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Tragingai žuvusio, einant tarnybos pareigas, garbingo skauto
JURGAIČIO

artimiesiems, giminėms, Klaipėdos r. t. tuntininkui, tunto vadovybei ir 
skautams-ėms reiškiame gilios skautiškos užuojautos

„Sk. A.“ red. ir adm.

redakcijcs žodis.
Su dideliu malonumu išleidžiam pasku

tini š. m. pirmojo pusmečio „Sk. A.“ nu
meri, nes jaučiam, kad savo pasižadėjimą— 
„Sk. Aidą“ leisti kas mėnesi — ištesėjom. 
Deja, ne visi mūsų prieteliai — „Sk. Aido“ 
skaitytojai ir platintojai turi dabar toki, kaip 
mes turime, malonumą: nemaža dalis laik
raščio skaitytojų neatsiskaitė. Su tokiais, 
žinoma, amžina bėda. Turėkim vilties, kad 
jie nenori būti mūsų laikraščio neprieteliai, 
kaip tik galės, kad ir prieš pat šių mokslo 
metų pabaigą, atsiskaitys. To jų žingsnio 
su didžiausiu smalsumu laukiame.

Redakcija, linkėdama brangiesiems skai
tytojams puikaus vasarinio stovyklavimo, 
nori atkreipti jų dėmėsi i tat, kad ir vėliau, 
rudeni, mūsų skaitytojai rodytų tokio pat 
„Skautų Aidui“ nuoširdumo, kokio rodo 
dabar, ypač pavasari. .

Redakcija giliai įsitikinusi sako, kad 
laikraščio Įdomumas, naudingumas ir punk
tualumas nemažiau pereina nuo skaitytojų, 
kaip ir nuo pačios redakcijos. Todėl drįs
tum tvirtinti, kad „Skautų Aidas“ bus tikrai 
tobulas tada, kada ir visi vadovai ir skautai 
rišis su „S. Aidu“. Taigi, jei jauką dabar 

esam laimėję — ačiū tik Jums, Jūsų dėka 
to pasiekėm.

Tolimesniam laikraščio leidimui ir tvar- 
kymui redakcija ir administracija turi kai- 
kurių sumanymų, planų. Vyr. sk. štabui pri
tarus, skaitytojams padedant, rudenį „S. 
Aidą“ stengsimės tobulinti.

Sekanti numerį norim išleisti rugsėjo m. 
Jis, be įvairių vasaros darbų atpasakojimų, 
kreips dėmesio į dr-vių, skilčių rudens darbą. 
Tam numeriui skirtą medžiagą, straipsnius 
ir iliustracijas, norėtumėm gauti iki š. m. 
rugsėjo m. vidurio.

Na, Brangūs Bendradarbiai, Mieli „S. 
A.“ Platintoj ai ir Malonūs Skaitytojai, lin
kime Jums gerai ir linksmai vasaroti! Taip 

■patvrnūsų karšti linkėjimai priklauso ir tiems 
„S. A.“ draugams, kurie vis dar tebėra „S. 
.4.“ administracijai skolingi. Per visą va
sarą mes savo skolininkams ypač linkėsime 
pasisekimo, o sulaukę ankstaus rudenėlio 
greit teirausimės apie jų sveikatėlę,' kad ne- 

■''tektų jų minėti piktu žodeliu.
• t. . „Skautų Aido“ redakcija it; < 

administracija.

Skelbimų kaina.
Prieš tekstą: l/i pusi. 200 lt., */2 pušį. 

100 lt., pusi. 50 lt.
Tekste: l/i pusk 150 lt., l/2 pusi. 75 lt., 

*/4 pusi. 40 lt., l/8 pusi. 20 lt.
Po teksto, ir viršely: */i pusi. 100 lt., 

x/2 pusi. 50 lt., pusi. 30 lt., 1/4 pusi. 25 It.. 
x/8 pusi. 15 lt..

Užuojautų ir sveikinimų kaina: pirmam 
puslapy per 1 skiltį iki 2 cmtr. 15 It., kiek
vienas sekantis cmtr. 5 lt., kituose pusla

piuose per 1 skiltį iki 2 cmtr. 5 lt., kiekvie
nas sekantis cmtr. 2 lt. 50 et., per 2 skilti 
dvigubai.

Alo! Neužmiršk kepurės! — 
už šį „S. A.“ nr. atsiskaityti iki š. 
m. birželio m. 15 d. Taip pat iki 
to liaiko prašom mums atsilygint 

visas kitas s olas.

Redakcija ir Administracija Prenum. pusm. —2 lt. 50 et. Už skelbimų turinį re-’.
Kaunas. Laisvės Alėja 20 N r. "Atskiras numeris — 50 c r. dakcija neatsako.
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Skautų Aidas
Iliustruotas skautų laikraštis

5~6 
(52—53) nr. 1930 V. D. m. gegužėsb—irželio m. VIII met.

Skautai Vytauto
Šie metai Lietuvai yra 

nepaprasti metai: visa Lietuva 
mini didžiausio jos valdovo 
500 metų mirties sukaktuves.

Mes žinom kuo Vytautas 
Didysis buvo Lietuvai. Tai 
mūsų tautos Genijus, kuris 
iškėlė Lietuvos galybę iki 
aukščiausio laipsnio. Jis bu
vo galingiausias tuo laiku
Europoj valdovas. Visi jį gerbė, visi 
jo bijojo, visi prašė jo globos ir pa
tarimų.

Kiekviena tauta gerbia ir didžiuo
jasi savo garsiomis, iškilusiomis as
menybėmis. Visi su tam tikru karš
čiu garbina savo tautos istorinius žy
gius ir laimėjimus. Mes lietuviai turi
me daug kuo pasididžiuoti. Su širdį 
kutenančiu didybės jausmu skaitome 
tuos istorijos lapus, kuriuose yra su
rašyti mūsų prabočių laimėjimai. Ir 
galime ne be pamato pasidžiaugti, kad 
tokių istorijos lapų mes turime labai 
ir labai daug. Mindaugas, Gediminas, 
Kęstutis, Birutė... — vis tai vardai, ku
rie puošia mūsų didingą praeitį. Bet 
Vytauto Didžiojo vardas stovėjo ir 
stovi visų kitų priešaky. Paminėjus 
jo vardą tuojau rodosi, kad vien tik 
tas paminėjimas jau reiškia ir be
galinę drąsą, išmintį, geležinę valią ir 
neišsemiamą energijos šaltinį. Tai yra 
visi tie privalumai, kuriuos Vytautas 
Didysis turėjo.

Šiemet mes įsigiliname į tuos se
nus laikus, stengiamės geriausiai pa-

Didžiojo metais.
žinti juos ir patį Vytauto Di
džiojo asmenį. Ypač jauni
mas šiemet nori persiimti 
Vytauto Didžiojo būdo ypa
tybėmis, jo energija, jo vei
klumu ir sumanumu.

Skautai, mes irgi turime 
prisidėti prie to Lietuvos 
Genijaus pagerbimo ir paži
nimo. Daugelis mūsų draugo

vių nešioja jo garbingą vardą. Jos 
turėtų labiausiai dėti pastangų pažinti 
savo Patrono asmenį. Ir mes visi 
turime aktyviai dalyvauti visose Vy
tauto Didžiojo pagerbimo iškilmėse. 

Bet to dar maža. Toks minėjimas 
būtų per daug paviršutiniškas. Skau
tai, ypač Lietuvos skautai, paviršuti- 
numo nemėgdavo ir nemėgsta. Giliai 
ir gerai pažinti kiekvieną dalyką skau
tai yra pratę. Galima užtat tvirtinti, 
kad ir Vytautą Didįjį su jo visais gar
siais darbais skautai pasistengs geriau
siai pažinti.

Mes Vytauto Didžiojo paminėjimą 
pradėjome labai reikšmingu mūsų bro
lijai visuotinu suvažiavimu. Jame nu
statėm mūsų organizacijos ateities 
darbo gaires.

Vytauto Didžiojo metus mes pa- 
žymėjom brolijos statuto išleidimu ir 
kitais atskirų draugovių išleistais rim
tais skautiškais leidiniais. Tęskime ir 
toliau taip rimtai pradėtą vagą.

Vytauto Didžiojo metais pasisten
kime prašalinti visa tai, kas mums 
trukdo normalų veikimą ir išplėskime
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savo eiles visose mokyklų sienose. Da
rykim, kad skauto vardas būtų visur 
gerai žinomas ir tariamas labai reikš
mingai.

Nepamirškim ir savo spaudos. Pa
sistenkim ją šiais metais pastatyti taip, 
kad ji būtų geriausia iš visos jauni
mui skiriamos spaudos. Tai priklauso 
tik nuo mūsų pačių.

Vytautą Didįjį persiimkim energijos, 
drąsos, išminties ir geležinės valios 
idealu. Ir sekim juo.

Pasidarykim šiais metais energiš- 
kesni, drąsesni, sumaningesni, valingi 
skautai ir mes jausime, kad tinkamai 
pagerbėme tą Didįjį Lietuvos Valdovą, 
Lietuvos Genijų.

Ed.

Visuotinis mūsų brolijos 
suvažiavimas

š. m. balandžio m. 25, 26 ir 27 d. d. Kauno.

