
Skautų Aidas
ILIUSTRUOTAS SKAUTŲ LAIKRAŠTIS

4 Nr. ir. ® & mn minu
rosi) m^tiiimiiriiM : __

KAINA 75 et.

1



Musų leidiniai.
Skautų Žodis. Panevėžio Skautų Tunto laikraštis 

Nr. 11 1928 ra. Gegužės mėn. V metai. Kaina 50 et.
Apie mūsų periodinę spaudą sunku kalbėti—jos 

beveik nėra, jei neskaityti «Skautų Aido*, kurs 
šiemet pasiryžęs eiti kas pusantro mėnesio, savo pa
sižadėjimą ištesėjo. Mūsų spauda skursta. Skursta 
del «Sk. Aide* nurodytų priežasčių. Tačiau pasku
tiniais laikais jau pastebima, kad ji pasekmingai plėsis 
ir įgys plačiosios visuomenės didesnio susidomėjimo. 
Mūsų laikraščiai neskaitant tolimų provincijos kam* 
pelių siauručių leidinėlių, visi yra originalūs. Vienas 
originaliausių, didžiausių ir įdomiausių leidinių, sa
vaime aišku, be „Skautų Aido“, yra Panevėžio Tunto 
„Skautų Žodis“. Jau penkti metai kaip v jis leidžia
mas, nors ir retai, bet vis spausdintas. Sis 11 nu- 
rfieris praneša visus anksčiau išleistus, jis be to 
yra gražiai iš skautų gyvenimo savo darbo piešinė
liais iliustruotas. Tenka lik pasidžiaugti —jau turim 
du iliustruotu leidiniu! Jame bendradarbiauja Pane
vėžio Mokyt. Seminarijos mokytojas pedagogas p. J. 
Mičiulis. Šiame numery atspausdino ilgesnį straipsnį, 
buvęs Panevėžio Tuntininkas, Vyr. sktn j. Kuprionis. 
Leidinį paįvairina skautiškos dainos, kurias stropiai 
surinko ir teberenka Art. Jurgutis. įdomiausios ir 
labiausiai nusisekusios jūrų skautų dainelės. Ilgų 
„rimtų“ straipsnių, kur nuolat dejuojama, nusiskun
džiama lėšų stoka, visuomenės nepritarimu, nėra. 
Jų vieta užpildyta apysakaitėmis, įdomiais straipsne
liais apie stovyklą, iškilas, žaidimus.

Žinoma, yra ir šiokių tokių trūkumų, bet jie 
nė kiek nemažina šio leidinio vertės. O „Skautų 
Žodžio*’ redaktoriaus supratimas ir įvertinimas ilius
tracijų ir skelbimų reikšmės duoda «Skautų Žodžiui*

tai, kad jis pilnai aiinka idealiam Tunto laik
raščiui. E d.

DĖMESIO.
«Skautų Aido* Foto-konkurso davinių Redakcija 

neskelbia, nes nerado nė vienos tinkamesnės fotogra
fijos, kuri galėtų tilpti mūsų leidiny. Pasirodo, kad 
mes dar neturim tikrai skautiškų fotografijų, kurios 
galėtų suįdominti tiek raus, tiek mūsų užsienių bro
lius. Apgailestautinas reiškinys, tačiau, reikia tikė
tis, kad mūsų skaitytojai ir be konkurso įdomesnes 
fotografijas mums siuntinės. Redakcija.

„Skautų Aidui“ platinti lll-ąjį 
konkursą laimėjo...

Trečias «Skautų Aidui* platinti konkursas ne
davė to, kas buvo iš jo tikėtasi. Jame dalyvavo, 
palyginamai nedaug. Laimėjo' Panevėžio Simano 
Daukanto skautų vyčių skiltis, — skiltininkas V. Jur
gutis, kuriam greitai ir išsiųsim jo laimėjimą — krep- 
šiasvydžio kamuolį. Redakcija.

P. S. Biržai, siųsdami pinigus, reikalavo teisėto 
laimėjimo. Turime pažymėti, kad jų perlaidoj uždėta 
Biržų pašto antspauda yra 9-tos dienos, todėl einant 
mūsų «Sk. A » Nr. 1 nustatytomis taisyklėmis, jie 
«teisėto laimėjimo* negauna. Redakcija.

Pranešimas.
V X ; ’

Sktn. Y. Tomašauskas primena psktn. Kv., kad 
jis, kaip galima greičiau, atsilygintų už «Skautų 
Žaidimus* — (45 lit.).

Negeistinas reiškinys.
Pasvalio skautų dr-vė užsisakė „Aušros*4 

knygyne „Skautystę“ 5 knygas ir prašė prisiųs
ti apdėtu mokesčiu. Tų visų knygų jie neišpirko, 

už tai „Sk. Aido“ Redakcija turėjo daug ne
malonumų ir privalėjo sumokėti 14 litų pabau
dos, todėl, smerkdama tokius reiškinius, reiškia 
Pasvalio dr-vei papeikimą. „Sk. Aido“ Red.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
8 RADIO APARATAI 8
O ir visokios jų dalys sustatymui tiek detek-
q toriams, tiek lempiniams aparatams.
q Be to, galima gauti
o dviračiai ir jų dalys, elektrotechnikos
o reikmenys ir viskas malūnams
R Kainos prieinamiausias, pigiausios.

Didelis pasirinkimas.
Kaunas L. Alėja Nr 

59, telef 995.i Įsakas molis
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Visi į didžiąją Lietuvos tautinę stovyklą!
Pagaliau, mums skautams, pasitaiko taip 

ilgai laukta proga — visiems suvažiuoti, kad
ir iš tolimiausių Lietuvos kampelių, į vieną vie • 
tą, susipažinti, kartu apsvarstyti bendruosius 
Brolijos reikalus, 
pasilinksminti ir 
daug daug ko pa
matyti. Šių metų 
stovykla reikš
minga. Ji ruošia
ma 10 metųskau- 
tybės įsikūrimo 
Lietuvoj sukak
tuvėms paminė
ti. Laikas sto
vyklai parinktas 
kuo puikiausias: 
mokslas mokyk
lose bus jau baig
tas, be to, sto
vyklaujantieji ga
lės aplankyti že
mės ūkio parodą, 
dainų šventę ir 
kitas įdomesnes 
Kaune vietas.

Kauno tunto tun liniuko dailininko A. Žmuidzinavičiaus paveikslas:
skautų stovykla.

Ne kiekvie
nais metais būna tokios stovyklos, ne kiekvie
nais metais galėsim taip puikiai išnaudoti savo 
atostogas!

Pasiryžkim visi atvykti į tą stovyklą! Lai

nebūna tarp mūsų tokių, kurie „išradę“ būtų 
ar nebūtų kliūčių, džiaugtųsi apleidę tokią pui-
kią progą pasižmonėti, pasimatyti su savo, tiek 
laisvos Lietuvos, tiek pavergtos Vilnijos broliais... 

Sukruskim visi. 
Pasistenkim kuo 
geriausiai pasi
ruošti tai stovy
klai, kad geriau 
pasirodžius prieš 
savo brolius. Iš 
ankstorinkim sto
vyklai medžiagą, 
lėšas, kad pas
kui, atėjus laikui 
vykti į stovyklą, 
netektų sakyti: 
„Mes nepasiren
gę, mes vis tiek 
nebesuspėsim...“ 
Taip pasakyti 
lengva. Kiekvie
nas lepšys gali 
aiškintis: „Aš ne
galiu to įvykdyti. 
Tai per sunku, 
per vėlu, neįma-

noma, be to galima apsieiti“. Čia jokios 
gudrybės nėra! Budėti, kad nepraleidus 
gyvenime progų, kurias yra pareiga išnau
doti, budėti ir pastebėti; pastebėjus — nu-

SKAUTAI, STOVYKLOM!
LTSR va.’st.t

re4'puhJ;j^a4į Į
bibt išteka I
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A j A
Pareiškusiems man užuojautos del I A M A Panevėžio II-os «Rūtos» dr-vės 

mano brangaus broliuko . Y ,V sk E Š U K Y T Ė
mirties dėkoju

tarti, o nutarus — ištesėti, — štai kame gu
drybė!

Juk taip lengva yra atvažiuoti... Tiktai 
reikia noro, o noro, mūsų nuomone, niekam ne
gali stigti.

Pasiryžusieji tenenustoja pasiryžimo atva
žiuoti! Abejojantieji tenepamiršta, kad šių metų 
Didžioji Lietuvos Tautinė stovykla, nei sekan
čiais nei kitais metais nepasikartos, kad jai 
įrengti paskirta arti 7.000 litų.

Radio, kino, specialinis stovyklai pritaikin
tas leidinys, kuris primins mums apie viešėjimą 
Kaune, įdomios ekskursijos, pasilinksminimai, 
skautiška praktika — visa tai laukia mus Kaune.

Mes turime atvažiuoti, mes neapvilsim lau
kiančiųjų mus rengėjų ir atvykstančių iš Vilni
jos, trokštančių pasimatyti su' mumis brolių 
vilniečių!

Ši stovykla sustiprins Broliją, suteiks jai 
naujų jėgų, todėl niekas negali pasakyti „apsieis 
ir be manęs“ — nes kiekvienas skautas yra 
laukiamas svečias, kuris turi prisidėti prie Bro
lijos sustiprėjimo.

Neskaldykim savo jėgų kitomis stovyklomis. 
Stovyklauti kitur* kuomet visi susirenka Didžioj 
Stovykloj, yra tiesiog nuodėmė ir visai be
prasmis žygis, del kurio mes tiktai daug ko 
nustotumėm.

Tad sukruskim visi! Atsiminkim, jog esame 
jauni, judrūs! Be paraginimų, prašymų, abe
jojimų — visi į Didžiąją Lietuvos Tautinę Sto
vyklą, tenai, kur suvažiuos visi mūsų broliai! 
Taigi į Stovyklą!

Į Stovyklą! 1
l Stovyklą !! 1

Aš laukiu
Kodėl Tu taip ilgai neateini? Ar negirdi 

mano nerimstančio ilgesio balso, kada šaukiu 
Tave? Atsimenu, Tu dažnai lankydavai mane. 
Ilgai gėrėdavaus aš Tavo melsvomis, kaip gied
ras pavasario ry
tą dangus, aki
mis, vėjeliu glos
čiau švelnučius, 
kaip pirmieji me
džių lapeliai, 
plaukus. Tu vi
suomet būdavai 
toks kilnus, sma
gus, Tavo akių 
žvilgsniai labiau, 
negu skaisčios 
saulutės spindu
liai, džiugino ma
ne! Ir slinkda
vo dienos, kaip 
trumpi akimirks
niai, nes Tavo 
džiaugsme mano
džiaugsmas atsispindėdavo, kurį suteikė man 
Tvėrėjas, anksčiau negu pažinau kas yra žmo- 
gus... Be Tavęs aš ilgiuos ir dažnai žiūriu į 
tuos takus, kuriais Tu vaikščiojai...

Ten Nemunas vingiuoja ...
ten Panemunėj šiemet ir mes stovyklausim.!

Stepas Dykūnas.

Tavęs...
Aš Tavęs senai nemačiau. Gal Tu užmir

šai jau mane, kaip daugelis kitų mano sūnų ir 
dukrų... Gal nebejauti to džiaugsmo, kuri 
jausdavai...

Nežinau, ar 
aš nuvargus bu
vau, ar miego 
šydas buvo ap
gaubęs mane vi
są ilgą ilgą žie
mą, tik man pri
sisapnavo baisus 
reginys. Rodos, 
Tu, užmiršęs ma
ne, užsidarei pil
kose, nuobodžio
se miesto sieno
se, kur nei sau
lės nei mano 
žvilgsniai nepa
siekia ir pamėgai 
tvankumą, kaip 
ir kiti nedėkin

gi, o brangūs ir laukiami, bet išdidūs mano 
glamonėjimams, sūnūs.

