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'P&i. 5 metui

Skautų. Sąjunga. pad didj^Ą

Respublikos Prezidentas 
ANTANAS SMETONA, 
Lietuvos Skautų Šefas.

Sąjungos vyriausiu vadu — Šefu nuo 1930 m. yra 
pats Valstybės Galva J. E. Respublikos Prezidentas 
Antanas Smetona. P. Prezidentas visą laiką aktyviai do
misi skautų-čių judėjimo reikalais; dažnai priima sąjun
gos vadovybę, pataria jos darbe ir visada nuoširdžiai pa
remia visą mūsų judėjimą. Šefas savo kalbomis ir raš
tais yra giliai išgvildęs skautystės prasmę ir uždavinius. 
Pats daug kartų yra lankęs didžiąsias sąjungos šventes, 
stovyklas ir p.

Jis todėl yra skautams labai artimas, brangus ir jų 
mylimas.

1930 m. spalių mėn. Vyriausybė išleido specialų 
įstatymą tvarkyti Lietuvos skautų-čių sąjūdžiui, kuris 
suformuojamas j vieną, pagal Roberto Baden-Powellio 
skautybės sistemą, veikiančią jaunimo auklėjimo orga
nizaciją — Lietuvos Skautų Sąjungą.

Buvęs, palyginti, jaunas ir netvirtas skautų veikimas 
išaugo į didelę, galingą organizaciją, gražiai ir sistemingai 
išsišakojusią ir apimančią įvairaus amžiaus jaunuomenės 
auklėjimą.

Dr. J. Alekna —
Lietuvos Skautų Šefo Pavaduotojas.

Vyriausio skautų štabo nariai: 
(viduryje sėdi) vyriausias skau
tininkas pulk. J. Šarauskas, (iš 
kairės dešinėn) vyr. sktn. Ant. 
Saulaitis — vyr. sk. štabo adju
tantas, sktn. S. Paliulis — moks
lo ir propagandos dalies vedė
jas, sktn. V. Arminaitė, jaun. 
skautų-čių skyriaus vadė, vyr. 
sktn. K. Palčiauskas — vadų 
rengimo dalies vedėjas, sktn. J. 
Mašiotas — ūkio dalies vedė
jas, sktn. V. Barmienė — vy- 
resn. skaučių skyriaus vadė, 
sktn. dr. K. Avižonis — skautų 
lavinimo instruktorius ir sktn. 
Gr. Venclauskaitė — 1. e. skau
čių skyriaus vadės p. (Fotogra
fijoje nėra: vyr. sktn. E. Bar- 
ščiauskaitės, sktn. P. Labanaus
ko, Vikt. Kamantausko, sktn, 
V. Jurgučio, sktn. K. Lauciaus).
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Lietuvos Skautų
Nr. 12.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 str. 
str., vyriausio skautų štabo nutarimais ir vyriausio skauti
ninko tarpininkavimu skautę Haliną Pagirskytę, už žygdarbį 
1933 m. rugpiūčio mėn. 16 d. jūroje ties Palanga gelbstint 
skęstančią mergaitę, apdovanoju antro laipsnio Maltos Kry
žiumi.

Kaunas, 1935 m. spalių mėn. 16 d.
A. SMETONA, 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, 
Vyriausias Skautininkas.
Nr. 13.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 str. 
str., vyriausio skautų štabo nutarimais ir vyriausio skautinin
ko tarpininkavimu skautą Jurgį Mačerinską, už žygdarbį 
1933 m. rugpiūčio mėn. 16 d. jūroje ties Palanga gelbstint dvi 
skęstančias mergaites, apdovanoju antro laipsnio Maltos Kry
žiumi.

Kaunas, 1935 m. spalių mėn. 16 d.
A. SMETONA, 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, 
Vyriausias Skautininkas.
Nr. 16.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 79, 81 ir 
82 str. str., vyriausio skautų štabo nutarimais ir vyriausio 
skautininko tarpininkavimu žemiau išvardintus skautų bei 
skaučių vadus pakeliu į sekančius skautininkų laipsnius: 

į vyresniojo skautininko:
1. Kauno rajono vadijos vado pavaduotoją skautininką 

Juozą Kazakevičių;
į paskautininkio:

2. vyriausio skautų štabo vadų rengimo dalies bendradar
bį vyresnįjį skiltininką Kazį Janavičių,

3. vyriausio skautų štabo vadų rengimo dalies bendradarbį 
skautų Alfonsą Zauką,

4. vyriausio skautų štabo vyresniųjų skaučių skyriaus 
bendradarbę vyresniąją skiltininkę Elvirą Aukštikalnytę-Jan- 
kūnienę,

Sąjungos Seto aktai
5. Alytaus tunto vyresnįjį skiltininką Stasį Janulyną,
6. Biržų tunto tuntininko pavaduotoją skautą vytį Kazį

Linkevičių, ,
7. Kaimo Aušros tunto vyresnįjį skilt. Anatolijų Kesiuną,
8. Kauno Aušros t. vyresnįjį skilt. Joną Jagminą,
9. Kauno Aušros tunto vyresnįjį skilt. Antaną Mažeiką,

10. Kauno Šančių tunto vyr. skilt. Joną Gružauską,
. 11. Rokiškio tunto vyr. skiltininkę Emiliją Liutvinaitę,

12. Šiaulių tunto vyresnįjį skiltininką Algirdą Masiulį,
13. Telšių tunto vyresniąją skiltininkę Domicėlę Venckienę,
14. Vilkaviškio tunto Šakių vietininkijos vyresniąją skilti* 

ninkę Kunigundą Smalevičienę.
Kaunas, 1935 m. spalių mėn. 25 d.

A. SMETONA, 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, 
Vyriausias Skautininkas.
Nr. 17.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 str. 
str., vyriausio skautų štabo nutarimais ir vyriausio skautinin
ko tarpininkavimu Svastikos ordinu apdovanoju:

1. pulkininką leitenantą Antaną Michelevičių,
2. Raseinių tunto rėmėją pulk. Įeit. Petrą Murniką,
3. Tauragės tunto tuntininką Jurgį Jakubonį. 
Kaunas, 1935 m. spalių mėn. 25 d.

A. SMETONA, 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, 
Vyriausias Skautininkas.
Nr. 18.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 str. 
str., vyriausio skautų štabo nutarimu ir vyriausio skautininko 
tarpininkavimu Šiaulių tunto paskautininkį Joną Kirlį apdova
noju Lelijos ordinu.

Kaunas, 1935 m. spalių mėn. 25 d.
A. SMETONA, 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

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

Transatlantinis lakūnas Feliksas Vaitkus atskrenda į Kauną, kur jo laukia dešimtys tūkstančių džiaugsmingai nusiteikusių 
Žmonių. Lak. F. Vaitkus yra mielas ir brangus svečias, savo žygiu tikrai užsitarnavęs mūsų tautos meilės ir pagarbos.
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Kaip gauti pirmąją tarnybą?
(Žinomo biznieriaus Sir Herbert Morgano pasikalbėjimas su mergaitėmis ir ber

niukais).

Aš dar gerai atsimenu, kaip gavau sa
vo pirmąją tarnybą. Mano tėvelis, būda
mas pastorium, nieko nenusimanė apie 
prekybos reikalus, bet jis turėjo rekomen
daciją vienai firmai ir nutarė kartu su 
manim nueiti ir paprašyti man darbo. 
Teisybė, aš tą vietą gavau, bet daug mie
liau būčiau ėjęs vienas, be tėvo; daug 
mieliau būčiau savarankiškai pasirūpinęs 
pirmąjį darbą. Taigi, pirmas mano pata
rimas: turėkite drąsos ieškoti darbo be 
tėvo ar motinos; laimėję jausitės daug lai
mingesni.

Mergaitės ir berniukai dažnai nežino, 
kokio darbo griebtis; jie tiktai aiškiai jau
čia, kokio darbo jie visiškai nemėgsta. Aš 
manau, kad bet koks darbas yra daug ge
resnis už jokį darbą; jeigu negalite gauti 
ko norite, imkite kas pasitaiko. Pirmoji 
mano tarnyba manęs, gal, nieko kito ne
išmokė, kaip būti kontoroj lygiai 9 vai. 
ir dirbti iki 6 vai. po piet. Be to, aš su
sipažinau su visomis miesto gatvėmis ir 
sužinojau, kur yra didžiausios firmos, kas 
jose gaminama ir parduodama. Tolimes
niam gyvenime man šitos žinios buvo la
bai naudingos.

Tėvai gali būti naudingi.
Norint gauti darbo, visų pirma reikia 

sužinoti, kur dirbama. Galima pasiteirauti 
darbo biure, galima skaityti laikraščių 
skelbimus, bet mergaitės ir berniukai turi 
nuolat sekti skelbimus, kurie kartais ma
tomi languose ar prisegami prie tvorų ar 
vartų. Prieš kreipdamiesi į firmą, papra
šykite savo tėvų sužinoti, kokį vardą ta 
firma turi. Šiuo atveju jūsų tėveliai gali 
būti labai naudingi.

Jeigu galima, pasirinkite tą darbą, kurį 
manote geriausiai attiksią. Betgi ir labai 
svarbu, kaip jūs pasirodysite savo būsi
miems darbdaviams. Dažnai jūs laišku tu
rite pranešti apie save, savo amžių, moks
lą ir rekomenduojančius jus žmones. Į vi
sus duotuosius klausimus atsakykite iš ei
lės ir ko rūpestingiausiai; rašykite ant 
švaraus popierio ir venkite klaidų.

Įsivaizduokite, kad įmonė gauna šim
tus prašymų. Ji negali kiekvieno prašy
tojo matyti, taigi, sprendžia iš laiškų, pa
sirenka 5 ar 6 ir leidžia prašytojams pri
sistatyti. Kuriuos gi laiškus įmonė pasi
renka? Žinoma, švariausius ir tvarkin- 
giausius, atsakančius į visus klausimus.

Jeigu jums pasisektų būti laimingųjų 
tarpe ir turėtumėte prisistatyti, būkite 
punktualūs, švariai ir tvarkingai apsiren
gę; mergaitės ypatingo dėmesio turėtų 
kreipti į savo plaukus.

Vienos gerai žinomos įmonės direkto
rius gavo savo pirmąją vietą, kadangi at
rodė švarus ir turėjo švarią apikaklę. Šiuo 
laiku jis vadovauja 30.000 žmonių.

Klausinėjami nesivaržykite kalbėti. 

Kartais sunku nugalėti baimę, bet vis dėl
to stenkitės kalbėti aiškiai ir paprastai; 
jokiu būdu nemurmėkite kažką, ko nie
kas negali suprasti.

Parodykite, kad jums svarbu gauti ši 
tarnyba; įtikinkite, kad dėsite visas pa
stangas savo pareigas kuo geriausiai at
likti. Retai pasiseka tuoj gauti darbo; bet 
nenusiminkite: tvirtai pasiryžę, pagaliau 
laimėsite.

Šypsena gali parūpinti jums darbo. 
Sunku šypsotis, kai esame susijaudinę, 
bet žinokite: mergaitė ar berniukas, kurie 
šypsosi, tikriausiai gaus norimą vietą, jei
gu jie kitais atžvilgiais neatsilieka nuo 
kitų, liūdnai ir niūriai atrodančių.

Nepamirškite mandagiai pasisveikinti ir 
dėkoti; išeidami gražiai atsisveikinkite, 
nors jums ir nebūtų pasisekę darbo gauti.

Tėvams, lydintiems savo vaikus, niekad 
nepatarčiau pasakoti apie savo šeimos 
sunkią būklę. Kalbėkite gražiai apie savo 
vaikus; sakykite, kad jie tikrai sugebės 
atlikti reikalaujamą darbą ir verti jiems 
siūlomos algos.

Neverta laukti, kol įmonė paskelbia 
turinti laisvą vietą. Norėdami toje įmo
nėje dirbti, parašykite jai apie save, pra
neškite reikalingas žinias ir paklauskite, 
ar galėtumėte prisistatyti. Gal būt, jūsų 
laiškas pataikys geru momentu. Būkite 
tikri, kad skelbimui pasirodžius, darbda
vys turės šimtus siūlymų. Aplenkite visus.

Galite ir duoti skelbimą geram laik
raštyje. Jūsų mokytojas padės jums pa
rašyti tinkamą tekstą.

Pasirinkite gerą įmonę.
Jei galite pasirinkti, ieškokite darbo 

geroje įmonėje. Berniukai ir mergaitės, 
kurie dirbo žinomoje įmonėje, lengviau 
gauna geresnio darbo.

Labai gera turėti žinomų žmonių liu
dijimus bei laiškus. Mokyklos direktorius 
arba mokytojas jums šiuo atžvilgiu galės 
daug padėti. Liudijimus bei laiškus reikia 
laikyti švariai, jų nesutepti. Man dažnai 
yra tekę matyti nešvarius ir riebius liudi
jimus; daug žmonių juos skaitė, bet pra
šytojų nepatenkino, nes gavo nekokį 
įspūdį. Taigi, patariu visiems originalą 
laikyti voke, rodyti nuorašą ir tiktai darb
daviui pareikalavus, originalą išimti.

Aš paprastai klausiu šitokius klausi
mus:

Kiek jums metų?
Kur mokėtės?
Ką jūsų tėvas dirba?
Kokį darbą norėtumėte dirbti?
Ar dirbote kitur, jeigu taip, kur? 
Kodėl nepasilikote senoje vietoje? 
Kokią algą norėtumėte gauti?
Jeigu į visus šiuos klausimus gaunu 

patenkinamą atsakymą ir vieta laisva, aš 
paprastai leidžiu berniukui ar mergaitei 

mėginti. Jeigu jis ar ji pavėluoja patį pir
mąjį rytą, jeigu veidas po pirmosios dar
bo dienos paniuręs ir nelinksmas, aš tai 
aiškinu jo arba jos nenaudai, nors ir ži
nau, kad pradedančiam naują darbą rei
kia padėti ir užjausti.

Susidraugaukite su žmonėmis.
Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną 

svarbų dalyką: yra darbų, atliekamų 
uždarytose patalpose, ir tokių, atliekamų 
daugiausiai ore. Dirbdami lauke, jūs dau
giau susiduriate su žmonėmis, kaip sėdė
dami kontoroje; išimtį, žinoma, sudaro 
darbas krautuvėse. Berniukai ir mergai
tės, apsiima dirbti lauke, turi būti ypa
tingai sveiki ir stiprūs. Kiekvienas turi 
save šiuo atžvilgiu pažinti ir įvertinti.