Atidarymas 11 vai. Pirmas 
kalba p. šefas, po jo sk. r. dr-jos c. 
v. pirmininkas p. dr. Alekna ir vyriaus, 
skautininkas. Po aukštosios vadovy
bės kalbų išrenkamas prezidiumas — 
sktn. pulk. 1. J. Šarauskas (suvaž. pir
mininkavo), vyr. sktn. J. Kuprionis ir 
vyr. sktn. kap. S. Žukaitis. Į sekreto
riatą išrinkta pskt. Gr. Venclauskaitė, 
psktn. V. Kastanauskas ir psktn. A. 
Vaškevičius. Tuoj pat sudarytos 3 — 
mandatų, sveikinimų ir rezoliucijų-su
manymų — komisijos.

Išklausius organizacijų atstovų ir 
atskirų asmenų sveikinimus, pradėta 
pranešimai. Pirmiausia pranešinėjo 
vyr. sk. pulk. 1. Kalmantas, paskum 
kiti vyr. sk. štabo nariai ir po jų — 
tuntininkai.

Pirmą dieną suvažiavimo daly
viai, jo svečiai Karo muziejuje ant žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę paminklo 
uždėjo gyvų gėlių vainiką. Vėliau sa
lėje buvo susipažinimo vakarėlis.

Antros dienos darbą pradėjo 
kan.dr.Tumas paskaita. Po mandatų ko
misijos pranešimo, darė pranešimus iš 
skyrių—šakų posėdžių, o vėliau buvo 
margos ir įvairios, kartu ir bendros, 
diskusijos.

Tą pačią dieną po pietų tęsėsi dis
kusijos, buvo brol. garbės gynėjo, kan
didato ir kandidatų į vyr. sk. štabą 
rinkimai. Br. garbės gynėju išrinktas 
sktn. pulk. 1. J. Šarauskas ir kandidatu 
Panevėžio r. t. tunt. vyr. sktn. kap. 

S. Žukaitis. Gi kandidatais į vyr. sk. 
štabą — vyr. sktn-kai: pulk. 1. M. Kal
mantas, J. Kuprionis ir kap. Vs. Šen- 
bergas, sktn-kai: p. Blynaitė - Šenber- 
gienė, V. Čečeta, A. Graževičius, Juo
zaitis ir A. Saulaitis, pasktn-kai: Di- 
čiutė, G. Venclauskaitė, V. Jurgutis ir 
R. Stankūnas. Skyrių-šakų posėdžiuo
se išrinko: skaučių—sktn-kės E. Bars- 
čiauskaitė ir O. Bradauskaitė; skautų 
vyčių — sktn. V. Kviklys ir psktn. M. 
Martinaitis ir jūros skautų—psktn. Br. 
Mikelevičius.

Balandžio m. 26 d. vakare suva
žiavimo dalyviams šefas p. A. Stul
ginskis suruošė iškilmingą vakarienę.

O sekmadienį(baland. m.27d.) 
rytą suvaž. dalyviai apžiūrėjo Karo 
muziejų ir karo orkestro lydimi ri
kiuotai nuvyko Vytauto bažnyčion į 
pamaldas, kurias laikė kan. dr. J. Tu
mas. Iš pamaldų nužingsniavo tiesiog 
į Rotušės salę — į paskutinį suvažiavi
mo posėdį.

Šefo š. m. balandžio m. 23 d. įsa
kymu paaukštinti skautininkai duoda 
sk-ko įžodį, po kurio davusieji pa
sveikinti. Tuoj pat šefas, pasakęs ata
tinkamą kalbą, apleidžia salę. Toliau 
priiminėjamos rezoliucijos. Po vyr. 
sk-ko ir suvaž. pirmininko kalbų šis 
didysis mūsų brolijos suvažiavimas 
pasibaigė.

Suvažiavime sprendžiamu balsu da
lyvavo apie 140 atstovų ir apie 40 
svečių.

4

4



Be plenumo posėdžio, kiti skyriai- 
šakos turėjo dar net po kelius savo 
posėdžius, kuriuose buvo aptarta daug 
ir labai svarbių mūsų organizacijos 
klausimų.

Malonu pažymėti, kad prieš pat 
suvažiavimo atidarymą vyr. štabas 
atnešė ką tik atspaudintą brolijos sta- 

skautininkams Saulaičiui ir Graževičiui už 
jų nenuilstamą triūsą Lietuvos skautams.

4. £ Suvažiavimas taria skautišką ačiū di
džiai gerbiamiemskan.dr. Tumui, poniai Čiur
lionienei, Kauno tuntininkui, Kauno tunto 
skautams ir visiems kitiems, kurie teikė savo 
pagalbos suvažiavimui ir prisidėjo žodžiu ar 
darbu prie sudarymo šiam suvažiavimui pa
lankesnių sąlygų ir jo uždavinių atlikimo.

5. Suvažiavimas dėkoja Vyr. Štabui ir

Visuotinio brolijos suvažiavimo dalyviai prie Karo muzėjaus.

tūtą, neužilgo pasirodė ir naujas (4) 
„Skautų Aido“ nr.

Galim pažymėti, kad kaip plenumo 
taip ir skyrių - šakų posėdžiuose visi 
dienotvarkės punktai buvo svarstomi 
su dideliu rūpestingumu, reikiamu rim
tumu ir, kas svarbiausia, tikrai skau
tiškai.

Suvažiavimo priimtos rezoliucijos.
1. Suvažiavimas širdingai dėkoja Vy

riausybei už pareikštą Lietuvos Skautų Bro
lijai prielankumą ir teiktą paramą siunčiant 
skautus i užsienius, organizuojant stovyk
las, leidžiant spaudinius ir kitą teiktą bei 
teikiamą pagalbą.

2. Suvažiavimas širdingai dėkoja Lie
tuvos Skautų Asociacijos Šefui p. Stulgins
kiui, Skautams Remti Dr-jos Centro Valdy
bos pirmininkui dr. J. Aleknai, valdybos na
riams ir visiems skautų rėmėjams už jų su
teiktą skautams paramą ir pareikštą pritarimą.

3. Suvažiavimas skautiškai dėkoja Vyr. 
Štabui už visus atliktus Lietuvos Skautų 
Brolijai darbus. Ypatingai suvažiavimas dė
koja vyr. skautininkui pulk. Itn. Kalmantui, 

visiems skautų veikėjams, kurie prisidėjo 
prie brolijos statuto ir kitos skautiškos lite
ratūros paruošimo ir išleidimo. Kartu suva
žiavimas skatina skautų vadus bei kitus 
skautų veikėjus ir toliau rūpintis skautiška 
spauda bei skautų vardo populiarizavimu 
spaudoje.

6. Lietuvos Skautų Brolijos vadų suva
žiavimas pareiškė širdingą padėką Lietuvos 
Šaulių Sąjungos vadovybei ir visai Šaulių 
Sąjungai už teiktą Lietuvos skautams para
mą ir reikštą pritarimą.Suvažiavimas giliai įsi
tikinęs, kad dėl savo nepolitiniopobūdžio ir pa
triotinės ideologijos Lietuvos skautai yra arti
miausia šauliams organizacija ir kad subrendę 
skautai geriausia tinka būti gerais šauliais, 
Lietuvos gynėjais.

7. Suvažiavimas skatina Vyr. Štabą ir 
visus kitus skautų veikėjus palaikyti Lietu
vos skautų vardą ir jų nepolitinį bei patrio
tinį pobūdį tokioj aukštumoj, kad panašių 
tikslų jaunimo organizacijos negalėtų truk
dyti Lietuvos Skautų Brolijai savo veikimu, 
pertraukdamos skautus pas save, arba su
keldamos skautų vienetuose kokio nesuti
kimo bei priešingo dėl kitų organizacijų nu
sistatymo. Reikalui esant, Vyr. Štabas turi 
padaryti žygių, kad Lietuvos skautų ideolo
gija ir metodai būtų apsaugoti įstatymų keliu.
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8. Suvažiavimas paveda Vyr. Štabui 
taip sutvarkyti Brolijos valdymą, kad Bro
lija būtų juridinis asmuo, valdomas skauti
ninkų ir vadų, o ne vien rėmėjų.

9. Suvažiavimas paveda Vyr. Štabui ir 
prašo visus kitus Lietuvos Skautų Asociaci
jos organus griežtai saugoti Lietuvos Skautų 
Brolijos nepolitinį charakterį ir vengti to, kad 
skautų vienetai įgytų kokio nors politinio 
pobūdžio. Skautų vienetai gali turėti ir re
liginio atspalvio, bet vienos kurios tikybos 
skautai tegali būti grupuojami draugovėmis, 
o nieku būdu ne didesniais vienetais.

10. Suvažiavimas paveda Vyr. Štabui 
pasirūpinti, kad skautų 10-sis įstatas būtų 
visai aiškiai nusakytas ir komentuotas deri
nant su šiame suvažiame išdėstytomis min
timis.

11. Suvažiavimas paveda Vyr. Štabui 
remti Lietuvos skaučių pastangas jų stiprė
jimo ir savarankiškumo kryptimi. Vyr. Šta
bas turi visus savo žygius dėl skaučių de
rinti su šio suvažiavimo skaučių skyriaus 
nutarimais ir Vyr. Štabo skaučių skyriaus 
pastangomis.

12. Suvažiavimas skatina Vyr. Štabą 
savo žygius dėl Lietuvos jūrų skautų derinti 
su šio suvažiavimo jūrų skautų skyriaus 
pareikštais nutarimais ir pageidavimais.

13. Suvažiavimas kreipia Vyr. Štabo 
dėmesį į tai, kad būtinai reikia daryti pa
stangų skautų vyčių organizacijai plėsti, kad 
priaugę tam tikrą amžių skautai neišstotų 
visai iš Brolijos, o gautų progos ir toliau 
joje palikti. Vyriausias Štabas turi derintis 
su šio suvažiavimo skautų vyčių nutarimais 
ir pageidavimais.

