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Cficialinis skyrius.
Brolijos statutas.

Š. m. balandžio m. 8 d.-įvyko ne
paprastas vyr. sk. štabo posėdis, da
lyvaujant asociacijos šefui ir sk. r. 
dr-jos c. valdybos atstovams. Vyr. 
sk. štabo paruoštą brolijos statuto 
projektą, v. štabui pagedaujant, sk. r. 
dr-jos centr. valdybos atstovai ir šefas 
pažadėjo patvirtinti ir taip, kad iki 
numatomo brolijos suvažiavimo jį vyr. 
sk. štabas galėtų atspausdinti.

Brolijos suvažiavimas.
Tame pačiame posėdyje, pareiškus 

minėtą sutikimą patvirtinti Brolijos 
Statutą, nutarta š. m. balandžio m. 
25, 26 ir 27 d. d. Kaune šaukti, bro
lijos statute numatytą, visuotinį bro
lijos suvažiavimą.

Suvažiavime sprendžiamuoju balsu 
galės dalyvauti: a) visi aktyvūs skau
tininkai; b) rajonų tuntų štabų na
riai, šiuo statutu numatyti (tuntinin- 
kas, tuntininko padėjėjas - adjutantas, 
sk. vyčių, skaučių, vyresn. skaučių, 
jūros skautų ir vilkiukų - paukštyčių 
vadai ir ūkio ir mokslo—propagandos 
dalių vedėjai) ir c) draugininkai.

Suvažiavimas išrinks brolijos gar
bės gynėją ir kanddatą; taip pat bus 
išrinkti kandidatai į vyr. sk. štabą ir 
skyrių vadus. Be to bus vyr. sk. štabo, 
tuntininkų ir kt. pranešimai.

Suvažiavimas prasidės š. m. IV. 
25 d. IOV2 vai. Smulkiau tuntininkams

„Sk. Slide
Sekantį „Sk. Aido“ numerį norime iš

leisti specialiai brolijos suvažiavimui. Į tą 
nr., tarp kito, norime duoti vietos ir tuntų 
darbų apžvalgoms, taip pat šį tą įdėti ir iš 
numatomų tuntuose įvykdyti darbų. Taigi 
prašom tuo reikalu susirūpinti tuntminkus, 
kad redakcija turėtų progos ką nors apie 
tuntus įdėti į „Sk. Aidą“.

Taip pat prašom ir maloniuosius mūsų 

pranešama aplinkraščiais ir bus pa
skelbta per laikraščius.

Skautininkų 
įsiregistravimas.

Vyr. sk. št. skelbia Lietuvos sk. bro
lijos skautininkų registraciją. Visi broli
jos skautininkai (paskautininkai, skau
tininkai ir vyresnieji skautininkai) turi 
įsiregistruoti ne vėliau, kaip iki š. m. 
balandž. m. 23 d. Skautininkai, dirbą 
tuntuose, įsiregistruoja pas savo tun- 
tininkus, o visi kiti — vyr. sk. štabe. 
Įsiregistruodami skautininkai raštu duo
da šių žinių: trumpą autobiografiją ir 
skautiško veikimo (pareigų ėjimo, 
laipsnių įgijimo ir kt.) apžvalgą ir 
gyvenamosios vietos adresą.

Skautininkai, iki minėto laiko ne
įsiregistravę, iš karto bus laikomi pa
syviais ir šiame suvažiavime neturės 
sprendžiamo balso.

Gen. Burt’o skydų 
konkursai.

II gen. Burt’o skydų konkursų me
tai baigiasi š. m. bal. m. 23 d. Ikį 
tos dienos visi rajonų tuntų tuntininkai 
turi vyr. sk. štabui pranešti, kuri skautų 
ir skaučių draugovė r. tunte yra su
rinkusi daugiausia taškų ir kiek taškų. 
Be to pranešti po 3 tų draugovių 
skautus, surinkusius daugiausia taškų 
(skydininkams ir paskydininkams pa
skirti). Vyriausias skautų štabas 

(Oficialinio skyriaus pabaiga 27 pusi.)

” žodis. 
bendradarbius parašyti kas tam numeriui 
butų tinkamiausia.

Medžiagą prisiųsti ne vėliau, kaip iki š. 
m. balandž. m. 20 d.

Administracija, skaitytojams linkėdama 
laimingų švenčių, primena, kad ir „Sk. Ai
das“ turėtų tokias šventes, jei visi, kam 
pridera, atsiteistų su „S. A.“ administracija.

Red. ir adm.

Redakcija ir Administracja Prenum. pusm.— 2 lit. 50 čj. Už skelbimų turinį re- 
Kaunas, Laisvės Alėja 20 nr. Atskiras numeris— 50 et. d akcija neatsako.
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Skautų Aidas
Iliustruotas skautų laikraštis

3(50) nr. . 1930 Vytauto Did.'m. kovo m VIII met.

50.
Šis „Sk. Aido“ numeris iš eilės yra 

penkiasdešimtasis. Štai nedidelis, ta
čiau reikšmingas jubiliejus.

„Sk. Aidas“ gimė 1922 m. Šiau
liuose. Kelis numerius šiauliškiams 
išleidus, jis perėjo j vyr. sk. štabo 
žinią ir tapo brolijos oficiozu, nors 
dar tam tikrą laiką jis buvo redaguo
jamas ir spausdinamas savo gimtajame 
mieste.

„Skautų Aidas“ iki šiol yra beveik 
vienintelis periodiniai spausdinamas 
mūsų skautų-čių laikraštis. Keli jo 
idėjos draugai, bandę periodiniai kartu 
su „Sk. Aidu“ lankyti Lietuvos skautus- 
es, vos vieną antrą kartą pasirodę, 
išnykdavo iš gyvenančiųjų tarpo. lrA 
vėl „Sk. Aidas“, likęs pats vienas, to
liau tęsdavo savo sunkią, bet svarbią 
kelionę.

Kiek vargta, kiek dirbta, kad iško
voti brolijos oficiozui geresnę būklę. 
Ir vyr. štabo žmonės, ir patys tiesio
giniai „Sk. Aido“ tvarkytojai, ir vienetų 
vadai, ir, pagaliau, daugelis skautų-čių 
rodė ir rodo gerų norų ir deda didelių- 
pastangų pastatyti mūsų laikraštį ant 
tinkamų kojų.

Negaunant iš šalies materialinės 
paramos, reikia beveik visas išlaidas 
padengti iš lėšų, surenkamų už pre
numeratas ir už išplatintus egzemplio
rius. Tad, gal būt, bus suprantama 
ir „Sk. A.“ administracijos primygtinas 
užsispyrimas visoms draugovėms ir 

skiltims, pagal atitinkamą skautų-čių 
skaičių, siuntinėjimas išplatinti kelioli
ka ar keliasdešimt laikraščio egzempl. 
Aišku, kad neišplatintas ir neatsilygin
tas egzemplioris duoda sėkmingam 
mūsų laikraščio pasirodymui smūgį. 
Tat svarbu žinoti visiems skautams- 
tėms.

Taigi, skautų-čių ir jų vadovų no
ras ir prisidėjimas platinti „Sk. Aidą“, 
yra beveik vienintelė pajėga ir didžiau
sia materialinė parama brolijos organo 
reguliariam išėjimui.

Bekalbant apie sunkią medžiaginę 
laikraščio padėtį, tenka šis tas prasi
tarti ir dėl jo turinio, kuris neabejo
tinai turi svarbios reikšmės ir skau- 
tams-ėms ir geresniam laikraščio finan
sinių reikalų sutvarkymui. Viena tik 
kad „Sk. Aidas“ turi aptarnauti visų 
laipsnių, įvairaus amžiaus ir visokios 
visuomeninės padėties bei pareigų skau- 
tus-es, kalba apie tat, kad jis jiems 
visiems negali būti lygiai įdomus ir 
naudingas. Čia vilkiukas, čia kelioli
kos metų skautas-ė, čia ir skautininkas 
ieško savo skautiškam darbui medžia
gos. Štai sunkenybė padaryti „Sk. 
Aidą“ visiems prieinamą.

Nežiūrint visų kliūčių ir sunkenybių, 
iki šiol „Sk. Aidas“ atlieka svarbią 
misiją, vykdo savo uždavinį. Jau ir tas, 
faktas, kad tur būt visi skautai-ės lau
kia naujo numerio pasirodant, kalba 
apie jo reikšmę mūsų skautijai. Tiesa,
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mes, minėdami mažą sukaktį—pasiro
dymą 50 nr., neturime progos plačiau 
prisiminti apie laikraščio nuopelnus ir 
svarbą skautiškajai visuomenei. Ta 
proga mes norime gerb. vadovus ir 
visus kitus skautus-es, „Sk. Aido“ pla
tintojus ir skaitytojus paskatinti ir to
liau atsidėjus tęsti laikraščio rėmimo 
ir leidimo darbą. Kiekvienas „S. A.“ 
prenumeratorius ar pirkėjas yra ir jo 
leidėjas.

Galima pasidžiaugti, kad kas kart 
„Sk. Aidas“ yra vis maloniau sutin
kamas ir sėkmingiau išplatinamas.

Šis straipsnelis tenka neabejojant 
užbaigti ta mintimi, kad nuo „Skauto 
Aido“ turinio ir atitinkamumo mūsų 

skautams-ėms ir nuo jo rėmimo bei 
platinimo, pereina ir visas, geresnis 
ar silpnesnis, Lietuvos skautijos gyva
vimas. Iš to seka, kad kam rūpi mūsų 
skautija bei jos stiprėjimas, o tat turi 
rūpėti visiems skautams ir skautėms, 
privalu ne tik gerais norais ir žodžiais, 
bet ir sklandžiu darbu prisidėti prie 
brolijos laikraščio ėjimo bei tobulė
jimo.

Prisimindami pastangas, kurias dėjo 
pirmieji ir vėlesnieji „Sk. Aido“ prie- 
tėliai, plėsti ir ugdyti mūsų laikraštį, 
stenkimės atlikti tai, kas mums pri
einama ir būtina. (

Skirt. Ant. Saulaitis.

R. Lapelis.

Skautas yra artime draugas 
ir skaute brelis.

(Tęsinys).
Nėra draugystės be stengimosi sa

vo širdies paslaptis papasakoti savo 
artimam draugui. Daugumas tuojau 
sakys, kad ne visiems ta šventovė ati
daroma, ne visiems ji su purvinais 
batais teršti. Taip ir aš sakau. Bet 
į dalyką pažiūrėjus iš kitos pusės, su 
tuo sutikti nebegalima. Juk tikras 
draugiškumas ir susiartinimas prasi
deda iš lėto. Tik nelaimė greitai drau
gus suvadina. TodėLper ilgesnį laiką 
privaloma pažinti sąvo draugą. Joks 
iš tavęs draugas, jei nesistengi savo 
draugo pažinti. Tu jį myli tiek, kiek 
stengies jį pažinti ir suprasti. Tik pa
žinęs tu jį mylėsi. Mylėdamas ir pa
žindamas, tu jo neturi bijoti. Turi 
sunkumėlį ant širdies—atiduok jį savo 
draugui, ir tau bus lengviau; turi 
džiaugsmų — pasidalyk jais su savo 
draugu, ir jų tau keliariopai padau
gės. Perdideliu atsargumu sužeisi 
draugiškumą, o neužsitikėjimu visai jį 
pražudysi. Du susitikę upeliai visa
dos susilieja pasiekti bendrą tikslą — 
nutekėti į jūrą. Dvi bitelės visados 
dalinasi medumi. Idealūs draugai 

drįsta viens kitam pasakyti: tu visas 
mano, aš visas tavo. Būti tikru drau
gu,— vadinasi būti tuo grynuoju kriš
tolu, kuriame galėtų atsispindėti drau
go siela.

Geras draugas yra artimiausia tavo 
giminė. Bet nenorėk, kad jis būtų 
angelas. Geriau pats būk angelas, 
t§da ir jis tau pasidarys angelu. Kitaip 
tu neturėsi draugų, jei norėsi jų turėti 
be klaidų. Žinok ir tai, kad kartais 
ir tikras draugas bando tave apkal
tinti. Mokėk kęsti. Silpnas būsi 
draugas, jei neištversi savo draugų 
silpnybių. Ir draugo klaidos gali būti 
patėmytos, bet nereikia nuo jų bėgti. 
Žinoma, jei visai įsitikrinsi, kad jis 
nemoka ir nenori tavęs suprasti, bet 
dar priešingai, tau dar kenkia, — būk 
atsargesnis ir stenkis kiek galėdamas 
padaryti jį draugišką. Nepavyks—ne
raudok. Kitą kartą pasistenk neuž- 
megsti greitos draugystės. Pergreita 
draugystė nepatvari. Su tokiu artimai 
draugautis nebeverta.

Nebeaukok jam švenčiausių širdies 
jausmų, nes netikri draugai yra pikčiau
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Vyr. sk« štabas.* Iš kairės 1 eil. sėdi: skt. A. Saulaitis— vyr. sk. štabo adjutantas, 
bendros dalies vedėjas ir ats. „Sk. A.“ redaktorius, sktn. A. Graževičius — kultūr. ir pro- 
pag. dalies vedėjas; II eil.: skt. E. Barsčiauskaitė — skaučių skyriaus vadė, vyr. sktn. pulk. 
I. Af. Kalmantas — vyriausias skautininkas vyr. sk. štabo viršininkas, skit- Urbanavičiūtė — 
1. e. vilkiukų ir paukštyčių skyriaus vadė; stovi: v. sklt. R. Stankūnas — L e. užsienio da
lies vedėjo p., sktn. K. Laucius — ūkio dalies vedėjas, sktn. P. Syetul'evičius — sk. vyčių 

vadas ir Korzonas — 1. e. juros skautų skyriaus vado p.

kaip priešai. Bet iš kitos pusės, sau 
prieš akis visados turėk šią tiesą: ne
didelis daiktas yra su gerais, taikiais 
žmonėmis sugyventi. Karžygiais va
diname tuos, kurie savo priešus pa
daro draugais. Skautams dažnai pri
kišama, kad jie, girdi, įsirašę į įstatus 
visuotino broliškumo įstatymą, graso 
plieno kardu priešą drausti, nežiūrė
dami į tai, kad tų priešų tarpe taip 
pat yra jų brolių skautų. Prikišimas 
neturi pamato. Skautai kardu graso 
tiems, kurie nori skriausti jų tėvynę. 
Skriaudikams grasoma, o ne broliams 
skautams. Tuo parodoma sveikas 

• patriotiškumas ir valstybiškumas. Jei 
skriaudikų tarpe yra skautų, tai ir jie 
yra skriaudikai. Čia vyriausią rolę 
vaidina intencija. Jei mano priešas 

skautas eina prieš mane į karą veda
mas aukštų idealų ir įsitikinęs, kad jis 
gerai daro, tai aš jį vadinu kilniu prie
šu ir keliu prieš jį savo kardą, nes ir 
aš esu įsitikinęs. Kuris teisingesnis 
esame — tepatikrina dangus, nes tai 
teisybei patikrinti pasaulis neturi svars
tyklių. Visa, ką jis gali apie tai šį tą 
pasakyti, yra bendrasis žmoniškumas.

