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Mūsų leidiniai.
Specialybių programa skau

tėms. Išleido vyr. sk. štabo 
skaučių skyrius. 31 pusi, knygu
tė sąsiuvinio form. Tokie leidi
niai jau senai» buvo pageidauja
mi. Šis leidinys yra didelis indė
lis į mūsų negausią literatūrą. 
Reikia tikėtis, kad jis užims 
atatinkamą vietą skaučių dr-vių 
ir skilčių knygynėliuose, nes 
tiek savo išvaizda tiek savo tu
riniu jis yra rimtas ir visai pa
teisina jo pavadinimą „specialy
bių programa“. Pažymėtina, kad 
kiekviena specialybė smulkiai 
aprašyta ir prie aprašymo nu
pieštas specialybės ženklas. Šis 
rimtas, rūpestingai paruoštas ir 
nemažiau rūpestingai atšapiro- 
grafuotas leidinėlis turės plačiai 
pasklisti skaučių tarpe. B.

Jaunas skautas, Kražių I-sios 
„Šarūno“ dr-vės „Lapinų" skil
ties mėnesinis šapirografuotas 
laikraštėlis, 1 ir 2 Nr. Atsak. 
Redaktorius A. Valiuška. Kai
na 50 centų.

Gražiai išleido „lapiniai" sa
vo laikraštėlį. Nors jis ir šapi
rografuotas, bet pats darbas 
švariai ir su skautišku rūpestin
gumu atliktas. Reikia pabrėžti, 
kad turinys įdomus, įvairus. Iš 
to laikraštėlio galima drąsiai iš
vadas daryti ir apie skilties 
stiprumą. „Lapinams“ tenka pa
linkėti pasisekimo. B.

Skautiškos literatūros naujienos.
Iš tikrų šaltinių teko sužinoti, 

kad birželio mėn. pirmomis die
nomis iš spaudos išeina senai 
skautų vadų laukiama knyga 
„Skautų vadovas“. Ją parašė 
skautams žinomas beveik visos 
skautiškos literatūros lietuvių 
kalba autorius skautininkas ka
pitonas Petras Jurgelevičius.

Tuo tarpu išeina tik pirmoji 
šio vadovėlio dalis. Joj skautų 
vadai ras daug naudingų ir rei
kalingų žinių, patarimų ir nuro
dymų. Šios knygos I-oji dalis tu
rės 100 su viršum puslapių.

* **
„Skautų Aido" Redakcija su

žinojo, kad įdomi skautininko 
Petro Jurgelevičiaus knygutė

Pranešimas.
Vyr. Sk. skaučių skyrius 

praneša, kad jau galima gau
ti skaučių ženklelių. Skaučių 
ženklelis—4rvs riitns Innplini

Kauno skąutas, Kauno 
IV-osius «Algirdo» dr-vės ne
periodinis šapirografuotas laik
raštėlis. ,Nr. L* Kaina 40 et.

Kauno skautų gyvenimas bu
vo apmiręs. Bet dabar to pasa
kyti negalima. : Dr-vės auga vie
na po kitos, skautų skaičius 
daugėja. Kai-kurios stipresnės 
dr-vės savo, nors ir šapirogra
fuotais leidinėliais, stengiasi 
aiškiau savo sustiprėjimą pa
brėžti. Štai «Algirdo» dr-vė iš
leido nedidelį savo laikraštėlį. 
Daug sielos ir darbo į jį algir- 
diečiai sudėjo. Užtat jis ir išėjo 
toks nuoširdus. Apskritai skau
tai yra dideli savo tėvynės my
lėtojai. Tas kilnus tėvynės mei
lės jausmas trykšta iš kiekvieno 
ją leidinėlio. Ne kitaip yra ir su 
algirdiečių laikraštėliu. Ten ran
dame gražų, nors stiliaus atž
vilgiu ir silpnoką, eilėraštį « Vil- 
nius», kuriame algirdiečiai savo 
tyrus jausmus taip išreiškia: 
«už tavo garbę, už tavo laisvę 
kiekvieną valandą ryžtamės 
mirti».

•t
Apskritai, leidinėlis daro ma

lonaus įspūdžio^ Jis yra turinin
gas ir gana įdeįmus.

Iš linoleumo visus piešinius 
pjaustė Kaunę sk. vytis Ke- 
si tinas.

„Skautų tarnavimas Tėvynei“ 
Švietimo Ministerijos pripažinta 
tinkama visoms Lietuvos mo
kykloms. į

Tuntų ir dr-5įių knygynėliai ir 
pavieni skautai privalėtų ją nu
sipirkti ir susipažinti,

* t *.*
Iš Biržų mums praneša, kad 

Biržų skautai išvertė gražią 
skautišką Kpn. Br. Rozenbergo 
3-jų veiksmų dramą „Krintan
čios Žvaigždės“.

Gera būtų, jei biržiečiai skau
tai, sugebėję šį veikalą išversti, 
sugebėtų jį atspausdinti ir tuo 
praturtinti negausią mūsų skau
tišką literatūrąs

skautų—palieka toks pat, kaip 
iki šiol buvo.

Ženklelio kaina 2 lit. Kreip-
tic 1 \7\7f Člz ė + «1> 

t ’.

pranešimai.
Kadangi daug skautų dr-vių, 

atskirų skilčių su «Sk. Aido* 
administracija dar neatsily
gino, todėl konkurso rezultatų 
ir šiame memeryje neskelbia
me. Ta pačia progra prime, 
name, kad tie, kurie neatsily- 
dimo už praėjusius «Skąutų 
Aido* numerius, pasistengtų 
kuo greičiausiai su «Sk. Aido* 
administracija atsiskaityti. Zr 
nokite, kad nuo jūsų, skautai, 
priklauso, koks bus ir kaip 
dažnai bus leidžiamas jūsų 
laikraštis «Skautų Aidas*.

„Sžtaužcf Stfti©“ ftedataij** 
Ir Žldininitrtraciįa.

♦ * *
Kauno tunto I-sios skautų 

vyčių draugovės korespon
dentų skyrius susirašinėja su 
vietos ir užsienio skautais 
vyčiais ir skautais.

Todėl skautai vyčiai ir 
skautai, norį su draugove 
susirašinėti įvairiais skautiją 
liečiančiais klausimais, gili 
kreiptis šiuo adresu:

, Kaunas Laisvės Al. 20 Nr. 
1-oji Skautų Vyčių Dra-vė.

Padėka.
Gerb. mokytojui A. Ga

li n i u i, ištisus metus su pasi
šventimu rėmusiam mūsų 
dr-vę ir š. m. balandžio mėn. 
padėjusiam suruošti viešą 
skautų vakarą, reiškiame 
skautišką padėką.

Los Anykščių «Vytauto» 
dr-vės štabas.

Redakcijos dėžutė.
Žemaičiui kukčiui ir senam Gai

džiui. Deja, Jūsų korespondenciją 
patalpinti negalime, nes Jūs nerašot 
ką dabar Plungės skautai dirba, bet 
paduodat visą Plungės skautų gyve
nimo istoriją. Reikia trumpai ir aiškiai 
nuveiktus darbus paminėti.

Gaidžio Kojai. Korespondencijos 
„Būtinas reikalas“ nespausdiname. 
Korespondencijoj iškeltąjį klausimą 
gali spręsti Šiaulių rajono tunto šta
bas ir vyriausias skautų štabas.

Al. Lengailai. Jūsų rašinėlį pali
kom sekantiems „Sk. Aido" nume
riams.

Baltajam Arui. Deja, Jūsų straips
nis silpnokas. Nedėsime.
Jonapušiui. Taisėm, bet nieko neišė
jo — netilps.

Vytautiečiui, Petrui Markaičiui » 
Jaun, Vaidevučiui ir Vijulei, Eilėraš-
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5-6 (44-45) nr. Birželio—Liepos mėn. 1929 (VII) m.

Mylėfe iv pažink save kraštą. skautininkas.

patriotai, gerieji tėvynainiai, 
kurių sieloje yra tos didžio-

kuri turi 
mintis, 

siekimus,

Galne vienas jūsų klaus,kas rėpti. Ją pažįsta ir jaučia tik gražiuoju gyvenimo keliu di- 
jungia tautiečius į didžią ben
druomenę? Kas duoda šiai ben
druomenei — tautai 
kūrybos varomąją 
pajėgą ? Kas jungia 
tautą, kaip vieną 
šeimą, 
bendras 
bendrus
idėjas ir jas ginda
ma nesigaili didžiau
sių turtų, kruvino 
prakaito,^ kraujo ir 
net gyvybės?

Toji pajėga, kuri 
visa tai daro yra 
tėvynės meilė. Toji 
meilė — tai didžioji 
dvasia, kurios gali
mumai yra neišma
tuoti, kurios niekas 
išsemiančiai nėra 
išaiškinęs, aptaręs, 
ar apdainavęs. Ji 
amžinai gyva, am
žinai visokeriopose 
formose garbinama. 
Jos esmę jaučia visi, 
jos vertę pažino
jo išminčiai, ją gra
žiai mėgino apdai
nuoti garsiausi po
etai. Bet ji yra be
galinė, jos amžius 
su amžinumu ir
protas negali jos

deles tautų šeimas, kelia gy
venimo gerbūvį, pažangą, 

meną, tautos garbę 
ir didybę. Po jos 
sparnu suglaustomis 
eilėmis eina į gy
venimo kovą tautie
čiai, kaip vienos 
šeimos broliai. Ei
na — ir visa tauta 
pasiekiatikslo, kada 
vienodai vargdie
nio ir turtuolio, dar
bininko ir kario, 
jaunuolio ir senio

: «>*■

nės meilės šventoji 
ugnelė. Ji yra did
žiausia tautos varo
moji jėga, ji yra 
visų laimėjimų pa
grindas. Joje gy
venimo grožis, he- 
rojizmas. Ji iškelia 
ir atžymi žmogaus 
dieviškumą. Ji už
dega žmones ir stu
mia juos bendran 
darban, liepia už
miršti egoizmą, iš
kelia pasiaukojimą 

------- savo broliams ir 
kuria, gaivina viską, 
kas gražu, kas kilnu, 

sios dvasios dalelė. Ir tik toji kas vertinga, kas žmoniška, 
didžioji tėvynės meilė veda Ten kur yra savo krašto,

žmogaus <
ap- didžioji tėvynės meilė veda

ltsk
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S K A U J Ų AIDAS 5—6 nr.;4 į

didžioji meilė, istoriją, ar tai tautos senuo- dvasią įkelkime savo asrriė-

2

savo tautos
ten yra pažanga ir ten tau
tos amžinumo, gerbūvio ir 
garbės nutiesti platūs keliai.

Tik mylinčiam savo kraštą 
jaunuoliui suprantami didieji 
žygiai. Tik mylinčiam savo 
kraštą, savo tautą žinomi gar
bės ir didžios doros keliai. 
Tik mylinčiam ir toje meilėje 
gyvenančiam, dirbančiam, ko
vojančiam karžygiui 
giedamos garbės gies
mės. Dirbamas savo 
tėvynei, jis per tėvy
nės meilę laimi laurų 
garbės vainikus. Kas 
ne sau, bet broliams, 
savo kraštui, savo tau
tai atidavė save, to 
vardas nemarus, tas 
didvyriu laikomas ir 
tam statomi tautos pa
minklai, juo seka šim
tai, tūkstančiai.

„Mylėk tėvą ir mo
tiną savo“—sako Di- 
dysai įsakymas—mylėk 
savo kraštą, savo Tė
vynę-iš to seka.

Bet savo krašta rei
kia mylėti ne vien žo
džiu, o visą savo šir
dimi, visa siela, visa 
savo esybe ir darbais 
šią meilę įrodyti. Rei
kia gimtąjį kraštą, savo 
Tėvynę giliai pa
žinti.

Svetur jaunimas turi 
prityrusių pedagogų ir 
daugybę gražios litera
tūros, istorijos kurinių, 
puikiai įrengtų mu- 
zėjų iš kur gali, ir mokyklos 
suole besėdėdamas, savo kraš
tą iš knygų ir paveikslų pa
žinti. Mūsų jaunuolių kitokes-
nės sąlygos. Pažinti savo 
kraštą jis tegali betarpiškai, 
su juo gyvendamas, savo 
noru jį dalelėmis tirdamas, 
savo jaunąją iniciatyvą į tą 
pažinimą įdėdamas. Ir tai vi
sais atvejais, ar tai norėdami 
pažinti savo krašto didžiąją 

sius, garbingus paminklus, ar 
tam tikrų mūsų krašto kam
pelių būdą, grožį, savitumus. 
Kelias, kuris veda prie savo 
krašto gilaus pažinimo pas 
mus dar nepraskintas. Me
džiaga kraštui pažinti—žaliava, 
ir ją reikia pačiam rasti, su 
ja susigyventi, iš to viso tie
sioginio pažinimo išvesti min-

koks
Brangintum ir saugokim mūsų tautos meną!

Viena gražiųjų lietuviškų koplytėlių, kuri liudija 
gražus ir savotiškas mūsų sodiečių menas, 

tį, kuri keltų mumyse pasi
didžiavimą gimtuoju kraštu.
Pažinę kraštą, pažinsime ir 
žmonių — savo tautos būdą,
mokėsime atžymėti, tautos sa
vybes. Gražiausias savybes 
keldami, ryškiai atžymėdami 
krašto grožį—ir didžios, gar
bingos praeities paminklus, 
kelsime tautos ir savo garbę.

