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VISIEMS
DĖKOJAME UŽ PAŠTO ŽENKLUS.
Pr. Sk. Aido nr. rašėme, kad ruošia

mės lietuviškų pašto ženklų siųsti Į Šve
diją ir kad esame švediškų ženklų gavę 
mūsų skautams.

Mūsų siuntiniukui padidinti iš Šiau
lių p. Br. Kavarskaitė atsiuntė per 30 Lie
tuvos pašto ženklų.

Be to, ji atsiuntė ir svetimų kraštų 
pašto ženklų išdalinti mūsų skau
tams. Progai esant juos išdalinsime.

Kaimo Pilies tunto kar. Juozapavičiaus 
dr-vės skautas Vytautas Končius įteikė 
redakcijai 100 lietuviškų pašto ženklų nu
siųsti Švedijos skautams.

Paskautininkė G. Butkevičiūtė (iš 
Mažeikių) taip pat Švedijos skautams 
atsiuntė 174 įvairių lietuviškų pašto 
ženklų.

Dar galite gauti už Lietuvos pašto 
ženklus švediškų pašto ženklų, apie ku
riuos rašėme pr. Sk. Aido nr.

Sk. A. Redakcija.

SKAUTŲ ESPERANTININKŲ 
DĖMESIUI.

Neseniai iš latvių skautų esperantinin
kų gautas kvietimas užmegsti su viso Pa
baltijo skautais esperantininkais tam
presnius ryšius. Sveikintinas sumanymas! 
Lietuvos skautai esperantininkai turėtų 
atsiliepti ir prisiųsti savo adresus bei su
manymus. Rašyti į vyr. skautų štabą.

825 KM DVIRAČIU IR PADĖKA.

825 km dviračiu 
po mylimą Lietuvą 
1934 metų vasarą. 
Jau vėl vasara — 
tai ruoškimės pa
matyti kraštą.

Dėkoju visiems 
man padėjusiems 
šioje kelionėje.

Mokyt.
K. Kaupas, 

Kolainiai.

LAIVAS.
Noriu pirkti arba užsakyti burinį laivą 

(„šliupką“). Ilgis 4,5 m — 5 m, plotis 1,5 
m, aukštis 60 cm.

Sąlygas pranešti adresu: VI. Šešta
kauskui, Kaunas, Mateikos g. 14a.

PAŠTO ŽENKLAI.
Parduodu ir mainau pašto ženklus. 100 

skirtingų ir įvairių šalių pašto ženklų 
parduodu už 50 et., 200 — už 1 lt. 50 et., 
500 — už 5 lt. Kolonijų ir kiti geresni p. 
ž. po 5 et. Už geresnius Lietuvos pašto 
ženklus duodu mainais užsieninių. Siun
timą apmoka užsakytojas. Ant voko kli
juoti oro ir smulkiais p. ž.

Alg. Lipštas, Pasvalys, Biržų g. 40a.
Mainau pašto ženklus. Pageidauju lie

tuviškų, ypač senesnių laidų. Duodu gerų 
svetimšališkų.

Psklt. Jurgis Strakšys,
Palanga, Basanavičiaus 2.

FILATELISTAI!
Už Lietuvos p. ž. duodu užsienio. Ne

priimu su Vyties Kryžium ir su švyturiu 
po 25 et. p. ž. Pageidauju oro pašto p. ž.

J. Jermolavičius, Raseiniai, Dariaus- 
Girėno g. 24. Atsakymui įdėti 10 et. p. ž. 
(nevartotą).
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 mo
kyklos statutas yra paskelbtas „Lietuvos 
Sparnų" 3 nr., iš kur galima sužinoti vi
sas stojimo mokyklon sąlygas. Prašymą 
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 d. 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 įsto
jimo formalumus ir turintieji su savim 
reikal. dokumentus, gali būti priimti mo
kyklon vietoje, t. y., ir nepadavę Aero 
Klubui prašymų iš anksto. Bet šiuo at
veju patariama pasiteirauti, ar mokyklo
je yra laisvų vietų.

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

Skautams labai patartina įsigyti sklan
dytojo specialybę.

Liudesyj.
Sesutėms Emai ir Dildai ir broliukui 

Erikui Paulauskams, jų tėveliui mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.
K. Naumiesčio jaun. skautai-ės ir skautės.

PADĖKA.
Nuoširdžiai dėkoju Zarasų, Užpalių ir 

Utenos skautams-ėms už man pareikštą 
dėl mano motinos mirties užuojautą. Ypač 
gili mano padėka Utenos skautams-ėms, 
kurie teikėsi paguosti mano brangiausios 
motinos vėlę Šv. Mišių auka.

Sktn. E d. Vojevodskis, 
Utenos tuntininkas.

A. A. VLADAS JAKŠTAS.
Visai nelauktai ir netikėtai iš mūsų 

draugovės tarpo išsiskyrė vienas gražiųjų 
jos žiedų — skautas Vladas Jakštas. Kaip 
žaibas apskriejo ta žinia visus draugovės 
skautus. Sustingo lūpose juokas — visų 
veidai surimtėjo, o linksmą nuotaiką pa
keitė gilus liūdesys. Juk dar neseniai jis 
buvo linksmas, pilnas gyvenimo mūsų 
tarpe. O gegužės mėn. 19 d. stovėjome 
visa draugovė prie naujai supilto kapo. 
Taip liūdna buvo mums palikti brolį 
Vladą amžiname miege.

A. a. Vladas gimė 1923 m. bal. m. 11 d. 
Putrių kaime, Laižuvos valsčiuje, Mažei
kių apskrity. Pradžios mokyklą lankė 
Kriukuos, o vidurinę mokyklą — Žei
mely. Buvo D klasėje.

Į skautų organizaciją įstojo 1934 m. 
bal. m. 22 d. Žeimelio Maironio draugo
vėm Draugovėje buvo pats mažiausias ir 
veikliausias skautas. 1935 m. sausio m. 
27 d. išlaikė į II patyrimo laipsnį ir buvo 
pakeltas į paskiltininkio laipsnį.

Jis, pasirgęs pusantros savaitės, mirė 
1935 m. geg. m. 18 d., jaunas, energingas, 
kupinas meilės ir jaunatvės jėgų.

Ilsėkis ramybėje, broli skaute!
Maironio dr-vės 

skautės-ai.
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Mūsų Šefo Tautos Vado Valstybės Prezidento
Antano Smetonos Vardo Dieną - birželio m. 13 d.- minėsime visi.

Žvelk—tautos danguj mums spindi 
žvaigždės trys auksinės.
Puošia trys šviesiausios žvaigždės 
padangę tėvynės.
Basanavičiaus pirmoji, 
kad lietuvių žodį, 
tautai spaudoje paleidęs, 
viešumai parodė.
Kairėje žvaigždė Kudirkos 
šviečia mūsų mintį, 
ir tautiškumu jis ryžtas 
laisvę mums grąžinti.
Dešinėj žvaigždė Smetonos, 
atgimimo vado, 
kurs išvargusiai tėvynei 
gėriu kelią rado.
Sąmonę tautos įžiebęs, 
eina pats pirmuoju 
ir tautos vadu patapęs 
Lietuvą vairuoja.
Trys šviesiausios žvaigždės šviečia 
Lietuvai šiandieną.
Trys apspiečia milijonai 
žvaigždę tą kiekvieną.

M. Grigonis.

Vyriausio skautininko laiškas skautams ir skautėms.
Brangūs skautai ir skautės!

Jau greit daugelis jūsų apleisi te mo
kyklos suolą. Bent dešimt mėnesių dir
bę mokslo darbą, dabar pradėsite skirs
tytis atostogų.

Jūs, kaip skautai-ės, vasaros atosto
gų laiko laukiate ne tik dėl to, kad ta
da bus rimto mokyklos darbo pertrauka, 
bet ir dėl to, kad vasara atneša skau
tams ir skautėms didžiulių naują progą 
dar labiau gilintis į skautybės darbą, lei
džia daryti tas puikias iškylas ir žavin
gai stovyklauti.

Mes skautai suprantame, kodėl sa
koma, kad skautas metą laiką dalina j 
dvi dalis: 50 savaičių jis laukia stovyk
los ir 2 savaiti stovyklauja. Gražioje 
Lietuvos laukų, miškų, upių bei ežerų 
aplinkoje ja.u daug metų vasarą šimtai, 
net tūkstančiai, jaunų skautų ir skaučių 
entuziastingai gieda tą puikią gamtos 
giesmę stovykloje. Geru skautų įkur
dintu papročiu dabar jau plačiai pa
seka ir kitos organizacijos, tuo dar la
biau skatindamos skautus nuodugniau 
kelti stovyklavinjp kultūrą.

Jūsų vadai, be abejo, atsidėję ir sis

temingai ruošias vasaros stovykloms. 
Aš nuoširdžiai jums linkiu visomis jėgo
mis veržtis jūsų vadovų nurodyta link
me į gražiosios mūsų tėvynės gamtos 
gyvenimą bent dviem savaitėm.

Mūsų organizacija yra daug dirbusi 
ir dabar dirba iškylavimo propagandai. 
Šimtai skautą ir skaučių kasmet žemės ir 
vandens keliais traukia po visą Lietuvą. 
Kaip tik vasara ir yra prieinamiausias 
laikas tinkamai iškylauti.

Jūs kiekvienas, be abejo, išeisite į 
gamtą stovyklon, išvyksite į šalį iškylom 
Tai puikūs dalykai ir kiekvienam jau
nuoliui labai naudingi. Tik noriu palin
kėti, kad savo stovyklas ir iškylas ruoš- 
tumėt tvarkingai, kad jos būtų ir kūnui 
mankšta ir sielai džiaugsmas. Atitinka
ma mūsų literatūra ir jūsų vadai padės 
jums turėti puikaus užsiėmimo stovy
klaujant ir iškylaujant.

Užbaigdami žiemos bei pavasario 
darbo sezoną, su tikru džiaugsmu gali
me vertinti tą didelę mūsų organizacijos 
pažangą, padarytą per tą laikotarpį. 
Kaip rimtai dirbta visi skautų veikimo 

darbai; kiek daug sielos ir jėgų įdėta 
visur į savęs tobulinimo reikalus.

Visą veikimą vainikuoja Šefo kon
kursai, kuriuos mes paskelbėme rudeni, 
pr. m. rugsėjo mėn. 9 d., minint mūsų 
šefo Tautos Vado Antano Smeto
nos 60 metų amžiaus sukaktis, ir ku
riuos skyrėme Jo jubiliejaus garbei. 
Šiandie dar yra per arti tie reikalai, kad 
visu pilnumu jau galėtumėm numatyti 
kokių didelių pasekmių visam mūsų ju
dėjimui turės tų didžiųjų konkursų dar
bas ir pasiekti rezultatai.

Pilna konkursų apyskaita bus pa,- 
skelbta vėliau, dabar aš esu pavedęs 
atitinkamai vyriausio skautų štabo su
darytai komisijai parinkti laimėtojas 
draugoves ir jas pristatyti pažymėti. 
Komisija, remdamos jai duotais nurody
mais ir įvairiais vadovybės nutarimais, 
stengiasi išrinkti tinkamiausiai pasidar
bavusias draugoves, kurios visais atžvil
giais būtų pasiruošusios nešioti Šefo 
konkursų kaspinus.

Vadovybės vardu aš širdingai dėkoju 
visiems skautams ir skautėms ir vadams,

153
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taip rūpestingai ir sumaniai dirbusiems 
ir tiek daug konkursams pasidarbavu
siems;

Atostogų laikui jūs pakeisite savo 
darbo programą ir turinį. Gal padėsite 
knygas ir,- būdami savo tėviškėse bei ar
timųjų tarpe, daugiau krypsite į gyveni
mą, plačiau susidursite su žmonėmis ir 
labiau pasklisite po visą mūsų šalį. O 
čia jus, kaip skautus-es, laukia taip pat 
nemažas uždavinys: visą laiką jūs turite 
išlikti geri ir pavyzdingi skautai, kas
dien vis tobulesni, visada, visur ir vi
siems pasiruošę padėti, daryti gera ir 
turite būti tikrai skautiškos nuotaikos!

Mes visuomet griežtai tvirtiname, 
kad garbingoje skautų šeimoje nėra vie
tos tokiems jaunuoliams, kurie negali 
būti visai nuoširdūs ir pažangūs skau
tai. Mes niekada nekreipėm dėmesio į 
skaičių, o visada tikrinam kokybės rei
kalą! Skautas stengiasi kasdien būti ge
resnis. Tai šūkis kiekvienam. O skautų 
įstatai nurodo kokia prasme reikia to
bulėti.

Todėl ir vasarai išleisdami jus iš jū
sų vienetų eilių, iš jūsų vadų bei kitų 
brolių skautų tarpo, aiškiai primename 
jūsų skautiškas pareigas!

Kaip daug pakenktų mūsų organiza,- 
cijai toks skautas, kuris užsimirštų esąs 
skautu ir apleistų savo garbingas parei
gas. Žmonės pirštais pradėtų rodyti į 
tokį, jau tikrai be garbės, jaunuolį. O 
nesąmoningesni ar skautybės nepažįstą 
gal būt net ir visai organizacijai padary
tų priekaištų dėl tokio „skauto”.

Jūsų stovyklos, jūsų iškylos, jūsų 
pramogos ir visas jūsų veikimas gali būt 
tik skautiškos dvasios ir tokios pat nuo
taikos !

Jūsų tėvelių bei artimųjų namai, ku
riuose leisite savo atostogas, yra labiau
siai tinkami parodyti kas yra skautybė 
ir kas yra tikras skautas.

Dabar visame pasaulyje yra sunkūs 
laikai, sunkumų turi ir mūsų kraštas. 
Rasite tam tikro gal nusiminimo ir ten, 
kur vasarosite. Rūpinkitės savo elgesiu 

Mūsų Šefas Valsty
bės Prezidentas 
Antanas Smetona 
visada gyvai do
misi mūsų krašto 
gyvenimo įvykiais. 
Štai Jį besišyp
santį matome ne
seniai įvykusioje 
foto mėgėjų foto 
parodoje, kur Jis 
apžiūri foto meno 
kūrybą. Greta p. 
Prezidento stovi 
prof. Kolupaila, 
foto mėg. sąjungos 
pirmininkas ir Sk. 
Aido bendradar
bis. Tarp kita, p. 
Prezidentas čia 
žiūri mūsų redak
cijos bendradarbic 
sktn. K. Lauciaus 

nuotraukas.

nepapiktinti medžiaginiai kiek prislėgtų 
žmonių. Mūsų tėvynei graso pavojai. 
Matomi ir nematomi priešai rūpinas ar
dyti žmonių nuotaiką ir kenkti ramybei 
bei vieningumui. Savo gera širdimi, tyru 
tėvynę Lietuvą mylinčiu jausmu pra
blaivink aplinką, kurioj būsi. Kad ten 
būtų daugiau šilumos ir tėvynės meilės.

Po gražių atostogų, po vasaros žy
gių, rudenį vėl bursimės į savo skiltis ir 
draugoves ir vėl toliau tęsime naudingą 
lavinimos ir auklėj imos darbą, vėl nuo
širdžiai bendrai veikdami.

Mokslo metams pasibaigus tegul su
skamba per tėvynės laukus ir pievas 
vieningas visų mūsų dainų aidas ir tegul 
mūsų šalies vėjai neša džiaugsmo ir mei
lės liepsnas j miestų mūrus ir kaimų 
grįčias!

Gerbk ir brangink skauto vardą, 
ženklą ir unijormą. O už vis labiau 
gerbk ir brangink savo skaisčią sielą, 
kad ji galėtų ištikimai tarnauti Dievui, 
tėvynei ir artimui!

Budėk!

Vyr. sktn. J. BARAUSKAS, 
Vyriausias Skautininkas.

t

Latvijos vyriausy
bė pagerbė mūsų 

organizaciją.
Mūsų vadai apdovanoti Latvijos 

valstybės ordinais.

Jau daug metų vystosi broliški 
ir širdingi Lietuvos ir Latvijos 
skautų santykiai. Visa eilė įvykių 
kasmet vis pailgina širdingos bi
čiulystės grandį.

Birž. m. 6 d. Kaune Latvijos įga
liotas ministeris Lietuvai p. Sėja 
įteikė Latvijos valstybės ordinų 
dekoracijas, kurias suteikė Latvi
jos Valstybės Prezidentas mūsų 
sąjungos Šefo pavaduotojui dr. J, 
Aleknai ir vyriausiam skautiniri- 
kui pulk. J. Šarauskui.

Abu jie apdovanoti Trijų 
Žvaigždžių III-ojo laipsnio

Broliai Latvijos skautai kasmet gegužės m. pabaigoje su pavasario švente iškil
mingai mini ir šv. Jurgio šventę. Šių metų jų šventėje dalyvavo Latvijos vy
riausybė su Ministeriu Pirmininku p. Ulmaniu priešakyje. Čia matome pradžią

— vėliavas skautų parado, kurį priėmė p, Ulmanis.

ordinais.
Širdingame pasikalbėjime, įvy

kusiame ordinų įteikimo proga, 
pareikšta dar kartą abiem tautom 
ir abiem skautų organizacijom 
brangių minčių.

Ne taip seniai Latvijos skaučių 
organizacija savo ordinu apdova
nojo buvusią mūsų skaučių vadę 
vyr. sktn. S. Čiurlionienę. Ordiną 
įteikė specialiai tam atvykusi į 
Lietuvą Latvijos skaučių organiza
cijos prezidentė ponia Albertin- 
Balodis. •

154 ■■
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Mokslo metus baigiant.
Mokslas — galingas ir brangus įran

kis žmogaus rankose. Per ištisus am
žius žmonijos įgytą patyrimą mokslas 
stengiasi atskleisti dabarties žmonijos 
kartai ir, pridėjęs dar savo amžiaus 
priedą, perduoti ateities kartų kar
toms. Mokslas stengiasi amžių bėgyje 
žmonijos įgytą patyrimą suskirstyti į 
aiškiausias, prieinamiausias formas ir 
klases, kad dabarties žmonių karta kuo 
mažiausiomis pastangomis pajėgtų kuo 
greičiausiai pažinti tas praeityje su
kurtas vertybes ir ne tik suspėtų jo
mis pasinaudoti savo gyvenimo reika
lams, bet taip pat kad dar galėtų pa
pildyti naujais išradimais bei patobu
linimais ir tada tik perduoti ateities 
kartoms.

Amžių bėgyje žmonių patirtis tiek 
specializavosi ir išsišakojo, kad šių 
dienų žmogui neįmanoma visų sričių 
pažinti ir suprasti. Šių dienų žmonės 
visas savo jėgas sukaupia tik vienam 
dalykui pažinti. Šių dienų žmonės 
siauri specialistai. Kitaip ir būti nega
li: nes patyrimas neturi ribų, o žmo
gaus amžius aiškiai ribotas.