14. Kad Lietuvos Skautų Brolija įgytų 
rimtesnio pobūdžio ir kad skautai galėtų 
būti geriau auklėjami, suvažiavimas kreipia 
Vyr. Štabo dėmesį į būtiną reikalą įtraukti 

į draugovių ir didesnių vienetų vadovavimą 
tam darbui tinkamų, subrendusių, rimtų, su 
geru asmeniniu ir visuomeniniu padėjimu 
žmonių, kurie ilgainiui sistematiškai galėtų 
pakeisti esamuosius, šių sąlygų neatitinkan
čius, vadus.

15. Suvažiavimas prašo Vyr. Štabą 
stengtis Lietuvos Skautų Brolijos veikimą 
plėsti ir išgauti atitinkamų valdžios įstaigų 
leidimą veikti skautų vienetams bei turėti 
savo buklus ir ne mokyklų sienose.

16. Suvažiavimas kreipia Vyr. Štabo 
dėmesį į būtiną Brolijos gero gyvavimo są
lygą. kad Štabo įstaiga—Broljjos širdis—re
guliariai veiktų. Tuo tikslu Štabas skatina
mas apsirūpinti reikalingomis priemonėmis, 
tinkamu butu ir, jei bus reikalo, samdomais 
tarnautojais specialistais.

17. Suvažiavimas kreipia Vyr. Štabo 
dėmesį į būtiną reikalą susirūpinti įgyti Lie
tuvos Skautų Brolijai reikalingo turto ir 
gauti nuolatinį šaltinį brolijos lėšoms.

18. Suvažiavimas pageidauja, kad Vyr. 
Štabo 'tam tikri skautininkai inspektoriai 
dažniau lankytų tuntus ir draugoves provin
cijoje jų kontrolės ir instruktavimo reikalu.

19. Suvažiavimas pageidauja, kad Lie
tuvos Skautų Brolija visuometturėtų bendrą 
savo spaudos organą, kurio redagavimas ir 
leidimas turėtų būti taip tvarkomas, kad jis 
galėtų paplisti ne vien skautų tarpe, bet su
silaukti sau skaitlingų skaitytojų ir ne skau
tuose.

20. Derinant skautų idėjas ir metodus 
prie Lietuvos sąlygų, skautų vadovybei tenka 
susirūpinti, kad organizacijoj būtų dažniau 
ruošiamos ne vien stovyklos, bet ir kelio
nės po Lietuvą planingai nustatytu būdu ir 
maršrutu. Šiuo reikalu suvažiavimas paveda 
Vyr, Štabui paruošti tam tikras taisykles ir 
padaryti žygių šiai rezoliucijai įgy\endinti

Sritis, kurią skautui pamiršcl
Kiekvienas padorus pilietis, kuris 

tikrai myli ir gerbia savo kraštą, no
rėdamas, kad kraštas kiltų, stiprėtų ir 
jei nepralenktų, tai bent neatsiliktų 
nuo kitų kultūringų kraštų ir kad nie
kas nedrįstų skriausti, stengiasi jį ku
riuo nors būdu paremti ir prisidėti 
prie visiems bendro ir reikalingo 
darbo.

Nežiūrint, kad mes dažnai links
niuojame „savo gerus norus“, „tėvy
nės meilę“ „prisirišimą“ ir t. t., bet 
ar iš tikrųjų esame taip jau geri tėvy
nės sūnūs?... anaiptol, daug trūksta. 

Daug gražių žodžių žodžių, frazių, bet 
darbo tėra visiškai mažutė dalelė.

Mes svetimus kraštus daug daugiau 
pažįstame, kaip savąjį.

Geriau žinome Graikijos, Aigipto, 
Rymo kultūros istorijas, bet už tat 
savuosius, kad ir nepatogu, bet turime 
prisipažinti, kad labai mažai tepažįs
tame. Savo kraštą iš vadovėlių ne
pažinsime, iš knygų neišmoksime. 
Šios srities dalykų gali mokintis be
tarpiai susiduriant su krašto praeiti
mi, — kultūra, istorija. Kiek daug yra 
mūsų šalyje įvairaus dvasinio turto; 
kiti pavydi?
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Pažinti savo kraštą yra reikalinga 
ir būtina kiekvienam mokslo, kultūros 
ir visuomenės žmogui. Skautams šio 
dalyko reikalingumą nebetenka Įrodi
nėti, nes šis reikalas jau nuo seniai 
yra jų siekiamas. Savo krašto paži
nimas, ištyrimas duoda didelę naudą 
ne vien asmeniui, bet ir plačioji vi
suomenė iš to turi daug naudos.

Be visos eilės darbų, kuriuos skau
tai dirba, taip pat privalo ne mažiau 
rūpintis kraštotyros reikalais; tiriant ir 
registruojant visa tai, kas mūsų jaunai 
beatgijančiai tautai svarbu. Atostogų 
metu, būdami namuose ir susidurda
mi su liaudimi, ją gerai pažįstant, ga
lima daug gauti dvasinio bei medžia
ginio turto, turinčio didelės reikšmės 
mūsų praeičiai, istorijai, ko kartais be
veik visai neįvertinama.

Kiekvienas skautas-ė savo sodžiuj 
galėtų vasarą šį tą padaryti. Vienas 
imtų registruoti — rinkti tautosaką 
(padavimus, pasakas, dainas; papro
čius ir t. t.), kitas registruoti piliakal
nius, alkvietes ir jų istoriją, padavi
mus ir k. k. Pagaliau dar didesnį 
darbą- atliktų, jei imtųsi iniciatyvos 
rinkti senienas.

Be iškilavimo ir stovyklavimo rei

kėtų vasarą dalį laiko pašvęsti tų se
nienų rinkimui. Tos rūšies darbas 
taip pat reikalauja didelio sumanumo 
ir ištvermės. Tačiau ir jis teikia ne 
mažiau malonumo kaip ir stovykla, 
nes ir čia besilankant susiduri su žmo
nėmis, juos geriau pažįsti, pažįsti jų 
papročius, būdą, gyvenimo sąlygas, 
pagaliau jų kultūros istorijos duomenis. 
Surinkta medžiaga turėtų būti prista
toma muziejams, kaip tai Kauno, 
Šiaulių, Panevėžio, kurie ją sutvarko.

Kitų kraštų (Suomių, Estų, Švedų) 
jaunimas šį reikalą senai suprato ir 
jau jam paaukojo savo darbą, padė
dami sukurti didžiausias kultūros įs
taigas, kuriomis ir mes džiaugiamės.

Ši darbo sritis priklauso Jums, to
dėl neleiskite tiems dirvonams užželti, 
nes vėliau ir prie geriausių norų tiek 
nebegalės padaryti.

Kad mums niekas negalėtų pri
mesti šios srities apsileidimo, imkimės 
darbo, kiek daug padarysime — ne 
taip svarbu. Gera pradžia, tvirti no
rai, pasiryžimas ir darbas viską nuga
li, o to Jums, skautai-ės, nestinga. 
Taigi, Vytauto Didžiojo metai kultūri
nio darbo metai!

Kultūrininkas.

Pas musų r. t. tunlininhus.
10 minučių su Šiaulių r. t. tuntininku mokyklų inspektorium 

sktn. p. Kazimieru Ubeika.
Atsitiktinai atsidūriau į Šiaulius. 

Čia didelė rėmėjų ir skautų suruošta 
gegužinė. Iš anksto redaktorius man 
davė nelengvą uždavinį — pasikalbėti 
su tenykščiu tuntininku. Pasikalbėk 
žmogus, kad parkan, kur buvo gegu
žinė, prisigrūdo apie 2000 žmonių. 
Bet prisiminiau rūsčią redaktoriaus 
miną ir griebiaus vykdyti savo užda
vinį. Pasitelkiau būrį skautų. Iš anksto 
apsistačiau sargyboms, kad 10 minu
čių niekas be manęs neužkalbintų jų 
vado. Susitikau. Pasikratėm kaires, 
vieną antrą žodį apie orą ir klausiu:

—T. tuntininkauji penktus metus, ar 

per tą laiką nepasikeitė T. pažvalgos 
į skautus?

— O, taip, Tamsta! Ir aš jaučiuos 
nugalėtas, — maloniai šypsodamasis p. 
tunt. pradėjo mudviejų oficialinę kalbą. 
«— Beveik penkeri metai bendradarbia
vimo su skautais davė geros progos 
arčiau susipažinti ir su jais ir su jų 
gyvenimu. Turiu Tamstai prisipažinti, 
kad prašomas tuomet gerb. maj. Kal- 
manto man • pavesto tunto vadovybę 
priėmiau gal daugiau iš mandagumo, 
kaip dėl idėjos. Skautas man tuomet 
reiškė nedaugiau, kaip pasipūtęs, di- 
džiuojasis savo uniforma jaunuolis.
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Man rodėsi, kad skautai daugiau atsi
davę savotiškiems ritualams, kaip idė
jai. Bet, kaip anksčiau T. minėjau, 
tuomet mano labai maža turėta supra
timo apie skautų vidujinį gyvenimą. 
Tie keleri bendro darbo metai mane 
įtikino, kad ši, gal tuo tarpu Lietuvo
je vienintelė organizacija moko giliau 
pažvelgti į savo darbo sferos esmę.

