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Skautų vyčių ramovė.
Šis tas apie skauto 
vyčio darbą žiemą.
Neabejotina, Kad skauto, kaip 

ir dažno žmogaus, darbas yra su
sijęs su tuo ar kitu metų laiku. 
Dirbdami vasarą, rudeni, žiemą 
ar pavasarį turime paruošti ir 
atatinkamą programą.

Čia noriu šiek tiek pakalbėti 
apie skauto vyčio darbą žiemą. 
Be abejonės, mūsų darbas dau
giausia pareina nuo mūsų pačių.

Kaip žinome, skautų darbo me
todai daugiau auklėjantieji t. y. 
skautai auklėjami. Tačiau skau
tams vyčiams šis metodas ne vi
sai tinka, nes jie baigią bręsti ar 
jau subrendę ir turi daugiau patys 
save' auklėti.

Žiemos laikas, jei taip galima 
pasakyti, yra kabinetinio darbo 
laikas, t. y. daugiau tenka būti ir 
dirbti kambaryje. Taigi reikalinga 
ir skauto vyčio darbas pritaikinti 
šiam metų laikui. Šiuo kartu te- 
paliesiu tik du (teoretinio) darbo 
klausimu.

Svarbiausias jaunuolio skauto 
vyčio uždavinys—susidaryti tikrą, 
tvirtą pasauliožvalgą, auklėti as
menybę. Vyresnio amžiaus skau
tas pradeda Įdomautis įvairiais 
pasauliožvalgos klausimais ir sten
giasi juos galutinai išspręsti. 
Skautų įstatai—mūsų dienų de
mokratiško gyvenimo riterių įsta
tai, kurių šarvai yra Kristaus įsa
kyta tėvynės ir artimo meilė, 
tvirta valia pasiaukojimas kilniam 
darbui. Visa tat skautas vytis turi 
gerai įsisąmoninti, protu apsvars
tyti ir jausti iš gilumos širdies.

Pirma labai svarbi priemonei 
padedanti žmogui apsispręsti, yra 
gerų knygų skaitymas, kuriose 
galima rasti visi mums rūpimi ir 
svarbūs klausimai. Ar gali būti 
skauto vyčio geresnis draugas ir 
vadovas už gerą knygą, kuri pra
plečia jo žinojimo akyratį, teikia 
patarimų, auklėja jo valią, jaus
mus, protą. Tačiau, kad knygų 
skaitymas tikrai būtų naudingas 
ir vaisingas, reikia skaityti atsi
dėjus, užsirašyti arba bent geriau 
įsidėmėti svarbesniuosius dalykus. 
Nes „legere et nihil selegere negle- 
gere ėst (skaityti ir nieko nesu
prasti yra neprotinga). Toks skai
tymas tik brangų laiką gaišina, o 
naudos labai maža teduoda. Tai
gi skautai vyčiai turi naudotis 
žiemos laikotarpiu ir skaityti kny
gas, kurios tikrai gali suteikti daug 
dvasinio peno. Be to, dar noriu 

pastebėti, kad skaitomos knygos 
nebūtų priešingos skautizmui.

Antra—kuo skautai vyčiai turi 
domėtis žiemos metu — būrelių 
sueigos, kuriose galima labai 
daug įdomių gyvenimo klausimų 
spręsti, aiškintis. Šiose sueigose 
gali būti skaitomi atatinką skautų 
gyvenimą bei dvasią referatai, 
laikomos paskaitos, ne tik pa
kviestų prelegentų, bet ir pačių 
skautų vyčių. Paskaitų ir refe
ratų reikšmė gana didelė, nes ne 
tik duoda daug naudos žmogaus 
asmenybei auklėti, bet lavina ir 
moko tiksliai reikšti mintis žo
džiu ir raštu, kas turi neabejo
tinos reikšmės žmogaus gyvenime. 
Šis darbas iš pirmo gali pasiro
dyti gan sunkus, bet pergalėjus 
visas kliūtis duos labai daug gerų 
teigiamų vaisių.

Baigdamas noriu pastebėti, 
kad skautai vyčiai, supratę tikrus 
jaunuolio uždavinius ir pareigas, 
atsidėtų darbui, kuris žmogaus 
gyvenime yra svarbus.

Sk. Sv.

I-ji Kauno skautų vyčių 
draugovė,

prasidėjus mokslo metams, per
rinkusi savo vadovybę, pradėjo 
smarkiai dirbti. Draugovėje yra 
3 būreliai su 28 nariais. Numa
toma suorganizuoti dar vienas 
būrelis. Priimta visų metų veiki
mo programa, kurioje be įvairių 
pasiruošimų iš skautų vyčių pro
gramos, numatyta suruošti 1-oji 
didelė skautų vyčių stovykla, 
šventė ir kt. Artimai dirbama su 
skautų draugovėmis ir tunto šta
bu. Skautų vyč. vadovams įgyti 
reikalingų žinių daromos praktiš
kos sueigos, kuriose nariai iš 
eilės vadovauja. Be to, kai kurie 
yra siunčiami Į skautų draugo
ves instruktuoti. Daromi žygiai, 
kad kiekvienas narys įgytų vado
vui reikalingų žinių ir kiekvienu 
atveju galėtų vadovauti skautams 
vyčiams ir skautams.

V. Vėversėlis.

Panevėžio skautai 
vyčiai.

S. Daukanto sk. vyčių būrelis 
šiemet smarkiai veikia. Būrelis 
turi 15 narių, įruošė savo buklą, 
vasarą mano organizuoti tunto, 
o vėliau — savo stovyklą. Da
bar vyčiams pavesta vesti skilti- 
ninkų kursus, vyčiai instruktuoja 
dr-vėse skiltis ir vilkiukų būrelį, 
dirba tunte — veda įvairius sky
rius. Būrelis įsikūręs 1925.111.15;

už tat pavasarį nori iškilmingai 
paminėti penktąsias savo meti
nes. Būreliui vadovauja vynskilt. 
Art. Jurgutis ir skilt. H. Čerke
sas. L.

Skautų vyčių stovykla.
Kauno tunto I-ji skautų vyčių 

draugovė, ryšy su Vytauto Di
džiojo 500 metų mirties sukak- • 
tuvėmis, mano ruošti 1930 metų 
vasarą pademarklinijoj skautų 
vyčių stovyklą. Stovykloje bus 
kviečiami dalyvauti visi provin
cijos skautai vyčiai ir vyresnieji 
skautai. Speciali stovyklai ruošti 
komisija jau atlieka paruošia- i 
muosius darbus.

Jei ši stovykla įvyktų, pagei
daujama, kad joje, susipažinimui 
su skautų vyčių veikimu, daly
vautų iš kiekvieno tunto po ke- Į 
lis vyresniuosius skautus.

Norintieji gauti apie ruošiamą 
stovyklą tikslesnių žinių, gali 
kreiptis į draugovės štabą: Kau-s 
nas, Laisvės alėja 20. I-ji skautų • 
vyčių draugovė. ?

K Vėversėlis.

Skautų vyčių (Roverių) '■ 
judėjimas užsienyje.
Anglija. Skautų vyčių (roverių) 

veikimas Anglijoje yra labai su
stiprėjęs. Jų veikimas apima įvai- _ 
rias gyvenimo šakas. Jie turi ; 
34.308 narius, kurie yra įvairių ' 
amatų ir profesijų žmonės (dau
giausia nuo 20—40 metų am- i 
žiaus). Čia jie rūpinasi ne tik t 
savęs ir kitų auklėjimu, bet ir 
savo amatų plėtimu ir sociale 
apsauga. Turi įsisteigę savo gy
vybei drausti bendrovę, kuri labai 
gerai veikia.

Šiais metais didžiojoj stovyk
loj (Jamboree) dauguma anglų 
skautų vyčių (roverių) buvo sto
vyklos tvarkymo ir informacijų 
tiekimo vadais.

Leidžia dvimėnesinį žurnalą 
„The London Rover“ (Londono 
roveris); jame rašoma apie jų 
veikimo ir vadovavimo būdus, 
visuomet dedama iš anksto nu
statyta programa ir kt. Turi įvai
rius vyresniųjų skautų auklėjimo 
vadovėlius. Turi nusistovėjusias 
tautiškai skautiškas tradicijas, ku
rių griežtai laikosi. Labai įdo
maujasi kitų kraštų roverių ir 
skautų veikimu.

Šveicarijoj roveriai turi 430 
narių, kaip ir pas mus., nesenai 
pradėję organizuotis, bet veikia 
gana gyvai. 7 , . ‘ ~
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Skautų Aidas
Iliustruotas skautų laikraštis

Kalėdos.
Štai artinas vienos didžiausių 

švenčių. Kalėdos primena Kris
taus gimimą, josskirtos jį pagerbti. 
Kristus rodė žmonėms kelią, 
kuris vestų mus į laimę. Jo 
mokslas nebuvo paremtas gudry
bėmis, bet Jis daugiausia mokė, 
kaip žmonės turi gyventi ir kaip 
jie turi elgtis. Ir šis Didysis 
Mokytojas buvo nekaltai apkal
tintas užgauliojąs Dievą ir todėl 
tapo didžiausia kryžiaus auka. Jo 
mokslas, priešingai jo nužudytojų 
norams, yra iš kartos į kartą 
perduodamas. Jo mokslas visam 
pasaulyje plečiasi ir daugeliui 
yra didelė paguoda.

Tą Išganytoją su didžiausia 
pagarba mini apie trečdalis mūsų 
planetos gyventojų. Jie prieš Jį 
lenkia galvas. Bet ne visi Jam pa
skyrė, kaip Jis norėjo, savo 
širdis. Kiekviena Jo šventės proga 
mes turim pasirinkti tikresnį 
kelią sekti Jo mokslą. Turim 

tapti sąmoningas. Jo valios vyk
dytojais, tariant, turim įsigilinti ir 
suprasti kokį žmogaus idealą Jis 
nurodo, ir to siekti.

įžymių žmonių gimimo die
nos ypatingai švenčiamos. Bet iš 
milijonų gimusių pirma vieta pri
klauso Kristui. Todėl Kalėdos 
yra didžiausia gimimo diena ir 
ją kuo iškilmingiausiai minim.

Kalėdos ir žalia eglaitė — lyg 
neatskiriami dalykai. Antrasis 
pažymi pirmąjį. Ji, rodos, yra 
būtina. Jąja mes pasididinam 
Kalėdų džiaugsmą. Apie Kalėdų 
eglaitę yra toks padavimas, kad 
kartą, labai senai, giliame miške 
gyvenęs miškininkas išgirdo kažką 
į jo duris pabeldus. Atidarė — 
už durų nuskuręs ir suvargęs 
vaikutis. Šeimininkas jį įsileido, 
pavalgydino, o jo sūnus pasiryžo 
būtinai nuvargusiam svečiui už
leisti savo lovą. Rytą, atsisvei
kindamas, vaikas pasakęs: „Jūs 

buvote man geri ir aš atsilyginsiu“. 
Ir, tą pasakęs, nulaužė eglės šakelę 
ir padiegė. „Kiekvienais metais,— 
tarė svečias, — medis duos tokias 
dovanas, kurios primins tą, 
kuriam davėt valgyti ir pastogę“. 
Tas suvargęs vaikutis buvęs 
Kristus.

Kalėdos yra ir vaikų šventė. 
Daugelis vaikučių nors nepažįsta 
gerojo Kalėdų Dėdės, bet nemaža 
jų esti nekartą to senio gausiai ap
dovanojami. Ta Kalėdų dovanų 
tradicija yra beveik visur. Kalėdų 
Dėdė turįs pasiuntinių, kurie jam 
padedą suteikti džiaugsmo ma
žiems. Kas kart vis labiau skautai 
ir skautės, prisiima Kalėdų Dė
dės pasiuntinių pareigas. Ir jie 
stengiasi, besidžiaugdami Vyriau
siąją Gimimo Dieną, padaryti 
nors mažą džiaugsmą ir vaiku
čiams, kuriuos Kristus taip didžiai 
mylėjo.
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Vyr. sktn. J. Kuprionis.

Auklėjimosi svarba.
Kažin koks išminčius yra pa

sakęs, kad „kiekvienas žmo
gus yra savo laimės kalvis“. 
Žmogui yra prigimta trokšti ir 
tikėtis gero. Tik to gero pasiekti 
dažnai būna sunku, nes pats 
žmogus, žiūrėk vietoj gero pasi
daro blogo. Kaltinamas tada 
likimas, sako, nesiseką. Jei 
į dabartini gyvenimą galėtumėm 
iš šalies pažiūrėti taip, kad 
matytumėm tik išviršinę jo pusę, 
neįeinant nė kiek į žmonių vidu
jinį gyvenimą, jų dvasinį pasi
tenkinimą, tai susidarytumėm 
įspūdį, kad dabar žmonija gyvena 
Ovidijaus auksinį amžių. Žmo
gus dabar apsirūpinęs daugeliu 
patogumų ir jo dabartinio gyve
nimo nepalyginsi su protėvių 
gyvenimu. Vietoj šiurkščių žie
vės, kailių drabužių, šaltos, drėg
nos landynės, žalių vaisių, mėsos, 
dabar pūkai, šilkai kutena, pui
kiausi rūmai, skaniausi valgiai 
tenkina. Tiesiog stebuklus sugal
voja: skraido padangėmis, nardo 
po vandeniu, šnekasi už šimtų ir 
tūkstančių mylių. Ko žmogui 
betrūksta. Rodos tik laimė visur 
turi šypsotis, visi turi būti paten
kinti. O ar taip yra? Toli gražu. 
Užkariavo žmogus pasaulį, paver
gė ir privertė jam tarnauti gamtą, 
bet laimė ir geras, atrodo, lyg 
dar labiau nuo žmogaus pasi
slėpė. Jau tik truputį į šalis pa
sidairę, kiek nemalonumų, nesu
sipratimų, skausmo aidų išgirsi
me. Kokia didelė nelygybė, pikta 
savymeilė, įsikerojus. Dažnai 
žmogus su kitu žmogumi elgiasi 
blogiau, kaip su šuniu. Sugreti
nus tuos du dideliausius kon- 
.trastus neduoda ramumo klausi
mas, kodėl taip yra, kas to viso 
priežastimi? Argi žmonijai, jei 
joje viešpatautų sąžiningumas, 
darbštumas ir meilė, peimaža 
mūsų planetoje gyventi vietos, 
argi per menki gamtos turtai, 
kad negalėtų žmonijos išmaitinti, 
aprengti ir kitais patogumais ap
rūpinti? Ne, visai ne! Mokslo 
žmonės, geriau pažįstą mūsų 
žemės išteklius vienu balsu pa
reiškia, kad ji lengvai gali dar 
dešimtį, šimtą ir daugiau tiek, 
kiek dabar žmonių sutalpinti ir 
išmaitinti. Tad tikrosios žmoni
jos blogumų priežasčių tenka 
ieškoti tik pačioje žmonijoje.

Pažvelgus giliau į žmogų, į jo 
vidujinį gyvenimą, nesunku pa

stebėti, kad jame veikia įvairios, 
kokios tai slėpiningos, neapibu
dinamos jėgos, kurios sudaro 
tąjį žmogaus vidujinį turinį. Ir 
nuo to, kaip tos mums nesu
prantamos jėgos tarpusavy su
siderina, kaip jos susitvarko, 
toks ir žmogus būna. Šių jėgų 
susiderinimas sudaro, taip vad., 
žmogaus būdą, charakterį. Labiau 
specifiniai pasireiškiantį žmogaus 
vidujinių pajėgų veikimą, paprastai, 
mes paskirstome ir pavadiname: 
protu, širdimi ir valia. Protas

yra išradėjas, sumanytojas visokio 
gero. Blogo jis nieko neišranda. 
Širdis, žmogaus jausmai reiškia 

pasitenkinimą ar pasipiktinimą, 
meilę ar neapykantas. Ji, vie
naip ar antraip veikdama į protą, 
padaro tai, kad proto sukurtas 
daiktas tampa panaudojamas ar 
gerui ar blogui. Valia yra vyk
dytoja proto ir širdies paliepimų. 
Taip galima būtų vaizduotis ir 
grupuot žmogaus vidujines jėgas 
mums techniškai suprantama 
prasme. Tobuliau, griežtai to 
suskirstyt negalima. Ir tas pa
minėtas jėgas dažnai sunku 
skirti kur viena prasideda, kur 
kita baigiasi. Tačiau mūsų rei
kalui pakaks ir to. Šios visos 
pajėgos, veiksniai ir reguliuoja 
žmogaus gyvenimą.

