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Padėka.
Šiuo reiškiu širdingą padėką Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Valdybai 
už teiktą ligi šiol „Skautų Aidui“ pašalpų 100 litų kiekvienam numeriui.

" „Skautų Aido"' Redaktorius.
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Juokai.
Mokytojas: Kiek valandų turi diena?
Vitkinkas: Dvidešimts penkias p. mo

kytojau.
Mok.: Na, kasgi tau Sakė?
Vilk: Ponas mokytojau, tamsta sakei 

vakar, kad dabar diena viena valanda 
ilgesnė.

— Žinai, tėveli, aš jau moku rašyti.
— Tai parašyk laiškų Amerikon.
— Ne, aš tiek toli nemoku.

— Klausyk, Jonai, ar tau ne gėda vaik
štinėti su tokia nešvaria uniforma?

— Na, ir ka-gi, del ko man turi būti 
gėda, kad šita uniforma ne mano

Iš „Šiaulių Skauto“ 7 nr.

Prigavo.
Kartų berniukas nuėjo su laišku į paš

tų. Pasaugojęs, kai paštininkas nusisuko, 
brūkšt įmetė savu laiškų i dėžę ir nuėjo 
džiaugdamasis, jog nors sykį prigavo paš
tininkų ir išsiuntė laiškų be markės.

Leo. A.

Su draugu.
Daktaras paklausė vilkiuko:
— Ar šiandien valgiai su apetitu?
— Ne, aš šiandien valgiau su savo 

draugu. - Leo. A.

Ūsai.
Vienas vilkiukas norėjo sėdėti prie ben

dro stalo su šeimyna, bet tėvas jo neleido 
ir liepė eiti prie iam pastatyto staliuko.

— Kuomet galėsiu sėdėti prie bendro 
stalo? — klausia vilkiukas.

— Kuomet ūsai užaugs, — atsakė tėvas.
Vaikui bevalgant atėjo prie staliuko 

katinas, bet vilkiukas jo neleido sakyda
mas:

— Eik prie didžiojo stalo, nes tu su 
ūsais.

Galvosūkis.
X X Z X X X
X X Z X X X X
X X Z X X
X X Z X X X
X X Z X X X X
X X Z X X

įspėti šie šeši žodžiai, kurių pirmas ir 
trečias Lietuvos upės, antras ir paskuti
nis žymūs Lietuvos rašytojai, ketvirtas — 
Lietuvos miestas; penktas — viena Lie
tuvos kaimyninių valstybių; visų žodžių 
trečių raidę skaitant susidaro žinomos Lie
tuvos kunigaikštienės vardas. V. S.

Žaidimai.
1. Skautų susitikimas.

Kurioj nors vietoj, apaugusio! krūmais 
ar didele žole, dvi skiltys ar draugovės 
viena nuo kitos atsiskyrusios per tam 
tikrų atstumų pradeda šliaužti viena prieš 
kitų. Išlošia ta skiltis ar draugovė, kuri 
pirma pamatė priešininkų ir kurios drau
gininkas.ar skiltininkas pirmas duoda apie

<*•
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Lietuvos Skautų Asociacijai.
(sakymas.

1925 m. kovo 13 d.
1

Vyriausiam skautininkui tarpininkaujant, 
einantiems tuntininkų pareigas paskauti- 
ninkui Kazėnui (Panevėžys) bei paskauti- 
ninkui Staugaičiui (Marijampolė) ir Mari
jampolės tunto paskautininkui Barkauskui 
suteikiu skautininko laipsnį.

Žemiau įvardintiems suteikiu paskauti- 
ninko laipsnį:

1. Tuntininkas Zigmas Varanka, Vil
kaviškis.

2. Draugininkas Paulius Daukas, Pa
nevėžys.

3. Draugininkas Martynas Brakas, Klai
pėda.

4. Draugininkas Antanas Deksnys, Ro
kiškis.

5. Draugininke Ona Masiulytė, Pane
vėžys.

6. Draugininke Adelė Juškaitė, Pane
vėžys.

2 §.
Vyriausiam Skautų Štabui duodu teisės 

kooptuoti į Skautų Sąjungų neturinčius 
skautininko laipsnio, bet jų pareigas ei
nančius skautus, būtent, tuntininkų adju
tantus (pagelbininkus), draugininkus, drau-

LTSft ral8t| 
resptib’fhtat | 

bibhateLs • 

gininkų adiutantus-padėjėjus ir atskirų 
skilčių skiltininkus, jeigu jie yra davę 
skauto įžodį ir išlaikę mažiausia į antrų 
skautų laipsnį kvotimus.

(pas.) Skautų Šefas Alekna.
I

(sakymas.
1926 m. kovo mėn. 14 d.

Skautų Povilų Protų už išgelbėjimų vai
ko su savo gyvybės pavojumi Šiaulių 
ežere 1924 m. rugpjūčio 18 d. apdovano- 
ju 1 laipsnio (sidabriniu) kryžiumi su mė
lynu kaspinu.

(pas.) Skautų Šefas Alekna.

Lietuvos Skautų Vyriausio Skautų 
štabo pranešimai.

1.
Skautininkų sųjungos suvažiavimas į- 

vyks šių metų balandžio 16, 17 ir 18 d. 
Skaučių skyrius kviečia atstoves susi
rinkti 15 bal. skaučių reikalams aptarti. 
Laike suvažiavimo įvyks Kauno skautų 
ir skaučių dirbinių paroda.

Š. m. sausio 1 d. Vyriausiam Štabe 
buvo įregistruotų dr-vių 47, kurių 29 pen-

10 HI
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2 Skautų Aidas 21—22

kiuose -tuntuose, o likusių 18 — atskiros. 
Be to buvo 13 atskirų skilčių.

Sulig laipsniais buvo: 2 vyresn. skau
tininkai, 10 skautininkų, 11 paskaut., 23 
vyresn. skiltininkai, 40 skiltininkų, 44 pa- 
skiltininkai, 18 skautų I 1., 76 II L, 545 
HI 1. su įžodžiu, 340 III L. be įžodžio ir 
739 be laipsnio ir be įžodžio.

Sulig pareigomis buvo: 1 vyriausias 
skautininkas, 5 tuntininkai, 47 draug. adj., 
184 skiltininkai, 184 paskilt. ir 1381 eil. 
skautas.

Iš viso 1848 įregistruotų skautų.
Vyr. Skautų Stabas.

Vyriausio Skautininko nus
prendimai.

Kovo 3 d.
1 §•

Tvirtinu naujai įsteigtų I Lazdijų skautų 
draugovę, kurios draugininku skiriu Kazį 
Berulį.

2 §. -
Tvirtinu naujai įsteigtų IV Panevėžio 

skautų „Šarūno“ dr-vę su draugininku 
vyr. skiltininkų B. Miketevičium.

Kovo 11 d.
1 §.

Atskirų draugovių draugininkams: Šima- 
vičiui (Biržai), Simanavičiui (Mažeikiai), 
Savickiui (Ramygala), Stundžiai (Utena) 
ir Kiaušui (Ukmergė) suteikiamas vyres
nio skiltininko laipsnis.

2 §.
Atskirų dr-vių draugininkams: Beruliui 

(Lazdijai) ir Barniškaitei (Naumiestis) su
teikiamas skiltininko laipsnis.

3 §•
Mažeikių I atskiros skilties skiltinin- 

kui Šeibeiiui suteikiamas skiltininko laip
snis.

(pas). Vyriausias Skautininkas
Senbergas.

Skautybė ir musų mokykla.
Negausingoj mūsų skautiškoj literatūroj 

dar neteko rast tiesioginiai išnagrinėto šio 
klausimo: kaip santykiuoja skautybė su 
šio meto mūsų mokyklų, tikriau pasakius, 
mokyklos auklėjimu? x

Patys skautų vyresnieji, aiškindami skau
tybės pradžių, jos užuomazgų, dažnai kuk
liai tepasako: „Kadangi B. Powell matė, 
jog anglų mokykla ir auklėjimas perdaug 
vienašališki, tai jam kilo mintis“ ... ir t.t. 
Bet labai retai tepaaiškina, kokia gfbuvo 
toji mokyklos padėtis. Dabar, tiesa,mums 
tarai nebe tiek jau svarbu: su skautybė 
tenka skaitytis gyvenime, kaip su viena 
rimių pedagoginių sistemų,

Mokyklos ir skautybės santykius nuš
viesdamas, pirmiausia atkreipsiu dėmesį į 
tai, kad skautybės ir mokyklos viena pusė 
visiškai supuola: abi turi bendrų tikslų — 
auklėjimų. Tat, iš kalno numanu, kad 
mokykla ir skautybė savo veikimo plotme 
pinsis, nors mokykla auklėjimų apima 
plačiau.

Skautybė mokykla eina į pagalba. Pir
miausia ji pirštu prikišamai pastato jau
nuoliui prieš akis pareigų ir reikalauja vi
so pasišventimo jai atlikti. Vyriausias 
mokslo metų uždavinys — mokslas. Skau
tai turi „geležinį įstatų“. Bet mokslo dar
bas ne lengvas, jis reikalauja jėgų ir va
lios. O skautybės uždavinys yra išplėto
ti visas geras jaunuolio dvasios jėgas. 
Čia tarp mokyklos ir skautybės eina ly
giagretė. Skautų praktika duoda poilsio, 
nes mokslo darbas kariais per daug jėgų 
išsemia. Kur jaunuolis tampa melancho
likas, palinksta nuo mokslo naštos ir dir
btinės mokyklos atmosferos, ten jį skau
tybė atitiesia ir užburia jo -lūpose šyp
snį. Reikalavimas pamilti tiesų, paskum 
kuo daugiausia altruizmo išugdyti, (geri 
darbeliai), — tai tik juk nebe auklėjimo 
papildymas, bet pats auklėjimas, jo esmė. 
Žodžiu, auklėjimu skautybė padeda visiems 
mokyklos uždaviniams, — ir protinimui ir 
auklėjimui.

Be to, dabar mūsų mokyklose yra daug

4



21—22 Skautų Aidas

kuopelių, su pasaulėžiūros ar lavinimosi 
tikslais, bet skautybė jas visas praneša, 
nes turi visus jų gerumus, išskyrus klai
das. Kuopų susirinkimuose šnekama ir 
toji šneka daugiausia veikia ausiai; o skau- f 
tų veikiama, žaidžiama ir auklėjamas mil-* 
žiniškas darbų troškimas. Taigi skauty
bė čia daro nemaža.

Daugelis pedagogų labai blogos nuomo
nės apie skautus. Ir tai remia arba, tuo, 
kad skautai savo praktikomis daug laiko 
sugaišta, arba, filosofuoja, mūsų skautai 
neskautiški, taigi, kaip nedakepėliai, neverti 
pasigaiti. Jie dalinai tiesūs, nors nevisai.

Skautų praktika, ypač sueigos teikia to
kio malonumo, kad šis jaunų žmogų daž
nai visiškai pavergia. Gaudamas malo
numo iš skautiškų darbų, moksleivis sa
vaime atšąla nuo tokio sauso dalyko, kaip 
pamokos. Tiesa, vyresniųjų reikalaujama, 
kad skautai būtų pirmieji mokiniai, bet pa

ti psichologija sako, kad jaunuolis svirs 
į ten, kur jį praktingesnės idėjos trauks, 
kur jis savo jėgas gauna išmiklint, o jė
gų perteklius neduoda jam ramybės. Šioj 
vietoj teorija ir praktika nevisiškai sutin
ka. Niekas negins, kad skautai ne vi
sur pirmieji mokiniai.

Bet teigiama žymiai praneša neigiama. 
Skautybė auklėja ne žodžiais, bet pačiu 
gyvenimu, darbais; ji skautus daro bro
liais, ir parodo, kad artimiems tereikia gera 
daryti ji reikalauja valios tamprumo; ji 
išgelbsti mokinius nuo įvairaus ištyžimo 
(rūkymo, gėrimo, laisvų papročių etc.) — 
taigi ji nepakeičiamas pagalbininkas šios 
dienos mokyklos auklėjimui. Klysta pe
dagogai, manydam, kad tas sugaištasis 
laikas neapsimoka!

Linkėtina, kad ateity visi baigę mokyk
lų būtų išauklėti tikrais skautais.

Šakaliukas.

Skautų skaitymai.
Pasaka.

Tai atsitiko mėnulyje.
Gyveno tenai viena motina. Ši mofina 

turėjo sūnų. Tas sūnus buvo skautas. 
Jis buvo ligonis, nes lankė mokyklų.

Atėjo stovyklavimo metas.
Išblyškusiu veidu, įdubusiomis akimis 

pasiruošęs stovyklauti, stovi vaikas prieš 
savo motinų, kuri jam įsakinėja.

Po kiekvieno žygio šiltai rėdykis, tai 
nepersišaldysi.

Nelaipiok stačiais skardžiais ir krantais, 
kad nenukristum.

Nebrisk į gilų vandenį,kad nenuskęstum.
Kai išalksi, parašyk namo laiškų.
Daug nebėgiok, tai bent kiek padrūtėsi.
Išklausęs, jis jų apleido.

* **
Tai buvo prie gražiausio mėnulio ežerų.

Viename nelabai pastebimame kampely bu
vo gyva.

Ten bavo skautų vasara,.
Šiltas berniuko drabužis buvo maudyk 

mosi kostiumas.
Jis laipiojo stačiais krantais ir nenusi

vertė.
Jis narstė melsvose ežero bangose ir 

neprigėrė.
jis nerašė namiškiams laiško, nes buvo 

solus.
Jis nebėgiojo bet lakstė, žaidė.
Jo siela/tarpo pilnutėj, laisvėj ir laimėj,
Jis grįžo saulės įdegęs su kietais rau

menimis, kaip kūno ir sielos tvirtumo pa
vyzdys ir visai sveikutėlis.

* **
Tai atsitiko mėnulyje. ’ Buns.
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4 Skautų Aidas 21—22

Pašnekesys.

Iškila.
Vasara.Gražus sekmadienio rytas. Pagi

ryj paukštelių būriai pradeda savo sutartinę.
Pabudęs, skautiškai šokau iš lovos, nes 

neužilgo pas mane turėjo ateiti du broliu 
skautu — Juozas ir Antanas, su kuriais 
buvau susitaręs šį sekmadienį padaryti 
iškilą į Tauragnus susipažinti su apylinke 
ir pasižymėjusiu savo didumu Taurapilio 
kalnu.

Greit apsirengęs ir nusiprausęs, prade
du rinkti reikalingus kelionei daiktus, bi
jodamas, kad draugai neužkluptų neprisi
rengusio ir nepavadintų miegalių. Bu
vome susitarę iškeliauti šešiomis, tik pusė 
valandos buvo likę, o aš dar nevalgęs. 
Nutvėręs karštą blyną, valgau beve'k ne- 
prisėsdamas. Pavalgęs dėlioju į maišą 

kelionei reikalingą maistą, nes mes bu
vom sumanę keletą dienų išbūti Dievo 
pastogėj. Todėl pasiimu taip pat katiliu
ką ir kirvuką. Patikrinęs, ar turiu reika
linguosius daiktus: peilį, virvutę, adatą su 
siūlu ir degtukų, laukiau draugų. Štai 
pasirodo brolis Antanas, kuris sako, kad 
Juozas jau laukiąs pakely. Atsisveikinu 
su namiškiais ir drožiame pas laukiantį 
Juozą. Einam. Juokauiam. Puikus rytas 
kelia mūsų ūpą. Mūsų kelionės tvarkraš- 
ty buvo pažymėta, kad nueitumėm į baž
nyčią šv. Mišių išklausyti. Bažnyčia 
nuo mūsų buvo 11 kilometių atstu.

Nukeliavom laiku. Padėję maišus ir 
lazdas, einame į bažnyčią. Po pamaldų, 
papietavę traukiame toliau.
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21—22 Skautų Aidas 5

Iki Tauragnų buvo likę dešimts kilo
metru, nors kelias neilgas, bet nepratu- 
siems eiti pradėjo kojas pakirsti ir teko 
naudotis prof. Fersterio patarimu: poilsio 
metu kiloti kojas aukštyn.

Pasiekėm Tauragnus. * Ten gyveno mū
sų dėdės. Pas juos ir pernakvojome. 
Kitų dienų, papietavę, sulig mūsų kelio
nės tvarkraščio turėjome vykti į Taura- 
pilio kalnų, kuriame manėm nakvoti. Sa
vo planų pildom. Pasiėmę maišus ir laz
das vykstame į tolimesnę kelionę. Prie 
mūsų prisideda dar vienas draugas — 
Stasys. Jau esame keturiese. Stasys pa
siima su savim medžioklės šautuvų. Iki 
kalno buvo kokie keturi kilometrai. Ne
toli nuo kalno užeiname į sodžių prisi
pilti katiliukus vandens, nes nežinome, ar 
rasime jo savo apsistojimo vietoj. Mums 
besant sodžiuje, pradėjo temti. Ligi pa
siekėm kalnų, visai sutemo. Apžiūrėję 
kalnų, pasirinkom vietų palapinei statyti. 
Susikūrėm- laužų, įrengėm palapinę. Be
liko tik vakarieniauti. Mane paskyrė vi
rėju. Vakarienei išviriau kavos, nes mū
sų naujas draugas turėjo butelį pieno, o 
kavos mes buvom iš namų pasiėmę. Val
gėme visi bendrai. Visų įsidėtas iš namų 
valgis kliuvo į mano rankas. Ligi viskų 
surengėm ir pavalgėm, buvo jau vienuo
likta valanda — laikas gulti. Reikėjo dar 
paskirstyti sargybai laikas.

Kadangi mes buvome keturiese, tai kiek
vienam teko po dvi valandas sargybų eiti. 
Pirmas stojo Juozas, paskui Antanas, 
paskiau Stasys ir pagaliau aš, kaip virė
jas, paskutinis, nes turėjau, sargybų eida
mas, ir pusryčius parengti. Visi sumi
gom. Sargybinis pasiliko budėti...

Pajutau, kad sargybinis žadina mane— 
jau laikas man į sargybų stoti. Tuojau 
pašokau, išlindau iš palapinės ir štai prieš 
mane atsidengė vaizdas, kurio vakar ne
simatė. Rytai raudonavo. Kalno šlaitai 
buvo apaugę pušelėmis, tik viršūnė plika. 
Pakalnėje plūduriavo ežeriukas. Buvo 
matyti keletas tolimesnių sodžių ir baž
nyčių bokštų. Kur tik pažvelgsi, vis nau
ji vaizdai prieš akis. Negalėjau ilgiau 
gėrėtis tomis grožybėmis, nes turėjau eiti 
savo pareigas. Apžiūrėjęs indus, radau 
vandens tik jiems išmazgoti, tad reikėjo 
jo parūpinti valgiui virti ir nusiprausti.

Todėl, susirinkęs katiliukus, nulipau nuo 
kalno ir greit atsidūriau prie ežero.

Radęs patogių vietų, prisisėmiau van
dens ir nusiprausiau. Dabar reikėjo grįžti 
prie palapinės. Grįžęs, radau savo drau
gus bemiegančius. Pradėjau galvoti apie 
pusryčius. Nutariau išvirti kiaušinių. Man 
pradėjus ruoštis, pabudo ir draugai. Iš
lindę iš palapinės pradėjo gėrėtis ryto 
gražumu ir puikiais vaizdais. Aš jiems 
pranešiau, kad vandens praustis nėra ir 
pasiūliau eit nusipraust ežere. Dar pakal
bėjęs apie pusryčius nurodžiau takų link 
ežero. Pradėjau skubinti ruošti pusry
čius.

Kol draugai sugrįžo, sumojau pusryčius 
išvirti. Pasitiesę paklodes ant žemės, mes 
susėdom pusryčiauti. Pavalgę, pradėjom 
rengtis keliauti atgal į Tauragnus.* Juo
zas su Antanu pradėjo, ardyti palapinę, o 
aš indus mazgoti. Taip už pusvalandžio 
viskas buvo pabaigta, tik, prisiminę, kad 
skautas nepalieka žymių, panaikinom ug
niavietę ir sulyginom palapinės vietų. 
Maišus ant pečių užsidėję, lazdas paėmę 
į rankas ir atsisveikinę su kalnu, kelia
vom pasakodami viens kitam savo įspū
džius ir juokaudami...

