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2 Skautų Aidas 6-7 (14-15’

H Lietuvos skautininkų-instruktorių Suvažiavimas Kaune.
S. m. balandžio 24 d. prasidėjo 

II Lietuvos skautininkų • Suvažiavimas. 
10 vai. iš ryto visi atstovai susirinko 
Vytauto bažnyčioj ir išklausę mišių, keliavo 
į Rotušės salę. Nesant Lietuvoje pačiam 
Šefui, Suvažiavimų atidarė Paspirties 
draugijos Valdybos narys prof. Morkelis 
ir keliais įžanginiais žodžiais sveikino šį 
taip skaitlingų skautų suvažiavimų, linkė
damas sėkmingai jį užbaigti. Be to, šį 
Suvažiavimų sveikino ateitininkų, pavasa- 
rinkų ir kt. orgn. atstovai.

Užsibaigus sveikinimams prieita prie 
Suvažiavimo prezitjiumo zinkimo. Prezi- 
diuman buvo išrinkti šie asmens: pirmi
ninku — sk. kap. Kalmatavičius, nariais 
— Mačiuika, Blynaitė, Kuprionis, Grigaitis; 
raštvedžiais — V. Čečeta, V. Civinskas 
ir Ig. Tamošauskas. Po to sekė gerb. 
kan. Tumo paskaita tema Jaunuomenės 

. auklėjimas“.
Iš minėtinų suvažiavime dienotvarkės 

punktų svarbiausias buvo įsteigimas skau- 
tininkų-instruktorių Sųjungos ir jai taisyklių 
nustatymas. Tam tikslui buvo išrinkta 
komisija su V. Senbergu priešaky, kuri 
nustatė sekantį statutų:

L. S. A.
Skautininkų Sąjunga.

1. Tikslas: a) platinti skautybės idėjų 
Lietuvoje,

b) duoti skautybei kryptį,
c) koordinuoti skautininkų

darbuotę,
d) išplėsti skautininkų žinias,
e) saugoti skautininkų vardų.

Įžodis: Brangindamas savo garbę pasi
žadu stengtis
a) tarnauti skautybės idėjai 

Lietuvos labui, 
q) rūpintis skautais ir būti 

jiems gyvu pavyzdžiu, 
pildant skautybės įstatus, 

ir c) laikytis skautininkų statuto.

Skautininkų veikimo principai.
Skautininkas laiko piliečio pareiga 

tarnavimų tėvynei skautybe, savęs ir 
skautų auklėjimų ir platinimų skautybės 
idėjos. Skautininkas laiko skautų šefų 

savo šefu, kiekvienų skautų — savo bro 
liu ir save patį — vyresniu skautų broliu 

Skautininkas savo pavyzdingu elgesii 
rodo jaunesniesiems, kad jis yra jų vyrės 
nysis brolis. Skautininkas laiko sau pa 
reiga padėti jaunesniesiems broliams būt 
tikrais skautais, vadovaudamas jiems pilni 
pasitikėjimu, broliška meile ir teisingumu 

Skautininkai laiko save moraliai atsa 
komingų esant už visų jo žinioje esanči 
skautų skautiškų išauklėjimų, sveikatų i 
jų gyvybę,, SkapĮjuinkas duoda skautam 
gerų pavyzdį ^vyresniųjų /gerbimo, savi 
vadams klusnumo, tačiau savo, kaipo vy 
resniojo, teises Sraįdoj^. 4*Skautininka 
gerbia savo vųjdų, palaiką kiti skautinink 
prestižų, nuolat *spį^ tikrinthir savo žinia 
plečia. Skautininkas, gali laisvai kalbė 
bei laisvai kritikuoti skautybės labui ti 
skautininkų susirinkimųps'ė. Skautininką 
sutinka 1) prisilaikyti veikiančių taisyklii 
2) vadovui reikalaujant susilaikyti nuo dai 
buotės skautybės srity ir grąžinti liudijim 
(tat išpildžius jam lieka teise apeliuoti 
garbės teismų), 3) pasiduoti garbės teism 
nutarimams, laikydamas skautų šefo pč 
tvirtinimų galutinu ir privalomu. Skauti 
ninkas, negalėdamas laikytis šių principi 
privalo pats atsisakyti nuo savo vardo 
grąžinti liudijimų.

Vyresnieji skautų draugai.
1) Skautams remti draugijos naria 

pasižadu aktyviai bendradarbiauti, dalir 
damiesi su skautininkais patarimais, p< 
skaitomis, specialybės žiniomis, arba kitai 
kaip jiems padedu, vadinami vyresniaisiai 
skautų draugais.

Pastaba: Vyresnieji skautų dranga 
kurie darbuojasi su skautais, vesdan 
skiltį, draugovę, tuntų, arba dalyvaui 
Vyr. Stabe, bet patys neapsiima pi 
dyti tam tikrų skautininkų statuto re 
kalavimų, gauna instruktoriaus vard<
2) Visi vyresnieji skaulų draugai bi 

darni kontakte su skautais ar skautinii 
kais, prisilaiko skautininkų statuto principi 
kad neįneštų netvarkos į organizacijų 
jų elgesys atatiktų jų žodžiams, o būdau 
skautų uniformoje ir turėdami asociacijc 
ženklų, taip skautų tarpe, taip ir visuomt 
nės akyse neprivalo kompromituoti save 
ir asociacijos.
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6-7 (14-15) Skautų Aidas 3

3) Vyresniojo skautų draugo bei instruk
toriaus vardų suteikia skautų šefas, kam 
nors tarpininkaujant ar pačiam aspirantui 
prašant.

Statutas suvažiavimo priimtas.
Toliau buvo iškeltas klausimas kai 

del santykių su kitomis org-mis. Tam 
tikslui irgi buvo išrinkta komisija, kuriai 
vadovavo sk. A. Valušis. Taisyklės san
tykiams su kitomis organizacijomis buvo 
nustatytos, patvirtintos vyr. sk. Šenbergo 
ir yra išleistos pavidale aplinkraščio, kuri 
čia dedame.

Aplinkraštis.
Pranešu visų tuntininkų ir draugininkų 

žiniai šį šefo patvirtintų projektų santy
kiams su kitomis organizacijomis nustatyti. 
Kadangi L. S. A. įstatai leidžia dalyvauti 
skautams bet kuriose kitose organizaci
jose, kurios nėra priešingos skautybės 
įstatams ir idėjoms, todėl, kreipiantis 
„ateitininkų“ organizacijai, š. m. balandžio 
25 d. susivažiaviman leidžiu prisilaikant 
žemiau išdėstytų principų įeiti į ryšius su 
„ateitininkų“ organizacija.

1) . Prie „ateitininkų“ kuopų L. S. A. 
kuria draugoves.

2) šios draugovės prisilaiko L. S. A. 
taisyklių ir nuo skautų niekuo nesiskiria.

2) Šiose draugovėse „ateitininkų“ 
kuopa gali rengti paskaitas, kurios nėra 
priešingos skautybės ideologijai.

4) Vyr. Štabas, susitaręs su „Ateiti
ninkų“ Centro Valdyba skiria vienų skau
tininkų ryšiams palaikyti.

5) „Ateitininkų“ Centro Valdyba skau
tiška darbuote nesirūpina be Vyr. Štabo 
žinios.

Taikinant šiuos principus praktiškam 
susigyvenimui L. S. A. su „A-kų“ org. 
Vyr. Skaut. siūlo tuntininkams, kreipiantis 
A-kų org. nariams į juos norint stoti skau
tų eilėsna, teikti jiems reikalingų pagalbų 
ir galimybę tverti skiltis ir numato šiam 
atvejui sekančius būdus:

1) Pavedant kompetentingam (sulyg 
galimybės—„ateitininkui“)asmeniui organi
zuoti tarpe norinčių būti skatais skiltį 
(ne daugiau 8 asmenų). Praėjus jiems 
antrųjį laipsnį, leisti kiekvienam organi
zuoti skiltį.

2) Komandiruojant „ateitininkus“ kan

didatus į esančias draugoves susipažinti 
su skautybe.

3) Skiriant iš karto draugininkų ir 
skiltininkų katrų.

Pastaba: Tose vtetose,kame L. S. A. 
draugovių bei atskirų skilčių nėra, „a- 
teitininkai“ bendroj tvarkoj kreipiasi į 
Vyr. Štabų. Vyr. Skaut. nemato kliū
čių, jei draugininkai, nedarydami žalos 
savo draugovei (versdami kitus išstoti 
iš draugovės), su tuntininko bei Vyr. 
Štabo leidimu dalyvauja su savo drau
gove „ateitininkų“ org. sekcijų teisėmis.

Pastaba: Apie paskyrimų skauti
ninko palaikyti ryšiams su „A-kų“ org. 
bus pranešta vėliau. Pabrėžiu, kad tai 
yra tik susigyvenimo būdas, bet ne su
sijungimas abiejų organizacijų. Jos lieka 
viena nuo kitos nepriklasomos.

(pas.) Vyr. Štabo Viršininkas
Vyr. skautininkas Šenbergas.

Tarpe kitų klausimų buvo iškeltas ir 
mergaičių-skaučių klausimas. Prie Vyr. 
Štabo bus prijungtas skaičių skyrius, 
kurio vedėja apsiėmė būt p. Vaitkienė. 
Be to, mergaitės išdirbo sau atskirų pro
gramų uniformai, laipsniams ir jausmų 
kultūrai.

Vėliau sk. Mačiuikos buvo iškeltas 
klausimas kai del senovės paminklų rin
kimo. Savo kalboj sk. Mačiuika patarė, 
kad visi skautai turėtų daugiau kreipti 
domės į mūsų tautos praeitį, prasimokinti 
senovės dainų ir padavimų. Tuo klausimu 
yra specialiai parengtas straipsnis, kurį 
spausdiname šiame Nr.

Toliau sekė rinkimai į Vyr. sk. Štabų. 
Išrinkta šie asmens: 1) Šenbergas, 2) Va
lušis, 3) Vaitkus, 4) Vaitkienė, 5) Grigai
tis; kandidatais: 1) Civinskas, 2) P. Jur
gelevičius.

Laike suvažiavimo buvo laikytos pa
skaitos temomis: 1. „Skiltininkas ir skilties 
sistema“ — pask. Tamošauskas. 2. „Sto
vyklos reikšmė ir vykdymo būdas“ — sk. 
Civinskas. 5. „Draugovės sutvarkymas“ 
— sk. L. Šležas.

Klausimai ir sumanymai.
Nutarta apdovanoti sk. Šenbergas 

svastikos ženklu.
Suvažiavime išnešta pageidavimas, 

kad skautai ko mažiausia šoktų.
Nutarta išsiųsti suvažiavimo vardu 

pasveikinimai šiems asmenims: Baden-

i
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4 Skautų Aidas 6-7 (14-15

Powel’iui, Skautų Šefui d-rui Aleknai ir sibaigė balandžio 26 d. ir po to visi Su 
Sporto Lygai. važiavimo dalyviai keliavo Karo Muzėjui

Skaut.-instruktorių Suvažiavimas už- nusifotografuoti.

SKAUTU VASAROS DARBAI.
L Praeitis.

Metų pavasaris, žmogaus jaunos die
nos, visos Tautos praeitis yra spinduliai, 
kurie nušviečia kelius į Ateitį. Pavasario 
saulės spinduliai galingi; jie prikelia iš 
miego sniegu pridengtų, ledu sukau
stytų žemę, atgaivina laukus, pievas, miš
kus ir visai žemei ištisiems metams duoda 
galios gyventi ir visai augmenijai — augti, 
^mogaus jaunatvė — tas pats pavasaris. 
Nuo pat lopšio vaikas taupo savyje jėgas, 
vėliau mokosi, stiprėja ir šiek tiek sustip
rėjęs, eina gyveniman ir ten sutaupytas 
jėgas atiduoda artimui, Tėvynei, o viską 
atidavęs, grįžta žemėn. Žmogus, eidamas 
gyveniman, bus daug naudingesnis, jei jis 
jaunatvėje įgijo jėgų, mokslo, jei jis gerai 
sugebėjo įvertinti savo jėgas, sugebėjo 
pažinti save ir pasirinkti sau tinkamą gy
venimo kelią ... Nereikia manyti, kad 
jaunos dienos yra tik linksmybių, praban
gos metas. Ne. Jaunos dienos yra prisi
ruošimas rimtam ir atsakomingam darbui 
— gyventi. Tas gyvenimas bus iš tikrųjų 
naudingas, jei žmogus begyvendamas 
nebus savo artimui, savo šaliai apsunki
nimu — bereikalingu balastu, o atbulai — 
nuo mažens įpratęs tenkinti savo asmenį 
mažais reikalavimais, visa siela, darbu 
tetarnaus Tėvynei ir artimui ... Skautų 
įstatai, papročiai, obalsis, užsiėmimai, dar
bai ir t. t. veda ton kryptin — ruoštis 
gyvenimui.

Tauta, kaip ir kiekvienas pasaulyj 
gyvas daiktas, turi savo jaunatvę — pra
eitį. Ji auga, bręsta, stiprėja, įsigali, žlun
ga. Tiek žmogui, tiek ir Tautai žengus 
tepalieka atmintyje tik jų didi darbai, visa 
kita, mažiau reikšminga, išnyksta arba 
dažniausiai įeina gyveniman kitokioje for
moje.

