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OFICIALINF DALIS
I.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBOS PIRMININKO 
ĮSAKYMAS.Nr. 18.Kaunas, 1937 metų gegužės mėn. 19 d.§ L .

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 23 ir 
35 str. str. ir tarybos pirmijos nutarimu steigiu Mari
jampolės rajono vadiją. § 2.

vadijai priklauso:
skautų tuntas ir

L •

Marijampolės rajono
a) Marijampolės
b) Marijampolės skaučių„tuntas.: §3-

Marijampolės rajono vadu skiriu generalinio štabo 
pulkininką Antaną Gausą.Vyr. sktn. J. ALEKNA,■ Tarybos Pirmininkas.\Vyr. sktn. A. SAULAITIS, '■ Tarybos Sekretorius.' ’ II.
LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJOS VADĖS ĮSAKYMAI.Nr. 12.Kaunas, 1937 m. gegužės mėn. 1 d.

Pasirėmus L. S. S. statuto 45 straipsniu naujai įkur
tų skaučių vietininkijų vietininkių pareigoms skiriu:

1. Kauno Neries skaučių tunto Jonavos skaučių 
vietinjnkijos vietininkės pareigoms paskautininkę Ju
liją . R u d z e v ič iūt ę. /

2. Tauragės skaučių tunto Švėkšnos skaučių vieti- 
ninkijos vietininkės pareigoms paskiltininkę Genovaitę 
T ūmi n ait ę. Sktn. K. ŽILINSKIENĖ,' ---- / .. Seserijos Vadė... Sktn. E. RUDIENĖ, - Vadeiva.Nr. 13. •<Kaunas, 1937 m. gegužės mėn. 1 d.

Telšių skaučių tunto tuntininjdį skautininkę Aliną 
Kupstaitę, jai pačiai š. m. balandžio mėn. 27 d. 
raštu Nr. 8 prašant,, atleidžiu šešiems mėnesiams atosto
gų nuo š. m. gegužės mėn. 1 d.?' Sktn. K. ŽILINSKIENĖ,■' * Seserijos Vadė.‘ Sktn. E. RUDIENĖ,Vadeiva.Nr. 14.Kaunas, 1937 m. gegužės mėn. 4 d.

Pasirėmus L. S. S. statuto 25 straipsniu tvirtinu:
1. Telšių skaučių tunto tuntininkės pavaduotoja vy

resnę skiltininkę Pauliną Balčiūnienę.'
2. Tauragės skaučių tunto Švėkšnos skaučių vieti-

- . įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. ■ ■

— LIETUVOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ LAIKRAŠTIS — 
Kaštuoja: neskautams 5 lt. (metams), skautams 4 It.,

, pask. nr. 30 et.
Redaktoriaus Pavaduotojas KAZYS LAUCIUS.

Leidėjas LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA.
Spausdina „VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4a, 

telef. 2 07 26. \
Redakcija ir admin įš.t f a c i j a :

Kaunas, Nepriklausomybės aikštė Lį ^Telefonas 2-65-34.
Redakcija rankraščius taiso savo nuožiūra, jų nesaugo ir 

už skelbimų turinį neatsako.

10 (181) nr. / Kaunas, 1937 m. gegužės'm. 25 d. / XV metai

ninkijos vietininkės pavaduotoja vyresnę skiltininkę 
Anelę S ir uty t ę.• Sktn. K. ŽILINSKIENĖ," Seserijos Vadė.Sktn.‘E. RUDIENĖ,'. Vadeiva.Nr. 15.Kaunas, 1937 m. gegužės mėn. 4 d.

Pasirėmus L. S. S. statuto 31 straipsniu naujai 
įsteigto vyriausios seserijos vadijos vandens skaučių sky
riaus vedėjos pareigoms laikinai skiriu paskautininkę 
Koletą C hm i e l i a u s k ait ę.Sktn. K. ŽILINSKIENĖ, Seserijos Vadė.Sktn. E. RUDIENĖ, Vadeiva.

■r Nr. 16.Kaunas, 1937 m. gegužės mėn. 4 d.• :■ < - . § l-‘
Alytaus skaučių tunto tuntininkę skautininkę Oną 

Rozniekienę, jai pačiai š. m. balandžio mėn. 21 d. 
raštu nr. 26 prašant, iš tų pareigų atleidžiu atostogų nuo 
š. m. gegužėš mėn. 1 d. iki 1938 m. sausio mėn. 1 d.§ 2.

Remdamosi L. S. S. statuto 25 straipsniu Alytaus 
skaučių tunto tuntininkės pareigoms laikinai nuo š. m. 
gegužės men. 1 d. iki 1938 m. sausio mėn. 1 d. skiriu pa
skautininkę Ireną Bakūnaitę.Sktn. K. ŽILINSKIENĖ, Seserijos Vadė.Sktn. E. RUDIENĖ, Vadeiva.Nr. 17.Kaunas, 1937 m. gegužės mėn. 14 d.§ I-

Klaipėdos Pedagoginio Instituto Skautiškųjų Stu
dijų draugovės vadę Bronislavą Jurgelevičiūtę, 
jai pačiai š. m. balandžio mėn. 28 d. raštu Nr. 3 prašant, 
atleidžiu iš tų pareigų nuo š. m. gegužės mėn. 15 d.§2. y-

Remdamosi 'L. S. S. statuto 25 straipsniu Klaipėdos 
Pedagoginio Instituto Skautiškųjų Studijų Draugovės 
vadės pareigoms nuo š. m. gegužės mėn. 15 d. skiriu vy
resnę skiltininkę Reginą V b e i k i e n ę.Sktn. K. ŽILINSKIENĖ, Seserijos Vadė.Sktn. E. RUDIENĖ,Vadeiva. ’
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Sveiki, narsūs mūs kariai!
Linkiu vardu Skautijos: 
Būkit šaunūs karžygiai, 
Būkit garbė Lietuvos!

Ginkit visuomet narsiai
Brangiąją tėvynę,
Kaip mus bočiai milžinai 
Daugel amžių gynė!

Leiskit, vardu Skautijos,
Visa širdimi linkėt:
Jums, didvyriai Lietuvos, 
Vis budėt ir nugalėt! . .

Brolis Savas.
1937 V 19

Skautai ir kariai - broliai ir draugai
Gegužės mėn. 23 dieną skiriama 

karių ir visuomenės draugystei pa
minėti. Ir mūsų draugovės tą die
ną susitiko su karių batalijonais ir 
žengė koja j koją, petys į petį su 
kariais iškilmės maršu pro Neži
nomojo Kareivio kapą.

Yra daug pagrindo skautus ir 
karius pavadinti broliais ir drau
gais. Ir vieni ir kiti savo priesai
kose pasako didelio pasiryžimo ir 
aukos žodžius. Skautas pasižada 
visomis jėgomis tarnauti Dievui, 
tėvynei ir artimui, o karys prisie
kia Dievo Visagalio vardu, kad sa
vo tėvynę ir savo artimą gins nuo 
priešininkų, nesigailėdamas nei 
sveikatos, nei gyvybės. Ar gali būt 
didesnė auka už tai, kas yra žmo
gui brangiausia? Ar gali būt di
desnė tarnyba tėvynei ir artimui 
už tą, kuri net kraujo ir gyvybės 
aukos reikalauja?

Ne! Nėra ir nebus kilnesnės au
kos už tą, jeigu kas atiduoda savo 
gyvybę. Ir nėra didesnio karžygio, 
kaip drąsus karys kovos lauke.

Jei priešo granatos ims ardyti 
mūsų žemę ir deginti mūsų na
mus, jei sunkus priešo batas per
žengs mūsų sieną — visų mūsų 
akys nukryps į karį. Ir tada tie 
žalsvieji mūsų vyrai, skubą dulkė
tais plentais priešo link, bus mūsų 
viltis ir išsigelbėjimas.

Atsiranda žmonių, kurie mano,

(Skaitytas š. m. gegužės mėn. 23 d. 
skautų radio sueigoje jaun. skautės 

Janytės Matulevičiūtės).

Te garbė ir pergalė
Visuomet jus lydi!
Te vienybė, kaip gėlė, 
Jumyse vis žydi!

Neužmirškit, karžygiai, 
Dar juk iki šioliai 
Siaučia Vilnijoj arai, 
Kenčia sesės, broliai. . .

kad mūsų kariuomenė negalėtų sa
vo žemę apginti. Laimė, kad tokių 
nedaug teturime, nes jeigu tautoje 
būtų jų daugiau ir jeigu baime ir 
nepasitikėjimu užkrėstų kitus — 
tai sunku būtų laisviems išlikti.

O mes jau iš netolimų praeities 
laikų juk gerai žinome, kokių ste
buklų gali padaryti kad ir nedide
lė, bet narsi kariuomenė, vienin
gos tautos. Dabar rausta iš gėdos 
tie, kurie anais laikais, žiūrėdami 
į pirmuosius savanorių būrelius, 
linguodavo galvas ir sakydavo: 
„Vargšeliai, ką jie padarys prieš 
tokią daugybę priešų?!...“

Kiekvienas savo tėvynę mylįs 
žmogus turėtų sakyti visur ir vi
sada: tikiu amžiną ir garbingą tė
vynės ateitį; tikiu, kad mūsų ka
riuomenė apgins mūsų laisvę nuo 
visų priešų.

Mielas broli, kai pamatysi tvir
tai žengiančias karių kolonas ir 
saulėje blizgančius • plieno durtu
vus, pagalvok tada, kad netrukus 
ir tau reikės jų eilėse žygiuot.

Nerimsta juodbėriai, didžiosios 
patrankos, baisūs šarvuočiai ir 
tankai, stebuklingieji radijo apara
tai, galingieji plieno paukščiai lau
kia tavo smegenų ir rankų, kad tu 
juos valdyt išmoktum tam laikui, 
kai reiks paleist juos visus į 
darbą...

ersR
respub’ '!■ !nė

blb’orekii
U,---- —--------- .

O sesutės skautės taip pat teat
simena, kad daug reiks švelnių ir 
rūpestingų rankų ir širdžių tais 
laikais, kai frontuose švies gaisrų 
pašvaistės ir kai iš apkasų sanita
rai neš kruvinus mūsų brolius ...

Yra gražus ir pagirtinas darbas 
tų skautų, kurie jau dabar ruošia
si ir mokosi padėt tėvynės gynė
jams kovos laukuose, kaip kadai
se Mefekingo berniukai padėjo.

Kiekvienas žygis, kiekvienas ta
vo žaidimas, kurs stiprina tavo pa
siryžimo jėgą, aštrina tavo pojū
čius, kurs tave drąsiu daro, yra 
vertas pagyrimo, nes visa tai bus 
naudinga tavo tėvynei. O kiekvie
na diena, praleista stovyklose, 
kantriai ir ištvermingai dirbant, 
gyvenant be patogumų ir lepini- 
mosi, daugiau negu kas kita daro 
tave tinkamą kovų vargui.

Auk, stiprėk siela ir kūnu savo 
tėvynei I

Tik tada mūsų senųjų karių ir 
vadų širdys linksmiau suplasdės, 
kai pamatys, kad į jų vietą pasi
ruošę stot šimtai tūkstančių jau
nų, drąsių ir galingų vyrų ir mo
terų.

Nesmagu mums jauniems kal
bėti apie karą. Taip, tai tiesa, bet 
mes nesiruošiame kariauti, kad ei- 
tumėm plėšt kitų laisvės ir turto. 
Kūrėjas visiems davė šventą lais
vės teisę ir mes turime pasiruošti 
ją ginti. Karas už laisvę visada 
bus šventas.

Tat ženkime sykiu su mūsų tė
vynės gynėjais laisvės keliu į di
dingą mūsų tėvynės ateitį!

Budėkim!
Sktn. Pr. Karalius.
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S&^is apie. <wia£Lįas
gegužės mėn. 16 d. minėjo savo dešimties metų sukaktis ir ta proga suruošė šventę. Į šią šventę 

Čia dedame tos jo kalbos ištraukas, kurios apibūdina 
aviacijos reikšmę tautai.

Lietuvos aero klubas š. m. 
atsilankė Jo Eksc. Respublikos Prezidentas A. Smetona ir pasakė kalbą.

„Kiekvienas kultūringas kraštas gerai šian
dien supranta, kiek daug aviacija lemia kovose 
karo metu, kiek daug ji sveria kultūrinėje žmo
nijos pažangoje, kokia didi, pagaliau, jos vertė 
sportui ir jaunimo auklėjimui. Išėjusi iš moks
lininkų tylaus kambario, galvočių, siekusių duoti 
žmonėms galios oru skraidyti, aviacija greitai 
pasireiškė visuose kraštuose savo nematytai ap- 
stingais laimėjimais. Parako išradimas, garo 
įkinkymas darban, žaibo — elektros pažaboji
mas ir pritaikymas visokiems reikalams — visa 
tai sudarė skirtingas, didžiausios reikšmės kul
tūrinio perversmo gadynes. Tą pat galima pa
sakyti apie radijo bei aviaciją: nūdien gyvena
me didingą aviacijos gadynę. Kuo stipresnė ku
rios tautos aviacija, tuo pranašesnė tauta.

Tačiau kaip šioks ar toks išradimas, taip ir 
aviacija yra tarytum abišalis kalavijas, kurs, 
kirsdamas į abi pusi, neša žmonėms laimę ir ne
laimę. Ji, vienu atveju, tarnauja spartesniam 
tautų kultūros artėjimui, įveikdama kalnų ir 
vandenynų kliūtis, kitu atveju, ištikus karui, 
virsta griaunamąja pajėga jos pačios padedamai 
kurtis kultūrai. Nebeapsaugo j a tautų nei aukš
tieji kalnai, nei platieji vandenynai“.