Jau visą dešimtmetį, kaip praktika 
parodė, mūsų skautai ištikimai tarnau-

Sktn. Kazimieras Ubeika, Šiaulių raj. t. 
tuntininkas.

ja Dievui, tėvynei ir artimui. Juk pa
kankamai pagundų turėjo ir skautai 
įvairiais laikotarpiais, tačiau iki šiol 
organizacija išliko vieninga, išaugo 
skaičiumi ir sustiprėjo dvasia. Aš gi
lia] tikiu, kad skautų organizacijos 
įkūrėjas gen. Baden-Powell’is buvo di
delis jaunuolio sielos žinovas ir teisin
gai pagrindė skautijai pagrindus.

Man pavestasis tuntas, rodos, yra 
vienas didžiausių, apimąs beveik visą 
plačią Žemaitiją ir šiaurinę Lietuvos 
dalį prie Latvijęs parubežio, vis tik, 
manau, gali būti atsidavimo skautų 
idėjai, kruopštaus darbštumo ir aukšto 
savo pareigų supratimo pavyzdžiu.

— Ar skautuose nesijaučia sepera- 
tizmo, juk jų tarpe dalyvauja žmonės 
įvairių pažiūrų ir įsitikinimų?

— Skautų uniforma visus sulygina 
— čia tik brolis ir sesutė skautai — 
su giliu įsitikinimu atsakė p. tuntinin
kas į mano aukščiau pastatytą klausi
mą ir tęsė toliau: — Jei kartais, kas 
ir supiudo vaikus, tai tik iki pirmos 
sueigos — tuoj ir vėl gražu. Skautiz- 
mo metodų parinkimas išlygina kad 
ir aštrius išraižymus.

— įdomu, p. tuntininke, kaip skau
tų tėvai ir mokykla atsineša į mūsų 
organizaciją?

— Tėvai... jiems rūpi geras jų vai
kų auklėjimas, todėl kas to siekti 
jiems padeda, jie visad tuo pasinaudos 
ir nuo panašių dalykų neatitrauks 
savo vaikučių. Dažnai iš pradžių, kol 
supranta skautus, žiūri kaip į vaikų 
žaislą, bet tuojau įsitikina, kad skau- 
tizmas yra tėvams ypatingai rimta pa
galba jų vaikų auklėjimo darbe. Tas 
galima pasakyti apskritai apie tėvus, 
o ypač apie inteligentus tėvus.

O kai dėl mokyklos, tai aš giliai 
įsitikinau, kad skauto sugaišta valan
dėlė organizacijoje — mokyklai atlygi
na šimteriopai tais privalumais, kurie 
būtini ir reikalingi geram mokiniui ir 
kuriuos kaip tik skautų auklėjimas pa
brėžia. Juk, pavyzdžiui, skauto gar
bingumo pažymiu skaitoma sąžinin
gas uždėtų pareigų ėjimas ir pagarba 
vyresniems.

Nežiūrint į tai, ilgoką laiką mo
kyklų administracijos, stačiai pasakius, 
skautų bijojo. Tai, tur būt, skautams 
bus pakenkusios kitos moksleivių or
ganizacijos, kurios ne visuomet pačios 
mokėdavo tarpusavyje sugyventi. Bet 
tai juk praeities dalykai — dabar mūsų 
mokykloje skautas pageidaujamas 
asmuo.

— Šiaulių r. tuntui iki šiol pri
klauso stovyklos meno garbė, tad 
kaip T. žiūri į stovyklas? — skubu la
koniškai užklausti, nes gegužininkai 
su visokiais reikalais grūdasi į savo 
vadą.

— Stovykla ištiktųjų vainikuoja 
visą skauto gyvenimą, — taip pat la-
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kūniškai atsako p. Ubeika: — Tik čia 
pasimato kas tikrai vertas skauto var
do. Kad ir daugelio mūsų stovyklų 
praktika parodė, kad čia ne žaislas, 
bet žaisluose jaustas labai rimtas auk
lėjimo dalykas. Na, kiekviena sto
vykla ypatingai vadovybei daug kaš
tuoja nervų ir šiaip sveikatos. Šiuo 
kartu, man susidarė įspūdžio, kad ne
reikėtų vaikytis dalyvių skaitlingumo, 
kaip kai kas kartais daro, bet reikėtų 
daugiau atsižvelgti j norinčių stovyk
lauti sąstatą. —

Dar aš norėjau pasiteirauti apie r. 
tunto veikimą ir tolimesnius tunto va

dovybės planus, bet tas... nebepasi
sekė.

— Ką veikėm — iš dalies parašyda
vo „S. Aidas“ ir kiti laikraščiai, taigi, 
rodos, ir nebeverta kartoti, o be to 
viso ir nebesumesčiau. Na, ką veik
sime — parodys pats gyvenimas. Turiu 
energingų, nors ir jaunų, bendradar
bių (kurių dalis, deja, nuo rudens iš
važiuoja laik. sostinėn), todėl dar ne
manome nuleisti rankų, nes jaučiam 
savo paskyrimą ir daug daug jaunos 
energijos! — skautiškai nusiteikęs p. 
tuntininkas užbaigė mudviejų pasima
tymą. Skt.

Žodis — visada žodis.
Tai buvo anksti rytą. Po rytinės 

gimnastikos ir pusryčių skiltys stovėjo 
išsirikiavusios prieš palapines. Stovyklos 
vadas stovėjo priešaky ilgos eilės, žval
gydamasis nuo vienos skilties į kitą— 
kažin ko ieškojo. _

— Heninge Greifenhagenai!
— Aš!— grakštus jaunuolis, vienas 

jauniausių skiltininkų, iššoko iš eilės 
prie vado. Šis pasivedė jį kiek į šalį.

— Heninge,—tarė jis, ranką jau ant 
pečių uždedamas. — Tarp tavo skautų 
vienas yra blogos valios. Prieš kiek 
laiko stovykloje dingo brangus kom
pasas ir jį pastebėjo tavo skiltyje.

Heningas stovėjo prieš stovyklos 
vadą išbalęs kaip drobė. Staiga jis su
sigriebė, išsitempė ir saliutuodamas, 
beveik įsižeidęs griežtai, tarė:

— Vade, aš laiduoju už savo skau
tus ir pasididžiuodamas duodu žodį, 
kad jie nieko pikta nėra padarę!

Pasakė, nieko nelaukdamas apsi
suko ir nuėjo prie savo skilties. Visi 
skautai matė jo išblyškusį veidą, bet 
niekas nedrįso jo klausinėti. Jis gi 
trumpai ir aiškiai kiekvienam savo 
skautui nurodė ką šiandieną jiems reiks 
padaryti, ir po to išsiuntinėjo visus. Pats 
Heningas vengė ką nors susitikti ir Klai
džiojo stovyklos apylinkėje, neva ruoš
damas didelį žaidimą. Tačiau juo toliau, 
juo labiau jis ėmė abejoti savo skautų 
nekaltumu, ypač kad jis prieš kurį 
laiką buvo susirgęs, ir kaip tik tuo 
laiku buvo priimti keli nauji skautai, 
kuriuos jis tik dar paviršutiniškai te
pažinojo. Bet po kiekvienos tokios
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minties apie savo skautus jis tuoj pa
rausdavo, gėdindamasis įtarti savo skiltį.

Kada jis nusiraminęs vakare sugrįžo 
į stovyklą, pasitiko jį susijaudinęs jo 
draugas ir paskiltininkas Fricas Luer- 
sas ir tyliai jam pranešė, kad vienas jo 
skilties naujųjų skautų kažkur pražuvęs, 
o stovykloje einą gandai apie kažin 
kokią vagystę. Ir visi šnairuoją į jo 
skiltį. Naujojo skauto pražuvimas kartu 
su visais jo daiktais, be abejo, rišasi 
su vagyste.

Heningas pagriebė jį už rankos ir 
nuvedė nuo stovyklos toliau. Paėjęs 
kiek į šalį atsisėdo ir išsitraukė blonk- 
notą. Tyliai paėmė paišelį, bet rašyti 
jokiu būdu negalėjo, — jam drebėjo 
ranka...

— Frice, rašyk tu, aš esu perdaug 
nuvargęs,—tarė jis įsprausdamas pai
šelį draugui į ranką.—Rašyk!—pakar
tojo nekantriai,—aš tau diktuoju.

Fricas užrašė: „Stovyklos vadui.
Aš daviau žodį, kad visi mano 

skautai yra sąžiningi. Aš žodį daviau 
rimtai. Tačiau dabar sužinojau, kad 
aš apsirikau. Pabėgusį niekšą skiltis 
ir draugovė gali pakęsti, bet skiltininko, 
kuris sulaužė savo garbės žodį,—nie
kad! Todėl aš siunčiu savo ženklus ir 
virvutę ir kol tu ką nors kitą paskirsi, 
skiltį vesti pavedu savo paskiltininkui 
Fricui Luersui. Savo nusistatymo aš 
nepakeisiu. Lik sveikas“.

Su dirbtina ramybe ir lengvai pa
sikeitusiu balsu atsirėmęs į pušies stuob
rį ir užpakalyje rankas grąžydamas 
Heningas padiktavo žodį po žodžio. 
Kai tik jo draugas nustodavo rašyti, 
jis vėl prispausdavo jo ranką prie po- 
pierio. Dabar Fricas stovėjo prašyda
mas paaiškinimo.

— Heninge, tai tavo paskutinis žo
dis? Ar tu manai, kad tu skilčiai pa
darysi geriau, jei nuo jos pasitrauksi?