Bet vis tiktai ne iš karto žmogus 
ima studijuoti kurią specialią sritį. 
Tas neįmanoma, "nes, pirma, beveik 
visos sritys savo užuomazgose turi 
daug bendro, antra, daugelio dalykų 
nors elementarus pažinimas naudingas 
kiekvienos srities specialistui, trečia, 
yra tokių pagrindinių dalykų, kurių 
nežinodamas ir nemokėdamas žmogus 
iš viso negalės naudotis sukurta pa
tirtimi ir vertybėmis (kalba, raštas) ir, 
ketvirta, parengiamajame moksle turi 
pariškėti atskirų asmenų gabumai ir 
pašaukimas.

Peržvelgę mūsų organizacijos narius 
matome jų didžiausiąją dalį parengia
mojo bendrojo mokslo suole sėdinčią. 
Jų darbas dabai’ baigiasi ir tuoj prasi
dės vasaros poilsio laikas. Šiuo metu 
kyla du svarbūs klausimai: 1. Visiems 
labai svarbus klausimas — kaip sunau
doti atostogų laiką ir 2. Bendrojo la
vinimo mokyklas baigusiems dar svar
besnis klausimas — kas toliau, kur 
pašaukimas veda, kokią specialybę pa
sirinkti tolimesnėms studijoms?

Į abu klausimu, nors suglaustai ir 
gal ne visai pilnai, tenka čia atsakyti.

1. Reikia gerai žinoti, kad atostogos 
ir poilsis ne išglebimui, bet kūno ir 
dvasios sustiprėjimui duotos. Nebus 
kaip reikiant išnaudotos atostogos, jei 
bus težiūrima vien tik kūno reikalų. 
Kūnui duosi valią, jis užstelbs dvasią. 
Tad reikia rasti pusiausvyrą. Kūną su
stiprinsite fiziniu darbu, normaliu po
ilsiu (laiku gulti, laiku kelti) ir mais
tu. Daug dvasinės stiprybės ir malo
numo įgausite, jei jūsų dirbamas fi
zinis darbas palengvins tėvelių ir ar

timųjų naštą. Jūsų valia neišglebs, bet 
tvirtės, jei ir turėdami laisvo laiko, 
niekeno neverčiami, ilgai nesitvarsy- 
site lovoje, bet laiku kelsite ii- imsitės 
kokio užsiėmimo. Fizinis darbas, judė
jimas, grynas oras ir saulė žadins jū
sų apetitą ir stiprins jėgas.

Bet vis tiktai vasarą nereikia už
miršti ir knygos. Nors ir po truputėlį 
paskaitant, gera knyga gaivins dvasi
nes jėgas. Šitaip turi tvarkyti skau
tas savo atostogų laiką, vis tiek kui' 
jas praleistų: namie, svečiuose, sto
vykloje, kelionėje ai’ kur nors dar ki
tur. Be abejo, naudingiau išnaudos 
laiką tas, kuris visus suspės pabūti. 
Taigi, skautams čia ir tenka rekomen
duoti savo atostogas pirmiausia pra
dėti stovyklos gyvenimu. Stovykloje 
— organizuotas poilsis ir darbas. Bet 
kitos rūšies darbas, kaip mokykloje. 
Stovyklos tradicijos kiekvienam skau
tui padeda kuo naudingiausiai susi
tvarkyti ir likusį poilsio laiką namie, 
svečiuose, ar kelionėje. Stovykla duo
da skauto-ės vasaros poilsiui toną.

2. Sunkiau ilsėtis tiems, kurie šių 
atostogų metu galutinai turi išspręsti 
savo ateitį. Mūsų sąlygose dažnai pa
šaukimas ir širdis vieną kelią rodo, 
realus gyvenimas liepia kitu keliu 
eiti. Tuo metu dažnai pirmosios tra
gizmo šalnos paliečia jaunąsias širdis 
ir nupilkina gražųjį gyvenimą. Dėl to 
ir vieno patarimo čia negalima duoti. 
Reikia atsiminti, kad skautas neturi 
nustoti vilties. Viltis ir patvarus dar-

LAIŠKAS BŪSIMAI

Brangioji Sese Abituriente!
Baigiasi paskutiniai gimnazijoje Tavo 

mokslo metai. Netruks praūžti paskuti
nės egzaminų dienos, abiturientų balius, 
ir Tu po visų šių vargų, malonumų bei 
triukšmų, parvažiuosi namo pas savo my
limus tėvelius pailsėti ir pasisemti jėgų 
ateičiai. Tau dar sunku apsiprasti su 
mintimi, kad diena, kita — ir Tu apleisi 
gimnazijos suolą. Ateis ruduo. Tavo jau
nesniosios draugės važiuos gimnazijon 
tęsti mokslą, o Tu ką veiksi?..

Šią vasarą Tu turėsi atsakyti į šį 
klausimą, Tu turėsi apsispręsti ką toliau 
Veikti, kur žengti. Daug svyravimų ir 
abejojimų teks pergyventi, bet tikiu, kad 
Tu pasirinksi tai, kas Tavo širdžiai bus 
artimiausia.

Ir štai Tu atvažiuoji universitetan. 
Čia daug kas Tau nauja, neįprasta. Pir
miausia tur būt kris į akis studentiškų 
keouraičių spalvingumas ir visa eilė 
puošnių vitrinų universiteto rūmuose. — 
Tai įvairios korporacijos, kurių kiekvie
na skelbia kokiu'’> nors gražius tikslus. 
Sesute, Tu eisi skaitydama, kas kiek
vienoje paskelbta ir neabejoju, kad pri
ėjusi prie vienos, labai kuklios, bet 
mums skautėms brangios vitrinos sustosi 
ir susimąstysi. — Tai Studenčių skau
čių draugovės vitrina.

Žinau su kokia meile ir atsidėjimu 
dirbai skautiškąjį darbą gimnazijoje. Ne
jaugi dabar drįstumei nutraukti visus 

Jas kartais ir labai ilgais aplinkiniais 
keliais nuveda į siekiamąjį tikslą.

Taigi, renkantis specialybę reikia 
žiūrėti: 1. pašaukimo (gabumų h* no
ro), 2. medžiaginių išgalių ir 3. ben
drųjų tautos ir valstybės reikalų (ko
kių specialistų mūsų tautos ir valsty
bės jėgoms ugdyti trūksta). O pasi
rinkti jau turime iš ko. Štai eilė mūsų 
aukštųjų ir specialinių mokyklų:

1. Vytauto Didžiojo Universitetas 
su teologijos—filosofijos, evangelikų 
teologijos, humanitarinių mokslų, tei
sių, matematikos — gamtos, medicinos 
ir technikos fakultetais; 2. Žemės Ūkio 
Akademija (Dotnuvoje), 3. Meno Mo
kykla (Kaune), 4. Konservatorija 
(Kaune), 5. Prekybos Institutas (Klai
pėdoje), 6. Aukštieji Kūno Kultūros 
Kursai (Kaune), 7. Pedagogikos Insti
tutas (numatytas steigti Kaune), 8. 
Dvasiškoji Seminarija (Kaune, Tel
šiuose, Vilkaviškyje), 9. Karo Mokykla 
(Aukštoj. Panemunėje), 10. Mišk. Mo
kykla (Alytuje), 11. Technikos Mo
kykla (Kaune), 12. Kultūrtechnikų 
Mokykla (Kėdainiuose), 13. Prekybos 
kursai (Kaune) ir k.

Kiekvienas, spręsdamas specialybės 
pasirinkimo klausimą, būtinai turi tar
tis ir atsidėjęs išklausyti savo tėvelių, 
mokytojų ii* pažįstamų patarimų.

Peržengiant vasaros atostogų slenks
tį ir gimstant taip svarbiems žmogaus 
gyvenime klausimams, aš nuoširdžiai 
linkiu gerai pailsėti ir lengvai įveikti 
visas kliūtis pasirenkant norimą spe
cialybę.

Vyr. sktn. K. Palčiauskas.

STUDENTEI.

sielos ryšius su skautų sąjunga? Aš tikiu, 
kad Tave vilioja ne pakrikusi studen
tiška laisvė, bet darnus, harmoningas 
sielos gyvenimas. Taip pat negaliu ti
kėti, kad būdama veikli ir darbšti skau
tė, studijuodama nerastumei valandėlės, 
kitos, skautiškam darbui. Todėl kviečiu 
Tave mūsų jaukian būrelin, nes manau, 
kad Tu čia rasi savo sielai artimų žmo
nių. Mus juk jungia skautiškos idėjos, o 
idėjinis ryšis yra bene tvirčiausias.

Tu tur būt nori arčiau susipažinti su 
Studenčių Skaučių Draugove, jos tiks
lais ir darbu. Pasistengsiu, bent trumpai. 
Tau juos apibūdiuti.

Jau pats vardas sako, kad tai skau
čių draugovė. Jos tikslas. •— Jungti stu
dentes skautes į vieningą akademinį 
vienetą, pagrįstą skautizmo sistema, stu
dijuoti skautybes ideologiją ir prisidėti 
prie skautybės idėjos plėtimo universi
teto sienose ir visoje Lietuvoje.

Studenčių sk. d-vės narėmis gali būti 
visos Vyt. Didž. Universiteto studentės, 
nepriklausančios jokia; kitai korporaci
jai. Draugovė turi didelę ateitį. Jau da
bar ji yra aktmgiausia draugovė, kuri 
prisideda prie visos Lietuvos skaučių 
darbo, o, auklėdama akademinį jaunimą, 
sudarys inteligenčių, skaučių vadovių 
kadrą, kurios pavaduos iš kūrybinio 
darbo besitraukiančią senąją kartą.

Tad nekantriai laukiam Tavęs at
vykstant! Stud, skautė Done.
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Šiandien yra gera proga ir vėliausias 
laikas pagalvoti ir Įsisąmoninti, ką reiš
kia mums turėti laisvas savas pajūris ir 
išėjimas per jį į pasaulį. Jei Lietuva jau 
seniau būtų supratusi jūros reikšmę, tik
riausiai nebūtų tekę mums tiek ilgus 
amžius svetimiems vergauti. Naujon, tie
sa, tik ekonominėn, savotiškon verguvėn, 
kap jau minėjau, buvome patekę ir pa
skutiniaisiais metais, kada mes savo kraš
to ūkio gaminius išveždavome daugiausia 
i Vokietiją arba per jos teritoriją į kitus 
kraštus. Mūsų prekyba ir tranzitas taigi 
ėjo daugiausia su šiuo kraštu ir per jį ir 
mes daug nuo jo malonės priklausėme.

Kada visa tai mums tapo suvaržyta, 
mes atsidūrėme labai sunkiose sąlygose 
ir išeitį iš šitos sunkios padėties radome 
tiktai laisvo mūsų pajūrio dėka. Per 
Klaipėdos uostą, nors ir svetimais laivais, 
mes galime šiandien pasiųsti mūsų gami
nius į naujas rinkas, į bet kurį pasaulio 
kraštą ir iš bet kurio krašto atsivežti vi
sa tai, kas mums reikalinga.

Jūros keliai yra vieni iš patogiausių ir 
pigiausių. Vanduo, kuris dengia 72 dalis 
iš šimto visos mūsų planetos žemės pa
viršiaus, įsiterpdamas jūromis ir įlanko
mis tarp įvairių žemynų, kraštų ir tautų, 
vietoje juos skirti, kaip tik priešingai, 
daugiausia juos suartina. Jūrų keliai lei
džia saugiai, greitai, patogiai ir pigiai tie
sioginiai susisiekti net labai toli esantiems 
kraštams. Vienintelis sunkumas — tolis. 
Jūroje nėra nei nepereinamų kalnų, nei 
upių, per kurias reiktų brangius tiltus 
statyti, nei dykumų, nei ypatingo kelių 
pablogėjimo metų laikams keičiantis. Nė
ra taip pat jokių muitų sienų, leidimų 

Kaip gražu matyti tvarkingą jurų skautų valtį, drąsiai raižančią juros paviršių.

pervažiuoti tarpinius kraštus arba mo
kesčių už pervažiavimą ir pervežimą. Jū
ros keliai padeda kraštams palaikyti taip 
pat labai artimus santykius su užjūriuose, 
kolonijose gyvenančiais tautiečiais, ap
saugoti juos nuo nutautėjimo.

Iš šių keleto žodžių jūs suprasite, ko
dėl tautos ir valstybės amžiais kovoja už 
mažiausią jūros pakraščio dalelę, kodėl 
net laisvo pajūrio neturį kraštai, kaip 
Šveicarija, Vengrija ir kt., ieško išėjimo į 
jūrą per savo kaimynus, statosi sau lai
vus ir jais palaiko prekybą, santykius su 
savo tautiečiais užjūry ir pan.

Turėti laisvas pajūris ir juo naudotis, 
kaip mes lietuviai šiandien juo naudoja
mės, yra dar maža. Mums reikia savo 
prekybos laivyno, savų laivų ir savų jū
rininkų ant jų. Apie 70% mūsų išvežimo 
ir įvežimo eina per Klaipėdos uostą ir tai 
visa svetimais įvairių kraštų laivais, ku
rių virš 1000 kasmet atplaukia Klaipėdon 
ir tiek pat išplaukia. Milijonus litų kas
met mes išmokame svetimiesiems. Didelė 
dalis šių pinigų liktų krašte, būtų išmo
kėta saviems žmonėms, jei mes turėtume 
bent kelis savus laivus. Mažesni mūs kai
myniniai kraštai, kaip Latvija ir Estija, 
pirmoji turi apie 250.000, antroji apie 
150.000 tonų prekybos laivyno, Lietuva gi 
vos 4.000 tonų ir tai tik upių laivyno dau
giausia svetimtaučių rankose.

Be materialinės, ekonominės reikšmės 
jūra turi taip pat labai didelės auklėja
mosios reikšmės ir įtakos tautoms. Pa
jūrių tautos yra visada ilgiausiai išlai
kiusios savo nepriklausomybę, turėjusios 
ir tebeturinčios daugiausia įtakos kitoms 
tautoms, turtingiausios. Jūra tiems, ku-

Baigiam ruoštis vasaros kelionėms.

rie ja naudojasi ir su ja susigyvena, iš- 
auklėja tvirtą būdą, ištvermingumą, grei
tą orientaciją, pasitikėjimą savimi pavo
juose, laisvės pamėgimą. Ji duoda progos 
ir galimybės pažinti svetimus kraštus, 
bendrauti su įvairių kraštų žmonėmis ir 
daug gero ir naujo iš jų pasimokyti. Že
myno tautos, priešingai, retai tėra buvu
sios pažangesnės ar stiprios. Žemyno tau
toms dažniausia tenka vergauti, arbp 
trokšti savo sienose judresnių, gyvesnių 
tautų apsuptoms, mokytis iš pirmųjų ir 
jas sekti. Sulyginkite, pavz., olandų, bel
gų, anglų, japonų, italų tautas su rusų, 
lenkų, čekų, vengrų tautomis ir pažiūrė
kite, kodėl jos skiriasi. Gražių palyginimų 
šiuo klausimu rasite prof. Pakšto knyge
lėje Baltijos jūra (jūros reikšmės žmo
nijai skyriuje).

Visa, ką jums čia trumpai suminėjau, 
rodo, kiek brangintina yra mums mūsų 
jūra, kokios yra lietuvių pareigos jai. 
Daugelis lietuvių supranta, bet užmiršta 
tas pareigas kasdieniniais rūpesčiais už
imti. Ilgus amžius apie jūrą negalvojusį 
lietuvį išjudinti yra ir bus sunkus darbas, 
bet tą svarbų darbą reikia dirbti ir jį 
turi pradėti jaunamas, kurio dvasia dar 
jauna, kuris moka užsidegti, kuriam 
lengviau nauji dalykai suprasti, jiems 
pasišvęsti.

Jūrų skautai, kurie pirmieji to darbo 
ėmėsi dar prieš pajūrio atvadavimą, ku
rių dalis dalyvavo ir pačiame vadavime, 
turi likti ir toliau pirmieji šį darbą va
ryti pirmyn. Lietuvos jaunimas jus pa
sieks. Mokykite senąją ir naująją kartą 
jūros meilės, mokykite jūrą suprasti ir 
įvertinti, gi žavioji gintaro krantų Ne
ringa, marių žiotys ir Birutės kalnas turi 
tapti kiekvienam lietuviui Mekka. Nei 
vienas lietuvis neturi likti jų neaplankęs 

iir jūros krikšto nepriėmęs.
Sktn. p. Labanauskas.
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J. Akuraters.

Naktis mėlynajame kalne.
J. Akuraters — vienas iš žy

miausių dabartinių Latvijos rašy
tojų. Jis didelis Lietuvos draugas. 
Čia dedame vieną skautišką kūri
nėlį, kuris buvo įdėtas Latvijos 
skautų laikraštyje „Ugunskurs“.

Taip gera, kad vėl vasara! Ypač skau
tui ji — Dievo dovana. Visas pasaulis ta
da atviras, keliauk kur nori. Nauji nuo
tykiai, nauji įspūdžiai. Kiek daug yra ko 
pasakoti apie šiuos nuotykius ilgais žie
mos vakarais.

Neseniai praslinko Joninių šventė. 
Skautų būreliui, prie kurio priklausė ir 
Janis Rauda, buvo pavesta suruošti eks
kursiją į Mėlynąjį Kalną ir Burtniekų 
ežerą. Janiui dabar lyg sparnai užaugo. 
Jis visus kitus džiaugsmus noriai atiduo
tų už kelionės malonumus. Ir juo toliau, 
juo geriau. Nustatytu laiku jis atvyko pil
noje kautynių aprangoje į susirinkimo 
vietą. Geriausias žinovas jam nieko ne
būtų galėjęs prikišti dėl apsirengimo ir 
skautiškų atributų. Kai visi susirinko, 
vadovas, suskaitęs ir apžiūrėjęs skautus, 
sukomandavo lipti į traukinį.

Tai, iš tikrųjų, buvo puiki kelionė. 
Janio artimiausias draugas Rudis Skudra 
sėdėjo šalia. Jie pasižymėjo kiekvieną 
stotį, įžymesnę upę arba ežerą. Diena bu
vo giedri ir šilta. Kiek daug bus dar nuo
tykių...

Po to Janis pradėjo kalbėti apie sve
timus kraštus ir pasaulio platumą. Jis 
buvo didelis geografijos knygų mėgėjas 
ir tokiu būdu sapnuose buvo aplankęs 
ne tik Gambiją ir Sahara, bet ir Indiją. 
Ceiloną, Japoniją, Himalajus. Taip pat 
buvo skaitęs apie Naująją Zelandiją ir 
apie kitas gražias Ramiojo okeano salas, 
kur amžinai pavasaris ir vasara.

