuvas. Ar nepravartu būtų oro skautams padėti pastangų išsiaiškinti tų sklandytuvų stovi ir gauti teise jais naudotis. Sklandymo instruktorių ir sklandytojų lietuvių tremtinių tarpe yra gana daug.
Taigi per modelizmą ir sklandymą eikime prie motorinio skraidymo Iš ,,C" piloto sklandytojo pa

rengti motorinio skraidymo pilotą — lakūną, nėra jau taip sunku. Tai jau įrodė savo laiku LAK praktika.
Čia noriu dar pridurti, kad nepakanka vien noro būti> lakūnu. Lakūnams reikalinga turėti tokių savybių, kokias ne kiekvienas asmuo turi. Žinoma, pirmiausia reikia turėti noro būti lakūnu. Pagal įsakymą dar niekas nėra tapęs lakūnu. Toliau lakūnui reikia turėti gerą sveikatą, daug drąsos ir pasiryžimo. Asmuo norįs būti lakūnu, turi būti patikrintas gydytojo, ar sveikatos atžvilgiu tinka lakūno tarnybai. Tik visiškai sveikas organizmas gali pakelti visus skridimo rėžimus. Lakūnas taip pat privalo turėti ir tobulą dvasinę konstrukciją. Tik sveikas ir šaltas protavimas gali daryti sveikus sprendimus, o kad padarius teisingą sprendimą, reikalinga sugebėti greitai ir tiksliai suprasti ir įvertinti padėtį. Be geros sveikatos ir tobulos dvasinės konstrukcijos reikalaujama iš lakūno dar turėti ir bendro mokslo žinių. Be kitų dalykų lakūnui yra itin svarbu matematika, fizika ir geografija. Taigi kas nori būti lakūnu, visa tai turi imti dėmesin.
Mes šiuo metu pergyvenome laikotarpį, kada oro erdvės stengiamasi užkariauti ir panaudoti žmonijos gerovei. Neatsilikime ir mes ir įrodykime, kad lietuvių tauta kovoja dėl žmonijos gerovės, nenori likti niekam skolinga. Savo darbo pasiektais rezultatais įrodykime, kad lietuvių tauta turi teisę būti lygiateisiu nariu pasaulio tautų šeimoje. Tavo, jaunuomene, darbai, pasiryžimas ir aukos nebus veltui.

L. A. K. Jz. Krygeris..

Jėgos gana ... tik visi iš karto ... up! Va, ten noksta vynas . . . Nuotr. S. Pranckunas.12
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PRIE STOVYKLOS LAUŽO
Kas vakarą vainikuots lauželis 
jaunučių skautiškų širdžių, 
Maloniai kibirkštis į dangų kelia, 
Dievuliui tardamas saldžių sapnų!

Svetimame miške, kaip saulutei į guolius nusi- 
Pakyla gelsvas liepsnų kamuolys, [leidus, 
Apšviestuos linksmučių skautų veiduos 
Pasklinda džiaugsmo klegesys.

Ir vėl po dienos darbo ilgo,
■ Ir po apstulbusių jausmų, 

Entuziazmas sielą smilgo
. Besisupąs tarp žaismo ir dainų.

Ir kaip paliestos jausmų stygos 
Prabyla, „ateina naktis", 
Gamtos ramybei liekam lygūs 
Išskyrus budinčio akis.

Skit. V. Venckus

KAŽIN? . .
Kažin, ar motina mane dar pamatys, 
Pareinant lauko keliuku nuo Avietyno? 
Ar plaks dar džiaugsmo nerimu širdis, 
Paspaudus ranką nuoširdaus kaimyno?

Kažin, ar pasitiks mane savi veidai,
Tėvų sodyboje prie šimtamečio klevo?
Gal pasakys man jie: — „Tu viską praradai, 
Ir viskas, ką matai, — šiandieną jau ne tavo" ...

SKLANDYTOJŲ MARŠAS.
Vilioja mus melsvieji toliai, 
Melsvieji toliai ir pavojai;
Nežinom mes, kas yra baimė,
Kilti į saulę — mūsų laimė!

Kilkim aukštyn, kilkim aukštyn, 
Sakalai, aukštyn!

Pušų miškai kilimus kloja, 
Žvejo dukra skarele moja .. .
Lietuvis žemėj, jūroj, ore:
Audringa Baltija kartoja.