Heningas paėmė nuo jo popierį ir 
po parašytu pasirašė. Tada jis, pagrieb
damas Fricą už rankos, (kaip kad jis 
visada susijaudinęs darydavo) tarė:

, — Žodis — visada lieka žodis, ir
skiltininko garbė turi būti švari. Gal 
būt tai iš mano pusės buvo kiek ne
apgalvota ir kvaila duoti žodį, bet aš 

jį daviau ir dabar turiu kęsti to pa
sekmes. Aš pasitikėjau savo skiltimi 
ir dabar tebepasitikiu, bet man vietos 
draugovėje daugiau nebėra.

Fricas norėjo kalbėti, bet jis nega
lėjo taip greitai rasti tinkamų žodžių, 
kai Heningas vėl pagriebė jį už rankos 
ir su pasikeitusiu švelniu balsu tarė:

— Perdaug nesijaudink, senasis 
drauge. Jūs ir be manęs apsieisite. 
Lik sveikas, aš dėkingas jums visiems 
už viską!

Tuos žodžius tardamas jis apsisuko 
eiti. Fricas dar tebestovėjo, tik staiga 
šiurpuliai perbėgo jam nugarą ir iš 
baimės, kad nusiminęs jo draugas ko 
nors bloga nesipadarytų, sušuko:

-- Heningai, ką gi tu darysi?
Šis apsisuko ir su dirbtina šypsena 

tarė:
— Nieko, kas mano kaltę dar padi

dintų. Jokios kitos kvailystės, Fricai! Tik 
nuo draugovės aš turiu nuošalyje būti. 
Pasaulio aš dar nepažįstu, dabar jis 
man bus taip tuščias...

Dar kartą jis ištiesė abi rankas, 
kurias Fricas karštai paspaudė. Tada 
jis apsisuko ir nuėjo.

Jau praslinko kelios valandos. Fri
cas dar ilgai kalbėjosi su vadu. Abiejų 
rūpestis dėl Heningo sumažėjo. Tačiau 
buvo labai skaudu, kaip tik dėl tokio 
niekniekio netekti jo, nes Heningas 
laikysis savo nutarimo. Vadas gi, nors 
ir nepasakė, bet savyje gyrė Heningo 
pasielgimą. Jis pasišaukė visą skiltį, 
pranešė jai apie Heningo nutarimą ir 
baigdamas pridėjo:

— Heningas pasiaukojo ir skilties gė
dą pats ant savęs prisiėmė. Tuo jis nuėjo 
pačiu sunkiausiu keliu, kuriuo tik gali eiti 
tikras vadas. Skilties uždavinys yra būti 
vertai netekto vado!

Skautai išbalę ir išsiblaškę išsivaikš
čiojo. Frico poras žodžių, kuriuos jis 
norėjo pasakyti, sustingo gerklėje. Jis 
tik tepajėgė trumpai sukomanduoti.

Vadas pamatė, kad skiltis atsidūrė 
sunkiame padėjime. Ją išlaikyti senoje 
padėtyje būtų galima tik gerai susti p 
rinus naują skiltininką. Todėl vadas 
pasikvietė jį ir abu ilgas valandas kal
bėjosi prie laužo apie skilties reikalus.
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Praėjo kelids savaitės. Heningas 
laikėsi nuo skilties toli, tik su vienu 
kitu skautu susitikdavo mokykloje. 
Taip pat ir Fricas jį retai bematė. Skil
tis veikė sunkiai, vis kęsdama netekusi 
gero skiltininko. Tačiau niekam nepa
vyko Heningą prikalbėti sugrįžti.

Taip pat ir Heningas kentė. Jis pa
sidarė tylus ir atrodė kažinkaip keistai 

nuolio, kurio visą kaltę jis ant savęs 
pasiėmė.

— Pažinojau aš jį anksčiau,—tarė 
jis stengdamasis būti ramus.

— Jis guli sunkiai sirgdamas ir 
daugiau nebepagis. Visada jis kalba 
apie tave ir apie vieną kaltę, kuria jis 
yra tau nusidėjęs. Dėliai jos jis dieną ir 
naktį bauginasi. Ir jis vis kartoja, kad

Kauno skautai kopia su inkilais į aukštą kalną, kuriame yra dideli medžiai — ten jie 
draugams — paukščiams Įruoš vasarnamius.

sukandęs lūpas, kas ypač buvo skaudu 
jo buvusiam draugui Fricui. Kartą jis 
bandė kalbinti jį sugrįžti, bet gavo tokį 
griežtą atsakymą, kad nusigandęs tuoj 
nutilo. Tada jis tik patarimų dėl skil
ties vedimo prašo iš Heningo, norė
damas bent vien ta tema su juo kal
bėtis. Heningas sutiko, nors jam ir 
labai skaudu buvo liesti tuos dalykus, 
kurie pirma jam sudarė visą gyvenimo 
džiaugsmą.

Taip viskas tęsėsi, kol neįvyko 
reikšmingas įvykis.

Vieną kartą gatvėje užkalbino jį 
mokyklos gydytojas.

— Heninge, ar pažįsti...?—Jis ištarė 
vardą, nuo kurio Heningui kraujas į 
veidą mušėsi, tai buvo vardas to jau

tu ateitum pas jį, tai, girdi, viskas 
būtų gerai. Ar tu ateisi pas jį? Jo dau
giau nebeišgelbėsi, bet tuo gali pa
lengvinti jam paskutines dienas.

Heningo širdyje virė karšta kova. 
Nei skilčiai, nei jam pačiam nelaimin
gasis nebebuvo daugiau pasirodęs. Nė 
vienas skautų apie tą įvykį niekam ne
išpasakojo. Jie vos patys tepastebėjo, 
kad jo nebėra skiltyje. Ir dabar jis turi 
tam, kuris sumindžiojo jo visą gy
venimo džiaugsmą, paduoti ranką? Ta
čiau ar nebuvo jis pats kaltas, kad 
nepasistengė greičiau pažinti naujoko 
sielą ir ją pataisyti?...

Kai jis savo mintimis taip toli 
buvo nuėjęs—senasis gydytojas, kuris 
daugiau apie visą dalyką žinojo, kaip
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kad sakėsi žinąs, laukė tylėdamas,—ir 
Heningas sutikdamas nueiti pas ligoni 
paspaudė gydytojo ranką.

— Iš tavo pusės puiku ir kilnu, 
jaunuoli!—tarė senas gydytojas, paplo
damas jam per pečius.

Po pietų Heningas nuėjo pas pir
miau buvusį savo skautą. Ir lovoje 
rado tokį nelaimingą žmogų, kad visi 
jo prieštaravimai kažin kur išnyko, ir 
liko tik gili užuojauta, kuri jo išdidžiai 
sielai iki tol buvo svetima. Dabar jis 
pats pastebėjo, kad kita jo pusė, kuri iki 
šiol buvo užsidariusi, atsivėrė.

Jis beveik kas dieną lankė ligonį, 
guodė jį, įnešė šviesos į jo paskutines 
dienas. ’

Vieną dieną, neužilgo po Heningo 
apsilankymo, ligonis užmigo kietai ir 
amžinai.

Tačiau kelias grįžti Heningui į skiltį 
dar nebuvo laisvas. Vistik pamažu 
mezgėsi tvirtesni siūlai iš dviejų pusių: 
jis pats pasijuto esąs laisvesnis, daž
niau susitikdavo savo senuosius drau
gus, dažniau kalbėdavosi su jais. Taip 
pat ir tėvai, kurie gerai suprato jo 
užsidegimą skilties darbe ir jo atkriti
mą nuo skilties, stengėsi jam padėti. 
Tačiau jo vis dar neapleido neištesėto 
žodžio mintis, dalykas, nors ir iš ne
žinojimo ir pasitikėjimo savaisiais pa
darytas, bet vistik toks, kurį tik kitas 
lygus galėtų nuplauti.

Pusė metų jau buvo praėjusi, kai 
vieną saulėtą ir sausą gegužės sekma
dienį skiltis rinkosi iškilon į beržynėlį. 
Fricas į rinkimosi vietą atsivedė ir He- 
ningą;—jau vėl tarp jų buvo užsimezgę 
tiek artimesni santykiai,—kuris žadėjo 
visą skiltį palydėti. Kai jis ant vieno ^kal
nelio norėjo atsisveikinti, vėjas užpūtė 
degėsių kvapą. Apsižvalgę jie pamatė 
kylančius iš beržyno dūmus. Buvo 
galima spręsti, kad plačia juosta degė 
miškas. Vėjas ugnį nešė tiesiog ant 
mažo vienkiemio.

Fricas greit nutarė su visa skiltimi 
bėgti gelbėti. Skautišku bėgimu artinosi 
jie prie.gaisro vietos. Nė vienas skautų, 
nė pats Heningas, nesistebėjo, kad jis 
bėgo kartu. Jis net karštai džiaugėsi,
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kad šiuo momentu jis yra kartu su 
buvusia savo skiltimi.

Kai skiltis atvyko į gaisrą, jau grėsė 
pavojus pusiau šiaudais dengtoms tro
boms. Kaimiečiai ir eiguliai visomis 
jėgomis stengėsi sulaikyti ugnį. Kelio
lika’ skautų čia buvo stipri parama. 
Tuoj jie, ravelius kasdami ir šakomis 
daužydami liepsnas kibosi į darbą. 
Tai buvo sunki kova dideliame karštyje 
ir troškinančiuose dūmuose. Taip pat 
kai ir gaisrininkai atvyko, skautai ne
pasitraukė nuo darbo. Išsisuodinę, 
apsvilę ir apdriskę, jie dirbo toliau.