Tarnautojai, kurie sutinka daugybę 
žmonių ir moka tuo pasinaudoti, yra lai
mingi. Užmegsdami draugiškus ryšius, jie 
ne tik patarnauja savo įmonei, bet ir įsi
gyja draugų tolimesniam savo gyvenimui. 
Berniukas, priimąs krautuvių užsakymus, 
gali pritraukti naujų klijentų ir įsigyti 
draugų. Pasiuntinys, visada mandagus ir 
linksmas, mielai priimamas; susitikdamas 
su įvairių įvairiausiais žmonėmis, jis įsi
gyja daug naudingų žinių ir pažinčių. 
Krautuvės tarnautojas, kuris mandagus ir 
visada šypsosi, turi geriausią laidą įsigyti 
draugų.

Jūs turite būti kantrūs.
Gavęs tarnybą, nemesk jos be rimtos 

priežasties. Atsimink, kad naujas darbda
vys tavęs klaus, kur ir kiek laiko tarna
vai. Jeigu atsakysi, kad tarnavai tik ke
lias savaites, tai bus juoda dėmė tavo kar
jeroj. Žinok, kad pirmieji tavo darbai 
gali nulemti visą ateitį.

Jeigu visai aiškiai matai, kad savo dar
bui netinki, mėgink savo laimę kitur. 
Laisvą laiką išnaudok; ruoškis geresnei 
vietai, sudėtingesniam darbui. Dirbk ir 
siek.

Aš atsimenu mergaitę, kuri taip švariai 
ir rūpestingai rašė antrašus, kad jai buvo 
pasiūlyta piešti. Ji studijavo meną, ir 
šiandien ji yra viena iš žinomiausių mo
terų, dirbančių skelbimų srity.

Gerai atlikę pirmąjį darbą, jūs galite 
tikėtis turėti pasisekimo ateityje. Atsi
minkite: ne tiktai gabūs žmonės laimi.

Kiekvienas darbdavys nori turėti išti
kimus žmones, kuriais jis gali pasitikėti. 
Dirbkite kiek įstengdami, būkite gerai nu
siteikę ir punktualūs — šios ypatybės 
jums palengvins jūsų gyvenimą. Jūs ga
lite suklysti; taigi, prisipažinkite, atsipra
šykite; tik nesistenkite ilgomis kalbomis 
save išteisinti.

Juo sunkiau dirbsite, juo labiau džiaug
sitės poilsiu ir sportu.

Jūs būsite laimingesni, jeigu žinosite, 
kad jūsų duona tikrai uždirbta. Tiktai iš 
darbo tikėkitės geresnės ateities ir dirb
kite savo darbą, nors ir menkiausią, iš 
visos širdies. Iš anglų kalbos išvertė

Lichtenšteinaitė.
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60 metų tat gimė čti- 

elgsis (ietuoių dailininkas

M. K. ČIURLIONIS.

Skauto įspūdžiai K. M. Čiurlionies 
galeriją aplankius.

Šiais metais sukanka 60 metų nuo 
K. M. Čiurlionies gimimo dienos. Kiek
vienas skautas žino, kad Čiurlionis buvo 
genijus — tapytojas, muzikas. Ir kad 
tas genijus yra Lietuvos sūnus, gimęs 
1875 m. Verėnoj.

Mums, žengiantiems į gyvenimą, gali 
kilti mintis, kodėl jis vadinamas genijum? 
kodėl jo paveikslai taip domina žmones? 
Atsakymas trumpas — Čiurlionis ant 
šio žemės kamuolio su savo kūryba yra 
vienas. Jis savo dvasios gale matė tai, ko 
mirtingieji nepamato.

Apibūdinti jo kūrybą, žinoma, nesi
imu. Ne tik dėl vietos stokos, bet ir to
dėl, kad išsamiai mūsų genijaus darbai 
apibūdinti 1930 m. Židiny. (Valerian Ču- 
dovsky. P. Gaučio vertimas), š. m. 
Vaire Nr. 5 (Vytautas Kairiūkštis), Nau
jojoj Romuvoj Nr. 42 ir kitur minint 
didžios atminties kūrėją.

Aš tik noriu pasidalinti mintimis, ku
rios prabėgo galvoje, bežiūrint Čiurlio
nies paveikslus. Rašant šias eilutes atgy
ja matytieji jo paveikslai. Ir stebėtina 
dar tai, kad pats rašymas kaip ir nu
trūksta, o norisi nekliudomai, parėmus 
pasmakrį žiūrėti į erdvėje atgijusius vaiz
dus.

Vasaros Sonata Scherzo. Chaoso Sonata.
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Matau aš faraoną. Bijau, kad nebū
tų tuščios mano pastangos apibūdinti tą 
išgyventą. Č. G. momentą — šešėlis jo 
dabar tik prieš akis.

Brangūs skautai, kas tik sėdėjote mo
kyklos suole, žinote gerai, kokie tai bu
vo statiniai Egipto piramidės. Taip pat 
atsimenat ir kas jas statė faraonai. 
(Cheopso piramidė, kurią per ilgą laiką 
statė 100.000 žmonių, pamiršti negalima).

Tas mūsii žinojimas ir masina satyti 
tą kraštą, kuriame praeitis įamžinta pi- 
ramidėse.

Egiptas... Piramidės... Faraonai... Vi
sa tai, ką šie trys žodžiai savyje slepia 
— sukoncentruota Čiurlionies paveiksle 
„faraonas”. Be jokio paaiškinimo šis pa
veikslas sustabdęs nukėlė mane į Egip
tą. Tenai mačiau tą gelsvą, smėlį, pirami
des, faraoną. Tai buvo valandikė, kada 
žmogus pamiršti kur beesąs. Stovi lyg 
prieš tą gamtos stichiją ir matai kaip į 
ją įpintas žmogaus atstovas — faraonas.

Po valandos, kada atslūgo matyto pa
veikslo įspūdis, aš galvojau — juk aš 
buvau Egipte! Jei kada gyvenime būtų 
toks malonus momentas ir ištikrųjų 
Egipte tektų pabuvoti, tai įspūdis kažin 
kuris stipresnis būtų? Ar tas Egipte sto
vint ant pakopos piramidės, ar čia Č. G. 
prieš kertėje pakabintąjį paveikslą — pa
sakyti negaliu.

Auka.
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Neiškęsiu nepasidalinęs, kokį įspūdį 
gavau bežiūrėdamas paveikslą „žaltį” ir 
kokios galvoje prabėgo mintys.

Kiek įvairiausių reiškinių pro mus 
prabėga nepastebimai, galvojau aš. Juk 
ir šį rudenį pageltę lapai vėjo blaškomi 
užėmę erdvėje naują vietą kaip kam 
nieko ir nesako. Arba tas pats vėjas. Juk 
yra žmonių, kur į metus gal kartą pasi
dairo: iš rytų ar vakarų jis pučia.. Ki
tam jisai gyva būtybė: langinėn pa- 
dunksena, stogą drasko, bures tempia 
šnekučiuodamas.

Žiūrėdamas C. paveikslą „Žaltį”, pa
galvojau — Štai kas gamtos kalbas su
prato.

Gamtoje, kur purvinu batu ar klum
pe dažnai žengiam, yra gražių, mums ne
suprantamų pasaulių. Genialus Č. suge
bėjo ne tik įžiūrėti tų pasaulių grožį, bet 
ir juos parodyti. Jo žaltys gyvena kita
me, mums nesuprantamame pasauly. Juk 
į tą drėgną žolę, į tą saulę, kuri jam taip 
pat šviečia, jisai (žaltys) žiūrėjo savo 
akimis. Tą žalčio akimis matytąjį pasau
lį atskleidžia genialus Čiurlionis.

Bet štai dar vienas charakteringas
reiškinys iš išgyventų momentų Č. Ga
lerijoj.

Buvau ne vienas. Mano šios ekskursi
jos dalyvis pasiskundė, kad smilkiniai

Pasaka.

Rojus.

lyg jam suskaudo bežiūrint. Čia man 
aišku pasidarė, kad C. negalima žiūrėti, 
kai]) amatų mokyklos parodėlių. Čia kas 
paveikslas tai nauji pasauliai, kurių es

mė suprasti reikia didesnio susikaupimo. 
Tada tik praregėsi ir nustebsi atskleidęs 
tą teisybę. Tas mažas epizodas — pa
moka.

Nuėjus C. G. neužtenka permesti 
akim ir raminti save, kad ten buvai 
(Juk gero „tono” dėliai kartais taip pa
daro žmonės). Čiurlionį gali žiūrėti šim
tą kartų ir šimtinį jis tau iššauks naujų 
papildomų minčių. Nuėjęs ten nenorėk 
apžioti visko, ką genialusis žmogus sukū
rė. Nebandyk iš karto dėtis dideliu ži
novu — apsiriksi, kaip nemokėdamas 
skaičiuoti bandytų kas žvaigždžių kelius 
susekti.

Nematyti Čiurlionies kūrybos, vadi
nasi, save nuskriausti.

Nematyti Čiurlionies Galerijos, vadi
nasi, nieko nežinoti apie tą pasaulį, ku
rį išžiūrėjo mūsų genijus ir jį užfiksavęs 
paliko, kaip neįkainuojamąjį turtą ne tik 
mūsų tautai, bet ir* žmonijai.

Ar buvai Č. G.?
Ar kiekvienas, gyvenąs ar buvęs Kau

ne skautas gali pasakyti — taip?
Skautui kaip ir nederėtų pasakyti ne.

Kazys.

Težino pasaulis Lietuvą sparnuotą
• -
Tokią ją turėsime remdami Lietuvos Aero Klubą. Stokime jo nariais-rėmėjais. 
Nariams-rėmėjams LAK paskyrė 17.398 premijas ir 20 specialių dovanų 315.000 

. litų sumai, kurios bus skirstomos burtų keliu trimis atvejais. Piratas skirstymas
įvyks Kaune lapkričio mėn. 7 ir 8 d.
ĮSIRAŠYTI LAK NARIU RĖMĖJU GALIMA:
1. Lietuvos Aero Klube Kaune, Maironio g-vė 14, tel. 30-03 ir jo skyr. Klaipėdoje.
2. Visose pašto įstaigose ir agentūrose; 3. Pas Valstybės Loterijos kolektorius;
4. „Spaudos“ kioskuose; 5. Pas asm., kuriems LAK pavedęs narių-r. telkimą.
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Ties jaunystės karstu ...
A. A. PASKAUTN. VLADUI

Mirtis... Baisus tai žodis ir nesupran
tamas žydinčiai jaunystei. Stovėjau ties 
karstu savo geriausio bičiulio a. a. pa- 
skautininkio Vlado Kalasausko, 
žiūrėjau į greitosios džiovos išvargintą 
veidą, ir galvoje netilpo mintis, kad štai 
jau jo nebėra... Dar taip neseniai, vos 
prieš pusantro mėnesio, vieną gražų va
saros rytą linksmi sėdome į autobusą ir 
juokaudami važiavome Karmėlavon ap
lankyti vadų stovyklos. Susižavėjome sto
vykla ir grįždami džiaugėmės skautų gra
žia pažanga, svajojome, kūrėme ateičiai 
planus... Ir nė mintis neatėjo galvon, kad 
dar po kelių savaičių Tau, mielas Vladai, 
nekrologą savo ranka rašysiu! Mirtis nu
galėjo jaunystę, o mes taip karštai tikė
jome, kad jaunystė nenugalima...

Jaunas, simpatingas, aukštas, gražus, 
nuo kurio lūpų niekad nenuslenka skau
tiška šypsena, buvo a. a. paskautininkis 
Vladas Kalasauskas. Skautų eilėse išau
gęs ir nuo mažens su organizacija suau
gęs, — jis jai davė, pasakysiu, daugiau, 
negu galėjo. Visą nuo sunkios tarnybos 
telegrafe ir nuo studijų V. D. universitete 
atliekamą laiką aukojo savo mielai Dr. 
Basanavičiaus draugovei, kurią iškėlė Į 
pirmaeilių dr-vių eiles. Gilios minties ir 
širdingo jausmo žmogus: — jis mokėjo 
justi gyvenimo pulsą, mėgo su draugais 
pakalbėti apie didžiuosius žmogaus idea
lus, amžinybę, paties gyvenimo prasmę. 
Kiek kartų iki vidurnakčio prašnekėda
vome, besiknaisiodami po žmogaus pa
slaptingos buities labirintus. Taip ir prak
tiškame jo gyvenime buvo justi visur gi
lus sąmoningumas ir kiekvienas jo dar
bas turėjo savo prasmę. Trumpai tariant, 
buvo tai gilios ir turiningos sielos žmo
gus, nepaprastai nuoširdus ir, kaip retai, 
atviras. Nestebėtina, jog tiek daug jis tu
rėjo draugų.

A. a. Vladas didelis sporto ir kelionių 
mėgėjas. Atsimenu, kaip jis stačiai vai
kišku nuoširdumu džiaugėsi, galėdamas 
reprezentuoti Lietuvos skautus Latvijoje 
ir 1933 met. didžiulėje tarptautinėje Jam
boree Vengrijoje. Dėl savo ypatingai ma
lonaus būdo jis surado ten šimtus draugų 
sau ir Lietuvai, su jais iki paskutinių die
nų susirašinėjo. Tikiu, kad Vlado verks 
ne tik jo Tėvynės draugai, bet ir tie, ku
rie pamilo jį įvairiuose tolimuose kraš
tuose.

Keletas savaičių prieš savo mirtį dar 
jis leidosi pėsčias su savo dr-vės skau
tais po Lietuvą, apkeliavo Dzūkijos kraš
tą ir pilnas įspūdžių džiaugėsi geriau pa
žinęs savo tėvynę. Grįžęs nuvažiavo ap-

KALASAUSKUI ATMINTI.

lankyti savo močiutės į Leliūnus, kuriai 
jis buvo vienintelė parama ir džiaugsmas, 
ir čia jau pajuto, kad jam kažkas negera. 
Nepraėjo nei dviejų savaičių, kai greitoji

džiova jauną, 25 metų, vos baigusį klau
syti V. D. universiteto teisių fak. ekono
minį skyrių, darbštų ir nepaprastai sim
patingą skautininką Vladą paguldė į Jur-

Fotografuoti gali kiekvienas
VASARAI PRAĖJUS.

Seniau su vasaros pabaiga baigdavosi 
ir foto mėgėjo darbas. Vasara būdavo lai
koma jei jau ne vieninteliu, tai tinka
miausiu fotografavimo sezonu. Nors da
bartiniais laikais foto technika yra tiek 
pažengusi pirmyn, kad foto mėgėjui ne
bėra jokių „sezonų“ ir jo darbas gali tęs
tis ištisus metus, tačiau daugumas mūsų 
foto mėgėjų, senųjų pažvalgų j fotogra
favimą įtakoje, vis tik drauge su vasara 
baigia arba bent labai „aprėžia“ savo 
veikimą. Taip neturėtų būti ir mes, skau
tai, šiuo atveju turėtumėm būti pavyz
džiu kitiems, kaip reikia išnaudoti kiek
vieną metų laiką tikrai įdomioms nuo
traukoms daryti.

