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VISIEMS
Nuo šio nr. įvedame naują skyriu- 

ką. Čia dėsime įvairius skaitytojų 

skelbimus.
Kiekvienas Skautų Aido 1935 me

tų prenumeratorius gali čia skelbtis 
nieko už tai nemokėdamas.

Skelbimai turi būti trumpi, kon
kretūs.

Nebus dedami nemokamai tokie 
skaitytojų skelbimai, kurie turi regu- 
liarinės prekybos ar pramonės įmo
nių reklamos tikslą (krautuvių, fabri
kų ar pan).

Ką čia skelbti? — Kas tik skaity
tojui reikalinga. Gali skelbti, kad turi 
ką parduoti (uniformą, rūbus, dvi
ratį, palapinę, knygą, aparatą, ženklų 
ir k.); nori mainyti (foto aparatą, 
pašto ženklus, knygą, skautiškas reik- 
nienes ir k.); nori pirkti; ieškai 
draugo keliauti; nori susirašinė- 
t i; nori nuvykti į stovyklą; klausi

Įvedame naują skyrelį. Jame bus at
sakinėjama į įvairius Skautų Aido skai
tytojų klausimus.

Kiekviena-s Sk. Aido skaitytoja-s gali 
siųsti redakcijai (ant atskiro lapelio) 
klausimą ir šiame skyriuje ras atsakymą.

Už tai mokėti nereikia.
Klausėjas turi parašyti savo vardą, 

pavardę ir adresą.

informacijų; sutinki mokyti; 
ieškai mokytojo; ir t. t.

Skelbime reikia nurodyti ir ad
resą, kuriuo suinteresuoti galėtų at
siliepti.

Taip reikia įrašyti ir sąlygas, 
kokiomis nori pirkti, parduoti ar pan.

Vienetai (jei jie yra užsiprenume
ravę Sk. Aidą ar surinkę jam prenu
meratų) gali taip pat skelbtis.

ŠVEDŲ SKAUTAI NORI LIETUVIŠKŲ 
PAŠTO ŽENKLŲ.

Švedijos skautų laikraščio Scouten 
(Skautas) redaktorius p. Pontus W. Lon- 
berg atsiuntė Skautų Aido redaktoriui 
laišką ir bent 8 rūšių, viso apie 60 Šve
dijos pašto ženklų, prašydamas juos pa
dalinti skaitytojams. Jis kartu primena, 
kad jam būtų labai malonu gauti Lietu
vos pašto ženklų padalinti savo laikraš
čio skaitytojams.

Sk. A. redakcija tuos ženklus norėtų 
mainais už lietuviškus p. ženklus išdalinti 
mūsų skautams. Kas norėtų gali užėjęs į 
redakciją išsimainyti minėtų ženklų.

Jei atsirastų ir tokių skautų, kurie ga
lėtų bent keletą (ir Įvairesnių) mūsų pašto 
ženklų paaukoti (kad redakcija galėtų 
juos nusiųsti į Švediją ir kad ten jie pa
sklistų po visą kraštą), redakcija tokiems, 
už jų gerą darbelį, bus dėkinga ir pa
skelbs Sk. Aide iš ko ir kiek ženklų ga
vo. — Prašome siųsti!

Ženklus siųskite tik tvarkingus ir ne
suplėšytus.

Į Švediją ženklus išsiųsime apie VL10.

SKAUTŲ LIUDIJIMAS VISAM LAIKUI.
Dabar liudijimai išdavinėjami tik ligi 

tam tikro laiko (ligi X.1). Ar negalima 
vieną kartą skautui liudijimo išduoti vi
sam laikui? Su liudijimu.

— Ne. Juk liudijimas pažymi, kad toks 
ir toks asmuo yra skautas. Kol jis yra 
skautu, tol jis gali tą pažymėjimą turėti. 
Jei skautas išeina iš vieno vieneto į kitą, 
jis išeina su visu liudijimu. Jei jis ir ne
įstos į kitą vienetą, jis gali likti skautas. 
Bet jei jis neliks? O liudijimą vis vien 
turės, kad juo yra. Be to, ir registracijai 
ir liudijimo tvarkymui daug patogiau, 
kad rudenį skautai draugovėse sutvar
komi.

SKAUTŲ AIDO VIRŠELIS.
Kodėl dažnai Sk. Aido viršelyj eina ta 

pati vinjetė; ar negalima vis keisti?
Kepta Bulvė.

— Keisti galima. Bet kiekvieną kartą 
dedant naują vinjetę, visas viršelis kaš
tuoja bent 80—100 litų brangiau. Todėl 
redakcija, taupydama, ir tekeičia tik dalį 
viršelio.

LIŪDESY J.

Utenos tunto tuntininkui sktn.
EDVARDUI VOJEVODSKIUI, 

mirus jo mylimai motutei, reiškiame gi
liausios užuojautos.

Utenos vyresniųjų skautų 
Dr. V. Kudirkos būrelis.

Mūsų mylimajam skiltininkui 
STASIUI ČIŽIKUI, 

mirus jo brangiajam tėveliui, reiškiame 
giliausios užuojautos!

Giliai nuliūdę Obelių Kęstučio 
dr-vės skautai-ės ir Aliukas.

Gilaus skausmo valandoje musų bran
giai draugininkei

ALDONAI JASUTYTEI, 
jos mylimai mamytei mirus, reiškiame 
skautišką užuojautą.

I-ji L. K. Gražinos dr-vė 
Tauragėje.

Utenos tunto tuntininkui sktn.
EDVARDUI VOJEVODSKIUI, 

jo motinai mirus, reiškia širdingą užuo
jautą.

Utenos skautų-čių d-vės.

KUR GAUTI SK. KNYGŲ?
Praneškite, kur galima nusipirkti 

skautiškų knygų.
— Klauskite Kauno bei provincijos 

didesniuose knygynuose. Be to — skaut. 
reikm. tiek, skyriuje (Kaunas, vyr. sk. 
štabas).

VYR. SKAUTŲ ŠTABO NARIAI.
Prašau paskelbti visą vyriausio skau

tų štabo narių sąrašą, paskirai narius kar
tais paminimi. A. J. iš K.

— 1. Vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas, 
vyriausias skautininkas. Dalių vedėjai: 
2. vyr. sktn. Ant. Saulaitis, vyr. sk. šta
bo adjutantas ir bendros dalies vedė
jas; 3. vyr. sktn. K. Palčiauskas, vadų 
rengimo dalies vedėjas; 4. sktn. S. Pa
liulis, mokslo ir propagandos dalies ve
dėjas; 5. sktn. J. Mašiotas, ūkio dalies 
vedėjas; 6. Vikt. Kamantauskas, užsienių 
dalies vedėjas (jo padėjėjas — pavaduo
tojas sktn. K. Laucius). Skyrių vedėjai: 
8. vyr. sktn. E. Barščiauskaitė, skaučių 
skyriaus vedėja; 9. sktn. V. Arminaitė, 
jaunesniųjų skautų-čių skyriaus vedėja; 
10. sktn. V. Barmienė, vyresniųjų skaučių 
skyriaus vedėja; 11. sktn. A. Jurgutis, 
skautų vyčių skyriaus vedėjas; 12. sktn. 
P. Labanauskas, jūros skautų skyriaus 
vedėjas; 13. sktn. dr. K. Avižonis, skau
tų lavinimo instruktorius.
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Musų Šefas Antanas Smetona priima skautų ir skaučių paradą.

VALSTYBĖS PREZIDENTAS SKAUTAMS.
(1935 mt. gegužės 5 d. Kaune Jo pasakyta kalba).

Pernai metais, mieli skautai ii’ 
skautės, minėdami savo brolijos patro
ną, Šv. Jurgį, šventėme ir motinos 
dieną. Taip pat darome ir šiemet. Gra
žus, patogus sutapimas! Juk kur iš- 
kilmėn susiburia vaikai, ten neturi 
būti pamirštos ir motinos. Pernai to
lygiai iškilmės proga esu kalbėjęs 
jums apie mūsų meilę ir pagarbą, 
joms skolingą, o dabar noriu pasakyti 
kelis žodžius apie meilę ir pagarbą 
mūsų žemei motinai. Tačiau ką saky
sim, tai ne naujiena, tai sena tiesa, 
tokio pat senumo, kaip ir žmonija. Sa
kysiu pavyzdžiais, iš savo atminties.

Kai dar buvau mažas, tai atmenu, 
kaip vyresnieji žmonės, norėdami iš 
ko sužinoti tiesą, liepdavo jam pabu
čiuoti žemę ir kalbėti prie liudytojų. 
Kai Lietuva tebebuvo svetimoje val
džioje, tai mūsų bernaičiai, eidami ru
sų kariuomenėn, atsisveikinę su savo 
giminėmis, atsisveikindavo ir su savo 
žeme, ją atsiklaupę bučiuodami. Ir 
šiaip jau kur, vykdamas svetimon ša
lin ir su savaisiais skirdamasis, bu
čiuodavo žemę. Tai būdavo pažadai, 
kad niekuomet ji nebus pamiršta, tai 
būdavo jai meilės ir pagarbos pareiš
kimai. Jei kur susikeikdavo ar kitą 
kokį nepadorų žodį ištardavo, tai vy
resnieji įspėdavo jį, kad dėl to motina 
žemė rūstaujanti ir destis nusidėjimus 
sudrebanti šiek ar tiek stomenų 
gilumo. Daug pagarbos ir daug mei
lės būta seniau savo žemei, tarytum 
tikrajai motinai. Ilgainiui vienur ki
tur buvo tai pamiršta, dėl to aš dabar 
jums primenu.

Motina žemė, išugdžiusi ii’ išmaiti
nusi nesuskaitomą daugybę žmonijos 
kartų, nėra pasenusi ir nepasens. Ji 
visuomet jauna ir graži, tik keičia sa
vo rūbus ir džiugina mus savo puoš

numu. Pavasarį 
pasireiškia įvai
rių spalvų žie
dais, vasarą ma
sina mus viso
kiais bręstančiais 
vaisiais, rudeniop, 
jiem prinokus, 
patiekia mums 
derliaus, o ga
liausiai, žiemą, 
apsisiaučia baltais 
rūbais ir ilsisi. 
Pasilsėjusi ji vėl 
pavasarį nubun
da. Kaip tuomet

viskas džiaugsmu suvirpa ir visokio
mis spalvomis sužvilga. Iš jų radosi 
mūsų tautinė žalia, raudona, geltona 
vėliava. Mūsų motina žemė nerūsti, 
linksma ir žadina mus džiaugtis gė
rybėmis, kurių ji mums tiek daug pa
tiekia. Už tai mes turime ją gerbti ir 
mylėti.

Milijonus turi mūsų motina žemė 
vaikų. Vieni jau seni, kiti vyresni, ki
ti dar labai jauni, — visi jie sudaro 
didžiulę tautos šeimą. Kiek daug joje
įvairumo ir judrios gyvybės! Kiekvie
nas vaikas yra skolingas savo motinai 
žemei pagarbos ir meilės pagarbą, 
kiekvienas savaip, kaip jo amžiui pri
tinka. Jūs, skautai ir skautės, dar te
besimokote, taigi atliksite tą savo pa
reigą, kai gražiai mokysitės ir auklė- 
sitės vyresniųjų priežiūroje.

Mūsų motina žemė tačiau ne vi
suomet esti linksmai nusiteikusi. Jos 
veidas kartais esti sielvartu apsiniau
kęs, kai pro debesis nebematyti sau
lės. Pavojaus šešėliai slankioja ties ja. 

Tautos Vadas Antanas Smetona sako skautams kalbą.

Tada mes, jos vaikai, turime susirū
pinti jos buitimi, pasiryžę ją ginti ligi 
paskutinio savo gyvybės kvepterėji- 
mo. Kai šeimos židinį kas paliesti kė
sinasi, tai visi jos nariai sukrunta. Ar
gi nesame stebėję, kaip skruzdės, už
puolus kam skruzdyną, suskanta gin
ti jį savo smarkiomis rūgštėmis ir ki
tokiomis priemonėmis, kurių turi? 
Taip ir bitės juk, apnikus kam jų avi
lį, gelia priešininkui ir begeldamos 
numiršta. Taip ir mums, mielieji, se
kant skruzdžių ir bičių pavyzdžiu, rei
kia ginti savo motina žemė, jei kas iš
drįstų ją niekinti ar pavergti. Motinos 
laisvė — mūsų laisvė!

Mūsų žemė ne vien priešų, bet ir 
draugų turi, dėl to jos buitis tikra. 
Kai smarkauja mums nedraugingi vė
jai, dangui apsiniaukus, pro ūkanas 
sušvinta saulė ir mus sveikina. Pro ją 
pasaulio Kūrėjas mums pasireiškia. 
Nenusiminkite, sako, mūsų brolijos 
patronas, Šv. Jurgis, budi su mumis. 
Lyginkimės į jį! Visame žemės rutu
lyje, kur tik žmonių gyvenama, skau
tų brolijos vėliava plevėsuoja. Visur 
turime draugų, užjaučiančių mūsų 
motinai žemei. Ta pati'saulė mus ap
šviečia, tie patys kilnieji įžadai mus 
telkia. Švęsdami savo patrono ir mo
tinos dieną, būdami ištikimi Dievui ir 
Tėvynei, mes džiaugiamės savo Moti
na Žeme. Jai skirkite savo jaunas pa
jėgas!

Sveikindamas jus šiandien, linkiu, 
kad, baigę šiuos mokslo metus, nesi- 
liautute buvę paklusnūs savo motinų 
Motinai Lietuvai, jos prieglobstyje 
gražiai džiaugdamiesi gyvenimu, kad 
niekuomet nepamirštute jai nei mei
lės nei pagarbos!
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VALSTYBĖS PREZIDENTAS didelėje SKAUTŲ ŠVENTĖJE V.5. Kaune.

Aukštai: viduryje — J. E. Skautų Šefas Valstybės Prezidentas Antanas Smetona, skautų vadovybės lydimas, sveikinasi su Kau
no tuntų skautais; kairėje ir dešinėje — skautai-ės didžiuoju saliutu gerbia savo Šefą. Apačioje (iš kairės): didelį skautų-čių 
paradą pradeda Kauno skaučių tuntas; Kauno skautės demonstruoja pirmosios pagalbos teikimo būdus; Kauno Šančių tuntas 

per kelias minutes įrengė pavyzdingą stovyklą. Fot. prof. I. Končius.

Šiandie visoje spaudoje skaitome 
naujas žinias, naujus pranešimus apie 
milžinišku tempu žingsniuojantį apsi
ginklavimą visose valstybėse. Šis 
klausimas statomas pirmoje valstybi
nio gyvenimo vietoje.

Mes iki šiol šiuo klausimu per 
daug mažai rūpinomės ir per daug 
maža triūso ir intensyvumo dėjome 
šiam darbui.

Reikia džiaugtis, kad mūsų plačio
ji visuomenė šį reikalą gerai atjaučia.

Kariuomenės vado gen. št. pulk. 
Raštikio pareiškimas spaudai nuskam
bėjo toli einančiu aidu per visą Lie
tuvą. Kariuomenės vadas pareiškė 
svarbiausia tai, kad krašto saugumas 
ir jo išorinė stiprybė remiasi ne vien 
kariuomene, bet ir plačiąja visuome
ne, bet ir kiekvienu valstybės pilie
čiu.

Ir tikrai, pasiryžimas aukotis ir 
mokėti gintis yra ne tiktai kario, bet 
kiekvieno piliečio, gyvenančio valsty
binio gyvenimo mintimis ir kovojan
čio už tautos laisvę ir jos nepriklau
somybę.

Visuomenės organizacijos, puikiai 
tai įvertindamos ir suprasdamos ka
riuomenės vado mintis, žaibo greitu
mu ėmėsi darbo ir ryžtasi konkrečiai 
šias mintis realizuoti.

Skautų organizacijai jau iš seniai 
nėra svetimas krašto saugumo ir ka
riškos nuotaikos gyvenimas, ir kai ku
rie dalykai, k. t., drausmės principas, 
vadovavimas, žaidimai, rikiuotės ap

sauaujna.s.
mokymas, pionerija, signalizuotė, fi
zinė mankšta ir t. t., — skautų orga
nizacijos programoje jau seniai buvo 
ne tik įrašydinti, bet ir vykdomi.

Todėl šiuo atveju skautams krei
piant dėmesį į šį dalyką apskritai, rei
kėtų tik sustiprinti tuos savo progra
mos punktus ir padaryti atskiruose 
vienetuose tikrai sistematingą ir nuo
seklų jų išėjimą. Reiktų tą visą dau
giau praktiškai įvykdyti ir nuolat la
vintis.

Šitas labai ryškiai yra pabrėžta 

sunkiu darbu lavinasi ginti brangią tėvynę Kario“ klišė,

vyr. skautininko pulk. Šarausko 
„Skautų Vado“ š. m. 1 nr. įžanginia
me žodyje.

Trumpai suglaustuose vyr. skauti
ninko žodžiuose yra pasakyta tai 
skautams, kas buvo pareikšta kariuo
menės vado visai Lietuvos visuome
nei, t. y., vykdant savo darbo progra
mą, atkreipti dėmesį ypatingai į tuos 
jos punktus, kurie daugiausiai galės 
patarnauti tautai kilus didžiausiam 
pavojui — karo metu.

Tad skautai, vykdydami savo pro
gramą, tuo pačiu turi stengtis tautos 
saugumo klausimą statyti pirmoje vie
toje ir padėti visas pastangas, kad 
tuose punktuose būtų geriausiai pasi
ruošę. D. Stankūnas.
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ANGLIJOS KARALIAUS JUBILIEJUS.
Jau žinome, kad š. m. gegužės mėn. sukako 25 metai, 

kai į Anglijos sostą Įžengė dabartinis Anglijos karalius Jurgis V. 
Taip pat žinome, kaip iškilmingai visa Anglija visame pasaulyje 
tas iškilmes minėjo. Anglijos karalius yra didelis skautybės 
draugas. Ir Anglijos skautai pasistengė savo karaliaus sukaktis 
ypatingai gražiai paminėti.

Tarp kito, jie visoje Didž. Britanijoje pastatė apie 2.000 
didelių švyturių-laužų (kelių ar keliolikos metrų aukščio). Tie 
laužai turėjo būti uždegti vienu laiku, pirmą laužą pačiam ka
raliui uždegus.

