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Redakcija ir administracija:
KAUNAS, Nepriklausomybės 

a. 4. Telef. 40-71.

Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis
Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d.

Redakcija rankraščių nesaugo ir už skelbimų turinį neatsako.

Redaktorius Antanas SaulaitisLeidėjas Lietuvos Skautą Sąjunga

Už gerą Skautų Aido 
platinimą

konkurso premijas laimėjo :
I. RADIO APARATĄ: Panevėžio r. t.. II Al

girdo dr-vė. ,
II. Kelionę į suomių skautų stovyklą— 

Klaipėdos r. t. M i 1 d o s dr-vė Kretingoje.

KIEK ĮVAIRIOSE VALSTYBĖSE SKAUTŲ
Valstybių pavadinimas Buvo 1931 m.

Afganistanas ........ .....  /.........................
Amerika (U. S. A.) .................
Argentina ............................. ........
Armėnijos skautai (Prancūzijoje) . .. . 
Austrija ..........  .......
Belgija ( Boy Scouts de Belgique -----

( B. P. Belgien Scouts 
Brazilija ....................... .............................
Bulgarija ....................... .........................
Čekoslovakija ....................... ................... .
Čili .......................................................... ..
Danija ( Dėt Danske Speiderkorps ..

( Y. M. C. A. Scouts...............
Didžioji .Britanija (su kolonijom) .... 
Dominika 
Ekvadoras 
Egiptas 
Estija 
Graikija 
Gvatemala 
Haiti .... 
Islandija 
Ispanija 
Irakas 
Japonija 
Jugoslavija 
Kolumbija 
Kuba ..

Lenkija

Lietuva ..................................
Liuksemburgas ( F. N. E. L. 

( S. de L. .
Meksika 
Norvegija 
Olandija 
Panama

Peru ..............................
Portugalija .................

E. de F.
E. U. F.
S. de F.

Prancūzija

Rumunija ....................................
Rusų skautai (emigrantai) ...;
Siamas ................................... ........

Suomija 
Švedija 
Šveicarija 
Vengrija

Kaštuoja: metams 
mėn. .1 d. nr. - 
mėn. 15 d. nr. •

- 6 lit 
40 cnt. 
20 cnt.

Jus - gamtos 
draugai.

— Surašykite gyvių vardus, kurių 
siluetus čia matote.

1933 M.
1933 m.

(pabaigoje)
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3.000
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13 (130) nr. Kaunas, 1934 m. liepos mėn. 1 d, XII metai

Suslzainl)o giesmės po padangę!
I Cieluvos Sacharistinis Kongresas Kaune s. m. VI. 29.—VU. 1.

Su Kryžium, vėliavom z’p giesme 
Kovon žygiuokim eilėmis.
Visas mes kliūtis nugalėsime, 
Nes Jėzus eina su mumis.

LTSR vi’pt 
r es pu; j 

fefh. j
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Musų Tautos Vadas apie žaismo prasmę.*1
Paukštis, gyvulys ir žmogus, labiausiai kai dar jauni 

esti, mėgsta būti linksmi, mėgsta žaisti. Žaismas yra, 
vadinasi, įgimtas kiekvienam gyvam daiktui. Tik ligos ar 
sielvarto spaudžiamas yra nuliūdęs, apsiblausęs. Tokį 
įtariame nesveiką.

Žiloji senovė žaismą laikydavo naudingu dalyku. 
Graikai turėdavo mokytojų savo jaunimui mankštinti, 
kad jis būtų lankstesnis, grakštesnis ir vikresnis. Grai
kiškai gimnadzein yra mankštinti, lavinti, o gym- 
n as tike — mankštinimas, lamdymas, lavinimas. Pa
galiau ir mūsų kalboje prigyjęs žodis gimnazija reiškia 
lamdymo, mankštinimo mokykla. Nebūdavo graikų že
mėje filiccio, kurs nebūtų mokęsis žaisti, gimnastikuotis. 
Toji mankšta būdavo dar laikoma žmogaus dorybe — 
arete. Jos dvigubas tikslas: išmokti gražiai judėti ir 
sustiprinti sveikatą. Gražus ir doras turi būti žmogus. 
Senovėj rūpėdavo ne vien dvasios, bet ir kūno kultūra. 
Ji tikėjo, kad tik sveikame kūne gali tarpti sveika dvasia.

Krikščionija iki viduramžių Kitaip manė: ji rūpinosi 
ypatingai žmogaus siela, žmogaus dvasia, o jo kūną 
laikė nuodėmių versme, dėl to buvo apleidusi jo kultūrą.

Renesanso metu Europos pasaulis pasiilgo graikų ir 
romėnų senovės, stengėsi ją atjausti, suprasti ir atgai
vinti, atsiminė ir kūno kultūrą. Sana mens in c o r- 
pore sano (sveika mintis sveikame kūne) tapo hu
manistų idealu.

Kaip seniau graikai pirmaudavo, taip dabar anglai 

pirmauja žaismui visame pasauly. Jų kalbos žodžiu pa
vadintas žaismas sportu. To sport angliškai yra žaisti. 
Futbolas, tenisas irgi angliški žaismo vardai. Po didžiojo 
karo ypatingai suanglėjo visi kraštai, tarytum įsitikinę, 
jog sveikas kūnas yra sveikos dvasios sąlyga.

Nenorėdama atsilikti nuo kitų šalių, Lietuva irgi 
žaidžia. Ir gerai daro. Matome prašalaičius atvažiuojant 
į mus ir einant sporto lenktynių su mūsiškiais, mūsiš
kiai vyksta į prašalaičius ir ten rodo savo miklumą. 
Vieni prieš kitus stengiasi pasirodyti vikresni, vieni kitus 
žaisme įveikti. Žaismas, sportas yra tiek paplitęs, tiek 
visuomenei parupęs, kad beveik kiekvienas laikraštis 
turi įsivedęs sporto žinių skyrių. Ir pas mus randasi 
reikalas turėti ypatingas sporto laikraštis. Vadinasi, žais
mas virsta žmonėms rimtas dalykas, ypatingai mokslei
vių jaunimui.

Tik kaip visur, taip ir Čia nereikia perdėti: Kad 
per kūno kultūrą nepamirštume dvasios kultūros. Kūno 
kultūra kad nevirstų sau tikslu. Saugokimės. Pusiausvy
ra — harmonija — turi būti laikoma dvasiai ir kūnui. 
Dailiai mokėdami žaisti, šiaip ar taip gražiai judėti, te
moka jaunuoliai gražiai jausti ir manyti. Vadinasi kūno 
ir dvasios santara — jų idealas. To siekdamas, sportas 
gali tapti meno gimine.

*) Atspausdinama Iš žaidimų knygos Žaiski kurią paruošė 
skautininkai K. Dineika ir B. Mantvila Ir kurią išleidžia „Sk. A“.

/ Žiedų mariose.
Laukas, pieva pražydėjo — 
Ei, daluž dalia!
Skrisk, jaunyste, skrisk su vėju 
Per žiedų marias.
Atlapok krūtinę jauną
Vėjui iš pietų.
Ė, nė vėjas nesugauna 
Džiugesio dainų.
O, jaunyste, šis pasaulis, 
Koks platus gražus — 
Tiesk sparnus į skaisčią saulę, 
Į žvaigždžių kraštus.
Ne, nereik man saulės žvaigždžių* 
Žemę aš myliu — 
Čia maži drugeliai žaidžia, 
Čia tvanai gėlių
Žydi Nemuno tėvynė — 
Nemainyčiau jos 
Į tą saulę, į žvaigždynus, 
Laimės eldijas.
Tai, jaunyste, eikš alioti 
Mariose žiedų. — 
Mums takai gėlėm iškloti, 
Vėjais iš pietų.

Kazys B r a d ū n a s. Stovykloje darbas labai malonus.

234

4



Kalba prezidentas - skautas.
Amerikos Jungtinių Valstybių 

skautai vasario m. 8—14 d., taip 
vadinamos skautų savaitės metu, 
šventė savo organizacijos 24 metų 
sukaktis. 1934 metai jų skirti pa
sirengti dideliam jų organizacijos 
25 metų — sidabriniam — jubilie
jui, kuris bus švenčiamas 1935 m.

II. 10. lygiai 12 vai. visi Ameri
kos skautai įvairiausiose krašto 
vietose susirinko klausytis per ra
dio specialiai jiems skirtos Jung
tinių Amerikos Valstybių Prezi
dento — skauto M. Franklin — D. 
Roosevelto kalbos. Prezidentas 
kalbėjo iš savo rezidencijos — 
Baltųjų Rūmų — Wasingtone. Roo
sevelto kalba puikiai paliudija, 
kaip rimtai į skautų judėjimą žiū
rima Amerikoje ir kaip pati skau
tų organizacija ten yra stipri.

Prezidentas Rooseveltas yra di
delis skautybės rėmėjas ir yra ne 
tik labai mylimas Amerikos skau
tų, bet kartu gerbiamas ir viso pa
saulio skautų. Jis yra Amerikos 
skautų garbės šefas. Prez. Roose
velto skautiškas veikimas labai ar
timas mūsų Prezidento ir Liet. Sk. 
Sąjungos Šefo Antano Smetonos 
veikimui skautybės judėjime.

Prezidento Roosevelto žodis.
Draugai skautai, pradėjo Prezidentas, 

esu laimingas galėdamas dalyvauti mūsų 
organizacijos 24 metų sukakčių apvaikš- 
čiojime. Šią valandą beveik visas milio- 
nas skautų yra susirinkęs įvairiose mūsų 

krašto vietose... Stovintieji prieš San- 
Francisko rotušę — dabar ten devinta 
valanda — tūkstančiai skautų jungiasi su 
kitais tūkstančiais susirinkusių New-Yor- 
ko hipodrome; visi jie sujungti viena pa
saulinio skautiško broliškumo idėja.

Kaip daugelis jūsų žino, skautybė per 
ilgus metus man buvo vienu didžiausio 
įdomumo dalyku. Aš esu aplankęs šim
tus draugovių jų būkluose ir stovyklose. 
Savo paties prityrimu aš pažįstu mūsų, 
kaip skautų, užsiėmimus ir mūsų tikslus..

Mes turime idealą. Mes tikime į tai, 
kad tas, ką mes darome, nėra naudinga 
tik mūsų organizacijos nariams, bet irgi 
ir mūsų šeimoms ir mūsų tautai.

Skautystės tikslas yra parengti geres
niuosius piliečius. Aš žinau, kad mūsų 
pastangos šia kryptimi pasiekė daug.

Toliau, painformavęs skautus 
apie tautinę Amerikos skautų sto
vyklą, numatytą Vašingtone 1935 
m. vasarą, M. Rooseveltas papra
šė skautus, kaip įvadą į 1935 m. 
sukaktį, padaryti didelį tau
tinį gerą darbą.

Jūs žinote, kad mes darome viską, ką 
tik galime, kad padėjus tiems, kas ken
čia. Aš prašiau vieno savo bendradarbių, 
kad sugalvotų didelį tautinį gerą darbą, 
kuris būtų ypatingai naudingas. Štai tas 
darbas: Per visą vasario mėnesį kiek
viena draugovė ir kiekvienas skautas pa
darys savo apylinkėje viską, ką tik gali, 
kad surinkus kuo daugiausia šeimininka
vimo ūkiškų dalykų, rūbų, baltinių ir pa
našiai, ką tik galėtų paaukoti gyventojai 
tiems, kurie to stokoja.

Aš jus prašau visą tai surinkti ben
dradarbiaujant su oficialinėmis labdarin
gos pagalbos organizacijomis. Aš irgi ti
kiu, kad visa amerikiečių tauta dosniai 
bendradarbiaus šiame darbe.....

Dabar aš jus prašau kartu su manim, 
su erelių skautais*) ir su skautų vadu, 
kurie yra čia Baltuosiuose Rūmuose kar
tu su manim, pakartoti skautų įžodį.

Atsistokit.
Saliutuokit!
Kartokit su manim įžodį.
Ir visame Amerikos Jungtinių 

Valstybių plote nuo Atlanto iki 
Ramiojo vandenyno, nuo Texaso 
iki Aliaskos milionas skautų kartu 
su savo didžiulės valstybės galva 
kartojo:

Brangindamas savo garbę, aš pasižadu 
ištikimai tarnauti Dievui ir Tėvynei bei 
vykdyti skautų įstatus; visose aplinky
bėse padėti savo artimiems, laikyti save 
fiziniai stipriu, protiniai šviesiu ir mora
liniai tiesiu.

*) Erelių skautai — tam tikro laipsnio 
— aukščiausio prityrimo skautai U. S. S

f f , i Į , ; Keliaujame.

II Sk. Aido konkursas kelionei vandens keliais.
{Pakartojimas).

Redakcija, kaip pernai, skatina savo skaitytojus o luti?! 
vandens keliones, plaukioti mūsų gražiais ežerais ir upėmis, 
stengtis pažinti savo kraštą, ištirti jo gamtos grožį, veržtis į 
tolimiausius užkampius savo ekspansija, su savo giedria nuo
taika ir skautiška šypsena.

Šiai vasarai redakcija siūlo keliautojams šias sąlygas:
1) Keliaujama bent dviem upėmis ar ežerais, įvairių ba

seinų, keliantis patogiausiu keliu per takoskirą; pavyzdžiai: iš 
Kėdainių Nevėžiu plaukiama aukštyn ir nuo Raguvos ar Trau
pio gabenama baidarę į Andrioniškį ar Anvkščius — arkliais 
ar traukiniu, toliau plaukiama Šventąja į Ukmergę ir Jonavą; 
arba iš Salako per Luodžio ežerą Šventąja (Duseta) iki Anykš
čių, Nevėžiu iš Raguvos iki Panevėžio ir Lėveniu nuo Piniavos 
iki Pasvalio ir t. t.; arba iš Mariampolės per Dovinę, Amalvo, 
Žuvinto ir Simno ežerus į Dusios ežerą, iš kur lengvai persi
keliama į Metelio ežerą ir mėginama leistis Peršėke į Nemuną. 
Kai kurie iš tų kelių gali tikti baidarei tik po lietingo periodo, 
bet juos vis vien reikia ištirti: gal pasiseks!

2) Nemažiau, kaip 50 km to kelio reikia plaukti neapra
šytu prof. S. Kolupailos knygutėje Mūsų vandens keliai marš
rutu; tą kelią būtinai reikia aprašyti bent tokiu suglaustu būdu, 
kaip tie maršrutai.

3) Kelionėje nesiskubinama, dažnai sustojama, teiraujamasi 
apie vietovardžius, įžymybes, padavimus, lankoma visos vertos 
dėmesio vietos, fotografuojama ar paišoma.

4) Konkurso dalyviai iš artimiausio kelionės pradžiai pašto 
siunčia Skautų Aido redakcijai pranešimą raštu, nurodydami 
numatoma maršrutą, dalyvių vardus bei pavardes, valties tipą 
ir vardą, kelionės pradžios datą; baigus kelionę, iš artimiausio 
pašto siunčiamas antras pranešimas su trumpa (1 pusi.) kelio
nės apyskaita. Asmeniški pranešimai žodžiu ar per telefoną — 
nepriimami.

5) Kelionėje vienas dalyvių veda „Kelionės knygą", kurioje 
dokumentuojamas vietovių lankymas: dedami pašto įstaigų, 
valsčiaus valdybų, miesto savivaldybių ar policijos įstaigų ant
spaudai, sutiktų ar aplankytų asmenų autografai ir kiti daiktai 
— kelionės autentiškumui patvirtinti.

6) Konkurso dalyviai pristato ne vėliau, kaip 1934.IX.15. 
Skautų Aido redakcijai: a) suglaustą ir gyvai parašytą kelionės 
aprašymą ar dienvną, kurio ištraukos galės būti paskelbtos 
Skautų Aide, b) „Kelionės knygą" — originalą, be iškarpų, ir 
dalyvių parašais — autentiškumui paliudyti, c) nemažiau, kaip 
12 vykusių fotografijų ar piešinių — reginių, aplankytų vietų, 
trobų, kryžių, bažnyčių, piliakalnių, tiltų, šlaitų, intakų, žmonių 
tipų, namų įrengimų, apeigų ir t. t., d) vieną vykusią nuotrauką 
kelionės dalyvių su visu įrengimu, geriausia kurioje gražioje 
kelionės vietoje, e) kilometrinį maršruto aprašymą, tos dalies, 
kuri nėra Mūsų vandens keliuose aprašyta, ar pataisymus bei 
papildvmus aprašytų maršrutų.

7) Skautų Aido redakcija skelbs eiliniuose numeriuose kon
kurso dalvvių pavardes ir jų pasirinktus maršrutus.'

8) Konkurso terminui pasibaigus, redakcija pakvies teisėjų 
komisiją, kuri įvertins patiektąją medžiagą ir paskirs premijas.

9) 1934 metų konkursinės kelionės premijos skiriamos šios:
a) dvivietė baidarė „Skautų Aidas“,
b) foto aparatas,
c) palapinė,
d) Skautų Aido leidiniai (iki 20 lt. sumos),
e) Skautų Aido prenumerata 1935 metams.
10) Ruošiamas š. m. liepos m. bendras plaukimas iš Aly

taus į Kauną gali būti viena konkursinės kelionės dalimi.
11) Konkurso dalyviams nedraudžiama tiekti savo raštus, 

fotografijas bei piešinius ir kitiems žurnalams ar leidiniams.
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Vasaros prisiminimai.
„Vasaros" — nereiškia nei šilti nei 

šalti, bet tik „skiriami vasarai“.
O norėtųsi, kad jie būtų labai karš

tai sutikti, nes iš tikrųjų yra svarbūs, o 
kai kurie tų prisiminimų gali apsaugoti 
nuo didelių pavojų, o gali būti ir nuo ne
laimės.

Nes svarbiausias vasaros stovyklų da
lykas — dalykas, apie kurį nuolatos pri
menama ir labai dažnai pamirštama, yra 

maudymosi saugumas.
Kas metai daug žmonių prigeria, ne

retai jaunų, moksleivių. Juk būtų liūd
na, jei skautų šeimoje tokia nelaimė at
sitiktų. O dažniausiai šitų nelaimingų at
sitikimų priežastis būna lengvabūdišku
mas arba nepaklusnumas.

Tikro draugovės drausmingumo nepa
žinsi iš jos gražaus atrodymo ar iš tvar
kingo dalyvavimo parado iškilmės marše, 
nei iš rikiuotės mokėjimo, bet gal už vis 
geriau iš to, kaip draugovė elgiasi mau
dymosi metu. Kai vilioja malonumas pa
sinerti j vandenį, kai visiems rūpi pirmie
siems šokti į upę, kai visi žaidžia ir 
laksto — tada griežtas paklusnumas drau
gininkui arba maudymosi viršininkui yra 
geriausias drausmės rodyklis.

Dėl tos pat priežasties maudyklės yra 
geriausia drausmingumo mokykla, kurio
je tikri skautai su noru išeina kursą, taip 
pat linksmai, kaip taškosi sidabriniame 
mūsų upių vandenyje ar žaliuose plotuo
se mūsų Sartų, Lukšto ar kitų gražiųjų 
Lietuvos ežerų.

Maudymosi reguliaminas turi būti at
mintinai žinomas kiekvienam stovyklau
jančiam skautui—o šito reguliamino vyk
dymas turi būti toks griežtas, kad skau
tas, kuris jau nusižengė, turėtų būti sto
vyklos viršininko išsiunčiamas į namus.

Nes skautų organizacija negali prisi
imti atsakomybės už gyvybę ir sveikatą 
tokio skauto, kuris pats laužo reikalingas 
tokiai atsakomybei prisiimti sąlygas.

Niekas negali aiškintis nežinojęs mau
dymosi reguliamino. Svarbiausios taisyk
lės apie maudymosi atsargumą yra at
spaustos dr. K. Avižonio knygoje 
Kaip stovyklauti, o kiekvienas stovyklos 
viršininkas privalo paaiškinti tas taisyk
les stovyklos dalyviams ir visam stovyk
los laikui iškabinti jas viršininko įsakymų 
vitrinoje.

Dažniausias ir pavojingiausias mau
dymosi reguliamino sulaužymas yra mau
dymasis pavieniui arba kad ir po 
du tris, nelaiku, ir be prisirengu
sios gelbėti maudyklių sargybos. Ne 
vienas berniukas ir ne vienas suaugęs vy
ras iki šiol jau yra savo gyvybe užsimo
kėję už tokį maudymąsi.
Mokykis plaukti.

Maudvmosi saugumas padidėja, kai 
besimaudančių tarpe yra daugiau žmonių, 
mokančių plaukti. Skandinavų kraštuo
se mokėjimas plaukti yra privalomas mo
kyklų programos dalykas. Kaip būtų ge
rai — o gal ir sulauksime tokių laikų 
— kai vidurinės mokyklos baigimo pa
žymėjimui, ir net brandos atestatui gau
ti būtų, be kitų mokslo dalykų, reikalau
jamas iš abituriento mokėjimas plaukti. 
Mūsų jūros skautai, kai kur neblogai vei
kią, gal galėtų gana daug prisidėti popu
liarindami plaukiojimo meną. Gėda pa
sakyti: yra net jūrininkų, nemokančių 
plaukti, neseniai skaičiau, kad stiprus vy
ras, iškritęs iš laivo, prigėrė tik dėl to, 
kad nemokėjo plaukti. Vienoje baisioje 
garlaivio katastrofoje Prancūzijoje, iš ke
lių šimtų buvusių garlaivyje žmonių, at
sirado vos keletas mokančių gerai plauk
ti vyrų.

Todėl nepamėgdžiokite tokio skauto, 

kuris, nemokėdamas plaukti, leidosi pats 
vienas baidare iš Anykščių iki Klaipėdos 
— ir laimingai atplaukė! Tai buvo dide
lis rizikas!