— Ir žinai, gyventi galima vien vai
siais, krintančiais iš medžių. Apdenk lik 
galvą nuo karštos saulės ir gyvenk visiš
koje laisvėje, — pasakojo jis Rudžiui.

— Guli — nukrinta tau ant pilvo ba
nanas. Suvalgai jį, apsiverti ant kito šo
no ir vėl guli... Po to gali eiti į mišką pa
sižiūrėti gražių paukščių ir žiedų. Viso
kių ten matosi: papūgų, flamingų, ro
jaus paukščių. Yra ir vulkanų. Sako, iš 
žemės vietomis kylanti tikra ugnis. Gali 
išsikepti medžioklės laimikį ir čia pat už
kąsti. Nereikia kurti laužo...

Taip jis pasakojo, ir ne vienas geras 
berniokas klausėsi ir džiaugėsi.

— Kas bus, tas bus, bet ten reikia nu
keliauti. Pasaulyje nėra gražesnės vietos.

Ir po to jis pradėjo tyliau kalbėti 
draugui Rudžiui, kad ten nukeliauti nesą 
taip sunku, reikią tik sumanumo. Dabar 
geriausia su lėktuvu arba maža jachta. 
Turint gerų norų tai galima pačiam pa

sidaryti... Ot būtų ko pasakoti, kai jie 
sugrįžtų namo. Būtų malonu pamatyti 
milžiniškas gyvates ir beždžiones. Čia jas 
tik retkarčiais parodą zoologijos soduose, 
bet ir tai ne tikrąsias.

Taip vyko kelionė, kol vienoje mažoje 
stotelėje reikėjo išlipti, nes nebetoli buvo 
Mėlynasis Kalnas.

Kokia nuostabi buvo kelionė! Banga
vo rugių laukai, kvepėjo pievos. Malonus 
skautui gyvenimas vasarą! Kiek daug Die
vo kūrinių žolėje, medžiuose, vandenyje! 
Visi džiaugėsi, kai kelias pradėjo kilti į 
Mėlynąjį Kalną.

Tai čia buvo ta pasakinga vieta, apie 
kurią poetai rašė eilėraščius ir pasakoji
mus. Pagaliau jie atsidūrė kalno viršū
nėje, dabar galėjo pailsėti ir visai dienai 
įsirengti.

Kelionės vadas papasakojo apie istori
nius įvykius, kurie rišosi su Mėlynojo 
kalno apylinke, apie senovės latvių ku
nigaikščius ir jų kovas.

Nutarė naktį praleisti ant kalno, o ry
tą vėl tęsti kelione. Po to skautai būre
liais pradėjo vaikščioti po apylinkę, ap
lankė Briedės upę su gražiosiom pievom.

Vakare vėl visi susirinko. Linksmai 
pradėjo spraksėti laužas. Po vakarienės 
visi sugulė aplink laužą, kiekvienas pa
sakojo savo nuotykius, spėjo mįsles, dai
navo. Tuo tarpu lengvas miglos šydas lė
tai apklojo pievas, o šiltos nakties vėsu
mas kvietė poilsiui.

Janis Rauda gulėja šalia savo draugo 
ir abu žiūrėjo, kaip iš laužo pasikėlusios 
kibirkštys skrenda į dangų, kur retai 
spindėjo žvaigždės — kaip paklydusios 
kibirkštys... Ir jie vėl pradėjo kalbėti 
apie platųjį pasaulį.

— Žinai, antroje pusėje, už ekvatoriaus 
— pietuose, dangus esąs visai kitoks, ne
gu čia. Ten kitos žvaigždės, o saulė ei
nanti lyg į priešingą pusę, — pasakojo 
Janis Rudžiui. — Bet kaip ten bebūtų — 
kada nors reiks aplankyti gražiąsias sa
las... Jei taptumėm jūrininkais, tai leng
vai galėtume nuvažiuoti...

Ji? ilgai pasakojo įvairius džunglių 
nuotykius, apie kuriuos skaitė kelionių 
aprašymuose. Ten visa atrodė taip gražiai 
ir nuostabiai, kad apylinkė visiškai išny
ko. Jie jau gyveno nežinomose jūrų sa
lose ir vaikščiojo po nematytų stebuklų 
žemę...

Dienos ilgoji kelionė mažąją skautų 
šeimynėlę nuvargino, tad stovykla darėsi 
vis tylesnė. Pagaliau visi miegojo. Ir Ru
dis tik retkarčiais beatsiliepdavo ir pa
galiau visai nutilo.

Janis dar valandėlę fantazavo apie to
limus dausų pakraščius ir pasiryžo ten 
nuvykti. Kuriuo keliu — apie tai pagal

vos vėliau. Jam pasidarė taip lengva ir 
malonu, pamažu viskas pasikeitė...

...Didžioji jachta, kuria jie važiavo, lė
tai įšliaužė vienos salos įlankon ir arti
nosi prie kranto. Ten lengvai nuo vėjo 
siūbavo palmių miškas, ant kranto buvo 
susirinkę juodukai su žiedais nosyse ir 
ausyse. Jie laukė atvažiuojančios jach
tos.

Juodukai šoko keistą šokį.
Po to Janis Rauda su savo draugais 

išlipo ant kranto ir stebėjosi, kad taip 
greit atvažiavo.

Po valandėlės jie priėjo nuostabų miš
ką, per kurį nebuvo beveik jokios gali
mybės pereiti. Žydėjo puikios gėlės su 
nepaprastai dideliais žiedais, nejaukiai ir 
garsiai rėkė papūgos ir kiti nematyti 
paukščiai. Ką tik žirafa nutraukė ko
koso vaisių nuo aukščiausio medžio, ten 
pat ėjo raudonas flamingo, apžiūrėdamas 
skautus ir, tarytum, iš jų juokėsi.

Tai iš tikrųjų buvo gražu.
Po to Janis prisiminė liūtus ir gyva

tes. Ir jį perėmė baimė. Jei jį čia užpul
tų!.. Jis neturėjo jokio ginklo, išskyrus 
skautišką lazdą. Beveik jau pradėjo gai
lėtis, kad taip giliai įėjo į džiungles. Drau
gas Rudis Skudra buvo pražuvęs. Nesi
matė ir kitų — tur būt, pasileido į mišką.

Staiga jis išgirdo, kad kažkas sušnypš
tė ir, pasižiūrėjęs atgal, pamatė artyn 
slenkančią milžinišką gyvatę. Mikliai jis 
šoko keletą šuolių pirmyn, bet vėl gal
voje dingtelėjo nejauki mintis: kad tik 
artumoje nebūtų plėšraus žvėrio. Vos 
spėjo pagalvoti — ir tikrai! — ten jau 
tykojo viena pantera su didelėmis žalio
mis, katės akimis. Janis pamatė, kaip 
ji prisiplakė, kad mestis pirmyn. Šaltas 
prakaitas išpylė kaktą. Na, dabar ji mane 
prarys... Pantera šoko ir peršoko per jį. 
Janis apsivertė ant kito šono, bet dabar 
jau pajuto panteros alsavimą ir jos snu
kį. Jis vis dėlto nenustojo šalto proto, 
užšoko žvėriui ant nugaros, pagriebė už 
ausų ir pradėjo klykti: Pagelbon, pagel- 
bon! Rudi, eik pagelbon! Pagelbon! Eė-ė!.. 
Rudi, Rudi, pagelbon!

Jis jautė, kad žvėris nori ištrūkti iš jo 
rankų, bet jį stipriai laikė.

Po to pasigirdo draugų balsai, triukš
mas, šūkavimai ir — Janis nubudo...

Jis tvirtai buvo pagriebęs savo drau
gui Rudžiui už krūtinės ir šaukė: pagel
bon, pagelbon!..

— Na, kas čia dabar! Jani, ko tu siun
ti! — šaukė pabudęs Rudis ir vertė nuo 
savęs Janį.

Ir kiti, nubudę dėl šio triukšmo, ste
bėjosi, kas čia darosi.

— Žiūrėk, laiko mane nutvėręs už 
krūtinės ir klykia: Rudi, pagelbon! — 
Paleisk, pagaliau! Ar tu apkvaišai?

Janis atsisėdo ir delnu perbraukė per 
akis, lyg netikėdamas, kad jis yra drau- 

(Tęsinys 163 pslp.).
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TARPTAUTINĖ SKAUTŲ VADŲ KONFERENCIJA.
Kas 2 met. vis kitoje vietoje įvyksta viso pasaulio skautų 

organizacijų, susibūrusių į viso pasaulio skautų sąjungą su centru 
Londone, atstovų konferencijos įvairiems reikalams aptarti. 
Konferencijoje visų šalių organizacijos, nežiūrint jų didumo, 
atstovaujamos 6 delegatų. Ir Lietuva turi teisės kiekvieną kartą 
ten siųsti savo atstovus.

Šiemet konferencija įvyks Stockholme. Jai, kaip ir visose 
kitose, pirmininkaus pats R. Baden-Powellis, specialiai tam rei
kalui grįžęs iš Amerikos.

Kadangi ši konferencija įvyks mums draugingoje ir, ga
lima sakyti, kaimyninėj švedų žemėje, tai mūsų organizacijos 
vadovybė rūpinasi, kad ten galėtų nuvykti pilnas delegacijos 
sąstatas. Delegatais greičiausia vyks pats vyr. sktn. pulk. J. 
Šarauskas, paskui prof. S. Kolupaila, vyr. skt. A. Saulaitis, 
Vikt. Kamantauskas, sktn. J. Kasekevičius, sktn. dr. K. Avižonis 
ir sktn. K. Laucius.

VENGRIJOS SKAUTĖS.
Vengrijos skaučių organizacija šiemet mini savo 15 metų 

sukaktis. Tada ruošiama didelė skaučių rankdarbių paroda.
Sosto įpėdinio žmona, princesė Anna, Vengrijos skaučių 

globėja, lanko įvairių vietų skautes ir stebi jų pasiruošimą rank
darbių parodai ir kitoms sukakčių iškilmėms. Princesė skaučių 
reikalu kalba ir per radio.

Vengrijos primatas, kuris tapo didelis skautijos draugas, 
yra davęs leidimą organizuoti skautes katalikų mokyklose.

Tai dideli įvykiai Vengrijos skaučių organizacijoje, kuri 
ligi šiol, nors neblogai tvarkėsi, bet nebuvo labai išsiplėtojusi.

Šią vasarą Vengrijos skautės ruošia ir „kilnojamų stovyk
lų“. Viena tokia stovykla sieks ir Italiją, o kitą didelę — ruošia 
vandens skautės Dunojumi.

AR ŽINOTE, KAS IŠGELBĖJO BADEN-POWELLI?
Netaip seniai Baden-Powellis labai sirgo. Buvo rimtai jo 

sveikata susirūpinta. Jam padarė sunkią operaciją.
Jo ligos metu jam reikėjo įleisti daug kraujo. Neseniai 

paaiškėjo iš atitinkamo .raudonojo kryžiaus sąjungos pranešimo, 
kad lordo Baden-Powellio gyvybę išgelbėjo skautai vyčiai ir 
vyresniosios skautės, perleidę jam savo kraujo.

BELGŲ GERAS DARBELIS.
Belgijos karalienė kreipėsi į visuomenę, kviesdama pa

aukoti ir suteikti pagalbos žmonėms, kurie yra krizės slegiami. 
Skautai suorganizavo pagalbos kelionę. Jie susimedžiojo 250 di
delių vežimų ir važinėdami gatvėmis išvaikščiojo visus namus, 
rinkdami dėvėtus rūbus ir apavą. Kai skautai surinktas aukas 
suvežė į savo vyr. štabą, tai ne tik kad ten visuos namuos 
neliko vietos, bet atvežtiems daiktams reikėjo parūpinti dar 
vieną didelę patalpą.

Karalienė pati buvo atvykusi skautų darbo pažiūrėti, ir 
čia skautams išreiškė širdingos padėkos.

Liežo skautai taip pat panašų gerą darbelį padarė, o kad 
propaganda aukoti daiktus būtų geresnė, tai kažkur suradę ir 
drambliais jodinėdami kvietė aukoti.

Belgijos skautės labai daug sunėrė, pasiuvo ar sutaisė rūbų 
neturtingiems ir atidavė specialiai draugijai išdalinti vargšams.

Musų laikraštyje seniai bematėte Lenkijos skautų nuotraukų. Čia yra lenkų skautų būrys Budapešte, 1933 mt. pasau
linės skautų jamboree metu.
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Iškylavimas.
BUVO RAŠYTA:

Skautų Aido 8 nr. 126—127 psl. —
Įvadas.
Iškylų tikslas.
Pasiruošimas.
Reikmenės (uniforma, lazda, kuprinė, 

odinis maišelis).
Skautų Aido 9 nr. 148—151 psl. •—

Reikmenės ant diržo ir kišenėse (pei
lis, žemėlapis, kompasas, užrašų knygu
tė ir pieštukas).

Reikmenės kuprinėje (būtinos ir dar 
naudingos reikmenės).

Būtinos reikmenės (rūbai, antklodės, 
palapinė, brez. bateliai, patiesalas, puo
das, maistas, megztinukas, lietinis ap
siaustas, prausimos ir šukavimos reikme
nės, žiburys ir degtukai, vaistai, šaukš
tas, šakutė).

Dar naudingos reikmenės (batams va
lyti reikm., veidrodėlis, minkšta kepurė, 
kirvukas, puodelis, virvė, foto aparatas, 
knyga).

PAROS DARBOTVARKĖ.
Turi savo iškylai gerą tikslą, esi tin

kamai pasiruošęs ir apsirūpinęs reikme- 
nėmis. Gali tikėtis sėkmingai iškylausiąs. 
Bet dar ne viskas. Iškylos pasisekimas ir 
iškylautojo nuotaika labai sijasi su išky
los darbotvarke. Kaip praleisi dieną, 
kiek per ją nueisi, kiek padarysi, kaip 
save aptarnausi ir t. t. — tai visa eilė 
klausimų, kurie yra lygiai svarbūs.

DIENA.
Rytą.
Kada keltis? Gerai pasilsėjęs galėsi 

be skriaudos dirbti dieną. Miegoti rei
kėtų 9 valandas. Gultis geriausia prieš 
22 v. ar 21.30 v. Tad keltis išeitų rytą 
6,30 ar 7 v. Nėra per vėlu. Jei norėsi 
pamatyti gražųjį rytą, kada vasarą teka 
saulė, prabusti galėsi ir anksčiau.

Mūsų paprotys, kad skautas vos pra
budęs šoka iš lovos, žinoma, galioja ir 
iškyloje. Tad vikriai meskis iš guolio. 
Įdomu, kad kėlimasis duoda visai dienai 
toną, jei vikriai kelsies — skambesnė 
bus nuotaika. Juk yra iš žmonių patir
ties apie niurną sakoma, ,,tur būt, šian
die kaire koja iš lovos išlipo".

Atsikėlus reikia trupučiuką pavaikš
čioti, kiek pabėgioti ar pažaisti. Tai at
silieps visos dienos nuotaikai.

Pirmas darbas yra malda. Po mažutės 
mankštos skubi pasiųsti širdingą maldą 
mūsų Viešpačiui Dievui už Jo gerumą ir 
prašai palaimos savo darbui. Sa\o mal
doje prisimink savo draugus, savo arti
muosius, savo brolius skautus ir visus, 
kuriems trokšti laimės!

Dabar gali atlikti savo fizinio mankš- 
tymos darbą. Gali, jei, pav., kultivuoji 
bėgimo, šokinėjimo ar k. sportą, dabar 
kiek ilgiau pasimankštinti, visur griežtai 
prisilaikydamas atitinkamų taisyklių.

Savo guolį 'šimk iš palapinės, viską 
sukabinėk, kad iškaitintų saulė (vis vien 
ar ją matai ar ne) ir išpūstų vėjai.

Tada prauskis. Nakvoti, žinoma, pa
sirenki tokią vietą, kur yra vandens: 
upelis, ežeras ar bent geras šulinys. Da
bar, prisilaikydamas atitinkamų higienos 
patarimų, gali tinkamai nusiprausti ar ir 
išsimaudyti. Praustis turėtumei visas, o 
ne tik veidą. Skautas kasdien turi nu

siprausti visas ar bent ligi juosmens. Jei 
nėra upės ar ežero, maudyklę gali pats 
pasidaryti iš šulinio ar šaltinio vandens. 
Vienu antru kibiru vandens persipilk, 
pasitrink ir būsi po puikios vonios. Gali

Matot, yra ir tokios maudyklės mėgėjų...

dar pasidaryti ..baseiną". Sk. Aide buvo 
rašyta, kad Japonijoje ir vargingiausias 
japonas, mieste ar kaime, būtinai pasi
daro kasdien vonią. Jei jis negali kitaip, 
tai prisipila statinę vandens ir čia sau 
pasidaro maudyklę. O kaip būtų puiku, 
jei mūsų skautai galėtų tokį gerą paprotį 
išpopuliarinti mūsų tėvynėje. Gi maudyk
lę gali pasidaryti kaip darosi japonas 
arba gali ir kitaip. Minkštoje žemėje pa
darai 1—1,5 mtr. skersmens ir 10—30 cm. 
gilumo duobutę, į ją įkloji savo nepra- 
mirkstamą paklodą (po guoliu), savo pa- 
lapiniukę ar ir lietaus apsiaustą. Įpilk 
2—4 kibirus vandens •— puikiausia mau
dyklė. Tik pabandyk! Jei žemė kieta ir 
negali prarausti duobutės, tada gali ant 
žemės tokiu pat didumo ratu sudėstyti 
akmenų, velėnų ar pagalių ir pasidaryti 
panašų baseiną. Prityrę skautai taip daro.

Smagiai gali išsimaudyti ir rasoje. Pa
virtęs ant šono, pasiritindamas kelis kar
tus apsiverti ir visas kūnas yra šlapias. 
Bet su rasos maudykle taip pat būk at
sargus: 1) žolė turi būti švari, nebuvusi 
dulkėta, 2) žolėje gali būti kokių gyvių, 
kurie gali įkąsti arba gali išsigąsti, 3) gali 
susibraižyti odą ir 4) išvoliodamas žolę, 
gali savininkui padaryti nuostolių, jei ta 
žolė yra pievoje. Bet radęs tinkamą ap
linką, visgi pabandyk rasos maudyklių!

Bet maudydamasis neardyk žmonių 
papročių, jei esi sustojęs netoli žmonių 
ar sodybų; nesibastyk nuogas.

Maudytis gali: 1) jei tau nėra gydyto
jas uždraudęs ir 2) tik žinomame vande
nyje; kad jis būtų švarus ir kad vieta 
būtų nepavojinga. Dažnai taip nelaimėn 
įpuola ir geri plaukikai.