Po kurio laiko pasijutome Tduragnuose 
beesu. Šiandieninės mūsų kelionės plane 
buvo pažymėta aplankyti piliakalnį. į jį 
patekti reikia važiuoti 3—4 klmtr. ežeru. 
Ilgai svajoti nebuvo galima, reikėjo pla
nas vykinti. Pasiėmę klebono valtį, su
sikrovėm lazdas, maišus ir leidomės į 
kelionę. Važiavom gan smarkiai. Neuž
ilgo pasirodė piliakalnis. Jį privažiavę 
išlipom. Išsitraukę ant kranto valtį ir pa
siėmę su savim irklus ir vairų, kad kar
tais kas neapvogtų, lipom į kalnų. Šito 
kalno viršūnė buvo apaugusi krūmais ir 
storais beržais. Laužui malkų netrūko. 
Radę duobę nutarėm, kad tai bus pato
giausia vieta ugniavietei, nes vėjas, kuris 
smarkiai siuto ir būrė audrų, čia mums 
netrukdė. Brolis Juozas nuėjo į netolimų 
kaimų bulvių pirktų, o mes pasilikom čia 
tvarkytis. Atsinešėm vandens, prisiskal- 
dėm malkų ir užkūrėm ugnį. Parėjo ir 
Juozas su bulvėmis. Mūsų nelaimei, ne- 
žilgo pradėjo taip smarkiai griausti ir ly
ti, kad mes turėjome eiti į pakalnėje esan
čių lininę mašinų ir laukti koli peras lie-
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6 Skautų Aidas 21—22

tus. Lijo neilgai ir tuojau mes tęsėme 
savo darbų. Išsivirę pietus, pavalgėme ir, 
apžiūrėję piliakalnį, grįžome į Tauragnus. 
Mums beplaukiant, pakilo tokia audra, 
kad mes turėjome nuimti būręs ir plaukti 
tik su irklais, bet vilnys vis vien mėtyda
vo mus tai į vienų, tai į kitų ežero pusę. 
Pagaliu turėjom išlipti ir vesti valtį pa
kraščiu, nes kitaip galima buvo apsiversti. 
Galop pasiekėm Tauragnus.

Jau buvo vakaras. Nuėję pas dėdes, 
pavalgėm vakarienės ir, jausdamiesi sotūs, 
atsigulėm.

Naktį gerai išsimiegoję ir pasilsėję, ki
tos dienos rytų iškeliavome namo. Ėjom 
neskubėdami, gerai tėmydami vietas, ke
lius. Namo parėjome temstant. Savo iš
kila buvome labai patenkinti.

Geistina, kad skautai per vasaros ato
stogas susirašinėtų, arba sutartų sueiti į 
kurių nors vietų, kad susidarius keletui 
ar keliolikai galima būtų pasimokyti skau
tiško gyvenimo.

Tikiu, kad nė vienas tokių nebūtų tuo 
nepatenkintas.

Skautas V. (iš „Jaunojo Žvalgo“).

Skautų stovykla.
(Naumiesčio skaučių vakarėly vaidinta).

Vaizdelis iš skautų gyvenimo.

Miškas. Naktis. Skautų stovykla. Skau
tės miega. Dvi skautės eina sargybų. Vie
na jų pasirėmusi lazda, akis į tolį įsmei
gusi svajoja, antra vaikščioja.

I skautė (priėjus prie kitos)-- Kaip čia 
gražu, sesutė! Aš taip jaučiuos laimin
ga !...

II skautė. Ir kas gi gali laimingesnis 
būti už skautus, už mudvi, už mane... 
kaip čia gera, miela... Jau tuoj ir saulu
tė tekės (vaikštinėja).

I skautė. Mes laimingiausios... (užsi
svajoja ir tyliai dainuoja).

Apleisk jau mus naktie tamsioji, 
Tuoj vėl dienelė teateis;
Tuoj vėl saulutė mūs skaisčioji 
Pabudins aukso spinduliais.

Užeik, užeik, skaisti saulutė,
Jau blaškosi nakties sapnai!
Mes, yt paukteliai vėl sukrutę 
Dainas užtrauksime linksmai.

Skambės ir vėl miškai ir kloniai’ 
Nuo skautų skambančių dainų. 2 k.
Priimk tėvyne mus maloniai
Į skaičių mylimų vaikų.

(Pabaigus dainuot žiūri į tekančių saulę).
II skautė. (Beklausydama dainos užsi-

mųsto rr užsiniuniuoja):
Atsimenu lyg per sapnus, 
Gražiuosius gimtinius namus, 

Kuriuos dar nesenai buvau, 
Gražias dainas ten dainavau. *
Dabar toli, toli nuo jūs!.. 
Dabar man mėlynas dangus 
Tėvynės girios ir laukai 
Meiliau kaip tėviškės namai.. 
Tenai, o Dieve Tau tik Tau 
Lig šiol linksma aš gyvenau; 
Dabar, tėvyne, dar ir tau 
Aš meilės rūmus jau statau. 
Jau švinta, blaivosi rytai, 
Pabuskit, sesės, vėl linksmai.
Tėvynė, Dievas laukia mūs’ U . . . 
Blaškykit skautės jau sapnus./ 

(Pabunda draugininke atsistoja, dairosi, 
žiūri į tekančių saulę).

Draugininke. Jau saulė teka... lai
kas kelti (duoda ženklų keltis. Skautės 
pabunda. Draugininke duoda ženklų ri
kiuotis. Skautės susirikiuoja. Sakomas 
himnas).

Draugininke (į sargybinius). Sesu
tės! Onutė ir Marytė pas mane! Ateina>. 
Nueikit pažiūrėti į anų stovyklų, ar jau 
jos pasiruošusios į kelionę.

Skautės. Klausom! (nueina).
Draugininke. O mes tuo tarpu pa

žaisim!..
(Sustoja rateliu ir žaidžia žaidimų: Ma

no tėvelis ne toksai yra, kad mane leistų 
už bile vyro...).

Skautėms baigiant žaidimų grįžta sar
gybiniai.
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*

Sargybiniai. (Į draugininkę). Jos pa
siruošusios ir laukia mūsų ateinant. Drau
gininke duoda komandų rikiuotis. Susi
rikiavus, su daina: „Mes/skautės susi
rinkę...“ skautės nužygiuoja.

Lieka tuščias miškas. Medeliai nulei
dę šakas klausosi skautų dainos. Saulė 
teka. A. Tarasovas.

Uždanga.

Apie Mariampoiės parodą.
Na, mielieji broliukai ir sesutės, ar jūs 

žinot kur žmogaus gyvybei gręsia pavo
jus? — nagi „Skautų Aido“ redaktoriaus 
kambary. Žinoma, pamanysit, kad aš ne
liesą sakau, taigi klausykit. Nieko blogo 
nenujausdamas, mažais žingsniais šliau
žiau aš Kauno Laisvės Alėja (o Laisvės 
Alėja ir autobusai laksto, nemenkas daik
tas), ogi žiūru priešais dideliausiais šuo
liais drožia Universiteto studentų skautų 
draugovės narys X. Pasisveikinom, pa
klausiau ar ne Juozapu vadinasi (mat buvo 
kovo mėn. 19 d.) ir grįžtam .atgal; aš į 
tarnystę, jis į Universitetą; pasirodo, kad 
jo turėta reikalų pas mūsų Redaktorių. 
Siūlo ir man sykiu su juo užeiti. Ką-gi 
Redaktorius ųe maža „asaba“, kodėl-gi 
neužeiti!? Tad paėmę koją (skautų rikiuo
tės termino prasme), einam sau šneku- 
čiodamies. Kadangi buvo ankstyvas lai
kas (sulig Karo Muzėjaus 8V2 vai. ryto), 
tai net porą kartų turėjom paspausti skam
bučio knopkę, kol p. Redaktorius malo
nėjo mus maloniai įsileisti. Mano „tavorš- 
čiui“ atlikus visus reikalus, jau aš buvau 
besisukąs durų link, tik, o Dievulėliau 
brangus, p. Redaktorius gana plonu ir 
maloniu balseliu kreipiasi į mane ir siūlo 
aprašyti mūsų kelionę į Mariampoiės skau
tų parodą. Štai tau ir malonė. To tik 
betrūko. Juk iš manęs toks rašytojas, 
koks iš kiekvieno jūsų japonas. Nors ir 
nemaža garbė tapti „Skautų Aido“ ko
respondentu, bet laimė nedidelė. Aš at
sikalbinėti, sakausi laiko neturįs, sergąs 
(labai daug pradėjau valyti, o tai nesveika 
kišenei) ir dar kaž ko nepripasakojau—vis 
nieko negelbsti. Matau, kad galas, nieko 
nepadarysi, sutikau. Tik — išleisk, manau, 
tai nei manęs, nei mano korespondencijos 
nebematysi, tačiau jis lyg nujausdamas mano 
mintis, perspėjo, kad už 3-jų dienų atsiųs
čiau, ir priminė pirmą mūsų įstatą. Reiš

kia baigta, rašyk, Keistuk, ir tiek. Išsi
nešdinęs iš jo buto, savo draugui „skau
tiškai“ (niekam nematant) į pošonę kum
štelėjau ir sakau: „nagi, kūmai, tu man 
meškiškai patarnavai“, o jis išsišiepęs tik 
dantis rodo, ir būk tu man gudrus, jei no
ri, — o jam kas? Taigi brangieji priete- 
teliai ir prietelkos, jei būsite Kaune, nei
kit pas redaktorių, nes ištiks tas pat, kas 
ir mane.

Taip „nedžentelmeniškiausiu“ būdu aš 
buvau priverstas rašyii apie tą nelaimin
gąją kelionę į Mariampolę. Verčiau bū
čiau visai nevažiavęs! Nežinau net nuo 
ko bepradėti, ar nuo grįžimo atgal į Kau
ną, ar nuo ko kito. Kažin kas man sakė, 
kad norint gauti įkvėpimo, pirmiausia rei
kalinga atsikosėti. Taigi aš Jaip ir darau. 
Hrmm, hrrm!! cit tylėkit, įkvėpimas pra
dėjo krutėti makaulėj. Pradedu.

Vieną gražią dieną Kauno gorizonte pa
sirodė Mariampoiės Tuntininko padėjėjas 
paskautininkas B. (gana dikta molekulė) 
ir maloniai užkvietė Kauno Tuntą atsilan
kyti į ruošiamą skautų parodą. Ponai 
Kąjuno draugovių draugininkai pakvietimą 
priėmė, po to 3 dienas pakaušius krapšty
dami galvojo važiuoti, ar nevažiuoti, ga
lop giliai atsikvėpę galingai tarė: važiuo
jam: Vieną gražų rytą 6 vai. 30 min 
Kauno stoty susirinko pulkelis apsnūdu
sių esybių, tai Kauno tunto 63 skautai-ės. 
Jų tarpe matėsi ir tokių, kurie netilpo ne
priklausė jokios draugovės bei skilties — 
tai mūsų „seniai studentai“.z Mat ir jie už
simanė pamankštyfi savo senus kaulelius. 
Pagaliau po gana ilgfį derybų, kur kas 
sėdės sulipome į vagoną ir netrukus iš
girdome traukinio palydovo šūkį: „važiuo
jam“ ir pradėjom po truputį krutėti. Va
žiavome gana linksmai. Tuojau visi pa
sidalino į „frakcijas“ (visai kaip Seime). 
Vieni dainavo, kiti posėdžiavo, treti vė
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ką nors prasimanę veikė. „Seniai stu- 
' deniai“ visai į vaikus pavirto: dainavo špo

sus krėtė ir savo „prezidentų“ ant „valio“ 
kilojo. Pagaliau po gana trumpos, bet 
linksmos kelionės atvykom į Mariampolę. 
Stoty pasitiko tuntininkas su visu štabu 
ir kelios tunto draugovės. Išsirikiavę ir 
pirmoj vietoj pastatę „būbnorių“ (kurs ne
mokėjo visai „būbnyti“) aukštai galvas 
škėlę ir kupras pastatę vykom Į Valsty
binės „R. J.“ gimnazijos kiemų. Atvykę 
sužinojom, kad esama ir daugiau svečių, 
būtent: iš Vilkaviškio ir Naumiesčio. Ir 
jie, mat, nenorėjo atsilikti nuo Kauniškių, 
o Vilkaviškiečiai tikrais „patriotais“ pasi
rodė, mat, norėdami palaikyti Lietuvos 
pramonę nutarė drožti pėsčia; kad būtų 
daugiau nuplėšitų puspadžių. Iš čia nu
tarėm eiti pažiūrėti Mariampolės retenybių, 
Mariampolė kultūringesnis miestas, tat jo
je ir „konkų“ jau nebematai, o veik tik 
„karietkas“, o kadangi jau naujas įstaty
mas veikė, tad ir gatvių nieks nebevalo, 
nes visi ilsėjosi. Bent pabraidėm truputį 
po minkštų purvų ir daug kitokių „dyvų“ 
matėm, Antrų valandų vėl .susirinkom į 
Valst. „R. J.“ Gimnazijos kiemų, Čia vie
noj pusėj išsirikiavo Mariampolės luntas, 
kitoj svečiai. Pasirodžius viršenybėms, 
pasigirdo gana garsios komandos ir skau-

«
tai po gana trumpų derybų pasiruošė su
tikti „galvas“, joms atvykus, prasidėjo 
„ceremonijos“, kurių mes, kauniškiai, jau 
senai buvom matę. Kalbėjo iš abiejų pu- 
s/ų, vietos skautų ir svečių, na, žinoma, 
vieni kitus -sveikino ir gyrė (visai, kaip 
pasakėčioj „gegutė ir gaidys). Kauno tun- 
tininkui skaut. Mačiuikai, kaip Vyr. Štabo 
atstovui, perkirpus juostelę, kuria buvo už
tvertas įėjimas į parodų, atsidūrėme parodoj, 
los aš nemanau aprašyti, kadangi tuo lai
ku nesižymėjau, o tik žiūrėjau, o dabar 
jau nebetoli to, kad visiškai išgaruotų iš 
mano galvelės. Tik bendrai pasakysiu, 
jog paroda buvo labai įdomi. Nors vie
nas skyrius man ir užsiliko galvoje, — 
skaučių rankų darbelių, bet apie jį aš ne
kalbėsiu, nes paskui galiu gauti „pipirų“ 
nuo skautų, kad apie juos tyliu, o, to aš 
visai nenoriu...

Galop temstant susiėjom stoty, sulipom 
į vagonų meiliai atsisveikinom su Ma- 
riampole, su Mariampolės skautais-ėmis, 
na, kai kas ir giliai atsiduso, tačiau visi 
ligi ausų patenkinti laimingai grįžom į 
Kaunu. Tik viena, kas mane dabar šiek 
tiek neramina, kad mes, grįžę į Kaunu ne- 
nusiuntėm padėkos telegramos, na, bet, 
Jtadangi mes ne diplomatai, tai Mariam- 
poliškiai už tai nepyks. Keistukas.

Patarimai „pavieniams skautams“ ir negalintiems būti draugovėje.
1. „Pavieniu skautu“ vadinasi berniukas 

ar jaunuolis, kurs vykdo gyvenime visus 
skautų įstatus bei papročius, bet negali 
dalyvauti bendrose sueigose del tolimo ke
lio, ar neturi lėšų įsigyti uniformų, arba 
todėl, kad nėra instruktoriaus (skautinin
ko) ten, kur jis gyvena. Visos šitos kliū
tys jam visiškai nekliudo būti skautu (pa
vieniu), skautu nė kiek neblogesnių už sa
vo brolius draugovėse. Kvotimus į laip
snius jis gali, išlaikyti pas artimiausių 
draugininkų.

2. Paprašykite kurio nors iš jūsų pa
žįstamų patyrusių skautų papasakoti jums 
įstatus ir papročius, parodyti kaip raišio- 
jami mazgai, kaip statoma palapinė, pa
pasakot kokiais būdais galima gerus dar
bus daryti.

3. Pradėkite vykinti visų 10 skautų įs
tatų. Užsispyrę sekite save siekdami 
užsibrėžtojo uždavinio, kasdien darydami 
nors po vienų gerų darbelį. Būkite visu- 
met darbštūs ir linksmi.

4. Pasistenkite užsidirbti ir sutaupyti 
nors truputį pinigų, kad galėtumėt nusi
pirkti skautiškų knygų ir išsirašyti skau
tiškų laikraštį.

5. Poto užsiiminėkite ir žaiskite susiei
dami su kaimyniniais berniukais, vado- 
vaudamies skautų nurodymais.

6. Pasistenkite savo elgesiu, darbu, nuo
latiniu pasiruošimu kam nors iš aplinkinių 
pagelbėti ar gerų patarnavimų suteikti, pa
daryti tai, kad visi jus * mylėtų ir gerbtų. 
Tuomet visi aplinkiniai iš darbų supras 
kilnius skautų uždavinius ir atsiras daug
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berniukų, norinčių būti skautais, o taip 
pat ir suaugusių žmonių, kurie norės jums 
padėti savo vadovavimu.

7. Jei susidėjus aplinkybėms ir toliau 
jums teks likti „pavieniu skautu“, kaip ir 
pirmiaus, tad atliekamų laikų pašvęskite 
žaidimams, užsiėmimams ir darbams, ap
rašytiems skautų įkūrėjo knygoje; laikas 
nuo laiko lankykite artimiausių draugovę, 
pavyzdžiui bent vienų kart į mėnesį.

8. Kreipkitės i artimiausiąįį gydytoją 
prašydami patarymo, kaip sustiprinti svei
katų ir užrašyti kūno išmatavymus. Pap
rašykite gydytojo nurodyti kokiais man- 
kštymaia jums užsiimti. Šiais užsiėmi
mais pamažu išvystisite jūsų patvarumų 
ir jėgų, kap tinkamai „budėti“ (būti pasi- 
ruošusiems) prie nelaimingų atsitikimų, 
kad padėtumei artimiems.

Iš „Kęstučio d-v ės Žvalgo'4

Nusileido saulužėlė, 
Sųsimųsčiusi, rimta. 
Mūsų jaunos širdužėlės 
Džiaugiasi gamta.
Laužas dega, aiškiai šviečia 
Kyla kibirkštys aukštai;

Ko svyruoji,
Ko linguoji,
Tu, berželi baltasai?
Ko vaitoji,
Ko dejuoji,
Tu, berneli jaunasai?

Iškiloj.
Džiūgauti viskas mus kviečia — 
Mes dainuojame linksmai.
Štai lakštutė prisidėjo, 
Aidas sklaidosi plačiai, 
Sutartinės klausos gėlės 
Klausos pievos ir miškai.

J. Svyruonėlis.

Ko?
Uždainuokie
Tik dainelę, •
Tai nėjusi tiek vargų,
Vėl bus linksma
Ir malonu,

. Ir širdelė neliūdės!
Vargdienėlis.

*
Dieve duok mirti, o -e pražūti. 

Sena liaudies patarlė.
Neliūdėk broli, neliūdėk jaunasai; liūdė

damas širdį skausmu pripildysi. Tų skau
smų nieks neišgers, tu pats jį gersi ir vėl 
liūdėsi ir liūdėsi...

Neliūdė broli, neliūdėk... Klausykis 
girios medžių gūdaus ošimo, klausykis 
paukščių gražių dainelių, grožėkis gamta 
ir nebok kad gražus laikas taip greit bėga. 
Nesisielok ateitimi. Ši diena — tavo die
na. Pavasario šventė — tavo šventė. 
Dainuok, šypsokis, žaiski. Svajonių spar
nais į aukštį skriski ir nesižvalgyk į že
mės purvynų — jo tiek daug, tiek daug,

*
kad ir nežiūrėdamas ir neieškodamas jį 
surasi, rasi jaunų sielų užnuodyti.

Erdvė, žvaigždynai, žemė, dangus — 
tavo. Gyvenimas, ateitis — tavo. Švieski 
minties vilyčių į tolimiausį pasaulio už
kampį, į gamtos paslaptingiausių paslaptį, 
į beribį aukšti, į pačio gyvenimo širdį. 
Ten tu viskų surasi. Iš ten pasiimsi kų 
tik norėdamas. Tik norėk, tik norėkj...