„Mes gailimės, kad mūsų proseniai neper
manė jūrų reikšmės Lietuvos laisvei. Šiandien, 
tapę laisvi, norime atitaisyti tą klaidą, norime

pamilti jūrą ir ja esame susirūpinę. Didžioji 
Britanija viešpatauja vandenynuose. Toji galy
bė jai teko ne be didžių aukų. Drąsiausių Angli
jos jūrininkų kūnais nukloti vandenynai. Dėl 
tų aukų šiandien ji yra galinga imperija. Ir oro 
erdvių nukariavimas reikalingas aukų. Drąsieji 
lakūnai skraidė iš krašto kraštan, skynė padan
gėse takus, rodydami plačius kelius ateičiai. 
Daug jų žuvo ir laisvę žmonijai laimėjo. Ir Lie
tuva savo aviacijos istorijoje rodo eilę lakūnų, 
paaukojusių gyvybę. Mes jų liūdime ir labai 
vertiname jų aukas. Oro erdvės reikšmę mes 
suprantame, dėl to rūpinamės savąja aviacija, 
nes suprantame jos vertę tautos laisvei.

Oro erdvė mums ne tik grožėtis, bet ir tin
kamai naudotis. Mokėsime jąja naudotis ne tik 
pas save namie, bet ir lenktynėse bendradar
biaudami su kitomis tautomis. Mes norime būti 
laisvi, laisvai kvėpuoti savo oru ir jo erdve laks
tyti. Per aspera ad astra — dygliuotais keliais 
į aukštį! Nebijodami kilti į aukštį, nebijokime 
ir galimų aukų. Jos mums, kaip ir kitiems ne
išvengiamos, būtinos. Mes jų liūdime, bet tame 
liūdesyje randame ir džiaugsmo, kurs žada lais
vę. Darius ir Girėnas yra pavyzdys, kaip reikia 
aukotis tėvynės garbei. Nestigsime ir toliau 
savo tautoje sūnų, norinčių žengti tų didvyrių 
praskintais keliais“.

REDAKCIJOS PASTOGĖJE UŽRAŠŲ.

Praktiško pasiruošimo ginti tėvynę 
vaga.

Visa Lietuva jau kelinti metai 
kasmet švenčia visuomenės ir ka
riuomenės šventę, kurios proga sten
giamasi daugiau supažindinti visuo
menę su kariuomenės siekimais ir 
priemonėmis, kuriomis visuomenė 
gali prisidėti prie savo šalies gyni
mo. Tokią šventę gražiai atšventė
me ir šio mėnesio 23 dieną.

Kol kas ši šventė dar tebėra dau
giau propagandinio pobūdžio. Pa
kalbama, parašoma apie reikalą vi
suomenei ruoštis ginti savo tėvynę 
ir tuo viskas pasibaigia — praktiškų 
išvadų nedaug tepadaroma. O reikia 
pasukti kita vaga — praktiškai ruoš-
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tis ginti savo tėvynę ir laisvę. Kas 
iš to, jei mes puikiai žinosime, kad 
ateities karai bus tokie, kad kariaus 
ne kariuomenė su kariuomene, kaip 
būdavo seniau, o tauta su tauta ir 
dėl to visuomenei jie statys didelių 
reikalavimų, bet nebūsime praktiškai 
pasiruošę atlikti tas pareigas, kurias 
mums visiems uždės tėvynės gyni
mas.

Mūsų sąjunga yra susirūpinusi 
skautų ir skaučių paruošimu tėvynę 
ginti padedant tiems, kurie su ginklu 
rankoje kovos su priešininkais. Dar
bo sritis, kur skautai gali būti labai 
naudingi tėvynę ištikusio pavojaus 
metu, labai plati: sanitarija, ryšiai, 
priešlėktuvinė ir priešcheminė ap

sauga, pirmoji pagalba nelaiminguo
se atsitikimuose. Brolijos vadovybė 
jau dirba šia kryptimi: pertvarko
mos patyrimo laipsnių programos, ’ 
gauta iš kariuomenės ryšių priemo
nių ir jau skautai mokosi jomis nau
dotis, svarstomas klausimas dėl sa
nitarų paruošimo, skautų dalyvavi
mo kariuomenės manevruose ir kt.

Si visuomenės ir kariuomenės 
diena tebūnie mums visiems gera 
proga gerai pagalvoti, ką turime da
ryti, kad praktiškasis pasiruošimas 
ginti savo tėvynę nesibaigtų vien 
gerais norais.

Kviečiame visus į talką mūsų 
jauniesiems. '

Skautų Aidas stengiasi būti vi
siems skaitytojams lygiai įdomus ir 
visi gerai žinome, kaip sunku tai
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Kas yra jūros skautas Rašo lordas

Visų pirmiausia ir visų svarbiausia, jis yra skau
tas. To niekad nereikia užmiršti.

Jūros skautą greičiau traukia jūrų plėšiko, kaip 
neįžengiamų girių girininko gyvenimas. Todėl jis iš
kylauja vandeniu. Šiaip jis teks pat, kaip visi skau
tai. Nuo jų jis skiriasi tiktai kepuraite ir marški
niais, kurie rodo, kad jis jūrininkas. Jo idealai yra 
tie patys: jis duoda tą patį įžodį, turi vykdyti tuos 
pačius skautų įstatus — jį žadins, ta pati skautystės 
dvasia.

Pasiturį berniukai gali paplaukioti jachtomis ir 
šiaip laivais; jūros skautų tikslas — duoti progos ir 
neturtingesniam berniukui pajūrininrauti, patirti vi
sus jūrininko gyvenimo džiaugsmus k malonumus.

Jūros skautas turi pasižymėti visais skauto pri
valumais, prie kurių dar turi pridėti i? jūreivio ar 
upeivio privalumus, destis, kur gyvena. Tas jungi
nys turėtų duoti idealųjį pilietį.

Jūros skautų auklėjimas, skiriamas tikrajai pi
lietybei ugdyti, gali būti pritaikytas kiekvienam ber
niukui, vis tiek, ar jis paskui versis žemėje ar jūroje.

Paprastas auklėjimas eina tam tikroms vėžė
mis, tuo tarpu berniukui reikia įvairumo. Jūrininko

R. Baden-Powellis.
• 

išeinamas mokslinimas, kaip paprastai ir manoma, 
yra lygus skauto „girininko“ išeinamam mokslini
mui: ir čia ir ten ugdomas vyriškumas ir būdas. 
Skautyste ir jūros skautyste stengiamasi sujungti 
tas dvi auklėjimo formas su paprastu berniuko moks
linimu, kad jis užaugtų pilnutiniu, visapusiškai išla
vintu piliečiu.

Pirmas dalykas, kurį reikia įsidėmėti lavinant 
jūros skautus, yra tas, kad skautystės darbas nėra 
jūrininkų mokomojo laivo darbas. Berniukai lavina
mi po kelias valandas savaitėje, o ne kasdien ir visą 
dieną, ir jūros skautininkai nėra versliniai mokyto
jai. Jei jie mėgins iš pat pradžių įdiegti jūrininkiško 
mitrumo arba navigacijos gudrybių išmokyti, tai, 
labai galimas dalykas, kad jie savo darbą labai vidu
tiniškai atliks.

Laimė, kad savo rankose turime galingą atsvarą 
mūsų, kaipo mėgėjų mokytojų, trūkumams — turi
me pačių berniukų norą ir užsidegimą mums padėti* 
Turime tai tik išnaudoti ir gausime kuo geriausių 
rezultatų. Mūsų pirmas žingsnis išugdyti tinkamą 
dvasią, o kada ji bus išugdyta, bus galima pasivaryti 
pirmyn ir kitur, nes pats berniukas padės.

pasiekti. Redaktoriui vienam labai 
sunku nuvokti visų pageidavimus, 
suprasti visų reikalus. Redakcija 
ypač yra susirūpinusi mūsų jaunųjų 
skaitytojų reikalais. Juos aptarti šio
mis dienomis buvo sukviestas ge
riausiai pažįstančių mūsų jaunųjų 
skaitytojų gyvenimą ir norus vado
vų pasitarimas. Jame aptarta koks 
turėtų būti jaunesniųjų skautų ir 
skaučių skyriaus turinys ir būdai, 
kaip jį paįvairinti, kad būtų įdomes
nis. Prieita išvada, kad šį skyrių tu
rėtų tvarkyti atskiras žmogus ir šį 
darbą atlikti sutiko mūsų jaunie
siems skaitytojams jau nuo seniai 
gerai pažįstamas pasktn. V. Šimkus, 
brolijos ir seserijos atstovų padeda
mas. Kas iš brolijos ir seserijos pa
dės jam skyrių tvarkyti, pranešime 
kitame numery.

Dabar nuoširdžiai kviečiame vi
sus Skautų Aido bendradarbius ir 
skaitytojus kas kuo gali prisidėti 
prie mūsų jaunesniųjų broliukų ir 
sesučių skyriaus tobulinimo. Sis pra
šymas lygiai kreipiamas ir į pačius 
to skyriaus skaitytojus. Rašykit kas 
ką išmanot: žinelių iš savo veikimo, 
mįslių, dainelių, apysakėlių, aprašy- 

mėlių, dėstjkit savo sumanymus, pa
geidavimus, atsiųskit fotografijų, 
piešinėlių ir kt. Kuo daugiau domė- 
sitės savo skyriumi, tuo jis bus įdo
mesnis.

Tad visi į tdką!

Piešinių konkirsui pasibaigus.
Piešinių konkusas, kurio rezul

tatai buvo paskelbi praeitame nu
mery, redakciją tikrai nudžiugino, 
nes parodė, kad mūsųeilėse yra daug 
gabių piešėjų, kurie konkursu gyvai 
domėjosi. Konkurse dalyvavo 42 
asmenys, kurie atsiuntė 72 įvairius 
(vienaspalvius ir spalvotum) piešinius. 
Dalyvavo tiek jaunieji, tk ką pra
dedą paišyti, tiek suauguseji, kurie 
kaip dailininkai jau gerai žinomi. 
Tai redakciją ypatingai džiugna, nes 
parodo, kad ir mūsų vyresniėi bro
liai į šį konkursą rimtai pažiūnjo ir 
teisingai suprato jo tikslą — norą 
surinkti piešinių laikraščiui va- 
iliustruoti ir daugiau paskatinti lo- 
mėtis piešimo menu.

Dėl konkurso rezultatų, žinome 
galėtų įvairiai galvoti. Vieni gal 
jausis nuskriausti, kad jų darbai ne
buvo išskirti iš kitų, o kitiems gal 

atrodys, kad piešiniai nebuvo įver
tinti taip, kaip autorius tikėjosi. Ga- 
Urnas dalykas, kad konkurso teisėjai 
ir ne visus gerus darbus pastebėjo, 
arba ne visus taip įvertino, kaip iš 
tikrųjų būtų reikėję. Bet reikia ne
užmiršti tai, kad šitokiais atvejais 
niekuomet negali būti koks nors ab
soliutus mastas. Konkurso teisėjai 
darbus vertina taip, kaip supranta. 
Dėl to vieni įvertina vienaip, kiti — 
kitaip. Kas juos nevertintų, visuo
met bus skirtingų nuomonių dėl 
įvertinimo. Todėl jei keno nors pie
šiniai nebuvo premijuoti arba buvo 
įvertinti netaip, kaip autorius tikė
josi, nereikėtų to per daug „imti į 
širdį“.

Dalį premijuotų piešinių teks pa
matyti ant Skautų Aido viršelių ar
ba tekste. Žinoma, jie vargu galės 
atrodyti taip, kokie yra originale, 
nes atspausdinti juos keliom spal
vom neleis Skautų Aido biudžetas.

Visiems, kurie dalyvavo šiame 
konkurse, nuoširdus ačiū. Tikimės, 
kad ateities konkursuose mūsų me
nininkai skautai dalyvaus dar gau
siau ir tie, kurie šį syk premijų ne
gavo, padirbėję laimės jas kitąmet.
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Jūros skautystei ne būtinai reikia gyvuoti pajū

ryje. Ir vidaus vandenyse galime prisiauginti ir iš
lavinti visai mitrių jūros skautų, kaip jau ne vieną 
kartą praktika yra parodžiusi. Idealioji jūros skautų 
būstinė — barža ar ant pontonų pastatytas namelis 
kokioje upėje, kanale ar įlankoje. Tokia barža ar na- 

' mėlis, su pamažu plečiamu būrinių ir irklinių laive
lių, motorinių valčių, baidarių, plaustų ir t. t. laivy
nu, sudaro visos vandens veiklos centrą. Bet vis tiek, 
ar būstinė bus žemėje ar ant vandens, draugovė turi 
turėti reikiamais skersiniais ir lynomis aprūpintą 
stiebą fizinėms jėgoms, miklumui ir tik nuolat lai
piojant įgyjamam pasitikėjimui ugdyti.

Jūros skautystė yra paremta tuo pačiu principu, 
kaip ir šiaip skautystė, — veikla ir žaidimais, kurie 
tikrai patinka berniukams, o ne mankšta ir formaliu 
mokymu. Svarbiausias tikslas, kaip ir šiaip skautys- 
tės, — išugdyti geros pilietybės moderniškais auklė
jimo metodais, ugdant:

(1) būdą;
(2) sveikatą.
Būdu suprantame ir individualinį vyriškumą, sa

vitvardą, energiją, patikimumą, laimingumą ir na
gingumą.

Jūros skautystė — puiki dirva skautams vy
čiams ar specialioms skiltims sausumos draugovėse.

Tokiais atvejais auklėjimas bus varomas šiaip 
skautystės principu

būdui ir inteligencijai, 
sveikatai, 
nagingumui,

naudingumui 
ugdyti.

Į būdo ugdymą įeina tokie dalykai, kaip signali
zavimas (susikaupimui, tikslumui, regėjimo greitu
mui ir inteligencijai plėtoti), kompasas, keliavimo 
taisyklės, laivų tipų žinojimas, žemėlapių skaitymas, 
zondavimas, navigacijos mokymas, gamtos studija
vimas, t. y., jūros gamtos pavyzdžių rinkimas, potvy
niai ir atoslūgiai, astronomijos ir meteorologijos 
pradai ir t. t.

Sveikata ugdoma irstantis, plaukiojant, gyvybę 
gelbstint, darbuojantis su rakietiniais aparatais, lai
piojant į stiebus ir t. t.

