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Mylimam broliui paskltn. RUT
KAUSKUI POVILUI, jo motutei 
mirus, reiškia gilią užuojautą

III DLK. GEDIMINO D-VĖ.

Mylimam korp! „Vytis“ senjorui 
ANTANUI OSTĖIKAI, jo tėveliui 
mirus, širdingos ir broliškos užuo
jautos reiškia

A. A. VYR. SKILT. MARIJA KAZAKAI- 
L TYTĖ.

Tylus ankstyvas trečiadienio liepos 
mėn. 3 d. rytas. Saulutė savo spindulėliu 
pasveikino atbudusią gamtą, kuri ruošės 
naujos dienos gyvenimui. Vienas jos spin
dulėlis , nuklydo ir Į Marytės kambarėlį. 
Bet ten buvo tylu... Marytė ši rytą amži
nai; atsisveikino su šiuo pasauliu ir links
masis saulės spindulėlis jos daugiau ne- 
bedžiugins...

Neilgai Marytei teko džiaugtis jaunys
te. Pakirto jos gyvenimo siūlą negailestin
goji mirtis. Juk dar taip neseniai Matytė 
pačioje savo jaunystėje, kupina energijos 
ir linkšniutė it drugelis, buvo mūsų tarpe 
ir kartu džiaugėsi skautiškuoju gyveni
mu. ?

Marytė gimė 1915 m. liepos mėn. 2 d. 
Petrapilyje. Pradžios mokslą ėjo Kaune. 
Baigusi du skyrius 1925 m. išlaikė egza
minus Į Aušros merg. gimn. pirmąją kla
sę.? Gimnaziją baigė 1933 m. ir tais pat 
metais Įstojo V. D. universitetan, kur stu
dijavo medicinos mokslus. Visur Marytė 
buvo stropi, gera ir visų mylima mokinė.

Būdama III klasėj, Marytė 1928 m. ko
vo mėn. 3 d. įstojo į I k.'Birutės drevės 
voverių skiltį. Čia ji pasižymėjo, kaip su
mani ir pavyzdinga skautė. Jau 1929 m. 
birželio 25 d. išlaikė į II p. 1. ir pradėjo 
vadovauti jos pačios iniciatyva įkurtai 
varlių skilčiai. Tais pat metais liepos 29 
d. > Marytė gavo paskiltininkės laipsnį. 
Jos vedama .skiltis visuomet draugovėje 
buvo pirmoji. Ir net dabar Marytės įkur
toji skiltis yra pirmoji draugovėje. Ma
rytė ja visuomet rūpindavosi — buvo 
varlių’:skilties patrone.

i 1932 m. sausio 1 d. suorganizavo dr- 
vefe vyresnių skaučių bičių skiltį ir jai 
vąAovavo. Tais pat metais balandžio 23 
d. buvo pakelta į skilt. laipsnį.

Baigusi gimnaziją Marytė stropiai ėmė
si dr-yėje adjiitantės pareigų kiek jai lei
do atliekamas nuo studijų laikas. 1933.XI. 
15. per dr-vės 13-os metų gyvavimo su
kaktuves buvo pakelta į vyr. skiltininkės 
laipsnį.

'Dar šį rudenį Marytė stropiai lankė 
tunto suorganizuotus draugininkių kur
sus, kol žiaurioji liga visai pakirto jos 
sveikatą. Neilgai ji sirgo, bet kentėjo daug

ir savo kančių ir skausmo Marytė niekad 
neišduodavo.

Sirgdama Marytė nuolat teiravosi apie 
draugovę ir skautes. Stropiai sekė Šefo 
jubiliejaus konkursą ir paskelbtais rezul
tatais labai džiaugėsi. Bet neilgai džiau
gėsi. Žiaurus likimas nutraukė jos gra
žias svajas ir negailestingoji mirtis pakir
to jos gyvybės siūlą.

Maryte, Tu pirmoji išsiskyrė: iš bi- 
rutiečių tarpo ir nuėjai Aukščiausiojo 
skirton kelionėn palikdama mums savo 
atminimą. J

Palydėjusios Tave Amžinybėn 
liūdinčios birutietės. .

. .... --J—-— — *» - .» ■ —

V. D. Universiteto stud. skautų 
KORP! „VYTIS“.

KLAIPĖDOJE MIRĖ SKAUTAS Č. 
KAČINSKAS. ?

Klaipėdos miesto skautų Dariaus-Gi
rėno draugovę ištinka skaudus įvykis: 
miršta tylus, darbštus -skautas Česlovas 
Kačinskis. Netikėta broliuko mirtis 
sukrečia draugovę. 1935 m. birželio mėn. 
1 dieną Klaipėdos miesto gatvėmis išsi
tęsia gedulinga eisena į miesto kapines.

Priešaky eilutė vainikų, karstas ant 
velionės draugovės broliukų pečių; nuliū
dę tėvai, artimieji ir prislėgtoje nuotai
koje, gražioje rikiuotėje Dariaus-Girėno 
ir D. L. K. Kęstučio draugovės skautai.

Palydint broliuką į amžinojo -< poilsio 
vietą pasako gražią kalbą vietos kunigas, 
Klaipėdos tunto tuntininkas sktn. Skėrys 
ir paskutinis atsisveikina su savo bran
giu broliuku draugininkas vyr. • skilta. 
Alekna. i

Supinkim! ;
Baltas lelijas ir rūtas žaliąsias, 
Priskynę verpetais jaunystės gėlyne, 
Supinkim jas meilės gija sidabrine 
Į kuklų vainiką, broliai ir sesės!

Pinam vainiką tam vyrui, kur rojų 
Norėjo sukurti pasaulio purvyne, 
Ir meile liepsninga uždegęs krūtinę 
Stojo j kovą Už Šviesų fytojų.

Bet dingo... Dingo tas sapnas saulėtas 
Ir liko tik diena tamsaus pabudimo, 
Ir liko širdyse tik žaismas likimo. 
O jam kas? Jain liko takas žvaigždėtas...

Ir nyko diena, kaip saulėje lašas, 
Jau varpo gaudimas laukuos nuaidėjo. 
Vien ašarų perlai papuoš sužibėję 
Baltas lelijas ir rūtas Žaliąsias.
G e d i m i n a s v V a i t i.e k a i t i s.
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Musų Šefas savo tėviškėje VL13 priima pro Jį pražygiuojančių 
skautų paradą.

Šefas pasveikino skautes, kurios VI.13 buvo įsitaisiusios stovyklą 
Jo žemės laukuose. Foto A. Saulaitis-

Sveikinome mūsų Šefą 
Vardo Dieną.

Mūsų Šefo Valstybės Prezidento An
tano Smetonos vardinių išvakarėse (VI.12) 
sąjungos vadovybė, Kauno rajono vadijos 
ir tuntų vadai ir arti tūkstančio skautų- 
čių nuvyko į Prezidentūros rūmus pa
sveikinti Tautos Vadą jo vardo dieną.

Sveikindama Šefą Sąjungos vadovybė 
Jam įteikė Šefo jubiliejaus konkursų už
baigimo aktą ir laimėjusių draugovių są
rašą.

Mūsų Šefas širdingai padėkojo skau- 
tams-ėms už gražų konkursų darbą ir 
sveikinimus. ------------

VI.13 — savo vardines — Šefas pralei
do savo tėviškėje Užulėnyje

Prezidento žemės laukuose, miškelyje, 
buvo stovyklą įsitaisę Ukmergės tunto 
skautai-ės. Visai netikėtai, P. Prezidentui 
su svečiais vaikščiojant laukuose, iš miš
kelio išbėgo ir gražiai susirikiavo nema
žas būrys skautų-čių. Šefas juos pasveiki
no, o jie Šefą tam tikroj kėdėj nunešė į 
stovyklos vietą, kur Šefas ir svečiai žiūrė
jo gražios stovyklautojų dienos laužo pro
gramos. Beje, tą laužą pats P. Prezidentas 
ir užkūrė.

P. Prezidentas pasidžiaugė, kad skau
tai-ės pirmą kartą įsikūrė Jo žemėje ir 
visus apdovanojo skaniais saldainiais.

Dvigubas Panevėžio skautų jubiliejus.
Šventėje dalyvavo p. Švietimo Ministeris prof. J. Tonkūnas.

Šiais metais suėjo 15 metų nuo skau
tų įsikūrimo Panevėžy ir 10 metų nuo 
tunto suorganizavimo. Skautus Panevė
žy įkūrė VI. Rozmanas (dabar vyres
nis skautininkas, Rokiškio apskrities vir
šininkas), o tuntą suorganizavo J. Kup
rio n i s (dabar vyresnis skautininkas, 
miškų urėdas Alytuje). Šiam dvigubam 
jubiliejui paminėti Panevėžio skautai 
Berčiūnų kurorte (maždaug 8 kilo
metrai nuo Panevėžio) suruošė 7 dienų 
sąskrydį, į kurį suskrido per 200 skautų, 
jaunesniųjų skautų, skautų vyčių, skau
čių, jaunesniųjų ir vyresniųjų skaučių. 
Be to, dar atvyko svečių iš Alytaus, Bir
žų, Kėdainių, Raseinių ir Mažeikių. Visi 
sąskrydžio dalyviai buvo paskirstyti į 
dvi stovyklas: skautų ir skaučių. Pirma
jai stovyklai vadovavo sktn. P. D a u k a s, 
antrajai — sktn. L. Giršaitė, o viso 
sąskrydžio vadu buvo Panevėžio tunti- 
ninkas vyr. sktn. K. Grigaitis,

Pluoštelis žinių apie Panevėžio tuntą.

Pirmąją skautų draugovę Panevėžy 
įkūrė 192O.IX.15 aukščiau minėtas vyr. 
sktn. VI. Rozmanas, kuris gimnazijoj bu
vo rikiuotės mokytoju. Už trejeto mė
nesio įsikūrė ir skaučių draugovė. Nors 
darbo sąlygos buvo gana sunkios, tačiau 
skautybė Panevėžy plito. 1924 metais

Švietimo Ministeris 
prof. Tonkūnas Pa
nevėžio sąskrydyje 
pakeltiems paskau- 
tininkams užrišo 

kaklaraiščius.
Kario klišė. 

jau buvo kelios draugovės ir atsirado 
reikalas organizuoti tuntą. Iniciatyvos 
ėmėsi Kęstučio draugovės draugininkas 
J. Kuprionis, kuris 1924.III.23 sušaukė 
visų draugininkų pasitarimą tuo reikalu. 
Tuntas buvo įkurtas ir pirmuoju tunti- 
ninku išrinktas, o vėliau ir vyriausio šta
bo patvirtintas, J. Kuprionis. 1925 m. 
birželio 18 d. Panevėžio tuntas buvo pra
plėstas į rajono tuntą. Jam buvo pri
skirti Anykščiai, Giedraičiai, Malėtai, 
Utena ir Vabalninkas. Iš viso tuo metu 
Panevėžy buvo 16 skautų vienetai su 700 
skautų. Vėliau Utena ir Vabalninkas at
siskyrė. nes Utenoje ir Biržuose buvo su
organizuoti tuntai. Dabar Panevėžio tun
te yra 17 skautų-čių vienetų su 428 skau
tais ir 9 jaunesniųjų skautų-skaučių vie
netai su 348 skautais-ėmis. Iš aukščiau 
suminėtų skaičių 3 vienetus su 176 skau
tais-ėmis sudaro žydai.

Panevėžys yra jūros skautų ir 
skaučių vyčių gimtinė. Čia jau nuo 
1923 metų prie Kęstučio dr-vės veikė 
vandens skautų skiltis, kuri 1925 metais 
buvo praplėsta į Šarūno draugovę. Pa
nevėžiečiai tvirtina, kad šioji draugovė 
davė pradžią Lietuvos jūrų skautų drau
govėms. Taip pat Panevėžy įsikūrė pir
mieji skautai vyčiai — 1925.V.1. Jų įkū
rėjas sktn. V. Einoris. Buvo įkurtas 
būrelis vyresniųjų skautų, tada vadinamų 
roveriais. Būrelis ypač rūpinosi litera
tūra skautams vyčiams. Leido šafirogra- 
fuotą laikraštėlį „Roveris“, išvertė kele
tą straipsnių iš anglų kalbos, R. Philipso 
veikalą „Skilčių sistema“. Vėliau, pa
nevėžiečių pavyzdžiu sekdami, pradėjo 
organizuotis skautai vyčiai ir kitur.

Iš Panevėžio skautų eilių išėjo nema
ža skautų vadų, kurie dirbo ar tebedirba 
vyriausiame skautų štabe ir užima vals
tybės ar visuomenės tarnyboje atsakin
gas vietas.

Jubiliejaus paminėjimo iškilmės.
Šį dvigubą jubiliejų Panevėžio skautai 

iškilmingai minėjo birželio mėn. 29 die
ną. Į šias iškilmes iš Kauno atvyko Jo 
Eksc. Ponas Švietimo Ministeris prof 
Tonkūnas, vyriausias skautininkas 
pulk. Šarauskas su ponia, pora vy
riausio štabo narių. Be to, atsilankė ne
maža įžymių vietos visuomenės veikėjų:

V r..
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Panevėžio burmistras, vietinio pešt, pul
ko vadas, gimnazijos direktorius, apskri
ties viršininkas, šaulių rinktinės vadas, 
didelis skautų bičiulis M. Grigonis, daug 
karininkų ir kt. Iš Rokiškio atvyko su 
visu savo „štabu“ Panevėžio skautų įkū
rėjas V. Rozmanas.

Paminėjimas prasidėjo iškilmingomis 
pamaldomis, kurioms altorius buvo įreng
tas Panevėžio paštininkų sanatorijos ve
randoje. Šv. Mišias atlaikė ir pamokslą 
pasakė senukas kun. L e 1 i s, kuris savo 
pamoksle iškėlė pasitikėjimo ir drąsos 
reikšmę skauto gyvenime. Pamaldose 
dalyvavo Ponas Švietimo Ministeris, aukš
čiau suminėti asmens ir gausus svečių 
būrys.

Po pamaldų visi sąskrydžio dalyviai 
’šsirikiavo aikštėje skaučių stovykloje 
kur įvyko paminėjimo oficialioji dalis. 
Čia buvo užrišti kaklaryšiai pakeltiems 
šių jubiliejų proga į paskautininko laips
ni ir įteiktas apdovanotiesiems ordenas 
už nuopelnus. Pakelti į paskautininkus 
šie asmens: skautas vytis mokyt. J. M i- 
c c v i č i u s, vyresn. skiltn. M. Juozai
tienė, 0. A i ž i n i e n ė ir B. D i č i ū- 
t ė-V ariakojienė. Pakeltiesiems į pa
skautininko laipsnį kaklaryšius užrišo 
Ponas Švietimo Ministeris, o mazgelį už
mezgė vyriausias skautininkas. Ordenu 
už nuopelnus apdovanoti: J. Stonytė, G. 
Breivaitė, D. Valiukaitė, L. Jurgutytė, V. 
Gubavičius, V. Petraitis ir P. Stanke
vičius.

Čia pat įvyko ir sveikinimai. Labai 
gražią kalbą pasakė Ponas Švietimo Mi
nisteris prof. Tonkūnas. Pradėdamas sa
vo kalbą Ponas Ministeris pažymėjo, kad 
jam malonu sveikinti skautus, nes tarp jų 
jaučiasi esąs nesvetimas. Ministeris va
dovauja mokyklai, o skautai yra mokslei
viai. Tai viena. Antra — skautų orga
nizacija, kaip ir mokykla, dirba auklėji
mo darbą. Taigi einame vienais keliais 
— pabrėžė Ponas Ministeris. Toliau kal
bėdamas jis pažymėjo, kad gyvenimas 
parodė, jog mokykla viena nesugeba tin
kamai sutvarkyti praktiškojo auklėjimo 
darbo, o tai kaip tik pasiekia skautybė. 
Per skautų veikimo laikotarpį mokykla 
daug ko pasimokė iš skautų ir dabar, 
vykdant mūsų švietimo reformą, tais pa
tyrimais bus pasinaudota. Ir ne vien mo
kykla iš skautų pasimokė. Kitos orga
nizacijos taip pat daug ką yra paėmu- 
sios iš skautų, pav., stovyklavimą. Dėl 
stovyklavimo sporto išsiplėtimo turi būti 
dėkingi skautams — pabrėžė Ponas Mi
nisteris. Skautams kai kas daro prie
kaištų. Švietimo vadovybė juos atmeta, 
nes įsitikino, kad iš pakrikusio jaunimo 
savarankiški žmonės lieka skautiško auk
lėjimo dėka. Tačiau tobulumo reikia vi- 
sumet siekti ir dėl to Ponas Ministeris, 
baigdamas savo kalbą, palinkėjo skau
tams žengiant savo užsibrėžtais keliais 
vis labiau tobulėti.

Gražią sveikinimo kalbą pasakė ir 
vyriausias skautininkas pulk. Š a r a u s- 
k a s. Jis savo kalboje pažymėjo, kad 
Panevėžio tuntas išaugo, davė skautijai 
nemaža vadų ir dabar yra galingas tik 
dėl to, kad visą laiką turėjo gerų vadų, 
skautai buvo remiami globėjų ir tėvų. 
Vyr. skautininko pasiūlymu buvo su
šuktas valio už vyriausią Lietuvos skau
tų vadą Jo Eksc. Respublikos Preziden
tą. Šefo pavaduotojas d-ras Alekna, 
kuris negalėjo atvvkti į iškilmes, atsiun
tė sveikinimo telegramą, linkėdamas Pa
nevėžio skautams eiti jų globėjo kun, 
Dobilo-Lindės nurodytais keliais.