Naktį Hyde Parke, kur buvo skautų pastatytas tas milži
niškas švyturys, sugriežus karaliaus himno posmą, iš karaliaus 
rūmų (maždaug 1,5 klm. nuo laužo vietos) pats karalius pa
spaudė elektrinį mygtuką ir vienu ypu visas laužas virto di
dingu ugnies kalnu, plačiai nušviečiančiu apie 200.000 laužo 
dalyvių, tame skaičiuje daug skautų ir skaučių.

Tuo momentu visoje D. Britanijoje įsivertė skautų įtai
sytų laužų ugniniai kamuoliai, plačiai skleisdami savo šviesą.

IR UŽSIENYJE GAILISI, KAD PASITRAUKĖ 
V. SK. S. ČIURLIONIENĖ.

Užsienio skaučių spauda pranešė apie v. sk. Čiurlionienės 
pasitraukimą iš skaučių vadės pareigų. Nurodo priežastis, kodėl 
ji pasitraukia ir tikisi, kad ji galės savo sveikatą pataisyti ir 
atlikti kitus svarbius darbus ir net grįžti į skaučių vadova
vimo darbą. Vienas skaučių laikraštis (anglų kalba), paminėjęs, 
kad p. Čiurlionienė vėl grįš, rašo: „mes visai tikimės, kad ta 
diena galės greitai ateiti“.

AMERIKOS JAMBOREE SKAIČIAIS.
Stovykla bus Washingtone rugp. m. 21—30. Dalyvaus 30.000 

Amerikos skautų. Stovyklų vietai aptverti bus suvartota dau
giau 16.000 kuolų. Stovyklaus 950 draugovių. Kiekvieną drau
govę sudarys 33 skautai ir 3 vadai. 34 draugovės sudarys vieną 
sekciją ir stovykloje tokių sekcijų bus 28. Bus 30 telefono sto
čių, kurių kiekviena turės po 100 aparatų. Bus apie 8 klm. 
vandentiekio vamzdžių, kurie kasdien patieks 1,5 mil. litrų van
dens. Kanalizacijos vamzdžių ilgis bus apie 6 klm.

Bet atminkit, kad kasdien reikės pašerti bent 30.000 al
kanų burnų! Maisto išeis per dieną 250 tonų. Kiekvieną kartą 
mėsos išeis apie 8.000 klg., sviesto — 2.000 klg., kiaušinių — 
70.000 štukų, cukraus — 2.000 klg., pieno — 30.000 bonkų ir t. t.

Ir kasdien bus padaryta bent 100.000 gerų darbelių!

NORVEGIJOS SKAUČIŲ LAIKRAŠTIS.
Norvegijos skaučių organizacija pradėjo leisti vadovėms 

laikraštį Forerbladet. Redaktore yra p. Froken K. Simonsen.

LORDAS R. BADEN-POWELLIS KELIAUJA APIE PASAULI.
Žinome, kad skautybės įkūrėjas ir vadas lordas Robertas 

Baden-Powellis su skaučių šefe lady O. Baden-Powell iš Angli
jos, kur jie nuolat gyvena, nuvyko į Australiją, ir mūsų laiku 
pačiam viduržiemyj dalyvavo didelėj Australijos skautų jam
boree.

Iš Australijos, pakeliui dar kai kur aplankydami skautus 
ir skautes, jie išvyko į Amerikos žemyną. Balandžio m. 9 d. jie 
jau lankės Viktorijoje, Britų Kolumbijoje; toliau pradėjo trijų 
mėnesių kelionę po Kanadą, čia keliaus iš vakarų į rytus. V24 
jiedu apžiūrės didelį skautų sąskrydį Montreale, o V. 26 — 
Quebece.

Liepos mėn. pradžioje jie iš Kanados vyks į Jungtines 
Amerikos Valstybes, kur labai yra laukiami.

Iš Amerikos lordas BiPi tikis spėsiąs atvykti į skautų vy
čių sambūvį Švedijoje ir vadovauti viso pasaulio skautų organi
zacijų konferencijai, kuri įvyks Stockholme.

Tokiu būdu skautybės įkūrėjas bus dar kartą apvažiavęs 
visą žemę ir aplankęs daugelio kraštų skautus.

O po skautų vyčių sambūvio Švedijoje yra labai kviečia
mas nuvykti į J. Amerikos V. skautų tautinę jamboree. Jei bus 
taip sveikas, kaip dabar, tai Bi Pi mano šiemet dar kartą būti 
Amerikoje.

KĄ ŠIĄ VASARĄ VEIKS SKAUČIŲ PASAULIS?
Kasmet įvairiose pasaulio vietose įvyksta tarptautinių 

skaučių susibūrimų, kuriuose dalyvauja įvairių tautų skaučių 
atstovės. Šią vasarą jų bus keliose vietose. Be kasmetinių va
dovėms kursų ir skaučių amžiaus skautėms sambūvių Šveicari
jos Adelbodene, dar skautės rinksis į šias vietas: VII.3—17 
Lenkijoje bus tautinė skaučių stovykla; VII.5—12 tokia sto
vykla bus Norvegijoje; V1I.16—27 Belgijoje įvyks tarptautinė 
vyresniųjų skaučių stovykla; VII. 15—20 Anglijoj įvyks įvairių 
tautų šokių šventė; VII.18—28 Ulsteryj bus tarpt, skaučių sto
vykla; VII.20—30 vėl Lenkijoje įvyks tarptautiniai kursai; VII 
mėn. paskutinę savaitę Danijoje bus tautinė skaučių stovykla. 
Beveik į visus tuos sambūvius kviečiama ir Lietuvos skaučių 
atstovės. Bet kažin ar galės kas vykti.

SKAUTŲ VADAI TURI BRANGINTI ŠEIMĄ.
Neseniai vienas įdomus faktas Ispanijoje dar patvirtina, 

kad skautų vadai turi labai rūpintis šeima ir ją mylėti.
Ispanijos vyriausiai skautininkei, senora de Zubueta, kovo 

mėn. Dievas davė sūnų. Ta proga vyriausia skautininke skau
tėms padovanojo savo parašytą vadovėlį skautėms, o jos vyras 
— tą knygą savo lėšomis išleido. Šis sūnus yra pirmas jų vaikas.

NAUJA AUSTRIJOS SKAUČIŲ VADĖ.
Austrijos skaučių organizacijos prezidente būti maloniai 

sutiko princesė Ileana, Austrijos sosto įpėdinio Antato Habsbur- 
giečio žmona.

Princesė, kol buvo neištekėjusi Rumunijoje, įsteigė Rumu
nijos skaučių organizaciją.

Naujosios prezidentės rūpesčiu skaučių organizacija savo 
vyriausiam štabui gavo patogias patalpas su virtuve ir puikiu 
sodu.

Musų kariuomenė yra visada pasiruošusi apginti tėvynės 
nyste ir meilės kupina

laisvę, jei į ją kas kėsintųs. Tu, skaute, su savo žydinčia jau- 
širdim būk pasiruošęs jai padėti. „Kario klišė.
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Laiškas iš švedų skauto vyčio.
Stokholmas, Švedija, 1935 mt. balandis.

Brangusis Broli Vyti Skaute,

Dabar papasakosiu Tau šį tą apie 
Švediją dabartiniu metu. Didelė snie
go danga jau yra nutirpusi ir žali die
gai. ir žiedai džiugina akį. Jau pava
saris.

Pašliūžos ir pačiūžos atidėtos į ša
lį, ir mes pradedame iškylauti. Sek
madieniais išvykstame į ilgas iškylas 
į miškus su žemėlapiais ir kompasais. 
Kai kurie iš mūsų jau yra pradėję da
ryti ir naktines iškylas su palapinė
mis. Mūsų krašte daug kur yra puikių 
stovyklaviečių, kur galima pasistatyti 
palapinių. Mažą žalią aikštę miške ar
ti ežero mes laikome tinkamiausia 
stovyklauti vieta.

Šią vasarą vyksime į pasaulinį 
skautų vyčių sambūvį. Mes, švedai, 
turime vilties pasveikinti atvykus daug 
brolių iš užsienių. Mes kaip tik dabar 
rengiamės sambūviui. Mes tikimės su
silaukti kelių tūkstančių vyčių iš vi
sų pasaulio dalių.

Stovyklavietė vyčių sambūviui pa
rinkta taip, kad svečiai gautų susipa
žinti su nepaliesta švedų dykuma. 
Stovykloms paskirtas didelis pusiasa
lis Ingaro saloje, Stokholmo salyne. 
Visos stovyklavietės yra prie pat jū-

SKAUTYBĖ
Didžiausiame Švedijos uoste ir antra

me po Stockholmo didumu mieste, Got- 
henburge, užsieniečių vadinamam Mažuoju 
Londonu, 1908 m. IX.12 d. vienas to 
miesto laikraštis įdėjo straipsnį su tokia 
antrašte: gatvės vaikai, kaip miško gy
ventojai. Vėl vienas Stockholmo laikraš
tis paskelbė straipsnį apie naują jaunimo 
judėjimą, prasidėjusį Anglijoje.

Maždaug tuo pačiu laiku jaunas Šve
dijos karininkas ir švedų gimnastikos 
instruktorius, važinėdamas tarnybos rei
kalais, įsiknisęs studijavo vieną knygą 
kuri turėjo toliau Švedijos jaunimui labai 
didelės reikšmės. Tas karininkas buvo da
bartinis majoras Ebbe Lieberath, dabar 
vienos švedų skautų organizacijos šefas. 
O knyga? — buvo Skautybė Berniukams!

Greit Ebbe Lieberath tą knygą išvertė 
į švedų kalbą ir plačiai paskleidė Švedi
jos jaunimui.

Prasidėjusios kurtis skautų draugovės 
(pirmoji draugovė įsikūrė Gothenburge) 
tuoj sustiprėjo ir jų skaičius pradėjo di
dėti. Ligi tol veikusios paskirai, dabar 
pradėjo vienytis. Įsisteigė Sveriges Scout- 
forbund ir 1912 m. vasario m. 3 d. E. Lie
berath buvo išrinktas jos šefu, kuriuo jis 
tebėra ligi šiol.

ros su daugybe paplūdimių (pliažų) 
maudytis.

Vyriausioji mūsų švedų vyčių pro
grama, tai ekskursijos ir iškylos. Mes' 
norime parodyti savo svečiams iš už
sienių specialius švediškų iškylų ir 
kelionių tipus. Stovyklavietės apylin
kėse bus miela kiekvienam klajūnui, 
kuris nori patirti dykumos žavesį.

Mažas būrelis bičiulių, susirinku
sių aplink stovyklos laužą, toli nuo ci
vilizacijos, saulėtekis ant Baltijos, pro 

’ šalį šmėkšteliąs elnias — štai kas 
šaukte šaukia mus iškylauti dyku
moje.

Dabar keletą eilučių apie stovyk
lą. Stovyklavimas kartu su tūkstan
čiais vyčių duos Tau atminimų visam 
amžiui. Rengiamas Stokholmo aplan
kymas ir turistinės kelionės po mūsų 
gražią šalį. Švedijoje yra daug ko, ką 
verta pamatyti. Aiškus dalykas, vis
ko parodyti negalima, bet Tavo kri
tiškai akiai bus parinkta ir pateikta 
tai, kas yra geriausio. Turime vilties, 
kad būsi patenkintas.

Dabar, brangusis Broli Vyti Skau
te, esu suteikęs Tam šiokių tokių ži
nių apie mūsų stovyklą. Turiu vil
ties Tave pamatyti Stokholme.

Skautiškai tavo,
Švedų Skautas Vytis.

ŠVEDIJOJE
Kai 1920 m. Londone įsisteigė tarp

tautinis skautų biuras ir tarptautinis 
skautų komitetas, tai į šį pastarąjį maj. 
Lieberath buvo išrinktas nariu. Šiuo lai
ku jis taip pat yra to komiteto nariu.

Be minėtos skautų organizacijos, kuri 
Švedijoje yra didžiausia ir įtakingiausia, 
yra dar dvi.

II skautų vyčių sambūvio Švedijoje 
plakatinis ženklas.

Maždaug tuo pačiu metu įsikūrė ir 
Y. M. C. A. skautų organizacija (jos šefu 
yra p. Hugo Cedergren).

1931 m. tos abi organizacijos sudarė 
vieną sąjungą, prie kurios vėl prisidėjo ir 
trečia — N. T, O. — skautų organizacija 
(jos šefu yra Robert Larsson).

Tos sąjungos vyriausias organas yra 
Švedijos skautų taryba, kurios prezidentu 
yra princas Gustavas Adolfas, Švedijos 
kronprinco vyresnysis sūnus.

1934 m. Švedijoje buvo: 2.444 vadai, 
13.155 skautai, 144 jūros skautai, 742 
skautai vyčiai ir 1.952 vilkiukai, iš viso 
18.347 nariai. O Švedija gyventojų teturi 
apie 6 milijonus.

Visgi Švedijos skautai savo darbui turi 
kiek skirtingas ir gana įdomias sąlygas. 
Švedijas klimatas nėra toks, koks yra 
kontinente. Čia, ypač šiaurinėj dalyje, 
žiema ilgesnė; kraštas netaip turtingas; 
žmonės gyvena plačiai išsisklaidę po miš
kuotus ir uolotus plotus. Svarbiausia, čia 
yra skirtingas klimatas ir gamta.

Dėl to Švedijos skautų II ir I p. laips
nių programose yra reikalavimas mokėti 
ištraukti paskendusius po ledu, kaip pa
dėti įlūžusiems ir p. Yra tam tikros spe
cialybės, pav., slidininko, pašliūžininko 
ir p.

Kas dalyvaus šiemet skautų vyčių sam
būvyje, turės progos gerai pažinti Švedi
jos gamtą.

Sąjungos vyriausias vadas, princas 
Gustavas Adolfas, yra davęs skauto įžo
dį ir 1934 m. Anglijoje išėjęs Gilwell kur
sus.

Jis 1912 m., lankydamas skautų sto
vyklą, kuri buvo olimpinių žaidimų Šve
dijoje metu, turėdamas 6 metus amžiaus,

Maj. Eblee Liebe
rath yra labai 
skautų mylimas 
Čia jį matome savo 

skautų būrelyje.
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VYRESNIOSIOMS SKAUTĖMS

Princas Gustavas Adolfas, vyriausias 
Švedijos skautų vadas, skautų stovykloje.

Š. m. liepos mėn. 20—30 d. d. Belgijoje, 
Briuselio mieste, įvyksta pirmas pasauli
nis vyresniųjų skaučių sąskrydis, j kurį 
esame pakviestos ir mes — Lietuvos vy
resniosios skautės.

Sąskrydžio programoje yra numatyta:
a) Nagrinėjimas vyr. skautėms aktua

lių klausimų;
b) laužai bei pasirodymai;
c) miesto Įžymybių lankymas;
d) tarptautinės parodos apžiūrėjimas;
e) ekskursijos po Briuselio apylinkes 

ir Belgiją;
f) įvairių kitokių pramogų.
Visos atvykusios skautės bus patalpin

tos viename name. Ten pat bus paštas, 
informacija, sanitarinė pagalba ir pinigų 
keitimo biuras. Ekskursijose dalyvavimas 
neprivalomas. Iš atvykstančių skaučių pa
geidaujama turėti keletą parengtų pro
gramos dalykėlių, pav., dainų, taut, šo
kių, ar pan. ir tautinių rūbų.

Be to, jei kas turi pageidavimų dėl 
tarptautinėje vadovių sesijoje svarstomų 
klausimų, reikalinga iš anksto apie tai 
pranešti vyr. št. vyr. skaučių skyriui.

Norinčioms Lietuvos sesėms dalyvauti 
šiame tarptautiniame vyr. skaučių są
skrydyje reikalinga turėti išlaidoms:

a) kelionei ten ir atgal — 160 lt.
b) pragyvenimui — 70 lt.
c) vizoms — 20 lt.

Viso: 250 lt.

Norint dalyvauti didesnėse ekskursi
jose Belgijoje, reikia turėti dar 80 litų 
daugiau.

Vykstančios prašoma iki š. m. birželio 
mėn. 10 dienos pranešti Vyriausio Štabo 
Vyresniųjų Skaučių Skyriui.

Smulkesnė programa bus patiekta 
kiek vėliau.

Sktn. V. Barmienė.

užsidegė tapti skautu ir labai domėjos vi
sais skautų darbais ir žavėjosi šūkiu bu
dėk!

Vėliau jis kiekvieną progą palaikė 
kontaktą su skautų judėjimu.

Nuo 1920 m. jis buvo Švedijos skautų 
tarybos pirmininkas.

Jis yra vyriausias II-ojo skautų vyčių 
sambūvio vadas.

Švedijoje vilkiukų vienetų yra per 70. 
Jie savo laikraščio neturi. Šis tas spaus
dinama jiems laikraštyje Scouten, o jų va
dams — Totem.

Skaitlingiausia šaka yra skautų. Jie, 
kaip ir kitos šakos, yra labai gerai orga
nizuoti ir labai nuoširdžiai skautiški.

Jūros skautai taip pat gerai veikia. Jie 
turi laivų, įvairių laivelių ir prieplaukų. 
Juos remia vandens sporto mėgėjai (o to
kių Švedijoje yra daug!). Bet jūros skau
tai taip pat iškylauja ir pėsti lanko savo 
tėvynę.

Skautai vyčiai, išėję iš skautų, labai 
stropiai saugo skautiškas tradicijas, labai 
rūpinasi būdo auklėjimu ir plačiai vykdo 
savo šūkį — tarnauti! Ta šaka susidomė
jimas yra labai didelis ir ji smarkiai pro
gresuoja. Šiemet skautų vyčių sambūvyje, 
be abejo, Švedijos skautai vyčiai puikiai 
pasirodys.

Švedijos draugovių didumas yra įvai
rus, vidutiniai kiekviena turi apie 50 
skautų, bet svyravimas yra maždaug toks: 
34% draugovių turi po 10—25 narius, 31% 
— 26—50, 16% — 51—100, 11% — dau
giau, kaip šimtą ir 7% — mažiau 10.

Švedijos skautai labai mėgsta iškylau
ti. Apskritai, Švedijoje visi mėgsta išky
lauti. Skautai iškylauja vasarą ir žiemą. 
Miškuose, kalnuose jie turi tam tikrus ne
didelius užeigų namelius, pačių skautų 
pastatytus. Tokių namelių Švedijoje yra 
arti šimto. Čia užėję skautai sustoja, žie
mą gali pernakvoti. Yra tam tikri įrengi
mai ir reikmenių, kurios visą laiką ten 
stovi. Ir niekas jų nesaugo. Mat, Švedijoje 
niekas nevagia, ten visai nėra vagių: kur 
ką padėjai, ten ir rasi.