Nagingumas ugdomas signalizuojant, mazgus 
rišant, verdant valgyti, plaukiojant laiveliais, dir
bant bures, dailidaujant, darbuojantis su elektra, in
žinieriau jant ir t. t.

Naudingumas ugdomas gelbstint gyvybę,, sudu
žusius laivus, slaugant ligonis, teikiant pirmąją pa
galbą ir t. t.

Vaisiai.
Mūsų auklėjimo vaisiai yra parodę, kad mūsų 

metodais dirbamas darbas yra vertas dirbti. Angli
joje jis buvo itin griežtai išbandytas per didįjį karą, 
ir bandymą išlaikė visiškai patenkinamai. Daug jū
ros skautų dirbo kaipo virėjai, signalizuotojai, pir
mosios pagalbos teikėjai ir t. t. įvairiose anglų pa
dedamojo laivyno dalyse, o ant kranto jie buvo per
ėmę visas pareigas iš pasienio sargybos per visą Di
džiojo Karo laikotarpį, ir už savo darbą iš valdžios 
susilaukė didelių pagyrimų.

SKAUTIŠKAI II I ĮSI I KEKIŲ
(Lietuvos jūrų skautų 15 metų sukakties proga).

Lygiai prieš 15 metų, kada mūsų jau
nutėje valstybėje virė intensyvus organi
zavimosi ir kūrimosi darbas, kada dar 
mūsų durys į platųjį pasaulį buvo užda
rytos ir Klaipėda tebevergavo svetimųjų 
rankose, nematydama savo aiškios atei
ties, kilo mintis patraukti Lietuvos jauni
mą prie vandens, prie jūros, nuo kurios 
amžiais buvome nutolę ir atpratę. Taip 
1922 metais kovo mėn. 12 d. sktn. Kostas 
Jurgelevičius (dabar advokatas 
Amerikoj) suorganizuoja Kaime, prie 
„Aušros“ gimnazijoje veikusios Vytauto 
Didž. skautų draugovės dvi vandens skau
tų „Ūdrų“ ir „Vėbrų“ skiltis, kurios tų 
pat metų balandžio mėn. 19 d. pasivadino 
pirmąja vandens skautų „Algimanto“ 
draugove. Draugovės vadas buvo Julius 
Jurgelevičius (dabar gydytojas 
Amerikoje), o pirmieji jos skiltininkai — 
Petras Jaruševičius (dabar karo mo
kyklos kapitonas), Edvardas Voje- 
v o d s k i s (Šiaulių apygardos prokuro
ras), Jonas Dainauskas (dabar vidaus 
reikalų ministerijos aukštas valdininkas), 
Povilas Labanaus kas — dabartinis 
jūrų skautų skyriaus vadas ir pirmojo 
Lietuvos mokomojo karo laivo „Preziden
tas Smetona“ artilerijos karininkas, ir 
vėliau pasižymėjęs skautas Algirdas Mo- 
š in skis (dabar inžinierius, Klaipėdos 
radijo stoties viršininkas).

Iš pirmųjų dienų draugovė imasi spar
čiai dirbti. Dalyvauja konkursuose, ruo
šia iškylas, plaukiojimus, pirmąją Lietu-
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vos vandens sporto šventę ir valčių rung
tynes. 1923 m. pirmosios vandens skautų 
„Algimanto“ draugovės 5 skautų būrelis, 
skautininkui Kostui Jurgelevičiui 
vadovaujant, padaro iškylą į Rygą pas 
brolius latvius, su kuriais užmezga skau
tiškai jūreiviškus ryšius.'' Tai buvo pir
moji jūros skautų ir iš viso pirmoji Lie
tuvos skautų iškyla Į užsienį. Be to, bu
vo susirašinėjamą su užsienio jūros skau
tais: italais, vengrais, prancūzais, ispanais, 
anglais, čekais, belgais ir kitais. Taip pat 
jūrų skautai nuo pat įsikūrimo mielai 
prisideda organizuojant pagalbas nuken- 
tėj usiems nuo potvynių ir gelbėdami ki
tus nuo vandens pavojų. Už tai kai kurie 
jūrų skautai gauna iš užsienio garbės 
ženklų, medalių ir vienas net pakeliamas 
Italijos garbės skautu.

Matydamas sėkmingą draugovės vei
kimą, Lietuvos jacht-klubas, komandoro 
inž. Vlado Skardinsko rūpesniu, pa
dovanojo jai gražią ir brangią vėliavą. 
Taip pat daug paramos ir palankumo 
ypač teikė Lietuvos jūrininkų sąjungos 
pirmininkas generolas Nagevičius, 
gen. Daukantas, inž. Skardins- 
k a s, kap. Kuizinas, p. Azguridi- 
N e m o, p. Mošinskienė ir kiti jūri
nės idėjos prieteliai bei rėmėjai.

Kada geriausių Lietuvos sūnų pasi
šventimu ir krauju tapo išvaduotas mūsų 
uostas ir Klaipėdos kraštas, kurį vaduoti 
aktyviai prisidėjo ir jūrų skautai — 
džiaugsmu nušvinta skautų veidai. Jie 

pirmieji ryžtasi pasiekti savomis jėgomis 
jūrą ir aplankyti Klaipėdą. Taip 1924 
m. balandžio mėn., ankstybų Velykų 
atostogų metu, suruošiamas pirmasis jū
rų skautų tolimasis plaukimas Kaunas— 
Klaipėda. Esant aukštam Nemuno gori- 
zontui, dar ledams tebeinant, išplaukia 
dvi valtys „Gulbė“ ir „Ruonis“ sktn. K. 
Jurgelevičiaus ir valtininko P. La- 
banausko vadovaujamos į atvaduotąją 
Klaipėdą. Sunki ir pavojinga buvo pir
moji kelionė — stebėjosi jos sėkme net 
seni jūrų vilkai. Tikslą pasiekę, Kauno 
jūrų skautai ten įžiebė negęstančią ugnį— 
įkūrė Klaipėdoje jūrų skautus — būdžius 
ir įvedė tradiciją aplankyti kasmet valti
mis jūrą ir uostą. Dar tais pat metais 
Kauno jūrų skautai dalyvauja Lietuvos 
jacht-klubo viešose plaukimo rungtynė
se 1925 m. pirmenybėms, laimėdami ke
letą pirmų vietų ir dovanų.

1925 m. vasario mėn. 6 d. įsikuria iš 
eilės III-as jūrų skautu vienetas Panevė
žy ir pasivadina „Š a r ū n o“ laivu. 
Įkuria ir vadovauja jam Bronius Mi- 
chelevičius (dabar generalinio šta
bo akademijos kursų leitenantas). Ku
riantis provincijoj jūrų skautų vienetams, 
jaučiamas reikalas tartis dėl bendradar
biavimo ir veikimo krypties. 1925 m. ba
landžio mėn. 17—19 dienomis šaukiamas 
jūrų skautų vadovų I-sis suvažiavimas 
Kaune, kuriame dalyvauja Kauno, Klai
pėdos ir Panevėžio jūrų skautų atstovai. 
Suvažiavimas nutaria steigti atskirą jūrų
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Kaune 15 m. minėjimą surengusieji jūrų skautai su prezidiumu priešakyje. Sėdinčių eilėj is kairės: Kauno Ausros 
Tuntininkas J. Mašiotas, Kauno Šaulių Jachtklubo Komandoras inž. Treinys, Baltijos Lloydo Pirmininkas 
jūrų inž. Rėklaitis, Buv. Klaip. Uosto Dir. pirm. inž. V i s o c k i s, Kauno Jūrininkų Sąjungos Vicepirmininkas 
ats. gen. Daukantas, Lietuvos Skautų Brolijos Vadas pulk. Šarauskas, Lietuvos Moterų Tautiniam Laivynui 
Remti S-gos Vicepirmininkė p. Reklaitienė, inž. Niemčinavičius, Jūrų Skautų Vadas jūrų Įeit. Labanauskas.

skautų organizaciją vardu „Lietuvos Jūrų 
Skautija“. Vadu išrenkaams Petras Jur
gelevičius ir pavedama jam sudaryti 
Lietuvos jūrų skautijos štabą. Tarp kitko, 
šio suvažiavimo metu suruošiama I-oji 
skautų darbų paroda.

Tų pat metų balandžio mėn. 27 d. su
daromas Lietuvos jūrų skautijos štabas, 
priimama uniforma, statutas ir prasideda 
smarkus skautiškai jūriškas veikimas. 
Taip susitvarkius jaučiamas trūkumas jū
ros skautų vadų ir instruktorių. Todėl 
1925 m. liepos mėn. 20—28 dienomis su- 
ruošiami Panemunėj jūrininkystės kur
sai — jūros skautų stovykla, tikslu pa
rengti tinkamų jūrų skautams vadų.

Be minėto suvažiavimo ir parodos or
ganizavimo bei persitvarkymo darbų, pir
moji jūrų skautų „Algimanto“ draugovė 
aktyviai dalyvauja Lietuvos moterų tau
tiniam laivynui remti draugijos ruošia
mose šventėse, rinkliavose, pramogose ir 
kituose jūrinės propagandos darbuose. 
Už tai tada Lietuvos jūros draugija 1925 
m. spalių mėn. 6 d. atsiunčia jūrų skau
tams padėką ir linkėjimus plėstis ir pa
laikyti su ja ankštus bendros idėjos ry
šius.

Tuo tarpu pirmųjų jūrų skautų stei
gėjų mestą šūkį išgirsta Lietuvos mo
kyklinis jaunimas ir gyvai jam pritaria. 
Sparčiai kuriasi jūrų skautų vienetai pro
vincijos miestuose: Telšiuose, Mažeikiuo
se, Viekšniuose, Šiauliuose, Jurbarke ir 
kitose vietose, kur tik yra didesnė upė ar 
ežeras. Didelį veiklumą rodo klaipėdiečiai 
jūrų skautai. Ten 1924 m. įžiebtoji jūrų 
skautų ugnis neužgeso ir Kauno pirmųjų 
tolimojo plaukimo jaunų jūreivių patva
rumas ir ryžtingumas rado gyvo pritari
mo. Įkurta jūrų skautų draugovė, Vydū
no patariama, pasivadino jūros skautų — 
budžių draugove. 1925 m. liepos mėn. pra
džioj būdžiai padaro iškylą į Rygą, kuriai 
vadovauja draugovės vadas Martynas 
Brakas. Ten vieši pas Latvijos jūrų 
skautus ir Rygos lietuvius skautus. Daly

vauja ten taip pat jūrų skautų rungtynė
se jūroj laimėdami antrąją vietą ir do
vaną. Už tai latvių skautai reiškia pagei
davimą jau sekančiais metais atvykti pas 
juos į svečius su savu laivu. Laivo įsigi
jimas budžiams lieka dabar svarbiausiu 
klausimu. Senų jūrininkų — jūrų skautų 
prietelių padedami ir moterų draugijos 
tautiniam laivynui steigti materialiai re
miami, 1926 metais Klaipėdos jūrų skau
tai Įsigy ja laivą — kuterį „Malaya“, pava
dindami jį „Budžiu“. Gavę laivą klaipė
diečiai jūrų skautai įeina į tikrąjį skau
tiškai jūrinį gyvenimą. Skubiai su
tvarkę ir atremontavę tų pačių metų ru
denį padaro jau I-ją jūrinę kelionę į Lie- 
pojų.

1926 metais šaukiamas II-sis jūrų 
skautų vadovų suvažiavimas, kuris iš
reiškia pageidavimą susitarti dėl bendro 
darbo su Lietuvos skautų brolija. Tokiu 
būdu 1927 m. rudenį Lietuvos jūrų skau
tija prisijungia prie Liet, skautų brolijos 
kaipo skyrius. Pirmuoju skyriaus vadu 
skiriamas dabartinis jūrų skautų sky
riaus vadas, tada studentas, sktn. Povilas 
Labanauskas. Pertvarkius jūrų skau
tų statutą ir suderinus visų draugovių bei 
laivų veikimą, darbas eina toliau.

Atremontavus „Budį“ 1927 metų ru
denop padaroma kelionė Klaipėda — Vis
by — Palanga — Nida — Kintai — Juod
krantė ir pratimai jūroje, viso 960 jūr
mylių.

Aušo 1928 metų pavasaris. Nutarta 
plaukti į Gotlandą. Ir gegužės mėn. 25 d. 
„Budis“ pilnomis burėmis išplaukė ke
lionėn: Klaipėda — Ronehamn — Klai
pėda. Pasisėmę iš šios kelionės jęgų, bū
džiai tais pat metais liepos mėn. aplanko 
Danijos jūrų skautus jau savo laivu. Viso 
tais metais padaryta 1500 jūrmylių, Tai 
Klaipėda. Kiti vienetai taip pat nesėdi be 
darbo: be vietoje daromų mokomųjų 
plaukiojimų, jie atlieka kasmet toliinas 
keliones vidaus vandens keliais. Ta\p, 
pav., Pąnevėžio „Š a r ū n o“ Įąįyo septyni 

jūrų skautai atlieka kelionę astuonių irklų 
valtimi iš Panevėžio Nevėžiu ir Nemunu 
į Tilžę. Kelionės metu tenka persikelti 
per 12 malūnų užtvankų.

Tuo tarpu centre vyksta kai kurie pa
sikeitimai jūrų skautų vadovybės tarpe. 
Jau birželio mėn. išvyksta Italijon jūrų 
karo mokslus eiti skyriaus vadas skauti
ninkas Povilas Labanauskas ir pasktn. 
Vyt. Kuizinas. Taip pat išvyksta į 
Ameriką pirmieji jūrų skautų ir iš viso 
Lietuvos skautų kūrėjai ir vadai trys bro
liai Jurgelevičiai, perleisdami skautijos 
vairą jaunesniesiems. Jūrų skautų sky
riaus vadu skiriamas pasktn. Bronius M i- 
chelevičius, Panevėžio jūrų skautų 
„Šarūno“ laivo steigėjas.