Kilkim aukštyn, kilkim aukštyn, 
Sakalai, aukštyn!

Mes tų vaikai, kur avi vyžom, 
Paukščių keliais skrist pasiryžom.
Nėra pasauly kliūčių tokių, 
Kas mūs sparnams kelius užstotų.

Kilkim aukštyn, kilkim aukštyn, 
Sakalai, aukštyn!

Vikt. Galinaitis.

Gyvenimas toks liūdnas, neramus, 
Seniai, seniai mane nuo tėviškės atplėšė. 
Tiktai sapne matau gimtus namus, 
Ir dieną naktį mintys juose vieši.

Kažin? kažin? ... — vis klausiu nuolatos.
Bet nieks į klausimus tuos neatsako.
Toli nuo vargstančios tėvynės prarastos 
Širdis vien ilgesiu susopus plaka.
Seedorf, 1946. IX. 26 d.

Juozas Mikštas

VYČIŲ DAINA
Mūsų vyčiai kai išeina 

. Ir užtraukia linksmą dainą,
Ei, lietuvi, ar .žinai, 
Žengia dvasios milžinai.

Už idėjas mūs skautybės 
Ir už meilę mūs tėvynės, 
Jei žygiuosime narsiai, 
Džiaugsis Tėviškės laukai.

Mūsų pareiga padėti 
Artimui ir jį mylėti, 
Viską Lietuvai aukot, 
Už ją mirti nebijot.

Mūs draugovė kai pareina
Ir užtraukia linksmą dainą,
Lenkia gėlės galveles, 
O seselės širdeles.

s. v. vyr skilt. P. P.
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jPOsvenmu,

L. S. Brolijos II—ji Vadovų Stovykla.Skautiškasis įaugimas, auklėdamasis pagal moderniuosius skautystės auklėjimo metodus, gražiai savo veikimą šakodamas, neatsilieka naujų vadovų parengime, bei jų mokslinime. Nepraėjus pilnai dviem mėnesiam nuo pirmosios skautų vadovų stovyklos, kai toje pačioje vietoje, Horneburge, įvyko antroji skautų vadovų visų trijų zonų stovykla, užtrukusi . nuo spalio mėn. 1 iki 12 dienos. Stovyklavo 33 skautų vadai šių stovyklų: Wiesbadeno, Scheinfeldo, Liobeko, Weilheimo, Ingolstadto, Schleswigo, Tolk, Gross'hešepe, Uchte, Oberleningeno, Hamburgo ir kt. Stovykla buvo pavadinta „Ragainės" vardu, kuriai vadovavo pats vyriausias skautininkas Dr. V. Čepas, adjutantas psktn. M. Marčiukaitis, ūkio vadovas vyr. skl. R. Mikalauskas. Vienas. svarbiausių stovyklos tikslų — suteikti draugininkams reikiamos jų darbui medžiagos, kad galėtų sėkmingiau ir geriau vadovauti draugovėms. Daugiausia buvo duota medžiagos iš ideologijos, skautų istorijos, metodologijos, stovyklavimo, skautiškų vienetų veikimo, bendro lavinimosi ir kita. Buvo skaityti šie pašnekesiai: vyr. skautininkas dr. V. Čepas: „Mūsų organizacinė sudėtis" „Dešimt įstatų", „Skautų organizacija kitų organizacijų tarpe", „Mūsų uždaviniai", psktn. St. Vytietis: „Stovyklavimo įrangos", „Virinio būdai lauke ir kitur", „Vyčių budėjimas", paskn. A. Samusis: „Skautų organizacijos ideologiniai metmenys", psktn. D. Dainutis: „Mazgų pritaikinimas", „Skautas vytis ir šeima", psktn. M. Marčiukaitis: „Skautų laužai", „Estetinis ugdymas stovykloje", „Mūsų uniformos", sktn. A. Krausas: „Skautas gamtos ir gyvulių draugas", „Skautiškoji spauda išeivijoje", Gen. T. Daukantas: „Anglų kalbos prieinamumas", „Skautas optimistas", „Potvyniai ir atoslūgiai", vyr. sktl. J. Račys „Topografijos pagrindai", Sktn. VI. Pauža: „Pasaulio skautų apžvalgos istoriniai metmenys", „Draugovės darbo planas", kur skautų vadai plačiai buvo supažindinami su draugovės darbo plano pagrindais, draugininko darbo metmenimis, skautų vidiniu ir išoriniu auklėjimu, skautystės ugdymo draugovėje, skiltininkų tobulinimąsi, skautų vaidmeniu sueigoje, skilčių konkursais ir kita. Po pašne-. kėsio, pagal duotą pavyzdinį draugovės darbo planą kiekvienas stovyklautojų turėjo sudaryti trijų mėnesių draugovės darbo planą. Darbus patikrinus, 