Vadų lavinimas yra svarbus klausi
mas, kuriam yra jau daug padaryta. Ge
rus nuolatinius vadų kursus, kaip ir ki
tose šalyse, švedai turi nuo 1928 m. Gi 
1934 m. jie jau oficialiai gavo teisę savo 
kursus pavadinti Gilwell kursų vardu. 

Nuo 1928 m. tuos kursus išėjo per 200 
skautininkų, kurie dabar aktyviai dirba 
organizacijoje.

Gilwell kursų skyrius yra geroje vie
toje, turi reikalingų patalpų ir priemonių.

Švedijos vyriausybė vadų kursų cen
trui įtaisyti paskyrė 20.000 kronų (apie 
30.000 litų), kurių 15.000 kr. sunaudota 
įtaisyti pagrindiniams vadų kursams Roc- 
kelsta ir 5.000 kr. — šiaurinės Švedijos 
vadų kursams prie Sundsvallio.

Stovyklos yra taip pat populiarus da
lykas. Švedijos skautai stovyklauja ne tik 
vasarą, bet ir žiemą. Su skautais mėgsta 
stovyklauti jų tėvai bei bičiuliai. Ir taip 
visas būrys gyvena skautišką gyvenimą 
stovykloje.

Stockholme yra gera skautų krautuvė, 
kuri turi specialių skautams reikmenių, 
k. t., palapinių, kuprinių, guoliui reikme
nių, įvairių indų, aparatų, sporto įrankių 
ir t. t.

Išskyrus Amerikos ir Anglijos skautų 
organizacijas, Švedijos skautai savo gim
tąja kalba turi daugiausia skautiškos lite
ratūros! Yra išleista beveik pusė šimto 
įvairių skautiškų knygų, kurių kitos turi 
jau net po kelias laidas. Švedijoje kiek
vienas skautas stengiasi turėti visas skau
tiškas knygas. O jos padeda jam tapti tik
ru skautu.

Skautų laikraštis Scouten jau eina 23 
metus.

Skautai nėra taip turtingi. Bet daug 
dirba, viską stato savo galva ir rankomis. 
Taupo. Aukų nerenka, bet kiekviena 
proga aktingai dirba labdarybės darbą. 
Daug padeda atitinkamoms labdaringoms 
draugijoms.

Kaip visa organizacija, taip ir kiek
vienas skautas labai rūpinasi išlaikyti ge
rą organizacijos vardą. Ir tam daug dirba.

Švedijos spauda dažnai rašo apie skau
tus. Radio taip pat padeda skautybei. O 
patys skautai aktingai dalyvauja „skau
tų savaitėse“, kada įvairiais būdais pro
paguojama skautų judėjimas. Kartais ko
kią „skautų savaitę“ visi skautai savo bu
tų languose įstato įvairius skautiškus da
lykus, kurie atkreipia visuomenės dėmesį 
į skautybę.

Lietuvos skautai turi gerų draugų Šve
dijos skautų organizacijoje.

1927 m. keli mūsų skautininkai daly
vavo Švedijos skautų tautinėj stovykloj. 

1932 m. estų tautinėj stovykloj mes su 
švedais buvome kaimynai; o tai buvo 
puikios dienos!

Rodos, 1929 m. vienas Švedijos skauti
ninkas lankėsi Kaune ir buvo priimtas 
tuomet vyriausio skautininko pulk. Kal- 
manto.

Kasmet įvairiomis progomis pasikei
čia mūsų ir švedų organizacijos sveikini
mų lapeliais, prisiunčia spaudinių ir p.

Kada pr. vasarą, vykdami į Angliją, 
sustojom Švedijoje, ten vaišingai buvome 
priimti Švedijos skautų sąjungos užsienių 
dalies vedėjo p. inž. Sten Thiel. Patyrėm, 
kad skautų vyčių sambūvyje mūsų atsto
vai labai ir labai laukiami.

Ir apie mūsų atstovų dalyvavimą ten 
jau tikrai buvo galvojama. Inž. Thiel ti
kėjosi bent 15 mūsų žmonių sulaukti.

Tai tiek apie Švedijos skautus. O pati 
Švedija yra puikus ir labai kultūringas 
kraštas. Bet apie tą mums parašys skau
tų vyčių sambūvio dalyviai.

Ant. Saulaitis.

Skautų vyčių sambūvio 
Švedijoje reikalu.

Vykstančių į sk. vyčių sambūvį Šve
dijoj registracijos terminas pratęsiamas 
ligi š. m. birželio m. 1 d., o registracijos 
mokestis (15 lt.) vykstantiems bus įskaity
tas į bendrąjį stovyklos mokestį (190 li
tų), bet atsisakiusiems vykti grąžinamas 
nebus. Registracijos mokestį siųsti vy
riausiam skautų štabui.

Registruojantis reikia pranešti vyriau
sio štabo sk. vyčių skyriui savo vardą, 
pavardę, amžių, adresą, laipsnį ir eina
mas sąjungoje pareigas.

Skautai vyčiai ir jų amžiaus skautų 
vadai raginami į šį pasaulinį sk. vyčių 
sambūvį kuoskaitlingiausiai vykti. Pa
geidaujama, kad visi tuntai siųstų bent 
po vieną atstovą.
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rtUXUVANDENS 
111 , ‘ūkeliais

900 klm Žemaitijos upėmis.
Apžiūrėję Vilkijos miestelį, kuris gali 

pasigirti savo gražia mūro bažnyčia ir 
krautuvių iškabomis, k. t., „Radio ir šliu- 
biniai žiedai“, suvalgę karčiamoje įtarti
nus pietus, leidomės žemyn. Vėjas smar
kauja. Tenka dirbti išsijuosus, o čia ima

Pavasaris. Ore gražu. Namie sėdėti ne
sinori. Traukte traukia Nemunan. Kad 
taip turėčiau baidarę, beraižyčiau sau
lėtą Nemunėlio nugarą. Svajonei lemta 
buvo išsipildyti. O tai visa įvyko labai 
paprastai. Viename „Kardo" numerių ra
dau atsišaukimą, kuriuo ieškoma draugo,

dom prie liepsnojančio laužo pirmajai va
karienei. Ramu, žolėje žiogai čirškia, Ne
muno vanduo krantus plaudamas veidro
džio juosta nusitęsia, tolumoje dainos ir 
orkestras aidi. Kartkartėmis, kur tai šu
nelis suloja, sunoksi pelėda, ar suplazde-

saulės nudeginta oda sproginėti...
Seredžiuje gavau pirkti odai vaistų, 

nes tiek buvo iškepusi, kad kiekvienas 
drabužių prisilietimas sukeldavo skaus
mus, naktį net aukšta temperatūra buvo 
pakilusi.

mėnesio ekskursijai baidare. Kad ir ne
ramių minčių pilnas, kreipiuosi į ekskur
sijos autorių, visiems baidarininkams ge
rai žinomą, didelį vandens sporto mėgėją 
ir baidarininką p. pulk. Įeit. Vintortą. 
Mano didžiausiam džiaugsmui bendrake
leivio, kurs atitiktų visoms sąlygoms, ne
atsirado, tad neilgai pasitarę liepos m. 
14 d. sutarėm išvykti.

Nutarta pasiimti palapinę, žemėlapi
nę, foto aparatą, žiūroną, gertuvę, ter
mosą, sporto rūbus, vandens batelius, at
sarginių skalbinių porą, vaistinėlę. Guo
liui pagalvėlę ir lengvą antklodę, kurios 
turėjo drauge ir laivelio sėdynes sudary
ti. Be to, apsiaustas apsisaugoti nuo lie
taus. Na, ir, žinoma, kiek pinigų maistui 
ir nenumatytiems įvykiams.

Atėjo lauktoji diena. Saulei tekant 
jau buvau ant kojų, nors startas turėjo 
įvykti 16 vai. Tą valandą buvom prie 
Panemunės tilto, kur mūsų laukė pareng
ta kelionei baidarė „Danutė". Nemune 
vėjelis, daugybė besimaudančių. Niekam 
ir į galvą neateina mintis, kad šis laive
lis išsirengęs tolimon kelionėn. Pamaži iš 
akiračio išnyko Kaunas. Vakarų vėjas

Baidarininkai poilsyje. Fot. pulk. Vintarto.

stiprėjo. Prisiėjo rimčiau užgulti irklus, 
kad pasiektumėm tai dienai užsibrėžtą 
tikslą.

Saulutė rieda namo. Tolumoje kran
tuose aidi dainų žodžiai. Šeštadienio va
karas. Apie 20 vai. pasiekiam Zapyškį. 
Priešais esantis miškelis priėmė nakvy
nėn. Pastatyta palapinė, sukurtas laužas. 
Susitvarkę, kogeriausioje nuotaikoje, se

na iš miego pabudęs paukštelis. Rodos, 
ilgai ilgai taip sėdėtum, bet, deja, ryt 
saulei tekant reikia kelionėn, prisieina 
palapinės prieglobsčiu pasinaudoti.

Pradedu migti, bet štai lyg šalta gy
vatė per kaklą bešliaužianti, rodos, ren
giasi kąsti, pabundu, šokau, griebiau už 
kaklo — šiaudo būta. Pasižiurau laikro-

900 kl, Žemaitijos upėmis.

din — pusė antros. Reik miegoti. Var
iausi lyg ungurys. Mano bendrui irgi ne
geriau, matyti, bus taip pat gyvatės ap
nikusios. O tos skruzdėlės...

Saulėtas sekmadienio rytas. Zapyškyje 
ieškome pusryčių. Aplankėm Zapyškio 
Vytauto laikais statytą bažnyčią. Įdomi 
statyba, niekur nėra pavartota geležies 
Sako, būk, viduje Napoleono kariuome
nės buvimo žymių esą, neteko matyti, 
bažnyčia užrakinta, zakristijonas miego
jo. Išvykom tolyn.

Tolumoje matosi Vilkija. Didinga, ant 
kalno, bažnyčia savo bokštu dangų re
mia ir išdidžiai žiūri Nemuno slėnin. Vi
sas gražus aukštas krantas — vienas 
šiukšlynas, apstatytas įvairiomis sulaužy
tomis būdelėmis, tvarteliais. Juk taip arti 
Kaunas, čia turėtų būti gražiausia ir ma
loniausia vieta, kur būtų galima pasilsė
ti, nusiraminti. Galėtume ir kitiems pasi

girti Lietuvos gamtos grožy
bėmis. O dabar? Nemyli lie- 

z tuvis savo vandenų, negerbia 
HzK v teigiamų jam gamtos grožy

bių...

Seredžius Nemuno ir Dubysos santa
koje. Gražiai suteka dvi daugiausia ap
dainuotos mūsų sesučių upės. Pats mies
telis kiek švaresnis. Nakvynę gavome 
Belvederio pienininkystės ir gyvulinin
kystės mokykloje. Labai pravertė mano 
iškepusiems šonams minkšti patalai, ku
riuos paklojo klasėje ant stalo. Rytą pa
likę padėkos laiškelį, nes šeimininkė mie
gojo, pasileidom Veliuonon. Čia daugiau 
domimasi Nemunu. Pačiu jo krantu pra
vesta gatvė, nepiliamos krantan šiukšlės.

Aplankėm piliakalnį. Gražiai sutvar
kytas. Alėjos, suoleliai, krūmai apipiaus- 
tyti. Tik nelaimingo niekšo rankomis iš 
paminklinio akmens išplėšta dokumentai. 
Sulauks dievų keršto už išniekinimą jų 
vaikų krauju apšlakstytos žemės.

Kitame kalnelyje mūsų Didžiojo Kun. 
Gedimino kapas, kurs žuvo 1341 mt. lie
pos mėn. 6 d., begindamas Veliuoną.

Tegul Tavo, didvyri, dvasia įkvėpia 
mums tos jėgos ir drąsos, kuria pats taip 
garbingai triuškinai priešo eiles, skleis
damas Lietuvos vardą visam pasauliui.

Pietų metu pasiekėm antrą, Lietuvos 
sargybą nešusią, pilį — Gelgaudą. Pilies 
bokštai, vietoje trispalvės, pasipuošę gan
dralizdžiais, vietoje sargybų gandrai, aukš
tai iškėlę galvas, dairosi po plačiąją apy
linkę. Bokštai buvę pritaikinti gynimuisi, 
nes ir dabar dar matosi šaudymo ir seki
mo angos. Sienos dar tvirtos, nors amžių 
ardomos. Viename bokšto gale geležinės 
grotos ir gilus rūsys, matyti, buvęs kalė-
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jimas. Aplink didžiulis parkas. Vienoje 
sienos dalyje žmonių gyvenama, užeinam 
į vidų. Matosi asloje sėdį trys vaikučiai. 
Murzini, su dar daugiau išteptais marš- 
kiniukąis, susėdę ant molio aslos iš di
džiulio dubens srebia .didžiuliais medi
niais šaukštais seniai atšalusius barščius. 
Patį mažąjį vyresnioji sesutė valgydina. 
Vaikai pamatę mus sumišo ir neatsakė 
nė į vieną klausimą.

Tai ir visi pilies gynėjai.
Ką pasakytų pakilę iš miego šios pi

lies garbingi protėviai! Kiek kartų čia 
aidėjo dainos, skleidėsi juokas? Kiek kar
tų skambėjo plieno kardas ir šarvas, lie
josi midus ir kraujas, Lietuvos sienų sar
gybą nešant. Kiek dar neatskleistų seno
sios Lietuvos istorijos lakštų. Kiek pa
mokančio mums papasakotų ši senoji pilis.

Aplink pilį būta griovio ir pakeliamo 
tilto, kurių žymės dar ir dabar matosi.

Nemunas nurimęs, vėjo nėra, tad greit 
pasiekėm Jurbarką. Čia didelis bruzdėji
mas, mat, nuskendo trys žydai, kurie, no
rėdami parodyti saVo drąsą, plaukė pas
kui garlaivį ir jo sukeltuose verpetuose 
prigėrė. Du negyvi buvo ištraukti, trečias 
nuplaukė žemyn.

Ryto metu pasiekėm Smalininkus. Čia 
gavome kitą įspūdį. Miestelis švarus, 
tvarkingas, galima gauti pavalgyti. Tik 
gaila, kad daugiausia girdėti vokiškai 
kalbant.

Apžiūrėję miestelį, grįžom prie laive
lio. Radom kitą vaizdą, negu buvome pa
likę Nemunėlis įsiutęs, bangos didžiulės 
viena kitą verčia. Nemunas čia sukaus
tytas dambomis, tenka pačiu viduriu 
plaukti. Vanduo per viršų pilasi, bangos 
nuo saulės auksu žiba, net akys skauda, 
Užsisagstėm laivelio viršų brezentu ir ko
vojame su audra. Bet pamatėm, kad li
kom nugalėti, vėjas neša atgal. Nusika
mavę po šešių valandų sunkaus darbo, 
nutariam pasinaudoti senąja Nemuno va
ga, kuri tekėjo lygiagrečiai kelių šimtų 
metrų atstu. Besiiriant į krantą, ko tik 
galo negavome, širdis jau užkulnyje buvo, 
mat, įžambiai į krantą plaukiant, papuo
lėm išilgai bangos viršūnės ir turėjom ap
virsti, bet žaibo akimirka pastatėm lai
velį prieš bangas ir pą^iekėm krantą. Nu
sprendėm, jei kitą kartą apsisagstysime 
brezentu, po kaklu peilį pasirišti, kad 
apvirtus galėtume brezentą prapjauti ir 
išlysti laukan.

Pirmą kartą „Danutė" turėjo progos 
pasivažinėti ant mūsų sprandų.

Ir tokių vietų baidare perplaukti pasitaikė. Fot. pulk. Vintarto.

NAUJI LEIDINIAI.

— Alia Rachmanova. MOTERYS RAU
DONOJOJ AUDROJ. Vienos rusės dieno
raštis. Į lietuvių kalbą išvertė J. Matuse
vičiūtė. Kaunas, Žaibo leid., 1934 mt. 376 
pusi. Kaina 3 lt.

Kas skaitė tos pačios autorės parašu 
tą ir to paties leidėjo anksčiau išleistą 
veikalą Studentai, Meilė ir Čeką, šioje 
knygoje ras anų tęsinį, kurį taip pat įdo
miai, nors su šiurpuliu, seks ir toje kny
goje aprašomus įvykius, kurie, ačiū Die
vui, dėjosi ne mūsų tėvynėje. Bet ir ne
skaitę anksčiau minėto veikalo, šią kny
gą vis vien galės lengvai suprasti ir at
jausti nelaimingajai tautai...

— J. P. PRIEŠLĖKTUVINĖ SAVI
SAUGA. Lietuvos aero klubo leidinys. 
Kaunas, 1935. 20 p. Su iliustracijomis.

Tai dar viena, nors nedidi, bet labai 
vaizdžiai pamokanti priešlėktuvinės ap
saugos reikalu knygutė.

— Vargas. PO NAUJA VĖLIAVA. Is
torinis trijų tomų romanas. I tomas. Vir
šelį piešė dail. B. Stelionis. Išleido P. K-s. 
1935. 196 p. Kaina 2,50 lt.

— LIETUVIŠKOJI ENCIKLOPEDIJA.
IV tomas. 1 (XXXV) sąsiuvinis. Bohda- 
nas — Bona (1—128 p.). 1935.IV.30. Lei
džia Spaudos Fondas.

Nuo vilko bėgom, o ant meškos užšo- 
kom. Pasirodė, senoji Nemuno vaga, tai 
tik griovys, pilnas priaugęs žolių ir nen
drių. Vietoj irtis, teko laivelį brendant 
virvele traukte traukti. Rankos, kojos 
kruvinos nuo viksvų, akys nendrių krapš
tomos nieko nemato. Ir taip keletą kilo
metrų. Pasiekėm ežerėlį, čia kiek atsi
kvėpėm, bet toliau dar blogiau. Griovys 
dar mažesnis. Ir juokiamės, ir . ..

Nakvojome Viešvilėje. Rytą ir vėl tas 
pats malonumas, mat, turėjome senąja 
vaga patekti Nemunan. Bet čia atsirado

SKMnVBES 
BERNIUKAMS

Ta žavinga knyga visiems 
KAŠTUOJA TIK 2,50 LITŲ.