Niekas neginčija, kad atskiro žmogaus 
praeitis — jo gyvenimo nuotikiai, trumpa 
jo jaunatvė — turi didelės įtakos į toli
mesnį jo gyvenimą. Tuomet, be abejo, 

.Tautos praeitis, kuri amžius kūrėsi, turi 
dabar didesnės įtakos į Tautos gyvenimą 
ir į Tautos ateitį. Sakoma: nėra rūmo 

be pamato, nėra Ateities be praeities 
Paėmęs žmonių būrį ir paskirtoje vietoji 
apgyvendinęs, metais atskiros tautos ne 
sukursi. Tauta — Jos Praeitis, Dabartį 
ir Ateitis. Tauta amžiais augo, karta kar 
tas mokino gyventi... Bendrų reikali 
rišamos, atskiros žmonių šeimynos jun 
gėsi, bendrino savo papročius tikybą 
sugyvenimo tvarką, tokiu būdu per ilgu 
amžius tvėrė Tautos savybes, kurios ją i 
skyrė nuo kitų tautų. Nuo tėvų, prabočii 
vaikai mokinosi gyventi - žemę arti, kariaut 
tvarkyti šalį, puoštis, dainuoti ir 1.1. Tie g 
vaikai, kurie nenorėjo arba nesugebėji 
tėvų išminties perimti arba pasekė sveti 
mus papročius, — tie išnyko — įėjo kitoj 
tautos sąstatan — nuėjo svetimiems die 
vams tarnauti.

Mes, lietuviai, esame sena Tauta 
Mūsų praeitis lygi didžiųjų pasaulio Tauti 
praeičiai, o gal, dar garbingesnė; nes me; 
gyvenome daug sunkesnėse sąlygose, negi 
kitos tautos. Bet ką mes žinome iš to: 
garsios praeities? Žinome tik nuotrupas 
bet ir šias mums, dažniausiai, teikia sve 
timieji.

Lietuvių Tautos dalis — įžymesni žmo 
nes, vėliau tapę ponais, didikais, vadovavi 
tautai. Tie Tautos vadai senovėje auklėje 
visą Tautą ir ją ruošė gyvenimui. Vėliai 
(nuo Horodlės unijos 1415 m. X. 2 
Tautos vadai pradeda skilti nuo Tautos 
priima svetimus papročius, kalbą ir 1569 m 
(VIII. 1) Liublino unija susirišo patys i 
surišo Tautą su Lenkija. Tautos vada 
galutinai ištautėjo, liaudis gi gyveno savi 
gyvenimą, brendo. Nežlugo Lietuvių Tauta 
nes tik jos dalis — vadai tepametė tėvi 
papročius, kiti gi sunkiose sąlygose išlikt 
ištikimi savo žemei, savo papročiams 
išlaikė tėvų kalbą iki šių dienų.

Šiandien mes esame Laisva Tauta 
turime savo valstybę. Šiandien mes, si 
drąsa akyse, su ugnimi širdyje, giedam* 
Tautos himną, ir dažnai kartojame žodžius

„Iš praeities tavo sūnūs te stiprybė: 
semia“. Ir turime iš ten jos semti — i: 
Tautos darbų, Jos paminklų, iš liaudies, i:
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6-7 (14-15) Skautų Aidas 5

kaimo. Ten — gyvenimo išminties, pa
pročių, Tautos dailės ir istorijos knyga ... 
Tam mes ir esame Nepriklausomi, kad 
mūsų Tauta aiškiausiai galėtų iškelti savo 
dvasių, kad galėtų savo dvasios turtais 
įturtinti žmoniją. Iš praeities turime semti 
gaivinančios jėgos ir patyrimo naujam 
gyvenimui, o ten kame jų truks, imkime 
š kitų tautų, bet tik tai, kas neardo mūsų 
Tautos dvasios harmonijos. Manau, mums 
neprisieis naudotis svetimu lobiu, jei mes 
smulkiai, nuodugniai pažinsime savo pra
eitį, savo liaudį, kuri be svetimo raugo, 
o vis del to gražiai ir dorai sugebėjo 
gyventi iki paskutiniųjų laikų.

Artinasi vasara. Visi broliai skautai, į 
aukus! Tegu nepalieka nei vieno mūsų 
šalies užkampio, nei vienos žemės pėdos, 
<ur skauto koja nebūtų įžengusi. Tegu nė 
vienas mažmožis, charakterizuojąs vietą, 
žmones, kalbą, papročius, neaplenkia 
žvalgo-skauto akis.

Skautas myli savo šalį, bet norint 
sąmoningai ją mylėti ir žinoti, kuo ji ski
riasi nuo kitų šalių, reikia pirmų pirmiau
sia, ji gerai pažinti. Mano žemiau siūlomas 
mažinimas, kurį II visuotinis Vyr. Skautų 
Suvažiavimas Kaune pripažino priimtina 
>sant, bus naudingesnis už pažinimą gamtą, 
š knygų, iš kitų kalbos, nes jis bus gautas 
praktikoje, tuo pačiu atliekiant dideliai 
įaudingą darbą. Todėl šiai vasarai trum
pai apibrėžiu pilnai įvykdomą darbo pro-

I. Praeities paminklų rinkimas.
Vieni seniausių mūsų garsios praei- 

ies paminklų yra milžinkapiai, piliakalniai, 
kapinynai. Ten yra nemaža archeologams 
Medžiagos; apie jos daugiausia kalba 
dietos žmonės. Yra taip pat ir kitos rū
šies vietų, daugiausių kalbų, kurios praeity 
urėjo svarbos, kaip antai sarguvietės (Sar- 
^akalniai) ir aukų deginimo vietos (Aukų 
šalnai). Minėti praeities paminklai šiuo lai- 
<u randasi liūdnam stovyje. Maža kas apie 
uos plačiau težino; nes jų nemaža yra 
turčiuose šalies užkampiuose. Žinomi se
novės paminklai taip pat yra apleisti ir 
gadinami. Gyventojų skaičiui didėjant, ūkio 
tultūrai plečiantis, tuščių žemės plotų kas
kart vis mažiau, ir mažiau bepalieka. Ne- 
naža tų milžinkapių (iš mažesniųjų skai
čiaus) ūkininko arklas suarė, dar daugiau 

žmonės nukasė įvairiems reikalams. Iš ten 
ėmė žvirgždą keliams taisyti: jei tas mil
žinkapis arba piliakalnis buvo prie kaimo, 
jį apstatė trobomis arba išrausė duobėmis, 
kur žiemos metu užkasa bulves ar daržo
ves. Kadangi milžinkapiai ir seni kapi
nynai randasi netoli gyvenamų vietų, jiems 
teko nukentėti. Dabar tam turi būti galas. 
Reikia visi? išlikusieji milžinkapiai, kapiny
nai surasti, tiksliai jų vieta pažymėti ir 
žmonėms paaiškinti jų reikšmė. Reikia 
apsaugoti mūsų senovės paminklai, kad 
jie nesugadinti sulauktų rimto mokslininko- 
tyrinėtojo, kuris ir paims iš jų viską, kas 
galima bus paimti. Numačius, kad vietos 
žmonės geru noru neatsisakys palikti se
novės kapo ramybėj; numačius, kad bočių 
pelenus ir kaulus neišmanėliai iškas, moks
lui brangią medžiagą niekais pavers, iš
kasenas išmėtys; žinant milžinkapio, kapi
nyno vietą, —- galima bus per atatinkamą 
įstaigą pasirūpinti, kad tą senovės pamin
klą vietos valdžia šiokiu ar tokiu būdu 
apsaugotų.

Suradus piliakalnį, milžinkapį, kapyniną 
(senus kapus, kur jau dabar žmonės nebe- 
laidojami), pirmų pirmiausiai skautas turi 
pažymėti, kaip tą vietą vietos žmonės 
vadina, po to aplinkui rasto senovės pa
minklo per Va kilometro nutraukti (nubrai
žyti) planą (Mastelis 1: 50). Pirmų pir
miausia plane pažymėti tame plote esan
čius kelius, upelius, ežerus, užrašyti jų 
pavadinimas ir rodykle nurodyti, kur link 
kelias veda bei upė teka; vėliau, jau nu
braižius vietos planą, tiksliai pažymėti 
pačio piliakalnio, milžinkapio vietą. Nu
braižytame plane nurodyti, kame šiaurė. 
Skautui tat nebus sunku atlikti, tegu tik 
jis gerai prisimena topografijos pamokas, 
skaitytas draugovėje; o jei to maža, tegu 
pasiskaito išleistą topografijos šapirogra
fuotą vadovėlį.

Šiais metais tat reikia būtinai atlikti; 
kitais metais vasarą (kas sugebės, ir šie
met) pristatyti rasto paminklo parašytą ar 
fotografuotą vaizdą, smulkų jo aprašymą 
ir visus apie jį vietos žmonių padavimus, 
pasakas. Suradus seną kapą, milžinkapį 
jo nekasinėti. Kasinėjimus atlikti, reikia 
turėti tam tikro mokslo ir tam tikros tvar
kos laikytis. Kasinėjimus atliks specialis
tai; mūsų, skautai, darbas — surasti, tiks
liai vietą pažymėti, aprašyti, nubraižyti
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6 Skautų Aidas 6-7 (1.4-15)

planas ir visų tų medžiagų pasiųsti Kaunan. 
(Vyr. Sk. Stabam Kauno Tuntininkui).

Antras skautų vasaros darbas — su
rinkti savo apylinkės visus vietų vardus 
ir skirtingus nuo literatūrinės (rašto) kalbos 
pasakymus ir žodžius. Lietuvoje kiekvie
na parapija turi savotiškų žodžių, pasa
kymų, patarlių, kurių kitur nerasi.

Susisiekimui gerėjant, didėjant sugy
venimui, kiekvieno Lietuvos užkampio 
kalbos ir papročių pažymiai nyksta, jie 
bendrinas!. Mokyklos ir, bendrai didesnis 
tarpusavis sugyvenimas tų pažymių nyki
mų pagreitina. Žlunga kalbos skirtumai, 
tarmės, dažnai nykę žodžiai pakeičiami 
naujadarais ir kartais suvis nevykusiais. 
Senas žodis, tikras lietuviškas žodis, už
metamas, kaipo iš mados išėjęs, ir jau 
retai bevartojamas.

Didysai karas Lietuvos kaimo tylų 
sudarkė, ramybę sudrumstė, kiekvienas 
užkampis pradėjo kitokį gyvenimų gyventi. 
Pabudęs kaimas, ypač kaimo jaunimas, 
noriai stvarsto be skirtumo įvairius nauja
darus, seka miestelėnų pavyzdį ir, nors 
gerokai atsilikęs nuo miesto, visumet sten
giasi jį pavyti. Suprantama, kad viskas, 
kas sena — seni reikšmingi pasakymai, 
trumpos dainelės, vieno kito daikto pava
dinimai, — metama šalin, imama viskas, 
kas nauja, kas iš knygelės išskaityta arba 
iš kitų kalbos nugirsta ... Jau visas dai
nas jaunimas dainuoja „iš knygų, dažniau
sia kareiviška „nata“ (žingsnio taktan) ir 
gėdisi dainuoti senos dainos, nes toji jau 
yra iš mados išėjusi.

Platus darbas surinkti visi atskiro 
užkampio pažymiai. Šia vasara, skaute, 
nusistatyk atlikti to darbo dalį. Pirmučiau
sia, skautas turi surašyti kiekvieno kaimo 
(dvaro, vienkiemio) žemėse esančius se
novės paminklus (aukščiau nurodyta tvar
ka), vėliau, surašyti upelių, kalnų, pievų, 
balų, ežerų, miškų ir 1.1, vardus. Surašy
mo tvarka sekanti: 1) kiekvieno kaimo 
vietų vardus rašyti atskiram lape; 2) rašyti 
vardus taip, kaip juos ten gyvenantieji 
žmonės taria; 3) lapo forma žemiau nuro
dyta.

Vietoje vartojamus gražius ir savotiš
kus posakius patarles, įvairių daiktų-ra- 
kandų, aprėdalo, valgio pavadinimus rašyti 
vietos tarme atskiram lape.

Surinko (skauto vardas pavardė) 
................ : apskrities................. valsčiaus 

.kaimo. 
Vietų vardai.

N
 N

|

Vardai. Pastabos.

1

2

Piliakalniai:
Kankalais

Kapai (Milžinka
piai:)
Narkūno kapas

Yra daug plitgalių. Kalno 
šlaitai apaugę medžiais. 
Kalno vidurys įdubęs. 
(Smulkesnes žinias teik
ti prie plano).

Kapas sveikas, neišar
tas ir dar niekieno neka- 
sinėtas. Apaugęs dideliais 
medžiais. (Smulkesnias 
žinias teikti prie plano).

3

4

Upeliai:
Vaidys
Šaltona

Ežerai:
ir 1.1.

Įteka Į Šventąją.
Įteka j Vaidį. Kaitria 

vasara išdžiūna.

ir t. t.

Dainas, padavimus, pasakas, burtus 
užrašinėti tiksliai, geriausia vietos tarme; 
jei ko nesugebama atlikti, užrašyti raštu 
vartojama kalba, bet suvis nekeičiant turi
nio ir padavimo, pasakos dvasios. Pada
vimus, dainas pasakas, burtus užrašant 
tiksliai pažymėti, kas pasakų, padavimų 
sekė, arba kas dainų dainavo. Rašyti 
reikia pasakotojo vardas, pavardė, amžius, 
jo gyvenamoji vieta ir iš kurios vietos 
kilęs. Paskutinieji darbai daug sunkiau 
įvykdomi, todėl pasisekimas priklausys 
nuo kiekvieno gabumų.