Regėjau, rodos, Tu buvai toks nuvargęs, 
Tavo akys buvo liūdnos. Šiurpuliai sukrėtė
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mane, aš prasiblaiviau ir iš tiesų: Tavęs- pra
džioje niekur nemačiau. Nejaugi mano skais
čios svajonės apvylė mane, nejaugi ir Tu už
mirši mane, nejau daugiau Tavęs nepamatysiu?!. 
Ne, netikiu. Tai būti negali! Tu ateisi... 
ateisi ir vėl išvysiu Tave. Tikiu tam, nes Tu 
pažadėjai ir prisiekei mane mylėti ir neapleisti... 
Ateik tad greičiau, turiu pamatyti kaip atro
dai, noriu iš Tavo lūpų išgirsti išsiilgtų dainų 
garsų, svajingų pasakų, kurias sekei, kada 
žvaigždelės dausų tolumoje skaisčiai švietė. 
Atsimenu, Tu žadėjai tada ir pasiryžai pats 
žvaigždžių takus pasiekti ir savo brolius vesti 
tais takais... Ateik, aš laukiu Tavęs! Dabar 
aš dar gražesnė. Saulutės spinduliai tokie 
šviesūs ir skaistūs, kaip Tavo svajonės; žydria- 

spalvės gėlės žydi tokios grynos, kaip Tavo 
širdies troškimai. Slėpiningi miškai — mano 
gražiausieji rūbai, skęsta skambančių gyvybe, 
džiaugsmu, pavasario, jaunystės ir pergalės 
garsuos; skaisčios žvaigždutės — mano rūbų 
gražiausieji papuošalai, nusagsto skaidrųjį dan
gų. Tuomet aš gailiuos, kad Tu nematai ma
nęs... Ateik, aš vėlei stiprinsiu Tavo kilnius 
siekimus, gaivinsiu Tavo dvasią, uždegsiu Tavo 
širdy naują liepsną. Ateik, nes Tu žinai, kad 
esi mano mylimiausias, kuris, aš tai tikrai ži
nau, mane myli.

Tu juk pažįsti mane, mano mylimiausias — 
skaute, mane — skaisčią, gražią, bet kuklią, 
amžiną, bet visados jauną, Lietuvos gamtu- 
žėlę.

O. Masiulytė.

Iš tarptautinės skaučių atstovių konferencijos Vengrijoj.
Ko mes važiavom. Kelionės baisumai... mūsų vaizduotėje. „Streng verboten“. Skautų 
sala. 1 gegužės Vienoj. „Raudonieji skautai“. Begėdiškas mažų vaikų išnaudojimas 
nešvariai agitacijai. Skaučių kalba — širdies kalba. 99 skautės iš 26 valstybių. Mėlynuoju 
Dunojum. Vengrai supranta mūsų skausmą del Vilniaus. Baden - Powell’iui pagerbti 1500 
skaučių ir 10000 skautų paradai. Pirmasis laužas. Konferencijos darbai. 1775000 skautų 
pasauly. Skautybės katedra. Konferencijos iniciatorė p. Lindenmeyer apdovanota tautine 

juosta ir auksine lelija. Paskutinis laužas. Mūsų didžiausias troškimas.
Jau senai buvo jaučiamas reikalas užmegsti ry

šius su užsienių skautėmis, 
tišku gyvenimu, jų veikimu 
ir sueiti į glaudesnius 
skautiško bendradarbiavi
mo santykius. Iki šiol ži
nojom apie jas visai maža, 
— vien tik iš jų laikraš
čių. Tačiau iš jų spren
dėm, kad kitose šalyse 
skaučių tarpe turi būti ki
toks negu pas mus ūpas, 
kitoks veikimas, kitoks 
daug gyvesnis, įdomesnis _ 
skautiškas gyvenimas.

Aišku, kad įgyti platesnių 
žinių, skautiškos prakti
kos, kad įeiti į vieningą 
pasaulinę skaučių šeimą, 
tegalima tik per suvažiavi
mus vis labiau, geriau su
sipažįstant su užsienių skau
tėmis. Ir štai, pasitaiko 
puiki proga: gauname kvie
timą dalyvauti tarptauti
niame skaučių kongrese 
Vengrijoje. Nudžiungame: 
užmegsime ryšius su užsie
nių skautėmis, atsakysime
į daug mums rūpimų klausimų, atsivešime naujos 
energijos, ūpo, sumanymų! Na, ir ta pačia proga 
parodysime svetimtaučiams, kad pasaulyje yra Lie
tuva, laisva ir nepriklausoma, ir lietuvaitės — skautės.

Todėl mes, psktn. E. Barščiauskaitė ir aš, ir 
vykome į tarptautinę skaučių atstovių konferen
ciją Vengrijon.

Vykome.. Be abejo, apie pačią kelionę trau- 
susipažinti su jų skau- kiniai^ vargu ar teks čia pasakoti, nes virtinė įvai

riausių įspūdžių, kad ir la
bai margų, nieko įdomaus, 
neduoda. O trečiosios 
klasės vagonas, lietuviškas 
ar vokiškas, čekiškas ar 
vengriškas, deja, ne kuo 
tesiskiria...

Pakeliui norėjome kai 
kur sustoti, kad ta pačia 
proga pamačius kuo dau
giausia vakarų Europos 
grožybių.

Žodžiu, važiavom 
sklandžiai, nors jau ir iš pat 
pradžios įsivaizdavom, jog 
bus įvairių kliūčių: kad 
ir baisi muitinės krata lietu
vių vokiečių sienoj. Buvom 
taip informuotos apie vo
kiečius, kad ruošėmės su
tikti daugybę nemalonumų, 
vadinasi, laukiam baisaus 

Mūsų atstovės skaučių konferencijoj: psktn. E. Barščiauskaitė ir muitininko, vokiečio. Pa- 
psktn. O. Masiulytė. galiau ateina!!!... mandagiai

pasisveikinęs, paklausia 
--------------------------------------------------------------------- kur važiuojam, uždaro, mū

sų jau atidarytus, čemoda-
nūs ir padėjęs į vietas, padėkoja, dar truputį pasi
kalba, atsisveikina ir išeina. Ir... viskas. Nustebom. 
Pasirodo, kad keliauti į užsienius nėra jau tiek 
keblu, kaip kad mano nekeliaujantieji.

Ir kai traukinys mus ėmė nešti Vokietijos gilu- 
mon, į Berlyną, tai jau kitokiu ūpu ir jau drąsesnė
mis akimis žiūrėjome į ateitį.
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Sekančios dienos rytą mes jau Berlyne. Milži- 
n’škas, tačiau pilkas, niūrus, slegiąs miestas Skubūs, 
užimti, susirūpinusiais veidais praeiviai, tvarka šva
ra, dar kartą tvarka ir švara, kurią palaiko visur 
kur reikia ir kur nereikia iškabintos lentelės: «streng 
verboten*. Ir tikrai, tiktai geležine disciplinuota 
tvarka galima suvaldyti šio milžiniško miesto nepa
prastą judėjimą. Tas viskas mažai harmonizuojasi 
su gražiai žydinčiomis aikštelėse gėlėmis. Bet ir čia 
arčiau prieiti prie pavasario, t. y. gėlių <streng ver- 
boten*.

1 vai. 24 min. p. p. traukinys jau neša mus j 
Prahą.

Besigrožėdamos Elbos krantais pravažiuojam Vo
kietijos sieną, švysteli storas tipingai stovįs vokietis 
ir prieš mūsų akis atsidengia puiki kalnuota Bohemų 
šalis. Neužilgo pasirodė ir Praha. Stoty mus pasi
tinka keli pažįstami studentai lietuviai. Reikia pa
čiam pergyventi, norint suprasti, kaip smagu yra sve
timoj šalyj sutikti tautietis ir dar pažįstamas. Pasi- 
jutom taip, tarvtum kviestos į svečius būtumėm at
važiavusios. Čia pasilikome dvi dieni. Pamatėm 
gražią, gal kiek senoviškomis gatvėmis, tačiau labai 
charakteringais senoviškais trobesiais senąją Prahą, 
linksmus, simpatiškus čekus, kurie neblogai sugyvena 
su vokiečiais, gražius rūmus, bažnyčias ir labai tur
tingus muziejus. Upė Moldau labai puošia miestą. 
Upės vidury — didelė sala. Viename jos gale — 
teatras, kavinės, pasivaikščiojimui ~ alėjos, o kitas 
galas — jūrų skautų nuosavybė. Čia jų namukas, 
laivai. Matėm ir juos pačius linksmai besiirstančius, 
gražiai uniformuotus, bet trumpomis*) kelnaitėmis.

Keliaujam gražiojon Vienon.
Negalėjom nesidžiaugti netikėtai stoty pamačiu- 

sios, buvusį Mariampolės tautininką, skautn. V. Stau
gaitį ir dar kelis čia studijuojančius lietuvius. Iš
siilgę Lietuvos, klausimais vos mudviejų nenukamavo. 
Sako, kad mudvi pirmos lietuvaitės, kurias jie susi

•) Kai kam geras pavyzdys! Red. 

tinka Vienoje. Linksmai besikalbėdami prieiname, 
uoliųjų sutikėjų jau iš anksto mums parinktą viešbutį 
ir atsisveikiname.

Kilos dienos rytą su sktn. Staugaičiu ir jo draugu išei
name pasivaikščioti. Ir štai,mums jau senai, Dievui dėkui 
Lietuvoj, nematytas ir visai neįprastas reginys: namai 
pasipuošę raudonomis vėliavomis, žmonės — rau
donomis popierinėmis gėlėmis ... raudonais skarma
lais, raudonomis juostelėmis !.. 1 gegužės! Pasigirsta 
maršai. Ateina demonstrantų minios. Raudonos vė
liavos, plakatai su įvairiais parašais: vieni reikalauja 
lygybės, kiti — garbina «motutę» Rusiją, raudonąją 
armiją, kiti keikia senąją tvarką, kurios bendrai 
Vienos gatvėse mes nedaug tematėm. Pagaliau nu
sibodo visos tos «radonos> eisenos, tik staiga matom 
— žygiuoja mergaitės ir berniukai skautų unifor
mose, raudonais kaklaraiščiais? Labai nustebom. Ką 
tai reiškia?! Pasirodo, kad Austrijoje kairieji pasi
savino Baden-Powell’io sistemą ir ją pamėgdžiodami 
įkūrė kažkokių «raudonųjų skautų* organizaciją.

Bet koks gi buvo mūsų nusistebėjimas, kada 
gatvėj pasirodė sunkusis automobilis pilnas mažų 5—8 
metų vaikučių. Visi mosuoja raudonomis vėliavutė- 
mis ir šaukia tai, kas ir ant automobilio sienų išra
šyta: «Šalin religija iš mokyklos!* Gailestis ima tų 
mažų nekaltų vaikučių, kurie taip blogai nešvarių 
žmonių išnaudojami. Pasipiktinusios tomis demons
tracijomis paliekam jas ramybėje ir einam miesto 
grožybių pasižiūrėti. Viena ar tik nebus gražesnė 
už Berlyną ir Prahą. Vienos grožis lengvas. Di
džiulis miestas nasudaro to slegiančio įspūdžio, kaip 
Berlynas, kuria matosi sunki vokiška dvasia. Viena— 
linksmo?, lengvos, karštos austrų tautos kūrinys. Kiek 
ten gražių parkų, rūmų, bažnyčių, muziejų, stovylų, 
paminklų! Negalima atsigrožėti Štrauso — valsų 
karaliaus,—paminklu: jis griežia smuiku, o jo griežimu 
sužavėtos nimfos alpsta ...

Matėm karaliaus rūmus, pasakišką parką Liud
viko XIV stiliuje. Bet,., palikim ir tai. Gegužės

Sktn. Staugaitis, 
dabar studijuojąs Vienoj. Jis sutiko mūsų atstoves.
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2 d. nueinam į Colegicum Ungaricum, kur turėjo už
siregistruoti visos, pro Vieną važiuojančios, skautės. 
Čia pirmą "kartą susitinkame su užsienietėmis. Susi* 
pažjstam su to suvažiavimo vyriausia iniciatore, 
Vengrijos skaučių įkūrėja, p. A. Lindenmeyer. Ji ir 
kelios vengrės atvažiavo čia specialiai mūsų susitikti 
ir garlaiviu nuvežti j Budapeštą.

Gegužės 3 d. 7 vai. ryto mes jau garlaivy. Čia 
randam daugybę senų ir jaunų skautininkių. Susi
rinko čia iš įvairiausių šalių, įvairiausių tautų mer
gaitės, įvairiomis uniformomis, įvairiai kalbančios, o 
tačiau visos kažin kaip gerai jautėmis. Buvom dar 
nepažįstamos, bet jau artimos. Dar nekalbėjom, o 
jau viena kitą supratom. Mus kas tai jungė. Tei
singai pasakė viena skautininke: «Skautės turi savo 
kalbą. Tai širdies kalba. Ir ta kalba jos puikiausiai 
Susišneka*. Susidarė labai jauki atmosfera. Ėmėm 
sveikintis, kalbėtis. *Iš kur esi? Kaip vadinies? Ar 
graži tavo tėvynė? Kiek pas jus skaučių ir 1.1.». Tai 
klausimai, kuriuos mes vienos kitoms nuolatos statėm 
ir atsakinėjom: žodžiu, akimis, gestais, pagaliau 
pirštais.