Artinasi 1929, pažymėtini Klaipėdos 
budžių istorijoj, metai. Tais metais 
„Būdys“ sėkmingai reprezentavo Lietuvos 
jūrų skautus užsieny, atlikdamas kelionę 
Klaipėda — Visby — Liepoja — Konigs- 
berg — Nida — Juodkrantė ir, be to, ben
drus pratimus jūroj, viso 1290 jūrmylių. 
Šios kelionės metu jauniems jūreiviams 
teko pergyventi didelių audrų Baltijos jū
roj. Tai buvo viena iš įdomiausių „Bū- 
džio“ kelionių.

1930 metais Klaipėdos jūrų skautų lai
vas „Būdys“ padaro kelionę Klaipėda — 
Nida — Juodkrantė — Kintai ir bendrus 
pratimus jūroj, viso 600 jūrmylių. Jūroj 
išbūna apie savaitę laiko. O sekančiais 
1931 metais atlieka taip pat didelę kelionę 
Klaipėda — Piliau — Danzig — Riga — 
Liepoja — Palanga — Klaipėda, viso 1388 
jūrmylias, įskaitant ir bendrus pratimus 
jūroj.

Sužinojus, kad 1933 m. ruošias Lietu
vos skautus aplankyti pasaulio skautų 
įkūrėjas ir šefas lordas Baden-Powell, 
„Būdžio“ įgula pradeda smarkiai ruoštis 
svečius sutikti. Skubiai tvarkomas ir re
montuojamas laivas ir liepos mėn. 15 d. 
„Būdys“, tolimojo plaukiojimo kapitono 
Bronio Krikštopaičio (dabar „Ma- 
riampolės“ kapitonas) vadovaujamas, pa-
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kelia būręs bandom ojon kelionėn į Lie
poją. Tačiau tiek kartų mūsų vėliavą ne
šusiam ir Baltijos audras pergyvenusiam 
„Budžiui“ netenka išvysti Liepojaus uos
to — jis žūsta pačiuose Klaipėdos uosto 
vartuose. Žūsta laivas, tiek kartų sėkmin
gai nešęs mūsų trispalvę į Baltijos vals
tybes ir kartu su juo randa sau amžiną 
kapą šaltose Baltijos bangose trys jo įgu
los skautai.

Taip išvažinėjus pirmiesiems jūrų 
skautų steigėjams ir vadams į užsienius 
ir žuvus „Budžiui“, jūrų skautų veikime 
jaučiamas silpnėjimas. 1931 m. rugsėjo 
mėn. pirmasis jūrų skautų „Algimanto“ 
laivas, davęs pradžią visai Lietuvos jūrų 
skautijai, pavargsta, susilpnėja ir likvi
duojamas. Bet jūrinės idėjos įžiebtoji 
ugnis negesta. Tuojau tų pat metų spalių 
mėn. organizuojasi naujas jūrų skautų 
vienetas, pasivadindamas „Vaidoto“ laivu, 
vadovaujamas Vasiliausko. Sis vie
netas vėl su dideliu entuziazmu imasi 
darbo savai jūrai ir laivynui. Daro tra
dicines keliones Kaunas — Klaipėda. Be 
to, atliekami mokomi plaukiojimai ir už
siėmimai vietos vandenyse.

1930—1933 metų laikotarpyje stipriai 
pasireiškia Mažeikių „Vytauto Didž.“ jūrų 
skautų laivas, vadovaujamas didelio jūri
ninkystės entuziasto ir mėgėjo vyr. valti
ninko Vytauto Gedgaudo. Tenka pa
žymėti taip pat Panevėžio „Šarūno“ lai
vą, kuris jau nuo pat įsisteigimo dienų 
kasmet atlieka tradicinius tolimus plau
kimus iš Panevėžio iki Klaipėdos, rengia 
vietoje ir apylinkėse (Šeduvoj, Raguvėlėj) 
minėjimus ir paskaitas su jūrine progra
ma savos jūros ir laivyno klausimu, pra
mogas, dalyvauja sporto šventėse bei pa
čių surengtuose konkursuose ir valčių 
lenktynėse. Iš kitų vienetų paminėtini dar 
Biržai. Iš ten 1933 m. rugpjūčio m. du jū
ros skautai su būrine valtimi nuplaukė į 
Klaipėdą ir audringą dieną, lordo Baden- 
Powell atvykimo išvakarėse, Baltijos jūra 
pasiekė Palangą.

Plečiantis jūrinei idėjai ir jūrų skau
tų veikimui, iškyla vėl nemaža bendrų 
reikalų. Todėl 1934 m. Velykų atostogų 
metu šaukiamas Kaune III-sis jūrų skau
tų vadovų suvažiavimas — kursai. Daly
vauja apie 50 vadų. Čia aptariamas nau
jas Lietuvos jūrų skautų statuto regulia- 
mino projektas, vasaros darbai, bendros 
stovyklos Nerijoj rengimas, kelionės vi
daus vandens keliais ir kiti organizaci
niai klausimai. Suvažiavime dalyvauja ir 
daug padeda prof. Kolupaila, pulk, 
inž. L. Michelevičius ir kt. Kursus 
veda pask. A. Pieta. Jūrų skautų va
dams parengti tų pat metų liepos pabai
goj ir rugpiūčio pradžioj suruošiama Ne
ringoj jūrų skautų stovykla — jūrinin
kystės kursai. Juos veda didelis vandens 
sporto mėgėjas amžinos atminties pask. 
H. Č e r k e s a s. Be to, tais metais daug 
gyvumo įneša jūrų skautų gyvenime 
prof. Kolupailos suorganizuota bai
darių kelionė Alytus — Kaunas ir Kau
nas — Klaipėda į Jūros Diena, kuriose 
jūros skautai aktyviai dalyvauja. Plaukia 
viso 50 baidarių. Tais metais vasarą be 
eilinių kelionių upėmis ir ežerais jūrų 
skautai dalyvauja antroje masinėje bai
darių kelionėje iš Panerių dvaro paliai 
demarkacijos liniją į Kauną. Plaukia 82 
baidarės.

Venta pavasarį. Neniškio nuotr.

Sekančiais 1935 m. grįžta iš Italijos jū
rų karo mokslus baigęs karo laivyno leitn. 
sktn. P. Labanauskas ir iš naujo perima 
jūrų skautų skyriaus vado pareigas. Tais 
metais Kaune pasaulio lietuvių kongreso 
metu suruošiamas baidarių paradas, ku
riame dalyvauja 115 jūrų skautų ir van
dens sportininkų baidarių. Paradui vado
vauja prof. Kolupaila, o jį suruošti daug 
padeda p. R. Baublys. Klaipėdos jū
rų skautai būdžiai tų metų rudenį, po 2 
metų pertraukos, įsigyja vėl būrinę mo
komąją jachtą ir pavadinę ją „Skautu“ 
imasi tęsti „Būdžio“ darbą.

Biržų skautai, sktn. mokyt. Andre- 
jausko vadovaujami, tais metais atliko 
kelionę būrine valtimi Lietuvos ir Latvi
jos upėmis ligi Rygos įlankos.

Artinasi daug žadantieji 1936 metai. 
Tais metais iš tikrųjų atliktas rekordinis 
skaičius kelionių mūsų vandens keliais. 
Jau balandžio mėn. suruošiami Klaipėdoj 
jūrų skautų vadams jūrininkystės kur
sai, kuriuos veda jūrų skautų skyriaus 
vadas Labanauskas. Suplaukia iš visos 
Lietuvos per 50 jūrų skautų vadų. Pava
sarį Lietuvos buriuotojų sąjunga steigia 
buriavimo mokyklą ir kviečia į ją mylintį 
jūrą Lietuvos jaunimą. Jūros skautai at
siliepia pirmieji ir liepos mėn. 1 d. su
plaukia į buriavimo mokyklą 16 jūrų 
skautų, t. y. didesnioji klausytojų pusė. 
Tenka čia pažymėti Kauno atskirąją „Žu
vėdrų“ valtį, kurios 6 nariai vyr. valt.

Jūros skautai pas Mažosios Lietuvos
patriarchą Martyną Jankų.

V. Švedo vadovaujami padaro kelionę 
Kaunas — Nida — Klaipėda ir visi įstoja 
į buriavimo mokyklą. Deja, čia vėl pri
prasta jūrininkų gyvenime tragedija pa
liečia šį kartą Kauno jūrų skautus. 
Audringą ir tą pačią liepos mėnesio 16 
dieną, prie tų pat Klaipėdos ir Lietuvos 
vartų į pasaulį, kur prieš 3 metus žuvo 
„Būdys“, žūsta 2 jauni jūrų skautai, bu
riavimo mokyklos auklėtiniai Garmus 
ir Niemčinavičius.

Iš buriavimo mokyklos grįžo 14- jūrų 
skautų. Praktikos ir teorijos žiniomis ap
sišarvavę, grįžo pasiryžę skleisti šį gra
žų sportą savųjų tarpe. Jūrų skautai šį 
sportą daug pastūmėjo pirmyn. Jie pa
traukė prie šio sporto ne tik dabartinius 
lietuvius jūrininkus, bet ir darbščiausius 
šių dienų buriuotojus bei rėmėjus, kaip 
buvusius Klaipėdos tuntininkus dr. D i - 
d ž į ir kap. sktn. Kukutį, inž. B u n - 
tina, žurn. B a k ū n ą ir kt.

Tais metais atlikta daug paskirų ke
lionių upėmis ir ežerais. Taip Kauno 
„Vaidoto“ laivo 13 jūrų skautų, vadovau
jami vyr. valt. Algirdo Aglinsko, at
liko tradicinę kelionę paminėti prieš 12 
metų įvykusį pirmąjį jūrų skautų plau
kimą iš Kauno į Klaipėdą. Jie ta proga 
ta pačia valtimi nuplaukę į Palangą ke
lionėje padarė viso 300 km. Be to, šio lai
vo skautai akademinėse apie 500 km. 
lenktynėse ežerais ir upėmis laimėjo 2-ą 
ir 3 vietas. Šalia to atliko daug trumpų 
plaukiojimų vietoje.

Atskiroji Kauno „Žuvėdrų“ valtis 
1936 m. rudeniop tiek sustiprėjo, kad spa
lių mėn. persitvarkė į „Birutės“ laivą, 
vadovaujamą pask. V. Švedo. Tokiu 
būdu 1937 m. prie Kauno „Aušros“ tunto 
susidarė jūrų skautų eskadra, vadovauja
ma pask. Kęstučio Aglinsko. Be šios 
eskadros, Kaune veikia dar „Vytenio“ 
laivas ir atskiroji „Gulbinų“ valtis, Šan
čiuose. „Vytenio“ laivo skautai būriniu - 
irkliniu laivu atliko 300 km. kelionę Kau
nas — Nida — Klaipėda ir įsigijo 2 val
tis ir 6 baidares.

Neatsiliko ir kiti vienetai. Ilgesnes ar 
trumpesnes keliones atliko Alytaus, Ma
rijampolės, Rokiškio, Telšių, Ukmergės ir 
kiti vienetai. Visų kelionių tikslas buvo 
jūra, uostas, laivai. Panevėžio „Šarūno“ 
laivo 6 jūrų skautai trimis savo darbo bai
darėmis atliko 9 dienų kelionę per 400 km. 
Anykščiai — Šventąja — Nerimi — Ne
munu — Minija — Vilhelmo kanalu į 
Klaipėdą ir vienas šios kelionės dalyvis 
lankė buriavimo mokyklą. Biržų jūrų 
skautai stovyklavo su būrine valtimi prie 
Obelių ežero, kur mokė Rokiškio jūrų 
skautus buriavimo.

Buriavime tą vasarą ypatingai pasižy
mėjo Klaipėdos jūrų skautai, pasktn. 
Kazio Paužos vadovaujami. Įsigiję hay 
tipo jachtą ir pavadinę ją „Būdys I“, jie 
sudarė regatinę komandą, kuri rugpiūčio 
mėn. buriavimo s-gos surengtoje I-oje 
regatoje su jachta „Būdys I“ laimėjo ant
rą vietą. Vėliau, rugsėjo mėn. dalyvavo 
tarpklubinėj regatoj laimėdami pirmą' 
vietą ir spalių mėn. 4 d. Jacht-Klubo su
ruoštame sezono uždaryme laimėjo vėl 
pirmą vietą. Be to, atliko 25 keliones į 
Juodkrantę, 10 kelionių į Nidą, 3 į Šven
tosios uostą ir 3 į Palangą. Padaryta per 
šimtą mokomųjų plaukiojimų marėse ir
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pojūtyje.
Gintarų jūron leidžias saulė, 
šešėliai brenda milžinais.
Stovykloj skautai traukia dainą, 
Garsai nutolsta pamariais.

ĮŠėlę bangos laižo krantą, 
Atšoksta, nuneria slapčia. 
Sako, čia garsūs kunigaikščiai 
Renkas ir tariasi nakčia.

Iš jūros grįžta žvejų valtys — 
Tai mūsų pajūrio vaikai.
Brangi jiems jūra, lyg motulė, 
Ir tie gelsvi, gelsvi krantai.

Nutolsta daina, aidas lydi, 
Noris su jūra palinguot. 
O kas supras tą jūros garsą, 
Kurs liepia jūrai dainuot.

Balys Gaidžiūnas.

Kas vadovauja mūsų jūros skautams
jūroj. Tokiu būdu visi jūrų skautų vie
netai bendrai 1936 metais atliko savo ke
lionėse ir pratimuose apie 10.000 km. van
dens kelio. Jūrų skautų vienetų 1936 m. 
buvo iš viso per 20 su apie 600 narių.