Iš tikrųjų vasara nėra joks foto mė
gėjo rojus. Vasaros metu gražūs, minkšti 
šešėliai yra tik anksti rytą ir pavakarį 
Vidudienį, kada saulė stipriai šviečia, 
viskas dalinasi į kalkiškai baltus ir suo- 
diškai juodus lopus. Gatvės nuotraukoje

Savo brangiam Tuntininkui

sktn. Vytautui Pečiūrai
dėl tėvelio mirties tikrą užuojautą 
reiškia

Kauno Pilies Tuntas.

Kauno Pilies Tunto I sk. vyčią 
draugovės skautui

Karoliui Treikanui, 
mirus jo mylimam broliui, širdingai 
užjaučiame*

Eimutiečiai.

barko ligoninę. Buvau prieš pat jo išva
žiavimą pas jį, graudu atsiminti jo skau
smingus žvilgsnius, paskutinė jo kalba 
buvo apie skautus, parašė raportą tunti
ninkui, kad dėl ligos laikinai negalįs eiti 
draugininko pareigų, ir prašė rūpintis jo 
draugove, įdomavosi, kaip praėjo skautų 
laužas per pasaulio lietuvių kongresą, 
džiaugėsi pasisekimu...

Šiurpas nukratė, kai nuaidėjo žinia, 
kad Vladas jau amžinybėje... Paliko visa, 
ką mylėjo: močiutę, skautus, draugus, pa
saulį. Į tėviškės smiltis amžinam poilsiui 
išlydėjo didžiulė gedulinga procesija, 
draugai, o ypač paštininkai, padarė visą, ką 
galėjo. Iškilmingos laidotuvės, vainikai, 
kalbos, ašaros ir nenumaldomas skausmas 
liudija, jog mylėjo jį visi. Pritrenktas šios 
baisios nepamainomo ir neužmirštamo 
draugo mirties, skausmingai susimąstau, 
baigdamas šio nekrologo eilutes, o ausy
se nuskamba vienos, studentiškos dainos 
prasmingi žodžiai:

— Mūsų draugai, kaip ąžuolai, 
Griūva ir grius, 
Ir mums taip bus!..

Sktn. Henr. Lukaševičius.

dažnai atrodo lyg gipsinės, o žmonės vie
toje akių turi tamsias dėmes. Gamtoje 
dominuoja žalia spalva, kuri nuotraukoje 
atrodo tamsi. Oras pilnas dulkių.

Visai kas kita rudenį. Šviesa minkšta, 
oras tyras, spalvos turtingesnės, kaip va
sarą. Gamtoje daug geltonos, raudonos ir 
rudos spalvos. Žmonės, medžiai, namai ir 
kt. įgyja daugiau pavidalo ir bruožų, 
erdvė atrodo aiškesnė, gyviau sujungta. 
Rugsėjo ir spalių mėnesį oras esti ty
riausias, permatomiausias ir dėl to šis 
laikas geriausiai tinka daryti nuotrau
koms su toluma. Ateina lapkričio mėnuo, 
pradeda kilti rūkas. Tai labai patogus 
metas daryti meniškoms nuotraukoms.

Taigi, ruduo foto mėgėjui labai dė
kingas metų laikas. Ką ir kaip reikėtų 
fotografuoti rudens metu, plačiai rašiau 
praeitais metais „Skautų Aide“. Susido
mėjusiems šiuo klausimu patarčiau pasi
skaityti pereitųjų metų Skautų Aide šiuos 
mano straipsnius: Kai lapai krinta (Nr.

(Tęsinys 242 pslp.)
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mūsų Seinus nrujien

VADŲ PASIKEITIMAI.

Vyr. sk. štabo skaučių sky
riaus vadės pareigas, vyr. sktn. 
E. Barščiauskaitei susirgus, nuo 
IX.26 laikinai eina sktn. Gr. 
Venclauskaitė.

5 METAI VYRIAUSIU SKAUTININKU.
193O.X m. buvo išleistas Lietuvos Skautų Sąjungos įsta

tymas. Nuo tada visas skautiškas judėjimas susitelkė į skautų 
sąjungą. Nuo pat 1930 m. spalių mėn. mūsų Vyriausiu Skauti
ninku yra pulk. J. Šarauskas, kuris labai daug energijos, laiko, 
darbo ir k. atiduoda skautiškam veikimui.

Iš tuntininkų pareigų, jiems 
patiems prašant, atleisti: sk. 
kap. M. Kukutis — iš Klaipė
dos t. (nuo III.16), skt. K. Di
neika — Alytaus t., sktn. V. 
Pečiūra — Kauno Pilies, sktn. 
O. Zabielskienė — Kauno skau
čių Nemuno t.

Alytaus t. tuntininku paskir
tas pr. mok. insp. M. Židinavi
rius, padėjėju — mok. B. Meš
kelis. Kauno Pilies t. tuntinin
ku paskirtas sktn. K. Dineika. 
Kauno skaučių centro v. tun- 
tininkės pavaduotoja paskirta 
psktn. L. Zemgulienė.

DRAUGININKŲ IR DRAUGI- 
NINKIŲ SĄSKRYDIS PANE

VĖŽYJE.

XI.1—3 d. d. Panevėžy įvyks
ta I-asis draugininkų-ių sąskry
dis, kuriame dalyvauja Pane
vėžio, Utenos, Rokiškio tuntų 
ir Zarasų vietovės draugininkai- 
ės ir jų padėjėjai-os. Sąskrydi- 
ninkai registruojasi pradžios 
mokykloje (Respublikos g-je), 
įteikdami užpildytas ankietas. 
Kurie neturės, ankietų gaus 
vietoje Ruoškimės, sąskrydis 
jau artėja.

SKAUTŲ VADAS.

Jau vėl turime naują skautų 
vadų laikraščio Skautų Vado 
numerį (4).

Jame yra: vyriausio skauti
ninko žodis Šefo konkursus pa
baigus; prof. A. Siko vado už
daviniai; sktn. A. Jurgučio 
skilčių sistema skautų vyčių 
organizacijoje; sktn. dr. K. Avi
žonio skautų vyčių vadų konfe
rencija Ingaro; vyr. sktn. Ant. 
Saulaičio skilties veikimo pla
nas ir sąmata; vyr. sktn. Ant. 
Saulaičio draugovės vadija; 
sktn. K. Dineikos darykim pa
žangą žaidimuose; prof. Ig. Kon
čiaus tirkime gimtąjį kraštą; 
prof. S. Kolupailos vandens ke
lionių problemos; pranešimai — 
skiltininkų lavinimas, draugi
ninkų lavinimas, vyriausio skau
tininko įsakymas 25 nr. (apie 
vadų kursus-mokyklas), žinios 
apie V vadų kursus; I. Cieškos 
kaimo skautai; pskt. Pr. Kara
liaus jaun. sk. pat. laipsnių pro
gramų aiškinimas; sktn. V. 
Arminaitės draugovės unifor- 
mavimas; psktn. VI. Šimkaus 
uniformos dėvėjimas; knygų lo
bis; klausimai — atsakymai; iš 
vadų gyvenimo.

Vyr. sktn. pulk. Juozas Šarauskas.

JIE NEGAUNA SKAUTŲ AIDO!
Šiems Skautų Aido prenumeratoriams negali būti įteiktas 

Sk. Aidas, nes pagal turimus adresus paštas laikraštį grąžina 
administraci j ai:

S. Skorulytė 5277, P. Urbonas 671, Hl-ji „Mildos“ dr-vė 
Kretinga 672, V. Puteikis 2344, Vyr. skaučių dr-vė Kretinga 
2375, A. Daunokas 2374, D. L. K. Kęstučio dr-vė Užpaliai 1851,
J. Gaučys 5340, L. Petrauskaitė 5276, T. Pajedaitė 4866, A. Lep- 
šytė 2049, A. Zaikauskaitė 5769, J. Dzėveris 357, J. Kavaliūnas 
248, S. Zaikys 3486, M. Gučauskas 4677, Z. Masaitis 1947, A. 
Kuprevičius 232, S. Ukanytė 5568, Namajuška 1481, V. Ržečickas 
463, Marcinkevičius 239, P. Stankūnas 387, K. Graužinis 5756, 
M. Giedraitytė 2128, K. Sidabras 5290, A. Jonaitis 5375, M. Ma- 
rozaitė 5103, L. Sabalys 505, H. Zigaras 3494, R. Tumolevičiūtė 
2062, D. Spiangauskaitė 5904, G. Butkevičiūtė 2047, M. Krikštu- 
kaitienė 1451, V. Šaltmiras 510, S. Šidlauskas 457, J. Mačerins- 
kas 4377, Z. Kleinas 4724, K. Valavičius 228, A. Janusas 1420,
K. Vaitiekaitė 2558, J. Vaičiūnienė 2152, K. Marijošienė 2211, 
J. Didžiokas 224.

Keičiant adresą, reikia pranešti prenumeratos kvito nu
merį ir naująjį adresą, kuriuo norima, kad būtų siunčiamas 
Skautų Aidas. Nuo šio laiko adreso pakeitimas 30 et.

Administracija.

VAITKAI LIETUVOJE.
Čia matom lakūną F, Vaitkų 

ir p. Vaitkuvienę jau Lietuvoje. 
Jie abu Amerikoje yra buvę 
skautais.

STUDENTŲ SKAUTŲ 
ŠVENTĖ.

X.20 stud. sk. korp. Vytis 
šventė metinę šventę. Iš ryto 
organizuotai dalyvavo bažny
čioje pamaldose. Po pietų K. K. 
R. salėje įvyko graži, įspūdinga 
sueiga; joje dalyvavo apie 15 
įvairių korp. vėliavų. Buvo atsi
lankiusi skautų vadovybė, daug 
svečių, studentų. Nuotaika gra
ži ir skautiška.
SĄJUNGOS TARYBOS POSĖ

DIS.
Sąjungos tarybos posėdis 

įvyksiąs š. m. lapkričio mėn. 
24 d. Darbotvarkėje būsią: pra
nešimai apie sąjungos veikimą 
per 1930—1935 m.; tolimesnis 
sąjungos veikimo gairės ir vei
kimo planas; 1936 m. sąjungos 
organų sąmata; tarybos pirmijos 
rinkimai; įvairūs organizacijos 
reikalai.

IR VADOVĖS NAUJAS NR.
Išėjo naujas Vadovės nr. 

(š. m. 2—3 nr.).
Jame yra įdomių straipsnių 

ir gražių iliustracijų. Šiame nr. 
rašė psktn. A. Urbanavičiūtė, 
vyr. sktn. E. Barščiauskaitė, 
sktn. E. Žitkutė, vyr. sklt. A. 
Grumbinaitė, psktn. K. Bartni- 
kaitė, psktn. G. Butkevičiūtė, 
psktn. J. Druskytė, stud, skau
tė E. Mikalauskaitė, vyr. sklt. 
A. Gūžytė, stud. sk. S. Kani- 
šauskaitė, stud. sk. G. Stanevi
čiūtė, Lezard ir k.

Paminėtini stambesni straips
niai: Skautė — vadovė; skautė 
sąžiningai atlieka savo pareigas; 
vadovės visuiomeninis motiniš
kumas; Latvijos — Lietuvos 
skaučių vadovių stovykla; dar
bo džiaugsmas; rengimasis į II 
pat. laipsnį; Adelbodene; būki
me linksmos; daina — skautės 
siela; moters psichologija spor
te; sėdėjimo įtaka žmogaus or
ganizmui; mirti; sielos darželis; 
pranešimai apie draugininkių 
sąskrydžius ir k-
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OFICIALINĖ DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS VYRIAUSIO 

SKAUTININKO 
ĮSAKYMAS 

Nr. 34.
Kaunas, 1935 m. spalių mėn. 25 d.

Pasirėmęs vyriausio skautų štabo nutarimais ir tuntinin- 
kų tarpininkavimu, ordinu Už Nuopelnus apdovanoju:

1. Biržų tunto Pasvalio skautų rėmėją Juzę Klongevi- 
čiūtę.

2. Rokiškio tunto vyresnįjį skiltininką Vincą Stulgį 
j 3. Ukmergės tunto paskautininkį Bronių Štarą.

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

Vyr. sktn. Ant. Saulaitis, 
. Adjutantas.

L. S. S. LIUDIJIMAI.
Pamestas Kauno Pilies tunto skauto Andriaus 

MALAŠCEVO L. S. S. liudijimas (I serijos) 3898 nr. 
Radus grąžinti vyriausiam skautų štabui.

Pamestas paskautininkės Marijos MILVIDAI- 
TĖS L. S. S. liudijimas (III serijos) 40 nr. Radus 
prisiųsti vyriausiam skautų štabui.

Apie dingusius, pamestus L. S. S. liudijimus pranešimus 
paskelbti Skautų Aide prisiunčia tuntininkai, bet ne patys din
gusių liudijimų savininkai.

Pranešime turi būti parašyta: liudijimo serija ir numeris, 
savininko vardas ir pavardė, išdavimo data ir tuntas.

Vyriausias Skautininkas su Kražių skautais-ėmis.

DŽIAUGSMO DIENA.

Kelmė. IX-21 abiem jaun. 
skautų-čių draugovėms nepa
prasta diena. Sulaukėm garbin
go svečio vyr. skaut. pulk. Ša- 
rausko. Pakilusioje, nuoširdžioje, 
skautiškoje nuotaikoje išklausė
me jo stiprinančių žodžių ir kar
tu su juo per savo atstovus pa
gerbėme VI. Putvinskio kapą, 
uždėdami gėlių. Išvykstant 
brangiam svečiui tikrai su skau
tišku nuoširdumu sakėme skau
tišką sudie ir laimingo kelio.

Šiemet kuriasi dar trečioji 
draugovė. cė.

KRAŽIAI TRIUMFUOJA.

Vyr. skautininkas pulk. J. Ša
rauskas buvo atvykęs IX.21 į 
Kražių gimnaziją. Po pietų vyr. 
sktn. atsilankė ir į L. K. Šarūno 
dr-vės iškilmingą sueigą. Vi
siems sueigos dalyviams paspau
dęs kaires, vyr. skautininkas ap

Kitas Sk. Aido nr. išeis lapkr. m. 10 d.

dovanojo mūsų jauniausius bro
liukus ir sesutes skautų ženkle
liais ir metinėmis žvaigždut. Po 
to pasakė turiningą kalbą, lin
kėdamas visiems skautams-ėms 
geros sveikatos ir skatindamas 
būti pavyzdingais moksleiviais 
ir skautais.

Įamžinimui tos iškilmingos 
sueigos drauge su mylimuoju 
svečiu nusifotografavome. Ir 
taip, po tikrai broliškai praleis
to laiko, atsisveikinom. Ilgai 
aidėjo atsisveikinimo žodžiai: 
„sudie, sudie“, bet dar ilgiau 
aidės mūsų visų širdyse vyr. 
sktn. atsilankymas.