Jaunos krūtinės ugnis — tavo vadas.
Švelnus, tylus jaunos sielos balsas — 

sųžinė — tavo sargai. Jo klausyk — ne
paklysi. Aru padangėn pakilki, žemės gy
venimų savyje sutalpink; viskų savyje pas
kandinęs, pats nepaskęsi..Būk drųsus
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kaip liūtas, Į ateitį sparčiai ženki ir ne
sustok kelyje, vis pirmyn, vis pirmyn ...

Žemė, gyvenimas ne tikslas — tik prie
monė.

Gyvenime tu — vaidila. Nuvargsi, nuei
si nuo scenos, tavo vietų užims kiti . . . 

Sąžiningai vaidink savo rolę, garbingai ją 
baigk! Tau iš vaidiklos išėjus, kad kiti, 
tavo vieton atsistoję, pasididžiuodamigalė- 
tų tarti: — „čia Žmogaus būta!“

Skruzdė.

Seniau ir
Svieto lobis — šiaudu kūlys 

Liaudies patarlė’
Jau nuo senų senovės žmonės yra Įsi

tikinę, kad „pinigai — galvažudžiai“ . . . 
Senovėje žmonės dirbo, prakaitavo ir pūs
lėta nuo darbo ranka plėšte išplėšdavo iš 
žemės duoną, aprėdalai, ir girių tankmės 
gyvybę į pavojų statydami, plėšė žvėrieną 
ir kailius. Jei sunkibi dirbančiam žmogui 
užtekdavo pramisti ir dar atsirazdavo duo
nos bei kailių išteklius, jis tą išteklių iš
keisdavo pas kaimyną į reikalingus daik
tus: darbo įrankius, žalvarį, ginklus. Daug 
žmogus dirbo, * bet lurtų nesukrovė. Tą 
turtą sukrovė tik tie, kurie mokėjo kitus 
žmonės nuskriausti; jie jėga ir kardu iš
plėšdavo iš kaimyno jo turtą, kaimyno 
sodybą sudegindavo, jį patį su šeimyna 
paversdavo vergu — nemokamu darbi
ninku kuris* už jį vargą vargo, sunkų dar
bą dirbo, o tas jo pavergėjas, užgrobtus 
turlus į savo kieti sudėjęs, nugalėto, nus
kriausto kaimyno duonos pavalgęs, ėjo su 
jėga, su kardu pas kitus ir tuos savo ver
gais paversdavo, jų turtais savo klėtį pri
pildydavo ... Seniau vieno žmogaustur- 
iai augo tik kitą žmogų nuskriaudus.

Istorija mums sako, kad senovėje lietu
viai aukso nebrangino. Gražų gintarą 
aukuro ugnyje dievams degino, juo puo
šėsi. Brangino ir gerbė tik kryvį,“ kuris 
savo dvasia, savo protu mokėjo iš dan
gaus žvaigždyno, iš gamtos paslapčių iš
skaityti dievų norus ir, tuos norus išskai
tęs, savo protinga kalba pamokydavo 
žmones kuriais keliais eiti, kaip gyventi, 
kad pasiektų Rytų Žemę — Amžinąją Ka
raliją. Brangino dorus, teisingus, narsius 
vyrus, kurie gyvybės nesigailėdami nar
siai gynė nuo priešų Tėvynę, tėvų sody
bas ir tėvų kapus. Senos dainos apdai
navo darbštų, dorą bernelį, kurį^ žalioj

dabar...
pievelėj anksti rytelį rasotą žolę dalgele 
kirto, pradalgiuosna guldė. Apdainavo, 
kaip anksti rytą saulelei tekant bernelis 
arklu pilką žemę aria, Apdainavo, kaip 
bernelis žirgelį šėre jį ffiuštravojo, kad tas 
žirgelis, tas juodbėrėlis būtų visumet stip
rus ir vikrus, kad tas žirgelis, kaip žai
bas mokėtų vyti priešus iš tėviškėlės.

Nė vienoj dainoj nerasime apdainuotus 
turtus, auksą, ar sidabrą. Visur garbina
mas darbas, minimi vargai, apdainuoja
mas pasišventimas ir narsa.

Kanklininkai, keliaudami iš^kaimo į kai
mą, iš vieno krašto į kitą kraštą, kanklė
mis skambino, dainomis apdainavo narsių 
karžygių žygius. Apdainavo Margį, kuris 
Pilėnus gynė, apdainavo Vaidotą, Kęstu
tį. Apdainavo Amžinosios, Negęstančios 
Ugnies sargus — jaunas vaidilutes, išvar
dino visus narsių vyrų vardus ir tos-kan
klininką dainos kitus mokė būti pasišven
tusiais, būti karžygiais.

Taip buvo senovėj.. . Nieks nedirbo 
del lobio, nieks nedirbo už pinigus. Visi 
dirbo, kovojo ir mirė, nes to dievai nori, 
taip kryvis moko, to tėvynė reikalauja. 
Ir buvo Lietuva galinga. Viduramžy (Al
girdo ir Vytauto laikais) Lietuva buvo vie
na galingiausių Europos valstybių. Irtoji 
Lietuvos galia buvo lietuvių dvasios ga
lios vaisius.

Kryžiuočiai, artimi Lietuyai kaimynai, 
pikčiausi Lietuvos priešai, per 150 metų 
Lietuvą kardu, ugnimi ir auksu stengėsi 
suardyti, sunaikinti, pavergti. Stiprų kry
žiuočių kardą atsirėmė lietuvio kardas ir 
narsa, o didžiausią tų laikų turtą — Or- 
geno auksą atrėmė turtų panieka. Ir 1410 
m. Liepos 15 d. Vytautas ties Žalgiriu 
kryžiuočius galutinai sumušė.

Taip visur ir visumet buvo... -Prieš 
idėją, pasišventimą — prieš dvasią, kar-
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das, ugnis ir auksas— medžiaga — 
bejėgė.

Dabar mes „Amžius budėję 
Laisvę laimėjom 
Per aukas ir pasišventimą“ 

ir tą laimėtą Laisvę sustiprinsime, skais
čia aureole apsupsime tik nebijodami dir
bti, pasišvęsti ir, reikalui esant, garbin
gai mirti.

Daug yra priešo iš oro, daug jų yra ir 
iš vidaus. Su išoriniais priešais kovoti 
mes, kai kurie skautai, dar perjauni esame. 
Bet mes turime gyvenimui ir kovai ruoš
tis, nuolatos atsidėję mokytis, dvasia, kū
nu stiprėti, ir su savo išvidiniais priešais 
kovoti. Pavojingiausias mūsų vidaus prie

šas, yra sumedžiagėiimas — tūrių, pra
bangos, gero, bei lengvo gyvenimo pamė
gimas. Kas iš jaunatvės dvasia sumen
kėjo, turtus, pasipuošimus, tuščią garbę 
pamėgo, tas yra tautai žuvęs, nes kiek
vienas juo daugiau turi juo daugiau nori 
ir tiems norams nėra galo. Jis tampa sa
vo norų vergu.

Skautas taupus. Savo taupumu jis su
mažins globėjų rūpesnį ir taupumu galės 
kitam padėti, neturtingesnį sušelpti. Skau
tas iš mažens rūpinasi, kad nieką savimi 
neapsunkintų o pats visumet stengiasi, kuo 
daugiau kitiems atiduoti. Tuo būdu jis 
išpildys duotą įžodį „teikti pagalbą arti
miesiems“. Skruzdė.

Sekime šv. Kazimiero dorybėmis.
Vienas visuomenės veikėjas taip pasa

kė: „Kas nori sėkmingai darbuotis visuo
menės labui, platinti tiesą tarp žmonių, 
tas negali apseiti be pavyzdžio“. Ir tik
rai: nuo amžių mums patyrimas rodo, 
jog asmens energija daro didelės įtakos 
į žmonių gyvenimo veiklumą, būdą... Nes 
geras pavyzdys yra lyg mokykla, kuri ne? 
palyginamai daugiau duoda negu akade
mijos, kolegijos, mokyklos ir tt. Nors 
Smailsas sako, kad žmonijos patobūlėji- 
mas labiau priklauso nuo darbo, negu 
nuo tyrinėjimo garsiųjų žmonių biografijų, 
bet vis dėlto reikia pasakyti, kad geras 
pavyzdys yra vienas geriausių mūsų mo
kytojų, kuris moko mus be žodžių ir nuo 
kurio priklauso daugiausia ir būdo auk
lėjimas, ypatingai jaunuolių. Užtat labai 
svarbu jaunystėj pasirinkti gerų draugų, 
pavyzdžių. Nors žmonės, bendrai imant, 
labiau palinkę mokytis iš to, ką jie mato, 
o ne iš to, ką jie girdžia, nes tai, ką žmo
gus mato, daro jam gilesnio įspūdžio 
negu tai, ką jis girdi, vienok didelių, o 
labiausia kilnių žmonių biografijos yra la
bai pamokinamos ir naudingos, kaipo 
pavyzdžiai ir gyvenimo vadovąi. Tarp 
tų žmonių randame ir tokių, kurie kaip 
apaštalai moko mus kilnaus gyvenimo, 
teikia kilnių sumanymų ir kelia noro gy
venti ir dirbti; jie neša tautai ir žmonijai 
palaimos vainiką. Tokis yra ir šv. Ka

zimieras. Jis priguli prie tų šventųjų, ku
rie, būdami dar labai jauni pasiekė aukšto 

'tobulybės laipsnio. Apie jį galima pasa
kyti šiuos šv. Rašto žodžius: nors trum
pu laiku tobulas tapo, bet pergyveno ilgus 
metus.

Gal kas nors pasakys, jog jo gyveni
mas perdaug asketinis ir mums visai ne
prieinamas. Tai tiesa, tokiais gali būti 
tik 'nepaprasti žmonės. Bet asketizmas, 
nors ir mažesnėje kiekybėje, yra būtinai 
reikalingas kiekvienam, kuris nori tobu
linti savo dvasią. Be asketizmo tas dar
bas visai neįmanomas. Norint, kad mū
sų dvasia kūnui viešpatautų, o ne ver
gautų, reikia būtinai susivaldyti valgant, 
geriant, pasilinksminant, žodžiu, reikia da
ryti visa tai, kas mažintų kūno viešpa
tystę. pažabotų jo geidulius, o vadeles 
laikytų tvirta dvasia.

Nereikėtų laikyti per savo gyvenimo 
tikslą turtų prisigrobimą. Reikia labiau 
rūpintis tokiu turtu, kaip Kristus sako, 
kurio nei rūdys negadina, nei vagys ne
išvagia. Tas turtas yra dvasios turtas. 
Juo žmogus io daugiau turi, juo jis lai
mingesnis. Dabar, sako išminčiai, kad 
kultūra nebe taip žengia į priekį dėlto, 
kad pasaulis perdaug nugrimzdo į mate
rializmą? O pažanga eina iš dvasios. 
Juk visa pasaulio kultūra yra ne materi
jos padaras, bet galingos 'žmogaus dva-
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sios vaisius. Graikai, romėnai, babilo
niečiai ir aigyptiečiai dar ir sdabar mus 
stebina savo dvasios paminklais, kultūra. 
Išmiklinto proto šių dienų europietis su nu
sistebėjimu žiūri į tuos paminklus ir prieš 
juos [galvų lenkia. Labai svarbus yra 
veiksnys kultūroje dvasia, bet negalima 
nuneigti visai ir materijos: juk be jos ir 
dvasia negalėtų apsireikšti. Bet čia pri
valu harmonijų išlaikyti.

Man patinka vieno rusų rašytojo Nud- 
sono, padalinimas žmonių į dvi katego
rijas: gyvųjų ir negyvųjų. Prie pirmųjų 
priklauso geradariai, idealistai, o prie an
trųjų visi tie, kurie be blizgančio aukso 
gabalėlio nieko kito pasauly nemato. Ir 
jie vejasi per visų savo trumpų gyveni
mų tų žvilgantį auksų. Mums nereiktų 
prigulėti prie tų „negyvųjų“ žmonių.

Gražį! ir melstis. Kas dar myli'maldų, 
tebrangina tų jausmų, kad paskui, jo nus
tojus, nereikėtų gailėtis. Yra žmonių, 
kurie būtų labai laimingi, kad galėtų nuo
širdžiai melstis. Bet negali, nes jauni 
būdami nemokėjo to jausmo įvertinti, pa
gerbti, jo negaivino ir jis išnyko iš šir
dies.

Kuriam žmogui gyvenime karti ašara 
nevilgė ir neviigys blakstienų? Kas to
kiose valandose neieškos paguodos? Bet 
kur? Vieni skandina skausmų, apsivili- 
mus, sųžinės graužimų degtinėj ar papie- 
rosų dūmuos. Tiesa, tame svaiguly lyg 
pasimirštama, Bet vos tik išsiblaivėja- 
ma vėl viskas stojasi prieš akis ir dar 
skaudžiau darosi! Aš pasakysiu, kad 
vienintelis žmogaus paguodos šaltinis — 
tai malda. Ji yra tikrai skaudančios šir
dies balzamas. Tai visa gražiai pasaky
ta, mums visiems girdėtoj įspūdingoj gies- 

x mėj „skubėk prie kryžiaus“. Kai jų gieda, 
rods, klausykis ir melskis... Tikrai, gal 
ne kartų sužeista krūtine klūposim prieš 
didžiausį žmonių širdžių Gydytojų ir Jis 
tikrai mūsų širdis išgydys. Jauni esam, 
dar daug teks gyventi ir kentėt, nes gy
venimo keliai ne vien rožių žiedais iš
pinti, bet yra ir jų dyglių. Be to, malda 

yra ir religijos širdis. Kas dar meldžiasi,, 
tas dar tiki ir atbulai!

Branginkim ir nekaltybę! Tai rojaus 
žiedas, ir jis tepuošia mūsų jaunas sielas! 
Mes visi trokštam ir siekiam laimės. O 
mūsų laimė, mūsų pačių skaisčiose sie
lose. Tik skaisčios sielos gali pajusti tos 
laimės, kurios nesuteiks nei linksmybės, 
nei girtuoklybė, nei paleistuvybė ir kitos 
pasaulio tuštybės, nes jos tik purvina mū
sų sielas, pripildo širdis kartybių. Skai
stybė duos mums iniciatyvos ir noro gy
venti. Neskaistūs žmonės yra pesimis
tai, jiems pasaulis — pragaras, žmonės — 
piktos dvasios; tuo tarpu skaistūs — op
timistai: jie žiūri į pasaulį, į žmones aki
mis, kuriose žiba džiaugsmas, meilė ir 
pasitenkinimas gyvenimu. Jie gyvena ir 
džiaugiasi! Kad kartais ir jiems krūtinę 
sužeidžia aštrus erškėtis ar karti ašara 
suvilgo blakstienas, tai jiems niekis, be 
to ir gyvenimo negalima įsivaizduoti. At- 
minkim, kad skausmai tik skaistina sielų! 
Jie moko ir per ašaras šypsotis.

Neskaistybė, reikia dar pridėti, temdo 
žmogaus protų, sųžinę, ardo organizmų ir 
toks“ neskaistuolis pasidaro pūvančiu ir 
dvokiančiu nedorybių—indu. Gi skaisti 
mergina ar vaikinas, — sako Vydūnas, 
tai maloniai kvepiančios gėlės, kurios trau
kia kiekvieno širdį. Tebūna mums skais
tybė toji lazda, kuria tik pasiremdami ga
lėsime laimingai be pavojaus keliauti gy
venimo keliu. Dar turiu pabrėžti, kad kas 
yra gyvenęs skaisčios sielos laime ir 
džiaugsmu, tas visados biaurisis gyveni
mo purvais ir niekados nenorės pats 
jais bristi.

Mums tinka dar viena šv. Kazimiero 
dorybė — vargšų šelpimas. Juk mes esam 
silpnųjų ir neturtingųjų ginėjai. Kas mū
sų neištiestų reikalaujančiam pagalbos 
rankų?

Joks skautas nepaliks ramiai besto
vįs, matydamas pagalbos reikalingų ar
timų.

Visos šv. Kazimiero dorybės skautams 
sektinos. Skautin. P. 3.
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Pamirštu reikalu.
Antrame Lietuvos skautininkų — ins

truktorių suvažiavime skaut. Mačiuikos bu
vo iškeltas klausimas apie senovės pa
minklų rinkimų. Jo pareikštoms mintims 
suvažiavimas visai pritarė bet, jei neklys
tu, visa tuo pritarimu ir baigėsi. Bent ne
teko dar niekur girdėti, kad kuri nors 
Asociacijos draugovė būtų rimtai tuo da
lyku susirūpinusi ir padariusi žygių tam 
darbui pradėti dirbti.

Tiesa, Mariampolės tunto parodoj teko 
matyti senovės liekanų rinkinį. Tačiau, 
kiek patyriau, tai buvo tik šiai parodai iš 
skautų surinkta, o vėliau po parodos vėl 
savininkams viskas reikėjo išdalyti. Šis 
pirmas Lietuvoje skautų tarpe bandymas 
parinkti su skautų pagalba senovės lie
kanas yra girtinas ir sektinas. Tačiau 
gaila, kad visas tas rinkinys tapo vėl iš
skirstytas. Reikėjo šiokiu ar tokiu būdu 
jis palikti tunto ar draugovės žinioje, ar 
nusiųsti į atatinkamų įstaigų. Tai būtų 
buvusi bent nauda. Dabar tie dalykėliai 
kas žino ar tik nežus vėl atsidūrę skautų 
rankose ir ilgesnį laikų pas juos išbuvę.

Daugiau nieko neteko girdėti, kas da
roma tuo reikalu kitose draugovėse. Ne
jau mes mokam vien tik pritarti, o kai 
reikia darbas dirbti, tai nutylim ir palie
kam darbų nepradėtų? O tasai darbas 
yra toks nesunkus, toks malonus, jog rei
kia tik jis pradėti, o paskui ir patys, ti
kras esu, negalėsim nuo jo atsitraukti. Tik 
pradžiai reikia gero noro. Patys skautai 
be nurodymų to darbo be abejo negalės 
atlikti, tačiau jei vyresniųjų bus paskatin
ti, tai tikriausia uoliai jo griebsis. Juk 
mes ruošiamės į gyvenimų; mes ruošia
mės prie darbo už tautos, tėvynės gerovę. 
Tačiau negana ruoštis, reikėtų dabar jau
natvėje šiek tiek padirbėti.

Manau nesiras mūsų tarpe nei vieno, 
kurs nemylėtų ir negeistų laimės ir gero
vės tėvynei Lietuvai. Tačiau, norėdami 
geriau pamilt tėvynę, mes jų privalome 
pažinti. Keista būtų kalbėti apie tėvynės 
meilę, kol toji tėvynė mums nepažįstama. 
Pasikalbėkim su mūsų vyresniais skau
tais: jie moka traktuoti įvairiomis filoso
finėmis, politinėmis, religėnimis temomis, 

bet maža sugeba pasakyti apie savo 
gimtųjį kraštų.

Jei nepažinsime savo gimtinės — nie- 
kumet.negalėsime jos pamilti! Jei nemy
lėsime savo tėvynės — kaip begalėsim 
jai sųmojingai tarnaut?

Nežinodami tautos praeities, ar galėsi
me steigtis geresnės ateities? Niekumet! 
Praeitis ar ateitis yra dalykai, kurie lyg re
težio žiedai tarp savęs nedalomai susi
jungę. Be praeities nėra ateities. Tad 
stengkimės pažinti praeitį. Pažinę praeitį, 
karščiai pamilsim savo tėvynę, geriau ir 
uoliau jai tarnausim. „Iš praeities tavosū- 
nūs, te stiprybę semia“ ne be reikalo sako 
Lietuvos himnas.

Taip pat privalome susirūpinti nykstan
čiais tautos kultūros turtais, kurie dar yra 
išlikę, bet kuriems gręsia ryškus pavojus 
išnykti. Slėgė mus lenkai, rusai, vokie
čiai ir kiekvienas jį stengiasi įpiršti mums 
savo kultūrų. Jie taip pat stengėsi išnai
kinti visa kas lietuviška, todėl daug bran
gių mūsų kultūros polaikų žuvo. Reikia 
gelbėti tai kas dar liko, reikia saugoti, 
rinkti nykstančias mūsų tautos liekanas.

