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2 Skautų Aidas Nr. 2 (10)

Lietuvos skautai yra kviečiami j
Tarptautini Skautų Suvažiavimą.

(Jamboree.)

Vyr. Stabas gavo pakvietimą Lietuvos skautams į 
Tarptautinę Jamboree, kurio programa žemiau 

skelbiama žiniai.
SKAUTU TARPTAUTINĖ JAMBOREE 
(Stovykloje suvažiavimas) įvyks Kopen
hagoj, Danijoj, 1924 m. rugpjūčio 10-23 d.

Bendra Programa:
Rugp. 10-17 d.

Stovyklos gyvenimas.
Komandų rungtynės pasaulinei 
skautų pirmenybei.
Dviejų dienų ekskursija.
Parodomieji žaidimai.

Rugp. 18-23 d.
Bendri susipažinimai.
Pasilinksminimai.

Pakvietimas.
1. Atstovaujanti Draugovė.

Dėt Danske Spejderkorps kviečia 
kiekvienų tautų dalyvauti su viena 
atstovaujančia draugove iš 48 skautų 
su 4 draugovių vadais.

Ši kuopa atsovaus rautų, kuri var
žysis pasaulio skautų pirmenybėms.

Maksimum amžiaus 48 skautų ats- 
tovaujančioj kuopoj turi būti ne dau
giau (48. 16 metų) 768 met. 1924 m. 
7 mėnesiui 31 dienai.

2. Sųlygos.
(Kuopa) Dr-vė turi atsivežti pilnus 

stovyklos Įrengimui lengvus prietai
sus ir vienų dviem žmonėm laivelį 
arba du, kiekvienų vienam asmeniui, 
jeigu dalyvaus rungtynėse 7 a.

Kiekviena draugovė turės atskirų 
stovyklos vietų, kame turės įrengti 
sau stovyklų, kaip tai daro namie 
paprastoj stovykloj, ir gaminti val
gius tokiu pat būdu ir tvarka.

Provizijos bus pristatyta per Sto
vyklos Valgio Išdavinėjimo Punktų, 
kur draugovės galės užsakyti maisto 
sulig reikalavimo.

3. Mokesnis.
Už valgį mokėti reiks ne daugiau 

3 anglų šilingų dienai (nuo skauto),
4. Svečiai.

Tikimasi, kad didelės partijos 
skautų visų tautų irgi dalyvaus šioj 
pirmoj tarptautinėj Jamboree Danijos 
žemėj.

Taip pat kviečiamos vilkiukų gau
jos ir jų instruktoriai. Joms bus ats
kira* stovykla ir jie bus kviečiami 
daryti žaidimus ir dalyvauti specialėse 
vilkiukų rungtynėse.

Kiekviena tautinė vienetą bus nuo
žiūroje skautų vadų, savo tautos, spe
cialiai tam reikalui paskirtų. Jie ne
liečia skautų draugovių, kurios rung
sis; joms bus specialiai nuostatai.

Sųlygos stovykloms, valgiui ir 
mokesniui tokios, kaip nurodyta 2 ir 
3 punktuose.

5. Parodomieji Žaidimai.
Bus žaidimų, vaizduojančių tau

tines ypatybes, ir ta prasme pasiūly
mai bus pageidaujami.

Rungtynės.
Pasaulio Skautu Pirmenybėms.

A.
1. Paradas — visa draugovė.
2. Stovyklos darbas - visa draugovė.

a) Stovyklos sudėjimas ir transpor- 
tacija.
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b) Stovyklos įtaisymai.
c) Būdas greitai sustatyti stovyklų.
d) Geriausia stovykla po 5 valandų 

darbo.
3. Dainos — visa draugovė

(15 minučių daugiausia).
4. Tautiški šokiai, žaidimai - visa draugovė

(15 min. daugiausia).
5. Pasilinksminimai prie laužo-visa dr-vė

(atviras teatras 15 min. daugiausia).
6. Skautų Rungtynės

Žvalginėjimas mieste. 
Gamtos žinojimas. 
Išvadų darymas. 
Pėdų sekimas (naktį). 
Duonos kepimas ant 

šakų.
Pirmoji pagalba.