Turi 328 psl. ir daug iliustracijų. 

Reikalaukite visur! 
Įsigykite kiekvienas.

— Ats. pulk. J. Petraitis. DIDYSIS 
KARAS. I tomas. 1914—1915 metų įvy
kiai. Kaunas, Žaibo leid., 1935 mt., 352 p. 
Kaina 3 litai.

lietuvninkas, kurs išaiškinęs, kad toliau 
dar blogesnis kelias, padėjo mums pa
krauti baidarę į vežimą ir pavažiavę apie 
trejetą klm nusileidom Nemunan. Nors 
vėjas siautė, bet jautėmės esą laimingi. 
Praplaukdami Ragainę ir Tilžę, sutikome 
daugybę baidarių ir kitų sporto laivelių. 
Panemunės miestelyje pirmą kartą gavo
me viešbutį išmiegoti.

Išplaukiant iš Tilžės pradėjo smarkiai 
lyti, prisiėjo pasinaudoti apsiaustais. Pa
kilo vėjas, bangos, lietus, vanduo iš vir
šaus ir iš apačios, nebesinori nei dainuo
ti, dairaisi, kad tik neapverstų banga.

Per aštuonias valandas tenusiirę 12 
klm turėjom išlipti krantan.

Širdingai priėmė žvejų šeima. Audra 
nenurimo, tad teko likti nakvynei. Naktį 
kiek nurimus audrai, žvejai išsirengė 
žūklauti, pakvietė ir mudu, su dideliu ma
lonumu pasiūlymą priėmėm. Įdomi nakties 
žūklė, vėjas bures išpūtęs nešioja po tam
sias Nemuno bangas. Žvejų pilnas Nemu
nas. Susikalba trumpais šūkiais. Apie vi
durnaktį buvo pagauta 30 didžiulių kar
šių, padėkojom už pramogą ir suvirtom į 
mums nurodytą šieną. Visą naktį sapna
vau didžiules Nemuno bangas.

Kitą dieną šlapi, išvargę, nes taip pat 
siautė audra, pasiekėm Rusnę. Aplankėm 
miestelį, pasimokėm, kaip statomi laivai, 
mat, Rusnėje yra laivų dirbtuvė — nu
tarėm ryto metą aplankyti Šilutę.

Nors teko Šušve plaukti prieš vandenį, 
bet po audringo Nemuno tai buvo poil
sis. Šilutėje apsirūpinę maistu ir pasidai
rę po miestelį, kurs nepanašus į mūsų pa
nemunių miestelius, grįžome Nemunan.

(B. d.). Milaševičius.
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Pavasaris pumpurais pakvipo soduose 
ir žaliais rūbais papuošė laukus. Upelio 
vagoje sužvilgo triukšmaujanti gyvybė ir 
smarkiai putodama nusirito į saulėlydžius. 
Paukščių giesmės pasklido po visas šalis 
— viena už kitą gražesnė, viena už kitą 
skardesnė — tikrųjų pavasario skelbėjų 
balsai.

Saulės atokaitoje šildėsi būrys miesto 
berniukų. Atsilapoję marškinių apykak
les, pilnomis krūtinėmis kvėpavo pavasa
rio oru ir, akis primerkę, žiūrėjo į saulės 
spindulių pluoštus.

— Ei, vyrai, — staiga ėmė šaukti vie
nas, — žiūrėkite, ten geltonsnapis eina.

Vaikiukai tingiai pakėlė galvas ir pa
matė ateinantį skautą. Jis nešėsi lazdą 
ir prikimštą kuprinę.

— Kur eini, puošeiva, — šūktelėjo di
džiausias iš* būrio.

— Jis nešasi žiemą, — pastebėjo ki
tas, ir garsus kvatojimasis pritarė jam.

— Klystate, — atsakė skautas ir sma
giai šypsodamasis priėjo prie būrio.

— Ko gulite pilvus išvertę? Einame į

Įvairus laužo kūrenimo ir

mišką, kur pavasaris visą savo gyvybę 
sukaupė. Ten taip smagu.

Berniukai nepasitikėdami žiūrėjo į 
kalbantįjį ir tylėdami žiūrėjo į geltoną 
kaklaryšį.

— Mes pasistatysime palapinę ir links
mai praleisime dieną, — tęsė skautas. •— 
0 pasakų paseka miškas, kiek dainų jis 
išmoko. Miške jūs išmoksite daugiau, ne
gu šildytis saulės atokaitoje. Einate su 
manim?

— Bet mes nesame skautai, — pasa
kė kažkas.

— Ar ne visiems viena saulė šviečia? 
Ar ne visi gali džiaugtis miško dvasia? 
Tik... ne visi moka ją suprasti.

— Tu gudriai kalbi ir, kažin, ar mes 
suprasime tą tavo miško dvasią.

— Einame, aš padėsiu jums.
— Einame, pagaliau...
Berniukai sukilo iš savo vietų ir, ap

spitę skautą, nukeliavo su juo į mišką. 
Eidami sužinojo, jog skautas vadinasi 
Stasys ir jie, visi šeši, pasisakė savo var
dus. Atrodė, jog jie susidraugavo. Berniu
kai smalsiai klausėsi Stasio pasakojimų 
apie sueigas, iškylas, naktinius pavojus. 
Jiems patiko tai, ir Stasys nebeatrodė 
toks lepus, kokiais jie įsivaizduodavo 
skautus.

Miške jie pirmiausia pasistatė pala
pinę. Berniukai džiaugdamiesi ir su įdo
mumu kalė kuoliukus į samanotą žemę ir 
raišiojo prie jų palapinės virves. Paskiau 
jie išsikasė stalą ir išpuošė jį „šiškų" ir 
samanų ornamentais. Visiems darbams va
dovavo Stasys, o miesto vaikai klausė 
kiekvieno jo žodžio.

virtuvės įtaisymo budai.

sys, kai „stovykla“ buvo įrengta.
Berniukų veiduose išsidriekė pasiten

kinimo srovelės ir jie linksmai apsupo 
savo vadą. 0 kokių žaidimų jis žinojo! 
Ir bėgioti, ir slėptis, ir šliaužti...

— Malonumas vienas su tokiu vyru 
dieną miške praleisti, — šnibždėjo didy
sis savo draugui į ausį.

— Skautai visai puikūs ir sugyvena
mi, — pritarė,

— Dabar užkursime laužą ir pailsėsi
me, — pasakė Stasys, kai jie grįžo į sto
vyklą.

Suplevėsavo karštos liepsnos, lyg vė
liavos, o dūmų srovės pakilo į aukštybes, 
tartum aukos smilkalas.

Stasys užtraukė dainą, o draugai, su
sėdę apie laužą, pritarė jam. Skardi me
lodija nuskrido viršum pušyno ir ilgais 
aidais kartojosi tolimų medžių kamie
nuose.

— Klausykite, kaip giria ošia, — stai
ga pasakė Stasys ir pažiūrėjo į aplinkui 
sėdinčiuosius.

— Papasakok mums ką nors, — pa
prašė jie.

Stasys ėmė pasakoti.
Jis sekė gražias pasakas apie girių 

dvasias, apie žiląją Lietuvos senovę, apie 
garsius kunigaikščius ir jų kovas. Pasa
kojo apie tolimą Mafekingo miestą, apie 
didį vyrą, kurs subūrė jaunuolius į vieną 
didžią šeimą; pasakojo apie artimo meilę 
ir pasiaukavimą, savo kalbą paįvairinda
mas gražiais pavyzdžiais.

Saulė sviro į mišką, kada jis baigė sa
vo kalbas. Mažieji paukšteliai išsislapstė 
medžių šakose, laužo ugnis užgeso. Tik 
miškas slėpiningai šlamėjo ir skleidėsi 
rūkas.

— Dabar aš supratau miško pasaką, 
— pasakė didysis susikaupęs ir atsistojo.

— Ir mes, ir mes, — pakartojo kiti.
— Griaukime palapinę ir eikime į na

mus.
Sutemos pradėjo skleisti kasas, o gi

ria sekė nuostabią pasaką. J. Strakšys.
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Sveikinu su pavasariu atgijusias jū
rų skautų eiles. Skubėkite taisyti, dažyti 
ir leisti vandenin jūsų valtis ir baidares, 
kad ir šią vasarą vėl galėtumėt jomis rai
žyti ežerų ir upių vandenis arba leistis 
į baltojo smėlio, kvepiančių pušynų ir 
gintaro krantų jūrą. Gaila, kad jūsų vis 
dar taip maži būriai, kad jūs savo dar
bu taip maža draugų teužkrėtėt, kad per
daug miegojote žiemą, maža naujo teiš
mokote ir nepasirūpinot vasarai lėšų jūsų 
plaukimams ruošti, valtims, baidarėms 
Įsigyti. Si kartą tai atleistina, nes jūs 
dar jauni, neturite instruktorių specialis
tų, vadovėlių, gerai pačios jūrų skautys- 
tės dar nepažįstate. Nenusiminkite, per
žiūrėkite savo klaidas, pasiryžkite ir vėl 
pirmyn Į darbą!

Keletu žodžių noriu trumpai supažin
dinti kas yra jūrų skautai, kaip ir ką jie 
veikia, kokie yra Lietuvos jūrų skautų 
uždaviniai, ką iki šiol Lietuvos jūrų 
skautai yra nuveikę ir kokia maždaug 
turi būti tolimesnė mūsų darbo progra
ma.

KAS YRA JŪRŲ SKAUTAI?
Tai visų pirma skautai pilna to žo

džio prasme, kurie griežtai laikosi skau
tų įstatų ir skautiškų metodų. Tik kaip 
skautai savo būdo, dvasios auklėjimui ir 
kūno lavinimui panaudoja sueigas gam
toje, stovyklavimą, iškylas, žaidimus miš
ke ir laukuose, taip jūrų skautai tam pa
čiam tikslui atsiekti praktikuoja dar ir 
vandens sportą, keliauja savo laiveliais 
ežerais, upėmis ir jūra ir mokosi jūrinin
kystės. Nereikia manyti, jog tik pajūryje 
gali veikti jūrų skautų vienetai. Ten tik 
sąlygos yra patogiausios. Jūrų skautų 
skiltys gali veikti visur, kur yra tiek 
vandens, kad dvi valtys galėtų drauge 
plaukti.

Ten jūrų skautai įsirengia savo uostą 
— prieplauką, pastato mokymosi tikslui 
krante laivą (žinoma, tik denį) su stie

Pradedame savo darbą Lietuvos vandenyse.

bais, virvėmis, kopėčiomis, vėliavomis; 
ten jie daro savo sueigas ir mokosi laivo 
dalių pavadinimų ir paskirties, signaliza
cijos, laipioti virvėmis, plaukyti, nardyti, 
irkluoti ir buriuoti, skęstančių gelbėjimo, 
vandens žaidimų. Iš valčių bei baidarių 
jie sudaro eskadras (jų valtyse kariško 
laivo drausmė); jie žaidžia jūrų mūšius, 
rengia lenktynes, upių ar ežerų pakran
čių tyrinėjimo ar gylio matavimo „eks
pedicijas“; žino ir vartoja jūrų signali
zacijos kodus, pažįsta savo apylinkės 
upes, ežerus, pajūrį, uostus, juos išma
tuoja, pasidaro savo jūrlapius ar upėla- 
pius; kelionių metu susipažįsta su kraš
tu, paupių ir pajūrio kaimais, žvejų, sie
lininkų gyvenimu ir darbu, upių garlai
viais, mašinomis ir jų valdymu.

Pasiekę pajūrį, jūrų skautai yra todėl 
kaip namie. Jie lanko uostą ir ten stovin
čius laivus ne kaip pajūrio vasarotojai, 
kuriems visi laivai atrodo vienodi, kurie 
neatskiria karo laivo nuo keleivinio ar 
krovinių laivo ir pan., bet kaip specia
listai, kurie bežaisdami yra išmokę laivų 
dalis, laivų tipus, mašinų sutvarkymą lai
vuose, laivo vedimo įrankius, signaliza
ciją ir visa kita, kas su laivais ir jūrinin
kyste yra surišta ir kurie dabar praktiš
kai su visu tuo susipažįsta. Jūrų skautai 
nėra vien vandens sportininkai, o gražios 
drausmės, susiklausymo, naudingų žinių 
teikiančios savotiškos mokyklos nariai. 
Jie be gero vandens sporto mėgėjo pri
valumų dar turi būti išauklėti skautiš
koje ir jūros drausmėje, turi pažinti jūrą, 
nors ir toli nuo jos gyventų, žinoti, kaip 
joje plaukoma ir gyvenama, kaip suran
damas įvairiais atvejais joje kelias, kaip 
koks laivas ar burės yra valdomi, mokėti 
pažinti švyturius, upių ir uostų ženk
lus, žvaigždynus ir žinoti, kaip ir kiek jie 
jūroje jūreiviui tarnauja.

Jūrų skautams dirbti yra gana sunku. 
Čia reikia ilgesnio ir specialaus vadų pa-

Matot, jau ir mes ko ne jūrininkai.
Fot. P. Labanauskas.

ruošimo, reikia valčių bei baidarių, vir
vių, vėliavų, įvairių įrankių. Tas viskas 
reikalauja lėšų. Sunkus lėšų klausimas 
paprastai išsprendžiamas gerų rėmėjų bei 
globėjų būrelių pagalba, jūrų skautų va
dais gi yra vyresnieji skautai, išėję spe
cialius kursus. Jūrų skautais gali būti tik 
tvirtesnio sudėjimo, nejaunesni 15 metų 
berniukai, geriausia jau išlaikę į II-jį 
skautų patyrimo laipsnį, moką plaukti ir 
nebiją sušlapti. Jūrų skautai veikia drau
govėmis ir skiltimis, kurios vadinamos 
„laivaris“ ir „valtimis“. Gali veikti ir at
skiros jūrų skautų valtys, bet tuo atveju 
jos privalo prisišlieti kuriai nors skautų 
draugovei, kurios draugininkas prižiūri 
valties veikimą, atsargumo nuostatų ir 
skautų įstatų vykdymą. Valtys — skiltys 
turi būtinai turėti bent vieną šešiairklę 
valtį arba bent tris dvivietes baidares. 
Instruktavimą jūrų skautai gauna iš vyr. 
skautų štabo jūrų skautų skyriaus. Šiuo 
reikalu ypatingai yra šiais metais susirū
pinta.

Lietuvos jūrų skautai, be aukščiau 
minėtų bendrų visiems pasaulio jūrų 
skautams uždavinių, turi dar vieną labai 
svarbų ir didelį uždavinį: — Lietuvos jū
rų skautai turi tapti Lietuvos jaunimo 
mokykla, kuri mokytų lietuvį suprasti ir 
įvertinti jūros reikšmę Lietuvai ir pa
dėtų pačią jūrą pamilti. Ilgus amžius at
skirti nuo jūros, ją atgavę mes apsidžiau
gėme, bet ją pažinti, ja pasinaudoti nepa
sirūpinome iki mūs kaimynai, ar tai truk
dydami mūsų gaminių įvežimą, ar išve
žimą bei tranzitą per jų kraštus, neati 
darė mums akių. (B. d.).

Sktn. P. Labanauskas.
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našu Seinus nuujien

PASIBAIGĖ ŠEFO 
KONKURSAI.

V.10 pasibaigė didieji Šefo 
Antano Smetonos jub. garbei 
konkursai. V.31. apyskaitos bus 
prisiųstos j vyr. sk. štabą. Čia 
konkursų užbaigimo komisija 
atidžiai išstudijuos konkursų 
apyskaitas ir pasiūlys laimėto
jas. Komisiją sudaro: vyr. sktn. 
A. Saulaitis (pirm.), v. sk. E. 
Barščiauskaitė, v. sk. K. Pal- 
čiauskas, sktn. V. Arminaitė, 
sktn. K. Laucius ir sktn. J. Ma
šiotas.

Konkursų rezultatai būsią pa
skelbti apie VI.12—13 d.
TRADICINIS SKAUTŲ LAU
ŽAS VALSTYBĖS TEATRE V.6.

Šiemet įvykęs skautų laužas 
V. Teatre praėjo su dar dides
niu pasisekimu, kaip kitais me
tais.

Žmonių buvo sausakimšai pri
sigrūdęs teatras. Didelių ir ma
žų, skautų ir jų bičiulių.

Laužui didelės garbės padarė 
atsilankę Vyriausybės nariai.

Pradedant laužą įvadinį žodį 
pasakė vyriausias skautininkas 
pulk. J. Šarauskas. Toliau sekė 
tokia programa, kurią atliko 
apie 200 skautų-čių.

L Bičiuliai — inscenizuota lie
tuvių liaudies pasaka. Atliko 
Šiaulių teknikos mokyklos skau
tai. Kūryba ir pastatymas sk. 
vyčio K. Jurašūno.

II. Iškylėlė — vieno veiksmo 
skautiška operetė. Vaidino J. 
Jablonskio pr. mokyklos jaun. 
skautai-ės. Mok. A. Nesavo kū
rinys. Pasktn. V. Palčiauskienės 
ir A. Nesavo pastatymas.

III. Skautiškas laužas. (Vad. 
sk. vytis K. Jurašūnas). 1. Lieps
nos — plastikos kūrinys, atliko

ŠV. JURGIO IR MOTINOS D. ŠVENTĖ.

Kaune kasmet tos dvi šventės iškilmingai praeina. Šiemet 
jos įvyko V.5. Dalyvavo apie 1800 Kauno skautų-čių ir daugy
bė svečių. Prieš 13 v. šventėn atvyko J. E. Valstybės Preziden
tas Antanas Smetona. Trumpai pasisveikino su tuntais ir pa
sakė gražią, giliai prasmingą kalbą skautams, kurie tvarkingai 
būriu apie Šefą subėgę klausėsi ir dėjosi širdin. Prieš Šefo 
atvykimą buvo įteikti visuomenės veikėjams skautų ordinai. O 
pakeltieji skautininkai, į tradicinį visų skautininkų ratą susto
ję ir savo tarpe rate turėdami savo brangųjį Šefą, davė sk-kų 
įžodį. Po to tuntai parodė skautiškos technikos gudrybių. Gra
žiai pasirodė Šančių ir skaučių tuntai. Paskum buvo visų 
skautų-čių paradas, trukęs bent 15 m. Paradą priėmė Šefas. 
Po parado Šefas, audringų ovacijų lydimas, išvyko, skautams- 
ėms palikęs maloniausių prisiminimų.