Nepastebimai, tik Fricui tai supran
tant ir džiaugiantis, Heningas skiltyje 
pasiėmė vado vietą. Jis nenuvargstąs 
veikė visur, šokinėjo iš vienos į kitą 
pavojingiausią vietą, rūpinosi silpnes
niųjų ir jaunesniųjų poilsiu, viską 
tvarkė. Gaisrininkų vadai visad su juo 
palaikė ryšius.

Tačiau kai pats pastebėjo savo 
rolę, nusigando. Ir kai, pašalinus di
džiausią pavojų, skiltis pasitraukė, jis 
dirbo su gaisrininkais ir toliau, visai 
nesirūpindamas Frico kvietimais ir 
perspėjimais. Ir šis turėjo užtenkamai 
darbo, besirūpindamas savo sužeistais 
ir pavargusiais skautais.

Pagaliau, kai gaisras buvo užgesintas, 
tada visas išsisuodinęs ir išbalęs jis 
priėjo prie besiusiančios skilties ir iš 
nuovargio pargriuvo ant žemės. Ir kai 
Fricas pasilenkė prie jo, jis šypsoda
masis tarė:

— Dar valandėlę jūs turite mane 
pakęsti savo tarpe!

Iš didelio nuovargio Heningas kie
tai užmigo. Skiltis visą laiką pasiliko 
prie jo, kol pradėjo temti.

Girininkui, kuris atėjęs pas nuo
širdžius pagelbininkus padėkojo jiems 
ir norėjo už vargą užmokėti, Fricas 
tarė:

— Tas pats darbas ir jam ir mums 
yra geriausias atlyginimas, — rodyda
mas į Heningą ir paaiškindamas giri
ninkui jo santykius su skiltimi.

Vėsiam vakaro vėjui papūtus atsi
budo Heningas. Prieš jį stovėjo Fricas, 
o aplink visa skiltis, ir kai Heningas
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kiek sumišęs pašoko, Fricas nusiėmė 
nuo savo krūtinės skiltininko virvutę 
ir ženklelį ir įteikė jam sakydamas:

— Dabar tu vėl esi mūsiškis ir 
mūsų vadas!

Heningas susivaldė ir tylėdamas 
paspaudė jam ranką, o paskui ir vi

siems skilties skautams. Tuo jis vėl 
tapo skilties vadu, tos skilties, kuri 
buvo jo brangus kūrinys, ji vėl jo 
rankose.

Draugininkas už poros dienų džiaugs
mingai patvirtino Heningą jo senose 
pareigose. Išvertė K- Avžns.

Prie
Žalios eglės mus myluoja,
Laužo dūmai dangų remia; 
Mes, broleliai, čia sustoję, 
Giesme kelkim mūsų žemę!
Skrenda, aidi tonų tonai,
Šypsos mėnuo, klausos gėlės, 
Žvaigždžių mirga milijonai... 
Vaizdas! — mūsų jaunystėlės.

<$žtctuie,
Nuo birž. m. 1 d. visoj Lietuvoj 

prasideda švaros savaitė. Ar ruošiesi 
ją sutikti?

Skautijos Tėvas yra paaiškės, kad 
visi tautos blogumai yra skautijos 
blogumai ir tuos blogumus šalinti yra 
kiekvieno skauto pareiga. Rašytojas 
Meine sako: ^Kas myli žmones, tas 
juos turi vesti pirtin“.

Mūsų žmonės apie švarą ne kaž
kokios nuomonės; kai kas pamano, 
kad tai daugiau prabangos dalykas, 
į kurį per daug dėmesio neverta 
kreipti. Bet tikrumoje visai kitaip. 
Švara yra geriausias žmogaus draugas, 
saugąs jj nuo didžiausių blogumų — 
ligų. Patirta, kad giltinė mėgsta daž
niau lankyti ten, kur purvas, nešvara, 
tamsa ir netvarka. Nerandu reikalo 
įrodinėti visų tų blogybių, kurios lan
ko žmogų per nešvarąr Manau, kad 
kiekvienam skautui jos pakankamai 
aiškios. O kas dar nesijaučia pakan
kamai stiprus higienos žiniose, tas 
pilnai jų gali pasisemti iš higienos 
vadovėlių, Dr. Vaičiūno „Sveikatos 
dalykai“, atskirų rašomų tuo klausimu 
periodinėj spaudoj straipsnių ir k.

Švaros savaitės centro komitetas 
vyr. sk. štabui atsiuntė pakvietimą,

Deki, lauže, kilkit dūmai,
Skriskit dainos, skautų kurtos, 
Oškit medžiai, tamsūs krūmai, 
Švieskit žvaigždės, kaip užburtos!
Mūsų siekiau mūs jaunystė 
Kils, kaip dūmai, kaip dainelė... 
Kursim, broliai, karalystę — 
Meilės, džiugesio šalelę!

Psklt. VI. Kapris.

ar žinai?
kuriuo visi mūsų skautai kviečiami 
įėjus į kontaktą su vietos valdžios ir 
visuomenės įstaigomis bei organizaci
jomis, aktyviai prisidėti prie šio kil
naus visuomenės, labui darbo, kad tas 
darbas (per švaros savaitę) būtų sėk
mingai pravestas.

bia proga aš norėčiau tik paska
tinti brolius skautus ir sesutes skautes 
aktyviai prisidėti prie kovos su nešva
ra. Prisidėti yra daug galimumų, ir 
kiekvienas neatsižvelgiant nei į amžių, 
nei į išsilavinimą daug ką gali. Kas 
gali d^rbu — darbu, kas pavyzdžiu — 
pavyzdžiu, kas žodžiu — žodžiu ir 1.1. 
Pirmučiausia apsižiūrėkime apie save, 
ar jau mes galime kitiems pradėti tą 
skiepyti, t. y. ar mes patys pakanka
mai švarūs ir susitvarkę, tada susirū
pinkime savo skiltimi, draugove, pa
galiau padėkime savo tėvams, šeimi
ninkams ir visiems kitiems, kur tik 
yra galimybės tinkamiau pravesti šva
ros savaitę. Kas pabus švarioje ap
linkumoj nors savaitę, tas jau į purvą 
ir nešvarą nebenorės grįžti.

Tad visi į tą kilnų darbą!

Sktn. stud. med. V. Kviklys.
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ShydLas Plungėje,
arba baip džiaugėsi jį laimėję žemaičiai
Pasibaigė antrieji didžiųjų brolijos 

konkursų metai. Visiems įdomu—kas 
laimės?

Man, kaipo naujų „šviežiai keptų“ 
žinių rinkėjui irgi įdomu žinoti, kas 
laimėjo garbingąjį skydą, kurią laimėti, 
neslėpsiu, ir mes norėjom. Tad tuoj 
po Velykų atostogų atvažiavęs tryniau 
puspadžius iki 1 Duonelaičio d-vės 
draugininko, kuris buvo ką tik grįžęs 
iš Šiaulių r. t. parodos. Jį radau namie. 
Visi, manau, žinote, kad skautas yra 
pastabus, taigi ir aš pastebėjau drau
gininko veide džiaugsmo kibirkštėlę, 
kuri iki šiol nebuvo taip ryški. Tuoj 
klausiu:

— Kaip su skydu? Kas šiemet jį 
laimėjo? Turbūt Šiaulių lapinai?

— Taip!—šypsodamas tarė drau- 
gininkas^ ir jo žvilgsnis nubėgo ant 
sienos. Žvilgterėjau ir aš... Pamačiau 
skydą, kurs be žodžių atsakė į mano 
klausimus.

— Kaip!—nustebau:—vadinasi, mes 
laimėjom!...

Ir šiemet abu skydu atiteko Šiaulių 
rajono tuntui: vienas ir pernykščiai 
laimėtojai Mirgos dr-vei, antrasis jau 
nebe mitriesiems lapinams. Skautų 
skydą gavo I Duonelaičio draugovė 
Plungėje. Garbės dovanas įteikė per 
iškilmingą Šiaulių rajono tunto sueigą 
š. m. bal. m. 27 d. Visi linksmais, bet 
nerimo pilnais veidais laukė tos va
landėlės, nes dar skautai-ės nežinojo 
kurioms dr-vėms teks ta didelė garbė. 
Tuntininkas garbės skydus įteikė abiejų 
laimėjusių dr-vių draugininkams.

Daugiau klausinėti negalėjau, nes 
tuo laiku įbrazdėjo keletas skiltininkų.

Pasipylė begalės klausinėjimų. Vi
siems, mat, įdomu. Draugininkas atsi
stojęs ant kėdės sušuko:

— Draugai, skydas mūsų! Pasiry
žom laimėti, daug dirbom—laimėjom!

Sužavėti gražaus skydo ir pritrenkti 
džiaugsmingai skambios draugininko 
kalbos, stovėjom lyg apsvaigę. Kažkas 
sušuko: „valio!“ ir draugininkas, sta-

čias ant kėdės ir skydu rankose, galva 
ramstė lubas..

Privargę paleidome kėdę. Ji betu
rėjo tik dvi kojas ir tuoj vargšė am
žinai išsitiesė ant žemės. Gi drauginin
kas viena ranka kietai prispaudęs prie 
krūtinės laikė skydą, antra... čiupinėjo 
savo pakaušį. Ten atsiradęs beveik 
skydo didumo guzas.

Kas mūsų neskaitlingoje sueigoje 
daugiau įvyko aš nebeatsimenu. Keli 
vyrukai sušoko ant stalo ir visi sudai- 
navom ,,ilgiausių metų“. Kažkas išsuko 
ir paskutinei kėdei kojas, vėl kitas 
asloje darė „mirties kilpas“, aš pats 
pasiremdamas galva vaikščiojau ran
komis, o kojos beveik lubas siekė... 
Kad džiaugėmės, tai džiaugėmės—tikrai 
žemaitiškai!