7. Skautų Rungtynės
Jeties metimas. 
Visokeriopas išlavini

mas.
Laipiojimas medžiais. 
Bėgimas (lygus kelias 

80 yardų).
Mėtymas (akmens svo

ris pusė kilogr.)
Šokimas esant natura- 

liškoms kliūtims ar
ba sulig išsirinkimo.

7 a:
Laivelio valdymo rung

tynės.
Laivelio sudėjimas ir 

jtaisymas.
Irstymas.
Plaukimas bures pa

leidus.
Persivertimas.
Stovyklos sustatymas. 
Lengvo pernešimo 

ypatybė.

I.

6 skautai iš 
draugovės.

Vienas kiek
vienoms 

rungtynėms.

II.

6 skautai iš 
draugovės.

Vienas kiek
vienoms 

rungtynėms. •

vienas ar du 
laiveliu, su 

vienu skautu 
arba dviem 

skautais.

8. Plaukimo Rungtynės:
Plaukimas (100 yardų), 3 skautai.
Nėrimas.
Gyvybės gelbėjimas

(pilnoj uniformoj).
9. Skilčių rungtynės esant kliūtims, 

skiltis 8 skautų; skautų kliūtys: 
skautų įstatai, žvalginėjimas, pėdų 
sekimas, pirmoji pagalba, geri dar
beliai, selinimasis ir t. t. Kiekvienam 

kontrolės punkte rungikai turės duoti 
praktiškų skautų darbuotės pavyzdžių.

10. Skilčių 24 valandų ekskursija.
Skiltis 8 skautų, dviračiais (žval

ginėjimas, stovykla, nuotraukos, žval- 
ginėjimo dienynas ir t. t.).

Pastaba. Tas pats berniukas te
gali dalyvauti tik vienose 7, 8, 9, 10 
ir 11 paragrafe rungtynių.

11. Stovyklos gyvenimo būdas:
Stovyklos tvarka. Visa drau-
Stovyklos švarumas. govė laike
Virimas. visų rung-
Rytmetinis užsiėmimas. tynių. 

Drausmė.
Pasaulio skautų pirmenybės bus 

išduotos tai draugovei, kuri turės 
aukščiausius laipsnius viršminėtose 
11 rungtynėse.

Parodos.
B.

Komandos susideda ne mažiau, kaip 
iš 24 skautų, ir ne daugiau, kaip iš 150 
skautų. Komanda gali susidėti iš atsto
vaujančios kuopos (jeigu neužimta), iš 
svečių arba iš vienų ir kitų susijungus.

Parodos galės vaizduoti žemiau se
kančius dalykus, užimant ne ilgiau 15 
minučių ir pripildant arenų. Didumas 
arenos 77,117 metrų. Laipsniai už origi
naliausius pavyzdžius, k. t.: grupiniai pa
rodos vaizduojamas skautiškumo būdas; 
gydymas; nelaimingi atsitikimai, kaip trau
kinių susidaužymas, orlaivių, laivų gais
ras, žemės drebėjimas, tvane nelaimių, 
arklio sulaikymas, fizinis lavinimasis dvi
račiu, bakužių ir tiltų statymas, stovyklų 
pavyzdžiai, laipiojimas uolomis, rikiuotė, 
ugnies kūrimas, virimas ir kitos origina
tes draugovių parodos (keli viršminėti 
dalykai turėtų būti sujungti vienon pa- 
rodon).

Virvės traukimas.
Ilgis traukimo 8 pėdos. Skyriai 12 

skautų kiekvienoj pusėj. Geriausias trijų 
traukimu; traukimas, nuo peties leidžia
mas. Roveris, arba skautas, turintis ne 
daugiau 18 metų, 1924 m. liepos 31 d., 
galės vest rungiančius.