Susipažinom su visomis. Čia buvo skaučių l'ne 
tik iš Europos, bet ir iš Amerikos, Afrikos, Austra
lijos. Iš viso važiavo 99 skautės iš 26 valstybių.

Garlaiviu plaukėm visą dieną, bet turėjom tiek 
daug pasikalbėjimų, o be to, Dunojaus krantai tokie 
gražūs*), kad nei nepastebėjom, kaip atėjo vakaras.

Saulutė gražiai, gražiai nusileido už kalnų. Su
temo. Tolumoje pamatėm pasakiškai gražiai nušviestą 
Vengrijos sostinę. Tiek žiburių ir taip gražiai jie 
ugniniais stulpais atsispindi Dunojaus vandenyse. To 
Dunojaus prie kurio vandenų, gal būt, ir mes lietu
viai esame gyvenę. Dar tebestovi akyse tas nepa
prastai gražus reginys.

Privažiuojam prieplauką. Išlipam. Ant kranto 
išsirikiavusios eilės linksmių vengrių skaučių. Jos 
garsiai šaukdamos mus sveikina. Prasideda kalbos. 
Vengrijos skautininkės sveikina mus vengrų, - anglų, 
vokiečių ir prancūzų kalbomis. Po to, triukšmingų 
vengriškų «valio* lydimos, sėdam į automobilius ir 
važiuojam į mums paskirtus viešbučius.

Budapešte viešėjome penkias dienas. Ir visos 
jos be galo įdomios, pilnos įspūdžių. Lankėme gra
žias vietas, vizitavome žymius asmenis.

Ministeris pirmininkas grafas Betlenas suruošė 
mums karališką vakarienę. Vakarienės metu minis
teris prieina prie manęs. Pasisveikinam ir prade
dam kalbėtis, žinoma, vokiškai, apie Lietuvą. Matau, 
kad jis nori ką tai pasakyti: «V lino... Vilno»... Tuo
jau drąsiai išdrožiau: «Taip taip, tai yra mūsų sosti
nė*! Paskui pasakiau, kad Vilnius dabar yra lenkų 
pagrobtas. Jis klausėsi labai susidomavęs. Dar 
truputį pasikalbėjom ir atsisveikinom. Panašų pasi
kalbėjimą turėjo ir Eliutė su miesto galva. Ir visur, 
kur tik pasitaikė proga, karštai pasakojom apie 
Vilnių.

Kalbant apie tai reikia pastebėti, kad ir vengrai 
dideli patriotai. Didžiojo karo metu jie nustojo 
daug žemių. To jie niekumet neužmiršta, panašiai, 
kaip mes Vilniaus. Ir didelis ir mažas tai žino. Dė- 
liai to prie kiekvienos vengrų skautų vėliavos — 
juodas kaspinas, o prie uniformų — tam tikri ženk
liukai. Vengrai atjaučia mūsų, didįjį skausmą dėl 
Vilniaus.

Gegužės 6 d. sulaukėme nepaprastų svečių — 
Generolo ir Lady Baden — Poweli’iu Be galo įdo-

♦) O mes taip sužavėtiI... Redakcija.

Austrų skautas svajoja... Ostervvltz’o senoj pilyj.

mu buvo pamatyti žmogus, kurs davė pasauliui didžią
ją brangenybę — skautybę.

Vaišingos ir sąmojingos vengrės ruošė mums vi
sokių labai įdomių, savotiškų pramogų: parodas, vai
dinimus, ekskursijas ir t. t. Vienas iš įdomiausių 
dalykėlių — skaučių paradas šv. Margaretos saloj, 
vienoj iš gražiausių Budapešto vietelių. Paradą 
priėmė pats Baden — Powell’is. Orkestrui griežiant 
linksmą maršą pro mus, labai tvarkingai ir gražiai, 
praeina 1500 su viršum uniformuotų skaučių. Pažy
mėtina, kad uniformoms medžiagą visos Vengrijos 
skautėms gamina viena provincijos skaučių draugo
vė). Jų tarpe matėsi viena kaimiečių draugovė. Kaip 
gražu buvo,kai 40 su viršum didelių, gražių, alyvo
mis išpuoštų vėliavų, išsiskyrusių iš būrio, išėjo į 
priekį ir nusilenkė prieš skautybės įkūrėją!

Po tautos ir skautų himnų ir po visų iškilmių 
skautės darė gimnastiką, žaidė, rodė pirmąją pagal
bą ir t. t. Labai gyvai praėjo skaučių konkursas: 
kas greičiau padarys makaronus. Ir paukštytės link
smai lenktyniavo: kuri greičiau nulups 10 buibių!

Žiūrėjom ir grožėjomės. Visur ir visur pavyz
dingiausia tvarka. Kiekviena valandėlė mums nešė 
vis naujų įrodymų, kokia rimta ir stipri yra Vengri
jos skautų organizacija.

Baden — Powell’iui pagerbti buvo ir berniukų 
paradas. Parade dalyvavo apie 10.000 skautų. Iš
viso Vengrijoje yra 47.000 skautų, vien berniukų, iš 
8 milijonų gyventojų. Neblogas nuošimtis pridėjus 
prie to, kad jie gyvuoja tik 7 metus)! Jie turi dau
gybę vėliavų, orkestrų. Jie visi uniformuoti, gražiai 
plevėsuojančiomis baltomis žolėmis prie fetrų. Gali
te išsivaizduoti, kokį įspūdį padarė, kai, Gener. Ba
den — Powell’iui pasirodžius, dešimt tūkstančių to
kių skrybėlių venų akimirksniu iškilo aukštyn ir iš 
aštuonių tūkstančių jaunų krūtinių išsiveržė garsus, 
triukšmingas ir širdingas ^tegyvuoja!* Nieko pana
šaus nebuvau mačiusi. Retos, labai retos tokios 
iškilmės.
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Greit prabėgo tos penkios įdomios dienos, vai
šingų Budapešto skaučių tarpe. Gegužės 8 d. jos 
mums suruošė iškilmingą išleistuvių vakarienę, ant 
šv. Jono kalno 465 mtr. aukštumoje virš Budapešto. 
Sekančios dienos vakare mes jau buvome gražiame, 
ramiame Vengrijos kurorte, tarp kalnų. Ta vietelė 
yra taip graži, kad neveltui vadinasi Parad — Rojus, 
čia atvažiavom specialiai dirbti — posėdžiauti. Dar
bą pradėjom dar tą patį vakarą. Kongresą atidarė 
pats Baden — Pawell’is, savo kalboje nušviesdamas 
vifą to suvažiavimo reikšmę ir uždavinius. Ragino 
mus pakelta dvasia dirbti, nes pasaulis mūsų darbo 
yra labai reikalingas.

Tą patį vakarą Baden—Pawell’is uždegė ir 
pirmutinį didžiulį laužą.

Po visų pramogų ir iškilmių prasidėjo darbas. 
Pirmam posėdžiui pirmininkavo ir laikė ilgą paskai
tą «Apie skautybės tikslą ir problemas* Lady Ba 
den—Powell. Posėdžiai ėjo ištisas penkias dienas. 
Visas darbas buvo suskirstytas į tris stambias dalis: 
1). Tarptautinio skaučių komiteto sudarymas, 2). Pa
skaitos ir 3) pranešimai iš visų kraštų.

kutinis laužas. Visos norėjome 
kaip nors atsidėkoti vaišingoms

mūsų šeimininkėms, iš savo 
pusės mes, reikšdamos suvažia
vimo iniciatorei p. Lindenmeyer

Sudarytas tarptautinis skaučių komitetas su skau
tininke Dame Kaltherina Farse priešaky. Tai anglė, 
garsi visuomenės veikėja. Be jos įeina dar 8 nariai. 
Komiteto centras — Londone. Londone nutarta po 
dviejų melų sušaukti vėl skaučių atstovių konferenciją. 
Be to, priimta tarptautinės sąjungos konstitucija ir 
įstatai. Nustatyta veikimo programa. Sąryšy su tuo 
buvo svarstyta daug klausimų. Vienas toks — tarp
tautinio ženkliuko klausimas. Nutarta patiekti jo 
projektas ir sąlygos jam įsigyti.

Išklausėme eilę įdomių paskaitų: «Skautybės 
tikslas ir problema*, «Skautybė ir mokykla*, «Skau- 
tybė ir tėvai*, «Tautinėir tarptautinė skautybės reikš
mė*, «Visuomeniškas skaučių auklėjimas*, «Vyresnės 
skautės (Raugers)*, «Paukštytės», «Stovyklos», «Spor- 
tas mergaitėms* ir d. k. Apie daugelį jų norėtųsi 
čia papasakoti, bet trūksta vietos. Atidėsime sto
vyklom Paskaitų buvo 11.

Įdomūs buvo pranešimai iš visų šalių. Ir mes 
darėme pranešimą. Sužinojau, kad visam pasauly 
yra 700.000 skaučių ir 1.075.000 skautų. Iš pranešimų 
pasirodė, kad daugely šalių, kaip ir pas mus yra 

didelė skaučių vadovių stoka. Tuo reikalu buvo 
* ilgos diskusijos. Ieškota išeities. Patiekta daug su

manymų. Kai kurios šalys, vis dėlto, vadovių stoka 
,jau nebegali skųstis. Ypač Amerika, kur per praeitus 
metus buvo išauklėta 8200 vadovių. Kitur irgi 
pasiekta gan gerų rezultatų. Kokiuo būdu, paklausite? 
Įvairiai. Pav. Vengrijoje prie universiteto yra 
katedras kur galima specialiai skautybę pažinti. Len
kijoj yra skaučių vadovėms ruošti mokykla.

Tarp kit ko, galima buvo pastebėti, kad beveik 
visur kreipiamas didelis dėmesys į tai, kad išauklėti 
skautes tikromis moteriškomis moterimis. Amerikoje, 
pav, svarbų vaidmenį vaidina ruoša, jei ten skautė 
padeda dirbti namuose ir dirba kokį nors darbą 50 
valandų tam tikram laikotarpy—ji turi teisės nešioti 
prie uniformos raudoną stugutę, už 150 valandų darbo 
— baltą, už 300—šviesiai mėlyną ir už 500 valandų 
tokio darbo ji jau gauna teisę dėvėti tam tikrą ženk
liuką.

Įdomus kongreso darbas artinasi prie galo. Ge
gužės 14 d.—paskutinis laužas. Greit išsiskirstysime. 
Liūdna darosi ir kažko gaila. Vos spėjome labiau 

susigyventi, o štai jau ir pas

Baden - Pawell’mi pagerbti didžiojo pa
rado vaizdelis: Skautai sveikina Baden - 
Powelij. Parade dalyvavo 10.000 skautų.

padėką, padovanojom jai mūsų tautišką juostą ir 
auksinę lelijetę.

To paskutinio laužo, tur būt,niekumet neužmiršim. 
Laužui baigiantis Vengrijos vyriausias skautininkas 
nuėmė nuo savo fetro baltą žolę, įmetė ją į liepsną 
ir pasakė: „Kaip toji žolelė dega — teiiepsnoja ir 
mūsų tarpe meilė ir vienybė. Ir kaip tai žolei degant 
sklaidosi kibirkštys į visas šalis — tetrykšta taip ir 
iš mūsų širdžių į visą pasaulį karšta ir graži Dievo, 
tėvynės ir žmonijos meilė.“ Ir paskutinis tarptauti
nis laužas gęsta ...

Su visomis širdingai atsisveikinome, pasižadėjome 
susirašinėti ir išsiskyrėm. Ir už dviejų dienų—mes 
vėl tėvynėje, kurios jau spėjom išsiilgti.

Ta kelione mes be galo patenkintos. Vengrijos 
visuomenė skaučių konferenciją sutiko labai palankiai. 
Tą parodo dešimta tūkstantinės minios dalyvavimas 
skaučių—tų paraduose. Mūsų tikslas pasiektas. 
Daug matėm, daug girdėjom, daug sužinojom. Parai- 
vežėm daug energijos, skautiško ūpo, gražių suma
nymų. Ir dabar mūsų didžiausias troškimas — visa 
tai kuo greičiausia mūsų numylėtam krašte įgyvendyti.
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Vilkas.