Tokia tad maždaug atrodo bendra Lie
tuvos jūrų skautų veikimo per šį 15 metų 
laikotarpį apžvalga. Tenka paminėti, kad 
ne tik mokyklinis Lietuvos jaunimas bu
riasi po jūrų skautų vėliava. Jūrų skautai 
traukia į savo eiles visus jūrą mėgstan
čius jaunuolius. Iš mokyklos išėjęs jauni
mas per jūrų skautų eiles į gyvenimą pa
laiko ir toliau glaudžius ryšius su jūra ir 
jūrų skautais bei toliau skleidžia jūrines 
idėjas visuomenėje. Jūrų skautų eilėse 
matome ir akademinio jaunimo dalį, ku
rie, pav., Kauno „Vaidoto“ laive turi net 
savo atskirą valtį sudarę. Dauguma per 
jūrų skautų eiles išeina į tikrąjį jūrinį 
gyvenimą, pasirinkdami jūrą savo pragy
venimo šaltiniu ir studijų objektu. Taip 
75% dabartinių mūsų jauno karo ir pre
kybos laivyno vadų ir jūreivių yra seniau 
glaudusios jūrų skautų eilės. Jie čia yra 
išėję pradžios jūrinę mokyklą, yra jūrų 
skautuose jūrą pamilę, ir todėl jiems yra 
taip aiškūs ir brangūs savosios jūros rei
kalai.

15-kos metų gyvavimo proga jūrų 
skautai reiškia didžią padėką p. brig. gen. 
Nagevičiui ir per jį Lietuvos jūrinin
kų sąjungai, moterų sąjungai tautiniam 
laivynui remti, p. gen. Daukantui, 
Lietuvos jacht-klubui, p. inž. V i s o c - 
k i u i, prof. Kolupailai ir visiems 
mūsų jūrininkams bei jūrininkystės dar
buotojams bei mūsų bendros idėjos prie- 
teliams, kurie savo patarimais, globa, me
džiagiškai bei morališkai mus rėmė ir re
mia. Mes už tai sekančia savo gyvenimo 
metų eile tęsime dar su didesniu pasiry
žimu ir meile savo jūrai ir laivynui didįjį 
tautos priartinimo prie jūros ir įsitvirti
nimo joje darbą.

Vyr. valt. K. Kraujalis.

Minint Lietuvos jūrų skautų vei
kimo 15 metų sukaktį, malonu pabrėž
ti, kad tos specialybės skautų judėji
mui iki šiol vadovauja vienas pirmųjų 
jūrų skautų veikėjų, o dabar vienas 
iš pirmųjų Liet, jūrų karininkų ir Lie
tuvos kariškojo laivyno organizatorių, 
skautininkas jūrų Itn. Povilas Laba
nauskas.

Į skautų organizaciją P. Labanaus
kas įstojo 1921 metais Vytauto Didž. 
draugovėn Kaune. Draugovei skirs
tantis į atskirus skyrius, 1922 m. kovo 
mėn. 12 d., perėjo į tada įkurtuosius 
jūrų skautus, kurių eilėse tebėra ligi 
šiol. Be visos eilės stovyklų, sktn. La
banauskas 1923 m. dalyvauja pirmo
joje Lietuvos jūrų skautų ekskursijo
je į Latviją, o 1924 m. Velykų atosto
gų metu pirmojoje Lietuvos skautų 
kelionėje valtimis į Klaipėdą vado
vauja „Ruoniui“. Tais pat metais su 
mūsų reprezentacine draugove vyksta 
į tarptautinį skautų sąskrydį — jam
boree Kopenhagoje. Eidamas jūrų 
skautų draugovės draugininko, o vė
liau jūrų skautijos štabo adjutanto, 
pareigas instruktuoja Klaipėdoje ir 
Panevėžyje, paskui Viekšniuose, Ma
žeikiuose, Kėdainiuose ir kitur įsteig
tus bei įsisteigusius jūrų skautų vie
netus. 1926 metais pakeliamas į skau
tininko laipsnį. Baigęs gimnaziją įsto
ja į Vytauto Didžiojo universiteto tei
sių fakultetą. 1927 metais Lietuvos jū
rų skautijai prisijungus prie Liet, 
skautų brolijos, paskirtas jūrų skautų 
skyriaus vadu.

Klausęs vienus metus teisių fakul
tete, 1928 m. pavasar. sktn. Labanaus
kas išsiunčiamas į Italijos karališkojo 
laivyno akademiją Livorne eiti jūrų 

karo mokslą. Čia tų pat metų liepos 
1 d. paskiriamas į naujai pastatytą 
3.000 tonų būrinį mokomąjį karišką 
laivą „C r i s t o f o r o Colomb o“. 
Šiuo laivu apie keturis mėnesius lai
ko plaukioja Viduržemio jūroje ir At
lanto vandenyne ir aplanko Sardiniją, 
Balearų salas, Gibraltarą, Ispanų uos
tus Kadiksą ir Seviliją, Š. Afrikos 
prancūzų ir italų kolonijų uostus, Si
cilijos, Neapolio įlankos ir Elbos salas.

Atlikęs šią bandomąją kelionę ir ge
rai atestuotas paskiriamas tiesiai į 
III-jį laivyno akademijos kursą. 1929 
metų vasarą plaukioja 12.000 tonų šar
vuotame kreiseryje „F rancesco 
F e r r u c i o“, kuris lanko Ispanijos 
vakarų pakrantes, Olandijos, Belgijos, 
Vokietijos uostus, Kielio kanalą, Dan
cigą, Gdynę, o grįžtant Londoną, 
Portsmouthą, Pietų Ispanijos ir pietų 
Prancūzijos uostus.

1930 m. tuo pat mokomuoju krei
seriu plaukia į Viduržemio jūrų ryti
nę dalį. Su kitais jūrų kariūnais da
lyvauja ekskursijose į Šiaurės Afri
kos pakraščiuose ir giliau dykumoje 
įsikūrusias italų kolonijas, Palestinos 
uostus Jaffa ir Kaifą bei automobiliu 
į svarbesniąsias Šv. Žemės vietas nuo 
Nazareto iki. Jeruzalės ir Mirties Jū
ros. Grįžtant mokomasis laivas lanko 
Rodi ir gretimas salas, Dardanelus, 
Bosforą, Konstantinopolį, Juodąją jū
rą, Atėnus ir kitus Graikijos bei Ad- 
riatikos jūros uostus.

1931 metų vasarą, baigęs V-jį aka
demijos kursą, sktn. Labanauskas 
grįžta į Lietuvą ir čia pakeliamas į 
Lietuvos kariuomenės jaunesniojo lei
tenanto laipsnį. Tarnauja šarvuočių 
rinktinėje. Nesant Lietuvoje karo lai-

221

9



Kairėje:
Taip atrodo dabar Lietuvos jūrų skautų 

vadas sktn. P. Labanauskas.

Dešinėje:
O taip jis atrodė, kai buvo italų laivyne 

(dešinysis).

vų, jūrų karininko stažą atlikti tų pat 
metų gruodžio mėnesį išsiunčiamas į 
Italijos karo laivyną, kur apie metus 
plaukioja lengv. žvalgybiniame krei
seryje „A n t on i o 11 o Usodima- 
r e“, eidamas jaunesniojo karininko 
pareigas. 1932 m. rudenį, drauge su to 
pat kurso italų jūrų karininkais, ku
rie pagal italų karo laivyne veikian
čią tvarką tada buvo pakelti į antrąjį 
karininko laipsnį, gauna jūrų leite
nanto teises ir yra skiriamas aukštes
nėms pareigoms eiti į naują 10.000 to
nų italų kreiserį „Trent o“. Atlikęs 
čia stažą, apie metus laiko plaukioja 
kaipo jūrų leitenantas povandeniniais 
laivais „V ettor Piran i“, „G i o- 
vanni B a u s a n“ ir „T r i c h e c o“, 
dalyvaudamas tų laivų kelionėse į už
sienius ir įvairiuose manevruose.

1933 m. pabaigoje komandiruoja
mas į aukštuosius jūrų karininkų kur
sus prie Italijos karo laivyno akade
mijos, kuriuos baigia 1934 m. vasarą. 
Grįžęs į Lietuvą tarnauja artilerijos ir 
kitose kariuomenės dalyse iki 1935 m. 
rugpiūčio mėn. 1 d., nuo kada paski
riamas į formuojamąjį pirmąjį Lietu
vos karo laivą „Prezidentą S m e- 
t o n ą“, kuriame iki šiol eina artile
rijos karininko pareigas. 1935 m. rug
sėjo mėn. pakeliamas į kariuomenės 
leitenanto laipsnį.

Nuo sugrįžimo iš užsienio iki šiol, 
nors ir užimtas tiesioginiu nelengvu 
karo laivyno kūrybos darbu Klaipėdo
je, sktn. Labanauskas eina Lietuvos 
skautų brolijos jūrų skautų skyriaus 
vedėjo ir Klaipėdos jūrų skautų tun- 
tininko pareigas. Už nuopelnus skau- 
tystei Lietuvoje 1928 metais apdova
notas „Lelijos“ ordinu.

Linkime mūsų vadui dar ilgai ir 
sėkmingai dirbti Lietuvos jūros ir 
skautijos labui.

Vyr. valt. Knm.

KITAS SKAUTŲ AIDO NUME
RIS IŠEIS ŠEFO VARDINIŲ DIENĄ.

DinZSLO !

SVAKEIJS PRANEŠIMAI
VYRESNIŲJŲ SKAUTU PARUO

ŠIAMOJI STOVYKLA.

Vyresniųjų skautų skyrius nutarė 
prieš įvyksiančią 1938 metais vasarą 
tautinę stovyklą suruošti šią vasarą 
paruošiamąją stovyklą. Paruošiamoji 
stovykla įvyks 1937 m. birželio mėn. 
24 d. — liepos mėn. 4 d. laikotarpy 
gražioje Neries pakrantėje Vievio apy
linkėse. Mokestis už stovyklavimo lai
ką maždaug vienas litas dienai. Visi 
stovyklos dalyviai 1937 m. ‘ birželio m. 
24 dieną iš pat ryto renkasi Kauno ge
ležinkelio stoty. Iš čia visi 8,50 v. iš 
Kaimo stoties išvykstame į Vievį. Sto
vykloje gali dalyvauti skautai vyčiai 
ir šiaip skautų vadai. Gali dalyvauti ir 
skautų rėmėjai. Apie dalyvavimą kiek
vienas privalo pranešti iki š. m. bir
želio mėn. 15 d. vyresniųjų skautų 
skyriui.

Pranešime turi pažymėti:
a) Kokios vietovės (pavardė, var

das, gimimo data, laipsnis), b) Ką gali 
su savimi atsivežti (muzikos instru
mentą, stovyklos reikmenis), c) Savo 
pageidavimus.

Privaloma turėti:
a) uniformą; b) lengvus batukus ir 

trusikus; c) gerą ’ sveikatą ir ištvermę.
Pageidautina pasiimti:
a) Vievio apylinkių žemėlapį spin

duliu 10 klm.; b) elektros lemputę; c) 
foto aparatą; d) dviratį; e) kamuolį.

VI.24 d. 8,50 v. iš Kauno stoties iš
vykstame į Vievį. 10,30 v. žygiuojame 
iš Vievio stoties į stovyklavimo vietą. 
Nuvykus — V2 valandos poilsio. Po to 
stovyklautojų paskirstymas būreliais 
ir suskirstymas būreliams stovyklavi
mo vietos.

VI.25 d. Stovyklos sutvarkymas. 
Vakare — oficialus jos atidarymas.

VI.26 d. I-masis uždavinys.
VI.27 d. Vievio miestelio ir jo apy

linkių lankymas,

VI.28 d. — VI.29 d. Nakties žygis.
VI. 30 d. — VII.3 d. Praktiškasis sto

vyklavimas.
VII. 4 d. Stovyklos likvidavimas ir 

grįžimas Kaunan.
VII.5 d. (norintiems) lankymas

Kauno muziejų ir apylinkių.
Vyresniųjų skautų skyrius.

PRANEŠKIT SAVO ADRESUS!
Vyt. Ainikevičius, Šiauliai, 

Gubernijos 1,
Z. Baranauskaitė, Klaipėda, 

Žalioji g. 17,
St. Giedraitis, Šiauliai, Vil

niaus 172 b,
K. Kakčius, Laižuva, Dariaus- 

Girėno 3,
A. Stulpinas, Šiauliai, Tilžės 7,
K. Šatk u s, Šiauliai, Vaisių 10,
Bir. Titiškaitė, Šiauliai, Til

žės 117,
Mar. Urbelytė, Kaunas, Vy

čių 5 —
prašomi pranešti „Skautų Aido“ ad

ministracijai naują savo adresą. Aukš
čiau nurodytais adresais siunčiant laik
raštis grąžinamas. Nepranešus adresą 
būsime priversti Skautų Aido siunti
nėjimą sustabdyti.

Administracija.
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MŪSŲ SEINUS HHUJIEN
qj.un.go9 eeri(ce

Pasodintas skautų sąjungos medelis.
Siu metų gegužės mėnr 13 d. Kaune, Vienybės aikštėje, 

buvo pasodinti įvairių organizacijų astuoni medeliai. Vieną iš 
jų pasodino ir Lietuvos skautų sąjunga. „Brolis Savas“ 
šiam mažajam medeliui parašė ir gražų eilėraštį, kurį ten pat 
prieš sodinimą prie savo medelio- sktn. Arminaitė ir per
skaitė.

Kai Vienybės aikštę papuošė aštuoni, nors dar ir labai ne
dideli medeliai, skautai apėjo visą Vienybės aikštę kiekvienam 
atskirų organizacijų pasodintam medeliui sušukdami: „Auk, me
deli, kuogeriausiai, auk, auk, auk“. O ratas, kurį skautai su
darė apeidami visą aikštę, kiekvienam žiūrovui priminė, kad 
Vienybės aikštėje pasodinti įvairių organizacijų medeliai turi 
simbolizuoti ir visų tų aštuonių organizacijų bendrą ir vieningą 
darbą savo tėvynės Lietuvos gerovei.

Skautų s-gos dovanos mūsų valstybinei krepšinio komandai.
Kauno visuomenė krepšinio nugalėtojus pagerbė iškilmingu 

aktu, įvykusiu valstybės teatre š. m. gegužės mėn. 14 d.
Ta proga Lietuvos skautai ir skautės krepšinio nugalėto

jams įteikė gražų medžio inkrustacijos paveikslą, kuriame at
vaizduotas Lietuvos raitelis, su ilgesiu žvelgiąs į savo sostinę 
Vilnių; jis primena, kad mūsų visų keliai veda į Tautos širdį — 
sostinę Vilnių.