Aušros merg. gimnaz. skautės. 
Vadov. p. P. Valavičiūtė. 2. 
Miško gyventojų paradas. 3. 
Skudučių muzika. Grojo Anykš
čių vid. mok. skautai. Vadov. 
mokyt. Liepa. 4. Simfonijos or
kestras. 5. Sutartinės: „Ėjo se
suo vandenėlio", „Tu tui obe
lėlė", dainavo stud, skaučių dr- 
vė. Vad. sk. Morkūnaitė. 6. Sto
vyklos virėjai, vaidino I-ji skau
tų vyčių dr-vė. Vad. sklt. Ta
mulis. 7. Šiaulių skautų choras: 
„Girioj“, „Į tėvynę grįžt norė
čiau“, „Dunkai“, „Lietuva bran
gi", „Medžiotojo atsisveikini
mas", „Į kovą“. Vad. sk. vytis 
Armonas. 8. 6-as skautų įstatas, 
vaidino Aušros gimnazijos skau
tai. Vad. psktn. Rėklaitis. 9. 
Vėjas, deklamavo sk. vytis La- 
buckas. 10. Kauno skautų, skau
čių choras: „Tris dienas, tris 
naktis", Tallat Kelpšos: „Tekėjo 
saulelė", St. Šimkaus; „Gegutė", 
Neimanto; „Kur bėga Šešupė", 
Sasnausko; „Šiltas, gražus rude
nėlis", Gruodžio; „Pasisėjau ža
lią rūtą", Neimanto; Lietuvos

Skautų Sąjungos Šefui pasveiki
nimo giesmė, Norvaišos.

Dirigavo p. Norvaiša.
Jaun. sk. vadams knyga.

Vyriausio skautų štabo jaunes
niųjų skautų-čių skyrius yra pa
ruošęs vadovėlį jaun. sk. va
dams. Jame bus patys svarbiau
sieji jaun. sk. auklėjimo ir orga
nizavimo klausimai. Taip pat 
bus patyrimo laipsnių ir specia
lybių programos ir uniformos 
aprašymai su brėžiniais.

Knyga bus apie 100 psl. ir ne
brangi.

Jos laukia ypatingai mokyto
jai ir auklėtojai.

KLAIPĖDIEČIAI PAS 
KAUNIŠKIUS.

Šią vasarą kviečiama Klaipė
dos jaunimas paviešėti į Kauną. 
Čia jie bus priimami į šeimas ir 
10—14 dienų viešės.

Be to skautai ir skautės klai
pėdiškių laukia ir savo stovyk
lose, kur nori smagiai ir drau
giškai laiką praleisti gražios 
Lietuvos gamtos prieglobstyje.

Kauno skautų ir skaučių sto
vyklos (o jų bus daug) prasidės 
birželio mėn. gale ir tęsis maž
daug ligi liepos mėn. vidurio.

Kauno Aušros skautų tunto 
draugovės stovyklaus viename 
rajone (už Karmėlavos prie Ne
ries) VI.25—VII.9.

V. 26.
Kariuomenės su visuomene 

susiartinimo dienos (V.26) rei
kalu vyr. sk. štabas išleido spe
cialų aplinkraštį tuntininkams.

Visi vienetai ir skautai-ės ra
ginami tą dieną ko rūpestingiau
siai atlikti savo pareigas.
VADŲ KURSŲ STOVYKLA.

Šiemet vasarą bus 3 vadų kur
sų stovyklos: skautų vadų, jaun. 
sk. vadų ir skaučių vadovių. 
Skautų vadų kursų stovykla 
įvyks VII.10—22.

Vadų kursus turi išeiti visi 
vadovai. Ateityje negalėsią būt 
dr-kais, jei nebus išėję vadų 
kursų.
SKAUTŲ AIDO SEKANTIS NR.

Sekantis Sk. Aido nr. išeis 
birželio 5 d.

LANKYS STOVYKLAS.
Vyriausias skautininkas ir 

vyr. sk. štabo nariai šiemet lan
kys visas skautų ir skaučių sto
vyklas.

Šiemet stovyklų bus daug.
KLAIPĖDOS GIRAITĖ.

Malėtai. V.4 vietos vidur, mo
kykla kartu su lietuvių pradž. 
mokykla Postovio ežero pa
krantėje, p-lės M. Graužinytės 
žemėj, užsodino eglaitėmis ir 
pušaitėmis žemės sklypelį, kurį 
praminė Klaipėdos giraite.

VI.8—10. Plauksime baidarėmis Nerimi!
Pranešimas Nr. 1. 

Organizuojama grandiozinė kelionė Nerimi nuo Panerio dv.
ligi Kauno.

Š. m. birželio mėn. 8—10 d. organizuojamas bendras plau
kimas baidarėmis Nerimi iš Panerio dvaro Į Kauną. Apie 10 km. 
plauksime demarklinija. Pakelyje aplankysime visas įdomiau
sias ir gražiausias vietas.

Kelionėje kviečiami dalyvauti visi, be padėties, amžiaus, 
lyties ir tautybės skirtumo. Kelionę organizuoja Skautų Aidas, 
plaukimo vadu pakviestas, pernai dviem masiniam plaukimam 
Alytus — Kaunas ir Kaunas — Klaipėda, vadovavęs prof. St. 
Kolupaila.

Asmenys, kurie numato prisidėti prie šios kelionės, pra
šomi ligi birželio mėn. 1 d. pranešti Skautų Aido redakcijai 
(Kaunas, Neprikl. a. 4, telef. 40-7D šias žinias:

1. dalyvių pavardės ir vardai;
2. baidarė (vienvietė, dvivietė, sudedama, nesudėdama);
3. adresas;
4. kur baidarė bus pristatyta (į Kauną ar Vievį);
5. pageidavimai ir patarimai.
Kartu reikia atsiųsti ir 3 litus įsirašomojo mokesčio (iš 

provincijos galima siųsti ir pašto ženklais). Tas mokestis bus 
įskaitytas į kelionės ir baidarių pergabenimo išlaidas iš Kauno 

į Vievį. Tikslios kelionės išlaidos, neskaitant maisto, bus pra
neštos vėliau. Baidares iš Kauno bus pasirūpinta pergabenti į 
Panerį. Provincijos dalyviai savo baidares į Kauną turi pristatyti 
ne vėliau kaip ligi birželio mėn. 6 d. Smulki kelionės programa 
bus paskelbta vėliau.

Daiktų ir rūbų kelionei imti būtiniausią minimumą. Rei
kia turėti maudymosi arba sporto kostiumas, skautėms-ams 
uniformą, pageidaujamas lietaus apsiaustas. Reikia pasiimti ir 
antklodes, nes nakvosime daržinėje ant šiaudų. Maistu kelio
nėje bus rūpinamasi individualiai, todėl reikia pasiimti būti
niausi indai ir tinkamo kelionėje maisto — duonos, dešros, la
šinių, biskvitų ir k. Nakvynės ir sustojimo vietose bus galima 
pirktis pieno, sviesto, kiaušinių, bulvių ir k. Gera turėti spiri
tinius virimo prietaisus ar primusą. Patariama turėti atskirą 
indą geriamam vandeniui. Foto kamera bus labai geistina ke
lionėje. Baidarei pataisyti reikia pasiimti drobės ar gumos ga
balą, siūlų, guminių klijų ir emalinių dažų. Akims apsaugoti 
naudingi geltoni akiniai. Pirmąjai pagalbai reikalinga kiek jodo, 
bintas, didelė tūba vazelino. Reikia dar pasiimti muilo, rankš- 
šluostį, elektros lemputę, degtukus, virvę ar šniūrą ir knygutę 
„Mūsų vandens keliai“.

Tolimesnių informacijų duosime kitame Sk. Aido nr-yje 
ir dienraščiuose.

Kviečiami visi dalyvauti ir entuziastingai nuaidinti susnū
dusias Neries pakrantes prie demarklinijos.
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AVIATORIAI.
Kauno Aušros bern, gimnazi

joj įsikūrė skautų aviacijos mė
gėjų būrelis. Būreliui vadovau
ja ir skaito paskaitas apie pla- 
nerius ir įvairius modelius p. E. 
Rozenbergas. Paskutiniu laiku 
daug skautų įgijo aviatoriaus 
specialybių. Skautai labai do
misi aviacija ir šis mėgėjų bū
relis greit auga.

Liudas.

IR JŪRININKAI DIRBA.

Aušros tunto K. K. Vaidoto 
laivo jūrų skautai, vadovaujami 
v. sklt. R. Dačinsko, smarkiai 
darbuojasi. Pastaruoju laiku įvy
ko plaukiojimai Jablonskio pr. 
mokyklos baseine. Plaukioji
mams ir pratimams vadovavo 
jūrų Įeit. Kuizinas. Daug dėme
sio buvo kreipiama į „kraul" 
plaukiojimą. Be to sktn. jūrų 
Įeit. Labanauskas skaitė paskai
tą apie pirmuosius Lietuvos jū
rų skautus ir jų žygius. Atšilus 
orui jau prasidėjo plaukiojimas 
baidarėm Nemune. Šie plaukioji
mai atliekami labai stropiai, nes 
greitu laiku įvyks iškyla.

Liudas.

KAUNO ŠANČIŲ TUNTAS.
IV L. K. Šarūno d-vė... Ši d-vė 

tunte yra viena iš jauniausių, 
bet savo darbais neatsilieka nei 
kiek nuo senesnių d-vių. Visi 
skautai aktingai dalyvavo Šefo 
konkurse. Todėl dabar turi visi 
tvarkingas uniformas ir, be to, 
kiekvienas po gražią skautišką 
lazdą. Pristačius konkurso taš
kus tuntininkui, tunte laimėjo 
trečią vietą. D-vėje dabar yra 
trys skiltys: elniai, lapinai ir 
žirgai. Be to, kuriasi naujoji 
skiltis.

V.19 d. d-vė aplankė Šančių 
ugniagesių komandą. Komandos 
brandmeisteris nurodė daug 
naudingų būdų, kaip pasielgti 
ištikus gaisrui. Apžiūrėjus visus 
ugniagesių įrankius ir jų naudo
jimo būdus, kai kurie skautai 
užsimanė sudaryti skautų ugnia
gesių būrelį. Rimutis.

VAKARAS.
— V.11 Kauno II vidurinės 

mokyklos skautams remti d-jos 
skyrius suruošė mokyklos salė
je skautišką vakarą. Vakaro 
programą užpildė TV L. K. Šarū
no d-vė. Buvo suvaidinta kele
tas linksmų nuotykių iš skautiš
ko gyvenimo. Svečių tarpe ma
tėsi nemaža skautų bičiulių ir 
rėmėjų. Vakaras praėjo labai 
gražioj ir jaukioj nuotaikoj.

Rimutis.

LAZDIJŲ NAUJIENOS.
— Kęstučio draugovė veikia 

visu smarkumu. V-5 d. suruošėm 
Motinos Dieną. V.5 davėm įžo
dį. Naujai davusių įžodį vardu 
kalbėjo Aštr. Kirsnos ž. ž. ū. 
mokyklos mokinys skautas St. 
Zamulevičius.

— Laukiame pasibaigiant Šefo 
konkursų. Kiekvienas skautas 
stengiasi kuo nors daugiau savo 
draugovei taškų užtarnauti. At
rodo, kad laimės Kęstučio drau
govė. Melsvutis.

LEISKITE IR BIRŽAMS 
PRABILTI.

Netikėtai gauname iš tuntinin- 
ko įsakymą, kad iki birž. 1 d. 
paskirta komisija tikrins dr-vių 
veikimą ir raštines. Dr-kams, 
adjutantams ir raštvedžiams dar
bo. Dirba visi sušilę, tvarko kny
gas. kad nereikėtų prieš komi
siją raudonuoti. Dr-vių veikimo 
tikrinimo komisijon įeina pasktn. 
p-lė Bernšteinaitė, sktn. P. 
Andrėjauskas ir skiltn. P. Še
petys.

Per Velykų atostogas buvom 
nuvykę net į Klaipėdos skilti- 
ninkų sąskrydį, papildyti savo 
žinių atsargą. Na, o ten... Klau
sėmės paskaitų, žaidėm, žygia
vom po miestą, važinėjomės lai
vu ir t. t. Ką gi ten viską žmo
gus beišpasakosi: kas ten buvo 
— pats matė, o kas nebuvo, tai 
dar kada nors pamatys, kaip 
įdomūs yra sąskrydžiai mūsų pa
jūry.

Mes biržiečiai tenai nesnau- 
dėm. Pamanykit tik! Skautiškų 
kliūčių lenktynėse laimėjom I 
vietą (tiesa, prie mūsų buvo 
prikomandiruota keli Skuodo ir 
Kelmės skautai,’ bet mūsų buvo 
dauguma ir skiltininkas buvo 
biržietis).

Dar turiu priminti, kad atva
žiavę iš sąskrydžio, beveik visi 
sąskrydininkai bėgo pas „šiau- 
čių" kaltis naujų puspadžių. Tai 
paskautn. Petraškos nuopelnai!

V-4 d. minėjome šv. Jurgio ir 
Motinos dieną. III Kęstučio dr- 
vės dr-kas J. Kutra priminė 
mums, kas buvo šv. Jurgis, ku
ris nugalėjo baisųjį slibiną. Kal
bėjo, kad ir mes turime nuolat 
su tais slibinais kovoti, kurie 
mus dažnai apipuola. Taip pat 
gražiai buvo kalbėta ir apie mū
sų brangiąją motiną.

Su mintimi, kad kovosime su 
slibinais, daugiausia dvejetų pa
vidale, ir mylėsime savo moti
nas, išsiskirstėme.

Kas girdėti Biržų „jūrų“ pa
dangėje.

Mūsų jūrininkai jau sutvarkė 
savo baltaburius laivus ir raižo 
putotą Širve nosežero paviršių. 
Jie dabar atidarė laivų dirbtu
vę ir gamina laivus ne tik Bir
žams, bet, sako, pagaminę kaž
kokį „kreiserį“ ir Tauragės van
dens skautams. Netrukus gal 
pradės gaminti laivus ne tik Lie
tuvai, bet ir užsieniui. Šalia lai
vų dirbtuvės, atidarė ir diržų 
„degintuvę“, kurioje gamina dir
žus visos gimnazijos mokiniams 
dėl vasarinių uniformų. Gaila 
tik, kad už laivų statymą ir dir
žų deginimą neduodami taškai. 
Kitaip tai Biržų „mariokai“ Šefo 
konkurse taip ir paimtų juostą.

Gal manote, kad jie, užsiėmę 
tokiais biznieriškais darbais, pa
miršta sueigas? Oi, ne. Daro su
eigas lauke, saloje, daro užsiėmi
mus laivais ir t. t. Dirba taip pat 
ir kitos draugovės, bet apie jų 
nuveiktus darbus kitą kartą, o 
tuo tarpu:

„Gal užteks, mieli skauteliai, 
jau rašiau aš iki valiai, 
nes reik* „parkerį" padėti 
ir į sueigą skubėti".

Motinos dieną sutvarkom apleistus motinų kapus.

MARIJAMPOLĖS SKAUČIŲ 
TUNTAS.

Retai mes apie save kalbame. 
Bijom, kad mūsų žodžiai nebūtų 
gausesni už nuveiktus darbus. 
Bet vis dėlto, kad kiti mus visai 
neužmirštų, reikia šį tą pasakyti.

Mūsų tuntą sudaro 6 draugo
vės. Viso yra 130 skaučių. Mes 
laikomės to principo, kad mū
sų egzistavimo esmė glūdi ne 
kiekybėje, o kokybėje.

V.5 tuntas šventė savo įstei
gimo metines sukaktis ir kartu 
minėjo skautų patrono Šv. Jur
gio ir Motinos dieną.

9 vai. tuntas organizuotai da
lyvavo, pamaldose. Vakare mo
kytojų seminarijos rūmuose įvy
ko tunto sueiga. Tuntininkė, 
sktn. Augustaitytė-Vaičiūnienė, 
skaitė įdomią paskaitą. Keletą 
skaučių davė įžodį. Po oficialio
sios dalies buvo sukurta laužas 
ir prie jo atlikta keletą gražių

PANEVĖŽIO TUNTAS RUOŠIA 
DIDELĮ SĄSKRYDĮ.

Kalnų keliautojas, užkopęs į 
pirmojo kalno viršūnę, sustoja, 

' nusibraukia nuo kaktos prakai
tą, pailsi, pasidžiaugia gražiu 
vaizdu ir apgalvoja kokiu būdu 
pasieks pačią aukščiausią vir
šūnę.

Šiais metais Panevėžio tunto 
skautai užkopę 15-tą uolos laip
tą nori sustoti, atsigręžti atgal, 
pažiūrėti į užpakalyje paliktą 
erškėčiuotą kelią, pasidžiaugti 
pasiektais laimėjimais, apgalvoti 
ir numatyti kelius į pačią skau
tuos viršūnę — skauto idealą.

Prieš 15 metų, t. y., 1920 m. 
rugs. m. 15 d. Panevėžyje buvo 
pasėta pirmoji skautijos sėkla. 
Panevėžio skautai, norėdami tą 
15 metų sukaktį atžymėti, su
manė šią vasarą suruošti di
džiulį skautų sąskrydį. Sąskry
dyje dalyvaus Panevėžio skau- 
tai-ės, skautai vyčiai, jaunes
nieji skautai-ės ir panevėžiečiai 
studentų „Vytis" korp! nariai.

Stovyklai vieta parinkta pu
šyne ant Nevėžio upės kranto, 
Berčiūnų vasarvietėje, labai 
gražioje istorinėje vietoje, prie 
Berčiūnų geležinkelio stoties 
(važiuojant iš Panevėžio į Kau
ną) 10 klm. nuo Panevėžio.

Sąskrydis prasidės birželio m. 
24 d., baigsis liepos m. 1 d.

Panevėžiečiai labai norėtų sa
vo sąskrydyje matyti visų Lie

pasirodymų. Pagaliau su blės
tančio laužo paskutinėm kibirkš
tėlėm tyliai užgęso paskutiniai 
maldos žodžiai, ir visos sesės 
išsiskirstė į namus.

Bitė.
MARIJAMPOLĖ.

Nors pavasaris šaltokas, bet 
marijampoliečiai skautai, vis 
dėlto, rengia iškylas. Marijam
polės skautų tunto II D. L. K. 
Kęstučio d-vė šį pavasarį pa
darė jau net 4 iškylas.