Vilkiukų gaujos veikimas pavasari ir vasarą.
Kiekvienas metų laikas atsilie

pia į žmonių gyvenimą, darbus ir 1.1. 
Tas pats yra ir vilkiukų gyvenime. 
Žiemos ir vasaros darbai žymiai 
skiriasi. Kadangi dabar pavasaris, 
tai naudodamasis proga, noriu bent 
trumpai apibūdinti, kaip turi eiti vil
kiukų gaujos darbas pavasarį ir va' 
sąrą.

Pavasaris ir vasara neša vaikams

Jauna mergaitė su kačiuku. (Foto etiudas)

daug dovanų ir vilkas privalo pasistengti padėti 
vilkiukams visa tuo pasinaudoti. Jei jis pridės tru
putį pastangų, vilkiukai galės visais žvilgsniais pa
daryti puikią pažangą. Visų pirma sustiprinti savo 
sveikatą, praplėsti savo žinias ir įgyti praktiško su 
gebėjimo.

Pavasaris tai ne laikas ilgiems 
nuobodiems pasakojimam/, tai ne lai
kas—sėdėti kiauras dienas dulkėtuose 
ir tvankiuose kambariuose. Dauge
lio vaikų išbliškę veideliai. įdubusios 
krūtinės ir užgęsę akys. Štai dabar 
laikas, kada pisinaudodami gamtos 
dovanomis jie turi tapti sveiki, pilni 
džiaugsmo ir energijos. Vilkas turi 
atsiminti, kad pavasarį labai lengvai 
galima pasinaudoti trimis labai gerais 
dalykais, būtent: tyru laukų ir miškų 
oru, upės ir ežero vandenim! ir sau
lės spinduliais. Kadangi šie brangūs 
dalykai gamtos aptiekoj ištisą pava
sarį ir vasarą gaunami dykai — gau
jos vilkas savo vilkiukams privalo 
jų nepašykštėti.

Puikiomis dienomis vilkas prie
šaky savo gaujos privalo žengt į ar
timą miškelį ar laukus. Čia vilkiu
kai gali pilna krūtine kvėpuoti tyru oru, gaivintis 
saulės spinduliais, žaisti, dainuoti ir juoktis. Lai jie 
bėgioja, šokinėja, laipioja krantais ir medžiais — to 
nereikia jiems drausti. Vilkiukus galima vesti prie 
upelio ar ežero maudytis ir pratinti juos prie švaro?, 
bet tai atlikti reikia labai atsargiai—žiūrėti, kad ne
atsitiktų kokia nelaimė ir kad tai nepakenktų, ypač 
silpnųjų, sveikatai.

Bendrai, kiekvienas vilkas turi atsiminti, kad 
«imti gerą dožą tyro oro, saulės spindulių, juoko ir 
judėjimo gamtoje* yra tikras receptas vaikų sveika
tai stiprinti. Čia žinoma išskirtini tie atsitikimai, kai 
vaikas aiškiai serga, kada reikia jį gydyti, o ne sti
printi jo sveikatą.

Bet išėjimas į gamtą ne vien sveikatos stipri
nimo žvilgsniu naudingas. Gamta visuomet, o ypačiai 
vasaros metu, yra labai įdomi knyga, kurią tik reikia 
mokėti skaityti. Pradedant mėlynu padangių skliaustu, 
kur dieną žėri saulė, o naktį žvaigždės ir mėnuo, 
baigiant menkiausiu augalu ar vabalėliu vis tai be 
galo įdomūs dalykai. Vilkiukai visu tuo be galo 
domisi. Už tat reikia jie pamokyti skaityti šią knygą, 
reikia jiems padėti suprasti ir pamilti gamtą. Nėra 
jokios abejonės, kad nuoširdi gamtos meilė yra be 
galo svarbus pagrindas geram būdui kurti. Kas su
geba gyvai pajusti gamtos ritmą ir tikrai pasi
džiaugti gėlės žiedu, jau turi sielos gelmėj tą švelnų 
jausmą, kuriuo mokės gyvai pajusti ir žmogų su jo

visais džiaugsmais ir skausmais, j tą sritį vilkiukų 
vadovams ir reikia kreipti dėmesys.

Jiems prieinamo] foimoj parodyti gamtos groži, 
tikslingumą ir nuostabų sutvarkymą. Čia tik reikia 
pabrėžti, kad mažas vilkiukas dar nepajėgia aprėpti 
visos gamtos, todėl reikia pradėti nuo pačių nesudė
tingųjų ir smulkiųjų dalykų. Pažinti gamtą ir ją pa
milti gali labai daug padėti įvairiausi rinkiniai, kaip 
pav.: įvairių akmenėlių, kiaukutų,įvairių paukščių 
plunksnų, augalų lapų, žiedų ir kt. Šis darbas ne tik
žadins jų būdo vystymąsi, bet duos ir protui žinių 
bei lavins jų sugebėjimą šį tą diibti.

Be aukščiau minėtų dalykų vasarą yra geriau
sia proga pąž’nti savo apylinkę ir visa kas tik joj 
yra įdomesnio. Tiesa, vilkiukai yra dar maži ir di
desnių kelionių daryti negali. Skautai ir ypač skau

tai vyčiai stengiasi pažinti visą savo 
kraštą, bet mažam vilkiukui užteks 
pažinus savo apylinkę. O tai labai 
svarbu. Tėvynės meilę reikia pra
dėti ugdyti nuo pat mažens, o šiam 
dalykui, be abejo, padės be pasako
jimų, knygų ir tiesioginis jo pažini
mas. Kai vaikas savo akimis pama
tys gimtojo krašto grožį įsiklausys į 
visus jam taip aiškiai suprantamus 
garsus, apžiūrės ir betarpiai pažins 
visa, ką Tėvynės gamta teikia ir ką 
paveldėjom iš savo senolių, tuomet 
jam Tėvynė nebus kažkokia neaiški 
svajonė, bet realybė tvirtai susijusi 
su visa jo būtybe.

Tuo tikslu gera aplankyti esantį 
apylinkėj piliakalnį ar kitą istorinę 
vietą; pragarsėjusius apylinkėj me
džius, akmenis, griovius ir kt Štai 
keletas dalykų kuo gali vasarą užsiimti 

vilkiukų gauja. Tai nėra koks nors receptas, kurio 
reikėtų griežtai laikytis. Kiekvienas gaujos vilkas 
turi galimybės parodyti plačiausios iniciatyvos. Atsi
žvelgdamas į vietos aplinkybes, į savo vilkiukų ir 
polinkius gali pareikšti plačiausios iniciatyvos, kom
binuodamas įvairius žaidimus, imdamasis įvairiausių 
darbu. •

Svarbu tik tai, kad visos galimybės stiprint 
vaikų sveikatą, lavint protą ir kurti būdą būtų pa
naudojamos kuo plačiausiai.

Visa kas aukščiau yra pasakyta, manau galėtų 
vedančiam gaują patarnauti, kaip bendriausi nuro
dymai; turėdamas prieš akis visą darbo medžiagą, 
jau kiekvienas pats ras, kas reikia papildyti, pridėt 
ir kaip konkrečiai visa tai pravesti. Čia tik norėčiau 
dar priminti, kad vis dėlto šiam darbui reikia iš 
anksto pasiruošti. Bet apie tai teks, gal būt, kitą
kart pakalbėti.

9
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v u I i ų
Ar pažįstam mes, skautai, įvairų, įdomų, gražų 

gyvulių pasaulį? Jei pežįstam — tai ir mylim! Nes 
kiekvienas širdies ir proto žmogus, pažinęs gamtą, 
pamilsta ją.

Koks įdomus tas gyvulių pasauli;! Koks savo
tiškas jo gyvenimai! Jis panašus į mūsų: vargai, 
džiaugsmai, laimė, nelaimės—viskas taip pat, kaip ir 
pas mus, žmones. Tik mes nepastebim to gyvenimo, 
praeiname pro jį, nesiteikiam pažvelgti.

Išdidūs pasaulio viešpačiai, mes nenorime pri
pažinti tą gyvenimą. Taip, žmonės įsikiša dažnai į 
jį, bet kiek nelaimių tuomet atneša jie savo įsikišimu!

Kiek žmonių nueina į mišką tik tam, kad palei
sti kelius šūvius, sugoti, nužudyti kelius paukščiu
kus arba žvėriukus. Jie visai nesiįdomauja žudomais: 
kur ir kaip jie gyvena, kokius priešus turi, kuomet 
vaikus veda. Žudytojui tai vistiek. Tai kas, kad jo 
šūvis ar taikliai numestas akmuo atima iš mažyčių 
motiną? Kad pagautos kilpon kiškis kelias paras 
kankinasi?

Tai nesvarbu.
Gerai yra pasakyta: Tiktai žiaurus, egoistas, 

kvailas žmogus be reikalo kankina gyvulius.
Koks niekšas atrodo žmogus, kuomet pasigavęs 

bejėgį prieš milžiną žmogų gyvulį kankiną jį! Tokiam 
žmogui neverta paduoti ranką. «Taip, pasakysit, 
čia kąlbama ne apie mus — skautas yra gamtos ir 
gyvulių draugas*.

Bet ar .būti draugu reiškia tiktai neleisti, neskriau
sti, nekankinti juos? Anaiptol. Skautas turi mylėti 
gyvulius. Privalo užsistoti už juos, pažinti.

Kiekvienas mūsų, palyginamai, neturtingo gyvu
liais ir paukščiais krašto gyvulėlis turi būti jo geras 
pažįstamas. Ar vilkai yia tokie baisūs, kaip apie 
juos nupasakoja? Kodėl lapė kasa urvus su dviejais 
išėjimais, o stipras, drąsus barsukas užleidžia jai sa- 
V0;urvą? Kodėl kregždės, pamačiusios vanagą, pra-

Ž v a I

Didis yra „gyvenimo žaidimas“. Lai* 
mi jame geriau pasiruošę, užsigrūdinę. 
Vargas nepasirnošusiems, neprityrus’ems, 
„Budėk“! — visur ir visuomet, tuomet 
tiktai busi tikras, kad laimėsi „gyvenimo 
žaidimą“. Skautybė išmokina „žaisti“ šį 
„žaidimą“. Sek pėdsakus! Mokinkis 
būti žvalgu — gyvenime—„didžiajame žai
dime“ viskas pravers! įdomus dedamąją

Stovykla. Skautą pora alydžiai žiūri 

tolumon. Vargas laivelio įgulai, kurią 

jie tučjuojau sugaus!

10
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p a s a u
deda kelti trūkšmą? Tūkstantis ir vienas klausimas, 
o atsakymas j jį tiktai vienas: eik į gamtą, į mišką, 
į laukus ir pažink savo jaunesniuosius brolius! Eik 
ir skubėk, nes neapsivilsi!

Pasidarysi pastebesnis, gudresnis, mokėsi tsisin- 
giau pažiūrėti į gyvenimą. Tikėkit man, maža, gy
venti kaime, stovyklauti miškuose.

Prieš tavo nustebusias akis atsivers nuostabus, 
bet žavėtinai puikus reginys — gyvulių pasaulis. 
Nuėjęs j mišką, į laukus, gamtos prieglobstin, nesi
jausi toks tolimas, svetimas. Ne. Busi namie, žinosi 
kodėl to didžiojo «namo» gyventojai gyvena taip, o 
ne kitaip, suprasi jų vargus, jų džiaugsmus.

Ir kuomet galėsi ištrukti iš miesto 4 mišką, ei
damas galvosi: «Kaip gyvena mano pažįstamas juod
varnis? Ar neištiko zylei, kurios gražus lizdelis buvo 
tokioj puikioj vietelėj, kokia nelaimė? Ar iškrido 
strazdžiukai? Ar išsikraustė, pagaliau, plėšrieji vana
gai, tiek skriaudų pridariusieji apylinkėj? Ir, pama
tysi, koks džiaugsmas apims tave, kuomet įžengęs į 
mišką, pradėsi lankyti savo pažįstamus! O kokia įdomi 
ir naudinga pramoga medžioti gyvulius ... fotografi
jos aparatu! Kokių įdomių, retų nuotraukų galima 
padaryti miške, lauke!