Kas yra rinktina ir kurio būdu tai at
likti puikiai parodo Skruzdės straipsnis 
„Skautų vasaros darbai“. („Skautų Ai
das“ N 6-7 (14-15) 1924 m.) Tad apie 
tai čia neminėsiu. Mano tikslas nebuvo 
parodyti kas reikia rinkti, aš čion tik no
rėjau priminti visiems apie šį svarbų, bet 
pamirštų reikalų. Reikia sukrusti, labiau 
susirūpinti ir pradėti dirbti. Kiekviena pra
leista diena, mėnuo nusineša daug bran
gių senovės palaikų amžinastin su savim, 
daug jo nyksta žemėj, pūna ore ...

O kas galėtų geriausiai juos išsaugoti, 
juos surinkti, ar bent suregistruoti, aprašy
ti? Mūsų skautų didžioji dalis yra kai
mo gyventojai. Vasarų jie praleidžia kai
me, tad čia ir būtų geriausia proga pa
dirbėti. Skautams reikia išaiškinti krašto 
pažinimo svarbų. Reiktų skautus supa
žindinti su krašto praeitimi, jo istorija. 
Geriau susipažinti su įžymesniomis savo 
apylinkės vietomis. Skautas, susipažinęs 
su krašto praeitimi, tiesiogiai susidurda-
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mas su gamta, jos grožybėmis, karščiau 
pamils savo kraštų, sąmoningiau jam tar
naus, rinks bei saugos jo turtus.

Tad reikėtų draugovėse labiau susirū
pinti savo krašto pažinimu. Šiemet, kiek 
žinau, dar nieko nėra daroma tuo reika
lu. O čia jau vasara ne už kalnų, paleis 
atostogų, — štai ir bus laikas, kurį gali
ma būtų sunaudoti tiriant savo , aplinkę, 
renkant senovės palaikus. Tik reikia kad 
skautai būtų iš anksto su tuo supažindin
ti — tuomet jų darbas bus vaisininges- 
nis. Tai privalo atlikti vyresnieji — tai 
jų tiesioginė pareiga. Jeigu praeitais me
tais nieko ne buvo nuveikta šioje srityje, 

tai bent šiamet sukruskim, nemiegokimt 
Kiekvienas mūsų supranta to dalyko svar
bų, tačiau kaž kodėl juo nesirūpina.

Keliu šį pamirštų klausimų del to, kad 
man pačiam tai rūpi ir aš norėčiau, kad 
kiekvienas mūsų tuo susirūpintų ir pra
dėtų sėkmingai darbuotis toje srityje. Keli, 
nedaug kų nuveiks, bet kai stos šimtaii 
tai daug galėsim padaryti!

Tad sukruskim, susirūpinkim ir pradė
kim tirti, stengtis pažinti savo kraštų, o 
taip pat rinkti ir gelbėti nykstantį tautos 
turtų.

Blynas Vanagas.

Rūkymas.
„Skautas nevartoja nuodų —ne

geria ir nerūko.“
„Rūkąs skautas, jau nebe skau

tas“.

Kiekvienas žino rūkymo kenksmingu
mų, ir kiekvienas ne kartų gal savęs pa
klausia: „Kodėl gi rūkymas ne nyksta, o 
plėtojasi?“

Rūkymo istorija siekia labai gilios se
novės. Dar gyvenęs prieš Kristų istori
jos tėvas Herodotas jau mini kitur ir Af
rikos tautas, tuo užsiimančias. Anot jo, 
jie degindavo kokias tai žoles ir jų dū
mus į save traukdavo. Žmonės su rū
kymu susipažino sėdėdami prie ugnies. 
Mat pastebėjo, kad svaiginu dūmai su
teikia kokio tai malonumo. Tai buvo 
pjrmas rūkymo žingsnis. Kad iš tikrųjų 
rūkymas vartojamas jau nuo senai, mini 
Kolumbas (1422 m.) ir jo bendrakeleiviai. 
Europiečiai su Kolumbu pirmutiniai pa
matė rūkančius indijonus ant Gramagano 
salos. -XVI-tame amžiuje rūkymas prasi
plėtė Ispanijoj — o XVII-tame amž jau ma
tome rūkant Rusijoj ir Turkijoj. Lietuvo
je pradėta rūkyti vos vos XVIII-to amžiaus 
pabaigoje. Šiandien rūkymas jau bus pa
siekęs aukščiausio laipsnio. Vienos tau
tos greičiau įprato, kitos pamažu. Neku
riu tarnų valdovai buvo griežtai uždraudę 
rūkyti, bet, nežiūrint bausmių, rūkymas 
užkariaudavo vis daugiau ir daugiau pa
sekėjų. Iš pradžių Turkijoj rūkantiems 

perverdavę pypkės kotelį per nosį; jeigu 
tai negelbėdavę, tai nesmerkdavę mirti. 
Rusijoje ištraukdavę šnerves arba mirtinai 
užplakdavę. Kokia bausme Lietuvoj baus- 
davę tikrai nežinia. Tik težinau, kad Kal
varijoje Suv. rėd. dar ir dabar vienas kal
nas tebevedinamas „Pypkiakalniu“. Įva
žiuojantieji į miestų jame slėpdavę savo 
pypkes. Dauguma grįžtančiųjų netekdavo 
savo aprūkusių bičiulių, o kiti parsivež
davo net po kelias. Pastebėtas mieste su 
pypke buvo baudžiamas 25 rubliais. Ne 
vienas gal nusistebės: už kų gi čia bau
sti? Juk niekam nei šilta nei šalta, kad 
kad kas rūko? Medicina labai aiškiai iš
rodo, kad rūkymas sveikatai Kenksmin
gas. Valdovai, tai kreipdavo dėmesio ir 
rūkyti drausdavo. Beveik kiekvienas rū
kus žmogus nesveikas. Dauguma jų turi 
sugedusius plaučius, gauna džiovų ir troš
kulį. Rusai apie tokius sako: „Ego vy- 
sušil tabak“ (jį taboka išdžiovino). Rūky
mas ne tik į organizmų, bet ir į proto 
pajėgas veikia. Vienas gydytojas paduo
da iš moksleivių gyvenimo tokių statisti
ka: Iš 100 mok. rūkančių 75 buvo nesvei
ki, 25 kankino ligos, 27 buvo paliegėliai, 
12 turėjo širdies plakimų, 10 iš gerklės 
kraujo tekėjimų, 2 kentėjo nemiegu. Visi 
buvo apie 15 met. amžiaus. Be to, rūkų 
užnuodija ne t»k sau orų, bet ir kitiems. 
Rūkas žmogus visumet paniuręs. Jam 
gamta nemaloni. Vos atsikėlęs tuojau grie-
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bia rūkyti. Jam nerūpi gražiąja gamta 
pasigerėti.

Rūkančio, ypač berniuko nieks neken
čia, nemyli, visi juo biaurisi.

Taigi skautai, stengkitės atpratinti nuo 
to biauraus papročio savo draugus ir pa

žįstamus kol dar laikas, kol ne vėlu ir 
nesunku. Atminkit priežodį: „Į ką jaunas 
įprasi ir senas atrasi“.

Todėl šalin rūkoriai iš mūsų tarpo!
Baltoji Šiaurės Meška.

Fantų išpirkimas.
. Daugelis žaidimų turi savo

antrąjį dalį — fantų ispirkimą. 
Aš noriu patiekti keliolika iš
pirkimo uždavinių, kurie turi 
didelės auklėjamos ar lavina
mos rekšmės.

1. Būti popiera: popiera ateina prie 
kiekvieno žaidėjo ir sako: „Esu popiera, 
ką manyje parašytum?“' Šis atsako: 
Laišką, uždavinį ect.

2. Būti stovyla: stovyla stovi vidury 
kambario ir daro visas j>ozas, kokias 
žaidėjai nurodo.

3. Būti spėjiku: spėjikas užrištomis 
akimis sėdi vidury žaidžiančių, kiekvienas 
žaidėjas priėjęs padeda ant galvos pirštą, 
o spėjikas buria jau ateitį. Geistinas 
dviprasmiškas (orakulų) atsakinėjimas.

4. Būti burtininke: iš" delno bruožų 
įspėti kiekvieno ateitį.

5. Būti veidrodžiu: veidrodis tiksliai 
pamėgžioja žaidžiančių darbus.

6. Būti dainininkų: , padainuoti kurią 
nors giesmę.

7. Būti papūga: pakartoti žodžius ir 
garsus, kuriuos kas pasakys.

8. Būti kunigu: pasakyti kiekvienam 
kitokį morališką pamokymą.

9. Būti ginklanešiu: kiekvienas suduo
da jam per peiį.

10. Būti dvariečiu: pasako kiekvienam 
kitokį komplementą.

11. Būti egoistu: pobučiuoti savo še
šėlį arba arba atvaizdą veidrodyje.

12. Būti juokdariu: iškrėsti kokį juoką.
13. Būti kalbėtoju: pasakyti kam nors 

pasveikinamą kalbą varduvių dieną, arba: 
įnešti toastą „mylėkimės“ kaip aristokratų 
arba tautišką demokratišką credo, arba: 
pasakyti kandidato bylą ^rinkikus, kaipo 
socialį arba tautinį credo.

14. Prašyti pečių į kumus: išpirkikas 
išeina už durų ir beldžias. Teisėjas klau
sia: „Kas čia?“ — „Tėvas (motina)“.

— Ko reik?
— Kūmo.
— Kas gimė?
— Sūnus (jei beldžiasi „motina“, jei 

„tėvas“ — sako kad gimė duktė).
— Kaip vardas? (pasako vardą to, ku

rį nori išsišaukti už durų. įšauktasis pa
našiai šaukia kitą ir t. t. kol neiššaukia 
visų. Paskui jie visi po vieną turi grįžti, 
ir, jiems bėgant pro duris teisėjas muša 
(reikia pabėgti).

15. Būti istoriku: išskaičiuoti Lietuvos 
kunigaikščius nurodant metus, ar jų ne
nurodant.

16. Būti geografu: išvardjnti 5 jūras, 
10 upių, 10 ežerų, arba išvardinti 5 tyru
mas, 10 kalnagūbrių, 10 sąsiaurių.

17. Būti zoologu: išvardinti 10žinduo
lių, 10 paukščių, 10 vabzdžių, 10 žuvų.

18. Būti botaniku: išskaičiuoti 10 med
žių, 10 gėlių, 10 žolių, 10 grybų.

19. Būti medžiotoju: išskaičiuoti 12 
rūšių medžioklinių gyvulių.

20. Būti korespondentu: rašo kores
pondenciją į „Keturis vėjus“; vienoje ker
tėje padainuoja, kitoje pašoka, trečioje 
pasijuokia, ketvirtoje gyvulio ar paukščio 
balsu atsiliepia.

21. Būti reportininku: pranešti naujieną.
22. Būti šposininku: iškrėsti šposą.
23. Būti a robatu: atsisėsti ir atsistoti 

nuo žemės be rankų pagalbos ir kit.
24. Būli biografu: trumpai pasakyti 

savo gyvenimo apžvalgą.
25. Būti kritiku: kiekvienam pasakyti 

jo turimus palinkimus, arba savo nuomo
nę apie jo parėdą.

26. Būti briliantu: paklausti kiekvieno, 
ką su juo padarytų, jei būtų briliantu.
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27. Būti laivu: paklausti kiekvieno, 
kuo jis tų laivų prikrautų.

28. Būti gėle: paklausti kiekvieno, kur 
jis tų gėlę dėtų.

29. Būti pintinėle; paklausti kiekvieno, 
kų jis į pintinėlę įdėtų.

30. Kiekvienam kitaip nusilenkti.
31. Užpūsti žvakę, su kuria pro žai

dėjų kas nors smarkiai eina.
32. Pasakyti tris tiesas ir tris melus.
33. Myli nemyli. Pasakyti kiekvienam, 

kų šis labiausia myli ir ko nemyli.
34. Būti opinija: surinkti visų apie 

save sprendimus ir garsiai pasakyti.
35. Pasakyti kiekvienam tiesų, panašių 

į melų.
36. Apdalinti žaidėjus saldainiais arba 

riešutais.
37. Būti chemiku: išvardyti 10 organinių, 

10 neorganinių reakcijų, angliavandenius, 
metalus ir metaloidus ect.

Panašius uždavinius galima duoti įvai
rių mokslo šakų ar skauto turimų s p e- " 
cialybių srities.

<*-' •

Iš dr. H. A. Moimiro — Petras B.

Aukso mintys*).
Tukstantimi žodžių nenuveiksi tiek, kiek 

vienu geru darbu. Ibsen.
Tobuliausias žmogus yra tas, kuris my

li savo artimus ir daro jiems gera, neat
sižvelgdamas į tai, ar jie geri, ar blogi.

Muamedas.
Didžiausia asmeniška laimė yra tada, 

kai žmogus gali daryti gera. B. Prus.
Juo mažiau rūpinsies savimi, tuo dau

giau kiti tavęs klausys. Palau.

Girtuokliaujųs žmogus ardo ir griauna 
sveikatų, laimę ir ateitį ne tik savo, bet 
ir visos savo šeimos.

Badenas Panelis.
Vienas ir košėj pražūsi. Patarlė.
Nepirk to, ko tau nereikia, nors gau

tumei ir pigiausiai. (IX skautų įsi.: „skau
tas yra taupus“).

Reik tikėti tuo, kų sakai — tada gali 
sakyti, kų tik nori. J. Turgenevas.

Medžioklė.
Keistas buvo Jonis. Jis vienas mėgda

vo sėdėti kur tankmėje ir nuleidęs galvų 
mųstyti. Šiaip jis visumet buvo šaltas, 
nors jautrus. Jis draugavo su Beniuku, 
vienos draugovės skautu. Beniukas sky
rėsi nuo Jonio. Jis visumet guvus buvo, 
visumet mėgo kartu su kuo nors būti.

Juodu suartino vienas įvykis.
Tai buvo po sueigos. Visiems einant 

namo, atsitiko taip, kad Jonis su Beiiiuku 
išėjo kanu ir, kadangi Beniuko kelias į 
namus tęsėsi pro Jonio būstų, tad ir to
liau ėjo abu drauge. Matydamas, kad jo 
draugas ar šiaip ar taip neprašneks, Be
niukas pats jo užklausė:

— Joni, ar tu sutinki su dabartinės pas
kaitos mintimi, kad nereikia įsivaizdufoi, 
tad ir nesirgsi? —

“) Parinktos iš „Jaunojo Žvalgo“.

— Nežinau, Beniuk, atsakė Jonis: — 
Aš to dar nepatyręs esu. —

— Bet vis dėlto savo nuomonę turi?—
— Ne, aš apie tai dar nepagalvojau.
'— Iš tiesų tu keistas, Joni. Kodėl tu 

niekuomet nepajuokauji, niekumet su drau
gais nepašneki? Tik sėdi ir sėdi užsi- 
mųstęs. Aš tau patarčiau mesti tas kei
stenybes. —

— Sau aš labai paprastas. —
— Bet kodėl tu toks nelinksmas, nosį 

nuleidęs? —
— Sau aš labai linksmas, kodėl kitiems 

nelinksmas nežinau. —
Čia Jonis sustojo, nes priėjo savo na

mus. Beniukas pakvietė jį pasivaikščioti 
už miesto ir abu toliau nuėjo. Jų pirmiau 
pradėtoji šneka nesimezgė, todėl jie pra
dėjo kitų — apie iškilas ir kitus įdomius 
dalykus.
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Nė nepajuto abu, kaip atsidūrė už mies
to. Čia jie nutarė į artimiausį miškų eiti. 
Seniukas buvo judrus ir nebeiškentęs ėmė 
šokinėti, bėginėti po pievų. Jonis buvo 
rimtas, ėjo ramiai takeliu. Jis taip jau 
džiaugėsi, veidas jo kažkaip maloniai švie
tė, visumet tamsios akys nušvito ir spin
dėjo, lūpos maloniai šypsojo. O saulė 
maloniai švietė virš jų galvų. Staiga iš 
po Seniuko kojų pakilo viturėlis ir ramiai 
plesdendamas kilo į padangės ir čirškėjo 
savo dainelę. Seniukas nusijuokė ir nu
bėgo toliau. Prie vienos gražios gėlės 
jis sustojo, pakvėpino ir ėmė į jų žiūrėti 
jyg jų nuskinti norėdamas. Jis norėjo ir 
nenorėjo jos skinti — jam buvo jos gaila. 
Bet pirmas balsas nugalėjo, ir jis jau no
rėjo nuskinti.

— Neskink jos Seniuk, — tarė Jonis, 
kuris jau senai tų buvo patėmijęs. Se
niukas susigėdo, nebeskynė ir nubėgo 
toliau.

Taip linksmai eidami, priėjo miškų. Miš
kas buvo gražus pušynas, vienas gražiau
sių gamtos papuošalų. Seniukas, kaip 
visumet uždainavo dainelę ir nubėgo to
liau. Gi Jonis ramiai paskui sekė.

Staiga pro juos greitai prabėgo eikli ir 
graži stirnaitė, o neilgai trukus jų atsivi
jo šunys, kurie nusekė jos pėdomis. Abu 
skautai visų suprato. Iš abiejų veidų 
pranyko linksmumas, ir užėjo tamsus še
šėlis.

— Eime, — tarė Jonis — aš turiu su
rasti kas tai daro. —

Abu jie nusekė pėdomis, iš kur buvo 
atbėgusi stirnaitė ir kurtai. Truputį pa
ėjus, išėjo iš krūmų vienas medžiotojas, 
o vėliau ir kitas.

— Gerų dienų — tarė Jonis. —
— Ačiū už jų — atsakė vienas medžio

tojų.
— Kokie vėjai tamstas čia atpūtė? — 

užklausė antrasis. Aš prašyčiau, kad 
tamstos iš čia namo pabėgrūmėt. Dabar, 
mat, mes medžiojame, todėl gali kartais 
pasitaikyti nelaimingas šūvis. —

— Atsiprašau, ponai — tarė Jonis — Aš 
noriu paklausti tamstų, iš kur tamstos ir 
kas tokie esate. —

— Jei tau, vaikuti taip įdomu, — atsa
kė vienas — tad galiu pasakyti, kada aš 
esu Navickas, o mano draugas Viktoras

Diemonas iš Pagiriškės dvaro. —
— Jei neklystu, tad tamsta esi to dvaro 

savininkas, o tamstos draugas yra tams
tos kaimynas? — vėl paklausė Jonis.

— Taip, žingeidusis vaikuti. —
— Man įdomu kodėl ponai užsiimate 

tokiu darbu kaip medžioklė? Tamstoms 
tat pelno neduoda, o žvėreliams gyvastį 
atima. —

— Čia jau musų reikalas — tarė piktai 
Navickas. Aš tamstos patarimų neprašau 
ir patariu tuojaus miškų apleisti, nes gali, 
kaip sakiau, nelaimingas šūvis atsitikti.—

— Tiek mums tiek ir tamstoms gali pa
sitaikyti — atsakė Jonis. — Ir mes kol 
kas liekame. —

Abu medžiotojai, nė „sudiev“ nepasakę 
nuėjo toliau. Skautai nuėjo į miškų, pa
sirinko gražių aikštelę stovyklai ir ten at
sisėdo.

— Kam tu, Joni, juos taip užkalbinai? 
— paklausė Seniukas.

— Argi nematai, Seniuk, kaip ta stir
naitė bėgo, ar tau jos nepagailo? Žino
ma, kad taip, o ji šendiena turės mirti, 
nors galėtų gyventi. Tie medžiotojai jų 
šiandien tikrai nušaus, o kokios jie nau
dos turės? — Tik trumpai .pasidžiaugti. 
Jie pasidžiaugs, o nelaiminga stirnaitė tu
rės mirti. Kad jie neturėtų ko valgyti, bet 
juk jie dvarininkai, jie medžioja tik 
tuo tikslu, kad neturi ko veikti. Jie tingi 
dirbti, o kad nuvyti nuobodumų, jie me
džioja arba šiaip niekiais užsiima.