Sis paveikslas krepšinio nugalėtojams buvo įteiktas drauge 
su Lietuvos skautų sąjungos tarybos pirmininko sveikinimu, 
kuris šiaip skamba:

„Europos krepšinio nugalėtojams.
Jūs dirbote, kiek galėjote, kad parodytumėte meilę savam 

kraštui. Jūsų darbas nuolat bylos mums, skautams, kad tik 
nuoširdžia pajėgų visuma galime būti naudingi savo brangiai 
Tėvynei“.

Pasveikintas artistas K. Glinskis.
Vienas iš daugiausia nusipelniusių mūsų dramai artistų ir 

režisierių K. Glinskis šiemet šventė savo 30 metų scenos darbo 
jubiliejų ir sykiu pasitraukė iš teatro. Gegužės mėn. 11 d. buvo 
suruoštas valstybės teatre iškilmingas aktas jam pagerbti. Šio 
akto metu jis buvo pasveikintas ir Lietuvos skautų s-gos vardu.

Seseeijoj..

Skautininkių ekskursija į Latviją.
Pereitais metais Sekminių metu Kaune viešėjo 23 Latvijos 

skautininkės. Šiais metais jos pakvietė mūsų vadovybę, tunti- 
ninkes ir skautininkės per Sekmines paviešėti jųjų šalyje. Se
serijos vyriausioji vadija tokią ekskursiją suruošė. Iš Kauno 
į Rygą ji išvyko š. m. gegužės mėn. 15 d. ir grįžo į Kauną 18 d. 
vakarą. Pirmąją dieną Rygoje aplankė brolių kapus, muziejus 
ir apžiūrėjo miestą. Dalyvavo operoje. Antrą dieną įvyko eks
kursija į Siguldą (vieną gražiausių Latvijos vietų — „Latvijos 
Šveicariją“) ir kitas gražias Latvijos vietas. Mūsų skautininkės 
buvo gražiai priimtos ir parsivežė gražių įspūdžių.

Jau išėjo Vadovė.
Vėl pradedamo leisti skautėms vadovėms laikraščio Vado

vė pirmasis numeris išėjo šio mėn. 21 d. Pats pirmasis eg
zempliorius, kuris iš administracijos išėjo „į pasaulį“, pateko 
Skautų Aido redakcijai — vyriausioji Vadovės redaktorė 
sktn. Žilinskienė padovanojo jį Skautų Aido redaktoriui. Pir
masis numeris gana įdomus.

Seserijos vadė Vadovės reikalu tą pačią dieną išleido 
aplinkraštį visoms tuntininkėms ir vietininkėms, kurias ragina 
Vadovę platinti ir remti rašiniais. Kiekviename tunte ir vieti- 
ninkijoje paveda suorganizuoti spaudos ir propagandos skyrių, 
kuris rūpintųsi atsiųsti Vadovei straipsnių, korespondencijų, 
fotografijų ir kt.

fficofyoj.

Baigiami VI-tieji vadų kursai.
Iki š. m. birželio 1 d. visi Vl-jų vadų kursų dalyviai pri

valo atsiųsti savo darbo apyskaitas. Iki to laiko apyskaitas 
atsiuntę ir tinkamai atlikę praktiką draugovėje gaus rašyti bai
giamuosius darbus. Baigiamiesiems darbams bus duotos 3 te
mos, iš kurių vieną galės pasirinkti pats kuršininkas.

VH-jų vadų kursų dalyviai stovyklaus Paneriuose.
Vadų lavinimo skyrius jau nusistatė VH-tųjų vadų kursų 

stovyklą daryti šių metų liepos mėn. pradžioj pademarklinyj, 
netoli Panerių dvaro.

KAUNE.
Akademinis skautų laužas!
Š. m. gegužės mėn. 26 d., 

trečiadienį (prieš Dievo Kūno 
šventę), universiteto skaučių 
draugovė ir skautų korp! „Vy
tis“, kaip ir kitais metais, ruo
šia įeinantį į tradiciją akademi
nį skautų laužą. Laužas įvyks 
Linksmadvary. Kviečiami 
visi Kauno skautai, skautės 
ateiti patys ir atsivesti sykiu 
skautų bičiulius.
Stud, skautų pavasario šventė.

Š. m. gegužės mėn. 12 d. va
kare universiteto studentų skau
tų korp! „Vytis“ turėjo savo 
uždarą pavasario šventės laužą, 
kuris įvyko Mickevičiaus slėny. 
Pagal tradiciją, būrelis junjorų 
buvo pakelti į senjorystės „sto
ną“. Naujiems senjorams pada
rius naują žingsnį į skautišką - 
korporantišką gyvenimą, kor
poracija sustiprėjo naujomis 
energingomis jėgomis.

Guondrė, korp!

J^feademiįvio sfcautų

KLAIPĖDOJE.
Skautiškų studijų d-vių pava

sario šventė.
Klaipėdos ped. inst. studen

tų skautiškų studijų d-vės šio 
mėnesio 15—16 d. šventė pava
sario šventę, kuri ateity bus 
švenčiama kiekvienų metų ge
gužės mėnesį. Šiemet ši šventė 
praėjo ypatingai gražioj skau
tiškoj nuotaikoj. Prasidėjo pa
maldomis R.-kat. bažnyčioje, o 
14 vai. instituto salėje buvo pra
dėta oficialioji dalis — iškil
mingas posėdis. Posėdį atidarė 
vyrų d-vės vadas psktn. Me
delis, nupasakodamas d-vių 
įsikūrimą, jų darbą ir pasiektus 
vaisius. Studentai, maža turėda
mi laiko, visgi noriai sėmėsi 
skautiško patyrimo ir šį pava
sarį išeina pirmoji mokytojų — 
akademikų ir kartu skautų va
dovų laida. Į gyvenimą išeina 
apie 60 skautų - vadovų.

Baigęs entuziastingą atidary
mo kalbą, psktn. Medelis pa-

jaunimo padangėje.

kviečia į garbės prezidiumą bro
lijos vadą vyr. sktn. pulk. Š a- 
r a u s k h, Klaipėdos rajono 
skautų vadą gen. št. pulk. 
Lanskoronskį, tuntininkę 
sktn. Žemgulienę, inst. insp. 
Mačernį, dir. Kybrancą, 
sktn. Itn. Lesniauską.

Įnešama vėliava, giedamas 
Lietuvos himnas. Gerbiant di
džiuoju saliutu, skaitomas Šefo 
Antano Smetonos aktas, kuriuo 
stud. vyr. skltn. VI. Triponis, 
Nap. Bernotas ir Balys M i- 
1 a k n i s pakeliami į paskauti- 
ninkius.

Susirenka visi skautininkai 
ir duoda skautininko įžodį.

Po įžodžio buvo sveikinimo 
kalbos. Sveikino: brolijos vadas 
pulk. Šarauskas, kurio kal
ba buvo palydėta nuoširdžiais 
skautų plojimais, rajono vadas, 
gen. št. pulk. Lanskorons- 
k i s, insp. Mačernis, dir. 
Kybrancas, „Santaros“ gem 
sekr. Šukys, „Neo-Lithuanios“ 

korp! senj. V. Jurevičius, 
muz. Mikulskis, ats. Itn. 
Butkevičius, iš Vilniaus iš
tremtas skaut. stud. K a n o p k a 
ir kt. Po sveikinimų buvo duo
tas skautų iškilmingas įžodis, 
kurį davė 25 skautai-ės. Į visus 
sveikinimus atsakė vyr. skltn. 
Aliulis. Iškilmingas posėdis 
baigtas studentų himnu „Gau- 
deamus“.

Tuoj po posėdžio visi skau
tai su svečiais išvažiavo į Giru
lius. Čia studenčių bendrabučio 
dįdž. salėje buvo skautiška ar
batėlė. Arbatėlės metu skautai 
palinksmino svečius skautiško
mis ir liaudies dainelėmis.

Vėliau buvo pasilinksmini
mas su skautų choro dainelėmis 
ir deklamacijomis. Gražiai de
klamavo vyr. skltn. Palšai- 
t y t ė ir psktn. Bernotas. 
Ypatingai gražiai padainavo 
skautų choras, diriguojamas 
lėkt. Stp. Sodeikos. Dirig. 
Stp. Sodeiką brolijos vadas
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apdovanojo skautų lelijėle, o 
stud, skautai, atsidėkodami už 
triūsą, prisegė raudoną rožę.

Chorui baigus programą, 
skautai su brolijos vadu nužy
giavo prie jūros duoti skauto 
vyčio ir vyresn. skautės įžodį. 
Baltijai ošiant ir mėnuliui švie
čiant, iš 60 pilnų jaunatvės krū
tinių išsiveržė tylūs, bet gilūs

KAUNO RAJONO VADIJA.

Kauno skautus kviečia į Latviją.

Latvijos skautų Rygos rajono 
skautai šiais metais liepos mėn. 
3—7 d. prie Kalngalės pajūryje 
rengia didelę stovyklą, kurioje 
dalyvaus visi septyni Rygos 
skautų tuntai.

Stovyklos metu, be kita ko, 
nori užmegsti artimesnius ry
šius su kitų Pabaltijo valstybių 
sostinių skautais. Todėl į šią 
stovyklą Rygos skautai kviečia 
Kauno ir Talino po 30 skautų. 
Taip pat stovyklon pakviesti ir

KAUNO AUŠROS TUNTAS.
Kaip dirba jūros skautų 

„Vaidoto“ laivas.
„Vaidoto“ laivo įgulą sudaro 

47 žmonės, kurie suskirstyti 4 
valtimis. Būdinga tai, kad jau 2 
metai kaip veikia akademikų 
valtis, kurią sudaro 13 žmonių, 
bestudijuojančių aukštose mo
kyklose.

Žiemos metu išeitas numaty
tas teoretinis kursas ir pasispe- 
cializuota ryšininkystėje, kuriai 
vadovavo ryšių ats. j. Įeit, psktn. 
Dačinskas. Vidaus vandenų 
plaukiojimų kursą pravedė ins
truktorius ats. j. Įeit. valt. 
Kanclyvius.

Dabartiniu metu laivo inven
torių sudaro: jūrinio tipo aštuo- 
niairklė valtis „Vadas“, savo lė
šomis pastatydinta jolės tipo bū
rinė šešiairklė valtis ir atremon
tuota būrinė keturiairklė val
tis ir trys baidarės. Plaukiojimo 
ir nardymo instruktorium pa
skirtas vaidotietis, dailiųjų šuo
lių meisteris Gaižutis.

Pastaruoju metu iš senųjų 
vaidotiečių susiformavo „jūros 
vilkų“ būrys, kurį sudaro spe
cialiąsias šakas baigusieji ir 
daugumoje savarankiškai gyve
ną vaidotiečiai. Jų tikslas — 
remti moraliai ir materialiai 
vaidotiečių veiklą, kurti savitas 
tradicijas ir pozitingu darbu 
prisidėti prie jūrinės idėjos po- 
puliarizavimo. A. Z.

„Birutės“ jūrų sk. laivas pa
ruošė vadų ir dabar gyvai 

veikia.
Žinant, kad pavasarį daug 

kas iš vadovybės išeina kariuo
menėn arba stoja jūrų tarny
bon, visas laivo veikimas šią 

pažadai tarnauti Dievui, tėvy
nei ir artimui.

Antrą Sekminių dieną veik 
visi skautai su colleg. ir sve
čiais išvyko į Juodkrantę. Čia 
apžiūrėjo Ievos kalną ir susėdę 
išklausė ištremto iš Vilniaus už 
lietuvybę skauto mokytojo K a- 
n o p k o s kalbos apie Vilniaus 
lietuvių gyvenimą.

Skautų Ic skaučių tuntuose.

Švedijos skautų atstovai. Sto
vyklos metu skautai turės pro
gos susipažinti su Rygos skau
tais ir aplankyti įdomesnes Lat
vijos sostinės bei jos apylinkės 
vietas. Šios stovyklos metu mū
siškiai turės progos pasikviesti 
Latvijos skautus į mūsų tautinę 
stovyklą 1938 metais.

Kauno rajono skautų vadija 
organizuoja Kauno skautų drau
govę iš norinčių dalyvauti Ry
gos skautų stovykloje. Tikimasi, 
kad netrukus ši draugovė bus 
sudaryta.

žiemą ėjo naujų vadų ir skautų 
parengimo kryptimi. Per visą 
žiemą skautai išėjo teoretinį jū- 
rininkišką apmokymą su prak
tiškais takelažo darbais. Būsi
miems vadams buvo surengti 
atskiri kursai iš teoretiškų ir 
praktiškų dalykų. Kursai truko 
apie pusantro mėnesio. Buvo 
dėstoma: navigacija ir naviga
ciniai instrumentai, laivų tipai, 
jų statyba ir takelažas, karo lai
vynas, vėliavos, jų nešimas ir 
saliutai, įvairi signalizacija lai
vyne, vandens sportas, plaukio
jimų statutas, laivų šviesos, pra
silenkimų ir manievravimų tai

„Birutės“ modelis ir jo statytojai.
Iš kairės į dešinę V. Bagdonavičius, R. Rutkauskas ir K. Kraujalis.

Po pietų viename kurhauze 
pasilinksminta. Čia skautai iš
girdo Juodkrantės darželio vai
kučių daineles ir žaidimus. Kas 
nuostabu, kad vaikučiai menkai 
kalba lietuviškai, bet gana gra
žiai dainuoja.

Vakare palydėti vietos sah- 
tariečių su dainomis skautai 
grįžo atgal į Klaipėdą.

syklės, jūros teisė ir etiketas. 
Baigusiems išduoti atitinkami 
pažymėjimai. Kursams iš pra
džių vadovavo v. valt. VI. P e- 
tukauskas, o paskui v. valt. 
K. Kraujalis. Dėstė psktn. 
V. Švedas, v. valt. Petu
ką u s k a s, v. valt. Krauja
lis, valt. Stundžia ir jūrų 
sk. Bagdonavičius. Kur
sus lankydavo ir „Vaidoto“ lai
vo skautai. Dabar kuršininkai 
mokomi irklavimo ir buriavimo. 
Dar galima pažymėti, kad iš- 
platinom 50 Jūros žurnalo 
prenumeratų ir surengėm va
karą.