IV.24 II D. L. K. Kęstučio 
dr-vė iškylavo Rudžių giraitėj 
kartu su Gižų skautų Dariaus- 
Girėno d-ve. Naras.

Nepradėsi vasaros 
jei neįsigijai knygos 

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS.
Kaštuoja 2,50 lt.

tuvos kampų brolius ir seses, 
todėl kviečia visus Lietuvos 
tuntus atsiųsti bent po vieną 
skautų ir skaučių skiltį.

Sąskrydis bus suskirstytas į 
dvi stovyklas: skautų ir skaučių.

Į sąskrydį atsilankys Vyriau
sias skautininkas ir kita aukštoji 
skautų vadovybė, gal būt ir 
Skautų Šefas.

Stovyklautojai už visą sto
vyklavimo laiką turės sumo
kėti po 10 litų. Už tai gaus: 
maistą, kurą ir šiaudus patali
nei (kurie norės, galės naudotis 
savo maistu).

Stovyklautojai sąskrydžio me
tu bus supažindinti su žymesnė
mis Panevėžio miesto ir apylin
kės istorinėmis vietomis.

Vykstantieji į sąskrydį kitų 
tuntų skautai, turi iki birželio 
mėn. 10 d. pranešti Panevėžio 
tuntininkui:

1) kiek skautų-čių į sąskrydį 
atvyks;

2) kiek turės savo palapinių
ir kiek truks; •

3) ar naudosis bendru maistu, 
ar savu;

4) jaunesniųjų skautų-čių ar 
bus ir jų skaičius.

Norint gauti smulkesnių žinių 
ir duodant atsakymus, prašoma 
raštus siųsti šiuo antrašu: Pa
nevėžys, Katedros g-vė 6 Nr. 
Sktn. K. Grigaičiui.
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Iškylavimas.
(Žiūr. Sk. Aido 8 nr. 126—127 pusi.).

REIKMENĖS.

Ant diržo ir kišenėse.
Peilis.

Jis yra geriausias tavo draugas išky
loje, ir taip apie jį galvok. Jį nešiok prie 
diržo, ir taip, kad kiekvieną akimirką ga
lėtum lengvai į ranką paimti. Dar atmink, 
kad tas daiktas yra tavo peilis, bet ne 
koks griozdas skardinėms darinėti, akme
nis brūžuoti ar vinis smailinti.

Žiūrėk, kad prieš išvykdamas į iškylą 
būtum peilį tinkamai įaštrinęs. Kaip gali, 
švariau jį laikyk. Dažnai valyk. Iš peilio 
galima spręsti apie žmogaus būdą.

Saugok, kad peilio nepamestum. Nie
kad jo nedėk kur yra ilga žolė, kur yra 
šieno, smėlio ar p. Vakare nepamesk pei
lio kur drėgnai ar ant žemės: rytą atsikė
lęs rasi nebe peilį, bet paprasčiausį gelž
galį, kurs niekam nebetiks.

Patogus 
peilis.

Peilių yra įvairių rūšių. Skautai daž
niausia mėgsta suomiškus peilius, kartais 
„finkom“ vadinamus. Jie, tiesa, tinkami: 
tvirti, aštrūs, lengva juos švariai užlai
kyti. Tik atsitinka, kad iškrenta iš savo 
makšties. Reikia žiūrėti, kad makštis pei
liui kaip tik atitiktų. Peilį galima ir pa
čiam pasidirbti. Toks dar vertesnis.

Žemėlapis.
Žemėlapis padeda geriau pažinti šalį 

ir pačią kelionę padaro įdomesnę.
Vartojimui geriausia tinka mūsų žemė

lapiai 1:25.000 ir 1:100.000. Pirmasis labai 
naudingas smulkiai studijuojant apylinkę.

Savarankiškai iškylaus daugiausiai 
skautai jau I pat. laipsnio, o šie apie že
mėlapius nusimano. Be to, labai naudinga 
pastudijuoti pulk. 1. A. Krikščiūno 
Topografijos vadovėlį (elementarinis kur
sas; pigi ir skautams naudinga knyga).

Svarbu kaip įsitaisyti neštis žemėlapį, 
kad jis būtų naudingas ir nenuplyštų. Kas 
turi specialų prietaisą žemėlapiui įdėti, 
gerai, bet kas neturi, tai visai lengvai pats 
pasidarys (o skautui tas — vienas malo
numas). Paimk storo popierio; išpiauk du 
keturkampinius jo gabalus maždaug 
17X11 cm. kiekvieną. Paskum sulipink 
3—4 lipinimo kaspinais, arba uždėk nuga-

Žemėlapiui įdėti kieti viršeliai.

relę. Bus kaip knygos viršeliai. Vieną 
pusę dviejose vietose aplenk elastingu 
raiščiu (gumine juostele ar p.). Prie to 
kardono po tų raiščių galėsi žemėlapį 
įdėti. Ir, reikalui esant, skaitysi kaip iš 
knygos. Pagalvojęs pats surasi, kaip tą 
dalyką patobulinti.

Tą prietaisiuką (jis yra nedidelis) gali 
nešti ir sk. marškinių kišenėj. Jei dėl to 
negalėtum tada užsegti marškinių kišenės, 
pasidaryk užsegimo patobulinimą. Žiū
rėk piešinuką kaip tą padaryti.

Patobulink kišenės 
užsegimą.

Rūpinkis, kad grįžęs iš vienos iškylos, 
jau kitai iškylai neturėtum įsigyti vėl 
naujo žemėlapio!
Kompasas.

Šiais prašmatniais laikais kiekvienas 
vilkiukas yra girdėjęs apie „aklą skraidy
mą". Žino, kad mūsų didvyriai Darius ir 
Girėnas tokio skraidymo mokės. Jo mo
kos ir Įeit. Vaitkus, norįs iš Amerikos į 
Lietuvą atskristi. Jo mokos ir mūsų lakū
nai. Bet kol skautas dar nėra lakūnas ir 
jam „aklasis skraidymas" dar neprieina
mas, jis turi kitą gudrybę — „akląjį vie
tos suradimą“. Orientavimasis yra smagus 
menas.

Jei skautui reikia tam tikra kryp
timi pereiti miško plotą, perkopti kalną 
ar pereiti kalnuotą vietą — jis „aklai" 
eina į tikslą. Su kompasu rankoj nepra- 
žūna.

Patartina įsitaisyti gerą kompasą. Tie 
mėgiami su švilpuku kompasai labiau 
žaislui tinka. Geresnis komp. bus toks, 
kurs turi skalę su laipsnių pažymėjimais 
ir kur rodyklę greičiau „nuraminti" gali
ma su tam tikru mygtuku.

Užrašų knygutė ir pieštukas.
Labai gailėsies, jei savo iškylon nepa

siėmei užrašų knygutės ir pieštuko. Ne
sunkūs nešti, bet baisiai reikalingi daly
kai. Knygutė gali būti paprasta, geriau, 
kad jos viršeliai būtų pakankamai kieti. 
Ji nedidelė ir nestora. Lapeliai, norint, 
lengvai išimami ar pakeičiami. Jei prie 
knygutės kraštelio bus vietos užkišti pa
prastam pieštukui — puiku. Pieštukas 
juodas, paprastas.

Kišeninė užrašų 
knygutė.

Į knygutę rašyk pačius svarbiausius 
dalykus. Savo mintis kelionėj išmok trum
pai reikšti. Ir taip jas užrašinėk.

Būtinai piešk, škičuok. To darbo iš
mokti gali ir kiekvienas liurbis (o skautas 
juk nėra liurbis...). Išmokus labai naudin
ga. Paišyk karikatūrų ir šaržų.

Knygutę ir pieštuką iškylaudamas ne
šiok sk. marškinių kišenėj, kad kiekvie
ną minutę galėtum jais naudotis.
Odinis maišelis.

Apie jį rašyta pr. Sk. Aido nr. Jį ne
šiotis taip pat prie diržo.

REIKMENĖS KUPRINĖJE.
Kelionei kiekvienas turi savo idėjų. 

Ir nėra dviejų vienodai manančių, O kaip 
tik daug idėjų kyla, kai pradeda tvarkyti 
iškylai kuprinės reikalus.

Neviską galėsime į kuprinę sudėti, O 
jei kuprinė turi porą kišenių, tai vėl savo 
daiktus paskirstysime. O kitus pritvirtin
sime prie kuprinės.

Tai ką prie tos kuprinės artinti?
— Koks metų laikas, koks oras, kiek 

laiko iškylausi ir t. t. Tuos reikalus išsi
aiškinęs, galėsi galutinai apsispręsti kas 
būtina, kas ne. Bet neimk per daug. Ke
lionėj maloniau lengvesnė kuprinė. O ne
reikalingas daiktas, kaip tyčia, tada atro
do baisiai sunkus.

I. BŪTINOS REIKMENĖS.
1. Be uniformos, dar kai kurie rūbai 

(ir kojinės),
2. antklodės,
3. palapinė,
4. brezentiniai bateliai ar sandalai,
5. patiesalas ant žemės,
6. puodukas (valgiui gamintis),
7. maistas,
8. megstinukas ar p.,
9. lietinis apsiaustas,

10. prausimosi ir šukavimos reikmenės,
11. žiburys ir degtukai,
12. vaistai,
13. šaukštas,
14. šakutė.

II. DAR NAUDINGOS REIKMENĖS.
1. Batams valyti reikm.,
2. veidrodėlis,
3. minkšta kepurė,
4. kirvukas,
5. puodelis (gerti),
6. virvė ar virvutė,
7. foto aparatas,
8. knyga.

Kur reikmenes įdėti:
1 2 3

1. Prie diržo: peilis, odinis maišelis, 
virvutė.

2. Kišenėse: užrašų knygutė, pieštu
kas, žemėlapėlis, kompasas.

3. Kuprinėje: rūbai, brezentiniai bate
liai, maistas, megstinukas, puodas, lieti
nis apsiaustas, prausimos ir šūkavimos 
reikmenės, žiburys ir degtukai, vaistai, 
šaukštas ir šakutė, foto aparatas, knyga 
ir kt.
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Dar smulkiau pakalbėsime apie tas 
abejas reikmenes. Pirmiausia būtinosios.

1. Rūbai. Vieną komplektą lengvo 
apdaro (geriausia uniforma) vilkime. Apie 
kitus rūbus reikia galvoti: a) jei kelionėj 
peršlapsi (kas nelabai malonu) ir b) jei 
naktį miegosi.

Peršlapęs būtinai turi užsidėti sausą 
apdarą.

Turėti dar šie dalykai atsargoje, yra 
puikus dalykas.

Gi, iš bėdos, vieną ar (daugiausia) dvi 
naktis gali išsiversti su tais pačiais rū
bais. Nors visai kita nuotaika, jei naktį ir 
dieną rūbai keičiami.

Taigi patariama pasiimti dar vieną, 
kad ir seną ar aplopytą, uniformą. Bū
tinai ir dar vienas kojines. Nesunku ir 
vietos daug neužims. 0 naudos! Kiti 
skautai mėgsta vietoj antros uniformos 
pasiimti naktinę pižamą. Tas irgi gerai. 
Geriausia abu dalyku paimti.

2. Antklodės. Vieną antklodę turėti 
būtina. Jei oras yra šaltas, ar drėgnas, 
o‘palapinė netaip šilumą palaikanti, bū
tinai priseina apsirūpinti, kad naktį ne
reikėtų drebėti ir šalti. Žinoma, megsti- 
nukas ir naktį daug padeda. Bet labai 
dažnai priseina galvoti ir apie antrą ant
klodę. Juo labiau tada, kada čiužinio ar 
jo „pavaduotojo” nėra, atmink, kad sto
resnę antklodę naudingiau dėti po apa
čia, negu ant viršaus. Į dvi antklodes ga
lima visai žavingai įsisukti. O taip ir rei
kia iškyloje verstis. Iš jų pasidarai guol- 
maišį, įlendi ir spėjinėji, kad namiškiai 
tokio malonumo nesusigalvoja.

Patogus būdas sulankstyti antklodes.

Nereikia sunkių ir storų antklodžių. 
Dvi plonos labiau praverčia, kaip viena 
stora. Vatinės visai netinka, sunkios, o 
sudrėkusios blogai džiūsta. Puikios yra 
veltinės. Pora lengvesnių prie kuprinės 
prisitaisęs apeisi per vasarą ne tik savo 
apskritį, bet visos Lietuvos bus maža.

Jei antklodės yra plonos, į tarpą jų 
įdėk laikraščių ar šieno, ar sausos žolės 
— galėsi ir šalčiausią naktį iškepti. Pa
kratęs smegenis, padarysi didesnių išradi
mų, kaip reikia tinkamai šildytis, nors tu
rėtum ir vieną antklodę.

Galvodamas apie anklodęs, kiek pa
galvok ir apie guolį. Tik... mielasis, iš na
mų nepasiimk viso čiužinio ar „matraso“. 
Kelyje ir arkliams baimės įvarysi. Skau
tas pats moka patogumų susidaryti. Pa
būk geru skautu iškyloje (jei patiks, ga
lėsi tokiu ir toliau likti).

3. Palapinė. Sekantis daiktas, kurs 
kimba prie kuprinės, yra palapinė. Jei 
neturi palapinės, nakvynę gausi kur nors 
ir ant šiaudų. Bet tai nebus tikras, skau
tiškas iškylavimas. Neblogą palapinę gali 
pats ir iš naminės drobės pasisiūti (jei 
neesi baltarankis, kokių šiais laikais ne-

Dviem žmonėm tokia yra patogi palapinė.

maža yra). Jei savo neturi, gal gausi pa
siskolinti (jei esi tvarkingas). Tos nedidu- 
tės kariškos palapinės iškyloms labai tin
ka. Eidami dviese pasiimate po palą. Su
dėjot ir yra nakvynės namas.

Palapinę gali į kuprinę dėti, gali ją 
šiaip viršuje pritvirtinti.

Jei neturi palapinės, gali ot taip ir be jos 
išsiversti.

4. Brezentiniai bateliai ar sandalai. 
Iškylauti eik su tvirtais, stambiais batais. 
Bet kojoms reikia aplinką keisti. Turėk 
pakaitai lengvesnius batelius; tinka bre
zentiniai ar sandaliai. 0 jei moki pats 
pasidirbti iš odos (iš kokios naginės da

lengvus batelius.

romos), tai visai puiku. Visą dieną tais 
pačiais batais nemovėk. Ir sušlapęs keisk 
juos. Gera basam paslankioti, bet tai ne- 
visur ir nevisada tinka. Kojos turi būti 
švarios.

5. Patiesalas ant žemės. Dažnai pa
sitaiko palapines pasistatyti kaip tik to
kioj vietoj, kur žemė drėgna. Po guoliu 
geras, drėgmės nepraleidžiąs patiesalas 
yra būtinas. Čia tinka kokia guminė marš
ka ar brezento gabalas, per visą palapi
nės dugną.

Jį nebūtinai į kuprinę dėti. Jis tinka 
apvynioti antklodes ir prie kuprinės pri
taisyti. ,

Sumanus . skautas iš seno „regenman- 
telio", nebevartojamos palapinės ar p. pa
sigamins puikų patiesalą.

Patiesalu, einant, jei jis tam kiek pri
taikytas, apsisiautus galima nuo lietaus 
pasisaugoti.

6. Puodukas. Iškyloje valgį pats vir- 
kis. Tai daug ir naudingos pramogos. Ir 
dažnai pigiau; o visada maloniau. Virimui 
tinka kareiviškas katiliukas.

Yra ir kitų įvairių tam reikalui tinka
mų puodų. Jei iškylauja didesnis žmonių 
skaičius, geriau, kad valgį virtusi kiek
vienas sau arba jau bent 2—3 vienuose 
induose.

Valgį virti yra labai malonu.

Puodą kuprinėje dėk prie krašto. Į jo 
vidų įdėk maisto (pav., riebalus, kiauši
nius ir p.). Puode gali tilpti šaukštas bei 
šakutė.

Puodas turi būti švarus. Išvirus valgį, 
puodą reikia visai švariai nušveisti ir iš
plauti.

Puodą lengva išvalyti su sausom žo
lėm ar plonom šakelėm ar šiaudais, juos 
sumirkant vandenyje ir padažant į pele
nus.

Nedaug vargo, jei savo puodui įtaisysi 
mažą drobinį ar supermaišio užvalkalą. 
Įkiši į ją puodą, ir baigta. Ne kiekvieną 
kartą turėsi ir suodis griežtai nutrinti. 
Užvalkalėlis apsaugos, kad puodas iš ta
vęs nepadarytų kaminkrėčio (jei jis tave 
tokį ir padarys, vis vien nebūsi geras ka- 
minkrėtis).

7. Maistas. Maisto įsipakavimas vi
sada aktualiausias. Ko ir kiek paimti? 
Jei išeinama į ilgą kelionę, visko iš namų 
nepasiims!. Reikia imti būtiniausius pro
duktus, sausus, „žaliavas". Pats išsivirsi 
— „padauginsi“.

Dalis maisto gali eiti į puodą, dalis į 
kuprinės kišenes (tik į savo uniformos ki
šenes maisto neprisikrauk, o tai būtų var
go!), likusis į kuprinę (praktiškiausia jį 
dėti tuoj po kuprinės viršeliu). Tik jau 
kuprinėj maisto nesumaišyk su batais ar 
antklodėm!

Apie maistą ir virimą kalbėsime dar 
vėliau.

Šios reikmenės reikalin
gos: katiliukas, puodelis, ša
kutė ir šaukštas. Jei gali, įsi
gyk tokias, kokios čia paro
dytos.
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8. Megstinukas. Jis reikalingas vaka
re, šaltą naktį ar anksti rytą. Kartais pra
verčia ir šaltą dieną.

Megstinuką įdėk kuprinėj negiliai, pa
viršiuje. Ėjęs sustosi pasilsėti, išsiimi, kad 
neperšaltum, ir vėl greit galėsi įdėti atgal 
į kuprinę.

9. Lietinis apsiaustas. Iškylaujant rei
kia turėti brezentinį impregnuotą ar kokį 
kitą apsiaustą (ar tam tikrą palapinės da
lį), kuriuo apsidengęs galėtum ir lynojant 
iškylauti. Bet lietinio apsiausto negali 
atstoti patiesalas, kurį vartoji po guoliu: 
įsitaisęs guolį, lynojant nebegalėsi išeiti iš 
palapinės.

