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Konkursas vilkiukų-paukštyčių 
himnui parašyti.

Šiuo Vyr. Št. Vilkiukų - Paukštyčių 
skyrius skelbia parašyti vilkiu- 
kams-paukštytėms himną. 
Himnas turi atatikti vaiko dvasiai ir 
privalo pažymėti vilkiuko - paukštytės 
tikslą.

Už geriausią himną skiriama 50 litų.
Himnai priimami iki š.m. birželio 1 d.
Himnus konkursui siųsti šiuo ad

resu: Kaunas, Vyriausias Stabas, Lais
vės Al. 26.

Uždavinys.
Skautė — pieno pardavėja, kas rytą ir va

karą neša miestan pieną parduotų. Šiądien 
suėjo lygiai savaitė, kaip ji neša gelžkelio 
tarnautojui — garvežio vedėjui (mašinistui) 
pieną ir turėjo gauti iš jo pinigų.

Stovi traukinys, kuriuo už pusvalandžio 
garvežio vedėjas turi išvykti. Ji skuba 
prie jo.

— Ponas, šiandie sukako savaitė, kaip 
nešu Tamstai pieną. Tamsta žadėjai šiandie 
atsilyginti.

— Jokio pieno aš neėmiau ir nieko ne
žinau apie atsilyginimą... prašau netrukdyt— 
piktai atsakė g. vedėjas.

Bet skautė gudri. Ji greit susiprato ir 
pasakė:

— Jei Tamsta neatsilyginsi — traukinys 
nevažiuos!

Ir‘ iš tiesų, vedėjas matydamas, kad trau-y 
kinys negali išeiti, atsilygino už pieną.

Klausimas. Ką galėjo padaryti skautė, 
kad traukinys nevažiuotų?

Atsakus siųsti iki gegužės 10 d. antrašu: 
Kaunas, Benediktinų 4. I. Tamašauskui.

Pirmiausias atspėjęs gauna premiją šiltą 
egzempliorj skautiškų žaidimų; antras — 
topografijos vadovėlį.SKAUTŲ

UGUNSKURS. 2 Nr. Marts 1926 g. Lat
vijos centralės skautų d-jos organas. 24 psl. 
Redaguoja — skaut. A. Lindenburgas. Laik
raštis savo turiniu ir išvaizda teikia gero 
įspūdžio. Yra skautų straipsnių. Tarp kitko 
talpinamos skaut. V. Kundreno straipsnis 
„Amerikos skautai“. Laikraštis gražiai iliu
struotas ir gyvas. Jaučiama kaip ir pačioj 
skautų organizacijoj, taip ir jų organe skau
tiškos dvasios įsigalėjimas.

SKAUT JUNAK I. Nr. 1926 m. Reda
guoja A. Svajsik. 16 pusi.

įvairus gal būt savo iliustruotėm, kurios, 
tačiau, yra svetimos ir netinka čekų-slova- 
kų dvasiai. Jose jaučiamas per didelis džiung
lių bei prerijų dvasios įsigalėjimas. Kroko
dilai, drambliai, kovbojai — turinys talpina
mųjų iliustruočių. Kas kita su turiniu. Jis

LEIDINIAI.
įvairus, rimtas ir gyvas. Čekų - Slovakijoj, 
skautai matyt, gana stipriai veikia.

ŽVALGAS. 3 Nr. 1926 m. kovo 15 d. 
II mt. Jurbarko L D. K. Gedimino sk. 
draugovės mėnesinis laikraštėlis. Redaguoja 
L Kuznickis. Priedas—„Skautas“. 14 pusi, 
priedo—6 pusi. Kaina 40 cnt. Šafirografuo- 
tas.

Laikraštėlio turinį sudaro vos 2 straips
niu: „Būkime savarankūs“, kuris gana nusi
sekęs ir „Skautų suvažiavimas Kopenhagoj“* 
Gale perilga korespondencija; yra juokų ir 
uždavinių. 

r

Priedas visai bereikalingas. Reikėtų su
jungti kartu į vieną laikraštėlį—būtų įvares- 
nis. Atspausdintas nekaip.
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SKAUTŲ AIDAS
Nr. 4 (27) 1926 m. balandžio mėn. 23 d. IV metai

Skautai ir Skautės!
Mūsų metinėje šventėje siunčiu Jums širdingą sveikinimą „Budėk“.
Mūsų obalsis „Dievui ir tėvynei“ teįleidžia kas kart giliau šaknis į mūsų 

širdis^ teapima jis kas karts platesnes skaistaus Lietuvos jaunimo eiles.
Ukdydami savyj skautingumą, siekdami kas dora, užaukit gerais Lietu

vos piliečiais, kilniais visuomenės vadais,
Tokiu būdu įnešite į mūsų Tautą daugiau laimės, padėsite jai įkūnyti 

šventuosius siekimus — sudaryti galingą Lietuvą.
) Budėk! Stulginskis

Lietuvos Skautų Šefas.

Skautai ir skautės!
Jūsų didžiausiojo patrono — Tiesos riteriaus šv. Jurgio karžygio dieną, 

sveikinu Jus ir linkiu Jūsų gražiems darbams vis gražiau ir plačiau vystytis, 
plėstis ir skaisčiąjai skautybės idėjai pasiekti Lietuvoje visiško trejopo laimė
jimo. Visųpirma, kiekvienam Jūsų asmeniškai laimėti kovoje su blogaisiais žmo
gaus prigimties palinkimais; antra, laimėti skautybei visą dar nešantį Jūsų eilėse 
gerąjį ir kilnųjį Lietuvos jaunimą; trečia, užkariauti skautybės idėjai ir visą 
plačiąją Lietuvos visuomenę, perdaug dar jai apatišką, o kai kur ir prieta
ringai dar kai del skautybės nusistačiusią.

Kad visa tai atsiektumėt — te Jūsų žodis visada atatinka skautybės 
idėjai, o jai — Jūsų mintis, žodžiui gi Jūsų teatatinka irjūsų darbas. Jūsų 

0žodis tebūna teisingas, tebūna jis mandagus, bet ir griežtas, Jūsų žingsniai 
tebūna tiesūs, darbai — švarūs ir drąsūs. Ir tešviečia Jums kai dvi sauli — 
/ūsų skaistus obalsis: „Dievas ir Tėvynė“! Tąsyk, kaip Jūsų patronas šv. 
Jurgis — laimėsite ir Jūs savo kovą su tuo devyngalviu siaubūnu, kuris ty
koja praryti mūsų atgimstančiąją Tėvynę ir vėl ją nugramzdinti nelaisvės, 
tamsos ir vargo žiotysna, savo nuodingomis iltimis skiepydamas lietuvių 
tautai tų skaisčiųjų idealų išsižadėjimą, kuriuos taip trumpai, bet aiškiai 
suglaudžia savy Tavo, Lietuvos Skautija, kilnus obalstst^

Budėk! __ ktudas^r<^_§\
ILTSR Lietuvos/SkauL„r---- v—>f

j Centro,Tarybos* Pirmininku 
Į ir Šefo ^avafįuotojajs.

a
' ren&1 s
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2 SKAUTŲ AIDAS Nr. 4

Lietuvos Skautų Šefo 
įsakymas.

2 Nr.

Kaunas, 1926 m. kovo m. 17 d.

Vyriausiam Skautininkui tarpininkaujant leidžiu Alytuje organizuoti skautų Tuntą, 
o Tuntininko pereigoms eiti skiriu ir tvirtinu mokyt. Meškauską.

(Pas.) L. Gira
už L. S. A. Šefą.

Su originalu sutinka
Vyr. Sk. Štabo adjutantas

Sktn. P. Šležas.

Šv. Jurgis skautų patronas.®
Gal nevienam kyla mintis, kodėl skautai 

pasirinko save patronu ne mūsų laikų žymų, 
kilnios sielos žmogų, bet senovės laikų riterį 
šv. Jurgį. Bet užtenka žvilgterėti giliau į jo 
gyvenimą ir darbus, tai, savaime visos abe 
jonės atpuola.

Šv. Jurgis buvo silpnesniųjų ir teisybės 
riterius, už ką net ir savo gyvybę paaukavo. 
Kad geriau įvertinus šv. Jurgį, kaipo skautų 
patroną, manau supažindinti su jo kova už 
būvį, už teisybę.

ov. Jurgis gyveno pabaigoje trečiojo 
šimtmečio. Jaunikaitis aukštos kilmės, tar
navo kariuomenėje ir pasižymėjo savo ga
bumais, o ypatingai — teisingume. Delei 
tos priežasties Romos ciesorius Dioklicijonas 
jį mylėjo ir manė jam pavesti atsakomingą 
vietą. Tiktai ciesoriui išleidus įstatymą, drau
džiantį krikščionims išpažinti savo tikėjimą, 
ciesoriaus pasitikėjimas šv. Jurgiu išnyko. 
Kuomet visi kariškiai ir aukštos kilmės žmo
nes, vieni doriškai nupuolę, kiti bijodami 

, nustoti ciesoriaus malonės, pritarė šiam įs
tatymui; tiktai šv. Jurgis, nebijodamas net 
padėti savo gyvybės, drąsiai stoja prieš cie
sorių, prieštarnaudamas prieš įstatymo ne
teisingumą ir prisipažįsta esąs krikščioniu ir 
laikąs net už garbę mirti del Kristaus ir 

tiesos. Ciesorius labai užpyko ir paliepė šv. 
Jurgį surakinti geležimis ir įmesti į kalėjimą. 
Pasakoja, kad, kuomet buvo įvairiais būdais 
kankinamas, šypsančiomis lūpomisjis giedojęs 
psalmes ir ragino žmones kovoti už teisybę, 
kuomi ir patraukė prie savęs aibes žmonių. 
Tokiu kilniu ir tvirtu pasiryžimu jis mirė už 
teisybę 303 m, turėdamas vos 20-į metų.

Aišku, manau, kiekvienam iš mūsų, ko
dėl mes laikom šv. Jurgį sau už įdeją — 
mūsų globėju.

Jo aukšti idealai, gilus artimo meilės 
jausmas, kova už tiesą ir riteriškumas pagrin
dė skautybei pamatus Jo įstatai — skau
tams įstatai. Tik deje, dar pas mus nėra 
pilnai įsigyvenusios šv. Jurgio idėjos. Skau
tai, dažnai matydami esant netiesai, nutyli 
ir nestoja drąsiai apginti teisybės, bijodami/į 
kaip ir Romos ciesoriaus, nustoti kai kurių 
malonių.

Todėl švenčiant šiais metais šv. Jirgį, 
kupini naujos energijos pasiryžkime visur ir 
visuomet kovoti už teisybę bei ginti silp
nesniuosius. Tiktai tuomet mes salėsime 
vadinti, pilnoje to žodžio prasmėje, Šv. Jurgį 
savo patronu, kuomet būsime savo dvasioje 
ir darbuose nors kiek panašūs į jį.
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Nr. 4 SKAUTŲ AIDAS 3

Iš draugiškos korespondencijos.
X. Riteriškumo esmė.

Brangusai mano Drauge, Broli ir patarėjau!
Nežinau jau, kaip Tave sveikinti mūsų 

Brolijos idealo, šv. Jurgio šventėje. . Manau, 
kad atatiksiu Tavo norams, palinkėjęs Tau 
pasiekti aukščiausį riteriškumo laipsnį, koki, 
pastebiame šv. Jurgio asmeny... Žinau, kad 
puikiai supranti ir įvertini riteriškumo reikšmę 
skautijai. Be aš, jaunesnis, prisipažįstu, nevisai 
esu įsisąmonijęs, kame glūdi riteriškumo 
esmė ir jo šaltinis.