Oficialiajai daliai pasibaigus svečiai 

apžiūrėjo stovyklą ir drauge su skautais 
pavalgė pietus, kuriuos pagamino skau
tės. Reikia atvirai pripažinti, kad pie
tūs buvo „aristokratiški". Tokių puikių 
pietų • stovyklose man nebuvo tekę val
gyti. Apžiūrėjęs stovyklą ir papietavęs 
su skautais Ponas Ministeris išvyko, o 
vyriausias skautininkas pasiliko skautiš
kam laužui. Laužas buvo surengtas la
bai patogioje vietoje — tarp dviejų kal
nelių, kuriuose įsikūrė svečiai. Sakau 
„įsikūrė", nes ant kalnelių buvo patiesti

P. Švietimo Ministeris prof. Tonkūnas ir 
Kariuomenės Vadas gen. št. pulk. Rašti
kis, kuriuos čia matome skautų stovyk
loje, šią vasarą skautų vadovybės lydimi 
aplankė kelias mūsų stovyklas. Ir ponas 
Ministeris ir ponas Kariuomenės Vadas 
savo kalbose pasakė labai brangių skau

tų judėjimui minčių.

milžiniški brezentai, ant kurių galėjo ir 
sėdėti ir gulėti, kaip kam patiko. Lau
žui vadovavo paskautn. St. Kairys ir 
vedė jį gana vykusiai. Programa buvo 
gana įvairi ir įdomi. Pažymėtinas daine
lės „Ant kalno karklai siūbavo" „insce
nizavimas", kurį labai vykusiai atliko jū
ros skautai. Taip pat svečiams labai pa
tiko „vaidinimas", įvykdytas dviejų skau
tų, kur buvo pavaizduota opera, drama, 
tragedija ir komedija panaudojant tik 
vieną sakinį „Ar nematei kur mano tėvo 
kepurė?" Apskritai, laužas praėjo gana 
jaukioje nuotaikoje. Prie jos sudarymo 
prisidėjo ir vyriausias skautininkas. Skau
tai pavaizdavo, kaip įvairios kariuome
nės dalys vyksta į karą, o pašokęs iš 
svečių tarpo vyriausias skautininkas pra
vedė patį „karą". Gražion laužo nuo- 
taikon nemalonaus jausmo įnešė dienyno 
skaitymas, kuriame per daug intymiškai 
buvo paliesti kai kurie skautai ir, ap
skritai, buvo nevisai tinkamų posakių. 
Su tais dienynais pas mus dažnai išeina 
ne taip, kaip reikia. Benorėdami daly
ką kiek begalima juokingiau atvaizduoti 
dienynų autoriai dažnai perdaug sau lei
džia. Reikėtų skautams nepamiršti, kad 
jei galima kai ką intymiškesnio pasakyti, 
pasijuokti tada, kada prie laužo dalyvau
ja vieni skautai, negalima tą pat daryti 
dalyvaujant publikai, kuri liečiamų žmo
nių nepažįsta ir savitarpio santykių ne
žino.

Iš laužo į Panevėžį svečiai buvo iš
gabenti specialiniu traukiniu. Tas fak
tas rodo, kiek Panevėžyje yra vertinami 
skautai.

Jubiliejui paminėti išleista brošiūrėlė 
Berčiūnų sąskrydis, kurią suredagavo 
sktn. P. D auk as. Leidinėlis gražus. 
Viena, kas galima pageidauti, kad būtų 
plačiau nušviestas Panevėžio skautų vei
kimas. Sktn. K. Laucius.

^Pamilau jūrą.

Pamilau jūrą mūsų galingą, 
Undinių giesmę gražią vylingą. 
Jos žalsvos bangos mane užbūrė, 
Ilgesį meilės širdy sukūrė. —

Supasi bangos, šniokščia, putoja, 
Didžius ir mažus laivus kilnoja. 
Žvejai kasdieną eina ristynių — 
Daugel maitina jūra šeimynų.

Vos tiktai žemę naktis apgaubia 
Ir skaistaveidis mėnuo išplaukia - 
Tuoj pasigirsta kanklės vaidylų, 
Plaukia į krantą pulkai undinių.

Mėlynaakės, grakščios, lengvutės 
Gieda jos dainas garbei Birutės. 
Kasos geltonos, kaip auksas blizga. 
Supasi, šoka, užmiršti viską.

Ne už jos galią pamilau jūrą, 
Bet kad nuo seno esu jos dukra— 
Suprantu josios pasaką gražią 
Apie prabočių garbę ir galią!

v

P. s.

Ar jau šiemet aplankei mūsų gražųjį 
pajūrį.
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Skautai vyčiai.
Veikimo pagrindai.

Pirmiausia įsikūrė ir išsiplėtojo skau
tų judėjimas. 1908 m. R. Baden-Po- 
wellis pirmąją savo knygą apie skauty- 
bę parašė skautų amžiaus (12—18 m. 
amžiaus) berniukams, pavadindamas ją 
Skautybė Berniukams.

Skautų vyčių sąjūdis atsirado vėliau. 
Jis gimė tada, kai skautai paaugo, išėjo 
skautų eiles, netapo vadais, bet norėjo 
ir toliau dar palikti gražaus skautybės 
judėjimo nariais. Ir taip—pamažu susi
formavo skautų vyčių judėjimas, kuriam 
svarbiausi pagrindą padėjo Baden - Po- 
wellio knyga Sėkmingas Vyčiavimas.

Skautai vyčiai yra taip pat tikri skau
tai, tik jau vyresniojo amžiaus (nuo 18 
m.) skautai.

Pagrindiniai skautybės siekimai iš
ugdyti: 1. būdą ir inteligenciją, 2. nagin
gumą ir sumanumą, 3. sveikatą ir jėgą, 
4.patarnavimą kitiems ir pilietiškumą — 
yra ir skautų vyčių judėjimo griaučiai, 
kuriuose jaunuoliai kuria savo asmeny
bę ir stengiasi įnešti laimės kitiems.

10 skauto įstatų yra ir skauto vyčio 
įstatai, kuriuos jau vyresnis jaunuolis 
su dar didesniu įtempimu ir pajėgumu 
vykdo, tapdamas jau vyru.

Dievui, Tėvynei ir Artimui — yra 
vyriausias skauto vyčio devizas, turįs 
puošti jo kiekvieną veiksmą ir mintį.

Budėk — ir skautui vyčiui primena 
kilniąją skauto tarnybą su visomis jos 
pareigomis.

Skautų vyčių judėjimo tikslas yra 
padėti jaunuoliams išsiauklėti laimingais, 
sveikais ir naudingais piliečiais ir duoti 
progos kiekvienam išsimušti į naudingą 
karjerą.

Skauto Vyčio šūkis.
Skautai vyčiai turi ir specialų, lyg 

papildomą, savo šūkį: Tarnauti! Tai 
labai gražus žodis, ir jei jaunuolis jį ge
rai supratęs jį vykdo — jis tampa ir 
naudingas žodis, kokių pasaulyje ne taip 
daug yra.

Tarnauti apima dvi labai plačias sri
tis: 1. skautų veikimą ir 2. visuomenini 
veikimą.

Skautų veikime skautas vytis daly
vauja kaip aktingas organizacijos narys, 
nebodamas visokio organizacijos darbo 
ir visokių pareigų. Skautų organizacijoje 
skautas vytis gali labai plačiai ir naudin
gai pritaikinti savo šūkį. Čia jis turi la
bai daug progų

Visuomeniniame veiKime skautas vytis 
turi' visai tinkamai įrodyti, kad jis yra 
geras skautas, kad jis tinkamai atlieka 
savo pareigas, kad jis naudingas tarny
boje, pareigose ir savo darbdaviui, kad 
jis gero būdo ir taurus jaunuolis. Visur 
skautas vytis pasirodo ne su įspūdinga 
uniforma, bet giliu skautiškumu, kuriuo 
gali žavėtis už jį jaunesni berniukai.

Skauto vyčio šūkis — tarnauti — 
turi būti: a) praktiškai realizuotinis — 
įvykdomas, galimas ir toks, kuriam ne
kliudo skauto vyčio jėgos, laikas bei 
užsiėmimas. Skautas vytis turi netik sva
joti apie didžius žygius, kuriuos atliks 
kada nors, bet jis turi dabar tuojau 
vykdyti savo įstatus ir įrodyti, kad jis ir 
savo aplinkybėse gali tarnauti; b) numa
tytas — skauto vyčio tarnavimas negali 
būt kiekvieną kartą atsitiktinis. Jis turi 
turėti visą planą savo šūkiui vykdyti. Jis 
turi toli pirmyn ir aiškiai platyn numa
tyti savo tarnavimo lauką. Tarnavimas 
turi būti aiškus ir nuolatinis; c) lavi
nantis ir Ugdantis — tarnavimas artimui 
ugdo būdą, dailina išvidinę žmogaus pu
sę ir teikia vis didesnio noro tobulintis 
ir lavintis. Skautas vytis turi mokėti pa
sišvęsti savo siekimui.
SKAUTO VYČIO ATSAKOMYBĖ.

Atskirai reikia pasikalbėti apie taip 
svarbų reikalą — skautų vyčių atsako
mybę. Tai klausimas, kuris specialiai yra 
aktualus skautui vyčiui, kaip vyresniam 
skautui.

Baden - Powellis yra parašęs: Reikia 
atsiminti, kad skauto vyčio darbas ne
sibaigia tuo, kad iš savęs paties padarytų 
geresnį žmogų bei geresnį pilietį. Neži
nau, ar skautas vytis tai žino, ar ne, 
bet visų jaunų draugovės ir kaimynystės 
vaikų akys atkreiptos į jį. Vaikai yra 
baisūs pamėgdžiotojai. Jauni berniukai 
greit mato didvyrį vyresnio amžiaus ber
niuke. kuris savo asmeniu ar veikimu pa
traukia jų pasigėrėjimą. Taigi, skautas 
vytis, ar apskritai vyresnis jaunesniųjų 
tarpe, neša ant savo pečių atsakomybę, 
kurios didumą kartais gal ir nepastebi. 
Tuo, ką sakai, ar tuo, ką darai, tu vedi 
jaunesnius į gerą ar blogą.

Gerai pagalvok; pažiūrėk, ar neturi 
ydų, kurias galėtum perduoti kitiems. 
Pasistenk pasitaisyti, pašalinti ydas. Sa
vo ydoms nusikratyti geriausias būdas 
yra lavinti savyje joms priešingas do
rybes.

KAS IŠVYKO Į ŠVEDIJĄ?
Mūsų reprezentacinę draugovę į II 

tarptautinį skautų vyčių sambūvį, kuris 
įvyksta liepos mėn. 29 d. — rugpiūčio m. 
7 d., sudaro:

1. sktn. dar. Konstantinas Avižonis
(vadas),

2. sktn. Kazys Laucius (vado pade-)
jėjas),

3. sktn. Viktoras Kastanauskas (ūkio
vedėjas),

4. Arnoldas Grušnys,
5. Kazys Jurašūnas,
6. psktn. Juozas Kairys,
7. psktn. Steponas Kairys,
8. Kazys Kaupas,
9. sktn. gyd. Juozas Kazakevičius,

10. Antanas Krausas,
11. Zenonas Bucevičius,
12. sktn. Albinas Liepus,
13. Povilas Litas,
14. psktn. Aleksas Mauragis,
15. Aleksas Broei-Plateris,
16. Stasys Kiautas,
17. pasktn. Juozas Vainauskas,
18. Antanas Vitkevičius.
Draugovė laivu iš Klaipėdos į Švediją 

išplaukė VII.23.

AR SKAUTAS VYTIS YRA VADAS?
Toks klausimas gali dažnai iškilti. 

Trumpas atsakymas galėtų būti neigia
mas — skautas vytis, kaipo toks, nėra 
vadas; jis yra tik vyresnis skautas, yra 
savo vadams vadovavimo darbe patar
nautojas.

Bet mūsų skautai vyčiai dažniausiai 
yra vadai, bet jie vadais yra ne todėl, 
kad jie yra skautai vyčiai.

Skautai vyčiai yra vyresnio amžiaus 
skautų šaka. Jų tik vadovavimo darbui 
reikalingi ir tinką skautai vyčiai įtrau
kiami į vadus.
SKAUTU VYČIŲ AMŽIUS.

Buvo suprantama, kad skautu vyčiu 
galima būti maždaug nuo 18 ligi 25 metų. 
Paskui jau tampama arba vadu arba 
skautų rėmėju.

Bet dabar atsiranda žmonių, kurie 
nori visai oficialiai skautauti turėdami 
ir daugiau, kaip 25 metus. Jei jie buvo 
ligi tol skautais, jie nori ir toliau dar lik
ti skautais. Jei nebuvo — nori tapti jais.

Bet apie tą — kitą kartą.

Baltas Juodvarnis.
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Kauno Aušros tunto
Beveik nuo 1930 m. kiekviena Kauno 

Aušros skautų draugovė vasarą suruošia 
savo stovyklą. Paprastai visų draugovių 
stovyklos įvyksta vienoje vietoje, netoli 
viena kitos. Šiemet tokios 5 stovyklos 
įvyko Guldenų miške, už Karmėlavos, la
bai gražioje vietoje prie Neries.

Stovyklavo Kauno Aušros tunto: I D. 
L. K. Kęstučio dr-vė, II D. L. K. Algirdo 
dr-vė, III D. L. K. Gedimino dr., V k. 
Margio dr., VII D. L. K. Kęstučio dr.

Stovyklos prasidėjo birž. m. 25 d. ir 
pasibaigė liep. m. 9 d. Iš viso stovykla
vo per 120 skautų.

Visų stovyklų bendriems reikalams 
tvarkyti, vietoje tuntininko sktn. S. Pa
liulio, vadu buvo tuntininko pavaduoto
jas sktn. V. Kišonas. Savo draugovių 
stovyklas vedė: vyr. sktn. A. Saulaitis, 
psktn. J. Naujokaitis, psk. M. Rėklaitis, 
psk. E. Švedas ir psk. J. Skrinskas.

Stovyklos buvo viena nuo kitos skir
tingos, įvairios, bet visose buvo tvarkin
ga, švaru, jauku.

Kaip skanu, kaip gražu.
Fot. V. Kizlaitis.

Pirmas dienas oras buvo nepaprastai 
gražus, bet į pabaigą kiek pablogėjo ir 
jjradėjo dažniau lynoti. Bet tas blogai 
nepaveikė į gerą stovyklautojų nuotaiką 
ir nepakenkė jau prityrusiems stovykli- 
ninkams.

Stovyklose išeita daug programos ir 
stovyklavimo dalykų. Nemaža pasito

Matot, mes ir vaidinti mokam. Fot. V. Kizlaitis.

stovykla

Mūsų vyr. skauti
ninkas pulk. J. Ša- 
rauskas, Latvijos 
vyr. sk-kas Dom
brovskis, Latvijos 
skautų užsienių da
lies vedėjas pulk. 
Lendinš ir kiti sve
čiai su Aušros tun
to stovyklos skau

tais.
Fot. A. Saulaitis.

bulinta pionerijos, stovyklinių įsirengi- 
mų, virimo, signalizavimo, gamtosakos 
dalykuose. Buvo nemaža įvairių žaidi
mu ir kitokių lavinimosi bei naudingo sto
vyklavimo dalykų.

Stovyklas gana gausiai lankė stovy
klautojų tėvai, giminės ir apylinkės vi
suomenė. Kelis kartus buvo atsilankęs 
ir vyr. sktn. pulk. Šarauskas.

Liep. m. 5 d. stovyklą aplankė p. Švie
timo Ministeris prof. Tonkūnas, Kariuo
menės Vadas gen. št. pulk. Raštikis su 
ponia, 1. e. kariuomenės štabo viršininko 
p. gen. št. pulk. 1. Gausas, karo mokyklos 
viršininkas gen. št. pulk. Musteikis su po
nia, Šefo Pavaduotojas dr. J. Alekna, 
vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas, keli vyr. 
sk. štabo nariai ir kiti skautų bičiuliai. 
Svečiai atidžiai apžiūrėjo stovyklas, da
lyvavo vėliavų nuleidimo iškilmėse ir 
kartu su skautais jų stovyklose pavaka
rieniavo. Po to miške įvyko bendras vi-

Ir lipdyti 
mums se

kasi.
Fot. A. 

Pajaujis.

sų stovyklų laužas, dalyvaujant aukštie
siems svečiams. Laužą baigiant, malonų 
skautams žodelį pasakė p. Ministeris ir 
Kariuomenės vadas.

Nors nesu skautybės žinovas, — pra
dėjo atsisveikindamas P. Švietimo Mi
nisteris prof. Tonkūnas, — nes skautus 
stebiu tik treti metai, tačiau susitikęs su 
skautais visuomet gaunu kuo geriausio 
įspūdžio. Stovykla teikia ne tik paša
liniam žmogui gero įspūdžio, nes stovy
kla jaunuomenei yra gera auklėjimo prie
monė. Atvykę skautai iš miesto į sto
vyklą sukuria čia savitą, sveiką ir gražų 
gyvenimą. Stovyklos auklėja jaunuolio 
savarankiškumą. Čia pas jus visur ma
tyti švara, tvarka ir drausmė, o to mes 
visi pageidaujame kiekviename gyvenimo 
žingsnyje. Nemažiau svarbus ir draugiš
kumo ugdymas. Svarbu iš pat jaunų 
dienų išmokti vienas kitą gerbti ir my
lėti. Mokykloje galima siekti visų tų da
lykų, kuriuos moko skautybė, bet vis dėl
to ne taip tobulai ir išsamiai, kaip čia — 
gamtoje. Stovyklavimas turi daug padė
ti mūsų jaunuomenės auklėjimuisi. Dėl 
to ir daug organizacijų, giliai suprasda
mos stovyklavimo reikšmę, stovyklavimą 
iš skautų yra perėmusios. Ši stovykla 
man paliko gražaus ir gilaus įspūdžio.

Į p. Ministerio kalbą skautai atsakė 
grausmingu šūkiu: Švietimo Vadove, Tau 
mūs pagarba; būk sveikas, gyvuok, glo
bok mus visada.