Pažinkime gimtąjį kraštą, 
savo minties ir širdies galia jo 

nybėn ir būkime jai artimi, 
giminingi, pasiaukavę.

Žinokime kur Didvyrių 
Žemės didvyriškumo pažy
miai, kur jos didžiausi turtai 
ir grožis.

Tegu skrenda jaunuolio gra
žiosios mintys keliais, kuriais 
bočių ėjo garbingi žygiai, kur 
jų kaulai milžinkapiuose am

žinybėj ilsis. Tegu jau
nuolis įsiklauso į did
žiojo, galingo Lietuvos 
miško kalba, kuris am- 
žinai su prabočių še
šėliais kalbasi ir savo 

•. šaknimis šimtus kapų 
. — milžinkapių apgau

bės laiko.
Ąžuolai , šimtam ie

čiai tie šventi senos f • • •
Lietuvos medžiai-gahū- 

: nai, tie šventieji gojai 
• prie skaidriųjų upių, 

tos kalvos, tie kloniai, 
tie didingi akmenys— 
vienuoliai, tie aukurų 

' griuvėsiai, kur senovė
je šventa lietuvio ug
nis ruseno, tie piliakal
niai, kaukalniai, tos ro
mu vos, raganų kalvos, 
tie didingi kelių šimtų 
kapų-kurhanų milžin
kapiai, tie slapti keliai 
per didžias klampynes- 
kulgrindos, tos užbur
tos, gelmėse pasken
dusios, pilys — juose 
glūdi tyli didybė, jie
turi kiekvienam lietu
viui reikšminga kalba 
kalbėti: Esi lietuvis 

—Didvyrių Žemės sūnus. 
Kad pažintumem kraštą—ei
kim per kraštą. Eikim į 
šventą Žemaitiją, kur Šatrijos,
Džiugo, Medvėgalio kalnai 
dangų remia, eikim į ežerų 
kraštą, kur ežerėliai tarp gra
žių kalvų tyvuliuoja ir savo gro
žiu iš dangaus laumes vilioja. 
Eikim į senos Lietuvos lopšynę 
Kernavę, Ukmergę.Ten didieji 
piliakalniai, klajojančių smė-
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nr S K A U TŲ AIDAS 3

lių plotai kaulais, degėsiais 
nukloti pasakys apie praei
ties didybę. Eikime į didžių
jų Lietuvos upių paupius — 
ir ten mes išvysime didingus 
grožio vaizdus, ten mes už
tiksime senų karžygių kelius 
ir bočių sodybas.

Eikime į kraštą ir pagerb
kime tą, ką tėvai mūsų ger
bė. Eikime pažinti kas esame 
mes, lietuviai, ir mylėkime 
tą, didžiuokimės tuo, ką paži- 

nom, kas sava, kas lietuviška.
Skautas ne teoretikas, bet 

gilus praktikas. Jis turi eiti, 
kaip apaštalas, su didžia 
meile, su lietuviška daina 
per visą kraštą į visus už
kampius ir savo jaunon sie
lon semti iš jo didžiųjų ver
tybių. Eidamas pažins jis sa
vo gimtinę, jos grožį paži
nęs, neabejotinai pamili ją 
karštai ir ios garbei, jos di
dybei mokės paaukoti save.

Pažinę kraštą, jo gyveni
mą, būdą mokėsimes ąmonin- 
gai jį mylėti ir juo didžiuo
tis. O kada krašto—tėvynės 
meilės ugnies kibirkštėlės ru
sens jaunoje krūtinėje, tada 
nėra abejonės, kad lietuviai 
jaunuoliai turės vieningesnes 
idėjas ir suglaustomis eilėmis 
—visi po tautos vėliava eis 
į gyvenimą bendros idėjos 
bičiuliais, kaip broliai, kaip 
vienos tėvynės vaikai.

Senas Vilkas

Pasiaukojimas.
Yra sakoma, kad vienas 

gražiausių žmogaus jausmų yra 
pasiaukojimo jausmas. Jis paro
do žmogaus kilnumą, jo dvasinę 
galybę kartais daug ryškiau, ne
gu drąsiausius žygius vykdant. 
Kas gali būti gražesnio už mo
tiną, kuri aukojasi dėl savo vai
ko, kas gali būti gražesnio už 
vaikus, kurie net savo gyvybę 
padeda už motiną, už tėvus, už 
savo artimus, gimtąjį kraštą — 
mylimąją tėvynę.

Šimtą kartų lengviau gintis, 
pulti, nugalėti, negu pasiauka
vus žūti.

Galingas ir didingas yra šis 
jausmas.

Laimė tai tautai, kuri išaugino 
tokius sūnus, kurie moka var
dan tėvynės atsižadėti savęs, 
pasiaukoti bendram tikslui.

Lietuvos istorija didinga ir 
graži nugalėjimais, drąsiais žy
giais, kilniais valdovais, yra dar 
ypatingai papuošta ir pasiauko
jimo pavyzdžiais.

Jie priduoda mūsų gražiajai 
istorijai ypatingo kilnumo, ypa
tingos dvasinės galios.

Prisiminkime tiktai Pilėnų 
kunigaikštį Margį, kuris priešų

Garbingos pra
eitos vaizdai:

Pasiaukojimo did
vyrė — Gražina 
joja i mūšį su 
kryžuočiais. Jos 
žygis—mums lie
tuviams—kilnumo 
drąsumo, pasiau- 
kavimo ir tėvy
nės meilės amži

nas pavyzdys.
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apsuptas, kiek galėdamas gina
si, kad sutrukdytų jų žygį į Lie
tuvą ir paskui, velydamas ge
riau žūti ugny, negu pasiduoti 
kryžeiviams, negu leisti jiems 

t pasinaudoti karo grobiu, gink
lais, pilimi — žūsta kartu su vi
sais pilies gynėjais ir artimais, 
pasiaukodamas tėvynei. Kokią 
milžinišką dvasios galybę paro
dė Kęstutis, kuris į pasiūlymus 
bėgti iš Jogailos nelaisvės, at
sakė nenorįs skaldyti Lietuvos 
vienybės... Jis pasiaukojo, jis 
mirė, jo auka per amžius buvo 
lietuviams tėvynės meilės ir pa
siaukojimo pavyzdžiu.

0 lietuvių tautos genijus Vy-_ 
tautas Didysis, kuris paaukojo 
savo mylimuosius vaikus, buvu
sius užstatytus pas kryžiuočius, 
tėvynės labui. Tėvas mylimojo 
krašto gerovei paaukojo žiauriai 
mirčiai savo vaikus...

Buvo kilnių kunigaikščių, bu
vo kilnių ir prastos kilmės, bet 
giliai mylinčių savo tėvynę did
vyrių. Kokią didelę, neįverti
namą auką padėjo ant tėvynės 
aukuro jaunoji mergaitė, kurios 
drabužiais persivilkęs Vytautas 
pabėgo iš kalėjimo. Išgelbėda- 
ma Vytautą, ji išgelbėjo iš pra
žūties visą Lietuvą. Jos pasi
aukojimas buvo begalinis. Ji ži
nojo koks baisus likimas laukia 

t - ją, peržengusią galingo valdovo 
j Jogailos valią. Ji žinojo, kad 

geriausiu atveju už jos pasiau
kojimą ją laukia mirtis, blogiau
siu — ilgos kančios...

Bet ji pasiaukojo.
O Gražina, kuri — silpna 

moteris — savo pasiaukojimu 
tėvynei atveria akis savo vyrui 
į jo pareigas, kuri sutinka ver
čiau paaukoti savo gyvybę, ne
gu pasyviai žiūrėti į atkreiptus 
prieš Tėvynę žiaurių kryžiuo
čių durtuvus ir visokias pinkles. 
Prisiminkim lietuvius, kurie nu
vesdavo didžiausius kryžiuočių 
būrius į neišbrendamas pelkes, 
kurie, paaukodami savo gyvybę, 
pražudydavo Lietuvos priešus.

Prisiminkim mūsų knygne
šius, kurie platino uždraustas 
lietuviškas knygas, nežiūrint 
draudimų, nežiūrint Sibiro 
šmėklos, žandarų kulkų... Ko
kia dvasios galybė stūmė juos 
prie šio pavojingo darbo? Tė
vynės meilė ir pasiaukojimas 
tėvynei. O Kudirkos, Basanavi
čiai, Vileišiai ar tai ne tikri pa
siaukojimo tėvynei simboliai? 
Kudirka miršta nuo džiovos. Ga
bus talentingas jis paaukojo sa
ve tarnavimui tėvynei, Lietuvos 
prikėlimui iš amžių miego. 0 
Atgimimo Tėvas Basanavičius, 
kuris net ir susilaukęs savo 
karščiausių svajonių — Nepri
klausomos Lietuvos, nenori pa
sinaudoti savo viso gyvenimo 
darbo ir aukų vaisiais, bet pasi

lieka Lietuvos širdy — Vilniuj 
dirbti iki pat mirties savo kil
nųjį darbą, paaukodamas save 
tėvynės labui. : ' -“T:

Daug dar galėtume parinkti 
iš istorijos tokių pavyzdžių.. 
Bet Lietuvoj ir dabar jų rasime.

Štai ir gegužės 6 d. Lietuvos 
priešų kulkų nukautas krito 
kap. Gudynas. Jo mirtis — kar
žygiška mirtis. Jis paaukojo tai, 
ką žmogus turi brangiausio pa
sauly — savo gyvybę už tėvynę, 
už Vyriausybės Galvą. Jis sa
vo kūnu užstojo Ministerį Pir
mininką nuo priešų į jį paleistų 
kulkų. Jis, apgindamas Vyriau
sybės Galvą, parodė didžiausį 
pasiaukojimą Tėvynės labui ir 
gerovei, neleido priešams įvyk
dyti jų planą — eiti prie Lietu
vos pražudymo.

Jis mirė, bet jo vardas — 
kaip ir visų lietuvių pasiauko
jimo didvyrių — per amžius pa
siliks dėkingų lietuvių atminty.

Taip, jeigu Tėvynės meilė yra 
galingas jausmas, kuris vienijo 
lietuvius per visus amžius, ku
ris pabudino lietuvių tautą iš 
gilaus miego prie laisvo ir ne
priklausomo gyvenimo, kuris ir 
dabar veda Lietuvą prie laimin
gos ateities, tai pasiaukojimas 
tiek senovėj, tiek dabar, tiek 
ateity buvo, yra ir bus kilniau
sių, skaisčiausių tautos jausmų 
ir valios pasireiškimo stebuklas.

Kur jūra ■■—7m°ūnėlė banguoja... Palangos vaizdelis: taip vadinamas 
Švedų kapų kalnas.

I - ' ■ ’ '' '
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Kiaunė

Juodasis aras.
(Vaizdelis iš indėnų gyvenimo).

Skautų įkūrėjas R. Baden-Paulis indėnų 
giminės Siu rūbuose.

Viskas buvo baigta. Juoda
sis Aras gulėjo surištas ir greitų 
elnių giminės karių žiaurūs ir 
šalti veidai nepranašavo jaunam, 
pirmą kartą iškasusiam iš že
mės karo tamagauką, kariui nie
ko gera. Kaip jis taip kvailiai 
pakliuvo? Jis ir pats neatsi
mena. Trumpa kova, kaip vėjas 
skrendantis žaliuojančiais pam- 
pasais mustangas, šūvis, kitas
— riksmai, užnerta laso kilpa
— ir jis jau gulėjo surištas žo
lėj...

Juodasis Aras žinojo, kas jį 
laukia — kančios prie karo 
stulpo ir žiauri mirtis. 0 jis 
buvo toks jaunas... Gyvenimas 
rodėsi jam toks įdomus... Bet 
jo veidas išoriniai buvo šaltas, o 
jo juodos, atkaklios, gilios akys 
švietė nenugalimu nusistatymu. 
Jis gerai atsimena savo bočių 
papročius, savo didžiųjų peilių 
giminės nuostatus.

0, jis nepasirodys bailiu! Jis 
mokės mirti! Jeigu jau jis da
vėsi taip neatsargiai save suimti, 
tai jis nuplaus šią gėdą savo 
krauju...

Liūdnos mintys supė Juodąjį 
Arą, o greitieji priešų mustan
gai skriste skrido per pampasus 
į jo giminės kaimą.

Šaulei besileidžiant, greitųjų 
elnių giminės kariai su surištuo
ju belaisviu, kaip vėšulas įskri
do į • savo odinių vigvamų so
dybą. Baisus šunų lojimas, vy
rų riksmai, moterų ir vaikų spie
gimas, sutiko belaisvį. Visi grū
dosi arčiau, norėdami jį pama
tyti. Moterys žnaibė, mušė jį ir 
kė&kė. "Kelios senos raganos 
spiaudė, daužė, spardė jį. Jau
noji Juodojo Aro širdis sudre

bėjo iš pykčio, apmaudo. Jo 
akyse sužvilgo keršto liepsna, 
bet jis šaltai žiūrėjo į visus. 
Juk jam reikės perkąsti ne to
kias kančias prie kančių stul
po, kuomet jam į panages ba
dys degančius šakalius, kuomet 
į jį mėtys tamagaukas, kuomet 
jo rankos bus pervertos vily- 
čiomis...

Staiga visas trukšmas nutilo. 
Moterys atsitraukė, kariai pra
siskleidė ir prie jo prisiartino 
vienas vadų.

— Sveikinam maloniai atvy
kusį svečią, — su pasityčiojimu 
tarė jis Juodajam Arui,

— Pas mus, — atšovė belais
vis, — kariai pagauna ne vieną, 
bet dešimčiais belaisvių ir nesi
tyčioja iš jaunų karių.