— Jeigu turi visą „Skautų Aido“ rinkinį, 
patarčių perskaityti tenai mano straipsnį 
„Riteriškumas“, tilpusį mūsų organo ketvir 
tame numery 1924 m.

Bet šioj temoj nėr’reikalo ilgai filosofuoti: 
[ erai pildomi skautų įstatai savaimi veda 
y r te tikrojo, praktiško riteriškumo. Juk 
Baden Pawell kurdamas savo sistemą, vado
vavosi senovės riterių ideologija, tais jų 
kilniais dėsniais, kurie pasilieka amžini, 
visados gražūs ir reikalingi savo asmeniui 
lavinti ir artimui naudingi.

Ne tik mūsų įstatai kvėpuoja riteriškumo 
dvasia, bet ir mūsų šventės ir iškilmės yra

A. a. Vincas
Ateis pavasaris, pasipuoš gamta, sužydės 

gėlės, užkukuos raiboji gegelė, suskambės 
lakštutės giesmelės ir žmogus džiaugsis gražia 
pavasario gamta, žmogaus siela pakils aukštai 
aukštai...

Tačiau ar visi besidžiaugs tąja besipuo- 
šiančia prigimtimi, ar visi besigėrės puikio 
mis pavasario rožėmis, ar visi besiklausys 
lakštutės suokimo? Kažin?.. Ne...

Štai gaudžia varpai, kyla giesmės aidai 
aukštyn, liūdi tūkstantinė žmonių minia.

Kodėl? Todėl, kad atsiskyrė amžinai su 
šiuo pasauliu jaunnuolis skaistus, kaip pava
sario rytas, meilus ir tylus, kaip sapnas; 
jaunuolis, kuris jau neberegės tekant skaisčios 
pavasario saulės, nebegirdės skambant paukš
čių giesmelių, nebesigerės puikia prigimtimi.

Štai š m. kovo mėn. 10 dieną išplėšė 
mirtis Biržų gimnazijos mokytojams brangų 
auklėtinį, mokiniams — mylimą draugą, o 
mums skautams—gerą gerą broliuką Vincą.

Vincas gimė 1907 m. liepos mėn. 26 d. 
Biržuose. Prasidėjus Didžiajam karui, 1914 m. 

gimusios iš tos dvasios. Juk šv. Jurgis ir 
šv. Kazimieras tai gryniausi dvasios riteriai. 
O mūsų taip jauki „Motinos Diena“?

Tikrai nesuklysiu pasakęs, kad pagarba 
ir dėkingumas motinai sudaro pagrindą 
riteriškumui Ir vėl: nelaukiame iš jauno 
žmogaus garbingo ir skaistaus elgesio su 
mergaite ir bendrai su kita lytimi, jeigu 
jis neišmoko ir nesuprato reikalo gerbti savo 
motinos, jeigu neįsisąmonino motiniškumo 
kilnume ir, svarboje... Ir mergaitė paliks 
visados lengvapėde, neprivers savęs gerbti, 
jeigu iš jaunų dienų neįvertins motiniškumo 
reikšmės šeimynai ir žmonijai, jeigu nuošir
džiai nepamylės savo motinos, jeigu neišmoks 
jos, kaipo motinos gerbti, nežiūrint į pasi
taikinančias jos ydas.

Taigi riteriškumas glūdi ne tik išoriniame 
mandagume, kad jaunas žmogus pirmas 
sveikina moterį, jai užleidžia vietą vagone 
ar kitur, kad eina iš jos kairės pusės. Ne! 
kad šita etiketą nevirstų veidmainiavimu, turi 
ji perimti vidujine pagarba moteriai. Žinoma 
čia nekalbama apie tokias moteris, kurios 
negarbingai elgesi. Su tokiomis tikrai riteris 
neprivalo turėti nieko bendro. 2W^/z.

Kalinauskas.
liepos mėnesį, su tėvais išvažiuoja Rusijon- 
Nuvažiuoja pas motinos brolį kun. J. Pavi- 
lavičių, kuris gyveno Kalugos mieste, ir ten 
apsigyvena. Pradeda lankyti Kalugos pra
džios mokyklą, o 1918 m. įstoja į 1-mą 
klasę. Tais pačiais, t. y. 1918 metais grįžta 
į Lietuvą. 1919 m. rudenį įstoja į Biržų 
gimnazijos 1 -mąją klasę. Mokslas sekasi gerai. 
Nuo pat pirmos klasės įstoja į Ateitininkų 
kuopą. 1924 m. įsikūrus skautams, stoja į jų 
eiles ir savo skautišku gyvenimu rodo kitiems 
pavyzdžius. 1925 m. išlaiko egzaminus į III 
laipsnį. Buvo jau pradėjęs rengtis ir į II-jį 
laipsnį, bet 1925 m. gruodžio m , būdamas 
6-je klasėje, suserga džiova. Liga tik pergali 
jaunuolį 1926 m. kovo mėn, 10 dieną. Pa
laidotas Biržų kapinėse. Laidojant, be kitų, 
kalbėjo draugininkas K. Aukštikalnis, pa
brėždama jo skautišką gyvenimą. Ir toji 
tūkstantinė žmonių minia, kuri nulydėjo jau 
nuolį į kapines, klausydama prakalbų, žiū
rėjo ašaromis pasruvusiomis akimis į stovintį 
šalę duobės karstą ir, rodos, kartojo sau:
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SKAUTŲ AIDAS Nr. 4

„Per anksti, Vinceli, atsiskyrei nuo mus, 
per anksti...“

Palaidojus, jo kapas paskendo vainikuose 
su įvairiais parašais, įvairiais atsisveikinimo 
žodžiais.

Mirtie! Kodėl išplėšei Vincą dar tokį 
jauną iš mūsų būrio, kodėl nebedavei jam 
žydėti, nebedavei sklieisti kilnios skautų idė
jos? Kodėl?...

Vincai! Tu mirei, bet mes ilgai ilgai 
tave minėsim, ilgai laikysim ssvo širdyse 
tavo sielos prakilnumą.

Tu nužengei Amžinybėn, bet mums pa
likai gražius pavyzdžius, kuriais tu savo gy
venimą puošiai.

Dažnai man stoja prieš akis vaizdas, 
kada aš jį buvau atlankęs ligoje. Nuėjęs 
vargiai bepažinau: išbalęs, sumenkėjęs, tačiau 
ramus, tylus, meilus... Ilgai su juo kalbėjaus... 
Gal būt jis nujautė, kad tai bus paskutinis pasi
kalbėjimas, nes vis mane prašė pasilikti ilgiau.

Atsimenu gerai jo tartus man atsisveiki
nimo žodžius šiame pasaulyje:

— Brolau, Jonai! Tikiuos kad netrukus 
mane vėl atlankysi, nes man vienam taip 
ilgu, nuobodu...

Vincai! Aš atlankiau Tave, bet Tu jau 
nebeištiesiai man rankos, nebetarei pasvei
kinimo žodžių, tik gulėjai ant vainiku pa- 
puštos karsto lentos ir, rodos, klausiais! 
giesmių melodijos...

Kodėl taip? Tu atrodai linksmas, paten
kintas... Mes liūdim, o tu, rodos, mums sa
kai: „Broliai! Ko liūdit? Gal todėl, kad aš 
atsiskyriau su šiuo pasauliu pačioje jaunys
tėje, pačiame idealų žydėjime?

Klystat! Aš juk nuvykau ten kur, gyvena 
pasaulio Kūrėjas, kur gieda angelų choras 
amžinas giesmes, kur amžinas pavasaris...

Taip, Vincai! Tikiu „Pro tamsios mirties 
duris Tu įžengei į Šviesos Karaliją, į amži
nąjį gyvenimą", kur amžinai gražu, meilu ir 
linksma...

Tad ilsėkis, Vincai, toje Kristaus suren j? 
toje amžinoje palaimoje ir lauk mūsų nu- 
vykstant. J. Lakunėlis.

Šiaulių R. Tunto skautų šventė.
Š. m. kovo 13 —14 d., Šiaulių R. Tunto 

skautai šventė savo 2-jų tunto gyvavimo 
metų sukaktuves.

Buvo surengtas savybės vakarėlis su įvai" 
ria programa. Pačioj pradžioj gerb. Vidūnas 
pasakė skautams ir svečiams gražią prakal
bą, pabrėždamas jaunimo idealus ir ragin
damas skautus iškelti savo vėliavas aukštyn...

Po to suvaidinta Paparonio „Vakarinė 
daina", 3-jų veiksmų scenos vaizdelis iš se
novės lietuvių vaidilų ir vaidilučių gyveni
mo, su p. Gaubos parinktomis dainomis. 
Ypatingai geros nuotaikos darė vaidilų-čių 
maldos prie aukuro choru.

Toliau, sekė iškilmingas „Pagyrimo lapų" 
išdalinimas skautams daugiau pasižymėju
siems „Vasaros Darbų" konkurse. Darbelius 
įvertino komisija su „Sk. Remti D-jos“ Pir
mininku Šiaulių skyriaus, A. Petraičiu prie- 
š aky.

Apsilankęs buvusis Š. R. Tuntininkas, 
dabartinis vyriausias Lietuvos skautininkas, 
vyr. skaut. maj. M. Kalmatavičius sveikino 
Šiaulių skautus toj šventėj ir linkėjo dirbt 
ir žengt pirmyn. Dar sveikino Apskrities 
Viršininko padėjėjas Staškevičius savo ir Š. 
Apskr. Virš. Stosiūno vardu. Daug dėkin
gumo išreiškė, skautų vardu, linkėjusiems 
tuntininkas Ubeika.

Parodžius porą gyvųjų paveikslų, vaka
rėlis užbaigtas.

Sekančią dieną (14 kovo) 9 vai. ryto visi 
tunto skautai ir danguma atvykusių iš kitur 
svečių, rinkosi gimnazijos kieman, o iš ten 
visi keliavo bažnyčion. Tenai išklausę jiems 
laikomų mišių ir pamokslo, gerai apgalvoję 
savo 2-jų metų darbo vaisius ir paprašę 
Aukščiausiojo suteikti jiems jėgų, energijos 
tolimesniam darbe, grįžo į gimnazijos salę 
sueigai. Į sueigą atsilankė daug svečių: skautų 
tėvų, įvairių jaunimo organizacijų atstovų, 
kitų Lietuvos tuntų skautų ir kit. Visi jie 
bėrė gražiausių sveikinimų ir linkėjimų šieu- 
liečiams skautams. Buvo daug sveikinimų ir 
raštu. Padaryta pranešimas iš tunto darbuo
tės, keletas skautų pakelta į aukštesnius ap-T 
dovanojimo laipsnius, duota įžodis ir t. t.

Sueigai pasibaigus kviesta svečiai skautų 
darbelių parodon. Ten būta įvairių ir gan 
pavyzdingų darbų. Taip, kad negalėjo palikti 
šie darbai neįvertinti. Tam sudaryta komisi
ja, kuri apžiūrėjusi daiktus, įvertino juos 
ir jų autoriams skyrė „Pag. lapus“. Parodą 
aplankė daug svečių, kurie įdomavosi ir 
džiaugėsi skautų darbštumu.

Nors ir džiaugėsi daugelis jūsų, šiaulie
čiai, darbštumu, bet jūs nesididžiuokit tuo- 
mi, nes galit padaryti dar daugiau ir būt 
tikrai darbščiais. Kaspaias.
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Buv. „Sk. Aido“ Aministra- 
toriui Vyr. Skilt.

J. Daniusevičiui 
del jo motutės mirties reiškia 

užuojautą
„Sk. Aid.“ Redakcija ir 

Administracija.

Del mirusios motutės V. Skilt.