Draugystei susidaryti nekenkia ma
teriale nelygybė, amžiaus skirtumas 
ir net temperamentų skirtumai. Tiesa, 
skirtingų temperamentų žmonės daž
niausia tik tada gerai sugyvena, kada 
vienas nuo kito toli gyvena. Tada 
jie ir išsiilgsta vienas kito, ir vienas 
kitą materialiai remia. Drauge gy
vendami jie tuo įsižeidžia viens kitą 
ir vėliau pradeda viens kito draugiš-
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kurnu abejoti. Tačiau daug yra atsi
tikimų, kad glaudūs draugystės ryšiai 
užsimezga ir tarp visai skirtingų tem
peramentų žmonių. Mat, visos sielos 
yra lygios sesers. Jos jungiasi į drau
gystę tobulėti, kilti aukštyn. Norėdami 
susidraugauti,.ieškome sielos gražumo 
ir gerumo.

Draugiškumas didėja po ilgo nesi
matymo. Laikas ir tolis stiprina drau
gystę. Tada mumyse susikaupia dau
giau draugiškumo šilimos.

7. Ištikimas draugas laikosi iki 
galui, nes jis žino, kad draikas yra 
lengviau prarasti, kaip gauti. Sale- 
monas tvirtino, kad tas, kurs stoja 
buvęs draugas, niekad nėra buvęs 
kam nors draugas. Draugiškumas 
negali senėti, bet, priešingai, kas kart 
tobulėti. Meilės jausmas nežino se
natvės.

8. Kad draugiškumas būtų patva
rus, reikia jam duoti kilnios dvasios. 
Jis turi turėti ne tik skaisčių papročių, 
bet taip pat skaisčias idėjas ir gilų 
tikėjimą. -Tik toks draugiškumas pa
daugina linksmybes ir išsklaido nusi
minimo rūkus. Nazareto Kristus ir 
Marija - Magdalena — štai kilnaus drau
giškumo idealas.

Reikia angelu būti, kad taip galė
tume draugautis? Ne! Reikia būti žmo
gumi. Tik tikru žmogumi. Todėl 
tiems, kurie manęs klausia, ar reikia 
būti skautu, kad būtume draugiški, aš

<Js mano
1924 met. Buvo gražus pavasario 

rytas. Kaunas dar miegojo. Aš, at
vykęs rytiniu traukiniu, pamažu žen
giau tyliomis gatvėmis, nes norėjau 
išlošti laiko, kad pamiegotų mano 
broliukas, pas kurį ėjau. Ties gar
siąja „konke“ atsisėdau ant suolelio ir 
paskendau svajonėse.

Staiga prie manęs prieina elgeta. 
O! koks jis buvo vargšas; senas, ma
tyt liguistas, vos vos pavelka savo ko
jas. „Ponuli, valgyti noriu“. Daviau
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atsakau šitaip: užtenka būti žmogumi 
pačiam ir ieškoti žmogaus savo arti
muose. O skautai juk nori ir ruo
šiasi būti žmonėmis. Kilnus žmogus 
ir apie bloguosius yra linkęs gerai 
manyti. Priežodis sako: musės ieško 
žaizdų, bitės gėlių, o geri žmonės kil
numo. Tai idealas. Reik jo siekti. 
Mes taip maža turime progų parodyti 
savo draugiškumą, kad niekados ne
privalome jos praleisti, kada tik ji 
pasitaiko.

9. Mes esame skautai. Dirbame 
Dievo.garbei, tėvynės ir visų žmonių 
labui. Todėl protestuojame prieš- iš
vedžiojimus, kad žmogus žmogui yra 
vilkas. Kas kenčia skausmą, kam pa
saulis atsisako duoti džiaugsmų, — vi
siems tiems mes tiesiame savo ran
kas. Drauge dirbame, drauge moko- > 
mės gyventi, todėl drauge ir gyvensime. 
Turint gerų draugų ir pačiam būnant 
geru draugu, lengva yra ne tik gy
venti, bet iv mirtL Esame vienos šei
mos nariai, todėl lai pražysta mūsų 
broliškumo jausmas gražiausiu žiede
liu, lai kvėpuoja jo kvapu visas pa- - 
saulis. Lai būna draugiškumas ir 
broliškumas mums sėkmingiausia to
bulinimosi priemonė.

Auskime savo sielose naujus bro
lybės ir meilės žygių planus.

Mus sujungė meilė ir išskirs tiktai 
mirtis.

Viena dvasia ir viena širdis.

Stasys Zematis.

užrašų.
jam kiek galėjau. Nuėjęs toliau, su
stojo, atsirėmė ir, rodos, užmigo. Galva 
nusviro ant įdubusios krūtinės, rankos 
nusileido kaip beržo šakelės. „Varg
šas, pamąsčiau, vargšas“. Štai rūmai 
milijonierių, o čia toks nuskuręs, alka
nas brolis. Iš tų mano išvedžiojimų 
mane pažadino greiti žingsniai. Ėjo 
dar visai jaunas skautas, pilnoj uni
formoj. Ėjo labai susimąstęs, greitai. 
Iš jo išvaizdos supratau, kad jis irgi 
vargo sūnus. Menkutis, silpnutis, rūbai
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Brangiajam musų tuntininkui

p. K. Ubeikai, 
ištiktam gilaus skausmo ir aplan
kytam nelaimės — mirus jo mylimam 
broliui, paskutiniam tėviškės nariui,— 
reišKiame širdingiausios skautiškos 
užuojautos

Šiaulių raj. tunto štabas, 
vadovai ir skautai-ės.

Mūsų būrelio vadui
vyr. skili. St. Jatautui.

Prislėgtas liūdnumo palydėjai ne
sugrįžtančių tėvynėn brangiausią as
menį — motiną.

Jausdami Tavo skausmą*liūdime ir 
guodžiame Tave, likusį vienužį šio 
gyvenimo kely.

I Kauno sk. vyčių draugovės 
dr. V. Kudirkos būrelio vyčiai.

gerokai nudėvėti, bet švarūs ir tvar
kingi. Praėjo. „Ponuli, aš poriu val
gyt“—vėl prabilo senis, pamatęs skau
tą. Skautas sustojo, . piktai pažvelgė 
j vargšą ir tarė: „Kam tu mane per
sekioji? eik toliau, nieko neduosiu“. 
Ir nuėjo. Bet paėjęs dešimts žingsnių 
sustojo, išėmė nosinę, nušluostė akis 
ir... atsisukęs priėjo prie to vargšo ir 
metė jam pinigą.

Tas įvykis suįdomino mane. Nieko 
nelaukdamas skubiai pasekiau jį ir jau 
ties stoties durimis sulaikiau. Manda
giai paaiškinau mano pasielgimą. Skau
tas ramiai žiūrėjo į mane savo gražio
mis ir protingomis akimis... „Norite 
žinoti mano gal truputi šiurkštų pasi
elgimą, — ramiai sakė,—prašau, galiu 
pasakyti. Mano mamytė našlė, plauna 
rūbus, gyvename labai vargingai, ji 
mažai valgo, na/kur gauna nuo gerų 
žmonių... Aš mokaus, kiekvieną dieną 
gaunu nuo jos 50 centų —r tai mano 
pietūs, kitą kartą ir pusryčiai. Kiek
vieną rytą einu stotin padėti mano 
dėdei; už tą gaunu 30 centų—tai kny
goms, popieriui. Tas vargšas kaip 
tyčia vis stovi kely ir jau kelintą kartą 
aš paliekiL.be pietų. Aš juk irgi noriu 
valgyt! Šiandien jau pietų nebėra!“

Nutilo. Dvi didelės ašaros, kaipz 
du brangiausiu žemčiūgu, nuriedėjo 
per išblyškusius skruostus. Tylėjome 
abu. Aš negalėjau pratarti žodžio, nes 
kažkoks skausmas suspaudė mano 
krūtinę. „Tai kodėl atiduodi paskutinį 
kąsnį?“ — paklausiau. „Kodėl? Juk aš 
skautas, suprantate pone, aš skautas!“ 
O! koks jis pasidarė man kilnus 

gražus, koks didvyris, nors tebuvo 

menkutis ir suvargęs. „Brolau, tariau, 
duok paspausiu tavo ranką, tu man 
daug ką gera padarei. Iki šiol aš šal
tai žiūrėjau į skautus, maniau, kad jūs 
tik laiką veltui leidžiat savo brolijoje. 
Dabar aš supratau jus, supratau. Tie 
tavo 50 cnt. buvo man pamoka visam 
gyvenimui. Aš jau, nuo šio ryto būsiu 
jūsų draugu“. Paspaudėm viens kitam 
rankas. Pasiūliau stoties bufete paval
gyti pusryčius. Sutiko. Aš mažai val
giau, tik žiūrėjau kaip tas mano drau
gužis, užmiršęs visą pasaulį, kimšo į 
savo, gal dvi dienas tuščią „čemodaną“. 
Norėjau duoti pinigų, bet jis imti griež
tai atsisakė, teisindamasis, kad uždirb
tas centas yra daug malonesnis.

Grįždamas vis mačiau akyse tą seną 
vargšą ir tą jauną skautą, tik tas skau
tas man rodėsi didelis, kilnus, ro
dos, ir Kauno gatvės, namai remiasi 
į jo pečius, o jis eina drąsiai, kaip 
koks jaunas didvyris. Jaučiau džiaugs 
mą savyje, kad pažinau tą brangią 
skautystę, jos idealus ir naudą mūsų 
tėvynei.

Valio skautai, te Dievas jus lai
mina!

Neužmiršk — proga ateina!
Štai artinas Velykos. Tu, skau

te, turėsi progos neturtingiems 
vaikučiams suteikti džiaugsmo — 
išmargink ,,margučių“ ir jais ap
dovanok vieną antrą vaikutį. Ir 
padarysi gerą didžiųjų švenčių 
darbelį.

7
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Swallow.
Stovykla iv taupumas.

Jau artinasi vasara—skautiškų sto
vyklų periodas.

— Ar tu, skaute, šių eilučių skai- 
- tytojau, važiuosi šią vasarą stovyklon? 

Tu atsakai: „Nežinau“, „Gal būti“, 
„Ne“.

— Kaip tat „Nežinau“? Dėl ko „Ne“?
— Nėra pinigų, arba—trūksta pi

nigų—greičiausia atsakysi. O ar galiu 
tavęs paklausti, kiek bereikalingų 
smulkmenų ir didesnių išlaidų tu pa
darai per 10 mokslo (aš manau, kad 
tu esi moksleivis) mėnesių?

Stovyklavimas pas mus visai ne
brangiai kaštuoja (maždaug po 2 litu 
per dieną). Ir beveik kiekvienas skau
tas, turįs gerų norų, gali jei ir ne 

' visą reikalingą stovyklai pinigų sumą, 
tai bent pusę (kitą pusę, manau, duos 
ir tėveliai) sutaupyti iš įvairių kasdie
ninių moksleivio išlaidų. Reikia pasi
stengti, pavyzdžiui, kiek rečiau vaikš
čioti į kiną, nepirkti nereikalingų laik
raščių, jei gali jų pasiskaityti knygyne 
ir t. p. Skautai turi devintą įstatą: 
skautas—taupus. Šie du žodžiai negali 
likti tik žodžiais. Skautai privalo 9-tą 
įstatą vykdyti praktikoje—taupyti. Tau
pumas yra labai svarbus socialiniam 
kiekvieno žmogaus ir visos tautos gy
venimui. Lietuviai nėra taupūs, ir daug 
iš mūsų taitiečių netik netaupo, bet 
net išleidžia daugiau, kaip uždirba. 
Liūdnos būna to pasekmės. Palyginus 
su kitų valstybių gyventojų indėliais į 
taupomas kasas, lietuvio indėliai yra 

labai ir labai nedideli. Lietuvos skautų 
organizacija, kuri stato sau uždavinį 
išaifklėti gerus piliečius, turėtų stengtis 
auklėti taupius piliečius. Ypač skilti- 
ninkai turėtų tuo susirūpinti. Skautams 
dažniau reikia priminti dažnai pa
mirštamą 9 įstatą ir, kaip skautuose 
negali būti tik tuščių žodžių, o viskas 
turėtų būti vykdoma praktiškai, steigti 
skiltyse taupomas kasas. Gal ir netaip 
daug skautai sutaupytų šių kasų pa
galba, tačiau svarbu, kad jie taupytų. 
Lietuvius atpratino taupyti rusų rubliais 
ir vokiečių markėmis sutaupytų pinigų 
žuvimas. Skautų eilėse mes turėtum 
įprasti taupyti.

Pradėkim taupyti stovyklai. Nesi- 
šypsok, skaitytojau, sakydamas man— 
„Juokingas žmogus, ragina taupyti sto
vyklai iki kurios tik 2 — 3 mėnesiai 
teliko, vis vien nieko nesutaupysim“. Aš 
tave raginu taupyti prieš stovyklą, ku
riai nesi nieko sutaupęs, tam, kad tu 
aiškiau pajustum šio taupumo naudą 
ir pagalvotum: „Kaip būtų gerai, jei per 
praėjusius mokslo metus būčiau taupęs 
bent po vieną mažą sidabrinį lituką 
kas mėnesį, turėčiau jau 10 litų, o gal 
būčiau galėjęs sutaupyti ir daugiau?“ 
Esu beveik tikras, kad, jei tavo sutau
pytų pinigų ir neužtektų vykti stovyk
lon, tavo tėveliai pridėtų mielu noru 
kiek trūktų, nes tavo pastangos tau
pyti jiems būtų be abejo malonios ir pa
rodytų, kiek tu tikrai nori stovyklos.

Ir taip, jei tu nemanai vykti sto
vyklon šią vasarą dėl lėšų stokos — 
pradėk taupyti pinigus 1931 metų sto
vyklai!

į medžius!
Brangūs skautai-ės! Jau par- 

skrenda Jūsų sparnuočiai draugai. 
Juos maloniai priimkite — pasinau
dodami Velykų atostogomis, pa
dirbkite ir įkelkite špokams inki
lėlių. Už tą jie Jums bus dėkingi ir 
visą vasarą Jus džiugins savo gra
žiais balseliais.
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Pasktn. Mt. Martinaitis.

Dėl dešimtoje įstate.
Š. m. skautų kalendoriuje įdėta 

ištraukos iš brolijos statuto projekto. 
J akis metasi 10-to įstato pakeitimas. 
Iš to* įstato išbraukta: „...nesinaudoja 
nuodais: negeria ir nerūko“, o vietoj šių 
-žodžių įrašyta blaivas, bet žodis blaivus 
visko neatstoja. Blaivus šiek tiek pa
liečia alkoholio vartojimą, bet rūkymas 
visai lengvai nuo jo pabėga ir yra 
galimas. Kiek teko patirti, skautai tuo 
pakeitimu nepatenkinti, o jūrų skautai, 
kurių daugumas šį punktą vengė vyk
dyti, didžiuojasi ir sako, kad jie el
gės pagal skautų įstatus.