Reikia netiktai netyčiomis susidurti su gyvulių 
pasauliu, reikia tyčia pažvelgti į jį. Gyvuliai nebe- 
pasitiki žmonėmis, jie vengia mus: kartus pritirimas 
verčia juos taip daryti.

Pats žmogus turi jiems įrodyti, jog myli juos. 
Tuomet tiktai jie parodys savo meilę, pasitikėjimą, 
prie žmogaus. Jų meilė — tikra meilė — suteikia 
didelio džiaugsmo. Laimingas tas, kurį myli gyvuliai... 
Tad dar kartą: būkime gamtos ir gyvulių ^draugais!

Ir nevien žodžiais!

S.

Stebėtinas^miškas—Brazilijos girios, ^kuriose vargsta mūsų 
§ išeiviai lietuviai, kovodami su nepriprasta jiems/gamta.

g a i
fotografijų panašumas: kiek juose daug 
bendro, vienodo. Tiek vienoj, tiek kitoj— 
visai rimtai — žaidžiamas tas žaidimas. 
Tiek vienoj, tiek kitoj laukiamas „grobis“ 
tiek vienoj tiek kitoj prisiglaudę prie 
žemės žvalgai atydžiai seka...

Kuri iš žvalgų poros baisesnė—palie
kame spręsti patiems skaitytojams.

Dykuma. Žvėrių karališkoji liūtų pora 

atydžiai žiūri tolumon. Vargas pagautam 

grobiui!
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Kas
Nusikaltimo liauka.

New Yorke plačiai žinomas ir gerbiamas gydy
tojas rentgenologas Hirsy perskaitė referatą, kuriame 
praneša, jog visi nusikaltėliai yra ligonys, turį išvys
tytą ypatingą kaklo «nusikaltimo» liauką, kuri pas 
normalius žmones iki 16 metą dingsta. Išoperuotas 
nusikaltėlis ligonis niekados daugiau nusikaltimo ne
bepakartos. Todėl nusikaltėliai reikia ne bausti, o 
gydyti.

gi r d ė t
rų sudraskyta žmonių tiktai 1693, tuo tarpu kai 
nuo gyvačių žuvo 20000 žmonių. Charakteringa, 
kad tais pačiais metais užmušta (bent tiek įregis
truota) 60000 gyvačių.

Amsterdamo futbolo nugalėtojas
yra Pietų Amerika, kuri, Argentina ir Uragva- 

jus, užėmė olimpiadoj pirmąsias vietas, Europai te
teks vos trečią vietą, kuria užims Italija.

tai jis pasidarys pa
saulio čempionas.

Pirmoji traukinio katastrofa j yjn^a — kandidatas į sunkaus ar pussun-
įvyko Anglijoj 1828 metais birželio 4 dieną. kaus svorio bokso Europos Čempionus.

Traukinys suvažinėjo žemųjų rūmų atstovą Haskizon’ą. ~ . .. , • r
Tąja proga pradėta įrodinėti, kad esą neprotinga va- Dabar, sumušęs Sveicanjo?, Prancūzuos ir Vo- 
žinėti pasiutusiu 25 klm. greitumu į valandą. Dabar kietijos čempioną Siebert’ą, jis yra visų tų valstybių, 
moderninis traukinys eina 80-90 kilm. per valandą. Pakaitės ir Rytų Prūsijos čempionas.

Gen. Nobile, Žukauskas — Scharkey turės progos
išskridęs ir dingęs be žinios į šiaurės ašigalį susidurti su Amerikos čempionu Genne Tunney. 

jau surastas. Su No- Jeigu mūsų tautiečiui
biliu susisiekta radio 
pagalba. Jo padėtis 
esanti labai bloga, 
nors maisto užteksią 
net 3 mėn. Pats gene-, 
rotas sužeistas. Jiems 
gelbėti skubiai siun
čiama ekspedicija.

Pavojingiausias 
gyvūnas pasauly — 

gyvatė.

Taip bent išeina 
iš Kalkutos (Indija) 
statistikos davinių. 
Per praėjusius metus
Indijos džiunglėse tig- Bu'iy kovos Ispanijoj. Toreodory paradas.

Besisukiojantieji 
namai.

Yra ir tokių. Pa
ryžiuj demonstruoja
mas gražus ŠTŠkampio 
pavidalo 2-jų aukštų 
namelis, kurio gyven
tojai gali sulig noro 
sukeliotis,

Feljetonas. S. M.

Pirmoji pavasario iškila.
Supratot?—pabaigė skiltininkas savo karštą kalbą 

del šešto įstato. — Skautas yra gamtos ir gyvulių 
draugas. Žodžiu, — rankom ir kitom galūnėm va
lios neduoti. Nekalbant apie lizdų tarsimą — dūde
lių iš jaunų medelių nedrožinėti. Vežimų gėlių ir 
šiaip žabų idealams tenkinti iš miško nesivežti.

* l♦ *

— Montekristą paėmei? — paslaptingu balsu 
šnibždėjo Petras Kaziukui, kuomet visa skiltis kitą 
dieną žygiavo į mišką.

— Ir patronus, — atsakė Kaziukas.
— O aš ir grąžtą paėmiau, didžiavosi paskilti- 

ninkas. — Tai bus sulos!
— Kad tik pavyktų rasti kiaušinių, — svajojo 

pirmos klasės Antanukas, prisimindamas dar tuos 
♦laimingus laikus, kuomet jis, ganydamas gyvulius, 

iš rastųjų miške kiaušinių kiaušinienę čirškindavo.
Ėjo susimąstęs ir skiltininkas. Ir jo mintys buvo 

šviesios.

— Vis tik, ką reiškia gyvąs žodis. Kaip ji vei
kia į jaunas, skaisčias, nepaliestas sielas!

O užpakaly bėgo Margis ir ironiškai vizgino 
uodega.

♦
♦ ♦

— Ką tu čia darai? — nustebo skiltininkas, 
kai paskiltininkas, išsiėmęs didelį surūdijusį grąžtą, 
pradėjo gręžti beržą — Atsimink, mano mielas, kad... 
Čia pasigirdo montekristo šūvis ir skiltininkui ant 
galvos nukrito kažkoks margas paukštelis.

— Petrai, Juozai! — puolė jis prie skiltininkų. 
Juk šeštas įstatas sako... Ir jis puolėsi vyti kal
tininkus.

Tačiau tučtuojau jo dėmesį atkreipė ritmingi kir
vio smūgiai. Jis stabtelėjo, atsigrįžo ir... O varge... 
Gražus alksniukas svyrstelėjo ir skiltininko akyse su
žaibavo pusdieno saulė.

— Aš jus, rodos, užgavau?., pasigirdo malonus bal
selis. O čia kaip tik patys geriausieji kuoliukai pa
lapinėms daryti...

— Viešpatie, — suvaitojo skiltininkas, — juk 
čia basliai, o ne kuoliukai. Aš tau biaury ..

Kiek toliau pasigirdo.sausų šakų traškėjimas ir 
ir kažkas sunkiai nuvirto žemėn.
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pas a u
Baisi katastrofa Hamburge.

Pasauly nė vienos dienos nebūna be 
didesnio nuotykio, kokios nors katastrofos. 
Paskutiniuoju laiku sujaudino visą pasauli, 
įvykęs gegužės mėn. pabaigoj milžiniškas 
nuodingų dujų batonų sprogimas Him* 
burge. Dujų kiekis buvo užtektinas viso 
miesto gyventojams užnuodyti. Agie 200 
žmonių tuojau buvo nugabenti ligoninėn. 
Tvarką mieste palaikė kareiviai, pridengę 
veidus kaukėmis.

Moderniškas gramofonas.
Šiais metais pasirodys, anglų inžinie

riaus išrasts, nepaprastas gramofonas. Jis 
varomas elektrom jėga, pats nuima ir už
deda plokšteles. Dabartiniai gramofonai 
nepatogūs. Prie jų reikia budėt*. Išrastas 
gramofonas pats galės pamainyti 20 plokš
telių, bet užtai jis kainuosiąs..-. 1000 litų!

Viršuj: Puikioji Venecija. Garsus dožų rūmai.

Kairėj: Ne mažiau garsi šv. Morkaus aikštė Vene
cijoj, ypatingai pragarsėjusi dėl nesuskaitomų daugybių 

prijaukintų karvelių.

Apačioj: Lygsvaros stebuklas. Nuostabiai pasta
tyta Indijos šventykla, kurių aplanko daug žmonių-

— Mielas, Joneli, — aiškino skiltininkas, brau’ 
kydamas prakaitą nuo kaktos, — nesuk tiems paukš
teliukams kaklelių. O tu, Antanėli, tikrai nedėsi šitų 
kiaušinių į katilą. Vis tiek jie paperi. Kokia iš jų 
nauda? Arba tu Juozeli, užmušei keturis paukšte
liukus. Na, gerai. Nupešei juos— ir gerai. Bet kam 

. gi deginti skruzdėlyną, kad juos iškepti?.. Ir be to, 
sviestą... sviestą nors nuo Margio apsaugotumėt...

Buvo graži naktis. Pro žymiai praretintą mišką 
spindėjo ž vaigždutės Skiltis ruošėsi keliauti namo. 
Ant pagamintų neštuvų gulėjo skiltininkas ir kažką 
kliedėjo: «Ką reiškia gyvas žodis... kaip jis veikia 
jaunas, skaisčias nepaliestas sielas... paukšteliukų 
kakliukai ir šiaip gyvuliukai...*

Tačiau skiltis buvo linksma. Visas birbynių, 
švilpynių orkestras lydėjo priešaky nešamą skiltinin- 
ką. Tamsumoj užpakaly kaukė atsiskaitęs už sviestą 
Margis.

Gamtos mylėtojus lydėdamos eglių tankumyne 
klaikiai šūkavo pelėdos...

Skiltis grįžo iš pirmosios pavasario iškilos.

13
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OFICIALUS SKYRIUS.
Vyriausio skautininko įsakymai.

Nr. 3. 1928 m. balandž. m. 18 d.
§ I.-

Nepriklausomos' Lietuvos 10 ties gyvavimo metų sukaktuvėse 
tautinei skautų-čių stovyklai — suvažiavimui ruošti ir vadovauti, 
š. m. birželio m. 28 d. — liepos m. 3 d. Kaune, sudarau štabų 
tokioje sudėtyje:

1. Vyresn. sktn. Vs. Šenbe.rgas—štabo stovyklos viršininkas.
2> Sktn. K. Grigaitis — v-ko adjutantas.
3- Sktn. V. Civinskas — ūkio skyriaus vedėjas.
4. Sktn A. Blynaitė — skaučių skyriaus vedėja.
5. Sktn. Tamošauskas — žaidimų ir laužų vedėjas-
Reikalui esant štabas gali rinkt s sau reikalingus padėjėjus.

Major. Kalmatavičius 
Vyriausias Skautininkas.

Vyr. Sk. Štabo Viršininkas.
Psktn. A. Saulius-Saulaitis.

E. adjutanto p.

Vyriausio Skautų Štabo pranešimai.
i.

Paaukštinimai į vyresniškumo laipsnius, kuriuos teiks šefas ar 
Vyriausias Skautininkas šių metų tautinėje stovykloje — suvažiavi
me, bus teikiami be egzaminų.

II.
Dar ne visi tautininkai prisiuntė aprašymus ir fotografijas iš 

Tautos Šventės. Prisiųsti ar prisiųstas žinias papildyti prašome iki 
š. m. birželio mėn. 15 d.

III.
Vyrausiąs skautų štabas nario knygeles siunčia tik sumokėju

siems pinigus ar apdėtu mokesčiu. Nors nario knygelių išduota apie 
1000» bet, matomai, ne visi skautai-ės jas įsigijo. Todėl primename, 
kad neįsigijusieji šio mėnesio pradžioje jas įsigytų.

Vyr. Skautų Štabas.

Aplinkraštis 2 Nr.
Didžiosios Stovyklos 

Štabas.
1928 m. birželio mėn. 3 d.

Stovyklos Štabas* papildydamas savo aplinkraštį 1 Nr., pra
neša skautų žiniai Didžiosios Stovyklos programų, tačiau pažymi, 
kad, reikalui esant, dalinai ji gali būti pakeista.

Skautai kviečiami suvažiuoti Kaunan ligi birželio mėn. 27 
dienos imtinai, pradedant nors ir nuo birželio mėn. 20 d. Stovyklos 
atidarymas įvyks birželio mėn. 29 d. II vai, kuriuo metu bus 
iškelta Stovyklos vėliava.