Tačiau ir mokėdami gerai plaukti, nie
kados nesimaudykit atsiskyrę pavieniui. 
Pasitaiko, kad prigeria ir gerai mokantie
ji plaukti, pav., mėšlungiui sutraukus arba 
staigiam širdies priepuoliui vandenyje už
klupus. Gal būtų išgelbėtas, jei čia pat 
būtų dar kas nors, galįs ateiti su pagalba. 
Higiena.

Kol stovykloje arba iškyloje kūno įir 
dvasios) sveikata ims taisytis, reikia la
bai saugotis, kad nepadarytum tai svei
katai žalos. Būtinai turite pažinti svar
biąsias higienos taisykles, ir jas vykdyti. 
Pagalvokite, pav., apie „higieniškąsias ‘ 
valandėles stovyklos laužo pašnekesiams, 
apie „higieniškus" gerus darbelius. Be 
abejonės, galima pasakyti, kad nedaug 
pridėję vargo galėsite atnešti daug naudos 
ir kitiems, nekalbant jau apie tą, kad ir 
patys daug naudingų higienos dalykų su
žinosite ir išmoksite.
O dvasiai...

Lavindami kūną neprivalome stovyk
loje pamiršti ir dvasinio auklėjimo srities. 
Mūsų aukštesnis, religinis gyvenimas sto
vykloje gauna naujų paskatimų iš artimo 
susidūrimo su gamta, kurioje stebime di
dingus Kūrėjo rankos veikalus.

Argi negalėtų mūsų stovyklos ir kur
sai ir šitame, bare vaidinti dar reikšmin
gesnį vaidmenį, kaip iki šiol? Imkimės 
iniciatyvos ir darykime žygių, kad sek
madieniais šv. Mišios galėtų būti laiko
mos stovykloje, prie skautų įrengto 'r 
papuošto altoriaus, patiems skautams pa
tarnaujant ir giedant. Išmokime giesmių, 
ir sekmadienį nuėję miestelio bažnyčion 
pagiedokime. Pasistenkime vasarą pa
žinti mūsų senas bažnyčias, bet šitą lan
kymą atlikime skautiškai, su religine nuo
taika, o netaip, kaip turistai, kurie vie
nodai apžiūrinėja ir bažnyčią, ir muziejų 
ir didelį fabriką.

Tuo būdu vasara taps mums nauju 
stipriu židiniu mūsų auklėjimosi darbui.

Dieve, padėk!
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Vaizdai

O kas įdomaus jūsų stovykloje? 
Atsiųskite savo nuotraukų.

iš stovyklų

Gražu ir patogu taip stovyklauti.

Prie laužo.

Tai žavinga musų pastatyto tilto virvių 
simfonija.

Tai va žmogus, kuris stovykloj yra labai 
mėgiamas. Jis vadinas „ūkio ministeris“.

Garbė Dievui!

Talka

Stalas turi būti gražus. 237
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KEUOHĖ MIDI
Pranešimas 3.

Dalyvauti kelionėje užsiregis
travo apie 50 baidarių, jų daugu
ma — iš Kauno,

Dalyviai iš provincijos privalo 
atvykti į Alytų nevėliau liepos m. 
7 d. 8 vai, ryto. Savo baidares jie 
gabena į Alytų geležinkeliu, pagal 
naują tarifą, kuris veikia nuo lie
pos mėn, 1 d.

Dalyviai iš Kauno atgabena sa
vo baidares ar atplaukia jomis prie 
dešiniojo Nemuno kranto, po gele
žinkelio tiltu liepos mėn. 4 d., tre
čiadienį, tarp 10 ir 16 vai. Ten 
baidarės bus kraunamos tiesiog į 
vagonus, Į baidarę galima įdėti 
irklus ir kitus priedus, bet rūbus ir 
kitą bagažą teks gabenti su savimi.

Kas pavėluos pristatyti savo 
baidarę liepos 4 d. — turės pats 
rūpintis ją nuvežti į Alytų, rizi
kuodamas nesuskubti.

Iš Kauno išvažiuojama auto
busais liepos mėn. 7 d., šeštadienį, 
6 vai. ryto nuo vyr, skautų štabo 
(už Įgulos bažnyčios). Susirinkti 
patariama kiek anksčiau, nes iš
vykti pasistengsime punktualiai. 
Kelionė į Alytų kaštuos 2,75 lt.; 
skautai bus nuvežti sunkvežimiu 
už kokį litą.

Baidarių pergabenimas kaštuos 
apie 2 lt.

Plaukimo programa numatyta 
tokia:

Liepos mėn. 7 d, 8 vai. visi dalyviai 
renkasi Alytuje. Miesto apžiūrėjimas, 
valčių patikrinimas ir paruošimas.

10 vai. renkamasi prie Nepriklauso
mybės paminklo. Eisena per miestą į Ne
muno krantą; dalyviai neša irklus.

11 vai. atsisveikinimas ir išplaukimas,
12 vai. 15 min. Pilupio piliakalnio 

Rumbonyse lankymas (30 min.).
13 vai. 45 min. Punios šilas; iškyla 

(1 vai.).

Stoka pasiryžimo ...

15 vai. Punia. Margerio kalno lanky 
mas (1 vai.).

17 vai. Nemaniūnai (15 min.).
20 vai. Stovyklos rengimas, nakvynės 

parūpinimas.
21 vai. skautų laužas.
Liepos mėn. 8 d. 5 vai. trimitas kel

tis, 6 vai. išplaukiama.
9 vai. Kernuvės (1 vai.).

11 vai. Prienai (1 vai.).
14 vai. Birštonas (4 vai.). Bendri pie

tūs.
18 vai. 30 min. Verknės žiotys (1 vai.).
20 vai. stovykla, laužas ir nakvynė. 
Liepos mėn. 9 d., išplaukiama 6 vai.
Sustojimai Darsūnišky, prie Strėvos 

žiočių, ties Kampiškiu, Rumšiškėse, Dva- 
relišky, Pažaislyje.

Tvarkaraštis gali būti pakeistas, 
jei lys lietus ar bus didelis, vėjas; 
todėl ir stovyklų vieta nėra tiks
liai nustatyta. Blogiausiu atveju 
kelionė gali užsitęsti dar vieną 
dieną. Kiek tikslesnė atvykimo į 
Kauną valanda bus nustatyta 
Rumšiškėse.

Plaukimo tvarka.
Baidarės rikiuojamos eskadrilė

mis po penkias kiekvienoje. Iškil
minga tvarka — trikampiu: vidu
ry, kiek pryšaky, eskadrilės vadas, 
nuo jo į kairę ir dešinę, kiek už
pakaly, po dvi baidari. Šiaip gali
ma plaukti laisviau, tik nesimai- 
šant su kitomis eskadrilėmis.

Kiekviena eskadrilė bus pažy
mėta vienodos spalvos vėliavėle 
baidarės pryšaky. Vėliavėlei kote
lį (apie 40 cm aukščio) parūpina iš 
anksto baidarės savininkas. Už
pakaly baidarių dalyviai galės iš
kelti savo (pav., jachtklubo) vėlia
vėles.

Vadovybės ir tarnybinės bai
darės bus pažymėtos baltomis vė
liavėlėmis.

Išplaukti ir irtis prie kranto pa
tariama eskadrilėmis.

Sunku irtis prieš vėją ir bangas!

Sėdint baidarėje saliutuojama 
tokiu būdu: irklas horizontališkai 
keliamas į viršų abiem ištiestom 
rankom; irklų plokštės laikomos 
vertikaliai. Plaukiant rikiuotėje 
saliutuojama pagal komandą: 
„irklu gerbk“; irklai laikomi pa
kelti iki komandos „pagerbta“.

Dalyviai laikosi vadų įsakymų. 
Plaukimo vado įsakymai vykdomi 
be apeliacijos.

Ką pasiimti kelionėn,
1) Drabužiai. Be paprasto darbo kos

tiumo patariama pasiimti maudymosi ar 
sporto rūbus ir lietaus apsiaustą, skribė- 
lę ar beretę. Skautai plaukia stovykli
nėje uniformoje.

2) Maistas. Būtina pasiimti kiek gali
ma daugiau tinkamo kelionėje maisto • — 
duonos, dešros, lašinių, biskvitų. Pas 
ūkininkus nakvynės vietoje rasime pieno, 
kiaušinių, bulvių. Patariama turėti ter
mosą ar butelį vandeniui; gerti vandenį 
iš upės nerekomenduojama.

3) Indai. Kiekvienas dalyvis pasiima 
puoduką, šaukštą ir peilį.

4) Nakvynei labai geistina pasiimt’, 
kas turi, lengva palapinė; šiaip bus nak- 
vojama ant šieno, klojimuose. Svarbu 
turėti antklodę ar pledą, kurį galima pa
naudoti sėdynei baidarėje.

5) Fotokamera bus labai geistina ke
lionėje. Filmų ar plokštelių atsargą rei
kia laikyti guminiame, aklinai užrišama
me maiše, kad nesušlaptų.

6) Kiti naudingi dalykai. Baidarei pa
taisyti reikia pasiimti drobės ar gumos 
gabalą, siūlų, guminių klijų ir emalinių 
dažų. Akims apsaugoti labai naudingi 
juodi akiniai. Pirmajai pagelbai reikalin
gas jodo flakonas ir bintas, didelė bon- 
kutė vazelino. Patartina dar pasiimti 
muilą, rankšluostį, elektros lempuzę, 
degtukus, virvę ar šniūrą ir knygutę 
„Mūsų vandens keliai“.

Saugumo priemonės.
Avarijai atsitikus — šaukti tar

nybinę baidarę, kuri padės patai
syti defektą. Rimtesnei pagelbai 
tarnaus didelė motorinė valtis, kuri 
lydės mūsų eskadrą. Didesniam 
saugumui galima naudoti gumines 
pripučiamas paduškėles, kurios 
laikomos baidarėje, kaip atrama 
pečiams ir pririšamos per krūtinę 
(jų galima pirktis „Spaudos Fon
de“); jos tinka pagalvei palapinė- - 
se. Sanitarinė pagalba bus parū
pinta Alytuje ir Birštone, o pir
moji pagalba — motorinėje val
tyje. Kelionės vadovybė,
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Skautai ir skautės svetur
SIDABRO VILKAS PONIAI BADEN-POWELL.

Aukščiausias anglų skautų ordinas yra Sidabro vilko ordi
nas, kuriuo lordas Baden-Powellis savo nuožiūra (tik kartais 
tam tikro komiteto pritariamas) apdovanoja labiausia nusipel- 
nusius skautų judėjimui asmenis.

Š. m. kovo mėn. 19 d. sidabro vilko ordinas per Anglijos 
skaučių tuntininkių suvažiavimą buvo įteiktas poniai Baden- 
Powell. Lordas Baden-Powellis pats ir būtų jos neapdovanojęs, 
bet visi jo pagelbinio komiteto nariai pareikalavo, kad jis ją 
apdovanotų, nes jos nuopelnai skautų judėjimui yra iš tikrųjų 
dideli.

TARPTAUTINIS SKAUTŲ BIURAS.
Tarptautinis skautų komitetas (taryba) ir tarpt, skautų 

biuras, kurs yra komiteto vykdomasis organas, yra įsteigti 1920 
metais. Jų būstinė, anglų skautų organizacijos vyriausiojo šta
bo rūmuose Londone (Buckingham Palace Rd. 25). Tų tarptau
tinių sk. įstaigų tikslas prižiūrėti, kad įvairių tautų ir kraštų 
skautystė būtų vieninga ir kad tarp skautų organizacijų būtų 
nuolatinis ryšys.

Kiekviena naujai įkurta skautų organizacija, jei ji veikia 
pagal tikrosios skautystės metodus, gali prašyti, kad ją priimių 
į tarptautinį skautų bendradarbiavimą, į tarpt, skautų biurą. 
Aišku, kad prieš priimant naują organizaciją tarptautinis biuras 
patikrina jos įstatus, kad įsitikintų, kad organizacijai rūpi tik
ras, geras skautiškumas.

Tarptautinis skautų biuras leidžia viso pasaulio skautams 
informacinio pobūdžio žurnalą Jamboree, kuris eina 4 kartus 
per metus, anglų ir prancūzų kalbomis. Be to, tarptautinis 
skautų biuras organizuoja kas dvieįi metai tarptautines skautų 
vadų konferencijas (sekanti VIII konferencija bus 1935 m. Šve
dijoje), kontroliuoja tarptautinių skautų stovyklų vedimą, 
tarpininkauja korespondencijos apsimainyme tarp įvairių šalių 
skautų, žodžiu, tarptautinis skautų biuras rūpinasi visuo kuo, 
kas palaiko tarptautinę skautų vienybę.

Pasaulio skautų šefas lordas Baden-Powellis yra tarpi, 
komiteto pirmininkas, kiti komiteto nariai renkami tarptau
tinėse skautų vadų konferencijose.

Tarptautinio skautų biuro priešakyje stovi direktorius, ku
riuo nuo pat 1920 m. yra ponas Hubert Martin. Direktorius 
turi kelius sekretorius, kurie atlieka visą techniškąjį darbą.

Pasaulinės skautystės vienybei išlaikyti tarptautinio skau
tų biuro darbų reikšmė yra labai didelė.

Tarpt, biuro direktorius p. H. Martin šią vasarą aplankys 
Lietuvą.

UŽSIENIEČIAI GILWELL PARKE.
Girdėjote, kad Anglijoje Gilwell Parke yra skautų vadų 

kursai, garsūs visame skautiškame pasaulyje. Viso nuo 1922 
m., šiuose kursuose buvo per 400 skautų vadų iš užsienių (ne
įskaitant Anglijos ir jos kolonijų). Čia buvo vadų iš 34 įvairų 
Europos kraštų, tik lietuvių ten niekad nebuvo. Lordas Be- 
den-'Powellis ir tarpt, biuro direktorius kelius kartus kvietė 
mūsų sąjungą atsiųsti savo atstovus. B.-P., būdamas Lietuvoje, 
tuo reikalu kalbėjęsis su mūsų Šefu.

TARPTAUTINIS SKAUTŲ ŽIDINYS NICOJE.
Kelis sykius Skautų Aide rašėme apie esamą Nicoje (Pran

cūzijoje) tarptautinį skautų židinį, kurio nariu yra ir mūsų są
junga. Paskutiniu laiku šio židinio vadovybė išleido 12 pusli- 
pių propagandinę brošiūrėlę. Joje yra dvi klišės iš Skautų Aido 
Iš viso gi yra 8 klišės.

PLAUKIANČIOS SKAUČIŲ STOVYKLOS.
Lady Baden-Powell 1932 m. tarptautinėje skaučių vado

vių konferencijoje iškeltai ir 1933 m. vasarą realizuotai ram
čiai — suorganizuoti plaukiojančią stovyklą ir apkeliauti Bal
tijos pajūrio valstybes, atsirado pasekėjų. Tarptautinis skaučių 
komitetas nutarė devintą tarptautinę skaučių vadovių konfe
renciją 1936 metais padaryti plaukiojančiame garlaivy. Nu
matyta paimti garlaivį, galintį vežti maždaug 600 asm. Kelionės 
papiginimui bus organizuotas skaučių ir vadovių aptarnavimas. 
Kelionė prasidės, tur būt, Hamburge, toliau plauks į Norvegijos 
fijordus, sustos Islandijoje.

NUOLATINĖ SKAUTŲ VADŲ STOVYKLOS VIETA AME
RIKOJE.

Žinoma, Amerikos skautai spalių mėn. 18 d. iškilmingai 
atidarė nuolatinius vadų rengimo kursus. Kursų vieta užima 
480 akrų. Žemė yra dabar skautų organizacijos nuosavybė, ją 
pirko už 250.000 dolerių ir padovanojo skautams ponia Schiff, 
motina M or timer L. Schiff, kuris buvo Amerikos 
skautų organizacijos pirmininkas, ir yra miręs prieš porą metų. 
Kursai pavadinti M. L. Schiffo vardu.

Į kursų atidengimą, kaip žinome, buvo pakviestas mūsų 
Sąjungos Šefo pavaduotojas dr. J. Alekna, bet jis, aišku, į 
Ameriką vykti negalėjo, tad pasiuntė Amerikos skautams pa
sveikinimo telegramą, kuri buvo laiku gauta ir perskaityta 
atidengimo iškilmėse. Amerikos skautų šefas už šią telegramą 
padėkojo ilgu laišku.

Amerikos prezidentas Roosevelt, vadų rengimo kursų 
atidarymo proga, Amerikos skautams parašė ilgą laišką, ku
riame sako, kaip jis aukštai vertina skautų judėjimą.

SKAUTĖS RUMUNIJOJE.
Skaučių draugovės, vadinamos Centurija, turi kiek

viena po 36 skautes. Centurijos daro sueigas mokyklose kas 
savaitę. Tik praeitais metais įvesta skilčių sistema dar nėra 
visiškai prigijusi.

Įdomu, kad rumunų skaučių organizacijos vadovybė, ma
tydama, kad daugelis draugininkių nesugeba tvarkyti savo 
vienetų užsiėmimų programas, tas programas metams išdirba 
centre ir visos vadovės gauna jau spausdintas. Tas metodas 
nėra geras, jis nelavina vadovių ir neleidžia vietos originališku
mui pasireikšti, bet pradedančiom vadovėm ši sistema gil 
ir gera.

Sueigos visada prasideda malda ir skaučių įstatų skaity
mu, baigiasi tautos himnu. Sueigos programon įeina: pasikal
bėjimas kokia auklėjimo tema, pav., „draugiškumas", „nuošir
dumas“, „Tėvynė“ ir pan., pirmoji pagalba, žaidimai, dainos, 
laipsnių programos dalykai, tautiški šokiai ir kt.

SKAUTAI TURI SAVO SPORTO STADIONĄ.
Praeitą vasarą Čekoslovakijos skautai ir skautės atidarė 

Prahoje didelį nuolatinį sporto stadioną. Čekų skautų organi
zacijoje į sportą ir fizinį lavinimą kreipiama daug dėmesio.

LAIKRAŠČIAI SUSIJUNGĖ.
Krizė atsiliepia ir į Prancūzų skautų laikraščius. Taigi 

organizacijos E’laireurs de France skautų vyčių laikraštis Le 
Routier nuo 1934 m. pradžios susijungė su vadų laikraščiu Le 
Chef. Šiame laikraštyje skautai vyčiai dabar turi nuolatinį savo 
skyrių, kuris jiems atstoja savo laikraštį.

VILKIUKAI LENKIJOJE.
Savo laiku rašėme, kad Lenkijos skautų organizacija pra

dėjo didelę vilkiukų judėjimo propagandos akciją, kaip jie va
dina ofenzivą. Visur buvo stengiamasi įsteigti naujų vilkiukų 
būrelių, vadams išleisti knygų, surengti kursų ir pan. To išda
va: ligi pr. rudens — 22.000 vilkiukų!

IR KAIMĄ NORI TRAUKTI Į SKAUTUS.
Lenkijos skautininkų konferencijoje, įvykusioje 1934 m 

pradžioje, svarbiausiu klausimu buvo kaimo jaunimo skautini- 
mas. Visi sutiko, kad įtraukti daugiau kaimo jaunimo į skautų 
eiles yra vienas pirmiausių organizacijos uždavinių.

JAMBOREE AUSTRALIJOJE 1935 M.
Tarptautinėje skautų vadų konferencijoje Vengrijoje buvo 

kalbėta apie rengimą taikos Jamboree 1935 metais. Dabar teko 
patirti, kad tokios Jamboree dar nebus, bet 1935 m. Australijos 
skautai rengia savo Jamboree Viktorijos valstybės sostinės 
Melburno šimtmečio sukaktuvių proga. Į šią jamboree 
australiečiai kviečia viso pasaulio skautus. Tuo tarpų manoma, 
jog dalyvaus: Didž. Britanija, Naujoji Zelandija, Kanada, Cei- 
lonas, Afganistanas, Amerika, Čili, Columbija, Ekvadoras, Gva
temala, Irakas, Japonija, Olandija, Meksika, Persija, Pen, Por
tugalija, Siamas ir Belgija.

Lordas Baden-Powellis irgi turi vilties aplankyti šią jam
boree. Iš viso, manoma, kad joje stovyklaus 15.000 skautų. 
Didžiausias noras, kad įvairių tautų skautai būtų broliškiausi. 
Svetimtaučiai bus suskirstyti mažom grupėm ir sumaišyti su 
australiečiais. Po stovyklos bus įvairių ekskursijų. Australijoje 
yra apie 50.000 skautų.

Australijon iš Lietuvos, tur būt, nieks negalės vykti, o juk 
būtų įdomu pamatyti savotišką kraštą, apie kurį iš geografijos 
atsimenam, kad yra kengūrų ir kt.

RUMUNIJOS SKAUTŲ TAUTINĖ STOVYKLA.
Rumunų skautai, Rumunijos karaliui Karoliui II pritarus, 

ruošia trečią savo tautinę stovyklą. Stovykla bus liepos m. 
5—30 d. Juodosios jūros pakraštyje, netoli Konstancijos 
miesto. Konstancija yra žinomas kurortas. Į savo stovyklą 
rumunai kviečia ir lietuvius.