Kariuomenės vadas gen. št. pulk. St. 
Raštikis atsisveikinimo žodyje pareiškė:

Man, kaip kariuomenės vadui, tenka 
džiaugtis ne tik šia pavyzdinga tvarka, 
kurią čia stovykloje mačiau, bet taip pat 
ir remti skautų organizaciją. Skirtumas 
tarp skautų ir kariuomenės yra nedidelis. 
Štai netoliese, Gaižūnų poligone, stovy
klauja ir kariuomenė. Gal ji tokių laužų 
kaip skautai ir neruošia, bet kariuome
nės ir skautų stovyklavimuose yra daug 
bendro. Aš esu ne vieną kartą savo gy
venime įsitikinęs, kad buvęs skautas, pa
tekęs į kariuomenės eiles, vistiek ar ei-
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liniu ar karininku, visuomet lieka pavyz
dingu kariu. Dėkodamas už viską, ką 
čia mačiau ir patyriau, kviečiu sušukti 
už skautybę 3 kartus valio.

Skautai sušukę valio, choru, kaip vie
nas, galingai ištarė: Kariuomenės Vade, 
turėki vilties, kai bus tėvynė pavojuje, 
teiksime paspirties!

Liep. m. 7 d. buvo su mūsų vyriausiu 
skautininku ir vyr. sk. štabo nariais at
silankę Latvijos vyriausias skautininkas 
Dombrovskis ir užsienių dalies vedėjas 
pulk. Lendinš. Jie atvežė Baltosios Le
lijos ordiną ir vyriausias skautininkas 
Dombrovskis įteikė jį vyr. sktn. A. Sau- 
laičiui, kuris pernai Latvijos skautų tau
tinės stovyklos metu buvo tuo ordinu 
apdovanotas. Fot. V. Kizlaitis.

Ar teko sėdėti prie 
tokio stalo?

A. Saulaičiui įteikiamas Baltosios Lelijos 
ordinas. Fot. K. Laucius.

Svečiai apžiūrėjo stovyklas, papieta
vo, su stovyklautojais kartu padainavo ir 
nuoširdžiai atsisveikinę išvyko į Kauną.

Prieš stovyklos pabaigą vieną naktį 8 
jau prityrę skautai kartu su visais skau
tininkais ir skautais vyčiais dingo. Tik 
rytą iš fioletinių kaklaryšių paaiškėjo, 
kad tie 8 davė skautų vyčių įžodį, prieš 
tai išlaikę skauto vyčio egzaminus.

Keliasdešimt skautų išlaikė egzami
nus į įvairius patyrimo laipsnius. VII.7 
apie 20 kandidatų davė skauto įžodį. O 
VII.9. tuntininkas prityrusius ir pasidar
bavusius jaunesniuosius vadovus pakėlė 
į skiltininkų laipsnius.

Stovyklavimo metu senesnieji skautai 
išlaikė egzaminus įsigyti kai kurias spe
cialybes (pav., stovyklautojo, pioneriaus, 
virėjo, plaukėjo, irkluotojo). Apie 20 
skautų įgijo po 1 specialybę, keletas įgi
jo net po 2.

Beveik kasdien stovyklose būdavo 
draugovių laužai. Kelius kartus buvo 
bendri visų stovyklautojų laužai, į ku-. 
riuos atsilankė nemaža svečių. ,J

Stovyklose buvo ir 8 klaipėdiškiai,’* 

kurie čia puikiai jautės ir su kuriais mes 
taip gražiai susipratom.

Visų stovyklautojų nuotaika buvo pui
ki ir draugovių santykiai visą laiką buvo 
labai širdingi ir broliški.

Medžiaginiai stovykloms daug padėjo, 
suteikdamas pašalpos neturtingiems skau
tams, Aušros skautų draugovių rėmėjų 
skyrius (valdyba p. P. Budrevičius, p. 
Asevičiūtė, p. Mažeikienė, p. Kurkaus- 
kienė ir inž. Rėklaitis).

Taip pat daug prisidėjo sktn. J. Ma
šiotas, parūpindamas susisiekimo prie
mones skautams bei inventoriui iš Kau
no į stovyklą nuvežti ir parvežti.

Dabar, vasarą, po stovyklų mūsų tun
to skautai nori dar paiškylauti, keletas 
vyresniųjų gi išvyko į skautų vadų kursų 
stovyklą. B. J.

JURBARKO TUNTO STOVYKLA.

Šiemet Jurbarko apylinkėje, gražiame 
Kalnėnų miške, mokslo metams pasibai
gus, stovyklavo Jurbarko valdžios gim
nazijos skautai ir 2 svečiai — skautės iš 
Pagėgių gimnazijos. Daugiau pagėgiškių, 
gaila, negalėjo atvykti, nes Klaipėdos 
krašto ir mūsiškių gimnazijų mokslo me
tų pabaiga nesuderinta.

Stovyklai vadovavo Pagėgių gimnazi
jos skautų globėjas mok. J. Vainauskas, 
kuris pernai buvo Jurbarko skautų glo
bėjas. Kalnėnų skautų stovykla buvo tik
rai gražiai, meniškai sutvarkyta, pagra
žinta ir pasidarė jurbarkiečių ir artimes
nių kaimiečių ekskursijų mėgiamiausia 
vieta. Svečiai visada maloniai jaunų, 
linksmų šeimininkų buvo priimami. Sto
vyklą buvo aplankęs ir vyr. skautų štabo 
atstovas ir didelis Jurbarko inteligenti
jos būrys. Po iškilmingo vėliavos nulei

dimo ir vakarinės maldos prie tradicinio 
laužo svečių atstovai (gimnazijos dir. B. 
Liesis, tuntininkas M. Babilius, skautams 
remti draugijos pirmininkas A. Giedrai
tis) gražiose kalbose padėkojo skautams 
ir jų vadovybei už parodytus gabumus 
gražiai, sutartinai dirbti ir sutvarkyti 
stovyklą.

Paskutinį stovyklos laužą aplankė 
gausingas Kalnėnų ūkininkų būrys; atėju
sių tarpe buvo ir senų žmonių. Prie lau
žo skautai, palinksminę svečius įvairio
mis pramogomis, kartu su kaimiečiais 
gražiai padainavo (kalnėniškiai irgi ne
blogi dainininkai). Po vėliavos nuleidi
mo tą vakarą viena skautė kandidatė 
davė įžodį. Baigdamas laužą stovyklos 
viršininkas J. Vainauskas gražiame atsi
sveikinimo žodyje, palinkėjęs skautams 
sveikatos ir stiprybės, pareiškė viltį atei
nančią vasarą sutikti stovykloje dar di
desnį skautų būrį.

Pirmoji pamoka... stovykloje.
Fot. K. Laucius.

Mes visada turime gerą apetitą. Kai reikia rytą stovykloje keltis...
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Paneriai - Kaunas
Keliauti?

— Būtinai, — pasakė kiekvienas iš 
pernykščių plaukikų, nes jie jau turėjo 
progos patirti malonumus nepaprastai ge
rai nusisekusių ir nuotaikingų 1934 m. 
baidarių kelionių: Alytus — Kaunas ir 
Kaunas — Klaipėda.

Skautų Aidas, tų masinių kelionių ren
gėjas, pernykščių pasisekimų ir keliau
ninkų padrąsintas, negalėje susilaikyti ir

Pirmos pafrontės gėlės.
Po poros valandėlių mes jau rikiavo- 

mės Vievio stotyje žygiui į Panerius, ku
rie yra už 6 km nuo stoties. Vievio mies
telyje mus sutinka mažytė, uniformuota 
jaunoji skautė, kuri su gražiais sveikini
mais ir linkėjimais, pafrontės lietuvių 
vardu, eskadros vadui įteikė puokštę gra
žių gėlių. Viduriu miestelio nustatyta špa- 
leriai mokinių ir jaun. skautų, o už jų 

tvarkymuisi. Kiekviena eskadrilė gavo 
atskiros spalvos vėliavėles — gaireles su 
užrašu, vienoje pusėje „Paneriai — Kau
nas“, antroje — „Skautų Aidas, 1935 m.“, 
kurios buvo pririštos plaukiant prie bai
darių, o paraduose bei eisenose — prie 
irklų.

Skanūs pietūs.
Paneriuose gavome beveik karališkus 

pietus, prikirtome kiek reikėjo mūsų

Ąžuolo pa
unksnėje Pa
nerių dvare. 
Prieš startą

Fot. A. Pra
puolenis.

Į plaukimą Nerimi. Iš Vievio stoties į Panerius.
Fot. S. Kolupaila.

šiemet nepadaręs tokios kelionės. Iš anks
to numatyta kelionės laikas — Sekminių 
šventės, maršrutas — Paneriai — Kaunas 
ir plaukimo vadu pakviestas prof. S. Ko
lupaila, L. S. S. kelionių instruktorius. 
Mažas pranešimėlis spaudoje sujudino 
visus Lietuvos irklo mėgėjus. Prasidėjo 
traukimas baidarių iš sandėlių į saulutę, 
jų remontavimas, puošimas ir kt. Na, o 
skautai kai kur (pąv., Kauno) jau net 
masinę baidarių gamybą pradėjo. Vienu 
žodžiu, tas klausimas visiems susidomė
jusiems liko labai aktualus.

Birželio m. 8 d. rytą, Kauno gatvėmis 
kursuoją autobusai, į stoties pusę, vos vos 
judėjo, nulinkę, prisikimšę kupriniuotų 
keliauninkų — irklininkų. Na, o jau sto
tyje tai kamšatis ir beveik aliarmas: bi
lietų paėmimas, kalbos, juokai, kažkoks 
pasiilgstamas laukimas ir susirinkusius 
palydėti pavergė ta pačia nuotaika. Buvo, 
duotas specialus traukinys. Visi sujudo 
sunešti savo kuprines, irklus ir kitą sun
kią, bet malonią naštą, susitvarkyti. O po 
to vėl ta pati nuotaika. Iš sustojusių bū
reliais skautų pasigirsta tradiciniai šū
kiai, peronu nuskamba viena kita smagi 
daina ir pagaliau sulipus į vagonus, per 
jų langus išsiveržia tokia pat nuotaikinga: 
„važiuojam, važiuojam, važiuojam...“, ir 
t. t. ir t. t.

8,20 vai. traukinys į Vievį išvežė irkli- 
ninkus, o jų baidarės buvo jau iš vakaro 
nugabentos geležinkeliu ir arkliais į star
to vietą — Panerių dvarą. 

nugarų gal visi miestelio gyventojai. 
Trumpai sustoję ir padėkoję išžygiavome, 
kviesdami visuomenę į Panerių dvarą 
mus išlydėti.

Paneriuose antrąją puokštę gėlių įtei
kė 4—5 metų dvaro šeimininko p. Micke
vičiaus dukrelė. Kieme kaimo džazz- 
bandas drožė smarkų maršą.

Valdžia ir bendra tvarka.

Čia buvo pats pasirengimas kelionei. 
Pirmiausia, suremontuotos kelionėje su
žalotos baidarės, kurių skaičius buvo ne
mažas. Toliau, eskadros vado prof. S. Ko
lupailos suskirstyta visa eskadra į 4 gru
pes (2 skautų ir 2 neuniformuoto jauni
mo) ir 13 eskadrilių, paskirti jiems va
dai ir pranešta eskadros štabo sudėtis, į 
kurią įėjo: vyr. sktn. pulk. J. Sarauskas, 
sktn. dr. K. Avižonis, sktn. j. j. Itn. P. La
banauskas, sktn. j. Itn. A. Metelicinas, R. 
Baublys.

Taip po galingu panerio ąžuolu mes 
buvom supažindinti su kelionės vadais, 
aukštąja ir žemesniąja valdžia, o irklinin- 
kams kits su kitu liepė patiems susipa
žinti. Be to, padaryta pastabų dėl bendros 
tvarkos ir davė įvairių nurodymų šios 
kelionės galimuose atsitikimuose, kaip: 
„šaltas dušas“ ir pan., kurių gražiausias 
yra tas: „Jei tektų tas malonumas nemo
kančiam plaukti, — sako eskadros va
das, — nenusimink, pasiekęs dugną ženk 
pėsčias statmenai srovei ir užtikrinu, kad 
pateksi į krantą“. Nuaidi visų ^markus 
nusikvatojimas ir išsiskirsto tolimesniam 

sveikatai pradedant kelionę. Už gražų pri
ėmimą ir skanius pietus dvaro šeiminin
kams irklininkai pasiliko dėkingi.

Pirmieji irklų pukšenimai.
Po pietų visos baidarės buvo suneštos 

prie kranto. Mus išlydėti ir palinkėti lai
mingos kelionės susirinko daug Vievio ir 
jo apylinkės visuomenės. Prof. Kolupaila 
nušvietė kelionės maršrutą ir jos tikslą. 
Panerio gyventojų vardu kalbėjo pas. po- 
lic. Vievio rajono viršininkas p. P. Vai- 
taitis ir p. P. Janutėnas, palinkėdami ki
toms Sekminėms nepasitenkinti plaukimu 
iš Panerių dv., bet iš Vilniaus.

Vienas, kitas keliauninkų šūkis ir 
griebtasi irklų. 15,30 vai. visos baidarės 
nusistumia nuo kranto ir išsirikiavusios 
eskadrilėmis (reikia prisipažint, vandens 
rikiuotė sunkiai sekėsi) pasileidžia že
myn. Vaizdas gražiausias. Dvaro pakran
tėje pasilieka lietuviai ilgesio žvilgsniais 
palydėdami tolumon nykstančius irklinin- 
kus. O irklininkai dar neprityrę, palengva 
iriasi pirmyn. 14 km. baidarės plaukia de
markacine linija, be jokių incidentų; jos 
gale vaikai iš anapus Neries įteikė pluoš
tus gėlių nuo vilniečių. Gėles padėjo 
įteikti du lenkų karininkai. Jiems buvo 
padėkota už netrukdymą plaukti. Visa de
markacine linija mus lydėjo Kazokiškio 
baro viršininkas p. Viliūnas. 1 km nuo 
Kernavės apsistojam ant kalno, iš kur 
matosi graži Panerių apylinkė.

Pirjnojoj Lietuvos sostinėj. Laužas.
18,45 vai. išlipome Kernavės m. krante,
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Viena Neries rėvų; pro to
kias rėvas laimingai plaukė 
mūsų baidarininkai. Dešinėje: 
Aukštas Neries šlaitas že

miau Ruklos.
niausiąs laužo dalyvis. Po to grįžom prie

pavakarieniavom ir nužygiavom apžiūrėti 
miestelio, pirmosios Lietuvos sostinės. Čia 
sutikti choro su dainomis, uždegus ugnį 
aukure, buvome apdovanoti Pajautos slė
nio gėlėmis ir gražiais mokyt. Šiaučiūno, 
o vėliau ir kun. Z. Baužio, žodžiais pa
sveikinti ir nuoširdžiai priimti. Už garbin
gą Kernavės praeitį ir dabartinius malo
nius Kernavės šeimininkus atsidėkodami 
sušukom 3 kart griausmingą valio. Neuž
miršom aplankyti muziejaus ir bažnyčios, 
padėkoti Aukščiausiajam už gražią pirmą 
kelionės dieną ir paprašyti tokių pat to
limesnės kelionės dienų. O piliakalny pa
daryta skautiškas laužas, kurį pagal irkli- 
ninkų tradicijas uždegė seniausias ir jau- 

baidarių ir ten klojimuose ant šiaudų per
nakvojom. Ryte trečioji grupė, šios kelio
nės nuotaikos ir gyvumo branduolys (mat, 
skautai), turėjo mažutį siurprizą — es
kadros vado pastabą už per didelį links-

Antros dienos kelionėn.
Fot. S. Kolupaila.

mumą, kuriuo užkrėtė miegančius, jų tar
pe ir eskadros vadą, kaip tik tuo laiku, 
kada jis juoktis neturėjo nei mažiausio 
noro.

Pamaldos, svečiai ir lietus.

Birželio 9 d. 6,35 vai. išvažiavome to
liau. Pakely aplankėme „Budelių Skar- 
bos“ piliakalnį, pasiklausėme vietos žmo
nių pasakų bei padavimų apie užkastus 
jame turtus ir išsiirėme į Čiobiškį, kur vi
sa eskadra dalyvavo pamaldose. Čia iš 
Kauno atvykę prisijungė vyriausias skau
tininkas pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas, 
sktn. V. Arminaitė ir sktn. K. Laucius.

Baigiantis pamaldoms užėjo toks smar
kus lietus, kad mes turėjom bėgti prie 

kranto gelbėti baidarių, kurios sutikti lie
tų visiškai nebuvo paruoštos. Tuojau jas 
ištraukėm į krantą ir apvertėm, kad ne- 
prilytų. Gi mes patys jau spėjom kiaurai 
permirkti. Bet skautai ir čia neleidžia 
nuotaikai sugesti: juokas ir daina nugali 
viską. Dar nesulaukus lietaus pabaigos iš- 
sirikiuojam ir dainuodami: „sulijo, sulijo, 
sulijo...“, „išdžiūsim, išdžiūsim, išdžiū
sim...“, nužygiavom prie irklų, piramydė- 
mis sustatytų prieš bažnyčią aikštėje ir su 
daina „prie irklų, prie irklų...“, grįžtame 
prie baidarių, kur mus prieš išplaukimą 
pasveikino vyriausias skautininkas ir pa
drąsino kovai su bangomis, kurios jau bu
vo pasikėlūsios vėjo įsiūbuotos. Kaip ir 
visuomet, savo kalba sukėlė pasiryžimą ir 
gražią nuotaiką.

Per putojančias bangas.
Sis kelionės tarpas iki Gegužinės buvo 

sunkiausias ir įdomiausias. Bangos buvo

Baidarininkų sutikimas Gegužinėje, prie 
specialiai pastatytų vartų.