Vado akys pasruvo krauju. 
Jis pakėlė tamagauką, bet čia 
pat jį ir nuleido. Velnioniška 
šypsena dar pagilino jo laiko ir 
pavojų išraustus aštrius veido 
bruožus.

— Tu gražiai kalbi, — sušu
ko jis, — bet ar tavo gražios 
kalbos nenutruks prie kančių 
stulpo? Gerai tai būtų išban
dyti!

Baisūs, nežmoniški šauksmai 
sutiko vado žodžius. Kariai 
nubėgo puoštis prie karo šokio, 
moterys — rinkti medžius lau
žui, pasirinkti akmenų.

Bet vadas vėl nutildė kilusį 
triukšmą.

— Šiandieną, — tarė jis, — 
mes teišbandysim belaisvio drą
sumą ir jo vyriškumą. Tikrąsias 
kančias paliksim rytdienai, 
kuomet grįš iš žygio dar daug 
mūsų vyrų.

Šio kvietimo nereikėjo du 
kartu kartoti. Greitai Juodasis 
Aras buvo iki pusiau apnuo
gintas ir pririštas prie kančių 
stulpo. Ir prasidėjo žiaurus žai
dimas. Visi kariai svaidė į jį 
tamagaukas, peilius, šaudė iš 
lankų. Nenoromis sudrebėjo 
Juodojo Aro širdis, kuomet pir
ma tamagauka — aštrus kirve
lis — švystelėjo pro jo galvą ir

Nuo Redakcijos. „Sk. Aido“ 
redakcija yra gavusi 4 didesnius 

ir vieną mažesnį apsakymėlį iš 
indėnų gyvenimo. „Juodasis Aras" 
pasirodė tinkamiausias, todėl jį 
čia ir talpiname.

nukirto įsmeigtą į jo plaukus 
aro plunksną. Prazvimbė vily- 
čia ir, palietusi jo ištiestų ran
kų odą, įsismeigė stulpan... ki
ta... trečia... Mirtis skrajojo virš 
belaisvio galvos, nes kiekvie
nas netikslus karių smūgis ga
lėjo padėti jį vietoje. Drebėjo 
jo širdis, bet jis sau kartojo:

— Esu garbingas savo bočių 
ainis. Mirsiu, bet neparodysiu 
savo priešams mažiausio nusi
minimo ir baimės ženklo.

Jo valia buvo kaip temp
lė įtempta. Ir jis šypsojosi, 
ir jo akys drąsiai žiūrėjo 
į skrendančius peilius. Sau
lė beveik visai nusileido. 
Kariai nutraukė savo bai
sų žaidimą, ir minia prisiar
tino prie jaunojo belaisvio. 
Raudonos sukurto laužo lieps
nos metė keistą šviesą ant jo 
priešų veidų. Visuose veiduose, 
moterų ir vyrų, jis tematė nea
pykantą, žiaurų džiaugsmą, arba 
šaltą kerštingumą.

— Bet kas čia? Jis, tur būt, 
apsiriko?

Tarp žnaibančių, daužančių 
jį moteriškų rankų jis pajuto 
staga švelnų prisilytėjimą ir pa
matė prieš save gražų, liūdną 
jaunos mergaitės veidą. Ir... 
ir jos akyse sužvilgo ašaros!

— Šiandien atsirišk... — už
girdo jis švelnų, kaip vėjo dvel
kimas, balsą, kuris dingo bend
rame šauksmų chaose.

— Atsirišk, — galvojo jis, 
gulėdamas surištas palapinėj ir 
klausydamas palapinę saugo
jančių sargybinių žingsnių. — 
Atsirišti... Bet kuriam tikslui? 
Jis neturėjo nei ginklų, nei žir
go. Palapinės išėjimą saugojo 
sargybiniai... 0 vis dėlto šitie 
žodžiai nedavė jam rammo.

— Blogiau už mirtį vistiek ne
bus, — tarė jis ir nutarė žūt 
būt atsirišti. Tai buvo sunkus 
darbas. Jis vartėsi, trynėsi į 
palapinės stulpą, bet viskas vel
tui. Elnio odos diržai buvo 
per daug stiprūs, o jį rišusios 
rankos per daug prityrusios.
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Kauno tunto sporto skyriaus vedėjui
Į sktn. B. Bučinskui

dėl jo tėvelio mirties, reiškia užuojautą
Kauno Tunto Štabas I! Į Skilt. Viktutei Kazickaitei 1

buvusiai mergaičių „Gražinos“ dr-vės draugininkei 
dėl jos motutės mirties, reiškia giliausią užuojautą.

— Šypsokis, Kai skaudu, ir dainuok, kai sunku —
Vilkaviškio Tuntas.

Con. Bučinskui Benediktui Į 
dėl jo mylimo tėvelio mirties giliausios 

užuojautos reiškia
Stud. Skautų Draugovė.

I I skautininkui Benediktui Bučinskui
dėl mylimojo tėvelio mirties reiškiame 

širdingą užuojautą
Marijampolės Skautų Tuntas.

Ir nukamuotas jis nurimo. Pra
slinko valanda... kita... Artinasi 
rytas. Belaisviui artinosi kan
čios ir mirtis. Bet staiga užpa
kaly jo kažin kas sušlamėjo ir 
jis pajuto, kad jo rankos laisvos.

— Cit, — užgirdo jis užpaka
ly savęs baisą, — tu laisvas, 
bet nesijudink, kitaip tave pa
matys sargybiniai. Gulėk ir 
klausyk. Tai aš, jauna mergai
tė, kuri tau pasakė: „atsirišk“. 
Mano vardas Mėlynakė, ir—čia 
jos balsas sudrebėjo, — man ta
vęs gaila... Palapinėj prapiauta 
skylė. Užpakaly palapinės lau
kia pabalnotas mustangas. Prie 
jo ietis ir peilis. Bėk... bet grei
čiau...

— O tu, — prašnibždėjo Juo
dasis Aras, — tu žinai, kas ta
vęs laukia?!

— Žinau, — atsakė Mėlyna
kė, — bet... bet... mano širdin 
įėjo saulės spindulys, galingesnis 
už mirties baimę... 0 be to, — 
tarė ji šiek tiek patylėjusi, — 
vienas tu tikrai išsigelbėsi, nes 
mano atvestas mustangas grei
čiausias visų, tavęs niekas nepa
vys, o dviese, dviese mes leng
vai galime žūti.

— Niekados, — atsakė Juo
dasis Aras, — arba kartu, ar
ba aš pasilieku!

Dunda mustango kanopos. 
Greitai, greitai — greičiau už 
vėją. Greičiau, nes kiekvienas 
mustango šuolis didina Juodo
jo Aro ir Mėlynakės viltis, to
lina pavojų... Pasiryžimu švie
čia Juodojo Aro akys, kaip ža
rija kaista Mėlynakės veidas 
kiekvieną kartą, kuomet jų akys 
susitinka.

Bet kas čia? Tolumoj, labai 
toli, jau girdisi duslus daugelio 
mustangų kanopų dundėjimas. 
Juos vejasi greitieji elniai!

— Greičiau, greičiau! — 
šnibžda Mėlynakė, — apsikabi

nusi žirgo kaklą. Juodojo Aro 
ranka kietai suspaudžia ietį. Ir 
mustangas skrenda pampasais, 
kaip paukštis. Bet vis arčiau ir 
arčiau kariai... 0 vis lėčiau ir 
lėčiau bėga pavargęs mustan
gas, dvigubą naštą nešdamas. 
Ir staiga pasiryžimu ir pasiauka- 
vimu sušvito Mėlynakės veidas. 
Kaip pašautas paukštis sukliku
si šoko ji nuo mustango. Paleng
vės dabar jo našta.

— Gelbėkis, Juodasai Are!
Bet nebėgo Juodasis Aras. 

Sustabdė mustangą, nors kariai 
vis artinosi. Prisiminė Juoda
jam Arui kančių stulpas. Pri
siminė baisi mirtis. Nenoromis 
akys sužiuro į tolį, ten, kur bu
vo laisvė. Bet kietai sulaikė 
jo ranka mustangą. Momentas 
— ir vėl Mėlynakė balne, ir vėl 
jie skrenda tolyn, tolyn...

Švystelėjo pirmoji vilyčia, 
pralėkė ietis... Suriko iš skaus
mo Mėlynakė. Vilyčia pervėrė 
jai ranką. Laša karštas kraujas 
ant arklio sprando, bet šypsosi 
Mėlynakė... Juodasis Aras ne
turi nusiminti dėl tokių smulk
menų...

Bet veltui dedamos mustango 
pastangos. Ar taip ar kitaip— 
jiems jau nebepabėgti. Pavar
go mustangas nuo dvigubos na
štos, o priešaky didelė uola. 
Prijojo. Juodasis Aras atsisto
jo prie jos nugara, užpakaly sa
vęs Mėlynakę pastatė, ištiesė 
ietį ir laukia. Jau arti prijojo 
priešai. Nedaug jų. Kiti užpa
kaly pasiliko. Čia gi vos 8 at
jojo. Ir vilyčių nebeturi: iššau
dė. Bet kodėl jie nepuola?

— Klausyk, Juodasis Are, — 
sušunka vienas jų. Vyras esi. 
Kam mums kraują lieti. Išduok 
mums išdavikę ir keliauk sau 
sveikas!

Net negalvojo Juodasis Aras. 
Tik nusijuokė. Suspaudė ietį 

rankoj, peilį į dantis paėmė ir 
sako:

— Pasiimkit.
Mirtis, mirtis atėjo... Štai ir 

vėl kanopos dunda: daugiau 
priešų atjoja. Baisiai sušukę 
priešai daro pirmą puolimą 
prieš Juodąjį Arą. Bet nei iš 
šonų, nei iš užpakalio pulti ne
gali — visur uola. Tik iš prie
šakio. Sušvilpė Juodojo Aro 
ietis ir vienas priešas apkruvin- 
tas griuvo žemėn. Švystelėjo 
ore peilis ir antras priešas grie
bėsi už pervertos rankos. At
sitraukė priešai. Bet vis arčiau 
ir arčiau kiti atjoja. Apsikabi
no Mėlynakė Juodojo Aro kak
lą ir šnibžda:

— Netaip ir baisu mirti, my
limasai... kartu žūsime, kartu 
eisime medžioti po laimingus 
dausų miškus...

Bet kas čia?! Ne priešai čia, 
bet Juodojo Aro broliai atjoja! 
Bėga priešai, skrenda vilyčiosi.. 
0 su jomis Juodajam Arui ir 
Mėlynakei laisvė ir laimė.

Už valandėlės Juodasis Aras 
ir Mėlynakė ramiai jojo į Juo
dojo Aro tėvynę.

Vienas iš daugelio Juodojo 
Aro nuotykių pasibaigė laimin
giau, negu jis tikėjosi.

Skautai, stovyklon!
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Indėnai.
Tur būt Lietuvos jaunimas yra ką nors girdėjęs apie 

indėnus, apie jų drąsą, karžygiškumą, kilnumą, karingumą, žiau
rius, bet teisingus, papročius. Milionai jaunuolių su plakan
čiomis širdimis skaitė ir skaito gražias Kupero, Main Rido 
ir kitų apysakas apie indėnus. Dabar indėnai beveik išmirusi 
tauta. „Baltųjų“ kultūra, jų geri ginklai ir degtinė — nuo
dai pražudė šią, tikrai įdomią tautą, tiksliau pasakius, visą 
eilę tautelių.

Skautams yra daug ko pasimokyti iš indėnų — geriau
sių stovyklautojų pasauly, vikriausių žvalgų, kurių gyvenimo 
obalsis — budėti.

Skautų šefas Baden Powellis taip pat reiškia simpatijų 
§iąi taųtąįjr net yra nusifotografavęs indėnų vado drabužiuose.

Šis paveikslas vaizduoja selinantį indėnų karį.
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Rokiškio tunto 3 mt.
1926—1929

Pulk. Įeit M. Jašinskas 
dabartinis Rokiškio rajono tunto 

tuntininkas.

kap. polic. mokyki. Viršininką 
Jankauską, kurs skautams 
rodė didelio prielankumo. Ant 
mano pečių užgulė misija—gau
ti jo sutikimą. Tik iš trečio kar
to radau namie busimąjį tunti- 
ninką. Maloniai priimta išdės
čiau savo pasiuntinystę. Misija 
pasisekė. Ilgai, ilgai kalbėjomės 
skautų reikalais. Tuojau išpy- 
lėm Vyr. Sk. Štabui dr-vių šta
bų nutarimą ir balandž, mėn. 
pabaigoje gauname šefo raštą, 
pavedantį Sk. R. Dr-jos Rok. 

skyr. vicepirm. p. Jankauskui 
suorganizuoti tuntą.

Prasidėjo karštis, kuris ypač 
pakilo gegužės pirmomis dieno
mis, tunto triumfo dienomis. 
Triumfavo draugininkai, vadai 
ir aš, nors likau „nuverstas“ nuo 
seno „Prutenio“ dr-vės draugi
ninko sosto ir tik adjutantu li
kęs...

Tuntas gražiąi pradėjo savo 
gyvenimą ir dabar triumfuoja 
3-jų metų sulaukęs.

Ant. Deksnys.

ZS4 dienas ‘Rokiškio tunto 
adjutantu.