J. Daniusevičiui,
buv. pirmąjam Lapinų ad-tui, 
reiškiame gilios užuojautos.

Lapinai.

Kursų įspūdžiai.
Keturios kursų dienos prabėgo lyg sap- 

«s, rodos jų ir nebūta, — liko vien tik gra- 
s atsiminimai, linksmi skautų veidai, o 

skambus jų juokas ir dainos dar ir dabar 
tebeaidėja ausyse. Ir greit prabėgo tos ma 
lonios darbo dienos! Jos nebegrįš, ir nerei
kia, kad jos begrįžtų! Svarbu, kad buvom, 
dirbom, tarėmės — ir išsiskirtėm. Dabar tik 
įspūdžiais tenka pasidalinti. Jų yra labai 
daug, bet čia teks juos labai suglausti.

Ruošiant šiuos kursus buvo ir pesimisti
nių balsų: „Niekai, nepavyks: per sausos ir 
rimtos temos, o klausytojų bus net ir pas- 
skiltininkų...“ Pesimistai tratino, o mūsų vie
nas kitas pradėjo abejoti: gal ir niekas ne
važiuos .. Tai kursų išvakarių aidai ar gandai! 
Bet optimistai laukė tikrai 150 dalyvių. Prie 
to skaičiaus ir ruoštasi.

Štai prašvito š. m. balandžio 7 d. Skau
tai plaukte plaukia į Kauną. Saulių Są-gos 
salė pasirodė per maža, nes skautų čių pri
slinko suviršum 250! Netikėtas ir nelauktas 
kraičius. Atvažiuota net ir iš tolimiausių Lie
tuvos kampų. Žiūri į susivažiavusius ir ste
bies: kas čia juos taip skaitlingai sutraukė. 
Nejaugi tos sausos ir rimtos paskaitos? Ži
noma, kad jos ir įvairiausi neaiškumai, klau
simai, kilusieji bedirbant skautų darbą. Tai 
reikėjo kaip nors išsiaiškinti. O čia geriau
sia proga — kursai.

Bet vis tik reikia stebėtis mūsų skautų 
pasišventimu: nežiūrint visų sunkumų, lėšų 
stokos, brangaus atostogų poilsio — visi, kam 
rūpi skautybės ateitis ir jos klestėjimas Lie
tuvoj, nugali visas kliūtis, išsižada malonių 
atostogų ir vyksta ten, kur Vyr. Sk. Stabas 
šaukia: į kursus, įsigyti naujų ir svarbių ži

nių, sustiprėti dvasia... Matyt, jiems rimtai 
rūpi skautybės plėtotė Lietuvoj.

Salė pilna ne vien jaunų skautų-čių, bet 
ir jų jaunos ir entuziastingos dvasios: per 
pertraukas linksmai dainuojama, juokaujama, 
paskaitos klausomos skautišku rimtumu ir 
atsidėjimu: svarbiausios mintys pasižymimos 
knygutėse, po paskaitos duodama prelegen
tui įvairiausių paklausimų — ir jie persisunkę 
rimtumu ir svarbumu. Visatai sakyte sako, 
kad ne Kauno pasižiūrėti atvažiuota, bet 
įsigyti reikalingiausių žinių.

Profesoriai sutinkami entuziastingomis 
ovacijomis ir taip pat jiems padėkojama ir 
palydimi. Jaunatvės ugnis visur spindi.

Visa tai matant veržiasi iš krūtinės šauks
mas: „Valio skautai-ės! Jūs laimėsit ateitį! 
Tik ir toliau eikit į darbą ir dirbkit jį tokiu 
pat jaunatvės karščiu ir liepsnojančia dvasia,,.

Šie kursai įrodė, kad mes esame draus
mingi ir mokame rimtai dirbti darbą. Tai 
labai svarbu! Jauteis esąs vienoje, susirišu- 
sioje tais pačiais idealais, šeimynoje. Jauku 
ir malonu, kaip namie! Kaunas tokių kursų 
nėra matęs! Džiaukis, Tėvyne, Tau auga iš
tikimi darbštūs sūnūs! Jaunimas daro ste
buklus: jis viską gali, jis Tėvynei ir Vilnių 
sugrąžins.

Paskutinė diena. Jaučiasi, kad greit greit 
teks išsiskirstyti, išskrajoti po visus kampe
lius ir skleisti naujas žinias ir patyrimus skautų 
tarpe. Ir liūdna ir gaila! Rodos tik šiandien 
suvažiuota, o čia jau reikia ir vėl skirtis. 
Skirtis nerodu: norisi dar vieną kitą dieną 
kartu pagyventi pasidžiaugti, pasidalinti min
timis... Juk ne dažnai taip susitinkama?!

Plaukiam Nemunu. Upas visų geriausis: 
ir žaidžiama ir dainuojama. Nuovargio na
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nesimeto, nors per tas dienas poilsiui laiko 
buvo per maža.

Bet vis dėlto junti, kad tuojau tuojau skir- 
simės.

Baigti kursus susirinkome Karo Muziejuj: 
pasižiūrėti nuveiktų mūsų karžygių darbų, 
sustiprinti jų žygiais jaunas sielas ir pasiža
dėti tęsti toliau jų krauju ir prakaitu aplais
tytus sunkius ir milžiniškus darbus. „Garbė 
Jums Tautos Didvyriai, mes su Jumis! Jūsų 
pasišventimas telydi ir mus per Tėvynės 
erškėčiuotus kelius!“ — aidėja jaunuolių krū
tinėse. Bet ir čia neilgai tenka dvasioje pa
gyventi su Tautos Didvyriais.

Išeinama j aikštę, išsirikiuojama ratu. Čia 
Vyr. Skautininkas padėkoja profesoriams už 
prisidėjimą prie kursų, p. L. Girai, Liet. Sk.

Remti Dr-jos Centro Tarybos pirmininkui 
už visokeriopą paramą ir Kauno Tuntui už 
pagalbą tvarkant kursus. Po to sušunkama 
p. Prezidentui, Liet Sk. Šefui ir Liet. Vy
riausybei tris kartus skautišką Budėk!

Dalinama kursų dalyviams liudijimai, spau
džiama rankos ir sudiev... Nenoromis skirs
tosi iš Karo Muziejaus sodnelio. Kažko gaila 
ir liūdna. Bet dega krūtinėse jauna viltis, 
kad greit vėl pasimatysime, bet daug skait- 
lingiau: tada visi suvažiuos parodytu kas nu
veikta ir išbandyti jėgas. Taip ir lauki tos 
valandos! O sulaukti sulauksime, nes mes 
visi to norime. O mūsų norai virs kūnu — 
lietuvišku Džambore. Tat iki pasimatymo, 
broliai ir sesutės!

Kaunas, 1926-IV-15. Paulius.

Artimiausieji Broliai.
Pasaulinės tautų brolijos idėja yra labai^Danijoj. Nuvykom Į didelę aikštę. Čia miškas 

sena. Visais laikais, taip ir šiandie ji turimi įvairių tautų vėliavų, visur baltuoja palapi- 
daug šalininkų. Skautija, kaipo organizacija,^ nės, aplinkui dūmai nuo šimto laužų, visur 
šiuo atveju vaidina žymų vaidmenį: viso alasas lyg lietuviškam turguj. Ateinam mums 
pasaulio jaunuomenė skautai laikosi vienokių 
principų, skaitosi vienos šeimos nariais. Pa
sauliniai skautų suvažiavimai — „džiambo- 
rės“, tai didelė proga įvairių tautų jaunuo
menei susipažinti, susiartinti. Tačiau nega
lima manyti, kad toks vienos tautos su kita 
susiartinimas vyksta pripuolamai. Tas susi
artinimas reiškiasi giminingumu, artimumu 
kalboj, papročiuos — tautoj, rasėj, taip kiek
vienas iš mūsų laikome artimiausiais savo 
tėvus, brolius bei seseris, toliau gimines, pa
žįstamus, tautiečius, toliau artimesnes tautas, 
savo rasę ir kt. Kuri iš pasaulio tautų arti
mesnė mūsų tautai, labai aišku — latviai. 
Latvių tauta ne tik artima, bet ji gimininga 
mums. Jei šiandie tos dvi tautos nėra visiš

paskirton vieton, pastatom stovyklą, pasi 
skirstom pareigomis ir keli gavę liuosesnę 
valandėlę, sakom, dabar pasidairykim kas 
čia yra. Šalimais mūsų stovyklos japonai 
plačius žandus šiepia, škotai sijonėliais ap
simovę kokias tai pūsles birbina (paskui su
žinojom, kad tai jų tautinė muzika), toliau 
negriukas, kaip juodas katinas, baltus dantis 
rodo, visur Įdomu, nepaprasta. Susėjom gru
pė saviškių ir tariamės nuo ko pradėsi
me žiūrinėti. Tarėmės visai neilgai. Vien
balsiai sutarėme. Vyrai, eikime pažiūrėti kur 
latvių stovykla! Kodėl ta mintis pirmiausil^ 
atėjo ir taip sutartinai sutikom — kitokie^ 
pasiaiškinimo nėra: tai buvo vidujinis jaus 
mas. Dideliame plote, tarp įvairių tautų ilgai

kai susiartinusios, tai priežasties reikia ieš
koti kitur (mat, šiais laikais žmonių širdys 
nėra laisvos ir valstybių diplomatai akis krei
pia ten, iš kur tikisi daugiau medžiaginės 
naudos gauti).

Jaunuomenė dar turi daugiau ar mažiau 
sveiką širdį, daugiau entuziazmingo idealiz
mo, o ypač tai ryšku pas skautus Jaunuo
menės brolijos, kaipo atskiri nariai didelės 
pasaulinės skautų šeimos, negali nejausti, 
kurie jų artimiausi broliai. Taip ir yra. Gra
žiai man prisimena 1924 metų „džiamborė“

ieškoję latvių stovyklos pagaliau suradome, 
maloniai pasikalbėjome su kaikuriais jų skau
tais, o jau paskiau ėjome toliau žiūrinėti. 
Paskui, namo parėję, saviesiems pirmiausia 
pasigyrėme buvę pas latvius (tai buvo ne 
oficialus vizitas). Ilgai gyvendami stovykloj 
ne kartą tarp daugybės kitų tautų vėliavų 
su malonumu ieškojome latvių vėliavos. Taip 
artimi, net savi tarp svetimtaučių minių ro
dėsi latvių skautai. Kodėl gi mums tų jaus
mų nepareikšt viešai! Juk ir jie manau pa
našiai jaučia, tik vis nėra progos arčiau su
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seit, susipažint. Jei viso pasaulio skautai 
broliai, tai artimiausieji broliai mums yra 
latviai. Mes skautai čia galėtumėme labai 
žymų vaidmenį suvaidinti šių dviejų gimi 
ningų tautų jaunuomenėms susiartinimui. Jau 
daugelis kaip lietuvių, taip ir latvių visuo
menės veikėjų šiuo reikalu plačiai rūpinasi, 
yra net tam tikra lietuvių-latvių susiartinimo 
draugija, tai ar neprisidėti ir mums prie to 
kilnaus darbo susiartinant su latvių skautais. 
Susidarius artimam lietuvių-latvių jaunuome
nės santykiavimui šiose dviejose tautose iš

augs stiprūs, patvarūs broliški ryšiai. Tad 
pirmą progą sutikę, ištieskime savo broliams 
latviams širdingą ranką. Teatgimsta mumyse 
giminingas kraujas, tesuplaka sutartinai mei 
lės bangomis širdys!

Prie šios progos norėčiau kreiptis į Lie
tuvos skautus ar negalėtumėme mes šį pa
vasarį per Sekmines ar pradžioj vasaros ato
stogų nuvažiuoti Rygon aplankyti latvių skau
tų, juk jie pernai aplankė mus.