Neseniai atsiskyrėm su laivo 
vado pavaduotoju, vienu iš lai
vo steigėjų, v. valt. VI. Petu
ką u s k u, kuris stojo jūrų tar
nybon ir jau plaukioja laive 
„Marijampolė“. Taip pat greit 
išvyksta stažo atlikti ir v. valt. 
K. Kraujalis, kuris ruošiasi 
jūrų inžinieriaus specialybei. 
Dabar laivas, vadovaujamas 
psktn. VI. Švedo, sudarytas iš 
2 valčių — „Žuvėdrų“ ir „Al
batrosų“. Pirmajai vadovauja 
valt. B. Stundžia, antrajai — 
v. valt. K. Kraujalis; laivo 
adjutantas v. valt. V. Šaraus- 
k a s. Dabar dažnai matome lai
vo skautus irkluojant valtimi

Abiejų dienų šventė praėjo 
labai gražioj, draugiškoj, nuo
širdžioj — pilna prasme skau
tiškoj — nuotaikoj.

Dalyvavę šioje šventėje sve
čiai pajuto didelę simpatiją 
skautams ir tuo pačiu skautiz- 
mui. Patys skautai ir kartu 
svečiai maloniai prisimins šią 
kuklią skautų - pedagogų šven- 

-tę. Psktn. Vladas.

„Albatrosas“, arba buriuojant 
jole „Žuvėdra“ ir girdisi skam
bios jūriškos dainos.

B. St. Jūrūnas. 
Atsiremontavome laivus ir pra

dėjom plaukioti.
Patys savo rankomis ir triū

su atremontavom savo laivus 
„Žuvėdrą“ ir „Albatrosą“ ir da
bar dažnai darom valčių ir lai
vo plaukiojimus. Mes visi mielai 
tuos plaukiojimus lankom, nes 
mus vilioja įvairios komandos. 
Pasigaminome „Birutės“ modelį.

Kaip naujieną, turime pasiga
minę jacht-škūnos „Birutė“ mo
delį: 1,5 mtr. aukščio ir 1,2 mtr. 
ilgio. Tai gražaus darbo mode
lis, kuris su visais brėžiniais bus 
išstatytas tunto parodoje, kuri 
įvyks, rodos, gegužės mėn. pa
baigoj.

Mokysimės buriuoti.
Šiemet, kaip ir pernai, tikslu 

pagilinti savo srities žinias, nu
matoma, kad iš mūsų tarpo vyks 
apie 4—-5 asmenys į Klaipėdos 
buriavimo mokyklą. Dar nesenai 
prie mūsų vieneto buvo suruoš
ti jūrininkystės kursai, kuriuose 
dėstė buriavimo mokyklą lankę 
mokiniai, o klausė laivo skautai. 
Baigę kursus, gavo atitinkamus 
pažymėjimus. Juozapas.

KAUNO PILIES TUNTAS.
Stengiamasi užmegsti ryšius su 

buvusiais draugovės nariais. 
1—ji skautų vyčių draugovė š.

m. gegužės mėn. išsiuntinėjo 
buvusiems draugovės skautinin
kams ir sk. vyčiams raštą, ku
riuo kviečia juos ar tai pašneke
siais ar atsilankymu į sueigas 
dalyvauti draugovės gyvenime, 
jos veikime. Tokių buvusių 
draugovės narių nuo pat jos įsi
kūrimo dienos priskaitoma apie 
70.
Uoliai ruošiamasi egzaminams.

Jau kuris laikas draugovės 
vado paskirta komisija iš 3 sk. 
vyčių uoliai ruošia apie 15 kan
didatų skautų vyčių egzami
nams. Birželio mėn. 12 d., t. y. 
mūsų Šefo Valstybės Prezidento 
Antano Smetonos vardadienio 
išvakarėse, sk. vyč. kandidatai, 
išlaikę reikiamus egzaminus ir 
atlikę skirtus uždavinius bei 
pratimus, duos skauto vyčio 
įžodį.

(Tęsinys viršelio 3 psl.).
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Skyrių tvarko

i4tes (LahnuiąL
Gegužės mėn. 23 d. mes, Kauno miesto 

jaun. skautai, turėjome didelės laimės daly
vauti kariuomenės ir visuomenės šventėje. Mes 
būtumėm dar laimingesni buvę, jei ir jūs, pro
vincijos sesutės ir broliukai, būtumėt galėję tą 
dieną drauge su mumis būti. Kokia laimė, kaip 
smagu, kai organizuotos visuomenės didžiausi 
būriai, o jų tarpe ir mes, žygiavome pro mūsų 
tautos šventavietę — Nežinomojo Kareivio kapą. 
Bet nupasakoti sunku, nes sielą užplūdo džiaugs
mo banga. Juk to nežinomojo kareivio asme
nyje mes gerbėme visus žuvusius dėl tėvynės

pasktn. VI. Šimkus 

laisvės. Pro tą kapą pražygiavo ir mūsų nar
siosios kariuomenės dalys ir šauliai ir daug or
ganizuotos visuomenės.

Už vis labiau mes mylime savo šauniąją 
kariuomenę. Jai pražygiuojant, mes šaukėme 
,,valio“, o po jų kojomis bėrėme gėlių žiedus. 
Džiaugėmės matydami, kaip kai kurių karių 
akyse sužibo dėkingumo ašaros. Tos jų ašaros 
buvo ženklu, kad mes užkariavome jų sielas. 
Mes užaugę būsim taip pat šaunūs kariai, nes 
mūsų kariuomenė — mums pavyzdys. Tik ji 
iškovojo mūs tėvynei laisvę ir tik ji ją išsaugos 
ir apgins. Todėl mūsų širdys, mūsų mintys, mūs 
jausmai tau, mūsų narsioji kariuomene, skirti. 
Valio, mūs garbingoji kariuomene, šaukiame 
visi jaunieji skautės ir skautai.

KOJOTO NUOTYKIAI Iš indėnų pasakų.

Kojotas ir Vėžlys.
O-vei-vei-chem-bajo, tai yra la

bai labai seniai, pavasarį, kai žemė 
buvo dar drėgna ir vėsi, Vėžlys nu
rėpliojo iš savo namų prie upės. 
Rėpliojo ir vis ieškojo kokio nors 
grobio. Jis visai buvo pamiršęs apie 
saulę, kuri patekėjo iš už kalvų. Jei 
jis, tas Vėžlys, būtų buvęs kiek pro
tingesnis, nė už ką nebūtų pasitrau
kęs taip toli nuo namų, nes upės 
vėžliai negali gyventi be drėgmės. 
Didelės kaitros metu jie negali rėp- 
liot, o jei saulė ima labai smarkiai 
kaitinti, gali net mirti.

Bet Vėžlys buvo dar mažas, jis 
rėpliojo vis toliau ir toliau, o saulė 
tuo tarpu įkopė į patį dangaus vi
durį. Tada Vėžlys pasuko atgal, prie 
upės. Saulė kepino labai stipriai. Jis 
nuvėžliojo iki pusiaukelio, pavargo, 
pasislėpė didelės uolos šešėlyje ir 
pradėjo verkti.

Verkė taip gailiai ir taip garsiai, 
jog išgirdo net ėjęs pro šalį Kojotas. 
Kojotas tas buvo grubausis, todėl 
pasirodė jam, kad kažin kas dai
nuoja.

— Suieškosiu, — sako jis, — tą 
dainininką. Tegu išmoko mane dai
nuot šią dainą.

Apsidairė aplink, mato — prie 
uolos tupi Vėžlys, o jo akyse ašaros.

— Labą dieną, — pasakė Kojo
tas. — Labai gražią dainą tu dainuoji! 
Išmokyk ir mane ją dainuot!

— Juk aš nedainavau, — atsakė 
Vėžlys.

— Dainavai, aš pats girdėjau ir 
noriu išmokti tą dainą dainuot. Jei 
nepamokysi, tuoj tave prarysiu.

— Tai maža bėda, — atsikirto 
Vėžlys. — Turiu kietą, šiurkštų kiau
tą, jis tau sudraskys visą gerklę.

— Na, tai aš nunešiu tave į sau
lėtą vietą.

— Ir to aš nebijau, — pasakė 
Vėžlys. — Pasislėpsiu savo kiaute, ir 
viskas.

— Na, jei taip, — pagrasino Ko
jotas, — įmesiu tave į upę, ir tu pa
skęsi.

— Būk geras, Kojote, tik ne
mesk manęs į upę.. Bijau paskęsti. 
Nemesk manęs į upę, Kojote.

— Įmesiu, — pasakė Kojotas, pa

ėmė Vėžlį į nasrus, pribėgo prie upės 
ir įmetė.

Mažasis Vėžlys nuplaukė kiek 
toliau nuo kranto, kad Kojotas ne
galėtų pasiekti, iškišo iš vandens 
galvą ir sušuko:

— Dėkui, gerasis Kojote, už tai, 
kad įmetei mane į vandenį. Aš juk 
čia gyvenu. Niekaip negalėjau iki 
čia nurėplioti. Dėkui, dėkui, kad man 
padėjai.

Kojotas, baisiai perpykęs, nubėgo 
savo keliu.

Šunyti, labą dieną! Pasakysiu tau nau
jieną: skautas į mus žiūri, tad šypsotis 

turi.
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Gur, gur sulą Mykoliukas 
atsilošęs geria — 
čiur per barzdą ir krūtinę, 
pupt, pupt, pupt ant kelių.

Vėpso Stepas ir Marytė 
lig sulauks puoduką, 
o sula gi kibirėly 
tai tokia kaip cukrus! Jis tvarkys mūsų skyrelį.

Plačios akys Mykoliuko — 
Kaip dar gert norėtųs!... 
Bet nuo šeštojo puoduko 
nebeliko vietos. ..

Balteiytis beržas stovi, 
lingu jo šakelės, 
nuo sulos ir pumpuriukai 
išskleis lapą žalią.

Laukia Marė, nesulaukia — 
taip įsinorėjo, 
gers, ji gers iki beliksiąs 
tuščias kibirėlis.

Paulius Žiburėlis.

Jaunas matematikas
Jonukas buvo didelis įvairių uždavi

nių ir galvosūkių mėgėjas. „Tai mūsų 
matematikas“, — sakydavo mokytojas, kai 
Jonukas išspręsdavo uždavinį, kurio kiti 
jo draugai negalėdavo išspręsti. Jis ir 
namie ir klasėje, net pertraukų metu, vis 
kažin ką skaičiavo, Įtraukdavo ir drau
gus į savo darbą. Draugai mėgdavo su 
juo drauge paskaičiuoti, pasukti galvą.

Vieną sykį, ilgosios pertraukos metu, 
jis pasikvietė prie klasės lentos kelis 
draugus ir pasakė:

— Dabar, vaikai, jau aš išmokau žaibo 
greitumu sudėt kelis, net ir labai didelius 
skaičius. Pasakykit man kelis keturženk
lius skaičius, aš dar prirašysiu savo ir be
matant juos visus sudėsiu.

— Nagi jau, nagi, — paabejojo vaikai.
— Na, pasakykit kelis skaičius.
Petras pasakė: 3587.
Vytas padiktavo: 4771.
Andrius pasakė: 2222.
Jonukas užrašė tuos skaičius, po jais 

parašė dar tris: 6412
5228 
7777

Ir vos spėjęs parašyt paskutinį septin
tuką, tuoj, beveik negalvodamas, parašė 
visų tų šešių skaičių sumą: 29997.

Vaikai sudėjo, patikrino, — tikrai taip! 
Visi nustebo. Padiktavo kitų skaičių; Jo
nukas pridėjo savo sugalvotų ir tuoj pa
rašė sumą.

Vaikai pradėjo klausinėti Jonuko, kaip 
jis gali taip greitai sudėti tokius didelius 
skaičius. „Čia turi būti kažkokia paslap
tis“, — pasakė vaikai. Jonukas ilgai spy
rėsi, nenorėjo išduoti savo paslapties, bet 
pagaliau sutiko.

— Tai visai nesunkus darbas, — pa
sakė jis. — Štai tu, Petruk, man padikta
vai 3587, o aš pridėjau prie kiekvieno iš 
tų skaitmenų tokį, kad tavo ir mano su
dėjus išeitų 9. Aš pridėjau 6412. Tu, Vy
tai, pasakei: 4771, o aš prirašiau 5228; o 
prie tavo, Andriau, skaičiaus prirašiau 
7777, nes tu man pasakei: 2222. Dabar aš 
turiu ne sudėt tuos visus skaičius, bet pa- 
daugint 9999 iš 3. Kiek tai sudarys, jau 
iš anksto žinojau, nereikėjo nė dauginti.

— O jei mes tau būtumėm pasakę ke
turis skaičius?

— Aš prirašyčiau ir savo keturis ir pa
dauginčiau 9999 iš 4, tai būtų 39996.

Vaikai pamėgino daryti taip, kaip Jo
nukas darė, ir visi liko patenkinti. S.

^čaip mes gyju.Qj^a.mo. ūi ujoikiajno.
Kretingos jaunesnieji skautai gyvai veikia.

Gegužės mėn. 1 d. nuėjęs mokyklon ra
dau skelbimų lentoje užrašyta: „Jaunieji 
skautai renkasi minėti Motinos Dieną. 
Naujieji duos įžodį“.

16 vai. prigūžėjo pilna mokykla jau
nesniųjų skautų. Kaip įdomu buvo. Žiū
rėk, senesnis moko jaunesnį, kaip reikės 
elgtis įžodžio metu. Kitur girdisi įžodžio 
žodžiai. Koridoriaus kampe vyresnis mo
ko jaunesnįjį gražaus apsisukimo ir kitų 
tvarkos judesių. Kurie duos įžodį, ran
koje laiko raudoną kaklaraištį. Kitas ban
do ir užsirišti. Skambutis. Visi renkasi į 
salę. Ir tiek daug. Suskaitau 40 bem. ir 
50 merg.