— Bet tu ir drųsus, Joni. —
— Skautas visumet turi būti drųsus; 

kai mato kų nors blogai darant — turi 
perspėti — atsakė šypsodamos Jonis.

Staiga toli trinktelėjo šūvis, po jo ar
čiau ir antras. Jonis pašoko, jo akys va
landėlę piktumu virė, bet paskui nurimo 
beliko vien gailesys.

Už kelių minučių į aikštelę įbėgo ta pati 
stirnaitė. Jai kliuvo į šonų, kuris buvo 
baisiai šratų išdraskytas. Surinkusi pas
kutines jėgas, ji bėgo, o paskui jų bėgo 
du sunkiai bealsuojų kurtai. Jonis buvo 
bemanųs kurtus sulaikyti, kaip iš krūmų 
iššoko Diemonas ir dar kartų šovė. Stir
naitė gailiai subliovė ir krito, nes šį kar
tų kliuvo į galvų.

Jonas greit pribėgo prie, jos juo sekė 
Seniukas.
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Stirnaitė gaišo. Iš jos plačiai atvertų 
vnervių bėgo kraujas. Jos gražioji gal- 
šutė buvo šratų sudraskyta, o iš akių rie
dėjo dvi didelės, gailios ašaros: matyti ji 
gailėjosi paliekanti šitų gražųjį miškų.

Čia pat iš krūmų išlindo Navickas.
— Gerai pataikei — tarė jis Diemonui.
— Na, pasidžiaukite tamstos, žiūrėdami, 

kaip miršta pašauta, šunų draskoma stir
naitė! Džiaukitės! — sušuko Jonis ir nu
sisukęs nuėjo. Paskui ji nuslinko galvų 
nuleidęs Bernukas. Navickas ir Diemo- 
nas į juos žiūrėdami garsiai juokėsi.

— Beniuk, juk ir skautai medžioja ? — 
paklausė Jonis, kada juodu ėjo jau lauku.

— Ne, skautai negali tokiu darbu užsi- 
iminėtį. —

— Taip tikrai, jie medžioja tik su foto
grafijos aparatais. —

— Kaip tat? —
— Jie prisiselinę nufotografuoja žvė- 

rius ir paukščius ir juo arčiau prieina juo 
labiau džiaugiasi. Skauto medžioklė bega
lo skiriasi nuo tos kraujageringos medžiok
lės. Jų medžioklės džiaugsmas yra tyres
nis ir geresnis nekaip šis kraugeringas 
džiaugsmas. Skauto medžioklė tad nėra 
laiko gaišinimas, bet jos padedamas skau
tas gamtų pažįsta.—

Nuo to laiko Beniukas pamilo Jonį, ma
tydamas jį tokį gerų skautų. Jonis taip 
pat Beniukų pamilo. Tuo būdu susiartino 
du skirtingų būdų berniukai. Algis.

Roveriai.
„Roveriai leidžia jaunuoliams 

pergyventi visas skautiško gy
venimo linksmybes“.

„Roveriai yra skautybė vyresnio am
žiaus jaunuoliams“ rašo abatas Žakas Se- 
vanas savo knygoje „Scoutisme“ pašvęs
toje skautybei analizuoti. Geriausias api
būdinimas. Norint geriau suprasti rove- 
rių esmę, reikia pažvelgti kiek atgal ir 
prisiminti, kad žymus pedagogas prakti
kas Baden-Powel’is, steigdamas skautų 
organizacijų, turėjo omeny tiktai jaunes
niojo amžiaus vaikinus 12-16 m. amžiaus. 
Tam vaikų amžiui buvo jo ruošta skau- 
tybės programa. Pasisekimas buvo dide- 
liausias. To priežastis buvo mintis vai
dams duoti progoj žaisti suaugusius žmo
nes. Palyginti pėr trumpų laikų skautybė 

^praplinta po visų pasaulį; ji sūyįenija visų 
pasaulio jaunimų be rasės1 fr tautos skir-

• įutno. Baden-Powelio knyga1 „Scouting 
for boys“ verčiama į visas kalbas. Žy
nius vųlstybės ir visuomenės veikėjai sto
ta priešaky įvairių skautybę remiančių ko
mitetųir draugijų.

1913 mt. puikiausiai buvo išrištas klau
psimas apie pačius Jaunuosius (vilkučius). 
Tuo būdu skautybė, nekeisdama savo es
mės pasidarė prieinama mažesniems vai
kams 1-12 mt. amžiaus.

Slenka metai po metų, skautų jaunuo
menė auga; vaikai virsta jaunikaič ais, o 

vėliau ir vyrais. Skauto, vaiko kelias jau 
pereitas; iš svajonių ir žaislų srities jie 
pereina į tikrųjį gyvenimų. Prieš juos 
atsidaro kitas, platasnis, sunkesnis ir at- 
sakomingesnis kelias. Tas kelias teisin
gai yra vadinamas gyvenimo jūra. Kaip 
sulaikyti jaunimų, išaugusį iš vaikų am
žiaus po kilnia skautybės įtakų? Kų da
ryti su jaunuoliais, vyresnias negu 17 m. 
ankščiau nedalyvavusiais skautų judėjime 
o dabar norinčiais įstoti į skautų eiles. 
Pats gyvenimas nurodo reikalų tverti nau
jų organizacijų arba, tiksliau sakant, nau
jų skautybės šakų vyresnio amžiaus jau
nimui. Ir čia dar kartų apsireiškė skau
tybės vadų minties aiškumas, jų pedago
giškas gabumas, ir pači6s:,skaufyrbėisvlųn- 
kstumas. 1918 mt. prie Vetsfordb univer
siteto buvo įsteigta pirmoji pasauly rOve- 
rių skautų skiltis. Roverįų išplatinihias 
daugely anglų ir kai kurių kontinento 
universitetų buvo dabar jau mirusio sir 
LIlick de Bourgh’o darbas. ' Tokia yra 
vyresniųjų skautų roverių (rovėring), įs
teigimo istorija. Pavadinimas „roveris“ 
sugalvotas yra pačio Badėn-PoweIiO, su
galvotas taip pat kaip ir, boy-scout, gire- 
guide, wolf-cub ir scouter. Tikslai žodį 
Roveris į lietuvių kalbų sunkų: keliaunin
kas. bastūną, laimės ieškotojas ir t, t. vi
si tie žodžiai maždaug paaiškina žodžio
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„roveris“ prasmę, bet jo tiksliai neišver
da. Aišku, kad esmė yra ne pavadini
me o roverių sąjūdžio ir jo pagrindų sup
ratime. Roveriai nėra atskira organiza
cija kaip jau tą ankščiau minėjau; jie — 
vyresnioji skautų organizacijos šaką; jie 
yra vyresnis negu 17 mt. amžiaus jauni
mas. Tas amžius yra pereinamas laipsnis 
nuo vaiko prie jaunikaičio; jame keičiasi 
tiek dvasinis tiek fizinis žmogaus gyveni
mas. Negalima tikinti tiems jaunuoliams 
tokį pat auklėjimo metodą kaip 12 mt. 
vaikams. Baden-Powelis savo knygoje 
„Rovering to succes„*) dėsto smulkią ro
verių organizacijos programą, savo mok
slo metodą, siekius ir idealą. „Roveriai 
— yra laisvės mėgėjų ir artimiems tar
naujančių brolija. Roverių priedermė yra 
prisidėti mokslą gaivinti, ir ne tik moky
tis kaip įveikti sutiktas gyvenimo kliūtis, 
bet taip pat ieškoti gyvenime vis geres
nių, šviesesnių jo pusių. Ir jeigu rove
riai pasklis po visus kraštus, tad gali būti, 
kad kur kas lengviau bus atsiekti tai, ko 
visa žmonija taip trokšta — taikos ir 
meilės“ B. P.
„Rovering’o“ tikslas yra padėti susikris
talizuoti skautybės dedamiems moraliniams 
pradams ir sustiprėti kilniems dvasios ir 
kūno pagrindams. Kitaip sakant „rove- 
ring‘as“ sudaro tokias aplinkybės, kurio
se su pagalba visos eilės giliai apmąsty
tų, išnagrinėtų, pradų galutinai susikrista
lizuoja ir sustiprėja visi žmogui reikalin
giausi privalumai. Kaip atskira šaka ro
verių brolyja turi savo įstatus ir taisy- 
Jes, Štai jos:

Kiekvienas įstojąs į roverių eiles jau
nuolis privalo būti ne mažiau 17 metų am
žiaus; ir 11 laipsnio skautas, jeigu šaunuo
lis nėra dalyvavęs skautu eilėse ir nėra 
davęs įžodžio tad turi išlaikyti kvotimus 
(prieš skautininką) sulig šios programos: 
T) Skautų ištarai 2) Ženklai ir saliutas 
3) Šeši mazgai 4) Valstybės vėliava ir 
gerbas 5) Pirmoji pagalba sulig II laip
snio programos) 6) Sukurti laužą ir išvir
ti valgį 8) Mokėti naudotis kompasu ir 
žemėlapiu 8)j Mokėtu jo paties sveikatai 
reikajingos higienos nurodymus (švaru-

*) Ręikėfų kuo greičiausiai šis žymus veikalas 
išversti. Autorius. 

mas, grynas oras, valgis, rūbai ir t. t. 9) 
Nusimanyti apie taboko ir alkoholio žalą 
ir absinencijos reikalą. Išlaikius šiuos 
kvotimus naujai įstojęs duoda įžodį. Ro
verių įstatai yra skautų įstatai. 4-9 rove
riai sudaro skiltį. Skiltininkas yra jų pa
čių renkamas iš savo tarpo ir skautininko 
tvirtinimas. Skiltininkas vadovauja žai
dimams klube, užsiemimose, visuomeni
niam darbe ir t. t. Jis paskiria sau pa- 
gelbininką. Roverių skiltis yra maža drau
giška jaunuolių kompanija, panaši toms, 
kurios pačios savaime susidaro jaunimo 
tarpe. Tačiau skilty draugystės ryšiai yra 
dar bendrų siekimu prie gero stiprinami. 
Roverių skiltis gali priklausyti skautų drau
govės; 4-5 skiltys sudaro roverių drau
govę. Įvairūs klausimai sprendžiami ta
rybos, į kurią įeina skiltininkai su savo 
padėjėjais.

Ta pati taryba sudaro taip bat garbės 
teismą. Garbės teismas sprendžia apie: 
draugovės tvarkymą, discipliną, draugo
vės darbus, atsižymėjusių roverių dova
noms paskirimus, naujų narių priėmimus 
ir t. t. Roverių forma yra skautų forma 
išskyrus ženklelį: R ir S dviem brūkšniais 
perbraukti, parašą ant kairio antpečio „ro
vers“ ir kaspinus (pas anglus geltonos, 
žalios ir raudonos spalvos). Apie kvo
timų programas, tam tikras specialybes ir 
roverių darbo sritį rašysiu sekantį kartą.

Skautininkas A. Sokolskis.
Vertė J. Dainauskas.
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Vilkiukų gaujos.
(sekimas)

Sako, kad apie vilkiukų organizacijų 
yra parašytų gražių ir įdomių knygų, bet 
jos lietuvių kalbon neišverstos. Pokol kas 
mums patieks tų knygų, teks tenkintts šio
mis žiniomis. Čia duodame svarbesnes 
žinias, bet gaujų gyvenime jų neužtenka. 
Tų spragų teks užpildyti senam vilkui. Jei 
jis tai tinkamai įvykdys, tuo suįdomins 
vilkiukus ir pasieks savo tikslo.

Tikimės, kad, norį organizuoti vilkiukų 
gaujas, pasinaudos šiuo rašiniu ir duos 
pradžių vilkiukų gaujoms Lietuvoje.

Vilkiukų organizacija.
Vilkiukų organizacija tai naujas auklė

jantis žaidimas. Žaidime dalyvauja vaikai 
7-12 metų amžiaus.

Užsieniuos šis žaidimas gana pasėkmin- 
Qc,\ išsiplėtojo. Savo idėjomis yra tai jau
nesnioji šaka skautybės.

Tikslas šios ir antros, išauklėti stiprius 
moraliai ir fiziniai būsiančius piliečius ir 
sustiprinti juose tarptautinio solidarumo 
jausmų. Tai atsiekiama nė mokyklos keliu, 
bet praktiniu auklėjimu, tarpinikaujant žai
dimui vienaip įdomiam vaikams ir vedėjui.

Kaip organizuoti vilkiukų gauja.
Surinkę vaikus amžiaus 7-12 metų pasa

kykite jiems, kad tokie vaikai kitose šalyse 
sumanė įdomų žaidimų vilkiukais. Tokių 
vaikų—vilkiukų visame pasauly yra kele
tas tūkstančių ir, kad jie turi savo įstatus, 
papročius ir slaptuosius ženklus. Slapta
sis ženklas riša vilkiukus viso pasaulio. 
Juo jie pažįsta vienas kitų. Slaptasis 
ženklas yra toks: dėžinė rankų iškeliama 
ligi peties, rodomasis ir vidurinis pirštas 
ištiesti ir išskiesti, likusieji gi sudėti krū
von. Šiuo ženklu vilkiukas parodo vilko 
ausis ir žino kad jis gyvena pagrindiniais 
vilkiukų įstatais.

Vilkiukų įstatai.
1. Vilkiukas klauso seno vilko.

Keturkojis vilkiukas žino, kad senas 
vilkas yra gudrus ir prityręs. Vilkiukas 
dargi senam vilkui nesant pildo jo įsaky
mus ir žino, kad tas jo darbas atneša 
gaujai naudų. Taip pat ir vaikai —vilkiu
kai visuomet pildo įsakymus seno vilko, 
tėvų ir mokytojų. Pats mažiausias vilkiu

kas pasistengs išpildyti visus norus savo 
vyresniųjų.
2. Vilkiukas nepasiduoda pats sau.

Kaip ir tikriems vilkiukams, vilkiukams 
— vaikams prisieina daryti neįdomų ir ne
malonų darbų, bet jis nepasiduoda pats 
sau, t. v. savo blogiems norams, mintims 
ir pradėtųjį darbų visuomet užbaigia.

Viso pasaulio vaikai-vilkiukai turi savo 
papročius. Štai tie papročiai.

„Vaikai vilkiukai nesivarto rytų lovoj, 
bet keliasi vos akis praplėšę. Klojasi patalų 
patys, ne kito rankomis. Prausiasi kuo bal
čiausiai, nepamiršdami nei kaklo nei ausų.

Valo dantis, nepamiršta, kad dantys yra 
vidurių draugai, stovi ir sėdi tiesiai, nesi- 
kuprodami. Nesidrovi pasiūlyti žmonėms 
savo patarnavimų. Nerūko ir negeria (svai
galų), rūkųs ir gėrius vilkiukas, jau nebe 
vilkiukas, o šakalas.

Norinčius įstoti į vilkiukų gaujų pada
lykite būreliais (šeši vilkiukai). Kiekvieno 
būrelio vilkiukai klauso būrelio vyresniojo 
vilkiuko.

Kiekvienas vilkiukas nešioja ant kairio
sios rankovės virš alkūnės savo būrelio 
varsos trikampį.

Vilkiukai gali būti juodi, balti, rudi, gel
toni ir k., Vyresnysis po trikampiu nešioja 
dvi žali juosteli, o jo pavaduotojas vienų. 
Kuomet vyresnisis sušunka „Balti prie ma
nęs“ visi balti bėga prie jo.

Visa vilkiukų gauja klauso seno vilko, 
taip ir vilkiukai klauso vyresniojo vilkiuko.

Vyresnysis turi žinoti, kad jeigu jis bus 
geras vilkiukas, tai ir jo vilkiukai bus geri. 
Štai delko jis turi būti pavizdingu vilkiuku.

Jis turi stengtis gerai pildyti vilkiukų 
įstatus ir papročius.

Vaikai įstojų vilkiukų gaujon, laikomi 
naujokais. Naujokas, išbuvęs gaujoj du 
mėnesiu, laiko pirmuosius kvotimus.

Išlaikęs pirmuosius kvotimus, turi teisę 
dėvėti savo spalvos trikampy žvaigždutę'

Programa pirmiems kvotimams.
1. Žinoti pavadinimus gimtojo krašto— 

valstybė, jos sostinė, apskritis ir miestas, 
kuriame gyvena.
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II. Žinoti seno vilko, būrelio draugų 
gyvenamąsias vietas.

III. Mokėti rišti 4 mazgus: gerąjį, žvejų, 
audėjų, ir piemenų.

IV. Mokėti rikiuotę, verstis per galvą, 
šokti per virvę, peršokti grabę, žaisti, pa
šokti ant vienos kojos aštuonetą, mesti 
sviedi įkairia ir dešine ranka taip, kad 
priešais stovintis vilkiukas galėtų sugauti, 
sugauti sviedinį dešine 4 iš 6 o kaire 3 
iš 6 kartų.

V. Mokėti bent 3 gimnastikos pavyz
džius ir žinoti kuriam tikslui jie vartojami.

VI. Žinoti del ko reikia karpyti ir va
lyti nagus, dantis ir kvėpuoti nosimi, o ne 
burna.

Vilkiukas, išlaikęs pirmuosius kvotimus 
duoda senam vilkui pasižadėjimą pildyti 
vilkiukus įstatus ir papročius. Duodant 
vilkiukui įžodį, visa gauja išsirikiuoja, Iš
nešama vėliava, prie kurios vilkiukas duos 
įžodį. Prieš įžodį senas vilkas paaiškina 
vilkiukų įstatus ir reiškia pasitikėjimą, kad 
duodąs įžodį bus pavizvingu vilkiuku.

Vilkiukas davęs įžodį ir išbuvęs gaujoj 
4 mėnesius gali laikyti antruosius kvotimus,

Išlaikęs antruosius kvotimus turi teisę 
dėvėti spalvuotame trikampy dvi žvaigž- 
duti.

Programa antriesiems 
kvotimams.

I. Mokėti morzės signalizacija, per mi
nutę siųsti 6 raidės ir priimti 4 raidės.

II. Rasti pasaulio šalis su pagalba 
žvaigždžių, kompaso.

III. Mokėti kelias daineles.
IV. Padaryti kokį nors naudingą daiktą.
V. Uždegti laužą arba sukurti krosny 

ugnį, suvartojus tik du degtuku.
VI. Mokėti 8 gimnastikos pavyzdžius.
VII. Mokėti nuplauti ir užrišti įpiaurą 

pirštą. Žinoti kaip pasielgti apdegus ir 
žaizdų užteršimo pavojų.

PASTABA: Senas vilkas savo noru gali 
šias programas pakeisti.

Vilkiukų forma.
Vilkiukai dėvi tamsiai žalią bliuzę, trum

pas mėlynas arba žalias kelnaites, kojines 
žemiau kelių, skrybėlę su geltona juostei e 
ir kaklaraištę gaujos spalvos.

Jeigu tokia forma negalima gauti, gali
ma ją pakeisti paprastesne.

Pasakykit, kad viso pasaulio vilkiukai 
formą brangina, ir stengias būti švariais.

Kaip tikras vilkas savo vilnas, taip ir 
vaikas—vilkiukas stropiai prižiūri ir valo 
savo rūbus.

Vilkiukų saliutas.
Vilkiukai saliutuoja abiem rankom, pri- • 

dedami išskėstus pirštus prie galvos, pa- 
vydale vilkų ausų.

Šitaip saliutuojama tik parade ir atėjus 
sueigon vilkui.

Paprastas saliutas daromas dešine ran
ka susitikus su viršininku arba kalbant su 
juo. Pusiau — saliutas daromas tokiu pat 
būdu ranka pakėlus ligi peties. Pusiau sa
liutu sveikinas vilkiukai tarpe savęs.

Vilkiukų šventė.
Gruodžio 1 diena tai žymi diena vilkiu

kų gyvenime. Ta dieną vilkiukų gaujos 
švenčia savo šventę — motinų šventę.

Tą dieną vilkiukas savo motinai už var
gą, kuri pravargo jį auklėdama, stengias 
suteikti malonumą.

Be to rengiama vakarėlis, kur vilkiukai 
pažaidžia.