Lietinis apsiaustas į kuprinę patenka 
paskutinis. Jis kuprinėj yra viršutinis 
daiktas.

Lietinio apsiausto negali atstoti kokia 
milinė ar mokinių uniformos „ploščius“. 
Pirmiausia jis bus sunkus, o sušlapęs dar 
pasunkės. Antra jis labiau gadinsis.

REIKMENĖS KUPRINĖS KIŠENĖSE.

10. Prausimosi įrankiai, rankšluostis 
ir šukos. Patogiausia šias reikmenes dėti 
į kuprinės kišenes (jos turėtų būti 2—4). 
Kada susitvarkei kelionei, prieš eidamas 
gali apsiprausti, ir nereikės vėl ardyti jau 
paruoštos kuprinės.

Muilas turėtų būti įdėtas į muilinę. Ki-

Taip susitvarkyk tas reikmenes.

taip tas reikalingas daiktas pridarys ne
malonumų. Nepamiršk dantims valyti še
petuko! Miltelių gali pasiimti. Arba gali 
iš muilo (jei tai esi bandęs) pasidaryti 
skiedinio dantims skalauti (to skiedinio 
nenuryk!).

Jei jau esi tokio amžiaus, kad turi 
barzdą skusti, nepamiršk ir skustuvo. Jis 
padės tau išlaikyti gero skauto vardą ir 
nebūsi apšepęs kaip gorila. Anglai turi 
gražų džentelmenų vardą, nes kiekvienas 
anglas savo veidą skuta kasdien! Kad lie
tuviai barzdočiai taip darytų, negalime 
pasakyti. Skautas gali ir su skustuvu kelti 
krašto kultūrą... Barzdai skusti mosties, 
miltelių ar specialaus muilo gali ir ne
imti. Iš to paties prausimos muilo pasida
rysi „putojančio kremo“ barzdai.

Rankšluostis reikalingas. Imk geriau 
du mažesnius, negu vieną didelį. Kelionėj 
juos pats išskalbsi.

Jei turi tokius plaukus, kuriuos gali
ma šukuoti, pasiimk nors mažas šukas. 
Nevaikščiok susivėlęs.

11. Žiburys ir degtukai. Gali prireikti 
naktį palapinėj apsišviesti. Turėk nors 
nedidelį žvakės galiuką. Degtukai dėžutėj 
greit sulūžta ir, dažniausiai, sudrėgsta. 
Juos įdėk į nedidelę bonkutę!

Gera turėti ir elektros lemputę. Bet 
nėra būtina.

Degtukus įsidėk į bonkutę.

Žiburys ir degtukai eina į kuprinės ki
šenes, bet ne į kuprinę, ir ne todėl, kad 
jie dažniau reikalingi, bet todėl, kad jie 
yra smulkūs daiktai ir gali pasimesti. Dar 
jie gali būti įdėti į puodą.

12. Vaistai. Kam? O gali prireikti. 
Pasiimk mažą „kišeninę“ pirmosios pa
galbos vaistinėlę. Ją pats susiruošk.- Ne
pirk jau paruoštos. Bus pigiau ir prisi
taikysi savo reikalams. įdėk mažą jodo 
bonkutę, kelių cm. binto, švarios lininės 
medžiagos gabalą, kokios mostelės nude
gus žaizdą patepti, ir dar šį tą.

Iškylautojui tenka susidurti su 4 nega
lavimais — žaizdelėm (įdūrimai, įdrėski
mai, užgavimai), nudegimais (ir nupliki
mais), peršalimu ir vidurių negalavimu 
(užkietėjimu ar palaidumu). Mokeis pir
mosios pagalbos, prisimink ko reikia. Dar 
pažiūrėk knygoje Skautybė Berniukams, 
čia rasi gerų nurodymų.

Kiekvienu sunkesniu atsitikimu kreip
kis į gydytoją.

Be vaistų būtina turėti dar 3 dalykus: 
adatą, kiek siūlų susiūti ir siūlų užadyti 
arba lopą. Be to, prisimink, kad visa turi 
susisiūti ar susiadyti namie, prieš išeida
mas.

Nereikia perdaug prisikrauti.

13. Šaukštas. Imk paprastą, neilgu 
kotu, metalinį. Gali jį įdėti į puodą arba 
į kuprinės kišenę.

14. Šakutė. Nebloga, jei šaukštas ir 
šakutė yra vienam daikte. Jie abu turi 
būti vienoje vietoje. Jie visada turi būti 
ko švariausi.

DAR NAUDINGOS REIKMENĖS.

1. Batams valyti reikm. Iš ryto apžiū
rėk savo kojas ir nuvalyk batus. Batai 
mėgsta būti valomi ir tepami. Tam rei
kalui paimk nedidelį šepetį, mažą tepalo 
dėžutę ir vilnonį skudurą.

To komplekto užteks abiem, jei dviese 
einate.

Šepetį ir tepalą įvyniokite į skudurą. 
Viską reikia įdėti į kuprinės apačią.

2. Veidrodėlis. Jei jau skuti barzdą, 
tai be veidrodėlio neapseisi. Be to, iš ry
to prieš kelionę žvilgterėti į veidrodėlį 
iš viso gera — apžiūri ar esi tvarkingas.

Tik iškyloje gali tokių malonumų rasti.

Nukeliauk į gražųjį Lietuvos pajūrį ir aplankyk žavingąsias Nerijos kopas.

150 ■■

16



Savo užrašų knygutėn įsipiešk ir tokių 
gražių dalykų.

Jis turi būti mažas, kad ir 4x5 cm. Yra 
tokie patogūs metaliniai veidrodėliai, jie 
nedūžta.

Veidrodėlį dėk kartu su prausimos ar 
skutimos reikmenimis.

Vieno veidrodėlio iškyloje pakanka 
keliems.

3. Minkšta kepurė. Na, o kam ta? 
Nepapeik. Jei eini su fetra ar šiaip stan
gria kepure, turėsi reikalo tarpais, vaka
re, ruošdamasis, lyjant ar p. ant galvos 
uždėti ką minkštesnio.

Ant galvos užsirišti kaklaryšį, kaip 
kai kurie „prityrę tipai“ daro, nelabai 
tinka.

4. Kirvukas. Jį paimti, jei iškylau
jant bus progos įsikurti tokioj vietoj, kur 
be kirvio neišsiversi. Bet ir šiaip dažnai 
pasikuriant ugnį, degant laužą ar p. sun
ku be kirvio išsiversti.

Vieno kirvuko pakanka 2'—4 iškylau
tojams.

Kirvukas turi būti mažas, smagus. Ir 
aštrus.

Nešioti jį geriausia kuprinėj. Mėgsta 
skautai ir prie diržo prisitvirtinti. Bet ta
da jis painioja sklandžiai vaikščioti.

5. Puodelis. Iškylautojų nuomonės 
skiriasi — imti ar ne puoduką („krūze- 
lį“). Galima, viens sako, pasitenkinti vi-

Kirvukas su 
lenktu kotu 
yra geresnis.

ĮVAIRUMAI
VORATINKLIO SIŪLELIS.

Senasis japonų padavimas pasakoja, 
kad vieną gražią dieną Buda vaikščiojo 
prūdo, kuriame augo gražios lotoso gė
lės, krantu. Žiūrėdamas j gryną prūdo 
vandenį, Buda per vandenį pamatė ir 
pragarą, kuris buvo kažkur giliai žemėje 
po prūdu. Žiūrėdamas į pragarą Azijos 
dievas pastebėjo pačiame jo dugne bai
siausi žmogžudį Kandatą, skaudžiai kan
kinamą. Į jį žiūrėdamas Buda prisiminė, 
kad ir tas baisus žmogžudis savo gyve
nime yra turėjęs gailesčio momentą. Vie
ną sykį Kandidatas eidamas per mišką pa
stebėjo takelio pakraštyje nedidelį vorą. 
Žmogžudys jau pakėlė koją ir būtų tuoj 
sutriuškinęs mažą vabaliuką, bet staiga 
pagalvojo: „Juk ir tas mažas sutvėrimė
lis nori gyventi, gaila jį be priežasties 
užmušti“. Už šį vienintelį gražaus gai
lesčio jausmo parodymą Buda nutarė 

rimo puodu ar katiliuku. 0 kiti priešta
rauja. Mes pritartume antriesiems: vis 
tik puodukas praverčia. Tik jis turi būti 
metalinis, nesurūdijęs, lengvas. Jį nešioti 
galima kuprinės kišenėje. „Specai" kar
tais prisitaiso prie diržo ar prie kuprinės 
kampo. Bet nevisada tas būtina. Švariau 
kuprinėje.

6. Virvė ir virvutė. Virvutės visada 
prireiks. Virvės — kai kada, labiausia ji 
reikalinga palapinę statant ar p.

Virvė gali būti kuprinės kišenėje. Vir
vutę gali, jei tinka, ir prie diržo prisitai
syti.

7. Foto aparatas. Yra luksuso daly
kas, ir ne kiekvienam iškylautojui įmano
mas dalykas. Bet jis labai labai naudin
gas. Paįvairina ir praturtina kelionės die
nyną.

Aparatą gali nešti (jei jis yra mažas) 
marškinių kišenėj. Jei nepalankios sąly
gos fotografuoti, jis gali būti kuprinės ki
šenėj arba savo „kabure“.

8. Knyga. Jei iškylaujate dviese ir 
turite gerą knygą, jūs esate jau trys. Į iš
kylą nesiimk viso knygyno. Visai pakaks 
vienos geros knygos. Kada-ne-kada su 
draugu paskaitysite gerų minčių. Jas ap
mąstysite. Bręs jūsų protas, taurės sie
la. Romanas netinka. Tik balastas. Yra 
daug gerų knygų, pav., Šventas Raštas ir 
k. Labai tinka Skautybė Berniukams.

Knygą nešk kuprinėje ar kuprinės ki
šenėje. (B. d.).

E. B. G. K.

Gera knyga dar labiau praturtina 
iškylos laiką. 

Savo kirvuką 
laikyk tvarkingai.

žmogui suteikti išsigelbėjimo progą ir jam 
į pragaro dugną metė sidabrinį vora
tinklio siūlą, kurį buvo pakėlęs nuo lo
toso gėlės.

Kandatas džiaugsmingai šaukdamas 
pasiėmė už siūlo ir pradėjo juo lipti aukš
tyn, lauk iš pragaro. Štai jau liko tik pu
sė kelio. Žmogžudys sustojo pasilsėti ir 
atsigręžęs pasižiūrėjo žemyn. Ten jis pa
matė šimtus .kitų nusidėjėlių, kurie grū
dosi prie siūlo, norėdami irgi išsigelbėti 
iš pragaro. Išsigando, jog siūlas gali ne
išlaikyti didesnio žmonių skaičiaus svo
rio, Kandatas sušuko: „Atsikabinkit! Juk 
tai aš išgelbėjau mažą vorą! Siūlas tik 
man priklauso!" Tuo pat momentu siūlas 
trūko ir žmogžudys vėl nukrito į praga
rą. Už vieną mažą gerą darbelį, už ma
žą pasigailėjimą vargšo vorelio būtų ga
vęs visų kitų kalčių atleidimą, tačiau, ne
žiūrint to, kad pragare buvo daug išken
tėjęs, vienas egoistiškas šūkis viską pra
žudė ir žmogų vėl grąžino į pat pragaro 
dugną...

NOSINĖS.
Nosinės nuo pat seniausių laikų buvo 

vartojamos tolimuosiuose Rytuose. Ten 
jos tačiau buvo gaminamos iš taip plono 
popieriaus, kad sykį pavartojus buvo iš
metamos. Europoje gi apie nosines kul
tūringų romėnų laikais nieko nesigirdė
jo, o viduramžiuose nosį valydavo tie
siog pirštais arba rankove, bet kadangi 
anais laikais taip pat nebuvo nė šaku
čių valgyti — ir valgį imdavo rankomis 
iš bendro indo, tai gerasis išauklėjimas 
reikalavo valgį imti dešine ranka, o nosį 
valyti kairiąja... Dar XV šimtm. nosinė 
yra didelė retenybė, net Prancūzijos ka
raliaus Liudviko XI žmona turi tik 3 no
sines.

Nepareinamai nuo to išsiuvinėtos ske
petaitės (paprastai kokios gerbiamos da
mos dovana) užkišamos už diržo yra XVI 
šimtmečio elegentiško vyriško rūbo pa
puošalas. Ši mada kilo iš Italijos ir ske
petaitė vadinosi „fozzoletto". Tokių ske
petaičių tačiau nieks nedrįsdavo vartoti 
tokiam prozaiškam reikalui, kaip nosies 
valymas. Ilgą laiką net šilko ir aksomo 
auksu išsiuvinėtos rankovės atstodavo 
mūsų nosines. Tik XVII šimtm. vakarų 
Europoje nosinės tampa bendrai vartoja
mos.

Kiek Lietuvoje mokinių?
Pereitais metais Lietuvoje (neskaitant 

Klaipėdos krašto) buvo 2301 pradžios 
mokykla. Visas mokyklas lankė 249.665 
mokiniai.

Brangiausias pašto ženklas.
Londone netrukus bus parduotas iš 

varžytynių brangiausias pašto ženklas. 
Tai anglų Gvijanos ženklas, išleistas 1856 
metais ir kainavęs vieną centą. Dabar jis 
pasidarė labai brangus todėl, kad tik vie
nas toks ženklas pasaulyje tėra užlikęs. 
1872 m. jį atsitiktinai buvo pastebėjęs 
vienas anglas filatelistas mokinio sąsiu
viny ir nupirko iš jo, sumokėjęs... 6 šilin
gus. Tais pačiais metais tas filatelistas 
pardavė jį už 155 svarų sterlingų (mūsų 
pinigais apie 5000 litų). Vėliau tas ženk
las buvo nupirktas už milijoną frankų 
(apie 400 tūkstančių litų!) vieno turtingo 
amerikiečio. Dabar, jam mirus, visa jo 
ženklų kolekcija bus parduota iš varžy
tynių.

Aukščiausias šaltis.
Leideno profesorius Haasas vis sten

giasi savo laboratorijoj dirbtinu būdu pa
siekti aukščiausio šalčio laipsnio, tai yra 
— 273°. Bet tai nelengvas darbas. Nese
niai vis dėlto profesoriui pavyko pa
siekti — 272,99989". Iki aukščiausio laips
nio, kaip matot, jau nedaug teliko.
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Kaip pasiruošti fotografo
Fotografuojančių skautų yra gana 

daug, bet su fotografo specialybės ženk
leliu ant rankovės skautų retai kada te
pasiseka pamatyti. Kodėl taip yra, neži
nia. Gal būt, iš dalies tai pareina nuo fo
tografo specialybės programos neaišku
mo. Programa skamba šiaip: „Fotografas. 
Privalo mokėti nutraukti ir pagaminti 12 
nuotraukų: 3 kambaryje, 3 portretines, 3 
gamtos reginius ir 3 momentales. Turėti 
teoretinių žinių apie fotografavimą, foto 
medžiagas, ypatybes ir jų vartojimą“. 
Kaip matome, iš šios programos sunku 
susivokti, ką reikia žinoti norint įgyti fo
tografo specialybę. Tokiai programai esant, 
reikalavimų didumas pareina nuo egza
minuojančio asmens: vienas egzaminato
rius pagal šią programą gali paklausti la
bai daug dalykų, o kitas visai maža, nes 
programos reikalavimą turėti apie foto
grafavimą „pagrindinių teoretinių žinių“ 
galima plačiau ir siauriau suprasti. As 
norėčiau šiame straipsnelyje suglaustai 
nurodyti, ką turėtų žinoti skautas, kad 
galėtų pripažinti jį vertu nešioti fotogra
fo specialybės ženklelį. Man atrodo, kad 
jei skautas žinos visa tai, ką žemiau nu
rodysiu, tai ir labai griežtas egzaminato
rius turėtų būti patenkintas.

Pradėsime nuo to, kokių pagrindinių 
žinių apie fotografavimą privalo turėti 
skautas foto mėgėjas. Manau, kad nie
kas neginčys, jog pirmiausiai reikia ži
noti pati fotografavimo principą, būtent, 
kaip susidaro einant šviesai pro lęšį daik
to vaizdas, kaip mes jį foto aparato pa
galba „pagauname“ ant negatyvo ir kaip 
nuo jo „perkeliame“ ant pozityvo (kopi
jos). Lygiai, rodos, turėtų būti aišku, kad 
reikalinga pažinti ir tą priemonę, kurios 
pagalba galime daryti foto nuotraukas — 
foto aparatą. Reikėtų žinoti, kokių rūšių 
yra aparatai (plokšteliniai, veidrodiniai, 
rolfilminiai ir kt.), kokios svarbiausios fo
to aparato dalys, jų paskirtis ir svarbiausi 
savumai, pav., objektyvo, užrakto, dia
fragmos, vaizdo ieškiklio, matinio stiklo, 
atstumo matiklio ir kt. Egzaminatorius 
taip pat gali pasidomėti, kokios rūšies ir 
formato aparatas geriausiai tinka skau
tui ir kodėl. Manau, kad būtinai turėtų 
paklausti, kokių rūšių esama objektyvų, 
kas yra objektyvo stiprumas, fokuso il
gumas, kokių tipų yra užraktai ir kurio 
tipo geriausias. Taip pat gali pasidomėti, 
kokių rūšių esama vaizdo ieškiklių. Man 
atrodo, kad aukščiau nurodytus dalykus 
vis tik turi žinoti tas, kuris nori būti va
dinamas foto mėgėju.

Toliau. Programa reikalauja žinoti foto 
medžiagų savumus ir kaip jas vartoti. Į 
foto medžiagų sąvoką (kasdienine pras
me) įeina negatyvinė ir pozityvinė me
džiaga. Kalbant apie .negatyvinę medžia
gą, tenka pasakyti, kad pirmiausiai reikia 
žinoti, kokių pavidalų ji gaminama (plokš
telės, rolfilmos, filmpakai, planfilmos) ir 
jos rūšis (paprasta, ortochromatinė, pan-

IdjdunjMjtis

specialybės egzaminams 
chromatinė, priešaureolinė). Suprantama, 
kad būtinai reikalinga žinoti, kuriais at
vejais kokia medžiaga naudotina. Tiek 
apie negatyvinę medžiagą. Kas liečia po
zityvinę, reikia žinoti, kokių rūšių gra
dacijos atžvilgiu yra popierių (labai 
minkštai, normaliai, kietai ir labai kie
tai dirbą), ir kokiu paviršiumi (lygiu, 
raupuotu, blizgančiu, matiniu).