Ir Rokiškio tuntas užsimojo 
iškilmingai atšvęsti savo 3 metų 
gyvenimo sukaktuves. Švęsti 
sukaktuves, prisimenant praei
ties sunkius darbus, nugalėtas 
kliūtis yra labai malonu. Mūsų 
nėra pasiryžta visi nuveikti dar
bai išskaičiuoti, jais girtis. No
rim tik parodyti savo aktingu- 
mą, norim, pasiektais laimėji
mais džiaugdamies, švęsti.

Čia duosim tik poros veikėjų 
pluoštą atsiminimų, kaip buvo 
tuntas sukurtas ir pasigirsim tais 
darbininkais, kurie pilni energi
jos ėmėsi to kūrybos darbo.

Tunto steigimo idėja jau prieš 
1926 m. buvo gimusi, bet ją įgy
vendinti atrodė per drąsu, tetu
rint mieste tik „Prutenio“ ir „Ži
vilės“ dr-ves. Bet 1926 m. kovo 
25 d. iš „Prutenio“ dr-vės išdy
go „Vytauto“ dr-vė ir jau turint 
3 draugoves, Sk. Remti Dr-jos 
skyrių ir vilkiukų-paukštyčių 
būrelį atėjo eilė tuntui užgimti. 
Idėja visiems suprantama, tiks
las aiškus. Žvalgomės tuntinin- 
ko. Visų skautų vadų akys nu
krypsta į Sk. R. Dr-jos Rokiš
kio skyr. vicepirmininką, atsarg.

Mano atsiminimai bus labai 
trumpi.

Likimas taip lėmė, kad pasku
tinius prieš atsisveikinant su gim
nazijos suolu metus patekau i 
Rokiškį. Jis man buvo visai ne
pažįstamas. Vienintelis žmogus, 
kurį pažinojau, tai buvo skautų 
įkūrėjas psktn. A. Deksnys. Pa
tekęs Rokiškin nutariau atsiduo
ti grynai mokyklos darbui, kad 
laimingai ištesėčiau „kovą dėl 
atestato“.

Bet kur tau! Tuojau prisistatė 
nenuilstamas skautijos darbinin

Dabartinis Rokiškio rajono tunto štabas.

kas psktn. Deksnys, ir pradėjo 
įkalbinėti prisiimti Rokiškio tunte 
kokias nors pareigas.

Nors ir labai nenorėdamas, 
bet jo įkalbėtas 1928 m. rugsėjo 
4 d. pradėjau eiti tunto adjutan
to pareigas ir tuojau pasijutau 
rokiškiečių broliukų ir sesučių 
tarpe. Pradėjau darbą. Ir džiau
giausi jį pradėjęs. Rokiškio tun
tas gali tikrai pasidžiaugti savo 
tikra skautiška linkme ir dėka 
energingam tuntininkui pulk. Įeit. 
Jasinskui ir visad šypsančiam 
kapelionui kun. Gižinskui ir sk.
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sukaktuves minint.
Remti D-jos Rokiškio skyr. pir
mininkui kun. Labanauskui.

Baigdamas savo trumpus at
siminimus šia proga noriu Ro

kiškio tunto skautams ir skau
tėms, švenčiantiems 3 metų tunto 
gyvavimo sukaktuves, palinkėti 
dar tvirtesniu žingsniu žengti 

skautijos keliais, ir dar aukščiau 
iškelti skautiškąją vėliavą Rokiš
kio padangėje.

Budėk! K Kviklys.

Kauno tunto skauto rankdarbių paroda.
Šį pavasarį Kauno tuntas ro

do energingą gyvenimą. Tunto 
skautų skaičiui pašokėjus, pas
kutiniu laiku daromi bandymai 
plačiau užsimoti, didesni darbai

Kun. prel. Labanauskas 
Rokiškio sk. remti dr-jos pirmininkas-

nudirbti. Gegužės 19 ir 20 d. 
tuntas atidarė skautų-čių dar
belių parodą berniukų „Aušros“ 
gimnazijos rūmuose. Pusvalan
džiu pasivėlavus apie 13,30 min. 
įvyko parodos viešas atidary
mas. Buvęs tuntininkas p. Žmui
dzinavičius, atidarydamas paro
dą, pasakė gražią kalbą, pabrėž
damas, kad šios parodos atida
rymas pirštu prikišamai parodo 
didelį tunto sustiprėjimą. Be to, 
pabrėžė p. Žmuidzinavičius, šią 
parodą skautai suruošė vedini 
tautiškumo jausmų, jie nori ja 
parodyti, kad būdami tikri 
lietuviai patrijotai, jie dirba sa
vo tėvynei, savo darbais įrodo, 
kad jie domisi Lietuvos praei
tim, lietuvių tautodaile, mezgi
niais, piaustiniais ir kt.

Po p. Žmuidzinavičiaus kal
bos ir gražių linkėjimų skyrių 
vedėjai-os užima savo vietas, o 
svečiai lanko 4 erdvius kamba
rius, perpildytus skautų-čių ran

kų darbeliais, ir mato, kad 
aukščiau pasakytus p. Žmuidzi
navičiaus žodžius skautų darbai 
patvirtina.

Pirmuosius tris kambarius už
ima skaučių darbeliai ir tik vie
name sutelpa negausūs skautų 
rankdarbiai. Žinoma, taip vie
šai pasirodyti skautams gėda, 
bet tas dar nereiškia, kad jie 
sekančioj parodoj nepadarys at
virkščiai.

Skautės įrengė parodoj kelis 
skyrius: rankų darbelių, skau
čių gyvenimo, kulinarijos gam
tos, ir kt. Savo gausumu ir dai
lumu metasi į akis skaučių mez
giniai, siuviniai ir raizginiai. To
kiais rimtais darbais skautės 
galėtų ir didesnėse parodose 
dalyvauti. Teko matyti vienos 
dr-vės gražiai įliustruotą dieny
ną, Palangos gintaro pačių 
skaučių dirbtus karolius, vienos 
vilkiukės įdomų saldainių pa
veiksliukų albomą ir visą eilę 
įdomių įvairiausių smulkių išdir
binių. Skautų skyrius yra men
kas. Įėjus į kambarį pirmoj eilėj 
krinta akin didoki gana gražūs 
paveikslai. Tai skautų vyčių 
dr-vės kampas. Be paveikslų 
rasime ir Lietuvos bei užsienių, 
nors labai nepilnus, skautiškų 
leidinių rinkinius. Be to, jų 
skyriui yra didoka skt, vyčio 
Kizlai.čio pinigų kolekcija. Kitų 
dr-vių išstatyti neblogi piaus- 
tiniai iš medžio ir šiaip smulkių 
eksponatų.

Be to, viename iš trijų skau
čių darbų eksponatais užimtų 
kambarių yra atvaizduotas 
miškas ir skautų stovykla. Tai 
užima bemaž pusę kambario.

Reikia pabrėžti, kad atsilan
kiusiems svečiams gerą įspūdį 
sudaro ir skaučių, skautininkių 
bei skautų, skautininkų teikia
mos informacijos, paaiškinimai, 
kas duoda galimumo geriau su
sipažinti su pačia paroda. Sve
čių parodoj atsilankė gana gau
siai. E.

SKautų vyčių darbai ir planai.
Rokiškio sk. vyčių „Kęstučio“ 

dr-vės pastangomis suorgani
zuota Didsodės sodžiuje sk. vyč.

Sk. vyčiai pasiryžę savo dar
bą pradėti ne vien mokykloj, 
bet ir sodžiuj. Pirmon eilėn nu
matoma organizuoti sodžiaus 
jaunimą — steigti skautų skiltis, 
dr-ves, paskiau stoti į kovą su 
įsigalinčiai sodžiuje blogais pa
pročiais: alkoholio vartojimu, 
rūkymu, moderniškais šokiais, 
madomis ir kt.

Prieš blogus papročius mano
ma. įvairiai kovoti. Savo gra
žiu elgesiu duoti kitiems pavyz
dį, skaityti paskaitas, referatus, 
prakalbas specialiai sušauktuo
se susirinkimuose. Paskiau ruoš
ti pasilinksminimus sodžiuose, 
paimti juose vadovavimą į savo 
rankas ir nustatyti tinkamą pro
gramą.

Dėl ypatingos nenumatytos 
priežasties (ant fotografijos 
netyčia užtiško rašalas) pskt. 
A. Deksnio, pirmojo tunto 
adjutanto ir tunto kūrėjo at
vaizdas netilpo. Jis tilps se
kančiame «Sk. Aido» numery, 
Rokiškio tunto kronikoj.

Dėl šio nemalonaus atsitikimo 
Red. atsiprašo.

P. Jankauskas 
pirmasis tunto tuntininkas, dabar Kauno 

policijos vadas.
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Kipras Kunotas.

Stovyklcs saulė

Saulėj sirpsta mūs1 jaunatvė, 

Naktys vilgo rasomis.

Miškas šaukia mus mylėti, 

Pievos kviečia šokį šokt. 

Kai mėnulis nusijuokia — 

Mus ant ežero matai...

Ei, daugiau, daugiau dar saulės, 

Mes išlėksim spinduliais, 

Mes išlėksim saulių ratais —

Š KAu TŲ AIDAS

Nemunas
Tokių gražių vietų esama Lietuvoj —

nr.

Visi i stovyklą! Birštonu.
:ių puikių vietų esama stovykloms.

tešviečia mums!

Sušvytuosime sparnais.

Mes sušauksime jaunuolius 

Skristi su mumis kartu 

Į beribį šviesų tolį 

Švintančiu saulės ratu.

Mūs1 jaunatvė saulėj sirpsta. 

Karštos saulės mes vaikai;

Ei, daugiau, daugiau dar saulės, 

Jau nušvitę mūs’ takai

Vasarą — stovykloj!

cSiovyleltt — Sk uliį mokykla.
Stovykla — Skautų g
------------------------------------------------------------------

venimc džiaugsmas 1

Skautu stouykios reikšmė,
(Ištrauka iš išeinančios skt. kap. P. Jurgelevičiaus knygos 

„Skautų Vadovas“.

Ne kiekvieną kartą rengiama 
iškila į mišką. Labai dažnai iš
kila rengiama su tikslu aplanky
ti ir apžiūrėti kurią apylinkę, 
kalną, piliakalnį, pilies griuvė
sius, seną koplytėlę, kapus, kau
tynių vietas' arba pavyzdingą 
ūkį, pienininkystės įmonę ir ki
tas panašias įmones bei dirbtu
ves. Tada jau iškilai rengiama 
kitokia dienotvarkė, betgi su ja 
gali kiekvienas apsidirbti. Pa
tiekdamas aukščiau išdėstytą 
dienotvarkę, turėjau tikslo duoti 
medžiagos toms iškiloms, kada 
nežinoma kas veikti arba kur 
vadovavimas pavesta skiltinin- 
kų nuožiūrai ir jų sumanumui.

Kad ir nesutinku su ta nuo
mone, kad vykti iškilon, tai reiš
kia tik taip sau keliauti į mišką, 
pasėdėti, pažaisti ir grįžti namo, 
betgi nelabai norėčiau, kad ji 
turėtų vien griežtai apribotų 
„apeigų“ pobūdžio. Daug kas 
iš mūsų jaunuolių mano, kad 

skautų iškiloje vykdoma vien 
tik skautystės srities darbai — 
užsiėmimai. Pagal tokią pažiū
rą galima, pavyzdžiui, žaisti tik 
tvirtovės gynimas arba me
džioklė ir negalima būtų važinė
tis nuo kalno rogutėmis ar pa
čiūžomis, pašliūžomis arba žai
sti futbolą, Vilniaus ripką, nes 
tai nėra „skautiški“ dalykai. 
Atvirkščiai! Deja, dar ligi šiol 
kai kur asiranda ir tokių drau
govių, kurios per maža arba ir 
visai neužsiima skautystės da
lykais per iškilą: anksčiau, pir
maisiais mūsų skautijos gyveni
mo metais, dar neturėta skauty
stės vadovėlių ir arčiau nepaži
nota jos esmė ir dvasia, tad ši 
klaidinga sąvoka dar buvo pa
teisinama. Šiandien gi tokios 
pažiūros negali turėti šalininkų.

Skautystė, tai yra gerų pilie
čių — patriotų auklėjimo moky
kla. Šį tikslą ji siekia, vartoda
ma praktiškojo auklėjimo siste

mą. Tadgi viskas yra skautiš- ’ 
ka, kas skautų daroma (tik, ži
noma, kas gera ir padoru), ir 
mes nuo nieko negalime atsisa
kyti. Perdaug iškrypsim iš gy
venimo vėžių, jei įsiknisim vien 
tik į savos, skautiškos, srities 
praktiką. Pasisaugokime skau
tystės srity per didelio dirbti
numo ir svetimšališkumo, tai 
yra to visa, kas tiktų, mano ma
nymu, pavadinti „angliškąja li
ga“. Kurkime lietuvių skauty- 
stę, remdamiesi lietuvio berniu
ko, jaunuolio ir vyčio (lietuvių 
ritierio) tradicijomis, idealais ir 
pavyzdžiais. Tebūna mūsų skau
tas, šių dienų vytis, tikrai nau
dingas mūsų Tėvynei bei lietu
vių tautai, tebūna vyriškas, te
žino ir temoka visa ko. Vietoj 
būti įgudusiam signalizacijoje, 
verčiau tepasimoko gerai joti 
arba dviračiu važiuoti, vietoj 
Mafekingą ginti teišmoksta 
plaukti ir irtis, vietoj semaforų 
(gairių) signalizacijos teišmoksta 
dar jaunas gerai šaudyti, vietoj 
slaptojo ženklo tepasimokys 
įkalti vinį jc’. nesulenkdamas!