V. sk. J. K—nls.

J. Augustaitytė-Valčianienė.

Dėkui!
(Mariampolės skautėms).

Jūs mano dieną gėlėms iškaišėt 
žiedais balčiausiais, tik nuskintais, 
jūs mano namą saule pripildėt, 
ugnį sukūrę jausmais šventais.

Kiek kartų skaistų, baltą narcizą 
glaudžiau prie lūpų ir prie širdies, 
man rodos, siela, žemę užmiršus, 
tyliai vis dangui aukštam meldies.

Dabar aš Kalnų štai Karalaitė — 
balti narcizai mano glėby, 
kaip baltos sielos, neliestos žemės, 
šypsena jųjų taip nuostabi.

Dėkui! neužmiršiu, pelkių žibutės, 
dėkui! — jūs žodis — buvo širdis! 
Tekančio ryto saulėtos dienos 
miglotoj žemėj tenerūdys!

Jūs mano dieną man dovanojot, 
papuoštą rūbais aušrų šalies, 
kaip baltos gulbės, rytą atskridę 
į liūdną bokštą mano pilies.

III 1926.

Stovyklos.
I Šiauliai.

Tunto skautų-čių stovykla.

Į vakarus nuo plento Siauliai-Kelmė 2 klm. 
atstu, netoli Bubių dvaro, puikiame eglyne, 
apsuptame smėliuotais kalneliais, linksmai 
praėjo II-oji Šiaulių Rajono Tunto skautų-čių 
stovykla. Stkloj buvo du skyriai: berniukų 
ir mergaičių. Dalyvių skaičius siekė virš 40. 
Skilčių buvo 4. Palapinės savo išvaizda ir 
pastatymo būdu buvo gana įdomios ir įvai
rios; jų buvo 7: l štabo, 3 bem., 2 merg. 
ir 1 ūkio dalies. Tarpe bem. ir merg. stovyklų 
buvo laužavietė: apvalus 2 metr. skersmens 

įdubimas apie ją 2 mtr. platumo žolynas, 
toliau pėdos pločio raveliai ir prie jų žaliuo
janti velėnų suoleliai, dar iš 4 pusių įėjimui 
takeliai. Vakariniam stovyklos šone tarp 
eglių matėsi stalas, aplink ravais apkastas ir 
pats žaliuojančiomis velėnomis nuklotas— čia 
valgykla ir skaitykla. Nuo stovyklos į pietų 
- vakarus, už laužo, per dieną aukštai 

plevėsuoja skautų ir tautinė vėliavos, jos 
rytais 8 vai. pakeliamos, o vakarais 7^2 vai. 
nuleidžiamos. Rytinėj stovyklos dalyj veik 
visą dieną rūksta dūmai — tai virtuvė; kiek 
toliau nuo jos matosi prausykla: keli raveliai 
smėliu aplink apibarstyti sueiną į vieną 
duobute. Užpakaly štabo palapinės—velėnų

9



8 SKAUTŲ AIDAS Nr. 4
sėdynė, kokie tai medinai žėgliai ir lenty
nėlė — čia kirpykla ir skutykla. Kur ne
pasisuksi visur matosi lentelės su užrašais 
kas kam tarnauja ar ką reiškia. Tikrai buvo 
visi miestiški patogumai!

Laikas keltis, praustis, gimnastikuoti, 
žaisti, buvo sutvarkytas. Keldavomės 6 vai. 
Dienos darbas prasidėdavo vėliavos pakėlimu. 
Dūdos balsu visiems pranešdavo kiekvieno 
užsiėmimo pradžią ar pabaigą. Po vėliavos 
pakėlimo ceremonijų ir darbą paskirsčius 
visi bėgdavom dirbti kas kam liepta, bet 
nekantraudami laukėm {Sietų ir j laikrodį 
nuolat pažiūrėdavom ar toli 12 vai. Na, 
stovykloj visiems geras apetitas! Nenorinčių 
ar negalinčių valgyti labai retai pasitaiko. 
Dežuruojančiam skiltininkui sušvilpus pie
tums, kiek kas galim, kuri skiltis pirma, 
tvarkytis ir eilėj prie stalo, kame dežuruo- 
janti skiltis su puodais bliūdais mūsų laukia. 
Po pietų, sutvarkęs indus, ar skaityti nau
jenybių eini ar, norui esant, pailsėti; dabar 
poilsio laikas—visur ramu tylu. 2’/2 vai vėl 
užsiėmiman, bet mūsų laimei pusvakaris 
4^2 vai. 7 vai. visi einam vėliavos nuleisii; 
pakeliant ir nuleidžiant vėliavas darydavom 
gana įdomias apeigas. Vėliavą nuleidus ir 
vakarienę pavalgius 9 vai. iki vieno visi 
leidžiamės prie laužo. Laužas liepsnoja, mus 
puikiai apšviečia, smagu ir linksma. Kam 
neteko matyti laužo, tas nesupras to grožio! 
Susirinkę dieninius skaitom, daineles dai
nuojam, skiltys teatrą daro ir t. t. bet, kad 
sugiedam savo dainą „Stovyklą“ ir prie to įvai
rius judesius priderinam, tai miškas skamba, 
ūžia... Greitai ateina 11 vai, visi, jei nežai- 
džiam naktimis žaidimų miške skirstomės, 
tik sargybiniai kursto laužą ir saugo stovyklą, 
dar stov. štabas pasilikęs kiek posėdžiauja. 
Vėliau tyku, ramu...

Mūsų linksmios dainos, žaidimai, juokai, 
teatras ir kt. traukte traukianuo darbo nu
vargusius kaimo žmones ir vaikelius, už tat 
kiekvieną vakarą kelias dešimtys turėdavom 
svečių. Ir mums ir jiems linksma! Laikas bėga...

Sekmadienį 12 d. liepos m. surengėm 
šventę. Iš Šiaulių atvyko kun Mališauskas, 
atlaikė šv. mišias: per mišias ir šiaip griežė 
8 p. p. dūdų orkestras. Žmonių prisirinko 
ir iš toliau atvažiavo apie 300. Po pietų 
orkestrui griežiant, padarėm keletą gimnasti 
kos mankštų, dar pažaidėm. Jaunieji svečiai 
pašoko, mat, dūdoriai sutiko ir jiems sma
gumo suteikti. Tik vakare išsiskirstė, bet 
nevisi.

Nemanykit, kad mums linksma ir gera 
buvo, tai mes nieko ir nedirbom. Rengėmės 
į patyrimo laipsnius, darėm įvairias topogra
fines nuotraukas ir „kriukius“, kiti net sveikus 
ligoniais pavertę gydė ir bintavo, kiti lipynes, 
tiltus, lapines, palapines ir t. p. statė. Visur 
juda, visur kruta. Tik dežuruojanti skiltis 
daugiausia virtuvėj su Ūkio Ministeriu riejas 
(mat, tas ponas mažiau produktų duoda, 
negu tie prašo).

Ypatingai laukėm 17 dienos. Atėjo ir ji. 
Tą dieną buvo paskutinė iškilmingiausia 
stovyklos šventė. Nors orkestro nebuvo, bet 
smagu ir gera Šiandien išgirs kas išlaikė į 
kokį patyrimo laipsnį, kitus net Gerb. Tun- 
tininkas pakėlė laipsniu aukščiau. Po pietų 
atvyko keletą svečių. Buvo stovyklos paradas. 
Vėliau skaityta stov. viršininko ir Tuntininko 
įsakymai. Naujokai duoda įžodį. | patyrimo 
laipsnius išlaikė: į IlI-tį—4, Il-ą —18, I-ą—7.1 
Pakelti šiaip: Vyr. skilt — 1; skiltin. — 5; 
pasklt. — 9. Išlaikiusiems ir pakeltiesiems 
stov. Viršininkas prisegė ženklelius. Sveiki
nimams ir linkėjimams, rods, galo nebus. 
Tik vakare visi susirinkom prie laužo, šiandien 
paskutinis laužas, ryt baigias stovyklavimo 
laikas. Tarp palapinių iškabinėti žibintuvai 
nušviečia aikštę ir stovyklą, šiauliškiai atvežė 
raketų, kurios kelis kart aukščiau miško 
iškyla. Gražu ir linksma! 12 vai. naktį—varpo 
baisas, visi subėgam prie laužo, ir čia po 
prakalbėlių duodam visi įžodį. Koks įspūdis! 
Paskutinis vakaras! Kiti einam gulti, kiti dar 
nori aplankyti gražiąsias apylinkes ir sve- 
čiai-kaimynai nenori skirstytis. Tyla laimėjo. 
18 d. viską išardėm, tik apminta velėna liko. 
Prie laužavietės įkasėm tokio turinio raštelį. 
„L. S. A. Šiaulių Rajono Tunto Il-oji Skautų- 
čių Stovykla Bubinose prasidėjo 1925 m. 
liepos mėn. 1 dien. sąstate: 35 asm. (24 bern 
ir 11 merg.). Stovykloj dalyvavo 45 asm., 
baigėsi 1925 m. liepos m. 18 d. 10 vai. 
sąstate: 29 asm. (18 bern. 11 merg.)

Stovyklos Viršininkas:
skt Ig. Tumašauskas 

Timto Adjutantas: vyr. skilt. Ant. Saulius 
antspau a SĮęaučių skyriaus Adjutante:

vyr. skilt. M. Gricevičiutė. 
I-os „Arų“ skilties skiltininkas:

vyr. skil. A. Lapinskas.
II os „Balandžių“ „ „ vyr. skilt. A. Augulis
III os „Šunų“ „ „ skilt. VI. Grinius
I os „Pempių“ „

skilt. Br. Sapkauskaitė. 
1925 m. liepos m. 18 d. Stovykla Bubiai.
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Stovyklos Viršininkui skautin. Ig. Toma- 

šauskui stov. dalyviai įteikė padėkos lapą 
ir skautų ženkliuką su prisegtais skilčių 
kaspinėliais. Atisveikinę su mylimąja apylinke, 

visi eilėje apvaikščiojam stovyklą ir dainuod- 
dami „stovykla“ išvykom į Šiaulius...

Stovykla paliko gražių ir malonių atsi
minimų...

Ant. Sis.

Iš skautų gyvenimo.Lietuvoje.
Kražiai.

Š. m. kovo mėn. 4 d. skautai šventė šv. 
Kazimiero dieną. Buvo padaryta iškilminga 
draugovės sueiga, kurioje dalyvavo: Gerb. 
Kražių gimnazijos Direktorius, kviesti sve- 
f ii ir visi skautai. Gerb. Direktorius laikė 
tautams gražią ir turiningą paskaitą apie 
šv. Kazimierą.

Po paskaitos 7 skautai prie vėliavos, per
juostos Vilniaus gedulą, davė įžodį.

Šventė buvo gan įdomi ir visi su pakeltu 
ūpu išsiskirstė. Viską matęs.

Šiauliai.

„Lapinų* draugovė matydama, kokią 
svarbą turi šaškos bei šachmatai skautui, su
ruošė tarpe savęs šaškų bei šachmatų tur
nyrą, kuris įvyko „Lapinų“ klube 1926 m. 
kovo m. 19 d.

Šiems metams šachmatų meisterio vardą 
įgijo Kastanauskas, gi šaškų — Adomaitis 
Jonas, už ką abu meisteriu gavo dovanų.

V. Kvedaras.

Šeduva.