Fot. S. Kolupaila.

kaip Kuršių Marėse. Bet irklininkai ne
bojo jų, vieton to, kad plaukti pakraščiu, 
paskui vadus, paskui drąsesniuosius pasu
ko ir visi į vidurį Neries, jo bangose pa
sisupti. Baidarės nardėsi kaip gulbės. Pa
vojinga, bet smagu. Žinoma, negalima pa
sakyti, kad mes nepavargom. Atgal ne
šančios bangos pareikalavo iš mūsų daug 
jėgų ir patvarumo.

Gegužinėje.

Jaudinančiai įspūdingą sutikimą suren
gė Gegužinės klebonas kun. Svogžlys- 
Milžinas. Prie įėjimo į miestelį, panery- 
je pastatyti gražiai apipinti vartai su už
rašu: „Sveiki baidarininkai“, du seniausi 
parapijiečiai pasitiko su duona ir druska, 
gi vyr. sktn. pulk. J. Šarauskui — vyriau-
šiam skautininkui ir prof. S. Kolupailai — 
eskadros organizatoriui ir vadui įteikta 
Gegužinės, kaip slenksčio į Vilniaus kraš
tą, garbės raktai. Iš čia mus nuvedė į pa
rapijos aikštę, kur pasidalinta kelionės 
įspūdžiais ir pasakyta net labai jaudinan
čių kalbų, vadai dekoruoti dideliais gė
lių vainikais.

Mūsų vadai apibūdino šių žygių tiks
lus, o šių iškilmių organizatoriui sušukom 
3 kart „gyvuok“, gi visiems: „Gyvuokit, 
stiprėkit ir Vilnijos sargyboj budėkit“. 
Po to buvo sukurtas laužas akmeniniame 
aukure; pasidžiaugta ir gale pasilinksmin
ta, grojant senoviškai muzikai.

Tos parapijiečių apeigos, kuriomis mus 
sutiko, irklininkus sustiprino grumtis 
prieš bangas, kuriomis mus pavaišino va
karis vėjas ir pasigrožėję vaizdais, pama
tę tikruosius lietuvius, jų šypsenas, nude-
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Nuoširdumo siuprizas Rukloje.
19 vai. irklų saliutais atsisveikinam ir 

dingtam tarp aukštų Neries krantų. Visų 
nustebimui, vakaris vėjas likęs silpnas ir 
švelnutis, o galop visai nutilo. Gęstant 
saulei ir slenkant vakaro sutemai, su sa
liutais ir dainomis pakvietė mus į Ruklą 
gaivinančiam laužui, skaniai vakarienei ir 
saldžiai nakvynei mūsų šarvuotieji broliai 
— poligono kariai. Prie laužo mus pa-

Dail. Žmuidzinavičiaus prakalba prie 
aukuro Gegužinėje.

Fot. S. Kolupaila.

sveikino poligono komendantas. Gi karių 
broliškumas ir nuoširdumas rodė mus lai
kant jiems nesvetimais, kas mums davė 
daugiau pasitikėjimo ir drąsos.

Tuojau gavome pietų (nors buvo jau 
vakaras). Kariškas davinys mums po to
kios kelionės ir mūsų kūnui buvo brangi 
dovana. Šilto valgio buvom visą dieną ne
valgę. Pavalgę grįžome prie baidarių ir 
pasiėmę savo daiktus ėjom nakvynei, ku
ri buvo daug šumnesnė už ankstyvesnią- 
ją. Ryte gavome kavos ir duonos su svies
tu.

Taip pasistiprinę ir pailsėję birželio 
10 d. rytą 5 vai. iš poligono buvom išly
dėti paskutinės dienos kelionei taip pat 
iškilmingai ir nuoširdžiai. Paskutinės die-

Lėktuvas ir baidarininkai.
Fot. A. Prapuolenis.

nos kelionė buvo ilgiausia, bet graži ir ne
sunki, nes visi jau spėjom susigyventi ir 
įprasti valdyti irklus. Paplaukę žemiau 
Jonavos išlipome trumpam poilsiui. Gi at
plaukę iki Guldenų miško, Neries smėlė
toj saloj sustojome pasimaudyti ir pasi
deginti saulėje, kurios kaitra jau mus 
plaukiančius buvo išrėdžiusi.

gusiom kaktom vyrus ir jų nuoširdumą 
su džiaugsmu, pasiryžimu ir viltimi, kad 
mus visus dar kartą suves keliai į rytus, 
išvažiavom slėpdami savo krūtinėse dar 
didesnį ilgesį Vilniaus.

Bebandydamas naujovišką laivelį, vyriausias skautininkas iškrėtė, kaip matot, 
tokį pokštą: ir suprask ar čia nelaimė ar juokų darbas. . . Fot. K. Laucius.

Oro svečias iš Kauno.
Čia mus užtiko lėktuvas, kuris svei

kindamas mus kelis kart pagązdino per 
daug žemu skridimu, ir mus nufotogra
favo. Lėktuvą valdė kap. Kraucevi- 
č i u s, fotografavo mus maj. Jablons
kis. Bet ir mūsų nevienas foto aparatas 
užfiksavo jo „fizionomiją“. Po gerokos va
landėlės mes jau vėl plaukėme. Ilgesnį 
sustojimą padarėme Kleboniškių miške. 
Turėjome darbo: papietavom, susitvarkėm 
uniformas ir nupynėme vainiką iš gėlių, 
kurias gavome iš vilniečių ir pafrontės bei 
panerio gyventojų.

Punktualumu Kauną nustebinom.
Irklininkai grupėmis ir eskadrilėmis 

išsirikiavę su dainomis ir kelionei reika
lingu miklumu prisiirė prie Kauno pilies
griuvėsių, Neries 
grupei prisiiriant 
bokšte * laikrodis 
kartą. Gražiai ir

pakraščio. Paskutinei 
prie kranto Rotušės 
išmušė paskutinį 7-tą 

nuotaikingai kaimiečių
sutikti nuvykom kelionės užbaigti

Aukšti Neries krantai ties Karmėlava. 
Fot. K. Laucius.

į Karo Muziejų,

kur vėliavą nuleidžiant, ant Nežinomojo 
Kareivio kapo buvo padėta irklininkų di
džiausia brangiųjų gėlių dovana — vaini
kas, kuriame jau vyto Vilniaus paneriu 
gėlės. Tokia jų buvo paskirtis. Žuvusiųjų 
ir gyvųjų Lietuvos laisvės kovotojų pa
gerbimu, kaip tinka irklininkams, baigta 
trečioji masinė 109 km ilgumo baidarių 
kelionė Paneriai — Kaunas.

Post faktum.
Kelionėje dalyvavo rekordinis skai

čius irklininkų: 162 žmonės 82 baidarėse. 
Šioj kelionėj buvo dar įdomu tas, kad 
kelionės dalyvius panerio gyventojai lai
kė vilniečiais, nes girdėjosi nuo krante 
susirinkusių žmonių šūkiai: „sveiki, bro
liai vilniečiai!“ Be to, dar įdomu — nebu
vo pilnai išlaikyta pernykščių kelionių 
tradicija: dvigubas šaltas dušas, t. y., dvie

jų baidarių šuolis į dugną ir vėl aukš
tyn. Šį kartą užteko vienos baidarės vai
ruotojų, kurie buvo (kaip jau skaitytojai 
ir galvoja) ne kas kita, kaip skautai, ku
rių keliauninkų tarpe buvo didesnė dau
guma. Tas malonumas buvo prieš „Bu
delių Skarbos“ piliakalnį, jiems begau- 
dant brangų kelionėje „skarbą“ — plau
kiančią, kitų bendrakeleivių jiems neda- 
mestą baranką, kuri vis dėlto vienam iš 
jų teko pagauti ir dar beplaukiant į kran
tą (šį kartą prof. Kolupailos patarimo 
neklausė — pėsti dugnu nėjo) suvalgyti.

Bendrai, kelionė buvo labai nuotaikin
ga, žinoma, pirmoj vietoj buvo drausmė, 
su ja niekur neprasilenkta. Klausymas 
vadų ir susiklausymas irklininkų tarpe 
buvo gražus. Mūsų vadais buvo autorite
tingi žmonės ir irklininkų pamilti ir ne
užmirštami. Kada grįžom iš Karo Muzie
jaus prie baidarių, paskutiniams eskadros 
vado žodžiams:

— Iki pasimatymo Lietuvos vande
nyse!

— Iki pasimatymo! — nuskambėjęs 
irklininkų atsakymas tikrai neapvils.

Visi grįžo smarkiai įdegę nuo saulės 
ir vėjo, nors kiek nuvargę,, bet linksmi, 
patenkinti ir užsigrūdinę.

Gi Karo Muziejuj ant Nežinomojo Ka
reivio kapo uždėtam vainike vystanti iš 
šventojo okupuoto krašto žiedai, į irkli
ninkų varinius veidus įspaudė rimtį, o 
širdyje uždegė laužą meilės savajam kraš
tui ir nevystantį pasiryžimą brandint jė
gas Tėvynei. St. Jameikis.

PLAUKIMO BAIDARĖMIS IŠ PANERIŲ 
Į KAUNĄ 35.VI.8—10. DALYVIAI.

Štabo grupė:
1. Prof. St. Kolupaila, 2. E. Kolupalai- 

tė 3. vyr. sktn. pulk. Šarauskas, 4. J. Jak- 
šas, 5. R. Baublys, 6. A. Baublienė, 7. 
sktn. Labanauskas, 8. Jeleniauskas, 9. 
sktn. Metelicinas, 10. A. Šarauskas, 11. 
sktn. K. Avižonis, 12. J. Fledžinskas.

(Tęsinys virš. III pslp.).

Eskadra plaukia.
Fot. V. Zubovas.
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Vm TARPTAUTINĖ SKAUTŲ VADŲ KONFERENCIJA.

Kas 2 met. vis kitoje vietoje įvyksta viso pasaulio skautų 
organizacijų delegatų konferencijos įvairiems skautų judėjimų 
reikalams aptarti.

Šiemet tokia konferencija įvyks Stockholme, rugpiūčio m. 
5—7 d. d., Švedijos perlamento rūmuose.

Konferencijos programoje numatyta:
VIII.3. delegatų atvykimas. Švedijos skautų taryba iškelia 

svečiams pietus.
VIII.4. delegatai aplanko II skautų vyčių sambūrį Ingard 

saloje. Iš Stockholmo delegatai išvyks anksti rytą, visą dieną 
bus sk. vyčių stovyklose ir tik po laužo vėlai vakare grįš.

VIII.5. konferencija bus oficialiai atidaryta. Atidarys Šve
dijos sosto įpėdinis Gustavas Adolfas. Tą dieną bus svarstoma:

1. nedarbas tarp skautų, ir kaip jis gali būt nugalėtas;
2. seni skautai;
3. jaunesnieji skautai (vilkiukai), vilkiukų santykių rei

kalai tarp įvairių tautų vilk, judėjimų;
4. jaunesniųjų skautų judėjimo pritaikymas vietos sąly

goms, išlaikant judėjimo pagrindinius principus;
5. suaugeliai skautų judęjime;
6. skautybės veikimo per 2 metu apžvalga, praneša: a) 

tarptautinis skautų biuras, b) skautų alpinu klubas ir c) Kan- 
derstego Chaletas.

Tą dieną priėmimą ruošia miesto savivaldybė miesto rū
muose. Be to, bus posėdis, kuriame dalyvaus organizacijų ūkių 
vedėjai, aptarti įvairiems jamboree maisto reikalams.

VIII.6. Iš ryto įvairios ekskursijos Stockholme ir jo apy
linkėse. Pietūs įvyks garsiajam oro muziejuje Skansen. Taip pat 
bus aplankytas vienas seniausių pasaulyje teatrų, kuris yra 
išlikęs visai toks, koks buvo prieš kelius šimtus metų.

Po pietų (16.30) delegatams arbata princo Gustavo Adol
fo rūmuose.

1930 skautų vyčių pasirodymas Stockholmo stadione.
VIII.7. yra paskutinė oficialinė konferencijos diena. Tą die

ną bus:
1. diskusijos apie viso pasaulio skautų jamborees;
2. sekančios viso pasaulio skautų jamboree ir IX vadų kon

ferencijos vieta ir data;
3. tarptautinio komiteto (9 asm.) rinkimas;
4. konferencijos uždarymas.
Vakare delegatams pietūs žinomam Mosebacke restorane.
Be oficialių konferencijos programos dalykų, paprastai 

atstovai savo tarpe apsvarsto labai daug įvairių skautų judėji
mams svarbių klausimų.

Konferencijoje dalyvaus beveik visų kraštų skautų orga
nizacijų atstovų. Tuo tarpu žinoma, kad nedalyvaus Islandijos, 
Meksikos ir Portugalijos atstovai (dėl medžiaginių sunkumu). 
Taip pat konferencijoje dalyvaus, kaip stebėtojas, Tautų Sąjun
gos atstovas.

Mūsų sąjunga taip pat siunčia savo delegaciją.

Vengrijos 
skautas 

stovykloje.

MIRĖ AMERIKOS SKAUTŲ VICE PREZIDENTAS.

III.27 mirė vienas Amerikos skautų organizacijos vice-pre- 
zidentas Bolton Smithas. Jis buvo žymus ir entuziastingas Ame
rikos skautų veikėjas. Organizacijoje, kaip vadas, aktyviai dirbo 
nuo 1918 m.

SKAUTAI BRUSELIO PARODOJE.
Pasaulinėj parodoje, kuri įvyksta Belgijos sostinėje, daly

vauja ir skautai-ės. Ten yra įrengta labai įdomi skautiška sto
vykla, kurią aplanko labai daug svečių. V.18 stovyklą atidarė 
parodos tarybos pirmininkas, ta proga pasakydamas labai šir
dingą kalbą, kurioj gyrė skautybės auklėjimo metodus. Didelis 
skautų ir skaučių būrys dainavo skautiškas dainas.

V.5 įvykusioje jaunųjų Raudonojo kryžiaus eisenoje daly
vavo ir skautai. Eisenoj buvo apie 12.000 vaikų. Ją organizuoti 
padėjo Belgijos vyresniosios skautės.

LUKSEMBURGO SKAUTŲ KONFERENCIJA.
Balandžio m. pradžioje įvyko Luksemburgo skautų vadų 

konferencija, kurioj buvo svarstomas vienas klausimas — sto
vyklavimo menas. Svarbiausieji svarstymo klausimai buvo: 1. 
skautų stovyklos tikslas, 2. svarbiausios stovyklos reikmenės, 3. 
stovyklos aprūpinimo paruošimas, 4. stovykliniai įrengimai, 5. 
darbas stovykloje ir įvairios pareigos, 6. gamtos pažinimas, 7. 
stovyklos higiena, 8. V-as skautų įstatas stovykloje, 9. moralės 
ir religijos pareigos, 10. po stovyklos, 11. skautų vyčių stovykla.

DAR APIE AMERIKOS SKAUTŲ JAMBOREE.

Kaip žinome, I-oji Amerikos skautų tautinė stovykla įvyks 
VIII.21—20 d. d. Washingtone. Amerikos sostinėj bus įtaisytas 
didelis palapinių miestas, kuriame dalyvaus per 30.009 skautų. 
Į stovyklą yra pakviesta ir kitų kraštų skautų delegatai.

Programa labai įvairi ir įdomi.
Į šią jamboree Amerikos skautų galės vykti iš draugovės 

tik po 1 prityrusi skautą, kuris prieš vykdamas turi išlaikyti 
tam tikrus egzaminus.

Jamboree mokestis 25 dol., svetimų kraštų skautams — 
10 dol.
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MŪSŲ ŠEIMOS NflUJIĘN

DAUG STOVYKLŲ.
Šią vasarą įvyksta keliasde

šimt įvairių skautų ir skaučių 
stovyklų. Stovyklos gražiai ir 
patogiai įtaisomos Programos 
turiningos Stovyklautojai daug 
nauja ir naudinga išmoksta.

Daugely} stovyklų viešėjo ir 
Klaipėdos krašto jaunimas.

Skautų Aidas spausdins sto
vyklų aprašymų ir dės iliustra
cijų.

VASAROS ATOSTOGOS.
Vasaros metu skautų darbas 

labiausiai susikoncentruoja sto
vyklose, iškylose bei kelionėse. 
Todėl kai kurios įstaigos (pav., 
tuntų laštinės) ligi mokslo metų 
pradžios darbą pertraukia.

Vyr. sk. štabas dirba visą lai
ką, nors pakaitomis dalis ben
dradarbių išvvksta atostogų.

Vasarą daugiausia štabo na
riai yra užimti sezoniniais dar
bais (stovyklomis, kursais, ke
lionėmis ir t. t.), kur jie dirba 
vadovaujamą darbą ar yra 
instruktoriais.

Skautų Aidas vasaros mėn. 
išeina tik vieną kartą per mė
nesį. Rudenį vėl pradės dažniau 
eiti. Vasaros metu rečiau lei
džiant bus šiek tiek lėšų sutau
pyta.

ZEMGALIJOS SKAUTŲ VADŲ 
EKSKURSIJA PO LIETUVĄ.

VII.2 į Kauną atvyko 5 Latvi
jos Zemgalijos skautų vadai: 
Zemgalijos vadas E. Rullis, Min
taujos tuntininkas Sturis, tunti- 
ninko padėjėjas Baltmanis ir 
jaunesniųjų skautų vadas Ne
krašas. Svečiai Kaune aplankė 
žymesnes vietas. Vyriausiam 
skautininkui įteikė Zemgalijos 
skautų vėliavos modelį. VIL3 
garlaiviu išplaukė į Pagėgius, 
kur buvo širdingai priimti. Ap
lankę Panemunę išvyko į Klai
pėdą. Čia širdingai buvo pri
imti vietos skautų vadovybės. 
VII.4 aplankė Nidą. VII.7 nu
vyko į Palangą, aplankė Šiaulių 
tunto stovyklą, Šventosios 
uostą. VII.8 Šiauliuose buvo 
širdingai tuntininko vyr. sktn. 
Ubeikos ir konsulo sk. vyčio 
Masiulio sutikti ir vaišinti.