Minėtas įstato punktas yra vienas 
reikšmingesnių ir jo vykdymu gyveni
me yra daug padaryta. Griežtas šio 
punkto laikymasis kelia mūsų skauti- 
jos vertę ir stato ją priešaky kitų jau
nuomenės organizacijų. Be to, ir jau
nuomenės auklėjime šis punktas vai
dina vieną svarbiausių vaidmenų. Savo 
žodžiams pagrįsti paimsiu pavyzdį iš 
mūsų gyvenimo. į draugovę per vie
nus metus buvo priimta 28 kandi
datai. 18 jų buvo jauni „pypkoriai“, 
na, ir vienas kitas mėgstąs „baltakę“. 
Draugovės draugininkas griežtai vykdė 
10-tą įstatą. Per pusę metų 12 iš jų 
metė blogą paprotį ir tapo skautais, 
o 6 teko pašalinti. Štai to punkto 
laimėjimai: 12 jaunuolių pasidarė savęs 
nugalėtojais. Kiek žinau, dauguma jų 

nebe skautai, bet nė vienas nevartoja 
nikotino ir alkoholio. Laimėt čia ga- 
lirha daug, tik reikia draugininkui ir 
skiltininkams neužmiršt tinkamai kovot.

Tenka konstatuoti, kad šio punkto 
pakeitimas daug šiurpių disonansų 
įneš mūsų brolijos gyveniman ir daug 
sunkiau bus dirbti mūsų vadams, kada 
skautų tarpan prisigrūs pypkiuojančių 
„vyrų“ po 14— 16 metų. Nemanau, 
kad toks balastas skautijai daug ko 
duos. '

Gal kas motyvuos, kad tai padary
tas nusileidimas dėl vyresniųjų skautų 
ar asmenų, kurie jau pagyvenę skautų 
tarpan įstoja dirbti. Sutinku, kad to
kiems asmenims yra net negalima at
sikratyti įsisenėjusio papročio. Kai 
kur tas palengvinimas yra jau ir gy
venime vykdomas, bet jį paskelbti rei
kėtų kitaip, visai atskiru planu. Juk į 
asmenį, kad ir rūkantį, kuris imasi 
skautų darbo jau pagyvenęs, jauni 
skautai žiūri visai kitaip, kaip į rūkan
tį vaikagalį, kuris nepastebimai įsibrau
na skautų tarpan. Dėl vyresniojo as
mens neva nusižengimo prieš įstatus 
užtenka skautams tarti trumpas paaiš
kinimo sakinys ir jie jau viską supran
ta. Jie tokio vado, kad ir netinkamu 
elgesiu niekuomet nepasipiktins ir 

t vadas liks jy gerbiamas.

Sktn. K. Laucius.

kepasi skubinkit, vyručiai.
Atsitiktinai pakliuvus į mano ran

kas šio numerio „Skautų Aido“ ko
rektūroms pasiskaičiau dar pasaulio 
šviesos neišvydusį paskaut. Martinai
čio straipsnį „Dėl dešimtojo įstato“. 
Visiškai pritardamas jo nuomonei, 
kad skautai alkoholio ir įvairių nar
kotikų vartojimo atžvilgiu turi būti'visiš- 
kais abstinentais, tačiau nenorėčiau su
tikti, kad 10 įstato redakcijos pakeitimas 
„įneš daug šiurpių disonansų brolijos 

gyveniman“. Kadangi pasiskaitę mi
nėtąjį straipsnį jaunesnieji skautai ga
lėtų likti suklaidinti, norėčiau padaryti 
šiuo klausimu keletą trumpų pastabėlių.

Reikia sutikti, kad dabartinė 10 
įstato projektuojamoji redakcija nėra 
tokia aiški, kaip norėtumėm, bet senoji 
ir ne ką aiškesnė buvo. Pav., senojoj 
redakcijoj 10 įstato paskutinioji dalis 
skamba šiaip:*„...nesinaudoja nuodais*, 
negeria ir nerūko“. Jei gramatiškai
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aiškinti šį pasakymą, išeitų, kad nuo
dais, kurių skautas negali vartoti, yra 
tik alkoholis ir nikotinas, nes po žo
džio „nuodais“ stovi dvitaškis ir tuoj 
seka „negeria ir nerūko“. Mes žinome, 
kad žmonės vartoja daug kitų nuodų- 
narkotikų, pav.: kokainą, morfijų, 
opiumą ir kt. Gramatiškai aiškinant 
minėtąjį posakį tektų daryti išvadą, 
kad šiuos narkotikus skautams vartoti 
nedraudžiama, tačiau visi gerai žino
me, kad jei kuris skautų pamėgintų, 
pavyzdžiui, kokaino pagalba savo nuo
taiką „taisyti“, pasiremdami 10-tuoju 
įstatu paprašytumėm jį šį paprotį mesti 
arba atsisveikinti su mūsų brolija. 
Manau, niekas nesiginčytų, kad mūsų 
būtų pasielgta teisėtai ir teisingai.

Lygiai tas pats, kaip su senąja, yra 
ir su dabartine 10 įstato redakcija. 
Vien gramatiškų būdu ją aiškindami 
prieisime ne tik prie tokios išvados, 
kaip pask. Martinaitis, kad galima rū
kyti, bet atrodys, kad galima ir alko-

,|flll|1||l"l)||||l'l||||l'l||||(|l|l|||||l<l|||||ll||1|||H|||||f"l||1||H||)|||»l||t||H|||(||ll|t||||ll|||

Kodėl aš rūkau?
(Arba kodėl skautas nerūko?)

Aš rūkau:
1. Kad aš perdaug sveikas jaučiuos 

ir todėl turiu rūpintis kaip nors greičiau 
nuo savo sveikatos pertekliaus atsikratyti.

2. Kad aš iš prigimties ypatingai gerą 
liežuvį turiu, kuris taip gerai tinka dūmams 
traukti, kaip kad rankos vaikščioti.

3. Kad aš perdaug pinigų turiu ir šitokį 
jų eikvojimo būdą laikau išmintingiausiu, 
nes juo pinigų perteklių galima Skuo grei
čiausia į orą paleisti.

4. Kad aš perdaug laiko turiu ir nieko 
išmintingesnio padaryti nesugebu, kaip kad 
dūmų kamuolius į orą pūsti.

5. Kad aš savo laimei niekad nesu
mokęsis „gražiai visose gyvenimo aplinky
bėse elgtis“ ir dėl to visiškai neprivalau 
kreipti dėmesio į tuos žmones, kurie kartu 
su manimi buna ir kuriems aš savo rūkymu 
užnuodiju oą. ✓

6. Kad ir kiti rūko ir aš, nenorėdamas 
nuo jų atsilikti, jaučiuosi siv * sąžinės ver
čiamas beždžionauti ir visas kitų kvailystes 
pamėgdžioti. '

7. Kad aš... kad aš... jau vieną kartą 
esu pradėjęs rūkyti ir visiškai neturiu valios, 
kad galėčiau mesti tokį kvailą įprotį.

Psktn. K. Avižonis.

' Dėl mylimojėvelio mirties sesutei
E. Žegunytei

reiškia gilios skautiškos užuojautos 
Šiaulių r. tunto

II Pajautos dr-vės skautės.

holį vartoti. Juk žodis „blaivus“ rei
kalauja būti ne visišku abstinentu, o 
tik gerti „su saiku“, kitaip sakant, gerti 
tiek, kad nenusigertum kaip šiaučius. 
Manau, daugumas skautų su tokiomis, 
išvadomis nesutiktų, nors formaliai 
jos atrodo teisingomis. Mat, negalima 
įstatymų aiškinti vien gramatiškų me
todu, o reikia dar panaudoti logiškąjį 
ir kitus metodus, kitais žodžiais tariant, 
tenka ieškoti įstatyme, ką jis nori pa
sakyti, kokia jo leidėjo buvo valia ir 
t. t. Todėl jei mes gerai įsigilinsime į 
dabartinę 10 įstato redakciją „Skau- 
tas(ė) blaivusįi) ir skaistus^) savo 
mintyse, žodžiuose- ir veiksmuose“, 
pamatysime, kad toli gražu jis nelei
džia vartoti alkoholį ir narkotikus. 
Šią 10 įstato mintį ryškiai parodo jo 
oficialus, skautams privalomas, paaiški
nimas, kuris yra jau Šefo patvirtintas. 
Jei šį paaiškinimą pasktn. Martinaitis 
būtų žinojęs, manau, kad minėtojo 
straipsnio jam nebūtų reikėję rašyti. 
Šiame paaiškime tarp kitko pasakytai 
„Skautas privalo nuolat rūpintis, kad 
visi jo veiksmai būtų dori ir blaivūs, 
nors tai būtų ir mažiausi darbeliai. 
Savo mintis turi nuolat kreipti į kil
nius dalykus ir vengti visada to, kas 
žema ir nemoralu. Žmonėms, kurie 
įeina į skautų organizaciją jau Suaugę 
ir turėdami kai kurių įpročių, kaip 
rūkymas ar nebūdami griežti absti
nentai, šių įpročių atžvilgiu, kiek ne
kenkia skautų organizacijai, daroma 
palengvinimų“. (Pabraukimai visur 
mano K. L.).

Dėl vietos trūkumo negaliu Šių 
minčių plačiau pagvildenti, bet manau*, 
jog jau ir iš to, kas aukščiau pasa
kyta, pagalvojus bus aišku, kad nau
joji 10 įstato redakcija jokių „šiurpių:
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Mūsų broliui
vyr. skiltn. S. Jatautui 
dėl jo mylimos motutės mirties reiš
kiame giliausios užuojautos

Inž. P. Vileišio skautų 
vyčių būrelis.

Dėl mylimos motutės mirties
vyr. skiltn. S. Jatautui
reiškia brolišką užuojautą

Kauno r. 1.1 sk. vyčių dr-vės 
vadas, štabas ir visi broliai.

disonansų“ j mūsų brolijos gyvenimą 
neįneš. Aš nesakau, kad šioji redak
cija yra4gera ir negalima šio įstato geriau 
suredaguoti. Paskautn. Martinaitis la
bai gerai* padarė šį klausimą, kol dar 
statutas nepatvirtintas, iškeldamas — 
galės gal pagalvoti dėl redakcijos pa
ryškinimo, bet nėra ko nusiminti, jei 
būtų palikta ir kalbamoji. Reikia ne
pamiršti, kad įstatymų leidėjui beveik 
niekada nepavyksta tiksliai žodžiais nu

sakyti įstatymo mintis, nes reikia pa
sakyti trumpai ir sykiu labai daug, 
todėl negalima norėti; kad viskas būtų 
aiškiai pasakyta ir nebereikėtų „skaityti“ 
tarp eilučių. Jei atsirastų tokių skautų, 
kurie manydami, kad rūkymas dėl 
naujos dešimtojo redakcijos yra gali
mas ir mėgintų tai realizuoti, aš no
rėčiau jiems pasakyti: „Nepasiskubinkit, 
vyručiai, nes teks skaudžiai nusivilti!“.

Kas laimės?
; Tokį klausimą dabar stato ne vie

nas skautas-ė. Juk š. m. balandž. m. 
23 d. baigiasi gen. Burto skydų kon
kursų antri metai. Tą dieną vyr. sk. 
štabas • nuspręs kuri draugovė ar 
skiltis šiemet bus laimėtoja, kuri 
bus visų kitų pirmoji.

Teko patirti, kad dėl tų konkursų 
metų pabaigos daugelio dr-vių bei atsk. 
skilčių veikimas žymiai pagyvėjęs. Jau 
pradeda balansuoti ir numatomą taškų 
balansą — čia pat lemianti valanda. 
Reikės suglaustai parodyti savo drau
govių bei skilčių veikimas. Būti pa
skutiniaisiais darbininkais, ypač dėl ap
sileidimo, galima tik, tur būt, ne skau
tų tarpe.

Praeitų konkursų metų laimėtojos 
Šiaulių Mirgos ir Lapinų draugovės 
šiemet- jaučia stiprius ir' energingus 
konkurentus jau ne tik savo miesto ir 
raj. tunto vienetų tarpe, bet gi ir ki
tuose tuntuose, kurie praeitais metais 
buvę daug pasingesni. Savaime aišku, 
kad aktyvumas nėra nė smerktinas, nė 
smerkiamas dalykas. Juo galima tik 
pasidžiaugti.

Tiesa, dar gal rasim vieną antrą 
draugovę ar atsk. skiltį, kurios būtų 

konkursų atžvilgiu pasyvios. Bet tai 
mažuma, ir nykstanti mažuma. Reikia 
manyti, kad jau kitąmet visi dirbs 
kuo energingiausiai ir, jei neišeis 
pirmais laimėtojais, tai bent nepaliks 
nežymiais darbininkais.

Ir kodėl mums nedirbti? Tam jau
ni, energingi, turim kilnias idėjas, ap
link pilna visokių progų daryti gerą, 
o čia dar tam tikri paskatinimai— tai 
ir stengiamės sėkmingai veikti!

Šiuo kartu dar gal būt pasitaikys 
tokių vienetų, kurie stebės ką kiti yra 
šiemet padarę, bet jau vėliau tokių 
nebeturėtų būti.

Greit turėsime progos pasveikinti 
laimėtojus. A.

Valio „margučiai“!
Šiaulių r. tunto vadovybė praneša, 

kad po Velykų Šiaulių „Aušros“ mu- 
zėjus (jame yra ir skautų-čių skyrius) 
ruošia didelę „margučių“ parodą, ku
riai parinkti gražesnių „margučių“ kvie
čiami ir skautai-tės. Todėl mūsų r. t. 
skautai-ės, per vykstančius atstovus į 
rankdarbių parodą Šiauliuose, įduokite 
gražiausių „margučių“ minėtai parodai.

II
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Dideli rajoniniai vadovų kursai 
Šiauliuose.

ir provincijos vadų,

Š. m. kovo 
m. 3—4 d. Šiau
liuose įvyko ra
jono tunto vado
vams kursai. Į 
kursus suvažiavo 
daug energingų 

kaip štai—iš Tel
šių, Biržų, Kražių, Linkuvos, Plungės, 
Skuodo, Tauragės ir kitų miestų.

Viso kursus lankė per 90 žm.
Kovo 3d.

Didelė, erdvi vyrų gimnazijos salė 
pilna jaunų skautų-čių. Visų veidai 
dega pasiryžimo ir ištvermingumo ug
nimi.

Lygiai 10 vai. t. adj-tė vyr. sklt. Gr. 
Venclauskaitė tuntininko įgaliota ati
daro kursus. Savo kalboj ji pabrėžia, 
kad šie kursai, jų pasisekimas parei
na ir nuo mūsų pačių. Kiek mes į 
juos įdėsime, kaip juos lankysime, 
klausysime, tiek ir gausime. Todėl 
kviečia dirbti atsidėjus.