Toje pačioje sueigoje dalyva
vo Raseinių r. t. tuntininkas 
sktn. Papečkys, kuris paskyrė L. 
K. Šarūno dr-vės draugininką, 
veiklų ir energingą skautą, 
pskltn. Jurgį Kasmauską. Nau
jam draugininkui visi skautai 
linki sėkmingiausio pasisekimo.

Edmundas Šarūnas.

IR MES KELIAVOM. UTENA.

Tauragės algimantiečių rei- 
zas. Pasirodžiusi pavasario sau
lutė atgaivino ne tik visą gam
tą, bet ir mūsų širdyse tvirtą 
pasiryžimą padaryti šią vasarą 
tolimesnę kelionę. Mūsų mintis 
remdami, tunto vadovybė ir 
skautams remti draugijos Tau
ragės skyriaus nariai dovanoja 
mums gražią burinę valtį (už

Tauragės jūros skautų plau
kimo dalyviai.

valties pastatymą liekame giliai 
dėkingi ir sktn. Andrejauskui, 
kurio rūpesčiu ir priežiūra ši 
valtis pastatyta). Vos gavę val
tį, plaukiojame, praktikuojamės 
ir ruošiamės vasarinei kelionei.•

Į kelionę iš Tauragės išplau
kiame VI.27. Mus išlydi tunti
ninkas p. Jakubonis, jo pava
duotojas jaun. leitn. sktn. Na- 
majūnas ir laivo vadas pasktn. 
Urbonas. Perskaitomi tunto įsa
kymai, kuriais reizo vadovais 
skiriami vyr. valt. Tribė ir vyr. 
valt. Stepaitis, tariami keli at
sisveikinimo žodžiai ir devyni 
jūros skautai pasileidžia į vilio
jančią kelionę. Kelionės pradžia 
įvairi, nes dėl Jūros upės seklu- 
mo tenka dažnai ir patiems valtį 
temoti; nemaža kliūčių sudarė 
ir sustabdytos popiermalkės, bet 
tvirtas pasiryžimas viską nugali, 
ir kitos dienos vakare įplaukia
me į Nemuną. Nemunu plaukia
me iki žiočių, o iš ten tiesiog į 
lietuvišką Sahara — Nidą. Vė
liau pasiekiame Juodkrantę, o iš 
čia Klaipėdą. Norėjome aplan
kyti ir Palangą, bet pakilusi 
audra neleido į atvirą jūrą iš
plaukti. Grįžome Vilhelmo ka
nalu. Padarėme apie 400 klm. 
Visa kelionė paliko daug paty
rimo ir neišdildomų įspūdžių.

Pažymėtinas mūsų žmonių di
delis vaišingumas: visą kelionės 
laiką gražiai mus visur sutikda
vo, suteikdavo informacijų.

H. S.

Dr. Basanavičiaus d-vė su
mažėjo keletu vyresnių prity
rusių skautų, kurie, baigę gim
naziją, apleido Utenos padangę, 
tačiau nemaža į draugovę įstojo 
ir naujų skautų. Draugovėj yra 
keturios skiltys. Draugovei va
dovauja vyr. sklt. mok. K. Žie- 
vys, o globoja gimnazijos direk
torius p. J. Aleksa.

IX.21 ir 22 d. d. buvome su
rengę ekskursiją į Kauną. Ap
lankėme parodą, Vytauto D. mu
ziejų, Dr. Račkaus muziejų, 
Čiurlionies galeriją, Maisto fa
briką, aerodromą ir laukėme at- 
skrendančio F. Vaitkaus, bet, 
deja, tuo metu nesulaukėme. 22 
d. vėlai naktį grįžome į Uteną.

Po Visų Šventų rengiame 
bendromis skautų ir skaučių jė
gomis didelį vakarą, kurio pelną 
skirsime iškylų ir stovyklų fon
dui.

Dr. V. Kudirkos skautų vyčių 
būrelis dirba pilnu tempu. Bū
reliui vadovauja sk. v. Ignas 
Kaimelis. Rašoma skautiškomis 
temomis referatai, laikomi pa
šnekesiai ir t. t. Be to, kai kurie 
skautai vyčiai eina skiltininkų 
pareigas Dr. Basanavičiaus 
skautų draugovėje.

Sklt. J. Drazdauskas.

ĮSPŪDINGAS VILNIAUS GE
DULO MINĖJIMAS.

Raseinių miesto pradžios mo
kyklos skautai spalių mėn. 9 d. 
dalyvavo V. V. S-gos suruošta
me Vilniaus pagrobimo minėji
me, o spalių mėn. 12 d. savo 
mokyklos naujuosiuose rūmuose 
suruošė įspūdingą minėjimą.

P. P. mokyt. Papečkienės, 
mokyt. Balevičienės ir mokyt. 
Petkevičiūtės iniciatyva specia
liai Vilniaus gėdulos dienai su
kombinuoti kūrinėliai — vaiz
deliai, kuriuos (jų išmokyti) 
skautės-ai inscenizavo. Čia gy
vais paveikslais buvo atvaizduo
ta Vilnius vergijos pančiuose, 
vaikučių pasiryžimas jį išvaduo
ti, pavergtųjų vaikučių ryžtin
ga kova dėl laisvės. Vaizdeliai 
trumpi, efektingi ir karžygiško 
pasiryžimo liepsna uždegą žiū
rėtojo širdį.

Visas minėjimas paremtas 
muzikaliniu taktu. Čia sklinda 
harmoningos dainų meliodijos, 
čia ritmingai aidi deklamacijų 
skambūs žodžiai, čia vėl griežtu 
taktu energingais šūkiais mo
kyklos salė gaudžia: „Vilnius 
mūsų, mūsų — Klaipėda ne 
Prūsų! Ne, ne ir ne!" Padėkos 
žodžiai, rankų plojimai, — vis
kas reiškiama muzikaliniu tak
tu. Gi tame muzikalume aiškiai 
jaučiama energingo mokyklos 
vedėjo K. Balevičiaus įtaka.

Aišku, raseiniečiai jaunieji 
skautai ne pirmą ir ne paskuti
nį kartą rodo savo entuziazmą. 
Valio, raseiniečiai!

Raseinietis.
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DŽIAUGSMO ŠVENTĖ.

Maironio draugovės šventės dalyviai.

Prieš 3 metus Kaune, Jėzuitų 
gimn. salėje, susirinko 30 jau
nuolių būrys į pirmąją naujos 
skautų dr-vės sueigą. Dr-vei 
nuo pat pirmų dienų vadovau
ja sktn. V. Kizlaitis, pradžioje 
padedamas psktn. St. Kairio 
(dabar Aloyzo dr-vės dr-kasl.

Sėkmingai dirbusi draugovė, 
1933 m. VI mėn. įvykusioje 
Kaune tunto skautų žaidimų 
šventėje laimėjo I-ją vietą. Po 
šios šventės VI.17—VILI d. bu
vo suruošta I-jį draugovės sto
vykla gražiame Santakų pušy
ne. Stovyklavo 21 skautas.

Minint vienų metų draugovės 
sukaktį, (kartu su Aloyzo drau
gove) buvo surengtas Maironio 
minėjimas, kurio metu buvo iš
pildyta turininga ir graži pro
grama. Antraisiais metais bir
želio mėnesį buvo sureng
ta už Vilkijos Ringovės miške 
II-ji draugovės stovykla.

Trečiuosius metus draugovė 
pradėjo kartu su Šefo konkursu. 
Iš pat pirmų konkurso dienų 
buvo imtasi energingai dirbti. 
To darbo rezultatai buvo labai 
geri ir draugovei teko garbė už
imti pirmąją vietą gimnazijos 
skautų draugovių tarpe ir II-ją 
vietą Pilies tunte.

Pasibaigus mokslo metams 

draugovė surengė savo III sto
vyklą Panerių apylinkėse, prie 
Želvos ežero. Joje, be draugo
vės skautų, stovyklavo gražus 
būrys Kaišiadorių ir kitų Kau
no draugovių skautų, viso 39. 
Šioje stovykloje skautai ne tik 
patys pasisėmė daug naujų jė
gų, bet ir patraukė savo pusėn 
visą sulenkėjusią apylinkę.

Neilgas tas trijų metų laiko
tarpis, bet maironiečiai suspėjo 
labai gražiai ir daug nudirbti.

Draugovė labai gražiai ben
dradarbiauja su Latvijos skau
tais, ypač su 55 'Rygos skautų 
draugove.

Svarbiausia draugovės darbo 
kliūtis yra neturėjimas būklo.

IX.25. draugovei suėjo 3 me
tai. Šias sukaktis maironiečiai 
puikiai atšventė IX.29.

Pradėdami šventę draugovės 
skautai nuvyko į Jėzuitų baž
nyčią išklausyti šv. Mišių. Į pa
maldas atvyko būrelis kitų 
draugovių skautų ir šiaip sve
čių. 16 vai. Kūno Kultūros Rū
muose įvyko šventės iškilmės. 
Į jas atsilankė draugovės skau
tų tėvai, vyriausias skautinin
kas pulk. J. Šarauskas su adju
tantu vyr. sktn. A. Saulaičių, 
tuntų, studenčių skaučių dr- 
vės, skautų korp. Vytis atstovai 

bei didelis būrys skautų ir 
skaučių, viso per 200 asmenų. 
Sueigos metu draugininkas pa
darė draugovės veikimo ap
žvalgą. Šventės proga draugovę 
labai gražiai pasveikino žodžiu 
pulk, Šarauskas, dir. J. Tallat- 
Kelpša, VI. Ereminas, studentai 
skautės ir skautai ir visa eilė 
kitų vadų. Baigus sveikinimus 
žodžiu buvo perskaityti atsiųs
tieji sveikinimai raštu — iš 
Latvijos skautų 55 draugovės 
Rygoje vado A. Bušmeisterio, 
Jelgavos tuntininko pavaduoto
jo J. Balmanio ir Rygos lietu
vių jūrų skautų draugovės.

Po iškilmių didžiojoje sporto 
salėje įvyko orasvydžio, krep- 
šiasvydžio ir kvadrato, žaidimai. 
Čia maironiečiai žaidė su Aloy
zo, Juozapavičiaus ir rusų 
skautų draugovėmis. Baigus 
žaidimus prasidėjo pasilinksmi
nimas ir arbatėlė.

M. Olšauskas.

NAUJA VADOVYBĖ.

Krakės. Kęstučio dr-vės vado
vybė persitvarkė. Iš drauginin
ko pareigu pasitraukė vyr. sklt. 
Br. Zvikas ir nauju dr-ku pa
skirtas mok. vyr. sklt. J. Rin- 
gaitis. Taip pat išsikėlė kitur gy
venti dr-vės adj. vyr. sklt. P. 
Maželis, naujuoju adj. paskir
tas sklt. A. Urba. Ir skiltininkai 
paskirti nauji.

MAIRONIO DRAUGOVĖS DRAUGININKAS 
ŠIRDINGAI DĖKOJA

Kūno Kultūros Rūmų direktoriui p. Augustauskui ir re
ferentui p. Latvėnui už leidimą pasinaudoti K. K. Rūmų salė
mis, draugovės skautų tėvams, vyriausiam skautininkui pulk. 
J. Šarauskui, skautininkams, stud, skaučių dr-vei, stud, skautų 
korp. „Vytis“, visiems skautams ir skautėms š. m. rugsėjo mėn. 
29 d. atsilankiusiems į draugovės šventę; Latvijos skautų 55 
draugovei Rygoje, atsiuntusiai puikų albumą; Šančių tunto 
I Basanavičiaus ir Pilies t. Aloyzo ir Juozapavičiaus draugo
vėms, pagerbusioms draugovę, ir, atsiuntusioms savo draugovių 
vėliavas.

KAUNO AUŠROS TUNTO D. 
L. K. ALGIRDO D-VĖ.

Nauja Jūros skautų skiltis 
(valtis).

Po gražios vasaros atostogų, 
kaip visi, taip ir mes suplaukė
me į Kauną, kad tęstumėm to
liau savo mokslą. Prasidėjo taip 
pat darbas draugovėje. Rugsėjo 
22 d. įvyko pirmoji sueiga. Po 
to buvo perskaityti įsakymai, 
kuriais leidžiama elniui skilčiai 
persiformuoti į jūros skautus. 
Valčiai vadovauja vyr. sklt. 
Šeštakauskas. Laimingo pasise
kimo!

Po sueigos nuvykome į aero
dromą, sutikti transatlantinį la
kūną Vaitkų, tačiau... šį kartą 
nesutikom.

Alks, Nevinskas.

VAIDOTIEČIAI KRUTA.

Prasidėjus mokslo metams, 
vaidotiečiai sukruto. Dar prieš 
Kalėdas norim surengti vakarą, 
kuriam jau ruošiamės. Yra ki
lęs sumanymas atidaryti čiuo
žyklą. Dabar liuoslaikiu remon
tuojame savo valtį ir dirbamės 
baidares, nes ateinančią vasarą 
projektuojame didelę kelionę 
Lietuvos upėmis. Tuntas žadėjo 
padėti įsigyti dar vieną valtį, 
kuri gal būsianti burinė.

J. Š.

Fotografuoti gali kiekvienas
(Tęsinys iš 239 pslp.)

19) ir Rūkas — foto nuotraukų režisie
rius (Nr. 21). Kas pernai Skautų Aido 
neskaitė, gali šiuos numerius išsirašyti iš 
administr aci j os.

Kas liečia negatyvinę medžiagą, ru
denį patartina naudoti panchromatinę 
medžiagą, kuri jautri visoms spalvoms, 
pav., „Isopan“. Sąryšy su tokios medžia
gos vartojimu iškyla ir filtro klausimas. 
Koks filtras: geltonas, geltonai žalias ar 
žalias geriau tinka. Tuo klausimu užsie
nių foto spaudoje šiemet ypač daug bu
vo rašyta. Ir visa suglaudus tenka priei
ti išvados, kad visiškai pakanka geltono 
filtro Nr. 1. Anksti rytą, pavakarį ir esant 
rūkui filtras nereikalingas.

Baigiant tenka užsiminti keliais žo
džiais apie nuotraukų apšvietimą. Spalių 
ir lapkričio mėnesį dienos šviesa yra nuo 
2,5 iki 4 syk silpnesnė, kaip birželio ir 
liepos mėnesiais. Tačiau naudojant gerą 
ls/io° Din negatyvinę medžiagą tarp 9—11

ir 13—15 vai., esant lengvai ūkanai, prie 
diafragmos 6,3 su filtru Nr. 1 galima da
ryti portretines nuotraukas, apšviečiant 
1/50 sek. Šviečiant saulei su filtru Nr. 1—2 
prie diafragmos 9 gamtos vaizdą su tam
sia artuma galime fotografuoti apšviesda- 
mi 1/50—1/2S sek. Gatvės vaizdus be filtro, 
atsižvelgiant į aplinkybes, galima foto
grafuoti apšviečiant net 1/100 sek. Apie 

Motyvas Diafragma Apšvietimo 
laikas Patabos

Šviesios gatvės ir šviesūs statiniai 8 ar 9 V50 sek. —

Portretinės nuotraukos ir grupės ore, 
gamtos vaizdai su tamsia artuma, gat
vių vaizdai

8 ar 9 */25 sek. —

Portretinės nuotraukos šešėlyje, tamsūs 
statiniai, miškas

8 ar 9 l/io sek. —

Gamtos vaizdai be artumos 8 ar 9 t/50 sek. Filtras Nr. 1

11—12 vai. galima apšviesti maždaug du 
syk, kaip aukščiau nurodyta. Štai lente
lės, kuriose nurodytas vidutiniškas nuo
traukos apšvietimo laikas spalių mėnesį.