Programa numatoma sekanti:
Birželio 28 d. (ketvirtadienį).

ligi 9 vai. — stovyklos tvarkymas.
9— 10 „ — vykimas į Žemės Ūk:o ir Pramonės parodų, kur 

skautai dalyvauja jos atidaryme.
10— 12 vai. — paradas aikštėj.
12— 13 ,, — grįžimas į stovyklų.
13— 14 „ — pietūs.
14— 16 ,, — poilsis.
16—19,30 „ — stovyklos tvarkymas ir pasiruošimas su

tikti p. Respublikos Prezidentų.
19.30— 20 vai. — vakarienė.
20.30— 22,30 „ — atskiri tuntų laužai.
nuo 22,30 „ — tyla.

Birželio 29 d. (penktadienį).
7 —8,30 vai. — kėlimasis,stovyklos tvarkymas ir pusryčiai.
8,30—11 „ — pasiruošimas stovyklai atidaryti.

11 —12 „ — vietoje iškilmingos pamaldos
12 —13 „ — stovyklos vėliavos pakėlimas, dalyvaujant

Šefui, Vyr. Štabo įsakymai ir pan.
14 —15 vai. — pietūs.
15 —16 ,, — poilsis.
16 —17,30 „ — trumpas pasiruošimas sutikti p. Respub

likos Prezidentų.

17.30— 19,30 „ — skautų vizitai į kitų tuntų stovyklas.
19.30— 20 „ — vakarienė
20 —20,30 — vėliavos nuleidimas ir malda.
20.30— 22 „ — bendras stovyklos laužas.

Birželio 30 d (šeštadienį).

6.30— 8 vai. — kėlimasis ir stovyklos tvarkymas.
8 — 8,30 «, — vėliavos pakėlimas. »
8.30— 9 „ — pusryčiai.
9 —12 „ — įvai.ūs darbai stovykloje.

12 —14 ,. — pietūs.
14 —16 „ — poilsis.
16 —19,30 „ — p. Respublikos Prezidento sutikimais a) 

paradas, b) bendra mankšta, c) grupinė mankšta, d) p. Prezidento 
lankymas atskirų stovyklų ir t. t.

19.30— 20 vai. — vakarienė.
20 „ — vėliavos nuleidimas p. Respublikos Pre

zidentui dalyvaujant
20.30— 22 vai. — laužas p. Respublikos Prezidentui daly

vaujant.
22,30 „ — tyla.

Liepos 1 d. (sekmadienį).

7 — 8 vai. — kėlimasis.
8 ., — vėliavos pakėlimas
8 30— 9 „ — pusryčiai.
9 —12,15 „ — pamaldos Bazilikoj (mieste).

12,15—14 „ — pietūs (mieste).
14 —16 „ — parodos lankymas.
16 —19 „ — dalyvavimas Dainų šventėje.
20 —21 „ — dalyvavimas vėliavų nuleidžiant Karo

Muziejuje.
22 „ — vakarienė stovykloje.
23 „ — tyla.

Liepos 2 d. (Pirmadienį).

6.30— 8 vai. — kėlimasis.
8 „ — vėliavos pakėlimas.
8.30— 9 „ — pusryčiai.
9 —13 „ — ekskursija į Kaunu-

13 — 15 „ — pietūs (mieste).
16 „ — dainų šventė.
19.30— 20 — vakarienė.
20 ’ „ — vėliavos nuleidimas ir malda.
20.30— 22 „ — laužas.
nuo 22,30 „ — tyla.

* Liepos mėn 3. d. (antradienį) paskutinė diena.
ligi 9 vai. — tas pats kaip ir liepos 2 d.

9 —12 „ — stovyklavimas.
12 —14 ,, — pietūs.
14 —16 „ — poilsis.
16 —20 „ — atsilankiusių į stovyklų svečių priėmimas,

skautų žaidimai, skautų atskirų tuntų vizitai, vakarienė.
20 vai. — iškilmingas vėliavos nuleidimas.
20,30—22 ,, — paskutinis laužas.
Prie laužų, be vyresniųjų skautų draugų pašnekesių iš visuo

menės tarpo, bus duodama progos kiekvienai skautų stovyklai — 
tuntui parodyti savo vaidinimus, padainuoti ir t. p.

Be to, priade I pridedama dainų tekstai, kurias skautai pri-. 
valo išmokti, kad galima būtų visai stovyklai bendrai jas dainuoti. 
Taip pat siūlom skautams išmokti giesmes: «Pulkim ant kelių* ir 
«Marija, Marija*, kurios bus bendrai giedamos pamaldų metu.

Priedo 2 Nr. pažymėti gimnastikos pratimai bus atliekami 
visos stovyklos skautų P. Prezidentui dalyvaujant.

Stovyklos Štabas dar kartų karštai kviečia visus skautus kuo 
skaitlingiau atvykti į stovyklų, kad minint šiuos jubiliejinius Brolijos 
metus, skautai galėtų gražiai visuomenei pasirodyti.

Šiomis dienomis bus išsiųsti smulkesni nurodymai, liečiu ūkio 
ir maisto reikalus.

Stovyklos Viršininkas (pas) Šenbergas* 
Vyr. Skautininkas.

Nuorašas tikras:
Adjutantas sktn. K. Grigaitis.

lievažiaiięs Į Oidživiii Stnuylilą-gailBsis, bet bus jau vėlu!
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Priedas 1.
Dainos.

1 Nr.
NUSILEIDO SAULUŽĖLĖ.

I. Nusileido saulužėlė 
Susimąsčiusi, rimta 
Mūsų jaunos širdužėlės 
Džiaug'asi visa gamta.

Rai, rai, rai, rita 
Rai, rai, rai, rita 2 kart.

II. Laužas dega aiškiai šviečia 
Kyla kibirkštys aukštai, 
Džiūgauti visus mus kviečia 
Mes dainuojame linksmai.

Rai, rai, rai, rita....

Rai, rai, rai, rita . .
Rai rai opapa tra la la la la. . .

III. Štai lakštutė prisidėjo. 
Aidas sklaidosi plačiai... 
Sutartinės klausos gėlės 
Klauso pievos ir miškai.

Rai, rai, rai, rita..

2 Nr.
Į GIRELĘ.

(Dainuojama kaip: Tegul girios šlamčia ūžia)
I. Į girelę skautai ėjo tratata

[tratata 
Linksmos dainos jos .lydėjo 

[trata ta ta ta 
Nepamatė jie šešėlio 
Tamsaus juodo debesėlio. 
Trata tratata tratata tratata 
Trata trata tratata 
Slenkančio artyn.

II. Debesėlio jie neboja...........
Linksmi juokiasi dainuoja....

Staiga lašas nulašėjo.
Antras, trečias ir pradėjo

IV. Skautai niekad nedejuoja ...
Linksmo ūpo nenustoja ...

Nors ir šlapi jie paliko ...
Geras ūpas neišnyko ...

Nesirauko jie.
V. Neilgai jiems kęst reikėjo.., 

Vėl saulelė pažiūrėjo...
Nors ir labai šlapi buvo 
Tuoj, bematant, ir išdžiūvo

c) Ant kairės kišenės po pa
reigos ženklu geltonas užsiūtas s. v. 
dr-vės numeris. Skautai vyčiai, 
kurie priklauso skautų dr*vei, dėvi 
virš dešinės kišenės išsiūtų miesto 
pavadinimų ir tų skautų dr-vės 
numerį.

d) Virš kairės kišenės mėly
name dugne juodos trikampės metų 
žvaigždutės-

3. Kelinės trumpos, mėlynos. 
Žiemos metu pusgalife dengiamos 
spalvos.

4. Kaklaryšis — tautinė 
juostelė, keturių centimetrų pločio; 
tamsiai mėlynas dugnas, juodas 
raštas; raštas bet koks. Stovyk
lose arba iškilose — juodos spal
vos mėlynais 3-jų centimetrų kraš
tais kaklaryšis skepeta.

5. Mėlyna švilpuko virvelė.
6. Pilkos ilgos iki kelty ko

jinės.
a) Kojinės perrišamos spal

votais perrištuvais, kurių galai iš
leidžiami iš po kojinės atlankos. 
Perrištuvų spalvos:

I skilčiai — geltonos.
II ,» — žalios.
III „ — raudonos.
IV „ — mėlynos.
7. Visų laipsnių skautai vy

čiai turi dvišakų iki pažastų lazde
lę, del patogumo galima su dirže
liu. Skilčių ar būrelių pirmieji iš
kilmėse ar paraduose turi prie sa
vo dvišakės prisegę skilties ar bū
relio spalvos trikampę gairelę 35 
cm. ilgio ir 15 cm. pločio su iš
siūtu skilties (būrelio) patrono vardu.

8. Paskautininko, skautininko ir vyr. skautininko uniforma

Smarkus lietus lyt.
III. Lygus apie juos laukelis ...

Nesimatė nė girelės ...
Į kurių galėtų bėgt 
Nuo lietučio pasislėpt

Saulės spinduliuos.
VI. Po audros linksma dienelė...

Žiūri šypsosi saulelė...
Visi skautai palinksmėjo 
Ir dainelė suskambėjo

Nėr kas bedaryt. Dar garsiau, linksmiau.

nekeičiama, tik ant kairės kišenės, vietoj kitų pareigos ženklų, skau
tų vyčių pareigos ženklas ir prie kairiojo skrybėlės šono nustatytas 
skautų vyčių ženklas ir balta švilpuko virvelė.

9. Pasyvūs skautai vyčiai dėvi sk. v. uniformų tik eidami 
kokias pareigas sk. vyčiuose, arba per iškilmes, suvažiavimus, sto
vyklas ir t. t.

10. Skautai vyčiai, einu skautų dr-vėse paskiltininkų, skilti- 
ninku ar adjutantų pareigus, dėvi nustatytųjų skautų dr-vės unifor
mų, tik prie kairiojo skrybėlės šono turi sk. v. ženklų.

Skautų vyčių uniforma.
1. Skrybėlė (fetras).
a) Priešaky įsegtas L. S. B. ženklas (balta lelija).
b) Odinio dirželio vietoje—dvispalvė tautinė juostelė 2 cm. pločio.

Pastaba: Kiekviena dr- vė pasirenka sau juostelės 
spalvų ir raštų.
Kairiajame skrybėlės šone prisegtas metalinis ųžuolo lapelis* 

Ženklelis inicialas «S. V.»
2 Skautų marškiniai.
a) Su antpečiais.
b) Ant kairės kišenės spalvotam gelumbės fone rombo pavidalo 

prisegtas pareigos ženklas:
skauto vyčio — juodas rombas, mėlyna lelija;
antrojo „ — mėlynas ., balta
pirmojo „ — violetinis „ „
viršaičio pava— 
duotojo — raudonas „ „
viršaičio — žalias „ „
Vyr. sk. štabo

sk. vyč. skyr. vado padėjėjo — violetinis,, auksinė 
Vyr. sk. štabo sk.

Vyč. skyriaus vado — žalias „ „ „

Iš skilčių gyvenimo.
Laužas dega
Dūmai rūksta
Niekam proto
Nebetrūksta..

Nieks namie 
Nenuobodžiauna 
Visi j stovyklą 
Džiauna!

Tu Stovykla, 
Tu Didžioji 
Smarkiai mus 
Visus vilioji!

Didžioji Lietuvos stovykla surengta 10-čiai metų 
sukaktuvėms paminėti. Nepamirškit to!
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Vilnius.
Nepaprastas pasisekimas. Nežiūrintį 

tai, kad mūsų broliai vilniečiai lenkų yra spaudžiami 
ir įvairiausiai trukdomi, vis dėlto jie gražiai dirba ir 
kartais net lenkams padaro didžiausią gėdą. Vilniuj, 
skautų tarpe yra tradicija, kuria einant, kiekvienais 
metais daromi bėgimai apie Vilnių. Kelio ilgis 10 
klm. Ir šiemet Gegužės 3 dieną buvo padarytos tos 
lenktynės. Lenktynėse dalyvavo lietuvių ^Gedimino* 
drvė. Lenkams nepasisekė: jie užėmė tik 7-ą vietą, 
tuo tarpu, kaį. lietuviai paėmė visas pirmąsias ir 
kartu visas, laimėjusiems skirtas, dovanas.

Lenkai tikėjosi užimsią pirmas vietas, o čia ... 
lietuviai linksmi džiaugiasi.