Kadangi reikia padaryti 12 nuotraukų 
įvairiose šviesos sąlygose (ore, kamba
ryje), suprantama, kad joks egzaminato
rius nepraeis tylomis nepasiteiravęs apie 
nuotraukų apšvietimo laiko išskaičiavimą. 
Dėl to reikia žinoti, kokie faktoriai turi 
įtakos nuotraukos apšvietimo laikui (fo
tografuojamo objekto šviesumas, geogra
finė vietos padėtis, metų ir paros laikas, 
šviesos stiprumas, negatyvinės medžia
gos jautrumas, filtro naudojimas ir kt.). 
Negalima taip pat nežinoti mechaniškų 
priemonių nuotraukos apšvietimo laikui 
apskaičiuoti, pav., lentelių, optiškų ir 
elektriškų apšvietimo matiklių.

Savaime aišku, kad reikia žinoti, kaip 
pasigaminti reikalingų negatyviniam ir 
pozityviniam procesui skiedinių: ryškin
tojo, fiksuotojo. Be to, kaip jie gamina
mi, dar reikia žinoti jų savumus, patva
rumą, laiko atžvilgiu, iki kokio laipsnio 
galima išnaudoti, kaip laikyti ir kt. Tai 
labai svarbūs dalykai, kuriuos foto mė
gėjas privalo būtinai žinoti.

Programoje numatyta, kad reikalinga 
pagaminti 12 įvairių rūšių nuotraukų. Ar 
reikalaus egzaminatorius nors vieną nuo
trauką pagaminti jo priežiūroje, aš nega
lėčiau pasakyti. Greičiausia nereikalaus, 
o tik paprašys atnešti parodyti savo pa
gamintų 12 nuotraukų tokių rūšių, kaip 
programoje numatyta. Jas atnešti reika
laus, kad galėtų matyti, kaip pagamintos, 
ar moka norįs vadintis fotografu paken
čiamai fotografuoti. Nuotraukas žiūrinė
damas, aišku, turės paklausinėti tų pa
grindinių fotografavimo dėsnių, kurie ži
notini darant programoje numatytų rūšių 
nuotraukas.

Reikalaujama padaryti šitokių nuo
traukų: 3 kambaryje, 3 portretines, 3 
gamtos vaizdus ir 3 momento. Iš progra
mos neaišku, kokios turi būti nuotraukos, 
padarytos kambaryje: patalpų vidaus ar 
negyvosios gamtos vaizdų. Dėl to egzami
natorius galėtų pareikalauti kurios nors 
šių rūšių nuotraukos. Norėčiau trumpai 
nurodyti, ką reikia žinoti apie programo

K. Lauciaus------------------------------------------------knyga

Fotografuoti gali kiekvienas 
dabar yra būtinai reikalinga kiekvienam foto mėgėjui.

Parduodama po 4 lt.
Nepradėk kelionių, iškylų, stovyklų, 
jei neesi įsigijęs tos naudingos knygos.

je nurodytų nuotraukų darymą.
Apie patalpų vidaus nuotraukas, rei

kia žinoti, kaip nustatyti aparatą, kad 
statmenos linijos neišeitų „griūvančio
mis“, kaip sutvarkyti daiktus, nustatyti 
ryškumą, sutvarkyti šviesą, apskaičiuoti 
apšvietimo ilgumą.

Mano supratimu, jei nufotografuosi 
kurį nors savo draugą kur parke ant suo
liuko, pievoje ar miške, vargu tokią nuo
trauką galės pavadinti portretine. Por
tretine reikėtų laikyti tokią nuotrauką, 
kur visa sukoncentruota į žmogaus veido 
atvaizdavimą ir nėra jokių pašalinių 
„priedų“: medžių, namų ir kt. Iš pagrin
dinių portretinių nuotraukų darymo dės
nių reikėtų būtinai žinoti, kaip šviesa turi 
kristi, kokį foną parinkti, iš kokio at
stumo galima daryti ir kt. Jei portretinė 
nuotrauka bus padaryta elektros šviesoje, 
suprantama, egzaminatorius gali pasitei
rauti ir tų principų, kuriais reikia vado
vautis fotografuojant elektros šviesa nau
dojantis.

Kalbant apie gamtos . vaizdų darymą, 
aišku, reikia žinoti pagrindinius dalykus 
apie nuotraukos kompoziciją, negatyvinės 
medžiagos parinkimą, filtro vartojimą. 
Egzaminatorius gali pasiteirauti, koks 
skirtumas tarp vasaros ir žiemos gam
tos vaizdų fotografavimo.

Pagaliau, momentinės nuotraukos. Tai 
nereiškia, kad reikia padaryti tris nuo
traukas apšviečiant jas momentiniu išlai
kymu. Reikia padaryti tris judančių ob
jektų nuotraukas. Dėl to būtinai reikia 
žinoti, koks ilgiausias apšvietimas yra ga
limas darant judančių objektų nuotrau
kas, kaip nustatyti ryškumą.

Taigi, kaip matėme, fotografo specia
lybės programa yra labai trumpa, o ži
noti reikia nemaža dalykų. Žinoma, kai 
kas pagalvos, kad aš ją perdaug „išpū
čiau“. Taip, galima ir daug mažiau rei
kalauti, nes programoje nenurodyta, ką 
reikia žinoti. Aš nurodžiau tai, ką, mano 
nuomone, reikėtų žinoti, kad galėtų va
dintis foto mėgėju. Tas, kuris moka tik 
„paspausti užrakto mygtuką ir paskiau 
spėlioja: „Kažin, ar kas išeis“, vargu gali 
vadintis foto mėgėju. Atrodo, kad mūsų 
tikslas ne specialybės ženklelį užsisiūti, 
o iš tikrųjų šį tą mokėti.

Dabar kitas klausimas — kur rasti vi
sų šių žinių, kurios aukščiau išdėstytos. 
Šiam tikslui yra du keliai: foto litera
tūra ir patyrę foto mėgėjai. Kas moka 
svetimųjų kalbų, foto literatūros gali rasti 
kiek tinkamas. Ypač gausi yra literatūra 
vokiečių kalba. Kas jų nemoka, gali pa
sinaudoti mano knyga „Fotografuoti gali 
kiekvienas“, kurią vyriausias štabas re
komenduoja rengtis fotografo specialybės 
egzaminams. Kur rasti patyrusių foto mė
gėjų, žinoma, aš nurodyti negaliu.

Sktn. K. Laucius.
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Suk galicą
Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 71.

— Duokit man atramos tašką, o aš 
pakelsiu žemę.

Šį posakį yra beveik kiekvienas girdė
jęs ir žino, kad jis yra Archimedui ski
riamas. Pagalvokit, ar iš tikrųjų galėtų 
Archimedas, turėdamas atramos tašką, 
pakelti žemę? Kaip jums atrodo, kokio 
ilgio turėtų būti svirties petis, kiek kartų 
ilgesnis už kitą petį; per kiek laiko ir ko
kį kelią darytų ilgesnis svirties petis?

Užd. nr. 72.
Zuzzieno.

Ė. Jusivas.
R. Siveika.

Sužinokit šių ponų profesijas.
Užd. nr. 73.

P. Kondrato iš Šiaulių.
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Šachmatų karaliaus ėjimu paskaitykit 
vieną Vydūno posakį.

Užd. nr. 74.
Lydžio iš Kauno. 

Š a r a d ė .
Kelių rūšiai galus apkarpysi, 

Staliaus medžiagą tuomet matysi.
Bet jei raidę dar mainysi, 
Gražią upę tu matysi.

Užd. nr. 75.
J. Štaro iš Šiaulių.

Š a r a d ė .
Moters vardui raidę keisi — 
Daržovę rauti eisi.
Raidę brauksi, dvi ten dėsi, 
Moters vardą vėl turėsi.

Užd. nr. 76.
Žiedelio iš Kauno.

Š a r a d ė .
Jei tris įvardžius sustatysi, 
„Tai lietuvis“ — pasakysi.

Užd. nr. 77.
Petro Škiudo iš Žeimelio.

Š a r a d ė .
Jaunai augalo dalelei 
Vieną raidę dėsi, 
Tada duonos iki valiai 
Per žiemą turėsi. 
Jei keisi vieną raidelę — 
Aš šienas lankoj. 
Jei keisi kitą raidelę — 
Aš šiaudai tvarkoj.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 54.

Vienas skautas yra 8 metus skautu, 
kitas 4 metus. Prieš 2 metus pirmas buvo 
6 met. skautu, kitas 2 metus, t. y. tris 
kartus mažiau, kaip pirmas.

Užd. nr. 55.
Stačiai: 1) šilas, 2) rodąs, 3) Stasė, 4) 

kratė, 5) ūsai, 6) lova, 7) Ona, 8) esi, 9) 

non, 10 mir, 11) gairė, 12) lava, 13) dėsi, 
14) Adas, 15) arka, 16) slyva, 17) ra, 18) 
ar.

Gulsčiai: 11) gal, 13) dina, 15) ars, 19) 
slidės, 20) Omanas, 21) asa, 22) ves, 23) 
s.o.s, 24) iena, 25) ėmė, 26) arė, 27) dar, 
28) pilvas, 29) arklys.

Užd. nr. 56.
1) Maras, 2) Saras, 3) karas, 4 ir 5) A, 

A, A.
Užd. nr. 57.
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Nuolatinis sėdėjimas pakerta sveikatą. 

Užd. nr. 58.
1) Sanitaras, 2) astronomas, 3) ūkinin

kas, 4) laiškanešys, 5) aviatorius, 6) 
irkluotojas, 7) topografas, 8) inžinierius, 9) 
sodininkas.

Iš pirmųjų raidžių išeina: vyr. skautn, 
A. Saulaitis.

Užd. nr. 59.
Palangė, Palanga.

Užd. nr. 60.
Suolas, kuolas, kuodas, juodas, uodas.

Užd. nr. 61.
Donas, Londonas.

Užd. nr. 62.
Kava, lava.

Užd. nr. 63.
Trakai, kaitra.

Užd. nr. 64.
Tokie taškai, kurie, traukiniui važiuo

jant pirmyn, grįžtų atgal, randasi vagono 
ratuose. Vagono ratai turi išsikišimus — 
kraštus, kurie apima bėgius. Tų išsikiši
mų—kraštų taškai, traukiniui važiuojant, 
turi momentus, kada grįžta atgal. Lengvai 
galima tokį bandymą pačiam pasidaryti. 
Paimkit mažą skritulį (pinigą ar sagutę) ir 
priklijuokit prie jo degtuką. Jei ratas

eis pirmyn į kairę pusę, tai taškai degtu
ko A, B eis į kitą pusę. Tas pats vyksta 
ir vagono ratuose.

Viršutiniame brėžiny matome kreivąją 
liniją, kurią padaro ratlankio taškai va

žiuodami. Apačioje — kreivoji linija, ku
rią padaro vagono ratų išsikišimų taškai.

• Užd. nr. 65.

Iššauta kulka lėkdama pirmyn sukasi 
aplink savo ašį ir eina tiesiai, kaip grąž
tas.

Patekusi į stiklą kulka įsigręžia ir iš
lėkdama išplėšia stiklo dalis. Todėl ir 
kulkos padaryta skylė, toje pusėje kur 
kulka išlėkė, yra nelygi.

Užd. nr. 66.
m [si

|_3_ 5 _6_ 7 _9J
____|2Į_ĮJ.O|____

|38| |35i34:33 28 11| |14|
|39 40.37 36 32 29:27 22 12; 13 15Į 

141.46 47 31 30 26 23 21 16|
|42i44 45į48 50 5125 2420! 19 171

|43| 149 52 53 54 55 Į 18|
__ 161 5958 5756 _ 

_|65)_|63 62 60 80 84 85 87J_|92Į_ 
|66_67 64 76 77 79 81 83 86 88 91 94_9_3| 
_|68Į74J75| 1781 1821 Į89!9095)_ 
Į69_71!72l |2Š?7Į98|

|70| |99|
Skautas nėra liurbis. Jis galvoja, ap

svarsto ali kiekvieno dalyko puses ir 
turi drąsos palaikyti tą, ką laiko teisinga.

Užd. nr. 67.
Liūtas, litas.

Užd. nr. 68.
Vanagas, nagas, ragas.

Užd. nr. 70.
Ona, krona.

Dar užd. sprend. konkurse dalyvavo 
šie sprendėjai: P. Rožaitis — 28 t. Vyr. 
pusk. M. Antaniškis, K. Savickas, H. Žu- 
romskis, V. Žuromskis, V. Aniulis, Z. Vyš
niauskas — po 27 t. R. Šeinas — 24 tašk.

Už konkurso uždavinių sprendimus 
skirtas dovanas laimėjo šie sprendėjai: 
O. Akabas iš Kauno ir A. Ąžuolas iš Šiau
lių — po knygą „Kaip stovyklauti". H. 
Žuromskis, L. Gavėnas ir Aušrokas — po 
knygą „Skautybė berniukams". A. Bubu- 
lis, V. Kunčinas ir G. Būga — po knygą 
„Skautiški žaidimai". Raiboji Gegutė, P. 
Rožaitis ir N. Martinka — po knygą „Ke
lias į laimę". Žaliakalniškis, N. Mažeika, 
Akabašaitė, Arabas ir A. Zingfeldaitė -— 
po knygą „Skautų skiltis". Janušauskas, 
V. Želnys ir A. Rudminas — po „Skautų 
Vado" 1934 m. komplektą. J. Butėnas ir 
J. Šakalys — po „Sk. A.“ 1934 m. kom
plektą.

Kauno dovanų laimėtojai ateina į „Sk. 
A." administraciją dovanų atsiimti, ki
tiems dovanos jau išsiųstos.

Užd. sprendėjams: uždavinių sprendi
mų nesiųskit į redakciją, nes dabar nėra 
konkurso ir neskiriamos dovanos.
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NORINTIEMS ĮSTOTI Į NIDOS SKLAN
DYMO MOKYKLĄ ŽINOTINA:

Daugelis norinčių stoti sklandymo mo
kyklon prisiunčia Aero Klubui prašymus 
nepridėję reikalingų dokumentų arba tei
raujasi įvairių žinių. Nidos sklandymo 
mokyklos statutas yra paskelbtas „Lie
tuvos Sparnų“ 3 nr., iš kur galima suži
noti visas stojimo mokyklon sąlygas. Pra
šymą paduodant reikia nurodyti: gyven. 
vietą, amžių, užsiėmimą ir mokslo cenzą.

Priimtiems į mokyklą Aero Klubas 
praneša raštu. Atvykti į mokyklą reikia 
punktualiai 1 ar 15 kiekvieno mėnesio. 
Vykti galima gelež. į Klaipėdą ir toliau 
laivu į Nidą (laivas stovi Daugėje ties 
muitine). Galima dar vykti dviračiu ar 
pėsčiom Neringa arba laivu iš Šilutės.

Vykstant mokyklon reikia pasiimti-, 
treningo ar sporto rūbus, lengvą apavą, 
beretę, patalinei baltinių ir tualeto reik
menis. Guolis, indai ir kt. suteikiami mo
kykloje.

Mityba dienai kaštuoja 2 lt. Pinigai už 
mokslą ir mitybą įmokami pirmyn. •

Asmenys, galintieji atlikti visus įstoji
mo formalumus ir turintięji su savim rei- 
kal. dokumentus, gali būti priimti mokyk
lon . vietoje, t. y., ir nepadavę Aero Klu
bui prašymų iš anksto. Bet šiuo atveju 
patariama pasiteirauti, ar mokykloje yra 
laisvų vietų.

Esant reikalui, galima skambinti mo
kyklon telefonu (Nida 23 nr.).

Skautams labai patartina įsigyti sklan
dytojo specialybę.

Paremdamas LAK 
gali ir pralobti I
LIETUVOS AERO KLUBAS NARIAMS-RĖ- 

MĖJAMS SKIRIA 16.336 PREMIJAS

150.000 LITŲ SUMAI:

3 premijas po 10.000 lt.
3 „ ,, 5.000 „

10 „ „ 1.000 „
20 „ „ 500 „

100 „ „ 100 „
ir daugybė įvairių smulkesnių.

Premijų skirstymas įvyks 1935 mt. birželio 12 d.

Nario mokestis 3 lt.

įsirašyti L. A. K. nariu-rėmėju galima:

1.

2.

3.

4.
5.

Lietuvos Aero Klube Kaune, 
Maironio g. 14 nr. (Prieš Lie
tuvos Banką), telef. 30-03, dar
bo vai. nuo 8 iki 14 ir nuo 16 
iki 18 vai. ir jo skyriuje Klai
pėdoje.
Visose pašto įstaigose ir agen
tūrose.
Valstybės Loterijos Vyriausioje 
Agentūroje Kiaune, Laisvės ai. 
35 nr., telef. 9-32 ir pas visus 
Valstybės Loterijos kolektorius. 
„Spaudos“ kioskuose.
Pas asmenis, kuriems L. A. Klu
bas yra pavedęs telkti narius- 
rėmėjus.

Redakcijos kampelis.
«»

VIII dr-vės lapių sk. skautei N. G. Eilė
raščio negalime įdėti. Dar silpnas. Tuo 
tarpu parašyk korespondenciją.

G. T. Žeimelyje. Atsiųstų eilėraščių 
nedėsime. Labai silpni. Eilių rašymas ne
lengva kūryba. Gal ir laiko nevertėtų 
gaišint. Geriau ką paskaityti, sportuoti, 

dirbti ar p., kai suima „tokios svajonės“.
A. M. Biržuose. „Eilėraštis", kurį at

siuntei, nėra net joks eilėraštis.
A. Kr. Žeimelyje. „Naktis ant Gedimi

no kalno“ silpnas. Nedėsime.
Šaltas Edvardas (Panevėžyje). Feljeto

nas nelabai vykęs. Apie tą „flirtą“ (nors 

ir draugininką tas liestų) baisiai neįdomu.
Km Redakcija negali turėti jokio rei

kalo su pasislėpėliais. Raštai, korespon
dencijos ir k. į Skautų Aidą dedama, jei 
redakcija žino autoriaus vardą, pavardę 
ir adresą. Į Tamstos klausimus neatsaky
sime.

„VILNIAUS” sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė Ą. T ei. 776.
4
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