Skautai turi būti apsirengę kaip seka.; 
marškiniai, skautiškos, arba bėgimo, kel
naitės, kojinės ir minkšti bėgimo batai 
(be užkulnių).
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Skautų procesijos bus suorganizuotos 
akyvaizdoj Danijos karaliaus.

Tarptautinė Konferencija
įvyks Kopenhagoj Rugpiūčio 18-19- 

20 d. Skautų organizavimas bus vedamas 
Tarptautinio Biuro.

Ne daugiau 6 delegatų nuo kiek
vienos tautos galės dalyvauti konferen
cijoj.

Delegatams reikės tiktai asmeniškos 
reikmenos atsivežti, nes jiems bus spe- 
cialė stovykla, prieinamomis kainomis.

Šito suvažiavimo nereikėtų mums, 
Lietuvos skautams, praleisti, nes dalyva
vimas rungtynėse ar kaipo svečių ar kon
ferencijoj atneštų mūsų vyresniems skau
tams ir skautininkams be galo daug 
naujų žinių, pakeltų jiems ūpų ir prapla
tintų vaizduotę. Kad šitų galėtume at
likti, reikalinga iš anksto prie to mūsų 
pirmo pasirodymo prisirengti. Vyriausias 
skautininkas tiki, kad rengiamame suvažia
vime balandžio pabaigoj, draugovių at
stovai galės duoti tikrų žinių apie skai
čių norinčių vykti. Tie norintieji prieš 
išvykdami turės susirinkti į stovyklų, pa
našių į pereitų metų.

Kai del išlaidų: neturtingiems bus 
tinkamas asmeninis aprėdymas. 
Kitos gi išlaidos daugiausia galėtų siekti 
250 litų, faktinas gi jų didumas priklausys 
nuo energijos pačių skautų ir visuomenės 

, palankumo.
Tai draugininkams siūloma pasistengti 

įrašyti į Paspirties Draugijos narius ko 
daugiau prijaučiančių. Pasistengti savo 
draugovės lėšomis bent dalinai paleng
vinti savo skautų nuvykimų.

PRANEŠIMAI.
S. m. sausio 14 d, visoms Asocia

cijos draugovėms išsiuntinėtas aplinkraštis 
kai del susivažavimo; kad būtų išvengta 
nesusipratimų, negavusiems šio aplinkraš
čio siūloma kreiptis Vyriausiajan Štaban.

S. m. sausio mėn. 11d. Vyriausiajam 
Štabe yra gauta oficialis pranešimas iš 
Boy Scouts International Bureau apie 
Lietuvos Skautų Asociacijos galutinų 
įregistravimų į pasaulinę skautų šeimynų. 
Prie tos progos p. direktorius Hubert 

Martin perduoda Lietuvos skautams šir
dingų linkėjimų, geriausios kloties ir vys- 
tymos skautų darbuotėj.

Lietuvos Skautų Šefas yra gavęs 
nuo generolo Roberto Baden-Powell pa
sveikinimų Lietuvos skautams su Naujais 
Metais.

Vyriausio skautininko 
nusprendimai.

1924 m. sausio mėn 6 d.
Patenkinant tarpininkavimų skautin. 

Beiliso Kauno Tunto pask. Gotlibui sutei
kiamas skautininko vardas; II-os Kauno 
dr-vės draugininkuį Puchertui, II-os Kauno 
dr-vės vyr. skilt. Šreeriui ir II-os Šiaulių 
dr-vės draugininkui Gildei — paskauti- 
ninko vardai.

(pas.) Vyr. Skautininkas 
Šenbergas.

1924 m. sausio mėn. 19 d.
Papildydamas sųrašų Asociacijos drau

govių, pranešu apie įregistravimų I Ro
kiškio „Prutenio“ draugovės, kurios 
draugininkas yra A. Deksnys.