Šiais metais pakaks ir dviejų pirmųjų 
darbų — 1) senovės paminklų rinkimo ir 
2) aplinkinių kaimų vietų vardų surašymo. 
Skautų štabas rudenį lauks tų dviejų darbų 
rezultatų ir atsiųstų medžiagų, jei galės, 
pats sunaudos arba pasiųs į tam tikrų 
įstaigų, kur ji bus be galo naudinga

Prieš išvykdamas atostogų, skaute, 
neužmiršk pasiruošti. Įsigyk, kų skaitai 
reikalingu įsigyti. Neužmiršk pasitarti su 
savo draugais ir vyresniaisiais, nusistatyk 
darbo planų. Nuo tavęs, jaunas broli, 
priklausys Tautos brangenybių dalis. Nuo 
tavęs priklausys, ar toji dalis žengs ar 
nors popieryje užsiliks ateinančioms kar
toms, iš kur jos ir pažins mūsų Tautos 
praeitį.
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6-7 (14-15) Skautų Aidas 7

Skaute, eik į laukus, eik į žmones! 
žik, viską tėmyk ir viską užrašyk!

Skruzdė.

L. S. A. Vyriausiojo Skautininko 
nusprendimai.

1924 m. gegužio m. 6 d.
§ 1.

Einant Vyriausiojo Štabo Žydų sky
riaus vedėjo skaut. J. Gotlibo pranešimu 
apie Žydų tautybės skautų draugovių atsi- 
skirimą skelbiu išstojusias iš L. S. A. šias 
iraugoves: Kauno d-vė, Šiaulių d-vė ir 
Panevėžio d-vė. Nuo šios dienos Vyr. 
Štabo Žydų skyrių skaityti panaikintų. 
Gaujai Įsikūrusios draugovės tuose vietose 
nerims jų numeraciją.

3 2.
Pavedu visiems tuntininkams ir drau

gininkams įvykdyti II-jo Lietuvos skauti- 
ainkų susivažiavimo nutarimą: iš mėnesinio 
skautų mokesnio kiekvienam skautui išra
šyti „Skautų Aidą“.

§ 3.
Pavedu visiems tuntininkams ir drau

gininkams organizuoti tuntuose ar draugo
vėse nuolatinių žinių teikimą „Skautų Aido“ 
edakcijai iš draugovės, tunto gyvenimo 

ar šiaip, kurios nors, skautybę liečiančios 
nedžiagos.

Kaunas, 1924 m. gegužės m. 14 d.
§ 1.

Tvirtinu naujai susikurusią atskirą Žei
melio skiltĮ — skiltininkas J. Kulikauskas.

(pas.) Vyr. Skaut. Vyr. Štabo 
Viršininkas: Šenbergas.

Pranešimas.
Pranešama Asociacijos tuntininkų ir 

draugininkų žiniai, kad susitarimas su 
Ateitininkų Centro Valdyba dar neįvyko, 
nes ateitininkų atstovai neturėjo įgaliojimo 
galutino susitarimo pasirašyti Todėl Vyr. 
Skautininkas prašo tuntininkų ir draugi
ninkų delei bendradarbiavimo su ateitinin
kų organizacija, iki tam tikro pranešimo 
laikyti galios neturinčiais.

Draugovės darančios vasarą stovyklą 
ir neturinčios palapinių galės jas pasisko
linti Vyr. Štabe. Tuntininkai ar draugi
ninkai privalo pranešti, kuriam laikui ir 
kuriam skaičiui žmonių bus jiems re ka in
gos palapinės. Mariampolė ir Šiauliai 
jau yra užsiprašę palapinių nuo liepos m. 
1 d. Tad pasiskubinkit, nes palapinių 
skaičius yra apibrėžtas.

Visus turinčius medžiagos, bei suma
nymų Lietuvos skautybės vadovėliui, pra
šome siųsti Vyr. Štabui, kuris tuo reikalu 
rūpinas.

Vyr. Skaut. susivažiavimo vardu pa
siuntė sveikinimus Baden — Powell’iui ir 
mūsų šefui dr. J. Aleknai.

. Skautų himnai.*)
I — širmonėlio.

Viens prie kito mes sustokim, 
Už tėvynę ir Dievybę 
Drąsiai mes visi kovokim 
Ir naikinkime piktybę.
Būsime draugais žmonijai, 
Žengkime keliu tikruoju; 
Kelią tieskime tėvynei 
į laimingąjį rytojų.
Meilė broliška, teisybė 
Te nušviečia mūsų kelią, 
O Aukščiausiojo gerybė 
Stiprins jauno skauto galią. 
Mūs linksma šypsą veiduose 
Linksmins vargstančius mūs brolius, 
Stiprins juos ir mus skausmuose; 
Lengvins siekti laimės tolio.

II — Skautuko.
Aukštai plevėsuoja graži vėliava; 
Reikšminga lelija joj’ spindi gražiai. 
Papuoškime veidą mes skauto šypsą 
Ir veskim žmoniją į laimę tiktai.
Močiutė gamta mums gaivina jėgas, — 
Apsaugoti teisėms lietuvių tautos 
Paduokime, broliai, visi mes rankas, 
Darbuokimės naudai brangios Lietuvos. 
Gražiausių idėjų neklaidžios — tiktai 
Dievybė, Tėvynė. Griniausia tiesa 
Te glūdi jaunoj mūs širdyj amžinai, 
Te apsiaučia žemę gryniausia šviesa.

♦) Patiekti l-me skautų himno konkurse.
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8 Skautų Aidas 6-7 (14-15)

Ruoškimės į stovyklas!
Atėjo pavasaris, o kariu su juo ir 

stovyklavimo metas. Stovykla grūdo 
skautus taip fiziniai, taip ir moraliai.

Stovyklos gyvenimas tai yra gyveni
mas gryname ore, kame nors miške ar 
laukuose. Gyvendamas stovykloje, skautas 
daugelio ko išmoksta ir sužino. Statymas 
Įvairių lapinių, tiltų, stalų, lovų ir virimas 
įvairiausių valgio patiekalų teikia skautams 

miško vainikas, apsupąs visų stovyklų — 
skautams palieka neišdildomų ir įdomiausių 
gyvenimo atsiminimų. Sunku yra keliais 
žodžiais apibūdinti tai, kų gauna moraliai 
skautas, būdamas stovykloje.

Žengkite žingsnį į gamtų, tad patys 
pamatysite ir pilnai galėsite apie tai spręsti. 
Prie šio norėčiau paduoti kelis Baden- 
Powell’io žodžius šiuo klausimu, kaip tai: 
„tas negali būti tikru skautu, kuris nepra
leido kelių nakčių po atviru dangumi.

įvairių praktinių žinių’ O be to, kiek 
malonumo teikia skautams Įvairūs žaidimai, 
žvalginėjimai ir pašnekesiai prie laužo! 
Sunku yra įsivaizduoti stovyklų be laužo, 
kuris tarsi esti tos mūsų vienybės simboliu.

Didžiulės liepsnos liežuviai, kurie kyš- 
c i Ja nakties tamsumoje; kibirkščių debesys; 
tamprus šypsančių skautų ratas ir tamsus 

Daugelis musų, skautų, dalo metus į vienų 
savaitę — stovyklos, ir penkias dešimt 
vienų savaitę — jos laukimo“.

Tad ir mes, jeigu norime giliau pa
žinti Tėvynės gamtų ir daugiau Įgauti sau 
praktinių žinių, ruoškimės prie stovyklų ir 
skubėkime išnaudoti stovyklavimo laikų. 

Lapinas.
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6-7 (14-15) Skautų Aidas 9

Skilčių siluetai.
Mūsų draugovėse kiekviena skiltis 

turi sau pasirinkusi mūsų šalyj gyvenančių 
žvėries ar paukščio vardą. Kiekvienas 
skiltininkas savo lazdos viršūnėje prisega 
skilties gairelę, kurioje yra nupaišytas tos 
skilties žvėries siluetas.

sau žvėrį, skilties skautai stengiasi sužinoti 
jo gyvenamąsias vietas (kokioje apylinkėje 
jie daugiausia gyvena), sekti jų gyvenimą, 
gerai susipažinti su jų pėdsakais, arti 
pi isisėlinti prie jų, gerai ištirti to žvėries 
papročius, jo mitimą ir jo šūkį (be galo 
svarbu yra dar tat, kad skautai arti pri- 
stsėlinę nufotografuotų žvėrį ir tuo būdu

Labai dažnai tenka išgirsti keisti 
žmonių nusistebėjimai, pajuokos ir net 
užklausimai: „kam tat reikalinga“ ir „kokią 
naudą skautams atneša tie vaizduojamieji 
žvėrys?“ Skautybėje nieko nėra be reikš
mės. Taip ir čia. Toks pasirinkimas 
skiltyse sau betkokio žvėries turi gilios 
pedagoginės reikšmės skautuose. Pasirinkę 

sudarytų ištisą tos skiltes žvėries seriją).
Šūkiai skiltims sudaro labai didelį 

patogumą susišaukimui kits kito ir atlie
kant (ypač nakties metu) įvairius žaidimus. 
Nakties metu, einant grandine ir norint 
prisisėlinti prie priešo stovyklos, reikalinga 
susižinojimas vieno su kitu, ir užtat pa
vojinga būtų rėkauti ir švilpauti priešo
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10 Skautų Aidas 6-7 (14-15)

zonoje, skiltininkai gi, gerai pažinę savo 
žvėries šūkį, puikiai galės susižinoti vienas 
su kitu, nekreipdami Į tai priešininko domės.

Užsiimant skilčiai vakarais patartina

mėginti vaizduoti rankomis savo žvėries 
šešėlį (žiūr. į paveikslų). Tat paįvairins 
užsiėmimo eigų ir suįdomins skautus savo 
skilties silueto tyrinėjimu. Lapinas.

(B. d.)

Rygos lietuvių skautai.
S. m. gegužės mėn. 29 d., per Šeštines, 

pripuolamai man teko būti Rygoj Ir tenai 
susipažinti su vietine lietuvių skautų drau
gove. Įspūdį iš jų aš parsivežiau be galo 
gerų. Ilga išsirikiavusi jaunų, linksmų 
skautų eilė darė iš tikrųjų malonaus įspū
džio. Linksma širdyje pasidarė, kai pa
mačiau svetimoj šaly taip puikiai suorga
nizuotus lietuvių skautų būrius. Iš dalies 
net nustebau, pamatęs tiek puikių vyrukų 
-skautų: kuriems irgi, matyt, rūpi, kaip ir 
visiems lietuviams, mūsų Tautos ateitis. 
Pilni tautiškumo dvasios, jie žygioja Rygos 
gatvėmis ir dainuoja sau lietuviškas, tau
tiškas dainas. Jų baltoje plevėsuojančioje 
vėliavoje žymisi mūsų tautinis kryžius su 
trispalvių-lietuvišku skydu vidury. Jų ūpas 
— pakilęs dirbti savo Tėvynei. Žodžiu, 
tenka vien tik pasigėrėti mūsų broliais 
Rygiečiais.

Būnant svečiais mus irgi gerai priėmė.
Išėjus iš bažnyčios dr-kas instr. S. Bur- 

levičius pristatė mus dr-vei ir paskui kartu 
su visais skautais žygiavom į „Šviesos“ 
dr-jos būstų. Iš ten būgneliui pliekiant 
žygiavome į štabų, kame, kartu su skautais 
nusifotografavę, ėjome apžiūrėt likusių nuo 
skautų parodos dalykėlių.

Ir čia, matyt, lietuvių skautų žymiai 
pasidarbuota, nes buvo pagaminta gan 
gerų ir dailių dalykėlių.

Vakare buvom užkviesti „Šviesos“ 
vakarėlio, iš kurio, broliškai su skautais 
atsisveikinę, skubėjom traukiniu.

Gaila tik vieno buvo — kad taip maža 
teteko būti ir matytis su lietuvių skautais,

tačiau man rodos, kad neužilgo mes visi 
su jais pasimatysim ir broliškai paspausim 
vieni kitiems rankas. Lapinas.

Kaunas. Šv. Jurgio šventės 
įspūdžiai.

Diena buvo negraži. Tarpais lijo, 
tarpais snigo. Iš priežasties tokio blogo 
oro turėjom pasitenkinti tiktai iškilminga 
Kauno Tunto sueiga, kuri įvyko „Aušros“ 
gimnazijos salėje. Draugovės atvyko 15‘/2 
vai. Atvyko tik 3 draugovės, būtent: I ir 
IV berniukų ir 1 mergaičių. Bet visos 
iškilmės prasidėjo tik 16 vai. Be to at
vyko daug provincijos skautų ir gerb. 
Vsev. Šenbergas, Aloyzas Valušis, Kau
no Tunto viršininkas A. Mačiuika Tunto 
adj. Viktoras Čečeta, ir p. Navickienė 
Šventę atidarė Vsev. Šenbergas trum
pa prakalbėle; po jo kalbėjo 1. e. 
vyr. sk. V-ko p. Aloyzas Valušis, Kauno 
tuntininkas A. Mačiuika, primindamas 
įžodžio reikšmę, liepdamas pastarųjį vie
nam skautų pakartoti, ir perskaitė L. Sk. 
Asoc. įsakymus. Be to, daug džiaugsmo 
turėjom, nes daug skautų pakėlė į skautinin
kus, paskautininkus ir net vienų į vyresn. 
skautininkus. Iš Kauno Tunto skautes į 
paskautininkus—šiuos: I mergaičių drau
govės draugininkę skiltininkę Viktę Šike- 
raitę ir Tunto adjutantų skiltininkų Vikto
rų Cečetų; į skautininkus: 1-os berniukų 
draugovės draugininkų paskautininkų Vy
tautų Civinskų ir IlI-os berniukų draugo
vės draugininkų paskautininkų Sokolskį. 
Taipogi daug, provincijos skautų gavo 
aukštesnius laipsnius. Kiekvienam gavu
siam aukštesnį laipsnį skautui ir mūsų
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6-1 (14-15) Skautų Aidas 11

vyresnybei sušukom po 3 kart „valio“. 
Po investitūrų sveikino Kauno skautus* 
įvairių Lietuvos Draugovių atstovai ir 
atsiuntė pasveikinimą Lietuvos skautams 
Latvijos skautai. Visiems pasveikinimams 
atsakėme taipogi garsiu „valio“.