SKAUTAI NAUDINGI.
Lenkijos skautų organizacija gavo teisės vadintis aukštes

nio visuomeninio naudingumo organizacija; panašiai kaip ugnia
gesiai ir raudonasis kryžius.
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Bandomoji kelionėJNemunu

Alytus - Kaunas
Nuėjau sykį i redakciją, kur bu

vau įtartinai meiliai sutiktas: pats 
redaktorius teikėsi į mane prabilti! 
Pasirodo, nėra korespondento pa
siųsti į bandomąją kelionę Alytus 
— Kaunas, tai ir čiupo mane. Įsa
kymas: plaukti, o jei ne, tai... Jei
gu jau taip, tai reikia plaukti, negi 
priešinsies,

Alytų pasiekėm labai šabloniš
ka susisiekimo priemone — trau
kiniu. Stoty — pilna skautų-čių: 
pasklido gandai, kad pats Vyriau
sias Skautininkas į Alytų užsuks, 
buvo net rakietas sukombinavę... 
Tai mat, nuo pirmo žingsnio aly- 
tiečių rūstybę užsitarnavom! Bet 
atsirado dar geros širdies žmonių, 
kurie mums ulonų kareivines pa
rodė. Ten skaniai pavakarienia- 
vom ir ėjome gultų.

Sekantį rytą iš miego ir sapnų 
apie būsimą kelionę mus pažadino 
saulutė. Nors miegas jokiu būdu 
nenorėjo iš minkšto guolio mus pa
leisti, bet Nemunas yra per didelis 
burtininkas, kad jo magiškam var
dui kas galėtų atsispirti, taigi ir 
mes po kelių minučių žingsniavom 
į stotį. Pakeliui ramučių pagalba 
stengėmės išburti, ar bus baidarės 
iš Kauno atsiųstos, ar ne, bet ka
dangi pas kiekvieną vis kitoks at
sakymas gavosi, tai tas klausimas 
liko atviras. Stoty — siurprizas: 
visos baidarės guli sau ant perono, 
gražiai išrikiuotos! Po pusvalan
džio, ulonų gurguolės dėka, visa 
mūsų eskadrilė, anot prof. Kolu
pailos, jau plūduriavo prie tilto 
skaidriose Nemuno bangose. Gal 
kam iš skaitytojų kils tuoj toks 
keistas klausimas: kas, galų gale, 
plaukė toje kelionėje? Kad tokie 
klausimai nekiltų, tai aš tuoj tuos 
vikingus atvaizduoju: pirmojoj bai-

Baidarių eskadrilė išrikiuota „trikampiu '.

darėj, „kreiseim” pramintoj, plau
kė pats „admirolas”, prof. Kolu
paila ir jo abi rankos — p. R. 
Baublys. Antrojoj, klepeim vadi
namoj, važiavo sau išlėto kan. Sa
baliauskas (Žalia Rūta) ir p. Mi- 
žūtavičius. Treciojoj, „grabe”, tei
kėsi p. Vaičiulaitis ir p, Čiučiulka, 
o nuo Birštono — p. Barniškis, 
irstytis. Mėgo labai gamtą nuo 
kranto sekti. Ketvirta, „septintas 
numaras”, turėdama tokius spe- 
cus, kaip pulk. Vintartą, baidarių 
pionierių Lietuvoje, ir p. Kuprionį,

Vienas daugelio Nemuno pakraščių akme
nų — ties Punia. Bandomosios kelionės 

dalyviai.

miškininką, laikėsi visos eskadri
lės priešaky. Apie „Laimutę” ir 
„Narą” daug neminėsiu, ten plau
kė skautai S. ir P. Baubliai, Puo
džiūnas, na, ir aš, simuliantas, ki
tais žodžiais sakant. Dabar pati 
kelionė.

Iš Alytaus, jei mūsų chrono
metrai neklydo, išplaukėm lygiai 
8 vai. 53 min. Nespėjom nuplaukti 
xiet pusę kilometro, o mus jau su
žavėjo puikūs, neužmirštami Ne
muno krantai: vienoj pusėj statūs, 
krūmais apaugę šlaitai, o kitoj 
lygūs Lietuvos dirvonai su soduose 
paskendusiomis sodybomis taip 
traukė į save mūsų akis, kad ir ne
pastebėjom, kaip praplaukėm rė
vą Naujoji Obelis ir buvo duotas 
ženklas sustoti prie Pilupio pilia
kalnio. Lipant į kalną, nevienam 
mūsų pradėjo kaip ir šiurpas kū
nu eiti: jei dabar narsios Dainavos 
moterys mus karšta dervele bei 
kietu akmenėliu pradėtų vaišinti, 
tai kažin kas iš mūsų beliktų. Ale, 
dėkui Dievui, mes ne kryžiuočiai, 
tai ir likom be vaišių. Pasigrožėję 
vaizdais, padarę kelias nuotrau
kas, skubėjom į baidares, nes iš 
vakarų pradėjo kilti nelabai ma
lonūs debesys. Gerokai „papum-

Bandomoji kelionė Nemunu iš Alytaus į 
Kauną. Baidarė, padaryta pagal „Skautų 

Aido“ brėžinius.
Foto R. Baublio.

pavę”, apie pietus išvydom Punios 
šilą.

Čia tuoj pasirodė „jaunųjų” gi
lus nežinojimas: vieni rengėsi šile 
briedžių medžioti, kiti bijojo visai 

prie kranto sustoti, sako, ko gero 
dar tauras ant ragų užkabins, o 
kiti dar fantastiškesnes idėjas 
skleidė. Šiems spėliojimams galą 
padarė prof. Kolupaila, drąsiai pa
sukdamas savo „kreiserio” snapą 
į krantą. Sustojus keli drąsuoliai ( \ 
tuoj įsilipo į trišakį ąžuolą ir iš 
aukštybių paskelbė tokį ultimatą: 
Fotografuokit, sako, arba mes to
liau neplaukiam. Aš tai išmintingai 
pabūgau ten karstytis, ko gero dar 
randą nykstelčiau, o tai jau blo
gas dalykas! Išpildę jų reikalavi
mą, užkandom ir persikėlėm per 
Nemuną į Punios piliakalnį. Nuo 
piliakalnio atsivėrė puikus vaiz
das: žemai, kaip mėlynas kaspinas, 
vingiuodamas teka Nemunas, ki
toj pusėj, kiek tik akys užmato, 
tyliai šlama didingas Punios šilas, 
o virš viso to — mėlynas dangus. 
Atsigrožėję tuo puikiu vaizdu, 
nuėjom maisto medžioti. Po va
landos medžioklės pasirodė toksai 
grobis; 3 litrai braškių ir virtinė 
riestainių. Broliškai pasidalinę ir 
pasisotinę, leidomės toliau. Po po- < 
ros valandų pasiekėm Nemaniū- J 
nūs, kur yra projektuojama sta
tyti hidroelektrinė stotis. Sočiai 
papietavę, apžiūrėję vandens ma
tavimo stotį, sėdom vėl į baidares. 
Plaukt buvo pats malonumas, tik

Nemuno reginys iš Margerio kalno vir
šūnės,
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„Iškilminga eisena su irklais" po nakvy
nės Arlaviškių kaime; pryšaky — kan.

A. Sabaliauskas ir pulk. Vintartas.

prie vakaro pakilo vėjelis ir ties 
Balbieriškiu mus apnyko kokių tai 
vabzdžių būriai, kuriuos kelionės 
chronometristas S. Baublys bim
balais pavadino, bet kuriems, man 
rodos, geriau tiktų mašalų vardas. 
Pirmos dienos maršrutą baigėm 
Kernavėj. Palikę prie baidarių 
„sargyba“, patys per kalną nudro- 
žėm i Birštoną nakvoti. Mes bū
tume labai gerai pavalgė, bet, gai
la, restorane pritrūko duonos. Po 
vakarienės, savaime aišku, tuoj 
nutarėm pasiieškoti nakvynei vie
tos. Puikias lovas, pasirodo, turi 
Raudonojo Kryžiaus viešbutis!

Kitą diena, atsigėrę Vytauto 
vandens, grjžom prie baidarių ir 
leidomės į Prienus. Pakely atsiti
ko du nenumatyti dalykai: pa
matėm savo akimis raudonas uolas 
ir sužinoiom, kad mūsų tarpe yra 
Adolfas, būtent kan. Sabaliauskas, 
o buvo birželio 17 diena... Gerbia
mam solenizantui sugiedojom ty-

Alpinizmo mėginimai Lietuvoje. Bando
mosios kelionės dalyviai lipa i statųjį 

Nemuno krantą ties Kampiškiu.
Foto kan. A, Sabaliausko.

Baidarėje ramu ir smagu: vidury Nemuno
— skutimosi operacija!

Foto R. Baublio.

lioje Nemuno kilpoje „Ilgiausių 
metų", už ką gavom puikaus šo
kolado. Po to prof. Kolupaila tarė 
žodį, pažymėdamas, kad laimingas 
tas žmogus, kurs gali tokios gra
žios gamtos prieglobsty atšvęsti 
savo vardines. Tokioje iškilmingo
je nuotaikoje pasiekėme Prienus, 
kuriuos tik iš Nemuno teko' pa
matyti, mat, bandomoji, tai ne tik
roji kelionė. Po poros valandų 
malonaus plaukimo išvydome baž
nyčią, kaip ir pažįstamus namus, 
ir... juk tai Birštonas! Likimo gri
masa — vakar čia pat nakvojom, 
o po pusės dienos plaukimo vėl 
Birštone. (Kaip toks fenomenas 
galėjo įvykti, išaiškins jums prof. 
Kolupailos „Mūsų vandens ke
liai"). Birštone išklausėm „savo" 
kan. Sabaliausko mišias, sočiai pa- 
sistiprinom, ir vėl į baidares. Se
kantis sustojimas buvo prie Ožkos 
pečiaus. Ot, tai bent vieta! Kitos 
tokios visoj Europoj nerasi: ant 
stataus, molėto Nemuno šlaito sto
vi sau maža uolikė, o į upę ne- 
griūna! Mes, apsiginklavę virve, 
tuoj pradėjom karstytis į tą uolą. 
Viršuje padarėm labai daug nuo
traukų, kurių, deja, nedaug išvys 
„Skautų Aido" skiltis; mat, buvo 
stiprokas vėjas, tai dalį vaizdų ir 
nupūtė nuo foto objektyvo (taip 
keli filosofavo). Kelias atgal buvo 
labai sunkus ir aš stebiuos, kaip 
nė vienas nenukeliavo pas Abrao
mą ridikėlių griaužti: pradėjom 
taip karstytis, kad, jei Douglas 
Fairbenks tai pamatytu, tikrai iš
baltų... Laimingai pasiekę baida
res... sekanti sustojimą padarėm 
Darsūnišky. Užvalgę rūgusio pie
no, apžiūrėję miestelio vartus bei 
papolitikavę su bobutėmis, kelia- 
- om toliau, jau iki mūsų nakvvnės 
vietos, iki Arlaviškių kaimo. Ten 
apsistojome pas labai malonų ūki
ninką, kurs, kas svarbiausia tokioj 
kelionėj, mus gerai pavalgydino ir 
leido pernakvoti savo daržinėj.

Trečioji diena sutiko mus su 
lietum. Pabudę, išgirdom keistą 
šlamesį, išeinam laukan — gi lyja. 
Na, nieko neveiksi: papusryčia-

„Ožkos pečiaus" uolos kiauteroje — ne
paprasta iškyla.

vom, padėkojom vaišingiems šei
mininkams už nakvynę, įsisupom į 
brezentus ir leidomės į Rumšiškes, 
pakely sustoję prie Strėvos žiočių. 
Dešinysis Nemuno krantas čia la
bai gražus ir aukštas: kai kurie 
net galvas guldė už tai, kad jų 
akys mato Kauno radio stulpus! 
Bet tas nelemtasis lietus neleido 
mus ilgai tais vaizdais grožėtis, o 
varė vis į Rumšiškes. Rumšiškėse 
prisipirkom „įvairių" produktų (la
šinių ir duonos) ir nuplaukėm į se
nuosius prancūzų apkasus Dvare- 
liškyje pusryčiauti. Pasisotinę ir 
pavaišinę iš mokyklos grįžtančius 
vaikus, pradėjom liūdnas ir griau
džias dainas dainuoti, gailėjomės 
tos puikios kelionės. Iš to melan
choliško ūpo pažadino mus admi
rolo švilpukas „lipt laivan" ir pa
kilęs vėjas. Švilpukas, tai švilpu
kas, ale vėjas tikrai mus iki Kau
no „išpumpavo". Sustojom truputį 
Pažaisly, apžiūrėjom vienuolyną, 
o iš ten jau be sustojimo drožėm 
į Kauną. Ir, galų gale, apie 6 vai. 
mūsų eskadrilė sustojo prie Jacht
klubo.

Kokių nuotykių, be čia paminė
tų, dar buvo, apie tai iškalbingai 
nutylėsiu, galėsit gi patys viską 
savo akimis pamatyti. O dabar 
tarsiu žodžius, taip sakydams: iki 
pasimatymo liepos mėn. 7—9 d. d. 
kelionėje Nemunu Alytus — Kau
nas, tikroje, ne be bandymo, kuri 
žada būti dar malonesnė.

Gediminas Vaitiekavičius.

Didžiausias smagumas baidarėje pavaka 
ry. Bandomoji kelionė laimingai bai

giama ...
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Gyvulių globa
Antanas Krausas.

Žmogus gimsta šiam pasauliui, 
jeib žmogumi taptų, jeib jo žmo
niškumas stiprėtų ir didėtų, ir jis 
juo apšviestų, skaidrintų ir gro
žinių visą gamtą, visą pasaulį. 
Šiais žodžiais nusako mūsų filoso
fas dr. Vydūnas žmogaus už
davinį, Tačiau daugeliui žmonių 
gyvenimo prasmė yra visai sveti
mas klausimas. Šių dienų žmogus 
yra daugiau proto žmogus. Jis be
veik visą dėmesį yra nukreipęs į 
technikos pasaulį. Ir taip šabloniš
kas mechanizuotas mąstymas nu
vedė mus tolyn nuo tikrojo žmo
niškumo.

Todėl mes matome pasauly tiek 
daug žiaurumo, kančių ir skausmų. 
Žmonija šuoliais bėga pirmyn į 
naujus kultūros laimėjimus, o ša
lia tos didelės pažangos bujoja 
dvasios menkysta. Tik prisimin
kime didįjį karą. Dar ir šiandien 
visiškai nenudžiūvo nuo žmonijos 
veido kraujas, upeliais pralietas, 
o vėl buriasi tvankos debesėliai. 
Tautos visu smarkumu ima vėl 
ginkluotis.

Levas Tolstojus sako, kad 
„nuo gyvulių žudymo iki žmonių 
žudymo yra tik vienas žingsnis“ 
ir taip nuo gyvulių kankinimo pri
einama prie žmonių kankinimo. 
Žiaurumas prieš gyvulius yra že
mos ir negarbingos tautos didelė 
našta. Kriminalistikos istorija liu
dija, kad visi didieji nusižengėliai 
buvo ir dideli gyvulių kankinto
jai. Pasaulinė istorija panašiai at
siliepia ir apie žiauriuosius valdo
vus. Jonas Žiaurusis dar 
vaikas būdamas žudydavęs pasi- 
smaguriavimui ir mėtydavęs gy
vus gyvulius nuo Kremlio bokšto. 
Apie Karolį IX-tąjį, Baltramie
jaus nakties vykdytoją, žinoma, 
kad jis savo mylimiausiam šuniui 
gyvam kailį nulupęs. Žiauria iro
nija atsiliepiama ir apie romietį 
Domicijoną, kuris „nuo žmo
nių kankinimo ir žudymo pavar
gęs, dažnai valandų valandomis

Gamta — didžiausia mokytoja.

muses gaudydavęs ir jas ant ada
tos suverdavęs“ (Schlosser, pasau
linė istorija). Istorija mini visą 
eilę žiaurių vyrų, kaip antai: N e- 
roną, Kaligulą, K ar a k a- 
1 ą, Komodų, Liudviką Ki
tąjį, Liudviką XIII-tąjį ir k.

Bet ir mūsų laikais netrūksta 
gyvulių kankintojų. Prisiminkime 
mokslininkus, vivisekcija užsiiman
čius. Kartais nekaltas gyvulėlis iš
būva po tris dienas prirakintas 
prie bandomojo suolo ir kenčia 
baisiausias kančias. Paskiau gir
tuokliai ir sužiaurėję vežikai šim
tais sužaloja ir užmuša mums išti
kimai tarnaujančių gyvulių. O kas 
suskaitys žaizdas ir atjaus tų kan
čias, kurie priplakami, sukruvina
mi ir nuo per didelės naštos per- 
puola žemėn ir nebegali atsikelti 
— miršta paaukodami savo gyvy
bę. Žydai mėsininkai su gyvuliais 
elgiasi taip pat ne žmoniškiau. Su
verčia gyvus padarėlius, kaip ne
gyvus daiktus, vežiman ir veža 
trankydami gyvulių galvas, arba 
paukščius neša už kaklo ar kojų 
nusitvėrę. O kiek gyvuliai be rei
kalo kenčia žydams skerdžiant 
gyvulius rituališku būdu! Rodos, 
kad Dievas reikalautų gyvulių 
kančių, kol rabinas sukalba maldą! 
Dažnai kankina ir maži vaikai, 
kurie tėvų neauklėjami ir nepri
žiūrimi. Dar vaikas būdamas ma
čiau, kaip vaikai gyvam kačiukui 
akis išlupinėjo ir laipino dar varg
šą į stulpą plakdami botagais. Kas
dien mes galime matyti išdykėlius 
mušančius katinus, šunis, paukš
čiukus akmenimis. Prasimanoma 
visokių kankinimo priemonių: 
įspraudžiama į praskilą katės 
uodega ir paleidžiama, arba pri
rišama dėžutė su akmenimis, arba 
pūslė su skrebančiais žirniais ka
tinui prie uodegos ir paleidžiama, 
kad jis bėgtų išsigandęs ir kamuo
tųsi. Galėčiau ir daugiau įvairių 
kankinimo būdų suminėti, bet už
teks ir šių.

Tam baisiam žiaurumui prieš 
pastatoma nuostabi meilė tvari
niams! Didysis krikščionybės apaš
talas Pranciškus Asižie- 
t i s skelbė meilę gyvuliams ir vi
sam, kas gyva. Dar ir šiandien, po 
keletos šimtų metų, jo saulėtas 
pavyzdys žavi žmoniją. Jo širdies 
ir sielos skaistumas buvo nuosta
būs. Jis skelbė žmoniškumą, kuris 
reiškėsi meile ir nusižeminimu, 
skelbė visuotiną žmonijos išgany-

Šuo ir jo bičiulis.

mą. Jis tikėjo žmogaus meile ir 
žmoniškumu priartinti visus pa
saulio tvarinius išganymui, Bet 
kiekviename krašte, kiekvienoj 
tautoj buvo panašių kilnių vyrų, 
skelbiančių panašias šventam 
Pranciškui Asižiečiui mintis.

Daugelis šiandien sako, kam rei
kalinga globoti gyvuliai, nes turi
me rūpintis vargstančiais žmonė- J 
mis, gyvulių globojimas esąs tik 
perdėtas sentimentalumas ir žmo
nių neturinčių ką veikti darbas. 
Tokius užmetimus dažnai susilau
kia Lietuvoj gyvulių globotojai. 
Mat, ir tuo klausimu mes esame 
labai atsilikę nuo kultūringų tautų.

Iš tikrųjų gyvulių globojimas yra 
kilni dorovinė žmogaus pareiga. 
Geras žmogus jaučia šventą parei
gą pasigailėti ne tik savo artimo, 
bet ir gyvulių. Negailestingumas, 
žiaurumas gyvuliams, sako vysku
pas Š r e i b e r i s, sukietina širdį 
ir išdarko būdą ir padaro mus ne
gailestingais bei žiauriais net ir 
žmonėms. Žmogus, kankindamas 
gyvulį, žemina ir pats save. Jis 
yra gyvulių karalius, bet jis neturi 
būti jų tironas. Kas nustoja būti 
gailestingu, tas nustoja būti žmo- 
gumi. Tad ar turi skerdžiamieji J 
gyvuliai, kurių kūnas yra mūsų 
stipriu maistu, būti stumdomi, 
mušami ir pančiojami? Kam to 
reikia? Kokią teisę mes turime 
šitaip elgtis? Argi jų gailus liki
mas nėra vertas pasigailėjimo? 
Skerdžiamų veršiukų, ėriukų, 
kiaulių, jaučių ir paukščių kančios 
šaukiasi dangaus užtarimo. Ar ne
užtenka, kad mes užmušam? Ar 
dar reikia būti žiauriais? Gyvuliai, 
kaip ir mes, sutverti džiaugsmui, 
o ne kančioms; blogas elgesys su 
gyvuliais padaro mus žiauresniais 
už pačius gyvulius ir ugdo ne
jautrumą ir žiaurumą žmonėms. 
Taigi, gyvulių globa ir jų apsauga 
nėra tuščia pramoga, pasismagu- 
riavimas, sentimentalių užgaidų 
patenkinimas, bet yra rimtas kul
tūros darbas.
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Pirmas skyrius. 
GRAUDINGAS „BRIEDŽIŲ" IŠVYKI

MAS.
— Laisvai! — sukomandavo skiltinin- 

kas Juozas, atsivedęs savo briedžių skiltį 
i Kauno geležinkelio stotį. — Aš einu į 
bilietų kasą. Jūs čia pabūkite.

Netrukus mūs bendras ekskursinis bi • 
lietas buvo jau skiltininko kišenėje, ir mes 
išėjome į peroną. Radome vieną apytuš
tį trečiosios klasės vagoną ir tuoj jame 
susitvarkėme. Kauno —■ Alytaus trauki
nys išeina 18 vai. 33 min. O stoties laik
rodis rodo tik 18,30. Dar liko 20 be galo 
ilgų minučių. Dar mūs berniokų laukia 
graudingas atsisveikinimas su tėvais ir 
paskutiniai jų pamokymai, įspėjimai.