Tai, kas aukščiau pasakyta, 

dar nereiškia, kad mes turime 
visai pamiršti dabartinius sie
kimus. Mūsų, lietuvių, idealai 
vis tik daug skiriasi nuo anglų. 
Ir mes turime siekti savų idea
lų ir visomis pastangomis steng
tis greičiau juos pasiekti.

Su iškilomis labai glaudžiai 
yra susijęs pamaldų (šv. Mišių) 
klausimas. Šituo klausimu gali
ma plačiai ir daug pakalbėti, o 
galutinoje išvadoje liks tiktai 
tiek: beveik visi mūsų skautai, 
kaip ir pati visa mūsų tauta 
(apie nuošimtį nėra reikalo kal
bėti), susideda iš giliai tikinčių
jų žmonių, žymiausioje daugu
moje iš katalikų — tad būtinai 
reikia pasirūpinti, kad skautai 
galėtų aplankyti ankstyvas ry
tines pamaldas arba, geriau, 
tam tikras, jiems (skautams) 
skirtas apie 8: valandą. Jei 
esama draugovės kapeliono, 
tai pastarasis turi tuo pasirūpin
ti. Kartais taip pat galima, la
bai anksti išvykus iš miesto, 
apie vidudienį išklausyti šv. Mi
šių bet kuriame bažnytkaimyje. 
Tai daro gero įspūdžio mūsų 
tautiečiams ir daugiau patrau

kia skautijos pusėn draugų.
Kiti gi visi įvairūs klausimai, 

kaip antai: draudimas ar leidi
mas vykti į iškilą, grįžimas į 
miestą, batų klausimas — tai 
tikri Egipto vargai, kurie tenka 
pergyventi pačioms draugovėms 
ir tuntams. Į šiuos klausimus 
patarčiau labai nesigilinti, nes 
tai yra mažmožiai. Gyvai vyk
dykite savo darbą su pamėgimu 
ir tikėjimu, būkite energingais 

Šitaip šią vasarą mes stovyklausim.

skautijos kalviais. Kurkite lie
tuvių skautystę ir išaiškinkite 
mūsų tautiečiams lietuvių skau
tijos vaidmenį Lietuvos valsty
bės bei visuomeiės gyvenime, 
skelbdami mūsų idėjas ir pašau
kimą.

Dirbkite ir budėkite!
Nesibijokite sunkumo ir di

desnio pavojingumo — vien tik 
darbas, trūsas ir pavojai išauk- 
lės mūsų jaunuolius ir padarys

12
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Šit kokių gražių koplytėlių šventoj Lie
tuvoj turime.

iš jų gerus ir '•.uolius vaikinus, 
vien tik šituo būdu juos užgrū
dinsite ir išlavinsite jiems drą
sumą, darbštumą, sumanumą, 
narsumą ir vyriškumą. Duokite 
jiems galimumo šiuo būdu paro
dyti ir išplėsti savo jėgas, ap
sukrumą (dvasios ir kūno) ir 
gabumus, o kartais ir pasižymė
ti. Šita priemonė įpratins juos

S K A U TŲ AIDAS

savarankiškai veikti visokiuose 
atsitikimuose ir pasitikėti savim 
įvairiais atvejais. Tik patys per 
daug nesikiškite ten vadovauti 
jiems: teieško patys sau kliū
čių, pavojų ir tenugali juos sa
varankiškai, savo galva ir savo 
jėgomis.

Pavakarį taip pat geriausiai 
tinka maudytis jau vien dėl to, 
kad antrą kartą po to nesinorės 
maudytis. Pavakario maudy
masis labai atgaivina visą kūną 
ir dvasią. Kiek kartų tu turėjai 
progas išmaudyti savo jaunuo
lius ir to nepadarei — tiek sun
kių nuodėmių tenka tavo sąži
nei.

Na, tiek to, bet ar pagalvojai 
kada nors apie tai: kiek tavo 
berniukų moka plaukti? Ar 
dar ilgai vilkinsi šį tokį svarbų 
dalyką, kuris mokėti kiekvie
nam skautui privaloma? Pa
prastai kalbant apie maudyklę, 
visų įprasta visada reikalauti at
sargumo ir vartoti įvairių prie
monių nelaimingiems atsitiki
mams išvengti — žodžiu, duo
dama įvairių ,.tėviškų patarimų“ 
ir griežtų įspėjimų — aš jų čia 
neduosiu (kam tas labai rūpi — 
suras reikalingų nurodymų ki
tuose šaltiniuose). Tik trumpai 
priminsiu: geriausia daryti kur 
iškilą, kad ir į mažiausio upelio 
pakraštį. Bet kuris upelis visa
da suteikia be galo daug malo
numų, patogumų ir pramogos. 
Visada maloniau ir įdomiau ap

5—6 nr.

sistoti arba pietauti kur ant 
upės kranto. Pamatysite, kaip 
linksmai nušvis akys jūsų ber
niukams, gavus progos pasiir
styti valtimi arba bent persiirti 
į kitą upės krantą. Kartu ga
lėsite pamokyti juos irkluoti, 
srovės greitį ir upės dugno gi
lumą matuoti, pavojingas vietas 
iš vilnių pažinti, verpetus, sek
lumas irgilumas nuvokti. Nemo
kančius išmokysit plaukti, skę
stančius gelbėti ir dirbtinį kvė
pavimą skenduoliams daryti. 
Tadgi traukite daugiausia į upių 
— upelių pakraščius — gražioji 
mūsų Tėvynės gamta turi daug, 
oi daug puikių ir dailių upelių!

Miške vyresniesiems su
renk pašnekesį. Neskrajok pa
dangėse, labai nedeklamuok, ne
būk poetu, perdaug negraudink 
ir nedaryk ilgų mirštamų per
traukų — pauzų; geriausia, pa
pasakok kurį nuotykį, aiškiai 
vaizduojantį žmogaus energiją 
ir darbštumą, arba šiaip kurį 
vaizdelį sveikam juokui sukel
ti, kalbėk jiems apie kasdieninį 
gyvenimą, kasdieninį darbą, 
statyk jiems klausimų ir stenkis 
iš jų ištraukti vykusių išvadų. 
Pamatysi kiek jaunuoliai turi 
psichologinių gabumų, sužinosi 
kas jų pastebėta žmonių būduo
se, papročiuose, psichikoje ir el
gesiuose...

Niekados nekalbėk ilgai. Tai 
yra labai bjaurus paprotys, vi
siems įkyrus. Kuo trumpiau —

Gražus Ežerų kraštas, kur beržynėliai prie ežerų siūbuoja, kur prie salų ežerai liūliuoja. 
Maloni Lietuvos <ramta !
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tuo geriau. Kuo daugiau sten
kis vengti kalbos apie bloga, 
kur tiktai galima ir tinka. Tik 
— dėl Dievo! — nepadaryk nuo
bodaus pašnekesio. Nekalbėk 
vienatoniškai, vydamasis savo 
mintis. Savo posakius ir išvadas 
akcentuok stipriau arba silp
niau; daryk drąsius palyginimus 

ir aiškias suprantamas išvadas, 
remdamasis pavyzdžiais, ir, kas 
svarbiausia, kalbėk tiktai apie 
gyvenimą. Rengdamas pašne
kesį, visada taikykis prie skau
tų nuotaikos ir atsižiūrėk į tai 
— niekados neversk skautų ta
vęs klausytis, kai jie apie ką ki
ta galvoja. Kartais pravarčiau 

būna kalbėti apie batus, negu 
apie patriotiškumą. Tai visada 
turėkite galvoje. Tokiais at
vejais visada reikia imtis uolaus 
darbo, bet jau nesiklausyti gra
žių, kad ir išmintingiausių, kal
bų — kai pavojus panosėje, tuo
jau pasirūpink apsisaugoti, kol 
dar nevėlu.

@erinkim stovyklos gyvenimą.
(Praktiškų patarimų žiupsnelis!.

Jau baigiasi mokslo metai, 
vasaros atostogos atslenka vis 
arčiau ir arčiau, greit ir mes, 
vyksim stovyklon, stovyklau- 
sim...

Stovyklos, manau, kiekvienas 
mūsų laukia, kiekvienas sten
giasi stovyklauti. Juk malonu 
savaitę kitą pagyventi ore, pa
gyventi laisvai, toli nuo miestų. 
Ir stovyklosna kasmet vis dau
giau skautų važiuoja. Važiuo
ja, nes mūsų stovyklos vis įdo
mesnės, jaukesnės, malones
nės... 0 tai todėl, kad mes vis 
labiau išsilavinam, daugiau iš- 
mokstam, įgyjame stovyklavimo 
prityrimo. Bet stovyklose dar 
yra ir daug šalintinų dalykų...

Štai, mums prieš akis 1929 m. 
stovykla. Ji turi būti geresnė 
už kitas. Čia aš noriu patraukti 
rengiančių stovyklas dėmesį į 
vieną kitą šalintiną smulkmeną.

Pirmiausia stovyklaują skau
tai nepastato tinkamai palapi
nių: neapkasa grioveliais, o jei 
ir apkasa tai tik ,,nuo maro“. 
Užlijus lietui, vanduo nenuteka, 
bet subėga palapinėn, sušlapina, 
supurvina patalinę, drabužius. 
Ir tenka skautams gulėti drėg
nuose pataluose — jei ne 2 — 3, 
tai, mažiausia, vieną naktį. 
Skautai persišaldo, užkimšta, 
nepasilsi, — žodžiu, pora treje
tą stovyklos dienų jau sugadin
tos... Ir tai vien tik dėl griove

lių... kuriuos taip lengva iška
sti.

Toliau, dežuruoją skiltininkai 
mažai težiūri, kad palapinėse 
būtų tvarka. Atsiranda skilty 
vienas kitas, o kartais susitai
so ir net visa skiltis tokių „gud
ragalvių“, kurie nesiskaito su 
tvarka. Visą dieną jis volioja
si palapinėse, trypia patalus, 
prineša smėlio. Naktį, eidamas 
gulti, po antklode randi mažiau
sia gorčių kitą purvo...
Lieka tiesiog ne patalas, o tar

tum geltonsnapių suterštas lau
žas.

Virtuvė. Skautai valgį gami
na sau patys. Bet... kitą kartą 
verdama lyg tai būtų... kitiems. 
Dažnai, labai dažnai dežuruo- 
jančioji skiltis, norėdama laiku 
paruošti valgį, nepavėluoti, pa
duoda... (dažniausiai tai arbatą 
ar kavą)... neužvirintą. Šiek 
tiek sušildė vandenį, įpylė ar
batos ir... gerkit! Užvirinimas, 

Lietuvos kunigaikščio Radvilo statyta M i r o pilis, esanti toje srityje, kuri 
turėtų priklausyti mums.

anot jų, tai antraeilis dalykas, 
smulkmena, prabanga. O dėka 
tam, žiūrėk — viena kita de
šimtis silpnesniųjų suserga ir... 
ima nesvietiškai iš stovyklos j 
mišką lakstyti...

Dažnai taip pat virėjai, vir
dami valgį didelioj ugny — pri
svilina. Prisvilina ne tik košę 
ar sriubą, bet ir... arbatą: ne
uždengia puodo, prieina dūmų, 
ir prašom — prisvilinta. 0 juk 
yra ūkio ministeris, yra pora jo 
padėjėjų, — galėtų prižiūrėti, 
pakontroliuoti.

Čia aš paminėjau vieną kitą 
menkutę smulkmeną. Bet ir ji, 
menkutė, neigiamai atsiliepia į 
skautų sveikatą, o ypač į norą 
stovyklauti. Vis tai stovyklos 
tobulinimo kliūtys! Bet... juk 
kliūtys yra tam, kad jas nuga- 
lėtumėm, o ne pabūgtumėm jų! 
Ar ne tiesa, skautai?

Lapinų Vytautas.
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Skautai, birželio mėnuo - spaudos platinimo mėnuo ! Visi platinkite

„Skautų Aidcį(!
Pas laiminguosius.

Gen. Burto skydams laimėti I kon
kursai pasibaigė. Konkursų davinius 
patikrinęs vyr. sk. štabas abu skydu 
paskyrė Šiaulių raj. tuntui, vyr. sk. 
štabo įgaliotas sktn. A. Saulaitis ge
gužės 9 dieną nuvyko į Šiaulius įteik
ti garbės dovanas jų laimėtojams. 
Garbės dovanų įteikimo iškilmėse 
dalyvavo visi Šiaulių skautai-ės ir ar
timiausieji jų rėmėjai. „Sk. Aido" ben
dradarbis iškilmių metu turėjo pro
gos ne tik matyti laiminguosius, bet ir 
su jais pasikalbėti.

Pirmiausia sutikau tuntininką. Pri
mindamas apie šiauliškių didelį lai
mėjimą, pasveikinau gerb. vadą.