Giedamas tautos himnas. Tylos 
minutė ir atsistojimu pagerbiama mū
sų mirusieji. Toliau skaitoma p. tun
tininko K. Ubeikos įsakymas, kuriame 
sveikinami dalyviai ir kviečiamas pre
zidiumas. Pats tunt. dėl brolio ligos 
turėjo skubiai išvykti į savo tėviškę. 

Kursus vesti pakviestas sktn. A. 
Saulaitis, prezidiumam vyr. skltn. Gr. 
Venclauskaitė ir sktn. B. Montvila—vice 
pirm., vyr. sklt. Mauragis ir sklt. K. 
Majauskas — sekretoriais, vyr. skilt. 
Z. Meižytė, V. Kašauskas ir skilt. K. 
Korsakas —'nariais.

Po to kursų dalyviai griausmingu 
„valio“ sveikina vyr. sk. štabą ir my
limam vyr. skautininkui M. Kalman- 
tui, įžengusiam į naują gyvenimą, pa
siunčia sveikinimo telegramą.

Per abi dienas skaityta apie 8 pa
skaitas:;

1) sktn. A. Saulaitis—„Skautizmas 
Lietuvoj“, „Vado autoritetas“ -ir „Vy
resnieji skautai — vyčiai“;

2) d-ras D. Jasaitis — „Motinų ir 
kalinių globa“;

3) mokyt. A. Merkelis-„Fizinis auk
lėjimas“ ir „Liaudies menas, liaudies 
dvasios kultūra, tautosaka“;

4) psktn. Jakubėnaitė — „Skautės 
pareigos mokykloje namie ir visuo
menėj“;

5) vyr. skilt. K. Majauskas — „Sis- 
tematingas darbas draugovėje“.

Be šių paskaitų tunto vadovybė 
stengėsi vadams duoti elementariausių 
žinių ne vien teorijoj — supažindinti 
skiltininkai ir praktikoj su skilties 
darbu.

Visi kursų dalyviai buvo suskirstyti 
į skiltis, kurias vedė sumaniausi vado
vai. Skiltyse pravesta pavyzdingi už
siėmimai. Pažymėtina, kad vieną to
kią skiltį vedė sktn. A. Saulaitis.

Po pietų energingas Daukanto d r. 
dr-kas ats. Įeit, skilt. K. Korsakas mo
kė rikiuotės. Su skautais — nieko, 
bet su skautėmis... (anot jo, neužtektų 
kantrybės' nė už 1 lt., palyginus su 
skautais išeikvotos tik už 10 et.). '

Kovo 4 d.
7 v. r. raj. tunto štabo posėdis. 

Svarstyta daug aktualių klausimų. 
Išaiškinta dabartinės d-vių bei skilčių 
padėtys, suderinta jų veikimas ir nu
statyta gairės tolimesniam veikimui. 
Apskritai, nutarta labai daug.

Iš svarbesnių nutarimų: rajono 
tunto rankdarbių parodą sureng
ti š. m. bal. m. 25—27 d. Šiau
liuose. Parodoj dalyvaus visos dr-vės 
ir atsk. skiltys. Numatoma parodos 
metu padaryti kelis posėdžius — pasi
tarimus dėl pavasario ir vasaros dar
bų. Pelnas paskirti VILai stovyklai.

VII tunto stovykla žadama daryti 
š. m. liepos m. kartu su kitais tuntais 
tarp Palangos ir Klaipėdos. Stovykla 
būsianti labai didelė.

Palapinių fondas. Kas stovyk
lauja žino, kad stovykloje didžiausias 

..vargas yra su palapinėmis. Užtat nu-
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III. 4. Kauno sk. vyčių vyr. skit, pakelti į paskautininkus — J. Bulota, V. Kizlaitis ir 
S. Jakštas.

tarta įsteigti „palapinių fondą“. Visi 
rajono skautai-ės iki mokslo metų pa
baigos, t. y. iki š. m. birželio mėn. 
15 d. privalo, kaip solidarumo mo
kesnį, sumokėtLį tą fondą po 1 lt.

972 vai. visi kursų dalyviai daly
vavo pamaldose. Kun. Jaunius pasa
kė gražų tai dienai ir skautų dvasiai 
pritaikintą pamokslą.

5 vai. vak. merg. gimn. salėje 
įvyksta iškilminga tunto sueiga. Suei
goj da’lyvauja apie 150 skautų. Salės 
vidury puikiai liepsnoja elektrinis lau
žas. Apie laužą sustoję dainuoja skau
tai. Tik štai: „tuntas ramiai!“ Atvy
ko kursų vadas, pavadavęs tuntininką, 
sktn. Saulaitis. Pasisveikino. Skaito
mas tuntininko įsakymas. Keli skau
tai’ pakeliami į skiltininkų laipsnius. 
Po to Šefo įsakymas—tunto adjutante 
vyr. sklt. Gr. Venclauskaitei suteikia
mas paskautininkės vardas. Čia, har
monijoj su liepsna, naujoji paskauti- 
ninkė duoda skautininkų įžodį ir jai 
užrišamas raudonas kaklaraištis. Po 
to šaukėm „valio!“ ir kas kaip išma- 
nėm įvairiai linkėjom. Bet dar nespė
jo viskas sutirpti, kai scenoje pasirodė 
teatrališkos jėgos.

Be pasilinksminimo kursų daly
viams buvo surengta skautiška arbata

— dvasios vakarienė. Valgėm, gėrėm 
ir kalbas sakėm.

Svečiai, atvykę iš kitų miestų, ap
leido p. Venclauskių butą, kur jų ke
liasdešimt buvo apsistoję, ir išvažiavo.

Mes visi, pasistiprinę, vėl ryžtamės 
dideliems žygiams. Stengsimės, kol 
žydi jaunystės žiedai, pasiekti savo 
tikslo. Vyr. sklt. K.. Majauskas. •
□OdOODOD OOŪDCOOC □□□□□□□□ □□□□□□□O OODOOOno □□□□□□□□ □□□□□□□□

Padėkos.
Žemiau išvardintiems ponams, maloniai 

prisidėjusiems prie pasisekimo Šiaulių raj. 
tunto skautų-čių vadovų kursų, įvykusių 
š. m. kovo mėn. 3—4 d. Šiauliuose, tunto 
štabo vardu reiškiu širdingą skautišką pa
dėką: Dr. D. Jasaičiui už skaitytą paskaitą 
ir gausią piniginę paramą; 8 p. p. adjutantui 
kap. Kamarauskui — už paskolinimą antklo
džių ir paklodžių; berniukų ir mergaičių 
gimnazijų direktoriams p. A. Arminui ir 
p. A. Klupšui — užJ leidimą gimnazijų rū
muose daryti kursus; kun. Jauniui — už 
skautams atlaikytas pamaldas Lietuvos skautų 
patrono Šv. Kazimiero dieną, p. mokyt. 
A. Merkeliui — už skaitytas paskaitas, sktn. 
A. Saulaičiui^-už paskaitas ir kursų vedimą.

Ypatinga padėka priklauso p. p. Venclaus- 
kiams, įvairiais būdais labai parėmusiems 
mūsų vadovų kursus.

Kartu prašau priimti karštos mano pa
dėkos ir visus kitus, kurių čia nebegaliu 
suminėti, širdingai atsinešusiems į mūsų 
vadovų žinių pagilinimą.

K. Ubeika, Šiaulių raj. t. tuntininkas.

13

13



Nurimkim, skauto vardas kabe jau ant lynol
Pareitame „Sk. A.“ nr. p. Teismi- 

ninkas „negirdėtų ir neregėtų tandų 
apie skautus“ prisiklausęs ne vieną 
baugesnį, tikrosios dalykų padėties ne
žinantį, gal ne juokais išgąsdino, nes 
paskelbė, kad dėl Kaune ruošiamo 
skautų teismo skauto vardas kabo ant 
siūlo*). Iš paskelbtų jo straipsnyje 
„Gelbėkimės, skauto vardas kabo ant 
siūlo!“ kaltinimo tezių ir kaltintojų 
sąstato atrodė, kad teismo metu nuo 
audringų kaltintojų kalbų tas siūlas, 
ant kurio kabo skauto vardas, sudre
bės, trūks ir vargšas skautelis bedug
nėn nugarmės... Bet, ačiū Dievui, išėjo 
kitaip. Skauto kaltintojai, tiesa, bai
siai kaltino, tačiau ir gynėjai nesnaudė 

ir jų kaltinimus griovė. Po 7 valandų 
labai įdomių ginčų dėl būtųjų ir bu
simųjų skautų „griekų“ teismas pasi
ryžo bent savaitę, o gal ir daugiau, 
pasitarti, kokį čia sprendimą išnešti... 
Tas faktas kol kas kalba mūsų naudai 
ir šiuo tarpu, kol teismas tars savo 
žodį, galime būti visai ramįps, nes tai 
rodo, kad siūlas, ant kurio kabėjo 
skauto vardas, liko -stiprus lyg lynas 
if męs smerkiamieji skautai galime be 
baimės balansuoti virš tos bedugnės, 
kurią kai kieno fantazija sukūrė. O 
jei teismas ir nepalankų mums žodį 
tartų, suspėsime ligi lynas nutrūks 
krantą pasiekti. «

Ne teisminįnkas.

Studentai skautai.
Universitete. L. U. Studentų 

skautų draugovė šiais metais smarkiai 
juda. Kovo m. 16 d. priimtas studentų 
skautų sąjungos statutas. Priėmus sta
tutą pradėjo organizuotis du nauji vie
netai—studenčių skaučių ir skautų drau
govės. Senoji draugovė pasilieka kaip 
buvusi su savo įstatais ir statutu, tik 
daugelis narių pereina į naujas orga
nizacijas. Likus mažesniam narių 
skaičiui, draugovė galės gerai sutvarkyti 
savo veikimą' ir susiorganizuoti nė kiek 
neatsitikdama nuo naujųjų.

Būtų gražu, kad kas nors Dotnu
vos akademijos kolegų imtųsi suor
ganizuoti akademijoj skautų būrelį.

Brolijoje. Draugovės nariai be
veik visą laiką dirba brolijoj, o ypatingai 
šiemet savo darbą ten išplėtė. Studentai 
veda visas Kauno tunto skautų drau
goves ir eina skyrių vedėjų pareigas. Be 
to, studentai užėmę ir prokurorų ir gy
nėjų frontus, kovo m. 30 d. Rotušės 
salėj net 7 vai? ginčijosi dėl skautų 
padarytų ir nepadarytų darbų. Kai

*) Tas garsusis skauto teismas įvyko 
š. m. kovo m. 30 d. Rotušės salėje. Smul
kesnį jo aprašymą įdėsime vėliau. Red. 

kurie jų ėmė dar kaitintis, kad per- 
mažai dirbą brolijoj.

Tad studentai ne tik kad nėra už
sidarę keturiose universiteto sienose, 
bet yra plačiai išėję į darbą brolijoj, 
dirba kovodami su savo kasdieninio 
būvio vargais ir su nepalankiomis są
lygomis, kuriose tenka tas darbas 
dirbti. Senjoras.

" Kad veikiam, tai veikiam!

Šiais 1929 — 30 mokslo metais 
studentų skautų draugovė taip sujudo 
veikti, kad beveik ištisus metus svarsto 
vien veikimo planus. Štai jau baigia
si antras semestras, o mes dar vien 
reformomis gyvename. Ir ko mes ne- 
priplanavome! Norėjome vargšus fuk- 
selius su ponais senjorais teisių 
atžvilgiu sulyginti, su skautėmis būti
nai „persiskirti“, daugiau vakaruškų 
ruošti, laisvės ginčydamies draugovės 
susirinkimuose draugams „pasirodyti“, 
laisvai korporacijas steigti ir daugybę 
kitų naudingų reformų padaryti. Po 
ilgų, pusantro semestro trūkusių dis
kusijų, pagaliau, buvo išdirbti ir kovo 
m. 16 d. priimti studentų skautų s-gos
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Įstatai. Dabar beveik visas norimas 
laisves turėsime.

Šiuo metu mums didžiausias gal
vosūkis, kokias korporacijas steigti. 
Oficialinėmis žirtiomis, bus trys kor
poracijos: dabartinė su savo senaisiais 
Įstatais ir statutu, bet, tur būt, be na
rių, skaučių, kurios oficialiai pareiškė 
atsiskiriančios, ir „neaiškaus tipo“. 
Apie pastarąją korporaciją teko patirti, 
iš draugovės vitrinoje kabančio pirmi
ninko sktn. Juozaičio pasirašyto pra
nešimo. Jame tarp kitko pasakyta, 
kad atsirado keli nariai, kurie nori... 
„organizuoti neaiškaus tipo“*) organi
zaciją visai nekontakte su valdyba...“ 
Šios korporacijos „iniciatoriai nenurodė 
nei savo uždavinių nei atsiskyrimo prie
žasčių, o su „bendrai“ netoli tegalima 
nuvažiuoti“, todėl dr-vės pirmininkas, 
pasiremdamas dr-vės Įstatų § 15, už
draudžia nariams prie šios „neaiškaus 
tipo„ korporacijos prisidėti. Gerai da
roma, nes kitaip senoji draugovė

paliktų be narių, o iki to negalima pri
leisti. Be to, kaip teko neoficialiai, 
tačiau iš patikimų šaltinių patirti, 
skautininkai Saulius-Saulaitis ir Lau
cius-Laucevičius, jei pavyks ką nors iš 
dailiosios lyties Į organizacinio darbo 
talką „prisivilioti“ (yra pavojaus, kad 
nepasiseks, nes skautininkas Saulius- 
Saulaitis ruošiasi likti advokatu, per
siskyrimo bylų specialistu, o su tokiu 
eiti į artimesnį bendradarbiavimą pa
vojinga) steigsią mišrią skautų ir skau- 

• čių korporaciją. Šios korporacijos 
tikslai ir veikimo programa būsianti 
gana romantiška... Korporacijoje ne
būsią nei fuksų nei senjorų ir viešpa
tausianti abipusė lygybė. Tai jau 4 
korporacijos, o kas žino, kiek dar jų 
prisisteigs. Įsivaizduokit tik sau, koks 
veikimas bus tiekai korporacijų prisi
steigus, o dar atsiranda žmonių, pav. 
per skautų teismą, kurie kaltino mus 
studentus, kad maža veikiame...

Fukselių draugas.

Henr. F. Ablaučhas.

Sis tas iš realaus pasaulio.
Bendram visuomeniniam darbui 

mus jungia šeimos židinys, mūsų šven
tovė, ar, kaip paprastai ją vadiname, 
skautų ramovė. O ją Įsigyti labai ne
sunku. Štai ..jums vienas pavyzdys.