Po to žaidėm ir dainavom. Mūsų 
svečiai atsisveikino. Vyriausias skauti
ninkas Vsevolodas Šenbergas paminėjo, 
jog Ministerių Kabinetas asignavo skau
tams kelionei Tarptautinėn Siovyklon 
Danijoje 15,000 litų. Skiltininkai po to 
išdalijo mums „Sk. Aidą“, ir mes išsiskirs
tėm namo. Šiemet nors ir linksma buvo, 
bet tik pirma pasitaiko tokia Šv. Jurgio 
šventė, kad visą laiką išsėdėtume salėje.

Kauno Skautas.
Kaunas. Gegužės 1 d. Kauno skau

tai susirinko „Aušros“ gimnazijos kieme, 
iš kur karo dūdų orkestro sutikti ir lydimi, 
nužygiavo pro Vytauto kalną į Parado 
aikštę. Tenai buvo atlikta „Vilniaus me
džio“ sodinimo šventės iškilmės ir cere
monijos. Pirmiau už kitas organizacijas 
skautai apleido narado aikštę ir atvyko į 
Karo muzejų. ^ia dalis skautų su drau
govių ir skilčių vėliavomis suėjo į muze- 
jaus sodelį, kur buvo sustatyti prie Basa
navičiaus paminklo, o kita dalis padėjo 
palaikyti minioje tvarkos. Ir parado aikš- 
jėje ir Karo muzejaus sodelyje buvo 
daromos filmų nuotraukos, ir po daug 
sykių fotografuojama. Po pietų ir vakare, 
laike nemokamų vaidinimų, skautai, drauge 
su kitų organizacijų atstovais, ėjo Valsty
binio teatro aptarnautojų pareigas ir dirbo 
kitus jiems pavestus patarnavimo darbus.

Kauno tunto draugovėse eina ruošos 
darbas prie besiartinančios vasaros iš
kilų ir stovyklų. Tunte yra daug skautų, 
turinčių dviračius ir galinčių sudaryti dvi
ratininkų būrį, kuris artimiausioj ateity ir 
bus įsteigtas. Tuo būdu Kauno skautai 
lengviau galės susisiekti su kitų tuntų 
skautais.

ŠIAULIAI.
P. šv. ministeris Šiaulių tunte.

Balandžio mėn. pradžioj pasklido 
gimnazijoj gandų, kad atvažiuojąs p. šv. 
ministeris. Ir, iš tiesų, turėjome garbės 
Jį pamatysi tunto sueigoj, kuri įvyko Šiaulių 
gimnazijos salėj (Tilžės g.) 1924 m. IV. 5 d.

Gražiai visiems išsirikiavus, kiekvienas

užslėptu įdomavimos laukė tos iškilmingos 
valandos, kuri vis artinasi. Štai pasigirdo 
skardus tuntininko balsas, „pagarba“......
pro duris, žiūrime, įeina p. p.: šv. min., 
A. M. D. direktorius ir Š. G. direktorius. 
Po tūlų pasisveikinimų pradėta skautų-čių 
gimnastika.

Gimnastika taip vienų taip kitų nusi
sekė gana gerai: kiekvieno-os veide galima 
buvo įžvelgt linksmai slėpininga šypsena; 
visi gan energingai atliko keletą gimnas- 
tinių pratimų, visuose-ose galima buvo 
pastebėt patvara, savystovumas, — kas 
rodyte rodo, kad kūno kultūros srity 
Šiaulių tunto skautų-čių yra šis tas nuveikta. 
Nusifotografavus skaučių sudainuota pora 
dainelių.

Čia tenka pažymėti, kad daugelis 
skautų nebuvo dainavimo dalyviais, aišku, 
smerktina. Dainelė taip savo melodija, 
taip žodžiais mus riša su kuo tai aukštesniu, 
pakelia mus virš žemės ribų ir siekia 
aukštybių. Tad reikia tikėtis, kad neto
limoj ateity ne vien iš skaučių, bet ir iš 
visų skautų krūtinių plauks garsūs dainelių 
aidai.

Po to padaryta dar keletas žaidmų. 
Žodžiu, iš visa ko galima tikėtis, kad 
Gebiamieji Svečiai išsinešė ne per blo
giausių įspūdžių. A. Adiklis.

Tunto vakaras.
Š. mt. gegužės 51 d., Šiaulių Tuntas 

pirmą sykį surengė vakarą.
Vos tik nuaidėjo paskutinieji tre

čiojo skambučio, garsai išeina į avan
scena skautė ir padeklamuoja „Skautų 
himną“. Jai nuėjus pasikelia uždanga ir 
scenoj pasirodo „Lapinų“ draugovės 1-oji 
„Arų“ skiltis su dūdomis rankose ir di
džiuliu bugnu viduryje. Viso 10 skautų. 
Skiltininkui V. Šlėviui davus ženklą, pa
sigirsta gerai žinoma melodija „Lietuva 
tėvynė mūsų . . .“. Sustoja visa publika. 
Kaip jautėsi visi — nežinau, bet aš, bra, 
ką tik neišsižiojau. Bene bus tai pirmas 
šitoks atsitikimas Lietuvoje. Toksai pa
vyzdys įsidėmėtinas visiems Lietuvos skau
tams, nes parodo daug pasišventimo ir 
enerergijos, kurią parodė jauni skautai, 
maždaug vieno mėnesio laike, pramokę 
sugriežt dūdomis Tautos himną.

Jiems pabaigus, tuntinikas skautininkas 
Kalmatavičius trumpai, vaizdžiai, papasa-
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kojo susirinkusiai publikai: kas tai yra 
skautai, kokie jų tikslai ir 1.1.

Po tuntininko prakalbos gyvesnieji 
tunto artistai sulošė pask, Ing. Tamošau
sko veikaliukų „Tikslo keliais“ — 3 veks. 
vaizd. iš škautų gyvenimo. Publikai’pati
ko, nes autorius nors patsai lošė, turėjo 
po vaidinimo dar syki pasirodyti scenoje.

Tuo programa ir užsibaigė. Paskiau, 
kaip paprastai, norintieji pažaidė ir pašoko.

Negalima nepaminei, kad turėjome 
svečių — kaimo skautų. Jie atvyko, iš 
Kairių (7 kilm. nuo Šiaulių) vedami tenyk
štės mokyt, skilt. L. Meškutės, kuri Pra
dinės Mokyklos mokinių tarpe turi suor
ganizavus skautų būrelius.

Galų gale sugriežus „Arams“ maršų, 
visi patenkinti nudūlinom namo. . .

Oi, vieno tik užmiršau paminėti, kad 
norintiems išbandyti savo laimę, buvo 
lotarėja, o sušilusiems ir išalkusiems bu
fetas su daugybe butelių limonado.

Gal i orkos inteligentas.
— Š. m. gegužės mėn. 11 d. įvyko 

Šiaulių skaučių I-os dr-vės sueiga. Buvo 
pranešta, kad draugininkei Al. Veitaitei 
pasiliuosavus nuo dr-vės vedimo, jos 
pareigas eina vyr. skilt. Ona Jakubėnaitė.

Dabartiniu laiku draugovėj yra 4 skil
tys, kurios daro iškilas, užsiėmimus ir t. t. 
Apart to, nekurios skautės lanko Šiaulių 
Tunto skiltininkų kursus.

I dr-vės koresp.
A. A.

1 Vytauto dr-vė šiame laikotarpyje 
atskirai yra padariusi dvi sueigi.

Pirmojoj, kuri įvyko 1924 m. 25 d., 
buvo pakviestas VIII-a kl. mok. Al. Leva- 
nas padaryt paskaitų iš „Abstinencijos“ 
srities.

Nors trumpai, bet vaizdžiai papasa
kojo, kaip sparčiai alkoholis plinta žmo
nijoj, pažymėdamas, jog šis baisusis (kaip 
skautų, taip visos žmonijos) priešas yra 
be galo giliai įsišaknijęs žmonėse, jog 
alkoholis, kaipo toks, griauna bent kokių 
kilnesnę idėjų, kad alkoholis žmogų pa
daro visame kame regresuojantį; ypatingai 
doros ir tobulėjimo dalykuose, kas galima 
ne retai pastebėti ir Lietuvoj.

Tad ragino skautus ne vien savyje 
nešioti kilnių abstinencijos idėjų, ne vien 
pačiam negerti ir nerūkyti; bet nešt tų 

.šviesų susipratimo žiburėlį į kaimus, plėšt 
jį surūkusiose bakūžėse: mūsų broliams, 
sesutėms; duot jiems suprast, kame tikroji 
tiesa, naikint nesusipratimo ir melo sėklas 
ir tuo pačiu gelbėt mūsų jaunutę tėvynę 
nuo pražūties.

Paskaita, matyt, giliai įsmigo jaunų 
skautų sielose, nes nekurie jau tariasi 
kilsiu provincijon skelbti kilnios „skauty- 
bės“ idėjos, — kas aišku, sveikintina ir 
patartina.

Belieka palinkėt jiems gero pasisekimo.
Po paskaitos buvo keletas žaidimų, 

k. a.: mazgų rišimas, kimo žaidimas ir k. 
Pažymėtina, kad II-skilties skil. V. Stulgys 
stebėtinai greit rišo mazgus, būtent per 
13 sek., kas rodo jo nemenkų prasilavi- 
nimų šioj srityj.

Antroj sueigoj, kuri įvyko 1924. IV. 5 d., 
buvo svarstoma daug įvairių klausimų, 
iš kurių pažymėtinas, pavyzdžiui „stygų 
orkestro klausimas.

Labai pagirtina, kad skautai susido
mėjo muzika, nutardami sudaryti stygų 
orkestrų. Nes šiaip ar taip gyvenime kiek
vienam žmogui, juo labiau skautui, svar
bu skirti harmonija nuo disonasų (plates
nės to žodžio prasmės). —

Be to, nutarta kuogreičiausiai įsigyti 
uniforma.

Iš šios sueigos įvykių minėtinas pa
šnekesys prie laužo.

Dr. K. Laucius papasakojo apysakų 
iš jaunuolių gyvenimo, iškeldamas aikštėn 
du elementu: blogųjį ir gerųjį; bet pats 
jokios išvados nedarydamas, atsiklausia 
vieno kito skauto: charakterizuoti jo pa
pasakotųjų mintį ir ar suvokė tos apysakos 
pagrindinę idėjų.

Ši sistema jauniems skautams, auklė
jimu žvilgsniu yra labai naudinga.

I. Vytauto dr. koresp. Al. Adiklis.
Mariampolė. Š. m. gegužės m. 12 d. 

buvo švenčiama Mariampolės tunto dvejų 
metų sukaktuvių šventė. Kaip paprastai 
šventės, taip ir ši prasidėjo pamaldomis. 
Į bažnyčių ir atgal gimnazijon skautams 
einant, griežė vietos ugniagesių orkestras. 
Gimnazijos kieme buvo paradas. Po to 
sekė įžodis ir įvairūs skautų darbeliai ir 
žaidimai.

Kadangi oras buvo gražus, tai ne vien 
kviestoji publika, bet ir šiaip daug kas 
buvo atėję pažiūrėti. Žiūrėtojai labai do-
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mėjos skautų paradu, įžodžiu ir jų atlieka
mais darbeliais, nes visa buvo atlikta, 
pasakysiu, gana gerai.

Šventė baigęs dr-kų ir skiltininkų 
vakariene. Čia, be keletos kalbų, buvo 
padainuta, pajuokauta ir šaukta skautybės 
darbuotojams trukšmingų „valio“.

Bendrai, turiu pastebėti, kad šiemet, 
gegužės mėn. 1 d. dalivaudami Vilniaus 
Medžio sodinimo šventėj, laike savo šven
tės (V-12 d.) ir gegužės mėn. 15 d. Tautos 
šventėj, skautai tiek plačiose visuomenės 
masėse, tiek valdančiose sferose užkariavo 
sau daugel simpatijos; belieka tik kasdie
niniu gyvenimu parodyti jiem, kad mes 
— skautai.

Petras B.
Telšiai, jau 1923 metų vidury įsikūrė 

Telšiuose skautų organizacija. Iš pradžios 
jos veikimas buvo silpnas, nors skaičius 
buvo didokas, — mat del to, kad senų 
skautų, kurie būtų atatikę skiltininkų pa
reigoms visai nebuvo; taipgi ir pats tun- 
tininkas nesugebėjo savo pareigų atatin
kamai išpildyti.

Laikui bėgant skautų skaičius mažė
jo, ir buvo permatoma, kad Telšiuose 
skautai žlugs. Tik dėka paskautininko 
Ig. Tamošausko, kuris nurodinėjo Telšių 
skautų vedėjui, kaip elgties ir kaip būrti 
skautus, skautai nežuvo.

Užtat dabartiniu laiku skautai Telšiuo
se gyvuoja gerokai, daroma kas savaitė 
sueigos, per kurias laikomos yra paskai
tos, daroma pranešimai, atliekama gim
nastika ir žaidimai. Taip pat Telšių skau
tai priguli prie Lietuvos skautų Asociaci
jos, kaipo atskira skautų skiltis.