stovyklautojai buvo įpareigoti namie atlikti draugovėje praktiką. Be to, dar šešių savaičių laikotarpyje parašyti po atatinkamą referatą. Stovyklautojai, atlikę duotus uždavinius, bus laikomi baigę šią skautų vadovų stovyklą. Be visos eilės pašnekėsiii buvo padaryta trys draugovės sueigos, viena pavyzdinė ir 3 parodomosios, dvi iškylos, du naktiniai pratimai ir t. t. Skautų vadams didelį įspūdį ir gražius prisiminimus paliko, sktn. P. Knoth vadovaujant naktinis pratimas, kur stovyklautojai tamsią lietingą naktį per dvi valandas netoli Horneburgo, per kanalą potvynio metu pastatė tiltus. Reikia pastebėti, kad skautų vadovai parodė didelį sumanumą ir sugebėjimą per trumpą laiką gerai ir tvirtai -pastatydami 3 tiltus.Nemaža laiko buvo paaukota ir diskusijoms, kur buvo iškelta visa eilė kai kuriose stovyklose pasitaikančių kliūčių bei sunkumų skautiškame darbe, sutinkančių iš vietos mokyklų vadovybių, ar iš kai kurių organizacijų. Tačiau zeikia pasakyfi, kad visos tos kliūtys ne tik nesutrukdė bet priešingai dar labiau sucementavo skautus į glaudesnį vienetą, priduodamos daugiau ryžtingumo dirbti dėl gražesnio skautiško gyvenimo. Buvo dar tartasi dėl ateities veikimo suintensyvinimo, santykiai su stovyklų visuomele, mokykloms ir t. t.Po sėkmingo ir vaisingo darbo stovykla buvo baigta aktu ir tradiciniu laužu, kur sktn. P. Knoth buvo įteikta lietuviška skautiška lelijėlė, kaip garbės paskautininkui. Skautininkas P. Knoth savo kalboje, be visos eilės lietuviams skautams linkėjimų, pareiškė, kad jo vienintelis asmeninis noras, kuo greičiausiai su savo draugove aplankyti lietuvius skautus laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Vyr. sktn. V. Čepas vietos UNRRA-os direktoriui ir kitiems padėkojo už didelį širdingumą ir prielankumą parodytą stovyklavimo metu. Baigusiems vadų stovyklą palinkėjo sėkmingai dirbti skautiškąjį darbą, duodant didžiausią pynę darbų skautiškąjai šeimai. Stovyklos užbaigtuvių iškilmėse dalyvavo nemaža ir kviestinių svečių: anglų vokiečių ir mūsų visuomenės. Be to, stovyklavimo metu atvykę iš Hamburgo Pabaltės Universiteto keturi studentai ir du stovyklautojai davė Horneburgo apylinkėje viename miške skauto vyčio įžodį.14
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Po vaisingo darbo, naudingai praleisto laiko, laužui gęstant, paskiros skiltys užsidegė savo žibintus, išsinešdamos. simboliškai ugnelę, rusenančią dvi savaites „Ragainės" skautų vadovų stovykloje. Taip užgeso antroji skautų vadovų stovykla, kurioje per visą laiką vyravo giedri nuotaika, darnus sugyvenimas ir intensyvus darbas. Sktn. VI. Pauža.
Stovyklą Prisiminus.Seligenstadto skautų stovylos aikštelėje, ant Maino pakrantės, palydint Tautos Himnui, vieną gražią, š. m. rugpjūčio mėnesio popietę, paskutinį kartą nusileido lietuviška trispalvė. Paskutinį kartą- čia gamtoje kreiptasi į Aukščiausiąjį maldos žodžiais dėkojant už suteiktas gėrybes stovyklavimo pietų ir tikėjimu viliantis Apvaizdos pagalbos sunkiame tremtinių kelyje. Paskutinį kartą sutartinai plaukė Marijos giesmė iš jaunų krūtinių, o jos švelnią melodiją tykiai kartojo pašlaitės šilas.Tuntininkas sktn. Tallat-Kęlpša pranešė, kad jaunieji po dviejų stovyklavimo savaičių, turės apleisti šią gražiąją vietovę, kas ištraukė ne vienam jautresnės širdies sesutei ar broliui blizgančią ašarą.Su šia žavia apylinke artimai susigyvenome. Neskaitant rajono ir palapinių, čia pažinome kiekvieną takutį, vedantį į šlaito viršūnę, iš kur atsiverdavo gražūs vaizdai. Visi krūmai, teikiantys malonų pavėsį, jaunųjų gamtos draugų buvo pažįstami ir globojami. Sraunios upės vanduo, kiekvieną panorėjusį į jį įžengti, maloniai apglėbė ir gaivinančiai globojo nuo karštų saulės spindulių.Sunku skirtis su vadais, kurie visą stovyklavimo laiką rūpestingai globojo jaunuosius. Jautrūs brolio Tallat-Kelpšos žodžiai ir gilios psktn. Kauno mintys paveikė ne vieną skautą-tę. Tai lyg atskiros gėrio sėklelės, krito giliai sielon, kad vėliau iš jų galėtų bujoti gražios mintys su nepamirštamais prisiminimais.Tunto adjutanto psktn. Domarko švilpukas, kiekvieną rytą negailestingai .plėšė iš guolio, miegu leip- stantį stovyklautoją, bet puikus rytmetis, šaltas upės vanduo, jaunuolį atgaivindavo ir gerai nuteikdavo. O šiandieną atsisveikinant, tas nelemtas švilpukas, koks jis malonus praeityje tapo, lyg- muzika skamba kiekvieno ausyse.Vyresniųjų skautų duotas vyčio įžodis su paslapčių gaubiamomis apeigomis, šiurpi vidurnakčio kelionė, nežinoma vietovė, laužas, priesaika, kilnios br. Kauno ir br. Domarko mintys, neišdildoma prisiminimų antspaudą užspaudė kiekvieno vyčio širdyje.Stebuklingąi gražūs vasaros vakarai su laužais ir jų- programomis, kiekvieną perkėlė kažkur į užburtą svajonių šalį. Brolių jūrininkų lietuviška sutartinė savo švelnia, visiems artima meliodija, jaudino kiekvieną. Daina priminė tokius pat tykius vasaros vakarus ir kai kam įdomiąsias iškylas savo žemėje. Jaunesniųjų sesių ir brolių pasirodymuose, be nuotaikingų daly