- Vieną gražią dieną „asilų“ skilties 
skautai vienu balsu nubalsuoja, kad toks 
ir toks pilietis, iš profesijos gimna
zistas, skautiškų pažiūrų žmogus, bū- 
simasisvisuomenės šulas, savo rezi
denciją užleidžia skilties idėjiniam dar
bui. Atsižvelgiant į tai, Kad jis savo 
bute gyveno ilgokai ir remiantis Įsise
nėjimo įstatymais tam piliečiui visuo
tina skilties sueiga nutaria duoti teisę 
tarp keturių nusavintų sienų palikti 
visas kėdes, stalą, ventiliacijos prietai- 

< sus ir tarnaitę. Pačiam piliečiui lei
džiama iš buto išsikraustyti. Išren
kama komisija parašyti brangiam 
idėjos broliui širdingą padėką. Jam

*) (Mano pabr. F. D.)- 

taip pat pavedamos visos nepriklau
somo apšvietimo teisės, kuriomis rem
damasis jis sulig savo nuožiūra galės 
apšviesti ramovę 45 žvakių elektros 
lempute „Osram“. Viskas tvarkoj.

Į iškilmingą ramovės atidarymo 
aktą susirenka beveik visi skilties skau
tai, tetrūko tik 5-ių, už tai likusieji 4 
visi atėjo. Susijaudinęs, drebančiom 
lūpom skilties vadas prabilo į susirin
kusius brolius (prieš tai susikišo dar— 
užmiršau pasakyti—rankas Į kišenes, 
kad nedaryt nereikalingų gestų):

||||llllllllll||||llllllllll||||||||IHIIIIII|||||||lllllllll||||||llllllllll||||j|||llllllll||||||llllllllll|||

Pagerbkime Motutę.
S. m. gegulės m. 4. d. — Moti*, 

nos diena. Ruoškis ,iš ankstą, o 
tą dieną su ypatingu stropumu at
lik maloniausią pareigą —būk dė
kingiausias savo motutei ir pada
ryk ką tau nurodo padaryti skautų 
papročiai.
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Panevėžio sk. vyčių būrelis. Kaip matome — „vyrai iš stuomens ir liemens“ 
Būrelis labai veiklus ir yra didelė pajėga Pan. r. tuntui.

— „Gerbiamieji ir mylimieji akty
vūs ir pasyvūs broliai ir seserys skau
tai“... permetė žvilgsni per kambarį ir 
neradęs čia nei vienos sesers nei pusse
serės, atsiprašė už išsišokimą ir tęsė 
toliau: „...gyvenimas tai yra... yra... 
daugiau negu 'gyvenimas, tai stačiai 
stovykla. Pažinkime, broliai, gamtą, 
pakilkim aukštai nuo žemės į idėjų 
pasaulį, pastovyklaukim, pamilkim...“ 
— susijaudinęs vadas nutraukė kalbą. 
Vienas skautų sangvininkų su užpaka
linėm mintim nedrąsiai paklausė: 
„Ką?“ — Gamtą!—atrėžė vadas ir ėmė 
dėstyt dalyką iš esmės, kad nepapra
šius balso kalbėti uždrausta. įžanginis 
žodis tęsėsi tik 45 minutes. Visi skau
tai klausėsi įvairiausiose pozose.

Iškilmingos sueigos dienotvarkė 
papunkčiai ėjo prie galo. Beliko tik 
klausimai ir sumanymą^. Vienas tipas, 
literatiškai nusiteikęs, išnagrinėjęs iš 
pagrindų šokių esmę, pasiūlė surengti 
ramovėj šokius. Sumanymas priimtas, 
bet vykdymas dėl techniškų kliūčių 
atidėtas vėlesniam laikui. Vado pava

duotojas, sąryšy su čiuožyklos sezono 
galu, iš praktikos nušvietė jos reikšmę 
mūsų šeimyniniam gyvenimui. Virš 
programos pasitarta „Miss gimnazija“ 
rinkimų klausimu ir nutarta sekančią 
dieną išleisti atsišaukimas į gimnazis
tišką visuomenę.

Ties ramove stovėjo'du geri auto
mobiliai. Motorsporto mėgėjas pa
prašė balso ir pakalbėjęs apie techni
kos pažangą Vakarų Europoj, pasiūlė 
tuos du nuo 1918 metų čia stovinčius 
automobilius perimti skilties žinion. 
Jis išdėstė, kad automobiliai iš prin
cipo geri ir nors jiems trūksta keletos 
ratų ir veikiančių motorų, bet užtai 
gumos mažai lopytos ir sėdynės be
veik tvarkoj. Vienu balsu nutarta auto
mobilius paimti naudingam vartojimui. 
Kąž kas iškėlė sumanymą baigti susi
rinkimą ir sumanymas entuziastiškai 
buvo priimtas. Vadas tarė baigiamą 
žodį. Visi linksmi išėjo. Išėjo ir bu
vęs dabartinės ramovės šeimininkas, jį 
slėgė juodos mintys: „kur dėtis, ką 
veikti, o ką pasakys atvažiavęs tėvas!?“
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Skautai visame pasaulyje.
'Kcresjpnnd.uc^ * 

fczzne su užsie
nin skautais.

Skautizmas yra tarp
tautinio maštabo prak
tinė auklėjmosi mokykla.

Milijonai jaunų širdžių liepsnoja ta 
pačia Dievo, savo tautos ir visų žmo
nių meilės ugnimi. Yra daug progų 

^pažinti savo draugus. Viena toki 
graži proga — tarpusavė koresponden
cija. Tarpusavis susirašinėjimas turi 
daug gerų pusių. Koresponduodami 
mes pažįstame kitus kraštus.

Taip pat mes, lietuviai, labai daug 
ko turime' pasakyti pasauliui. Mums 
reikia suteikti žinių apie savo šalies 
kultūrą, siekimus, skriaudas ir t. t. 
Mūsų pareiga yra skelbti kultūringa
jam pasauliui, kad Lietuva be Vilniaus 
niekados nenurims, kad visų lietuvių 
bendras siekimas yra atvaduoti Vilnių. 
Labai sveikintinas bandymas į užsienį 
siunčiamų laiškų pradžioje ar pabai
goje rašyti mūsų šūkį: Vilnius Lietu
vos sostinė buvo ir bus! (Angliškai: 
Vilno has been the capital of Lithu
ania and will be it again; prancūziš
kai: Vilno a ėtė la capitale de la 
Lithuanie et le sera; vokiškai: Wilno 
ist die Hauptstadt von Litauen gewesen 
und wird es wieder sein). Reikia jiems 
paaiškinti bendrą lietuvių tautos liū
desį dėl pavergtos sostinės ir pabrėžti 
mūsų pasiryžimus ją atgauti.

Šiais jubiliejiniais Vyt Didž. me
tais mes ypač turime susirūpinti kuo 
didesniame pasaulio plote išpopulia- 
rizuoti Vytauto Didžiojo vardą. Ra
šykime kitų tautų skautams apie Vy
tauto darbus, jo garsą ir reikšmę 
Lietuvos tautiniam ir kultūriniam gy
venimui. Lai nebūna nė vienos drau
govės, iš kurios bent keli skautai-ės 
nerašytų užsienio skautams laiškų ir 
neinformuotų jų apie Lietuvą. Ypač 
Birutės ir Vytauto Didžiojo vardais pa

sivadinusios dr-vės turi šiais metais 
neatidėliodamos pradėti populiarizuoti 
Vytauto Didžiojo vardą užsienyje. Tuo 
jūs parodysite, kaip gerbiate savo 
šefus — Vytautą ir jo motiną Birutę. 
Visos birutietės ir visi vytautiečiai su
kruskite! Jums, šiais metais yra gra
žiausia -proga atlikti didelę tautinę ir 
kultūrinę misiją užsienio skaučių-tų 
tarpe.

Rašyti galima į bet kurios valsty
bės skautus-es vietine arba anglų kalba. 
(Valstybių sąrašas, kuriose yra skautų, 
atspaudintas 1930 m. skautų kalend. 
72 — 73 pusi.). Paruoštus laiškus 
siunčiate vyr. štabo užsienio dalies 
vedėjui, įdėdami į laišką lydraštį, ku
riame pasisakote, su kurios tautos 
skautais-ėmis norite susirašinėti. Į 
laišką reik įdėti pašto ženki, už 60 et. 
(į Latviją, Vokietiją ir Estija — po 
30 et.).

Pirmuosius laiškus rašote bevar
džius, tiesiog' kreipdamiesi į brolį ar 
sesutę skautą-tę. Žinoma, pirmąjį 
laišką pasistengiate gražiai suredaguoti, 
kad daugiau galėtute rašti susirašinė
jimo draugų.

Aš visai tikiu, kad ne tik birutie
tės ir vytautiečiai, bet apskritai visi 
Lietuvos skautai-ės susirūpins šia svar
bia kultūrine ir tautine misija.

Pradėkime!

Baden Powell’is dėkoja 
mums už sveikinimą.

Š. m. vas. m. 23 d. R. Baden Po~ 
well’io gimimo dienos proga buvo nu
siųsta visų Lietuvos skautų vardu svei
kinimo telegrama, į kurią gavome labai 
malonų atsakymą. Šefas apgailestauja, 
kad tik suvėluotai tegali padėkoti už 
sveikinimą, nes iki šiol buvo išvykęs 
į vakarų Indiją, iš kur sugrįžo tik kovo 
m. Ta proga siunčia mums širdin
giausių linkėjimų vasarą kuo sėkmin
giausiai stovyklauti Lietuvos miškuose.

Vyr. skltn. R.'Stankūnas,
1. e. v. sk. štabo užs. dal. ved. p.
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Skautų vyčių sukaktuvės.
Š. m. kovo m. 15 d. įvyko iškil

mingas Lietuvos skautų vyčių ir pir
mojo Lietuvoj Panevėžio Sim. Dau
kanto būrelio 5-rių metų veikimo su
kaktuvių paminėjimas. Škąutąms pri
jaučiančios publikos prisirinko pilnu
tėlė salė. Būrelio vadas atidaro pami
nėjimą supažindindamas susirinkusius 
su skautų vyčių siekimais ir veikimu. 
Po to visi susirinkusieji sugieda tautos 
himną. Himnui nutilus seka daugybė 
pasveikinimų raštu ir žodžiu. O tų 
sveikinimų — devynios galybės. J. E. 
Panevėžio Vyskupo ir savo vardu svei
kino kan. Šidlauskas. J. E. Vyskupas 
suteikė skautams vyčiams savo palai
minimą. Po sveikinimų ir tuntininko 
įsakymo skaitymo, kuriuo kai kurie 
sk. vyčiai pakelti i aukštesnius laips
nius, sekė gimnaz. direktoriaus p. Lin 
dės paskaita. Savo širdingoj paskai
toj jis palinkėjo sk. vyčiams pasise
kimo jų darbuotėj. Po oficialės dalies 
buvo šis tas linksmesnio.

Šis sk. vyčių būrelis būdamas pats 
pirmasis Lietuvoj, ne paskutinis jis ir 
veikimo atžvilgiu.

Panevėžio Sim. Daukanto sk. 
vyčių būrelis

paskutines prieš Velykų atostogas su
eigas paskyrė šiemet baigiantiems gim
naziją sk. vyčiams. Tose sueigose bus 
vedami jiems rūpimų temų pašneke
siai. Pašnekesius vesti kviečiami p. p. 
mokytojai ir vyresnieji skautų draugai. 
Pirmoji „šios rūšies sueiga įvyko š.m. 
111-23. Kalbėjo gimnazijos direktorius 
p. kun. Lindė profesijos pasirinkimo 
klausimu. > A.

v

Šiaulių sk. vyčiai.
Nesenai pradėjęs organizuotis sk. 

vyčių būrelis, dabar jau gerokai apsi
tvarkė. Vaįas išrinktas psktn. Urbo
nas. Būrelis oažnai daro sueigas ir sten
giasi kuo labiau įsigilinti į sk. vyčių 

darbą. Būrelio darban prisideda ir sktn. 
A. Saulaitis.

Per tunto rankdarbių parodą sk. 
vyčiai aktingai prisidės prie jos tvar
kymo.
Kauno sk. vyčių pasiunti

nybė Berlyne.
I Kauno t. sk. vyčių dr-vė įstei

gė Berlyne savo pasiuntinybę. Pasiun-j 
tiniu paskyrė psktn. K. Avižonį, į kurį 
visais skautiškais reikalais galima kreip
tis šiuo adresu: Berlin W.15, Knese- 
beckstr 56-57 IV.

Vado pavaduotojo padė
jėjas.

Panevėžio sk. vyčių S. Daukanto 
būrelis stiprina savo vadovybę ir to
dėl būrelio sueigoj vieną gražią kovo 
m. dieną išrinko būrelio vado pava
duotojo padėjėją. (Ar nereiktų ir šjam 
išrinkti kokį adjutantą? Red.). Šios 
garbingos pareigos atiteko skilt. Čes- 
kai Svitkauskui. Seniai sakoma, kad 
„kur du stos visados daugiau pada
rys“, o, kas dabar bus jei būrelis savo 
priešaky net tris pastatė?..

Hen. Ablauchas.
I Kauno sk. v. draugovės 

šventė.
III. 2. saulei tekant, visi susirinko 

paskirton vieton ir, dalyvaujant drau
govės vadovybei ir tuntininkui, 10 jau
nuolių davė skauto vyčio įžodį.

II v. stud, bažnyčioje pamaldos ir 
vėliavos pašventinimas. Vėliavą šven
tino, asistuojant skautams klierikams 
A. Deksmui ir J. Prunskiui, un. pror. 
prof. Česnys. Kūmais buvo dr-vės 
globėjas pik. 1. Šarauskas ir tunt. v. 
sklt. J. Kuprionis.

Po pamaldų įvyko iškilminga suei
ga; dalyvavo daug svečių.

Dr-vei vėliavą įteikė ir pasakė gražią 
kalbą globėjas pulk. 1. Šarauskas. Po 
to sveikino šefas, po jo kalbos, sugie
dojom tautos himną. Šventės proga

3 vyr. skiltim šefas suteikė paskauti- 
ninko vardus, o tuntininkas kelis skau
tus pakėlė į skiltininkų laipsnius. Drau
govės vadas pakviečia šefą sueigos 
garbės pirmininku ir globėją su tunti- 
ninku garbės prezidiumam Draugovę 
sveikino net 14 organizacijų atstovų ir 
asmenų.

Po sveikinimų šefas ant vėliavos 
užrišo gedulo kaspiną, kuris bus nu
ristas tiktai įžengus į Gedimino kalną 
Vilniuje.

Vėliau, draugovės ir būreli vadaių 
padarė veikimo pranešimus.

Po pranešimų vyr. skltn. klier. 
Prunskis pasakė gražią kalbą.

Sueigoj draugovė sudainavo keletą 
šventei pritaikintų dainelių.

Viskas užbaigta šefo kalba ir tau
tos himnu.

Pasibaigus sueigai skautai vyčiai 
su didelėmis ovacijomis išlydėjo šefą 
ir savo dr-vės globėją.

I-oji Kauno tunto skautų vyčių draugovė su jos globėju pulk. įeit. J. Šarausku.