Sekant žmogaus gyvenimą 
dažnai pastebime jame ryškių 
pasikeitimų. Sakysim, buvo teisus 
žmogus, vėliau pasidarė vagis, 
darbštus patapo tinginiu, gera
širdis — žmogžudžiu arba at

virkščiai. Ką tat reiškia? Išeina, 
kad tie vidujiniai žmogaus veiks
niai gali keistis. Jeigu taip, tai 
ar negalima būtų padaryti, kad 
tasai kitėjimas pakreipus naudinga 
kryptimi, kad žmogaus gyvenime 
išnyktų visi blogumai, visa pikta. 
Ir iš tiesų taip. Širdis, matant 
žmogui nuolatos vien gražius 
pavyzdžius, pamažu tobulėja. 
Taip pat tobulėja ir protas, jei 
tik jis lavinamas. Nelavinant 
proto ir genijumi gimęs liekasi 
paprastu. Valia auklėjama irgi 
grūdinasi.

Supratę kas aukščiau pasakyta 
jau galime ryškiau įžiūrėti žmo
nių gyvenimo blogumų priežastis 
ir jas apibrėžti. Būtent, proto 
vystomas techniškasis gyvenimas 
yra labai pažengęs, ir vis milžino 
žingsniais žygiuoja pirmyn. Protą 
žmonija net dievinti pradėjo. Jo 
lavinimui visos pastangos deda
mos, kai tuo tarpu jojo bendri
ninkė, palydovė širdis arba mo
rališkoji žmogaus gyvenimo pusė, 
lyg jos ir nebūtų, arba ji nieko 
gyvenime nereikštų. Čia ir yra 
didžioji žmonijos gyvenimo kri
zės paslaptis. Kas iš to, kad 
protas įstabiausius dalykus sugal
voja, o kad neištobulinta žmogaus 
širdis dažnai tą gerą panaudoja 
blogam. Giliai tą visą supratęs 
Smailsas sako: „Gyvenimo daly
kuose turi reikšmės ne tiek protas, 
kiek charakteris, ne tiek smege
nys, kiek širdis, ne tiek talentas, 
kiek susivaldymas, kantrumas 
ir drausmingumas“.

Radę to viso pikto, kas žmo
gų padaro nelaimingu, šaltinį ir 
supratę, kad jis yra mūsų galioj, 
mūsų priklausomas, turime pa
daryti atatinkamas išvadas. Mums 
lieka tik susirūpinti savo širdies, 
ar kaip sakoma, dvasios kultūra, 
tinkamai derinti savyje dvasines 
pajėgas „naikint piktą pasauly, 
pirmiausia nuveikiant jį pačiam 
savy“. Tą mes turime ir priva
lome daryt vardan savo laimės, 
vardan žmonijos gerovės, vardan 
idealo. Žmonija šiandie pergy
vendama dideliausius krizius 
nieku nėra apsidraudusi nuo 
katastrofų, kurios gali viską su
naikinti.

Taip, sakysim, protas yra 
išradęs baisias dujas, kurios tik 
vienu piktos širdies žmogaus 
rankos mostelėjimu žydintį, pilną 
gyvybės kraštą gali paversti m i-
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Brangiems Kauno tunto štabo nariams skautinink.
RpKlcnijai UI y n aite i 

ir 
Vsevclcdui Senbergui 

jų sutuoktuvių proga širdingai linki šviesios ir 
laimingos ateities

Kauno tunto tuntininkas ir 
tunto štabo nariai.

Skautininkę 21. ‘Slynaitą ir vyr. 
skautin. Vs. Senbergą, jų šeimyninio 
gyvenimo pradžioje, sveikina ir linki daug 
laimės ir ilgiausių metų

Vyr. sh. štabas.

rūsiais tyrais. Ypač tatai įsidė
mėtina • jaunuomenei. Prieš ją 
platusis gyvenimas, tolimiausi 
horizontai. Ji dar mažiau tepa- 
tyrusi gyvenimo ir entuziazmingas 
idealizmas skaisčiai rusena jų 
sielose. Nestelbkime jo ir ne- 
drumskime iš šalies pagaunamais 
gyvenimo nešvarumais. Daugelis 
jaunuolių šiandie lengvai sau pa
kenkia. Dar gimnazistu būdamas 
tūlas jau nori pasmaguriaut viso

kiomis gyvenimo „gudrybėmis“. 
O apie studentą jau ir kalbos 
nėra. Juo kuris iš jų labiau 
iškrikęs, daugiau išgeria, „rusiškų“ 
anekdotų daugiau žino, ir įvairių 
„gudrybių“ ragauna, tai tą dau
gelis skaito tipingesniu studentu. 
Aišku, tik prie moralinio išsigi
mimo einančioj visuomenėj tokie 
simptomai gali rastis. Skautai, 
kaipo idealistinė jaunuomenė, 
gerai tą visą supraskime ir išmo

kime skirti, kas yra tikra ir kas 
ne. Žmogaus gyvenimo tikslas 
yra kilnus, mūsų ateitis turi būt 
šviesi. Tatai mums bus užtikrinta 
tiek, kiek būsime pasiruošę gyve
nimui ir užsigrūdinę, dėl to turi
me siekti pilnos vidujinės harmo
nijos, turime auklėtis. Šiam 
mums gražų planą ir teisingą 
kelią parodo skautizmo princi
pai.

o»oo<»oo
Sktn. Juozaitis.

traiškai skautų vadovams.
Skilties vadovas*).

Skiltis yra pagrindinis skautų 
organizacinis vienetas, o jos 
vadovas yra tiesioginis skautų 
organizuotojas, kūrėjas arba — 
jų skriaudėjas, nereikalingas jau
nuolių energijos išnaudotojas. 
Skiltininkas gali skiltį padaryti 
gerą ir pavyzdingą, skautus gali 
priruošti ir padaryti tikrais skau
tais. Tą jis ir turi daryti, ir tas 
skiltininkas jau pasiekia savo tik
slą, kuris savo skiltį padaro skil- 
tininkų skiltimi ir atėjus laikui
skiltis virsta draugove.

Šitokį aukštą uždavinįskir- 
dami skiltininkui apibudin- 
sim jo tipą šiais keturiais 
punktais: 1. žinios, 2. skau
tiška nuotaika, 3. sugebė
jimas vadovauti ir 4. nuo- 
latiniai^ vado padėjėjai.

1. Žinios. Skiltininkas 
giliai išstudijuoja skautystės 
sistemą, supranta ir moka 
plačiai išaiškinti skautų įsta
tus, įžodį, įsakymus ir visus 
kitus dalykus. Aiškina juos 
per sueigas, daro platesnius 
pašnekesius. Toliau, skil
tininkas negali išaiškinti 
bent dviejų . įstatų per 
vieną pašnekesį. Tuo la-

*) Santrauka paskaitos, skai
tytos š. m. geg. m. 5 d. Kauno 
tunto skiltininkų kursuos.

Redakcija pageidauja šios rū
šies straipsnių daugiau.

biau negalima pasitenkinti nu
rodymu kas ir kur paskaityti 
apie juos ir „užduoti“ išmokti 
iki kitos sueigos. Skiltininkas vie
nam pašnekesiui ima tik vieną 
įstatą, prie jo prisirengia, sustato 
reikalingą pašnekesio planą, nes 
tuo klausimu jis jau antra savai
tė rūpinas. Prisirengęs eina į 
sueigą linksmas, nes žino, kad 
jo darbas bus sėkmingas. Skau
tai, rengdamiesi būti vadovais, 
svarbesnias mintis pasižymi „va
dovo knygoje“. Skiltininkas turi 

Š. m. VII. 3—23 d. Palangoje įvyko didelė Šiaulių r. tunt. stovykla. Dalyvavo per 
130 asm., jų skaičiuje Liepojaus ir Rygos lietuvių skautų. Vaizdelyje J. E. Resp. 

Prež., atsilankęs, apleidžia stovyklą.

skautams išaiškinti ne tiktai įsta
tus, bet ir įžodį, ir obalsį ir vi
sus skautų sistemos ideologinius 
dalykus. Regis sunku? Taip, ne
lengva. Užtat skiltininkas yra su
manus. Jis nesiskiria su popierių 
ir paišeliu. Kada nors atėjo gera 
mintis — užsirašo. Nieko nėra 
blogesnio, kaip pasitikėti savo 
atmintimi. Viską užsirašyk į „va
dovo knygą“.

Skiltininkas išeina visų paty
rimo laipsnių programą, kad ga
lėtų savo skautus paruošti į I pat.

5



4 SKAUTŲ AIDAS 7—8 nr.

laipsnį. Tą programą jis išeina 
dar skilty eiliniu būdamas, o ją 
papildo skaitydamas literatūrą, 
dalyvaudamas kursuose ir 1.1.

Žaidimus moka skiltininkas ne 
tam, kad galėtų sudaryti ilgą 
jų sąrašą. Vienai skilčiai vi
sada labai sekėsi. Pasirodo, 
kad ta skiltis žaidimuose rėmėsi 
geležiniais įsakymais: 1) spor
tuok! 2) visi už vieną, vienas už 
visus! 3) geležinė drausmė skil- 
tininko įsakymams! Čia glūdi la
bai daug. Tą išnagrinėkit ir įgy- 
vendinkit, pamatysit, kad niekas 
jūsų neįveiks.

Dainos, teatrai ir įvairios kito
kios pramogos gimsta visų skau
tų galvose, o skiltininkas yra jų 
tvarkytojas. Skiltis ypatingai do
misi šiais dalykais, nes tuo jis turi 
progos gražiai linksmintis ir ki
tus padžiuginti, pajuokinti.

2. Skautiška nuotaika nėra 
vien lūpų šypsena. Ji slepiasi 
žmogaus viduje, ji susigeria į 
žmogų, sutirpdo jį ir ji iš ber
niuko padaro skautą. Svarbiau
sias ramstis, kuriuo remiasi visa 
skauto vertybė, yra atsparumas 
prieš blogą įtaką. Pasipriešinimas 
prieš tą įtaką gimsta žmoguje 
tada, kai jis jaučia atsakomybę 
sau pačiam, savo paties garbei. 
Kai pagunda nori paimti ir skautą 
į savo rankas, tada jis parodo 
savo susivaldymą, valios jėgą ir 
nepasiduoda ne tik blogam no
rui, bet energingai atmeta ir kitų 
įkalbinėjimus. Berniškumo daly
kų, kenkiančių skautui, yra daug, 
bet jų atmetimas aukština skautą 
ir ugdo tvirtą asmenybę.

Skautas, atsparus prieš negei
stinas įtakas, yra savęs valdovas, 
o jo valdomoji galia išsiveržia ir 
vadovauja kitiems: jis tampa kitų 
valdovu. Savaime jam pasiduoda 
kiti, nes jaučia, kad jis savo 
dvasia yra daug galingesnis už 
juos. Jei vadovas bus neskautiš- 
kai nusiteikęs, jis panašus į tuš
čią dundantį bosą. Toks nebus 
nei pavyzdys nei autoritetas.

Šiame skyriuje vėl trumpai 
suminėti 4 nauji dalykai: a) at
sparumas prieš blogą įtaką, b) 
noras vadovauti, c) pavyzdingu
mas ir d) autoritetingumas. Tie 
punktai yra surašyti ne „vadovo 
knygoje“, bet skauto sieloje. Jie 
yra pagrindas, kuriuo statysim 
tretįjį — svarbiausi punktą.

3. Sugebėjimas vadovauti. 
Pirmiausia mokėk sutvarkyti as
meniškus reikalus, kad liktų vie
tos ir skautiškiems dalykams, 

paskui tvarkyk gerai savo skil
ties knygas, tvarkingai vesk su
eigas, įpratink j tvarkingą darbą 
skautus. Nieko nėra taip baisaus 
skilty kaip netvarka, ji yra pir
moji suirutės kregždė. Skiltinin
kas pats būna tvarkingas, gerai 
veda skilties raštinę, reikalauja iš 
skautų tvarkingumo: tikrina skau
tų uniformą, knygas, skauto įran
kius, o bute, kur gyvena skau
tas, skiltininkas žiūri, kad nebū
tų nepraustaburniškumo. Tvarkin
gai 'vedamos skilties sueigos ir 
skautų užsiėmimai duoda tris lai
mėjimus: darbo malonumą, laiko 
taupumą, darbo sėkmingumą.

Be tvarkos negali būti punktu
alumo. Punktualumu ir tvarka 
remiasi drausmingumas. Neatei
ki! į sueigą anksčiau, kaip 15 min. 
ir vėliau, kaip 5 min. prieš su
eigos pradžią.

Tvarkingai ir punktualiai gali 
dirbti tik ta skiltis, kuri visiškai 
klauso savo vadovo. Pasipriešini
mai vadovui suardo viską, ką galė
tų skiltis laimėti. Drausmingumas 
yra vidujinis skauto nusiteikimas 
daryti viską taip, kaip reikalauja 
skautystės įstatai ir ką nurodo 
skauto pareigos.

Skiltininkas moka sugyventi su 
skiltimi taip, kad skiltis pasidaro 
paklusni vienybės šūkiui. Visi ne
susipratimai broliškai sprendžia
mi pačioj skilty. Niekas svetimas 
neprivalo žinoti, kas jūsų skilty 
yra atsitikę negeistino. Skiltinin
kas yra vyresnysis brolis. Soli
darumai įgyvendinti skiltininkas 
ištiria savo skautų būdo ypaty
bes ir žino jų blogąsias ir ge
rąsias puses.

Kiekvienas, kas dėvi skauto 
uniformą, negali būti „tris kar
tus lūžęs“. Tokiam uniforma ne
dera. Pirma skiltininko rekomen
dacija yra jo išviršinė išvaizda. 
Dešimties neorganizuotų berniu
kų, pats vikriausias ir stipriausias 
savaime tampa jų vadu. Šičia 
viską duoda gimnastika, sportas, 
skautiški žaidimai. Kiekvienam 
vadovui reikia būti geru sporti
ninku ir pasiekti, kad ant ranko
vės būtų sportininko specialybės 
ženklelis.

Skiltininkas viską moka daryti 
taktiškai, nesikarščiuoja, nerėkau
ja. Pirma pagalvok ir tada visai 
ramiai pasakyk savo nuomonę. 
Visur venk išsišokimo, bet niekur 
nedaryk nusileidimo, kuris že
mintų skautą.

Kiekvienas skiltininkas, kad jis 
būtų ir labai gabus vadovauti, 

vis del to jam reikia patyrimo. 
Kitaip greitai išsems savo ener
giją. Mokėk organizuoti darbą. 
Mes turim įprasti, kad trumpiau
siu laiku, paprasčiausiomis prie
monėmis, vidutinišku sugebėjimu 
pasiektumėm kuo didžiausio dar
bo našumo!

4. Nuolatiniai vado padėjėjai. 
Visi žinome, kas skautui gali 
būti nuolatiniu mokytoju — gy
venimas. Eik į skiltį ir dirbk. 
Dalyvauk sueigose, iškilose, sto
vyklose, skautų parodose, skai
tyk, knygas ir pasižymėk į „va
dovo knygą“. Ten patartina už
vesti šitokie skyriai: 1) skautys
tės sistema, 2) laipsniai, 3) žai
dimai, 4) dainos ir teatrai, 5) 
sportas (savęs matavimai, leng
voji atletika, sporto žaidimai t.t.), 
6) sumanymai ir veikimo planai. 
Kai eiliniu skautu pradedi vesti 
knygą ir vis ją papildo, tada, pa
tapus vadovu, labai lengva iš pat 
pradžių gerai orientuotis ir rim
tai dirbti.