Vilkiukų sueigos.
Kuomet senas vilkas ateina sueigon 

vilkiukai išsirikiuoja pusračiu.
Pritūpia, nuleidžia rankas tarp kelių.
Taiė sėdėdami sveikina sena vilką chor u 

„Top... tov..., pridėsim visas jėgas, tov, tov“!
Žodi, „jėgas“ taria staigiai ir balsiai; 

surikę atsistoja ir sveikina pili u saliutu.
Tnomet senas vilkan sušuka:
„Gev, gev, pridėkite visas jėgas!“
Visi vilkiukai nuleidžia kariąją rankąu - 

saliutuodami sušunka: Tov, tov, pridėk 
sim visas jėgas!“ nuleidžia dešinę ranka 
iš ramiai laukia tolimesnio įsakymo.

Šūkiai „gev, gev ir „Tov, tov“ tai yra 
sutrumpinti sakiniai: „Geras vilkiukas se
ka, (savo elgimusi, darbais), seną vilką“ 
ir „Tokiu vilku seku ir aš vilkiukas“.

Kuomet paskirtas vilkiukų gaujos susi- 
rinkimas-sueiga, išnešama vėliava, prie 
kurios atsisėda senas vilkas vedąs paš
nekesį, skaitąs apysakas iš gyvulių gy
venimo ir t. t. • ,
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Pirmoje sueigoje būtinai yra reikalinga 
paskaityti Kiplingo apysakų „Džunglėse,“ 
nes šis žaidimas, ligi kai kurio laipsnio 
paduotas tau apysaka.

Gaujos sueigose apysakų skaitymų,paš
nekesį įvairinti dainavimu, žaidimais ir 
rankų darbų, piešymu, dažymu, pjausty
mu, gėlių ir augalų auklėjimu.

Savaime aišku, kad gaujos sueigų prog
rama priguli nuo seno vilko.

Jis turi stengtis, kad sueigų darbai bū
tų praktiški, laivinų vilkiuko kūno ir dva- 
šios jėgas ir, be to įdomintų vilkiukus.

P. S. Tikimės, kad vilkiukų gaujos pa
sistengs apie savo veikimų parašyti „Skau
tų Aide“ Budėk! Z. B. ir G. S.

Skauto
Vincukas ramiai žingsniavo gatve ir 

dairėsi, bene galės kam padėti, pagalbos 
suteikti.

— Juk tai mano pareiga! — šypsoda
mos galvojo Vincukas.

Taip, jis buvo pavyzdingas skautas. 
Dirbdavo „kaip liūtas“, ir nebe reikalo 
buvo „Liūtų“ skiltyje. Iš jo veido galima 
buvo spręsti jį skautu esant, kadangi vi- 
sumet šypsojos. Jo tėvai buvo paprasti 
darbininkai, dažnai būdavo be duonos. 
Vincuko draugininkas tų žinojo, ir nekartų 
jį sušelpdavo.

Dabar Vincukas, atlikęs nuo darbo ir 
skautiškai apsitaisęs, ėjo į sueigų.

Vincukas pasuko į Didžiųjų gatvę. Pas
kui jį ėjo du besivaipų vaikesai. Eida
mas pro naujai statomų trijų aukštų namų 
Vincukas ties juo sustojo ir ėmė stebėtis 
taip veikiai jį pastačius. Darbininkų ant 
jo nesimatė, tik retkarčiais iš vidaus ko
kio darbininko balsas pasigirsdavo. Tuo 
tarpu vienas vaikesas atsitūpė už bemųs- 
tančio skauto, o antras smarkiai jį ranka 
iš pryšakio stuktelėjo.* Vincukas puolė 
aukštinelkas ir skaudžiai sumušė galvų į 
asfaltinį šaligatvį. Jis skubiai pakilo.

— Atsiprašau, gal netyčia tavę užga
vęs drauguži — tarė Vincukas, keldamas 
parpuolusį ušpakaly tupėjusį vaikesų, 
kuris buvo netyčia parpuolęs. Vaikesas 
atsikėlė ir užėmęs sukruvintų nosį, nubė
go. Tuo metu, antras vaikesas spruko į 
kitų gatvės pusę, bet ten pakliuvo polici
ninkui į nagus. Policininkas nutvėręs 
vaikesų už plaukų, jam supliekė. Vincu
kas tai pamatęs, pribėgo prie policininko 
ir sulaikė jo rankų.

J. Liūtas.
pareiga.

— Dovanokite jam, jis netyčia — tarė 
Vincukas. Policininkas atsisuko į Vincu
ku ir nustebęs į jį žiurėjo.

— Ne tavo dalykas — tarė rūsčiai po
licininkas.

— Žinau, gali būt iš mano pusės tai ir 
nemandagų, bet aš jam dovanoju — pra
šė Vincukas. Policininko akyse pasiro
dė ašaros. Jis tarė:

— Vienuolikti metai esu šioje gatvėje 
o panašaus atsitikimo nesu matęs. Gar
bė tau vaikuti. Puiku! — tarė susigrau
dinęs policininkas. Vincukas paspaudė 
policininkui rankų ir vėl šypsodamos to
liau nužingsniavo.

Vos kelis žingsnius nuėjęs, Vincukas 
išdirdo užpakaly didelį trenksmų. Jis at
sisuko ir pamatė kaip iš statomų namų 
kilo raudonų dulkių stulpas. Jis viskų 
suprato ir greitai apsisukęs nubėgo į tų 
namų. įbėgęs į kiemų pamatė smalsuolių 
minių ir išgriuvusių sienos dalį. Kiemas 
buvo pilnas dulkių. Vincukas įsispraudė 
į minių ir, pribėgęs kaip galima arčiau, 
pamatė toli, namo viduryje gulintį kruvi
nų, dusliai šaukiantį žmogų. Vincukas 
stebėjosi, kodėl niekas neina nelaimingo
jo gelbėti. Nieko negalvodamas, jis šoko 
pirmyn padėti nelaimingam. Bet kažkas 
stipriai jį sulaikė ir sušuko:

— Beproti, kų darai, ar nematai kas 
dedasi ten aukštai? — Vincukas dirstelėjo 
aukštyn ir nutirpo. Visas kraštas sienos 
buvo pasviręs ir kaskart vis toliau linko 
žemyn. Kas valandėlė gali sutriūškyti su
žeistojo kaulus.

Vincukas jau buvo beatsisakęs nuo sa- 
vo sumanymo, bet atsiminęs III-jį skautų
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įstatą vėl šoko pirmyn. Bet... nelaimei 
vėl jį sulaikė ir dar tvirčiau suspaudė. Li
ko 2-3 sekundės ... ir mirtis nelaiminga
jam. Jau neturėjo kada galvoti... tik šo
ko staiga pirmyn į nelaimingąjį Minioje 
pasigirdo riksmas. Visi sustyro lyg sta
bo ištikti. Drąsusis skautas atsidūrė prie 
nelaimingojo ir pagriebę jį už pažastų iš
vilko laukan. Keletas laiku atvykusių po
licininkų įdėję sužeistąjį į neštuvus, nune

šė jį į kambarį. Nusidulkinęs, Vincukas 
ramiai sau nužingsniavo į sueigą. Dabar 
jo veidas buvo patenkintas, jis šypsojosi.

Neužilgo iš to namo, į kurį buvo nu
nešę sužeistąjį, išbėgo moteriškė.

— Kur jis! Kas jis! Duokit man jį,aš 
turiu jam padėkoti! — šaukė apsiašaro
jusi moteriškė.

Smalsuoliai ėmėsi skauto ieškoti, bet jo 
jau nebuvo . ..

Pirmas geras darbelis.
Poryt jau kūčios. Jau temsta. Iš N. 

miestelio eina du, šiltai apsirengusiu, broliu 
skautu, ryšulėliais nešinu. Vienas kokių 
13 metų, kitas maža kuo jaunesnis. Jie 
eina namo į kaimą. Tenai, kaime, jų 
laukia mamytė ir sesutė šviesiame, šiltame 
kambaryje. Tuodu broliu — Jonas ir Petras, 
nors įširdęs šaltis gnaibo jų nosis, eina 
pasišokinėdamu ir linksmai šnekučiuoja.

— Ką tik išėjom iš N., o jau mano 
nosis, tur būt, nušalo — tarė jaunesnysis 
Petras ir nusimovė pirštinę. Ranka čiup
telėjo už nosies. — O-o! kokia šalta 
nosis. Nosyte, tu mano sušalai nabagėle! 
— pradėjo ją trinti.

— Ką tu ten atsilikęs veiki? — neatsi
grįždamas tarė Jonas, (ėjęs pirmiau, nekaip 
brolis). — A-a! tu trini savo pamėlyna- 
navusią nosį! Na, ir didelė tavo nosis, 
tikrai kaip bulvė — pasakė, lyg dabar 
pastebėjęs Jonas ir, sustojęs, skardžiu balsu 
nusijuokė.

— Ir tavo tokia pat nosis bulvė, tik 
didesnė.

Op! — peršoko griovį.
įėjo į mišką. Vis labiau ir labiau temo. 

Broliai ėjo trumpesniu keliu, per krūmus 
ir gilų sniegą. Kartas nuo karto vienas 
kitą perspėdavo, kad saugotus, nes pa
leista eglės ar kadugio šaka galėjo smar
kiai užgauti veidą.

Pagaliau išėjo į vieškelį. Vieškelis ėjo 
į kaimą, kur keliavo mūsų keleiviai.

— Jonai, juk būtų gerai, jeigu mes 
atliktumėm kokį nors gerą darbą!—paklausė 
Petras, nežinodamas ką besakyti rimtai 
susimąsčiusiam broliui.

— Žinoma, — burbtelėjo Jonas.

— Jonai, eiva greičiau, nes sušalau 
Žinai ką? Aš parėjęs namo daug valgysiu 
ir tikrai saldžiai miegosiu.

Jų skardus juokas vėl aidu atsiliepė 
miške ir nuriedėjo kur tai toli už miško, 
už laukų.

Tylu. Tik girdėtis sniego girgždėjimas 
po skautų kojomis.

Mėnuo išlindo iš už pilko debesio ir 
nušvietė mišką, sniegą ir mūsų draugus. 
Sniegas, lyg sidabruotas, spindėjo, žėrėjo, 
lyg aukso kruopelės.

— Uu!... op! — sušuko Petras. Jo 
šūkis aidu nuvažiavo vėl kaž kur toli, toli...

Mėnuo vėl pasislėpė. Tik žvaigždės 
mirksėjo aukštai, mėlyname skliaute, lyg 
sidabrinės akys.

— Jonai, žiūrėk, kas ten prie eglės, 
šalia vieškelio? Kas tai juoda... Tur 
būt meška... — sušnabždėjo išsigandęs 
Petrukas.

Na, ir skautas! išsigando! — nusijuokė 
Jonas.

Tikrai, kas tai buvo juoda.
Priėjo arčiau. Jonas pasilenkė. Jis 

pamatė, jog tai būta kokio tai mažo, beveik 
sušalusio berniuko.

Jonas savo paltu apklojo sušalusį ber
niuką ir pradėjo apie jį triūsti. Liepė 
broliui nupiauti dvi storokas šakas ir 
padaryti neštuvus. Jie norėjo suteikti 
sušalusiam vaikui pirmos pagalbos. Petras 
nusiėmė savo paltą ir greitai užsegė sagas,

— Neštuvai padaryti!—pasakė Petras. 
Sušalusį vaiką paguldė ant neštuvų.
— Kur jį nešim? — paklausė Petras
— Kur? O-gi pas mus, į mūsų namus 

— paaiškino Jonas.
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— Ar tau nešalta?
— Man? Ne, — atsakė, nustebęs brolio 

paklausimu, Petras.
— Op! — pakėlė neštuvus.
Vėl sugurgždėjo sniegas, vėl teko mūsų 

draugams sumindžioti tų puikų, minkštų, 
baltų žiauros žiemužės kilimų. Per tų ki
limų, papuoštų šakotomis eglėmis, egle
lėmis, kadugiais, ėjo kelias lyg lietuvaitės 
išausta marga juosta.

— Atsargiau! — šnibždėjo kartas nuo 
karto jonas, kuris pirmas neštuvus nešė.

juodu nesikalbėjo Laikas nuo laiko il
sėjosi. jau visai sutemo. Išėjo iš miško. 
Tolumoj mirgėjo žiburių eilė. Tie žybu- 
rėliai buvo kaimo, j kurį skubėjo pailsę 
broliai. Įėjo į kaimų.

— Atsargiau! —
Dar pora užuolankų ir skautai atsidū

rė priešais namus, kur skautų laukė mama.
— Kas ten? — paklausė malonus mo

teriškas balsas, juodviems pasibaidžius.
— Tai mes! — sušuko, kaip vienas, 

broliai.
— Kas čia? — paklausė motina rody

dama ant neštuvų.
— Radinys! Mes jį radom sušalusį 

miške, — paaiškino linksmai Petrukas.
— Ar jūs nesušalo!? — rūpinosi mamytė
— Mes? Mes juk skautai — paaiški

no Petras.
Motina nusišypsojo.
Vaikai, paguldę sušalusį vaikų į lovų, 

trynė jį sniegų, kad atsigautų. Po kele
tas minučių vaikas giliau atsiduso tr at
simerkė. jis savo nustebusiomis akimis 
apvedė visus kambary esančius ir užsi
merkęs tuojau užmigo.

— jo... — kų tai norėjo pasakyti bal
su Petras.

— Sa! Paskui pasakysi — sušnybždė- 
jo jonas ir šilčiau apklojo umigusį vaikų.

Visa šodžių apibėgo žinia, kų padarė 
skautai jonas ir Petras.

— Ponia Zigmiene, — tarė pasisveiki
nusi moteriškė, — girdėjau, kad pas jus 
yra mano juozukas.

— Taip, yra, yra — pasakė linksmu 
balsu Zigmienė, mūsų pažįstamų motina. 
' Zigmienė papasakojo Juozuko motinai, 
kaip jos sūnūs atnešė sušalusį Juozuku, 

kaip jį trynė, kaip juo rūpinosi. Kripienė^ 
Juozuko motina, papasakojo, kaip Juozas 
negrįžo iš miesto, kaip ji rūpinosi, kaip 
jo ieškojo. Kripienė labai dėkojo Zigmie- 
nei ir jos_ vaikams už išgelbėjimų jos vie
natinio sūnaus.

juozukas ir jo motina buvo labai dė
kingai mūsų skautams.

•Juozas labai norėjo būti skautu, kokiu 
buvo jonas ir Petras. Juozas įsirašė į 
skautus. Kripienė džiaugėsi, kad jos sū
nus auga toks, kokio ji svajojo. Džiau
gėsi, kap jos sūnus atneš naudos Dievui 
tėvynei ir savo artimam.

— Petruk. Įvyko tavo noras. Atlikom 
gerų darbų — linksmai tarė Jonas.

— Aš tau tų norėjau pasakyti tada, at
simeni, kada buvom prie Juozo lovos.

— A—a! Taip! Dar tada tau kumštelė
jau pašonėn, kad tylėtum, — tarė juok
damasis jonas.

Vlajtis.
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Lietuvos Skautai Berlyne.

Britanijos Jamboree Wembley.
Wembley — beveik visai nežinoma vie

ta Londono šiaurės vakarų dalyje. Pa
vasary čia atsiranda daugybė rūmų ir žiū
rėtojo akys gali išvysti visų šalių turtus, 
visus technikos, prekybos, pramonės, jū
rininkystės, lauko ir pionierių darbus'; vi
somis kalbomis kalbančių žmonių ir daug 
kitų įvairenybių. Du dideliu rūmu skiria
mu vien Kanadai ir Australijai.

Turtingose panaramose matai plačiosios, 
Kanados girias. Jos faunų ir fiora su vi
su tos šalies gamtos grožiu: upeliais, 
pelkėmis. Toliau platieji Australijos laukai 
primityviai žemę dirbu australiečiai, o ap
link — sunkiai dūmus pūstų garvežiai. 
Visa tartum kalba: žiūrėkit, koks turtin
gas mūsų kraštas. Čia pamatysi ir be
ribius Afrikos tyrus, oazas, juodaodį ne
grų,bekrapštinėjantį akmens matiku žemę, 
ar bidirbantį priešistorinio stiliaus ginklus. 
Burnia, kaimynė Siamo šalis, turi savo 
brangų tolimos šalies stiliaus pavilionų.

Indietės ir malajietės mergaitės paprašys- 
apsilankiusio nupirkti jų padirbtų gražų 
rankdarbį. Netoliese Haugkongas — pa
godos stiliaus namas, horizontaliniais ir 
vertikaliniais šriftais plakatų parašai; 
galop keistoki kiniečių tipai ir smarki ka
riškų ir civiliškų orkestrų muzika galuti
nai tave užliūliuoja. Pakeli galvų aukštyn 
ir matai pilna ore besiraitančių reklamos 
lekiančiųjų žalčių. Aiškiausiai figūruoja 
parašas: „Daily Mail“.

Šitokioje aplinkumoje buvo Britų im
perijos jamborei’s miestas. Šiton vieton 
Anglija surinko iš visų savo tautų būrius 
jaunuolių, pasižiūrėti, pasimokyti, kaip il
gais amžiais nenuilstamų pionierių skau
tų pastangomis visa tai buvo surengta 
įtaisyta, parodyti kaip geras pilietis už 
tatai privalo būti dėkingas savo tėvynei.

Įžengdamas į tų apskritų, kertuotų ir 
dar kitokios formos palapinių miestų,skait
lingose gatvėse sutinki šimtus skautų, ku-
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rių čia stovyklauja 12000. Vidury centri
nė aikštė, joje aukštas stiebas vyriausia
jai jamborees vėliavai.

Stovykla padalyta į 6 skiltis. Viena — 
skautininkų skiltis. Jų spalva žalia ir gel
tona. Joje gyvena visi vyriausieji vadai; 
yra ir Baden-Powell’is savo jaunuolių bū
rio apsuptas, netoliese palapinė Wales’o 
princo, kurs kaip Waleso skautų šefas 
čia stovyklauja.

Sekantis skyrius Škotijos skautų. Jis 
didžiausias: Škotijoje skaitoma į 3000 
skautų ir 2000 vadų, kurių 10°/o yra 9,18 
metų jaunikaičiai.

Toliau prieiname raudonos spalvos 
skiriu, tai Anglijos provincijų skautai. Jų 
yra 2081.

Sekanti skiltis rudos spalvos. Čia yra 
skautų iš visų mūsų planetos vietų. Jų 
2062 Jų yra iš: Australijos, Bermundos 
Burmos, Čeilono, Gibraltaro, Hongkongo, 
Indijos, Irlandijos, laisvųjų miestų, Jamai
kos, Kanados, Khėjos, Maltos, Naujosios 
Zelandijos, Palestinos, Pietų Afrikos, Sūd- 
Rodezijos, Trinidados, Ugandos. Bet čia 
rasi skautų ir iš kitų šalių: Anglų emi
grantai ir Aigipto, Panamos ir Šveicarijos. 
Yra nemaža ir iš Waleso, šalies geriau
sių dainininkų — juos pažinsi pagal kas
dien stadione girdimų gražių melodijų.

Kitų skyrių — Londono 2654, kitų di
desnių miestų 2747 skautai. Apie centri
nę aikštę daugybė administracijos palapi
nių. Daugiausia darbo-pašto’ palapinėje, 
iš kurios kasdien išsiunčiama apie 4300 
laiškų ir atvirukų. • Paštas 4 dideliuose 
maišuose išvežiamas tris kart per dienų. 
Pirmomis 5 dienomis siuntiniams buvo 
sunaudota 12000 dėžių.

Kita dvišaka palapinė — p. Rolando 
Hauses, svetingo skautams šeimininko 
Londone.

Stovyklos dalyvių išlaikymu rūpinasi 
restauracinė firma Mss. J. Lyons. &Co 
Ltd. Kiekvienas užmoka 3 šilingus Į die
ną ir turi visa, ko tik reikia.

Jamboree atidarė 1 d. rugpjūčio Gillvell 
parke Boi Skautų Asociacijos prezidentas 
hercogas f. Connaught J. D. Anglijos Ka
raliaus vardu.