(pas.) Vyr. Skautininkas
Šenbergas.

Du balsu.
Apysaka.

I.
Linksmiausias ir didžiausias visoj 

draugovėj juokdarys buvo Andrius Kūly- 
naitis.

Kiek tai kartų iškilose jo draugai do
vanodavo jam keletu linksmiausio juoko 
valandų!

Be to, buvo žymus vikrumu, tikrai 
geru sugebėjimu komponuoti skautiškus 
žaidimus, bet už vis daugiau žymėjosi 
gera širdimi. Ne tik su skautais, bet ir 
su mokyklos draugais dalinosi tuo, kų 
turėjo, ir tikriausiai būtų sutikęs kiekvie
nam, kaip žmonės sako, „paskutinius 
marškinius atiduoti“, jei būtų kas nors to 
įsigeidęs.

Už tai visi jį labai mylėjo. Visur, 
kame tik pasirodydavo jis, kame tik išvysta
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jo gražus liemuo ir linksmas veidas pa
puoštas garbanotais plaukais, gražiomis, 
pilnomis juoko akimis — ten sveikinta jis 
su džiaugsmu ir pasitenkinimu.

II.
Mokykloje Andrius buvo gana geras 

mokinys, draugovėje — pavyzdingas skau
tas. Ir tiktai vienų — kaipo skautas — 
Andrius teturėjo yda: mėgo erzinti žydus, 
net iki įkyrumo, kur tik buvo galimybės, 
kur tik surasdavo progos.

Niekumet nepraeidavo pro senų žydų, 
neūžaugų, ar žydę, nepadaręs kokio nors 
juoko. Aišku, kad tie juokai būdavo su
vis nekalti ir jų pasekmėse nebūdavo jo
kio nepasitenkinimo iš pajuoktojo pusės. 
Tačiau Andriaus elgesio su žydais ne
galima buvo vadinti skautišku.

Skiltininkas ir net draugininkas, ku
riuodu žinojo šių jo silpnųjų pusę, nuolat 
jį perspėdavo. Andriukas prisipažindavo 
kaltas esųs ir pasižadėdavo taisyti savo 
blogąjį įprotį, bet visumet tai pamiršdavo, 
pripuolamai sutikęs semitų tautos atstovų.

Dažnai atsitikdavo, kad, eidamas su 
draugu iš mokyklos, visai rimtai kreip
davosi į jį, prašydamas, kad šis sutiktų 
su juo užeiti į sankrovų, kokio nors men
kniekio nusipirkti.

Draugas, nemanydamas Andriuku juo
kaujant, noriai sutikdavo. Andriukas tuo
met įeidavo sankrovon, žinoma, žydo, ir 
pradėdavo derybas. Liepdavo parodyti 
įvairių parduodamų, prekių žiūrinėdavo jas, 
klausdavo kainos ir siūlydavo savo žemų, 
baisiai juokingų kainų. Tokiu būdu per
žiūrėdavo bemaž visas prekes, kokių tik 
žydas turėdavo.

Galas galu, nuduodamas sunervuotų 
dėlei aukštų kainų, skubiai apleisdavo 
sankrovą.

III.
Vienų kartų grįžo iš užmiesčio namo. 

Ties vienu pamiesčio namu sutiko jaunų 
žydų.

Žaibo greitumu ištraukė iš kišenės 
vamzdelį ir, vienų galų slėpdamas ran
koje, kitų, tartum brauningų, atstatė į iz
raelito krūtinę.

Užkluptas ir išgandintas žydelis, many
damas esųs plėšiko užpultas ėmė bėgti į 
laukus. Andriukas paskui! Privijo jį kaž 
kur pakelės griovy, uždususį ir visą iš
prakaitavusį.

— Bėgk!—šaukia, —nes nušausiu! — 
Žydui dukart nereikėjo Įsakymo kųr- 

toti. Surinko likusias jėgas — ir bėgt! 
Andriukas vėl paskui.