Mūsų ūpas pakilęs, ir manoma, kad 
greitu laiku visi skautai laikys kvotimus 
į III laipsnį.

K. Milvydas.
Linkuva. Baden-Pawell’io užmegz

toji auklėjimo sistema — skautybė plečia
si po visų pasaulį. Ji dabar yra jau išsi
plėtusi ne tik visose Europos tautose, bet 
taipgi ir kitose pasaulio dalyse, pav.; Ame
rikoj Afrikoj ir k. Skautybė pasiekė ir 
mūsų Lietuvų, kame atskiruose miestuose 
ir miesteliuose yra jau ne mažas skautų 
skaičius. Taip pat ir pas mus Linkuvoj, 
jau pradeda vystytis skautybė. Todėl 
apie jos pradžių ir dabartinę padėtį norė

čiau tarti keletu žodžių. Mūsų gimnazijoj 
iki 1923 m. rudens tarp mokinių nebuvo 
jokio skautybės judėjimo. Nors, tiesa, 
jau buvo tokių mokinių, kurie įdomavosi 
skautybė, bet viešai veikti nebuvo pradė
ję. 1923 m. rudenį iš Šiaulių gimnazijos 
persikėlęs į mūsų gimnazijos V klasę, 
P. Liepa, IlI-ojo laipsnio skautas, pradė
jo mokinių tarpe skleisti skautybės įdejų. 
Atsirado pritariančių. Netrukus buvo su
organizuota pirmoji skiltis, vadovaujama 
P. Liepos ir tuojau pradėjo rengtis į III-jį 
laipsnį. Gruodžio mėnesį padavėme Gimn. 
Direktoriui organizacijos įstatus, kuriuos 
po Kalėdų užtvirtino, ir nuo to laiko ga
lėjome viešai veikti. Šiemet buvo padarytų 
keletas užsiėmimų ir viena iškila.

Pas mus skautybė įdomaujasi ne vien 
berniukai, bet taipgi ir mergaitės. Tikimės, 
kad ateity bus ir mergaičių skilčių. Praei
toje sueigoje išsirinkome draugovei vardų 
„Algimanto“. Galima tikėtis, ateity, mūsų 
veikimas sustiprės, ir mes galėsime lai
mingai žengti skautybės nutiestais keliais.

Linkuvos Algimanto dr-ės kor.: Pevo.
Ped. prierašas. Ar esate pranešę 

apie savo veikimų Vyr. Skautų štabui?
Mariampolė. 1924. IV. 7 d. „Skautų 

Aido“ skaitytojai apie Mariampolės skau
tus yra šiek tiek girdėję. Bet aš manau 
nenusidėsiųs dar kelis žodelius taręs. 
Šiemet mūsų tunte yra 6 draugovės: 4 
vyrų ir 2 mergaičių. Skautais yra dau
giausiai žemesniųjų klasių mokiniai, am
žiaus maždaug nuo 11 ligi 17 metų. Iš 
vienos pusės, atrodo, kad per jaunus pri
ima į skautų eiles. Anglijoj, kame berniu
kai greičiau subręsta, nei pas mus, tepri
ima tik nuo 12-os metų, gi pas mus pri
ima net ir nuo 11, tuo tarpu kai tereiktų 
priimti maždaug 14 metų. Aš manau, 
jog iš jaunesnių asmenų būtų geistina 
sutverti „vilkiukų“ būreliai.

Susiskirsčiusiose draugovėse yra daug 
miestiečių skautų. Aš manau, kad jeigu 
miestiečiai sudarytų atskiras skiltis, tai 
būtų kur kas geriau, nes jie galėtų per 
atostogas daryti skautiškus užsiėmimus. 
Aš manau, jog miestiečiai skautai atkreips 
į tat domę.

Jūsų Kazys.

13



14 Skautų Aidas 6-7 (14-15'

Dešimtis
gamtos mylėtojo Įstatų.

1. Leisk kiekvienam gyvuliui ir augalui 
gyventi gamtoje. Nerink vardan žaislo 
augalų, plestekių, vabalų ir t. t. kolekcijų. 
Jeigu tu nori rimtai užsiimti jų kolekcija, 
tai dirbk tatai prižiūrimas ir vadovaujamas 
nusimanančių tame dalyke žmonių.

2. Palik retus augalus, gyvulius, kalnų 
veislės ir t. t. tose vietose, kame jie ran
dasi; atmink, kad tavo artimas irgi nori 
pasigrožėti jų grože ir kad tu turi palai
kyti gamtoje grožę.

3. Nerauk jokių augalų su šaknimis, 
nelaužyk medžių šakų ir krūmų. Jeigu tau 
reikalingas šakelės, tai nuplauk jas peiliu 
ar žirklėmis. Niekumet nepiauk žievės 
aplink kamienų.

4. Niekumet nerauk gėlių, jeigu jos 
tau nereikalingos; jeigu rauni, tai prižiū
rėk, kad nebūtų pagadinta kamieno, ir 
visuomet palik nors keletu žiedų tam, kad 
jie atneštų sėklų.

5. Visokeriopai rūpinkis apie paukš
čius, kuriuos pastaruoju laiku labai nai
kina. Tuo tikslų dėk jiems į numatyk 
vietų valgį, dirbdink jiems namelius, kurie 
tarnautų jiems vieta paukštukams išperėti 
ir t. t.

6. Jeigu randi lizdų, tai laikykis iš 
tolo nuo jo. Neprisilytėk nei prie lizdo 
nei prie kiaušinių, nei prie paukštukų ii 
niekam nesakyk apie radimų.

7. Saugok gyvulius, kurie klaidinga 
laikomi žalingais, bet iš tikrųjų laba 
naudingi žmogui, k. pav. varlė, ežys, žem- 
rausys ir t. t.

8. Jeigu tu nori panaikinti iš tiesi 
žalingus gyvius, tai užmušinėk juos kaip 
galima greitai ir be kančių. Nekankinti 
nei žalingų nei nežalingų gyvių.

9. Nemėtyk be reikalo miške, parke 
pievoje ir t. t. gėlių, popierių ir kitų tai 
nereikalingų daiktų.

10. Sergėk, abelnai, visų tave apsu 
pančių aplinkumų' nuo visokio betikslic 
naikinimo, skaitykis su senais papročiais 
bet ir neužmiršk žengti pirmyn.

SKAUTU SKAITYMAI.
„LAPINU“ ŠVENTĖ.

S. Maudykloje.
— Žinote, kų aš jums pasakysiu? — 

tarė skiltininkas Eimutis kreipdamasis į 
savo skilties skautus — Alfonsų Mačiulį 
ir Juozų Šlapelį!

— Jeigu taip ir toliau tęsis, tai mes, 
Lapinai, pasirodysim paskutiniausia skil
tim visoje mūsų draugovėje.

— Kodėl? — paklausė Mačiulis.
— Labai paprastai, — atsakėEimutis:— 

Nors ir nemalonu, bet vis tik reikia pri
sipažinti, kad pastaruoju laiku mes su- 
tingome. Šeši mėnesiai tam atgal, mes 
skaitėmės geriausia skiltimi, bet nuo to 
laiko kai Vladas Mėrūnas tapo Briedžių 

skilties skiltininku, jis padarė su save 
skilties skautais tiesiog stebuklus. Jis 
lengvosios atletikos specialistas ir to 
srity taip ištrenėravo savo skiltį, kad bokse 
bėgimuose, gimnastikoje — kiekvienai 
Briedis pamuš kiekvienų mūsų Lapinų 
Be to, dar vienas dabar naujai įstojęs 
jo skiltį skautas — Malinauskas yra be 
vielio telegrafo žinovas. Žodžiu, mums 
nemanyti jų perviršyti! O paskui vėl — 
Kurapkų arba Taurų skiltis? Kurapko: 
dešimt sykių geriau signalizuoja, negi 
mes; Taurai dabar tapo pirmoj pagalbo 
tikrais artistais, — o mes? Mes, La
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pinai, nė kuo nepažengėm pirmyn. . . ir 
net, galimas daiktas, nužengėm atgal, — 
pridėjo jis po trumpos pauzos. — Ir visa 
tai pradėjo eiti nuo to laiko, kai mes 
netekom Kiškučio, Varno ir Niaukaus, — 
tęsė jis toliau. — Aš kiekvienų dienų 
gailiuos, kad jiems prisiėjo išeiti, del to 
kad šie trys, naujai įstoję pas mus skil- 
tin, jiems nei į puspadžius netinka. Ypa
tingai aš nesupratu to mažiuko Naujelio. 
Kas tai per skautas? . . Bet reikia vis 
lik pasakyt, jeigu mes norėtume atitaisyti 
savo padarytų klaidų ir įstoti senon va- 
gon, tai vienintelė išeitis — mokintis spe
cialybės, o dar geriau kelių. Man norė
tųsi, kad visi Lapinai būtų pirmo laipsnio 
skautai, o norint tokiais tapti reikia gerai 
mokėti plaukioti. Kodėl gi pradžiai mums 
neužsiimti plaukiojimu? Paskui mes galė
kime pratintis gaisro atsitikimuose ir dar 
sai kame. Jeigu judu abu man padėsita — 
aš tikras, kad mes galėsime padaryti 
stebuklų. Ar sutinkate judu man padėti?

— Taip, mielu noru, — tarė Mačiulis.
— Aš pasirengęs dirbti visa, kas 

reikalinga skilties labui, — pareiškė Šla
pelis.

— Puiku! Tuomet galima pradėti net 
šiandienų. Dabar dar septynių nėra, o 
maudyklos atidarytos iki devynių. Jeigu 
pas kų nors nebus pinigų, aš galėsiu už
mokėti už jį. Pas mane kišenėje dar 
randasi kokie trys litai. —

Visi Lapinai išgirdę, kų jiems pa
reiškė skiltininkas, — visi be vieno, iš 
džiaugsmo net šokinėjo. Tas vienas tai 
ir buvo Naujelis — mažas, sudžiūvęs, ner- 
vuotas berniukas.

— Maudytis? — išsigandęs tarė jis. — 
Ne-e, ačiū — tai jau neisiu.

— Kvailumas! ... — tarė Eimutis,— 
tu turi eiti. Aš nenoriu girdėti jokių at- 
sikalbėjimų.

Julius Naujelis pabalo, kaip drobė, ir 
jo lūpos drebėjo, kai jis atsakinėjo:

— Prašau tavęs . . . Eimuti . . . ne
liepk man eiti. Aš ... aš nemėgstu gilaus 
vandens . . .

Jo prisipažinimas buvo sutiktas draugų 
juoku, bet skiltininkas greitai nuramdė 
juokdarius.

— Nėra ko juoktis, — užkirto jis, — 
jūs jo' nesuprantant.

Paskui vėl, kreipdamasis į Naujelį, 
meiliai tarė:

— Bijoti tau nėra ko, Juliau: aš pri
žiūrėsiu tave, kad nepaskęstum. O kuo
met tu išsimaudysi keletu sykių, tai visų 
tavo baimę — kaip ranka nuims.

— Bijau, kad ne. Matai, skiltininke, 
kai aš tebebuvau mažas, vienų sykį aš vos 
tik nepaskendau, ir nuo to laiko aš ne
galiu žiūrėti į vandenį. Aš žinau, kad 
tu mane vadinsi bailiu, bet aš vis tik 
geriau neisiu skiltininke! —

Eimutis galvojo. Jeigu jis leis Nau- 
jeliui neiti, tai visas jo planas — pada
ryti visų skiltį pirmojo laipsnio — iširs.

Bet, iš antros pusės, jis gerai žinojo, 
kad Naujelį privertus vėl nieko neišeis. 
Tiktai taktu galima išlošti byla.

— Aš suprantu, Naujeli!—švelniai tarė 
jis, — kad mintis lįsti tuojau vandenin 
tau labai nemaloni, bet paskui tat persi
mainys. Tu žinai, kad negalima tapti 
pirmojo laipsnio skautu kol nemokėsi 
pliaukioti. Baden — Powelis priduoda 
didelės reikšmės mokėjimui plaukioti.

— Tuo būdu, man niekumet neprisi
eis tapti pirmojo laipsnio skautu? — nu
liūdęs paklausė Naujelis.

— Kodėl ne! — linksmai atsakė Ei
mutis. — Tau reikia tiktai nusistatyti sykį, 
o paskui eis savaime. Aš žinau, kad pas 
tave yra vyriškumo. Trys dienos atgal 
aš mačiau, kaip tu padėjai senai obuolių 
pardavėjai įtraukti jos ratukus į kalnelį. 
Daugelis berniukų to nebūtų padarę iš 
baimės pajuoktiems būti, o tu nesidrovėjai. 
Plaukiojime tu irgi tas pats. Reikia tiktai 
pasakyti sau „aš tat padarysiu“, ir dau
giau nieko. Kuomet tu priprasi prie 
vandens, tu pats juoksies iš dabartinės 
savo baimės. Na, pagaliau, nors eik ir 
pažiūrėk, kaip mes plaukiosime. —

Tam Naujelis nesipriešino.
Tuo laiku, kuomet jie priėjo mau

dyklos, Naujelis matomai, šiek tiek buvo 
palaužęs savo bailumų prie vandens.

Iš aštuonių Lapinų tik keturi temokėjo 
plaukioti, tame skaičiuje Mačiulis ir Šla
pelis, kiti gi, daugiausiai, tik taškėsi van
denyje.