— Netikėta laimė, — maloniai 
šypsodamasis atsakė p. Ubeika. Ne
buvom užsispyrę vien taškus rinkti, 
bet atsitiko, kad musų skaitlinės pa
sirodė stambiausios. Skaičiau „Sk. 
Aide", kaip stropiai ir rūpestingai 
darbavosi kiti tuntai. Bet matyt, bu
vo lemta, kad laimė nusišypsojo mums. 
51" iš tikrųjų laimingi gavę šias gar
bės dovanasį Man gaila tų nusivylu
sių jaunuolių, kurie, manau, tikresni

kad tuos aplankys gen. Burto 

dovanos ir papuoš jųjų klubus. — Pa
sitikiu, — tęsė toliau p. tuntininkas, 
— kad mano skautai neapvils už su
teiktą jiems pirmenybę ir garbę. Tą 
laimėjimą moraliai privalome patei
sinti. Dirbame ne tuščiai užgaidai, bet 
vadovaujamės džentelmeniška ambici
ja. Rods, esam patvarūs, todėl ir to
liau stengsimės neatsilikti Džiaugda
masis galiu pridėti, kad ir mūsų tunto 
provincija neatsilieka.

Neilgai trukus ištiesiau kairę lai
mėjusios skaučių dr-vės dr-kei.

— O, širdingai ačiū už sveikini
mus, — linksmai atsakė v. sklt. G. 
Venclauskaitė. — Sveikinimų gavome 
labai daug. Net nežinojome kokia čia 
proga mus taip sveikina! Pasirodo... 
nelabai laukta laimė — net akys su
švito. Skydo ir nemanėm laimėti, tik 
nenorėjome paskutinėmis kandidatė
mis pasilikti.

— Na, —nepajutęs pertraukiau, — 
taškus, tur būt, iš paskutiniųjų ran- 
kiojot?

—Kodėl? Turim gimnazijoje dr-vės 
koperatyvą — tik ten „biznį" varome. 
Taškų skaičiumi ypatingai nesirūpina

me; svarbu geras organizuotas dr-vės 
veikimas, —energingai man atkirto.

— Tiesa, laimėjusios džiaugiamės 
(manau, visi taip turi daryti), tik-mū
sų skydininkė „Ožkų" skiltininkė E 
Lengvinaitė šiek tiek nusiminė ir jo
kiu būdu nenorėjo pasiimti skydinin- 
kės pareigų: sakosi nenorinti garbės. 
Šiaip taip privertėm, užtat, priimdama 
skydą, net per ašaras nusišypsojo. 
Skautės patenkintos ir pasiryžusios 
dirbti, viskas gerai, — pabaigė I „Mir- 
gos“ dr-vės draug. mudviejų pasikal
bėjimą.

— „Lapinai“ dirbo, — rėžė jų 
vadus sklt. Majauskas, — bet laimėjo. 
Šis pasisekimas mus sustiprins ir mes 
kaskart skautėsime... Todėl drąsiai su 
didžiuoju poetu sakau: „Siek to, ko 
vyzdis nepasiekia; laušk tai, ko pro
tas nepajėgia!"..

Ir keliolika „lapinų“ po tokio pa
skatinimo staiga ant užpakalyje esan
čio suolo atatupsti susviro. (Jie, ma
tyt nepratę prie švelnių posakių. — 
Red.). Matyt, vargšai bestovėdami 
pavargo, o iki šiol suolo nė jų vyzdis 
nepasiekė, nė jų protas nepajėgė su-
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S. M.
Skautas atostogose*).

(Ką gera skautas turi veikti 
parvažiavęs namo, kad būtų 

blogu skautu).
1. Parvažiavęs nieko nedirbk 

— tu esi atostogose, ir skautai 
yra tinginiai.

2. Laikykis nuošaliai nuo kai
mo jaunuomenės — tu esi po
naitis, o jie— kaimiečiai; skau
tas išsistato.

3. Nesistenk pažinti savo 
krašto—jis labai neįdomus; skau
tui tėvynė neturi rūpėti.

4. Neklausyk tėvų—tu esi jau 
tiek išmokslintas, kad gali būti 
jiems nedėkingas už mokslą.

5. Venk šviesti kaimą—žinias
*) Tik, gink Dieve, taip nedarykit.

Red.

turėk sau, jos ne bulvės, nesu
pus.

6. Nesirūpink tėvų ūkiu—tik
ras ponaitis mano, kad duona 
auga ant šermukšnių.

7. Nedaryk iškilų, ekskursijų 
— vasarą geriausia gulėti klėty; 
skautas yra nejudrus.

8. Nesistenk rinkti tautosakos, 
užrašyti įdomių dainų, pasakų— 
geriau skaityk atvežtą iš miesto 
šlamštą (pav. Pinkertoną).

9. Gerų knygų kaiman ne
vežk! Atvežęs, niekam neduok... 
Ir tu būsi gudriausias.

10. Apie Skautų Broliją nieko 
niekam nesakyk, bet kuomet 
tave kaime pradės neapkęsti, 
kuomet tu su visais susipyksi, 

kuomet tėvai pradės tave barti, 
kuomet tu pravirkdysi savo se
sutes, kuomet jaunimas nuo ta
vęs nusigręš, kuomet tu pragu
lėsi šonus klėty, kuomet visi 
įsitikins, kad tu bejėgis, lepšys, 
tinginys—tuomet būtinai pasisa
kyk esu skautas. Tuo tu 
patarnausifsau ir L. S. B.

rasti. Po to sušnekau su skaute p. Si. 
Venclauskiene, kurios jaunesnioji duk
relė yra laim. dr. dr-kė ir kelios jų 
šeimynos narės aktingos tos dr-vės 
darbuotojos. Pasveikinau ir ją.

— Taip, aš visad džiaugiuosi mū
sų jaunaisiais skautais-ėmis, o kaip čia 
dabar gali nesidžiaugti! Mūsų skau- 
tai-ės, — pastebėjo gerb. ponia, —kad 
labai ruoštųsi konkursams, rodos, 

nepastebėjau. Bet kaip pradėjo „ba
lansuoti" taškus — tur būt po 2—3 
dienas nė miegoti nemiegojo. Dabar 
laimėję, tur būt, ir valgyti kelioms 
dienoms atsisakys. Bet energijos visi 
kupini, ruošiasi Palangos stovyklai. 
Jei sveikata leis, manau ir aš arčiau 
jų stovyklą aplankyti, — skautiškai 
nusiteikus užbaigė gcrb. skautų-čių 

auklėtoja ir globėja.
„Mirgietės" sakosi beveik visos 

perkančios „Sk. Aidą“, o „lapinai" pa
sižadėjo ne tik pirkti, bet ir bendra
darbiauti „Sk. Aide".

Norėjau dar ko nors iš Šiaulių 
skautų gyvenimo sužinoti, bet mūsų 
pasikalbėjimą nutraukė skautiškas te
atras. Skaut.
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A. a. kap. Pr. Gudynas
Trakų Srities Garbės Skautas.

7. V. Gražiausiai pa
gerbė a. a. kap. Pr. 
Gudyną, karžygiškai 
žuvusį už Vyi iausybės 
Galvą, Trakijos skau
tai. Jie, sujaudinti 
Lietuvos priešu pa
sikėsinimu į Minis
ter) Pirmininką prof. 
Voldemarą, pagerb
dami Karžygį, padė
jusį savo gyvybę už 
tėvynę, išrinko kap. 
Gudyną Garbės Skau
tu.

Globėjo iniciatyva, 
Trakų srities skautai 
paskelbė dėl kap. Gu- 
dyno mirties savaitės 
gedulą.

Skautų muziejuj iš
keltas didelis ir gra
žus kap. Gudyno pa
veikslas.

Sodely jie buvo su
kūrę kap. Gudynui 
pagerbti didelį laužą 
ir uždėjo gražų vaini
ką. Prie laužo skau
tai ėjo garbės sargybą, 
gerbdami pasiaukoji
mo Karžygį, kuris ant 
tėvynės aukuro uždė- 
brangiausį turtą — sa
vo gyvybę.

Šia proga tenka pa
žymėti Trakų srities 
skautų žygių gražumą.

Teranda visados kil
niausieji Lietuvos sū
nų žygiai aidą tėvy
nės mylėtojų — skau
tų širdyse!
Trakų srities štabas.

Anglijoj bus tarptautinė skautų 
stovykla.

Radio pranešimu, liepos mėn. 
31 d. Birkenheade Anglijoj, pra
sidės tarptautinė skautų didžio
ji stovykla. Iš Amerikos Jung
tinių Valstybių į ją atvažiuoja 
150 skautų.

Mums teko sužinoti, kad ir 
Lietuvos skautų atstovai toj sto
vykloj dalyvaus. Manoma, kad 
iš Lietuvos vyks 6 skautai.

Skaučių atstovės į Prancūziją.
Pernai pavasarį dvi skaučių 

atstovės: sktn. E. Barčiauskai- 
tė ir psktn. O Masiulytė buvo 
nuvykusios į Vengriją atstovau
ti Lietuvos skautes. Jų parsi
vežtus įdomiai aprašytus įspū
džius skaitėme „Sk. Aide“.

Šiemet į tarptautinę vadovių ’ 
stovyklą, kuri įvyks Prancūzijoj 
Bierville birželio 28 d. vyksta 
irgi dvi skautininkės: skaučių 
skyriaus vedėja E. Barščiaus- 
kaitė ir sktn. A. Blynaitė. Ten 
prabus iki liepos 14 d.

Be abejo, mes laukiame, kad 
jos savo kelionę, patirtus įspū

džius ir įgytas žinias aprašys 
„Sk. Aide". ,D.

Skaučių skyriaus organas.
Mums teko patirti, kad dar 

šį pavasarį Vyr. Sk. Štabo skau
čių skyrius išleis savo organą, 
kurį žada pavadinti „Vadovė". 
Numatoma, kad jis būsiąs nė- 
periodinis, 30 puslapių -ir, be
rods, sąsiuvinio formato.

Paskutiniuoju laiku teko su
žinoti, kad „Vadovės" pirmas 
numeris pasirodys skaučių va
dovių stovykloj. Teko sužinoti 
ir šio leidinio redaktorę. Ja
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Kauno skautų vyčių dr-vės štabas. Vidury dr-vės vadas skin- Kviklys.

esanti stud, skautė Adomavi
čiūtė.

Energingoms mūsų skautėms 
tame darbe reikia linkėti pasi
sekimo ir pageidauti, kad jų 
leidinys būtų rimtas, bet ir įdo
mus. C.

Šis tas iš studenčių skaučių 
skilties gyvenimo.

Studentės skautės yra labai 
tarpusavy susigyvenusios. Jos 
turi susidariusios gražias tradi
cijas, kurių niekuomet nelaužo. 
Viena iš tokių tradicijų — tai 
po vasaros atostogų pirmasis 
susirinkimas Ožeškienės g-vėj 
21 Nr., pas Domutę.

Šiemet skiltis labai padidėjo, 
joj yra 28 skautės. Skiltis pada
rė 6 sueigas, kuriose buvo lai
kyti tokiomis temomis pašneke
siai: Paminėjimas motinos die
nai, skilčių sistema, vadovavi
mas draugovei, apie vilkiukus, 
vyresnės draugės ir kt.

Studentės skautės, susiburu- 
sios į skiltį, nesitenkina tuo vei
kimu, kurį joms aprėžia skilties 
skaučių veikimo ribos. Jos su
daro Vyr. Sk. Štabo skaučių 
skyrių, kelios įeina į Vyr. Šta
bą, kelios į Kauno tuntą, vado
vauja skaučių dr-vėms ir kt. Žo
džiu, studentės skautės eina pa
galbon jaunesniosioms skau
tėms vadovauja jų darbams.

Studentės skautės tvirtai įsi
tikinusios, kad ateinantį rudenį 
jų skilties skaučių skaičius dvy- 
gubai padidėsiąs. Gera būtų, 
kad gražios viltys neliktų gra
žia svajone, bet gyvenime rea- 
Įizuotusi.

> S tani kūnų Stasiūne.

Kauno tuntas.
Skautės s'tovyklon!

Beveik kiekvieną vasarą 
skautės trumpiau ar ilgiau di
desniais ar mažesniais būriais 
stovyklauja. Šiuo metu ypatin
go dėmesio atkreipta į skaučių 
vadovių stovyklos suruošimo 
klausimą. ‘Prieita tos minties, 
kad ją reikia būtinai suruošti.

Mokslo metams pasibaigus, 
liepos 19 dieną, Kauno apylin
kėse plačiu mąstu ruošiama 
skaučių vadovių stovykla.

Stovyklą žadanti būti gausin
ga ir įdomi. Vyr. Štabo skaučių 
skyrius ragina skaučių vadoves 
skaitlingai jon susirinkti, o kad 
tai padaryti galima — visai aiš
ku, nes pragyvenimas tekainuo
siąs 25 litus. Stovykla užsitęs 10 
dienų. Ruoškimės jon!
Skaučių dr-vių tinklas tankėja,

Kaune smarkiai organizuojasi 
tiek skautai tiek skautės, ypa
tingai pastarosios. Jau įsikūrė 
I-oji vyresniųjų skaučių dr-vė 
iš „Saulės“ mokyt, seminarijos 
auklėtinių. Dr-kės pareigas ei
na Simaitytė. Rodos, kad tokia 
dr-vė yra pirmutinė Lietuvoj.

Vyčiai į pagalbą skautams.
I-ji skautų vyčių draugovė, 

prasidėjus pavasariui, smarkiai 
sujudo dirbti. Kad padėjus jau
nesniesiems skautams teikiant 
jiems žinių iš skautijos gyvenimo 
paskaitomis, pašnekesiais ir 
šiaip pasikalbėjimais, sk. vyčiai 
sueigose prie to rimtai ruošiasi.