kėlių, vaizduojančių stovyklos gyvenimą, jautėsi miela lietuviška dvasia. Vyčiai, koncentravę stovyklaujančius prie laikraštuko „Stovykla“, laužo me.u per „radio" sumaniai pavaizdavo stovyklos teigiamy- , bes ir neigiamybes jumoristine forma. Laužo pasirodymais, be stovyklaujančių ir atvykstančios lietuvių visuomenės, gėrėjosi ir UNRROS dir. Mr. Conti.Po baigiamosios br. tuntininko kalbos, nuolatinis jaunųjų bendradarbis psktn. Kaunas, tarė padėkos žodžius sesėms ir broliams už gražų bendradarbiavimą. Toliau jis pareiškė pasigėrėjimą naudingai praleistu laiku, kuriame šalia skautiškų žaidimų buvo lavinamas pastabumas, greita orientacija ir sumanumas. xTunto adj. br. Domarkas priminė sesėms ir broliams nepamiršti, bet gyvai prisidėti prie stovykloje paskelbtų konkursų: geriausio rašinio, įdomiausios nuotraukos ir stovyklos emblemos. Ją atspausdinus ant medžiagos, numatoma nešioti prie uniformos, kaipo stovyklos prisiminimą.Vėliau užkasama į žemę stovyklos istorija. Šią vietą, po daugelio metų atsitiktinai iškasus, rasti dokumentai pasakys apie čia stovyklavusius mažai žinomus skautus — lietuvius.Stovyklavimo pabaigos oficialioji dalis baigta. Jaunieji, gavę vadų nurodymus, griebėsi ardomojo darbo. Netrukus palapinių miesto vietoje, rikiuojasi tvarkingi ryšuliai.Stovyklos vietoje visa, kaip 'buvę: lygios aikštelės, visur pavyzdingas tvarkingumas, tik numinta žolė galėtų ką nors papasakoti apie prabėgusias dienas.' /S./
Lehrte,Spalio mėn. 20 d. “Dariaus Girėno" k. s. vyčių būrelis suruošė vakarą-„laužą". Nors Lehrtėje skautai pasirodo dažnai, visuomet būna visuomenės maloniai sutikti.Laužo programoj drama: „Ištrėmimas" dviejų veiksmų ir pora komedijų. „Antano Smetonos" ir „Marijos Pečkauskaitės" draugovės, programą paįvairino skautiškomis dainelėmis, tautiniais šokiais, eilėraščiais ir t. t.Tolimesni užsimojimai ruoštis patyrimo laipsniams ir lapkričio mėn. 23 d. A. G.
Muncheno —■ Freimano skautai švenčia metines.Prieš metus UNRRA vadovybė lietuviams pasiūlė įkurti skautų-čių vienetą. 1945.9.22 įvyko pirmas susirinkimas, kuriame dalyvavo saujelė jaunimo, tvirtai pasiryžę tęsti Baden — Powelio idėjas, taurinti lietuvišką dvasią.Pradžia buvo sunki, bet geri norai ir darbas nugalėjo. Freimano vietininkija turi 60 narių. Veikia 2 mergaičių ir 1 berniukų skiltis, bei sk. Vyčių ir jaun. skautų-čių būreliai. Visi davę įžodį ir daugumas jau išlaikę į II pat. laipsnį. 15
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Skautai-ės uoliai prisidėjo prie lietuvių kolonijos 
darbų, Devintinėse statant .lietuvišką kryžių, ren
giant lietuvišką skyrių tarptautinėje parodoje ir t. t. 
Dalyvauta 2 tarp, laužuose, kur teko pirma vieta 
atliekant meninę programą. Tarpt, parodoje kartu 
su ukrainiečių bei rusų skautais lietuvių skautai 
įrengė pavyzdinę stovyklą, kurioje parodyta stovy
klos virtuvės įrengimai, laužas ir papuošimai prie 
palapinių. Stovykla buvo gausiai lankoma žiūrovų.