Jei laikaisi taisyklės, kad turi kasdien 
maudytis, tai tą gali daryti ne būtinai 
rytą. Niekad r.esimaudyk bent 1 vai. 
prieš ir bent 1,30 ar 2 vai. po valgio.

Pusryčiai. Būtinai pasidaryk šiltus 
pusryčius. Išsivirk sriubos, arbatos, ka
vos ar p. Rytą stipriai pavalgyk.

Pirmiausia, prieš kurdamas ugnį, pa
sirūpink tinkamo kuro ir įkuro. Pasiran
kiok šakelių, medžio gabalų. Juos tvar
kingai susidėk vienoje vietoje. Paruošk 
puodą su vandeniu virti.

Ugnį kurk tik-tokioje vietoje, kur 

nėra jokio pavojaus sukelti gaisrą: už
degti trobesį, mišką, malkų krūvą, šiau
dus ar p. Ugnį taip saugok, kaip saugai 
savo akį! Knygose Skautybė Berniukams 
ir Kaip stovyklauti pažiūrėk platesnių 
nurodymų laužų kūrimo reikalu. Nekurk 
ugnies, kur yra aplink ilga žolė, kur yra 
kadugynų, kur yra durpėta žemė ir p. 
Sukūręs ugnį visą laiką prie jos sėdėk, 
kol galutinai ji nebus užgesinta! Viską 
pabaigęs, ugniavietę perpilk vandeniu.

Apie valgį kalbėsime vėliau.
Po pusryčių švariai išvalyk visus in

dus, nusiplauk rankas, visai likviduok 
ugniavietę ir pradėk ruoštis kelionei ar 
darbui.

Susidėk daiktus; sutvarkyk kuprinę. 
Tada dar kartą apžiūrėk savo stovyklos 
vietą ir, jei yra viskas taip, kaip buvo 
prieš tavo atvykimą, ir jei nėra likę nė 
mažiausio daiktelio ar sąšlavos, kuri iš
duotų ką nors čia buvus, gali šią vietą 
apleisti.

Jei esi sustojęs tokioje vietoje, kur 
netoli gyvena savininkas, ar esi jo prašęs 
leisti čia apsinakvoti ar, apskritai, netoli 
yra žmonių, su kuriais susidūrei ar galė
jai susidurti, išeidamas būtinai užeik pa
dėkoti ir atsisveikinti. Tą padarys kiek
vienas išauklėtas jaunuolis ir kiekvienas 
skautas.

Sukūręs ugnį, visą laiką prie jos sėdėk..

Pakviesk šeimininką pažiūrėti, kaip 
tu palieki savo nakvynės vietą. Jei jis 
sutiks nuvykti, nueikite drauge ar pa
klauskit jo nurodymų, kaip galutinai su
tvarkyti stovyklavietę. Žinoma, pasitai
kys . pakviesti labai kuklių žmonių, ku
rie sakys, kad nereikia nieko tvarkyti. 
Jei nuo tos pareigos tave atleistų šeimi
ninkas, tai nuo jos neatleidžia skautiš
kas įstatas!

Daugelyje vietų tu būsi vienas pir
mųjų skautų, kurį pamatys ten žmonės. 
Ir iš tavęs, aišku, spręs apie visą skau- 
tvbę. Mažiau vartok gražių žodžių skau- 
tybei išaiškinti (tai mažai padės), bet vi
sur, visada ir su visais būk tikrai skau
tiškas (tai visumet laimėsi).

Tu iškyloje gali skautybei duoti drau
gų. Tu gali dar padidinti skautybės rė
mėjų būrį, savo elgesiu gali įtraukti naujų 
gerų berniukų, kurie taps ateityje puikūs 
skautai. Žinoma, nepradėk, vaikščioda
mas po kaimus, kaip koks pamokslinin
kas, platinti skautybę. Tai ne tavo rei
kalas. Tavo dalykas būti tikru ir geru 
skautu!

Atlikęs viską, užsidėk kuprinę, pasi
imk lazdą, leiskis į kelionę. O, palauk, 
kelinta valanda? 10. Tai normaliai ge
riausias laikas priešpietiniui žygiui.

E. B. G. K.
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Gražus baidarių paradas Kaune. “•)*“ski5
V.30.13. Kaune prasidėjo labai origi

nalus paradas -— ilga skautų ir skaučių 
virtinė išdryko Kauno gatvėmis. Kiek
vieni du nešė naują gražią baidarę. Sa- . 
vo ilgo ir didelio darbo vaisius — ke
liasdešimt savo padirbtų baidarių „krikš
tą“ suorganizavo II skautų vyčių dr-vė.

Iškilmių priešakyje buvo 
draugovės globėjas prof.

Kolupaila.
būstinės 

mis,

St. Iš savo 
gatvė- 

su or
kestru

Žalia Rūta.

iš

vyko 
į žiemos 
uostą. Čia bai
darės buvo suleis
tos į vandeni ir laukė 
..krikšto". Pagaliau 
minios išsiskyrė pasidabruo
tais plaukais, jaunimo mylimas 
ir didelis vandens sporto mėgėjas 
kan. Sabaliauskas

Jis į gausiai susirinkusią ant kranto 
Kauno visuomenę ir skautus prabilo:

„Suomiai pakraščio gyventojai sausu
mos gyventojus vadina žemės vėžiais, tuo 
pačiu lyg reikšdami, kad tik jūra, van
dens gaivalas, su kuriuo jiems reikia 
grumtis ir kurį jie pajungia savo tiks
lams, išvysto juose ir kūno ir dvasios 
energiją.

Jūs, baidarių plaukikai, leidžiatės į 
vandenį. Pasitikite ir naudojatės van
dens gaivalu: jis judrus, nepastovus ir tuo 
klastingas.

Reikia ir išminties jo prigimtį pažinti, 
stiprių raumenų jį pajungti ir budrumo 
prieš jo nepastovumą ir kaprizus. Tada 
jis jums tarnaus ir padės jūsų dvasios 
sumanymus įvykdyti.

Bet ir šis dalykas, kaip ir visas regi
masis pasaulis, anot Goethės, tik sim
bolis, tik pasireiškimas kitos tikrovės, 
iš kurios ateina šiam prasmė ir įverti
nimas.

Jaunime! Tu pats savo prigimtimi esi 
komplektas įvairių galių. Pats savy ne
šioji gaivališkas jėgas, žmogaus prigimtyje 
glūdinčias: jos neitralės.

Jei tu jas pajungsi savo dieviškojo — 
proto kibirkštėle, jos bus tau šaltinis 
jėgų pakelti didžioms aukoms, bet jei tu 
jų nesuvaldysi, leisi joms viešpatauti, 
jos tave blaškys ir nežinia ant kokios 
po vandenimi pasislėpusių klinčių už
neš Tavo gyvenimo baidarę ir perskros 
ir avarija nukentėsi, o gal ir visai žūsi, 
nes tikroji žmogaus kultūra, tai pažabo
jimas gamtos jėgų pačiame žmoguje.

Ši — vpač Viešpaties Užengimo Die
na kelia ir plečia mūsų sielą, nes at

skleidžia mūsų dvasiai naują tik
rovę, naujas sritis, kulią te

pasiekia visiškai apsi
valiusi ir sudrąsin- 

ta žmogaus 
prigimtis.

Surišti 
savo gy
venimą su 
ana tikrove, tai 
vistiek kaip kompasą pasiimti. Tuomet, 
nors ir blaškomas, vis žinosi savo tikrą
ją kryptį, vis pasieksi uostą.

Su šios minties šviesa leisk į srovę 
savo valtį", — pradėjo mylimas kanau
ninkas palaiminimą.

Giliai buvo sujaudinti skautai ir vi
suomenė. Prof. Kolupaila visų vardu pa
dėkojo geib. kan. už taip reikšmingus ir 
pamokinančius žodžius, o skautai nu
slidino Nemuno pakrantes galingu ačiū, 
ačiū, ačiū!..

Po to visi susėdo į savo baidares ir 
išsirikiavę eskadrilėmis, orkestro maršo 
garsų lydimi ėmė kovoti su srauniojo 
Nemuno bangomis.

Sus:rinkusi ant krante minia smar
kiomis ovacijomis palydėjo skautus.

VYKSTANTIEMS Į ŠVEDIJĄ VYČIŲ 
STOVYKLON.

Vykti į Švediją iki šiol užsiregistravo 
15 asmenų. Tai labai maža. Jei kas dėl 
svarbių priežasčių užsiregistruoti nega
lėjo, turėtų kuo skubiausiai kreiptis į 
vykstančių Švedijon vadovybę. Gal galė
tų, susirašius su stovyklos komitetu, ke
letą asmenų dar papildomai užregistruoti.

Vykstančių Švedijon vadu pakviestas 
sktn. dr. K. Avižonio. Vadovybėn dar 
įeina sktn. K. Laucius, xądo pavaduoto
ju, ir sktn. V. Kastanauskas, ūkio vedėju.

Paruošiamosios stovyklos nutarta ne
daryti, kadangi į Švediją dėl laivų tvar
karaščio teks anksčiau išplaukti. Todėl 
paruošiamoji stovykla Lietuvoje bus tik 
dviejų dienų Kauno apylinkėse. Pasi
ruošti teks plaukiant laivu ir Švedijoje 
prieš stovyklos atidarymą. Visi vykstan
tieji į Švediją turi atvykti į Kauną lie
pos mėn, 20 d. ir iki 14 vai. prisistatyti 
vyriausiam skautų štabe.

Draugovės vadovybė šiomis dienomis 
visiems vykstantiems išsiuntinėjo prane
šimus, kuriais prašoma reikalingų žinių 
ir nurodoma, kas reikalinga pasiimti. Ka
dangi ne visi užsiregistravusieji nurodė 
tikslų savo adresą, prašomi skubiai tai 
padaryti.

Visus raštus draugovės vadovybei 
siųsti į vyriausią skautų štabą, Kaunas, 
Nepriklausomybės aikštė Nr. 4.

VISKAS STOVYKLAI.

Ruošies stovyklauti. O ar viską turi? 
Jei ne, skubėk į Tiekimo Skyrių.

1. Didelė skilties palapinė (8—10 asm.) 
— 200 lt.

2. Kuprinės kariškos — 6 lt.

3. Įvairūs kelionmaišiai — 8, 9, 10, 12 lt. 
Specialūs jaun. sk. — 6,50 lt.

4. Vaistinėlės (odinės) — 4 lt.
5. Puodukai (kar.) — 1 lt.
6. Plėčkos (baklagės) — 5, 6 lt.; varto

tos — 0,50, 1 lt.
7. Katiliukai — 7, 8 lt.

8. Visi ženklai, skautiški leidiniai ir 
uniformai medžiagos.

Vyr. Skautų Štabo
Tiekimo Skyrius.

Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 4, 
telef. 40-71.

KOOPERACIJOS 
BANKAS

Kapitalas 3.000.000 litų 
SA I NAMAI 
Atiteki visas 
bankines 
operacijas

Laisvės ai. 62. Tel. 104, 746.

Li u lūhis parduoda:
Masiniai vartojamas 
koloniales prekes, že
mės ūkio ir pramonės 
mašinas, S.S S R. siu
vamas mašinas, viso
kias trąšas ir sėklas.
Lietūkio skyriai visuo

se didesniuose 
punktuose.

....nusus;..
Parduoda:

per savo krautuves: Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje ir Tauragėje įvairias dešras, 
kumpius, konservus ir bekono liekanas.

Gyvulių ir paukščių 
maistui parduodamii
Kraujo, kaulų ir mėsos milteliai. 
Visų gaminių kainos sumažintos.
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10



JAU VYKSTAME Į STOVYKLAS.
Nuo birželio m. vidurio prasideda sto

vyklų sezonas. Šimtai skautų ir skaučių 
visuose tuntuose traukia į stovyklas.

Linkime geriausio pasisekimo, nuošir
džiai tęsti skautiškų stovyklų tradiciją 
ir pilnai įgyvendinti knygos Kaip sto
vyklauti mintis!

STOVYKLOS GYVENIMO VAIZDELIAI.
Stovyklose.

Stovyklose ne 
tik ilsimės, bet ir 
rimtai lavinamės 
bei mokomės įvai
riausių dalykų.

įdomiai ir nau
dingai nepastebint 
prabėga 10—14 
stovyklavimo die
nų, ir kaip paskui 
nesinori apleisti 
stovyklos...

— Vilnonių^ Gelumbių Fabrikas
Jlkc. JjUOyDt B«we Kaunas - Šančiai, Drobės g. 56. 
Išleidome rinkon naujų, gražių, įvairiomis spalvomis, vilnonių medžiagų 
kostiumams, paltams ir šaulių, jaunalietuvių ir kitų organizacijų uniforminių medžiagų. 
Atsižvelgiant į sunkų laikų, medžiagų kainos žymiai sumažintos, 
■■■i Pirkdami medžiagą, kreipkite dėmesį į tai, kad medžiagos krašte kas trečias SWF1 
■■■M metras būtų antspaudas „DROBĖ“. Be šio ženklo medžiaga ne mūsų gamybos, ■■■■ai

Lietuvos Degtukas Akc. B-vė S
Telef. 40-03 ir 20-55.
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Ką ir kaip fo
tografuoja va
sarą skautas 

foto mėgėjas.
Tokio klausimo, rodos, ir kelti nerei

kėtų, nes kiekvienam aišku, kad galima 
fotografuoti visa, kas patinka, ir reikia 
fotografuoti gerai. Tačiau yra sričių, į 
kurias foto mėgėjas turi daugiau, kaip 
paprastai, kreipti dėmesio. Be to, norint 
gerai fotografuoti, reikia žinoti ir kai ku
lius specialius reikalavimus, kuriuos iš
kelia tam tikros rūšies motyvų fotogra
favimas arba fotografavimo sąlygos, 
pav., kelionėje. Tokių nurodymų čia ir 
noriu patiekti.

I.
Skautui foto mėgėjui pirmiausiai tu

rėtų rūpėti skautiškasis gyvenimas, ku
ris teikia labai dėkingų motyvų nuotrau
koms. Netrukus prasideda stovyklavimas 
ir iškylavimas — laikotarpis, kada skau
tiškasis gyvenimas gali pasireikšti visu 
pilnumu. Šį laikotarpį foto mėgėjas turi 
gerai išnaudoti.

Pradėsime nuo stovyklos gyvenimo. 
Šios rūšies gerų nuotraukų mes nedaug 
teturime, nes ligi šiol, pagal nusistojusiu.: 
papročius, daugiausiai fotografuojamas 
vadinamas oficialus stovyklos gyvenimas: 
stovyklautojų grupės, bendri su svečiai? 
pietūs, kiek rečiau vėliavos pakėlimo 
apeigos ar pamaldos. Į vadinamą kasdie
nį, užkulisinį stovyklos gyvenimą maža 
dėmesio tekreipiama. 0 turėtų būti prie
šingai — tas paprastasis, neoficialusis 
stovyklos gyvenimas kaip tik yra įdo
miausias ir juo domintis galima padaryti 
labai puikių nuotraukų. Reikia stebėti 
tuos epizodus, kurie atvaizduoja visą 
stovyklos gyvenimą, pradedant jos įsi- 
rengimu ir baigiant likvidavimo momen
tu, ir visa tai tinkamu momentu nufoto
grafuoti. Tikras foto mėgėjas fotogra
fuoja tokius stovyklos gyvenimo įvykius, 
kurie kitiems atrodo neįdomūs: kaip 
skautai dirba, ilsisi, žaidžia, vaidina ir kt. 
Ir tokios nuotraukos yra pačios įdomiau
sios ir pamokančios, nes parodo tikrąjį 
stovyklos gyvenimą ir skautų veikimą 
Tokia nuotrauka, kur koks nors „balta
rankis" nušilęs šveičia puodus, ir jam 
pačiam ir kitiems yra nepalyginamai įdo
mesnė, negu ta, kur jis su būriu savo 
draugų sudaręs .„linksmą miną" pozuoja. 
Žinoma, geriausi rezultatai gaunami, je* 
fotografuojama nematant tiems, kurie 
yra fotografuojami, nes tik tuo būdu ga
lima pagauti įdomius, natūralius momen
tus. Kai fotografuojamasis pamato, kad 
i engiamasi jį fotografuoti, tai arba meta 
savo darbą, arba ima pozuoti ir abiem 
atvejais tenka atsisakyti nuo nuotrau
kos, kuri būtų buvusi labai įdomi, jei 
nenorima be reikalo aikvoti foto medžia
gą. Foto mėgėjas stovykloje turi būti 
savo rūšies medžiotoias, kuris nelįsdamas 
į akis slankioja ir pagavęs tinkamą mo
mentą „šaudo" paspausdamas išjungiklio 
mygtuką. Kad būtų aiškiau, ką ir kaip 
fotografuoti stovyklose, labai patarčiau 
perskaityti straipsnį „Taip nereikia foto
grafuoti", kuris buvo išspausdintas per
eitųjų metų „Skautų Aido" Nr. 5(122).

Kas liečia fotografavimą iškylų metu, 
apie tai galima pasakyti tą patį, ką kal
bėjome apie stovyklos gyvenimo vaizda-

^to^CLį.uo.ti. IdekvLM.a.s

vimą. Vykdamas į iškylą, nors ir labai 
trumpą, foto mėgėjas būtinai turi pasi
imti foto aparatą ir jį nelaikyti kuprinės 
pačiame dugne, o tokioje vietoje, kad 
kiekvienu momentu, į iškylą beeinant ar 
iš jos grįžtant, galėtų fotografuoti, kai
pamato įdomų momentą.

Skautiškojo gyvenimo vaizdavimas fo
tografijos pagalba skautui foto mėgėjui, 
kaip jau minėjau, turi rūpėti labiausiai. 
Tačiau jam rūpi apskritai visa, kas fo- 
tografuotina. Vasara toks metų laikotar
pis, kada motyvų galime rasti kiekvie
name žingsnyje. Ką fotografuoti vasarą, 
nurodyti tiesiog neįmanoma. Apie tai ir 
nekalbėsiu. Aš tik noriu nurodyti keletą 
sričių, į kurias skautai foto mėgėjai tu
rėtų daugiau dėmesio atkreipti, nes jos 
Lietuvoje apleistos.

Labiausiai pas mus apleista vadina
moji tėvynės fotografija, t. y., tikslus fo
tografinis atvaizdavimas savo tėvynės: 
jos gamtovaizdžio, žmonių ir jų kūrybos 
praeityje ir dabar. Ką apima tėvynės fo
tografija, čia kalbėti negalime, nes tai 
plati atskira tema. Labai patarčiau kiek
vienam pasiskaityti straipsnį „Daugiau 
dėmesio savo tėvynei", kuris buvo iš
spausdintas 1933 mt. „Skautų Aido" Nr 
10(115). Skauto pareiga susidomėti savo 
tėvynės vaizdavimu.