Draugovė turi užsienio ir vie
tos korespondentus, kurie veda 
susirašinėjimus su užsienio ir 
Lietuvos skautais vyčiais ir 
skautais. V. Vėversėlis.
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Pavykęs sk. vyčių vakaras.
Sk. vyčių draugovė išaugo 

nepaprastai greit. Trys mėne
siai. kaip dr-vė susiorganizavo, 
o skautai jau išlaikė vyčio var
dui įgyti egzaminus, davė įžodį, 
dalyvavo skautų parodoj. Dr-vė 
yra pavyzdingai sutvarkyta ir 
drausminga.

Š. m. gegužės mėn. 5 d., švęs
dama motinos dieną, skautų 
vyčių dr-vė surengė Šaulių S-gos 
salėje vakarą. Vaidino sk. vy
čio St. Jatauto dviejų veiksmų 
vaizdelį iš skautų gyvenimo ir 
vienas sk. vytis padainavo solo.

Dainelės per vaidinimą taip 
patiko publikai, kad ji atsidėko
jo triukšmingu rankų plojimu.

Vakaras buvo gana jaukus, 
linksmas, šeiminiškas. Publikos 
dauguma sudarė skautai, bet bu
vo atsilankę ir šiaip jaunimo.

Jzt.

Kauno tunto tradicinė stovykla.
Kauno tuntas kasmet rengia 

Sekminių proga dviejų dienų 
stovyklą. Surengė stovyklą ir 
šiemet.

Apsiniaukęs, paniuręs šešta
dienio vakaras. Švilpia šaltokas 
vėjas, lašindamas smulkius lie
taus lašus.

Bet Panemunės miške būrys 
skautų 30—40 žmonių — stato
si palapines, kasa virtuves, ren
giasi stovyklauti.

Bet... staiga tuntininko 
įsakymas baigti stovyklą ir tuo
jau grįžti Kaunan. Visi nuleidę 
nosis apleidžia stovyklą. Liekam 
5 „lapukai“ saugoti paliktą 
turtą. Vakarop atvažiavo 3 jū
rų skautų valtys, vakare jie at
silankė prie mūsų laužo.

Nors oras stovyklavimui bu
vo nepalankus, bet vis dėlto 
linksma buvo...

Lapinų Vytautas.

Kauno rajono tunto kronika.

Gegužės m. 4 d. įvyko vokie
čių skautų dr-vės vakaras.

Gegužės m. 5 d. tunto dr-vės 
padarė sueigas, minėdamos mo
tinos dieną.

Ta proga, vakare įvyko vyčių 
dr-vės vakaras.

Gegužės m. 9 d. skautai susi
rinkę ąžuolynan įkėlė į vieną 
ąžuolą varnėnui tunto inkilėlį. 
Vėliau įkėlė inkilėlius ir kitos 
skautų dr-vės.

Gegužės 26 d. įvyko kar. Juo
zapavičiaus dr-vės metinė šven-
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tė. Ta proga dr-vė suruošė spor
to šventę.

Birželio m. 17 d. įvyks Kauno 
tunto stovykla.

Kaune gerai veikia nuolati
niai skiltininkų kursai. Juos ve
da sktn. J. Juozaitis.

II skaučių „Mirgos“ dr-vės 
,.Kregždžių“ skiltis, vadovauja
ma veiklios skilt. G. Barauskai
tės, teikia paramą neturtingoms 
šeimynoms. Dabar „Kregždės“ 
gydo ir slaugo savo lėšomis dvi 
neturtingas šeimynas ir vienai 
šeimynai teikia medžiaginę pa
ramą.

Ukmergėj yra dvi skautų ir 
viena skaučių dr-vės. Dabar 
viena draugovė įsigijo dūdų or
kestrą.

Motinos dieną Ukmergės 
skautai suruošė vakarą. Vaidi
no „Buities sonatą“ skauto Šul- 
terio 3 veiksmų dramą. Veika
las gražiai parašytas ir gražiai 
suvaidintas.

Gegužės m. 26 d. Ukmergės 
skautai nuvažiavo į Širvintus 
vaidinti „Buities sonatą“.

Tuojau po mokslo metų Uk
mergės skautai ruošia dviejų sa
vaičių stovyklą.

Rudenį Kaune pradės veikti 
be skiltininkų kursų dar ir vy
resniųjų vadų kursai.

Panevėžio rajono tuntas.
Su nauju vadu priešaky.
Negalėdamas eiti tuntininko 

pareigų, mūsų t-kas sktn. vyr. 
Įeit. BaČkys atsistatydino, jo 
vieton paėmė tunto vadovybę 
sktn. vyr. Įeit. Žukaitis, kurį 
tuntas nuo senesnių laikų pa
žįsta, kaipo savo buvusį vadą. 
Liūstame, persiskirdami su sktn. 
vyr. Įeit. Bačkiu, dėkingi esame 
jam už sėkmingą vadovavimą ir 
džiaugiamės, matydami vėl 
tunto priešaky savo mylimą 
sktn. Žukaitį.

Henr. Ablauchas.
Sudieu...

Gegužės mėn. 18 d. Mok. 
seminarijos „Rūtos“ dr-vės 
skautės suruošė jaukią atsisvei
kinimo arbatėlę savo sesutėms, 
kurios jau po kelių dienų pradės 
dirbti visuomeninį darbą — mo
kytojauti. Apleidžia mok. se
minariją net penkios skautės 
abiturientės: Valentinavičiutė, 
N., Abukevičiutė, Slavinskaitė, 
Šukytė ir Januševičiutė.

Valst. gimnaziją baigia net 
trys paskautininkai Mt. Marti-

Kauno^studentų skautų «Lapinq» skiltis.

naitis, Vyt. Jurgutis ir B. Landi- 
gas. Visi buvę tunto šulai. Jiems 
suruoštos iškilmingos išleistu
vės. Henr. Ablauchas.
• Tai stovyklauja!

I „Kęstučio“ dr-vę šiemet ap
sėdo stovyklų epidemija ir taš
kų liga. Stovyklauja ne tik šeš
tadieniais, bet ir kiekvieną nuo 
tesioginių pareigų laisvą dieną.

Kiekviena skiltis jau padarė 
po keletą iškilų. Skautiškoj vi
suomenėj kilo nerimas, kad 
kęstutiečiai ne virstų lietuviš
kais indionaisl...

Henr. Abi.
Užbaigus geometrijas...

Birželio m. 16 d. prasidės 
tunto stovykla Anykščių apylin
kėse. Dalyvaus beveik visi skau
tai ir skautės. Tikimąsi labai 
smagiai pastovyklauti. H. Abi.

„Liūtai“ laimėjo.
Giedraičiai. Draugovės pas

kelbtą tarp skilčių konkursą, 
katilui laimėti, laimėjo „Liūtų“ 
skiltis. Vykdant to konkurso 
taisykles gavo 481 pliusą. Skil
ties skiltininkas yra paskilt. A. 
Plėnys. Skaučiukas.

Rimti pasiruošimai stovyklai.
Uteniškiai dar iki šiol nebu

vo suruošę nė vienos stovyklos, 
o norinčių stovyklauti yra. Mok
slo metams pasibaigus ruošiama 
šią vasarą stovykla. Išrinkta 
stovyklos komisija su skiltin. J. 
Gudeliu priešaky, kuri energin
gai rūpinasi stovyklos reikalais. 
Į stovyklą manoma kviesti 
Anykščių, Malėtų, Antalieptės 
ir kitų dr-vių skautai-ės.

Kietas.

Šiaulių rajono tuntas.
Š. m. balandžio 20 d. I „Vy

tauto“ ir II „Lapinų“ dr-vės 
suruošė vakarą. Į vakarą buvo 
atsilankę daug svečių. Griežė 
berniukų gimnazijos dūdų or
kestras, kuriame yra nemaža ir 
skautų. Vakaras davė apie 30 
lt. pelno, kuris paskirtas vasa
ros stovyklai.

Balandžio 23 dieną šventėm 
labai iškilmingai. Rytą buvo 
sueiga. Tos šventės proga svei
kino mus tuntininkas p. K. Ubei- 
ka ir skilt. Prekeris.

R. Tamošaitis.
Trakų srities skautų kronika.
Šv. Jurgį trakiečiai šventė net 

du kartu: balandžio 23 ir 28— 
IV. Kaip tik ta proga vyr. sk. 
štabas apdovanojo globėją kun. 
N. Švogžlį svastikos ordenu, o 
lapiną Al. Meteliciną pakėlė pa- 
skautininku. Pakelti į laipsnius 
visi draugininkai ir adjutantai.

12—V. Lapiniai rinko dėžutė
mis aukas Paluomenėje — Šiau
rės Lietuvai šelpti. Jie buvo pil
nai informuoti. Žmonėms labai 
patiko. Pinigų surinko daug.

12—V. Globėjas sugalvojo 
„iškilas“ muziejaus eksponatams 
rinkti. Susiburia kelios skiltys ir 
kartu su Globėju eina per kai
mus rinkdami, kas reta ir įdo
mu. 12—V. rinko Riečionių kai
me. Daugiausiai laimėjo Liuda 
Puišytė ir Bronė Startaitė.

19—V. Skautai renka Muzie
jui eksponatus Kiemekių kaime. 
Čia pas p. Butrimavičių surado 
jo pradėdo Stasio-Adomo 150 
m. senumo stalą. Viršus — vie
nos lentos, šešios kojos. Parsi
nešė.

Trakų Srities Štabas.
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Telšių skautų kronika.
Š. m. balandžio 28 d. telšiškiai 

skautai šventė šv. Jurgį. Buvo 
atvažiavęs iš Šiaulių skautinin
kas K. Palčauskas.

Š. m. balandžio 20 d. Telšiuos 
įsikūrė jūrų skautai. Ryšy su 
tuo iš Vyriausiojo Štabo buvo 
atvažiavęs paskautininkas Pie
ta. Dabar ^Vitenio“ laive yra 
20 skautų, kurie paskirstyti į 
dvi valtis. Vadovauja jūrų skau
tas Liaugaudas.

Vyr. sklt. A. Prialgausko pas
tangomis, Telšiuos įkurta dvi 
atskiros miesto berniukų ir mer
gaičių skiltis.

Berniukams vadovauja skau
tas A. Arlauskas, mergaitėms 
— skautė Jonušaitė.

Balandžio 28 d. Telšiuos įvy
ko Sk. R. D-jos vakaras. Skautai 
vieni užpildė visą vakaro pro
gramą.

Mok. Seminarijos mergaičių 
„Kregždžių“ skiltis praplėsta į 
„Žemaitės“ vardu draugovę. 
Vadovauja energinga skautė 
psklt. E. Kęstavičiūtė. Bravo 
seminarijos skautės, aplenkusios 
„Varnų“ skiltį!

Gaidžio koja.
Kėdainių tuntas.

Balandžio 23 d. Tą šventę 
švęsti Kėdainių skautai-ės iš 
anksto ruošėsi.

Iš ryto 10 v. skautai-ės su 
orkestru nuėjo bažnyčion. Pa
maldų metu pašventinta nauja 
„Lukšio“ ir „Birutės“ dr-vių 
vėliava. Išnešant vėliavą iš baž
nyčios skautai-ės pagerbė ją di
džiuoju saliutu. Paskui buvo 
paradas, kurį priėmė Kėdainių 
gimnazijos direktorius ir moky
tojai. Gimnazijos salėj iškilmin
ga sueiga. Atsilankė gimnazijos 
direktorius, mokytojai ir daug 
svečių. Skautai-ės, kurie-ios iš
laikė į III-įjį laipsnį, davė įžodį.

Po įžodžio turėjo žodį p. Kė
dainių gimnazijos direktorius. 
Jis kalbėdamas pabrėžė: „Ko 
negali padaryti kiti mokiniai, tą 
padaro skautai“. Be to, gražias 
kalbas pasakė mok. Tylenis ir 
Vaškevičius.

Rokiškio tuntas.
Vyresnių skaučių būrelis.

Rokiškio tunte jau susidarė 
ir vyresnių skaučių būrelis. 
Dauguma jų yra skautės, bet kai 
kurios yra mokinės ne skautės.

Joms vadovauja skilt. L. Kli- 
šytė ir paskilt. P. Lingytė.

Vyr. skilt. Juozas.
Vadovų kursai.

Š. m. balandžio 4, 5 ir 6 d. 

kiškio ir iš provincijos miestelių 
bei sodžių.

Į kursus buvo atsilankiusi vyr. 
sk. štabo atstovė skaut. Barš- 
čiauskaitė.

Kursais visi patenkinti: įgavę 
daugiau energijos ir žinių grįžo 
vėl prie savo darbo.

Juozas G.
Vilkaviškio rajono tuntas. 

Sukaktuvių šventė.
Š. m. balandžio 28 d. šventė

me savo metinę ir šv. Jurgio 
šventę.

Šventę pradedame 9 v. ryto 
šv. Kryžiaus bažnyčioje pamal
domis.

14 vai. iškilminga sueiga gim
nazijos rūmuose.

Sueigoj dalyvauja daug auk
štų svečių, gimnazijos vadovybė 
ir mokytojai ir vyr. sk. štabo at
stovas sktn. Laucius.

Iškilmingai sueigai pasibaigus 
tunto štabo pasitarimu, vakare 
19 vai. 30 min. — literatūrinis

Vėliausiai gautos žinios.
Iš Anykščių padangės.

Anykščių skautai gegužės m. 
4 dienos išvakarėse gražiai pa
minėjo motinos dieną. Mokyk
los direktorius p. J. Gūžys laikė 
paskaitą. Po visų kalbų sekė 
2-jų veiksmų pjesė „Beauštant! 
aušrelė“, deklamacijos, baletas, 
choras ir kt. Svečiai ir skautai 
11 vai. skirstėsi linksmai nusi
teikę ir patenkinti.