Padarytos iškylos į Garmisch-Partenkirchen kalnus, 
Schongau, Grūnwaldą. Čia užmegsti su vokiečių ir 
vengrų skautais draugiški santykiai, kurie palaikomi 
ir dabar. Stovyklauta Steinebache ir Chiemsee, pir
moji stovykla buvo skirta skautiškam patyrimui, 
antroji —- gamtos ir vietovių pažinimui.

Stovyklų ir iškylų metu dalyvauta laužuose, kur 
vokiečių ir vengrų skautams parodyta tautiški šokiai, 
dainos ir taut, rūbai.

1946 10.6. Freimano skautai-ės šventė metinės, į 
kurias atsilankė Pirmijos atstovas sktn. K., Mūn- 
cheno gimnazijos kapelionas dr. V., kolonijos bei 
gimnazijos vadovybė, ukrainiečių skautų atstovai ir 
lietuvių visuomenė.

Žengiant į antruosius metus tikimasi pasiekti dar 
didesnio darbo našumo ir skaut. tobulumo sekant 
Baden Powelio idėjomis. /L/

Seligenstadt.
Skautai lavinasi.

Seligenstadto tunte, sk. vyčiams yra apvestas 
įaun.esniųjų švietimas ir kultūrinis lavinimas. Tai 
numatyta atlikti per vietos sienlaikraštį ir paskaitas. 
Dabartinėse sąlygose tai įvykdyti nevisai lengva. 
Nežiūrint į tai vasarą buvo puikiai nusisekusi stovy
kla ir Tautos šventės minėjimas kurį sumaniai 
■suorganizavo ir pravedė tunto adj. psktn. Domarkas. 
Skautai vyčiai pasirodė su aštuntu “Skautų Žodžio" 
numeriu. Sienlaikraštyjej šalia rimtų straipsnelių 
telpa lengvi pasiskaitymai, eilėraščiai, kronika. Laik
raštukas iliustruojamas "lakūno Napalio" karika
tūromis / eina tęsiniu / ir. nuotraukomis iš vietos sk. 
gyvenimo.