Toliau, beve:k neturime gerų sporto 
nuotraukų. Vasara kaip tik patogus mo
mentas šios rūšies nuotraukoms, ne* 
vyksta įvairios rungtynės, lenktynės, 
'.porto šventės. Reikia stengtis pagauti 
gyvus, įtemptus momentus. Tai neleng
vas darbas, bet už tai labai įdomus ir 
dėkingas. Šios rūšies nuotraukas gali da
ryti tik tie, kurie turi geresnius aparatus: 
stipria optika ir geru užraktu, nes reikia 
labai trumpai apšviesti. Koks ilgiausias 
apšvietimas yra galimas fotografuojant 
judančius objektus, galima rasti mano 
knygelėje „Fotografuoti gali kiekvienas". 
Išspausdinti čia lenteles su tokiais davi
niais negalima dėl vietos trūkumo.

Lygiai nereikėtų pamiršti architektū
rinio pobūdžio nuotraukų. Tai taip pat 
palyginti apleista, o labai įdomi sritis. 
Aš ypač patarčiau daugiau susidomėti 
mūsų bažnyčiomis ir nepriklausomybei 
paminėti paminklais, kurių yra beveik 
kiekviename miestelyje. Bažnyčių viduje 
galima rasti daug didelės meninės ir isto
rinės vertės architektūrinių fragmentų, 
pav., Šiluvos, Tytuvėnų bažnyčiose, Stel • 
muižės koplyčioje ir kitur. Lygiai labai 
svarbu fotografuoti nepriklausomybės at
gavimui paminėti paminklus, kurie tur 
didelės ir meninės ir istorinės vertės 
Pagalvokit, koks puikus indėlis į mūsų 
kultūrą būtų nepriklausomybės paminklų 
albumas. O kaip jį išleisi, neturėdamas 
gerų nuotraukų?

Vadinamųjų momento arba būties 
nuotraukų sritis negalima pasakyti, kad 
būtų labai apleista, tačiau vis tik į ją 
pakankamai dėmesio nekreipiama. Kol 
kas mes daugiausiai fotografuojame tik 
gamtos vaizdus. O būties uotraukos, t. 
y., tos, kurios vaizduoja ne tiek patį 
žmogų, kiek jo veikimą, gyvenimą tokį, 
koks jis yra, tai sritis, kur per amžjus 
foto mėgėjai ras puikiausių motyvų.

II.
Iki šiol kalbėjome apie tai, ką skau

tas foto mėgėjas turėtų fotografuoti va
saros metu. Tačiau fotografavimas va
dinamose normalinėse sąlygose ir kelio

nėje žymiai skiriasi. 0 vasarą kaip lik 
toks laikotarpis, kada skautai keliauja. 
Vieni Keliauja per savo kraštą, kiti vyks
ta į užsienių stovyklas (pav., šią vasarą 
vyksime į Švediją ir Ameriką) ar šiaip 
su ekskursijomis į kitus kraštus. Dėl to 
yra būtinas reikalas šį tą patarti tiems, 
kurie keliaus. Patarimai dėl vietos trū
kumo turės būti laba: suglausti.

Foto aparatą patartina pasiimti (jei 
kas turi ne vieną) mažą, greit paruošia
mą fotografuoti ir žinomą, įprastą. Su 
geriausiu aparatu, jei prie jo nebūsi pri
pratęs, gausi blogas nuotraukas.

Prieš kelionę foto aparatą reikia aty- 
džiai patikrinti. Reikia apžiūrėti, ar vis
kas tvarkoje: ar gerai veikia užraktas, 
ar neprakiūrę dumplės, ar nejuda objek
tyvo laikyklis, ar neatsisukę lęšiai, ar 
nėra dulkių ir kt. Būtinai reikėtų pada
ryti nois porą nuotraukų ir jas išryškinti 
Tik po to, įsitikinus, kad aparatas vi
siškoje tvarkoje, galima leistis į kelionę.

Kelionėje foto aparatą reikia saugoti 
kaip savo akį. Saugoti jį reikia nuo daug 
ko: sutrenkimų, dulkių, drėgmės ir, pa
galiau, nuo vagių. Kas važiuoja, pav., 
motociklu, negali foto aparato drauge su 
bagažu rišti motociklo užpakalyje, o tur; 
įsidėti kišenėn. Dulkės yra didžiausias ir 
landžiausias foto mėgėjo priešas, ypač 
pajūryje. Dėl to nefotografuojant apara
tą visuomet reikia laikyti makštyse ar 
kišenėje, susuktą į ką nors. Negalima 
dėti į aparatą filmos kur pakely, kai pro 
šalį dumia automobiliai ar pajūryje vė
jui pučiant. Pajūryje ir jūromis plaukiant 
visumet reikia laikyti aparatą gerai su
suktą, nes jūros drėgmė jam labai ken
kia.

Negatyvinės medžiagos patartina į 
kelionę pasiimti iš namų, nes ne visur 
galės gauti reikalingo formato, šviežios 
ir geros rūšies medžiagos. Patartina pa
siimti tik tokią medžiagą, kurios savumai 
gerai žinomi, nes tik su tokia medžiaga 
galima gauti gerų rezultatų. Geriau pa
siimti kiek jautresnę medžiagą, kad ap 
šviečiant galėtų turėti šiokį tokį „re
zervą“.

Kas vyks į užsienius, turi pasiteirauti, 
ar leidžiama vežtis be muito foto apa
ratus ir kas draudžiama fotografuoti 
Beveik visuose kraštuose yra varžomas 
tų ar kitų objektų fotografavimas ir net 
griežtai baudžiama. Ypač dideli suvar
žymai veikia Vokietijoje, SSSR, ir iš da
lies Čekoslovakijoje. Kas kur draudžia
ma. reikia pasiteirauti tų kraštų, į ku
riuos keliaujama, atstovybėse arba nors 
kelionių biuruose. Tačiau geriausiai pa- 
siinformuoti apie draudimus fotografuoti 
nuvykus į vietą.

Keliaujant į svetimus kraštus, pra
vartu pasiimti apšvietimo matiklį ar ge
tas lenteles. Kas šių priemonių neturi, 
tegu nepašykšti nuotrauką apšviesti, nors 
ir pietų kraštuose keliautų. Ten daug 
šviesos, bet už tai ir šešėliai gilūs, o rei
kia apšviesti tiek, kad šešėliams pakak
tų. Dėl to svetimuose kraštuose reikia 
apšviesti maždaug tiek pat, kaip ir na
mie. Šio straipsnio gale įdedamos kelio
nei apšvietimo lentelės vasaros laikui. 
Jose nurodyta apytikriai apšvietimo da
viniai ir kaip nustatyti aparatą, kad su
sidarytų tinkama ryškumo zona.

Ką fotografuoti kelionėje? Tai klau
simas, kuriuo reikėtų daug pakalbėti. 
Trumpai suglaudus, galima pasakyti, kad 
fotografuotina visa tai, kas atvaizduoja 
tą kraštą, kuriame keliauji, jo gyvento
jus, paprbčius, kultūrą. Reikia fotogra
fuoti gamtos vaizdus, tipus, gyvulius, 
architektūros kūrinius, didelius techni-
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kos įrengimus, vitrinas ir kt. Nepatarti
na fotografuoti tokius vaizdus, kurie lai
komi gražiais ir pardavinėjamos atviru
tės. Geriausiai nusipirkti atviručių, o fo
tografuoti tai, kas nepardavinėjama.

Fotografuoti galima ir patartina iš 
susisiekimo priemonių: traukinio, garlai
vio ar automobilio. Fotografuojant iš 
traukinio negalima apšviesti ilgiau, kaip 
’/įso—1/aoo sek. Langą reikia atsidaryti, 
ant palangės nesiremti. Objektyvą nusta
tyti ant begalybės ir fotografuoti tik to
liau esančius objektus. Galima fotogra
fuoti ir pačiame traukinyje. Čia galima 
apšviesti ilgiau, net iki ’/io sek. Garlai
viu plaukiant reikia apšviesti neilgiau 
kaip Vioo sek.

Tiems, kurie šią vasarą plauks bai
darėmis, įsidėmėtina, kad foto aparatą 
geriausiai laikyti sandariame guminiame 
maišelyje ir jį pririšti prie baidarės, kad 
nesušlaptų ir apsivožus nenugarmėtų į 
dugną. Motyvai su vandenimi labai „le
pūs“ — reikia žinoti, kaip ilgai apšviesti. 
Per trumpai apšvietus vanduo atrodo lyg 
sustingęs, o jei per ilgai apšviečiama •— 
viskas susilieja į neryškią masę. Judan
tį vandenį fotografuojant reikėtų laikytis 
tokių apšvietimo normų: vidutiniškai ju
dantį apšviesti apie Vso sek., o kai dide
lis bangavimas •— apie Vioo—V200 sek.

Mokantiems vokiečių kalbą labai pa
tartina įsigyti foto žurnalo „Photoblatter“ 
š. m. birželio mėn. 1 d. numerį. Visas šis 
numeris skirtas keliaujantiems foto mė
gėjams ir yra daug labai naudingų pata
rimų bei nurodymų.

Kaune galima gauti visose foto krau
tuvėse. Šio laikraščio atstovas Lietuvai 
yra p. O. Vitkopas, Kaunas, Duonelaičio 
g-vė 7.

Atskiras
60 cnt.

numeris pardavinėjamas po 
Sktn. K. Laucius.

Šios kelionės lentelės tinka fotografuoti judantiems objektams iš rankos birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. laikotarpyje, 
vartojant gerą ortochromatinę medžiagą, jautrumo 13/io—15/io Din (23—25° Sch.). Kalnuose ir pajūryje apšvietimo laiką 

imti dusyk trumpesnį. Taip pat dusyk trumpesnis apšvietimo laikas, jei medžiagos jautrumas 18/i« Din.

Motyvai

Aparatams formato: 24X36 mm, 
3X4, 4X4, 4l/2X6 ir 6X6 cm.

Aparatams formato 5X8 ir 6X9 cm.

Nustatymas ir 
ryškumo zona 

metrais

Dia
fragma

Apšvietimo 
laikas

Nustatymas ir 
ryškumo zona 

metrais

Dia
fragma

Apšvietimo 
laikas

Tipai, kalbą žmonės ar artumoje esančių 
mažučių vaikų grupė

Nustatymas 3 m. 
Ryškumas nuo 
2,50 iki 4 m.

5,6 ir
6,3

’/o o iki l/50 
sek.

Nustatymas 3 m. 
Ryškumas nuo 
2,50 iki 4 m.

9 V25 iki V50 
sek.

Grupės, dideli būreliai vaikų, muzikan
tai, prekyviečių ir gatvių scenos, lėtai 

važiuojančios susisiekimo priemonės.

Nustatymas 5 m.
Ryškumas 

3,50—10 m.

7,7, 8 
ir 9

V20 iki ‘/50
sek.

Nustatymas 3 m.
Ryškumas 

3,50—8,50 m.
9 ’/25 iki V50 

sek.

Eisenos ar procesijos, susisiekimo vaiz
dai, stočių peronai, priplaukią prie kran
to laivai, garlaiviai ar laivai žiūrint nuo 
tiltų, restoranų ar kavinių sodai, liaudies 
šokiai, turgavietės,’ šventoriai su einan

čiais maldininkais.

Nustatymas 8 m.
Ryškumas
5—40 m.

00.O
'

’/so iki l/ioo 
sek.

Nustatymas 10 
m. Ryškumas 
5,50—69 m.

9 1;50 iki */ioo 
sek.

Panoramos, sodžių ir miestų vaizdai iš 
aukščiau, vaizdai stogų ir didelių aikš
čių iš viršaus, uostų vaizdai, geležinke
liai su einančiais traukiniais, dideli žmo

nių susibūrimai. Viskas su artuma.

Nustatymas 10 
m. Ryškumas 

5 m—M

00

’/i 00 arba 
’/50 sek. su 

lengvu filtru

Nustatymas 12 
m. Ryškumas 

5— "
9

1/ioo arba 
1/50 sek. su 

lengvu filtru

(Plaktis mėlynajame Raine.
(Tęsinys iš 157 pslp).

gų tarpe. Taip, taip tikrai buvo — dėkui 
Dievui! Nei džiunglių, nei panteros!

Po to jis išgirdo juokus...
— Tur būt, susisapnavo. Pačiupęs 

draugą, smarkiai spaudžia jį ir dar kly- 
kia, kad jam padėtų.

— Tai dėl ilgo miegojimo. Žiūrėk, sau
lė jau aukštai, o jis dar miega,.— juokėsi 
vyresnieji draugai. Janis apsidairė. Taip 
— jau rytas! Visa apylinkė spindi nuo 
šildančios saulės. Ten matosi pati gra
žioji vieta — Mėlynasis kalnas. Kaip ne
paprastai ramūs medžiai. Žemiau matosi 
pievos ir laukai. Šen ten dunkso beržy
nėliai, kaip nuostabios salos. Už laukų 
baluoja vieškeliai... Ten toliau mirga 
Burtnieko ežeras su savo veidrodžiu. Ant
roje pusėje, už miško — ten teka gra
žioji Gauja pro ąžuolynus ir tylias sody
bas. Vidžemė, gražioji Vidžemė, gražioji 
Latvija!

Čia pat kalno medžiuose gražiai gie
da paukščių choras. Balti debesėliai plau
kia per dangų, kaip didelės, baltos burės.

Janis šypsosi ir džiaugiasi, kad jis yra 
čia pat savo mieloje gimtinėje, kad čia 
nėra nei džiunglių, nei krokodilų, nei 

panterų, tik gražios, lygios pievos ir dir
vos. Jis greit atsikelia ir nusispjauna dėl 
savo nakties kelionės. Kaip gera, kad tai 
buvo tik sapnas. Jis apie tai niekam ne
pasakos. Be pajuokos, nieko kito nesu
lauks. Dievas su jomis — su tolimosiomis 
žemėmis! Kur dar tokia graži žemė, kaip 
čia! Ir jis norėjo giliai įkvėpti ir uždai
nuoti.

Jis bėga prie šaltinio nuplauti akis, 
kad išnyktų visi sapnai. Kai užaugs di
delis, tada galės keliauti į tolimus kraš
tus.

— Žinai ką, — sako jis savo draugui 
Rudžiui, — pirmiausia gerai susipažinsi
me su Latvija. Kažin, ar verta tuoj leis
tis į tolimas žemes.

Iš latvių k. vertė 
skilt. Br. Raseiniškis.

Karo invalidams šelpti 
Komiteto įmonės

Kaunas, Duonelaičio gatuč 37a, tel. 60S.

[vairūs ženklai, antspaudos, štam
pai, monogramos, uniforminės sa
gos. Patogiausiomis sąlygomis uni
forminį bei civilinį drabužį pasisiū
dinsite įmonėse — darbas geras, 
nebrangus. Didelis medžiagų pasi
rinkimas. Krautuvėje, Laisvės Al. 
18, tel. 616. Įvairūs ženklai, kepu
rės, vėliavos, diržai, spalvotos me
džiagos priedams, galionas, suta- 

žas, antpečiai ir kt.

Atmink tris vardus^ . SKAUTYBĖ BERNIUK. 2,50 lt.

Tai svarbiausios sezono 
knygos. Geriausi driugai ir 

vadovai I

2. KAIP STOVYKLAUTI. 5 lit.
3. ŽAISK 1 6,50 it
Išleido SKAUTU AIDAS

163

13



VISI Į STOVYKLAS!

Pradedame didįjį žavingųjų sto
vyklų laiką.

ŠEFO VARDINIŲ LAUŽAU.
VI. 13 bus mūsų Šefo Valsty- _ 

bės Prezidento Antano Smeto
nos vardinės. Skautai turi tra 
diciją tą dieną, arba jos išva
karėse, ruošti Šefo vardinių 
laužus su specialia programa.

Laužuos skaitlingai dalyvauja 
ir visuomenė.

O ŠEFO KONKURSAI BAIGTI.
Speciali komisija dabar atsi

dėjusi svarsto konkursų apy
skaitas ir ruošia projektus 
konkursų užbaigimui. Laimėto 
jas, pasirėmus komisijos tikri
nimo rezultatais, parinks vy
riausias skautų štabas. Tiki
masi, kad konkursų rezultatai 
bus paskelbti Šefo vardinių 
proga. Prieš tai vyr. sk. štabas 
turės specialų posėdį.

ATSKRIS L. VAITKUS.
Birželio m. viduryje jau lau

kiama iš Amerikos atskrendant 
Įeit. Vaitkaus, kuris pagal Ame
rikos lietuvių norą vykdo Da
riaus ir Girėno žygį ligi visiško 
laimėjimo. Jis bus iškilmingai 
sutiktas. Visur jo lauks ir skau- 
tai-ės.

VYRIAUSIAS SKAUTININKAS 
dar kartą tam tikru aplinkraš
čiu paskatino skautų vadus šią

SKAUTE,
graži Lietuvos gamta Tave kviečia joje pagyventi. Tu 

ten gali patirti daug džiaugsmo, rasti nuoširdžios meilės ir 
tikro pasitenkinimo.

Imk savo reikmenes ir vyk į puikiuosius mūsų tėvynės 
miškus ir laukus.

Ten Aukščiausiajam dėkinga Tavo siela skaidriai 
džiaugsis gamtos grožiu.

Tad vyk į stovyklą, keliauk į iškylas!

MES SU RĖMĖJAIS IŠ VIENO!

Draugovėje turi būti širdingi 
ir draugiški 'antykiai su rėmė
jais. Yra puiku, jei rėmėjai do

vasarą iškviesti ko didžiausį 
skautu skaičių stovyklauti.

0 skautams ir skautėms Vy
riausias Skautininkas paskelbė 
specialų savo laišką, kurt 
spausdiname š’ame Skautų 
Aide (žiūr. 153—154 psip.). 

Ukmergės tunto jaunesniųjų skautų-čių vadų kurselių dalyviai su savo vadovybe.

misi skautu gyvenimu. Juos 
čia reikia įtraukti. Ir... sudaryti 
tam tikrų patogumų.

JŪRŲ SKAUTŲ DARBAS.
Vyr. sk. štabo jūrų skautų 

skyrius šiuo metu ruošia jūrų 
skautams darbo programą šiai 
vasarai. Ji bus išsiuntinėta vi
siems vienetams birželio mėn 

viduryje. Tarp kito, numatom; 
prieš pat jūros dieną sušaukti 
Klaipėdon visus jūrų skautų 
vienetų vadus trumpiems, bet 
grynai praktiškiems jūrininkys 
tės — jūrų skautystės kursam;.

Tuo tarpu skyrius pataria 
vienetams susirūpinti visų jūrų 
skautų išmokymu taisyklingai 
plaukti, taisyklingai šokinėti 
vandenin bent iš 1 mtr. aukš
čio, pradėti plaukiojimus valčių 
rikiuotėje ir, labai svarbu, su
daryti gerą susižinojimo su vi
sais skautais planą vasaros me
tui ir gerą ryšį su vyr. štabo 
jūrų skautų skyriumi per tunto 
vadovybes.