Mokyt. St. Laukineitis gražiais 
žodžiais ir pavyzdžiais iškėlė didelę mo
tinos meilę vaikams. Jaun. skaut. Šilba
joris artistiškai padeklamavo eilutę 
„Motina“.

Įžodis. Gražios dvi sk. eilės išrikiuotos 
scenoje. Visi tokie rimti. Iššauktas žvaliu 
žingsniu eina prie vėliavos ir, pakėlęs du 
pirštuku, su didžiausiu rimtumu kalba 
įžodį, bučiuoja vėliavą. Pask. Dirmei- 
t i s užriša kaklaraištį ir po vieną mazge
lį. Ir koks džiaugsmas!

Po įžodžio pask. Dirmeitis gražiai pra
bilo į jaunuosius, primindamas skautų už
davinius ir pareigas.

Gražiai padainavo mok. VI. D u t k e - 
v i č i a u s vedamas skautų choras. Teko

matyti, kad jų skambanti daina vyresnie
siems išspaudė net ašaras.

Gegužės 2 d. pask. Dirmeičio buvo su
šaukta Kretingos miesto vyresn. skautų 
sueiga. Nutarta: 1) Užmegsti artimus ry
šius su mokyklos jaunaisiais skautais. 2) 
Perimti mokyklą baigusius skautus į savo 
globą. 3) Rašyti Kretingos vyresniųjų 
skautų būrelio kroniką. 4) Vasaros metu 
padaryti iškylų. 5) Ruošti skautiškas šven
tes ir 6) Kurie skautai bus neveiklūs, tuos 
šalinti iš sąjungos.

Sk. mok. J. K-čius.•
Pavasario skilties sueiga.Išaušo gražus balandžio mėn. 7 dienos rytas. Saulutė savo sjJindu- liais išbudino iš žiemos miego pilką žemę, kuri nesenai buvo sukaustyta žiemos retežiais. Pavasario rytą pasveikino skardūs paukštelių garsai, o gyvumo suteikė balti sniegučių žiedai. Su pavasariu atbudo ir skauteliai. Jų veideliuose suspindėjo džiaugsmo kibirkštėlės, kurios žiemą mažiau papuošdavo jų veidelius. Dabar jie su džiaugsmu sutiko pirmą pavasario sueigą. Visų lūpose skambėjo linksmi dainos žodžiai. Visų veiduose spindėjo laimė ir džiaugsmas pavasariu. To džiaugsmo niekas nenuslopins, tik didesnį uždegs, kuomet ateis dar didesnio džiaugsmo nešėja vasara. Zet iš Kuršėnų.

Įvairenybės.
AR TAI TIESA?

Ar esi viręs vandenį popieriaus maiše? 
Jei to ką nors paklaustum, tikrai iš tavęs 
pasijuoktų. O gal ir pats dabar šypsais? 
Bet prieš išjuokdamas pabandyk. Tikrai, 
popieriniame maiše vandenį galima bent 
iki 70° pašildyti.

Vieną šaltą žiemos dieną mes grįžome 
iš pašliūžų iškylos. Visi buvom peršalę 
iki kaulų. Puodelio nieks neturėjom, tai 
vandenį įpylėm į popierinį maišą ir, pri
dėję cukraus, kaltinom. Karštas vanduo 
akies mirksniu pataisė mūsų jėgas.

Stovykloj toks dalykas galėtų būti 
įdomus žaidimas. Kieno maišas išlaikys 
iki vandens užvirimo? Maišas tikrai ne
sudegs, bet gali atsitikti, kad išsileis, jei 
perdaug sudrėgs. R. G.
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TIEMS, KURIE GAUS DOVANAI KNYGĄ 
„VADO PAŠĖKE“.

Mūsų Šefo raštų skautams knygą „Vado Pašė
ke“, kurią sutvarkė vyr. sktn. A. S a u 1 a i t i s, gaus 
dovanai kiekvienas Skautų Aido 1934 metų prenu
meratorius.

Kadangi daugumos prenumeratorių adresai, tur 
būt, bus pasikeitę, administracija negali pradėti jos 
siuntinėti, kol negaus naujus adresus. Todėl visi, ku
rie turi teisę gauti šią knygą nemokamai, prašomi 
neatidėliodami pranešti Skautų Aido administracijai 
adresą, kuriuo ją siųsti. Negavus adreso, knyga ne
bus siunčiama. O jei kas neatsiųs adresą iki š. m. 
gruodžio mėn. 31 d., bus laikoma, kad jis knygos 
gauti nenori ir vėliau nebus siunčiama, nors ir pra
neštų adresą.

TAURAGĖS SKAUTAI IR SKAUČIŲ TUNTAI.

Paminėjome tunto penkmetį.
Minėjome net dvi dieni: ge

gužės mėn. 15 ir 16 d. Iš vakaro, 
gegužės mėn. 15 d., penkmečio 
minėjimas pradėtas šaulių rū
muose tradiciniu skautų vakaru, 
į kurį atvyko vyr. skaut. pulk. 
Barauskas, psktn. P. Ne- 
n i š k i s, seserijos atstovė psktn. 
Plyčiuvaitytė, rajono va
das pulk. Genys, rėmėjų pir
mininkas gen. št. pulk. Rėk
laitis, skautininkai, skautai ir 
visuomenės. Programoje daly
vavo visų vienetų skautai. Vyr. 
skaut. Šarauskas pasidžiaugė 
mūsų veikla ir noru dirbti, ir 
kartu su mumis skautiškai pra
leido vakarą. Vakaro metu bro
lijos vadas įteikė apdovanotiems 
ordinus.

Gegužės 16 d. įvyko bendra 
skautų-čių išpažintis ir Sv. Ko
munija. Pamaldose dalyvavo 
aukštieji mūsų svečiai ir skau
tai. Po pamaldų vyko eisena. 13 
vai. atidarytas gimnazijoje iš
kilmingas posėdis. Švėkšnos 
viet. psktn. Rudys paskaitė 
straipsnį apie tunto veiklą, per

UKMERGĖS SKAUTŲ TUNTAS.

J. Byros kvarteto koncertas 
davė skautams gražaus pelno 

laivui įsigyti.
Norėdami kaip nors gauti pi

nigų laivui statyti gegužės mėn. 
9 dieną Jacht-klubo svetainėje 
surengėme koncertą-balių, ku
rio programą išpildė valstybės 
operos solisto J. Byros veda
mas kvartetas.

Programa prasidėjo net 3 va
landomis vėliau, tik, žinoma, 
ne dėl rengėjų kaltės. Mat, pa
keliui artistus kažkas sugundė 
vykti į Anykščius koncertuoti, 
ką <jie ir padarė.

Gryno pelno skautų naudai 
gauta apie 200 litų (pelnas bu
vo pasidalytas su kvartetu pu
siau).

skaityti ir pasakyti sveikinimai 
tuntui. Prezidiume buvo brolijos 
ir seserijos atstovai, rėmėjai ir 
kiti mūsų bičiuliai.

Rajono vadas jūrų sk. laivo 
vadui psktn. A. Urbonui pri
segė ordiną „Už nuopelnus“. Iš
kilmingas posėdis baigtas tautos 
himnu.

Vėliau įvyko abiejų tuntų ir 
vietininkijų sueiga. Čia prie ža
lių, aukštų vėliavų buvo priim
ta skautijon daug skautų-čių. 
Penkmečio proga daug pakelta 
į vyresniškumo laipsnius. Visus 
lydėjęs džiaugsmas dar labiau 
padidėjo per bendrą vienetų 
vadų ir svečių arbatėlę. Arba
tėlės metu buvo pasidalinta 
džiaugsmais ir įspūdžiais. Prie 
bendro stalo šypsojosi apie 80 
skautiškų veidų. Šūkiai ir dai
nos, juokas ir laimė lydėjo vi
sus. Vakare svečiai išlydėti su 
dainom ir šūkiais.

Penkmečio šventėj dalyvavo 
Pagėgių ir Švėkšnos vietininki- 
jos.

Vair. Vacį. Tamošaitis.

Jūres skautai dalyvavo sporto 
šventėje.

Gegužės mėn. 9 dieną įvyku
sioj sporto šventėj — sporto se
zono -atidaryme — dalyvavo ir 
jūros skautai, dalyvaudami van
dens sportininkų parade. Ka
dangi jūros skautų įgula gana 
didelė (apie 40), o laivas yra 
tik vienas, į kurį telpa vos apie 
10 žmonių, tai parade teko pasi
naudoti Jacht-klubo laivais, 
kurių jis turi daug, o įgulos ne- 
perdaugiausia. Jūros skautai 
praplaukė labai gražiai ir tvar
kingai. Na, nieko, kad mes ne
turime laivų: netrukus gausime 
naują, kuris jau yra statomas.

Jūras.

<§l*au£ų mede(į pasodinus
Kaip milžinas užauk, medeli! 
Viršūnę kelk aukštai, aukštai! 
Žaliuok ne vieną tu amželį, 
Šakas išskėsdamas plačiai!

Tu sugrąžink senovę brangią, 
Kad suliepsnotų Gabija.
Ir dainos kiltų į padangę, 
Kurias dainuoja Skautija.

Tos dainos — tai paukščių garsai,
Tos dainos — tai gėlių žiedai,
Tos dainos — jūros atdūsiai,
Tos dainos — saulės spinduliai. . . 

Kovok su vėtrom, su audrom, 
Kaip tavo bočiai milžinai, 
Ir su perkūnijos jėgom!
Gyvuoki mums ilgai, ilgai!

Tu būki simboliu galybės
Ir juo Skautiją vis dabink!
Šioje puikioj aikštėj Vienybės
Per amžius lietuviams primink:
— Mums laisvė, laimė tol žydės, 
Kol sesės, broliai vis budės!

Brolis Savas.

Graži dešimtmečio šventė 
Giedraičiuose.

Gegužės mėn. 9 d. rytą gar
sus istoriniais lietuvių žygiais 
Giedraičių miestelis pasipuošė 
tautinėmis vėliavomis — visi 
gyventojai pritarė vietos skau
tų, švenčiančių didelę šventę — 
dešimties gyvavimo metų su
kaktis — džiaugsmui.

Skautai ir skautės, sutikę 
gvečius iš Kauno, gražiai susi
rikiavę, šaulių orkestro lydimi, 
nueina bažnyčion padėkoti 
Aukščiausiajam už visa, kas pa
siekta per šiuos dešimtį metų, 
ir paprašyti palaiminimo atei
ties darbams. Iš bažnyčios žy
giuojama prie žuvusių už kraš
to laisvę paminklo. Žuvusieji 
pagerbiami didžiuoju saliutu ir 
padedamas vainikas.

Ilga skautų virtinė, su tėvais 
ir bičiuliais, nutraukė į pradžios 
mokyklą, kur atliktas minėjimo 
aktas. Akte dalyvavo vietos or
ganizacijų vadai, seni lietuvy

RUOŠIAMOS SKAUTŲ ŠVENTĖS,

paradai nebus tikrai įspūdingi, jeigu vienetas neturės savo vė
liavos. Skautiškų reikmenių tiekimo skyrius, norėdamas padėti 
vienetams šį rūpestį lengvai pašalinti, siūlo įsigyti vėliavas, duo
damas trims mėnesiams išsimokėti.

1. Skaučių-tų dr-vės vėliava ................  Lt. 130,—
2. Jaun. skautų-čių dr-vės gairė .................... Lt. 24,—
3. Skilties gairelė (be siluetų) ...............  Lt. 0,40
4. Skaučių vėliavai antkotis ..............   Lt. 17,50
5. Skautų vėliavai antkotis ..........   Lt. 35,—
6. Sudedama lazda iš dviejų dalių dr-vės vėlia

vai ar gairei .............     Lt. 6,—
Vėliavos persiuntimas paštu Lt. 1,— priskaitomas pirkėjo 

sąskaitom Prašome iš anksto užsisakyti, kad būtų galima laiku 
pagaminti. Užsakymus prašome siųsti Skautiškų Reikmenių 
riekimo Skyriui, Kaunas, Nepriklausomybės a. 4.

bės šiame krašte skleidėjai, 
skaučių seserijos ir skautų bro
lijos atstovai. Kalbose pareikšta 
daug gražių linkėjimų ir pasi
tikėjimo skautų darbu, ypač se
nais skautybės darbuotojais.

Pažymėtina, kad vienas iš 
skautų organizatorių Giedrai
čiuose — pasktn. M. Sabienė 
dar ir dabai’ labai sėkmingai te
bedirba su skaučių draugove.

Vakare buvo suruoštas va
karas, kuriame suvaidinta psktn. 
V. Jūrašūno inscenizuota 
pasaka „Piemens alga“. Vaidi
nimas atliktas su dideliu nuo- 
taikos pakilimu. Šokių metu 
skautai ir skautės, apsirėdę tau
tiškais drabužiais, pašoko kelis 
tautiškus šokius. Ir vaidinimas 
ir tautiški šokiai buvo palydėti 
nuoširdžių žiūrovų katučių.

Dabar Giedraičiuose veikia 
dvi skautų ir skaučių draugo
vės, viso apie 50 skautų-čių. 
Skautų draugovei vadovauja 
mok. Sabas.

Biografijų konkurso rezultatų paskelbti dar negalime dėl 
to, kad tie, kurie rašinius vertina, nespėjo jų peržiūrėti. Mat, 
jie visi mokytojai ir dabar labai užimti.
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Smagu mūsų Šefui, kad Lietuvoje daug drąsių vyrų ir moterų.
Mūsų Šefas civilinės aviacijos dieną, kuri įvyko Kaune šio mėnesio 16 d., žiūri, kaip šoka su parašiutais Lietuvos aero 
klubo nariai. Tarp šokusių buvo ir viena moteris. Viršuje kairėje sklandytuvas „Biržietis“, kurį aero klubui padovanojo •

Biržų visuomenė. Juo šią vasarą sklandys mūsų lakūnai Jungt. Amerikos Valstybėse.
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