Naujelis stovėjo tiltuke ir žiūrėjo, kaip 
Eimutis, baigęs vienam savo skilties 
skanių pamokų, dabar lipo iš vandens į
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tiltelį. Eidamas jis sustojo ir prabilo į 
Naujelį.

— Lįsk ir tu, Juliau: vanduo be galo 
geras. Aš tave laikysiu — ir duodu žodį, 
kad su tavim nieko neatsitiks. Tiktai 
penkioms minutėms. Gerai?!

— Aš . . . ne . . . žinau . . .
Eimutis pertraukė jį.
— Sutinki?! Valio! Trusikus rasi 

mano nusirengiamojoj. Kaip matai — pas 
mus maudykloj, be mūsų kompanijos, nieko 
nėra. Skubėk gi, aš ateisiu pas tave, 
kai tu būsi apsirengęs.

Naujelis nubėgo nusirengiamajan, o 
Eimutis, džiaugdamasis savo pergale, pa
sinėrė ir ėmė plaukioti, būdamas pačiame 
geriausiame ūpe.

Išnėręs iš vandens, jis pamatė jau 
bestovintį tiltelyje Naujelį.

— Einu! — sušuko jis.
Bet pirm, negu jis suspėjo priplaukti 

prie jo ir padėti jam nulipti nuo tiltelio, 
atsitiko tai, kas sugadino visų dalykų.

Koks tai vaikėzas, baigęs rengtis 
išėjo iš nusirengiamosios paskui Naujelio 
ir, pamatęs, kad šis drebėdamas atsistojo 
pačiame tiltelio krašte, pribėgo prie jo ir 
smarkiai pastūmė.

Išgųsčio riksmas praskambėjo mau
dykloje, kuomet Naujelis pasijuto bekrin- 
tųs į vandenį. O sekantį akimirksnį, jis 
pranyko vandenyje.

— Kaip tau negėda! — piktai sušuko 
Eimutis.

Vaikinas gardžiai nusijuokė ir išbėgo 
sau iš maudyklos. Kai jam - tai buvo 
linksmas šposas.

Toj vietoj, kur įkrito Naujelis, buvo 
gan giliai.

Keliais dideliais pasispyrimais Eimutis 
priplaukė prie vietos ir sugriebė berniukų.

Baisus išgųstis reiškėsi jo veide, ir 
jis visomis jėgomis stengėsi nusitvert 
Eimučio.

— Gelbėk mane! Gelbėk! Neapleisk! — 
šaukė Naujelis.

— Užteks, Juliau; čia negilu, matai? 
Nedaryk scenos. Man labai gaila, kad 
šitas asilas tave pastūmė. Bet aš nesu
spėjau jam to sutrukdyti. Pasistengk su
sivaldyti.

Bet Naujelis buvo tokioj padėty, kad 
nieko nesuprato. Eimutis nuvedė jį į nu

sirengiamųjų, gerai ištrynė ir padėjo jam 
apsirengti.

Visų tų atsitikimų matė Bronius Jo- 
kūbėnas, Taurų skiltininkas, kuris įėjo 
maudyklon minutė prieš tai su savo draugu 
Stasiu.

— Aš maniau, Eimuti, kad pas tave, 
Lapinų tarpe, berniukai kur kas geresni — 
pajuokdamas pastebėjo Stasys.

— Jeigu tas „pabėgėlis“ yra vienas 
pavyzdingiausių iš tavo skilties, tai aš 
tavo dėtas, būčiau pasiieškojęs daug ge
resnių berniukų, negu šitie.

Eimutis buvo be galo įerzintas ne 
tiek tais Stasio žodžiais, kiek pačiu at
sitikimu. Jis gerai žinojo, kad dabar ilg^ 
laikų jokia jėga negalės įtraukti Naujelio 
maudyklon. O tat reiškia iširimų viso 
plano — padaryti iš Lapinų pirmojo laipsnio 
skautus.

Bet vis tik jis griežtai atriežė:
— Mūsų Lapinai bus ne blogesni m 

kitus, tik jeigu kvaili asilai, kurie nieko 
nesupranta, nekis savo nosies ten, kui 
nereikia.

Stasys tiktai pagūsčiojo petimis ir 
žvilgterėjęs į Jokūbėnų, nusišypsojo.

II. Atsitikimas su jaučiais.
Eimučiui buvo be galo nemalonu, kad 

mėginimas prijaukinti Naujelį prie vandens 
pasibaigė neigiamai. O kuomet jau liku
sieji Lapinai užtenkamai buvo išsilavinu 
plaukiojime, Eimutis pradėjo su jais užsi
iminėti gaisro atsitikimuose.

Čia mažasai Naujelis pasirodė ne is 
paskutiniųjų. Jis buvo lengvutis, kaip 
plunksna, laipiodavo, kaip beždžionė, ii 
nelaukdamas komandos šokinėdavo an 
ištempto brezento.

— Nors vieno dalyko jis nesibijo,— 
tarė pats sau Eimutis, pirmų karių ta 
pamatęs.

Ir taip, kiekvienų dienų Lapinai vis 
daugiau ir daugiau lavinosi tame dalyke

Neužilgo dr-vės draugininkas pareiškė 
visoms skiltims apie būsimų greitu laiki 
stovyklų . . .

Visos skiltys ėmės sparčiai ruoštis 
būsimai stovyklai.

Bet savaitė prieš tai atsitiko kaž kas 
nepaprasta, kas pakėlė baikščiojo Naujelic 
autoritų jo draugų tarpe ir parodė, kac
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Lapinuose dar yra užtenkamai vyriškumo 
dvasios.

Atsiliko tai sekamai:
Syki šeštadienį visa dr-vė buvo išė

jusi už miesto žaisdama vienų skautišką 
žaislą.

Kurapkos ir Briedžiai išsirengė pirmi, 
o pusvalandžiu vėliau Lapinai ir Taurai 
nusekė paskui juos. Buvo susitarta eiti 
miškan, ir pirmi dvi skilti turėjo kur nors 
pakeiui pasislėpti tr užpulti paskutiniuo
sius.

T ai buvo nelengva užduotis, ypač, 
kad kelias, kuriuo reikėjo eiti iki miško, 
nebuvo pridengtas jokiais krūmais.

Lapinai ir Taurai ėjo pirmyn pamažu 
ir atsargiai, todėl kad pirmyn nusiųs
tieji žvalgai pranešė, kad užpuolikai, ma
tomai, pasislėpę prie tilto, t. y. toj vietoj, 
kur kelią perkerta geležinkelis.

Iki šio laiko nebuvo matyti jokio 
Kurapkų bei Briedžių pėdsako, ir klausi
mas buvo toksai: ar negalėtų kartais La
pinai ir Taurai apgauti savo draugų ir juos 
netikėtai užklupti.

Truputį sustojo, pasitarė ir nusprendė 
persidalyti į dvi dali; viena dalis Lapinų 
ir Taurų tegul pamėgina nueiti iki tilto iš 
priešingos pusės, o likusieji tegul palaukia 
čia pat! Jeigu pirmutiniems pasiseks iš
pildyti savo užduotis, jie duos ženklą — 
ir tuomet užpuolikai atsidurs tarp dviejų 
priešininkų...

Norint prieiti iki tilto reikia padaryti 
didelis ratas per pievas ir laukus link 
Banaičio sodybos. Stropiai naudodamies 
nedideliais pridengimais, Naujelis, Eimu
tis, Jokūbėnas ir dar trys skautai pradėjo 
slinkti išilgai pertvaros. Jie jau praslinko 
antrą lanką ir keliavo dabar siauru šun
takiu, vedančiu prie sodybos, kai baisus 
riksmas ir kaž koks keistas trypimas pa
sigirdo iš užpakalio. Jie sustojo.

Iš už vartų pasirodė trys dideli jau
čia-, matomai nusitraukę nuo virvių, ir 
lėk ė visu smarkumu. Paskui juos, šūkau
dami vijosi patsai Banaitis ir keli jo dar
bininkai.

Pamatęs berniukus, pirmasai jautis 
kriokdamas pasuko šonan, piktai nuleidęs 
galvą baisiais ragais.

— Saugokis! — sušuko Eimutis.
Bet šito persergėjimo beveik buvo 

nereikalinga. įnirtusių jaučių išvaizda bu

vo užtenkamas reikalavimas atsitraukti 
iš kelio. Ir, tat išvydę, skautai kur kas 
pakliūk puolė; vieni už medžių, kiti už 
krūmų pasislėpti. Vienas tiktai Jokūbėnas 
sumišo ir metėsi bėgti į kitą pusę. Be
bėgdamas jis užkliuvo už šaknų ir išsitem
pė kelyje.

Pirm, negu jis suskubo vėl atsistoti, 
jautis šoko ant jo.

Išgąsčio riksmas pasigirdo skautų 
tarpe: visi buvo tikri, kad sekančią minu
tę ragai įnirtusio jaučio pervers berniuko 
kūną. Bet tą akimirksnį, kokia tai maža 
figūrėlė metėsi nuo užtvaros pusės, sker
sai kelio jaučiui ir, kuomet jautis bebuvo 
iš viso dviejų žingsnių atstume nuo mi
nimos aukos, iš visų jėgų drožė jam laz
da per snukį.

Tai buvo „baikštusis“ Naujelis iš 
Lapinų skilties.

Gavęs tokį netikėtą smūgį, jautis su
stojo ir piktai sukriokė. Naujelis užnėrė 
jam antrą ir tretį sykį, o Eimutis, iš karto 
supratęs kokia stovi padėtis, prišoko prie 
Jokūbėno ir nuvilko jį už medžių.

Užpakaliniai jaučiai, pamatę, kad jų 
vadas sustojo, — irgi sustojo. Tuomet 
likusieji trys skautai, įsidrąsinę prišoko 
pagalbon Naujeliui ir lazdų argumentacija 
privertė gyvulius pasisukt atgal sodybom

— Smarkus iš tavęs vyras! — tarė 
Naujeliui Banaitis, atbėgęsįtuo laiku atsitiki
mo vieton. — Tavo draugas turi visa širdi
mi dėkoti Dievui už išgelbėjimą. Kuomet aš 
pamačiau, kaip jis parvirto, tai man net 
širdis sustojo plakus. Na, manau, prapuo
lęs vyras — subadys jį mano jaučiai; 
jis, anava, ir sustabdė. Iš tiesų iš tavęs 
vyras! Jūs ir man padėjot. Jeigu ne jūs, 
tai Dievas žin, kur jie būtų atsidūrę. Bet 
tiek to! Dabar eikime pas mane pieno 
atsigerti. Ką? Negalite? Žaidimą žai
džiate? Na, tai ateikite vėliau, kuomet 
pabaigsite, ir draugus savo atsiveskite.—

Padėkoję šeimininkui už jo gerą širdį, 
skautai tęsė savo kelią prie tilto.

Keliu Jokūbėnas priėjo prie Naujelio 
ir paėmė jį už rankos.

— Ačiū tau, — tyliai tarė jis. — Aš 
kiekvieną sekundę jau laukiau, kad štai- 
štai perdurs mane tie baisūs ragai. Dide
lį tau ačiū. Tai buvo taip drąsu iš tavo 
pusės!
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— Et, ką ten, — susijaudinęs tarė 
Naujelis: — aš visai nemaniau apie pa
vojų.

Berniukai laimingai nusikrapštė iki 
tiltui ir davė sutartų ženklų.

Rezultate Lapinai ir Taurai pasekmin
gai apgavo savo draugus sėdėjusius 
krūmuose.

Pažaidus 'dar keletu įdomių žaidimų 
visa draugovė nuėjo sodybos link pa
tenkinti Banaičio pakvietimo.

III. Gaisras.
Šeimininkas Banaitis išpildė visa tai, 

kų buvo berniukams pažadėjęs. Jis pri
rengė tuščioj daržinėj vaišes, kurias skau
tai mokėjo tinkamai pagerbti. Draugovės 
draugininkui Balučiui šeimininkas papa
sakojo visų atsitikimų irriesiog nerado žo
džių, kaip galėtų atsidėkoti skautams už 
suteiktų jam pagalbų.

— Ot, aš jau niekumet nelaukiau to
kios drųsos nuo to padžiuvėlio berniuko
— dešimtų sykį kartojo. — Bet jo krūti
nėj širdis liūto, tiesiog liūto. Ir šitos 
lazdos, kurias nešioja jūsų berniukai, iš 
tiesų kartais yra labai naudingos.

— Taip, jos būna labai naudingos,
— sutiko Balutis.

— Žinote kų, vyručiai 1 ? — Kreipėsi 
į skautus dr. Balutis, — atidėkoti šeimi
ninkui už tokį vaišingumų aš pasiūlau 
jums surengti šiokį tokį vakarėlį.

Pasiūlymas buvo priimtas su džiaugs
mu. Akimirksny skobnis ir suolai buvo 
išnešti iš daržinės, žibintuvai uždegti...

Neužilgo po to, šeimininkas su savo 
šeimyna ir darbininkais linksmai plojo 
jauniems skautams, kurie demonstravo 
padavimų pirmos pagalbos, įvairius gim
nastikos pratimus, dainavo dainas ir t.t. 
Kaip tiktai Lapinai užbaigė savo „pira
midę“ ir daržinėj pasigirdo didžiausias 
delnų plojimas, Eimutis tyliai tarė savo 
paskiltininkui Mačiuliui:

— Ar tu nejauti degėsių kvapo?
— Ne! — atsakę Mačiulis.
— O man vis rodosi. Gal būt, tai 

man vaizduojasi, bet vis tik aš eisiu pa
žiūrėti.