Zemgalijos skautų vadas E. 
Rullis yra didelis Lietuvos bi
čiulis. Brolius latvius kelionėje 
po Lietuvą lydėjo sktn. J. Ma
šiotas.

KRAKĖS.
Skautai mūsų Šefo Tautos 

Vado Antano Smetonos Vardo 
Dienos vakare sukūrė iškilmin
gą laužą. Paminėjimas atliktas 
labai gražiai: su deglais, vaidi
lutėmis, eilėraščiais, dainomis,

LINKĖJIMAI IŠ TOLIMOSIOS BRAZILIJOS.

Sao Paulo lietuviai skautai per savo vadą mokytoją Ed. 
Pažėrą, atvykusį į Pasaulinį Lietuvių Kongresą, siunčia nuo
širdžiausius linkėjimus Lietuvos Skautų Šefui Jo Ekscelencijai 
Respublikos Prezidentui Ponui ANTANUI SMETONAI, Vy
riausiam Skautų Štabui, broliams—sesutėms skautams—skau
tėms, vilkiukams ir paukštytėms.

Jaun. skautų-čių vadų stovyklos apylinkėje.
Fot. Pajaujis.

šūkiais, baleto numeriais, radio 
ir telefono pasikalbėjimais ir k. 
Dalyvavo per 200 svečių.

Smilga.

IR MES PAGERBĖM SAVO 
ŠEFĄ.

Šilutė. Mūsų brangaus Šefo 
Antano Smetonos vardo dienos 
VI.13 d. vakare padegėm šefo 
garbei laužą. Draugininkas Rin
kevičius, prataręs į susirinkusią 
publiką keletą žodžių, paprašė 
mūsų progimnazijos direktorių 
p. Bajorą padegti laužą. Greit 
suliepsnojo laužas. Direktorius 
pasakė gražią kalbą. Buvo 
skautų įžodis, kurį davė trys 
kandidatai. P. maj. Baltrimas 
naujiesiems skautams užrišo 
kaklaraiščius. Grojo orkestras. 
Skautės padainavo keletą 
skambių dainelių, pasakė eilė
raščių ir pašoko du plastiškus 
šokius. G. J.

GEGUŽINĖ ŽEIMELYJE.
VI.16 buvo Šefo minėjimas ir 

gegužinė. 10 v. 30 m. skautai ir 
kitos organizacijos dalyvavo 
pamaldose. Po pamaldų visi at
vykom į mokyklos salę. Čia bu
vo iškilmingas posėdis ir tai 
dienai pritaikinta paskaita. Mi
nėjimas pradėtas Tautos him
nu.

4 v. p. p. skautai ir kitos org. 
kartu su orkestru išėjom į savo 
rengiamą gegužinę netoli mies
telio miške. Temstant sukūrėm 
laužą. Prie liepsnojančio laužo 
skautai atliko visą programą. 
Pirmiausia buvo sukalbėtas 
himnas ir stovyklos malda. Po

to buvo suvaidinta pasaka apie 
Šefą „Širdis nugalėjo“, „Naujo
kų ėmimas“ ir „Trys melagiai“. 
Pertraukų metu sudainavom ke
letą skautiškų dainelių ir palei
dom kelias raketas, skirtas Še
fui ir vilniečiams. Gegužinėj 
buvo bufetas, kurio pelnas (16 
lt. 10 et.) buvo skirtas skau
tams. Į gegužinę atsilankė daug 
žmonių, nes tai dar pirma ge
gužinė Žeimelio apylinkėj su 
skautiška programa ir laužu. 
Gegužinė praėjo labai jaukioj 
nuotaikoj. Kregždė.

BROLIAI — KOLEGOS ABI
TURIENTAI.

Baigę gimnaziją turi dabar 
labai daug galvosūkių, todėl 
studentai skautai nori jiems pa
dėti. Visais klausimais, liečian
čiais įstojimą į Un-tą, studijas, 
apsigyvenimą galite kreiptis 
laišku į sktn. H. Lukoševičių 
vyr. skautų štabo adresu, pri
dedant pašto ženklą atsakymui. 
Bus atsakoma ir neskautams.

Akademinių metų pradžioje 
stud, skautų korp! „Vytis" na
riai nustatytu (vėliau bus pa
skelbta) metu dežuruos vyr. 
skautų štabe ir skautams bei 
skautėms teiks reikalingas in
formacijas.

O kas dabar reikalingiausia? 
Paduoti prašymą priimti į Uni
versitetą. Paskutinė diena yra 
net sausio 15 d., kaip ir pereiti 
iš vieno fakulteto į kitą. Bus 
geriau paduoti prašymą prieš 
mokslo pradžią — rugsėjo 15 d. 
Duoti Jo Magnificencijos Vy
tauto Didžiojo Universiteto

Mok. E. Pažėra, Sao Paulo lie 
tuvių skautų vadas, dabar at 

vykęs į Lietuvą.

Rektoriaus vardu. Adresas — 
V. D. Universitetas, Kaunas.

• Prie prašymo pridėti atestatą, 
notaro patvirtintą jo nuorašą 
(patartina vieną nuorašą pasi
likti sau), curricullum vitae ir 
tris fotografijas. Taigi, nėra ko 
galvos sukti.

Studentas skautas.

SVEČIUOSE PAS MARIJAM- 
POLIETES.

Šaltas, bet gražus rytas. Ma- 
lijampolės skautės ir skautai 
važiuoja iškylauti į Kazlų Rū
dos mišką. Skaučių iškylos tiks
las — supažindinti nestovykla
vusias seses su stovyklos įren
gimu ir tvaika. Tas joms pa
vyzdingai pavyksta. Nuo 8 vai. 
iki 10 v. stovykla buvo įrengta 
taip, kaip kartais nepavyksta 
sutvarkyti ir per visą stovykla
vimo laiką. Pastatytos penkios 
palapinės, prie jų meniški pa
gražinimai; prie vartų smuike
lis; stalas papuoštas, prie vėlia
vos puikus ornamentas iš sama
nų ir smėlio. Virtuvė nors ir 
primityviškai buvo įrengta, bet 
arbatai išsivirti buvo gana gera.

10 v. pakelta vėliava, per
skaityti įsakymai ir išžygiuota į 
bažnyčią. Po piet buvo praves
ta keletas skautiškų žaidimų 
Paskui vėliavos nuleidimas, iš
kylos vietos sutvarkymas, laužo 
malda ir bėgte bėgimas į stotį. 
Grįžo skautės su džiaugsmu, nes 
turėjo daug gerų įspūdžių ir 
truputį su liūdesiu, nes gaila 
buvo taip greit palikti žavingą 
mišką.

Skaučių iškyloj buvo jaučia
ma vadovių energija ir prityri
mas. Skautai taip pat turi ener
gingų ir su gerais norais vado
vų, bet permaža turinčių skau
tiško patyrimo. Vilkaviškietė,
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OFICIALINĖ DALIS
KAS LAIMĖJO SKAUTŲ ŠEFO KONKURSE.

Lietuvos skautų sąjungoje Valstybės Prezidento Antano 
Smetonos 60 m. jubiliejaus garbei draugovių konkurse (1934. 
IX.9—1935.V.10) išrinktos laimėtojos draugovės:

VISOJE SĄJUNGOJE LAIMĖTOJOS DRAUGOVĖS:

A. Skautų draugovės:
•i _jr-' tt-ūt .•■'ww"Mnnnnr’. t- - wk tbmbw n <uauimwwq>»nar ■■ mm w •.

I vietą — Kauno Aušros tunto II D. L. K. Algirdo 
draugovė Kaune;

II vietą — Kauno Pilies tunto II skaučių, vyčių, drau
govė Kaune; •

III vietą — Šiaulių tunto Dariaus - Girėno draugovė • 
Šiauliuose.

B. Skaučių draugovės:
I vietą — Kauno skaučių tunto I K. Birutės draugovė 

Kaune;
II vietą — Kauno skaučių tunto VII Perkūnės draugo

vė Kaune;
III vietą — Mažeikių tunto II Audronės draugovės Ma

žeikiuose.
C. Jaunesniųjų skautų ir skaučių draugovės: x

I vietą — Mažeikių tunto I jaunesniųjų skautų-čių drau
govė Mažeikiuose;

II vietą — Šiaulių tunto I jaunesniųjų skautų draugovė 
Šiauliuose;

III vietą — Šiaulių tunto III jaunesniųjų skautų drau
govė Šiauliuose.

PANEVĖŽIO SKAUTAI TURI 
NUOŠIRDŽIŲ RĖMĖJŲ.

Panevėžio skautų tuntas nuo 
1924 metų turi skautams remti 
draugiją. Dr-jai priklauso visa . 
Panevėžio aukštesnioji visuome
nė. Nenuilstamas jos darbuoto
jas buvo a. a. kun. Lindė-Dobi
las, o dabar liko gen. Tama
šauskas ir kiti. Draugija kas
met padeda neturtingesniesiems 
skautams lankyti stovyklas, iš
rūpina stovyklavimui reikalingą 
inventorių.

Be draugijos, iš visuomenės 
tarpo atsiranda rėmėjų, kurie 
iš geros valios parodo skautams 
gerą širdį.

Šiais metais Panevėžio skau
tų tuntas minėjo 15 metų skau
tų ir 10 metų Panevėžio tunto 
įsikūrimo sukaktį. Ta proga 
nuoširdus skautų bičiulis kpt. 
V. Mikalauskas padovanojo 
tuntui naują gražią palapinę, 
kuri kaštavo per -200 litų. At
siųsdamas palapinę, prisiuntė ir 
tokio turinio linkėjimą: „Žen- 
klan mano meilės Panevėžio 
tuntui, dvigubos sukakties pro
ga siunčiu palapinę, kurią pra

šau priimti tunto reikalams. Te
gul ji primena nors tiems ma
žyčiams skautams, kurie joje 
nuo blogo oro pasislėps, kad 
skautiškoje brolybėje skautijos 
uždavinys“.

JONINIŲ NAKTIS PAPILĖJ.
Joninių naktis praėjo labai 

įdomiai. Degė laužas, dainuota 
dainos ir daug ko pademons
truota. Laužą rengė kelios or
ganizacijos kartu. Svečių buvo 
labai daug. Visi j. skautai ir ki
ti dalyviai ėjo per miestelį su 
degančiais, smaluotais kuole
liais. Kadangi jų buvo labai 
daug, tai susidarė be galo gra
žus vaizdas. Į laužo vietą, už 
Ventos prie piliakalnio, atvyko 
10 v. v. Tuoj buvo pakurtas di
delis laužas. Prie laužo buvo 
dainuojamos jaunuomenės ir 
skautų dainos. Paskum skautų 
ir bendrai visų imituota paukš
čių ir žvėrių balsai ir 1.1. Pas
kum sekė šokiai ir žaidimai apie 
laužą. Buvo sveikinami ir kil
nojami visi Jonai ir dar daug 
juokų padaryta.

Jaunasis.

SKUODAS.

— Skuode lankėsi svečiai.
IV. 7 vyr. sk. štabo instruktorius 
sktn. K. Palčiauskas. Čia jis 
idomiai ir patraukiančiai prave
dė skautams keletą draugovės 
sueigos elementų, k. a.: kelio
nės ženklų sekimą, gerųjų dar
belių darymą ir t. t. Po to sve
čia turėjo pasikalbėjimą su dr- 
vių skiltininkais apie Klaipėdo
je įvyksianti skiltininkų sąskry
dį. Gi IV.28 d. su grįžtančiais 
iš minėto sąskrydžio skautais 
atvyko į Skuodą pats Vyriau
sias Skautininkas, vyr. sktn. 
pulk. J. Šarauskas. Ta proga 
garbingasai svečias beveik dvi 
valandas paskyrė pasikalbėji
mui su skautais, kurie jau buvo 
suspėję grįžti iš Velykų atos
togų. Ilgesniam šio malonaus 
įvykio atminimui skautai su 
brangiuoju vadu nusifotografa
vo.

— Motinos Dieną skautai pa
minėjo kukliai, bet įspūdingai.
V. 4 įvykusiame mokyklos minė
jime skautai-tės užpildė didesnę 
programos dalį. V.5 abi drau
govės su savo vėliava organi
zuotai dalyvavo pamaldose, ku
rių metu visi priėmė šv. Komu
niją-

— Kęstutiečiai džiaugiasi dar
bo vaisiais. Bal. m. išlaikė 
egzaminus į II patyr. laipsni 7 
Kęstučio dr-vės skautai. Gi iki 
Šefo konkursų galo kęstutiečiai 
energingai ruošėsi įvairioms 
specialybėms. Viso konkursų 
metu įgyta 20 atskirų specialy
bių, kurių bendras skaičius dr- 
vėje siekia 115. Specializavosi 
visi dr-vės nariai. Iš įgytų 
specialybių pažvmėtinos: šaulio, 
topografo ir signalizuotojo. 
Patikrinant šaulio spec, žinias, 
buvo nedaryti šaudymo prati
mai. Juos atliekant, šaudyme 
gulomis pirmą vietą laimėjo 
skautas J Česnauskas (31 tšk.), 
šaudyme stačiomis ■— skltn. Ig 
Šilgalis (30 t.) ir šaudyme
klupsčiomis — psklt. Br. Bur
ba ir L. Jurgulis (po 26 tšk. ■— 
iš 3 šūvių). Visas šias specialy
bes prirengė m-los karinio pa
rengimo instruktorius ats. j. 
Itn. J. Kuneika, kuriam už pa
dėtą triūsą dr-vė yra dėkinga!

Šešėlio brolis.

Būdamas vienas saugokis savo minčių... namuose ir šei
moje saugokis blogos nuotaikos... gi draugystėje saugokis savo 
žodžių.

UKMERGĖS JŪRŲ SKAUTŲ 
ŠVENTĖ.

V.11—12 Ukmergės jūrų skau
tai iškilmingai šventė savo 3 
metų gyvavimo sukaktį.

Išvakarėse, 11 d. 17 v., buvo 
eisena iš skautų buklo kapines, 
kur buvo žuvusiems karžygiams 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
grojant I-mo p. pulko orkestrui 
Marija-Marija, uždėtas vainikas. 
Po to Ukmergės tunto tunti- 
ninko pav. sktn. H. Jasinevi- 
čius pasakė gražią ir įspūdingą 
kalbą. Vėliau orkestro lydimi 
grįžo į skautų buklą.

12 d. 9,30 v. buvo pamaldos 
parapijos bažnyčioje. Grįžus iš 
pamaldų įvyko vadų pasitari
mas.

Tą pačią dieną 16 v. Gimn. 
rūmuose įvyko iškilminga es
kadros sueiga. Tuntininko pa- 
vad. sktn. H Jasinevičius pasa
kė įžanginę kalbą. Po to vyr. 
skautų štabo jūrų skautų sky
riaus vadas sktn. jūrų Itn. P. 
Labanauskas pasakė gražią kal
bą pažymėdamas Lietuvos jūrų 
skautų svarbą, siekiant supažin
dinti mūsų visuomenę su jūra ir 
jūrininkyste padedant jai su
prasti mūsų pajūrio — brangių 
mūsų vartų į pasaulį ir jų reikš
mę kraštui. Jūr. Itn. P. Laba
nauskas vyriausio skautininko 
vardu per jūrų sk. globėją kap. 
Ikamą, I-am L. K. Vytenio lai
vui įteikė jūrų sk. vėliavą.

Baigiant oficialią dalį sugie
dota Tautos himnas, pagerbtas 
Lietuvos skautu sąjungos Šefas 
Jo Ekscelencija Lietuvos Res
publikos Prezidentas ir padai
nuota Ukmergės jūrų sk. tradi
cinė daina.

Po oficialios dalies buvo 
linksmoji dalis: vaidinimas, dai
nos ir šokiai.

Vait. E. Vengianskas.

SKAUTAI REMIA GINKLŲ 
FONDĄ.

Utenos tunto skautai savo 
stovykloje Magučių miške (prie 
Zarasų) surengė iškilmingą lau
žą su įdomia programa. Laužo 
iškilmėsna atsilankė daug zara- 
siškių, keliolika uteniškių ir 
apylinkės gyventojų. Gautas iš 
iškilmių pelnas 80 lt. paaukotas 
ginklų fondui.

Ako. B-vė a

„DROBE“
išleidome rinkon naujų, gražių, įvairio
mis spalvomis, vilnonių medžiagų kostiu
mams. paltams, ir šaulių, jaunalietuvių 
ir kitų organiz. uniforminių medžiagų.

Vilnoniu Gelumbių Fabrikas 
Kaunas, - Šančiai, Drobės g. 5F.

MSIŽVEbfiiBNT I SUNKU MII, MEDŽlfiGl| B A1N 0 S Ž ¥ M1B1 S U H B Ž1HIII S. 
Pirkdami medžiagą, kreipkite dėmesį į tai, kad medžiagos krašte kas 3 me
tras būtų antspaudas «DROBE». Be šio ženklo medžiaga ne mūsų gamybos
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CIT! PAKLAUSYKIT, KĄ 
KALBA KRAŽIAI.

— Kražiuos L. K. Šarūno 
d-vėj V.12 išlaikėme 10 skautų 
į II pat. laipsnį ir 3 sk. — į III 
p. 1. ir du skautai įgijo specia
lybes.

— 0 papildyti iždą surengė
me V .26 įdomią gegužinę su 
laužu ir vaidinimėliais. O vėliau 
suruošėm iškylą su įdomia pro
grama gražiame Kražių pušyne.

— Draugovėje yra per 30 sk. 
Skaučių Kregždžių skiltyje yra 
10, skiltininkė psklt. Stef. Stan
kutė.