Uniformos, plaukiojimo ir k. 
klausimuose griežtai laikytis 
tebeveikiančio statuto taisyk
lių.

SKAUTAI LAIMĖJO UNI
VERSITETE.

V. D. Universiteto teisių fa
kulteto taryba kasmet skelbia 
temas studentų konkursiniams 
darbams rašyti. Geriausiai to
kius darbus parašę gauna pre
mijos po 500 litų. Šiemet kon
kurse dalyvavo ir du studentai 
skautai, korp! „Vytis" nariai: 
skt. H. Lukoševičius rašė Dar
bas kalėjime ir v. sklt. Al. 
Broel Flateris — Kuršo ir Lie
tuvos teisiniai santykiai iki 
XVIII a. pabaigos. Abu fakul
teto tarybos pripažinti laimėję 
konkursą; jiems ir paskirtos 
abi premijos.

LIETUVOS PAJŪRIS 
ŠNEKA...

Jau anksčiau gražiais darbais 
užsirekomendavo Klaipėdos 
skautės.

Jos savo tarpe turi nemaža 
rimtų darbininkių: Reichertie- 
nė, Lesnauskienė, Gudelienė 
ir k.

V. 29 d. minėtos ponios da
vė ižodį. O VI. 2 d. skautės su
rengė arbatėlę Viktorijos vieš
butyje prasidėjo skaučių lau

žu. Nenuilstanti sktn. L. Ma- 
numaitytė pasveikino svečius ir 
nupasakojo šios arbatėlės tiks
lą. Dvi skaututės įteikė p. Klai
pėdos Kr. Gubernatoriaus žmo
nai Kurkauskienei gėlių pluoštę. 
Scenoje gana vykusiai sesutės 
suvaidino du veikaliukus.

Bendrai, arbatėlėje buvo link
sma, skautiška nuotaika. Nuola
tos skambėjo daina. Svečių tar
pe be ponios Gubernatorienės 
buvo Klaipėdoj viešintis anglas 
direktorius Mr. Walter G. Cha- 

pan su ponia, Klaipėdos tunti- 
ninkas sktn. Skėrys, sktn. kap. 
Kukutis, draugovių draugininkai 
ir daugelis kitų.

Skautų Aido kelionė VI. 8-10. 
baidarėmis Paneriai — Kaunas, 
prof. Kolupailos vadovaujama, 
jau prasidėjo. Išvyko apie 80 
baidarių su maždaug 150 žmo
nių, daugiausia skautų-čių ir ži
nomų vandens kelionių mėgėjų.

Geriausio pasisekimo!
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OFICIALINĖ DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO 

ĮSAKYMAI.
Nr. 4.

Kaunas, 1935 m. gegužės mėn. 2 d.
§ I-

Vyriausio skautų štabo jūrų skautų skyriaus vadą skauti
ninką leitenantą Bronių Michelevičių, jam pažam prašant, 
atleidžiu iš tų pareigų.

§ 2.
Skautininkui leitenantui Broniui Michelevičiui, ėjusiam 

jūrų skautu skyriaus vado pareigas, reiškiu skautiškos padėkos. 
§ 3.

~ Vyriausio skautų štabo jūrų skautų skyriaus vado parei
goms eiti paskiriu skautininką jūrų leitenantą Paulių Laba
nauską.

Vyr. sktn. dr. J. Alekna,
Šefo Pavaduotojas.

Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas, 
Vyriausias Skautininkas.

Nr. 5.
Kaunas, 1935 m. gegužės m. 14 d.

§ L .
Pasirėmęs Vyriausio Skautų Štabo nutarimu ir Vyriausio 

Skautininko tarpininkavimu Vyriausio Skautų Štabo sąstatą 
papildau skautų lavinimo instruktoriumi, turinčiu Vyriausio 
Skautų Štabo nario teises.

§ 2.
Pasirėmęs Vyriausio Skautininko tarpininkavimu Vyriau

sio Skautų Štabo skautų lavinimo instruktorium paskiriu skau
tininką dr. Kostantiną A v i ž o n į.

Vyr. sktn. dr. J. Alekna,
Šefo Pavaduotojas.

Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas, 
Vyriausias Skautininkas.

Nr. 6.
Kaunas, 1935 m. gegužės m. 18 d.

§ L
Biržų tunto tuntininką pulkininką leitenantą Kleofą Vy

tautą Michalauską, jam pačiam prašant, atleidžiu iš tun
tininko pareigų.

§ 2.
Pulkininkui leitenantui Kleofui Vytautui Michalauskui už 

taip rūpestingą tuntininko pareigų ėjimą reiškiu skautiškos pa
dėkos.

Vyr. sktn. dr. J. Alekna,
Šefo Pavaduotojas.

Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas, 
Vyriausias Skautininkas.

IŠ BIRŽŲ TUNTO.
— V.10. baigėme didįjį Šefo 

konkursą. Net rankos pradėjo 
skaudėti bekalant tuos taškus. 
Na ir sukalėme! I-ąją vietą Bir
žų tunte laimėjo bene IlI-oji 
Kęstučio dr-vė.

— Šv. Jurgio šventės proga 
keletas biržiečių skautų vadų 
buvo sk. Šefo apdovanoti orde- 
nais, bei pakelti į vyresnius 
laipsnius.

— V.30. Gražų Šeštinių po
pietį skaisti pavasario saulutė 
išviliojo mūsų skautes (iškyla
vo Birutės ir Mirgos dr-vės) j 
gamtą paiškylauti. Na ir išky
lavo! Virė sriubą su spirgučiais, 
kepė kiaušinienę, žodžiu, dirbo 
sušilusios. Na, bet ir valgyti 
buvo ko! Koks skanumėlis! Tie
sa, iš sriubos buvo ištraukta 
keletą uodų, bet tai niekis, pa
lyginus, kai pernai viena drau
govė iškylaudama rado puode

išvirusią varlę... Na, bet iška
los tikslas buvo ne vien tokius 
skanius pietus išvirti. Buvo no-, 
reta skautiškai pažaisti, pasi
grožėti gamta... Bet tas nelem
tasis lietus! Kad papliupo ir dar 
su perkūnija. Sulindo skautu- 
kės į palapines (šių tik pusant
ros tebuvo) ir ištupėjo pusiau 
šlapios, ligi kol skaisti saulutė 
vėl išlindo iš po debesies. Ta
da laužas. Po laužo, viską su
tvarkiusios, grįžo patenkintos į 

’ namus, laukdamos ir daugiau 
panašių iškylų (tik be lietaus). 
Iškylai vadovavo psktn. M. 
Bernšteinaitė.

— Šiemet stovyklausime gra
žioje, gražioje vietoje, netoli 
Pasvalio, gražiame miške, tarp 
dviejų upių. Visai kaip rojuje 
(mat, rojus buvo tarp dviejų 
upių). Stovykla prasidės VII.5. 
ir pasibaigs VII.15. Jau galuti
nai suformuotas stovyklos šta-

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSAKYMAI.

Nr. 13.
Kaunas, 1935 metu gegužės mėn. 17 dien.

*§ 1-
Kauno Pilies tunto X jaunesniųjų skaučių-tų draugovę, 

esančią Veršvuose, vadovaujamą paskautininkės Marijos Bar- 
niškytės, tuntininkui tarpininkaujant, iš Kauno Pilies tunto su
dėties išskiriu ir priskiriu prie Kauno skaučių tunto.

§ 2.
Raseinių tunto tuntininką skautininką Leoną Radvilą, 

jam pačiam prašant, atleidžiu vieneriems metams atostogų.
§ 3.

Raseinių tunto tuntininko pareigas laikinai eiti paskiriu 
skautininką Viktorą P a p e č k i.

§ 4.
Vyriausio skautų štabo jūrų skautų skyriaus vado padėjėją 

skautininką Andrių Pietą, jam pačiam prašant, atleidžiu trims 
mėnesiams atostogų.

§ 5.
Paskautininki Antaną Valaiti, jam pačiam prašant, ka

rinei prievolei atlikti, atleidžiu vieniems metams atostogų.
Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas, 

Vyriausias Skautininkas.
Vyr. sktn. Ant. Saulaitis, 

Adjutantas.

Nr. 15.
Kaunas, 1935 metų gegužės mėn. 18 d.

Biržų tunto tuntininko pareigoms eiti paskiriu Biržų val
džios gimnazijos direktorių skautą vyti Juozą Vosylių.

Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas,
Vyriausias Skautininkas.

Vyr. sktn. Ant. Saulaitis,
Adjutantas.

L. S. S. LIUDIJIMAI.
— Studenčių skaučių draugovės skautės Vladės Gėry bailės 

L. S. S. liudijimas (I ser.) 24 nr. yra dingęs.
Radus liudijimą grąžinti vyriausiam skautų štabui.

PRITRŪKO SKAUTŲ AIDO.
Skautų Aido, Vadovės ir Skautų Vado š. m. pirmųjų nu

merių jau pritrūko. Todėl administracija nebegali vėliau 
užsisakiusiems tų pirmųjų numerių nusiųsti. Ji siuntinės tik 
tuos numerius, kurių turės.

bas. Ir stovyklautojų netruks 
Žadame ir iš Klaipėdos „im
portuoti" kelis skautus bei 
skautes ir supažindinti su Bir
žų — Pasvalio apylinke ir įdo
mesnėmis vietomis. Stovyklaus 
taip pat ir jaun. skautai toje 
pačioje stovykloje, bet tik 3 
dienas. Tikimės, kad ir mūsų 
stovyklą aplankys vyr. skautų 
štabo nariai.

— Taip pat, jei ne draugovė, 
tai tikrai viena skiltis vyks i- į 
Panevėžio rengiamą stovyklą — 
sąskrydį.

— Extra telegrama: Birželio 
m. 12 d. 8 vai. 30 min., mieli 
broliai ir sesės, visi lipkit į la
bai aukštus medžius bei į ra
dio bokštus. Na, ir kodėl gi? 
Ogi todėl, kad biržiečiai Šefo 
vardinių išvakarėse Biržų pi
liakalnyje kurs didelį, didelį 
laužą. Taigi, aukščiau palipę, 
gal ir jūs pamatysit, jei ne La
žo programą, tai nors dūmus, 
ar kibirkštis. Be to, radio „spe- 
cai‘ žadėjo įrengti prie laužo 
radio „priimtuvą" bei „siųstu
vą". Taigi.- turintieji radio, pra
šomi tuo laiku pasiklausyti. 
Kviečiame tą dieną atvykti į

Biržus, pasižiūrėti įvairios lau
žo programos. Bet jei kas iš 
jūsų kurs tokį laužą, tai ir jums 
biržiečiai linki kuo didžiausio 
pasisekimo. Tas pats Ig. Pr-s.
KAUNO AUŠROS TUNTAS.
Dalyvavom kariuomenės šven

tėje. V.26. kartu su kitomis or
ganizacijomis kariuomenės ir 
visuomenės susiartinimo' šven
tėje. Čia tuntas pasirodė gra
žiai ir drausmingai. Jurūnas.
JŪRŲ SKAUTAI ATSILIEPIA.

Kauno jurų skautų Žuvėdrų 
valtis. Nors mūsų nedaug, bet 
dirbam smarkiai. Neseniai įsi
gijom jūrinę valtį (kurią greit 
krikštysim) su irklais ir burėm. 
Nežiūrint šalto pavasario, su ja 
pradėjom plaukioti V.12. ir jau 
išplaukiojom 2< vai. (per 5 kar
tus). Plaukiam ir burėm, nors 
dabar ypač „neramūs" vėjai. 
Šiemet numatom padaryti plau
kiojimą: Kaunas — Nida —
Klaipėda, o gal ir Palanga. 
Truputį sunkiau su lėšom, — 
net skolų turim, bet ką darysi, 
kad visko reikia. Valčiai vado
vauja v. skltn. V. Švedas.

Jurūnas.
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KĖDAINIŲ TUNTUI 10 METŲ.

Geg. m. 5 d. Kėdainių tuntas 
iškilmingai minėjo savo 10 metų 
sukaktis.

Pirmieji skautų vienetai Kė
dainiuose buvo įsteigti dar 1922 
m. spalių m., bet dėl vadų trū
kumo berniukų draugovės veiki
mas neįgavo tada rimtesnio po
būdžio ir ji turėjo žlugti. Ta
čiau 1924 m. spalių m. 2 d. M. 
Valavičiui pasiseka atgaivinti 
skautų draugovę, o lapkr. m. 9 
d. Dotnuvos Akademijoje, vyr. 
sktn. J. Kuprionio pastangomis, 
įsisteigia studentų-skautų būre
lis. Skautų veikimui Kėdainių 
apskrityje padėtas rimtas pa
grindas ir 1925 m. bal. m. 23 d. 
skautų šefo aktu sudaromas Kė
dainių tuntas su tuntininku vyr. 
sktn. Kuprioniu priešaky, 1926 
m. spalių m, Krakėse, K. Ban
džiaus pastangomis, įsisteigė 
mišri skautų-skaučių draugovė, 
o 1927 m. rugsėjo m. į Kėdainių 
tunto sudėtį įeina jūrų skautų 
laivas. 1928 m. lapkr. m. 17 d. 
įvyksta pakeitimai tunto vado
vybėje: vyr. sktn. J. Kupnonis 
tuutininko pareigas perduoda 
psktn. V. Bačinskui, kuriam ta
čiau buvo sunku gyvenant Dot
nuvoje betarpiai vadovauti skau
tams, todėl savo padėjėju pasi
rinko gimnazijos mokytoją vyr. 
skilt. (dabar sktn.) A. Vaškevi
čių, kuris nenuilstamai, be per
traukos, tas pareigas eina ir da
bar. 1931 m. kovo m. vėl kei
čiasi tuntininkai: psktn. V. Ba- 
činskas išvyksta ir jo vietoj ski
riamas dabartinis tuntininkas 
ats. kap. Pr. Baranauskas. Ka
dangi tunto štabas perkeliamas 
į Kėdainius, tad ir skautų vei
kimas pagyvėjo ne tik pačiuose 
Kėdainiuose, bet ir visame ap
skrityje. 1931 m. kovo m. 22 d. 
Šėtoje steigiama Šarūno draugo
vė, o rugp. m. 29 d. Grinkiš
kyje atskira lapinų skiltis, kuri 
1933 m. bal. m. 5 d. pertvarko
ma į Vilniaus draugovę. 1932 m. 
kovo m. 4 d. likviduojamas jūrų 
skautų D. L. K. Gedimino lai
vas. Pagaliau, 1934 metų lapkri
čio mėn. 27 d. Kėdainiuose stei
giamas I-sis skautų vyčių Mika
lojaus Daukšos būrelis, vado
vaujamas skt. A. Vaškevičiaus 
Tokiu būdu dabartiniu metu vi
same tunte yra 5 draugovės (2 
skautų, 1 skaučių ir 2 mišrios), 1 
skautų vyčių būrelis ir 19 jau
nesniųjų skautų vienetų. Narių 
iš viso yra 752 (skautų — 166, 
skaučių — 104, jaun. skautų •— 
225, jaun. skaučių — 250 ir pa
skirų asm. — 7). Jeigu atsiminti 
1931 m. pradžią, kada Šv. Kazi
miero išvakarėse išstojo daug 
vadų su skautais visai netikėtai, 
ypač iš Birutės draugovės, — ir 
palyginti su šios dienos būkle, 
— tenka pripažinti didelę tunto 
veikimo pažangą (skautų skai
čius padidėjo 6—7 kart). Tai 
nuopelnas ne tik dabartinių va
dų, bet ir visuomenės, kurios 
palankumas leidžia tuntui sėk
mingai vykdyti savo programą, 
Už nuopelnus skautiškam darbui 
Kėdainių tuntininkas Pr. Ba
ranauskas Šv. Jurgio šventės 

proga tapo apdovanotas svasti
kos ordenu.

Šventė Kėdainiuose prasidėjo 
dar išvakarėse, gegužės m. 4 d. 
19 vai. Šv. Jurgio bažnyčioje 
gausingai dalyvaujant skautams. 
Dekanas kun. Pranckietis atlai
kė gedulingas pamaldas už žu
vusius karius. Iš bažnyčios visi 
nuvyko į kapus, kur tapo uždė
tas vainikas ant pirmojo žuvu
sio už Lietuvos nepriklausomy
bę kareivio P. Lukšio kapo. 
Reikšmingus žodžius tarė tunti
ninkas Pr. Baranauskas. Grįžus 
iš kapų, skautai pradėjo ruoštis 
kitos dienos iškilmėms, o vy
čiai susirinko iškilmingai sueigai, 
į kurią atvyko malonus svetys 
vyr. štabo sktn. A. Jurgutis, pa
sakęs skautams vyčiams nuotai
kingą, gilios išminties kalbą. Vė
liau, pasiruošti įžodžiui prasi
dėjo „susimąstymo valandėlė“, 
po kurios, susėdę į du vežimus 
visi nuvyko į Taučiūnų kaimo 
laukus. Čia skautai vyčiai atliko 
įžodžio davimo ceremonijas, ku
rios visiems dalyviams padarė 
didelio įspūdžio.

Kitą dieną 9 vai. 30 m. Šv. 
Jurgio bažnyčioje įvyko iškil
mingos pamaldos, kuriose daly
vavo ne tik Kėdainių, bet ir 
Šėtos bei Krakių draugovės. 11 
vai. gimnazijos salėje Įvyko iš
kilminga sueiga, kurioje daly
vavo vyr, štabo atstovai skt. 
Jurgutis ir skt. Motuzaitė, tunti
ninkas, tunto štabo nariai, skau
tai vyčiai, visi skautai ir svečiai. 
Tuntininko pavaduotojas skt. A. 
Vaškevičius padarė platų prane
šimą apie tunto nuveiktus dar
bus per dešimtį metų.

Sueigai pasibaigus, Įvyko 
skautiškos parodėlės atidary
mas. Atsilankiusieji turėjo pro
gos dar kartą įsitikinti, ką skau
tai gali nuveikti savo ranko
mis. Vakare gimnazijos salėje 
įvyko viešas skautų-čių pasiro
dymas, vaidinimas ir pasilinks
minimas. Aplamai, ši šventė 
praėjo labai įspūdingai ir skau
tams, o lygiai ir svečiams, pasi
liks dar ii-*-i atmintoje.

Br. P-lis.