Tai trumpai apibudinau skilti- 
ninką ir kartu gerą skautą. Kiek 
privalu skiltininkui, tiek privalu 
ir skautui.

AB!..SIUS
J. Zabrockis.

‘Dešimts jau melų!..
Dešimts jau metų, kai mūsų tauta 
Sušuko pasauliui-. „Klausykit visi! 
Štai traukiu retežius, man laišvė šventa, 
Lai žūna nelaisvė, vergija pikta!'' 
Mes trokštame laisvės, gana jau kentėti 
Gana savo žemėj tarnauti kitiems! 
Mes ainiai galingų tėvų, 
Gana jau mus skriausti valdovams 

[piktiems.
Štai pančius sutraukėm vergijos piktos, 
Lai vardas pasklysta pasauly plačiai 
Atgimusio krašto, lietuvių tautos. 
Nustebo pasaulis iš kur Lietuva 
Tiek įgavo galios sušukti: Gana! 
Juk tikėjos, kad ji palaidota senai, 
Kad kapą tik slegia granito akmuo. 
Taip priešai galvojo lietuvių tautos— 
Jie manė, kad žus mūs kraštas garsus 
Kurio traukės plotai nuo Baltijos jūrų 
Lig jūrų Juodųjų toli į rytus.
Ir štai, kai lietuviai sušuko: Ganai 
Visi pikti priešai parodė nagus, 
Jie manė, kad žus tautelė silpna, 
Kad vėl jie galiūnais mūs krašte bus. 
Bet jie apsiriko, galvojo blogai. 
Nes kraštas ištrūkęs iš erelio nagų 
Savistoviai nori gyvent amžinai, 
Nenori skriaudikų, jų jungo, vargų. 
Dešimts jau metų, kai mūsų tauta 
Savistoviai valdos, vis žengia pirmyn, 
Lyg ąžuolas auga ir augs vis tvirtyn— 
Kol mūsų širdyse degs meilė karšta. 
Kol meilė Tėvynės širdyj viešpataus, 
Kol sergsim iš vieno sujungę rankas— 
Nieks ąžuolo jauno niekad neišgriaus, 
Nors priešas turėtų didžiausias jėgas 
Valio gi vienybė ir jos vėliava!
Valio tautos ženklas—galingas vytisl 
Valio laisvoji brangi Lietuvai 
Valio ir Vilnijai šviesi ateitisl

6



7-8 nn SKAUTŲ AIDAS

Paskautininkei G. MOTUZAITEI, 
skaučių skyr. adjutantei dėl jos tėvelio mir
ties reiškia giliausios užuojautos

Vyr. štabo skaučių skyrius.

Skautininkui IG. TAMOŠAUSKUI, 
mirus jo tėveliui, reiškiame širdingos 
užuojautos

Vyriausio skautų štabo nariai.

Živilės skilties skautei EMILIJAI 
JUCYTEI dėl jos mylimosios motutės 
mirties reiškiame giliausios užuojautos

I-oji Geležinio Vilko dr-vė Giedraičiuose.

Dėl mylimos motutės mirties skauti- 
ninkei O. VINGILYTEI reiškiam gilios 
skautiškos užuojautos žodį.

Vyr. štabo skaučių skyrius.

P. Jurgelevičius.

Skaute, nebijok ugnies!
Nuo 1918 ligi 1928 metų Lie

tuvoje buvo 9103 gaisrai! Per 
tuos gaisrus sudegė 304 dirbtu
vės, keli tūkstančiai trobesių, 
6020 gyvulių, 119 žmonių ir 
3336 mašinos. Be to, apdegė ir 
susižeidė 268 žmonės. Nuostolių 
padaryta per 92 mil. litų. Ap
drausta buvo vos tiktai 6 mil. 
litų.

Šie skaičiai daug pasako. Tai 
yra labai liūdni skaičiai! Matome, 
kad per tuos gaisrus mūsų kraš
tas turėjo daug aukų ir daug 
nuostolių. Tad į tą liūdną mūsų 
krašto gyvenimo reiškinį ir mūsų 
skautija, pagaliau, turėtų atkreipti 
savo budrią akį. Čia norėčiau 
nors bendrais bruožais panagri
nėti šį svarbų klausimą.

Lietuvos ugniagesiai (gaisrinin
kai) vykdo kilnius, sunkius ir 
garbingus uždavinius. Tai yra 
tikrai nelengvas darbas. Ugnia
gesiai tą darbą dirba energingai 
ir drąsiai jo imasi, nes jie yra 
savanoriai—niekieno neverčiami, 
patys stojo ton tikrai riteriškon 
tarnybon, vedami gerųjų norų ir 
meilės artimiesiems. Taigi, jau 
dėl to jiems, rodos, neturėtų 
būti sunkus jų darbas, tuo labiau, 
kad jie yra praktiškai gerai pa
rengti tam rimtam ugniagesybos 
darbui. Tačiau visi gerai žinome, 
kad gana dažnai gaisrai būna ga
lingesni ir už geriausiai organi
zuotas priešgaisrines priemones, 
kada gaisras visai netikėtai (naktį 
arba labai toli nuo gaisrininkų 
komandos būstinės) ištiko ir greit 
išsiplėtė, pavyzdžiui: kada greit 
įsiliepsnoja miškas, lengvai užsi
degančios medžiagos sandėlis, 
lentpjūvė, keletas greta degančiojo 
namo esančių medinių trobesių 
arba net trobesių grupė, ištisas 

miestelis, kaimas ir t.t. Panašiais 
atsitikimais nedaug tepadeda ir 
gausingiausios ugniagesių koman
dos, tobuliausios gesinamosios 
priemonės arba atkakliausioji ge
sintojų kova su įsigalėjusiomis 
liepsnomis. Bet ne tik tokiais atsi
tikimais, bet ir, bendrai, visada 
ugniagesiams būna labai nau
dingi ir net reikalingi talkininkai, 
kurie gali tiesioginiu ar netiesio
giniu būdu padėt kovot su gaisru.

Bendrai, įvairūs ugniagesių tal
kininkai gali padėti: šiokiu ar 
tokiu būdu gesinti pačią ugnį, 
vandens tiekti, siurbliu veikti, už- 
troškusius, apalpusius ar šiaip 
degančiam trobesy užsilikusius 
žmones gelbėti, juos gaivinti (tei
kiant pirmąją pagalbą, darant 
dirbtinį kvėpavimą) arba bent 
tvarstomosios medžiagos ar vaistų 
atnešti, gydytoją pašaukti, pade
gėlių turtą gelbėti ir saugoti su
sitrenkusius ir sužeistuosius per 
gaisrą slaugyti, tvarKą palaikyti 
minioje, kad ji gaivališkai nesi
veržtų prie pat degančiojo tro
besio ir nekliudytų gesintojams 
veikti ir t.t. ir t.t.

Visų tokių atsitikimų čia ne
suminėsi — aš čia paminėjau tik 
bendrais bruožais. Organizuotas 
talkininkų paskirstymas įvairiems 
darbams gaisro metu pareina nuo 
sumanumo pačių brandmeisterių, 
kurie vadovauja organizuotai ko
vai su gaisru.

Tiek valstybei, tiek visuomenei 
rūpi kova su tuo blogumu, su 
gaisrais, kurie nuolat daro neįkai
nojamos žalos gyventojams ir 
pačiai valstybei. Jei su bet ku
riuo blogumu ar nepageidaujamu 
reiškiniu organizuotai kovojama, 
tai tas visuomenės priešininkas 
būna jau mažiau pavojingas. Šiuo 

atveju su gaisrais kovoja ugnia
gesių organizacija. Ji dėl savo 
pasiaukojimo visuomenės gero
vei, dėl kilnių uždavinių ir, ben
drai, dėl naudingo valstybei dar
bo yra visuomenės gerbiama, 
dažnai susilaukia iš jos ir iš val
džios morališkos ir materialinės 
paramos bei pagalbos. Tačiau, 
kad kova su gaisrais būtų sėk
mingesnė, ugniagesiams, be abejo, 
reikalinga reikšmingoji pagalba 
bei talka paties gaisro metu. Kaip 
jau aukščiau matėme, gaisro ap
linkybėse įvyksta įvairūs nelai
mingieji atsitikimai, pasireiškia 
netvarka, panika, net vagystė, 
plėšimai ir t.t. Šiais atsitikimais 
gyventojams pagalbos teikia ir, 
bendrai, tvarką gaisro vietoje pa
laiko policija, o kai kada mūsų 
šauliai ir svarbesniais atsitikimais 
— kariuomenės dalys, kur jų 
esama.

Tiesa, mūsų vyriausybė net 
aktyviai reiškia didelio susirūpi
nimo ir sėkmingesniąja kova su 
gaisrais ir jau stengiasi koordi
nuoti ugniagesių organizacijos 
veikimą, norėdama suteikti pasta
rajai valstybinės organizacijos 
formas, teises ir prievoles. Be to, 
kariuomenėje praėjusiais metais 
visuose pulkuose įsteigta kariškos 
ugniagesių komandos. Tuo būdu, 
kaip matome, Lietuvoje iš viso 
labai žymiai padidėjo ugniagesių 
komandų skaičius — sustiprėjo 
priešgaisrinė valstybės jėga.

Taigi, dabar, galima sakyti, 
gaisro pavojus jau nėra toks 
baisus miestams ir esančioms 
juose valdžios bei visuomenės 
įstaigoms, sandėliams, prekybos 
įmonėms, dirbtuvėms, medžiagi
nėms senovės liekanoms ir pa
tiems gyventojams. Šiuo atžvilgiu
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laimingesni yra miestai ir dauge
lis mūsų miestelių, kur esama 
organizuotų ugniagesių. Blogiau 
yra bažnytkaimiams, kaimams ir 
vienkiemiams. Bet netenka abe
joti, kad didėjant ir plėtojantis 
aukščiau minėtai priešgaisrinei 
jėgai, tobulėjant priešgaisrinėms 
priemonėms ir joms daugėjant 
miestuose, tai visa ilgainiui išsi
plės ir pasieks ir mūsų kaimus.

Bet šiaip ar taip, nors ir gra
žiausios perspektyvos šiuo atžvil
giu numatomos ateity, nors Lie
tuvos ugniagesių skaičius nuosta
biai išaugtų ir nors ugniagesybos 
būdai bei priemonės dar daugiau 
patobulėtų, tačiau nežiūrint to 
visa, kad ir labiausiai specializuo
tiems ugniagesiams visada yra ir 
bus reikšminga tinkamų talkinin
kų pagalba įvairiose gaisro ap
linkybėse. Čia turiu minty ypač 
vieną reikšmingą visuomenės gy
venime jėgą, kuri, deja, ligi šiol 
beveik visai nebuvo naudojama 
tai kovai ir kuri gali čia suteikti 
dažnai net neįkainojamos pagal
bos ne tik patiems gaisrininkams, 
bet ir apskritai kuo ne įvairiose 
gaisro aplinkybėse. Tai yra mūsų 
skautų brolija.

Kaip ir kuriais atvejais skautai 
būtų galima naudoti kovoje su 
gaisrais ir, apskritai, kokios pa
galbos jie galėtų suteikti ugnia
gesiams — apie tai, be abejo, 
galės spręsti patys ugniagesių ir 
skautų vadovai.

Skautų šūkis ir įstatai reikalau
ja iš skautų tarnauti artimiesiems. 
Be to, skautai mokomi vartoti 
net tam tikrą mazgą nuleidžiant 

virve apalpusį ar sužeistą žmogų 
iš degančio namo ir 1.1. Daugu
mas skautiškų mazgų yra labai 
naudingi ir ugniagesių praktikoje.

Skautai mokomi teikti pirmąją 
pagalbą kuo įvairiausiais nelai
mingais atsitikimais ir taip pat 
gaisrą gesinti. Be to, tarp dau
gybės specialybių yra ir atskira 
skauto ugniagesio specialybė.

Skautas ugniagesys turi: 1) ži
noti, kaip elgtis gaisrui ištikus ir 
kaip suteikti pirmąją pagalbą dar 
ugniagesiams neatvykus; 2) žinoti 
vietinių ugniagesių komandų ad
resus ir telefonų numerius; 3) 
žinoti gaisrinių signalų ir šulinių 
vietas; 4) mokėt greit iššaukti ug
niagesių pagalbą, pranešti apie 
gaisrą ar jo pavojų; 5) mokėt 
įspėti sumišimą, sustabdyti ug
nies plėtimąsi; 6) mokėt naudo
tis gidrapultu; 7) mokėt naudotis 
Minimakso ir kitų sistemų che
miniais gesintuvais; 8) žinoti žmo
nių ir gyvulių iš ugnias gelbėji
mo priemones; 9) mokėt suteikti 
pirmąją pagalbą apsideginus, įsi
kirtus, susižeidus, kaului lūžus, 
sąnarį išsisukus, užtroškus dū
muose; 10) mokėt veikti papras
čiausiais gelbėjimo įrankiais: pa
galbos virve, pagalbos juosta, 
šturminėmis ir iškeliamomis ko
pėčiomis, marška šokimams; 11) 
žinoti Fenikso, Devio ir žibalinių 
žibintuvų įtaisymus;! 2) mokėt veik
ti paprasčiausiais įrankiais (kir
viu, laužtuvu, kabliu); 13) mokėt 
vynioti virves trimis būdais (ber- 
lynišku kamuoliu, grandine ir 
pluoštu) ir mokėt rišti pagalbos 
kilpą, dvigubą pagalbos kilpą, 
belgų ugniagesių kilpą ir kalinio 
mazgą — ne ilgiau kaip per 10 
sekundų kiekvieną ir per 15 se
kundų užsimerkus; 14) mokėt 
veikti guminėmis žarnomis ir mo
kėt jas pataisyti; 15) mokėt veikti 
siurbliu; 16) žinoti savumus šių 
medžiagų: nedegamųjų — plytos, 
betono, geležies, čerpės, azbesto, 
ir degamųjų—tolio, šiaudų, me
džio, etero, benzino, žibalo, ter- 
petino, amoniako; 17) mokėt suda
ryti gyvasienį publikos veržimuisi 
sulaikyti; 18) mokėt kopti su kibi
rais kopėčiomis ir kitais būdais.

Matome, skauto ugniagesio spe
cialybės programa sudarvta net 
labai rimta. Tadgi ir tokių skau
tų ugniagesių pagalba gaisro me
tu būtų labai reikšminga, tuo la
biau, kad jiems išauklėjami ide
ališki žmogaus savumai: drąsu
mas, sumanumas, pasiaukojimas, 
savarankiškumas, energingumas, 

patvarumas, susivaldymas, draus
mingumas, tvarkomas, punktu
alumas ir t. t. Su tokiais savu
mais jaunuoliai gali jau būti 
naudojami bent kuriam naudin
gam darbui, o ypač kovojant su 
gaisru. O jei be to dar šie jau
nuoliai būtų parengti ugniagesy- 
bai, nors ir pagal aukščiau nu
rodytą programą arba šiaip bent 
kiek parengti tam darbui, tai ug
niagesiai turėtų labai reikšmingų 
ir nepamainomų bendradarbių 
skautų.

įvairiose valstybėse kasmet ne
mažas skautų skaičius apdovano
jama skautiškais ir kitais garbės 
ženklais, ordenais už įvairius did
vyriškus pasižymėjimus, ar tai 
gaisrą gesinant, ar tai žmones iš 
ugnies gelbstint ar kitus panašius 
žygdarbius. Tik — deja—mūsiš
kiai ligi šiol nepasistengdavo duo
ti skautų vadovybei progos ap
dovanoti juos už žygdarbius 
(išimtys nežymios!).

Jaunuoli, dėvintis skautiškais 
rūbais, ar daug kartų buvai nu
bėgęs į gaisrą ir ką ten veikda
vai?... Jei tyli, pasistenk bent 
ateity sąžiningiau savo skautiš
kas pareigas eiti!