Bravo, broliams vilniečiams!

Panevėžys.
Smarkiai veikia. Mokytojų seminarijos 

«Vaidoto» dr-vė nepaprastai sukruto. Daug energi
jos ir gyvumo įnešė naujas, laikinai einąs 
draugininko pareigas, skautas P. Vėbras. Kiekvieną 
dieną prieš pamokas įvestas „sporto pusvalandis. Ma
noma netrukus stovyklauti. «Žirgų» skiltis jau seno
kai, pradžioje gegužės mėn. suruošė vienos dienos 
stovyklą. Skautai stengiasi per žiemą įgytas žinias 
pritaikinti praktikos gyvenime,„ pasilsėti po darbo, 
pasigrožėti pavasario gamta. Žiemos metu daugu
mas skautų pasiruošė į 11-jį patyrimo laipsnį, suruo
šė daug paskaitų, referatų ir vieną pasisekusį vakarą 
5 kių seminarijos skautų gyvenimo metų sukaktu
vėms paminėti. (Ruošė abi draugovės: «Vaidoto» ir 
«Rūtos»). Paskiausiu laiku dr vė dalyvavo tunto pa
rodoj, išstatydama savo skautų darbo daug įdomių 
eksponatų. V a i d o t i e t i s.

Šiauliai.
— Didelė šventė. Šiemet kovo m. 15 d. 

sukako 3 metai nuo tunto isikūrimo. Paminėjimo 
šventė buvo nukelta į bal. m. 14—15 d. Šv. Jurgio 
dienos oficialus minėjimas irgi buvo atkeltas.

Paroda. Balandžio m. 14 dienos rytą — šeš
tadienį beveik iš visų rajono dr-vių ir atsk. skilčių 
skaitlingai suvažiavo atstovai apie 150 skautų. (O 
mūsų «provincialams» ne arti atvažiuoti: 30 — 150 
klm. atstumas juos skiria nuo Tuntininko K. Ubei- 
kos). Suvažiavę baigė„ tvarkyti rankų darbų parodą 
ir IO72 v. atidarė. Šiauliškiai skautai ės kasmet 
ruošia savo rankdarbių parodas, ir paprastai jos būna 
gana gražios. O šiemet tai tikrai buvo kuo pasi
džiaugti ir pasigrožėti: įvairių nėrimų, siūvinių, pjau
stinių, paveikslų, rinkinių ir t. t. ir 1.1, pilna. Rank
darbių ir rinkinių priskaityta iki 1500. Gražiai pa

sirodė ir «provincialai»! Del vietos stokos negalime 
suminėti net ir įdomiausių parodoj darbų.

Už geriausius darbus duota pagyrimo lapai ir 
premijos. Sklt. J. Tarkūnas gavo I-ą prem. (20 litų) 
už paveikslus, siuvinėjimus ir kt *, sklt. Ve. Žigas, 
tarnaująs kariuomenėje, už labai gražius lipdymus ir 
išpiaustinėjimus, k. a.: vytis, Gedimino sapnas, Ge
ležinis Vilkas, rėmai ir kt. gavo 11-ą premiją (15 litų). 
Pasvalio skaitai ės už įvairius darbus—H-ą, ir 111-čią 
prem. (10 lt.). Teko ir Telšių skautui Budriui už 
paveikslus ir uždangas. Skautės išstatė gražių tauti
nių kaklaraiščių, staltiesių ir kt. Paroda gana skait
lingai buvo lankoma, nors tęsėsi vos pusantros die
nos. Nežiūrint to ją spėjo atlankyti virš 1500 asmenų.

Muziejus. Parodos atidarymo dieną, po pie
tų, skautai-ės aplankė «Aušros» muziejų ir ten ati
dengė skautų skyrių. Tai pirmas atsitikimas Lietu
voje, kad skautai tokiam dideliam muziejuje turi sa
vo skyrių. Skyrių tvarko sklt. J. Tarkūnas.

Posėdžiai i r p a s i t a r i m a i. Po šių iškil
mių rajono tunto štabas posėdžiavo gimnazijos skau
tų klube. Posėdyje dalyvavo arti 40 asmenų (tik 
tunto štabo nariai). Po įžanginės tuntininko p. K. 
Ubeikos kalbos, svarstyta pavasario darbų, tautinės 
stovyklos, «Skautų Aido», vilkiukų, finansų ir kiti 
svarbūs reikalai. Posėdžiams pasibaigus, prisirinko 
pilnas klūbas (o jis apima 3 didelius kambarius) link
smų skautų-čių. Tuoj imta dainuoti, žaisti. «Lapinai» 
savo kino demonstravo — susipažinimo vakarėlis. 
Vėliau susigrūdo šachmatininkai ir, p. Kovalskio va
dovaujami, padarė šachmatų turnyrą. Laimėtojas 
tapo paskil I. Jonaitis. Turnyro vadovas apdovano
tas skaučių darbo tautiniu kaklaraiščiu. Vakare ta
rėsi žemaičių dr-vių ir atskirų skilčių vadovai, o 
kiek vėliau'— visi draugovių vadai.

P a m a J d o s. sekmadienį balandžio mėn. 15 
d. 972 v. Šv. P. ir P. bažnyčioje kun. Daukantas 
laikė skautams pamaldas ir pasakė pritaikintą pa
mokslą.

Sueiga. Po pietų Izerlizo (pradž. mokyki.) 
salėje įvyko iškilminga sueiga. Dalyvavo apie 300 
skautų čių. Kai kuriuos vadovus paaukštino į vy
resniškumo laipsnius. Oficialė dalis, sveikinimai, 
dainos turiningas kalbos ir vėl dainos sudarė nepa
prastai pakilusią nuotaiką. Kalbant apie Vilnių, ne 
vienam riedėjo pasiilgimo ašarėlės. Bendrai buvo 
labai jauku ir linksma.

Šventės pabaiga. Vakare, toj pačioje sa
lėje, buvo skautų-čių pasilinksminimas — vakarėlis. 
Programoje solo bei duetas (dainavo V. Chrofeuskai- 
tė, A. Prialgauskas, ir kt.), plastika (daugiausia už
ėmė pasvaliečiai), žaidimai ir tautiniai šokiai. Grie-
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žė net du stygų orkesru: Šiaulių «Daukanlo» dr-vės 
ir Pasvalio. Vakare buvo ypatingai gražios garbės 
pažado iškilmės. Baigdami atsisveikinome su išei
nančiu kariuomenėn naujuoju tunto adjutantu vyr. 
sklt. A. Urbonu. Džiaugsmas ir ašaros pynėsi. 
Mes mokam verkti ir drauge linksmai džiaugtis. Gal 
paskutinį kartą mūsų tarpe befigūravo mažasis mūsų 
«diktatorius» šios šventės vadas A. Saulius-Saulaitis.

Pasiryžimas, tikra viltis ir skautiška nuotaika 
visą šios pavasario šventės laiką mus lydėjo.

Daro dažnai iškilas. Šiauliuose skilti* 
ninkai j mėnesį bent kartą susirenka aptarti skilčių 
reikalus. Mūsų skiltininkai pirmieji išskrido pavasa
rio iškilon, (ir žiemą kai kurios skiltys iškilaudavo). 
Dabar skiltys ir dr-vės veik kas šventadienis bėga 
miškan. Tik miškai toli: arčiausias 6—7 klm.

• Tautos šventė. Gegužės mėn. 14 d. vakare 
buvo karių kapinėse pamaldos., Skautai-ės kasmet 
puošia^ir tvarko šiuos kapus. Šiemet kapinės buvo 
gražiai iliuminuotos. Be to, ant kiekvieno kapo degė 

Mažeikiais, Skuodu). Yra norinčių ir į abi. Žino
ma, taip būtų geriausiai.

Skuode jaučiama stovyklos liga. 
Trūksta pinigų, gegužinė ir ta nedaug pelno tedavė, 
o čia reikia Didžiojon stovyklon važiuoti ir skuodie- 
čiai galvoja, kaip patogiausiai į ją būtų nuvykti.

Ar ne per greit. Valaitis Plateliuose 
greitai surinks iki 10 vyrukų ir suorganizuos drau
govę. Visi miesto vaikinai. Kai kurie jau nori ir 
garbės pažadą duoti. Ar ne per greit?..

Nelaimė! Venta sulaužė didįjį Viekšnių tiltą. 
Sausumos ir jūrų skautai labai susimąstė, negali nė 
dabar dar atsikvošėti! Skautėms, žinoma, ūpas gere
snis, — tiltai joms nerūpi. Kas bus, jei tiltą ne
greit pastatys? — ir stovykla praeiti gali...

U n i f or m u o s i m!.. Pasvalio dr-kas skit. VJ. 
Stuogis visiems skautams mieruoja uniformas. Bir
želio mėn. 28 d. negi tokius parodysi! Vis tai poros 
centimetrų trūksta, — tai per didelės. Šiaip viskas 
gerai.

Viso pasaulio skautų atsto

vai, susiėję bendrai 

pusryčiauti.

žvakutės. Betoniniai kryžiai, (1925 m. pačių skautų 
dirbti ir išstatyti) gedulingą maršą griežiant, buvo 
skautų-čių kukliais žalumynų vainikais papuošti. Be 
kitų kalbėjo ir skautų-čių vardu mūsų tuntininkas. 
Sekančią dieną dalyvavome didžiosiose iškimėse.

Nesiseka su tunto adjutantu. Vie
nas sirgo sirgo ir «praginėm», kitą, A. Uiboną, vos 
spėjusį ant «sosto» užkopti, į kariuomenę paėmė. 
Dabar 6 savaitėms uždarytas kareivinėse. Toliau 
galės vėl aktingai dirbti. Tuo tarpu pagyvensim su 
«pusadjutančiais».

Stovykla. Pasiryžom dalyvauti didž. stovyk
loje. Leidžiame aplinkraščius, net paštininkams pa
kyrėjo. Greitai išleisim į tėvus, skautų rėmėjus, mo 
kytojus stovyklos reikalu atsišaukimą.

Šiaulių rajone.
Reikia steigti vilkiukų būrelius. 

Plungėje reikia jų, mat,—miškai tankūs,— ture? gero 
pasisekimo. Reiktų ir vyčius organizuoti. J< šir
mieji žingsniai daromi.

Telšiškiai neišrokuoja. Kaunan ar 
žemaitiškon stovyklon važiuoti (su Plunge, Plateliais,

Visai pedagogiškai! Kelmės ir Raseinių 
mokyklų pedagogų tarybos po ilgų apmąstymų, gal
vojimų nutarė skautų organiza cijas uždrausti. Skautai 
žada į «katakombas» keltis. Linoma, auklėjimosi; 
organizacijoms drausti veikti, tai kaip tik jaunuome
nės auklėtojų darbas. Asla.

Alytus.
Tautos šventė ir olimpiada. Alytaus 

tuntas gegužės mėn. 14 d. Tautos šventės išvakarė
se dalyvavo bendroj eisenoj į kapus. Ten uždėjo 
gražų gėlių vainiką ant karių kapo, aplankė karinta- 
ko Juozapavičiaus ir šaulio Bložnelio kapus. Gegu
žės 15 dieną dalyvavo iškilmingose pamaldose, pa
rade ir misterijoj «Živilė». Daug skautų buvo artis
tais. Živilę vaidino skautė St. Lukoševičaitė.

Gegužės 17 d. sporto olimpiadoj skautai gražiai 
pasirodė, jie ne tik komiškame sporte pasižymėjo, 
bet ir granatų mėtyme laimėjo pirmą vietą.

Biržai.
Š. m balandžio mėn 29 d naujai persitvarkiusi 

skautų «Valančiaus» d-vė gražiai minėjo džidžiojo
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skautų patrono šv. Jurgio dieną. Gerb. mok. A. 
Karalius laikė skautams pritaikintą paskaitą. Sueiga 
praėjo gyvai, tikrai skautiškoj nuotaikoj. V. V.

Skautai užsieniuose.
NESENAI MIRĖ Mr. Jean Gorbisier Belgijos 

skautų šefas ir įkūrėjas.
NIEKO SAU DOVANĖLĖ! Naujojo Pietų 

Waleso vyriausybė paskyrė skautų reikalams 200.000 
litų, Pinigai sunaudoti skautų namams ir parkui 
įrengti.

SKAUTAI VYČIAI PASIAUKAVO. 1927 m. 
iš 1293 kraujo perlėjimų, padarytų Londono ligoni* 
nėse, 642 aptarnauti skautų vyčių.