Aš, po visų tų pergyvenimų skau
dančiais šlankais kūlvarsta išdūmiau. 
Greitai, be ypatingų nuotykių, neskai
tant pas draugininką paliktos kepurės ir 
keliolikos guzikų, atskubėjau į gim
naziją pranešti linksmos žinelės.

O eidamas vis galvojau apie skydą, 
Plungės skautus.... ir apie tą iškilmingą 
paminėjimą, kuris ką tik buvo pas 
draugininką.

Kilo man klausimas kodėl pirmais 
metais mes nelaimėjom to skydo?

Švenčiant šv. Jurgio ir Motinos 
dienos šventes skydą įteikė 1 Duone
laičio d-vės globėjas p. Turskis sky- 
dininkui.

Šis laimėjimas suteiks mums daug 
moralinių jėgų ir mes dar labiau su- 
skautėsime. Vladuks.

Mylėk pats savo nuoširdžiau
sią draugą — „Skautų Aidą“, 
bet nepavydėk kad ir kiti jį ga
lėtų mylėti, todėl visur platink 
„Sk. Aidą“.

!!:.illllllll!!:!!liill»

14

14



Duonelaičio dr-vė Plungėje, š. m. bal. m. 23 d. laimėjusi gen. Burto garbės skydą.

Susirupinkim paskirais skautais.
Konstatuoju faktą: dažnai iš drau

govių išstoja skautai dėl pašalinių 
priežasčių, dėl tam tikrų susidėjusių 
aplinkybių, kurios jiems neleidžia pa
silikti draugovėje, nors jiems patiems 
skautų idėja ir bendras veikimas pa
tinka. Pavyzdžiai: Berniukas — gim
nazistas, pertraukęs mokslą, išstojęs iš 
gimnazijos, nebegali dalyvauti senoje 
savo draugovėje, nes nemokiniai j ją 
neleidžiami, o mieste gi nėra ne gimna
zistų dr-vės.—Skautas persikėlęs j kitą 
miestą, kur nėra skautų.—Tame pat 
mieste mokinys, perėjęs iš gimnazijos 
į mok. seminariją, negali būti gimna
zijos dr-vėje, seminarijoje gi skautų 
nėra. Skautas nutraukia mokslą ir grįžta 
pas tėvus į kaimą.—Vyresnio amžiaus 
skautas išstoja iš skautų dr-vės, kur 
dauguma skautų yra jaunesnio amžiaus 
ir tos dr-vės veikimas jam atrodo per- 
vaikiškas, tačiau nėra skautų vyčių 
būrelio, Į kurį jis galėtų įstoti ir t. p.

Svarbiausia, kad visi šitie, buvę 
geri skautai, išstoję iš draugovės iš
stoja ir bendrai iš skautų brolijos ir, 
pasinerdami į neskautišką aplinką po 
kiek laiko visai nutolsta nuo skautų 
įstatų. Tokių atsitikimų kiekvienoje 
draugovėje pasitaiko dažnai. Tai dide
lis nuolatinis mūsų organizacijos nuo

stolis ir tai yra viena priežasčių, dėl 
kurios ji taip pamažu didėja.

Tuo tarpu šis mūsų nuostolis ga
lėtų virsti didžiausia priemone plėsti 
mūsų organizaciją. Ištikrųjų, išstoję iš 
draugovės, tačiau pasilikę mūsų bro
lijoje, paskiri skautai, jei jie ir toliau 
stengsis skautiškai lavintis ir darys 
pastangų steigti skautų brolijos viene
tas savo naujose vietose, taptų didžiau
siais mūsų idėjos nešėjais po visą Lie
tuvą ir prisidėtų, be abejo, prie mūsų 
organizacijos sustiprinimo. Tik reikia 
dalyką organizuoti. Negalima iš dr-vės 
išstojusius skautus palikti likimui ir 
Dievo malonei. Reikia, kad būtų kas 
stengtus: 1) išstojusius iš draugovių 
skautus išlaikyti brolijoje; 2) jų skau- 
tiškumą palaikyti ir tobulinti; 3) ra
ginti juos susirūpinti naujų skautų vie
netų steigimu, ten kur jų dar nėra; 
4) duoti nurodymų, kaip tuos viene
tus steigti; 5) padėti juos steigti.

Gal būtų ne pro šalį, kad tuo rei
kalu rūpintis būtų vyr. sk-tų štabe 
prie bendrosios ar propagandos dalies 
tam tikra sekcija, ar bent tuntų šta
buose būtų nors vienas žmogus, kuris 
tą reikalą vestų. Tuo tarpu, man rodos 
būtų gerai, kad draugininkai ir atskirų 
skilčių skiltininkai palaikytų, kiek tai 
galima, tampresnius ryšius su visais jų
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vienetus apleidusiais, ir neįstojusiajs į 
kitas draugoves, skautais-ėmis. Šitie 
paskutinieji turėtų būti registruojami 
tuntuose kaip paskiri skautai 

Jie privalėtų būti tomis uolomis, ant 
kurių steigtųsi ir augtų naujos skautų 
skiltys.

Swallow.

Palinkime
II įstatas uždeda skautui pareigą 

pažinti savo šalį, jos praeitį ir kultūrą, 
žmones. Tačiau skautas ne vien iš knygų 
privalo tuos dalykus išmokti. Skautas 
eina į šalį—savo ausimis girdėti, savo 
akimis žiūrėti, stebėti žmones ir jų dar
bus, aplankyti senuosius piliakalnius 
milžinkapius, gėrėtis gražia Lietuvos 
gamtuže. Žodžiu, skautas pats savo 
kraštą apkeliauja, apeina. Didelių eks
kursijų organizavimu savo kraštui pa
žinti neužilgo, be abejo, turės susirū
pinti vyriausias štabas, tuntai ir drau
govės, tuo labiau, kad ir š.m. brolijos 
suvažiavimas priėmė šiuo klausimu 
svarbią rezoliuciją. Šiame straipsnelyje 
norėčiau tik duoti kelis praktiškus nu
rodymus tiems skautams, ypač vy
resniems ir vyčiams, kurie jau šią vasarą 
norėtų keliauti nedideliais būreliais po 
2—5 žm.

Kur keliauti? Tikras keliautojas 
yra tas, kurį vienodai vilioja ir Palan
gos pajūris, Birutės kalnas, aukštos 
smėlio kopos Kuršių marėse, ir šven
toji Žemaitija, jos ežerai ir piliakalniai 
—Šatrija, Medvėgalis, ir malonūs Du
bysos slėnys, ir Zarasų ežerų kraštas, 
ir paneriai, panemunės, ir daininga 
Dzūkų žemė, ir mūsų Vilnija, kurios 
dabar, deja, negalime aplankyti. Pra
dėti geriausia nuo tų vietų, kurios leng
viausiai pasiekiamos, pav. telšiečiai 
pirmiausiai turėtų apkeliauti Žemaitiją. 
Arba galima tolimesnę vietą greit pa
siekti geležinkeliu ar autobusu, pav. 
Klaipėdą, o iš jos jau apeiti visą pa
jūrį nuo Nidos iki Šventosios. Keliau
jantiems laiveliu geriausia leistis nuo 
aukštupio pasroviui, pasiekti Nemuną 
ir juo—Kuršių mares. Žodžiu, pasiren
kant kelionės kryptį reikia prisitaikyti 
savo norams ir sąlygoms.

save šalį 7
Pradėti ruoštis kelionei neatidė

liojant. Pirmiausia reikalinga sudaryti 
kelionės planą, maršrutą. Jame iš 
anksto kiekvienai dienai numatyti nak
vynės vietą. Jei keliausit pėsti — vie
nai dienai skirti ne daugiau 25 klm. 
kelio, dviratininkai—50 klm. ir keliau
jant valtimi pasroviui—30 klm. Susta
tant maršrutą daug gali padėti įdomi 
knyga „Pamatykime Lietuvą“, kurioje 
surašytos visos gražiosios Lietuvos 
vietos. Žinoma, kelionėje nėra būtina 
vergiškai tokio plano prisilaikyti—kur 
patiks, galima ilgiau sustoti, kur ne
patiks — eiti toliau. Kelionei skirkite 
10—15 dienų, nes ilgesnė kelionė rei
kalinga didesnės ištvermės ir lėšų.

Kokių daiktų su savim imti pri
klauso nuo to, kaip keliausite: pėsti, 
dviračiais ar laiveliu. Pėstiems ir dvi
ratininkams svarbu atsiminti principas: 
kuo lengvesnėje kuprinėje kuo dau
giausiai reikalingiausių daiktų. Keliau
site, žinoma, skautų uniformoje. Skau
tiškoje kuprinėje—maiše turi rasti vie
tos baltinių pamaina, šilti baltiniai nak
čiai, kelios poros kojinių, šukos, mui
las, rankšluostis, dantims milteliai ir 
šepetukas. Reikalinga dar pasiimti ploš- 
čius, pirštinės (kartais labai praverčia), 
žemėlapis, su nurodytais atstumais, 
geras sulenkiamas peilis, katiliukas. 
Reikalingų daiktų sąrašą sudarydami 
sukaupkite visą savo stovyklišką paty
rimą. Beveik būtinai reikalingas kelio
nėje fotografijos aparatas. „Wer pho- 
tographiert — hat mehr vom Leben“, 
sako vokiečiai. Ypač keliautojams šis 
posakis teisingas. Visa našta, ypač 
pėstiems, neturi sverti daugiau kaip 
3—5 klgr.