— Kražiečiai turi gražią apy
linkę. Tad mes sueigas ir išky
las darome gamtoje.

— Iš mūsų d-vės Raseinių t. 
stovykloj bus 5 skautai.

— Patogu mums būtų veikti, 
jei turėtumėm rėmėjus. Tačiau 
ir taip atsiranda skautams pri
jaučiančių žmonių, iš kurių la
biausiai paminėtinas p. A. Ka- 
cucevičius. Šarūnas.

JAU IR IŠKYLAVO.
Šančių tunto IV L. K. Šarūno 

d-vė VI.8—10 Pažaislio pušyne 
suruošė pirmąją savo iškylą, 
gražiai ir tvarkingai sutvarkytą. 
Sekmadienio rytą, besirengiant į 
bažnyčią, atvyko generol. Glo
vackis su ponia. Gen. Glovac
kis ir į pamaldas nuvyko su 
d-ve. Po pamaldų stovykloje 
buvo gerokas skaičius svečių. 
Jų tarpe matėsi prof. M. ir V. 
Biržiškos su poniom, p. Golštei- 
nienė, p. Kompanienė, „Aidu- 
ko" red. psktn. V. Šimkus ir 
daug kitų svečių. Svečiai do
mėjosi ne tik stovyklos sutvar
kymu, bet virtuve, maistu, guo
liu ir 1.1. Vakare buvo sukrau
tas didžiulis laužas. Prie laužo 
buvo ne tik vietos gyventojai, 
bet ir kitų kaimų jaunimas. 
Laužo programa buvo įdomi. 
Ypač, gražiai pasirodė Šulcas ir 
Čaplikas. Skautai pirmąja savo 
iškylą buvo be galo patenkinti.

Rimutis.
IŠ DOVYDIŠKIU JAUNESNIŲ 

SKAUTŲ VEIKIMO.
VI.10 Dovydiškių (Ukmergės 

ap.) Skerdimų kalne, prie Šven
tosios upės, įvyko mokyt. K. 
Jankauskaitės rūpesniu pasta
tyto 1831 m. sukilime žuvu
sioms lietuviams paminklo ati
dengimas, sujungtas su Vilniaus 
diena ir jaunųjų ūkininkų ap
skrities sąskrydžiu.

Iškilmėse dalyvavo daug 
aukštų svečių iš Kauno ir Uk
mergės. Ta proga gražias kal
bąs pasakė: mok. K. Jankaus
kaitė, p. J. Vileišis, dr. Juška, 
pulk. Kazitėnas, agr. Strazdas, 
agr. Krikštolaitis, p. Bartkevi
čius, dir. Ig. Pacevičius ir k.

Po paminklo pašventinimo 
įvyko jaun. skautų-čių sporti
nis pasirodymas. Dėka sumaniai 
d-kei sportas buvo ypatingai 
darniai atliktas. Vakare prie 
laužo jaun. skautai-ės davė įžo
dį, o kaklaraiščius užrišo ir pa
sveikino Ukmergės tunto vyr. 
sk. p. Alseikienė ir psktn. p. 
Zdanavičienė.

ŠŪKIS Iš KELMĖS.
Sakalų skiltis VI.8—9 buvo 

suruošusi naktinę iškylą Žu- 
kiškės miške, tarp gražių aukš
tų Kražantės krantų. Kur ap
žiūrinėjo apylinkę ir jos palia- 
kalnį Piliuką ir 1.1.

VI.13 Kelmės pušyne buvo 
sukurtas mūsų Šefo vardinių iš
kilmių laužas. Čia visi Kelmės 
skautai-ės gražiai pagerbė savo 
šefą Respublikos Prezidentą 
Antaną Smetoną, Liet.

BALSAS IŠ PAMARIO.
Klaipėda. II Marių d-vė, va

dovaujama skilt. J. Arbušaus- 
ko, pradėjo daryti pirmąsias sa
vo gyvavimo iškylas. Pirmą 
vienos paros padarėme VI.15— 
16 gražioje Kūršių marių ir ka
nalo saloje. Mus iškylaujančius 
aplankė d-vės įkūrėja sktn. L. 
Manumaitytė. Sklt. Verd.

DARBŲ PARODA.
Žagarė. VI.2—3 buvo Ža'garės 

skautų-čių darbų paroda. Jai 
visi vienetai rengėsi jau nuo pat 
rudens. Todėl nestebėtina, kad 
ir išstatyta darbų buvo gana 
daug ir gražių. Parodoje dau
giausia pasireiškė sesės „gra- 
žinietės“, „Žvalgaičio“ dr-vė ir 
vyr. skaučių skiltis. Pažymėtina, 
kad parodoje labai ryškus buvo 
tautiškasai motyvas ir plačiai 
iškeltos skautiškos idėjos.

Iš viso buvo užimtos ištisos 
trys salės. Lankytojų buvo per 
600. Skautė.

Matot, koks didelis būrys Ukmergės rkautų ir skaučių mokosi esperanto kalbos. 
Juos moko p. Alseika.

Jau mokame tokius tiltus statyti.

DZŪKIJOS DIRVONUOSE 
PLEČIASI DIRVOS TRILAPEI 

LELIJAI.
A. Kirsna yra dvaras toli

mame Dzūkijos užkampyje, turįs 
savo istorinę praeitį ir net mi
nimas literatūroje, pav., Ad. 
Mickevičius savo Ponas Tadas 
ir V. Pietaris Algimante mini 
šią vietą. Nuo 1927 m. šiame 
dvare įsteigta žem. žemės ūkio 
mokykla su mergaičių namų 
ruošos skyriumi. Į mokyklą 
daugiausia susirenka vietinis 
jaunimas, bet netrūksta jau
nuolių ir iš tolimųjų Lietuvos 
vietų. Mokykloje yra stiprus 
šaulių būrys ir kooperatyvėlis. 
Prieš porą metų buvo net su
organizuotas skautų vyčių būre
lis, bet neturint tinkamų vadų 
iširo.

Š. m geg. m. 15 d. šios mo
kyklos mokinys energingas že
maitis skautas St. Zaulevičius 
įsteigė skautų Algimanto d-vę 
su skaučių skyriumi. Drauginin
ku paskirtas šios draugovės 
įsteigėjas skautas St. Vyt Zau
levičius. D-vės globėju pasirin
kome agr. VI. Kraučūną V.18 
įvyko pirmoji iškilmingoji d-vės 
sueiga, kurion atsilankė daug 
svečių. Kalbėjo Seinų t. tunti- 

ninkas mok’ Vikt. Bulkaitis, 
skyriaus vadas vyr. skilt. M. 
Senkus, agr- VI. Kraučūnas. 
mok. ved. K. Steikūnas, mok. 
F. Augulis, mok. Bigelis, drau
gininkas St. Vyt. Zaulevičius ir 
k. Linksmojoje dalyje sesės 
skautės parodė keletą plasti
kos numerių, o poetų kadras 
šį tą sudainavo. Baigiant mo
kyklos choras sudainavo keletą 
dainų.

Ar padarai
kasdien

gerą darbelį?

IR ŽASLIUOSE SKAUTAI.
Žasliai. V.12 d. atskira lapi

nų skiltis ir jaunesniųjų skautų- 
čių d-vė šventė savo 1 mt. su
kaktį. Į paminėjimą atvyko tun- 
tininkas skautin. B. Kliorė, lydi
mas paskaut F. Prekerio. Skau
tai davė įžodį. Po oficialės da
lies buvo pačių skautų suvai
dinta „Būties sonata“. Šventė 
paliko labai gražų įspūdį.

Skilt. St. Girčius.
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SKAUTYBĖ MAŽIEMS VAIKAMS
LIETUVOJE.

Šią vasarą Skautų Aidas išleido vyr. 
sk. štabo jaunesniųjų skautų skyriaus pa
ruoštą knygą •— vadovėlį jaunesniųjų 
skautų vadams, pavadintą Skautybė ma
žiems vaikams Lietuvoje (Skautiškasis 
auklėjimas mažiems vaikams Lietuvoje).

Knyga (formatas kaip Skautybė Ber
niukams) turi 124 pslp. Visas turinys pa
skaidytas į 17 skyrių, kurie dar pagal tu
rinį paskaidyti į mažesnius skyrelius.

Turinys; L Įvadas. II Mūsų šefo min
tys apie skautiškąjį auklėjimą. III. Skau- 
tybės paaiškinimas. IV. Skautybė ma
žiems vaikams ir jos uždaviniai Lietuvoje. 
V. Jaunesniųjų skautų-čių įstatai, įžodis, 
šūkis, pasisveikinimas. VI. Jaunesniųjų 
skautų patyrimo laipsnių programa. III 
patyrimo laipsnio programa. II patyrimo 
laipsnio programa. I patyrimo laipsnio 
programa. VII. Religinis jaun. skautų-čių 
auklėjimas. Rytmetinė ir vakarinė malda. 
Prieš valgant. Pavalgius. Stovyklos malda.
VIII. Specialybės. A. Berniukams ir mer
gaitėms. B. Berniukams. C. Mergaitėms.
IX. Uniforma ir ženklai. Uniforma ber
niukams ir mergaitėms. Ženklai berniu
kams ir mergaitėms. Vadų uniforma ir 
ženklai. X. Jaunesniųjų skautų-čių vie
netai, jų sudėtis ir ženklai. Būrelis. Drau
govė, XI. Jaun. skautų-čių vienetų va
dai, jų pareigos ir paskyrimas. Būrelio va
das. Draugovės vadas. Draugovės adju
tantas. Būrio vadas. XII. Sueigos. Su
eigų elementai. Kaip vesti sueigas. Tvar
ka ir susiklausymas. XIII, Iškylos. Ben
dros pastabos. Trumpalaikės iškylos pa
vyzdys. Ilgesnės iškylos. XIV. Jaunes
niųjų skautų lavinimasis ir egzaminai. Eg
zaminai. XV. Įžodis. Kokia diena paren
kama įžodžiui. Įžodžio iškilmėms aplin
ka. Įžodžio apeigos. Linksmoji įžodžio su
eigos dalis. XVI. Kaip įsteigti jaunesnių
jų skautų-čių draugovę. Kelios pastabos 
pradedant jaunesniųjų skautų-čių vienetą 
organizuoti. Pirmosios sueigos. XVII. Me
džiaga jaunesniųjų skautų vadui. Knygos. 
Rašiniai jaunesniųjų skautų vadams Skau
tų Aide, Skautų Vade ir Vadovėje.

Knygos pabaigoje yra įdėtas platus 
skautiškos literatūros lietuvių kalba są
rašas.

. Leidinys gausiai iliustruotas (turi apie 
70 iliustracijų).

Knygoje kiekvienas jaunesniųjų skau
tų vadovas ras, kas jo darbui yra pir
miausia reikalinga.

Knygutė bus įdomi taip pat mokyto
jams, tėvams, auklėtojams ir k.

Parduodama po 1,50 lit.
Gaunama sk. reikm. tiek, skyriuje ir 

knygynuose.

NAUJI LEIDINIAI.
— P r o f. S. K o 1 u p a i 1 a. LIETUVA 

gintaro ir kryžių šalis, (lietuvių ir pran
cūzų kalbomis). 24 psl. Gausiai iliustruo
ta. Kaunas, 1935. Iš „Žemėtvarkos ir Me
lioracijos" Nr. 2.

— J. Vis g in as. LAISVĖS ALĖJA. 
„Viskas Bizniui“. Romanas — mozaika. 
162 psl. 2 lt. Sakalas.

_— Balys Sruoga. RADVILA PER
KŪNAS. Muzikalinė pjesė. Keturi veiks
mai, devyni paveikslai. Kaunas, 1935. 
Jaunoji Karta. 130 p. Kaina 3 lit.

Skudučių muzika.

Atmink tris vardus:

1. Skautybė Berniukams. (2,5oit)

2. Kaip stovyklauti. (51t)
3. Žaisk! ^50 it.)

Išleido SKAUTŲ AIDAS.
Tai svarbiausios sezono knygos. Geriausi draugai ir vadovai!

taW Plains yaikams Iltimis
Naujas gražus Skautų Aido leidinys 
mokytojams, tėvams, auklėtojams ir 
jaunesniųjų skautų-čių vadams.

Knyga gausiai ilius
truota a Parduoda
ma po 1,50 lt e Rei
kalauk. knygynuose
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iškylavimas
BUVO RAŠYTA:

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

odinis maišelis).
II. Skautų Aido 9 nr. 148—151 psl. ■—
Reikmenės ant diržo ir kišenėse (pei

lis, žemėlapis, kompasas, užrašų knygutė 
ir pieštukas).

Reikmenės kuprinėje (būtinos ir dar 
naudingos reikmenės).

Būtinos reikmenės (jų sąrašas ir ap
rašymai).

Dar naudingos reikmenės (jų sąrašas 
ir aprašymai).

III. Skautų Aido 10 nr. 159 psl. —
Paros darbotvarkė (Dieną. Rytą.).

PIETS KR PO PIETŲ.
Ligi pietų esi žygyje. Lankai vietas, 

stebi gamtą, susitinki su žmonėmis. Savo 
užrašų knygelėje visa tinkamai užsirašai 
Tai bus brangi ir maloni knygelė.

Žygyje turi ne tik stebėti aplinką ir į 
knygelę rašyti. Būdamas skautu, lygiai 
kaip darydavo senovės riteriai, turi vi
sada būti pasiruošęs kam padėti, pada
ryti gerą darbą, patarnauti ir visur būti 
tikras skautas.

Sutikęs dirbančius juos tinkamai pa
sveikink; kur galima, pakalbėk. Sutikęs 
dvasiškį — pasveikink. Senelį ir vaiką 
paglobok.

Eik ligi maždaug 12.30 v. Tada gali 
sustoti pietų pertraukai. Pasirenki tin
kamą vietą. Rūpinies valgiu pietums.

Negerk vandens iš pelkių, upelių ar 
kūdrų. Ieškok Švaraus vandens šulinyje 
ar šaltinyje. Tokį pat vandenį vartok ir 
valgiui gamintis.

Po pietų pasilsėk. Apžiūri vietos apy
linkę. Gali kiek, atsisėdęs pavėsyje, pri- 
snūsti. Padaręs pietų pertraukas 2—3 Va
landas, vėl gali traukti žygin. Eini ke
lias valandas. Pavakaryje, apie 5—7 v. 
sustoji nakvynei.

Jei turi reikmenes ir palapinę, ge
riausia sustoti lauke ir nakvoti palapi
nėje. Jei to neturi — turėsi prašytis 
nakvynės pas ūkininką, kad leistų per
nakvoti ant šiaudų ir p. Nakvodamas 
pas žmones esi labiau suvaržytas sava
rankiškai gamintis valgio ir tinkamai 
tvarkytis.

Už nakvynę turi atsilyginti ir tinka
mai padėkoti.

Vakarienę, kaip ir pusryčius, gaminies 
šiltus, verdies. Atmink, kad iškylauda
mas turi taip pat reguliariai ir tinkamai 
valgyti, kaip valgai namie.

Ligi nakties dar gali susitvarkyti sa
vo užrašus, apdirbti skičus, piešinėlius, 
užrašus; parašyti laiškus ir 1.1.

NAKTIS IŠKYLOJE.
Pavalgęs, išvalęs indus, susitvarkęs, nu

siprausęs, užgesinęs ugnį gali eiti gulti. 
Ilgai nevakarok. Gultis geriausia prieš 22 
vai. ar 21.30 vai.

Prieš guldamas: 1. gerai pastatyk pa
lapinę; 2. tinkamai įrenk guolį; 3. sutvar
kyk savo reikmenes; 4. pasimelsk; 5. per
sirenk naktiniais (miegojimui) rūbais ar 
baltiniais.

Jei dieną žygiuoti karšta, sumanus skau
tas gali ir tokių patogumų įsitaisyti.

Kokią vietą pasirinkti nakvynei?
Žiūrėk, kad vieta būtų: 1. įdomi; 2. 

aukšta; 3. užuvėjuj; 4. nepastebima; 5. 
prie vandens ir malkų.

1. Įdomi. Kad galėtum gražiai įsitai
syti, liktų gražių įspūdingų iš iškylos pri
siminimų; kad aplink būtų gražūs vaizdai, 
įdomi gamta.

2. Aukšta. Kad nebūtų drėgna sėdė
ti ir miegoti, kad nebūtų kenksmingų 
vabzdžių bei šliužų. Juk turi ramiai 
jaustis, ramiai ilsėtis ir miegoti.

3. Užuvėjuj. Neįsikurk „ant vėjo pa- 
gairos". Vėjas blaškys ugnį, nešios pe
lenus ir žarijas. Ir pats gali peršalti. Kur 
tarpkalnėje ar už krūmų bei medžių gali 
rasti puikiausiai apsaugotą vietą.

4. Nepastebima. Iškyloje pernakvoti 
niekieno nepastebėtam yra geriausia. Ga
li atsirasti žmonių, kurie įsigeistų išky
lautoją pagąsdinti. Čia gali turėti rimtų 
nemalonumų.

5. Prie vandens ir malkų. Turi būti 
vandens valgiui išsivirti, indams išplauti, 
nusiprausti. O kuras valgiui virti ir lau

„Patogi“ nakvynė 
iškyloje. 

želiui susikurti taip pat yra reikalingas 
daiktas.

KAIP PRADĖTI IŠKYLAUTI?
Pradžiai nueik netoli. Patirsi kas rei

kalinga pasiimti, kas nebūtina.
Iškylavimas yra menas. Todėl jo iš 

knygų neišmokstama. Reikia veiksmu iš
gyventi. Geras iškylininkas tapsi pamažu, 
vis iškylaudamas.