LIOLIAI, Rietavo valse.
Su pavasario šypsančia sau

lute ir mūsų, kun. Tumo-Vaiž
ganto dr-vė iškilo. Liolių pr. 
mokykloj suruošėme geg. 5 d. 
Motinos dieną. Motinų džiaugs
mui 4-ios draugovės kandidatės 
davė jaun. skaučių įžodį, ku
rioms iš Rietavo atvykusi sesė 
Januškevičienė uždėjo kakla- 
raikščius ir pasakė malonią kal
bą. Po to vienai jaun. skautės 
motinai, turinčiai skaitlingiausią 
šeimą, įteikė dovaną. Be to, visi 
mokyklos vaikai įteikė savo mo
tinėlėms po gėlių puokštę.

Visa mokykla vieningai užgie
dojo Lietuvos himną, padainavo 
keletą skautišk" dainų, pade
klamavo motinai skirtų eilių, 
pašoko tautiškų senovės šokių, 
pasportavo, muzikai pritariant, 
pažaidė ir . gale suvaidino skau
tišką veikalėlį: „Paskutinį kar
tą". Motinėlės ir svečiai liko 
patenkinti.

Dr-kė V-nė.

NAUJA DR-VĖ ŠEDUVOJE.

IV. 27 Šeduvoje (Panev. t.) iš 
buvusių V Kęstučio dr-vės ne- 
moksleivių s’-^utų susidarė nau
ja Lizdeikos dr-vė, kuri 1V.30 d. 
pradžios mokykloje padarė pir
mąją sueigą. Po dr-ko sveikini
mų ir įsakymų, kuriais buvo su
skirstytos pareigos, skautai pa
dainavo ir išsiskirstė, džiūgau
dami, kad dr-kas žada netrukus 
suruošti įžodį. Prie dr-vės vei
kia ir vyr. sk. būrelis, kuris ti
kisi netrukus duoti vyčių įžodį.

V. 5 Lizdeikos dr-vė miesto
savivald. patalpose kukliai, bet 
nuoširdžiai paminėjo motinos 
dieną. Miško dvasia.

SKAPIŠKIS LIŪDI.

1V.28 atsistatydino mūsų my
limas draugininkas, skilt. Ketras 
Jakubėnas, ir V.8 išvažiavo at
likti karinės prievolės. Skapiš- 
kėnai džiaugiasi jo nuopelnais, 
nes keletą metų atgal nebuvo 
nei vieno skauto, o aabar, svety, 
atvažiavęs gali surasti skautų 
vyčių būreli, Skapiškio skau
tams remti draugiją, Gedimino 
dr-vę, žygiuojančią per miestelį, 
ir keletą jaun, skautų dr-vių.

Gedimino dr-vė įsigijo 6 kup
rines, sudarėme fondą ir renka
me aukas pastatyti Skapiškio 
Skautų vardu kryžių Skapiškyje, 
steigiame knygynėlį, o broliui 
Petrui, už didelius nuopelnus, 
linkime viso ko geriausio,

Sietuviškis.

VABALNINKAS TRIUMFUO
JA.

1935,1V.28 — data, kuri Va
balninko skautų istorijoj užims 
labai gražią vietą. Tą dieną 
mes šventėme šv. Jurgio šven
tę, o kas svarbiausia, mes, vy
resnės skautės, sulaukėm seniai 
laukto dalyko — savo įžodžio. 
Dar dabar neišnyksta iš akių 
pirmo pavasario lauželio ruseni- 
mas. Mus atlankiusi psktp, Va- 
liušaitė taip sugebėjo mūsų 
įžodį pravesti, kad mes jo nie
kad neužmiršim. Bet čia labiau
siai reikia dėkoti mūsų mieliau
siam, niekad nenuilstančiam 
broliukui, psktn. Viliūnui. Jo su
manymas, jo rūpestis, o mūsų 
— neapsakomas džiaugsmas su
laukus tokios šventės.

Laimingoji sesė.

IR VABALNINKAS TAŠKUS 
KALA.

Šefo garbei konkursas ir 
mums galvas pramušo. Nuspren
dėm visi įsigyti sanitaro specia
lybę, Tempiam savo prietelį, 
med. gyd. p. Švedą, į klasę ir... 
nemanėm, kad tokius „vargus“ 
užsitrauksim. Kelis kart per sa
vaitę „vargstam" po valandą — 
kitą, o mūsų mielas prietelis nė 
nemano pasigailėti: vieną bai
gia, kitą ima dalyką ir taip galo 
nesulaukiam...

Tikimės savo „vargo" gerų 
vaisių: gerą krūvą taškų, o nau
dos nė neapsakyti!

Taškų kalvis.

IŠ TAURAGĖ^.

Nuo III.30 Tauragėje vyksta 
skiltininkų kursai. Dalyvauja 
visi skiltininkai, paskiltininkiai. 
Kursus veda psktn. Kizevičius, 
o jo padėjėju — psktn. Urbonas. 
Kursų sueigos šaukiamos šeš
tadieniais ar sekmadieniais. Pa
šnekesius, žaidimus ir kita veda 
vietos skautininkai.

Nemažas tauragiškių skaičius 
dalyvavo Klaipėdos skiltininkų 
sąskrydyje. Dabar stengiamės 
įgyvendinti parsivežtas žinias,

V.4 skautams remti draugija 
suruošė vakarą, kurio pelnas 
eis stovyklos išlaidoms. Skau
tai, mokytojo psktn. Kizevičiaus 
režisuojami, suvaidino L. Giros 
dramą Kerštas. Dekoracijas gra
žiai nupaišė mokyt, vyr. skilt. 
Varanka. Skautų orkestras pa
grojo keletą dalykėlių. Progra
ma buvo gan plati ir turininga. 
Svečių irgi turėjome gražų bū
relį. Išmušus 24 vai. visi su
bėgome į apatinę salę sveikinti 
mūsų mylimą tuntininką Jaku- 
bonį vardo dienos proga. Tuo 
ir pradėjome švęsti patrono šv. 
Jurgio šventę ir Motinos Dieną.

V.5 visi uniformuoti žygiavo
me pasimelsti už mamytes. 18 v. 
turėjome iškilmingą tunto su
eigą. Mūsų šeima padidėjo ke
liomis dešimtimis naujų skautų. 
Nusipelniusieji vadai buvo pa
kelti į vyresniškumo laipsnius. 
Bet labiausiai mus nudžiugino 
Šefo aktas — mūsų tuntininko 
pavaduotoją psktn. j. Įeit Na- 
majūną pakėlė į skautininko 
laipsnį, o 7 p, Ž. K. Butegeidžio 
pulko vadą pulk. Genį už dide
lius nuopelnus skautijai apdova
nojo svastikos ordinu. Ir vienas 
ir kitas sueigoje dalyvavo, todėl 
mes turėjome laimės juos pa
sveikinti griausmingais valio, 
kuriuos jie girdėjo išlėkdami iki 
lubų. Sueigą baigėme dainomis 
ir raketėmis. Buvo . atsilankę 
daug skautų tėvų, ir visi jie iš
siskirstė patenkinti.

Skit. V. L.

IŠ UTENOS PADANGĖS.
V.5 Utenos skautai-ės ir skau

tai vyčiai minėjo Šv. Jurgį ir 
Motutės dieną. Į sueigą atsilan
kė skautų globėjai, visuomenė ir 
daug mokinių. Ypatingai įdomią 
paskaitą pasakė d-ras Stepona
vičius, pritaikytą Motutės die
nai. Vėliau buvo linksmoji dalis 
ir šokiai. Per šokius griežė pa
čių skautų-čių stygų orkestras,

D-ro Basanavičiaus ir Mildos 
d-vių draugininkai prieš Vely
kas buvo paskelbę margučių 
konkursą. Tad šia proga buvo 
ir margučių paroda. Gražiau
siems margučiams skyrė dova
nas. I premiją gavo B, Stan
kūnaitės margutis.

Žėrutis.
NAUJAS LAIVO VADAS.
Ukmergė. Jūrų sk. vyr. valtn. 

Andriui Risovui išvykus karinės 
prievolės atlikti, jo vieton pa
skirtas 1 p. D. L. K. Gedimino 
pulko j. 1. V. Klinavičius. Da
bartiniu laiku laivo įgula yra 
padalinta į dvi valtis, kuriose 
yra po 9 sk.

Valtn. E. Vengianskas.
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rfUXUVANDEN!
KELIAI

900 km Žemaitijos upėmis.
Lygiai po savaitės laiko kelionės au

dringame Nemune, išplaukėme į ramią, 
plaukiančią per didžiules Klaipėdos kraš
to pievas, Miniją.

Upė gili, vanduo teka lėtai, tad nors 
ir prieš vandenį, bet sparčiai varomės 
pirmyn. Abipus upės išsitiesia kaimai. 
Čia gyventojai daugiau myli savo upę 
Beveik kiekvienas ūkininkas ties savo 
trobomis, ant upės kranto pasistatęs suo
liukus, kur kaimynai susirenka pasipasa
koti ir pypkių išrūkyti.

Ligi kanalo važiavome laimingai, bet 
pravažiavus kanalą,, prasidėjo naujas ke
lionės etapas. Pirmiausia randame už
tvarą, nuo kurios ligi 700 mtr. užgrūsta 
popiermedžiais. Iš kaimyninių miškų iš
kirstus medžius tiesiog meta į upę ir šie 
žemyn plaukia ligi užtvankos, kur ir su
sigrūda. O iš čia sieliai, ar pakrauti į 
baidokus vežami į paskyrimo vietas. Su
tikę tokią pirmąją kliūtį, turėjome ga
benti baidarę ant pečių, kol pasiekėm 
laisvą vandenį.

Jei pakeliui rasdavome užtvarų, prie 
kurių nebuvo susgrūdę popiermedžiai, tai 
tokį barjerą su „Danute" šokte peršok- 
davom. Žinoma, prisieidavo gerokai įsi
bėgėti, o kartais toks žygis pavykdavo 
tik po kelių kartų, bet buvom patenkinti, 
kad nereikėjo lipti krantan

Pasiekiam Priekulę. Miestelyje šventa
dieniška nuotaika.

Už Priekulės Minija pasirodo visame 
savo grožyje. Krantai statūs, apaugę me
džiais, kartais sutinkame gražias saleles. 
Kartais upė plaukia miško viduriu. Van
dens tėkmė kas kart sriaunesnė, pati upė 
seklesnė, sutinkame pirmuosius akmenis 
kurie vėliau mus tiek pykino ir draskė 
mūsų laivelio dugną ir šonus. Nevienoj 
vietoj sutikdavome tokią smarkią sro
vę, kad kartais panašu į mažą krioklį. 
Vietomis šiuos krioklius jėga patindavo
me, bet kartais po kelių bandymų tek
davo lipt’ į vandenį ir laivelį traukte 
užtraukti.

Pažinę 'pirmuosius smagumus Žemai
tijos upėje, apleidome Klaipėdos kraštą 
ir atsidūrėme Gargžduose. Čia turėjome 
apsirūpinti maisto atsarga, nes jos turė
jo užtekti lig’ Plungės. Pakeliui artimes ■ 
nio miestelio nebuvo. Miestelis purvinas, 
gatvėse kojom laužyti grindinys. Su di
deliu įdomumu apžiūrėjome ugniagesių 
stoginę, pastatytą viduryje balos. Gal būt 
ir praktiška.

Juo plaukėm tolyn, tuo kelionė įdo
mesnė. Dažnai priseina traukti laivelis.

Pakeliui pasitaiko daugybė malūnų, 
priseina aplink, krantu, gabenti „Danutę", 
nes čia užtvankos neperšoksi.

Ligi Kartenos Minija gana gili. Nėra 
akmenų, tad Kartenoj buvome greit. 

Gražus bažnytkaimis, gatvė tiesi, lygiai 
grįsta, keletas krautuvių, beveik visos 
lietuvių rankose.

Išvykus iš Kartenos nedaug teko lai
veliu naudotis. Upė taip prigrūsta akme
nų, kad vietomis po keletą kilometrų 
teko traukti baidarę. Negana to, pakeliui 
malūnai, taip, kad trauki laivelį, pro ma
lūną tenka nešte nešti, nusileidai tven 
kinin, pavažiavai šimtą metrų ir vėl iš 
pradžių.

Čia gyventojai baidarės nebuvo matę. 
Tad bekalbant netiki, kad mudu vien 
tik pažinti savo kraštą važiuojame, spė
ja, mus turint specialę misiją.

Vaikai bauginasi pamatę raudonus 
irklų galus. Merginos pamatę slepiasi už 
trobų ir tik mums nuvažiavus tolyn, iš
drįsta iškišti iš už sąsparos galvą.

Moterys nuo kranto koliojasi, kad 
maudymosi rūbuose važiuojame. Girdi, 
gėdos neturime.

Vienoj vietoj tiek daug akmenų, kad 
teko čia pat pievoj dirbančių ūkininkų 
prašyti, kad mus pervežtų per užuo
lanką. Tuo būdu sutrumpėjo kelias 2,5 
klm. akmenuotos upės.

Nutarėm nakvoti Liepgirių malūne, 
tad nors vėlus vakaras, upėje klojasi rū
kas, nuo kaktos prakaitas varva, kojos 
vandeny nuo šalčio virpa, laivelis pilnas 
vandens, daiktai šlapi, bet užsibrėžto 
tikslo pasiekiam. Malūne pasitenkinam 
duona su pienu, nors būtume ir kaulus 
sugraužę.

Liepos mėn. 26 d. 13 vai. pasiekiam 
Babrungą. Upeliukas labai menkas, bet 
išvažiavę iš seklios Minijos buvome nu
džiugę, turėsią gilesnį vandenį. Pasirodė 
kad tik pati intaka šiek tiek gilesnė. 
Toliau upė labai vingiuota, sekli, dugnas 
smarkiai akmenuotas, vanduo begaliniai 
sriaunus, krantai aukšti.

Babrungas pirmoji mus pasveikino 
nauju kelionės smagumu — prakiurino 
mūsų garlaivį.

Reikia pastebėti, kad remontas nėra 
greitas darbas. Reikia skylę užlopyti, 
nudažyti dažais, kad vanduo nesisunktų. 
Dažai, žinoma, turi išdžiūti pirm negu 
pateks laivelis į vandenį.

Norime keliauti tolyn, bet paaiškėjo, 
kad ligi Plungės 16 km siauro akmenuotu 
dugnu upelio, o vieškeliu tik 6 km, tad 
nusprendžiam išeiti ant plataus vieške
lio ir prašyti pirmo važiuojančio vežime 
nugabenti mus Plungėn. Turėjom laimę.

Greit buvo pakrauta „Danutė" ve
žiman, mudu į laiveli ir lyg lėktuvu vyks
tame Plungėn •— turgun.

Plungė nemažas Žemaitijos miestelis. 
Žymus savo medinėmis klumpėmis ir 
žirgynu, kur auginami žemaitukų veislės 
arkliai. Klumpes pirkti gavome, bet žir

gų matyti neteko, ganyklose buvo.
Čia pat apžiūrėjome Oginskio parką, 

susipažinome su vysk. Valančiaus vardo , 
žemės ūkio mokyklos mokytojais, ku
rie išlydėjo mudu tolimesnėn kelionėn. 
Žinoma, krante ir taip daug publikos 
prisirinkę buvo.

Ligi Platelių ežero Babrungą siaura, 
krantai tankiais krūmais apaugę, taip, 
kad ne tik kad akmenys kliudė keliau
ti, bet ir šakos akis braižė. Šiame ruože 
ypatingai daug malūnų, kurie dar dau
giau kelionę sunkino.

Gyventojai mažiau sukalbamesni, il
gai neatsako klausiman, bendrai, neno
riai kalba; moterys daugiau kolioja uz 
maudymosi kostiumą.

Privažiavome paskutinį Babrungo 
malūną. Iš čia nebetoli ir Platelių eže
ras. Sustojome nakvynei. Vakarieniauja
me su visa šeima iš vieno bliūdo žemai
tišką putrą.

Pradedu daržinėje ant senų šiaudų 
migti, kas tai kopėčiomis lipa. O gi gre
timo kaimo ūkininkas — šaulys, manęs 
mus plėšikais būsiant, norėjęs su šauliais 
suimti, bet sužinojęs, kad turistai, tai 
ateinąs pasišnekėti.

Prasilavinęs senas viengungis, daug 
laikraščių išsirašo, knygų skaito, ūkyje 
naujoviškumus įveda, bendrai visam kai
mui oatarėjas.

Praslinko vidurnaktis, o jis vis nė ne
mano judėti. Ir vartausi ir žiovauju, mie
go norisi, o ryt saulei tekant turime iš
vykti, tiesiog nebesigirdi jo pasakojimų, 
kuriuos vis kartoja.

Tik pirmieji gaidžiai išvedė mano sve
čią.

Išaušo gražus vasaros sekmadienio ry
tas. Bebrunga gili, vanduo švarus, taip, 
kad netrukus įplaukėme į Platelių ežerą 
— didžiausį ir gražiausi Žemaitijoje. Vi
duryje daug salų, visos apaugę mišku 
Vanduo — lyg veidrodys.

Pasakoja saloje, švedų laikais, buvę 
įtvirtinimai padaryti, tiesa, dar ir dabar 
saloje griuvėsių matosi, aplink pylimo 
būta, o žmonės švininių kulipkų ir ak
mens sviedinių, galvos didumo, randa.

Būk tai, karaliaus Zygmanto žmona 
Bona mėgdavusi į šią salą užjoti, tiltas 
iš kranto buvęs, žvejai sakosi ir dabai 
dar polių galus vandeny matę. Čia ją 
gyventojai nužudę už jos žiaurų ir ištvir
kusi būdą.

Saloje žmonės pinigų ieškoję, bet ati
darius pogrindžio duris, pasipylusi smala 
ir ieškotojai išbėgioję (Papasak. Bra- 
žinskis Jonas, Bebrungų kaim., Platelių 
valse.).

Mums bepietaujant pradėjo kilti vė
jas, tad ėmėme dairytis kranto. Aplink 
miškai, gyvenamų vietų nesimato. Vie
name krante pastebėjome bežvejojančius, 
tad jų linkui ir patraukėme.

Ligi žvejų kokie 3 km. Iš karto mu
dviejų nepastebėjo. Praplaukę kokį km, 
pamatėme, kad žvejų laivas smarkiu 
tempu iriasi krantan. Užgulam irklus ir

Akc. B-vė „Liteks“ Telefonai: 853, 42-13’. 
Sandėlis, Klaipėda, Aukštoji g-vė 14 nr. Telefonas 13-74.
Gamina elegantiškus vilnonius audinius vyrų ir moterų rūbams. Mūsų 
gaminiai savo kokybe ir pigumu pralenkia užsieninius išdirbinius. Rei

kalaukite mūsų medžiagos visose krautuvėse.

„URMAS“Akc. Bvė
Kaune, Vilniaus g. 21. Tel. 4101
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pasivejam. Vienas iš žvejų šoka ežeran 
ir nors vandens aukščiau juostos, pasku
bomis krapštosi į krartą. Antras atsigu
la laivo dugne.