Vakare globėjas suruošė 10 minu- * 
čių skautų vyčių radio valandėlę, kur 
po dr-vės vado kalbos ir skautiškų 
dainelių, globėjui pasiūlius, karo or
kestras sugrojo gražų skautams vy
čiams maršą.

Šventės progrf draugovė pasiuntė 
p. Švietimo Ministeriui pasveikinimo 
telegramą. V. Vėversėlis.

Sk. vyčių inž. P. Vileišio 
būrelis.

Mūsų būrelis yra vienas didžiausiu 
draugovėje ir vis dar nenustoja didė
jęs; kilo sumanymas sudaryti duburiu.

Vado padėjėjo pastangomis susi
organizavo stygų orkestras.

II. 16 po IV Algirdo dr-vės šven
tės susitarėm, kad reikšmingesnio tos 
dienos pagerbimo ir didesnio mūsų 
pačių sugyvenimo dėliai, turim susi
rinkti naktį 12 v. ant Pet. Vileišio til
to. 12 v. visi ten susiėjom. Varpai
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išmušo 12; visi nusiėmėm kepures ir 
susikaupę vieną minutę mąstėm apie 

v Vilnių. Paskui pagerbėm žuvusius ir 
pasižadėjom visame stengtis eiti mūsų 

• patrono a. a. Petro Vileišio pėdomis, 
turėdami ji sau už pavyzdį. Po to 
visi broliškai išreiškėm susikaupusius 
jausmus, paspaudęm kaires ir skirstė- 
mės kupini džiaugsmo, broliškos • 
meilės. Riterio Mazgas.

* i

Pirmoji vaga.
(Panevėžio sk. vyčių S. Daukanto būrelio 

penkių metų sukaktuvių proga).

Penkių metų tarpas skiria mus nuo 
dienos, kada pirmą kartą arčiau susi
pažinom su skautų vyčių, tada vadi
namų roverių, idėjomis. Koks nuo
stabus džiaugsmas ir švelni šypsena 
nušvietė mūsų veidus, tada pirmoj su
eigoj po sktn. Vyt. Einorio kalbos, 
visi triukšmingai nutarėm sudaryti 
pirmą mūsų krašte sk. vyčių organi
zuotą vienetą. Dabar tenka prisiminti 
tik vieną kitą, įdomesnę mintį.

Įdomus reiškinys, kad mes suda
rėm ne tik sk/ vyčių būrelį, bet ir 
seimą, kurioje broliškai sugyvenom, 
nors būdai, išsilavinimas ir skautiška
me darbe pareigos buvo labai skir
tingos.

Veikimo pradžiai milžiniškų planų 
nesudarėm. Darydami planus nepa
sitenkindavome vieno pasiūlymais, bet 
visi stengiamės dalyvauti darbe, ne tik 
projektų griovimo, bet ir jų sudarymo, 
dėl to sueigos praeidavo lydimos en
tuziazmo, bet be dozos pykčio, ginčų.

Pirmoje vietoje rūpėjo išsiaiškinti 
patį sk. vyčio tipą. Kaip ir paprastai 
neviskas paimta iš teorijos taisyklių 
tinka praktikai, taip buvo ir pas mus, 
naudojomės teorijomis, bet kur jų 
nurodymai mūsų būdui ir aplinkumai 
netiko arba kas mums buvo labai sve
tima, pakeitėm ir daug dalykų suda
rėm patys.

Neužmiršom sk. vyčių idėjų ir plėsti, 
tam reikalui išleidome keletą numerių 
laikraščio, kuris patarnavo visiems, 
kurie domėjosi sk. vyčių judėjimu.

Tiesa, nedaug numerių tepasirodė, bet 
jie savo paskyrimą įvykdė. Manyčiau, 
kad ir šiandien panašus leidinys būtų 
naudingas ir suvaidintų žymų vaidmenį 
sk. vyčių plėtimosi darbe. •

Mūsų būrelio pirmas uždavinys 
buvo: susipažinti ir įvykdyti gyvenime 
skautų vyčių idėjas patiems ir paskleisti 
jas mūsų krašto vyresniųjų skautų ir 
visuomenės tarpe.

Įžangą padarėme; ar ji vykusi, ar 
ne, sunku pasakyti, nes aplinkuma, 
kurioje turėjome tą įžangą sudaryti 
buvo labai nepalanki, o dalinai ir mūsų 
jėgos buvo persilpnos.

Švenčiame penkių metų sukaktį 
nuo įsisteigimo dienos, bet daug kuo 
pasigirti negalime, nes per visą laiką 
dar vis tebesišvaistom kryžkelėj, tebe- 
taisom įžangos klaidas.

Manau laikas jau būtų pasirinkti 
tikrą kelią, kuriuo eisime ir sudaryti 
planą, pagal kurį atliksime savo gar
bingą žygį tautos ir visuomenės gero
vei. Kibkim į darbą, verskim pradėtas 
vagas, tik dirbdami, o ne kalbėdami, 
išpurensim dirvą, kuri atneš laukiamų 
vaisių.

S k. vytis pasktn. Mt. Martinaitis. 
■■&■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
Jau pavasaris ateina! Greit 

drožime stovyklon!
■„O šunis lakinti ne tada lai

kas, kai einama medžioti"'.
Taigi susipraskime, kad metas apsirū

pinti kuprinėmis ir kitais būtinais stovyklos 
reikmenimis. Kuprines (kailine nugara, visai 
kailines, ar be kailio) po 6 lt.; papliokščius 
puodukus po 70 et. ir į. t. galima gąuti pir
mam skautiškam koperatyvėly Kaune.

Užsakymus ir rankpinigius (nemažiau 
už pusę visų prekių) siųsti: Kaunas, Micke
vičiaus g. 11a b. 1. Vyt. MaciejauSkui. 
Telef. 3010.

Greitu laiku bus specialinių kuprinių ir 
mergaitėms.
Dėl skautiškų sc. veikaliukų.

Sktn. V. Kviklys (visokių užklausimų 
bei prašymų labai privargintas) praneša, kad 
visi, kurie į jį kreipėsi prašydami prisiųsti 
ir leisti vaidinti jo parašytus scenos veika- 
liukus,galės naudotis kaip tik išeis iš spau
dos. Juos galės gauti pas I-ą sk. vyčių 
dr-vės spaudos administratorių pskt. V. Kiz- 
laitį, Kaunas, Šiaulių g-vė nr. 14, b. 1.
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Eaiskas iš
Savo prakalbose Arrowe Parke 

Vadas (B. Powell) prašė mus stipriau 
suveržti šiuos broliškumo ryšius, kurie 
jungia viso pasaulio skautus. Štai dėlko 
privalom pasinaudoti ta proga, kurią 
mums teikia Belgijos skautai. Nuo 
rugpjūčio mėn. 4 iki 17 dienos tarp
tautinė skautų stovykla yra organi
zuojama Mense ir Onsthe upių santa
koje prie Liege, kuris yra ginklų, me
talurgijos ir anglių pramonės centras. 
Ten jūs turėsit progos stovyklauti kal
nuotoje, sunkiai pamirštamoje apylin
kėje; protarpiais aplankyti didžiąją 
parodą, rengiamą Belgijos Karalystės 
100 metų sukaktuvėms paminėti; o taip 
pat padaryti keletą ekskursijų per kraštą 
taip puikų—,,la campine“, iki Antver
peno, kad ten pasigrožėti nepaprasta 
Flamandiškos dailės paroda.

Antverpenas—didelis miestas, skai
tomas kaip ir lopšiu skautiško judė
jimo Belgijoje. Tai čia 1912 metais 
buvo padaryti pirmieji bandymai; tai 
čia drąsus pionierius, kuris dabar fla
mandiškos skautų organizacijos prieša
ky, pradėjo sunkų darbą — įvesti B. 
Powell’io skautystę viename miesto 
„patronage’ų“ (katalikiškos parapijos 
globojami jaunimo rateliai), kuris buvo 
daugiausia uosto kvartalų vaikų lankO'- 
mas. Kiti miestai perėmė naują jaunimo 
organizaciją ir, kadangi visur bandymai 
turėjo didelio pasisekimo, greitu laiku 
buvo įsteigta Belgijos B. Powell’o boy- 
skautų ir sea-skautų asociasija. Ji buvo 
sutikta ne tik dideliu jaunimo entu
ziazmu, bet taip pat ir dvasiškijos bei 
tėvų palankumu.

Nelaimei kilo karas ir atėjo vokiečių
*) Šio laiško autorius med. dr. Marcei 

De Groote yra Lietuvos prietelius ir jau 
antrus metus „Sk. Aido“ skaitytojas, ar, 
tikriau pasakius, žiūrėtojas, nes jis lietu
viškai nemoka. Jis yra vienas senųjų Belgi
jos skautų, eina Flandriją roverių viršininko 
pareigas ir yra Hamandų kalbos laikraščio, 
skiriamo skiltininkams — „Leidersblat“ re
daktorius. Šį laišką mums atsiuntė per 
skautą B. Montvilą, kuris studijuoja Belgi
joje ir yra artimai pažįstamas su autorium. 
Laišką išvertė B. Montvila.

Selgijcs).
okupacijos, kuristengėsi nuslopinti skau
tišką judėjimą, periodas. Skautai, tačiau, 
rinkdavosi į draugovės sueigas... kaipo 
vandens spbrto klubo nariai. Ir, tą 
dieną, kai, po taikos pasirašymo, buvo 
nuimta vokiečių okupacija, mieste jau 
buvo 10 dr-vių vietoje vienos, kuri 
ten buvo priespaudai prasidėjus. Vis 
dėlto skautų organizacijos padėtis tuoj 
po karo buvo sunki. Bet štai jai atneša 
naujo entuziazmo, grįžę iš Anglijos, 
emigrantų—pabėgėlių sūnūs,kurie buvo 
įsitraukę tikroje skautystės tėvynėje po 
žaliąją su lelija vėliavą. Daug padaro 
stovyklos — mokyklos, daromos Gil- 
well’io pavyzdžiu.

Dabartiniu laiku mes galim pasi
džiaugti 4500 skautais ir, maždaug, 
750 roveriais. Su tais paskutiniaisiais 
darbas buvo ypač sunkus. Ir tai tik 
šiandien mes galim žiūrėti j jų ateitį su 
didesniu pasitikėjimu. Programas yra 
aiškiai apibrėžtas; devizas „servir“ 
(tarnauti) yra nustatytas; vadai yra 
ypač rūpestingai renkami. Iš roverių 
yrą imami instruktoriai skautų drau
govėms; roveriai padeda skautiškajai 
spaudai, varo propagandą ir t. p. Pa
galiau kasdieninis geras skauto darbe
lis tampa pas roverį(kuo tai didesniu, 
platesniu, nuolatinesniu, vis pamažu ir 
metodiškai yra einama į tai, kad tapti K 
darbininku, valdininku, visuomenės vei
kėju ir t. p. sąžiningu visad ir nežiū
rint į nieką, išlikimu skautų įstatams 
ir įžodžiui.

Lietuvos broliai, kurie atvyks šią 
vasarą į Belgiją, aš turiu vilties, kad 
jie bus skaitlingi ir kad šis jų vizitas 
nebus Belgijoje paskutinis, pamatys, 
kad pas mus jie ras nuoširdų ir bro
lišką svetingumą; būdami mūsų klanų 
(roverių būrelių) sueigose jie matys, 
kad rimtoji ir pamokinančioji dalis 
neina niekad viena be linksmosios; kad 
„hikes“ (iškilos) per mūsų kraštą yra 
labai įdomios; ir kad mūsų devizas 
stengės padaryti iš mūsų roverių pa
vyzdingus piliečius—krikščionius.

Dr. Marcei De Groote.
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wlusil gyvenimas.
Alytaus raj. tuntas.
Š. m. III. 16 1. s. t. p. psktn. Nau

jokaitis perdavė tunt. pareigas nauja
jam tuntininkui p. mok. Dineikai. Kartu 
apvaikščiojom ir šv. Kazimiero šventę. 
Po visų formalumų p. Dineika išreiškė 
savo norą dirbti su mumis bendrą 
darbą ir duoti tėviškus patarimus bei 
pamokymus. Skautams-ėms giliai įsmi
go į širdis tie garbingi p. tuntininko 
pasižadėjimai. Ta proga buvo atvykęs 
vyr. sk. štabo atstovas sktn. Laucius. 
Jis taip pat pasakė keletą karštų žodžių.

Įžodį davė apie 35 sk. P. gim. d-rius 
pasveikino naujuosius skautus, ragin
damas juos būti ištikimais ir pavyz
dingais skautais. Po viso to prasidėjo 
linksmoji dalis. Skiltys vaidino savo 
kūrybos veikaliukus.

Tunte darbas eina normalia vaga. 
Rįžtasi nudirbti daug gražių darbų: 
greitu laiku įsigyti vėliavą, įsteigti sk. 
r. dr-jos skyrių, vasarą suruošti sto
vyklą ir t. t. Tunto koresp.

Kauno raj. tuntas.
Kas girdėti Ukmergėje?
Ukmergiečiai smarkiai dirba. Dar 

prieš N. Metus dabartinis Vytauto dr-vės 
skautų skaičius trigubai padidėjo. Dirba 
taip pat kelis sykius daugiau. I. 19 

. surengė vakarą. II. 16. išleido laikraštėlį 
„Skautą“. Dirbančių skautų nuotaika 
geriausia. Kruta ir kitos draugovės.

II. 23 skautai-tės šventė 5 metų 
gyvavimo sukaktuves. Jų išvakarėse 
buvo suruoštas didelis vakaras. Vai
dinta P. Vaičiūno „Pražydo nuvytosios 
gėlės“. II. 23 visi skautai-ės bažnyčioje 

išklausė pamaldų. Paskui 20 skautų 
laikė egzaminus į II ir III pat. laip. 
Vakare iškilmingą Sueigą pradėjo vy- 
tautiečių dr-kas vyr. skltn. J. Šaltenis. 
Šventės proga buvo daug sveikinimų. 
Sukaktuvių proga vytautiečiai pakėlė 
į dr-vės garbės narius: I-ą dr-vės dr-ką 
pasktn. J. Kiaušą, paskt. V. Pečiūrą, 
buv. dr-vės globėją p. A. Pranculį ir 
dabartinį globėją p. E. Kulvietį. Be to, 
tuntininkas šventės proga kelis skau
tus apdovanojo vyresniškumo laipsniais.

III. 9 visos dr-vės minėjo šv. Ka
zimiero dieną. Bažnyčioje kun. kapel. 
P. Mačys, didelis skautų draugas, pa
sakė gražų skautams pritaikintą pa
mokslą; o sueigoje mok. P. Lašinskas 
skaitė turiningą paskaitą.

Svarbesniųjų mūsų skautų darbų- 
pažymėtinas teatro trupės įsteigimas. 
Prie teatro trupės įsteigta chorasjr or
kestras. Režisuoja vyr. skltn. J. Šalte
nis. Netrukus bus statoma operetė 
„Užburtas Kunigaikštis“.