Bei vos tik suspėjo jis išeiti oran, 
kaip tuoj įbėgo išsigandusi tarnaitė į dar
žinę ir sušuko:

— Arklidė dega?.. Gaisras!..

— Reiškia, aš neapsirikau, — pra
murmėjo Eimutis ir suriko visu balsu:

— Lapinai, paskui manęs!...
Išbėgę iš daržinės, jie pamatė, kad 

dalis arklidės buvo apimta didžiausios 
liepsnos.

— Pirm visa ko išveskit arklius,—įsa
kė skautams Eimutis.

Kartoti antrų sykį neprisiėjo.
Anksčiau, negu šeimininkas suspėjo 

suvokti, kas per dalykas, Lapinai puolė 
atidarinėti arklidės durų.

Laimė kad gaisras prasidėjo kitam 
gale arklidės, t. y. toli nuo ėdžių. Kai 
kurie arkliai drebėjo visu kūnu, kiti prunk
štė ir tampėsi nuo prieraišų. Visi jie buvo 
išsigandę, neramūs.

— Išveskite juosgreičiau ir nuraminkite, 
jeigu galite, — sušuko Eimutis. — Paim
kite kiekvienas sau po porų.

Per keletu minučių visi arkliai buvo 
išvesti. Tuo laiku dr. Balutis sutaisė 
iš likusiųjų skilčių grandinę vandeniui 
perdavinėti. O kai jau arkliai buvo iš
vesti, Lapinai kartu su atbėgusiai gaisran 
žiopsotojais sudarė antrų grandinę. Visa 
tai buvo pagaryta greitai, be jokių kalbų 
ir netvarkos. Tačiau visos pastangos 
užgesinti ugnį, matyti buvo veltui. Ugnies 
liežuviai kiekvienų minutę vis darėsi di
desni.

Balutis, pamatęs visa tai, sušuko:
— Mes tik laikų gaišiname čia. 

Reikia mėginti lieti vanduo ant stogo.
Atnešė ilgas kopėčias. Eimutis pir

mas puolė jomis viršun. Naujelis kartu 
su juo.

Stovėdamas kopėčių viršūnėje, Eimu
tis pylė vandenį iš kibirų ant ugnies, o 
Naujelis ėmė nuo jo tuščius kibirus ir 
leisdavo juos žemyn. Bet ugnis buvo ne
numalšinama. Greitu laiku ugnies liežuviai 
jau siekė daržinės lubas, ant kurių gulėjo 
šienas.

— Jeigu šienas užsidegs, tai viskas 
prapuolę, — sušuko Eimutis kreipdamasis 
į Naujelį. — Padėk man, Naujeli; matai 
štai ten pradrėkstas stogas? Užtenkamai 
praplatinus skylę, aš galėčiau užpilinėti 
daržinės lubas, ir tuo būdu, gal, pasisektų 
užgesinti ugnis.

Naujelis tylėdamas padėjo jam, bet kai 
iš tikrųjų praplėtė skylę, tai pamatė, kad 
ugnies liežuviai jau prasimušę per lubas.
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Iki šio laiko jie beveik ir nemanė apie 
pavojų, bet dabar, tat pamatę, net nusi
gando.

Tačiau Eimutis turėjo per daug dide
lio noro užgesinti ugnį.

— PadaVinėk man dabar kibirus, kaip 
gali greičiau, Juliau! — suriko jis.

Naujelis jau norėjo paduoti jam pirmų 
kibirų, kai iš už užlų pasigirdo kažkoks 
kaukimas.

— Kas tai? — sušuko Eimutis.
— Panašu lyg šunies kaukimui; tai 

iš ano kampo, rodosi, kame nėra dar 
ugnies.

Jie žvilgterėjo per skylę, bet nieko 
nepamatė.

Eimutis greitai pradėjo tuštinti kibi
rus ant ugnies, kuri jau pilnai siekė lubų. 
Vėl pasigirdo tas pats kaukimas...

— Šuo sudegs jeigu jam nepadėti,— 
sušuko Eimutis. — Aš pamėginsiu išgel
bėti jį.

— Leiski mane! — tarė Naujelis. — 
Aš lengvesnis, apsirišiu virve, ir, jeigu 
lubos pragrius, tu mane ištrauksi. Aš gi 
tavęs neužtraukčiau.

Tat buvo teisinga.
— Tad greičiau! — tarė Eimutis.
Naujelis greitai surišo patobulintų 

mirties kilpų ir Eimutis nuleido jį žemyn 
per skylę. Bet, kaip tik Naujelis išnyko 
iš akių, jis pradėjo sau prikaišioti del to, 
kam leido jį nusileisti žemyn tokių pavo
jingų valandų.

Praėjo, kaip jam atrodė visas amžius. 
Dūmai ir ugnis vis kaskart didinosi.

Pagaliau...
— Aš čia, — sušuko balsas iš apa

čios. — Trauk!
Eimutis visomis jėgomis pradėjo 

traukti ir pasekmingai ištraukė Naujelį vir
šun. Kuomet ant stogo pasirodė Naujelis, 
Balučio veidas palinksmėjo — matytis bu
vo, kad draugininkas jautė didelį paleng
vinimų, kai įsitikino, kad jokios nelaimės 
neatsitiko.

— Lipkite! — sušuko iš apačios. — 
Sienos gali griūti. Mes nieko negalime 
daugiau padaryti... Kas ten pas jus?

— Jaunas šunelis! Matomai, buvo 
primuštas, nes abi koji buvo perrištos,— 
pratarė Naujelis, sunkiai alsuodamas.

— Kokiu būdu tu išgelbėjai tų mano 
šunelį? — linksmai paklausė šeimininkas.

— Dieve, kaip džiaugiuos! Jis sulau
žė sau pirmutines kojas, netyčiom papuo
lęs į pinkles. Aš visai buvau užmiršęs, 
kad šuo gulėjo ant šieno. Ačiū tau, mie
las vaikeli!..

Kova su ugnimi buvo veltui, tačiau 
skautai tęsė savo darbų, kaip begalėdami... 
Ir nors pergalėti ugnies jiems nepasise
kė, bet už tai ir daugiau prasiplėšti, iki 
atvažiuosiant gaisrininkams, nedavė.

Kuomet draugovė susirengė eiti namo 
žmonės girdėjo, kaip šeimininkas Banaitis 
tarė kelis žodžius draugininkui:

— Pas jus vikrūs berniukai, ir aš jau už
tektinai susipažinau su jais. Mūsų jaunutė 
Lietuva niekuomet nepražus, kolei joje 
augs tokie drąsuoliai, kaip mažas Naujelis, 
kuris išgelbėjo mano šunį, ir kaip kiti 
jo draugai, kurie vadinasi Lapinais...

Galas.
Sulietuvino: Lapinas. 

Šiauliai 8-IX-25 m.
3k. J-s.

Atsiminimai iš I Vilniaus Skautų- 
Vyčių Draugovės.

Iš kur ir kaip gauta, mums, mažesnie
siems skautams buvo paslaptis, — matėm 
tik tiek, kaip draugininkas atnešė storų 
pundų iš Kauno Lietuvos valdžios atsi
šaukimų į Vilniaus gyventojus (Vilniuj 
tuomet buvo bolševikų valdžia) ir išdalin
damas visiems, įsakė atsargiai išnešiot ir 
prilipdyt gatvėse.

Parėjom namo. Mūsų buto gyventojų 
buvo 4 — ir visi skautai. Atsisėdom prie 
stalo ir pasirėmę, lyg 60 metų seniai, 
galvojom, tarėm, kaip čia tinkamiau atlikt 
tų darbų. Dienų eiti ir lipdyt nė kalbos 
būt negali — pakliūsi bolševikų rankosna 
ir tiek, o vakare irgi pavojinga.

— „E, brol, kas mums vidurnaktį 
atsikelti? Tuomet gatvės tuščios, ir mes 
visai laisvai galėsim čia darbų atlikti, — 
atsiliepė vienas.

Pasiūlymas priimta. Bet kur gauti 
klijų? Čia vėl galvosūkis.

— „Žiūrėkit! — atsiliepė antras; — 
aš dar turiu du sausainiu duonos: šiltam 
vandeny išmirkysime, pridarysime košės 
— ir bus gerai'“

— „Valio!“ — sušukom visi — bus 
gerai!“
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Kitaip, mat, nebuvo kaip daryti. Miltai, 
kurie geriau tiktų klijams, ar ūmi duona 
tuomet Vilniuj buvo retenybė. Prisitaisę 
gorčinį puodelį košės, pamėginom lipdyti 
popieri į sienų — limpa. Gerai. Nuėjom 
gult. Užmigti tačiau negalėjome — rūpi 
laukiamas darbas. Nebeiškentėm sulaukt 
vėlaus vidurnakčio, atsikėlėm ir einam 
gatvėsna. Du buvo žvalgais, vienas su 
atsišaukimais ir vienas su puoduku košės. 
Naktis buvo šalta ir tamsi, tik ne šviesios 
elektros lempos truputį nušviečia gatves 
raizgydamos baisius patįsius: stulpų, me
džių, namų šešėlius. Nors buvom keturiese, 
tačiau nejauku širdis stuksėjo, rodos, šalti 
bolševiko pirštai taip ir griebė už pakaušio. 
Pasidairę pradedam: žvalgai vienas iš 
vienos kitas iš antros pusės, žiūri ar kas 
neateina. Išlįs iš už stulpų šešėlių kokio 

nors žmogaus figūra — musų žvalgas lyg 
tabako uostęs — Apčchi!

Mes — puodelį po skvernu, popierius 
— užantin ir einam, kaip niekur nieko. 
Taip gązdinami, kartais tik menko vaikezo 
ar kokios bobutės, vargais negalais išlipdėm 
visus atsišaukimus. Po to, įsigūžę į 
„kalnierius“, sprukom namo ir tik kieme 
gardžiai tenusikvatojom, džiaugdamiesi 
darbo pasisekimu. Dar linksmiau buvo 
ryto metą žiūrint, kaip juos žmonės skaito. 
Tačiau ne visiems mūsų draugams taip 
pasisekė. Kiti sakėsi gavę „kalnieriun“, dar 
kitus tik kojos teišgelbėję. Nežiūrint to, 
visi buvom linksmus, kupini didvyriškumo 
ūpo ir dar laukėm panašios progos drą
sumui išmėginti.

Panevėžys, 24-II-4 d.

Petras B.

Naktinė iškila.
3 veiksmų paveikslas iš skautų 

gyvenimo.
Veikia. Viena bernaičių skiltis.

Vėliau pareina per sceną mergaičių skiltis.
Miškas. Iš tolumos girdimas 
švilpesys „prie manęs“, po va
landos įeina b e s i ž v a 1 gy d a m u 

scenon du skautu.
Pirmasis: Lūkstu, širdis iš krūtinės 

man veržias: norėčiau matyti drau
gus, mūs lapinę.

Antrasis: Man rodos, gana bus kla
joti; vieta čia sausa, smagi, gan pa
togi.

Pirmasis: Ir man ji patinka.
Antrasis: Taip, čia puikią nakvynę tu

rės mūs draugai. Padėkime ženklus. 

Deda ženklus iš grįžta pranešti 
savo draugams, kad rado nak

vynei vietą.
Pirmasis: Palikę čia ženklus, skubėkim 

prie upės; kur visa pranešim drau
gams. Tegu čia ateina ir lapines 
daro.

Antrasis: Juos rasi fu vienas; aš lik
siuos! šičia lapinės daryti.

Pirmasis: Tai lik, jeigu nori. Budėk! 
Antrasis: Budėk!
Pirmasis išeina, a n t r a s i s d i r b a 

iš šakų lapinę.
Uždanga.

2 veiksmas.
Miškas. Sargybinis krauna 

laužą.
Sargybinis: Kiek džiaugsmo, sma

gumo tyliam čia miške! Tik čia gali 
džiaugtis sava jaunyste. Bet . . .
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kur gi draugai! dar jų negirdėti.
Klauso. Iš tolo girdėti ateinan

čių šūkavimai ir klegesys.
Užgirdęs ateinant, pasiruošia 

raportuoti.
Ateina skiltis, sargybinis 

raportuoja.
Skautas: (sargybiniui) Vandens ir mal

kų ar turi?
Sargybinis: Ką davė man miškas, 

aš visa radau.
Paskiltininkas:_O mūs neieškojai?
Sargybinis: Ir jūsų ieškojau: po krū

mus, balas aš visur išlandžiau.
Skautas: O bet neradai.
Kitas Skautas: (nutraukia) Mes bu

vom miške!
Visi juokiasi.

Kažkas atsiliepia: Mus saugojo 
miškas.

Skiltininkas: („prie manęs“ visi susi
renka ratu apie laužą.) Penktas nu
meris kuria laužą; Sargybinis duos 
mums vandens; Kiti rengkite pietus. 

(Skautai skubiai pildo įsakymus.)
Penktas: (pūsdamas laužą) Jau vienas 

degtukas be vertės yra; dabar pas
kutinis (pučia).

Skautas: (beruošdamas pietus). Kur 
skiltis sesučių sustos!

Kitas skautas: Tenai už kalvos. An
tai, jau jos eina.

Skautai užkuria laužą ir už
kalei a pietus.

Uždanga.

3 veiksmas.
Visi skautai miega. Prie 
lapinės stovi sargybinis.

Sargybinis.
Kaip daugel žmonių nelaimingų pasauly — 
Jie rūmuos ramybės sau ieško.
Brangioji jaunyste, šventa tu jaunyste! 
Ar tavimi moka gėrėtis visi!
Man turtai ir rūmai to niekad neduos, 
Ką duoda šis miškas tylus . . .
Kas atvedė mane į čia?
Kas liepė man būti nakčia? — 
Skautybės kilnus idealas.