Fotografavimo laikas 10—14 vai. Dan
gus be debesų (arba su baltais debesi
mis), saulėta. Negatyvinės medžiagos jau
trumas 18/io° Din.
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Skautas gamtos draugas
PAŽINKIME AUGALUS.

n. LAPUOČIAI.

1. Karpuotasis beržas — Betula verrucosa.*

Jauni augliai lankstūs ir nuberti bals
vomis karpelėmis, nuo ko paeina ir ber
žo pavadinimas. Lapai šiurkštūs, rombiš- 
kos išvaizdos, dvigubai dantyti. Vyriški 
žiedai žirginiuose žiemoja atvirai per
nykščiuose augliuose. Moteriški žiedai žie
moja pumpuruose; pavasarį pasirodo kon- 
korežėlio pavidalo, kurs subrendęs suby
ra; sėklos smulkios su 2 sparneliais. Sėk
los subręsta liepos, rugpiūčio mėn. Ber
žas vuplys vartojamas gražesniems dirbi
niams dirbti; įvairiom dėžutėm. Dar pa
sitaiko ir plaukuotas beržas — Betula 
pubescens. Jo augliai nebe karpelėm nu
berti, bet smulkiais plaukeliais. Žydi vė
liau. Lapai truputį pailgesni.

2. Juodalksnis — Alnus glutinosa.

Pumpurai ilgai kotuoti. Lapai apskri- 
toki, su plačiai įkirptu galu. Vyriški žie
dai žirginėliuose. Moteriški konkorėžė- 
lio pavidalo. Sėklos subręsta rudenį, išsi
barsto tik žiemos pabaigoj, jas galima 
matyti prie- užsitvenkusių upelių, nes 
juodalksnis auga drėgnesnėse vietose. Iš 
nuplauto juodalksnio kelmo dygsta atau
gas. Juodalksnio žievė vartojama odoms 
rauginti.

1. Karpuotasis ber
žas (Betula verru
cosa); sumažintas 

3/4.

6. Stiebinis ąžuolas (Quercus pedunculata); sumažintas.
3. Baltalksnis (Alnus incana); sumažintas

r
2. Juodalksnis (Alnus glutinosa); 

mažintas 2/s.

5. Skroblas (Carpinus betulus); sumažin
tas 3/j.

3. Baltalksnis — Alnus incana.
Jį galima lengvai atskirti nuo juod

alksnio pagal lapus. Lapai švelnūs, pa
ilgos formos, smailiu galu ir šviesesni. Jo 
mediena menkesnė, tik kurui tinka. Šiaip 
yra visai panašus į juodalksnį.
4. Riešutinis lazdynas — Corylus arellana.

Pumpurai kamuoliški. Augliai plau
kuoti. Lapai atvirkščiai kiaušiniški, plau-

kuoti. Vyriški žiedai žirginiuose. Moteriš
ki žiedai pumpuruose; anksti pavasarį pa
sirodo iš pumpuro raudonos spalvos žie
delis. Žydi anksti. II — IV mėn., sakoma, 
jiems žydint prasidedąs pavasaris. Išauga 
tik krūmai, iki 10 mtr. aukščio.

5. Skroblas — Carpinus betulus.
Pumpurai nusmailę. Lapai kiaušiniški, 

nusmailę, su plaukeliais ant gyslų. Vyriš
ki žiedai esti pernykščių auglių galuose. 
Moteriškas žiedas žirginėly j, iki 15 cm. 
ilgumo varpiškos išvaizdos. Iš moteriško 
žiedo išsivysto riešutėlis — vaisius ant 
triliežuvės skujos, jis esti išraižytas grio
veliais. Jo liemuo ne apvalus, bet įvairiai 
briaunuotas, tą jaučiam jį paėmę ranka.

6. Stiebelinis ąžuolas — Quercus 
pedunculata.

Augliai stamboki ir baigiasi galiniu 
pumpuru ir keliais šoniniais. Lapai dideli, 
trumpai kotuoti. Vyriški žiedai retuose 
žirginiuose. Moteriški žiedai irgi žirginė
liuose jaunų auglių viršūnėse. Vaisius — 
gilė. Subręsta rudenį. Ąžuolas gali augti 
iš ataugų, tokias ataugas ąžuolai duoda 
iki 60—80 metų. Išauga ąžuolas didelis, — 
jis stiprumo pažymys dainose ir tautosa
koje. Pas mus retai sutinkamas dar ir žie
minis ąžuolas — Quercus sessiliflora. Jo 
lapai ant ilgų kotelių, prie kotelio lapas 
sudaro ne šerdišką iškirpimą, kaip kote- 
linis, bet susmailėja. Be to ir gilės ant 
trumpesnių kotelių. Mišk. A. K.
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fOSUVANDEN^^
Prof. Steponas Kolupaila.

FEB MEMOS DŽIUNGLES IB SENIENOS
1. Vasaros kelionės baidarėmis.

Daug kartų tvirtinau, kad mūsų ša
lis įvairi ir įdomi. Šią vasarą galėčiau 
įtikinti didžiausį skeptiką — tiek man 
teko matyti nepaprastų vietų ir patirti 
„ekzotiškų" įspūdžių! Su geografijos mo
kytojais keliavau autobusu po šiaurės - 
rytų apskritis, ,,mėgindamas" vieškelių 
tiltus; toliau keliavome su nuotykiais gar
laiviu į Klaipėdą ir Nidą. Po masinės ke
lionės baidarėmis iš Panerių į Kauną pa
darėm keliese 4 dienų „slaptą" maršru
tą Nevėžiu iš Panevėžio iki Nemuno. 
Rugpiūčio mėn., po baidarių parado už
sienių lietuviams pagerbti, suruošėm di
desniu būriu ekspediciją Rytų Lietuvos 
vandenims tirti, kuri gerai pavyko ir pa
liko daug gražių atsiminimų. Per 16 die
nų plaukėm baidarėmis tokiomis vieto
mis, kur ankščiau baidarės dar nebuvo,

Pro žvejo tinklus,ieškojom dailių, „fotogeniškų“ reginių, ma- 
tavom ežerų gilumus, tikrinom vietovar
džius ir, apskritai, studijavom mūsų van
dens kelius ir vandens kelionių maršru
tus. Pradedant nuo Asvejos ež. (Dubin
gių), plaukėm iš vieno ežero į kitą ma
žais upeliais, kuriuose su baidare ir pa
sisukti buvo sunku, kitur gabenom bai
darę ratukais ar vežimu, arkliais. Taip 
mūsų perplaukti ežerai: Asveja su įlan
komis, Balošas, Galone, Geletas, 'Šnarai, 
Kertojis, Juodasis ir Baltasis Lokajai, 
Rasiai, Stirniai su salomis ir sąsmauko
mis, du • Galvelkai, Samavas, Strikis ir 
Aiseta, vien Aisetos ežeras turi 16 km 
ilgumo! Iš Saldutiškio vežimais pasiekę 
Salaką, nuleidom baidares į Luodžio eže
rą ir perplaukėm visą Šventąją iki jos 
žiočių, per visus jos ežerus (Luodis, Luo- 
dykštis, Asavas, Asavėlis, Uparstas, 
Dusetas, Jūžintas, Sartai, Rašia, Liminas, 
Paštys), švendrynus, rėvas ir seklumas, 
liedami savo prakaitą ir stebėdami lau
kinį upės grožį.

Šią paskutinę kelionę baidarėmis čia 
iliustruoju keliais paveikslais ir ryškes
niais momentais.

Kur dar baidarės nebuvo. Kertojos upelyje.

2. Dubingiai ir Asvejos ežeras.

Vieną gražų rytą iš Kauno išvykome 
specialiai pasamdytu autobusu, kurio sto
gą puošė dvi apvožtos baidarės. Važia
vome 9 žmonės; dešimtasis su kino - ka
mera mus apvylė... Penki buvo unifor
muoti skautai (Evelina K., A. Šimkus, 
P. Baublys, K. Damijonaitis ir autorius), 
dar prof. K. Pakštas, pulk. Itn. J. Vin- 
tartas, inž. J. Deksnys ir R. Baublys. 
Autobuso palydovas ironizavo, kad sun
ku visiems sutilpti į dvi baidares, ir dar 
su dideliu bagažu; o tame bagaže vežė
mės dar tris sudedamas baidares. Per 
Ukmergę ir Giedraičius keliavome į 
Dubingius, į vieną gražiausių ir mažiau
sia lankomų Lietuvos kampelių. Dar prieš 
mūsų kelionės tikslą pamatėm gražiojo 
Asvejos (Dubingių) ežero galą ir nuta
rėm... plaukti į Dubingius! Autobusas 
padarė rizikingą „viražą" iš aukšto kal
no į gilią ežero daubą ir čia, pačiame 
ežero krante, išbarstė mus su visu keis-

Stimių ežere.

tu bagažu. Po valandos ežere jau plaur 
kiojo, lyg gulbės, penkios įvairiaspalvės 
baidarės, papuoštos geltonomis vėliavė
lėmis.

Autobusininkai neiškentėjo nenuva
žiavę i Dubingius ir ten padarė sensaci
ją savo kalbomis apie ruošiamą užpuoli
mą. Sugrįžę, jie mums numušė nuotaiką: 
ne prie to ežero išlipome, šis ežeras ne
siekia Dubingių. Mūsų žemėlapiai aiškiai 
rodė, kad ežero įlanka jungiasi su kito
mis šakomis, o neaiškus lieka tik kokio 
100 m tarpas. Nenusiminėm ir išplaukėm 
į savo žygį. Tikrai, pirmasis ežeras greit 
pasibaigė. Ilgai neieškojome tako į to
limesnę ežero tąsą, bet padarėm pirmąjį 
mėginimą — keltis per sausumą. Siau
riausioje vietoje pernešėm ir pervežėm 
ratukais savo laivus, — ir mes jau tikra
me ežere, kelias į Dubingius atviras!

Ežeras — siauras ir vingiuotas, aukš
tais ir dailiais krantais. Plaukti — vie
nas malonumas Kol pamatėm aukštą 
Dubingių Pilies kalną, sutemo. Prasiyrėm 
po tiltu, kuris pastatytas skersai ežerą 
vieškeliui iš Dubingių į Giedraičius ties 
Pilies kalnu, ir tarėmės, kur sustoti nak
vynei. Tinkamiausia vieta pasirodė pas 
girininką, kurio sodyba yra Pilies salo
je. Dabar toji sala sujungta su krantu 
sąsmauka. Mums teko plaukti aplink vi
są Pilies kalną į įlankos gilumą iki pa
čios girininko sodybos gerą kilometrą, o 
jau buvo visai tamsu. Pirmam mėginime 
prisiartinti prie kranto viena baidarė 
(drobinė) prasidūrė šoną ir... „naktinio 
aliarmo“. Tamsoje sutvarkėme savo tur
tą ir išsitiesėm girininko klojime.

Iš ryto apėjom visą kalną, matėm 
bažnyčios rūsių skliautus, kurie vieni be
liko garsios Radvilų pilies, pasvajojom 
gražioje gamtoje apie garbingą praeitį ir 
iškilmingai išplaukėm po Asvejos vin
gius. Viena ežero įlanka, vad. Žalktinės, 
eina demarklinija, kuri mus skiria nuo 
Vilniaus krašto. Netikėtumams išvengti 
mus lydėjo pasienio sargybos vachmistras, 
kurį pakvietėm į laisvą baidarėje vietą. 
Ežeras čia visai siauras, bet nematėm
nė vieno žmogaus. Tik įlankos gale, prie
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Ražios upelio lelijose.

šiaudinės gairės, sutikom du lenkų ka
reivius.

Pamatę visą, kas galima (pusė ežero 
yra už demarklinijos), radom Balošos 
upelį, kurio vingiais nuplaukėm iki Balo
šos malūno. Upelis mažas, be to, pilnas 
kuolų ir šakų, kiek užaugęs. Susitarę 
malūne nakvoti, persikėlėm su baidarė
mis į gražų Balošos ežerą, kurį taip pat 
kerta demarklinija, ir juo pasivažinėjom, 
kol saulė nusileido.

3. Ežerų labirinte.
Manėm ir toliau keliauti upeliais į 

kitus ežerus, bet nugalėjo greitesnio 
tempo šalininkai. Pasamdėm tris vežimus, 
sukrovėm į juos, kaip dideles žuvis, sa
vo laivelius, neardydami jų, ir nužygia- 
vom keista procesija kelioliką kilomet
rų, dar už Unturkės, prie Galonės eže
ro kranto. Nuo šios vietos pradėjom ke
lionę per didelį ežerų labirintą.

Galonės ežeras turi neaukštus kran
tus ir 3 nedideles salas; vieną jų sena 
pušimi ir mes aplankėm. Aplinkui traukė 
juodi lietaus debesys; mums pasisekė 
jų išvengti. Be matomos ribos Galonės 
ež. jungiasi su siauresniu Geloto ežeru, 
kurio krante yra Unturkės bažnytkaimis. 
Unturkėje pietavom pas vaišingą klebo
ną.

Iš Geloto ežero tingiu Vašuokos upe
liu, vietomis ištisai švendrėmis užaugu
siu, pasiekėm plokščią Išnarų ežerą. Iš jo 
radom kelią Išnaros upeliu į kitą — 
Kertojo ežerą. Upelis pasirodė siauras ir 
kreivas; kelionė buvo įvairi: irklais daž
nai siekėm abudu krantu kartu. Nendrės 
vis tankėjo ir upelio krantų jau nebema 
tėm, tik išplaukę iš tankumyno pastebė
jom didelį Kertojo ežerą. Kertojis yra 
beveik apskritas, 2,5—3 km skersmens, 
bet daro daug didesnio ežero įspūdį: jo 
krantai žemi ir atviri iš visų šonų. Vėjas 
čia sukelia nemažų bangų, o išstumia
mas į krantą ledas padarė čia didokas 
smėlio kopas; tokios rūšies kopas gali
me matyti prie Dusios ežero, prie Lūkš- 
to, prie Naručio ežero Vilniaus krašte, 
bet kitur jų nėra.