Kiek daug džiaugsmo teikia iškylos. 
Kaip miela malonu savo jėgomis vaikš
čioti brangios tėvynės taip gražiais lau
kais, pievomis ir miškais. Kaip turtinas 
siela įspūdžiais, kaip bręsta protas ir vi
sas žmogus nuoširdžiai taurėji.

Tai laimingos kelionės į skautiškas iš
kylas! E. B. S. K.

Klausimai
KAS TEIKIA SPECIALYBES.

Kl. Ar draugininkas gali suteikti spe
cialybę?

— Skautui specialybes teikia tuntinin- 
kas, kai skautas išlaiko tai specialybei 
įsigyti egzaminus pagal programą.

AR BŪDAMAS NE DRAUGOVĖJE GALI 
BŪTI L. S. S. NARIU.

Kl. Jei skautas išstoja iš draugovės, 
bet neišstoja iš sąjungos, ir nėra iš jos 
pašalintas, bet dėl susidėjusių aplinkybių 
aktyviai darbe nedalyvauja. Gražiai el
gias, neperžengia įstatų ir nežemina or
ganizacijos garbės. Ar turi teisę skai
tytis skautu ir ar gali dėvėti ženkliuką 
ir turėti liudijimą. J. S.

— Kas priklauso Lietuvos skautų są
jungai, vykdo nario pareigas ir yra da
vęs skauto įžodį — yra skautas ir gali 
dėvėti skauto ženkliuką ir turėti liudiji
mą. Kiekvienas skautas turi priklausyti 
vienetui ir ten tobulintis. Atitrūkęs nuo 
vieneto, nuo kitų skautų draugystės, jis 
stoja pavojun atitrūkti ir nuo savo skau
tiškų papročių. Jei dėl tam tikrų prie
žasčių (mokslo, ligos ar p.) skautas nega
li kurį laiką lankyti draugovės sueigų bei 
užsiėmimų, jį draugininkas nuo tų parei
gų laikinai (tam tikram laikui) gali at
leisti.

BOYS* LIFE ADRESAS.
Kl. Koks yra Amerikos skautų laik

raščio Boys' Life adresas? Vitolis.
— Boys' Life 2 Park Ave

New York, N. Y. U. S. A.
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Pėdsako
R. Baden-Powellis.

„Ženklų“ stebėjimas.
„Ženklais“ skautai vadina kiekvieną 

smulkmeną, kaip pėdsakas, nulaužta ša
kutė, suminta žolė, valgio liekana, krau
jo lašas, plaukas ir t. t., žodžiu tariant, 
viską, kas gali padėti jiems surinkti rei
kiamas žinias.

Vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos 
skautas turi išmokti, vis tiek, ar yra karo 
žvalgas, ar medžiotojas, ar taikos skautas, 
nieko nepražvelgti. Jis turi įsidėmėti maž
možius ir smulkius ženklus, o paskui su
vokti jų prasmę. Reikia nemaža lavintis, 
kol opiakojis įpranta tikrai viską įsidė
mėti ir nieko nepražiopsoti. To galima iš
mokti lygiai gerai mieste, kaip užmiestyje.

Tuo pačiu būdu įsidėmėti kiekvieną 
keistą garsą ar ypatingą kvapą ir išsisam- 
protauti, ką jie gali reikšti. Jei neišmok
site įsidėmėti „ženklų“, turėsite labai ma
ža „šio ir to“ sudurstyti, ir todėl netiksite 
kaipo skautai. Tai įgyjama tik iš prakti
kos.

Atsiminkite, kad skautas visados lai
ko didele gėda, jei pašalietis pamato ką, 
ko skautas dar nėra pastebėjęs, vistiek, 
ar pastebėtas daiktas yra toli ar arti po 
kojomis.

Jei išeisite su tikrai išsilavinusiu žval
gu, pamatysite, kad jis nuolat akimis va
džioja, dairos į visas puses arti ir toli, įsi
dėmėdamas viską, kas vyksta, vien tik iš 
įpročio, ne todėl, kad nori parodyti, kiek 
pastebi.

Kiplingo apysakoje „Kimas“ atvaiz
duota, kaip du berniukai mokomi „stebė
ti“, kad galėtų tapti sekliais, arba žval
gais, žaidimu, per kurį jiems vieną mi
nutę parodo padėklą su smulkiais daik
tais, o paskui uždengia. Berniukai turi iš 
atminties atpasakoti visus padėkle buvu
sius daiktus.

Mes esame perėmę tą žaidimą, ir jis 
labai puikus skautams lavintis.

Kiekvienas miesto skautas turi žinoti, 
kur yra artimiausia vaistinė (nelaimin
gam atsitikimui įvykus), artimiausias po
licijos postovis, policijos nuovada, ligoni-

nė, telefonas, greitosios pagalbos punktas 
ir t. t.

Skautas turi stebėti ir žemę, ypač ša
ligatvio pakraščius prie namų ar latakų. 
Man nekartą teko rasti pamestų brangių 
daiktų, pro kuriuos daugybė žmonių bu
vo praėję ir kuriuos buvo paspyrę į šalį 
nepastebėję.

Žmonių stebėjimas.
Važiuodami traukiniu arba autobusu, 

dėmėkitės kiekvieną pas jūsų draugus 
keleivius prasikišantį mažmožį; stebėkite 
jų veidus, apdarą, kalbos būdą ir kitką, 
kad po to galėtumėte juos tikslokai apra
šyti. Taip pat stenkitės iš jų išvaizdos ir 
elgesio pažinti, ar jie turtingi ar neturtin
gi (tai galima paprastai pažinti iš batų), 
kuo verčias, ar jie laimingi, ar sergą, ar 
reikalingi pagalbos.

Darydami tai, neturite parodyti, kad 
žmones stebite, nes tai pamatę, jie ims 
saugotis.

Sugebėjimas stebėti žmones ir skaityti 
jų būdus ir mintis labai praverčia preky-
boje, ypač krautuvių pardavėjams ir agen
tams, nes padeda prikalbinti žmones pirk
ti ar susekti sukčius.

Sakoma, kad galima pažinti žmogaus 
charakterį net iš to, kaip jis nešioja skry
bėlę. Jei skrybėlė nešiojama pakreipta ant 
vieno šono, žmogus yra gero būdo; jei ji 
nešiojama labai pakreipta ant šono, žmo
gus didžiuoklis; jei ji atsmaukta ant pa
kaušio, žmogus nemoka skolų; jei ji pa
tupdyta ant viršugalvio, žmogus, greičiau
siai, doras, bet nuobodus.

Vyro (ar moteriškės) eisena irgi daž
nai gražiai parodo jo būdą — pasižiūrėk 
į „išsistačiusį“ žmogiuką, kuris kuduliuo
ja trumpais žingsniais, mosuodamas ran
komis; nervingo žmogaus skubius, kapo
tus žingsnius; lėtą dykinėtojo dūlinimą; 
sklandžią, greitą ir tylią skauto eiseną ir 
t. t.

Mane vieną kartą apkaltino nepasiti
kint vyrais vaškuotais ūsais. Na, iki tam 
tikro laipsnio aš jais ir nepasitikiu. Vaš
kuotus ūsus nešioja tušti ir kartais išsi
gerti mėgstą žmonės. ,

Kai kurių berniukų nešiojamas ant 
kaktos kuškis plaukų yra tikras paiku
mo pažymys. Veido pavidalas yra geras 
vadovas į žmogaus būdą.

Lavinkitės stebėti.
Vienas žinomas seklys yra apsakęs, 

kaip, kiek pasilavinus stebėti, galima gana 
tiksliai pasakyti žmogaus būdą iš apdaro.

Batai paprastai esti geriausias rodiklis.
Labai įdomu, važiuojant traukiniu ar

ba autobusu su kitais žmonėmis, žiūrėti 
vien tik į keleivių kojas ir spėlioti,, nežiū
rint aukščiau, kas jie per žmonės: seni ar 
jauni, pasiturį ar neturtingi, apkūnūs ar

BERNIUKAMS
liesi, paskui pažiūrėti į viršų ir nustatyti, 
kiek teisingai pavyko atspėti.

Vienas Amerikos artistas man kartą 
papasakojo, kaip skaudamu kaklu nuėjo 
pasižiūrėti baliono pakilimo. Jis galėjo 
žiūrėti tik į žemę, — į viršų jis visai ne
galėjo pasižiūrėti, — ir matė tik aplink 
jį minioje stovinčių žmonių kojas. Tarp 
kojų jis rinkos tas, kurios, kaip jam rodės, 
buvo malonių, geraširdžių žmonių, kurie 
sutiktų papasakoti jam, kas baliono daro
ma.

Nuostabu, kiek daug, eidamas iš užpa
kalio, iš bato kulno gali pamatyti, ir ly
giai nuostabu, kiek iš to bato gali išskai
tyti. Sakoma, kad tie, kurie nunešioją pa
dus ir numiną kulnus lygiai, esą gabūs 
prekybai ir dori; tie, kurie numiną kul
nus į lauko pusę, esą vaizduotės žmonės 
ir nuotykių mėgėjai; tuo tarpu tie, kurie 
numiną kulnus iš vidaus pusės, esą silp
ni ir neryžtingi. Sis pažymys esąs neklys- 
tamesnis vyrų, kaip moterų atveju.

Atsiminkite, kaip Serlokas Holmsas 
susitiko nepažįstamą ir įsidėmėjo, kad jis 
atrodo gana pasiturįs, yra naujais rūbais 
su gedulo raiščiu ant rankovės, laikos 
kaip kareivis, eina kaip jūrininkas, yra 
nudegęs, yra ištatuiruotomis rankomis ir 
nešas vaikiškų žaisliukų rankoje. Kuo bū
tumėt palaikę tą žmogų? Na, Serlokas 
Holmsas atspėjo, ir teisingai atspėjo, kad 
jo neseniai išstota iš jūros šaulių, kur bū
ta viršilos, kad jo žmonos mirta ir kad 
namie jo turima mažų vaikų.

Mokėdami stebėti, neparodę, kad ste
bi, skautai nemažai padeda susekti šnipus 
karo metu.

Iš Skautybė Berniukams.
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Fotografuoti gali kiekvienas

PIRMĄJĮ EGZAMINĄ IŠLAIKIUS.
RUOŠIAMĖS MEDŽIOTOJO SPECIA

LYBEI!
Kažin, ar yra Lietuvoje nors vienas 

skautas, kuris turėtų medžiotojo specia- 
• lybę? Aš manau, kad nėra, nes medžio

tojo specialybė įgyjama gana sunkiai. Jei 
yra medžiotojo specialybę turinčių skau
tų, būtų labai įdomu, kad jie atsilieptų.

Pasižiūrėję į medžiotojo specialybės 
programą matome, kad reikalaujama ne
tik pažinti 12-os laukinių gyvulių ir 
paukščių gyvenimą, bet ir juos nufoto
grafuoti, kitaip sakant, skautiškai „sume
džioti“. Sužinoti, kaip gyvena ir kokius 
papročius turi minėtas gyvulių bei paukš
čių skaičius, būtų nesunku. Visą sunku
mą čia sudaro jų nufotografavimas. Dau
gumas skautų tai žinodami, tur būt, ir 
nesvajoja apie medžiotojo specialybės įsi
gijimą. Iš tikrųjų gi įgyti medžiotojo spe
cialybė netaip jau sunku, kaip daugumui 
atrodo. Čia aš noriu duoti keletą nuro
dymų, kaip reikia laukinius paukščius ar 
gyvulius „medžioti“ su foto aparatu.

Mano supratimu, šiai specialybei galė
tų ruoštis tik tie skautai, kurie jau turi 
fotografo specialybę, arba jei jos ir netu
ri, tai vistik moka neblogai fotografuoti. 
Laukinius gyvulius bei paukščius foto 
mėgėjai, apskritai, mažai tefotografuoja, 
nes mano, kad šiam reikalui būtini foto 
aparatai su tele objektyvais ir kitokiais 
specialiais priedais. Iš tikrųjų, šį darbą 
galima atlikti su kiekvienu geresniu apa
ratu, tik reikia žinoti kaip fotografuoti. 
Taigi laukiniams gyvuliams ar paukš
čiams fotografuoti jokie specialūs foto 
aparatai nereikalingi.

Svarbiausi dalykai, kurie reikalingi fo
tografuojant laukinius gyvulius ir paukš
čius, tai jų papročių pažinimas ir kantry
bė. Tai geriausia proga kantrybei lavin
ti, nes tinka gyvulį ar paukštį sekti net 
ištisomis dienomis. Kas neturi kantrybės, 
tas greit mes šį pasirįžimą.

Reikia atsižadėti minties prie gyvulių 
ar paukščių prislinkti su foto aparatu ir 
tuomet nufotografuoti. Gyvuliai turi nuo
stabiai puikią klausą ir uoslę ir prislinkti 
prie jų taip, kad nepajustų, neįmanomai 
Tai galėtų padaryti tik Main Ride ar 
Karl May romanų didvyriai indėnai ir 
vakariečiai, bet ne mes, eiliniai skautai.

Norint fotografuoti laukinius gyvulius 
pirmiausia reikia susipažinti su jų papro
čiais. Žinių galima rasti knygose, pasi
klausti patyrusių medžiotojų ir miškų 
administracijos tarnautojų (eigulių, giri
ninkų). Eigulis ar girininkas ne tik gali 
supažindinti su norimo fotografuoti gy
vulio papročiais, bet ir nurodyti vietas, 
kur jį galima sutikti.

Tose vietose, kur galima tikėtis sutikti 
laukinį gyvulį (prie jo urvo, upelio, kur 
ateina gerti, ar vietų, kur maisto ieško), 
reikia įsitaisyti slėptuvę, tokią, kaip ir 
medžiotojų. Slėtuvės vietą parinkti prie
šais vėją, t. y. žiūrėti, kad vėjas pūstų nuo 
gyvulio link slėptuvės, o ne nuo jos link 
gyvulio.

Pasislėpus kantriai laukti, kol gyvulys 
pasirodys ir kiek galima arčiau prieis. Ne
galima fotografuoti gyvulio, jei jis yra už 
keliasdešimt metrų, nes nuotraukoje išeis 
tik tokio didumo, jog sunku bus ir pa
žinti, kas nufotografuota. Toli esantį gy
vulį galima fotografuoti tik tuo atveju, 
jei turima foto aparatas su tele objekty
vu. Tai gali palengvinti jo fotografavimą. 
Netoli slėptuvės galima pamesti gyvulio 
mėgstamų skanumynų.

Kas turi plokštelinį aparatą, patartina 
naudoti filmpaką, nes tik tada galima ty
liai ir greit nuotraukas pakeisti. Turint 
rolfilminį aparatą, suprantama, fotogra
fuoti daug patogiau. Negatyvinę medžiagą 
patartina naudoti tik jautrią, nes viena 
miške paprastai nėra geros šviesos sąly
gos, o antra — reikia trumpai apšviesti, 
kadangi gyvuliai dažnai smarkiai juda. 
Fotografuojant laukinius gyvulius reikia 
dirbti vikriai ir filmos nesigailėti. Kol 
gaunamos tikrai geros nuotraukos, reikia 
sugadinti nemaža medžiagos.

Laukinių paukščių fotografavimas taip 
pat reikalauja turėti zoologiškų žinių, pa
žinti jų papročius (kur krauna ir kokius 
lizdus, kada ir kur ieško maisto) ir suge
bėti stebėti jų gyvenimą. Prislinkimui 
prie paukščių irgi negalima daug vilties 
dėti. Geriausiai juos fotografuoti prie liz
dų, o žiemos metu — prie lesyklų.

Norint fotografuoti paukščius prie liz
dų ar jaunus paukštelius lizde, reikia 
aparatą pastatyti prie lizdo maždaug 80— 
100 cm atstumu ir objektyvą, jei tik švie
sos sąlygos leidžia, diafragmuoti iki ko
kių 9. Kliudančias šakas priraišioti, bet 
nenulaužyti. Apskritai, negalima keisti nei 
lizdo padėties nei aplinkumos. Paukščiai, 
kurie gyvena arčiau žmogaus, prie įvairių 
daiktų yra pripratę ir į foto aparatą, jei 
jis ir menkai te užmaskuotas, daug dėme
sio nekreipia — greit pripranta.

Labai įdomiai atrodo tos nuotraukos, 
kurios parodo, kaip paukščiai maitina sa
vo vaikus. Apskritai, įdomios yra tik tos 
nuotraukos, kurios yra natūralios. Dėl to 
reikia stengtis paukštelių ar žvėrelių ne
įbauginti. Jaunų paukščiukų negalima 
imti iš lizdo ir sodinti, pav., ant šakos, 
nes tuomet nuotrauka nebebus natūrali.

Jei norima fotografuoti paukštį, kurio 
lizdas yra aukštai medyje, pav., genį, fo
to aparatą reikia pritvirtinti taip pat 
aukštai kitame medyje, stovinčiame prie
šais lizdą. Aparato užraktą tenka išjungti 
tik su tolumos iš jungikliu. Kaip tai pa
daroma, bus nurodyta vėliau.

Paukščius galima fotografuoti ir ne 
prie lizdų. Vienas vokiečių foto mėgėjas 
darydavęs šiaip: miško pakrašty, prie 
krūmo, pabarstydavęs maisto: negyvų 
kirmėlių, skruzdžių kiaušinėlių, įvairių 
grūdų, trupinių. Vienoje vietoje nubrėž- 
davęs ant žemės kreida kvadratą. Krūme 
paslėpdavęs foto aparatą ir ryškumą nu- 
statydavęs į tą apibrėžtą vietą. Kai paukš
telis įeidavo į tą kvardratą, išjungdavęs 
užraktą. Be to, pastebėjęs, kad atlėkę

maisto paukšteliai mėgsta palesę ar prieš 
lesdami atsitūpti kur nors. Dėl to įsmeig
davęs šakelę ir nustatydavęs ryškumą į 
ją. Kai ten atsitūpdavo ir pradėdavo gie
doti, fotografuodavęs.