Prisėjo keletą kartų sušukti, kad bėg
lys sustotų. Ilgai negalėjome priversti, 
kad liptų į savo lawą. Žmogus visai šla
pias, perbalęs, dreba. Ne geresnę išvaiz
dą turėjo ir laive gulėjęs, nors jau vyrai 
buvo su ūsais.

Kuomet iš* pirmo išgąsčio atsipeikėjo, 
klausiam, ko išsigandę. Pasakoja pamatę 
ežere tik kokius tai skydus ■— besikil- 
nojant, o vėliau ir galvas iš vandens 
kyšančias, mat, saulės blizgėjime laive
lio nesimato, o mudu buvome maudy
mosi rūbuose, manę būsiant baidykles, 
nes, girdi, dažnai Pilies saloje vaiduok
lius matę, o čia kaip tik šventadienis, 
pačios mišios, jiedu gi vietoje į bažny
čią žūklauti išvažiavę.

Tikri buvę, kad jiems vaidinasi.
Kuomet laivelį pačiupinėjo, nors pra

džioje bijojo — pasisiūlė nunešti ligi ar
timiausio ūkininko.

Čia pasisamdę arklius nuvažiavome 
Žemaičių Kalvarijon — apie 18 km. Pa
keliui apylinkės labai gražios, vietos kal
nuotos, daug miškų. Vieškelis gerai su
tvarkytas, medžiais apsodintas, šalyke- 
lės akmenys nubaltinti.

Paliekam laivelį vežime, patys klebo
nijom Ne klebonija, o marijonų vienuo
lynas.

Labai maloniai priėmė, sutiko apnak- 
vydinti.

Ryto metą aplankom įžymias vietas, 
apžiūrime gražią bažnyčią, įdomų tiltą, 
katras statytas ant sukrautų akmenų, 
sutvirtintų šakomis

Po vienuoliškų pusryčių rengiamės 
kelionėn. Prie laivelio susirinkusi minia 
Ateina ir klebonas palydėti. Atsisveiki
name ir nuleidžiame irklus vandenin, tik 
staiga pasirodė virš laivelio vanduo, reiš
kia jau skylė.

Priseina greit krantan šokti ir grieb
tis remonto.

Čia daugiausia kalti maldininkai, ku
rie tuščius butelius sumeta upėn. Mūsų 
„Danutė“ ant tokio sudaužyto butelio ir 
persipiovė.

Liepos m. 30 d. nuo Žemaičių Kalva- 
lijos Varduva išplaukėme žemyn. Upės 
vaga tvarkoma. Iškastas kanalas, kran
tai pavasario vandens išplauti, todėl upė 
sekli, bet plaukti galima.

Pasiekiam Sedą. Čia upelis virsta gra
žia upe. Nors daug Lietuvos upių ma
čiau, bet Varduva atrodo iš visų upių 
būsianti gražiausia. Gaila, kad mūsų dai
niai jos neapdainavo.

Vanduo skaidrus, krantai, vienas že-

Centralinė Lietuvos Pieno Perdirbimo 
Bendrovių Sąjunga

„PIENOCENTRAS“
Būstinė: Kaunas, Laisvės ai. 29a Nr. 
Tel. „Pienocentro“ centralinė. Skyrius: 
Šiauliai, Stoties g. 19 nr. Telef. 510 
Šaldytuvai: Kaune ir Klaipėdoje. 
Organizuoja ir įrengia kooperatines 

pienines ir grietinės nugriebimo 
punktus.

Aprūpina per pienines pieno statyto
jus visomis pienininkystės reikmenimis. 
Superka per kooperatyvus aukščiau

siomis pasaulinės rinkos kainomis 
kiaušinius.

Eksportuoja: sviestą, kiaušinius, sū
rius, kazeiną ir kitus pieno produktus. 

mas. lygūs, apaugęs mišku, kitas aukš
tas, status, ir taip visu keliu krantai mai
nosi. Čia dešinėje aukštas, toliau kairėje, 
dešinėje žemas, o kairėje aukštas.

Sedoje apsirūpiname maistu ir varo
mės tolyn. Važiuoti smagu, srovė žemyn 
greit neša.

Bet smarkiai apsigavome. Pasirodė 
didžiuliai akmenys, mūsų kelionės smar
kiausi priešai, Bet čia jie daug piktesni, 
negu plaukiant prieš vandenį. Čia, jei jau 
užplaukei ant akmens, tai esi tikras, kad 
dugne ar šone skylė.

Rugpiūčio m. 2 d. apie vidurdienį 
įplaukėme Venton.

Venta plati, bet apylinkės neįdomios, 
visur pilka, kur-ne-kur krūmeliai. Ligi 
Vadaksties plaukėme pagal Latvijos sie
ną. Skirtumo tarp kaimyninių valstybių 
nesimato.

Sustojame pirmame Ventos krante 
išsitiesusiame Viekšnių miestelyje. Ap
leistas. Niekui negauname pavalgyti, kol 
galų gale kokioje tai špitolėje gavom 
kiaušinienės.

Tuoj už Viekšnių į Ventą įteka srau
nus Virvytės upelis.

Antrą dieną atsiduriam Papilėje. Čia 
Venta nebegili, priseina brendant laivelį 
vilkti, bet smagiau jaučiamės, negu Var
duvoje.

Papilėje aplankėme istoriko Simano 
Daukanto kapą. Nors senas kapinynas, 
bet kapas gražiai sutvarkytas. Matyt, ne
užmiršta žemaičiai savo veikėjo.

Vienoje arbatinėje beužkandžiaudami 
randame Skautų Aidą, matyt, skautų gy 
venama. Gaila, neteko pasikalbėti.

Papilės krantuose prisirenkam suak
menėjusių kriauklelių ir vabzdžių. Čia 
jų daug esama.

Kelionė ligi Kuršėnų pavyksta laimin
gai.

Tuoj už Kuršėnų turėjome pirmą di
džiulę Ventoje avariją Vaikai bežvejo- 
dami, kad būtų prie ko pririšti bučius, 
prikalė pilną upę baslių, kurių iš viršaus 
nesimato, ant tokio tai baslio ir užva
žiuojame. Dugnas per, pusę. Mano ben
drakeleivis šoka upėn, pasirodo, vandens 
ligi kaklo.

Priseina nutraukti kelionę ir nakvoti.
Patenkame savanorio ūkin. Gražiai 

sutvarkytas. Šeimininkas laimingas ir 
linksmai pasakoja, kaip su ginklu ran
koje vijo neprašytus svečius iš tėvų že
mės. Patenkintas savo darbo vaisiais.

Rugp. m. 9 d. pasiekiame Ventos ka
nalą. Pasinaudoti juo netenka, vandens 
nedaug ir tas pats tiek priaugęs žolių, 
kad nei važiuoti nei bristi negalima. Tad 
iš Tolučių kaimo apie 21 vai. važiuosime 
arkliais į Padubysį. Ilgai derėjomės dėl 
kainos, visi nori nežmoniškai brangiai 
Po ilgų ieškojimų ir derybų, išvykome.

Saulei tekant, pasiekiam Padubysį. 
Nuleidžiame laivelį Dubyson, patys gi 
pirmon daržinėn ant šieno, kol neparei
kalavo vištos užleisti jų gūžtų, mat, no
rėjo kiaušinius dėti.

Gyventojai lenkai, nors gaila jų kalbą 
girdint, koks tai nežmoniškas ' žargo
nas, — proša panų do viduria, Jurgi po- 
daj prendko pagaliuki, tik žeby suki byl".

Pradžioje važiuojame Ventos kanalu, 
kuris čia, kaip ir prie Ventos upės, akli
nai užaugęs žolėmis. Netrukus įvažiuo

Prof. STEPONO KOLUPAILOS knyga
MŪSŲ VANDENS KELIAI 

labai pravers kiekvienam keliautojui. 
96 puslapiai. Daug iliustracijų.

Parduodama po 1 lit. 
Išleido Skautų Aidas.

jame į natūralę vagą. Ir čia prasidėjo 
kryžiaus keliai.

Upė labai siaura, negili, vingis prie 
vingio, vietomis net baidarė neišsitenka, 
taip tank;ai apaugusi krūmais, kad vie
toje irtis turime rankomis tarp šakų sau 
kelią daryti -— važiuojame lyg po stogu.

Negana, kad šakos neleidžia akių at
merkti, bet tiek daug vabzdžių apspinta, 
kad nežinai kas ir bedaryti, norisi imti 
ir koliotis.

Dubysa teka slėniu, abipus upės atstu 
ligi 400 mtr. tęsiasi aukšti krantai.

Šiaip taip, gerokai apdraskyti, pasie
kiam Kražantės intaką ir sustojame ma
lūne nakvynei.

Ligi Lydavėnų kelionė sekasi laimin
gai. Akmenis, kaip senus pažįstamus, su
tikdavome su malonumu.

Aplankome didžiausį Lietuvoje Lyda
vėnų tiltą — 44,8 mtr. aukščio. Žiūrint 
žemyn, rodos, visus upės dugne gulinčius 
akmenis suskaitytumei. Praeinantis žmo
gus atrodo mažytis, storas, su ilgomis 
kojomis.

Ryte anksti išplaukiam. Vakare pa
siekiam Eiriogalą.

Nors jau naktis, bet žygiuojame kal- 
nan į Eiriogalos miestelį vakarieniauti. 
Nesigailėjome, tikrai pirmą kartą gavo
me žmonišką vakarienę.

Vargingai pramiegoję keletą valandų, 
išdūmėm Nemuno linkui. Mat, turėjome 
šiandien būtinai pakliūti Seredžiun.

Nuo Eiriogalos Dubysa nors plati, bet 
sekli. Dažnai prisegdavo išlipti.

Rugpiūčio m. 10 d. apie 15 vai. pa
siekiam Nemuną tie Seredžiumi.

Ratas Žemaitijos upėmis uždarytas.
Seredžiuje atsiimam paštą. Apžiūri

me laivelį. Baidarės šonai ir dugnas pa
sidarė kruvini, mat, tiek daug jau buvo 
raudonai dažytu lopų, kad nebesimatė 
balto laivelio dugno.

Paskutinę naktį nakvojame Kriukų 
miestelyje ir anksti rytą persikėlę ant 
garlaivio atvykstame Kaunan.

Čia jau nuleisti į vandenį baidarės ne
begalėjome ir paliekame kapitaliniam re
montui jacht-klube.

Linksmi ir laimingi jautėmės smagiai 
praieidę atostogas. Nors kelionės sunku
mai kartais smarkiai įkyrėdavo, bet bu
vome pasiryžę neatsisakyti nuo naujos, 
kad ir dar sunkesnės kelionės.

Tokia kelionė, lyg azartinis lošimas, 
syki pabandei, sunku atprasti.

Dėkingas paspaudžiau tvirtai kietą, 
saulės nudegintą ir nuospaudų pilną ke
lionės iniciatoriaus ranką, už suteikimą 
tokios įdomios geografijos pamokos.

Norėčiau, kad šios kelionės atsimini
mai dar daugiau sudomintų mūsų skau
tus — vandens mėgėjus pasileisti gražio
mis Lietuvos upėmis ir ežerais. Kad ne
liktų Lietuvoje nė vieno vandens kelio, 
kuriuo nebūtų važiavęs savo krašto my
lėtojas,

Žemaitijos upės parodė, kad jomis 
drąsiai galima naudotis, norint geriau pa
žinti savo gražiąją tėvynę.

Artinasi geriausias ir smagiausias ke 
lionių laikas ir norėčiau išgirsti, kad mū
sų pramintas kelias neliko neišnaudotas.

Milaševičius.
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3 premijos PO Lt. 10.000 Lt. 30.000
3 it it W 5.000 it 15.000

10 ii n 11 1.000 ii 10,000
20 ii ii 11 500 u 10.000

100 it ii 11 100 ii 10.000
200 ii n 11 50 u 10.000

1.000 ii it 11 10 ii 10.000
5.000 n ii 11 5 it 25.000

10.000 u ii 11 3 it 30.000
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Raina au cenzų.

Suk galvą Užd. nr. 84.
Putinėlio iš Alytaus.

va zdųOKim. A^r?nimedas turi kitą

Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

Užd. nr. 78.
Ųaug kas iš mūsų vasarą nusiskun

džia, kad yra labai šilta, kad didesnę 
šilumą vargiai išlaikytume. Bet pagal
vokit, kiek iš tikrųjų mūsų organizmas 
galėtų pakęsti šilumos, nekenkdamas 
žmogaus gyvybei.

Temperatūrą žymėkim Celsiaus.
Užd. nr. 79.

L. Gavėno iš Kauno.

V

A T i V _E_

R i i u S

Ė lt u N i M r

i _E_

žemę — atramos tašką ir reikalingo il
gumo kartį. Ar žinot, per kiek laiko jis 
pakeltų žemės masę tik vienu centimet
ru? Tik per trisdešimts tūkstančių bili
jonų metų!

Žemės masė yra astronomams žinoma.
-Kūnas su tokia mase svertų ant žemės

4
_2_ ___ 3

5

6

8 7

10 11 9

—

Paskaitykit stačiai; 1) ieškojimas, 2) 
Europos miestas, 3) vabzdžiai renka (ga
liu.), 4) apavas, 5) žmogus turi turėti (ga
liu.), 6) kas (vokiškai), 9) išdirbs žemę, 
11) nemelas.

Gulsčiai: 2) įvardis, 4) vabzdžiai, 6) 
žemės matavimo vienetas, 7) bus dardo- 
ma, 8) minkštas daiktas, vaistinėje esti, 
10) upių sutekėjimas.

Užd. nr. 80.
A. Šlapiko iš A. Panemunės valse. 

(A—B) + (C—D) + (E—F) = X.
A — viduramžių kovos drabužiai, 

B — jaustukas, C — moterų papuošalas, 
D — baisus dalykas, E — namo dalis, 
F — karo ginklas, X — žymaus skauto 
pavardė.

Užd. nr. 81.
G. R. iš Kybartų.

III--------- ------------------

Morzės abėcėlės pagalba paskaitykit 
vieną posakį.

Užd. nr. 82.
Bir-varo iš Kauno.

2 3 4 5 6 7.

J_

— — — — —

Paskaitykit gulsčiai: 1) kiekvienas 
skautas turi turėti.

Stačiai: 2) gėrimas, 3) nam. gyvulys, 
4) gera byla, 5) paukštis, 6) jėgos matas, 
7) Europos upė.

Užd. nr. 83.
P. Kvedaro iš A. Panemunės.

Šaradė.
Vyro vardui raidę jei mainysi, 
Eutopos gyventoją pamatysi.

Šachmatų valdovės ėjimu paskaitykit 
tris skautams žinomus žodžius.

Užd. nr. 85.
J. Šilerio iš Šakių.

Šaradė.
Europiečiui dvi raides ištrauksi, 
Gražią gėlelę tuomet gausi.

Užd. nr. 86.
Tyrosios Širdies iš Kauno.

Šaradė.
Durų saugotojui raidę brauksi, 
Vežimo dalį gausi.

Užd. nr. 87.
0. Akabo iš Kauno.

Šaradė.
Jei bendram augale vardui raide brauksi, 
Azijos didelę salą gausi.
O dar vieną jei mainysi, 
Kitą augalą matysi.

Užd. nr. 88.
Vėjelio iš Skapiškio.

Šaradė.
Pinigui galus apkarpysi, 
Šveitimo miltelius matysi. 
O jei raidę dar pridėsi — 
Minkštą medžiagą turėsi.

Užd. nr. 89.
V. D. iš Šančių.

Šaradė.
Kūno daliai raidę pakeist norėsi, 
Naudingą augalą valgyt galėsi.

Užd. nr. 90.
L. Gavėno iš Kauno.

Šaradė.
Skaičiui pradžią brauksi, 
Antrą skaičių gausi.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 69.
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Juo blogesnė padėtis, tuo drąsiau pir
myn.

Užd. nr. 71.
Didysis senovės mechanikas, jei žino

tų žemės masės didumą, tur būt, susi
laikytų nuo savo išdidaus posakio. Įsi-

6 000 000 000 000 000 000 000 tonų.
Žmogus gali pakelti 60 kg, o žemę 

pakelti turėtų spausti ilgesnį karties 
petį, kuris būtų ilgesnis už trumpąjį 
1000 000 000 000 000 000 000 000 kartų!

Paprastas skaičiavimas įtikintų jus, 
kad, kol trumpas petys pakiltų vie
nu centimetru, tai kitas svirties pe
tys padarytų erdvėje lanką 
1 000 000 000 000 000 000 kilometrų.

Tai tokio ilgio kelią turėtų padaryti 
Archimedo ranka, spausdama svirties 
petį, kad žemę pakeltų tik vienu centi
metru. Pagalvokit, kiek tai užimtų laiko? 
Daleiskim, kad Archimedas galėjo pa
kelti 60 kg krovinį aukštyn vieną metrą 
į sekundę (darbas beveik lygus arklio 
jėgai), tai ir tuomet žemę pakelti vienu 
centimetru reikėtų
1 000 000 000 000 000 000 000 sekundžių, 
arba trisdešimts tūkstančių bilijonų me
tų. Per visą savo ilgą amžių Archimedas, 
spausdamas kartį, nepakeltų žemės nei 
per ploniausį plauką.

Šį laiką sutrumpinti nepadėtų nei ge- 
niališkiausi mechanikos išradimai. Jei 
Archimedo ranka turėtų didžiausį greitį, 
kuris galimas gamtoje, 300000 km į se
kundę (šviesos greitis), tai ir prie tokio 
fantastiško daleidimo jis pakeltų žemę 
vienu centimetru tik per dešimts mili
jonų metų darbo.

Užd. nr. 72.
Siuvėjas, kareivis.

Užd. nr. 73.
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Ženk per gyvenimą ne kaip pragaiš
ties šešėlis, bet kaip amžinybės spindu
lys.
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Užd. nr. 74.
Plentas, lenta, Venta.

Užd. nr. 75.
Morta, morka, Monika.

Užd. nr. 76.
Aš + man + tas, Ašmantas.

Užd. nr. 77.
Ūgis, rugis, kūgis, kulis.

PRANEŠIMAI.
Dabar, kai užd. sprendimo konkurso 

nėra, kiekviename Skautų Aido nr. pir
mieji uždaviniai bus iš fizikos ar mate
matikos. Juos negalima vadinti tikrais 
uždaviniais, geriau būtų vadinti „įdomi 
fizika ar matematika“, bet mes, kad ne
keisti uždavinių numeracijos, priskiriam 
juos prie uždavinių.

Užd. sprendėjams: Uždavinių spren
dimų nesiųskit į redakciją, nes dabar nė
ra konkurso ir neskiriamos dovanos.

„VILNIAUS” sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė Jį. Tel. 776.'
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