Sekančią dieną atvyko Waleso princas 
ir dalyvavo pašnekesy prie laužo, prie ku
rio buvo susirinkę visi Wembley stovyk
los skautai. Žiūrėtojams didžiausio įspūd
žio padarė rytojaus dieną švęstoji šventė, 
kurioje 15000 skautų ir baisiai didelė žiū
rėtojų minia stadione sutiko vyskupą iš 
Yorko. Giesmės maišės su princo, Ba- 
den-Powell’io ir vyskupo kalbomis. Ir 
bendroji malda, čia žemėje jungdama vie
non šeimynon visus skautus ir šventėje 
esančius svečius, kilo į aukštybes,! Viešpatį.

Kitą dieną skautai stadione rodė įvai
rias gimnastikos mankštas. Visur, ir sta
dione, ir stovykloje didelė žiūrėtojų minia 
į juos žiūrėjo, juos fotografavo ar ka-ne- 
ką bloknotuose pasižymėdavo.

Paskutinę dieną 15000 skautų susirenka 
sutikti Vyriausiojo Skauto. Štai centri
nės aikštės viduryje atsistoja Baden Po- 
welis, milionų berniukų širdžių karalius. 
Iš visų valstybės kraštų artinasi prie jo 
eiliniai, ir vadai; eiliniai — tryškančia vei
duose jaunyste ir vadai kurių amžių žilas 
plaukas puošia. Ateina visi savo jaunuolių 
pryšaky prieš garbingiausiąjį vadą. Ir plau
kia minių minios uniformuotos armijos, ir 
liejas vis naujų maršų muzikos akordai. 
Po gero pusvalandžio eisena pasibaigia, 
visi nurimsta. Pasaulio Skautų Šefas 
kalba trumpai, aiškiai, ryškiai. Visų šir
dys krūtinėje džiaugsmų plaka. Ekstazė. 
Anglija gieda: „God save the King“.

Kaip suakmenėjusi stovi minia.
Tai buvo pabaiga.
Praslinkus vienai dienai skautų jau ne

buvo — jie visi išvyko į Daniją, kur bu
vo susirinkę viso pasaulio atstovai.

Petras B.

4 i
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Užsieniuose.
Anglijos skautai Dover’o uoste įsteigė 

besilankantiems užsienių skautams Infor
macijų Biurų.

Portugalų Prekybos ministeris leido 
skautams naudotis ll2 tarifo, važiuojant 
Portugalijos gelžkeliais. Tų pat padarė 
ir Compantia Portuguesa gelžkeliai.

Lietuvoje.
Mariampolės skautų darbinių paroda.

Šių metų vasario 22 d. buvo atidaryta 
Mariampolės skautų ir skaučių dirbinių 
paroda, kuri truko tris dienas, patraukė r 
save apie 1000 lankytojų (400 skautų i_ 
600 pašalinių žmonių) ir turėjo 518 eks 
ponatų.

Paroda buvo sudaryta iš sekančių skyrių: 
Archeologijos skyrius — 28 eksp. 1 

eksp. pinigų rinkinys — įvairių valstybių 
ir amžių apie 250 monetų ir 70 popierinių; 
akmens amžiaus padariniai kaltai, kirvu
kai; gintaro gabalai. Vedėjas P. Barkauskas.

Literatūros sk. Lietuvių skautų litera
tūra: „Skautas“, „Skauto Aidas“, „Skau- 
tybė“, „Prie laužo“, Spaudos biuro 2 tomu, 
Tunto kronika. Užsienių literatūra: „un- 
ser Weg“ keli kompl. Prancūzų, anglų ir 
kt. žurnalai. Senoji liet. lit. „Živvatas 
Poną musu“1818 m.,„Giwenimaj szwentu- 
ju“1859;„Garbė Diewa“1860; 3 seni rank
raščiai; 1890 m. „Varpo“ penki nr.; Skau
tų rankraščiai. Viso 40 eksponatų, Ved. 
K. Sideravičius.

Elektrotechnikos 8 eksp. Elektros skam
butis, dinamo mašina, akumuliatoriai, va- 
rintojas, galvandsterija ir k. Vedėjas j. 
Kaunas.

Piaustinių 32 eksp. Narvelis, spintelės, 
lėkštė duonai, rėmeliai, saliono baldai iš 
eglių šakučių. Ved. V. Karalius.

Bražybos, topografijos ir paišybos 40 
eksp. Vytauto, Kęstučio, Baden Powell’io, 
kun. Petrikos, „mergelė“ ir daug kitų pa
veikslų; Mariampolės miesto planas, brai
žiniai, kelios topogr. nuotraukos; skulp
tūros skyrely 2 biustai ir vienas gipsinis 
paveikslas. Ved. V. Poliakovas.

Siuvinių 106 eksp. Daug gražių siu
vinių J. Karaliūtės, Ščivinskaitės, Gustai- 
tytės ir d. k. Ved. Maželytė.

Skautų gyvenimo 21 eksp. Didelė pa
lapinė, 2 stovyklos modeliai, mazgai ir k. 
Ved.'’V Papečkys.

Namų ruošos 12 ęksp. Įvairūs valgiai, 
tortai; pažym. E. Barščiauskaitės „svočios 
karvajus“. Ved. J. Grudzinskaitė.

Gamtos 15 eksp. Lapų, vabzdžių, gy
domų žolių (sulig žmonių nuomone) rin
kiniai. Ved. A. Papartytė.

Specialybių £0 eksp. Knygrišystė, bat- 
siuvystė, kalvystė ir k. Ved. Ambrazas.

Fotografijos 1 eksp. ir 50 fot. Skautų 
gyvenimo ir skautų veikėjų. Ved. Bučinskas.

Bendras skyrius ir fiiafelija 48 eksp. 
Galvosūkiai, brėžimai (stikle) ir keli paš
to ženklų rinkiniai. Ved. V. Giniūnas,

Į parodą atvyko svečių skautų:
iš Kauno ... 63
„ Naumiesčio 18
„ Vilkaviškio 8
„ Lazdijų ... 2
„ Veiverių . . 1

Apie parodą atsiliepė „Lietuva“ 47 (1843) 
nr., „Šešupės Bangos“ 8 nr., „Kas gir
dėt“ 5 nr., „Kardas“ 5 nr. ir kiti laikraš
čiai visi parodai simpatizuodami.
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Panevėžys. Sulaukėm kovo 4-tosdie- 
nos. Visiems skautams toji diena yra 
brangi, visi jų švenčia. Panevėžio Tunto 
dr-vės irgi susirinko bendrai švęsti. Bet 
gaila, kad nė viena dr-vė nieko šiai die
nai nebuvo paruošusi. Todėl I „Kęstu
čio“ dr-vei teko netik tvarkos prižiūrėti, 
bet ir dienos programų atlikti. Paskaita, 
kuri buvo pritaikinta šiai dienai, suįdomi
no visus Visiems ji pakėlė ūpų ir pas
tūmėjo arčiau prie šv. Kazimiero dorybių. 
Po to, paklausus kas duos įžodį, išėjo iš
sirikiavusi, uniformuota ir lape nešina skil
tis. Tai buvo nesenai susitvėrusi „Kęs
tučio“ dr-vės Lapinų skiltis. Visiems buvo 
įdomu pamatyti gyvų lapę, kuri buvo pri
jaukinta ir labai laisvai jautėsi, nebodama 
nei žmonių daugumos, nei triukšmo.

Po įžodžio ir trumpos draugininko pra
kalbos davusiems įžodį sušuktas garsus 
„valio“ ir sueiga baigta skautiškais žai
dimais.

/ mos „Kęstučio“ dr-vės koresp.
Telšiai. Kovo 4 dienų Šv. Kazimiero 

dienų 1 Tilšių „Algimanto“ skautų drau
govė '„Saulės“ gimnazijos salėj suruošė 
iškilmingų sueigų. Salės gale buvo pa
kabintas didelis Baden Powel’io paveik
slas, pačių skautų pieštas. Keleias skau
tų davė įžodį. Po įžodžio svečiams sktu- 
tai parodę pirmųjų pagelbų, pritaikė maz
gus praktikoj ir žaidė skautiškus žaidi
mus. Tarp svečių dalyvavo gimnazijos 
direktorius ir inspektorius. Sueigai pasi
baigus gimnazijos inspektorius savo trum
poj prakalboj palinkėjo skautams geros 
kloties toliau darbuojantis.

Draugovė leidžia mėnesinį laikraštėlį 
„Jaunas skautas“. Tikimasi suformuoti ir 
mergaičių draugovę.

Skautų draugas.
Vilkaviškis. Šv. Kazimiero šventė Vil

kaviškio Tunto buvo švenčiama iškilmin
gai. 9 vai. ryto visi skautai susirinko 
prie gimnazijos, kur buvo skautams šiai 
šventei pritaikintas tuntininko įsakymas. 
Paskiau, pusiau dešimtos, tuntas žygiavo 
į bažnyčių, dalyvavo iškilmingose skautų 
pamaldose ir klausė gimnazijos prefekto 
kun. Gutausko pamokslo. Po pamaldų 
vėl grįžo prie gimnazijos. Čia kalbėjo į 
skautus tuntininkas ir M. Liūdžiūtė svei
kino tuntų Mariampolės skautų vardų. Iš

laikiusieji į III sk. laipsnį, čia pat davė 
įžodį. Po to tuntas dar žygiavo į miestų 
ir, grįždamas, ties Nepriklausomybės pa
minklu paradavo tuntininkui. Naujos „val
iūkės“ ir plėvesu jjančios skilčių gairės 
tokių gražių dienų teikė malonaus įspūd
žio. Iš parado skirstėsi šypsodamiesi 
skautai ir patenkinti gausiai dalyvavusieji 
pašaliniai žiūrėtojai. - /. Gr. Į

Šiaulių Tuntas.
— Paskutiniu laiku Švietimo skyriaus 

pastangomis suruoštos sekančios paskai
tos: p. d-ro Domarko — supažindinti jau
nuomenę su lities klausimu —4-rios pas
kaitos. Mok. p. Žilevičaitė skaitė „Apie 
mandagumų“ ir „Tikyba“. Į paskaitas 
atsilanko skaitlingai ir svečių.’

— Visos dr-vės rengia eksponatų pa
rodai kuri įvyks š. m. kovo 15 d. Gim
nazijos salėje.

— Po nekurio pertrūkio skiltininkų kur
sai vėl tęsiami.

— Organizuojamas skautų stygų orkes
tras, kurio vedėjas V. Šimkus.

— Paminėjimui vienų metų sukaktuvėms } 
nuo tunto įsikūrimo rengiamas š. m. 14 
d. vakaras, prie kurio rengiasi visos 
draugovės. Š. Sk. j

Š. m. 14 ir 15 kovo Šiaulių tunto skau
tai iškilmigai šventė tunto gyvenimo me
tines sukaktuves. Prieš metus buvo įs
teigtas Šiaulių tuntas, į kurį įėjo 5 lietuvių, 
1 žydų draugovės ir atskira drausmės 
skiltis. Šiemet tuntų sudaro jau 8 skautų 
draugovės ir 1 vilkiukų gauja. Į iškilmes 
atvyko keliolikų svečių iš kitų miestų.

Kovo 14 d. 7 v. v. skautai suruošė va
karėlį. Vakarėlio programų sudarė pačių 
skautų paruošti dalykėliai, kurie buvo 
atlikti labai gerai.

Kovo 15 d. 9*/2 ryto įvyko iškilmingos 
pamaldos Šv. Jurgio bažnyčioj. Jose da
lyvavo visi skautai. Po pamaldų, gim
nazijos kieme įvyko paradas, prieš Šiau
lių Tuntininkų skautin, kap. Kalmatavičių. 
Po parado kitos gimnazijos salėje įvyko 
Šiaulių skautų tunto sueiga. Čia tunti
ninkas papasakojo apie atliktus darbus 
praėjusias metais. Po to buvo skaitytos 
sveikinimo telegramos ir L.S.A. Šefo įsa
kymas, kuriuo skautas P. Protas už gy-
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vybės išgelbėjimų tapo apdovanotas si
dabriniu kryžiumi, be to dar buvo daug 
sveikinimų žodžių iš svečių tarpo.

Alytus. Šių metų vasario 7-to Alytaus 
skautai surengė rankdarbių loterijų. Kar
tu įvyko vietos ateitininkų vakaras. Po 
vaidinimų publika gausiai lankėsi loteri
joje, kuri visus suįdomino ir nustebino. 
Tai pirmas viešas Alytaus skautų pasiro
dymas. Salė buvo išpuošta šakomis ir 
skautų rankdarbiais. Publikai darė gero 
įspūdžio gražus ir kartais juokingi loteri
jos fantai.

Loterijos vedėjos skiltininkės A. Stau- 
cikaitės dėka loterija gerai pavyko: gauta 
302 lt. pelno.

1925 met. vasario mėn. I-moji „Vy
tauto“ d-vė, gerb. Direktor. kun. Jakščio 
dėka, Įsteigė Alytaus gimnazijos bute 
skautams skaityklų. Joje gaunami yra šie 
laikraščiai: Skautų Aidas, Jėga ir Grožis, 
Pavasaris, Trimitas, Lietuva, Rytas, Atei
tis, Garnys, Tėvynės sargas, Moteris ir 
beto yra daug naudingų knygų. Skaityk
los vedėjas skautas II „Liūtų“ skilties skil- 
tininkas Al. Auštrevičius ir jo padėjėja I 
„Gegučių“ skilties Sr. Tomsaitė. Skai
tykla būna adtidaryta kasdien nuo 2l/2 iki 
5V2. Jai dežuruojanris skiriamas iš skil
čių kasdien. Jonas B.

Kėdainiai. 1924 m. rugsėjo mėn. 29 d. 
čia atvyko iš Dotnavos Akademijos vy
resnysis skautininkas J. Kuprionis ir su
teikė Kėdainių skautams daug naudingų 
skautiškų žinių. Tų patį vakarų buvo su
šaukta „Lukšio“ ir „Birutės“ draugovių 
skiltininkų pamoka — pašnekesys. Sve
tys nupasakojo apie pasaulinį skautų su
važiavimų Danijoje, skiltininkų pareigas ir 
kit. Pašnekesys tęsėsi apie 4 vai. Rytojaus 
dienų buvo sušauktas abiejų draugovių 
visuotinas susirinkimas, kuriame Kuprio
nis laikė paskaitų. Papasakojo apie prak
tiškų skautų darbo dalį: kų skautai veikia 
vasaros metu, kaip iškilose gyvena ir t.t. 
Po paskaitos buvo įvairių klausimų, į ku
riuos prelegentas atsakė, juos išaiškinda
mas. Bendrai daug davė nurodymų, kaip 
tvarkyti sistematiškų skautų veikimų. Pas
kaita tęsėsi 2 vai. Susirinkime dalyvavo 
virš 80 asmenų.

Kėdainių skautai yra labai dėkingi sve

čiui už suteiktas žinias bei nurodymus ir 
tikisi, kad ir ateity jų neužmirš.

Kl. Daukšas.
Lazdijai. 1924 m. gegužės mėn. Laz

dijuose įsteigta Seinų skautų draugovė. 
Iš pradžių veikimas buvo silpnas, bet il
gainiui pagerėjo. Narių įkaičiui paaugė
jus, buvo dažniau daromos sueigos, ku
rios davė progos geriau išsilavinti ir pri
siruošti prie kvotimų į III laipsnį. Mokslo 
metų gale kvotimus visi išlaikė ir po ke
lių dienų linksmi skirstėsi vasaros atostogų.

Šiais mokslo metais kai kurie skautai 
negrįžo — išvažinėjo į kitas gimnazijas, 
bet už tat draugovė padidėjo naujiems pri
sirašius. Dabar draugovė sudaro trys 
skiltys. Draugininkas K. Bėrutis. Be to 
yra dar dvi skaučių skiltys

Š. m. sausio 25 penkiolika skautų iš
laikė kvotimus į II laipsnį. IlI-čio laips
nio yra 17 skautų. Iš viso Lazdijuose 40 
skautų-čių.

Čia gaunama 50 egz. „Skautų Aido“, 
kurį skautai labai mėgsta. Papartis.

Ukmergė. Iki 1924 metų Ukmergėje apie 
skautus nieko neteko girdėti. Tik keli 
pavieniai asmens buvo skautai ir viešai 
nesirodė. Gimnazijos administracija ne
leido viešai skautams organizuotis. 1924 
metų pradžioj suorganizuota viena skiltis 
ir 12 narių prisirengė ir išlaikė kvotimus į 
skauto III laipsnį. (Žiūr. „Sk. Aido“ N 16.). 
Šių mokslo metų pradžioj vėl padavėm 
prašymų pedagogų tarybai. Nelaimėjom 
— prašymą atmetė. Paskui, užtariantį kai 
kuriems mokytojams, ped. Taryba priža
dėjo leisti viešai veikti _ tik po Kalėdų. 
Prieš Kalėdas buvo manyta įsteigti kur
sai, kur galėtų visi, išlaikę į III laipsnį, 
rengtis į II ir I. Bet, kažin del kokių 
priežasčių, tas neįvyko. Grįžus po Ka
lėdų atstogų, gavome viešai veikti. Čia 
prisidėjo tas trukdymas, kad skautai gali 
būti tik aukštesniųjų klasių mokiniai (pra
dedant IV kl.).

Sausio mėn. 25 d. susirinkome. Daly
vių — virš 100; vieni atėjo pasiklausyti, 
kiti išsiaiškinti kai kurios skautus liečian
čius klausimus, o treti — trukdyti.

Susirinkimų atidarė mokytojas p. Pran- 
culis. Savo kalboj pažimėjęs skautų or
ganizacijos svarbų ir reikšmę — susirin
kimų vesti pakvietė draugininkų J. Kiaušų.
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Paskui VI. Balčiūnas perskaitė turiningų 
referatų „Skautybė — auklėjimo sistema“. 
Po referato buvo daug paklausimų ir ginčų.

Susirinkimui besibaigiant įsirašė apie 
70 norinčių būti skautais.

Antras dr-vės susirinkimas įvyko vasa
rio mėn. 8 d. Po to draugovė suskirsty
ta skiltimis ir pradėta rengtis į III skauto 
laipsnį. Skiltys sueigas daro kas savai
tę, kai kada ir dažniau. Visi skiltininkai. 
paskiltininkai ir dar keli nariai, rengiasi į 
II laipsnį. Tuojau po Velykų manoma pa
daryti skilčių egzaminai.

Trečias susirinkimas įvyko kovo mėn.4d. 
č>is susirinkimas truko 2 vai. Buvo kal
bama apie Šv. Kazimiero dienos reikšmę 
Lietuvos skautams. Kalbėjo ir gerb. ka
pelionas kun. Jonaitis, kuris kartu su ki
rais pašaliniais atsilankė į šių iškilminga 
dr-vės sueiga. P. Lašinskas laikė pas
kaitų „Skautas ir asmens kultūra“. Pa
siryžę įgyvendinti visas kalbose patiek
tas gražias mintis skautai linksmai skir
stėsi. /. Svyruonėlis.

Linkuva. Susirinkę po Kalėdų atos
togų vėl kibom prie darbo. Mergaitės 
galufinai nuo berniukų atsiskyrė. Skautų 
gyvenimas darosi vis gyvesnis ir judres
nis, ir, manome, kad, laikui bėgant, ytin 
sustiprės, nes kiekviena pradžia sunki. .. 
Lyginant pirmųsias draugovės sueigas 
tuoj įsikūrus su dabartinėmis, nors dar ne
suėjo nė metų, matyt didžiausio skirtumo. 
Seniau sueigos būdavo neįdomios, nuo
bodžios, o dabar kartas nuo karto darosi 
įdomesnėms, gyvesnėms- Tai del to, kad 
gyvenimas geriausia mokykla.

^'^ų^Ąlgimanto-.fįraugovė pa- 
dųr.ė. dvi sueigas vien gimnastikai ir avi 
šiaip sueigas draugė su mergaičių “Gra
žinos“ draugove. Paskutinė, nepaprasta 
sueiga įvyko šv. Kazimiero šventės pro
ga. Mus susilaukusius šv. Kazimero šventės 
sveikina ateitininkai, pavasarininkai ir kiti.

Į, sueigų malonėjo atsilankyt ir svečių. 
Per sueigų davė įžodį 15 „gražiniečių“ ir 
14 „algirnantiečių“.