. Skltn. Zinkaus iniciatyva suruošta ir numatoma 
suruošti visa eilė paskaitų. Jau išklausytos: "Skauto 
pirmosios pagalbos vaistinėlė", “Higienistams žino
tina oro skautams“, "Pėstininkų . rikiuotė“. Šiomis 
dienomis numatoma" 20 amžiaus technikos laimė
jimai", "Partizaninis veikimas", "Pirmoji pagalba".

Paskaitose be jaunesniųjų dalyvauja skaitlingai ir 
vyresnieji. Lektoriais kviečiami dvasios vadovai ir 
įvairūs visuomenės veikėjai.

Sk. vyčiai numato įsteigti, ir tam jau yra padaryti 
konkretūs žygiai, tiekimo skyrių, kuriame be skau
tiškų reikmenų numatoma ir mokslo priemonės. /S/

KORESPODENTŲ ir BENDRADARBIŲ ŽINIAI.
Pageidautina, kad korepodencijos ir straipsniai 

"Skautų Aidui" būtų neištęstai parašyti. Penkių — 
šešių puslapių korespodencijos negali būti atspaus
dintos. Straipsniai turėtų būti neilgesni kai 2—3 
pusk, o korespodencijos pusės puslakščio mašinėle 
rašyto teksto. Svarbesniems klausimams daromos 
išimtys. Rašyti galima ir. ne rašom, mašinėle, bet aiš
kiai ir taisyklingai. Redaktorius.

Klaidų atitaisymas.
„Sk. Aide" nr. 5 straipsny „Jūrų skautas ir laivas" 

buvo 6 pusi, atspausdinta pilnumo laipsnis

= 5 = 0,5. Turi būti = (delta) = 0,5.
Ld 1 a-D i

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
1. STOVYKLAUJAME. Neumūnsterio Tunto skautų — 

skaučių stovykla Einfelde 1946. 8. 18. Vienkartinis 
leidinys.

2. SKAUTYBĖ. Skaučių — tų vadų laikraštis. Leidžia 
LSS Vadija-Iš 3—4—5 ojo nr. pakartotas 3-ias 
sąsiuvinis,

3. PRANAS RAZMINAS. Lietuvių kalbos sintaksė. 
Išleido „Giedra“ Wiesbadene 1946 m. Kaina nepa
žymėta.

4. VYTAUTAS KASTYTIS. Smuikeliai žydi. Tremti
nio raudos ir giesmės. 1946. Pusi. 96. Kaina 4 Rm.

5. VAGOS. Mėnesinis kultūros žurnalas Nr. 4 Uchtė, 
1946. Pusi. 70. Kaina 5 Rm.

6. GYVULIŲ DRAUGAS. Spaudai paruošė A. Krau
sas, Detmold 1946 m. 2-oji kn Pusi. 32. Spalvuoti 
viršeliai, gausiai iliustruota. Kaina trys markės

/P. E./ 
JŪROS SKAUTAMS.

L. S. S. Jūrų Skautų Skyrius, organizaciniams jūrų 
skautų reikalams aptarti, š. m. gruodžio mėn. 7—9 
dienomis kviečia Horneburge, Kr. Stade, netoli Ham
burgo, jūrų skautų vienetų vadų suvažiavimą — 
kursus. Į suvažiavimą kviečiami nuo vieneto po 
3 atstovus ir senuosius jūrų skautų vadus

Vykstantieji suvažiaviman skautai telegrama ir 
papildomai laišku praneša, savo pavardę vardą 
index card nr. ir vietin. UNRRA Team nr. bei adresą 
sktn. Šarūnui Vladui, Baltic University, /24/ Hamburg 
36, Karolinenstr. Jūrų Skautų Skyriaus Vadas.

Lithuanian Boy- and Girl-Scouts periodical 
(21 a) Greven b. Munster, Ems-Str. 7

Viršely: Šv. Onos bažnyčios fasadas Vilniuje.
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