Šv. Kazimiero dieną Šeduvos skautai(ės) 
8V2 vai. ryto, su gedulą ant rankovių, nu
ėjo į bažnyčią Po pietų 272 vai. laikė „La
pinų“ ir „Gegučių“ skilčių skautai'ės) egza
minus į III-jį laipsnį. Egzaminus išlaikė visi. 
Po egzaminų — 5 vai. p. p. progimnazijos 
salėje buvo iškilminga sueiga. Panevėžio 
Tunto vardu sveikino adjutantas Lingė. Po 
sveikinimo laikė paskaitą, skautų globėjas 
kun. Rauda, apie šv. Kazimierą. Po paskai
tos buvo pasakyta keletas eilėraščių, pada
ryta gimnastika ir gyvieji paveikslai: „Aušra“ 
ir „Vaidilutė“.

Taip praleido Šeduvos skautai linksmai 
šv. Kazimiero dieną.

Lapinas.

Panevėžys.

Š. m. kovo 14 d. buvo roverių S. Dau
kanto skilties vienų metų snkaktuvių pami
nėjimas. Buvo padarytas iškilmingas susirin
kimas, kur vienas roveris apibūdino visų 
metų darbuotę, nurodydamas kokiu triūsu 
reikėjo dirbti, kol pažinta kas tai yra rove
ris ir įeita į pilnas vėžes. Tą klausimą dar 
labiau pagilino roverių skyriaus vedėjas sk. 
V. Cečeta. Jis trumpa paskaita apibūdino 
roverių tikslą ir jų organizaciją. Svečių buvo 
susirinkę gana daug: skautams remti dr-jos 
nariai, Panevėžio tuntininkas, Dotnavos ro
verių skilties vadas ir daug kitų.

Ir štai švęsdami metines sukaktuves pa
matėme, kad mūsų idėjos platinasi. Moky
tojų seminarijos vyresnių skautų skiltis pri
sijungė prie mūsų ir tuo būdu iškilmingai 
buvo įkurta roverių dr-vė. Vakare, dar su
sirinkę vieno roverio bute, kur svarstėme 
neatidėliojamus klausimus: statuto, uniformos 
ir daug kitų. Sulaukę vėlaus vakaro pilni 
energijos ir pasiryžimo atsisveikinome su sa
vo svečiais. Skautas Vytis.

Palanga.

1925 m. Palangoj įsikūrė pirmoji mergaičių 
skaučių dr-vė Dabar draugovę sudaro trys 
skiltys. Š. m. vasario 21 d. dr. Benikaitės 
iniciatyva buvo sušaukta pirmoji berniukų 
sueiga, o jau kovo 14 d. įstengė 20 skautų 
išlaikyti kvotimus į III-jį laipsnį.

Palangos skautai yra pasiryžę daug nu
veikti, tiktai Pedagogų Taryba stengiasi įvai
riais būdais suvaržyti skautų veikimą

S. P.
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Naumiestis.

Jau antri metai, kaip Naumiesty įsikūrė 
skautai ir veikia dvi draugovės: „Rūtos“ ir 
„Dr. Vinco Kudirkos“ draugovė. Abi drau
govės dirba sutartinai, viena kitai padėdamos 
visokiame darbe. Šių metų kovo mėn. 4 d. 
abi draugovės šventė šv. Kazimiero šventę, 
kurioje dalyvavo ne tik skautai, bet ir šiaip 
daug svečių. „Žiburio“ gimnazijos bute 10 
vai. įvyko iškilminga sueiga. Salės sienos 
buvo papuoštos paveikslais ir skilčių ženklais.

Kun. Švelnys skaitė paskaitą apie šv. 
Kazimiero gyvenimą ir ragino skautus sekti 
jo pėdomis.

Naumiesčio skautų globėjas p. direkto
rius Barniškis savo kalboje pažymėjo, kad 
skautai privalo tinkamai išsiauklėti, kad rei
kalui esant galėtų padėti broliams vilniečiams. 
Tuo metu skautų vėliava buvo perjuosta 
juodu kaspinu, o skautai sudainavo:

„Į kovą, į kovą visi, kas tik galit, 
Nežiūrint į skaičių baltųjų arų“.

15-tą valandą skautukai(ės) gražiai išsi
rikiavę ir nuėję į šventorių davė įžodį.

Novos Svyruonėlis.

Užsieny.
Latvija.

Jau nuo 1923 m. balandžio 5 d. gyvuoja 
lietuvių skautų draugovė Rygoje. |sisteigus 
draugovei tebuvo joje tiktai 16 skautų, bet 
dabar jau išaugo iki 73. Draugovė turi 8 
skiltis: dvi roverių, 4-ios jaunesniųjų skautų 
ir 2 skaučių skiltys. Draugovės globėjas D. 
L. K. Vytautas.

Rygos skautai turi įsisteigę tris sekcijas: 
literatūros, dramos ir muzikos. Jų knygyne 
yra 250 egzempliorių įvairiose kalbose pa
rašytų knygų. Be to į skaityklą ateina iš visų 
pasaulio šalių virš 20 įvairių žurnalų ir laik
raščių. Skaitykla naudojasi ir pašaliniai 
žmonės.

Pionierės Amerikoj.

Jungtinėse Valstybėse organizacija „Giri 
Pioneers of America“ įsteigta 1910 m., t. y. 
2 metais anksčiau už skaučių organizaciją. 
Ar į jos įsteigimą turėjo įtakos anglų skautų 
judėjimas — sunku pasakyti, bet, reikia pa
žymėti, kad tos organizacijos įstatai, įžodis, 
laipsnių bandymai, specialybės ir tvarkyma

sis turi daug bendra su Baden Pauelio sis 
tema. Ji priskaito dabar apie 100.000 narių. 
Esminio skirtumo tarp „Giri Pioneers“ ir 
esančios Amerikoje skaučių organizacijos 
nėra ir, rodos, jos tariasi del susijungimo.

„Giri Pioneers“ idealu sau pasistatė tas 
veiklias ir drąsias, darbščias ir sumanias 
pirmųjų Amerikos pionierių motinas, sese 
ris, žmonas ir dukteris, kurios nepaprastai 
sunkiose gyvenimo aplinkybėse, tyruose, ne
apgyventose vietose sugebėjo tačiau sukurti 
jaukų šeimyninį židinį ir išauklėti jame laisvą 
Amerikos piliečių kartą.

Štai keli jų gyvenimo charakteringi bruo 
žai. Jų sagomis užsegiojami sijonėliai kiek
vienoj valandoj gali būti sunaudoti neštuvams. 
Iš kaklaraiščių padaro virvę su mirties kilpa 
ant galo ir pratinasi ją svaidyti taip, kad 
reikale galėtų išgelbėti skęstantį. Lavinasi 
ne tik padėti ne’aiminguose atsitikimuos*J 
bet ir ieško būdų kaip jų išvengti. Labai 
daug dėmesio kreipia į stovyklos gyvenimą 
iškilas ir apskritai bendravimą su gamta, 
nes tai duoda daug patyrimo.

Labai įdomus jų saliutas, kuriuo sveiki
na stovykloje instruktores ir svečius, pirmą 
kartą juos sutikę. Mergaitė, stovėdama lais
voj padėtyj, 1 — prideda dešinį delną prie 
krūtinės aukščiau širdies (1—3 sek.), 2 — 
pakelia ištiestą ranką prie kaktos (delnu že
myn), 3 — laiko ranką delnu priešakyn pe 
ties aušty ir 4 — nuleidžia žemyn. Visas pa
sveikinimas reiškia: „Kilni širdis, tiesus pro
tas, sumani ranka“ — pionierių obalsis.

Vengrija.

Vengrų skautai š. m. liepos 15—23 d. 
daro tautinę jamborė. Jamborė bus Duno
jaus saloje ties Budapeštu. Jamborėje pra
gyvenimas — 4 litai dienai. Norintieji daly<\ 
vauti (iš užsienio) privalo apie tai pranešti 
iki balandžio 1 dienos. Jamborės dienotvar
kė apima daug įdomių punktų.

Petras B.

įvairenybės.
Ką pasakė anglų švietimo ministeris apie 

skautus.

Skautai yra didelė auklėjamoji jėga mūsų 
šalyje ir, jeigu kas nors, panašiai kaip aš, 
yra atsakomingas auklėjime, tai jis turi ta
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jėga labai pasitikėti. Aš juntu, kad ateityje 
mes turėsime kas kart vis labiau skautybe 
pasitikėti. Skautų sąjūdis duoda berniukams 
tai, ko paprasta auklėjimo sistema negali 
duoti arba teikia tik visai mažai, nes skau- 
tybė paima berniuką kai jis nėra mokykloje 

ir auklėja jį, jam mokyklą baigus ir net pa
augant. Nepaprastas skautų sąjūdžio pasi
sekimas ir išsiplėtimas pareina nuo to, kad 
jei kas nors kalba apie auklėjimą, kaip apie 
jaunuolių įgimtų pastangų išplėtimą, tai 
skautybė tatai pirmiausiai įgyvendina.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

: ♦ i Fizinis auklėjimas i ♦ į
J J Veda J. Macelis. ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Z

Skautės, stiprėkit!
Jei nori padėti kitiems, pati turi būti 

# sveika ir stipri. „Tik sveikame kūne sveika 
v dvasią“, — sakydavo senovėj, o ir dabar toji 

patarlė—nesugriaunama tiesa. Todėl taisyk
lingu fiziniu auklėjimu reikia rūpintis kiek
vienam visą gyvenimą. Mažam kūdikiui rei
kia duoti kuo daugiau laisvės judėjimuose, 
vaikui parinkti tokių žaidimų, kuriais būtų 
lavinamos visų raumenų grupės, vyresniems 
vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems fizinį 
auklėjimą, gimnastikos judesius galima su
tvarkyti į nedidelę sistemą.

Liūdnos pasėkos nekreipimo dėmesio į 
kūno lavinimą atsiliepia kaip į kūną, taip ir 
į sielą. Išsivysto mažakraujystė, per anksty
bas subrendimas, nervinis jautrumas, įvairių 
rūšių paleistuvystė ir 1.1. Todėl fizinis kūno 
lavinimas yra būtinas kiekvienam sveikam 
žmogui, o ypač augančiai mergaitei, nes pati 
gamta ateity stato jai tokių reikalavimų, ku
riems tinkamai atlikti ir fizinės pajėgos — 
būtina sąlyga.
(Kai jaunatvėj maža dėmesio kreipiama į 

judėjimus, kūnas nepasiekia normalaus išsi
vystymo ir, kaip toks, lengvai pasiduoda 
įvairiems susirgimams.

Pasivaikščiojimas gryname ore, be abe
jonės, turi didelės reikšmės sveikatai palai
kyti, nes nuo jo, du\ nugaros ir galūnių 
raumenyse padidėja kraujo apytaka. Kvėpa
vimas būna gilesnis, todėl plaučių vintelia- 
cija pagerėja. Toks plaučių stovis turi įta 
kos į širdies veikimą: ji energingiau susitrau
kia, pulsas ir savijauta pagerėja. Pilvo organai 
geriau atlieka savo taip svarbias funkcijas. 
Bet vienas pasivaikščiojimas neduoda darbo 
visoms raumenų grupėms. Geriau jį derinti 
SU kokiu nors fiziniu darbu (irimosi, darbu 

sodne, ~ kieme ir t. t.), gimnastika ir žaidi
mais. Štai kodėl skautybė tiek daug dėme
sio kreipia į stovyklas ir iškilas, kur žaidi
mai ir darbas gryname ore stiprina ir grū
dina kūną. Tik tokiais būdais galima priversti 
kūną taisyklingai vystytis, o išsivysčius pa
laikyti jo jėgas.

Atminkite, kad fizinis lavinimasis augan
čiai mergaitei lygiai reikalingas, kaip kas
dienė duona!