Vagone likome tik mudu su Mykolu. 
Visi kiti išėjo į peroną. Aš visai nepykau, 
kad mano tėveliai negalėjo ateiti manes 
išleisti. Neatvyko nė mano senelė, kad 
dar kartą išporytų rūpestingos mano ma
mytės graudenimus ir griežtus tėvelio 
įspėjimus. Bet to nė nereikėjo. Net visai 
skilčiai būtų užtekę to, ką kalbėjo atvy
kusi palydėti savo sūnelį Arnuko moti
na. Jos kalbos aš klausiau, rodos, kur kas 
geriau už patį Arnuką. Jo mintys, aiškiai 
buvo matyti, skraidė jau labai toli. Ta
čiau jis po kiekvieno motinos įspėjimo 
vis laiku pataikydavo linktelti galva. Kur 
jis užmiršdavo tą padaryti, už jį atlikda
vau aš. Tos kalbos sužavėtas net ir iš 
vagono išėjau ir atsistojau šalia nelaimin
go savo draugo. Jo mama kalbėjo kas
kart garsiau:

— Be to, mano vaikuti, žiūrėk, kad 
ant tuščios „dūšios“ negertum nieko šal
to. Rytą visada turi išgerti ką nors šil
to. Gal tu jau ir užmiršai, kad mažas bū
damas vieną žiemą labai kosėjai. Kad vėl 
tik tas kosulys neprisimestų!... Tik neuž
miršk parašyti tetai Onai atviruką. Atsi
meni, ji tau dovanojo pašto ženklams 
albomą. Jei būsi geras, vėl ką dovanos. 
Žiūrėk! Atsimink ir pono Jono vardadie
nį. Parašyk jam gražų sveikinimą. Žiną1’, 
jis turtingas. Bet ypač negerk nieko šal • 
to, girdi? Jau tu visai manęs neklausai, 
girdi? Ot vaikas, girdi?

Arnukas vėl buvo užmiršęs linktelti 
galvą. Jis tik pilnomis ilgesio akimis žiū
rėjo į ilgąją stoties laikrodžio rodyklę, 
kuri vos vos judėjo.

— Vaikeli, ar tik tu neužmiršai megs- 
tinių marškinių? Naktį visada jais apsi
vilk. Nuvykęs kur nakvoti, pirmiausia 
apžiūrėk langus, ar pro kur netraukia. 
Apie nakvojimą palapinėse aš negaliu nė 
pagalvoti. Kai tik naktį aš tai atsimin
siu, negalėsiu jau nė akių sudėti. Lai
mute, pažiūrėk, ar tik jis neužmiršo įsi
dėti vilnonių kojinių? Aš manau, kad jos 
dar tebeguli namie ant stalo...

Arnuko sesutė tuoj nubėgo i vagoną 
apžiūrėti savo „mažojo“ šešiolikmečio 
broliuko kuprinę.

— Mamyte, viskas yra, — tarė ji, 
grįžusi iš vagono. — Tik tu, Arnuk, blo
gai susidėjai kuprinę.

— Vargšeli tu mano, — atsiduso mo
tina. — Ir tokią sunkenybę turėsi tu val
kioti net keturias savaites!

Povilas, didžiausias mūs garbingos 
skilties pramuštgalvis, jau seniai stovėjo 
šalia Arno ir pilnomis užuojautos akimis 
į jį žiūrėjo.

— Atsiprašau, ponia Kriaušiene, to
kia kuprinė mūs metų berniokui — tik 
vieni juokai! Jums visai nėra ko rūpintis. 

Kas gi mums bestovyklaujant gali atsitik
ti? Be to, mes visi būsime drauge. Ir 
maudydamiesi ar plaukiodami žiūrėsime 
vienas kito.

Arnuko motina net pabalo iš baimės.
— Ach, mano Dieve! Jūs ketinate ir 

maudytis! Arnuk, tu nieko man apie tai 
nesakei. Būčiau visai neleidusi! Tu gi ne
turi nė kostiumėlio! Geriausia būtų, kad 
visai tau uždrausčiau maudytis. Bet ži
nau, tu neklausysi. Nors žiūrėk, kad gi
liai nebristum... Ar yra ties Alytum Ne
mune sūkurių?

— Ligi šiol dar nesu matęs nė vieno, 
— atsakė Povilas tokiu tonu, lyg būtų 
visą Nemuną skersai, išilgai ištyręs. Bet 
aš tikrai žinojau, kad savo gyvenime jis 
Alytaus nėra matęs.

Ponia Kriaušiene kiek nurimo. Po
vilas jai, matyt, labai patiko ir ji visiškai 
jam tikėjo. Laimė, kad ji geriau jo nepa
žinojo.

— Ach, prižiūrėk Tamsta mano Arnu
ką, — prašė ji Povilą. — Jis toks lepus 
berniukas, toks švelnus. Aš visada labai 
juo rūpinuosi. Arnuk, jei brisi kada į van- 
rdeniį, pirma susivilgyk galvą ir krūtinę, 
kad širdies atakas neištiktų. Ponas Povi
lai, Tamsta jo žiūrėsi?

— Galite, ponia, manim pasitikėti, — 
autoritetingai pareiškė Povilas.

Arnas kažkaip keistai susiraukė. Ma
tyt, jam nė į galvą nebuvo atėję, kad mo
tina galėtų jį pavesti Povilo globai.

Paskui Povilas priėjo prie savo mo
tinos. Man buvo be galo įdomu, kam jį 
mama paves globoti. Dėl to aš prisitai
kiau atsistoti netoli jo. Bet čia maža ką 
laimėjau. Jo motina kalbėjo mūs skilti
ninko Juozo, tėvui:

— Labai gera, kad berniokai gauna 
išsisiausti. Paskui jie geriau mokosi.

Juozo tėvas pritarė.
Tokia kalba man labai patiko. Lygiai 

taip ir aš maniau.
Mūs skiltininkas, Juozas Dirvonis, ne

turėjo kada nė su savo tėveliu kalbėtis. 
Jis tik vaikščiojo po peroną ir ramino 
bailias mamvtes ir tetules. Aš prisipla
kiau prie jo ir mačiau dar keletą įdomių 
scenų.

Antano teta vaitojo:
— Tuojau parašyk, ar laimingai nu- 

vykote. Anais metais Alytuje įvyko trau 
kinio katastrofa. Sako, užmušė tavo me
tų berniuką. Žinai mūs geležinkelius. Vis
ko iš jų gali laukti. Įsivaizduok, kad už
muštų tave... Ką tada darytų vargšai ta
vo tėveliai!

— Liaukitės, teta, — kalbėjo Anta
nas. — Dabar aš galvoju apie kelionės 
malonumą, ne apie katastrofas. Trauki
nio katastrofos ne toks jau dažnas atsiti
kimas. Pagaliau, kam jau būtinai mane 
turėtų katastrofoj užmušti? Traukiny va
žiuoja ir daugiau žmonių...

Antano teta tik išsižiojo, išgirdusi to
ki argumentą.

— Antanuk, gerai žiūrėk, kad nesu- 
kultum uogienės puodo. Tada išsitepsi 
visą kuprinę ir neturėsi švarių skalbimu.

Vos tik išgirdo tuos žodžius Arno mo
tina, ir vėl pradėjo iš naujo:

— Arnuk, kam aš tau dėjau uogie
nės? Kaip tai man neatėjo į galvą! Je. 
sutrūktų stiklinė, uogienė būtų pilna šu
kių. Aš tave žinau. Tu neišmestum jos 
laukan, bet vistiek valgytum! Kas būtų, 
jeigu tu prarytum šukę?! Vaikeli mano, 
aš visą laiką neturėsiu ramybės...

— Ligi šiol dar nė vienos šukės aš 
neprarijau! — burbtelėjo Arnas.

Pažiūrėjau į laikrodį. Dar 10 minučių! 
Ką veikti? Laikrodžio rodyklė vos juda

Netikėtai perone pamatėme Skautų 
Aido redaktorių. Pasirodė, kad jis atėjo 
mus išlydėti. Mes tuoj aplink jį susirinko
me ir ėmėme kalbėtis. Jis džiaugėsi, kad 
mes pamatysime gražiąją Dainavos 
šalį, Šarūno tėviškę, gal išgirsime dar ne
girdėtų senovinių legendų. Prašė, kad 
savo įspūdžius ir nuotykius aprašytume 
Skautų Aidui.

Antanas kumštelėjo man į pašonę ii 
vamptelėjo:

— Va šitas mėgsta popierį gadinti. Jo
nai, rašyk!

Aš pyktelėjau už tokį komplimentą ir 
atrėžiau:

— Ot ir parašysiu! Tave būtinai įdė
siu!

— Bravo, bravo Jonai! — nutraukė 
mūs barnį redaktorius. — Skautai labai 
mėgsta stovyklinį gyvenimą ir jo apra
šymus. Duotą žodį turi ištesėti!

Ai, ai, aijai! Jau ir duotą žodį! Bala 
čion papynė tą redaktorių ir Antaną!

O redaktorius vis kalbėjo:
— Dainomis skambanti šalis, legen

domis apgaubti piliakalniai, kovos su bol
ševikais ir lenkais, kruvina demarkacijos 
linija, — kiek ten jūs laukia įspūdžių! 
Tiesiog negalėčiau dovanoti, jeigu neap
rašytumėte! Gerai, Jonai?

— Ką jau darysi. Reikės pabandyti,— 
nedrąsiai atsakiau.

Jau buvo likę tik dvi minutės. Atsi
sveikinome su redaktorium, su atlydėju
siais namiškiais ir pažįstamais, ir šokome 
į vagoną. Bet ponia Kriaušiene spėjo dar 
kartą viską išdėstyti savo Arnukui:

— Taigi, Arnuk, žiūrėk, kad nieko 
neužmirštum! Turėk galvoj pono Jono 
vardadienį, tetą Oną ir slogą. Rytą ne
gerk nieko šalto! Ar turi vilnones koji
nes! Ach, taip, turi, Laimutė žiūrėjo.

Toki pamokymai jau buvo visiems nu
sibodę. Dėl to tikrai malonu buvo klau
syti paprastų Povilo motinos žodžių:

— Laimingos kelionės, sūnau. Gerai 
paūžk, kad visiems metams užtektų. Ga
lėtum ir atviruką kada parašyti. Dieve 
tau padėk! — Ir pasiėmusi bernioką už 
pažastų, pabučiavo, peržegnojo ir įleido 
į vagoną.

Jau 18,33. Švilpukas. Traukinys ėmė 
judėti. Ore suplevėsavo nosinės.

Važiuojame!
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Antras skyrius.
NAKVYNĖ ALYTAUS MIŠKE.

Jau kelios dienos kaip bastomės po 
dzūkų kraštą. Bet dar nė karto nenakvo- 
jome palapinėje. Norėdami kuo daugiau
siai pamatyti, nesinešiojome sunkios sa
vo palapinės. Miegodavome gerų žmonių 
daržinėse. Pagaliau ilgesnį laiką susto
jome netoli Alytaus, miške, ir nutarėme 
rengti stovyklą.

Buvo labai karšta diena. Kai tik pa
siekėme nužiūrėtą stovyklai vietą, tuoj 
visi sukritome į vėsią žolę. Kaip smagu 
po ilgo ėjimo kveptelti!

Tačiau mūs vadas neleido ilgai dryb
soti.

— Vaikai, prie darbo! Pirmoji mūs 
stovykla turi būti gražiai įrengta. Šian
die statysime tik vieną palapinę, kad tu
rėtume kur nakvoti. Kitus darbus atlik
sime ryt, nes esam labai pavargę. Anta- 

,nas su Jonu įtaiso kuoliukus ir lazdas. 
Arnas, Kostas ir Vytas taiso brezentus. 
Aš pats ištempsiu virves. Turėsime ka
rališką palapinę. Galus paliksime atda
rus. Mikas suieško malkų. Kazys ir Po
vilas stato kryžių. Visiems yra darbo.

Visi, kaip vienas, šokome ir išsiskirs
tėme po pušyną. Nuovargio kaip nė ne
buvę.

Po pusvalandžio buvo viskas pabaigta. 
Vidury aikštelės stovėjo palapinė. Už 
dešimts metrų nuo jos paruoštos malkos. 
Tiesiai prieš palapinės angą — iš graž’ų 
kartelių padarytas ir dzūkiškai išgražin
tas kryžius.

Vakarienės virti nereikėjo. Juo šal
tesnis tokiame karšty valgis, juo gardes
nis. Tiesą sakant, šaltas jis nė nebuvo. 
Sviestas buvo virtęs tikra riebia sriuba. 
Laimė, kad dar turėjome pamidorų ir cit
rinų.

Viskas buvo pasakiškai gardu. Kai 
pavalgėme, reikėjo mazgoti indai. Šian
die visi norėjo tą daryti. Ir ne be prie
žasties. Mazgodavo visi iš eilės. Kas sa
vo eilę šiandie atliks, tam rytoj nereiks. 
Ryt virsime pietus. O riebaluotus indus 
šaltam upės vandeny mazgoti — ne toks 
jau malonus darbas. Dėl to gudruoliai ir 
norėjo šiandie savo eilę atlikti.

Po vakarienės susitvarkėme savo kup
rines ir susėdome aplink mūsų pasako
rių Antaną. Jis gerai žinojo Lietuvos se
novės istoriją, mokėjo iš vietinių žmonių 
iškvosti visokių legendų, pasakų. Paskui 
tą viską supindavo, gražiai atpasakoda
vo, ir mes gaudavome gyvus senovės 
vaizdus.

Ir šiandie jis ėmė pasakoti apie seno
vinius lietuvių karus su kryžeiviais, apie 
kovas ties Alytumi. Papasakojo, kaip 
Algirdo laikais, atvykę paimti Alytų, tarp 
savęs susikovė anglai su vokiečiais už 
teisę nešti šv. Jurgio vėliavą. Kaip gyvi 
stojo prieš mūs akis senovės ritieriai, jų 
papročiai, apeigos.

— Papasakok ką nors apie Alytaus 
įkūrimą, — prašėme Antaną.

— Seniai, labai seniai, — pradėjo 
Antanas, — čia stovėjo ant Nemuno kran
to galinga pilis. Ją valdė senas kuni
gaikštis Smūkninis su savo jaunu 
sūneliu A 1 y t ė 1 i u. Toje pilyje gyve
no ir kunigaikščio kovų draugas, bajoras 
R a i m o n i s. Bajoras turėjo labai gra
žią dukrelę, Mirgrausėlę. Dar ma
žą ją motina buvo pažadėjusi atiduoti į 
netoli pilies buvusią dievų žinyčią.

Kai mergaitė užaugo, labai pamilo sa
vo jaunų dienų draugą, kunigaikščio sū
nelį Alytėlį. Ir Alytėlis mylėjo Mirgrau
sėlę. Motina vis ragino atiduoti mergai
tę į žinyčią. Bet tėvas nesutiko. Jis ži
nojo, kad mergaitės širdelė jau atiduota 
Alytėliui.

Motina patarė aukoti žinyčiai didelę 

auką ir pasiklausti dievų valios, ką jie 
lemia gražiajai Mirgrausėlei. Tėvas auko
jo daug jaučių, brangių kailių ir geltono 
gintaro, daug aukso ir sidabro. Bet šven
tieji ąžuolai nieko nešlamėjo, nerodė die
vų lėmimo. Kriviai kalbėjo, kad reikia 
dar daugiau aukų aukoti. O Raimonis 
jau neturėjo tokių gėrybių, kurios tiktų 
dievų aukai.

Tada jis išsirengė su kunigaikščiu 
Smūkniniu į kryžiuočių žemę. Kaip audra 
ten įpuolė, pulkus vokiečių išklojo, ne
suskaitomus vežimus grobio prisirinko.

Grįžęs namo, vėl dievams aukojo. Bet 
šventieji ąžuolai vis nešlamėjo, vis dievų 
valios nerodė. Kriviai gi sakė, kad dar 
daugiau aukų dievai nori. Tik ne aukso 
ir ne sidabro, ne gintaro ir ne brangių 
kailių, bet Lietuvos priešų gyvybių die
vai laukia.

Tada Raimonis pasikvietė aplinkinius 
kunigaikščius ir puolė lenkų žemę. Ilgai 
lenkuose jis kariavo, daug jų pilių išgrio
vė, daug priešų paguldė ir jų turto pri
sirinko.

Vėl dievams aukojo didelę auką, vėl 
klausė jų valios. Dabar sušlamėjo šven
tieji ąžuolai, apreiškė šventą dievų valią:

— Mirgrausėlė turi kūrenti šventą ga- 
bijos ugnelę.

Nuliūdo senasis bajoras Raimonis. Dar 
labiau nuliūdo jaunasis kunigaikštis Aly
tėlis, kad reikia skirtis su mylima Mirg- 
rausėle. Bet tokia dievų valia. Išleido 
Mirgrausėlę į šventąją žinyčią dievams 
tarnauti, šventosios ugnelės kūrenti.

Ilgėjosi dukrelės senoji močiutė. Ilgė
josi žilasis tėvelis. Bet dar labiau ilgėjosi 
narsusis kunigaikštis Alytėlis. Nerimo 
jo širdis. Naktų nemiegojo, pilyje nepa
buvo.

Ir sugalvojo jis siaubingą mintį. Puolė 
su draugais šventąją žinyčią ir pasigrobė 
nuo amžinos ugnelės Mirgrausėlę. Pasku; 
išvyko už Nemuno, į Sūduvos miškus me
džioti.

Čia tykojo nelaimė. Slapta buvo įsi
veržę į Lietuvos žemelę pikti kryžiuo
čiai. Staiga puolė jie Alytėlį ir jo drau
gus. Negalėjo atsilaikyti mažas lietuvių 
būrelis.

Pasiuntė Alytėlis pirma Mirgrausėlę, 
o pats norėjo sulaikyti priešus, kad jos 
nepagautų. Paskui ir pats leidosi į pilį 
šaukti pagalbos. Atjojo ligi Nemuno ir 
puolė į vandenį. Galingas žirgas skrodė 
krūtine Nemuno bangas ir išnešė Alytėlį 
į aną pusę. Bet čia jis krito nuo žirgo ir 
paguldė savo jauną galvelę.

Persikėlę per Nemuną, kryžiuočiai ra
do jo kūną ir paleido į sraunų Nemuno 
vandenėlį. Grįžę į pilį Alytėlio draugui 
pranešė liūdną žinią. Mirgrausėlė išeio 
ieškoti, kad nors Alytėlio kūną tinkamai 
palaidotų. Vaikščiojo Nemuno pakran
tėmis ji ir liejo graudžias ašarėles. Ir kur 
tik krito jos ašarėlės, ten išsiveržė iš že
mės gailūs šaltiniai. Dar ir šiandie jie 
sruvena . ..

Neišlaikė Mirgrausėlės širdelė. Ir ji 
nuėjo į dausas, pas Alytėlį. Kitą dieną 
rado jos kūną. Atlydėjo kriviai ją į žiny
čią. Sukrovė didelį laužą ir gailias rau
das raudodami ją sudegino. Pelenus pa
laidojo ant šventos žinyčios kalnelio.

Žuvo tada nuo piktų kryžiuočių kala
vijo ir Alytėlio tėvas, kunigaikštis Smūk
ninis. Ir jo kūną kriviai čia pat netoli su
degino.

Neilgai begyveno ir Mirgrausėlės tė
vas, bajoras Raimonis. Krito jis kovoje su 
lenkais.

Taip žuvo visa garsioji giminė, ilgus 
laikus gynusį savo žemelę nuo kryžiuočių 
ir lenkų. Tik jų darbai ilgai skambėjo po 
Lietuvą, drąsino jos sūnus mylėti savo 
žemę ir ginti ją savo krauju. Ypač my
lėjo visi be laiko žuvusį Alytėlį. Ir toj 

vietoj išaugusį kaimą, o vėliau miestelį, 
pavadino jo vardu.

Antano pasakojimas taip mus sužavė
jo, kad mintimis visi nusikėlėme į gar
bingąją mūs senovę. Palyginę su ja da
bartinius laikus, tiesiog niršome ant visą 
romantiką išsklaidžiusios kultūros.

Kazys manė, kad tos nuobodžios kul
tūros galima išvengti, bent iškylaujant. 
Tik reikią daugiau fantazijos.

— Tikrai, pabandykime, — nudžiugo 
Mikas.

— Gerai, — pritarė ir Juozas: — Tuo
jau galime pradėti. Naktį budės ritierių 
sargyba. Bet ne juokais, o su visais feo
dalinių laikų papročiais. Budės po du. 
Kas valandą keisis. Eilę tuojau sustaty
siu. Svarbiausią, vaiduoklių klajojimo va
landą, nuo 23 ligi 24, budės Antanas su 
Jonu. Tik žiūrėkit, mano ponai, jei ir bus 
šalta, į palapinę nesulįskite. Nė antklo
džių neimkite. Sargyba budės prie ugnies. 
Sargybiniai apsiginkluos: pirma, kišeni
niu švyturėliu, antra, gera lazda, ir tre
čia, senoviniu raštu — surištu pundeliu 
įvairaus ilgio šakučių, kurį reikės pasi
kabinti ant kaklo.

Sumanymas mums labai patiko. Visi 
pritarėme.

— Palaukite, dar ne viskas. Ir sargy
bų pasikeitimas turi būti iškilmingas. Bai
gę savo valandą, sargybiniai eina į pa
lapinę, „raštu“ pakutena turinčių juos 
pakeisti nosis ir drauge švyturėliu pa
šviečia jiems į veidą. Bet neištaria nė 
žodžio. Šie tuoj atsikelia ir išeina iš pala
pinės. Pirmiausia jie gauna švyturėlį ir 
lazdą. Paskui sargybos viršininkas užka
bina ant kaklo savo įpėdiniui svarbųjį 
„raštą". Tai visa atlieka su iškilmingo
mis ceremonijomis ir kilniais žodžiais. 
Taip visą naktį.