Užsieniuose skautai labai ak
tingai veikia visose savo darbo 
srityse. Jie daugiausia yra pa
garsėję dėl nuolatinio savo tar
navimo artimiesiems. Jie auk
štai įvertinami ir jais daug pasi
tikima. Tad nenuostabu, kad te
nai mokyklų vedėjai, esant rei
kalui, visada leidžia mokiniams 
skautams net pamokų metu bėgti 
kur kilusio gaisro gesinti. Lie
tuvos skaute! O kada tu pelnysi 
tokio pasitikėjimo ir parodysi sa
vo naudą gaisro metu? Ar ilgai 
dar būsi bejėgis tuo atžvilgiu?

Užsieniuose daugelyje miestų 
esama net speciališkų skautų ug
niagesių draugovių. Per gaisrą 
tokia draugovė veikia net kaip 
atskira ugniagesių komanda. To
kios draugovės turi nuosavų 
ugniagesybos prietaisų bei prie
monių.

Taigi, iš šių mano pastabų, 
berods, galima aiškiai matyti, ko
kią didelę naudą skautai suteikia 
ir gali suteikti ugniagesių ko
mandoms. Skautams gerų norų 
niekados netrūksta. Jeigu bet 
kurioje skautų draugovėje būna 
kas gero nuveikta, tai daugiau
sia tiktai skautų vadovų energi
jos, pasiaukojimo ir ypač suma
numo dėka. Jaunuomenė yra 
tokia medžiaga, kad su ja gali-
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ma tiesiog nepaprastus darbus 
nuveikti — tik viena sąlyga: rei
kia pažinti jos sielą, troškimus, 
palinkimus, sugebėt prisitaikyti 
prie jos bei „pavilioti“ ją, reikia 
mokėti daryti jai įtakos. Tai yra 
svarbiausi reikalavimai, ir kas 
mokės jiems atitikti, tai gaus ne
įvertinamos naudos. Taigi, skau
tų vadovai turi atsižiūrėti į tai ir 
pareikšti savo sumanumą, norė
dami panaudoti savo skautus 
ugniagesybai. Skautų vadovai, 
susirūpinkit tuo klausimu ir ne
užmirškite, kad ligi šiol būdavo 
galima mūsų skautų pamatyti 
tiktai... per paradus ir kitokias 
iškilmes, tik — deja — visai ma
žai tesirodydavo prie gaisro... 
Bent ateity to neturi būti! Aukš
tesnieji vadai turėtų prižiūrėti ir 

sekti skautų elgesį kilus kur 
gaisrui.

Gyvai susidomėję tuo svarbiu 
klausimu, skautų vadovai turi 
kreiptis į kariškos ar civilinės 
ugniagesių komandos vadovybę 
ir susitarti dėl bendro veikimo 
ugniagesy bos srityje. Bet pir
miausia, žinoma, reikia netrukus 
(!) įsteigti skautams ugniagesybos 
kursus prie ugniagesių koman
dos ir po to jau laikyti su brand- 
meisteriais artimus santykius bei 
ryšius.

Taip pat, aišku, nereikia už
miršti ir spaudos, kuriai turi būti 
nuolat teikiamos trumpos, kon
krečios žinios apie skautų dar
bus per gaisrą. Be to, visi skau
tai pasižymėjusieji per gaisrą nar
sumu, pasiaukojimu arba išgel- 

bėjusieji tuo metu gyvybę, būti
nai turi būti apdovanoti atitinka
mais garbės ženklais. Mūsų skau
tams turi būti įkvėpta narsumo 
ir didvyriškumo dvasia, o pasi
reiškęs jų didvyriškumas turi būti 
tinkamai pažymėtas!

Tik reikia daugiau darbo ir 
sumanumo tame darbe! Tik tuo 
būdu mūsų skautija garbingai 
viešai pasirodys. Priešingai—ne
veiklioji draugovė turėtų būti pa
naikinta, kad garbingo skautų 
vardo neterštų. Tai yra viena iš 
tų priemonių, kuriomis draugovė 
verčiama veikti ir skautėti.

Tačiau, šiaip ar taip, viskas 
pareina tik nuo skautų vadovų, 
jie nuveiks viską, ką tik panorės, 
į juos čia daugiausia ir kalbu.

Vyr. sktn. J. Kjiprionis.

1929 zneic< pasaulinė skautų džambciė.
Skautizmo sistemą praktikuo

jančių jaunuolių skaičius visame 
pasauly yra išaugęs per 2 mili
jonu. Tiesa, ši kelių milijonų 
organizacija, nėra koks interna
cionalas ar kokia tarptautinė 
draugija, kaip kartais mūsų jau
nesnieji skautų vadai aiškinasi; 
kiekvienos tautos skautai sudaro 
grynai tautines brolijas ir jos tik, 
kaipo bendrų ar panašių tikslų 
siekiančios, spiečiasi į vieną 
tarptautinį centrą. Tai lyg savo
tiška tautų sąjunga, kur atskiras 

tautas atstovauja jaunuomenė. 
Artimesniam susipažinimui vienų 
su kitais skautuose yra jau įsi
gyvenusi tradicija kas 5-keri 
metai daryti milžiniškus viso 
pasiaulio skautų suvažiavimus, 
kuruos vadina džamborėmis. — 
Toksai eilinis suvažiavimas buvo 
ir šiemet pirmoje rugpjūčio mė
nesio pusėje. įvyko jis toje ša
lyje, iš kur yra kylę ir patys 
šios organizacijos pradai, būtent, 
Anglijoje. Nors tai jau kelintas 
suvažiavimas, tačiau savo didumu 

ir dalyvių skaičiumi paskutinysis 
toli pralenkia anksčiau buvusius, 
sakysim, 1924 metų suvažiavime 
Danijojdalyvavoapie 6.000 skautų, 
ir tai jau buvo laikoma dideliu 
suvažiavimu, šiais metais džam- 
borėj dalyvavo beveik 10 kart 
daugiau, apie 50 — 60.000 skautų. 
Viso pasaulio skautų šefas Baden 
Povėlis vienoje savo kalboje 
pareiškė savo dideli džiaugsmą, 
kad šioj organizacijoj 20 metų 
atgal jis turėjo (Brownseos saloj, 
pirmieji skautai 1907 metais) vos

Pasaulinė skautų stovykla Anglijoj Birkenhede. Po parado skautai triukšmingai sveikina parado žiūrėjusį Anglijos 
sosto įpėdinį.
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Musų atstovai tarpt, stovykloje Anglijoje. • („Kario“ klišė),

16 berniukų skautų, o dabar 
priešais jį per 50.000 jaunuomenės 
susirinkusios jau ne fiš siauros 
apylinkės, bet iš viso pasaulio! 
Ir, tačiau, tai dar ne viskas. Visi 
čia atvykusieji ’yra palikę savo 
tėvynėje dar šimtus tūkstančių 
jaunuolių skautų-čių. Paprastas, 
bet Įspūdingas, palyginimas. Vi
sokių formų ir spalvų palapinės 
buvo aptūpusios apie 3 kvadra
tinių kilometrų plotą gražiame 
Arowe parke Atlanto vandenyno 
pakrantėje, netoli Liverpoolio 
uosto.

Suvažiavime dalyvavo 127 įvai
rių tautų ir valstybių atskiros 
grupės. Iš Europos valstybių 
nedalyvavo tik italai. Mat buvę 
Italijos skautai yra paversti kita 
organizacija vad. „ballila“, kuri 
centraliniame biure nėra įsire
gistravusi. Rusiją atstovavo rusų 
emigrantų skautai^ su senąją rusų 
tautine vėliava. Šiai džiamborei 
labai atitiktų lietuviškas posakis: 
genys margas, o džiamborė dar 
margesnė. Tai iš viso pasviečio, 
visokių tautų mišinys. Čia žiūrėk 
mūsų kaimynas latvis, šalia jo 
tarsi juodom mašastinėm piršti
nėm ir suodinu veidu Australijos 
negras, užpakaly plunksnuotas 
Šiaur. Amerikos raudonodis in- 
dionas, dar toliau vertikaliais 
antakiais kinas. Paeisi toliau, 
žiūrėk, kitas mūsų kaimynas, iš 
fanaberijos konfederatką ant šono 
atmaukęs, tai lenkas, toliau išdi
džiai žengia amerikietis, toliau 
raudona kepure apsidėjęs turkas, 
ar skara galvą apsitulojęs arabas, 
ir taip toliau ir taip toliau, kur 
tik eini vis margesnė, vis įvairesnė 
ir įdomesnė publika. Pereini 
visą stovyklos lauką ir čia 
visur dideliausis įvairumas.

Kiekviena tauta yra gavusi atskirą 
plotelį, kuriame įsirengė stovyk
las kas kaip mokėjo ir sugebėjo.

SKAUTŲ AIDAS

Mažesnės tau
telės pasistatė 
vos po vieną 
kitą palapinę, 
turėjo atsivežę 
savo tautinius 
drabužius,įvai
rių šiaip savo 
kraštui origi
nalesnių daly
kėlių, juos ro
dydavo atsi
lankantiems 

svečiams, pa
sakodavo apie 
savo kraštą.

Didesniųjų 
tautų stovyklos buvo didesnės, 
turėjo po keliolika ir net po 
kelias dešimts palapinių. Jos 
ištisas parodas iš savo krašto 
atvežtų daiktų turėjo įrengę. 
Kai kurių tautų stovyklos daž
niau būdavo tuščios, skautai 
užrišę palapines išeidavo žiūrėti, 
ką kiti rodo. Vienų stovyklos 
gražiai įrengtos švarios, net gė
lėmis apsodintos (atsivežtomis iš 
namų), kitų vien šiukšlynas, visur 
netvarka, skautai susipykę dau
žosi irkt. Man asmeniai labiausiai 
patiko vengrų stovykla, labai 
tvarkinga ir švari. Turtingiausia 
stovykla buvo amerikiečių. Jų 
kiekvienas skautas palapinėje tu
rėjo lovą, visą puikų karišką 
įrengimą, skardinius pečius, skau
tininkų restoranas — palapinė 
netik buvo gražiais baldais, ap
tiestais stalais, kilimais, bet dar ir 
veidrodžiais apstatytas. Į kiekvieną 
džamborė vykstančius ameri
kiečius visu stovyklos įrengimu 
aprūpina vyriausybė iš kariuo
menės sandėlių. Dėl to jų sto
vykla, tiesa, gražiai įrengta, bet 
kaž kaip nepatraukianti, kadangi 
per daug ryškiai matai veikiantį 
pinigą, o ne žmogų. Bendrai 
palyginant buvusias džamborėj 
įrengtas visokių tautų stovyk
las su mūsų Panemunėje 
ties Kaunu ar šiauliečių Palan
goje ar dar kitomis Lietuvoje 
įrengiamomis stovyklomis, pasta
rosios visai drąsiai kalbant netik 
išlaiko konkurenciją, bet dar toli 
pralenkia. Tokių gražių stalų, 
takelių, ir bendrai taip sumanaus 
ir artistiško papuošimo, kokių 
padaroma mūsų stovyklose čia 
džamborėje su žiburiu nerasi. 
Tai taip maždaug atrodo pati 
stovykla.

Džamborę atidarant, skautizmo 
sistemos kūrėjas, senukas, bet vis 
linksmas ir gyvas Baden Povėlis,

7—8 nr.

tarsi iš viso pasaulio savo auk
lėtinius sušaukdamas vieton įžan
ginės prakalbos sutriūbijo dideliu 
kalnų ožio ragu. Patį atidarymą 
atliko ir pirmąją kalbą pasakė 
Anglų princas. Po šio visi daly
viai atskiromis grupėmis su savo 
vėliavomis padarė didelį paradą. 
Vėliau kasdienes programas su
darydavo mažesni paradai, žaidi
mai, lengvoji atletika, šokiai, špo
sai tam tyčia paruoštoje aikštėje, 
Vakarais buvo kuriami laužai, 
prie jų atliekami visokį šposai, 
monologai, dainos ir kit.

Be to, dar buvo iš palapinių 
įrengtas didžiulis teatras, kuria
me galėjo tilpti keliolika tūkstan
čių žiūrėtojų. Čia taip pat įvai
rios tautos demonstruodavo dau
giausia savo tautinius šokius, 
dainas, žaidimus, šposus ir kit. 
Didžiausį pasisekimą turėjo vi
sokios tolimesnės ir europiečiams 
mažiau priprastos tautos kaip tai: 
negrai, kinai, indijonai, ir pan. 
Nors, jų rodomi šposai, šokiai 
ir visa kita dažniausia buvo ir 
labai neįdomūs, bet jau pačių 
žmonių išvaizda ir pasirodymų 
savotiškumai visus imponavo. į 
šį skautų teatrą ir apskritai į džam- 
borės lauką kasdien iš visos Ang
lijos suvažiuodavo dešimtimis 
tūkstančių žiūrėtojų (ne skautų). 
Didžiausias džamborės blogumas, 
tai buvo lietingas oras. Lietus 
pylė diena dienon. Šimtais tūks
tančių žmonių mindomi takai ir 
laukai buvo pavirtę į dideliausį 
purvyną. Pradėjo labai daug 
skautų sirgti. Ligoninėj (ten pat 
vietoje) gulėjo šimtai sergančių. 
Tad šalia visokių malonumų bu
vo daug kam ir nemalonumų.

(B. d.)

Skautiškumas procen
tais.

Kiek procentų aš esu skautiškas, 
jei kalbu taip:

0 % — aš nenoriu.
10 % — aš negaliu.
20 % — aš nežinau kaip.
30 — kas tai yra? (ir aš neturiu

laiko).
40 % — aš norėčiau, jei galėčiau.
50 % — man rodos, aš galiu.
60 % — aš galėčiau.
70 % — aš manau, kad galiu.
80 % — aš galiu.
90 % — aš noriu.
100 % — aš darau.
Kiekvienas palyginkime, kiek esam 

skautiški ir stenkimės, kad artėtumėm 
aukščiausiam skautiškumo laipsniui 
— 100 %.
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Sktn. E. Baršciauskaitė.

l"ji tarptautinė vadcvių stovykla.
1929 m. liepos m. 1—10 d.

Laimė dalyvauti šioje užsienio 
vadovių stovykloje teko man ir 
skautininkei Blynaitei.

Birž. 28 m. d. leidomės tolimon 
kelionėn, ten, kur turi būti už
degtas pirmas tarptautinis skaučių 
vadovių stovyklos laužas.

Besigėrėdamos gražiais užsie
nio vaizdais privažiavom puikųjį 
Paryžių. Nuo jo reikėjo dar po
rą valandų važiuoti į savo kelio
nės tikslą.

Stotyje mus maloniai sutiko 
Prancūzijos skautininkės. Dar už 
15 minučių atsidūrėm stovykloj. 
Koks čia gražus vaizdas. Didžiu
lėj aikštėj eilėmis išrikiuotos bal
tos palapinės ir apie jas daugybė 
skaučių, tvarkančių stovyklą.

Visos stovyklos dalyvės buvo 
suskirstytos j 10 grupių, kurių 
kiekviena turėjo lyg ir atskirą 
savo stovyklą su virtuve. Kiek
viena grupė buvo pavadinta ku
rios nors Prancūzijos provincijos 
vardu.

Aš ir viena čechoslovakė bu
vom patalpintos į vieną palapinę. 
(Pas mus, paprastai, j tokią pa
lapinę, talpinama 12—15 asm.).

Atvykimo diena buvo paskirta 
susitvarkymui. Vakare Bierville 
pily surengta iškilminga susipaži
nimo vakarienė.

Nuo pirmos dienos prasidėjo 
intensyvus darbas.