Tyliai iš užpakalio prisiartina atėjęs jo 
pamainyti sargybinis.

II Sargybinis.
Gana tau svajoti, leisk man pastovėti, 
Tarp medžių kaip šypsos mėnulis, žiūrėti. 
Gali sau eit gulti; ką čia besvajoji — 
Poetu visvien nebebūsi.
ISargybinis.
Kam būti poetu. Žiūrėk, kiek čia dieviško 

grožio visur,
Kokia čia ramybė šventa! (Atraportuoja 

ir nueina.)
II Sargybinis (kiek pavaikščiojęs).
Gražu tai gražu, bet. . . tsss! kas ten? ... - 
A, tai mergaičių stovykloje kas pasidarė. 
(Girdimas tolumoje trimitas. Sargybinis 

praneša apie tai skiltininkui.)
II Sargybinis (raportuoja).

Girdėjau trimito balsus iš toli.
Ten Vytauto stovi draugovė;
Jie šaukia mus eit.

Skautai išsirikiuoja ir dainuo
dami išeina.

Pabaiga.

Uždavinio sprendimas.
Reikia paimti viena grandinės dalis 

(kiekvienoj dalyj yra po 3 žiedus), perkirpti 
kiekvienas žiedas ir visa grandinė išardyt. 
Reiškia pasiliks tik keturios pilnos gran
dinės dalys ir tarp jų tik trys tarpai. Dabar, 
sujungę grandinių galus su palaidais žie
dais, gausim trijų žiedų nesulituotas vietas, 
kurias sulitavę gausim ištisą grandinę iš 
trijų sulitavimų.

ŠĮ uždavinį dar išsprendė: X — sk. 
A. Mažeika, XI — sk. J. Danyla, XII — 
sk. J. Paškevičius.

Neva bibliografija.
Ilgai laukus, galas galu mūsų Centras 

(Kauniečiai skautai) išleido taip senai lau
kiamą „Rikiuotės Statutą“ ir, be to, dar 
„Topografijos Vadovėlį“, III, 11-ojo laipsnio 
programų paaiškinimus ir kitką.

Laike susivažiavimo, vienas skautas 
įsineša į posėdį du aukščiau minėtuoju 
vadovėliu; tuoj dauguma apie tai sužino,
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ir patyrę, kad už salės durų pardavinėja
ma, nežymiai pradeda slinkt pro duris, 
kad gautų nusipirkt, nes 111-ojo ir Il-ojo 
laipsnio programų paaiškinimų daugeliui 
neteko. Pirko vienas už kito, nežiūrėdami 
nei kainos nei į kokybės...

Teko nusipirkti ir man už 4 litus 
„Rikiuotės Statutas“ ir „Topografijos Va
dovėlis“, kuriuodu perskaičius nutylėti ne
galima.

Paimsime pirmiausia „Rikiuotės Sta
tutą“. Nedidelė, truputį didesnio negu 
sąsiuvinio formato, 58 puslapių knygutė, 
dailiu viršeliu, paėmus į rankas daro ne
blogo įspūdžio. Bet štai, vos praskleidi 
viršelį, tuoj metasi į akis susiuvimas: 
vieni lapai pirmyn, dešinėn, iššikišę, kiti 
atgal įsitraukę — sukabinti nei šiaip nei 
taip. Atspausdinta pakenčiamai. Nors vie
tomis ir prisikišus nematyti, bet ko čia 
per daug norėti — patrynei akis ir skai
tyk toliau. 24 puslapiai atspausdinti juodu 
rašalu, likusieji — mėlinu, ir jau kitas 
šriftas. Pirmuosiuose 14 puslapiuose be 
galo tankiai sugrūsta, taip kad, norint su
rasti kokį nors atskirų §-ų, prisieina ge
rokai pasidairyt. Bet tas pusė bėdos. 
Tačiau, kuomet perskaitęs suskaitau virš 
400 klaidų, neskaitant nė vienos klaidos iš 
skiriamųjų ženklų (kadangi jie yra sun
kiau skirti, nes gali būti dažnai ir šiaip 
ir taip pavartoti), nors ir nebaugus esu
— plaukai pradėjo stotis. Virš 400 klaidų 
58 psl. knygutėj! Nejaugi jų rašęs yra 
Il-os klasės mokinys, kurs gramatikos 
dar neperėjo. Pasitaiko kad viename žo
dyje yra 2-5 klaidos. Nežiūrint į nenuo
seklumus turinio atžvilgiu, nėra nuoseklu
mo žodžių-terminų vartojime. Vienas ir 
tas pats žodis rašomas trejopai, dvejopai, 
pavyzdžiui: taisiklingai, teisiklingai, tai
syklingai; ruošemoji, ruošiamoji, roše- 
moji; lygevimas, lygiavimas; šengfe, 
ženkte; galininke — gairių, gairę; drau
gininkas, draugovininkas; vieton „tęsia
mai“ — tesemai; vieton „absoliučiai“ — 
apsaliučiai ir t.t. ir t.t.

Taigi, radęs trejopai ar dvejopai para
šytų tų patį žodį, žinok, kaip jį vartoti. 
Prisieina burti — kaip kad vaikai buria
— duriant pirštais. Kitaip gi negalima. 
Tai tiek bendrai apie „Rikiuotės Statutų“.

Dabar eisime prie „Topografijos Va
dovėlio“. Čia klaidų sulyginamai ma

žiau — tokio pat formato 106 puslapių 
knygutėj tik virš 300! Atspausdinta geriau, 
tik nuo 13-20 psl. raidės išsivarčiusios į 
visas puses: vienos į kairę, kitos į deši
nę ir t.t.

Terminologijos atžvilgiu taipogi dau
gelis nenuoseklumų. Rašoma: triangule- 
cija, trangulecija, trengulecija, tringu- 
lecija; magnetinis, magnietinis, mag
netinis; kampasas, kompasas; astro- 
lobija, astrolebija; kipregelis, kiprige- 
lis; buruolė, burolė; planšetas, plan- 
šėtas ir aibė kitų.

Susiuvimas, šrifto nevienodumas da
ro biauraus įspūdžio. Abu vadovėliu — 
IV-os Kauno Algirdo draugovės leidiniu.

Kam kam, bet skautams tokie daly
kai nedovanotini! Kauniečiai, matyt, pa
miršo, kas skautas kiekvienų darbų atlie
ka ko tobuliausiai.

Turėdami progos nuodugniau pažinti 
skautybę, daugiau prasilavinti, privalo 
būti pavyzdžiu provincialams, išsimėčiu
siems po įvairius Lietuvos miestelius 
skiltimis, draugovėmis, kurioms daugu
moje vadovauja neprityrę skiltininkai bei 
draugininkai.

Vis tik reikia tikėtis, kad Kauniečiai 
šias pastabas kritiškai įvertins ir ateityje 
panašių apsireiškimų nebebus.

Kazys Laucius.

Kaip galima padaryti laikrodis, 
rodąs sekundės ketvirtadalius.

Tiksliam laiko išskaitliavimui bėgimo 
rungtynėse reikalingas laikrodis, rodąs 
sekundžių dalis (paprastai ketvirtadalius).

Pagalba tokio laikrodžio galima leng
vai ir patogiai susekti sportinis greitumas, 
net jeigu rungtynės vyksta bet kokia 
dienų. Gal būt, mūsų skaitytojams bus 
įdomų sužinoti, kokiu būdu galima patiems 
pasigaminti toks patogus sportinis laik
rodis, pritaikinamas išskaitliavimui 100 me
trų bėgimo.

Tam tikslui imama 500—600 gramų 
švino gabalas (tik keturkampio pavidalo) 
ir jo viduryje padaroma įkaitinta, bet ne 
per stora viela skylutė, kurion įveriama 
plona kanapių virvelė 1,10 metro ilgio. 
Jeigu arti yra medinė tvora ar, siena, tai 
ten įkalama gana ilga vinis, prie kurios
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pririšama kanapinė virvutė su sunkumu 
taip, kad virvės ilgis liktų 99,4 cnm.

Sienoje pažymime vertikalę su virvele 
linijų. Toliau pravedame iš abiejų pusių 
dar dvi liniji ligiagrečiai pirmosios linijos, 
atstumu 60 et. į kairę ir į dešinę, paskiau 
tarpus padaliname į dvi lygi dalį (ir tai
pogi užbrėžiame) ir tokiu būdu gauname 
5 linijas, kurias pažymime iš kairės į de
šinę.

I I I I I
0 ■/, 1

Jeigu arti nėra medinės tvoros ar sie
nos, tai galima pasinaudti kuriuo nors 
medžiu ar stulpu, tame atvejyje skalės 
(linijos) reikia pakeisti lazdutėmis, įsmeig
tomis į žemę.

Rungtynių pradžioje priveskite sun
kumų ant nulio ir po kamandos „pirmyn“ 
paleiskite sunkumų. Svyruoklė į sekundę 
pereina nuo 0 iki 1. Po nuliu reikia su
prasti lyginiai skaičius: 2, 4, 6 . . .; po 
vienu nelyginiai: 3, 5, 7 ... .; reiškia, 
kuomet paleidžiam nuo 0 ir kuomet sva
rumas ant 1, skaitome 1 sek., paskui, 
kuomet svyruoklė savaime grįžta vėl ant 
0, jau skaitome 2 sek. ir paskui vėl 3, 4 ir 
t. t. Išskaičiuojant sekundės ketvirtada
lius reikia kreipti domes, prieš kokių 
linija randosi svyruoklė, kuomet bėgikas 
yra pribėgęs tikslo.

Svoris ir aliejaus lašelis (kuriuo pate
pama vinis), padeda laikrodžiui veikti 
kelias minutes. Vertė V. Niunkis.

Paskelbimai.
I Kauno Skautų dr-vė, prašo paskelbti 

jos šapirografuotų leidinių išvardimų ir jų 
kainoraštį:

1. „Skilčių sistema“ kaina 5 litai,
2. „H-ojo skautų laipsnio paaiškini

mai“ kaina 1 lt.

3. „IlI-iojo skautų laipsnio paaiškini
mai“ kaina 50—70 c.

ir 4. Skautiškų vokų, vieno vokokainaSc.
Pinigus siųsti prašau užsakant.
Kreiptis šiuo adresu: Kaunas, Micke

vičiaus g-vė Nr. 14, buto 1. Matulevičius 
Kazys.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiĮĮ, 

i Juokai.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiifiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiH

Atsargumas.
Kunigas stovykloj, bemokindamas 

vilkiukus klusnumo ir gerumo, pasakojo, 
Jog mažuose berniukuose, jeigu jie esti 
geri ir klusnūs, gyvenus Dievas.

Vienų dienų, laike pusryčio, visi gėrė 
arbatų, bet vienas vilkiukas siurbtelėjo ir 
daugiau nebegėrė.

— Kodėl negeri? — paklausė skilti— 
ninkas.

— Kad arbata labai karšta: aš bijausi 
Dievulio nenušutinti, — atsakė vilkiukas.

B. Norvaišas,

— Oi! Oi! . . Gelbėkit! Plaukti ne
moku! — šaukė įkritęs į upę žmogus.

— Ir ko gi čia tamsta rėki?! — tarė 
jam eidamas paupiu naujokas skautas. — 
Aš irgi plaukti nemoku, bet vis del to ne
rėkiu!

Asilas.

Motina, pamačiusi savo sūnaus — 
vilkiuko nešvarias ausis:

— Buvai kų tik pirtij ir ausų neišplovei!
Vilkiukas: — Bet juk, mama, nieko 

nesakei apie ausis, kai aš ėjau į pirtį.
Lap.

Leidžia — Vyriausias Skautų Štabas, 
Redaktorius: Ig. Tamošauskas.

Skautai, visi ruoškitės j stovyklą, kuri įvyks 
17 liepos Kaune.

Sekantis „Sk. Aido“ Nr. išeis rugsėjo mėn. pabaigoj.
Redakcijos antrašas. Šiauliai, Dvaro gatvė 2 (Kareivinės).

Administracijos antrašas. Šiauliai, Gimnazija (Tilžės gatvė)..
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„TOMO NAUJOKO“ SERIJOS.1)
7 Nr.

TOMAS ŽYGY BE LAZDOS.
Žygiuoja du skautu: kažin kas čia juokingai at
rodo? Ugi tai, kad Tomui lazdų pamiršus, žy
giuot nusibodo!

5 Nr.

TOMAS STATĘS TILTĄ.
Tomas—skautas! Tad kodėl jis, tilto gi nepasta
tytų? O surišt, tai ką gi! Argi šunmazgiai jau 

nelaikytų?

') Išleido atvirutėmis IV-oji Kauno Algirdo 
draugovė.

| Moksleivių Domei!
Prie Šiaulių Sk. Tunto, Švietimo skyriaus yra suorganizuota grupė skautų, 
kurie pasiėmė sau už pareigų, rengti mokinius į I, II, III, IV, V, VI, VII ir 

VIII gimnazijos klases.
Atlyginimas už mokslų nustatytas nuo klasės ir visiems bendras. 
Norintieji pasinaudoti šia proga gali kreiptis į Šiaulių Gimnazijos p. Direk
torių arba į „Sk. Aido“ redakcijų — Šiauliai, Dvaro gatvė 2 (kareivinės).

Šiaulių
Skautų Tunto švietimo skyrius

^IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIII^
Spaustuvė „Titnagas" Šiauliai Bažnyčios g-vė No. 1
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