D. KėsiUnaitė.

Po tėvynės šalį.
Šiandie visi keliauja aplink pasaulį. Gal 

norėtųsi ne vienam skautui išbandyti savo 
jėgas. Bet — tai nebus perdaug nuosaku. 
Juk mes dar po Lietuvą per maža keliavom, 
per maža pažinom savo tėviškės laukus, 
sriaunias upes, žalias kvepiančias girias, se
nus kalnų kalnelius, tėvų pilių griuvėsius... 
Iš tikrųjų mes dar vis „kūrėmės“ ir tebesi- 
kuriam, bet metas jau būtų toliau nuo lizdo 
nuskristi.

Jau teko girdėt abiem ausim balsus, ku
rie rengiasi vasarą pakelt sparnus, ryšulį 
ant kupros ir — duok Dieve kojas! Šiuo 
metu tai geriau, kaip apie pasaulį keliaut. 
Keliaut, tai keliaut, — bet kad tos kelionės 
būtų įmanomesnės ir galimai naudingesnės, 
reikia jas suorganizuot. Tas rašinys nori pa- 
tiekt keletą minčių ir sujudint tuo reikalu 
susirūpinusius. Dabar dar laikas. Apsigalvo
kime.

1. Tikslas. Keliauti vien del to, kad 
pasigėrėtumėm, nėra galimumo, neverta nė 
laikas gaišint. Tiesa, tai būtų geras dalykas 
tiems, kurie jokio kito darbo neturėtų. Man 
rodos, (gal kas kitaip mano, tepasisako!) 
kad nusistatyt sau tikslą yra būtina. Pirmon
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galvon, mano nuomone, reikėtų paimti spe
cialybes. Tuo būdu kam rūpi kalba, tas jos 
pirmiausia klauso; gamtininkas tegu stebi 
gamtą, miškus, medžius, augalus žmo
nių mintis, tedaro nuotraukas, apžiūri 
upes; astronomas tegu pasiklauso iš žmonių, 
kas kalbama apie žvaigždes, — kaip jos orą 
parodo, kaip sietynas ir t. t. Toks tikslas 
pasirinkti reikia. Savaime aišku, kad skautas 
viską stebės, kas į jo akį krito arba kas 
klusion ausin papuolė. Bet neturint sau vie
no aiškesnio tikslo, galima nieko nepasiekt. 
Mat, visko neįstengsi aprėpt. Kalba, tauto 
saka, tautodailė, tiltiniai žaidimai dar lau
kia skautų užrašomi. Vadinas, kas rengsis 
kelionėn, gali iš anksto apgalvot, ką jis no
rės ypatingai stebėti. Bet vienas tikslas — 
dar ne kelionė. Norint keliauti tenka ką 
daugiau atlikti.

2. Prisirengimas. Pirmiausia rei
kia apgalvoti, ar leidžia sveikata keliauti. 
Gera būtų pirma pasitarti su gydytoju, bet 
jau maž daug kiekvienas pats numano ir be 
gydytojo savo sveikatą. Jeigu kelionėje tektų 
ar daugiau ar mažiau susirgti, galėtų būti 
visokių nemalonumų.

Antras daiktas, be kurio ilgesnioje ke
lionėje sunku išsiversti ir kuris tiek skau
tams tiek neskautams yra tiesiog proporcin
gas kelionės ilgiui, tai — litą i. Kaip mes 
suorganizuotumėm tas keliones, bet, saky
kime— gerame atvejy,nors atsargos rei
kia turėt. Atsarga gėdos nedaro!

Trečia. Tie mano sakomieji dalykai ne
varžo niekeno iniciatyvos, bet gal kas kuo 
ir pasinaudos. Sakysim, jei kas visiškai be 
litų apkeliaus Lietuvą, aš sveikinu. Taigi, 
reikia turėti geri, tvirti rūbai, — daug ko 
kely gali atsitikti! Gera avalinė; apsiaustas 
nuo lietaus; baltinių, kojinių ir kitų reika
lingų kūnui pridengt daiktų; nebloga būtų 
turėti ir šioks toks virimui indas: juk kartais 
keliese galima vasarą gražiame miškely stab
telėti. Apie lazdą, peilį, adatų, siūlų, virvu
čių, rankšluoštį, ylą, birbynę ir į juos pa
našius dalykus—ką ir bešnekėti!?

Toliau, paprastieji vaistinės* daly
kai. Sunku visi reikalingieji pasakyt, nes bu
teliukai užimtų visą nešulio pusę. Jų tarpe 
a) „tinctura jodi * (5%—20,0)—tepti žaizdai 
ir apyžaizdžiui; b) „tinct. Valerian, aeth.“

*) Vaistų parinkimas Dr Žemgulio iš .Mūsų Ka- 
lend. 1924 m.*

(3J,0)—20—30 lašų apalpus; c) vazelinas 
arba cinko tepalas (50,0)—senoms žaizdoms, 
doms, odos nudegimams, nušalimams, nusi- 
mušimams tepti; d) vaškinio popierio arba ei 
ratos (kompresams daryti), vielos galelis 
(pakaitinus, žaizdai išvalyt), 10 ctm. medi
nių lazdyčių (jodui vartot vata apvyniojus^, 
bintų, marlės. Aš žinau dar daugiau, bet 
nebesakysiu, nes visa ir per brangu ir var
gu kas tiek neš. Bet svarbu mokėt sau ir 
kitiems pagelbėt.

Dar reikalinga žemėlapis, kompasas, laik
rodis. Labai geras dalykas turėt fotografijos 
aparatą, arba piešimui įrankių. Dar svarbu 
— vesti dienoraštis, kuo plačiausiais apra
šymais.

3. Organizavimas. Dabar, vadinas, 
skautą aprengiau, primokiau ir — laimingos 
kelionės! Bet — palaukit, susimylėdami, dar 
reikia palengvinimų. Apie jų sudarymą šit*'* 
dabar kalbėsiu.

Keliaudami pro daugelį vietų, sutiksime 
daug skautų. Keliaujant labai būtų gera už
eiti pas brolį ar sesę [skautą(ę)], papietauti, 
pasiteirauti, kur čia kas įdomaus, susipa
žinti, gauti nurodymų arba ir palydovą ir t.t. 
Ir nė vienas^neturi atsisakyti savo broliui 
padėti. Dabar ir prieinu pačią mįslę. Kad 
galėtumėm iš anksto zfrioti, kur kokie skau
tai randasi, reikia pasirūpinti iš anksto jų 
adresais: o jie turi tėvelių pasiklausę, ar 
duos svieto pereivoms vietos, duot savo 
adresus.

Kyla technikinis sunkumas. „Sk. Aid.“ 
perskaitę skautai galėtų per Tuntus atsiust 
savo adresus, bet vėl: paskelbt „Sk. Aide“ 
(tai būtų geriausia!) nebus tiek vietos, o 
Vyr. Štabui tas darbas būtų neparanku. 
Todėl čia tenka duoti laisvę skautų suma
numui ir laukti kuo daugiausia papildymų, 
minčių tuo klausimu*). "z

Ir tokio suorganizavimo dar neganės. Jo 
dalis dar teks pačiam skautui. Jis turės nu
tarti — ar eis vienas, ar pasieškos sau drau
go. Vienam keliauti nėra patogu: niekas ne
laiduos, kad kelionėje nepasitaikys nelaimė; 
dviem einant visus reikalingus daiktus gali
ma imti pusiau. Pagaliau dviem einant dau
giau pastebėsi ir... nebus taip nuobodu. O 
gal trims dar geriau? Man matos—ne Trys

*) Redakcijos adresu. Be to Fiz. aukl. ir apmo
kymo skyrius prašo visų norinčių keliaut, atsiust tadr. 
Stud. Ign. TomaŠauskas, Universit. Kaune) žinias: klek 
keliaus, kokiu būdu, Iš kur, kokiu planu ir kokiomis 
perspektyvomis? Tai Skyriui žinotina.
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jau būrelis, o būrely visada gyvos kalbos, 
įspūdžiai, kartais ir barniai. Būrelis visada 
sunkiau kur ir pritilps. Geriausia dviem.

Kelionės esti nevienodos. Vis dėlto skau
tui didelio pasirinkimo neteks sulaukti. Ke
liauti teks arba pėsčiam, arba dviračiu, o 
jūros ir vandens skautai gal keliaus laiveliu 
upėmis, o gal sieliais. Nei automobiliais, nei 
aeroplanais, nei raitiems mums neprisėis 
vykti — Tėvynės tirti. Kas norės tautosa
kos rinkti, tautodailės, — žodžiu, kas turės 
reikalo su žmonėmis, tam geriausia pėsčiam 
eiti. Daugely vietų, kur nėra vieškelių, dvi
ratis neparanku. Kas nori prigimtį stebėt, 
fotografuot, aprašinėt — tam dviratis pato
giau. Pagaliau kas kuo iškeliaus, tuo ir ke
liaus: kiekvienas už save galvoja.

—o —
Be visų reikmenų, beje dar vieną pa

miršau, — tai skautišką pasiryžimą: kas jo 
Aeturi, verčiau tenekeliauja, nes skautas vi
sur turi būt skautu.

Vlsbauda.

Pritaikino A. Lapinskas.

Žaidimai.
1. Taip — šitaip.

Žaidėjai sustoja eilėj arba ratu. Prieš eilę, 
arba rato vidury stovi žaidimo vedėjas. Ve
dėjas daro visokius judesius, ypač rankų ir 
sako „taip“ arba „šitaip*. Kai jis sako „taip", 
visi daro tą pat, ką jis, bet kai jis sako 
„šitaip“, tada jo judesių nepamegdžioja, bet 
stovima prieš tai buvusioj padėtyj. Už klai
das žaidėjai šalinamj iš rato. Žaidžiama iki 
liks vienas žaidėjas. Žaidimas dėmesiui lavint.

2. Šokimas per kliūti.

Žaidėjai stovi ratu. Vienas stovėdamas 
rato vidury, suka lazdą ar ant virvės užrištą 
smėlio maišelį, kelių aukštumu, — visi turi 
peršokt. Neperšokęs eina sukt ir žaidžiama 
tol kol yra noro.

3. Vilkų apstotas skautas.

Vienas berniukas tariama skautu, kiti 
vilkais. Vidury aikštės vilkai turi savo lizdą 
25 pėd. diametro. Apie vilkų lizdą yra ma
žesnių ratų, po 12 pėd: diam. ir po 25 pė
das nuo vienas kito, kur vad. medžiais. Skau

tas turi pūslę (tikrą ar poperinę) ir grįžtę 
arba prikimštą kojinę, o vilkai grįžtę ir ke
purę ant galvos. Vilkai stengias sudaužyt 
skauto pūslę — „širdį“, o skautas numušt 
vilkui kepure. Užpultas skautas bėga prie 
medžių. Skautas medžių aikštėse, vilkai sa
vojoj yra neliečiami. Jei per 15 min skauto 
nenudaigoja, tai būrys gelbėtojų puola vil
kus ir daužo per kepures, kol tie nesusku
bo sulįst į savo aikštę. Skautas gauna 20 
taškų už išsigelbėjimą per 15 min. ir po 
15 taškų už kiekvieną nudobtą vilką. Gel
bėtojai po 15 tašk. už vilką. Vilkai po 20 
už skauto nugalėjimą ir po 15 už gelbėtoją. 
Pirmoji partija — skautas ir gelbėtojai, ant
roji — vilkai. Kuri pusė sumoj gauna dau
giau taškų, ta laikoma laimėjusia

4. Vėliavų lenktynės.

Iškasta eilė duobelių, kuriose laikytųsi 
vėliavėlė. Žaidėjai su vėliavėlėmis bėga ir 
pirmasis pastatęs vėliavėlę į duobelę, lai- 
mėja.