Rytą mus žadino taikos bokšto 
varpo skambėjimas ir garsus tri
mito balsas. 9 vai. turėdavom 
visos pilnoj uniformoj rinktis 
aikštėn, kur Prancūzijos skaučių 
himną giedant, buvo keliamos 
Prancūzijos ir visų stovykloj da
lyvavusių tautų vėliavos. Po to 
būdavo trumpas pašnekesys, po 

Musų skautininkai ir Latvijos skautų šefas gen. Gopperis 
Anglijos Stovykloje. „Kario“ klišė.

kurio skirdavo pusvalandį visiš
kos tylos, kad tą pašnekesį ap
galvoti. Nuo 10 iki 12 vai. bū- 
davom laisvos ir tada pasikalbė- 
davom ar tą laiką praleisdavom 
stovyklos skaitykloj.

Po pietų būdavo diskusiniai 
pašnekesiai, liečianti vadovavimą. 
5 v. prasidėdavo linksmoji dalis. 
Čia skautės demonstruodavo tau
tinius šokius, dainuodavom, vai
dindavom, žaizdavom ir t. t.

O kaip malonu prisiminti tuos 
didžiulius liepsnojančius laužus, 
kur smagiai praleisdavom laiką 
ir kurie mus visas suartina, su
stiprina broliškais tarpusavio ry
šiais.

Sekmadienį stovyklą aplankė 
Franc, užsienių reik, ministerijos 
atstovas, daugelis kitų aukštų 
svečių, žurnalistų ir vyrų skautų 
organizacijos atstovų, taip pat ir 
per 100 Paryžiaus skaučių.

Svečiams pagerbti Bierville pi
lyje suruošiami iškilmingi pietūs.

Mudvi pademonstravom keletą 
mūsų tautinių šokiu, kurie visiems 
patiko.

Bierville pilyje Prancūzijos skau
tės suruošė įvairių rankdarbių 
parodą.

Kiekvienos tautos atstovės, ga
lėjo taip pat savo darbus išstatyti. 
Mes išstatėm keletą juostelių, 
rankšluosčių, fotografijų ir keletą 
iliustruotų knygų apie Lietuvą.

Ypatingai svečiai gėrėjosi mū
sų juostelėmis.

Laikas greit bėgo. Rytoj rytą 
reiks palikti stovyklą, kurioje tiek 
naudingų žinių įgavome, taip vi
sos susigyvenom, tiek linksmų 
valandėlių kartu praleidom. Sto
vykloj tą dieną buvo pastebimas 

ypatingas gy
vumas, visos 
skubinosi pa
sikeisti adre
sais, pakalbėti 
ar pasitarti 
vienu ar kitu 
rūpimu klau
simu.

Paskutinio 
laužo, tur būt, 
niekad nepa
miršiu. Kiek 
čia buvo to 
linksmo juo
ko, dainų, įdo-

......S. . ........ Si.O
mių teatrų, kiek širdingų kal
bų.

Po linksmosios dalies buvo 
perskaityta telegrama, kurioje 
Baden-Povellis stovyklai siuntė 
daug geriausių linkėjimų.

Baigiantis, visų šalių atstovės 
lauže uždegė po šakutę, kaip 
simbolį, kad mes visos, Prancū
zijos laužo šviesą nuvešim į mū
sų tėvynę. Po to sukibusios 
rankomis, padainavom atsisveiki
nimo dainą. Tuo ir baigėsi pa
skutinis laužas. Kitą rytą, koks 
buvo liūdnas stovyklos vaizdas: 
palapinės viena po kitos griuvo, 
šiaudų kūgis vis didėjo.

Artinosi atsiskyrimo valanda.
Dvi valandos važiavimo ir vėl 

atsidūrėm Paryžiaus stoty. Iš ten 
visos nuvažiavom į miesto gu- 
bernatūrą, kur buvom iškilmingai 
pasveikintos. Iš čia dar kai ku
rios nuvažiavom uždėti vainiką 
ant nežinomo Prancūzijos karei
vio kapo. Tenai prie didingo 
paminklo stovėjom 14 tautų atsto
vės sukibusios rankom. Po pietų 
nuvažiavome dar į Versalį, ten 
apžiūrėjom parkus, istorinius pa
minklus, kurie regimi liudininkai 
Prancūzijos didybės ir galybės.

Vakare, paskutinį kartą pa- 
spaudusios vienos kitoms rankas 
išsiskirstėm į įvairias puses, ku
pinos naujų sumanymų, naujai 
užmegstų draugystės ryšių ir šir
dingos padėkos mūsų sesutėms 
prancūzėms.

Ar mes kada nors vėl pasima
tysim, nežinia, bet vis dėlto mes 
būsim visuomet surištos mūsų 
gražiais, bendrais Bierville sto
vyklos atsiminimais.

11
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Psktn. J. Kazakevičius.

Studentų skautų draugovė.
1924. X. 16. — 1929. X. 16.

Skautybei Lietuvoje įsikūrus, 
pirmaisiais keliais metais jos ei
les daugiausia užpildydavo jau
nesniųjų klasių moksleiviai. Vi
suomenėj net buvo susidariusi 
pažiūra, kad skautybė tinka tik 
vaikams. Mes, dalyvaujantieji 
toj organizacijoj, jautėme, kad 
dirbam naudingą visuomenei, tau
tai ir valstybei darbą ir skautybė 
tinka ne tik vaikams, bet lygiai ir 
suaugusiam jaunimui.

5-kių metų laikotarpyj stud, skautų draugovės pirmininkai: (iš kairės į dešinę)
1. sktn. K. Kasakaitis (2 sem.), 2. sktn. V. Civinskas (3 sem.), 3. sktn. K. 

Grigaitis (3 sem.), 4. Psktn. J. Kazakevičius (2 sem.).

Todėl jau senai mūsų sąmo
nėj brendo mintis steigti studen
tų skautų draugovę, kuri turėtų 
dar kartą visiems parodyti mūsų 
idėjos rimtumą ir kartu duotų 
progos toliau tobulintis skauty- 
bėje, tvarkant savo studijų metu 
gyvenimą skautiškais pagrindais.

1924 metų rudenį į universite
tą įstojo nemaža skautininkų ir 
skautų, kurių daugumas buvo 
kauniečiai. Tik vienas kitas te
buvo atvažiavęs iš kitų miestų. 
Tuo būdu jau buvo atėjęs mo
mentas, kada galėjo išsipildyti 
mūsų svajonė: mes jau galėjome 
steigti studentų skautų draugovę. 
Vyriausiais iniciatoriais buvo K. 
Grigaitis, V. Civinjkas, S. Stani- 
kūnaitė ir rašantysis šias eilutes.

Susirinkome tuo klausimu pa
sikalbėti, aptarti busimosios drau
govės tikslą ir sutvarkymą.

Kuriamai draugovei perspek
tyvos buvo geros, darbo dirva 

plati. Reikia parašyti įstatų pro
jektą. Čia tai iniciatoriai, pirmo 
kurso studentai, ir susirūpino.

— Klausyk, gal tu, Keistut, 
parašysi, juk tu priimtas į teisių 
fakultetą!

— Ne, jau tik ne aš,—atsakė 
juristas—ir įstatų projektas buvo 
primestas rašyti medikui.

Kuriant draugovę teko gerokai 
susirūpinti daugeliu sutvarkymo 
klausimų. Pavyzdžių neturėjo- 

me, tat teko patiems kombinuoti. 
Pirmiausia reikėjo išspręsti drau
gininko klausimas. Skautų drau
govei turi vadovauti suaugęs as
muo, pilnametis skautininkas, ku
ris daug aukščiau už skautus 
stovi savo išsilavinimu ir prityri
mu. Ką gi mums, studentams, 
teko rinktis draugininku? Išeitis 
buvo tokia, kad vadovavimą te
ko pavesti vienam išrinktam savo 
collegai pavadinus jį draugovės 
pirmininku ir suteikus pagalbi
ninkų.

Dar vienas dalykas teko įvesti, 
nuo kurio pradžioje buvome at
sisakę. Jis remiasi grynai psi
chologiniu momentu. Tai prisi
laikymas akademiško papročio 
skirstyti studentus junjorais ir 
senjorais. Pirmažiemiai studen
tai dažnai esti labai pakelta nuo
taika, kuri turi palinkimo reikštis 
dažnai nevisurnet tinkama kryp
timi. Tokia energingų studentų 

grupė labai praktiška vadinti jun
jorais, kol jie pripranta prie aka
demiško gyvenimo.

Kiek ilgiau teko sustoti ir pa
galvoti dėl santykių su Lietuvos 
skautų brolija, nes klausimas 
komplikuotas. Pirmiausia bro
lija neturėjo statuto. Antras 
dalykas, tai brolijos disciplinari
nis klausimas. Studentai visu- 
inet buvo ir bus pats energin
giausias elementas. Tat vyriau
siame štabe ir įvairiuose jo sky
riuose dirbo ir dirbs nemažas 
studentų skaičius. Tas pat rei
kia pasakyti ir dėl Kauno tunto 
štabo ir jo skyrių bei skautams 
remti draugijos. Tuo tarpu da
lyvavimas tokiems asmenims stu
dentų skautų draugovėj ir ben
dravimas su senesniais ir suau- 
gesniais studentais gali teikti ne
maža naudos, rengiant, pav., 
studentiškų iškilų, pašnekėsiu, 
laužų ir t. t.

Palaikyti tam tikrą kontaktą 
su brolija buvo būtinas reikalas. 
Tai atlikti buvo galima dviem 
būdais: oficialus įstojimas broli- 
jon ir asmeninis kontaktas drau
govės pirmininko su vyriausiuoju 
skautininku. Norint nenusižengti 
subordinacijai, palaikyti kontaktą 
su brolija buvo pasirinktas asme
ninis būdas. Šiam pastarajam pri
tarė ir universiteto vadovybė.

Skautiškos uniformos papildy
mas akademiškais atributais ir 
pasiskirstymas skiltimis teoretiš
kai kliūčių nesudarydavo, bet 
praktikoje nelengva buvo įvykdyti.

Pagaliau, tokiu būdu paruošus 
įstatų projektą 1924.X.16 d. se
natas juos įregistravo. Studentų 
skautų draugovės įsikūrimas uni
versitete kitų akademiškų orga
nizacijų buvo sutiktas gana pa
lankiai, tik kai kurių su labai 
savotiškais pageidavimais.

įstatų projektą buvo pasirašę 
13 asmenų, o pabaigoje pirmųjų 
metų draugovė jau turėjo 22 na
rius. Per kitus dvejus metus 
draugovės narių skaičius išaugo 
iki 44 ir draugovė įsigijo vėliavą. 
Pabaigoje penktųjų metų drau
govėje buvo 72 nariai, tarp kurių 
du garbės nariai (prof. M. Mer
kelis ir d-ras J. Alekna) ir 9 
filisteriai.

Tokiu tat būdu įsikūrusioj! ir 
didėjusi studentų skautų drau-
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govė, turėdama šiek tiek skirtin
gą nuo kitų skautų draugovių su
tvarkymą, savo veikimą stengėsi 
išplėsti dviem kryptimis. Rūpi
nosi savo narių skautiško išsila
vinimo didinimu ir, kad bestudi
juojantieji skautai, suvažiavę iš 
savo gimtų miestų ir atsiskyrę 
studijų reikalui nuo savo drau
govių, kurioms jie priklausė ar 
vadovavo, nenutoltų nuo skau- 
tybės.

Studentų skautų draugovė dėjo 
pastangų, kad skautai užbaigę 
savo studijas su didesniu bagažu 
skautiškų ~ žinių grįžtų į skautų 
darbą. Šiam tikslui draugovė 
turi narius patarėjus—filisterius. 
Ši aplinkybė, be abejo, labai 
svarbi. Juk toks žmogus, pabu-

ŠK AUTŲ AIDAS

vęs keletą metų draugovėj ir už
baigęs savo studijas, lieka visam 
amžiui surištas su draugove ma
terialiai ir moraįiai, lieka skautu 
ir jų prieteliu. Šiaip berniukų ir 
mergaičių draugovėse tarp esan
čių jos narių ir buvusių, jokio 
ryšio, net moralio, nebėra, kas 
nėra girtinas dalykas.

Draugovė savo tikslo siekdama 
šaukdavo bendras draugovės su
eigas, skilčių sueigas, darydavo 
iškilas ir pasilinksminimus. An
troji draugovės veikimo sritis tai 
buvo teikti pagalbą brolijos dar
bui, suteikiant darbininkų vyriau
siam štabui, Kauno tuntui ir da
lyvavimas visuomenės darbe, kaip 
pav., viešose rinkliavose, eise
nose ir t. t.

■ooo'ooo*
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Kiekviena pradžia yra sunki. 
Sunki buvo pradžia ir studentų 
skautų draugovei. Nugalėdama 
įvairias sutinkamas kliūtis ir eida
ma prie savo tikslo, draugovė 
stengėsi eiti savo užsibrėžtais ke
liais — prisidėti prie skautybės 
stiprinimo Lietuvoje.

Draugovei vadovaudavo drau
govės valdyba iš trijų asmenų 
su draugovės pirmininku prieša
kyje. Penkių metų laikotarpyje 
draugovei vadovavo keturi pir
mininkai: sktn. K. Kasaitis, sktn. 
V. Civinskas, sktn. K. Grigaitis 
ir psktn. J. Kazakevičius.

Pradedančiai antrąjį penkmetį 
studentų skautų draugovei, baig
dami, palinkėsime geriausios 
kloties.

/lietuves skautų slcwyklcs.
I Lietuvos skaučių 
vadovių stovykla.
Ta nėra tikra skautė, kuri 

nėra bent keletą dienų išbuvusi 
stovykloje, nes tik ten mes gali
me gerai pereiti visą praktinę 
skautiškų darbų programą. Bet, 
deja, lig šiol Lietuvoje buvo ne
daug stovyklavusių skaučių. Blo
giausia, kad ir pačios vadovės 
ne visos stovyklavo.

Štai šią vasarą Karmėlavos 
miške ant kalnelio subaltavo pa
lapinės, suplevėsavo vėliava..’. 
Po girią pasklido linksmos skau
čių dainelės. Tai pirmoji Lietu
vos skaučių vadovių stovykla, į 
kurią susirinko apie 30 vadovių 
iš įvairių tuntų. Liepos m. 19 die
ną įvyko stovyklos atidarymas. 
Aukštai, virš pušių viršūnėlių, 
iškėlėm savo tautinę vėliavą. O 
štai ir pirmas vadovių stovyklos 
laužas. Jis buvo sukurtas pasku
tiniojo laužo šakute, atvežta iš 
tarptautinės skaučių vadovių sto
vyklos. Susirinko skautės prie 
ugnies, suskambo jų linksmos 
dainelės. Kaip jauku ir gera nak
tį drauge susėdus dainuoti ir įvai
rius dalykus pasakoti prie kaitrios 
liepsnelės. Beveik kiekvieną va
karą prie laužo mums tekdavo 
išgirsti kokį įdomų pašnekesį. 
Lygiai 10 valandą vakare būdavo 
švilpukas gulti. Tada visos sku
bėjom į savo palapinės, kur jau 
laukia minkštas patalėlis (kažin 
ar visose stovyklose minkštas pa

talėlis? Red.). Stovykloje atsar
giai vaikščioja sargybinė, retkar
čiais pakursto prigesusį laužą. 
Pagaliau pradeda rytuose švisti, 
pabunda paukščiai. Dar kiek vė
liau auksiniai saulutės spinduliai 
apšviečia visą aikštę, bet joje dar 
ramu. Ir tik septintą valandą sa
vo skardžiu balsu sirena šaukia 
visas keltis. Tada sukrunta stovyk
la, pasigirsta balsai, vėl prasideda 
linksmas gyvenimas.