Skautams taip pat daug padeda 
kun. kap. Mačys ir P. Zdanavičius.

Suž. Sak.

Kėdainių raj. tuntas.

Šv. Kazimiero šventę, atšventėm 
III. 16. Iš ryto 10 v. meldėmės baž
nyčioje. Iš jos grįžę susirinkom į su
eigą. Jon atsilankė daug svečiif, kurie 
mus sveikino ir linkėjo skautams stip
rėti kokybėj, nes dar laukia didis dar
bas—Vilniaus atvadavimas. Į vakarą 
daug atsilankė svečių. Buvo suvai
dinta: „Nepasisekė Marytei“ ir „Juo
doji kaukė“. Ekstra.
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Žinios iš Klaipėdos r. 
tunto.

I Kęstučio dr-vė. III. 4 mi
nėjo šv. Kazimierą. Vyt. gimnazijoj 
buvo padaryta iškilminga draugovės 
sueiga, kurion atsilankė tunt. kap. Ku
kutis, adjutantas, skautai vyčiai ir kiti 
svečiai. Sueiga pradėta himnu. Po jo 
sekė dr-ko vyr. skilt. E Petraškos kalba, 
kitą programos dalį išpildė „Vanagų“ 
ir „Lapinų“ skiltys.

Jūros s k. dr-vė. Ir jūrininkai 
sukruto—ruošiasi vasaros kelionėms. 
Kas savaitę skautai renkasi į pamokas. 
Dėstoma navigacija ir kiti svarbesnieji 
dalykai. Prie draugovės įsteigta jau
nesniųjų skautų skiltis. Jaunieji sek
madieniais pratinasi irkluotis ir prižiūri 
„Budį“.

Sk. vyčių būrelis. Būrelio 
įsteigėjui vyr. sklt. Šneideraičiui nuo 
vado pareigų atsisakius, tas pareigas 
perėmė K. Skudavičius. Dabar būrely 
yra 9 nariai. Visi pasiruošę stropiai 
dirbti.

Šarūno draugovė. Ir Kre
tingoj šv. Kazimiero paminėjimas pra
ėjo gyvai. Atsilankė nemažai svečių. 
Pastebėtina, kad ir vilkiukai šventės 
programoje figūravo. Skautus labai 
remia pr. mok. mok. p. S. Juodikis.

Sena lapė.

Panevėžio raj. tuntas.
Tuntininko padėjėjas. Tun- 

tininkas sau pavaduotoją pasirinko 
vyr. leitn. Jonaitį. Dabar tunto priešaky 
stovi net du karininkai ir veikimas 
varomas tikrai karišku tempu: gyvai, 
energingai ir be jokių „negaliu“; pa
nevėžiečiai tuoj težinos vieną—„klau
sau“ (savaime aišku—ir „vykdau"...).

Šv. Kazimiero minėjimas 
įvyko III. 9 d. Visas tuntas „in cor- 
pore“ susirinko gimn. gimnastikos sa
lėje, išklausė tunto kapeliono kun. A. 
Liepinio paskaitos, padainavo, pakrėtė 
šposų ir pilni skautiškos nuotaikos 
drožė namo (tai buvo paskutinis pa
minėjimo dienotvarkės punktas). į pa

minėjimą atsilankė p. v. 1. Jonaitis su 
ponia, skaučių dr-ių globėjas p. p. 
mok. Rogalskytė ir Jasaitytė.

Tunto vakaras. Gavėnios 
metu tuntas ruošia oh didelį vakarą! 
Manoma smarkiai suvaidinti ir šiaip 
programą užpildyti visų draugovių pa
stangomis—visi turės progos pasireikšti; 
o kaip gi pasireikšti man, kurs tik ko
respondencijas terašo? — Biškį asme
niškais sumetimais liūdna... Po pro-

Pskltn. K. Počekaitė, Šiaulių Mirgos 
dr-vės skautė, 45 asm. aprūpinusi 
pusmetine „Sk. Aido“ prenumerata. 
Ji yra viena uoliausių Šiauliuose skau

tų spaudos apaštalų—platintojų.

gramos bus, t. y. nieko nebus, nes ga
vėnioj teks apseiti ir be valsų.s. Tada 
skaitysim pinigus, kurių bus, kaip 
skiedrų! H. Abi.

Skautai gimnazijos meno 
pajėgos. Gimnazija pastatė ir ke
lius kart pakartojo didžiulę 6 veiksmų 
su muzika, choru ir didžiausiu kadru 
artistų dramą „Elgetų Karalius“. Be
veik visas „hauptroles“ vaidino sk. 
vyčiai. Puikiausiai suvaidina. Eugieni- 
jaus, rolėj vienas sk. vyčių net apsi
vedė!.. Žodžiu, skautai viešajam mo- 
myklos gyvenime aktyvūs. Kelmas.
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Didžioji tunto skautų-čių 
stovykla. Tunto vadovybė rengia 
š. m. liepos m. 1—15 d. didžiąją tunto 
stovyklą Anykščių apylinkėse. Štovyk- 
lon rengiasi visi skautai-ės. Stovyklai 
suruošti paskirtas štabas jau svarsto 
programą ir kitus klausimus. Leidžiami 
aplinkraščiai ir t. t. A.

Giedraičiai. Mūsų miestelis yra 
visai mažas, bet yra garsus iš kovų 
už Nepriklausomybę. Vid. mok. nuo 
1927 m. gyvuoja skautai. Šiemet skau
tai sudaro 57°/o visos mokyklos moki
nių skaičiaus. Tai palyginus daug skautų. 

. Ir skautai veikia geriausiai. Dr-vėje vei
kia vadovų kursai. Kursus veda globėja 
v. M. Šokelytė, jai padeda sklt. A. 
Graužinis. Kursų lektoriais yra: rem. 
kan. A. Meigys, mok. dir. p. M. Žida- 
navičius, mok. p. M. Valeikienė, keli 

- kiti mokytojai, pas. polic. r. virš. p. 
Šėkas ir kiti prijaučiantieji skautams 
inteligentai. Pašalietis.

Iš Rokiškio r. t. padangės.
Tunte įvyko permainų. Per trumpą 

laikotarpi 3 kartus keitėsi tunto adju
tantai. ' \

Šiuo laiku atsistatydino ilgametis 
tuntininkas pulk. Įeit. Jašinskas; jam 
mūsų skautai ypatingai dėkingi, nes jo 
pastangomis kelis kart buvo suruošti 
skiltininkų kursai, stovyklos ir skau
tiškos parodos bei vakarai.

Dabar patvirtintas tuntininku ener
gingas kap. Avižienis, buvęs tunto 
sporto skyr. vedėjas, kurio pastango
mis buvo suruoštas nemažai pelno 
davęs Dakaras. Tunto ir dr-vių raštinės 
tvarkomos pagal tuntininko duotus 
pavyzdžius. Dr-vės ir atsk. skiltys 
energingai „kala“ taškus gen. Burto 
skydams laimėti ir nė nemano pasiduoti 
taip garsiems šiauliečiams. Ypatingai 
darbštumu ir skautiškumu pasižymi 
Živylės dr-vė su dr-ke vyr. skltn. E. 
Mironaite ir Vytauto dr-vės su dr-ku 
skltn. Kalpoku priešaky, tiesiog žada 
kalnus nugriauti. Kaip teko girdėti, ro- 
kiškiečiai žada skaitlingai dalyvauti bro
lijos suvažiavime. Sartų Bimbalas.

• /

Šiaulių raj. tuntas.

Tunto adjutante Kaune.
Pasktn. G. Venclauskaitė kovo m. 

paskutinėmis dienomis buvo išvažiavus į 
Kauną, kur tarėsi su vyr. skautininku 
dėl stovyklos ir kitų reikalų. Taip 
pat dalyvavo skauto teisme.

Plungės skautai juda. III. 
4 Duonelaičio ir Gražinos dr-vės su
ruošė šventę. Atsilankė svečių. Glo
bėjas p. Turskis ir dr-kas pasakė pra
kalbas. Padainuota ir pažaista.

III. 16 Duonelaičio dr-vė padarė 
grandiozinę iškilą, kurioje dalyvavo 
visi skautai. „Pirmieji žingsniai į giru
žę“ buvo neapsakomai linksmi. Tikrai 
duonelaitiečiai yra dramaturgai ir ko
mikai, nes prie laužo buvo pastatyti 
pačių skautų sugalvoti teatrai ir šiaip 
juokingi dalykai.

Dabar dr-vė smarkiai didėja, tebuvo 
3 skiltys, o dabar jau net 6. Naujasis 
dr-kas gana veiklus. Už tat per šv. 
Kazimierą paaukštintas į skiltininko 
laipsnį. Jonas Akmena.

Raseiniai. Raseiniškių pastan
gomis įsteigta viena skautų draugovė 
Šiluvoje.

Gimnazijoj dabar veikia 3 dr-vės. 
Ypač gražiai veikia mergaitės, V. Ma- 
žonaitės vadovaujamos. į Raseinius 
„Sk. Aido“ pareina 60 egz.

Paskutiniu laiku daugelis skautų 
ruošiasi netrukus įvykstantiems egza

minams. D. Bartkus.
Telšių skautai. Šv. Kazimiero 

šventę iškilmingai minėjo III. 9. Iš va
karo atliko išpažintį, ėjo rikiuotėj į 
bažnyčią, kur priėmė šv. Komuniją. 
Buvo iškilminga sueiga, kur gerb. kun. 
kapelionas gražiai papasakojo apie šv. 
Kazimierą. Sueigoj atsk. miesto „Gul
bių“ ir „Lapinų“ skiltys minėjo savo 
vienerių metų gyvavimo sukaktuves.

1 Algimanto dr-vės „Meškų“ skiltis 
leidžia dvisavaitinį šapirogr. laikraštėlį 
„Mūsų Mintys“.

Algimanto šunelis.
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Gražus pavyzdys.
Vabalninko atskiroji skaučių „Naš

laitės“ skiltis šiais mokslo metais su
ruošė du viešu vakaru neturtingoms 
sesutėms skautėms už mokslą užmo
kėti. Gėrėkimės ir sekime šį gražų 
pavyzdį A St.

Skautai, platinkite savo 
eiles!!!

Ir pas mus dabar įėjo į madą gra
žuolių rinkimai, kurie gal būt nė vienai 
lietuvaitei turi blogos įtakos. O ta 
mada yra epideminė liga. Su ja kova 
neišvengiama.

Štai, š. ,m. 111.2 viename Lietuvos 
mieste įvyko kariškių rengiamas va
karas ir kartu to miesto gražuolės 
rinkimai. Rinkimai buvę moderniški. 
Aš susižavėjau čia vienu įvykiu. Kai 
kurios kandidatės į gražuolės atsiėmė 
savo kandidatūrą; jų tarpe pirmoji 
buvo graži, bet kukli p. K. J.

Nustebęs tokiu p. energišku atsi
sakymu neiškenčiau nepaklausęs, kodėl 
p. tos garbės atsisakė, nes nebuvo abe
jonės, kad ši panelė būtų išrinkta mūsų 
miesto gražuole...

Panelė kukliai ir rimtai atsakė: 
„Esu buvusi skautė, o dabar esu moky
toja. Skautų eilėse išmokau kuklumo, o 
mokytojos darbas reikalauja takto...“ 
Po to supratau, kad taip atsakyti ga
lėjo tik skautė...

Be to sužinojau, kad p-lė K. J. yra 
buvusi vienos Kauno tunto skaučių 
dr-vės draugininke; dabar ji esanti ener
gingą ir veikli šaulė.

Čia skautai kaip tik turi progos 
pasigirti gerais savo auklėjimosi re
zultatais. Buvęs sk. r. d-jos narys 

Antanas M-is.

Naujas diktatorius.
Panevėžio mok. seminarijos 11 Rė- 

tdosd-vės dr-vė vyr. skilt. M. Pempaitė 
nuo pareigų, dėl baigimo seminarijos, at
sistatydino, skautės šlapiom akutėm ją 
palydėjo, o dr-vės viršūnėj atsistojo 
pasktl. M Virgailytė (Maryčių diktatū
ra!). Dinamikos dr-vei nestinga, skau
tės moka ir skautiškai veikti visuome
nės labui ir skautiškai... pašokti, ką 
įrodė savo linksmame dr-vės vakariu- 
ke. Mat, neužmirštama, kad skautas, 
kartu ir skautė, linksmi visose aplin
kybės). H. Ablauchas.

Žaidimai.
Varpelio gaudymas.

Visiems žaidikams užrišamos akys, tik 
vienas iš jų lieka neužrištomis akimis. Pa
starasis paima varpelį ir skambina juo, vilio
damas akluosius sugauti jį. Sugavęs skam
bintoją, aklasis nusiima nuo akių raištį ir 
užriša jį ant sugautojo akių, pats paimda
mas varpelį. Didesniame būryje galima 
vartoti du varpeliai.

Šaulys ir kiškis.
Vienas iš žaidikų būna šaulys. Visi kiti 

žaidikai pasidalina į grupes po tris, susiima 
ratu rankomis, sudarydami taip vadinamą 
„lizdą“, kuriame gali pasislėpti nuo šaulio 
kiškis. Šaulys medžioja kiškį, viliodamas jį 
iš „lizdo“. Kiškis, įbėgęs į bet kurį lizdą, 
gali stoti bet kurio žaidiko vietoje, ir pa
starasis lieka kiškis. Sugautas kiškis tampa 
šauliu. Didesniame būryje gali būti du šau
liai ir du kiškiai.

Žuvų tinklas.
Žaidikai pasiskirsto į 2 grupes, kurios 

sustatomos viena prieš kitą 20 rntr. atstumu. 
Žaidimui vieta sudaroma iš dviejų gretimų 
kvadratų, kiekvieno šoninė po 10 metr. Vie
na grupė esti žuvys, kita — tinklas. Kiek
viena stovi savo kvadrate. Tinklas sudaro
mas visiems vienos grupės žaidikams stipriai 
susikabinant rankomis. Kapitonui pasakius 
„mesk tinklą!“, tinklo grupė bėga j žuvų 
kvadratą ir gaudo žuvis. Žuvį pagauti gali 
tik du kraštutinieji tinklo grupės žaidikai. 
Žuvys, kaip nors prasiveržę pro tinklą ir 
įbėgę į kitą kvadratą, lieka laisvos. Jos 
gali pabėgti taip pat aplenkdamos tinklą. 
Iš kvadrato ribų išbėgti negalima. Nutrūkus 
tinklui, visos žuvys lieka laisvos. Vidurinieji 
tinklo nariai todėl stengiasi kuo stipriausiai 
susikabinti rankomis. Sugautasis išeina iš 
lošimo. Užmetus panašiai penkis ar dau
giau kartų tinklą, grupės keičia pozicijas.
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Daugiausia sugavusi „žuvų“ grupė laikoma 
laimėtoja.