Perplaukę ežerą skersai ir pasiirę jo 
bangose, sustojom nakvynei kopose, įdo
miausioje vietoje — siauroje sąsmauko
je tarp Kertojo ir gretimo Juodojo La- 
kajo ežerų. Palapinėse jautėmės, kaip 
Palangoje, tik konkorėžiai čia buvo kie
tesni... Iš palapinių matėm abudu ežeru.

Kitą rytą galėjom su savo baidarėmis 
persikelti tiesiog į Juodąjį Lakajį, bet 
panorėjom ištirti vandens kelią: tarp eže
rų yra mažytis Kertojos upelis, kuris pra
sideda Kertojos kaime. Upelis, kaip pa- 
tyrėm, yra netrumpas, apie kilometrą, ir 
labai sunkus plaukti; užtat kelionė bu

KAS NEŽINO DARBO — NEŽINO IR GYVENIMO.

vo tikrai romantiška! Kas žingsnis — 
kliūtis: lieptai, vingiai, pasvirę medžiai, 
kuolai, krūmai, seklumos. Pirmą kartą 
teko baidare niaukti tokiu siauru upe
liuku, beveik baidarės platumo.

Juiodojo Lakajo ežere aplankėm salą, 
kurioje gyvena vienas ūkininkas, Be- 
lunskis; jis jaučiasi ten lordu, todėl ir 
sala dabar pradėta vadinti Anglija; pa
darėm vizitą salos „valdovui" ir skubė
jom toliau.

Per siaurą kaklelį, visai paslėptą nen
drėse, vad. Pertenį, išplaukėm į Baltojo 
Lakajo ežerą. Toliau Rašios upeliu pra- 
simušėm į Rašių ežerą. Švendrės čia vie-

? Pasiklausl
Ar amžinai tampi skautu.

Ar duodamas įžodį tampi skautu 
amžinai?

— Įžodis yra iškilmingas aktas, kurį 
jaunuolis, brangindamas savo garbę, da
ro, norėdamas pasišvęsti kilniajai skauto 
tarnybai. Ir nuo tada jis turi garbingų 
pareigų ir gražių teisių. Tarp kita, jis 
turi teisę būti skautų brolijos nariu. Ir 
kol jis tesi savo žodį, tol jis gali vadintis 
skautu. O nustojęs skautiškai elgtis, jis 
nustoja skauto vardo, garbės, ženklų 
ir t. t.

Išstojęs nori grįžti į draugovę.
* Vyrukas turi 19 metų. Iš draugovės 

buvo išstojęs ir įprato rūkyti. Ar galima 
jį bepriimti į draugovę? Vyčių būrelio 
nėra, o tas skautas gali draugovei atnešti 
naudos. P. J. Str.

— Jei vyrukas išstoja iš draugovės, 
jis, žinoma, gali vėl būti į ją priimtas, 
tik tuo atveju, kad jis visą draugovėje 
nebuvimo laiką yra tikru skautu išbuvęs 
ir visai skautiškai elgesįs. O šis vyrukas 
pradėjo rūkyti... Tai matyti kaip į jį 
skautybė tėra paveikusi ir kaip jis ma
žai organizaciją tegerbia. Jam nėra vie
tos nė skautų, nė vyčių (šie gi taip pat 
yra skautai ir jie laikosi skautų įstatų!) 
tarpe.

Žmogus, kurs neturi tvirtų įsitikinimų, 
kurs negerbia mūsų organizacijos ir kurs 
yra silpnavalis, tikriausia, nedaug „gali 
draugovei atnešti naudos".

L. S. S. liudijimo grąžinimas.
Ar skauto liudijimą reikia grąžinti, 

kai išstoji iš draugovės ar sąjungos?
Niur. Bro.

— Skauto liudijimą gali turėti tik 
skautas, o kai išstoji iš sąjungos, tai koks 
beesi skautas? Žinoma, reikia grąžinti. 
Bet jei iš vienos draugovės pereini į ki
tą, tada liudijimo nereikia grąžinti. Tik 

tomis tiek tankios, kad nematyti kelio, 
kur irtis. Mes jau įsismaginom tokiuo
se „egzotiškuose" žygiuose; vietomis te
ko bristi ir stumti baidarę; kitur kapsty
tis pro švendres ir liūnus. .

Rašių dvare, nors nelaukti, papieta
vom, apsidairėm, ir leidomės atgal į Bal
tąjį Lakajį.

Stovyklai vietą parinkom labai ro
mantišką — Baltojo Lakajo įlankoje, kur 
prie jo prieina už keliolikos metrų Juo
dasis Lakajis. Ši vieta vadinama Perval
ka: čia nesunku pervilkti valtį. Su di
džiausiu malonumu nakvojom tokioje 
įdomioje ir nepaprastai dailioje vietoje. 
Mūsų laužas sename pušyne prie pala
pinių, ežero krante, paliko gražiausių 
atsiminimų, nors mūsų jaunimas išvertė 
į ugnį visą keptuvę iškeptų bulvių .. .

Labai dailus, kaip visada, buvo Bal
tasis Lakajis su savo salomis, įlankomis 
ir aukštais krantais. Vieną tokį kalną 
prie Kamužės įlankos „apvalgėm": čia 
radom daug mėlynių. Ir fotografuoti čia 
galima kiekvienam žingsnyje pro aukš
tas pušis!

Neilgu upeliu per Kamužėlio ežerą 
priplaukėm prie užtvaros, kuri skiria 
Siesarties ežerą. Pradėjo lynoti, todėl 
atsisakėm plaukti į Malėtus, bet visomis 
priemonėmis persikėlėm į Stirnių ežerą 
(2 km į šiaurę). Galima dar būtų plaukti 
į tą ežerą Tramio upeliu; kitą kartą mė
ginsime tą kelią.

— sužinosi ?
naujasis draugininkas liudijime (III ser. 
46—48 pslp.) atitinkamas žinias įrašo.

A. S.
Vėliavų sveikinimas.

* Jei esi uniformoje, ar reikia pro
šalį praeinančias kariuomenės vėliavas 
sveikinti? Juodas Sakalas.

— Ne tik uniformuotas skautas, bet 
ir kiekvienas padorus pilietis turi kiek
viena proga pagerbti kariuomenės vėlia
vą. Juk jos yra reikšmingi simboliai, už 
kuriuos žmonės gyvybę aukoja.

Jei kariuomenės vėliava yra nešama, 
skautas turi sustoti, į jos pusę atsigręžti 
ir tinkamai atšaliutuoti. Jei vėliava sto
vi vietoje, tai pro ją praeidamas skautas 
turi išsitempti, pasukti galvą į jos pusę 
ir atsaliutuoti.

Taip pat skautas turi sveikinti ir vi
sas skautų vėliavas.

Panašiai pagerbiamos ir kitų organi
zacijų (šaulių, savanorių ir k.) vėliavos. 
Tai kultūringumo ir gero pilietiškumo pa
rodymas. B. J.

Skautų liudijimų užpildymas.
* Kaip ir kur užpildyti žinias L. S. S. 

liudijimuose?
— L. S. S. liudijimuose žinias įrašo 

ir tvirtina tuntininkai ir draugininkai, 
laikydamies vyr. sk-ko š. m. IX.9. įsaky
mo 22 nr. Bet patys liudijimų turėtojai, 
skautai, į savo liudijimus jokių žinių ra
šyti negali.

Liudijimo pratęsimas.
* Kaip pratęsti L. S. S. liudijimą?
— Per savo draugininką liudijimą 

įteik tuntininkui ir sumokėk mokestį (I 
serijos liudijimo turėtojai moka 1,25 lit., 
II serijos — 30 cent.).

Uniformos pakeitimas.
* Ar manoma keisti mūsų uniformą?
— Tam tikra vyriausio skautų štabo 

komisija baigia ruošti naujas uniformos 
bei ženklų taisykles. Bet esminių ir di
delių pakeitimų, rodos, nebus.
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Vilniaus lietuvių skautų stovykloje
Manau, kad visiems skaitytojams įdo

mu žinoti, kaip gyvena broliai skautai 
vilniečiai.

Kiekvieną lietuvį vilioja Vilnius, kiek
vienas jo ilgisi, visi jį nori matyti, nes 
tai sena ir garsi Lietuvos sostinė, kur 
tiek daug mūsų garbingos praeities pa
minklų, kur senoji Gedimino sapno pilis, 
kur ilsisi mūsų didžios praeities valdovų 
kaulai ir naujojo tautos atgimimo di
dieji žadintojai. Dar didesnis kiekvieno 
lietuvio Vilniaus ilgesys, nes jis negali 
Vilniaus pamatyti, negali ten nuvykti. 
Seniai aš troškau pamatyti senąjį Vilnių, 
bet šią vasarą mano norai išsipildė — 
š. m. birželio mėn. 27 dieną traukinys 
mane atnešė į Vilniaus stotį su draugu, 
su kuriuo čia kartu atvykome. Apsisto
jome pas vietos lietuvius, kurie mus la
bai maloniai priėmė ir apgyvendino. Ke
tinome Vilniuje pabūti ilgiau ir geriau 
apsipažinti su pačiu miestu, jo įdomybė
mis, jo apylinkėmis ir vietos lietuviais. 
Daug įdomaus ir gražaus mes matėme 
senajame Vilniuje, bet dabar aš noriu 
papasakoti įspūdžius apie Vilniaus lietu
vius skautus.

Tarpe kitų pažinčių su vietos lietu
viais, mes susipažinome su lietuviu stu

dentu p. Buroku, kuris buvo vadovu Vil
niaus apylinkėse ir buvo taip malonus, 
kad pristatė mus į Vilniaus lietuvių skau
tų stovyklą. Tuo metu mūsų skautai sto
vyklavo netoli Vilniaus gražiame pušyne 
ant sriauniosios Neries krantų. Norėję 
jie stovyklauti Švenčionių apylinkėse, 
bet nebuvę jiems leista. Vieną gražų ry
tą atvykome į tą mišką, kuriame stovyk
lavo mūsų skautai. Neilgai ieškoję, pama
tėm gražiai išstatytas puslankiu palapi
nes. Prie vienos iš palapinių stovėjo 
priremta mūsų trispalvė. ’Didelis džiaugs
mas, matant gyvą lietuviškumo pasireiš
kimą, bet kartu ir liūdesys .. . Įėję į sto
vyklos rajoną sutikome malonų draugo
vės adjutantą, jam prisistatėme ir buvo
me su džiaugsmu pakviesti pabūti skau
tų draugystėje.

Pradėjome dairytis, kur yra mūsų jau
nieji broliai skautai, bet adjutantas 
paaiškino, kad draugovė išvykusi į miš
ką užsiėmimams, tačiau neužilgo grįšianti; 
tuo tarpu tebuvo virėjas su savo padėjė
ju, kurie jau taisė skautiškus pietus. Kol 
draugovė grįš, mes su adjutantu apėjome 
apžiūrėdami visą stovyklą.

Stovykloje įtaisytos didelės ir geros 
penkios palapinės, vidury jų skautiškas

Liūtas.

‘“Uadooas
(Iš vilniečių skautų laikraštėlio „Vilniaus 

skautas“).

Vadovas mūsų — „Vilniaus skautas“ 
Mus ves tiesiu, gražiu keliu.
Jis myli Dievą, savo Tautą
Ir žengiančius tiesos taku.

Kaip žaibas lėks jis tarp jaunimo, 
Kuris skaitys su smagumu, 
O paskui imsis idealo 
Ir vykdys jį su darbštumu.

Nebus jaunuomenėj nesutikimo, 
Nebus nei svetimšalių įtakų, 
Ji neužmirš savo kalbos gražumo 
Ir nesisuks jau užburtu ratu.

Ji žengs sparčiai pirmyn,
Kol jėgos jų neapleis,
O jei ir žus, tai žus ne taip, 
Nes be aukų neapsieis.

stalas. Kiekvienoje palapinėje telpa po 
vieną skiltį: vienoje jauniausi skautai -— 
genių skiltis, kitoje — sakalai, trečioje — 
lapinai, ketvirtoje — liūtai ir penktoje —
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vadovybė. Prie šios palapinės ir buvo 
mūsų vėliava. Tuomet stovyklavo beveik 
30 žmonių. Baigę čia stovyklauti mūsų 
skautai ketino dar pasibastyti po Šven
čionių apskritį, nuvykti prie Naručio eže
ro ir dar kaikur Vilniaus — Trakų ap
skrityje. Taip besiinformuojant, pasigirdo 
netoli švilpukas ir pamatėme begrįžtan
čius iš užsiėmimo savuosius lietuvius 
skautus. Gražus būrelis sveiko, įdegusio 
saulėje ir linksmo lietuviško jaunimo. 
Džiugu, kai matai, kad nebodami perse
kiojimo ir trukdymo organizacinio lietu
viško darbo, toks būrys lietuviško jauni
mo susispietęs skautų draugovėn auklė
jas fiziniai ir dvasiniai stiprinąs, kad ga
lėtų geriau dirbti mūsų mylimai tėvynei. 
Taip ir prisiminė mūsų didžiojo poeto 
Maironio žodžiai: „Nebeužtvenksi upės 
bėgimo, norint sau eitų ir pamažu, neb- 
sulaikysi naujo kilimo norint pasveikint 
būtų baisu ...”

Adjutanto paraginti skautišku greitu
mu visi apsirengia ir mus apsupa iš visų 
pusių. Jaukioj ir, pasakysiu, retoj drau
gystėj kalbamės. Aš teiraujuos apie mū
sų skautų organizacinį darbą Vilnijoje.

Kaip žinome, pirmieji Vilniaus skau
tai pradėti organizuoti 1918 m. (p. Jurge
levičiaus, dabar esančio Amerikoje). Vė
liau kovų laikais buvo nutrūkęs organi
zacinis veikimas. 1927 m. lietuviai skau
tai jau pasirodo visai susiorganizavę ir 
išeina viešuman — jie eina garbės sargy
bą prie d-ro Basanavičiaus karsto. Drau
govei vadovauja pradžioj p. Žižmaras, -vė

Vilniaus lietuvių skautų stovykloje š. m. vasarą.

liau p. Narkavičius, dar vėliau p. Buro
kas, o dabar p. Šimukonis. Draugovė, kaip 
ir tinka šioje vietoje, turi pasirinkusi 
Gedimino draugovės vardą. Draugovė 
yra turėjusi virš šimto narių, bet lenkai, 
norėdami sutrukdyti spiestis krūvon lie
tuviškam jaunimui, kad ir tokiais aukš-

Nuo Gedimino lai
kų. nuo Vilniaus 
įkūrimo, Geležinio 
Vilko dvasia vis 
primena didingąjį 

Vilnių.

lais, kaip skautybės, tikslais, leido būti 
draugovės nariais tik Vytauto Didžiojo 
gimnazijos auklėtiniams, neįsileidžiant 
kito jaunimo ir studentų, todėl dabar 
draugovė teturi apie 40 narių.

iKita lietuvių skautų draugovė yra 
Švenčionyse ir turi apie 30 narių.