Jau visai temo. Laikas buvo gulti. 
Skiltininkas atsistojo ir tarė:

— Eisime pasilsėti. Kalbėkime maldą. 
Tuoj visi sustojome ir, nuėję pas kry

žių, sukalbėjome vakarinius poterėlius.
Paskui sulindome į palapinę. Lauke 

liko tik sargybiniai. Jie kūrė ugnį. Juo
zas paruošė didįjį „raštą" ir padavė Mi
kui, kuris su Arnu buvo paskirtas į pir
mąją eilę.

Mūs vadas dar apžiūrėjo, ar viskas 
tvarkoje. Po to atsigulė ir pats.

Vos tik spėjau įmigti, kaip kažkas ėmė 
kutenti man nosį.

— Žmogau, ar padūkai? — pro mie
gus ėmiau bartis. — Kas atsitiko? Jei ko 
nori, sakyk žmoniškai!... Ak, Viešpatie, 
nugi tai jau mano eilė į sargybą.

Aš buvau manęs, kad naktį kelti kur 
kas maloniau. Ar negalima būtų apsieiti 
ir be tos sargybos?

...Mudu su Antanu pakurstėme ugnį...
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Antanas man kumštelėjo į pašonę.
— Skubėk! Ko drybsai? Aš jau seniai 

apsitaisęs.
— Kad reik, tai reik, — pamaniau ir 

šokau iš patalo.
Tuoj išlindau iš palapinės ir man Po

vilas iškilmingai įteikė sargybos ženklą.
—- Nešiok garbingai. Atsimink, kad 

esi ritieris, Dievo ir tėvynės tarnas, našlių 
ir našlaičių globėjas. Ginklą vartok tik 
tiesai ir ritierio garbei ginti. Būk ritierio 
paveikslas, ištikimas draugystėje, narsus 
kovoje. Veik, kad apie tave per amžius 
dainiai dainuotų, kad tavo žygių garsas 
po visą pasaulį skambėtų! — Tokią kalbą 
man išrėžė nenauda Povilas, ir nuėjo į pa
lapinę.

Mudu su Antanu pakurstėme ugnį, pa
togiai atsisėdome. Taip prasidėjo mu
dviejų sargyba.

Trečias skyrius.
NELAUKTI SVEČIAI.

— Žinai ką, Antanai, — po valandėlės 
aš ėmiau kalbėti: — tik paklausyk, kaip 
čia ošia medžiai! Rodos, koki milžinai 
kvėpuoja. Dabar aš suprantu, dėl ko pri
mityvios tautos gamtos reiškinius vaiz
duojasi gyvomis būtybėmis, tai geromis, 
tai žiauriomis. Klausyk, aš neseniai skai
čiau tokį pasakojimą. Vienose kapinėse 
rado žmogaus griaučius. Kasnakt jie... 
ššš! Klausyk!...

— Ko nepasakoji toliau, Jonai? • — 
klausė Antanas.

— Sakyk, ar čia ne žingsniai?
— Dar ką prasimanysi! Žmogau, kas 

iš tavęs per nakties sargybinis? Miške, 
ošiant medžiams, tavo pasakojimas apie 
kapines ir griaučius turės būti baisiai ro
mantiškas.

— Na, jei nori... Taigi: griaučiai... Žiū
rėk, aš jau matau ir žmones.

Antanas garsiai nusikvatojo.
— Jonai, ar seniai tu pradėjai iš bai

Taigi: griaučiai... žiūrėk ...

mės vaiduoklius matyti? Iš tavęs aš to 
nelaukiau!

Aš net ėmiau pykti.
— Apie baimę negali būti nė kalbos. 

Ten kažkas yra!
Tikrai, iš miško išlindo keletas ber

niokų. Matyt, jie suprato, kad mes juos 
matome ir kad nėra jau ko slapstytis. 
Jie ėjo tiesiai pas ugnį. Man pasidarė 
kiek nejauku. Bet aš buvau ir patenkin
tas, kad sakiau teisybę ir kad Antanas 
negalės manęs vadinti bailiu.

Nelaukti svečiai labai keistai išrodė. 
Jei ne naktis, būtume netvėrę juokais. 
Kažkokios prieštvaninės skrybėlės, pa
puoštos raudonomis plunksnomis. Apsi
vilkę buvo tik bliūzėmis, apsiavę trumpo
mis kelnėmis. Be to, dar nešėsi didelius 
krepšius.

Vienas iš jų, matyt, ėjo pareigas vado 
ar, geriau, plėšikų atamano. Jis išrodė 
labai stiprus. Ypač jis imponavo savo 
storumu. Tik laibos jo kojelės buvo ne

labai tvirta atrama kūningam liemeniui.
Priėję arčiau, berniokai sustojo. Jie 

tik dairėsi aplinkui ir tylėjo. Matyt, no
rėjo pažinti, kas mes toki esame, ir įspė
ti mūs jėgas. Paskui storulis prabilo:

— Žiūrėk, ir kryžių pasistatę! Ar čia 
nebus tik tie geltonsnapiai varliamušiai, 
kur savo palapinėmis visus miškus nori 
užteršti?

Kiti nusikvatojo.
Mudviem su Antanu to jau visai pa

... Kažkokios prieštvaninės skrybėlės .. . 

kako. Tuoj pašokome ir pribėgome prie 
būrio. Mes jiems pasakėme, kad jie mes
tų savo kvailus juokus ir eitų, iš kur atsi
trenkę. Čia miega mūs berniokai. Triukš
mas gali sutrukdyti jiems poilsį.

Storulis pažiūrėjo į mane pro savo 
petį ir nusikvatojo:

— Ar nesakiau, kad čia tie geltonsna
piai! Tuoj matyt, kad buržujai. Visą miš
ką nori pasisavinti. Čia mes galime apsi
stoti lygiai taip pat, kaip ir jūs. Dyka
duoniai! Užsikabino durnių ženklą ir jau 
dideli ponai.

Tuo pat momentu jis pasinešė į mūs 
palapinę, lyg norėdamas ją nuversti.

Aš visai įdūkau. Šokau storuliui ant 
sprando ir norėjau jį pargriauti. Tačiau 
kitas jų gaujos stvėrė iš užpakalio mane 
už gerklės, Į burną įgrūdo nosinę, kad 
negalėčiau rėkti. Jis tvirtai laikė mano 
galvą. Kiti du pagriebė mano kojas, ku
riomis mėginau gintis. Dar vienas paėmė 
mane per liemenį. Taip sučiuptas, jau vi
sai negalėjau spyriuotis. Jie mane nune
šė prie ugnies ir numetė ant žemės.

Aš ko tik nesprogau iš piktumo, bet 
nieko negalėjau padaryti. Keletas bernio
kų laikė mano galvą, rankas, kojas. Tuo 
tarpu atnešė ir Antaną. Su juo, matyt, 
irgi tas pats buvo atsitikę, kaip su ma
nim. Mudu neištarėme nė žodžio.

Nežinau, ar ilgai taip gulėjome.
Paskui atitempė Antaną prie manęs, 

paguldė greta ir surišo į draugę mudvie
jų kojas.

Po valandėlės išgirdome šaukiant:
— Einam!
Berniokai pašoko. Vienas dar žėrė 

saują smėlio mums ant galvų. Tuoj visi 
išnyko miške.

Aš pirmiausia išsitraukiau iš burnos 
nosinę ir stipriai nusispioviau. Antanas 
padarė tą patį. Sukandęs dantis, jis nusi
keikė:

— Tie šunes!
Kaip bematant mes atsirišome kojas 

ir puolėme į palapinę.
— Juozai, kelk! Juozai, greičiau! — 

šaukė Antanas.
— Lįsk iš palapinės! Mus užpuolė! — 

rėkiau aš.
— Ką jūs šnekat. Nedarykite juokų! 

— pro miegus urzgė Juozas.
— Tikrai užpuolė! Eik šen greičiau!
Pagaliau jis išlindo iš palapinės.
— Kas gi atsitiko, vaikai?
Mes trumpai viską papasakojome. J's 

tuo tarpu apsirengė. Pasiėmęs diržą, pa
stebėjo, kad nėra planšeto su žemėlapiais. 
Mudu su Antanu peržiūrėjome ir kitų 
drabužius, kurie buvo sudėti vienoje vie 
toje. Pasirodė, kad daugiau nieko nebuvo 
paimta.

Juozas dar šio to mudu paklausė. Pas
kui sušuko:

— Visi kelkite!
Tačiau sujudo tik vienas Kazys. Kitus 

turėjome priėję žadinti. Kad greičiau vyk
tų, pirma nutraukėme palapinės brezen
tus. Buvo dailaus juoko, kai mūs bernio
kai, vienas po kito, atmerkdavo akis ir 
paskui staiga šokdavo. Jie visai nesupra
to, dėl ko guli ne palapinėje ir kam naktį 
juos prikėlė.

Viskas dar šiaip taip ėjo, ligi pabudo 
Povilas.

— Ar papaikote. vaikai, — tuoj pa
leido jis kakarinę. — Truputis romanti
kos yra labai gražu. Tik neturi jos būti 
tiek, kad reiktų ir be miego likti!

— Tikra tiesa, — pritarė Arnas ir vėl 
palindo po antklode, kad nė galvos ne
buvo matyt.

— Čia ne juokai, Povilai, — kalbėjo 
Juozas: — Mus kažkas užpuolė. Pavogė 
mūsų žemėlapius. Gal ir dar ką, tuo tar
pu nežinome.

To užteko. Tuoj visi buvo prie savo 
daiktų ir žiūrėjo, ar kas nepaimta. Išrodė, 
kad nebuvo tik žemėlapių.

Staiga Arnas sušuko:
— Juozai, mano laikrodis nudžiautai!
— Negali būti! Kitų laikrodžiai yra. 
Juozas netikėjo dėl to, kad kiekvie

noj iškyloj Arnas ką nors pamesdavo. 
Anąsyk, kai nakvojome daržinėje, jis net 
savo kelnes šiene praganė.

— Ar neįsidėjai tu laikrodžio į kurią 
kišenę? — teiravosi Juozas. — Ar gal į 
batą? Dar kartą viską peržiūrėk.

— Aš tikriausiai vakar vakare pasi
kabinau laikrodį štai ant šios šakos, — 
rodė Arnas. — Tikrai tą žinau.

— Taip, Juozai, — tarė ir Antanas: — 
Ir aš dabar atsimenu. Kai naktį kėliau, 
mačiau ten kabantį jo laikrodį.

Juozas visas paraudo,
— Tai toki jie paukšteliai? Net ir laik

rodžius vagia! Palauk, mes jiems parody
sime. Negrįšime namo, kol neatsiimsime 
savo daiktų!

Vytas su Miku nelabai bėdavojo dėl 
žuvusių daiktų.

(B. d.).

Vykstantiems 
į Latvijos skautų 
stovyklų.
Atitaisome korektūros klaidas.

Lietuvos skautų s-gos reprezentacinės 
draugovės į šią stovyklą vado praneši
me, išspausdintame šio numerio 253 psl., 
įsibrovė nemalonių korektūros klaidų, 
būtent, sumaišytos eilutės.

Pranešimo pirmoje skiltyje, paskuti
nėje eilutėje, po žodžių „o apie" turi būti 
toks tekstas: 

jo pasekmes prašytojui bus skubiai atsa
kyta.

Iš paruošiamosios stovyklos į Latviją 
išvyksime iš Kauno greituoju traukiniu 
22,15 vai. (10,15 vai. vakaro] š. m. liepos 
mėn. 19 d. ir Rygoj būsime mūsų laiku 
liepos 20 d. 5,45 vai. ryto. Visi skautai į 
Kauną vyksta savo lėšomis, o iš Kauno 
Rygon jau kelias bus apmokėtas iš vyks
tančių įmokėtų 70 litų.
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MŪSŲ ŠEIMOS NflUJIEN

LABAI DAUG STOVYK
LAUJA.

Šią vasarą labai daug skau
tų stovyklauja. Stovyklos įdo
mios ir naudingos.

/o stovyklų daugelis skautų 
ruošias keliauti pėsti ir vandens 
keliais.

Linkime gero pasisekimo.
GRĮŽO IS ADELBODENO.
VI.28. iš Adelbodeno aukštų

jų skaučių vadovių kursų grižo 
vyr. sktn. D. Kesiūnaitė ir pktn. 
G. Venclauskaitė. Psk. Manu- 
maitytė savo studijoms paliko 
dar Šveicarijoje. Jos visos iš
klausė dvejus vadovių kursus — 
skaučių ir paukštyčių.
IŠ SKAUTŲ VADŲ STOVYK

LOS.
VI.30. pasibaigė skautų vadų 

stovykla Palangoje. Stovykloje 
dalyvavo apie 30 kursantų :r 
keliolika instruktorių.

Paskutinę stovyklos dieną at
vyko Vyriausias Skautininkas 
pulk. Šarauskas .Po kelių jo pa
šnekėsiu prie įspūdnigo laužo 
stovykla buvo baigta.

VYKSIME Į LATVIJĄ.
Vadu paskirtas sktn. E. Vo- 

jevodskis, padėjėjais — sktn. 
Mašiotas, sktn. Laucius ir psk. 
Paliulis.

Skaitykite atskirą pranešimą.
LATVIJOS IR LIETUVOS 

skautininkių stovyklos garbės 
viršininke bus pati mūsų skau
čių vadė vyr. sktn. Čiurlionienė.

Stovykla prasideda VII.l.
RAŠYKITE SK. AIDUI.

Vasaros metu įvyksta daug 
įdomių dalykų. Parašykit sa^o 
įspūdžių.
SK. AIDO REDAKT. ATOSTO

GOSE.
Sk. Aido redaktorius vyr. 

sktn. Ant. Saulaitis išvyksta 
užsienin, bus ir Gilwell kursuos 
Anglijoje. Jį, kaip Sk. Aido re
daktorių, tą laiką pavaduos 
sktn. K. Laucius.

Skudutininkai stovykloj (Vilkija).

ŠEFO GARBEI.
Respublikos Prezidento An

tano Smetonos vardinių išva
karėse Biržų piliakalnyje skau
tai kūreno laužą. Nors skelbi
mų beveik niekur iš anksto ne
simatė, tačiau žmonių prisirin
ko laužo pažiūrėti didžiausios 
minios. Žinoma, kas tik turėjo, 
atvedė ir busimuosius vilkiukus 
ir paukštytes. Programa buvo 
labai įvairi. Ypatingai gražią 
kalbą pasakė dr. Juška.
MES PASIŽADĖJOME TAR
NAUTI DIEVUI, TĖVYNEI IR 

ARTIMUI.
BIRŽAI. (VI-2 d.). Ežero sa

loje suliepsnoja laužas, pakyla 
dūmai, tuo pranešdami gamtai, 
kad čia vyksta garbingas pasi
žadėjimas. Štai prisiartina įžo
džio laikas. Visų veidai surimtė
ja. Juk čia turės įvykti pasiža
dėjimai tų, kurie supranta nau
jųjų riterių obalsius. Čia turės 
pasižadėti auklėtojai, jau nu
žengę nemažą gyvenimo kelią, 
kartu su gyvenimo žiedais jau
nesniais, bet kupinais gražių 
minčių. O tas laužas, tas prie
saikos liudytojas, tas visų ben
drai plakančių širdžių vienyto- 
jas, turės pranešti slėpiningai 
gamtai tą svarbų įvykį. Atgro
damas tautos himnas, pakelia
ma tautos vėliava ir įvyksta 
įžodis.

Tuomet,., nutyla gamta, nu
tyla lakštingalų giesmės, susto
ja plakti fioletiniais kaklaraiš
čiais pasipuošusios krūtinės, nes 
į mus prabyla tik pernai su 
mumis atsiskyręs, bet dar gy
vas mūsų širdyje, ir visuomet 
ugninga meile liepsnojęs, mūsų 
patronas Tumas-Vaižgantas. Jis 
kalba apie tėvynės meilę, parei
gas jai ir uždavinius. Jo žodžiai 
giliai įsminga mūsų širdyse ir 
mes suliepsnojame ugningais 
troškimais.

Dar prabyla į mus mūsų at
vykę vadai, nurodydami mūsų

Skautukės gauna kaklaraištį.

Visą vasarą su gera nuotaika.

siekimus ir kaip mes turime jų- 
siekti, ir mes, laužui blėstant, 
išsiskirstome, nykstant tamsai 
ir užleidžiant vietą aušrai, kaip 
kad mūsų širdyse įsiviešpatavo
aušra. Skautas vytis.

o

Kaip miela malonu mūsų tėvynėj.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS VYRIAUSIO 
SKAUTININKO 

ĮSAKYMAS. 
Nr., 16,

Kaunas, 1934 m. birželio mėn. 28 d.
§ L

Pamatyti savo krašto gražiausias vietas bei Nemuno kran
tus, paskatinti vandenimis keliauti ir pažinti vidaus vandens 
šių metų liepos mėn. 7—9 d. d. skelbiu vandens kelionę valtimis 
ir baidarėmis Alytus — Kaunas.

§ 2.
Vandens kelionės Alytus — Kaunas vadu paskirtu Vyriau

sio Skautų Štabo Vandens Kelionių Instruktorių profesorių S. 
Kolupailą.

§ 3.
Vandens kelionei Alytus — Kaunas sudarau štabą ir pa- 

skiriu:
a) Vado pavaduotoju — Vyriausio Skautų Štabo Jūros 

Skautų Skyriaus Vado Pavaduotoją skautininką A. P 1 ė t ą ir
b) Štabo adjutantu — sk. S. Baublį ir Reikalų Vedėju 

R. B a u b 1 į.
Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas, 

Vyriausias Skautininkas.
Vyr. sktn. Ant. Saulaitis, 

Adjutantas.
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IŠ SKAUTŲ DARBtj.
Keliaudami vasarą mokėkite surasti 

gražių mūsų sodžiaus darbo namų papuo
šalų. Juos įsipieškite į savo užrašų kny
gutę.

JubiliejiRĖs gegužinės proga 
kelios mintys.

Sunkesniais tautai laikais, kada sve
timieji norėjo lietuvių tautą visiškai už
migdyti, jautrieji jos sūnūs kas kaip ga
lėjo dirbo, veikė, kad lietuvis iš tautų 
tarpo neišnyktų.

To darbo nusakyti žodžiais, ar plunks
nos pagalba ne taip jau lengva. Jis bun
dant tautai visame krašte įvairiais būdais 
buvo varomas. Tuo reikalu prirašo to
mus.

Tik pajudink kokį nors tų laikų reiš
kinį ir pamatysi kiek jame kančių, kiek 
lietuvio dvasios pergyvenimo ir kokie 
erškėčių keliai tautos atgimimo periode. 
Dėka darbo ir kančių tų didžiadvasių 
žmonių, kurie mokėjo pasiaukoti parei
gai, įrodyta pasauliui, kad tai, ką sukūrė 
amžiai, išrauti iš gyvenimo negalima.

r Juk ne paslaptis ir ne naujiena, kad 
?>etuvius kalėjimais grasino — vertė iš
sižadėti gimtos kalbos, pamiršti savo dai
ną ir papročius. Kalėjo, kentė daug, bet 
ar pamiršo širdy rusenančios ugnelės? 
Priešingai, ji didėjo kiekvieną dieną su 
kiekvienu nauju reiškiniu. Vienas iš to
kių reiškinių yra 1899 metų gegužinė, su
ruošta Aleksandrijos dvare. Toji gegu
žinė davė pradžią visai eilei gegužinių, 
kurios tęsėsi iki didžiojo karo. Tose ge
gužinėse be pasilinksminimo būdavo ir 
šviesesnės ateities idėjų skleidimas.

Š. m. liepos m. 15 d. Bubiuose ruošia
ma pirmosios gegužinės paminėjimas, ku
riame dalyvauti yra pakviesti ir skautai.

Šioje gegužinėje skautai turės progos 
išgirsti tų žilagalvių senelių gyvą žodi, 
■kurie dirbo, kentė tam, kad šiandieną 
nevaržomai sava kalba per mokslą galė
tumėm ruoštis į gražesnį, geresnį kultū
ringojo žmogaus gyvenimą.

Jubiliejinėj gegužinėj Šiaulių skautų 
tuntas organizuoja savaitinę darbo sto
vyklą, kuri pagerbimui prieškarinių vi
suomenės veikėjų pagražins ir papuoš 
būsimos gegužinės vietą. K.

Juokai.
— Kodėl įstojai į skautus?
— Kad tapčiau geresnis berniukas.
— Kaip gi tu juo tapsi?
— Vykdydamas skautų įstatus.
— Pasakyk gi man tuos įstatus.
— Kad aš jų neatmenu.
— ! ? I

PASIMETĘ.
Per didelį žaidimą — konkursą tarp 

skilčių:
Dr. adjutantas — Draugininke, rodos, 

šis skiltininkas pametė savo skiltį?
Draugininkas — Taigi.
Dr. adjutantas — Tai, štai skiltis, 

kuri pametė savo skiltininką!
TRYLIKTASIS.

Iš iškylos aprašymo draugovės kroni
kos knygoje: ...„ir priėjome taip retą 
mišką, kad jau nebebuvo nė vieno 
medžio".
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Kompasas. Išmokite išsiausti ir tokią juostą.

taip pat ir kitokiais būdais, kurie yra la
biau skautiški. Po to, kai jis jiems 
išaiškino pagrindines -kompaso savybes, 
jis išpaišė kreida „kompasą“ ant grindų, 
skautai gi turėjo savo lazdas dėti išilgai 
išpaišytų linijų, kurios nurodė Algio pa
klaustą kryptį.