5. Piemenų daržinė.
Aikštė 100 kv. pėdų. Vienoj kertėj 10 

pėdų užima daržinė. Ji aptverta šakomis ar 
lazdomis, po 3’Ja p. atstumo nuo viena kitos. 
Žaidžia dvi skiltys po 8’skautus, — veršiai 
ir piemenys. Piemenys per 10 min. turi ver
šius suvaryt į daržinę. Po’ 10 minučių kei
čiamasi rolėmis, o pradžioj rolės pasirenka
mos burtais.

Veršiai bėgioja iki jiems piemuo suduo
da. Be to, jie gali atsitūpti — tada jie ne
liečiami. Jei veršis pats įbėga į daržinę ar 
už tvoros, jis sugautas.

Už sugautą veršį taškas piemenims, už 
nesugautą per 10 min. veršiams. Laimėja 
daugiau taškų gavusi pusė.

6. Piramidė.
Dešimt skautų sulig ūgiu stovi eilėj. 

Pirmas (1) mažiausias. Už 10 žingsnių pa
žymėta vieta. Po kamandai „bėk“, visi bėga 
ir 10, 9, 8 ir 6 krinta ant rankų ir kelių, 
visi eilėj susiglaudę 6, 5 ir 4 tuo pas būdu 
ant pirmųjų, dėdami vieną koją ant vieno, 
kitą ant kito; 3 ir 2 vėl ankščiau, o 1 jau 
stačias pat viršuj.

1
2 3

4 5 6
7 8 9 10.
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Vilkiukų paukštyčių skyrius.
Paukštytės.

Vaikai mėgsta pamėgdžioti įvairius paukš
čius, gyvulius. Tuo pasinaudojant ir buvo 
suorganizuota vilkiukų-ių žaidimas tikslu iš
auklėti vaikus gerais piliečiais. Berniukams 
šis žaidimas geriau patikdavo, dėlto kad 
mergaitėms vardas truputį per šiurkštus. 
Tas išaukė reikalą parinkti mergaičių žaidi
mui kitą vardą. Kitose šalyse tokios mer
gaitės vadinasi paukštytėmis. Nuo šio laiko 
ir pas mus jas taip vadinsime.

Paukštytės yra tai mergaitės nuo 7 iki 
12 metų, kurios žaidžia šį žaidimą. Paukš
tyčių žaidimas yra labai panašus į vilkiukų 
žaidimą. Jos turi du įstatu:

1. Paukštytė kalba tik teisybę ir stengiasi 
padaryt kam nors gerą darbelį.

2. Paukštytė klauso savo lakštingalos.
Keliolika ar keliasdešimt paukštyčių su

daro lyg ir draugovę, kuri vadinasi pulkeliu. 
Pulkelio vedėja vad. lakštingala. Lakštingala 
gali vadintis taip pat kiekviena skautė daug 
pasidarbavus paukštyčių naudai. Pulkelis 
dalinasi į lizdelius, kuriuosna įeina 6 paukš 
tytės. Lizdelis p’asivadina kurio nors mažu 
čio Lietuvos paukščio vardą, pav.: gegutės, 
pempės, vyturėlio ir 1.1. Lizdelis negali pa
sirinkti tik lakštingalos vardo. Lizdelio paukš
tytės vadinasi skaičiais, kaip ir vilkiukų bū 
reliai (šešetai). Pav.: pirmoji gegutė, antroji, 
trečioji ir 1.1. Pirmoji lizdelio paukštytė eina 
lizdelio viršininkės pareigas, antroji jos pa 
vaduotoja.

Paukštyčių obalsis, kaip ir vilkiukių, — 
stengtis būti gera!

Saliutuoja paukštytė pakeldama dešinę 
ranką iki peties su išskėstais dviem pirštais, 
kas primena jai du paukštyčių įstatu ir tai, 
kad paukštytė gali vaikščioti tik dviem ko 
jom. Sveikinasi kairia ranka, tai jų sutarti
nis ženklas. Paukštytei saliutuojant sakoma: 
„būk gera!“ Atsako: „Stengiuos!" Sueigos 
vedamos taip, kaip ir vilkiukų. Papročiai, 
specialybės, uniforma, ženklai, kvotimų prog
ramos panašios į vilkiukų. Bet apie tai kitą 
kartą.

Tad lakštutės į darbą!
A. A.

Vilkiukų sueigos.
Visas organizacinis vilkiuko gyvenimas 

pasireiškia beveik išimtinai tik sueigose. Jose 
jis mokosi, žaidžia, dirba darbelius, vienu 
žodžiu stiprina fizines ir dvasines savo pa 
jėgas, auklėjasi. Visa, ką duoda vilkiukų or
ganizacija vaikui, ji duoda tai tik per suei 
gas, nes vilkiukai būrelių (šešetų) užsiėmi
mų nedaro, taip pat pas juos nėra iškilų 
juo labiaus stovyklų. Belieka jiems tik su
eigos, ir dėlto jos turi būti taip pravedamos, 
kad atstotų ir skilties užsiėmimus, ir iškilas. 
Sueigose vadovauja pats senas vilkas ir nuo 
jo pareina sueigų gerumas, ar blogumas.

Jeigu vilkiukai nenoriai, nepunktualiai ij» 
be džiaugsmo renkasi į sueig s, daug riO 
ateina del visai menkų priežasčių ir jei atėję 
laukia sueigos galo, žinokit, kad sueigos yra 
blogai pravedamos. Tada senas vilkas turi 
dėti visas pastangas, kad sueigos būtų įdo
mesnės, gyvesnės, įvairesnės. Kad tai at
siekti čia trumpai nupasakosiu kaip reikia 
pravesti vilk, sueigas. Prieš pasirodant vil
kui, būrelių (šešetų) viršininkai sustato vil
kiukus į ratą. Vilkui atėjus vilkiukai sveikina 
jį: „Tov..., tov..., pridėsim visas jėgas ... “ 
(kaip buvo aprašyta „Sk. A.“ 1923 m. N 5). 
Po pasveikinimo sudainuojama Lietuvos Him
nas, Kur bėga Šešupė, Mylėk lietuvi tą bran
gią žemę, ar kitos kurios nors dainelės vie
ną ar du punktu. Tada eina patikrinimas. 
Tikrinant gera statyti pažymėjimus (plus ar
ba —), už nešiojimą virvelės, adatos, nešva
rias rankas, kaklą ir t. t. Tada prasideda 
pašnekesys. Tema liečia vilkiukų įstatus, 
pav.: klausymas tėvų, mokytojų, tinkamas^ 
išpildymas jų paliepimų, čia įeina tvarkinį 
gumas, melas, rūkymas, keikimas, ir tt. Vai
kui reikia išaiškint, kaip blogai atsiliepia į 
patį vilkiuką neklausymas vyresnių ir nepil
dymas jų paliepimų. Su antruoju įstatu glau
džiai' jungiasi šios temos: susitvardymas, va
lymas kojų, rankų; kėlimas iš patalo, prau
simasis, mandagumas, valdymas pykčio, juo
ko; malda, meilė gyvulių, padėjimas arti
miems... Pašnekesys turi būti vaikams pri
einamas, patys vilkiukai gali daryti paste
bėjimus, prisidėti prie pašnekesio; jeigu vai
kai patys neprisideda reikia duoti jiems užą 
klausimus. Pasakojant vilkas turi įterpti ką
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nors juokingo, kad vaikai galėtų pasijuokti, 
o tuo pačiu ir atsilsėti Pasakojant apie man
dagumą* reikia leisti vilkučiui pasisveikint su 
vilku, kalbant apie susitvarkymą, galima 
liepti visiems tvarkingai išeiti už durų ir 
vėl sugrįžti į savo vietas. Pašnekesys tęsiasi 
30 — 35 minutes. Po pašnekesio žaidimai. 
Žaidimus parinkti su dainomis, paskui bėgi
mai, grumtynės, žodžiu — nevarginantieji 
proto. Matant, kad vaikas atsilieka nuo kitų, 
reikia jam duoti vadovauti žaidimą. Pažai
dus 20 minučių, daryti kvėpavimą ir paša 
koti iš laipsnių programos ką nors, kartoti 
pereitą, vėliau daryti mazgų, šokimo per 
virvelę, ar šokimo varlėmis konkursus. Pa
ilsus daryti kvėpavimas, mokinti gimnasti
kos, kuri reikalinga žinoti, kad kiekvienas 
vilk, galėtų rytais gimnastikuotis. Toliau 
seka dainos ir rankų darbeliai. Dirbant vil

kiukai pasiskirsto būreliais ir kiekvienas dir- 
< -a skyrium savo darbus: siuva, ado (kojines), 

lopo, mezga, neria, piausto, lipdo, drožia 
ir t. t., bet visiems vadovauja vilkas. Jis 
mena mįsles, sako įdomias pasakas, pasa
koja įvairius atsitikimus, aiškina paklausimus, 
užduoda uždavinius ir t. t. Rankų darbeliai 
tęsiasi ne daugiau 30 m., po jų rikiuotė, 
tautiniai šokiai ir dainos. Sueigos turi būti 
labai įvairios ir nereikia vis to pačio kartoti 
kiekvienoj sueigoj.

Vilkiukai turi tam tikrą savo lapelį, ku
riame jie sąžiningai pažymi kuomet keliasi, 
gula, ar skaito knygas, ar padaro darbelius 
ir t.t. Šituos lapelius vilkas per sueigas su
renka ir patikrina. Gale mėnesio, lapeliai 
būna užpildyti ir tada jie visai atiduodami 
vilkui. Vilkiukai uždarbiauja savo darbeliais, 
jie riša knygas, taiso kaliošus, dirba kašutes 
(krepšelius), sląstus, skalbiniams džiauti žnyp
les ir t. t.

Sueigos reikia daryti ore, bet žiemą, kuo- 
[jmet negalima to įvykint, turime tenkintis 

kambariu, tik po sueigos reikia išeit pabė
giot laukan.

Sueigos tęsiasi nedaugiau 2 valandų.
Kapsaltė.

Kronika.
Š. m. balandžio mėn. 17 d. įvyko Vyr. 

Sk.jįStabo posėdis, kuriame tarp kitų klau
simų, buvo apsvarstyta ir nutarta Sk. „džam 
bore“ padaryti 1927 m. liepos mėn. Taip 

pat nutarta sudaryti prie Mokslo skyriaus ir 
Spaudos Fondą. Rokiškio sk. tunto sudary
mo klausimas išspręstas teigiamai: liko gauti 
iš Šefo sutikimas ir patvirtinimas L. S. B. 
statutas bus paruoštas iki š. m. balandžio 
25 d., o sk. uniformos projektas — iki š. 
m. gegužės 3 d. | posėdį buvo atvykęs sktn. 
Burlevičius, Rygos lietuvių dr vės draugi
ninkas, kuris daug papasakojo apie Rygos 
skautų veikimą ir jų moralinę padėtį.

Kitas Vyr. Sk. Štabo posėdis, sąryšy su 
šv. Jurgio švente, įvyks š. m. balandžio 
23 d., 15 vai.

Juokai.
Pirmoji pagalba*).

Skiltininkių kursuose skautininkas klausia 
skiltininkės:

— Kas pirmiausia reikia daryti bitei 
įgėlus?

— Pirmiausia— rėkti.
„Žvalgas“.