Gedimino draugovė Vilniuje savo šta
bą turi Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 
Didelė dauguma narių 16—17 metų am
žiaus. Draugovės veikimas gyvas: leidžia 
skautų kalendorių, anksčiau leido Skau-

tų Aidą, dabar Vilniaus Skautą, kurį ga
vau atminimui ir parsivežiau į Nepriklau
somą Lietuvą. Draugovė ir sporte yra 
turėjusi gražių laimėjimų prieš lenkiškas 
draugoves. Draugovė gražiai pasirodo ir 
viešame lietuvių gyvenime — lietuviš
kose eisenose tvarkos palaikytojai visuo
met skautai, eisenose į Kalvarijas per 
Sekmines, kada suplaukia daug lietuvių 
į Vilnių iš provincijos, ir čia visuomet 
padeda skautai. Šnekučiuodamiesi peržiu
rėjom didelį draugovės albumą, pasira
šėm svečių knygoje ir, ilgai atminčiai, 
padarėm bendrą nuotrauką.

Draugovės narių uniforma visai gra
ži: tamsios kepuraitės, raudoni kakla
raiščiai, ant antpečių Gedimino stulpai, 
o ant rankovių užrašas Vilnius.

Malonu buvo praleisti kartu laiką to
kioj draugystėj, bet jau laikas buvo iš
vykti, ir mes turėjom daug dar kitų lan
kytinų vietų ir draugovei buvo laikas 
pietauti. Čia pasikalbėjimuose kartu da
lyvavęs ir virėjas, todėl pietūs turėjo bū
ti pagaminti vėliau, negu paprastai. Išsi
skiriant tariau keletą žodžių ir mes vy
kome gražiai palydėti į kitą pusę Neries, 
į mūsų gamtos stebuklą — žaliuosius 
ežerus.

Ta proga leiskite perduoti broliškus 
sveikinimus Vilniaus skautų Nepriklau
somos Lietuvos broliams — skautams.

Budėkite, broliai!

Al. Vaičiulaitis.

!i“ Kauno Audiniai
Gamina

aukščiausios rūšies elegantiškas ir stiprias šilko medžiagas. 
Atkreipkite dėmesio į medžiagos kraštuose atspausdintą užrašą 

„fabriko „KAUNO AUDINIAI“ gaminys"!

RKc.B-uėPlflislas
Parduoda per savo krautuves: 
Kaune, Klaipėdoj, Panevėžy 
ir Tauragėje įvairias dešras, 
kumpius, konservus ir be
kono liekanas. Gyvclių ir 
paukščių maistui: kraujo, 
kaulą ir mėsos milteliai. Visą 
gaminių kainos sumažintos.

Koperacljos Bankas
kapitalas 3.000*000
(savi namai). Saugi vieta 
indėliams. Atlieka visas 
bankines operacijas Lietu

voje ir užsienyje.

Laisvės 81. 62. Tek 104, 156.
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Skautų būklo apiplėšimas
1. Įsilaužimas.

Trečios draugovės skiltys — žirgai, 
briedžiai ir lokiai, stovėjo savo būklo tarp
dury ir ant laiptų, karštai ginčydamiesi 
apie įsilaužimą į draugovės būklą. Pasku
tinį kartą būkle jie buvo sekmadienio va
kare, grįžę iš iškylos, kuria buvo baigtas 
skilčių konkursas. Iškylai vadovavo pir
mos draugovės draugininkas, kurs buvo 
pakviestas konkurso teisėju. Konkursą 
laimėjusi skiltis turėjo gauti teisę nešti 
draugovės vėliavą. Kuri skiltis laimėjo, to 
skautai dar nežinojo. Iki sekmadienio ge
riausiai laikėsi žirgai, o blogiausiai brie
džiai, kurių keli skautai sirgo.

Šiandien buvo antradienis. Atrakinęs 
būklą, briedžių skiltininkas Paulius tuoj 
pastebėjo netvarką draugovės dėžėje. Pa
ti dėžė nebuvo sugadinta, tiktai užraktas 
sulaužytas ir viršus pakeltas.

— Baisu, — sudejavo vienas, — net 
čia negalima jaustis ramiai!

— Netaušk niekų, verčiau paieškokim 
piktadario pėdsakų! — įsakė Paulius, — 
vienas turės pranešti apie tai adjutantui. 
Aš pradėsiu apžiūrėjimą.

Pirmiausia jis pasiteiravo pas sargie
nę, kuri apvalydavo būklą, ar ji nuo sek
madienio nieko įtartino būkle nepastebė
jusi. Sargienė valė vakar iki 19 valandos, 
bet viskas buvę dar tvarkoj. Vėliau ji 
mačiusi kieme jauną žmogų. Vieno lango 
šviesoje ji pastebėjusi, kad tas vyras ant 
juodų plaukų turėjęs sportišką kepurę ir 
mūvėjęs ilgomis kelnėmis.

Tuo laiku atvyko Vilius, draugovės 
adjutantas ir Algis, žirgų skiltininkas. 
Abu jie buvo geri skautai ir pėdsekiai. 
Paulius atraportavo.

— Reiškia, įsilaužimas įvyko vakar 
tarp 19 ir 20 valandos, — adjutantas tvir
tai pareiškė, — nes, kaip tu sakai, 19 va
landą sargienė buvo dar būkle. 20 valan
dą pradėjo lyti ir lijo iki pat ryto. Būkle 
nėra purvo. Šįryt nieks būklo nešlavė. 
Reiškia, piktadarys buvo čia prieš lietų, 
nes kitaip ant grindų turėtų būti purvo 
dėmių.

— O kaip su pirštų nuospaudomis? — 
įsikišo Algis.

— Jas aš visai pamiršau, — prisipaži
no Paulius, — tai mano klaida!

Visi skverbėsi prie durų. Bet jie ne
rado jokių pėdsakų. Vien tik netvarka 
prie atlaužtos dėžės davė pamato spėlioti, 
kad piktadarys ko tai ieškojo.

— Jam turėjo tiktai mūsų vertingesni 
daiktai rūpėti, — paaiškino Algis.

— Visai logingai, — pritarė Stepas, 
vienas žirgų; — prašau, trūksta mūsų lau
ko telefono, naujo katiliuko ir dviejų 
signalinių vėliavėlių.

— Bet čia yra draugovės kasa, — su
šuko Vladas, kurs, kaip visi neseniai da
vusieji įžodį, buvo labai gudrus. — Kodėl 
jis nepasiėmė pinigų? — Jis laikė aukštai 
iškėlęs medinę dėžutę, kurioje kas tai 

skambėjo. Apžiūrėjus dėžutės turinį, pa
aiškėjo, kad nė cento netrūko.

Algis buvo nustebintas, bet greit rado 
išaiškinimą:

— Jis, tur būt, dėžutės nepastebėjo iš 
didelio susijaudinimo, o gal buvo sutruk
dytas.

Apžiūrėjimas ėjo be mažiausio pasise
kimo toliau, bet Algis nenustojo nuotai
kos:

— Galų gale mes jį rasim, nes jis turi 
pasivogęs mūsų telefoną ir katiliuką. No
rėdamas tuodu daiktu parduoti, jis būti
nai įklius.

— Bet kur Vytas? — pasiteiravo adju
tantas. Jis galvoje turėjo briedžių paskil- 
tininkį, kuris buvo geriausias pėdsekys 
draugovėje. Vytas dažnai pasižymėdavo 
konkursuose ir iškylose. Jo stiprioji pusė 
buvo įgimti kombinaciniai gabumai ir laki 
fantazija. Kur kiti tik mažavertes smulk
menas pastebėjo, rasdavo Vytas svarbias 
žymes ir kombinavo jomis, iki uždavinys 
neišsispręsdavo.

Algis nieko ypatingo iš Vyto nesiti
kėjo, jau vien dėl to, kad šis nebuvo jo 
skilties.

— Jis perdaug kuria, — jis numykė. 
— Jis iš smulkmenos padaro kriminalinį 
romaną, kuris, tiesa, gražiai atrodo, bet 
neturi su tikrove nieko bendra.

Dabar įėjo į būklą žirgų skilties kan
didatas Kazys, kuris su rimta veido iš
raiška kreipėsi į adjutantą: '

— Vakar ties mūsų buklu mačiau sve
timą bernioką.

— Kelintą valandą?
— Apytikriai apie 19-tą.
— Labai gerai! Ar jis neturėjo juodų 

plaukų, ilgų kelnių ir sportiškos kepurės?
— Ne. Berniokas buvo šviesiaplaukis, 

mūvėjo trumpom kelnaitėm ir turėjo be
retę.

— Ar tikrai?
— Savaime aišku. Aš su juo kalbėjau!
— Pasakok!
— Tas jaunuolis atvažiavo dviračiu, su

šuko budėk! ir paprašė pridaboti jo dvi
ratį. Tuomet jis įėjo į šitą namą. Po kelių 
minučių jis grįžo, pasiėmė savo dviratį ir 
nuvažiavo. Jis turėjo kuprinę.

Algis įdėmiai klausėsi. Jis uždavė ke
lis klausimus ir sužinojo, kad berniokas 
turėjęs mėlyną Amlitą su T vairu.

— Mes jį rasim, — tvirtino Algis. — 
Šitas dviratis turėjo būti ir šiaip pastebė
tas. — Po to jis apleido būklą. Vladas pa
sekė jį.

Adjutantas klausinėjo vis dar Kazį:
— Tu pasakojai kam nors apie šį su-

sitikimą?

GARBINGU ŽMOGUMI GALIMA VISADOS PASITIKĖTI. JIS NIE
KAD NEPADARYS NIEKO NEGARBINGO — NIEKAD NEPAMELUOS, 
NIEKAD NEAPGAUS SAVO VYRESNYBĖS AR DARBDAVIŲ, ARBA TŲ, 
KURIE JO PRIKLAUSO, IR JĮ VISI VISADOS GERBS.

R. Baden - Powellis.

— Ne!
— O ar man viską papasakojai? Čia 

tai labai svarbu. Tu žinai, kad skautas vi
suomet sako tiesą!

Kazys paraudonavo ir nuleido akis.
— Matai, čia ne viskas tvarkoj!
— Aš... aš daugiau taip nedarysiu.
— Na, tai sakyk, kas dar buvo?
— Tiktai va, kas: jis davė man saldai

nių už dviračio prižiūrėjimą ir... ir aš pri
ėmiau juos!

— Gerai. Kitą sykį pasakok viską tiks
liai ir jokio užmokesčio už savo darbą ne
priimk.

Kazio parodymai nurodė svarbius pėd
sakus. Tuoj po pasikalbėjimo pasirodė 
Vytas. Rimtai išklausęs dalyko stovį, jis 
pradėjo veikti. Pirmiausia jis 1/2 valandos 
prabuvo būkle. Po to jis apieškojo kiemą, 
į kurį išėjo būklo langai. Briedžiai turėjo 
jam parūpinti popierio, vandens, gipso ir 
kastuvą. Po valandos visi jau nerimavo ir 
teiravosi Vyto.

— Jis yra kaimyniniam kieme ir maišo 
gipsą lėkštėje, — pranešė vienas briedžių, 
— ir prašo pranešti, kad jis greitai baigs 
savo darbą!

Tiesa, tuoj pasirodė Vytas su vienu 
skautu, kuris atsargiai nešė didelę dėžę. 
Tuo pat laiku parvyko ir Algis.

— Aš susekiau to berniuko pėdas, — 
jis linksmai sušuko, — jis su dviračiu nu
važiavo Nepriklausomybės aikštės kryp
timi. Berniokas turėjo dar kuprinę.

2. Vytas gauna žodį.
Vytas iškrovė savo dėžės turinį. Jis 

padėjo ant stalo popierio lakštus ir ke
lias, dar drėgnas, gipso nuospaudas. Po to 
jis atsistojo šalia stalo, kaip koks fizikos 
profesorius, kuris pradeda svarbų ekspe
rimentą, palaukė, kol viskas nutilo ir pra
dėjo:

248 m
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— Įsibrovėlis visai nenorėjo mūsų in
ventoriaus!

— Na, tai ko? — tuoj įsikišo Algis.
— Prie to aš grįšiu vėliau. Įsibrovėlis 

buvo čia tarp 19 ir 20 valandos, kaip jūs 
jau nustatėt. Būkle nėra jokių pėdsakų, 
bet kieme jų radau gana daug. Štai, čia 
kiemo planas. Įsibrovėlis buvo gan didelis 
berniokas, lieknas, juodų plaukų. Jis bu
vo paprastai apsirengęs, avėjo lengvais 
batukais ir sportišką kepurę turėjo ant 
galvos, o rankose laikė skėtį. Iš savo 
kišeniaus jis valgė šokoladą.

— Šitoks niekšas! — numykė Algis.
— Toliau. Piktadarys perlipo per tvorą 

ir keliais šuoliais prišoko prie būklo lan
go. Iš pėdų dydžio ir jų nuotolio galima 
spręsti, kad įsibrovėlio būta jauno žmo
gaus. Jo aukštį galima nustatyti vien iš to, 
kad jo ištiesta ranka pasiekė palangę. 
Pėdsakai ant palangės rodo, jog jis pirštu 
ko tai ieškojo.

— Bet jis galėjo užsilipti ant stiolo. 
Tuomet jo ūgis vėl lieka neaiškus, — abe
jojo Algis.

— Nejaugi? Stovint ant suolo jam ne
buvo reikalo kabintis pirštais už palan
gės...! Jis įlipo pro būklo langą. Iš to se
ka, kad įsibrovėlis yra laibas, nes kitaip 
jis nebūtų galėjęs prasiskverbti pro gele
žines grotas. O kepurė? Ar tu pastebėjai, 
kad ant palangės vienoje vietoje dulkių 
yra mažiau. Tai reiškia, kad ten gulėjo 
kepurė. Plaukai? Ten pat radau ir plau
ką. kuris buvo iškritęs iš kepurės. Jis 
buvo juodas. Skėtis? Štai gipso nuo
spauda nuo duobelės, kurią padarė jo 
skėtis. Tuos iškilimus jos šonuose išspau- 
kė skėčio stipinukai. O šokoladas? Čia 
ant žemės radau jo trupinus. Ar šokola
dą jis laikė rankoj? Ne, jo viena ranka 
buvo užimta skėčiu, o stačiai tik iš 
vienos rankos valgyti nepatogu, nes kliu
do popieris. Todėl šokoladas galėjo būti 
tik jo švarko kišenėje, iš kurios jis nusi- 
lauždavo po gabaliuką ir valgydavo. To
dėl ir tie trupiniai atsirado ant grindų.

Skautai stovėjo, kaip be žado. Algio 
veidas ilgėjo.