Pirma jis klausė, kur yra šiaurė, kur - 
pietūs. Paskui klausimai pasidarė 
sunkesni. „Jei aš stoviu atsikreipęs į 
Šiaurės Vakarus, kur bus Pietų 
Ryta i?“ Tie klausimai, be savo naudin
gumo, pripratina taip pat greit mąstyti.

„Gera yra“, pasakė Algis vieną kartą 
savo barsiukams, „surasti šiaurė tikro 
kompaso pagalba, bet skautas turi mokė
ti surasti savo kelią gamtos kompasams 
padedant".

Tada štai jis papasakojo apie šiaurės 
žvaigždę ir kaip ją, žvaigždynams pade
dant, surasti.

Vieną vakarą jis parodė savo skilties 
skautams šiaurės žvaigždę ir žvaigždynus 
Artoją, Mažąjį Lokį, Orioną, Koroną ?r 
išaiškino jiems, kokioj padėtyj jie ran
dasi ant dangaus skliauto. Kitą dieną pa
vaduojant lempai saulę, Algis išaiškino 
jiems, kaip, nukreipus laikrodžio rodyklę 
į saulę ir padalijus kampą tarp laikrodžio 
rodyklės ir figūros 12, jie gali surasti 
šiaurės ir pietų liniją. Skautui paklydus 
ir neturint nei kompaso, nei laikrodžio, 
bet žinant maždaug laiką, jis visados su
siras šiaurę (irgi apytikriai), padėdamas 
ant žemės lazdą, atkreiptą į saulę, kuri 
atstos laikrodžio rodyklę ir kitą lazdą, 
vaizduojančią padėtį figūros 12.

Padalijus kampą tuo būdu sudarytą, 
suras šiaurinę ir pietinę liniją. Saulė, ži
noma, niekados nesti šiauriniame pusru
tulyje mūsų krašte, todėl skautams ne
sudarys sunkumo suprasti, kuris galas jo 
padalytos linijos nurodo šiaurę.

KAIP NUPAIŠYTI SKILTIES ŽENKLĄ 
ŠUNĮ.

Dauguma berniukų norėtų papuošti sa
vo uniformos reikmenis skilties ženklu '.r, 
nors jis gerai jiems žinomas, tačiau kai 
kam visai nežinoma nuo kur pradėti no
rint jis nusipaišyti.

Visi jūs mokate paišyti geometrines 
figūras: trikampius, keturkampius, apskri
timus ir t. t. Tos figūros ir padės jums 
nupaišyti savo skilties ženklą. Šį kartą 
pradėsime nuo šuns. Vaikai, kurie nėra

Algis, naujas barsiukų skilties skilti- 
ninkas, aiškino savo skautams, kaip su
rasti kryptj ne tik kompaso pagalba, bet

Aviofotogr afijos.
Jūsų fotografija iš 500 metr. aukščio.
Kiekvienas skautas yra medžiotojas! 

Tiesa, jis nešaudo gyvulių ir paukščiu, 
nežudo gyvų padarų, bet visgi medžidja: 
ieško įdomių vaizdelių, gražių gamtos re
ginių, gyvūnijos ir žmonių gyvenimo įdo
mesnių, charakteringų vaizdelių.

Kas turi „geras'rankas“, — įamžina tą 
popieryje pieštuku ar teptuku, kat vabz
džiai valdo plunksną. — aprašo, kas gali 
— pasakoja kitiems. Tačiau čia reikia 
turėti tam tikrų gabumų.

O kitiems čia į pagalbą ateina foto
grafija. Ji yra momentali, pigi ir labai 
tiksli priemonė įamžinti vaizdą.

labai gabūs paišyti, išmoks greit nupai
šyti savo skilties ženklą. Štai kai kurie 
nurodymai, kurie jums padės. Paišydami 
vartokite juodą kreidą, paišelį, tušą, pin- 
zelį ir didelius lapus seno laikraščio. 
Pirma, laisvai iš atminties paišykite tri
kampį smailiu kampu. Jokių matavimo 
įrankių nevartokite, tik savo akis; ne
kreipkit per daug dėmesio į darbo švaru
mą, bet vis mėginkit tol, kol trikampis 
išeis visai tikslus. Dabar sekite antrą 
nurodymą (žiūr. pieš. 2) — dirbdami irgi 
iš atminties. Ir pagaliau jūs pamatysite, 
kad išmoksit paišyti savo skilties ženklą 
įvairaus didumo.

Nuolatos lavinkitės savo skilties 
ženklą paišyti. Parodykite savo drau
gams ir jų geri pasisekimai suteiks jums 
daug džiaugsmo.

Piešė sktn. Vaškevičius

Šiame straipsnely norėčiau paliesti 
foto klausimą ryšyj su aviacija. Fo
tografija yra artima lakūno ir žvalgo pa
galbininkė ir labai plačiai aviacijoje var
tojama. Jūs, be abejo, matėte fotogra
fijų, padarytų iš lėktuvo! Tiesa — labai 
gražios?!!

— Ot, manote sau, kad taip paprašy
ti, kad padarytų nuotrauką stovyklos ar 
tėvelių sodybos, būtų gerai!? — Fotogra
fija mūsų stovyklos iš 500 metrų aukščio! 
Padėjai tokį parašą, ir siųsk į Skautų 
Aidą — tikrai priims! Ir kaip malonu tu
rėti tokią fotografiją.

— Taip, — sakysite, — tai viskas, ži
noma, yra puikus dalykas, bet mūsų sto
vykla, pav., Zarasuose, tai samdyti lėk
tuvą, kad specialiai atskristų padaryti 
porą nuotraukų, labai brangiai kaštuos?

Taip, tai tiesa, tokia fotografija, tik
riau klišė — 200 litų mažiausiai — lėktu
vo nuoma brangi.

Bet... skautas neprivalo žinoti žodžio 
negalima; prie tikslo yra ne tik, ta:p 
sakant, plentas, — bet ir šunkeliai. Kai 
negalima eiti plentu — eikime šunkeliais!

Čia noriu jums papasakoti, tikriau, nu
rodyti būdą, kaip pačiam, nesamdant 
brangaus lėktuvo, padaryti aviofotografi- 
jų stovyklų, tėvelių sodybų, gražių gam
tos reginių ir t. t. „gaspadoriškai", — sa
vo jėgomis.

Prieš fotografuojant pakalbėkime apie 
patį fotografavimą, nes jis turi savo ypa
tybių.

Aviofotografijoms aparatas privalo 
turėti galimai ilgesnį fokusą — židinį, nes 
kitaip atskiros detalės išeis labai mažos. 
Jei vartosime visgi trumpaus židinio apa
ratą, reikalinga gerai nuvalyti dulkes nuo 
objektyvo ir paimti ypatingai geras, jaut
rias ir smulkios emulsijos filmas, nes reiks 
vėliau nuotrauka smarkiai didinti.

Aparatas geriausia filminis, nes yra 
kompatiškesnis, ir patogesnis vartoti.

Fotografuoti reiks su išlaikymu, nedi
desnių i/so. Fotografavimui reikia pa
rinkti vėjuotą saulėtą dieną, o laiką taip 
parinkti, kad šešėliai būtų lygūs daiktų 
aukščiui, t. y., 15—17 ir 7—9 vai.

Fotografijos, kuriose mažai šešėlių, 
išeina neryškios ir lyg nublukusios, —• 
kur šešėlių perdaug irgi negražiai atrodo 
— tamsi fotografija.

Pati fotografija gali būti dvejopa: pla
ninė, kai fotografuojama vertikaliai že
myn, ir perspektyvinė, kai fotografuoja
ma kampu žemyn.
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III Latvijos skautų tautinė stovykla.
Iš Lietuvos Skautų Sąjungos repr. dr-vės pranešimo 1 nr.

L. S. S. Vyriausias Skautininkas Lie
tuvos skautų reprezentacinei draugovei į 
III-ją Latvijos skautų tautinę stovyklą 
1934 metais atstovauti paskyrė tokią va
dovybę:

1) sktn. E. Vojevodskį — draugovės 
vyriausiu vadu,

2) sktn. J. Mašiotą — vyr. vado I pa
dėjėju — ūkio vedėju,

3) sktn. K. Laucių — II padėjėju — 
draugovės užsienio dalies vedėju,

4) psktn. S. Paliulį — III padėjėju — 
programos vedėju,

5) psktn. A. Trybę — draugovės vi
daus reikalų vedėju.

Draugovės vadovybė galutinai nusta
tė, kad paruošiamoji stovykla važiuojan
tiems į Latviją bus palei Pažaislio vie
nuolyną. Visi vykstantieji į Latviją, be 
išimties privalo paruošiamoj stovykloj da
lyvauti. Paruošiamon stovyklon iš Kau
no išvykstama š. m. 1 i e p o s m ė n. 10 d. 
15 vai. (3 vai. p. p.). Išvykimo vieta Vyr. 
Skt. Štabo būstinė, (Nepriklausomybės a. 
4). Tą dieną visi vykstantieji į Kauną pri
valo atvažiuoti iki 12 vai. ir iki to laiko 
(ne vėliau) užsiregistruoti pas dr-vės rei
kalų vedėją Vyr. Sk. Štabe. Kas iš skau
tų važiuojančių į Latviją dėl labai svar
bių priežasčių, paruošiamon stovyklon 
vykti negalės, tas turi dr-vės vadovybės 
raštu prašyti, plačiai išdėstydamas prie
žastis, atleisti paruošiamoj stovykloj da
lyvauti. Prašymą sturi būti išsiųstas dr- 
vės* vadovybei iki liepos mėn. 5 d., o apie

Perspektyvinė fotografija, gal čia tik 
mano asmenine nuomone, įdomesnė. Pla
ninė fotografija — puikus ir tikslus že
mėlapis.

Kiek pafotografavę iš didesnio aukš
čio, įprasite žiūrėti į apylinkę „paukščio 
akimis“ ir bematant suvoksite, kaip ir iš 
kurios pusės tą ar kitą vaizdą reikia fo
tografuoti.

Dabar pakalbėsime apie prietaisą fo
tografavimui iš aukštumos. Jis susideda 
iš dviejų dalių: dėžutinio aitvaro ir „vė- 
javežio“, panašių kaip aprašyta Skautų 
Aide, 1933 m. 4 nr.

Galima iš bėdos apsieiti ir be „vėja- 
vežio“, bet nepatariu, nes fotografavimas 
komplikuojasi. Pritaisę tiesiai prie aitva
ro foto aparatą gausime šiuos nepatogu
mus:

1) foto aparatu apkrautas aitvaras 
sunkiai kyla, nes vėjo greitis prie žemės 
yra mažesnis kaip aukštumoje; 2) reika
linga antra pagalbinė virvė objektyvo 
atidarymui ir 3) kiekvienai fotografijai 
reiks nuleisti aitvarą, persukti filmą ir už
leisti vėl kitai nuotraukai padaryti, kas 
užima daug laiko. Padarius „vėjavežį“ 

22,15 vai. (10,15 vai. vakaro) š. m. liepos 
mėn. 19 d. ir Rygoj būsime mūsų laiku 
išvyksime iš Kauno greituoju traukiniu 
liepos mėn. 5,45 vai. ryto. Visi skautai į 
jo pasekmes prašytojui bus skubiai atsa
kyta.

Iš paruošiamosios stovyklos į Latviją 
Kauną vyksta savo lėšomis, o iš Kauno 
Rygon jau kelias bus apmokėtas iš vyks
tančių (mokėtų 70 litų.

Jūrų skautai, ne tie, kurie plaukia 
Latvijon vandens keliais, paruošiamoj 
stovykloj taip pat privalo visi dalyvau
ti. Uniforma ta pati kaip ir visiems skau
tams (žiūr. pranešimą 2 nr.). Jūrų skautai 
iš paruošiamos stovyklos bus atleisti ke
letą dienų anksčiau, kad galėtų laiku 
nuvykti Latvijon. Jūrų skautams dar bus 
vienas pranešimas išsiųstas atskirai.

Dr-vė paruošiamoj stovykloj turėsime 
tinkamai pasirengti pasirodyti Latvijos 
Jamboreej. Programoje, tur būt, būsime 
įtraukti dalyvauti prie bendrojo visos sto
vyklos laužo.

Vienur reikės kas nors suvaidinti, ki
tur muzikaline dalimi, o trečiur (ir gal 
daugiausiai) turėsime savo lietuviškomis 
dainomis tinkamai reprezentuotis.

Visi dr-vės nariai kviečiami jau dabar 
aktingai susirūpinti mūsų pasirodymo 
programa ir k. Savo sumanymus parodyti 
turės progos kiekvienas paruošiamoj sto
vykloj.

Sktn. Ed. Vojevodskis, 
Reprezentacinės dr-vės vadas.

šie nepatogumai atpuola, o jo padarymas 
lengvas ir užima mažai laiko. Jei norime 
keletą vaizdų iš eilės nufotografuoti, jau 
nereikės nuleidinėti aitvaro, bet einant 
traukiame paskui save iškilusį aitvarą 
ir atėję į reikalingą vietą paleidžiame 
„vėjavežį“ su foto aparatu, kuris toliau 
visą darbą atlieka automatiškai.

Braižinyje yra visi reikalingi dydžiai, 
taigi, smulkiai ir neaprašinėsiu. Paskai
tykite minėtą praeitų metų Sk. Aido nu
merį ir ten rasite trūkstamų paaiškinimų.

Belieka tik palinkėti jums sėkmingo 
darbo!

Padarykite „aviofotografijų" stovyklų, 
gamtos vaizdų ir t. t. ir atsiųskite Sk. 
Aidui ligi š. m. spalių 1 d. Tris gražiau
sias fotografijas, Sk. Aido redaktoriaus 
nuomone, premijuosiu tokiu būdu:

1) knygutė Aviomodeliai.
2) Sklandytuvo modelio „Da-Gi" brai

žiniai. t
3) Lėktuvo modeliui gumos motoras.
Linkiu pasisekimo. Skautas yra žval

gas, tai kodėl gi jis negali būti oro žval
gu?!

E. Ro.

Draugiškumas.
(Kelios palaidos mintys).

Draugiškumas laiduoja daugelį pasise
kimų. Draugiškumas yra lyg cementas, 
kuris riša paskiras plytas į didingą pa
statą. Jei to draugiškumo stokoja paskiri 
asmenys, tai tarp jų santykiai pamažu 
išira; tas pats atsitinka ir su planinga or
ganizacija: įsimetus mažesnei ar dides
nei neapykantai narių tarpan, organiza
cija susilpnėja.

Skautų organizacija, kurios nariai vie
nas antrą vadina broliais, seserimis, drau
giškumą supranta aukščiausiame laips
nyje. Aišku, kad tarp brolių ar seserų yra 
ne šaltas, oficialus draugiškumas, bet 
nuoširdus draugiškumas, kurio pamatan 
padėta meilė ir pasiaukojimas. Tuo būdu, 
skautai turi itin daug dėmesio kreipei, 
kad draugiškumo jausmas bujotų. Su ap
gailestavimu tenka prisiminti, kad kar
tais tikrajam draugiškumui kelias į skau
tų širdis užlūžta. Nereikia būti pesimistu. 
Paminėsim vieną kitą faktą.

Viena draugiškumą daugiausiai tem
dančių priežasčių yra konkurenęija, 
lungtyniavimas tarp paskirų skilčių, drau
govių, kuri gali būti įvairaus pobūdžio. 
Konkurencija, ypatingai veikloje, savaime 
yra girtinas dalykas, bet tokia konkuren
cija, kokia kartais pasitaiko, yra žalinga. 
Besirungiančios skiltys kartais lieka prie
šai; tad toksai rungtyniavimas eina blo
gu keliu. Kartais iš to užsimezga ilgai tve
rianti keršto, neapykantos planai. Išeina, 
kad konkurencija, kuri turėjo tikslą 
skautus sustiprinti visais atžvilgiais, iš 
tikrųjų įnešė jų tarpan negerumo, suardė 
vienybę ir pakenkė draugiškumui. Kon
kurencija turėtų turėti tikro skautišku- 
mo pobūdį. Tada bus padėtas kertin's 
akmuo draugiškumui.

Skiltyje irgi gali būti labai sėkmingai 
ugdomos draugiškumo atžalos. Yra skil
čių, kurių skautai puikiai sugyvena. Pa
sitaiko, jog skiltyje keli skautai sugyve
na puikiausiai, o keletas visada, kaip sa
koma, eina „prieš vandenį“. To priežas
tys dažniausiai yra paskiras „aš". Jei 
vienas kuris skilties skautas yra žymes
nio valdininko sūnus, o antrasis kurpiau?, 
tai žym. v. sūnus „negali" užmegsti drau
giškumo santykių su „kurpiumi“, žiūri į 
iį iš aukšto, su panieka. To neprivalo 
būti, skautų organizacija yra ne luominė, 
— joje lygia teise gali dalyvauti visi geri 
berniukai! Toksai, sakysime, luominis 
skautų gradavimas irgi yra vienas, iš dau
gelio, faktorių, kurie naikina draugiš
kumą.

Yra ir kitų priežasčių, kurios skilties 
skautų tarpe kliudo užsimegsti draugiš
kumo ryšiams; kaip tai, paskirų skautų 
iškėlimas, suteikiant jiems įvairių neuž
tarnautų privilegijų, asmeninis skautų įsi
vaizdavimas ir kt. Paminėjau „luominę“ 
klasifikaciją ne kokiais ypatingais sume
timais, kaip tik taip sau, ryškumo dėliai.

Taigi, draugiškumas bujos tik tada, 
kai suprasim jo esmę, pasirinksim jam pa
siekti neklaidingus kelius.

Skilfininkai turi rūpintis, kad skiltyje 
viešpatautų nuoširdus draugiškumas; jei 
draugiškumas bus skiltyje, jis persiduos 
vison organizacijon. Balys Gendvil
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I. Kaip baidarė nešama.

Baidarei į starto vietą nunešti reikia 
dviejų žmonių. Ilgesnį kelią baidarę pa
togiausiai nešti paėmus už galų po pa
žastimis, arba apvožtu kiliu aukštyn ant 
pečių. Ant peties tuo atveju reikia padėti 
ką nors minkštą (pagalvėlę, sulankstytą 
minkštą antklodę). Abu nešėjai ima bai
darę ta pačia ranka ir neša ant to paties 
peties, pakeičia pavargusią ranką arba 
petį abu kartu. Nešama einant į koją lė
tais, lengvais žingsniais. Sėdynės ir nu
garinės įdedamos į baidarės įgalus, o irklai 
nešami laisvose rankose. Labai patogu ir 
lengva nešti baidarę pritaisius prie galų 
rankenas. Už galų nešama baidarė turi 
būti tuščia. Krovinys lenkia stringenas 
ir reikas, tuo silpnindamas baidarę. fKro- 
vinys nešamas kuprinėse ant nugaros, ar
ba atskirai.

Lengvą (iki 20 kg.) baidarę gali nešti 
ir vienas asmuo. Tuomet irklai įkišami į 
baidarės vidų. Reikia baidarę apvožti, pa
kelti vieną jos galą, palysti po apačia ir 
rankomis laikant falšbortą, vidurinį špan
tą (II) uždėti ant sprando. Baidarė nusta
toma gulsčiai ir rankomis prilaikant ne
šama. Kai pučia smarkus vėjas taip nešti 
baidarę yra sunku.

II. Kaip baidarė nuleidžiama į vandenį.

Baidarei į vandenį nuleisti renkama 
statesnė ir gilesnė kranto vieta. Baidarė 
padedama arti vandens, įdedamos sėdy
nės ir nugarinės ir sutvarkomi irklai.

Jeigu prie kranto pakankamai gilu, 
tai baidarė imama už galų ir dedama į 
vandenį lygiagrečiai krantui. Tekančia
me vandenyje baidarė nuleidžiama visada 
pryšakiu prieš srovę. Paimtas krovinys 
paskirstomas taip: daugiau pryšakinėje 
dalyje ir mažiau užpakalinėje. Sutvarkius 
krovinį taip, kad kelionėje reikalingi 
daiktai būtų arčiau, į baidarę lipa žmo
nės.

III. Kaip lipama į baidarę.

Įsėda pirmiau pryšakinis. Jis padeda 
irklą skersai baidarei ir krantui ir pasi
rėmęs į jį ir falšbortą abiem rankom, pa
deda prie kranto esančią arčiau koją ant 
baidarės grindų vidurio. Irklu ir kūnu 
palaikydamas lygsvarą lėtai įkelia kitą 
koją ir, jos nelenkdamas kelyje, iškarto 
atsisėda ant sėdynės ir ištiesia pirmąją 
koją. Tuo tarpu antrasis, stovėdamas 
krante, palaiko baidarės lygsvarą. Atsi
sėdus pirmajam, antrasis sėda tuo pat 
būdu. Sis būdas tinka įlipti taip pat nuo 
prieplaukos, sielio, ir nuo kitos valties. 
Abiems irėjams patogiai atsisėdus, pry
šakinis irklu atsistumia nuo kranto, upės 
srovė nuneša baidarę nuo kranto ir tada 
abu pradeda irtis.

Jeigu reikia įlipti negiliame ir lėkšta
me krante, tuomet nusiaunama, brendant 
baidarė nunešama toliau nuo kranto, gi
liau — maždaug ligi pusiaublauzdžių, pa
statoma reikiamoj krypty ir paskirstomas 
krovinys. Pirmiau įlipa pryšakinis, taip 
pat padėjęs skersai irklą. Lipama, kaip 
ir nuo stataus kranto, tik stengiamasi 
prieš įnešant į baidarės vidų koją, ją 
nukratyti nuo vandens.