Pažaidėm porų žaidimų. Padarėm skil
čių konkursų „kimų“ žaisti. Laimėjo gra- 
žinietės. ' . iu-.h

Pagiedoję tautos h:mnų (skautų himnų 
tik deklamavo, nes giedot nemokam) su- 

ligų baigėme. Sueiga padarė gero įspūd
žio ne tik skautams, bet ir svečiams.

Alg. krsp. Paliepis.
Mariampolė. Tunte veikia skiltininkų 

kursai, kuriuos lanko apie 55 asmens 
(skiltininkai ir paskiltininkai).

Mūsų globėjas kun. J. Petriką paruošia 
mums įdomių paskaitų. Ypač įdomios 
buvo paskutinės trys: dvi apie „Pėdsakų 
sekimų“ ir „Ženklų stebėjimų“, ir viena 
paskaita apie pirmųjį skautų įstatų. Įdo
miai ir gana plačiai nupasakojo apie melų 
ir jo žala.

Kursų vedėjas paskaut. V. Staugaitis 
paruošia mums įdomių žaidimų, kuriuos 
mes nariai žaidžiame.

Kursuose ūpas skautiškas.
— Draugininko L. K. rūpesniu suorga

nizuota silpnai besimokantiems skautams 
mokslinė pagalba, kuria naudojasi apie 
50 skautų. Padedančių yra 11.

Vabalėlis.
Mariampolė. Įvyko skautų dirbinių pa

roda, kuri tęsėsi 22—25 vasario. Buvo 
daug svečių skautų iš Kauno, Vilkaviškio 
ir Naumiesčio. Buvo iš Kauno tuntinin- 
kas skaut. Mačuika.

Išėjo didelio form, laikraštis „Prie lau
žo“. „Vytautiečiai“ išleido juokų laikraš
tėlį „Gaidys“, kurio kaina 20 cnt.

Kazys V.
Pilviškiai. Pas mus lig šiol veikė tik 

žydų skautai. Šiais metais įsisteigė lie
tuvių skautai. Yra viena bernaičių ir mer
gaičių skiltis. Kadangi bernaičių „Lapi
nų“ skiltis gyvuoja jau keletą mėnesių, 
tai dabar jau yra išlaikiusių kvotimus į 
III laipsnį. Sueigos esti per savaitę trys. 
Per >pinmų iranirądėstomi.k.r aiškinami 
Įstatai,.įsakymam papročiai ir tu.rPer tre
čių sueiga atliekami gimnastikos pratimai. 
Prie mūsų darbo prisidėjo -mūsų gerbia
mas mokytojas V. Krulickas, kuris vado
vauja gimnastikos pratimams ir mergai
čių skilčiai, (nėra tinkamos skiltininkės). 
Išsirinkta skilčių Spalva -— rausvai gelto
na. Skautų yra 20. Visų ūpas pakilęs.

.< - Vėdarų Jonas,
Utena. Šiemet Utenos draugovė at

budo iš letargo miego. Pernai draugo
vėj buvo likę tik 12 skautų, bet jų pasi
darbavimo dėka dabar draugovėj yra 56 
skautai ir 54 skautės. Jų 80 išlaikė kvo-
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timus į III skautų laipsnį. Ruošiamasi į 
II. Leidžiama draugovės šapirografuotas 
laikraštėlis „Jaunasis Žvalgas“, kurio šie
met išėjo 5 numeriai. Greitu laiku ma
noma sudaryti atskirų mergaičių draugo
vę. Prie draugovės yra „Vilkiukų“ orga
nizacija, skauto J. Bulotos vedama ir tu
rinti 12 narių. Šių metų vasario mėn 1 d. 
buvo surengtas šeimyninis skautų vaka
rėlis. Gauta gryno pelno 218 litų. Vai
dinta „Motutės diena“. Vaidinimas pasi
sekė neblogai. Svečiai buvo patenkinti.

Rokiškis. Šių mokslo merų pradžioj 
Rokišky buvo žemės ūkio paroda. Gal
būt daugelį lankytojų stebino aukštai iš
kelta žalia vėliava

Tai buvo Rokiškio skautų(čių) vėliava, 
mat ir jie prisidėjo prie parodos, išstatė 
savo rankdarbių.

Daugiausiai eksponatų išstatė mergai
tės, nors berniukų draugovė diesnė.

1924 mt. lapkr. 19 dn. I Rokiškio skau
tų dvaugovė surengė šeimyninį vakarėlį.' 
Buvo vaidinama pačių skautų parašytas 
veikalėlis iš skautų gyvenimo, vardu „Mo
tutės diena“

Vakarėlis nusisekė vidutiniškai.
Dauguma skilčių jau išlaikusios kvoti

mus į tretį laipsnį. Planingesniam skil
čių veikimui, kai kurie skiltininkai, pirmo
mis bet kurio mėnesio dienomis, bendrai 
su skiltimi nustato tam mėnesiui veikimo 
planą.

To geros pasekmės: skilčių darbas 
žymiai gyvesnis.

Prie berniukų draugovės yra įsteigta 
skiltininkų skiltis,abiem draugovėm bendra, 
at jos;tikslas ^Hparengti labiau patyrusius i 
•skiltininkūs 'VM .e /nT’ėr? e-yisg iadu Į

Šventadieniais neretai daromos neva iš
kilos į mišką1/bTėif piHafėldžiamas laikas 
bežaidžiant įvairius žaidymuš (daugiausia 

'paįvarinfas pėdsakų: sekimas): jim priėssu
kurto laužo bedainuojant įvairiausias: dai
neles. - ■ L J ’kf/} J. P.

Naumiestis (Šakių apskr.) <Šv. Kazi
miero šventė. .

Nors pats skautų darbas buvo t^pradė-
- tas jau 1925 m., bet niekumeLdar. .savo 
patrono šventė bendrai nešvęsta.

Šiemet buvo numatyta švęsti kartu ir 
kiek iškilmingiau, /

Iš vakaro visi skautai ir skautės iš vi
so 60 žmonių ėjo išpažinties, o kovo mėn. 
4 d. bendrai pamaldų metu priėmė ko
muniją.

101/2 vai. iškilminga sueiga. Sveikina 
At-kų kuopa, L. G. Š. F. Naumiesčio sky
rius ir Vilkaviškio Tuntas (raštu).

Paskaitą apie šv. Kazimierą laikė kun. 
Švelnys. Prelegentas savo paskaitoje, nu
rodydamas šv. Kazimiero gyvenimo bruo
žus, kreipė įpatingo dėmesio į jo dorumą, 
pamaldumą, skaistumą ir savęs vargini- 
mąsi.

Nurodė kode! skautai išsirinko jį savo 
patronu, kodėl jis statomas jaunimui pa
vyzdžiu.

Baigiant sueigą kalbėjo Naumiesčio 
skautų Globėjas p. K. Barniškis. Jis įpa- 
ingai norėjo, kad jaunimas gyvendamas, 
aukso laiką tinkamai .jį brangintų ir tin
kamai naudotų nes, anot, p. Globėjo — 
Žmogaus gyvenimo jaunystė — aukso lai
kas, suaugusio — sidabro laikas ir seno 
laikas—švino laikas. Tuo sueiga baigėsi.

J. K-lis.

Vilkaviškio Tuntas.
Jei spręsti apie Vilkaviškio skautus iš 

to, kiek apie juos rašoma, tai turbūt dau
gelis pasakytų, kad jų ten visai nėra, ar
ba vos vos skursta. Tačiau čia skautai 
gyvuoja jau penkeri metai: o jeigu jie ne
galėjo dirbti platesn’u mastu, tai vien del 

tyrusiu, vadu stoka: o ;tada ir prie gendų- 
-alM nflSJi/wIjWW nepadarysi..)f]

Pačioj pradžioj įsisteigė berniukų skau
tų" dr-vė kurios darbai gal nėra apčiuo
piami, nors pačią skautybės idėją išlaikę. 
Poji mergaičių skaučių dr-vė įsisteigė 
daug vėliau. Tai buvo 1925 m. rudenį, 
kada į-mūsų gimnaziją atvyko mokyt, p. 
Varanka. Jis, susipažinęs su vietos skau
tais, suorganizavo skilt-kų kursus, iš ku
rių išėjo būrelis arčiau skautybę pažinusių 
skilt-kų.", Nuo to laiko ir pradėta daugiau 
viešumon reikštis: daroma paradai, iškilos, 
dalyvaujama medžių sodinimo švent. ir t.t.

33



3C 52 Skautų Aidas 21—22

P< 
re 
P<

7C

ri( 
ta 
la 
tę 
P<' 
II 
de

be 
Li

ta 
dr 
ke 
si 
ta 
st

to

ni 
si 
L’ 
tu 
si 
8 
b< 
id 
ST

s\
• d
P
V

či 
ži

til

Pernykščių mokslo m. pabaigoj jau buvo 
apie 100 skautų.

Šiais mokslo metais lapkr. 15 d. buvo 
suruoštas vakaras. Suvaidinta dvi po vie
nų veiksmą komedijos. Be to gimnastika, 
piramidės ir mergaičių plastikos judesiai. 
Vakare dalyvauja ir Mariampolės svečių 
skautų, kurių tarpe ir tuntininkas. Vaka
ras davė nemaža pelno. Pažanga kas 
kart didėja.

Po Kalėdų atostogų vėl suorganizuota 
dviejų sąvaičių kursai, kurių tikslas buvo 
paruošti daugiau skiltininkų, nes Vyr. šta
bas užtvirtino Vilkaviškio Tuntą. Tunti- 
ninku yra mūsų Gimn-jos mokyt, p. Va- 
ranka, Tunto Adjutantas J. Grigaitis.

Dviem sąvaitėms praslinkus, kursai vir
to nuolatiniais: renkamasi kas sąvaite. 
Lankytojų turi 25.

Del didėlio narių skaičiaus, 1-oij skautų 
dr-vė dalinama į dvi: I os draugininkas 
Vikt. Bučinskas, II-os Vyt. Tupčiauskas. 
I-os skaučių dr-vės dr-kė O. Vingilytė.

Taigi dabar į Tuntą įeina trys dr-vės 
ir viena atskira mergaičių skiltis. Tunte 
narių yra 125 iš 400 gimnazijos mokinių,

S. m. sausio 17 d. tunto štabo posėdy 
pareigoms pasiskirstyta taip: Bendrų rei
kalų vedėjas V. Bučinskas. Šviet. skyr. ved. 
A. Radzevičius. Ūkio reikalų ved. parei
gos jungiamos su tunto renkamo Iždinin
ko pareigomis.

Tunto užtvirtinimas dar labiau visus pas
tūmėjo į darbą; gyvenimas pradėjo virte 
virti. Pradėtos tunto ir dr-vių knygos; 
prie Šviet. skyriaus manoma užvesti spau
dos biuras ir tunto albomas, kuriame tilps 
įvairūs skautų atvaizdai. Be to Vilk, skau
tų penkerių metų gyvavimo sukaktuvėms 
paminėti, kurios bus iškilmingai švenčia
mos 25 balandžio, Šv. Jurgio dieną, ma
noma išleisti almanachas.

Daug veikiama dr-vėse ir skiltyse. Su
eigos dažniausiai daromos gimnazijos bu
te, kurį turime mus užjaučiančio p. gim
nazijos Direktoriaus dėka.

Sporto sritis neapleista; daugiausiai la
vinimąsi kambariuose, kadangi oras labai 
nenormalus. Gausesnių vaisių šioj srity 
laukiama pavasaryje.

Taigi iš nauja gyvai sukrutę prie darbo, 
neapsileiskime ir toliau!

Sp. Krsp. J. Gr.

Šiauliai.
Balandžio 15 d. 1 vai. įvyko Šiaulių 

tunto skautų darbelių paroda. Ją atidarė 
tuntininkas skaut. Kalmatavičius trumpa 
prakalba. Jis nurodė, kad paroda nebus 
tokia, kaip ji galėtų būti, nes dvi Semi
narijos draugovės, skautų ir skaučių, neiš
statė savo darbų, nes jiems uždraudė 
mokytojai (vėliau būsianti Seminarijos 
moksl. dirbinių paroda).

Paroda buvo gimnazijoj. Kiekviena drau
govė atskirai sudėjo savo darbus, kurių 
tarpe buvo gan įdomių. Mergaičių drau
govių geriausius darbelius turėjo „Mirgos“ 
draugovė. Kai kurie rankdarbiai buvo 
reikalingi daug darbo ir padaryti visai 
gerai.

Iš kitų draugovių dirbinių pažymėtini 
šie: Gipsinė „Vytis“, „Kęstučio“ portretas, 
gražiai iš švino išlieta pelenyčia, grandinė 
padaryta iš vieno medžio, gražūs iš me
džio piauti rėmeliai ir daug kitų.

Bet ypatingai visiems patiko vilkiukų 
skyrius. Skaitlingiausias ir turįs tik įdo
mių dalykų, ypač prisiminus, kad ten dirbo 
vaikai 8-12 m. Juo buvo tikrai verta susi
domėti. Jų rankdarbiai nė kiek nebuvo 
blogesni už skautų draugovių, o piausti- 
niai iš medžio buvo taip rūpestingai pada
ryti, kad net žiūrėt malonu. Bendrai imant, 
vilkiukų skyrius darė labai gero įspūdžio.

Ir visa paroda darė malonaus ir gero 
įspūdžio, tik viena bent kiek ji gadino, 
tai būtent: du tušti stalai, kur turėjo būti 
Seminarijos draugovių darbeliai ir Kurių 
neleido išstatyti mokytojai.

Paskutiniu laiku Lietuvos skautai matyt, 
suprato panašių parodų reikšmę ir visur 
pradeda rengti tokias dirbinių parodas. 
Labai geras riškinys. Viktutė Dainutė.

Pranešimas.
— Š. m. kovo mėn., „Skautų Aido“ ad

ministraciją perėmę į savo rankas Vyriau
sias Skautininkas V. Šenbergas.

Visus raštus, pinigus bei reikalavimus 
liečiančius administraciją, prašome siųsti 
aukščiau minėtam asmeniui šiuo antrašu: 
Kaunas, Freida, Aviacija, 2 oro ekskdr.

Leidžia — Vyriausias Šūkaut Štabas. 
Redaktorius: Stud. V. Čečeta.
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tai žinią švilpdamas ar vėliavėlę iškelda
mas. Dalyvaują šiose rungtynėse skautai 
neprivalo šliaužti visi drauge, bet taip pat 
nedera per daug nusitolinti nuo savo va
do, kuris tuo būdu negalėtų laiku pakelti 
vėliavėlę ar sušvilpti.

2. Elnio gaudymas.

Vaidinąs elnį skautas išbėga į mišką,, 
retkarčiais mėtydamas pakeliui gabalėlius 
poperio. Jis steigiasi kiek galėdamas su
painioti savo pėdsakus (vietoje vieno elnio 
gali bėgti du trys). Elnio pėdsakais po 
5-10 min. išbėga „šunes“.'

„Suneš" išlošia, jeigu pavyksta nusta
tytu laiku surasti pasislėpusius elnius,arba 
jei palies juos pirmiau negu pastarieji pri
bėgs nustatytąją vietą.

5. Prabėgimas tarp sargų.

Skautui pavedama nubrėžti planą kurios 
nors gerai žinomos vietos, sakysime paš
to įstaigos, artimiausio kaimo ar miestelio. 
Pašte jis turi paprašyti uždėti antspaudą 
ant jo nuotraukos ir grįžti atgal. Liku
sieji skautai savo vado taip išstatomi, kad 
visi keliai būtų jų prižiūrimi ir kad jie 
skautui sukliudytų atlikti jam skirtąją pa
reigą; jiems tačiau neleidžiama prieiti ar
čiau prie pašto, kaip 300 žingsnių. Bė- 
gėjui leidžiama persirengti ir įvairiausiais 
būdais pereiti. .

Sodžiuje šį žaidimą galima žaisti siun
čiant skautą į kurį nors namą arba kitą 
sutartą vietą.

Kęstučio draugovės žvalgas.

3. Skautų žvaigždutė.
Bet kurioj vietoj draugininkas išstato 

skautus astuonių kompaso dalių krypti
mis (kiekvienoj po du skautu) ir paski
ria jiems per nustatytą laiką ištirti prieš 
juos esantį vieno ar dviejų kilometrų kelią. 
Kolionėje skautai privalo kuo daugiau iš
žvalgyti. Išsiskirstydami spinduliu skau
tai nepertraukia tarp savęs ryšių, vėliavė
lėms signalizuodami savo kaimynams. 
Sugryžę stengiasi kuo plačiau pranešti 
apie tai, ką yra matę.

4. Medžiotojas, žvėrys ir uodas.

^Skiltininkas vaizduoja medžiotoją, pats 
mažiausiasis skautas uodą, o likusieji skau
tai žvėris, pradedant nuo pačių tvirčiau
sių: liūto, rainio ir tt. Žvėrys bijo med
žiotojo, medžiotojas bijo uodo. P liesti 
medžiotojo žvėrys virsta medžiotojo šu
nimis ir padeda jam persekioti žvėris, bet 
ir jie dabar bijo uodo. Paliesti uodo šu- 
nes išeina iš žaidimo. Žaidimas baigias 
uodo ir žvėrių pergale, jeigu visi šunes 
arba medžiotojas bus uodo paliesti. Med
žiotojas ir šunes išlošia, jeigu jiems pa
vyko paliesti visus žvėrius.

Nauji skautų leidiniai.
„Jaunasis žvalgas“, Utenos skautų ša

pirografuotas 36 pusi, laikraštėlis. S. m. 
kovo mėn. išėjo 7 nr. Kaina 50 cn.

„Prie laužo“. Mariarnpolės tunto or
ganas 1 nr., išėjo š. m. vasario mėn., yra 
didelio formato 28 pusi. Turinyje daug 
eilių, pora skautų dainuojamų dainelių, 
tunlininko įsakymai, tunto chronika bei 
dr-vių veikimas, juokai, galvosūkiai, mor- 
zės ir semafono signalizacija. Papuoštas 
piešinėliais.

„Gaidys“. Mariarnpolės 1 „Vytauto“ 
dr-vės iliustruotas satyros leidinėlis š. m. 
vasario mėn. 1 nr.

„Kęstučio draugovės žvalgas“. Kau
no skautų I mos dr-vės neperiodinis laik
raštėlis.
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I Skautai, platinkite „SKAUTŲ AIDĄ“ || I
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„Skautų Aidas“ yra mėnesinis Lietuvos skautų laikraštis, Vyriausio i 
Skautų Štabo leidžiamas. į

„Skautų Aido“ prenumeratos kaina Lietuvoje metams 6 lt., pusmečiui 
3 lt., atskiro numerio kaina 50 et. Skautams — metams Į 
4,80 lt., pusei—2,40 lt., atskiras Nr. 40 et. Užsieniuose 
metams 12 lt. pusmečiui 6 lt. vieno num. 1 lt.

„Skautų Aido“ skelbimų kaina: prieš tekstų visam pusi. 100 lt. pusei 
50 lt. ketvirtadaliui 25 lt. Po tekstu visam pusi. 80 lt. Ė 
pusei 40 lt., ketvirtadaliui 20 lt. =

Redakcijos antrašas: Kaunas, Kęstučio gatvė 63—1.
Administr. antrašas. Kaunas, Freida, Aviacija 2-oji Oro Eskadr.
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V. Metai. Karo Mokslo ir Istorijos Žurnalas

„MŪSŲ ŽINYNAS“
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll

Plačiai pastatyti skyriai: mūsų kariuomenės gyvenimas, kitų 
valstybių kariuomenės, kritika ir bibliografija. Prie kiekvieno 
:-: :-: :-: Nr. eina „Kario literatūros rodyklė.“ :-: :-: 
„Mūsų Žinynas“ yra Karo Mokslo Draugijos organas 
:-: Leidžia: Vyriausiojo Štabo Karo Mokslo Skyrius.

Adresas: Kaunas, „MŪŠIU ŽINYNAS“.
Atsakomingas redakt. Majoras V. STEPONAITIS.

Prenumerata 1925 metams: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
:-: Vokietijoje 50 It. Kituose kraštuose 100 lt. :-:

»
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Spaustuvė „TITNAGAS“ Šiauliai.
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