Po truputį įėjo darbas į savo 
vagą. Per tas dvi stovyklavimo sa
vaites buvo išeitos patyrimo ir 
vyresniškumo laipsnių programos 
ir suruošta keletas pašnekesių. 
Beveik kiekviena skautė įsigijo 
aukštesnį laipsnį. Na, žinoma, 
be kito ir žaidimų nebuvo mums 
pasigailėta. Nuo ankstaus ryto 
ligi vakaro, tai keno nors pėd
sakais sekdamos, tai pabėgėlį 
gaudydamos ar topografijos nuo

Skaučių vadovių stovyklos dalyvės vėliavos pakėlimo iškilmėse.

traukas braižydamos, lakstėm po 
girią nepraleisdamos progos ir į 
avietės užsukti. Oras buvo pui
kus. Saulutė mums savo spindu
lių nesigailėjo, todėl kiekvieną 
dieną nekantriai laukdavom 12 
valandos, kad galėtumėm bėgti 
į vėsų Neries vandenį. Tuo tar
pu dežuruojančioji skiltis su pie
tumis laukė visų pargrįžtant.

Laikas greitai bėgo, ir mes 
nespėjom pajusti, kaip prabėgo 
tos puikios stovyklos dienelės. 
Štai paskutinis laužas. Nebelinks- 
mina mus dainelės ir vaidinimai. 
Prie paskutinio laužo dvi skau
tės davė įžodį. Vėliau kiekvieno 
tunto atstovės pasiėmė iš laužo 
po šakelę. Jomis jos sukurs di
delius ir galingus laužus savo 
tuntų stovyklose. Tesužiba laužo 
liepsna visuose Lietuvos kam
peliuose!

Voverė.
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Alytaus tunto 
stovykla.

Ji suruošta 5-rių tunto gyvavi
mo metų paminėjimui. Ji prasi
dėjo birželio mėn. 15 d., tęsėsi 
savaitė. Stovykla buvo gražioje 
vietoje, ant Nemuno kranto, prie 
buv. gelžkelio tilto. Stovyklavo 
Mirgos ir Margio dr-vės ir skau
tų vyčių būrelis. Stovykloje daly
vavo ir padėjo ją pravesti aly- 
tiečiai studentai skautai. Stovykla 
buvo gražiai įruošta ir įdomiai 
vedama, ypač buvo įdomūs ben
drieji laužai. Stovyklavimo metu 
suruošta šventė, į kurią atsilan
kė daug svečių iš Alytaus. Sve
čiams labai patiko stovykla ir jos 
gyvenimas. Kitą vasarą norima 
ruošti dar didesnę stovyklą,

St. Raibutis.

I Kauno tunto stovyk
la Ukmergėje.

Vidurvasario saulė žerte žėrė 
savo deginančius spindulius į Pi- 
vonijos pušyną, kuriame parinko 
vietą Ukmergės skautai-ės sto
vyklauti. Svetingas didžiulis Pivo- 
nijos pušynas priėmė savo prie- 
globstin ne vien brolius—seses 
ukmergiečius, bet ir atvykusius 
kauniškius su pirmuoju stovyk
los viršininku psktn. V. Pečiūra 
priešaky.

Neilgai džiaugėsi stovykla mū
sų Vytautas: jis turėjo grįžti į 
dulkėse paskendusį Kauną. Išvyk
damas stovyklos vadovavimą per
davė skautams remti dr. Ukmer
gės skyriaus, pirmininkui gerb. 
mokyt. E. Kulviečiui. Naujam 
viršininkui sumaniai ir energin
gai vadovaujant stovykla, kad 
mums ir labai nenorint pasi
baigė.

Gražiame Pivonijos pušyne 
stovyklavo per 50 skautų ir skau
čių. Pastarųjų skaičius nedidelis, 
bet už tat iš jų buvo ūkio mi- 
nisteris, sesutė J. D., kuri labai 
vykusiai tvarkė ūkio reikalus. 
Nė karto neteko girdėti, kad koks 
skautas būtų nusiskundęs nepri- 
valgąs ar blogo maisto valgąs. 
Ne! Visi valgydavo kiek norėjo 
ir valgydavo labai skaniai. Tos 
stovyklos praktik-a parodė, kad 
tinkamiausia skirti ūkio ministe- 
ris iš skaučių.

Stovyklaujančius ir gausiai at
silankančius svečius prie laužo 
linksmino, scenos vaizdeliais, 
anekdotais ir broliukai J. B. Kl. 

ir kiti. Ypač buvo mėgiamas ma
žasis Nero.

Stovykloje buvo išeita tam tik
ra programą. Topografiją aiški
no pulko karininkai, pirmąją pa
galbą—apskr. gydytojas. Buvom 
drausmingi ir gerai susigyvenom.

Kai reikėjo atsisveikinti, dau
gelio akyse žibėjo gailios ašaros. 
Čia viskas tapo miela, malonu.

Bet viltis, kad kitąmet vėl pa
simatysim didžiulėje tunto sto
vykloje, neleido per daug liūdėti, 
bet sakyte sakė: „Grįžk prie savo 
tiesioginių pareigų, dirbk ir ruoš
kis kitai stovyklai“.

Stovirpa.

II-ji Kauno skautų 
stovykla.

Pasinaudodami gražia vasara 
mūsų skautai nepasitenkino su-

Skaučių vadovių stovyklos vyresnybė 
ir Panevėžio skautės, toj stovykloj 

dalyvavusios.

ruošę vieną stovyklą kartu su 
Ukmergės skautais, bet suruošė 
dar A. Panemunės miške II-ją, 
nuo liepos m. 3 d. iki 11 d. 
Stovyklavo apie 30 — 40 skautų.

Liepos m. 6 d. stovyklon at
silankė Kauno tuntininkas irvyr. 
štabo adjutantas, kurie paskum 
kartu su skautais pernakvojo ir 
dalyvavo iškilmingame pirmajame 
lauže. Liepos m. 7 d. aplankė, 
viešįs Kaune, vienas Amerikos 
tuntininkas sktn. J. Wise, kuris, 
apžiūrėjęs stovyklą ir keletą va
landų paviešėjęs, išvyko. Liepos 
m. 9 d. stovyklon atsilankė at
vykusi Kaunan vokiečių skautų 
ekskursija (27 skautai), kuri 
pavaišinta ir linksmai pažaidė. 
Be šių, gausiai stovyklon apsilan
kydavo skautų tėvai ir visuomenė. 
Nors oras nebuvo puikiausias, 
tačiau, visi skautai noriai dirbo 
ir džiaugėsi maloniu stovyklos 
gyvenimu. Bet štai stovyklavimo 
laikas prabėgo. Paskutinę sto
vyklos dieną (liepos m. 11), 
stovyklą užbaigėme švente. Pa

skutinis didžiulis laužas, linksmos 
dainos ir žaidimai paliko atmintini. 
Visi kupini energijos ir pasiryžimo 
baigėme stovyklą. V. Vėversėlis.

Panevėžio raj. tunto 
stovykla.

Stovykla įvyko Sonžilos pušy
ne (7 klm. nuo Panevėžio) bir
želio mėn. 18—28 dienomis (12 
dienų). Stovyklavo 12 skaučių ir 
8 skautai. Skaučių stov. viršinin
ku buvo skilt. O. Kazokaitė, 
skautų—skilt. A. Gabrėnas. Sto
vyklose pastatytos 5 didelės pa
lapinės, įruošta laužavietė, stalai, 
saulės laikrodis, virtuvė. Susisiek
ti su miestu buvo suorganizuotas 
dviratininkų paštas. Stovykla pa
vyko gerai, tuo labiau, kad oras 
beveik visą laiką buvo kuo gra
žiausias. Joninių naktį suruošta 
iškilmės su įdomia laužo progra
ma. Pakviesta svečių iš Panevė
žio ir apylinkės kaimų jaunimas.

L.

Skautai, plačiau į pa
saulį!

Skautai, kur jie ne būtų, stengiasi 
vis daugiau įsigyti žinių ir vienas kitą 
geriau pažinti, susiartinti.

Šiam tikslui atsiekti geriausias bū
das yra tarpusavis skautų susirašinė
jimas, korespondencija.

Susirašinėdami mes kuo puikiau
siai žinosime vieni kitų veikimą, pa
pildysime savo žinijos sritį naujomis 
žiniomis ir geriau pažinsime vieni 
kitų darbo sąlygas. Susirašinėdai su 
mūsų skautais, mes Lietuvą geriau 
pažinsime, o koresponduodami su 
kitų šalių skautais — puikiai galėsime 
pažinti užsienį ir jų skautus, o tas 
skautams yra būtina. Šiuo būdu ne 
tik patys turėsime didelės naudos, 
bet ir padėsime susipažinti užsieniui 
su Lietuva, prisidėsim garsinti Lietu
vos vardą. Anglijos, Amerikos ir kitų 
valstybių skautai labai įdomaujasi 
Lietuva ir mūsų skautais ir nori su
sirašinėti.

Čia yra plati skautų darbo dirva, 
bet, deja, mes ją blogai išnaudojame.

Todėl, broliai skautai, nieko ne
laukdami imkite plunksną į rankas ir 
pradėkite šį darbą.

Susirašinėjimui su užsieniu adresų 
galite gauti vyriausio skautų štabo 
užsienio dalyje, arba pas Kauno tunto 
I skautų vyčių draugovės užsienio 
korespondentą (Kaunas, Laisvės al.20).

Vyr. skltn. V. Kizlaitis.
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biustą mirusieji.
A. A.

MARYTĖ ANDZIULYTĖ

studentė skautė, junjorė, mirė š. m. lie
pos mėn. 16 d. ir palaidota Marijampolės 
kapuose. Nuliūdus stud, skaut. draugovė.

A. A.
Paskaut. JUOZAS DABULEVICIUS, 

buv. Marijampolės tunto tuntininkas, po 
ilgos ir sunkios ligos mirė š. m. spalių mėn. 
21 d. ir palaidotas Igliaukos kapuose.

Giminėms ir artimiesiems reiškia gilios 
užuojautos nuliūdęs Marijampolės tuntas.

Valentinavičių šeimai, dėl netikėtos jų 
sūnelio, broliuko, mūsų

vyresniojo skiltininko a. a. VACIO 
mirties, reiškia gilios užuojautos

I-mos Kauno tunto sk.vyčių 
dr-vės S. Daukanto būrelis.

A. a. vyr- skilt. Vacys Valentinavičius.
Ji amžina, ir mes negalim būt už ją tvirtesni, bet mes galim būt su ja lygūs, 

nes mes taip pat amžini. VI. Putvinskas.

A. a. Vacys gimė 1910 m. rug
sėjo mėn. 28 d. Varniuose. Tė
vai, neturtingi žvejai, Vaciui pra
džios m-klą baigus, toliau leisti 
mokytis nebūtų Įstengę. Bet Vacys, 
nors mažas, su prigimtu žvejiš
ku energingumu ryžtasi pradėtą
ją mokymosi darbo vagą toliau 
varyti. Dėdei, p. Pociui, suglo- 
bus, Vacys įstoja į Šiaulių vals
tybinę gimnaziją. Čia 4 kl. bai
gęs pereina į vietinę mokytojų 
seminariją. Iš Šiaulių mok. se
minarijos, jo globėjams p.p. Po
ciams persikėlus Į Kauną, Vacys 
išstoja ir kartu su globėjais at
važiuoja Į Kauną. Čia įstoja į S. 
Daukanto mok. seminarijos III 
kursą. Bet, deja, žiauriam kirmi
nui jo sveikatą paėdus, Vacys 
trečio kurso nebaigia ir auklėtojo 
patariamas ir guodžiamas, kad 
kitus mokslo metus, sveikatai 
pagerėjus, būsiąs ketvirtajame 
kurse, išvyksta pas tėvelius pail
sėti, sveikatos pataisyti. Bet... jos 

nepataiso, ir liepos mėn. 23 die
nos rytą žiaurioji mirtis išplėšia 
gerąjį Vacį iš tėvelių rankų...

A. a. sk. vytis vyr. skilt. Vacys Va
lentinavičius.

A. a. Vacys buvo aktingas 
skautas. į skautų organizaciją į- 
stojo 1924 m. kovo mėn. 29 d. 

Buvo Šiaulių tunto II ,,Lapinų“ ir 
vėliau V Daukanto dr-vėse. Už 
darbštumą, pavyzdingumą ir di
delį skautiškų žinių bagažą Šiau
lių tunte buvo pakeltas į paskil- 
tininkus ir į skiltininkus.

Persikėlęs j Kauną įstoja į 
skautų vyčių Simano Daukanto 
būrelį ir visą laiką buvo būrelio 
vado padėjėju ir 1-os skautų vy
čių dr-vės štabo nariu. 1929 m. 
balandžio mėn. 28 dieną pakel
tas į vyr. skiltininkus.

A. a. Vacys buvo gero būdo, 
dorovingas, tylus, darbštus; buvo 
geras sūnus, brolis, draugas..

Liūdime netekę Tavęs, Vaceli, 
ir tikimės nepasimatę ketvirtame 
kurse pasimatyti pas gerąjį ir gai
lestingąjį Dieva.

Ilgai, ilgai gedės netekę Tavęs 
lapinai, ilgai nepamirš Tavęs 
daukantiečiai...

5. Dainora.
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Šventąja, Nerimi, Ne unu, Jūra... v. j.
Šią vasarą pavyko Enrikui ir 

man įvykdyti seną mūsų svajonę 
—pakeliauti upėmis. Vieną va
karą traukinėlis atvežė mus ir 
mūsų valtelę iš Panevėžio į 
Anykščius, kur pernakvojome 
svetinguose p. Žukausko-Vienuo
lio namuose, o rytą jau pradė
jome kelionę. Po šešių dienų 
pasiekėme Kauną, o dar po še
šių—mūsų tikslą—Tauragę. Be
veik per visą tą laiką buvome 
po grynu dangumi.

Keliavome lengva valtele—dvi
viete bąidarka, kurią Enrikas per 
žiemą pats pasidirbo. Lengvi me

Žemai ^(kairėj) baidarka „Pramoga“, kuria keliavome, būrių kelionėje 
neturėjome, jos padarytos vėliau. Valty sėdi jos konstruktorius H. Čerkesas. 
Dešinėj — ties Jonavos tiltais per Nerį. Viršuj (kairėj) palapinė, po kuria 
praleidome audringą naktį VII.4. Enrikas iškišęs galvą šypsosi. Dešinėj — 

sieliai Šventojoj, netoli Anykščių; Enrikas nuėjo ieškoti Puntuko.

diniai griaučiai aptempti drobe 
(paprastais maišais nuo cukraus) 
ir kelis kartus gerai ištepta pa
kasto dažais. Tuo būdu valtelė 
pasidarė visai neperšlampama. 
Ji galėjo pakelti gana didelį sun
kumą. Prireikus keliauti sau
suma, galima buvo valtelę pasta
tyti ant ratukų. Jos vardas buvo 
„Pramoga“, vėliavutė mėlyna su 
balta lelija. Keliavome skautų 
uniformoje.

Mūsų dienos buvo paprastai 
tokios. Kėlėmės 6 v., maudomės, 
verdamės pusryčius, susitvarkome 
ir apie 8 v. išplaukiame. Kelias 
valandas smagiai iriamės, vėliau 
duodam srovei mus nešti. Sau
lutė šildo, srovė greitai neša baltą 
valtelę, tik stebies^ kaip mainos 
krantų reginiai. Paprastai plau
kėme net be marškinių. Saulės 
vonios geras dalykas, tik reikia 
iš lengvo prie jų priprasti—pa
tyriau tą tiesą ant savo kailio. 
Po dviejų dienų odą paraudona

vo, o vakare pradėjo krėsti dru
gys. Pasidariau atsargesnis. Enri
kas per kelionę pasidarė rudas, 
kaip indėnas. Vidurdienį kiek pa
silsime, pavalgome, ir vėl plau
kiam pirmyn. Priplaukiam mies
telį—rašome laiškus, vienas ei
nam jų įmesti ir parsinešti duo
nos. Vėl plaukiame, kol saulė 
pradeda vakarop linkti. Apie 6 v. 
sustojame išsirinkę gražią vietą, 
tvarkomės nakčiai, verdamės va
karienę. Sutemsta, mes, šiltai ap
sivilkę (kaip praversdavo tada il
gos kelnės ir gimnazisto švarkas), 
sėdime prie ugnelės, šnekučiuo- 

jam, prisimenam namus. Pagaliau 
ugnelė gęsta, užmiegame—jokių 
sargybų nestatydami. Rytą vėl 
tęsiam kelionę. Paskutinėmis ke
lionės dienomis oras sublogėjo, 
bet neprivertė mūsų pasiduoti.