IV. Kaip iriamasi.

Irtis baidarėje visai nesudėtinga ir ne 
palyginamai lengviau išmokstama kaip 
kitose valtyse. Judesiai irėjo, patogiai 
atsilošusio ir ištiesusio kojas, yra daug 
paprastesni, nes dirba daugiausiai tik 
rankos ir pečiai. Žinoma, tai žymiai su
mažina baidarės lavinamąją organizmui 
reikšmę. Plaukiojimas baidare yra malo
nesnis ir patogesnis dar ir dėl to, kad 
irėjai sėdi veidu į pryšakį, turėdami 
prieš akis plaukimo kelią.

Iriasi abu irėjai iš karto, paeiliui ‘š 
vienos ir iš kitos pusės. Sėdima patog ai 
atsilošus ir ištiestom kojom atsirėmus1 į 
špantus, arba į specialias atramas. Irklai 
laikomi abiem rankom. Tarpas tarp ran
kų yra kiek didesnis už pečių plotį. Ke
turi plaštakos pirštai dedami iš viršaus, 
o nykštis iš apačios. Lenkdami alkūnėie 
vieną ranką ir vienu laiku tiesdami kitą, 
užnešame irklo vieną galą priekin pagal 
bortą ir įleidžiame į vandenį. Irklo plokš
tė nardinama maždaug 3/4, taip, kad vir
šutinis kraštas liktų sausas. Irklo kam
pas su vandens paviršiumi turi būti ne
didesnis 30°. Irklų plokštės įleidžiamos 
80—85°, t. y., viršutiniu kraštu kiek pa
lenktas į užpakalį. Traukiant irklą atgal, 
plokštė statoma vertikaliai ir ištraukia
ma jau savo viršutine dalimi palenkta į 
pryšakį.

Iriantis rankas reikia laikyti kuo že
miau, kiek leidžia bortų aukštis. Ištraukę 
irklo plokštę, tuojau leidžiame kitą ir 
tokiu pat būdu traukiame atgal. Taip 
iriantis baidarė judės ne tiesia linija, bet 
vingiais. Norint plaukti tiesiau, nereikia 
irklų išmesti toli į šonus. Be to, pryša
kinis irėjas neišneša irklo toli į priekį, 
o stengiasi kuo toliau pratęsti smūgį už
pakaly. Užpakalinis atvirkščiai: išmeta 
irklą kuo toliau į priekį, o ištraukia pa
lyginamai greit.

Ilgesnėje kelionėje (per 10 km) svar
bu iš karto paimti tinkamą irimosi tempą, 
kurio nekeisdami be poilsio irdamiesi 
ilgesnį laiką irėjai perdaug nepavargta. 
Smūgiai turi būti lygūs, lėti ir pilnai už
baigti.

Nuovargis, kuris pasireiškia jau po 
valandos irimosi, reiškia: arba irimosi sti
lius yra neteisingas arba tempas yra per- 
greitas.

Regatų (lenktynių) irimosi technika 
yra visai kitokia. Jos tikslas tam tikram 
nustatytam atstumui pasiekti kuo di
džiausio greičio, nepaisant nuovargio.

Judėjimo kryptis keičiama irklais, 
vairo irklinė baidarė, paprastai, neturi. 
Dideliu spinduliu sukantis iriamasi, la
biau spaudžiant išorinį irklo galą ir leng
viau vedant vidujinį. Staigiau sukantis 
iriamasi tik išorinėmis plokštėmis, vidu
jines atitraukiant atgal oru. Apsisukant 
vietoje, pryšakinis irėjas iriasi išorine 
irklo plokšte, išmesdamas ją kuo toliau 
į pryšakį ir šoną, užpakalinis vidurine 
irklo plokšte stabdo, arba net iriasi 
atgal.

V. Kaip lipama iš baidarės.

Išlipimui krantą išrinkti yra sunku: 
iš baidarės nematyti tiksliai nei gilumos, 

nei dugno rūšies. Geriausia tinka, kaip 
ir įlipimui, status ir pakankamo gilumo 
natūralūs krantas, prieplauka, ar valtis. 
Upėse privažiuojama prie kranto visados 
prieš srovę, mažu greičiu ir atsargiai, 
taip pat lygiagrečiai krantui. Tik galu
tinai apsistojus tinkamoje vietoje, išlipa, 
pasiremdamas rankomis į skersai padėtą 
irklą ir falšbortą, pirmiau pryšakinis 
irėjas. Lipant užpakaliniam jis prilaiko 
baidarę. Išlipant vartojami tie patys 
veiksmai kaip ir įlipant, tik atvirkščia 
tvarka ir tiek pat atsargiai. Iškraunami 
daiktai ir paėmus už galų, išnešama 
baidarė į krantą ir padedama lygioj ir 
neakmeningoj vietoj.

Išlipimui netinka uolotas, aukštas, ap
augęs karklais krantas. Reikia vengti 
dar nepriplaukus prie kranto graibyti 
krante esančius daiktus: šakas, akmen'j, 
vielas ir t. t. Taip elgdamiesi greitai ‘š- 
simaudysim. Jei krantas negilus ar akme
nuota?, tai saugojant baidarės apvalkalą 
išlipama į vandenį ir brendant ištraukia
ma arba išnešama baidarė į krantą. Yra 
patogu nešti paėmus iš abiejų šonų už 
falšbortų; vienam priešaky, antram užpa- 
kalvje vidurio (II) španto.

Trumpam sustojimui pakanka išnešti 
tik vieną baidarės galą. Ilgesniam susto
jimui, arba esant dideliam vėjui, reikia 
baidarę išnešti visą į krantą ir sudėti 
irklus. Sustojus nakvynei, ar paliekant 
baidarę ilgesniam laikui be priežiūros, 
reikia ją nunešti toliau nuo vandens ir 
apvožti dugnu (kiliu) aukštyn.

VI. Kokių vengti pavojų.
Didžiausia kliūtis plėtotis baidarių 

sportui ir turizmui buvo ir yra visuome
nės nepasitikėjimas. Netikėta, kad maža, 
iš pažiūros silpna drobinė valtelė galėtų 
būti pakankamai saugi. Tačiau su laiku 
pasirodė, kad baidarių sportas nėra nė 
kiek pavojingesnis už visas kitas vandens 
sporto šakas. Retai pasitaikančių nelai
mių kaltininkai dažniausiai esti patys bai- į 
darininkai. Dažnai nelaimės priežastimi 
yra netinkamas užsilaikymas baidarėje. 
Baidarė yra visai pastovi, kai sėdint ant 
jos dugno svorio centras yra visai žemai, 
ir greit apvirsta jam pasikėlus ar pasila
kus į šoną. To nežinantieji naujokai daž
nai apsirinka. Su baime įlipę baidarėn, 
greit maloniai nusivilia ir pasijunta net 
per drąsūs. Pasitikėdami apgaulingu bai
darės pastovumu, ima kilnotis, kraipytis 
ir gauna netikėtą šaltą vonią. Reikia Ži
noti, kad tik sėdinčių keleivių saugumą 
baidarė garantuoja. Reikalui esant baida
rėje atsiklaupti, atsisėsti ant viršaus, ar 
net atsistoti gali tik visiškai prityrę van
dens sportininkai ir geri plaukikai.

Daug nelaimių galima išvengti akylai 
žiūrint į vandeny esančias kliūtis, ypač 
plaukiant arti nežinomų krantų. Povan
deninius akmenis, kuolus, inkarus, senų 
užtvankų ir būnu likučius ir kitus bai
darei pavojingus daiktus galima pažinti 
iŠ savotiško vandens paviršiaus bangavi
mo. Seklumos irgi aiškiai atskiriamos iš 
gelsvos vandens paviršiaus spalvos ir ban
gavimo. Užplaukus ant panašių dalykų, 
greit galima apvirsti, arba perplėšti bai
darę. Srauniose upėse kartais visai ne-

t)
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tikėtai pati srovė užneša baidarę ant 
kliūčių. Plaukiant skersai srovę visos įtar
tinos vietos aplenkiamos paliekant jas 
aukščiau. Plaukiant su srove ir užvažia
vus ant seklumos, dvivietėse baidarėse 
užpakalinis asmuo tuoj turi išlipti į van
denį ir išstumti baidarę į gilesnę vietą. 
Patartina bristi, tik laikantis baidarės, 
nes dažnai seklumos baigiasi stačiai ir 
galima netikėtai pasinerti. Užplaukus ant 
seklumos, kai plaukiama prieš srovę, rei
kia tuoj atsiirti atgal ir atsargiau parinkti 
kitą kelią.

Skersai upes daugely vietų yra per
mesti keltų trosai. Trosai būna ištempti 
virš vandens ar po vandeniu. Tai atski
riame iš tolo pasižiūrėję į keltą. Viršuti
nio troso keltas turi aukštoką rėmą. Kai 
trosas ištemptas virš vandens, tai plau
kiame arčiau kranto, nes ten jis visuo
met yra aukščiau nuo vandens paviršiaus. 
Per povandeninį trosą plaukiame upės 
viduriu.

Plaukiant po nežinomais tiltais, reikia 
laikytis dviejų tilto atramų vidurio. Prie 
atramų vandeny esti įvairių liekanų nuo 
statybos, kaip vielagalių, stulpų, geležių 
ir akmenų.

Pastebėjus krante vagos reguliavimo 
būną, reikia stengtis aplenkti ją kiek to
liau, nes būnu galai kartais esti vandeny. 
Tas dar svarbiau plaukiant prieš srovę, 
nes prie būnu galų srovė būna labai 

f greita.
Bunos mus vilioja, kaip gera išlipimui 

prieplauka. Bet jos tam visai netinka; 
daug saugiau priplaukti prie natūralaus 
kranto. Tarp būnu paprastai vanduo 
stovi.

Įlipti ar išlipti, o taip pat įvairiems 
manievrams, netinka vietos aukščiau sie
lių, prieplaukų, didelių laivų ir įvairių 
vandeny esančių pastatų. Vandens srovė 
gali užnešti ant šių pastatų ir tokiais at
vejais dažnai apverčia arba sudaužo bai
darę. Tai dažniausiai baidarių nelaimių 
priežastis.

VU. Kokiomis vietomis plaukti.
Ne visose upės vietose yra vienodas 

srovės greitis. Ilgose upių kelionėse svar
bu žinoti, kurioje vagos vietoje srovė yra 
greičiausia ir kurioje — lėtesnė. Plauk
dami upe žemyn (kryptimi nuo versmių į 
žiotis) parinkdami upės vagos sraunesnes 
vietas, pilniau išnaudojame upės srovės 
greitį ir sutaupome savo jėgas. Plaukiant 
aukštyn (prieš srovę) pasirenkame kelią 
su lėtesne srove.

Sraunesnės ir gilesnės upės vagos vie- 
tos yra dažniausiai jos vidury; prie kran- 
tų srovė yra lėtesnė. Būna ir kitaip. 
Upės pasisukime srovė artėja prie išori
nio posūkio kranto, o toliau atsimušusi į 
krantą, pereina į kitą upės pusę.

Didesnėse upėse, kur plaukioja garlai
viai, farvateris (giliausias kelias) yra žy
mimas tam tikrais ženklais vagoje ir 
krantuose. Kairįjį farvaterio kraštą žymi 
baltos gairės (vad., „fūzos“, kartys, kūnų 
vienas galas, akmens apsunkintas, laikosi 
prie dugno), dešinįjį — raudonos. Vietos, 
kur farvateris labai artėja prie kranto, 
žymimos: kairiam krante baltu stulpu su 
lenta, dešiniam — raudonu.

Reikia atsiminti, kad ties intakų žio
timis vanduo yra ypatingai sraunus. Kiek 
žemiau žiočių srovės visai nėra, arba 
vanduo grįžta atgal. Plaukiant prieš van
denį, ir pamačius priešais upelio žiotis, 
reikia jau bent prieš šimtą metrų steng
tis nutolti nuo upės kranto, kad nepa
kliūtum į upelio žiočių verpetą ir ant ne
tikėtos seklumos.

VIII. Vėjas.
Ilgose kelionėse didelės reikšmės turi 

vėjas. Užpakalinis vėjas, net neturint bū

rių, visados yra palankus: jis pagreitina 
baidarės plaukimą. Stiprus priešingas vė
jas labai kliudo plaukti, sulaikydamas 
baidarę. Nuo vėjo kyla dar upėje bangos.

Plaukiant prieš vėją reikia stengtis 
mažinti vėjui pasipriešinimo paviršių. 
Reikia atsisėsti giliau, irklus, jei jie sudu- 
riami, pasukti, kad plokštės sudarytų sta
tų kampą. Tuo būdu traukiant vieną 
plokštę vandenyje, kita plokštė bus at
kreipta į vėją tik savo briauna ir suda
rys mažiausį pasipriešinimą. Be to, rei
kia stengtis plaukti stačiai prieš vėją. 
Mūsų upių pačios didžiausios bangos bai
darėms didelio pavojaus nesudaro. Tik 
stipriausios šoninės bangos gali pritaškyti 
ar užlieti baidarę, jei anga (kokpitas) nėra 
uždengta. Plaukiant statmenai bangoms 
falšbortas apsaugo baidarės angą nuo už
pylimo.

Nuo didelio šoninio vėjo ir bangų ga
lima apsisaugoti pasislėpus už kranto, 
ypač jei jis aukštas, ar apaugęs mišku.

IX. Kaip prasilenkiama su didesniais 
laivais.

Bendra laivininkystės taisyklė reika
lauja sutinkant bet kokį laivą prasilenk
ti iš dešinės. Ta taisyklė liečia ir baida
res, arti prasilenkiant su garlaiviais ir ki
tais laivais.

Nuo didesnių garlaivių sukeltų bangų 
nereikia sprukti prie kranto. Seklesnėse 
vietose bangos lūžta ir yra pavojingesnės, 
tuo tarpu bangos gilesnėse vietose visai 
nepavojingos ir net malonios.

X. Kaip elgtis įvykus nelaimei.
Stiprios bangos kartais pritaško ar 

pripila į baidarę daugiau vandens, Tokiu 
atveju pryšakinis irėjas nustoja irtis, ir 
palaiko lygsvarą, o kitas atsargiai skuba 
į krantą. Baidarė iškeliama ir apverčia
ma vandeniui išpilti. Užplaukus ant ak
mens, kuolo, vielos ir pradūrus baida
rės apvalkalą, reikia stengtis kuo grei
čiau išplaukti į krantą. Jei skylė yra pa 
siekiama, reikia skubiai kuo nors ją už
kišti (nosine, delnu, kepure ir pan.). Esant 
toli nuo namų, sutaisyti skylę galima ilk 
laikinai. Skylė susiuvama ar užlopoma ir 
užtepama greit džiūstančiais emaliniais 
dažais, kurių bonkutę, kaip siūlus, adatą 
ir drobės gabalą, visados reikia turėti 
baidarėje.

Išvirtus iš baidarės niekad nereikia 
išsigąsti ir jokiu būdu nepalikti baidarės. 
.Apvirtusi baidarė, kaip didelė pūslė, gali 
laikyti paviršiuje ne vieną, bet kelis 
žmones, tik reikia teisingai jos laikytis. 
Reikia priplaukti prie baidarės galo, jei 
ji neapvirtus, ją apversti kiliu aukštyn, ir 
laikantis viena ranka už galo, kita, kiek 
yra jėgų, kapstytis į krantą. Jokiu būdu 
negalima kabintis už baidarės šonų, nes 
baidarė sukasi ir sprunka iš rankų.

Liepos mėn. 
nepaprasta

išeina 
knyga

549 žaidimai.
Žaidimų vadovas visiems.

Paruošė skaufininkai Karolis Di
neika ir Bogdanas Mantvila.

Yra 12 svarbių skyrių: žaidimai tinką nuo 3 metų amžiaus ligi 
žilo plauko. Yra skyriai tautiškų, skautiškų, sportiškų, žie
mos, vandens ir kt. žaidimai. Išleido Skautų Aidas.

XI. kaip gelbėti skęstančius.
Baidarėje gelbėjant skęstantį, priplau

kiama prie jo irgi būtinai baidarės galu. 
Dar plaukiant artyn, reikia šaukti skęs
tančiam, kad jis laikytųsi tik už galo ir 
įsikabinęs nesistengtų užsirioglinti ant 
viršaus.

Jei skęstantis nesuskubtų įsikabinti 
už baidarės, tuomet reikia jam išmesti 
irklą. Jei jis visai silpnas, tuomet vie
nintelė išeitis yra, nusivilkus pačiam iš
lipti iš baidarės ir nusitvėrus už irklo 
traukti skęstantį į krantą. Žinoma, t;«i 
gali tik visai geri plaukikai.

XII. Kokius daiktus imti į kelionę.
Rengiantis ilgesnei kelionei reikia pa

galvoti, kurie daiktai kelionėje bus bū
tini ir tik tokius imti. Jei kelionėje ne
numatoma baidarės dažnai nešti sausu
ma, t. y., jei kelionė įvyks viena didele 
upe, tuomet galima paimti daugiau mais
to, šiltų drabužių, palapinę, remontui 
įrankių ir pan.

Jei numatomas kelionei maršrutas su
dėtingas, ir mažomis upėmis, kur teks 
kartais baidarę nešti per užtvankas, ta- 
koskiras ir kitur, tuomet didelis bagažas 
bus sunki ir įkyri našta. Tokiam atsitiki
me reikia atsisakyti nuo dalies patogu
mų, nakvyne ir maistu rūpinantis kelio
nėje. Kelionių mėgėjai sako, dargi, kad 
tai kelionę daro įvairesnę ir įdomesnę 
bei nuotykingesnę.

Apskritai, ilgoms kelionėms patartina 
turėti kuo minkštesnes sėdynes ir nuga
rines. Labai praktiški yra guminiai pri
pučiami lankai. Jie reikalui esant gali 
būti panaudoti kaip gelbėjimo priemonė.

Atsargai patariama imti atsarginį 1tk- 
lą. Remontui reikmenis: emalinių dažų 
bonkutę ar guminių klijų, siūlų su adata, 
lopams drobės ar gumos, špagato ir pei
lį. Sanitarinei pagalbai: jodo, binto ir va
tos perrašinėjimams, vazeliną ar kremą 
saulės nudegimams ir maželiams suminkš
tinti, tamsius akinius apsaugoti akis plau
kiant prieš saulę.

Smulkesnieji ir brangūs daiktai: laik
rodis, foto aparatas, rašybos ir foto reik
menys, kompasas ir panašūs daiktai, 
plaukiant patariama laikyti pritvirtintuo
se baidarės viduje užsegamuose maiše
liuose arba specialėse guminėse makštyse.

Drabužiai vartojami kelyje: lietaus 
apsiautas, šiltas švarkas, kepurė laikomi 
lengvai pasiekiamoj vietoj; geriausiai 
kojų gale, ar šonuose.

Rečiau vartojami drabužiai bei dides
ni daiktai: naktiniai baltiniai, pledas, bi
tai ir išeiginis drabužis, jei buvo būtinas 
reikalas tokį imti, sudedami į neperšlam
pamus maišus (brezentinį ar guminį) ir 
įdedami į baidarės galus.

Reikalaukite visur!
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Fotografuoti gali kiekvienas

Išnaudok progą ir atlik savo pareigą!

,,Kas išnaudojo patogią progą, 
tas bėrė grūdus, kurie atnešė vai
sių jam ir kitiems“.

O. Swett-Marden.

Visi, tur būt, esame skaitę gražiąją O. 
Swett-Mardeno knygą „Gyvenimo Mo
kykla". Tenai, skyriuje „Žmogus ir pro
ga", jis įrodo, kad reikia stengtis ne tik 
išnaudoti pasitaikiusią progą, bet ir ją 
sau susidaryti.

Kas yra foto mėgėjas, tam šią vasa
rą nėra reikalo stengtis susidaryti progą. 
Ji yra! Lieka tik ją išnaudoti. Toji proga 
— Skautų Aido Nr. 10 (127) paskelbtasis 
foto konkursas tema „Lietuvių žemė — 
lietuvių buitis“. Šitoks foto konkursas, 
kuriame dėl temos platumo ir sąlygų pa
togumo gali dalyvauti kiekvienas foto 
mėgėjas, yra pirmasis Lietuvoje. O, be 
to, konkurso laimėtojams skiriama do
vanų beveik už 800 litų. Tokia proga 
foto mėgėjui parodyti savo gabumus var
gu greit ar bepasitaikys...

Tačiau aš esu tikras, kad šios puikios 
progos daugelis neišnaudos. Vieni neiš
naudos jos dėl to, kad jie iš viso nemoka 
patogių progų išnaudoti. Tai silpnava
liai, tinginiai, kurie visą laiką snuduriuoja, 
c susipranta tik tada, kada jau per vėlu 
arba, kitaip pasakius, ieško šaukšto po 
pietų. Apie tokius foto mėgėjus mes čia 
nekalbėsime. Tegu jie sau snaudžia, kaip 
snaudę. Bet bus gana daug tokių, kurie 
labai norės dalyvauti konkurse, bet ne
dalyvaus dėl savo kuklumo arba, teisin
giau sakant, nepasitikėjimo savimi, ma
nydami, kad yra už juos daug geriau fo
tografuojančių ir dėl to nėra vilties pre
miją laimėti. Šiems aš norėčiau pasa
kyti keletą minčių.