Tokiu būdu vijo žydų apie kokį kilo
metrų. Galop pakišo jam panosėn vamz
delį ir liepė pažiūrėti.

Susisgribo vargšas žydelis, kad prie
šininkas „ne toks baisus, kaip atrodo,“ 
ir ėmė šypsotis:

— Oi vei! Oi vei! . . . tokius nedorus 
tamsta kreti juokus! —

— Nesijuok, — tarė rimtai Andriukas, 
— žinok, jog, „kaip Dievas norės, 
tai ir nuo lazdos byrės!“ —

Paliko žydelį ir nubėgo miestan.
IV.

Tame miestelyje, kur gyveno Andriuko 
tėvai, buvo žydų pilnos gatvės.

Atostogoms ir laike švenčių Andriu
kas parvažiuodavo namo.

Parvažiavus namo vienas pirmutinių 
Andriuko darbų buvo pasivažinėjimas dvi
račiu, kurį buvo nusipirkęs už duodamą
sias mokiniams pamokas.

— Važiuosiu į žydus (toks buvo kas
dieninis terminas, vartojamas pavadinimui 
to miestelio centro, kame vien izraelitai 
tegyveno), — sakydavo vaikas.

— Andriuti, — jam lipant ant dviračio 
perspėliodavo jį vyresnioji sesuo; — tik 
neįkyrėk žydams, nuolat jie skundžias ta
vimi. —

— Gerai, Zosyt! — juokdavos An
driukas ir „sukdavo savąjį ratą“ jei taip 
galima pasakyti — tikrai į miestelio centrą.

Ten, nuduodamas nemokantį važiuoti, 
imdavo netikusiai daryti aštuoniukes ir zig
zagus, sukinėdamas tai į vieną, tai į kitą 
gatvelės pusę.

Žydai šokinėdavo į šalis, o Andriukas 
žaidė dviračiu taip, jog rodės, lyg kad 
kas valandą pervažiuos žydę ar žydą.

Tačiau, ačiū tam, jog buvo geras 
dviratininkas, taip niekad niekam nepa
darė: pasitenkindavo užduota persekiota
jam baime.

V.
Iškiloje (Andriuko „draugas Tylūnėlis 

pasakojo tokią Andriuko klastų. Kartų va
žiavo jis dviračiu. Netoli kelio, laukuose, 
pamatė kuopelę žydukų, kepančių prie 
laužo bulves.
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Nulipo nuo dviračio, priėjo prie laužo, 
įkišo į kišenę rankų, o paskui atsargiai, 
lyg ką iš kišenės išėmęs laikydamas, pri
siartino prie ugnies ir metė į jų tųjį „kų“, 
ir pats — kiek kojos neša, — bėgt. Pri
bėgo dviratį ir greit nuvažiavo.

Žydukai, manydami, kad juokdarys 
įmetė į ugnį kokį sprogstamų elementų, 
bėgo nuo laužo į visas puses; Andriukas 
gi, sustojęs per keliolikų žingsnių, juok
damasis tyrinėjo, kaip pats vėliau išsireiškė, 
„įtekmę baimės smarkiam kojų judesiui.“

VI.
Vienų kartų, jau būdamas penktos 

klasės mokinys, važiavo Kalėdų šventėms 
į savo gimtinį miestelį.

Jau kelinta diena kaip nešųla: atlydys, 
dargana . . . Nuo pakelinių trobelių stogų 
varvėjo vanduo, nutekėdamas gana ilgo
mis, lyg krištolinėmis, ledo nuovarvomis 
— stipriųjų šalčių liekanomis.

Danguje plaukė daugybė išsidraikiusių 
debesų, o kelyje susimaišęs su sniegu 
purvas virto parudusia mase, limpančia 
prie praeivio kojų ir važiuotojo ratų.