Jautėmės lyg atskirti nuo žmo
nių, vieni atsidūrę gamtos prie
globsty. Vien savimi, vien savo 
jėgomis turėjome pasitikėti, Jr iš 
niekur nelaukti pagalbos. Žmo
nes retai matydavom, nebent kar
tais kaimiečiai nustebę lydėdavo 
akimis keistą mūsų valtelę. Lenk- 
tyniuodavom su sielininkais, arti 
pažinom jų sunkų, vargingą, bet 
taip artimą skautams gyvenimą, 
įdomios jų šiaudinės palapinės — 
lietaus nepermarkamos ir šiltos. 
Skautams vertėtų pasimokyti jas 
daryti, o prie progos nesarmata 
būtų tas lietuviškas palapines ir 
užsieniui parodyti.

Graži yra Šventoji, ypač nuo 
Anykščių iki Ukmergės ir keli 
paskutiniai kilometrai prieš įte

kant į Nerį. Gražūs jos aukšti, 
eglynais ir pušynais užžėlę kran
tai. Ji labai srauni, vietomis mūsų 
valtelę nešė, kaip šiaudelį. Jos 
tyras šaltas vanduo tinka gerti ir 
kvepia lyg pušų sakais. Neris 
lėtesnis, kai kur labai gražus, 
Kauno radio stiebai jau iš tolo 
matomi. Plačiajame Nemune sau
giai jautėmės ir mėgdavom pasi
supti ant garlaivio sukeltų bangų.

Mudu ilgai minėsime audringą 
naktį iš liepos 4 į 5 d. Jau iš 
vakaro lynojo. Rūpestingai pasta
tėme palapinę. Neapsirikome. 
Greit pradėjo smarkiai lyti, naktį 
žaibavo ir griaudė beveik be per - 
traukio. Ties mumis kitame Ne
muno krante, Skirsnemunėje, žai
bas uždegė namus. Pukšėdamas 
sunkiai prašliaužė Kauno link 
vienintelis šią naktį garlaivis—vi
sai netoli nuo mūsų palapinės. 
Protarpiais mes užmigdavom, su
sivynioję su galva į antklodes, 
kol smarkesnis trenksmas nenu
vydavo miego.

Kitą dieną negalėjome prieš 
bangas plaukti — vilkome valtį 
eidami krantu, tokiu būdu nuė
jome 19 klm. Ties Jurbarku tu
rėjome persikelti per Nemuną. 
Tas persikėlimas truko pusę va
landos. Čia valtelė parodė savo 
gerus privalumus—buvo pastovi, 
bangos neužpildavo per kraštus.

Buvome kartą beveik kontro- 
bandininkais pasidarę. Nežinoda
mi tvarkos, neužsiregistravome 
Smalininkų muitinėje, tai už ke
liolikos kilometrų mus sulaikė. 
Bet viskas baigėsi gerai, valdi
ninkai palinkėjo atsisveikinant lai
mingos kelionės, ir perspėjo, 
kad nesustotume prie vokiečių 
kranto. Greit pasiekėme Jūrą, ja 
plaukti prieš srovę buvo sunku. 
Netoli Tauragės visai nebegalė
jome plaukti, nes upė buvo už
tvenkta nesenai paleistais popier
medžiais (kaip žmonės sako: „run- 
kuliai ėjo“). Turėjome laivą iš
kelti ir paskutinius kelis kilomet
rus su nuotykiais vežti jį keliu. 
Pagaliau mes Tauragėje. Kelionė 
baigta. Rengiame planus kitai va
sarai. Netrukus atsidūrėme senai 
matytų namiškių tarpe. Verta 
buvo keliauti vien dėl to džiaugs
mo grįžti į namus, ilsėtis po ke
lionės. Bet per tą kelionę daug 
matėme, daug pasimokėme, savo 
jėgas išmėginome, atminimų ir 
fotografijų krūvą parsivežęme,
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Kas naujo vyriausiam 
skautų štabe.

Paaukštintas vyriaus, skau
tininkas. Per kariuomenės šven
tę š. m. lapkr. m. 23 d. mūsų 
vyriausias skautininkas ir Šaulių 
sąjungos viršininkas majoras Kal- 
mantas paaukštintas į pulkininko 
leitenanto laipsnį. Ta proga jį 
sveikino daugelis skautų vadovų.

Vyr. sk. štabo sąstatas po 
vasaros atostogų kiek pasikeitė: 
vyr. sktn. pulk. Įeit. M. Kalman- 
tas—vyriausias skautininkas vyr. 
sk. štabo viršininkas; sktn. /1/zZ. 
Saulaitis—adjutantas ir bendros 
dalies vedėjas; sktn. K- Laucius— 
ūkio dalies vedėjas; sktn. A. Gra- 
ževičius — kultūros ir propagan
dos dalies vedėjas; vyr. sklt. 
Stankūnas — 1. e. užsienio dalies 
vedėjo p.; sktn. E. Barščiaus- 
kaitė — skaučių skyriaus vadė; 
sktn. P. Svetulevičius — skautų 
vyčių skyriaus vadas; Korzanas— 
1. e. jūros skautų skyriaus vado 
p. ir sklt. Urbonavičiūtė — 1. e. 
vilkiukų ir paukštyčių skyriaus 
vado p.

Vyr. sk. štabas posėdžiauja 
kas savaitę. Be to posėdžius 
daro įvairios štabo komisijos ir 
skyrių štabeliai.

Prie vyr. sk. štabo sudarytas 
centralinis Vytauto Didž. sukaktu
vių skautų komitetas, kuris rū
pinsis j jubiliejų įtraukti visus 
skautus-es ir tinkamai suorgani
zuoti brolijoj mūsų Didžiojo Ku
nigaikščio Vytauto minėjimą. Ko- 
mitetan įeina vyr. sk. štabo adju
tantas sktn. A. Saulaitis (kom. 
pirminiu.), studentų skaut dr-vės 
pirmininkas sktn. Juozaitis ir 
Kauno tunto atstovas sklt. Čepas. 
Be to komitetas, reikalui esant, 
kooptuos reikalingų žmonių. 
Centr. komiteto atstovas įeina į 
vyriausįjį iškilmių komitetą.

Rūpinamasi literatūra. Ati
tinkami vyr. štabo skyriai nori 
paruošti vilkiukams ir paukšty
tėms, ypač jų vadams, ir skau
tams vyčiams reikalingos litera
tūros. j šį darbą kviečiami ir 
kiti skautai-ės, kas gali ir nori 

prisidėti. Darbas jau pradėtas. 
Rašykite vyr. štabo adresu.

Darbo planas ir sąmatos (se
kantiems metams) intensyviai ruo
šiamos. Skyrių vadai savo skyrių 
štabuose smulkiai nagrinėja 1930 
metų veikimo « programas, jas 
tvarko. O ūkio dalies vedėjas 
jau lygina vyr. štabo biudžetą 
ateinantiems metams.

Pramogoms medžiagai rinkti 
ir tvarkyti kultūros ir propagan
dos skyrius ruošia atitinkamą 
projektą. Norima surinkti įdo
mesnius skautiškų pramogų da
lykus ir, ateityje, išleisti, kad ga
lėtų skautai ne tik savo sukūrę, 
bet ir kitų sukurtais dalykais pa
sigrožėti, jais pasinaudoti.

Kultūros ir propagandos sky
rius nori sudaryti įvairios skau
tiškos literatūros knygynėlį. Be 
visų lietuvių kalba išėjusių leidi
nėlių į šį knygynėlį bus priimama 
ir užsienio ^skautų organizacijų 
spaudiniai. Šis knygynėlis ištikro 
būtų naudingas skautų vadams, 
kurie moka svetimų kalbų ir gy
vena Kaune.

,.Skautų Aido“ reikalai visiems 
svarbūs. Vyr. skautų štabas nuo 
Naujų Metų mano kreipti ypa
tingo dėmesio į brolijos organą. 
Norima šiek tiek, pagal pačių 
skaitytojų pageidavimus, pertvar
kyti ir laikraščio turinys. Gal 
būt galės būti kiek pigesnis. Tik 
reikia, kad visi vadovai ir skau
tai-ės juo labiau rūpintųs.

Pasitraukia psktn. Merkis ir 
Zabarauskas. Beveik 3 metus 
„Sk. Aido“ redakcijoj dirbę pa- 
skautininkai Jurgis Merkis ir 
Edvardas Zabarauskas dabar iš 
redakcijos išėjo. Jų darbas ir 
pastangos tobulinant mūsų bro
lijos organą nepaliko be vaisių. 
Iš savo pusės linkime jiems ge
riausio pasisekimo.

Sk. remti draugijos suvažia
vimas įvyko š. m. birželio mėn. 
25 d. Kaune. Aptarti kurie-ne- 
kurie svarbesnieji organizacijos 
reikalai ir išrinkta nauja centro 
taryba. Numatyta pakeisti dr-jos 
įstatai. Projektą paruošti suva
žiavimas pavedė centro tarybai.

Išrinktoji taryba pasiskirstė pa
reigomis taip: pirmininkas dr. J. 
Alekna, vice-pirmininkais pulk. 
Įeit. Šarauskas ir sktn. Ign. Ta
mašauskas, iždininkas kpt. Tiškus 
ir sekretorius sktn. V. Civinskas.

Be jų tarybon įeina vyriausias 
skautininkas ir vienas vyr. sk. 
štabo narys.

Naujoji valdyba užsimojusi 
energingai dirbti.

Daugelyje miestų steigiasi nauji 
sk. remti dr-jos skyriai. Vis di
dėja mūsų prietelių skaičius.

Musų tuntuose.
Alytaus tuntas.

Atsisveikino su tuntininku. 
Alytaus tuntininkas sktn. mok. 
S. Slavėnas šį rudenį turėjo 
apleisti Alytų. Tunto sueigoje 
tuntininkas atsisveikino su savo 
skautais. Sktn. S. Slavėnas daug 
padėjo energijos betvarkydamas 
Alytaus tuntą. Jis 1924 m. pa
vasarį organizavo ir vadovavo 
pirmajai Alytaus Vytauto dr-vei, 
o nuo 1926 m. rudens atsistojo 
tunto priešakyje. Tunto skautai 
labai nuliūdo skirdamiesi su savo 
mylimu tuntininku. Jie Jam dė
koja už gerą širdį ir visas jo 
pastangas, ir linki laimės ir sėk
mingos darbuotės ir toliau.

Tunto skautai.
Dabar tuntininko pareigas L e. 

pasktn. J. Naujokaitis. Tunte 
yra dvi dr-vės: skaučių Mirgos, 
skautų Margio ir skautų vyčių 
būrelis. Mirgos dr-vės dr-kė yra 
mok. p. Steponaitienė. Margio 
dr-vei vadovauja pasktn. S. Rač
kauskas. Viso yra apie 120 skau- 
tų-čių.

Skiltininkų kursai prasidėjo 
š. m. rudenį ir tęsis iki Kalėdų. 
Kursų vedėjas pasktn. J. Naujo
kaitis, jo padėjėjas paskt. Rač
kauskas. Dėsto gimn. mokytojai 
ir šiaip rėmėjai: p. direkt. Vait
kevičius, kun. Kirvelaitis, mok. 
Dineika, mok. Steponaitienė, dr. 
pul. Puodžiūnas, Įeit. Tumas, 
dr. Janavičius. Grynai skautiškus 
dalykus dėsto vedėjas su padėjė
ju. Kursų pabaigoje klausytojams
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bus egzaminai ir juos išlaikiu
siems bus išduoti atatinkami pa
žymėjimai. Roresp.

Kauno rajono tuntas.
I Algirdo dr-vėje. Algirdo 

dr-vė nenutraukė ir vasaros atos
togų metu savo darbo. Susiskirs- 
čius mažesniais būreliais darė 
sueigas, iškilas. Draugovės skau
tai aplankė Botanikos sodą.

Prasidėjus mokslo metams drau
govė pradėjo vėl smarkiai dirbti. 
Sutvarkytas knygynėlis, kuriame 
yra per 100 knygų. Rudenį 
dr-vėje tuntininkas padarė revizi
ją. Revizijos išdavos dar nepa
skelbtos.

Skautų globotojas. „Aušros“ 
bern. gimnazijos vadovybė pa
skyrė 1 ir IV dr-vėms globėją 
mokyt, p. Klemą, kuris iš pat 
pradžios energingai ėmėsi dirbti 
ir visomis išgalėmis stengiasi pa
lengvinti skautų veikimą gimna
zijoj.

Tunto štabo nutarimu dabar 
kiekvienas skautas privalo nešio
ti skautų lelijėlę ženklelį. Gimna
zijos vadovybė gerb. globėjui p. 
Klemui prašant, kliūčių nedaro. 
Iki šiol „Auš.“ gimn. tik mo
kyklos ženkliuką buvo galima 
dėvėti.

Dabar dr-vė energingai ruošia
si tunto ruošiamajai per Tris 
KaraliusKauno neturtingiems vai
kams Kalėdų eglaitei. Al. K.

Sukruto VI Mindaugo drau
govė. Ryšy su energingu tunti- 
ninko susirūpinimu ir dr-vės va
dovybės pakeitimu, ši dr-vė 
smarkiai sukruto. Nuo 30 narių 
pašoko per 40. Pati atgijusi, ji 
atgaivino jau beveik visai mirusią 
skaučių Laimutės dr-vę, kurios 
narių skaičius nuo 2 pašoko iki 
20 su viršum. Tuntininkui suti
kus, Laimutės dr-vė laikinai yra 
prijungta prie jos geradarės Min
daugo dr-vės. Skiltininkų ir visų 
skautų nuotaika ugninga, roman
tiška. Dirba ir dar daugiau nori 
dirbti. Pasiryžę Napoleono kalną 
nugriauti. (Su tuo dalyku atsar
giau. Red.). Draugovė sueigas 
daro kas dvi savaiti o kartais ir 
dažniau. Šančių vid. mokyklos 
p. direktorius labai maloniai leidžia 
naudotis mokyklos patalpa suei
goms. Jau energingai tvarkoma 
pagal sktn. P. Jurgelevičiaus ir 
kitų receptus dr-vės kanceliarija, 
kurios iki šiol nebuvo. Ruošia 
vakarą. Po Kalėdų žada išleisti 
dr-vės laikraštėlį. Nori ir bando 

susirašinėti su kitomis Kauno ir 
kitų tuntų dr-vėmis. Ugnies, me
džiagos ir kūrentojų yra. Dr-vės 
naujas obalsis — kad daugumos 
Šančiuose gyvenančių moksleivių 
šūkis būtų budėk!

Rapolas Lapelis.

Panevėžio raj. tuntas.
Tuntininko padėjėju pakvies

tas vyr. Įeit. Jonaitis. O nauju 
tunto adj. paskirtas vyr. skilt. 
Art. Jurgutis, skaučių skyr. ve
dėja—vyr. skilt. J. Nokutytė.

Paskaita. Š. m. rugsėjo mėn. 
15 d. tuntininkas sktn. St. Žu
kaitis Mokyt, seminarijos salėje 
padarė pranešimą apie įvykusią 
Anglijoje pasaulin, skatųstovyklą ir 
konferenciją Prieš paskaitą p.Mi- 
čiulis, skautams remti dr-jos pir
mininkas, nupasakojo apie skau
tuos siekimus ir skautų judėjimą 
užsieny. Paskaitoje buvo rodoma 
fotografijos. Salėje buvo pilna 
tunto skautų ir Panevėžio visuo
menės.