ANGLIJOJE LABAI SMARKIAI RUOŠIAMA
SI prie 1929 m. tarptautinės Jamboree. Jau sudaryta 
Jamboree administracija, numatyta stovyklai vieta 
(netoli Liverpoolio), Numatoma, kad dalyvaus 30.000 
skautų iš visų pasaulio dalių. Pirma savaitė skiriama 

bendrai stovyklai, antra — skautai bus apgyvendinti 
Londone, anglų šeimose. Antrą savaitę bus daromos 
nedidelės ekskursijos po kraštą. Visuomenė į šį 
Jamboree žiūri, kaip į didelį žingsnį prie pasaulinės 
taikos.

Ar ne laikas ir mums pradėti ruoštis?
AFGANISTANO SKAUTAI ŽADAMA SU

VALSTYBINTI. Afganistano karalius Amanullah, 
būdamas Anglijoj, labai domėjosi skautais. Jam pa
gerbti Anglų skautai surengė didžiulį paradą, kuriame 
dalyvavo keliasdešimts tūkstančių Londono skautų. 
Buvo praktiškai parodyta patyrimo laipsniai, garbės 
pažadas, žaidimai dainos.

Parade dalyvavo Anglijos sosto įpėdinis skautų 
uniformoje ir daug žymių anglų žmonių.

Karalius turėjo ilgą pasikalbėjimą su Baden-Po- 
well’iu. Paskutinėmis žiniomis paaiškėjo, kad* tas 
viskas turi didelių pasekmių: daromi žygiai suvalsty
binti Afganistano skautus. Iki šiol jie buvo dar visai 
^laukiniame* stovy — nebuvo dargi įregistruoti į 
Tarptautinį Skautų Biurą.

Paskutinės žinios apie didžiąją tautinę stovyklą.
Ką pasakė tautinės stovyklos Viršininko Adjutantas sktn. K. Grigaitis.

Leidžiant šį «Sk. Aido* stovyklos numerį, buvo 
kreiptasi į sktn. K. Grigaitį, kad jis suteiktų pasku
tines žinias apie stovyklos štabo daromus paruošia
muosius darbus ir bendrai apie pačią stovyklą.

Čia trumpai atpasakojama jo mintis.
Sktn. Grigaitis labai optimistiškai žiūri į stovyk

lą. Jo nuomone, stovykla turi praeiti didžiausiu pa
sisekimu. Vyriausybės gauta parama pinigais, skautų 
geri norai, gyvas susiinteresavimas stovykla ir sto
vyklos štabo dėtos ir dedamos pastangos įtikina, 
kad pasisekimas turės būti nepaprastas.

Stovykla bus grandiozinė, — sako sktn. K. Gri
gaitis, — nes jau dabar žinoma, kad joj dalyvaus 
virš 900 skautų. Netenka abejoti, kad bus daugiau. 
Be to, į šį skaičių neįeina mūsų brangūs svečiai vil
niečiai.

Stovyklos štabas daro žygius, kad skautams ke
lionė atsieitų kuo pigiausiai. Yra vilčių, kad ata
tinkamos įstaigos darys palengvinimų. Apie tai 
smulkiai bus pranešta dienraščiuose. Todėl skauti
ninkas pataria draugininkams sekti spaudą. Be to, 
manoma padaryti, kad įėjimas į žemės ūkio parodą 
ir dainų šventę būtų neapmokamas.

Kaip visi jau žino, stovykla bus gražiame Pane
munės miške 2^2 klm. atstume nuo Kauno, Stoty 
atvažiavusieji bus sutikti. Pageidaujama, kad kiek
vienas skautas ant savo daiktų pažymėtų savo pa

Prie Didžiosios 
Moės lilelovos 

vardę, tuntą, dr-vę ir net skiltį, nes jų daiktai bus 
automobiliais gabenami stovyklom

Kiekvienas tuntas tvarkysis savarankiškai. Valgiui 
gaminti galės gauti karišką virtuvę. Stovyklos štabas 
aprūpins šiaudais, malkomis (jei kartais trūktų pala
pinių) brezentais ir vėliavoms stiebais. Be to, kas 
norės, sumokėjęs 3 litus, galės gauti pusryčius, pie
tus ir vakarienę. Visa kita turi patys skautai atsi
vežti. Nors skautai žino, kas reikia turėt stovyklau
jantiems, bet skautininkas išskaičiuoja visą eilę rei
kalingiausių daiktų, kaip: šaukštą, šakutes, peilį, puo
delį, katiliuką, paklodę, antklodę, maišą šienikui, 
pagalvę, šiltesnį apsiaustą, kuprinę, užrašų knygutę, 
siūlą, bent tris nosines, maudimuisi kostiumą, rankš
luostį, dantims valyti šepetėlį ir, savaime aišku, pa
sistengti būti uniformuotiems. Skautams patariama 
tvarkytis skiltimis, tada tokie dalykai kaip: šepetys, 
batams tepalas, degtukai, kirvis, kastuvas ir kt. 
skilčiai užteks po vieną.

Stovykloj bus įrengta krautuvėlė, kino, radio, 
skautiškų leidinių parduotuvė. Mariampolės tuntas 
atsiveža savo orkestrą. Bus ir bendras choras. Skau
tai privalo išmokti, be paskelbtų dainų, dar šias: 
saulelė raudona, kaip gi gražus, gražus, į kovą, į 
kovą ir Lietuva brangi mano tėvynė. Prie laužo 
bus vaidinimai, dainos.

Kad stovyklos atidarymas bus birželio 29 d. 
12 vai. ir apie tai visi žino. Bet reikia pridurti, kad
atidaryme dalyvaus be skautų vodovybės daug 
aukštų svečių. Per stovyklos iškilmingą atdarymą 
pasižymėjusiems ir pasidarbavusiems bus suteikti 
garbės laipsniai.

Tai, rodos ir viskas, ką turėjau pasakyti,—-tarė 
baigdamas skautininkas,— stovyklos štabas ką galėjo 
padarė ir tebedaro. Daugiau viskas priklauso nuo 
skautų gerų norų. E d.

mklll Mol IIISTOVYKLON11!
Leidžia L< S* B. Vyr. Skautų Štabas. Atsak. Redaktorius — J. Merkis.
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, Giedraičiai.
Jau yra beveik pusantrų metų, kaip čia pradėjo 

veikti «Gelęžinio Vilko* dr-vė.
1927 metų rudenį prisirašė prie Panevėžio Ra

jono Tunto. Beveik, visi skautai ės išlaikę egzami
nus į Ill-jįi laipsn. S./m. birželio mėnesyje rengiamos 
įžodžio iškilmės ir egzaminai j II-jį laipsnį, į kurias 
žada atvykti arba pats Tuntininkas, arba atsiųsti 
atstovą, programa tai dienai jau nustatyta. Dr-vės 
Globėjos p-lės Sokelytės rūpesčiu jau įsigyta vėliava. 
Paskutiniu ’aiku smarkiai pradėjo organizuotis skautės: 
iš vienos skilties jau susiorganizavo dvi.

Visuomenė prielanki skautams. Pask. L.K e r u 1 i s. 
Ežerėliai.

Pasižymėjo. Š. m. balandžio mėn. 27 d. 
Ežerėnų miestelyje kilo gaisras. Sudegė trys gyve
nami trobesiai. Gesinti teko ir skautams. Kai kurie 
gerokai nukentėjo. Žiemių skautas.

Pavykęs vakaras. Komercinės mokyklos 
skautai š. m. balandžio mėn. 29 d. surengė vakarą. 
Vakaras pavyko dėka prisidėjusiai p-lei St. Dievai- 
tytei, kuriai Ežerėnų skautai ir reiškia viešą širdin
giausią padėką. Žiemių skautas.

Skaudi nelaimė. Gegužės mėn 4 d. negai
lestingoji mirtis išplėšė iš mūsų tarpo darbščią, ener
gingą, visuomet linksmą, gerą mokinę Jadvygą Ba- 
linskaitę. Gilus liūdesys suspaudė mūsų širdis, nes 
♦Kregždžių* skilties skiltininkė buvo pavyzdingiau
sia ne tik dr-vėj, bet ir bendrai Ežerėnuose. Atsi
sveikinant kapinėse tarp kitų kalbų buvo pasasytas 
ir iš skautų pusės atsisveikinimo žodis.

Skapiškis.
Mažas, purvinas provincijos miestelis džiaugiasi, 

kad jau ir jame yra nemažas skautų būrelis. Kaip ir 
visados, pirmųjų skautų darbas čia buvo gana sun
kus. Tačiau skautai visas kliūtis nugalėjo. Šv. Jur
gio dieną skautai apvaikščiojo iškilmingiausiai: buvo 
pamaldos, paradas, prakalbos. Gegužės 5 d. buvo 
suruoštas vakaras, kuris davė 120 litų pelno. Staty
tas veikalas «Neatmezgamas mazgas* buvo gražiai 
suvaidintas. Visuomenė patenkinta pavykusiu skapiš- 
kiečių skautų pasirodymu. Na, skautai, tai ir dirbkit 
toliau su tokiu pat pasisekimu, dirbkit ir budėkit.

Skautų draugas.

Moksleiviams ir mokykloms

f Vadovėlius ir mokslo priemones |
kuo pigiausiomis kainomis teikia KOPER. S-GOS ------------------ ju—...m'*—-----------------

Snanilns Fnh" hnununas .“Tt.“
TOW*;

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
: IŠE1VYBĖS ii

BIURAS

parduoda laiva
kortes ir teikia 
informacijas vi
sais kelionės 

reikalais.

s

Mūsų keleiviai, va
žiuojantieji Į Pietų 
Ameriką, t. y. į Ar
gentiną, Braziliją ir 
Urugvajų, važiuoja 
sekančiais laivais

♦Cap Arcona* 
«Cap Polonio* 
«Cap Norte*

27000
21000
14000

tonų įtalpos 
» 
»

♦Antonio Delfino* 
«Monte Sarmiento*
♦ Monte Olivia*

14000 tonų įtalpos
Transportai su palydovu 

kas savaitė

14000
14000
14000

»
»

»
»
»

Telegr.
Agentūra Kaunas

antrašas:

»
»

♦Monte Cervantes*J Tiesioginis važiavimas iš
▼ Kauno per Hamburgo uostą

♦ Kaunas, Laisvės alėja 11 nr Telefonas 19-47. ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Reikalaukite dykai mūsų kainoraščio Nr. 23. ®

DIDŽIAUSIA SENSACIJA:

lOTOTOIQ

© Pirmoji Lietuvoje radio krautuvė ir klinika. ©

f“ T' __ r™ A. Varnauskas ®® LEMPŲ IR RATARF.IŲ — g
KAUNAS, LAISVĖS AL. 61 TEL. 13-13. ©© TOLIMOMS STOTIMS PRIIMINĖTI.

®)©@®®®®©®®®®@®®®®®®®®®®®@®®®®®©®®®@@®@@®

PRADĖK1T FOTOGRAFUOTIS t!! 
“F O TO-B A Z AR“

I. JASVOINAS
Kaunas, Laisvės alėja 15. T<1. 8-65.

1928 m. liepos 5 d. 
bus

i Lietuvos Raudonojo Kryžiaus XIII Loterijos i
į 2-os KLASĖS LOŠIMAS I
; Neužmirškite laiku įsigyti 2-os klasės bilietų į D _ \ / Č

Bilietai parduodami: Lietuvos Raudonojo Kry- » ■—
i žiaus Loterijos Valdyboje, Kaune, Laisvės 
1 alėja 35, pašto įstaigose Kaune ir provincijoje, 

bankuose ir pas agentus.

„K N Y G A“
Kaunas, Laisvės ai. 52 nr. (kieme) tel. 1800.

BIBLIOTEKA IR PREKYBA KNYGOMIS
Didžiausias pasirinkimas įvairiausių mokslo šakų knygų. Naujausia dai
lioji literatūra. Generalinė rusų valdžios leidinių atstov visai Lietuvai.

ir „SMUTU HUH!'ii Gaunama 
,,Skautų Ai
do“ adm.

Laisv, ai. 20

liiiiiiigįurtailiiHuiHiiiiiii.iiiiiiiuiiud

®®®®@®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®@@@@®

Firma Litofranc 121
OTOJ

K. Narkevičiaus ir V. Atkočiū o sp. Kaune, Maironio 14. Telef. 13-35. Karo cenzūros leista.
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