Andriukas, užsimetęs apsiaustų, ėjo 
iš stoties namo. Jo mokslo liudijimas 
buvo geras, mintys blaivios, šiek tiek ne
malonumo darė darganų: gailestavo, kad 
negalės pasisportuoti, savo numylėtu įpro
čiu, rogelėmis arba pačiūžomis, kurioms 
daug laiko pašvęsdavo.

— Vargas! — mųstė — ne visa pa
sauly sulig mūsų noru, tačiau su visa kuo 
reikia sutikti. Galas galu, nereikia nustoti 
vilties: gal, ryt, gal, poryt ateis žilabarz
dis senelis šaltis ir išprašys už durų Sla
piųjų močių — darganų, pribarstys laukus 
savo baltučių minkštų pūkų, o tada — 
ūžk, vaike! —

VII.
Taip bemųstydamas, pamatė ežero 

krante kuopų žmonių, daugumoje žydų bei 
žydžių, kurie, žiūrėdami ežero pusėn, klykė 
ir įvairiais balsais rėkavo.

Pradėjo skubiau žengti ir tuoj suprato 
to šauksmo priežastį. Pamatė ežere iki 
pažastų pasinėrusį vaikų. Vaikas, mirtinai 
išsigandęs, tvarstėsi už aplink esančio 
ledo. Ledas gi skilo, lūžo ir kaskart vis 
didesnė darėsi prie nelaimingojo aketė.

Andriukas, nieko negalvodamas, greit 
numetė nuo pečių ryšulį ir iš visų jėgų 
sušuko:

— Duokit man lentų! Dvi lenti ir 
kartį! —

Žmonės sujudo. Vieni, užhipnotizuoti 
stipriu, pilnu pasiryžimo balsu, nubėgo 
ieškoti karties ir lentų, kiti liko vietoje, 
žiūrėdami į skęstantį vaikų.

— Žiūrėkit! — kažkas suriko, — jau 
pasinėrė vandenin! Nuskęs! —

— Jau vėl matyti, tvarsto rankomis 
ledų! — atsakė kitas.

— Žioplys, kam ėjo plonu ledu, ga
lėjo žinoti, kad įlūš. —

— Gi tatai juk mažas, kvailas vaikas, 
— aiškino kažkoks žydas.

— Tėvai kalti, kam nesaugojo! — 
švepliavo viena jos malonybė . . .

— Oi vei! Oi vei! aš kalta, aš — 
motina! . . . Mano leki, mano leki! — 
bliovė kažkokia žydė.

VIII.
— Ak! juk tai žydas, — dabar susi

protėjo Andriukas.
Kilo jame nusistatymas:
— Ne, negelbėsiu jo! . . . —
Bet, lyg atsakymų į tai, sielos gilumoj 

nugirdo kitų balsų.
— Eik — gelbėk! tai tavo priedermė! —
— Neik! — šaukė pirmasis balsas.
— Eik, skubėk, nes bus vėlu! — kar

tojo antrasis.
— Neik! tai žydas, — šnabždėjo 

pirmasis.
— Greitai eik! —
— Neik, gali paisai nuskęsti, ir ku

riems galams? ... gelbėdamas žydų? ... —
— Karžygį! Karžygį! ... — tvirtai 

atsiliepė jame pirmasis, balsas, — ir tu 
abejoji? —

Ne! . . Andriukas daugiau nebeabe- 
jojo.

Griebė dvi jam paduoti lenti, kartį — 
ir stvėrėsi darbo.

XI.
Turėdamas omeny, kad ledas toks 

netvirtas, jog neatlaikė mažo vaiko, tikėjos 
greit jį galint lūžti po savimi. Nusprendė 
tad sunaudoti nuo senai žinomas skautų 
priemones — ledu slinkti lentomis.

Lenta, o dar geriau dvi, pagulus žy
miai mažina kūno svorį, ir, tuo būdu 
apsidraudus, galima drųsiai šliaužti ledu.

Vienų lentų liepė pririšti prie kojų, 
kitų prie krūtinės, stvėrė kartį ir leidos 
pirmyn.
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