— Aš dar susekiau, kad įsibrovėlis ne
turėjo palto ir vilkėjo tik tamsiai pilku 
švarku, — tęsė Vytas toliau, — jam įį- , 
pant per tvorą, ant jos liko pora siūlų. O 
svarbiausia: ko jis norėjo? Veiksmo prie
žastis yra geriausia žymė, kuria galima - 
nustatyti patį veikėją. Nusižengimas yra 
daromas tik tuomet, kada gaunama kokia 
nors apčiuopiama nauda iš to veiksmo. Ką 
gi norėjo įsibrovėlis šiuo atveju? Pinigų, 
mūsų turto? Ne! Nes kitaip jis nebūtų 
knisęsis po mūsų popierius, nebūtų var- 
tęs mūsų draugovės knygos. Jis ieškojo 
kokio nors popierio, kokio dokumento. Jis 
jį rado ir ten, už krosnies, sudegino! Pra
šau, čia yra suanglėję popieriaus likučiai 
ir degtukas... Dabar tiktai svarbu, kokį 
dokumentą jis sudegino. Iš likučių gali
ma spręsti, kad tai nebuvo mažas lapelis, 
bet, nežiūrint visų pastangų, negalėjau 
rasti, kokio dokumento trūktų. Šiaip ar 
taip, įsibrovėlis savo tikslą pasiekė. Bet 
jis nori mus suklaidinti — paima porą 
reikmenų iš dėžės, kad visa atrodytų kaip 
vagystė ir ant jo nekristų jokio įtarimo. 
Iš to galima spręsti, kad įsibrovėlis nebu-

drąsiai broleliai...

Petro Babicko žodžiai.
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Drąsiai broleliai ženkime pirmyn, 
Prie jūros, prie jūros, prie jūros savos. 
Vėliavą savo kelkime aukštyn, 
Tegu viršum jūros Vytis plevėsuos. 
Klaipėdą gavome savo kraujui, 
Rangosi bangos šalia karžygių. 
Drąsiai, broleliai, ženkime pirmyn — 
Prie jūros, prie jūros, prie~ juros laisvos. 
Vėliavą savo kelkime aukštyn, 
Tegu viršum jūros Vytis plevėsuos.

Pastaba:

Šios dainelės žodžiai, parašyti P. Ba
bicko, skirti buvo Juokrantėj Sporutos 
stovyklai, bet šiai stovyklai pasibaigus 
buvo sustabdytas Sporūtos judėjimas ir 
šią dainą dėl jos meliodijos gražumo ir 
tinkamumo, jos žodžius pakeitę, pasiėmė 
skautai..

Atspausdinto teksto pirmojo posmo 
žodžiai yra P. Babicko, antrasis posmas 
yra skautų perdirbtas, o P. Babicko 
antrasis posmas buvęs toks:

Juokrantėj kuriame naujus laikus, — 
Prie jūros, prie jūros, prie jūros laisvos. 
Mūsų „Sporūta" galinga vis bus, 
Jaunatvės pasaulis visur tegyvuos. 
Neringą savo mes turim mylėt, 
Darbo, sveikatos jai negailėt. 
Drąsiai, broleliai, ženkime pirmyn — 
Prie jūros, prie jūros, prie jūros savos.

vo paprastas vagis. Jis susuka telefoną bei 
katiliuką į didžiąją signalinę vėliavą ir iš
lipa vėl pro langą laukan.

— Tavo išvados puikios, — stebėjosi 
adjutantas, — ir aš manau, kad taip tu-' 
rėjo būti.

— Bet kaip jis galėjo išeiti su ryšuliu, 
įviniotu raudonai baltoj vėliavoj? — pa
abejojo Algis. — Tai kristų perdaug į akis.

— Todėl jis ir netoli su tuo ryšuliu 
tenuėjo, — atsakė Vytas, — jis paslėpė jį, 
greičiausiai, čia pat kieme.

— Tu taip manai?
— Savaime aišku! Aš net nusiunčiau 

Stasį ir Bronių, kad jie apieškotų kiemą.
— Reiškia, jeigu jie ras...! Balsai iš lau

ko jį nutraukė. Du skautai įnešė signali-

Vikt. Kuprevičiaus muzika.
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Lietuvai kuriame naujus laikius, 
Prie jūros, prie jūros, prie jūros laisvos; 
Mūsų siekimai galingi vis bus, 
Jaunatvės pasaulis visur tegyvuos. 
Pajūrį savo mes turim mylėt, 
Darbo, sveikatos jai negailėt.
Drąsiai, broleliai, ženkime pirmyn, 
Prie jūros, prie jūros, prie jūros savos. 
Mūsų siekimai galingi vis bus, 
Jaunatvės pasaulis visur tegyvuos.

DAUG ŽINIŲ IR DŽIAUGSMO TU
RĖSI, jei įsigysi šią knygą:

BERNIUKAMS
PARDUODAMA PO 2,50 lit.

Reikalaukite visuose knygynuose ir 
Skautų Aido administracijoje.

ne vėliavą, į kurią buvo įvyniota telefo
nas ir katiliukas. Vienas skautų, Bronius, 
rado tą ryšulį kieme, už sandėliuko. Vy
tas samprotavo teisingai.

(Bus daugiau).

19



KAINA 30 et. 
l *1■■■■**

jVAIitUM&ll
JEI VAIKAI RŪKO...

Skautas — nerūko! Gražus ir sveikas 
skautų paprotys, priimtinas kiekvienam 
jaunuoliui.

Neabejotinai yra Įrodyta, kad rūkymas 
yra labai kenksmingas dalykas. O jauni
mas, rūkydamas tiesiog save žudo; ken
kia savo ateičiai, virsta invalidais.

Štai ką mums rodo vieno žinomo Ame

pasiekia:

Svoris

. ūgi*
f

Krūtinės apimtis

Įkvėptos 
krūtinės apimtis

Tarpimas:
pas: vienetų: vaizdus palyginimas:

a) nerūkančius
’ b) kada-ne-kada rūkančius
' c) įpratusius rūkytojus

| a) nerūkančius
’ b) kada-ne-kada rūkančius
1 c) įpratusius rūkytojus

i a) nerūkančius

’ b) kada-ne-kada rūkančius
' c) įpratusius rūkytojus

į a) nerūkančius
’ b) kada-ne-kada rūkančius
1. c) įpratusius rūkytojus 56,6 ■

As.

Viktoras Kamantauskas. PRAKTIŠ
KAS ETIKETO VADOVĖLIS. Pavasario 
knygyno leidinys 7 nr. Kaunas. 1935. 162 
pslp. (Parduodama po 2,50 lit.).

Šios knygos autorius yra davęs jau 
geroką krūvą naudingų leidinių, kurių 
nemaža dalis visai tikrai turi rasti vietos 
skauto ar skautų vieneto knygynėlyje. 
Pastarasis — Praktiškas Etiketo Vado
vėlis bus naujas tos rinktinių knygų ko
lekcijos papildymas.

Apie šią knygutę galėtumėm pasakyti, 
kad tai yra V-ojo skautų įstato (ypatin
gai pirmosios jo dalies) vadovėlis.

Gražaus elgesio, tariant tvarkingo 
mandagumo, kiekvienas skautas turi ligi 
kaulo persiimti. Tuo tarpu tinkamos li
teratūros stokoja.

Nors naujasis vadovėlis nėra specia
liai jaunimui skirtas (jis labiau tinka su
augusiems), bet jame labai naudingų da
lykų ras kiekvienas skautas. Vadovėlis 
panašus i specialią enciklopediją, kurioj 
alfabeto tvarka aprašyti įvairūs gražaus 
elgesio patarimai.

Leidinėlis atrodo pilnas; gyvai ir leng
vai skaitomas. Gal būt, turi vieną kitą 
lyg trūkumėlį. Kai kur gal permažai ar 
ne visai aiškiai pasakyta. Gal prie jų bū
tų galima priskirti skyrelius: apie skėtį, 
(nors skėtis ir nykstąs dalykas, bet vis dėlto 
yra dar vartojamas,, o knygoje tik apie jį 
kalbama, kaip apie „einantį iš apyvar

rikos gydytojo, dr. Seavero, tyrinėjimai. 
Šis gydytojas daug metu tyrinėjo tūks
tančius mokinių. Jis norėjo nustatyti kaip 
rūkymas atsiliepia į vaikų svorį, ūgį, krū
tinės apimtį ir p. Jis tikrai moksliškai 
ištyręs tūkstančius mokinių, priėjo išva
dos, kad rūkantieji vaikai labai pakenkia 
savo sveikatai. Jei imsime, kaip norma
liai vaikas turi tarpti (išaugti) visą 100 
vienetų, tai pagal to daktaro tyrimus pa
aiškėja, kad rūkančių vaikų organizmas 
pilnai nepasiekia normos.

Žemiau dedama lentelė rodo jo tyri
nėjimų išvadas:

tos“), apie knygas (vadovėlyje tik kalba
ma apie negerą paprotį — skolinimą kny
gų; ir tiek); gal ir parašų skyrelyje kny
goje būtų buvę galima kiek nuolaidžiau 
išsireikšti, apie moterų veikėjų parašus . 
(61 p.). Juk rašant abi (mergautinę ir iš
tekėjusios) pavardi tam tikrais atvejais 
turima racijos.

Bet tai beveik visai neatsiliepia į vei
kalėlio pilnumą ir gerumą.

Pr. Lemberis. SAULĖTEKIAI. (Eilė
raščiai). 1935 m. 80 pslp. Kaina 2 lit.

J. Gvildys. ARITMETIKOS UŽDAVI- 
NYNAS. Pradžios mokyklai. I dalis. I 
ir II skyriui. Antras leidimas. Sakalas. 
152 pslp. Kaina 1,50 lit.

Walter Scott. K VENTIN AS DUR- 
VARDAS. Istorinis romanas. II dalis. 
Vertė A. Tyrnolis. Sakalas. 300 pslp. Kai
na 3 lit.

A. Vienuolis. Raštai. IX. MINIS TE
RIS. Romanas. Sakalas. 222 pslp. Kaina 
3 lit.

J. Retkliff. RUSŲ IMPERIJOS GA
LAS. Romanas. Išvertė VL Narutavičius. 
Sakalas. 240 pslp. Kaina 2 lit.

J. Mackevičius-Nord. SAMOJEDŲ 
BERNIUKO NUOTYKIAI. Piešiniai graf. 
E. N. Totlebinaitės. Sakalas. 124 pslp. 
Kaina 2 lit.

V. Daugirdaitė-Sruogienė. LIETUVOS 
ISTORIJA. Vadovėlis gimnazijoms. Sa
kalas. 204 pslp. Iliustruota ir su spalvo
tais žemėlapiais. Kaina 3,50 lit.

Paul Keller. HAGAROS SŪNUS. Ro
manas. Išvertė Antonija Žagrakalienė. 
292 pslp. Kaina 3 lit.

Vytautas Sirijos Gira. MERGAITĖS 
IR ASONANSAI. Lyrika. Sakalas. 1935. 
64 p.-Kainą 2 lit. ,

ŽEMĖS GYVI_ VISOS GYVI
JOS žemiam- pabaiga. '*■*

Visa mūsų pasaulyje turi savo pradžią 
ir savo pabaigą. Žmonės nuo senų laikų 

galvojo apie jų gimtosios žemės likimą, 
norėdami įsiskverbti į amžių tolį ir nu
matyti, kokia bus žemės ir viso žinomo 
jiems pasaulio pabaiga.

Daugumos mokslininkų nuomonės, ku
riuos giliai domino tas klausimas, yra lin
kę manyti, kad gyvybė nutruks žemėje, 
pasibaigus saulės šilumos jėgai. Žemės 
kamuolį apims tuomet tarpplanetinių 
erdvių užmušąs šaltis ir bet kokia gyvybė 
pasibaigs jame.

Vienas iš mokslininkų — Steineris, 
užsiėmęs nuodugniu ištyrimu klausimo 
apie greičiausiai galinčias būti priežastis 
pasibaigti gyvūnų gyvybei žemės kamuo
lyje, yra linkęs manyti, kad žmonių gi
minė ir visa, kas gyvena žemėje, žus nuo 
troškulio. Nors vandenys užima plotą iš 
apie 400.000.000 kv. klm., bet toks plotas 
labai nežymus, palyginant su žemės ka
muolio didumu. Vandens apdengimo sto
rumas neviršija vidutiniškai 5 kilometrų 
gilumo. Iš kitos pusės, kaip paaiškina 
Steineris, visiems žinoma, kad ne tik įvai
rios rūšies dirvos, bet ir granito skyriai 
skylėti, ii- daugelio amžių bėgyje jie įsi
siurbė į save neįsivaizduojamą vandens 
kiekį. Prie tų laipsniško vandens nykimo 
priežasčių reikia pridėti ugniniai skystą 
žemės branduolį, apsuptą stora pluta vi
so apie 19 kilometrų storumo. Vanduo, 
persisunkdamas per įvairių geologiškų su
sidarymų sluoksnius, dingsta giliose že
mės gelmėse, padėdamas sukietėti arti
miausioms prie plutos žemės vidurkio da
lims — to didžiulio branduolio, kuriam 
sukietėti, nors per pusę viso jo didumo, 
prireiktų daug kartų daugiau to vandens 
kiekio, koks yra mūsų planetoje. Kadangi 
nuo to laiko, kai įsikūrė pasaulis, neprisi
dėjo nei vieno kito vandens lašo, — lietūs 
nedaugiau, kaip žemės suslėgti išgaravi
mai, kurie grąžinami jai atgal — tai la
bai suprantama, kad, praėjus daugeliui ir 
daugeliui amžių, galutinai dings visa? 
vanduo nuo žemės veido, — tuomet, ži
noma, apmirs augalų ir gyvūnų gyvybė, 
tuomet ateis žemės ir žmonių gyvenimo 
pabaiga.

Kuomet tas bus ir kaip įvyks nuola
tinis išmirimas, —• to neįstengia sužinoti 
smalsiųjų mokslininkų protai. Tai buvo, 
yra ir, reikia manyti, pasiliks gamtos pa
slaptimi, pasaulinio gyvenimo paslaptimi, 
kurio dėsniai nors vis labiau ir labiau 
metams beslenkant išaiškinami žmogaus, 
įsiskverbiančio į jų esmės esmę, bet toli 
gražu dar nedaug puslakščių toje dide
lėje išmintingoje gamtos knygoje jo per
skaityta, ir suprasta. (Ar. V.).

Salomėja Nėris. PER LŪŽTANTĮ LE
DĄ. Eilės. Sakalas. 48 p. Kaina 2 lit.

Vytautas Lapšys. UŽ VISUS, VI
SIEMS. šaltinio priedas Misijų Dienai. 
Marijampolė. 1935. 32 p.

KRIŠNAMURTL I. 1935. 54 p,
N. Šapira. VILNIUS NAUJOJOJ ŽY

DŲ POEZIJOJE. Vilniui Vaduoti; Sąjun
gos leidinys 77 nr. Kaunas, 1935,.54„p.. r:

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybė* aikštė 4. Telef. 776.
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