Kas narsiausias.
— Koks žmogus narsiausias?
— Plikis.
- Kodėl?
— Nes jam niekad iš baimės plaukai 

ant galvos nepasistoja.
„Žv.“

Per kvotimus.
Mokytojas klausia vilkiuko.
— Mikuti, kiek bus: du kart du?
— Penkil
— Kaip tai penki?
Nu! aš jau žinau, kad keturi, bet ma

niau, kad ponas mokytojas derėsies, — bū
čiau vieną nuleidęs.

Patarnavo.
Parvažiavęs iš skautų kursų Jonelis, be- 

sportuodamas netyčiomis įsmuko į šulinį. 
Pradėjo lyti. Netrukus atbėgo sesutė-skautė 
pasisemt vandens ir pamačiusi Jonelį šuliny 
gailestingai sušuko:

— Joneli, lietus lyja; ar ne geriau būtų 
uždengus šulinį dangčiu?!.. T.

♦) Kalkurle juokai pertaisyti spausdinami iš lei
džiamojo Jurbarke skautų laikraštėlio .Žvalgas*.
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Baisus nuotykis.

— Ar žinai, koks baisus nuotykis mane 
vakar ištiko? Tik pamanyk, visas traukinys 
perėjo per mane ir... ir nepadarė nieko 
blogo.

— Kokiu būdu tau pavyko išsigelbėti?
— Mat, aš tupėjau tada po tiltu...

.Žv.“

Sekretas.

Vilkiukas, pribėgęs prie pašto dėžutės, 
apsižvalgė ir šmurkšt, neužadresuotą laišką 
j dėžę. Tai pamatė netoli stovįs skautas.

— Kodėl gi be adreso įmetei?
— Nenoriu, kad visi žinotų, kam rašau... 

ir tu niekam nesakyk...
— Susijaudinęs atsakė Vilkiukas.

„Žv.“

Margas pasaulis.
Sporto mašina.

Vokiečių laikraščiai rašo, kad Miinchene 
prieš porą mėnesių demonstruotas naujas iš
radimas. Jo padirbėjas M. Curry. Pati ma
šina panaši į sniegčiūžes, bet jai varyt su
vartojamos visos kūno jėgos: ir rankų, ir 
kojų, ir krūtinės, ir nugaros. Užpakaly turi 
koja valdomą vairą. Juda greitai — 40 klm. 
į valandą. Labai patogi mašina: keturiais 
ratais, uždara, o vėjo kliūtys mažesnes negu 
važiuojant dviračiu. Galima, rašo, ir antras 
keleivis paimt ir todėl, esą, tam išradimui 
yra didelės perspektyvos konkuruot net su 
automobiliais.

Skautams žaidimai.

Sį pavasarį Sporto ir Lav. Skyrius išlei
džia dalį skautiškųjų žaidimų. Juos manoma 
leisti dalimis — atskiromis brošiūromis.

Prašoma visų skautų, dr vių, skilčių, ku
riuos turi skautiškų žaidimų (skautų žaidžia
mus) prisiųsti Sp. ir L. Skyriui. Manoma su
daryti jų didžiulį rinkinį.

Šią vasarą viena jų dalimi skautai galės 
naudotis.

Adresas: Kaunas, Benediktinų 4. Toma- 
šauskui.

Visi, kas norite patarnaut.

Reikalo verčiamas sumaniau paruošti 
skautams bei sportininkams komiškųjų žai
dimų rinkinį. Šios rūšies žaidimai vaidina 
svarbų vaidmenį, kaip skautų, taip lygiai ir 
sporto šventėse įvairindami švenčių progra
mas, suteikdami joms gyvumo, o publikai 
gardaus sveiko juoko.

Šiaip ar taip, reikia pasakyti, kad ko
miškųjų žaidimų apščiai esama ir mūsų liau
dyje, iš kurios ir galima daugiausia pasisemt 
sau medžiagos.

Manau šitokį komiškųjų žaidimų rinkinį 
išleist šį pavasarį. Kaip pasiseks — sunku 
pasakyti.

Prašyčiau visų skautų ir šiaip asmenų, 
kurie tik žino vieną kitą žaidimą, kuris žai
džiant sukelia daug juoko, prisiųsti man 
adresu: Kaunas, Benediktinų g. 4.

Jei žaidimas tautinis, prašyčiau pažymėt 
kur, kokioj aplinkoj žaidžiamas. Jų gali būti 
su dainomis, arba rungtynių pavydale, k. pv. 
bėgimas maišuose, kopūstų kirtimas, puody
nės mušimas, ir t. t. Pavardės prisiuntusių 
bus talpinamos leidinėly. Prašyčiau taip pat 
neužmiršt pridėti savo antrašą, draugovę ir 
skiltį.

Tikiuos, skautai, gausiai atsiliepsite į ma
no prašymą.

Sk Ig. Tomašauskas.

Redakcijos atsakymai.
J. Augustaitytei — Vaičiūnienei. Eilė 

rašti .Dėkui!“ talpiname. Laukiame kad ir toliau mū
sų neužmirštumėt.

M. J ir Unkui. Ei.ėraščius ir straipsnelius ga
vome. Skaitysime Kurie tiks, talpinsime sekančiuose 
numeriuose. ’ (

S k ii t Margiui. Ne vien ginklu kovojama. 
Reikalinga Lietuvai daug praktiškų ir sąžiningų žmo
nių Dauguma skautų dar yra nepribrendę prie ginklo. 
Norintiems susipažinti su ginklais, patartumem stoti 
Šiaulių Sąjungom o anros, tam panašios, organizaci
jos steigti nėra reikalo. Straipsnis .Kaip vaduosime 
Vilnių* perdaug karštai parašytas. Netalpinsime.

Visiems, kurie prisiuntė savo raštus Širdingai 
dėkojame. Redakcija,

Leidžia — Vyriausias Skautų Štabas.
Redaktorius: Skautininkas V. Baniulis

.Raidės* spaustuvė Kaune, Kęstučio g. 44. Tel. 758.
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Reikėtų daugiaus talpinti skautiškų apy
sakaičių, gyvesnių darbuotės pranešimų, ku
rių jaučiama didelė stoka laikraštėly.

Šiaip leidinėlis teikia neblogą ispūdj.

SKAUTŲ ŽODIS. 6 Nr. Neperiodinis 
Panevėžio Tunto laikraštis 1926 m. kovo 4 
d. Redaguoja—R. Komisija. 18 pusi. Kaina 
50 cnt. Spausdintas spaustuvėj.

Bene bus antras iš eilės tuntas, leidžiąs 
savarankiai spausdintą laikraštėlį. Gražus ir 
girtinas reiškinys mūsų jaunutės dr-jos dar
be. Panevėžio skautai, matyt turi savy daug 
energijos, ką galima spręsti iš to, jog nieko 
nepranešę, nei parašę apie laikraštėlio leidi
mą Vyr. Štabui — bac ir išleido... B si tai 
smulkmena ir jai ne vieta čia ginčams kelti.

Laikraščio turinys įvairus. Keliami Opūs 
klausimai, k. t. ar yra reikalas suvalstybinti 
Skautų Broliją, stovyklos klausimu" ir kt. tam 
panašiais.

Negerą įspūdį daro pirmas puslapis. Nei 
iš šio, nei iš to išsyk pradėta įsakymai, net 
nepadėjus jiems antgalvis. Negeistinas an
glikoniškas vertimas „Keistas automobilis“; 
šį rašinėlį galima buvo puikiai sulietuvinti. 
Linksmas ir įdomus vilkiukų skyrius, pra
nešimai iš užsienio ir t. p.

Nemokama taip pat redakcijos sunaudoti 
viršelis. Be reikalo palikti tuščios vietos ir 
be to turiniui duoti visą gerąjį laikraščio 
puslapį — tai lyg prasilenkta su taupumu. 
Galų gale, jei neturit ko talpinti, tai dėkit 
„Skautų Aido“ skelbimą.

Kiekvienam-ai skautui-ei pravartu būtų 
įsigyti „Skautų Žodį*. Jis gana įvairus ir 
įdomus.

PRIE LAUŽO. 5 Nr. Mariampolės tunto 
laikraštis 1926 m. sausis-vasaris. II metai. 
Redaguoja — R. komisija. 16 pusi. Šafiro" 
grafuotas.

Viršelis įvairus ir įdomus — visai skau
tiškas. Tiktų kitiems viršeliams imti pavyzdį. 
Tiktai leidinio turinys neįdomus. Visas laik
raštis pilnas draugovių korespondencijų ir 
pranešimų iš užsienio. Stambesnio—nieko.

Negaliu suprasti ir pateisinti reiškinį, kuo 
vadovaujamasi talpinant laikrašty straipsnius 

apie skilties vedimą. Čia jiems ne vieta. 
Juos galima skaityti per skiltininkų sueigas, 
talpinti skiltininkų leidinėliuose, bet ne teikti 
skautams juos skaityti ir vėliau kontroliuoti 
savo skilties skiltininką. Straipsny rašoma 
apie pedagogiškumą, bet gerbiamieji, ar 
pedagogiška jauniems skautams nurodynėti 
/ų skiltininkų silpnumus ir tuo pačiu duoti 
galimumą kritikuoti skilties vedimą? Pagal
vokit.—Šitoks reiškinys visai neleistinas.

Laikraštėlio gale patalpintos juokingos 
skautiškos karikatūros.

SARGYBOJ. Dvisavaitinis Vilkaviškio 
tunto leidinys. 1926 m. sausis — vasaris. 
Leidžia T. Švietimo skyrius 24 pusi. Hek
tografuotas.

Laikraštis visai vykęs. Puikus viršelis. Ne- 
apsiriktumėm pagyrę ir patį turinį. Rašinė
liai įvairūs. Trūksta tik apysakaičių, kurios 
dar labiau paįvairintų laikraštėlio turinį. 
Žodžiu, laikraštėlis išleistas visai skautiškai 
ir vilkaviškiečiams tenka tik palinkėti toliau 
tęsti toj kriptyj pradėtą darbą.

Skaut. Ig. Tamašauskas.

L. S. B. Vyr. Sk-tų Štabo Ūkio Sky
rius praneša visiems skautams, kad dabar 
galima gauti visų skautų suvažiavimų fo
tografijų. Kainuoja egzemplioris tik 
1 litą.

Tuntininkų, draugininkų ir atskirų 
skilčių skiltininkų žiniai.

Skautininkams bilietai jau paruošti ir bus 
galima gauti Vyr. Sk. Štabe. Kaina 50 c.

Bilietai privalomi visiems skautams (ir 
skautėms) išlaikiusiems į III skautų laipsnį 
ir davusiems įžodį.

Bilietai turi būti saugojami ir gerbiami. 
Pametus — reikia tuojau pranešti Vyr. Sk. 
Štabui. Naujas bilieto įsigijimas brangiau 
kainuos.

Prisiuntus reikiamą bilietų skaičių ir pi
nigus, bus pasiųsti ir bilietai.

Vyr. Sk. Štabo Bendro Skyriaus 
Vedėjas.
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I< Skaute!
Atsilygink kuo skubiausiai už „SKAUTŲ 
AIDĄ“ ir pasiųsk pinigus šiuo antrašu: '—“J

Kaunas, Laisvės Alėja 26 nr. 
„Skautų Aido“ Administracijai.

Skautai-ės!
Bendram skyriuje galima pirkti šie skautų 

vadovėliai:

1. Skilčių sistema —2 lit.
2. Higiena skautams—1 „

Skubėkit, nes nebedaug liko!
Tik pirma* reikia pinigus prisiųsti.

Adresas:
Vyr. Sk. Štabas, Laisvės Al. 26 (Šaulių Sąj.).

Bendro Skyriaus
Vedėjas.

Į „RAIDĖS“ SPAUSTUVĖ
I u-* a •*•» i/r-nvi iA|<\ aa «r —l Titą
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