Rudens laužas. Rugsėjo m. 
29 d. skautai kūrė laužą Skaista- 
kalny. Tai buvo lyg atsisveikini
mas su vasara. Prie šio pasku
tinio laužo „pasišildyti“ susirinko 
visi Panevėžio skautai ir skautės 
ir skaitlinga skautams prijaučian
ti visuomenė. Laužo programa: 
dainos, šūkiai, rakietos, teatras, 
šokiai, deklamacijos—praėjo gy
vai ir įspūdingai. Laužui gęstant, 
atsilankiusių svečių vardu p. Čer
kesas dėkojo skautams už šią 
malonią savotišką pramogą.

Skiltininkų kursai pradėjo 
veikti nuo pat mokslo metų pra
džios,skiltininkų sueigos daromos 
beveik kas sekmadienį, dėsto ži
novai—mokytojai, Karininkai ir 
daktaras. Kursams vadovauja sk. 
vytis vyr. skilt. H.Lukoševičius.

Sukaktuvės. Š. m. gruodžio 
m. 9 d. Panevėžio Loji Birutės 
dr-vė kukliai minėjo savo 9-rių 
metų sukaktuves. į minėjimo su
eigą svečių pakviesta tik dr-vės 
globėja p. mokyt. Jasaitytė ir 
tuntininkas sktn. kap. Žukaitis. 
Tai seniausia Panevėžio skaučių 
dr-vė, viena pirmųjų Lietuvoje. 
Ji davė brolijai nemaža įžymių 
skautininkių, per jos eiles perėjo 
daug skaučių. Kitais metaisdr-vė 
ruošiasi tinkamai paminėti savo 
dešimtmetį. L.

Utena.
Aplankė tuntininkas. Š. m. 

lapkričio mėn. 10 d. Utenos skau
tus aplankė tunt. sktn. Žukaitis 

ir prov. skyr. ved.-skilt.xH. Čer
kesas. Po pamaldų gimnazijos 
salėje sušaukta sueiga. Čia tun
tininkas papasakojo apie pasau
linę jamboree Anglijoje, o prov. 
skyr. vedėjas kalbėjo apie skau
tus vyčius ir jų veikimą. Čia Tunti
ninkas patikrino Utenos d-vių vei
kimą, skautai gerai laikosi. Gimna
zijoje veikia skautų Basanavi
čiaus, skaučiųMildos ir skautų vy
čių dr-vės. Yra dar miesto skautų 
(ne moksleivių) skiltis ir apie 40 
paukštyčių ir vilkiukų. Koresp.

Giedraičiai.
Skautai veikia. I-ji Giedraičių 

Geležinio Vilko dr-vė nesnaudžia. 
Pasinaudojusi gražiu rudens oru 
surengė keletą iškilų. Dr-vės ei
lės vis didėja. Paskelbtas konkur
sas—aprašyti skautų įstatus. Spa
lių m. 28 d. dr-vė mokėsi šau
dyti. Viens giedraitiškių.

Šiaulių raj. tuntas.
Keičiasi vadovybė. Tuntinin

ko padėjėjas sktn. K. Palciauskas 
persikėlė mokyti į Panevėžio 
apskritį. Pask. Augulis, tunfo 
adjutantas, šiemet baigs mokyto
jų seminariją ir todėl pasitraukė 
nuo šių pareigų. Adjutantu pa
skirta I Mirgos dr-vės dr-kė vyr. 
sklt. Gr. Venclauskaitė (Šiauliuo
se tos pareigos pirmą kartą pa
kliuvo į moteriškas rankas). Šio
kių tokių pasikeitimų yra ir tun
to štabo sąstate ir rajono dr-vių 
bei atsk. skilčių vadovybėse. 
Naujieji dirba energingai. Mūsų 
rajono skautai veiklūs, neatsilieka 
nuo centrinių, o šie neužsileidžia 
aniems. Juo gyviau, tuo geriau!

Spalių m. 9 d. įvairiose ra
jono vietose skautai-ės atitinka
mai minėjo. Šiauliuose prie Vil
niaus ąžuolo, dalyvaujant orga
nizacijoms ir skaitlingai visuome
nei, skautai kūreno laužą, kurį 
uždegė senas lietuvių veikėjas 
aušrininkas Miglovara (Miliaus
kas). Skautų vardu buvo pasa
kyta kalbų, o skautės gražiai pa
deklamavo.

Vadovų!... Mūsų rajone jau
čiame šiokią tokią skautų vadovų 
stoką. Vyresnieji skautai, baigę 
mokyklas, išvažinėja ir palikę 
jaunieji vieni patys nesugeba tin
kamai tvarkytis. Tuo reikalu 
labai rūpinamės. Norim aktingiau 
į darbą įtraukti mokytojus. Be 
to ruošim vadovų kursus. Net 
pavydžiam Kaunui, kur suvažiuoja 
tiek daug gerų darbininkų.

Leidžia L. Sk. Brolija Ats. Redaktorius Ant. Saulaitis
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I Vytauto dr-vei Šiauliuose 
š. m. lapkr. m. 26 d. sukako 
8 metai (amžiaus užtenka, jau 
gali j vilkiukus rašytis. Red.). 
Buvo didelės iškilmės. Sueigoj 
dalyvavo visi Šiaulių skautai. O svei
kinimų—devynios galybės. Nors 
skautai didumo kaip žirniai (yra, 
gal ir didesnių), bet malonu, kad 
iš mūsų dr-vės yra išėję daug 
skautininkų, kurių dalis ir dabar 
aktingai brolijoj dirba. Mes juos 
vysimės.

II Lapinų dr-vėje vyksta 
šioks toks persiformavimas. Kaip 
gen. Burt’o skydų laimėtojai, ži
noma, nenorės atsisakyti tos 
skautiškos garbės ir vėl stengsis 
nebūti užpakalinių eilėje. Vyrai 
gyvi ir energingi. 1930 m. pra-

Skautų vyčių ramovė.
(Tęsinys).

Latvijoj turi 400 narių. Veiki
mas geras, bet vis dar atliekama 
organizavimosi darbas. Norint 
įstoti j roverius, reikalinga būti 

1 patyrimo laipsnio skautu ir dar 
būti įsigijusiam daug įvairių kitų 
žinių.

Amerikoj visi skautai vadina
mi bendru vardu „scout“ pride-

Amerikos skautų jubilėjus.
Jungtinių Amerikos Valstybių skau

tai (Boy Scouts uf Amerika) kitąmet 
rengiasi švęsti savo 20-ties metų su
kaktuves. Sukaktuvių šventė tęsis vi
są savaitę, vasario mėn. 7—13 d., nes 
vasario mėn. 8 d. yra Amerikos skau- 
skautų įsikūrimo data, o vasario mėn. 
12 d. — tautinė amerikonų šventė — 
Linkolno gimimo diena. Sukaktuvėms 
minėti pradėta ruoštis jau šiemet. Per 
tą savaitę visos šalies skautai paro
dys visuomenei, ką jie gali ir moka 
padaryti. Programoje numatomos ei
senos gatvėmis, pranešimai per radio 
ir šiaip suruoštose paskaitose, demon
stravimas mokyklose pirmosios pa- 

džioje bus žymi dr-vės sukaktu
vių šventė.

V Daukanto . dr-vėje (mo
kytojų seminar.) skautų skaičius 
šiemet labai padidėjo. Ir visi vy
rukai „iš stuomens ir liemens“. 
Yra ko žiūrėti. Iš kariuomenės 
atsargos leitenanto laispniu grįžo 
senas dr-vės skautas Korsakas, 
dabar jis smarkiai dirba dr-vėje. 
Dr-vės nariai paaugę ir tiktų į 
skautus vyčius. Vadovybė tuo 
rūpinas. Draugininkas vyr. sklt. 
Prekeris ruošia įvairių planų. Pa
dirbėsim.

Provincijoj dirba. Kur-ne- 
kur gal ir snustelėjo, kas be to. 
Turim vilties, kad skautų idėjos 
mums ilgai bus vadovėmis.

dant vyresnio amžiaus skautams 
„scout man“ (skautas vyras). Vy
resniųjų skautų yra apie 228.000. 
Veikia, kaip ir visi ten esantieji 
skautai, labai gerai.

Be čia paminėtų skautų vyčių 
(roverių) yra visose valstybėse, 
bet aš pažymėjau tik charakte- 
ringesnius. Sekančiam numeryje 
pasistengsiu daugiau parašyti.

P. Vėversėlis.

galbos ir gaisrų gesinimo ir k. Sek
madienį visos dr-vės rikiuotėje ateina 
į pamaldas, pamaldoms patarnauja 
skautai: „Namų dienų“ kiekvienas 
skautas padaro kokį nors gerą dar
belį savo namams, tos dienos vakare 
ruošiami „Tėvų ir vaikų“ vakarai: 
„Patrioto dieną“ — iškilmės aikštėse, 
ekskursijos į istorines vietas. „Pilie
čio dieną“ atlieka naudingus visuo
menei darbus, kooperacija su savi
valdybėmis, policija, gaisrininkais, pir
mosios pagalbos punktais ir t. t.

_ Viso pasaulio skautai laukia gal 
but pirmos tokios didelės skautų 
šventės.

Redakcijos žodelis.

Šiais laikais spaudos žodis yra 
ypatingai reikšmingas. Spauda ga
linga pramonė skiepyti ir ugdyti idė
jas. Bet iš kitos pusės, ji iš leidėjų 
labai daug ko reikalauja. Typiškas 
pavyzdys gali būti mūsų „Skautų 
Aidas“. Kiek vargta, kiek bėdų tu
rėta, ne vienas nemalonumas ir vi
sokie kiti į tuos panašūs dalykai 
graužte graužė ir graužia žmones, 
arčiau redakcijos stovinčius. Tiesa, 
gal būt kartais tiems taip ir reikią. 
Bet to niekam nelinkėtina...

Dabar pasktn. Merkiui ir Zabarau- 
skui iš redakcijos pasitraukus, tuo 
tarpu vyr. sk. štabo yra sudaryta lai
kina komisija, kuri šitą numerį į svie
tą ir stumia. Visas to nr. paruošimo 
darbas reikėjo atlikti labai skubiai. 
Tad darbo laiką skaitėm valandomis 
ir minutėmis! Na, žinoma, įgyven
dinti tuos laikraščio patobulinimus, 
kuriuos yra tūli tuntų vadovai pasiūlę 
ir kurie yra įgyvendintini, dabar nėra 
galima. Dirbam drąsiai. Tikimės, kad, 
kaip bus sudarytas nuolatinių redak
torių ratelis, šis darbas duosis len
gviau atliekamas. Prie pasistatyto 
tikslo galėsim palaipsniui prieiti.

Bet tam darbui neužteks kelių 
žmonių, mes — visi Lietuvos skautai 
ir skautės, prisidėję galėtumėm daug 
padaryti. Tik daugiau noro, o ma
žiau snusterėjimo. Ir pirma nuplau
kiu! savo sąžinę; tūliems ją slegia 
skolos „Sk. Aidui“.

Tik visiems susidėjus ir visiems 
dirbant bus galima pasiekti to, apie 
ką dabar kartais ir mąstyti ne
drįstame.

Už šį nr. prašom atsiskaityti bent 
iki 1930 m. sausio mėn. 20 d.

Komisija labai gailisi, kad dėl 
techniškų priežasčių negalėjome įdėti 
malonių buv. redakcijos narių atsi
sveikinimo žodelių, kurie, be abejo, 
būtų buvę gana malonu visiems išgirsti.

Iš savo pusės laikin. redakcinė 
komisija „Sk. A.“ redakcijos vardu 
maloniems skaitytojams linki linksmų 
ir laimingų švenčių, o po jų prašo 
neužmišti ir kas pridera „Skautų 
Aidui“. Red. Komisija.

Uždavinio nr. 22 sprendimas.

Skautas 
kelmas 
altas 
urnas 
tas 
as

v *

Uždavinio nr. 25 sprendimas.

2I 3| 9 5I 7I "1 13

13 9 5 7 2 3 11

11 13 2 3 9 5 7

9 13 2 5 7 3

5 7 11 13 3 2 9

7 I5 3 11 13 9 2

3 2 ’7 11 13 5

Uždavinio nr. 26 sprendimas.
Suk galvą kol išspręsi šį sunkų 

uždavinį.
Pradėti skaityti reikia žemai deši

niame kampe nuo ketvirtojo taško 
aukštyn.

* *
M

Uždavinius 22 ir 25 nr. nr. teisin
gai išsprendė Švirmickas Alb., Mari
jampolės tunto, Algimanto dr-vės Ma
rijampolėje, kuris gauna 1930 metų 
skautų kalendorių.
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Atitaisymas.
Praeitame „Skautų Aido“ numery 

„Suk galvą“ skyriuje ne dėl mūsų 
kaltės įsibrovė keletą klaidų:

1) 3-čiam viršelio puslapy 9-toje 
eilutėje dešimta raidė turi būti n, vie
nuolikta raidė — y; 10-toje eilutėje 
dešimta raidė turi būtj k ir 11-ta 
raidė — u.

2) Uždavinyje nr. 23 pirma raidė 
turi būti ne j, bet j, to pat uždavinio 
trečioje eilutėje ne ų, bet y, ir devin
toje eilutėje ne ų, bet y.

Be to, uždavinio nr. 24 prisiųsto 
sklt. Vasiliausko iš Kauno, sąlyga turi 
būti tokia:

Duota figūra, perplauti trimis tie
sėmis per kampus i 6 dalis taip, kad 
iš tų dalių galima būtų sudėti žvaigž

dė, kurios vidury būtų išplautas žvė- 
rio galvos siluetas.

Pastaba. Uždavinių 21, 23 ir 
24 nr. nr. sprendimo, laikas pratęsia
mas iki sausio m. 15 d. Sprendimai 
rašyti vienoje lapo pusėje.

Koresponduok tik 
skautiškomis 
atvirutėmis!
SKAUTAMS ir SKAUTĖMS!
Dviejų rūšių skautiškų atvi
ručių, I Vytauto dr-vės 
Šiauliuose išleistų, gausi: 
Šiauliai^ Pagyžių g-vė 89. 
vyr. skilt. VI. Kašauskas.

Iš spaudos išėjo graži knyga 
SAVANORIS 

1918 — 1920.
Lietuvos kariuomenės kū
rėjų-savanorių knyga. Re
dagavo St. Butkus, išleido 
Liet. kar. sav. sąj. centro 

valdyba. Kaunas, 1929. 
Pusi. 272.

Parduodama po 5 lt.
Maloni švenčių dovana. 

Skautų knygynėliui 
tikras pagražinimas.

NAUDOKITĖS PROGA!
Visiems svarbu ir naudinga turėti 
įdomių, s p e c i a 1 i ų i r būtiną knygų

SKAUTŲ VADOVAS 
Parašyta sktn. kap. P. Jurgelevičiaus. Puslapių 120. 
Turiny: Patarimai skautams ir skautų vadovams. Draugovės 
tvarkymas ir jos veikimas. Iškilos ir stovyklos.
Gaunama papiginta kaina, po 1 lt 80 et., per V. Kastanauską. 
Perkant didesnį skaičių daroma nuolaida. 
Siunčiama ir apdėtu mokesniu, priskaitant persiuntimo išlaidas. 
Skubiai rašykit: Kaunas, Vaičaičio g. 16 Nr. 
V. Kastanauskui.

IL. U. stud, dr-vės Lapinų skiltis išleidžia |

1930 m. skautų kalendorių. I
□ □

i
 ° Turiny bus daug gražių ir įdomių specialinių straipsnių

ir daug kitų įdomių dalykų. Kaina tik I litas. Formatas . B
kaip ir 1929 m. skautų kalendoriaus. 130 pusi. Gausiai

(
iliustruotas. Platintojams nuolaida! Gali gauti:

Kaunas, Vaičaičio g-vė 16. V. Kastanauskas.

L. Un. stud, dr-vės Lapinų skiltis išleidžia

maža kišenini 1910 m. skautiška kalEndurėli.
4 pusi, didumo. Kaina 10 centų! Kreiptis: 
V. Kastanauskas, Kaunas, Vaičaičio g-vė 16.

„Vilniaus“ spaustuvė Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Telef. 776. Karo cenzūros leista.
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