Visur stovyklaujama.
Giedraičiai. „Geležinio Vil

ko“ dr-vė per Sekmines stovyk
lavo Dubingių pilyje. (12 klm. 
nuo Giedraičių). Aukštą pilį ap
supa gražus Dubingių ežeras. 
Skautų stovyklos dalyvių skai
čius siekė 16. Stovyklos virši

Juokis!
Malonumas ir bulvės.

Svečias: „Tarne, atnešk man 
vieną bifšteksą!“

Tarnas: „Su malonumu...“
Svečias: „Ne, — atšovė sve

tys, — man reikia bifštekso ne 
su malonumu, bet su bulvė
mis!..“
„Sk. Aidą“ skaitančios visuo

menės žiniai!
„Sk. Aido“ 4 nr. tilpo dalis 

mano kūrybos: eilėraštis — dai
nuška „taip ir buvo...“, dėl ku
rios gerb. „Sk. A.“ Redakcija 
viešai įtarė mane, būk tai ap
dainuojamas įvykis buvo su ma
nim. Jaučiu pareigą painfor- 

vakaras — koncertas. Sceninę 
dalį atliko skautai-ės. Publikos 
buvo labai daug.

Iš jūrų skautų gyvenimo.
Sekminių pirmą dieną 5 vai 

Kauno jūrų skautai „Jachtklu
bo“ valtimis išplaukė stovyklon, 
visą laiką teko irtis prieš van
denį. Nežiūrint blogo oro sto
vykloj išbuvo 2 paras ir tuo lai
ku nuplaukė į Pažaislį, apžiūrė
jo įžymenybes ir dalyvavo pa
maldose.

Klaipėdos jūrų skautai su sa
vo laivu „Budžiu“ gegužės 17 
dieną padarė didelę kelionę į 
Švediją. Ten išbuvo 4 dienas. 
Grįžtant juos ištiko audra, bet 
klaipėdiškiai jau įgudę jūrinin
kai, todėl audrų nelabai ir bijo
si. Jie kas vasarą daro didesnes 
keliones su savo „Budžiu“. Šios 
jų kelionės tikslas buvo susipa
žinti su Švedijos skautais ir įgyti 
didesnės plaukiojimo praktikos.

ninkas buvo mok. p-lė M. Šo- 
kelytė, dr-vės globėja. Nuotaika 
linksma. į

Šiaulių raj. tunto stovykla.
Vl-ji Tunto stovykla šiemet 

įvyks Palangoje. Prasidės lie
pos mėn. 2 — 3d., tęsis 18 — 
25 dienas. Vėliau bus paskelb
ta tikslus laikas. Šiauliškiai 
smarkiai šiai stovyklai ruošiasi. 
Stovyklauti, aktingais dalyviais, 
būsią tuntininko, o vėliau sto
vyklos viršininko priimami ir ki
tų tuntų skautai-ės. Be to, Lie- 
pojaus lietuviai skautai žada at
silankyti. Šiauliškiai nori šią 
stovyklą padaryti visais atžvil
giais patogią. Dalyvausią, gal 
būt, net per 100 skautų.

varle nieko bendro neturiu.
Su pagarba Henr. Ablauchas 

Redakcijos pastabėlė:
Henr. Ablauchas gerokai su

klydo, nes ten buvo parašyta 
„taip... nebuvo“, bet, nežiūrint 
į tai, jis ir dalį tiesos pasakė. 
Visai teisinga „Skautų Aidą“ 
skaitančios visuomenės infor
macija: su kepta varle jis nie
ko bendra neturi, bet kadangi 
varlės kleckuose iškepti nega- 
nima, todėl Redakcija ir, be 
abejo, ,,Sk. Aido“ skaitytojai 
palieka sau teisę manyti, kad su 
Henr. Ablauchu ir virta varle 
tikrai kas nors buvo.

Rimčiau patyrinėjus, gal būt,
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SKILTIES
GYVENIMO

Senio lapino gudrumas.
Tarp lapinų ir gaidžių nuo pasau

lio įkūrimo nebuvo santaikos. Jos, 
žinoma, ir iki pasaulio pabaigos ne
bus. Tą įrodo ir mūsų draugovės gai
džiukai su lapinėliais. Gaidžiai, laimė
ję dr-vės rungtynes, iškėlę skiauteris 
kakarikavo, o lapinai iš pavydo nega
lėjo savame kailyje rimti — uodegas 
papūtė.

Draugininkas paskelbė po 2-jų sa
vaičių naujas rungtynes — „Gairių nu- 
džiovimo" žaidimą. Dabar lapinai pa
siryžo gaidžių plunksnas papešioti.

Gaidys, sušaukęs savo gaidžiukus, vi
sa savo galybe įsakė sergėti skilties 
gairę nuo lapinų: budėti sueigoj, iški
loj ir kiekviename skilt. užsiėmime. 
Skilties gairikė iš tikrųjų budriai bu
vo saugoma.

Baigėsi 11-oji savaitė. Lapinėliams, 
nors godžiai tykojo, nesisekė. Senis 
lapinas sumanė gudrumu gairę nu
džiauti.

Sutemo. Gaidžiai dainuodami lai
veliu grįžta iš iškilos. Jų gairė aukš
tai iškelta. Upės pakraščiuose dide
li, ant vandens nusvirę, gluosniai. La
pinai įšliaužia į gluosnių šakas ir lau
kia atplaukiančio grobio.

— Plumpt! — įšoko senis lapinas 
į upę. Gaidžių daina nutyla.

— Lapinas, lapinas! Tai biaurybė! 
Išdribo!..

— Gelbėėėėk!... — Pasigirdo gar
galiuojantis balsas.

— Skęsta! Pagalbon!..
Sumišime prasiskleidžia lapuoto 

gluosnio palinkusios šakos ir... pasi
mato lapino letenos.

— Apgavimas! Gairė nudžiauta!...

— sklysta balsai gaidžių tarpe.
— Cha—cha—cha! Laimėjom! — 

juokiasi patenkinti lapinai. — Lapinai 
šiemet laimi. Ant. Dks.

Drama iš lietuvių skautų 
gyvenimo.

Skapiškio ,,Gedimino“ drau
govės skautai gegužės m. 12 d. 
antrą kartą suvaidino savo glo
bėjo Stasio Žemaičio (kun. Pri- 
jalgausko) „Iš skautų gyvenimo“ 
3 veiksm. ir paveikslų dramą, 
kur rašytojas iškelia kilnius 
skautų idealus. Drama padarė 
į žiūrovus didelio įspūdžio. Ši 
drama yra pirmas lietuvių lite
ratūroj parašytas ir pritaikintas 
skautams veikalas, bet jis tebė
ra. dar rankrašty. Teko girdėti, 
kad autorius sutiktų šį veikalą 
paaukoti skautams, jei skautų 
vadovybė susirūpintų jo atspau
sdinimu. Matęs.

19.—V. Skautai Kaišiadoryse 
darė viešą rinklaivą dėžutėmis 
šiaurės Lietuvai šelpti.

suk 
galvą 

Skyrių veda V. Kastanauskas.
Uždavinio Nr. 16 spren

dimas.
Šventas Jurgis skautų 

globėjas.

Uždavinio Nr. 17 spren
dimas.

Iškila, sueiga, Salakas, 
sakalas.

Uždavinio Nr. 18 spren
dimas.

Žodis skautas parašyta 80 
kartų. '

Uždavinio Nr. 19 spren
dimas.

a) 13 16 3 8
2 7 12 15

17 14 9 4
6 T 18 11

10 5
b) 11 26 5 20

25 2 19 10 15 6
12 9 4 23 18 21
3 24 1 14 7 16

13 8 17 22
a) Skautas yra manda

gus.

b) Skaute, atmink savo 
šūkį «budėk».
Uždaninio Nr. 20 spren

dimas.
5674275 225

25219

12 taškų gavo: Kaune — V. 
Skibniauskas, V. Vasi
liauskas; Alytuje — C h a I e c- 
kas; Biržuose — Matulis, 
N i u r k a; Kaišiadoryse — Va
liukas, Vaitiekavičius; Ky
bartuose—L o r e n c a s; Kretin
goje—S u r v i 1 a; Marijampolėje 
Poliakovas; Rokiškyje—Kal
pokas; Šiauliuose—J on kūtė, 
B u 1 z g y t ė; Virbalyje — P u- 
n i š k a; Vilkaviškyje — H e r - 
na, Miliūnas; Zarasuose — 
Griškevičius, Musteikis.

11 taškų gavo: Kaune—A v y- 
žonytė, Jankauskas, Ku
li n k e v i č i u s; Marijampolėje 
— O ž a 1 a s, Kurtinaitis; 
Utenoje—M a rkevičius.

10 taškų gavo: Kaišiadoryse 
Al. ir An. Meteli cinai, 

Romanas; Kėdainiuose — 
Merkevičiūtė; Klaipėdoje 
—K o 1 o k š a; Panevėžyje — H. 
Čerkesas, S v i d e r s k as; 
Plungėje— J u g u t i s; Vilkaviš
kyje—D aniliauskas.

9 taškus gavo: Mažeikiuose— 
Stropus, Ščepanavičius, 
Panevėžyje — Banaitis; Šiau
liuose — Daugėla, Biskis; 
Telšiuose—L aucevičius.

8 taškus gavo: Kaune — K i- 
š on a s.

7 taškus gavo: Rokiškyje — 
K u ve i k i s.

6 taškus gavo: Kaune—Č e- 
pulis; Kėdainiuose — Menco- 
n a s.

Kiti gavo mažiau taškų.
1929 mt. Vasario 16 d. — 

knygą laimėjo Bulzgytė iš 
biaulių.

Nuomaircniesikimanęs—kny
gą laimėjo Chaleckas iš Aly
taus.

Kiti, išsiprendę visus uždavi
nius, gauna po dvi skautiški at
viruti.
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Šachmatų žirgo ėjimu per
skaityti tris gretimus skautų įsta
tus, pažymėti skaitmenimis skai
tymo ? eigą. Uždavinys vertina
mas 5 taškais.

Uždavinys Nr. 22.
Prisiuntė, V. Sk. iš Kauno.

Uždavinys Nr. 21.
Prisiuntė Herus iš Vilkaviškio

Uždavinys Nr. 25.
Uždavinys vertinamas 1 tašku.

i

Laisvuose kvadratėliuose įra
šyti skaitmenis: 2 —šešis kartus, 
3—penkis kartus, 5—penkis kar
tus, 7—šešis kartus, 9—septynis 
kartus, 11—šešis kartus ir 13— 
septynis kartus taip, kad suma 
skaitmenų kiekvienoje eilėje 
(vertikalia ir horizontalia krip- 
timi) būtų 50.

Skaitant horizontaliai ir ver
tikaliai gauti:

1. ???
2. Miške randamas.
3. Balso rūšis.
4. Staigus.
5. įvardis.
6. Romėnų pinigas (galūnė 

nelietu vintą).
7. Priebalsė.

Uždavinys vertinamas 3 taškais.
Uždavinys Nr. 23.

Prisiuntė Herus iš Vilkaviškio.
Uždavinys vertinamas dviem 

taškais.

Uždavinys Nr. 26.

Išskaityti naudojantis morzės 
abėcėle pasakį.

..Uždavinys vertinamas 10 taškų

y ■ * • i
■ a O a •

1
• • ¥ • t • i •

r • a4_ • d •
s • s
k u

• e • U 1
• f • a • a-j •
• y » a « m ■

s - Į

Papildyti, trūkstamas raides ir 
gauti dvi eilutes iš Vilniaus skau
to J. Zabrockio eilių.

• r CM_ D__ l»t-

ATSAKYMAI:
Herusui. Talpinu. Siųsk dau

giau.
Lorencui. Uždaviniai gali bū

ti talpinami tik atsiuntus atsa- 
' kymą.

Visiems. Uždaviniai prisiųsti 
be iškirpto kupono nevertinami. 
Sprendimų prisiuntimo laikas 
baigbiasi rugsėjo m. 1 d.

Iškirpti Iškirpti
K u po n a b

Pavardė .......................................
Vardas
Tuntas .........................
Draugovė......................... i..............................

Skiltis
Adresas
Išspr. užd. Nr.

Atsak. Redaktorius J. MERKIS.
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VISI SKAITO Ir PLATINA džiamą mėnesinį laikraiti

„Mūsų Vilnius“
„Musų Vilnius“ kaštuoja metams 5 litai, pusei metų 2 lt. 50 et.

REM o1)1“ JokE5™*- Kaunas, Laisvės alėja 61 Nr.
Telef. 10-88. Telef. 10-88.

ADRESAS

mėgiamiausias Lietuvos 
jaunuomenės laikraštis.

nepartinį iliustruotų/ labai 
įdomų šaulių laikraštį.

+ „Trimitas“ —

Skautai I 
Jūs visi turite skaityti 

Trimitą

KAINA: pusei m

Kokia knyga

Skautu vailūvus?

f

j
E

Tai gera, rimta, įdomi, būtina kiek
vienam skautui knyga.

Ją parašė prityręs Skt. kap,
P. Jurgelevičiui, 
žinomas visiems skautams 
vienas pirmutinių skautiškos 

literatūros kūrėjų.

Knyga 124 pusi.

Visi pirkime šią knygą.
Straws iHbSMM iwbidiI vmrai

tr-------------------- _ t-.'...
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