Suprantama, kad fotografuojant paukš
čius prie lizdų ar kokius žvėrelius prie 
urvų užraktą reikia išjungti toli stovint 
Yra tam tikrų tolumos išjungiklių. Pav., 
„Leicos“ aparatui yra sukonstruotas toks 
prietaisas, kad su juo galima iš to
li ne tik užraktą išjungti, bet ir jį iš nau
ja užvesti tuo pačiu pakeičiant nufotogra
fuotą filmą nauja. Taip pat lengvai gali
ma pačiam pasigaminti elektrišką tolumos 
iš jungiklį. Kaip jį pasigaminti, aprašyta 
foto laikraščio „Agfa-Photoblatter“ 1932 
metų Nr. 11. Ten yra ir brėžiniai. Kas 
moka vokiečių kalbą ir norėtų tokį iš- 
jungiklį pasigaminti, šį laikraštį galėtų 
gauti pas „Agfa“ firmos generalinį atsto
vą Lietuvai p. O. Vitkopą, Kaunas, Duo
nelaičio g. 7.

Tačiau užraktą galima išjungti ir be 
specialinių išjungiklių — su paprastu siū
lu ar plonu špagatu. Daroma šiaip: prie 
foto aparato dugnelio pritvirtinama jam 
atitinkančio didumo lentelė. Toje pusėje, 
kur yra iš jungiklis, lentelė pro dugnelį 
prasikiša maždaug 0,5 cm. Tame lentelės 
krašte įkalamas mažas prabajėlis (gran
delė). Siūlas ar špagatas pririšamas prie 
išjungiklio ir išveriamas per minėtą pra- 
bajėlį. Aparatas drauge su lentele prisu
kamas prie statyvo ir pastatomas priešais 
lizdą ar urvą. Špagatas nuvedamas kokį 
20—30 metrų į tokią vietą, kur pasislėpus 
gerai matyti urvas arba lizdas. Ten pasi
slėpus, reikia laukti tinkamo momento ir 
tada siūlą truktelėjant užraktą išjungti. 
Netraukti siūlo labai smarkiai, nes gali
ma sujudinti aparatą ir sukelti šlamesį.

Čia duoti patys pagrindiniai nurody
mai, kaip fotografuoti laukinius gyvulius 
ir paukščius. Bedirbdamas kiekvienas 
įgys naujų patyrimų. Būtų gera, kad sa
vo patyrimais per Skautų Aidą su kitais 
pasidalytų. Laukinių gyvulių ir paukščių 
fotografavimas yra tokia sritis, kurioj var
giai galėtų atsirasti skautams konkurentų. 
Šis darbas ne tik labai naudingas, bet ir 
labai įdomus. Kas sykį pamėgins medžioti 
su foto aparatu, tą sunku bus nuo šio 
malonumo paskiau atkalbėti.

Taigi pradėkime skautišką medžioklę!
Sktn. K. Laucius.
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Šiame skyriuje dedami įvairūs Skautų 
Aido prenumeratorių skelbimai be atly
ginimo.

Skelbimai turi būti trumpi. Be mo
kesčio nededami prekybos ar pramonės 
įmonių skelbimai.

PADĖKA.
Tauragės apskr. viršininkui ir skau

tams remti draugijos pirmininkui p. Pet
rauskui ir ponioms: Bužinskienei, Genie
nei, Jakubonienei, Volodkienei ir kitoms, 
parėmusioms ruošiamą vakarą, kuris mū
sų stovyklai davė gražaus pelno, dėko
jame.

Skautai ir skautės Tauragėje.

Štai kaip pataisininkas įsivaizduoja šak
nies traukimą.

J?

PADĖKA.
Ukmergėje; I p. p. vadui p. pulk. Rėk

laičiui, V. S. ir krim. polic. Ukmergės 
apygardos v-kui p. J. Švobai; Vepriuose; 
Žemės 'Ūkio mokyklos vedėjui p. Peštu
kui; Jonavoje: „Vytauto Didžiojo" kuopos 
vadui p. major. Šurnai, miesto burm. p. 
Eidukaičiui; Klebonišky: p. Grajauskams; 
Kaune: Liet, jacht-klubo komandoriui inž. 
p. Visockiui ir kt. mus materialiai bei 
moraliai parėmusiems reiškiame skautiš
kai jūrišką ačiū.

Kelionėj Ukmergė—Kaunas 
dalyvavusieji jūrų skautai.

ŠVEDAMS PAŠTO ŽENKLAI.
Švedijos skautams nusiųsti pašto žen

klų gavome:
— L. Pūkio (Šiauliuose) 30 egz.
— A. Jasiūno (Šiauliuose) 20 egz.
Dėkojame. Redakcija.

DVIRATIS.
Noriu pirkti truputį dėvėtą, bet dar 

gerą dviratį.
Siūlyti šiuo adresu:
A. Limontui, Žem. Kalvarija.

KOOPERACIJOS 
BANKAS

Kapitalas 3.000.000 litų

SAVI NAMAI 
Atlieka visas 
bankines 
operacijas

Laisvės ai. 62. Tel. 104, 746.

SKAUTAI FILATELISTAI.
Už Lietuvos p. ž. duodu užsienio. Pa

geidaujant pinigais užmoku. Nepriimu 
su Vyties Kryžiumi; pageidauju oro paš
to ženklų.

A. Jakutis, Raseiniai. Dariaus-Girėno 
g. 40.

IEŠKAU KELIONEI DRAUGO 
(jaunuolio).

Geriausia, kad gyventų Kaune ar jo 
apylinkėse ir kad turėtų dviratį. Smul
kiau — vėliau.

F. Baumsteris, Kaunas-Šančiai, Virvių 
g. 9, b. 2.

BAIDARĖ.
Noriu pirkti gatavus arba užsisakyti 

„griaučius" dvivietei baidarei.
Sąlygas rašyti adresu: Kaunas I, Rin- 

guvos g-vė 43 nr. J. Bružauskui.

PALIKTA.
Per Sekmines, VI-9, skautų iškyloje, 

Pažaisly paliktos dvi vaikiškos pilkos 
spalvos megztinėlės. Prašom atsiimti 
kasdien Šančių polic. nuovadoje.

Draugininkas.

Noriu keistis pašto ženklais. Stasys 
Šenferis. Biržai, miškų urėdija, Parovė- 
jos dv.

ŽODYNAI.
Noriu nusipirkti vartotų anglų ir šve

dų kalbų žodynų (lietuvių, rusų ar lenkų 
kalbomis).

Siūlyti: K. Kostkevičiui, Skautų Aido 
adresu. Kaunas.

Ar turi 4 geras knygas:
1. SKAUTYBĖ BERNIUKAMS.
2. ŽAISK! (549 žaidimai).
3. SKAUTYBĖ MAŽIEMS VAIKAMS 

LIETUVOJE.
4. KAIP STOVYKLAUTI!

Plaukimo baidarėmis iš Panerių į Kauną dalyviai.

I. grupė:
13. A. Žmuidzinavičius, 14. psktn. G. 

Žmuidzinavičiutė.
L eskadrilė:

15. vyr. skilt. K. Chmieliauskaitė, 16.
J. Baronas, 17. psktn. S. Šarauskienė, 
18. vyr. skilt. P. Baublys, 19. A. Kisieliū
tė, 20. sktn. J. Kazakevičius, 21. pskilt. 
L Augevičiūtė, 22. skilt. H. Ribačiauskas,
23. O. Matjošaitytė, 24. A. Kruopys, 25.
S. Fledžinskaitė, 26. V. Fledžinskas.

, 2. eskadrilė:
24. Kapt. O. Milaševičius, 25. M. Mi- 

laševičienė, 26. Kpt. V. Strazdas, 27. J. 
Strazdienė, 28. V. Cibulskis, 29. J. Ci- 
bulskiėnė, 30. sktn. K. Laucius, 31. P. 
Smaižys, 32. V. Meškelevičius, 33, A. 
Šteinbacheris, 34. K. Slavinskas, 35. J. 
Marcinkus.

3. eskadrilė:
36. Vyresnis valt. R. Dačinskas, 37. 

psk. A. Žukaitė, 38. A. Kesiūnas, 39. 
sktn. D. Kesiūnaitė, 40. V. Šarauskas, 
41. K. Šulinskas, 42. K. Skirgaila, 43. L. 
Adomaitis, 44. K. Šiultė, 45. K. Kalinaus
kas, 46. M. Liutkevičius, 47. L. Eliniaus- 
kas.

II. grupė:
48. Al. Prapuolenis, 49. Al. Macys.

4 eskadrilė:
50. M. Bilvaisas, 51. B. Bilvaisienė, 

52. B. Baublys, 53. E. Ubarevičienė, 54.

(Tęsinys iš 176 pslp.).

A. Ramanauskas, 55. Z. Juodpalis, 56. 
T. Sadauskas, 57. A. Bogušauskas.

5 eskadrilė:
58. L. Mižutavičius, 59. sktn. G. 

Venslauskaitė, 60. V. Stančikaitė, 61. 
L. Stančikaitė, 62. L. Vyčaitė, 63. V. 
Strazdas, 64. J. Sabaliauskas, 65. J.Mu- 
rauskas, 66. P. .Vyčas.

6 eskadrilė:
67. VI. Skirmuntas, 68. R. Pesys, 69. 

A. Augustinas, 70. L. Remeikaitė, 71. 
V. Jazbutis, 72. A. Bagdonavičiūtė, 73. 
V. Olšauskas, 74. I. Olšauskienė, 75. K. 
Tumas, 76. VI. Varnas, 77. K. Šerepėka, 
78. J. Stonkus, 79, V. Dikšas, 80. S. Nar
kevičius.

III. grupė.
81. Psktn. St- Jatautas, 82. A. Chmie- 

liauskas.
7 eskadrilė.

83. Psktn. S. Jameikis, 84. M. Valei
ka, 85. Č. Masaitis, 86. J. Aleksandra
vičiūtė, 87. M. Butkus, 88. J. Bulota, 89. 
V. Meiliūnas, 90. O. Bulauskaitė, 91. J. 
Genevičius.

8 eskadrilė:
92. S. Niemcinavičius, 93. P. Gabia, 

94. J. Bučinskas, 95. S. Garmiutė, 96. 
J. Rudavičius, " 97. L. Masiulytė, 98. P. 
Medickas, 99. P. Bilinkevičius, 100. G. 
Mejerytė, 101. S. Sirgėdaitė, 102. J. Do
vydaitis, 103. J. Morkūnaitė.

9 eskadrilė:
104. S. Gorodeckas, 105. Valentina

vičius, 106. P. Uzdonas, 107. E. Jacke
vičius, 108. K. Savickas, 109. K. Luko
ševičius, 110. A. Masiulis, 111. A. Cižaus- 
kaitė, 112. H. Venslauskas, 113. S. Ša- 
rauskaitė.

10 eskadrilė:
114. M. Ivaškevičius, 115. J. Stašaitis, 

116. R. Žvizėla, 117. S. Ūkonytė, 118. V. 
Baršauskaitė, 119. J. Macijauskaitė, 120. 
M. Macijauskas, 121. Z. Kulinkevičius. 
122. T. Meškauskas, 123. A. Pakerys, 124. 
A. Kuprevičius, 125. A. Jurskis.

IV. grupė:
126. V. Zubovas, 127. A. Mardosas,

11 eskadrilė:
128. J. Linkevičius, 129. J. Markval- 

das. 130. J. Sakalauskas, 131. Z. Razu- 
maitė, 132. P. Rinkūnas, 133. A. Meižytė, 
134. K. Daugirdas, 135. M. Kleinas, 136.
K. Šalaševičius, 137. A. Šimkūnas, 138. 
J. Gurkšnys.

12 eskadrilė:
139. P. Ruseckas, 140. E. Kačenaus- 

kaitė, 141. J. Bareišis, 142. V. Vėgelis, 
143. Mikšnys, 144. A. Kimantas.

13 eskadrilė:
145. L. Alseika, 146. R. Alseikaitė, 

147. E. Smilgius, 148. V. Morkūnas, 149. 
E, Švedas, 150. B. Rekušas, 151. L. Miko- 
laitis, 152. J. Mikolaitist 153. K. Muralis, 
154. M. Muialienė.
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Suk galvą
_ Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 91.

Kur randasi paskendę laivai? Yra 
nuomonė, kad jūroj paskendę laivai ne
pasiekia dugno, bet kabo atatinkamoj 
aukštumoj vandeny.

Pagalvokit, ar ši nuomonė yra tei
singa ir kodėl?

Užd. nr. 92.

6 ir 7 piešiny matome kelias palinku
sias linijas. Sunku įtikėti, kad šios lini
jos yra lygiagretės, vienok taip yra.

Musų akys klysta.
Mes visi manom, kad mūšų akys yra 

labai tobulos, tačiau taip nėra. Jei neti
kini — pažiūrėkim į dvi lauko linijas, 
pieš. nr. 1.

Ar aukštesnė linija nėra daug ilgesnė? 
Vienok akys klysta: abi linijos lygios.

Jei kas netikit šiam piešiniui, galit 
pasidaryti tokį bandymą. Iškirpkite iš 
balto popierio tris lygaus ilgumo plokš
teles. Viena yra pusės platumo kitų, ir 
sudekit, kaip pieš. nr. 2.

Kaina 3G centų.
** y** .....—

UŽDAVINIŲ SVFĖNDlMjd,' L

Užd. nr. 78.
Žmogaus organizmas yra labai atspa

rus šilumai. Šiltų kraštų gyventojai ge
rai jaučiasi prie tokios temperatūros, kuri 
mums atrodo nepakenčiama. Vasarą 
Australijoj temperatūra pavėsyje rodo 
46°, o kartais ir 55° Celsiaus. Važiuojant 
iš Raudonosios jūros į Persijos įlanką 
laivų kajutėse, nežiūrint ventiliacijos, 
temperatūra siekia 50° — 60° C., o kar
tais ir 70° C. Bandymai parodė, kad 
žmogaus organizmas gali išlaikyti aukš
tesnę negu vandens virimo temperatūrą. 
Čia svarbu, kad temperatūra kiltų pa
laipsniui ir būtų sausas oras. Kartais 
žmogaus organizmas pakenčia ir 160° C 
temperatūrą ir dar aukštesnę. Tai įro
dė Anglijos fizikai Blagdenas ir Čentri, 
kurie bandymo metu ištisas valandas 
išbuvo iškūrentam duonkepio pečiuj. 
„Galima išvirti kiaušinius ir iškepti bifš
teksus ore, kuriame išbūna žmogus, ne
kenkdamas savo organizmui", sako Tin- 
dalis. Kuo paaiškinamas toks organizmo 
atsparumas? Tuo, kad mūsų organizmas 
nepriima išorinės temperatūros, bet sten
giasi išlaikyti normalią * temperatūrą. 
Organizmas kovoja su šiluma gausiu pra
kaitavimu. Prakaitu organizmas suima 
didelę šilumos dalį iš to oro, kuris pri
eina prie odos, tuo pakankamai suma
žina jo temperatūrą. Vienintelė sąlyga 
yra ta, kad kūnas tiesioginiai nesusisiek
tų su šilumos gamintoju, pav., pečium, 
kad oras būtų sausas.

Užd. nr. 79.
Stačiai: 1) Krata, 2) Milanas, 3) nek

tarą, 4) batas, 5) saiką, 6) vas, 7) ars, 
11) tiesa.

Gulsčia: 2) man, 4) bitės, 6) valakas, 
7) tirs, .8) vata, 10) santaka.

Užd. nr. 80.
A—B = šarvai—vai=šar,
C—D=auskaras—karas = aus,
E—F ~ kaminas—mina=kas;

X = Šarauskas, mūsų vyriausias 
skautininkas.

Užd. nr. 81.

Dabar tikrai galim įsitikinti, kad sta
čia juostelė atrodo ilgesnė už sukryžiuo
tas. Tą patį bandymą galime padaryti 
kitokiu būdu. Piešiam dvi linijas, kaip 
pieš. nr. 3.

Gulsčiai: 1) Skautų Aidas.
Stačiai: 2) sula, 3) avis, 4) tyla, 5) 

aras, 6) dina, 7) sena.
Užd. nr. 83.

Maksas, saksas.
Užd. nr. 84.

Matom dabar, tikriau mums taip at
rodo, kad stačia linija yra ilgesnė už 
gulsčią. 30 metrų ilgumo laivelis yra visai 
nedidelis, tačiau, jei mes jį pastatysim 
galu aukštyn, turėsim aukštą bokštą. 
Šiaip mes nenorėtume tikėti, kad tai 
yra paprastas upės laivelis. Pieš. nr. 4.

Šios raidės viena nuo kitos pakryps
ta ir atrodo, kad piešėjas jas tyčia krei
vai nupiešė Tikrumoje taip nėra, rai
džių taškai yra nupiešti lygiagrečiai.

Visi šie pavyzdžiai rodo, kad mūsų 
akys yra nevisai tobulos regėjimo orga
nas ir, kad dažnai mus prigauna.

Užd. nr. 93.
V. D. iš Šančių.

Šaradė.
Vandens paukščiui raidę pridėsi, 

Pas arklį kai kada regėsi.
Užd. nr. 94.

Anbo iš Kaišiadorio.
Šaradė.

Kūno daliai raidę mainysi tu, 
Tuomet gyvulį matysi su ... 
O jei dvi raides pakeisi, 
Gerą tepalą turėt geisi.

9
14 16 13 4I 12

15 2 20 19 1

I8 7 5 11 17 18 101
6 1 3I

Dievui, tėvynei, artimui.
Užd. nr. 85.

Austras, astra.
Užd. nr. 86.

Raktas, ratas.
Užd. nr. 87.

Javas, java, kava.
Užd. nr. 88.

Latas, ata, vata.
Užd. nr. 89.

Lūpos, pupos.
Užd. nr. 98.

Dešimtas, šimtas.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.
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