Bloga, kada foto mėgėjas apie savo 
darbus yra per daug geros nuomonės, 
bet dar blogiau, jei savimi nepasitiki, į 
savo nuotraukas per daug kritiškai žiūri. 
Pirmieji savo niekam tikusias nuotraukas 
rodo, giriasi gerai fotografuoją, beveik 
akiplėšiškai perša spaudai. Antrieji, kai 
rengiama foto paroda, konkursas arba 
paprašo nuotraukų pažįstamus kurio nors 
iliustruoto laikraščio redaktorius, varto 
jas varto ir pagaliau nė vienos tinkam js 
nuotraukos neranda: šioji atrodo papras
ta, anoji dar paprastesnė... O iš tikrųjų 
turi labai puikių nuotraukų. Arba tokie 
žmonės, kad ir turi nuotraukų, kurios, jų 
nuomone, tiktų konkursui, bet jas pasiųs
ti nedrįsta, manydami neišlaikysią kon
kurencijos su žinomaisiais, geraisiais mū
sų foto mėgėjais.

Taip maną labai klysta. Kas pas mus 
laikomi žinomais, gerais foto mėgėjais? 
Nagi tie, kurie spausdina savo nuotrau
kas laikraščiuose, knygose, išstato paro
dose. Argi jie iš tikrųjų yra geriausi Lie
tuvos foto mėgėjai. Toli gražu ne. Taip 
jie gabūs, gerai fotografuoja, bet tokių 
Lietuvoje yra šimtai. Tik mes jų neži
nome, nes išgarsėja tik tie, kurie duoda 
savo nuotraukas spaudai? Jeigu mes 
gerai įsižiūrėsime į mūsų spaudoj deda
mas nuotraukas, pamatysime, kad di
džioji jų dalis yra tokios paprastos, ko
kių dešimtimis turi kiekvienas foto mė
gėjas. Tikrai gerų, meniškų, nuotraukų 
pasitaiko neperdaugiausiai. O nemaža 
rasime ir tokių, kokių mes ne tik kad 
laikraščiams neduotumėm, bet ir savo 
albume nelaikytumėm. Tą patį patiriame 
apsilankę ir foto parodose. Kas turėjo 

progos pamėtyti kurią nors Lietuvoje bu
vusią foto parodą (P. Babicko, „Putpe
lės“ draugijos, Lietuvos foto mėgėjų są
jungos), tas, manau, sutiks su mano nuo
mone, kad pusę ten buvusių nuotraukų 
tikrai nevertėjo viešai rodyti. Taigi, ma
nyti, kad tik tie yra geriausi foto mė
gėjai, kurie su savo foto darbais viešai 
pasirodo, klaidinga. Tuo aš nenoriu pa
sakyti, kad jie yra blogi mėgėjai (aš 
pats kai kada duodu spaudai nuotrau
kų, o apie save kas gi nori blogai ma
nyti...), tik noriu pabrėžti dar sykį, kad 
tarpe tų „nežinomųjų" yra šimtai jei ne
geresnių, tai ir neblogesnių už „žinomuo
sius". Kiekvienas mūsų turime labai ge
rų, vidutiniškų ir blogų nuotraukų. Skir
tumas tik toks, kad vieni turi daugiau 
gerų, kaip blogų, o kiti — priešingai: 
gerų maža teturi, o blogų daugumą.

Aš turiu progos skaityti keletą užsie
nių foto žurnalų, kuriuose dedamos ge
riausių pasaulio foto mėgėjų nuotraukos, 
darbai premijuoti tautinėse ar tarptauti
nėse foto parodose arba foto konkursuo
se. Ir žinot, kai aš palyginu tas užsie
niečių nuotraukas su kai kuriomis man 
žinomomis Lietuvos foto mėgėjų nuo
traukomis, man atrodo, jog mes drąsiai 
galėtumėm su savo darbais pasirodyti ’r 
tuose kraštuose, kur foto kultūra labai 
aukštai stovi. Tą patvirtina ir faktai. 
Štai pernai vienas mūsų foto mėgėias 
(Babickas) pasiuntė trejetą ar ketvertą 
nuotraukų į tarptautinę foto parodą Če
koslovakijoje ir vieną išstatė*). Kitas 
(Įeit. Vasiliauskas) dalyvavo šveicarų fo
to žurnalo „Camera" suruoštame konkur
se. Gavo diplomą už vieną nuotrauką. 
Viena mėgėja šiemet pasiuntė keletą 
nuotraukų vieno rimčiausių Vokietijos 
foto žurnalo redakcijai kritikai (mat, j.'e 
savo skaitytojų nuotraukas kritikuoja). 
Pasirodė, kad porą jos nuotraukų re
dakcijai labai patiko ir dėl to įdėjo jas į 
žurnalą. Šitie pavyzdžiai rodo, kad tik 
reikia daugiau drąsos, pasitikėjimo savi
mi ir laimėjimas dažniausiai yra užtikrin
tas. O juk daug kam atrodo, kad mums 
su savo nuotraukomis ką nors laimėti 
užsieniuose vilties beveik nėra.

Dėl to negalvokime, kad Skautų Aido 
foto konkurse dalyvauti nėra prasmės, 
nes visas premijas laimės „gerieji". Pir
miausiai, kas užtikrino, kad tie „pavo
jingieji" konkurentai konkurse dalyvaus? 
O jei ir visi dalyvautų, ar negali būti 
taip, kad jų nuotraukos bus iš tiesų ge
ros, o tavo viena vienintelė teisėjams 
geriausiai už visų patiks? Su viena vie
nintele nuotrauka gali „prasimušti pir
myn", išgarsėti, kaipo foto mėgėjas. Tai 
gali paskatinti labiau susidomėti fotogra
fija ir dėlto paskiau galima likti geriau
siu foto mėgėju. O tai, žinot, neblogas 
dalykas. Gerą foto mėgėją visuomenė 
taip pat vertina, kaip ir kitą mokslui ar 
menui nusipelniusį žmogų. Štai neseniai 
viename Vokietijos mieste žinomam foto 
mėgėjui P. Kūhne pagerbti jo vardu bu
vo pavadinta gatvė. Laimėjimas konkur
se premijos yra tam tikra rekomendacija, 
kuri gali padėti ir fotografijos pagalba 
pinigų uždirbti. Sakysime, gali susido
mėti nuotraukomis laikraščių redakto
riai, o tai jau šį tą reiškia; kas kita, kada 
nuotrauką, kad ir gerą, siūlo laikraščiui

*) Visas nuotraukas tokiose parodose 
labai retai teišstato.

Įsigyk knyg$
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žmogus su „vardu“ ir be jo. Pirmojo 
ruotrauką mieliau paima, geriau užmo
ka ir daugiau paprašo. Be to, negalima 
pamiršti ir konkurso laimėtojams skiria
mų dovanų. Šiandieną gal nė vienas mū
sų, kurie turime paprastą aparatuką, no
rime įsigyti geresnį, bet neturime lėšų. 
O čia už vieną nuotrauką galima laimėti 
puikų aparatą. Progą turime, todėl ne
būkime skaičiuje tų, kurie per vėlai su
pranta seną teisybę, kad su seniai nu
bėgusiu vandenimi malūno sukti nebega
lima.

Iki šiol visą laiką kalbėjome, kad šis 
foto konkursas yra proga, kurią neišnau
doti būtų nuodėmė. Tai dar ne viskas. 
Manau, kad nė kiek neperdėsiu pasaky
damas, jog dalyvavimas jame yra ir kiek
vieno lietuvio pareiga. Juk šis konkur
sas, kaip pasakyta jo sąlygose, ruošiamas 
tikslu paskatinti labiau pažinti savo tė
vynę. Fotografuodami tai, kas atvaizduo
ja mūsų žemę ir jos gyventojų buitį, mes 
kaip tik sužinosime daug to, ko iki šiol 
nežinojome, pamatysime tai, ką nepaste
bėdavome, pamilsime, ką nemylėjome. O 
tuo mūsų tėvynei jau daug bus pasitarnau
ta. Toliau, premijuotos nuotraukos bus pa
skelbtos spaudoje ir tai, gal būt, ne vie
ną paragins labiau susidomėti savo kraš
tu, geriau jį pažinti. Kitos jų bus panau
dotos leidiniuose, skiriamuose mūsų kraš
to propagandai užsienyje. Trečios gal 
bus iškabinėtos vagonuose ar geležinke
lių stotyse, kad tuo sudominti Lietuva 
svetimšalius. Lietuvos foto mėgėjų s-ga 
nori išleisti atvirukų su Lietuvos vaizde
liais. Konkurse premijuotomis nuotrau
komis kaip tik galėtų pasinaudoti. Foto
grafija yra viena geriausių priemonų pro
paguoti savo šalies grožį ir kultūrą tarp 
svetimųjų. Apskritai, sunku nupasako
ti, kiek galima pasitarnauti savo kraštui 
dalyvaujant šiame konkurse. Tegu kas 
ir pasakytų, kad tas pasitarnavimas ne
didelis. Tegu bus taip, tačiau jis reikalin
gas, nes iš smulkių dalykų susideda ir 
visas gyvenimas. Jei gali kad ir nedaug 
savo tėvynei patarnauti — tavo pareiga 
tai padaryti.

Taigi, kaip matome, dalyvaudami kon
kurse, galime asmeniškai kiekvienas daug 
laimėti, nieko nepralaimėdami. Sakysi
me, nuotrauka nebus premijuota. Bet 
ji gali būti tinkama spaudai. Tokias nuo
traukas pirks Skautų Aidas ir, gal būt, 
kiti laikraščiai. O jei ir nenupirktų, ką 
pralaimėsi Nieko. Priešingai: vis vien 
šį tą laimėsi — paaiškės, kodėl šį syk 
nelaimėjai. Vadinasi, pasimokysi atei
čiai, o tai jau daug reiškia.

Vasara — atostogų, kelionių metas. 
Patogiausias laikas padaryti šiam kon
kursui nuotraukų. Dėl to nesakykite; 
„Tedalyvauja konkurse tie, kurie geriau 
fotografuoja", arba; „Bus kam ir be ma
nęs dalyvauti", o galvok, kad esi kai? 
tik tas, kurio dalyvavimas ten labiausiai 
pageidaujamas. Išnaudok progą ir atLk 
savo pareigą, o tuo, pasak Swett-Mar
deno, pasėsi grūdus, kurie atneš naudos 
ir tau ir kitiems.

Sktn. K. Laucius,
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Skyrių veda pasktn. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 105.

Liūdesio iš Kauno.

B) sporto įrankis, C) pieva, D) vežimo 
dalis, 2) Europos sostinė.

Nuo 1 iki 4 išeina pramogų vieta ir 
nuo 2 iki 3 kūno dalis.

Užd. vert. 1 tašku.

Paskaitykit stačiai: 1) Kūno dalis, 2) 
vabzdys, 3) poezijoj rasi, 4) šalis Afri
koj, 5) pasakose išgirsi, 7) mirties drau
go įsivaizdavimas, 8) vyro vardas, 9) švei
timo priemonė.

Gulsčiai: 4) Azijos gyventojas, 10) ma- 
žaregiams reikia, 11) žemės turtas, 12) 
Rusijos upė, 13) surask, 14) įrankis, 15) 
jungtukas, 16) valstybė, 17) augalai, 18) 
vėjas, 19) prieveiksmis, 20) musolmonų 
šv. miestas.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 106.

Greitosios stirnos iš Šančių.

Į kvadratus įrašykit skaičius nuo 8 iki 
17 taip, kad ant kiekvienos kreivos ar 
tiesios linijos skaičių suma būtų lygi. A 
skaičius šešis kartus mažesnis už kreivo
sios ar tiesiosios linijos skaičių sumą.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 107.

J. Sakalėlio iš Trakų.

1

IV I-
3 •
4 '1

m

0 B
7

Paskaitykit gulsčiai: 1) Europos gyven
tojas, 2) kova, 3) paukštis, 4) samdinin
kas, 5) garsiai pasakė, 6) mot. vardas, 7) 
prieskonis. Iš viršaus į apačią pirmosios 
raidės sudaro Europos valstybės pavadi
nimą, ketvirtosios raidės sudaro jos sos
tinę, o iš taškų išeina dar vienas miesto 
pavadinimas.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 108.

Galiūno iš Lazdijų.
1) Lietuvos miestas, 2) daržovė, 3) ra

to dalis, 4) bato dalis, 5) tėvynės gynė
jas, 6) metalas, 7) žmogaus kūno dalis, 
8) vyro vardas, 9) mūsų miškų gyvulys. 
Suraskit minėtus žodžius, kad iš pirmų 
raidžių išeitų mūsų žymaus skautų vado 
pavardė.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 110.
Liūdesio iš Kauno.

S • Ė
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A A
Šachmatų karaliaus ėjimu paskaitykit 

šiuos žodžius: 1) vyro vardas, 2) skautų 
rajonas, 3) mot. vardas, 4) Lietuvos upė, 
5) kurpiaus įrankis, 6) Lietuvos miestas, 
7) namo dalis, 8) panašus į gyvatę, iš 
pirmų žodžių raidžių išeina skautams va
sarą mėgiamas žodis.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 111.

V. Skeivio iš Mažeikių. 
Šarada.

Jei kada mane išgirsi, 
Gerą nuotaiką patirsi. 
Jeigu vieną ženklą brauksi, 
Pas mane neatkeliausi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 112.

A. Limanto iš Telšių. 
Šarada.

Esu Lietuvos medelis, 
Visiems žinomas gerai. 
Vieną raidę pamainysi — 
Šveicarijos miestas tiktai.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 113.
V. Paliušio iš Kauno. 

Šarada.
Veiksmą ir moterišką vardą sudėsi, 
Moterišką rūbą tuomet tu regėsi. 
Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 114.
J. Pupkevičiaus iš Šančių. 

Šarada.
Galvos dalis be pradžios, 
Paukštis yra visados.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 115.

Arno iš Alytaus. 
Šarada.

Nuostoliui raidę vieną pridėsi, 
Gražią spalvą tu turėsi. 

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 116.

Any-vaso iš Kaišiadorio. 
Šarada.

Miestui raidę trauk, 
Vardu vyrą šauk. 

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 117.

Liūdesio iš Kauno. 
Šarada.

Paukščiui dvi raides ištrauksi — 
Nelaimingą žmogų gausi. 
Bet raidelę jei pridėsi — 
Kūno dalį jau regėsi. 
Dar raidelę vieną dėsi — 
Augalą matyt galėsi. 
O jei vidurį tik trauksi, 
Tai nelaimę žiaurią gausi.

Užd. vert. 2 taškais.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 95.

1) Gervė, 2) sirena, 3) uostas, 4) Do
vydas, 5) kalavijas, 6) Justinas, 7) Skai- 
butis, 8) Nepalas, 9) lapinas, 10) kamin- 
krėtis, 11) negras, 12) futbolas, 13) Ukmet- 
gė, 14) eteris, 15) krosnis, 16) uosis, 17) 
Ištara, 18) inkilas, 19) smokingas. Vietoj 
taškų gaunam: Geriau stovyklauti be pa
lapinės, negu be geros nuotaikos.

Užd. nr. 96.
500 467 499 468
480 487 525 442

490 477 445 522
464 503 465 502

Užd. nr. 97.
Nuo A į kairę pusę tiesia linija: 10, 

15, 13, 12.
Nuo A lauko apatinėje linijoje: 16, 

14, 11, 9.
Nuo A skersinėje linijoje: 15, 18, 17.

Užd. nr. 98.
18

3

■1 46 17 32 19 48 5

28Į 31 2 47 4 33 20
45 16| 29 54 39 6 49

44 15 30 27 40 ■ 56 21 34 7 50
43 14 55 38 53 8 51
26 37 12 41 I10 35 22

13 42 25 36 23| 52 9

11
"24

Neatidėliok to darbo kitai dienai, ku
rį gali padaryti dar šiandien.
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Užd. nr. 99.

k t r i e s
Į K a p a j 1 a_______

s i o i i m g
_______ s p šio i

i p i i i s
Kaip pasiklosi, taip ir išsimiegosi.

Užd. nr. 100.
I. 1) Araratas, akula, 3) litas, 4) Ma

tematika, 5) do.
II. 1) oda, 2) kitame, 3) tamsa, 4) ty

la, 5) lu, 6) kasa, 7) tara, 8) Ra.
„Araratas akula litas matematika do“.

Užd. nr. 101.
Varpa, varna.

Užd. nr. 102.
Še, petys, šepetys.

Užd. nr. 103.
Rombas, bromas, Abraomas, arba, 

Omas.
Užd. nr. 104.

Delta, Elta.

Šiame uždavinių sprendimų konkurse 
dalyvavo 131 sprendėjas. Čia skelbiamos 
pavardės sprendėjų, kurie surinko nema
žiau 25 taškų.

161 tašką gavo V. Paliušis.
156 taškus — V. Slavinskas.
155.5 t. — V. Šatinskas.
151 t. — S. Diminskas, V. Rudaitis, Č. 

Zaleskis.
150 t. — Toreadoras.
149 t. — Lydys, P. Krečiauskas.
148 t. — Ungurys, M. Prascevičius, P. 

Rožaitis.
147.5 t. — Zorro, Lakštutė.
147 t. — H. Žeromskis.
146.5 t. — Liūdesys, L. Žiugžda.
143 t. — J. Antanas, K. Grūšnys.
141 t. — T. Krūminis.
132 t. — V. Ras.
126 t. — A. Šimkus.
120.5 t. — A. Martinka.
117.5 t. — J. Sakalėlis.
117 t. — St. Narkevičius.
115 t. — St. Maskaliūnas, Alma.
113.5 t. — Any-vas.
108 t. — V. Skeivys.
107.5 t. — E. Šukytė.
106 t. — N. Martinka.
104.5 t. — G. Bergelytė.
104 t. — B. Karčinskas.
102 t. — V. Aniulis.
100 t. — V. Vintartas.
87.5 t. — Č. Kaminskas.
80 t. — A. Mikutavičius.
79.5 t. — M. ir V. Želniai.
78 t. — V. Liubinas.
77 t. — M. Garmus.
74 t. — Gella-Bela.
72 t. — Išdykėlė, J. Lisauskas.
61 t. — G, Puodžinskas.

60.5 t. — D. Harikiras, J. Segalsonas, 
V. Subatnikas.

59.5 t. — Kongorila.
48 t. — A. Valaitytė.
42 t. — O. Šaterhardas.
41 t. — A. Girdauskas, Kavaliauskas, 

A. Šutinys, V. Tekorius.
40.5 t. — Greitoji stirna, M. Gvildys.
39 t. — J. Butėnas.
38.5 t. — Č. Želvys.
37 t. — P. Astašauskas.
35.5 t. — V. Macevičius.
34 t. — J. Naruševičius.
33 t. — P. Jermalis, Anbo.
32 t. — J. Magūnas.
30 t. — P. Adomonis.
28.5 t. — S. Bertašius, Dramblys, M.

MIS
Kaunas, Vytauto 
prosp. 33 Nr. Tel. 
7-23, 14-23, 3 -86, 
34-90 ir 36-38.

PARDUODA i
plataus vartoji
mo koloniales 
prekes, žemės 
ūkio ir pramonės 
mašinas ir įran
kius, statybos 
medžiagas, įvai
rias trąšas, sėk
las ir taip toliau.

KOOPERACIJOS 
BANKAS
Kapitalas 3.000.000 litų

Savi namai 
Atlieka visas bankiies operacijas .

Laisvės alėja 62. Telef. 104, 746 

Gavėnas, Vinetou, B. Kružrkauskaitė, A? 
Nevinskas.

27 t. — E. Gaška.
26.5 t. — J. Čeitys, S. Kevličius.
26 t. — A. Arūnas.
25.5 t. — Č. Aleksandravičius.

PRANEŠIMAI.
Visiems: Per vasaros atostogas užda

vinių sprendimus nesiųskit redakcijai, nes 
už juos neskiriamos dovanos. Praėjusiam 
konkurse kas kokias dovanas laimėjo 
bus paskelbta kitam Sk. A. nr. Pasisten
kit sugalvoti gražių rebusų, nes už ge- 
riausį rebusą skiriama kuprinė. 103 nr. 
užd. autorius yra V. Paliušis. 109 užd. 
nr. autorius tepasisako.

O
Šiomis dienomis, daktarui 
nurodžius, pagaminta 

skilties ir draugovių

va istinėlės.
i j • • :

Skilties vaistinėlė — saugi — ■ 
odinė dėžutė, prie diržo , , -- 
12X6 cm., be vaistų . . 5 Lt.

Draugovės vaistinėlė chaki
spalvos, brezentinis krep-
šis, be vaistų . . . . . 17 Lt.

Duonmaišiai .............................3 „ j
Planšėtai (žemėlapiams) . . 9 „ 
Gintarinės lelijėlės, rūtelės po 2 c „
Kuprinės..................... . 6 „

Kainos be persiuntimo išlaidų.

Skautiškų Reikmenių Tiekimo Skyrius 

Kaunas, Nepriklausomybės a. 4. 
Telefonas 40-71.

Vilnonių Gelumbių Fabrikas 
Ako. B-vė „DROBĖ“ Kaunas I
Didžiausiam pasirinkimui vilnonių medžiagų Ponų, Ponių ir vaikų rūbams, 
tai pat kariškių, policijos, dvasiškių, Šaulių, paštininkų, miškininkų, muitinės ir kitų 

uniforminių medžiagų pigiausiomis fabriko kainomis.
„DROBĖS“ KRAUTUVĖS i

Kaunas I, Drobės g-vė 56 Klaipėda, Turgaus g-vė 7 Panevėžys, Respublikos g. 32 Ukmergė, Vilniaus g-vė 8 
Kaunas, Laisvės alėja 21 Šiauliai, Vilniaus g-vė 134 Marijampolė, Laisvės g. 21, Šilutė, Tilžės gatvė 1 nr.

„Drobės** krautuvėse didelis pasirinkimas medžiagų, pamušalų, šilkų ir kitų prekių žemiausiomis kainomis.

„VILNIAUS" sp. Katine, Nepriklausomybės aiikStė 4. Tel. 776.
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