Dramblio jojimas.
Žaidžia 2Q skautų. Pats žaidimas yra 

labai gyvas, nereikalaująs jokių reikmenių. 
Žaidikai sustatomi j vieną eilę ir išskaičiuo
jami pirmais antrais. .Pirmieji žiūri į vieną 
pusę, antrieji į antrą pusę. Tada visi žaidi
kai atsiklaupia ir rankomis atsiremia į žemę. 

Vienas žaidikas išrenkamas raiteliu. Žaidimo 
vadovui pasakius „pradėk“, visi žaidikai 
pradeda visu savo liemeniu svyruoti ant ke
lių ir rankų pirmyn ir atgal. Judesiai daromi 
sulig taktu. Pirmasis judesys daromas į 
priešakį. Raitelis užšoka ant „dramblio“ ir 
atsiklaupęs ant kelių ir atsirėmęs rankomis 
pradeda joti. Laimigai perjojęs visą eilę ir 
nenupuolęs žemėn laikomas laimėtoju. Žai
dimas labai komiškas.

Parinko vyr. skltn. R. Stankūnas.

Musų laidiniai.
P. Jurgelevičius. Skautų Vadovas. 

Praktiškas vadovėlis skautų vadovams. 
I d. 1W pusi. Viršelis spalvotas. Kau
nas. 1929 m. Kaina 2 litu.

Dėkingi privalome būti savo vy
resniesiems broliams, kad iš jų litera
tūros susilaukiame teoretiškų žinių, 
bet dar labiau turime dėkoti už prak
tiškas žinias. Štai paimkime kad ir 
paskiausia pasirodžiusį to paties au
toriaus iš eilės, rodos, jau šeštąjį lei
dinį, tai mums gerai pažįstamo plunks
nos darbininko sktn. P. Jurgelevičiaus 
„Skautų Vadovą“. Ši knyga yra su
skirstyta į tris skyrius, apimančius be
veik visą praktiškąjį skautų gyvenimą: 
L Patarimai skautams ir skautų vado
vams; 11. Draugovės tvarkymas ir jos 
veikimas; ir III. Iškilos ir stovyklos. 
Be šių pagrindinių dalių, randame taip 
pat nurodymų apie suorganizavimą 
bei sutvarkymą skautiško choro, kny
gynėlio, kooperatyvo, daržų bei dirb
tuvių etc. Turėdami šią knygą rankose 
nesiskųsime, kad pas mus sueigos 
ar iškilos yra neįdomios ar negausios.

Šioje knygoje mes rasime ne tik 
darbo pavyzdžių, bet ir metodiškų nu
rodymų kiekvienu atveju. O turėdami 
rankose planą mes lengvai jį galėsime 
paskirstyti į tokias smulkesnes dalis, 
kurios labiausiai tiks apie mus susi
dariusioms aplinkybėms. Dirbdami 
skautiškąjį darbą turime palaikyti tarp 
savųjų ypač gerus solidarumo ryšius. 
Mes turime būti toki, kad kiekvienas 

skautas jaustų savo vadą esant ne tik 
vyresniuoju broliu, bet ir geruoju tėvu 
bei mokytoju. O kaip šių rezultatų 
pasiekti ir išlaikyti savo vadovaujamųjų 
tarpe autoritetą bei broliškumą, rasime 
tik skaitydami „Skautų Vadovą“.

Taigi, kiekvienam, kuriam rūpi di
desnis skautiškosios idėjos praplitimas, 
ši knyga tikrai yra skaitytina. Gi ją 
įsigyti turėtų vadovai ir vyresnieji 
skautai. ^Tuo labiau, kad nuo šios I 
„Valdovo“ dalies išplatinimo pereina 
—ar greit pasirodys II dalis, kuri yra 
labai įdomi ir svarbi, nes ten jau de
taliai nagrinėjama pedagoginiai skau- 
tystės dalykai, visiems prieinama ir 
tobuTa forma. Juozas Č.

PADĖKOS.
Sesutėms, broliukams, draugininkėms- 

ams, maloniai ir skubiai atsakiusiems į ma
no laišką, broliškai dėkoju.

Vyr. skltn. R. Stankūnas.

Panevėžio Sim. Daukanto sk. vyčių bū
relis J. E. Panevėžio Vyskupui, kan. Šidlaus
kui, vyr. sk. št. adj. sktn. A. Saulaičiui, bū
relio įkūrėjui sktn. V. Einoriui, tunto t-kui 
sktn. kap. S. Žukaičiui, toli išvažiavusiems, 
bet savojo būrelio neužmiršusiems sk. vy
čiams psktn. E, Zabarauskui, psktn. M. Mar
tinaičiui, psktri. V. Jurgučiui, psktn. B. Lan- 
digui, skilt. J. Linkevičiui, paskilt. A. Vertelkai, 
Kauno 1 sk. vyčių dr-vei, Kauno I vyr. skaučių 
dr-vei, Utenos 1 sk. vyčių dr-vei, Alytaus 
vysk. Valančiaus sk. vyčių būreliui, Kaunu 
„llja Muromec“ rusų sk. vyčių būreliui ir 
kitiems sveikinusiems būrelį š. m. kovo m. 
15 d. jo 5-rių veikimo metų sukaktuvių 
proga taria širdingus padėkos žodžius. I

UŽSIPRENUMERAVĘ NEPRALOŠ! „Sk. A.“ prenumeratoriam „prima aprilis“ 
ir Velykų švenčių proga administracija padarė tokį siurprizą: su šiuo „SIg A.“ nr. siun
čiam pusmetiniams pi^numeratoriams prof. S. Šalkauskio knygą „Skautai ir pasaulėžiūra“, 
o metiniams be to—1930 m. skautų kalendorių ir R. Baden Powell’io paveikslėlį. Red.irAdm-

Leidžia L. Sk. Brolija. Ats. Redaktorius Ant. Saulaitis
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Oficialiais skyrius.
Vyresniškumo laipsnių pro

gramos.
I. Skiltininkų.

A. Paskiltininko.
1. Išbūti paskiltininko pareigose bent 

2 mėnesiu.
2. Susipažinti su skilties sistema ir 

žinoti skilties organizavimą bei tvarkymą.
3. Mokėti vesti skilties užsiėmimus.
4. Išbūti stovykloj ne mažiau vienos 

savaitės.
5. Žinoti Lietuvos skautų brolijos statutą.
6. Mokėti vesti skilties knygelę. •

B. Skiitininko.
1. Turėti ne mažiau, kaip vieną spe

cialybę.
2. Mokėti vadovauti skilčiai.
3. Gerai pravest skilties iškilą, netrum- 

pesnę, kaip vienos paros.
4. Paruošti pusmečiui skilties veikimo 

planą.
5. Mokėti pravesti skiltyje žaidimus ir 

mokėti bent 10 dainų ir 30 žaidimų (jų 
10 kambaryje).

6. Mokėti vesti skilties rikiuotę.
7. Perskaityti visą skautišką literatūrą 

lietuvių kaiba.
C. Vyresnio skiitininko.

1. Mokėti vesti draugovę.
2. Gerai mokėti vesti draugovės rašti

nę ir iždo ir turto knygą.
3. Mokėti vesti draugovės rikiuotę.
4. Sumaniai vesti draugovėje žaidimus.
5. Paruošti pusmečiui draugovės veiki

mo programą.
6. Mokėti pravesti draugovėje pašne

kesius.

2. Juros skautų skiltininkų.
A. Vairininko.

1. Gerai mokėti valdyti irklinę valtį ir 
jai vadovauti.

2. Mokėti vesti valties įgulos sueigas.
3. Dalyvauti ilgesniame plaukiojime ar 

stovykloj.
4. Žinoti Lietuvos skautų brolijos statutą.

B. Valtininko.
1. Mokėti vadovauti valties įgulai.
2. Paruošti pusmečiui valties įgulos 

veikimo ir plaukiojimo planą.
3. Vadovauti vienos dienos plaukiojime.
4. Mokėti keletą dainų ir vandens žai

dimų, kuriuos sugebėti pravesti.
C. Vyresnio valtininko.

1. Mokėti vesti laivo įgulos sueigas ir 
plaukiojimus.

2. Gerai žinoti draugovės knygvedybą.
3. Dalyvauti tolimame plaukiojime.
4. Žinoti administratyvinį Lietuvos res

publikos sutvarkymą.

Ištraukos iš L. S. Br. sta
tuto projekto.

97 §. Prityrę I ir II laipsnio skautai, 
turį vadovo gabumų ir žinių iš atitinkamos 
programos, gali būti pakelti į paskiltininko 
laipsnį.

98 §. I laipsnioskautas, turįs paskilti
ninko laipsnį, gali būti pakeltas į skiitininko 
laipsnį, jei jis turi patyrimo ir žinių iš ati
tinkamos programos.

99 §. Skiltininkas turįs pakankamai ži
nių ir patyrimo nustatytos programos, gali 
būti pakeltas į vyresniojo skiitininko laipsnį.

Suk Q^^galvą!
Skyrių veda vyr. sklt. H. Rudzinskas.

Uždavinys nr. 8.
Heraus.

D 1 U A U 0
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Šachmatų žirgo ėjimu perskaityti vieną 
patarlę.

Užd. vertinamas 3 taškais.

Uždavinys nr. 9.
_______ Heraus._______

Vyt. Varklinskas
skautas

Jums žinomo skauto vizitinė kortelė.
Užd. vertinamas 1 tašku.

Uždavinys nr. 10.
Žagariečio.

Atsakyti į šiuos klausimus:
a) Kas yra didžiausias žalumynų rinkėjas?
b) Ką reiškia skaičius 1392?
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c) Kuo žymus Lietuvos skautams 1484 
skaičius?

d) Koks yra mažiausias skautų leidinėlis?
. Užd. vertinamas 2 taškais.

Uždavinys nr. II.
Šį uždavinį prisiuntė K Skibniauskas iš 

Kauno ir 7?. Kolokša iš Klaipėdos.

Padalyti kvadratą j keturias lygias dalis, 
kad kiekvienoj daly būtų po 3 taškus.

Užd. vertinamas 1 tašku.

Uždavinio nr. I sprendimas. * *
Tarp 5—C voverė; 5—G briedis; 6—7— 

H stirna; 5—6—I—J lapė; 8—9—1 kiškis;
3— 4—J—K žiurkė; 8—K—L ežys; 7—8—D 
pelėda; 0—1—G—H žirgelis; 3—4—H—I žio
gas; 2—J—K peteliškė; 1—L voras; 4—L—M 
vabalas; 2—3—1—J sraigė; 4—5—K—L gy-. 
vatė; 5—6 — O—A paukštis; 5—7 — C—E 
paukštis; 7—9—L—M kirmėlė; 3—L karvelė; 
6—7—K—L varlė; 6—7—K—L krakadilas;
4— 5 — 1 vilkas; 3—4—M drugys; 1—3—M—L 
vėžlys. Medžiuose yra daug muselių.

Taškaj užskaitomi: B.Tijūnaitytęi (Kėdai
niai), H. Čerkesui (Panevėžys), S. Žemeckui 
(Žagarė), J. Stonytei (Šiauliai) ir L. Mustei- 
kiui (Zarasai).

Uždav. nr. 4 sprendimas.

33 14j 1 26 31 12
2 5 32 13 10 27 40

15 34 25 4 21 30 H
6 3 16 9__ 28 39 20

35 24 7 18 37 22 29
;< 17 36 23 8 19|38

Visų skautų įkūrėjas lordas Robert Ba- 
den-Povel.

Išsprendė: Telšiuose — A. Jodeikinaitė, 
A. Končiūtė ir J. Milvidas; Vilkavišky — 
E. Ližaitė; Biržuose—V. Čalkauskas ir L. Žit
kevičius; Plungėj — V. Kijauskis ir A. Šim
kutė; Kybartuose—A. Šimkus ir Panevėžy— 
H. Čerkesas.

Uždav. nr. 5 sprendimas.
3, 4.

Išsprendė: Telšiuose—Jodeikinaitė, A. 
Končiutė ir J. Milvidas; Plungėj—V. Kijaus
kis ir J. Juška; Kaune—E. Smilgys ir V. Ši- 
menis; Kėdainiuose—A. Mensonas; Biržuo
se—L. Žitkevičius; Panevėžy—H. Čerkesas; 
Mariampolėj—J. Palukaitis ir Kybartuose— 
A. Šimkus.

Uždav. nr. 6 sprendimas. 
J Išsprendė: Telšiuose — A.

Jodeikinaitė, A.Končiūtė irJ.Mil- 
■■I vidas; Biržuose-— V Čalkauskas 
Iir L. Žitkevičius; Šiauliuose —

J. Stonytė; Kybartuose — A. 
Šimkus ir Kėdainiuose—A. Men

sonas.
Uždav. nr. 7 sprendimas.

Už raidę „T« užskaitoma 2 taškai.
Išsprendė: Kėdainiuose—B. Tijūnaitytė; 

Biržuose—V. Čalkauskas ir L. Žitkevičius.
Už raidę užskaitoma 1 taškas.
Išsprendė: Vilkavišky—E. Ližaitė; Ky

bartuose—A. Šimkus; Telšiuose—A. Jodei- 
kaitė, A. Končiūtė ir Milvidas; Kėdainiuose— 
Ar Mensonas; Plungėj—V. Kijauskis;A.. Šim
kutė ir J. Juška; Mariampolėj—J. Palukaitis; 
Kaišiadoryse—S. Lekavičius; Kaune—E.Smū
gis ir V. Širmenis ir Šiauliuose—J. Stonytė.

Už raidę „H“ H. Čerkesui užskaitoma. 
1 taškas.

Kiekvienam skautui patariame įsigyti 
Lietuvos Turizmo Sąjungos gražų leidinį

„Pamatykime Lietuva41, 
kuriame yra surašytos gražiausios ir 
istorinės mūsų krašto apylinkės ir nu
rodyti keliavimo mašrutai ir vasarojimo- 
vietos.
Leidinys iliustruotas aprašomų vietovių, 
vaizdais.

Visi skubėkite įsigyti. 1-os 
Kauno skautų vyčių draugovės leidi
nius: 1) pritaikytą skautams vyčiams, 
vadams ir skautams-ėms puikiai ilius
truotą knygą „Kelias į laimę“, kaina 
2 lit. 50 et., kas užsisakys ligi bal. m. 
20 d.—mokės po 2 lt., 2) knygą „Skau
tai ir pasaulėžiūra“, kaina 75 et.; 3) 
gražias R. Baden Powell’io atvirutes 
tik po 15 et.; 4) „Skautų Teatrą“ — 
kaina 1 lt. 50 et., vėliau bus brangiau.

Visus užsakymus ir pinigus siųskite 
Vincui Kizlaičiui, Kaunas, Šiaulių gt. 
14, bt. 1. Šie leidiniai taip pat gaunami 
1 sk. vyčių dr-vės štabe, Laisvės ai. 
20 nr. Platintojams duodama nuolaida.

„VILNIAUS“ sp. Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 2. Tel. 776.
I ' '

Karo cenzūros leista.

3^
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