Pėstieji ar dviratininkai neima nei 
antklodžių nei palapinėms brezentų, 
nes būtų persunku juos nešti ir nak-
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vynę jie dažniausiai turės pastogėje. 
Kas kita tie, kurie mano laiveliu ke
liauti — jiems sunkiau bus gauti nak
vynę pastogėje, o antrą vertus — val
tyje susiras vietos porai brezentų ir 
šiokiems tokiems patalinės dalykams. 
Jie ir maisto gali kiek iš namų pasi
imti, nes nesunku bus vežti.

Pinigų kelionei palyginti nedaug 
tereikia. Čia turi veikti principas—kuo 
mažiausiai pinigų turint kuo daugiau
sia pamatyti. Maistui dienai vienam 
tikrai pakaks dviejų litų. Šiek tiek pi
nigų reikia turėti atsargoje, pav. gali 
tekti kelionę nutraukti ir grįžti namo 
geležinkeliu.

Kelionei tinka kad ir tokia die
notvarkė. Keltis anksti rytą, saulei 
tekant, nes vasaros rytas yra gražiau
sias metas. Atsikėlus ilgai negaišti, bet 
tuoj iškeliauti. Už tai jau iš vakaro 
reikalinga visa paruošti ir sutvarkyti. 
Ir nuo pusryčių virimo tenka rytą at
sisakyti — geriausiai išgerti pieno su 
buterbrodais.

Kelionės pradžioje eiti pamažu, ne
siskubinant, ir jau po pusvalandžio 
sustoti trumpam poilsiui, numesti naštą, 
tik nesėsti. Po šito poilsio eiti pir
myn dvi valandas, po to valandai su
stoti pusryčiams. Ir per tą valandą 
patartina kuo mažiausiai sėdėti, bet 
judėti, žvalgytis po apylinkes, uogauti. 
Valgyti dar iš vakaro paruoštus buter
brodus — duoną, kumpį ar lašinius, 
sūrį, kiaušinius, gerti pieną.

Po to poilsio seka svarbiausias 
dienos žygis, kuris geram orui esant 
gali tęstis tris valandas. Venkite vieš
kelių su jų kaitra ir dulkėmis, eikite 
geriau šiaip takeliais, mišku arba upės 
krantu. Apskritai, kur galima, visai 
kelionei kelią pasirinkite upės slėniu.

Pietų poilsiui parenkama graži vieta, 
kur nors pamiškėje, prie vandens. Tam 
poilsiui skiriama 2—3 valandas. Pietų 
virti neverta, papietauti anksčiau pa
ruoštu maistu, arbata. Likusį nuo 
pietų laiką galima pagulėti, pasnausti, 
tuo labiau, kad rytą anksti atsikelta. 
Kas miego nenori — teskaito, fotogra
fuoja, paišo, rašo dienoraštį, laišką. 
O kas ir darbo nesusiranda — teatsi- 

gula aukštelninkas ir žiūri į tolimą 
beribę dangaus mėlynę...

Popietinis žygis trunka vėl tris va
landas. Penktą, vėliausiai šeštą vai. 
vak. pasiekiama nakvynės vieta. Ne
didelį 2—5 skautų būrelį pernakvoti 
mielai priims kiekvienoje klebonijoje, 
pradžios mokykloje ir kiekvieno ūki
ninko sodyboje. Tereikia mandagiai 
pasiprašyti. Apskritai, žmonių vengti 
nėra prasmės. Keliaujant kaip tik yra 
proga pažinti jų gyvenimą, pav. keliau
jant palei Šventąją, Nerį, Nemuną ge
riausia proga prisižiūrėti sielininkų 
būviui, keliaujant pajūriu—pažinti pilną 
pavojų mūsų žvejų gyvenimą. Apie 
kiekvieną piliakalnį apylinkės žmonėse 
yra daugybė pasakojimų, kurių niekur 
kitur, net knygose, nerasi. Užtat reikia 
jų pasiklausyti ir net užsirašyti. Verta 
ir gražias, negirdėtas dainas užsirašyti. 
Keliaujantieji valtimi yra kiek labiau 
nuo žmonių atskirti. Ir jie turi dienos 
kelionę baigti anksti, kad būtų laiko 
paruošti nakčiai stovyklą.

Sustojus nakvynės vietoje pirmiau
sia apsivaloma ir susitvarkoma. Jei 
galima, išsimaudomą, arba nors nu
plaunama kojas šaltame vandenyje 
(kojas plauti yra gera ir per dienos 
poilsius). Apžiūrima įdomesnes vietas. 
Verdama soti vakarienė. Pripilama ar
batos į kelionės bonkas, paruošiama 
maistas, buterbrodai rytojui. Duonos, 
pieno, kiaušinių ir k. visur gausite 
nebrangiai nusipirkti. Gulti einama 
anksti, tik temstant, su vištomis!

Žinoma,dienotvarkę galimakeist, 
tačiau visados turi būti nemaža laiko 
skiriama poilsiui, nesiskubinama (mums 
nerūpi atlikti per dieną rekordinį kilo
metrų skaičių), dienos žygis baigiamas 
anksti, virti bei sočiai privalgyti nak
vynės vietoje. Nors naktis skiriama 
miegui, tačiau kokį vieną kartą galima 
pamėginti naktį keliauti — nakties ke
lionė daro gilų įspūdį. Tokiam reika
lui geriausiai pasirinkti mėnesieną, ge
rai pasilsėti po pietų, o vakare žy
giuoti iki 10—11 vai. Tuo būdu ir 
poilsiui liks dar gera nakties dalis. 
Sekmadienį pritinka skirti poilsiui, nu
eiti į bažnyčią, paskui pasivaikščioti
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po apylinkes. Kas taip keliauja, ne
užmiršdamas ilsėtis, tam kelionė tikrai 
į sveikatą išeis.

Savotiškas kelionės tikslas gali būti 
stovyklų aplankymas. Kaip girdėti, 
liepos mėn. pradžioje šiemet ruošia
mos net kelios stovyklos (Kauno sk. 
vyčių, Šiaulių, Panevėžio, Kauno tuntų 
ir k.). Keliautojai gali sumanyti eiti 
iš vienos stovyklos į kitą, visur bus 
tokie svečiai entuziastingai sutikti, o 
gerieji ūkvedžiai ir jų pavalgydinimu 
pasirūpins...

Keliauti yra verta, tą tiesą žino 
kiekvienas, nors kartą keliauti mėgi
nęs. Pamėginkit ir jūs. Aišku, kelio
nėje bus sunkumų, bet jų nusigąsti 
netinka, ypač skautams. „Kai vėl sėdi 
sausas šiltame kambaryje, tai užmiršti 
blogą orą, kelio sunkumus, vėją. Kal
nas neatrodo status, kai jis jau užlip
tas, nuovargis nebaugina, kai jau pa
silsėjai, dienos žygis nėra ilgas, kai 
jis jau atliktas“—teisingai sako vienas 
keliautojas. Tat, mėginkime! Ir taip 

kas vasarą, be stovyklų, kelios eks
kursijos pas mus suruošiamos (pav. 
jūros skautai, Panevėžio sk. vyčiai ir 
k.). Lai šitas straipsnelis dar daugiau 
skautų „suagituoja“ pamėginti laimės 
kelionėje. O grįžę namo iš kelionės, 
tuoj parašykime „Skautų Aido“ re
daktoriui, kur, kada, kas, kaip ir t. t. 
keliavome. Redaktorius tikrai pradžiugs 
ir mielai tokias žinutes sunaudos.

Laimingos kelionės, pasisekimo! 
Pilkas Vilkas.

Maudymasis ir saulė.
Vasaros metu maudytis upėje, ežere 

ar jūroje yra labai naudinga ir yra 
gera priemonė žmogaus kūno švaru
mui palaikyti, užsigrūdinti, o taip pat 
ir savijautai pagerinti Bet maudymas 
greta savo gerųjų pusių, turi ir blogų, 
ypatingai, jei mažai nusimanoma apie 
maudymosi higieną.

Tenka atsiminti, kad maudymasis 
prie žemesnės, kaip 18 laipsnių Cel. 
temperatūros naudos neatneša, nes 
labai daug išnaudojama kūno šilimos, 
kas organizmui tik kenksminga.
Eidamas maudytis atsimink ir pri

silaikyk šių nurodymų:
1. Į vandenį galima eiti tik turint 

šiltą odą, bet nesušilusią, nesuprakai
tavusią, nes tas gali pakenkti. Taigi, 
pirma reikia atvėsti nenusirengus ir 
eiti į vandenį su normaliu širdies pla
kimu ir kvėpavimu.

2. Pavojinga maudytis visiškai nie
ko nevalgius (ant tuščiųjų) arba tuo

jau ir daug privalgius. Geriausia, jei 
nuo valgio perėjo bent trys valandos.

3. Pasirenk nusirengimui vietą, 
kur nėra vėjo, ir nusirengęs tuojau 
eik į vandenį. Jei šiek tiek įbridęs 
susivilginsi vandeniu pažastis ir galvą, 
tai neatrodys taip baisus vandens šal
tumas.

4. Negera įbridus į vandenį nie
ko neveikiant stovėti, o reikalinga kuo 
daugiau judėti, plaukioti.

5. Maudytis paprastai galima nuo 
5 iki 15 minučių. Kuo vanduo šaltes
nis tuo maudytis trumpiau. Jei jau 
pajunti šaltį, ima šiurpuliai krėsti, 
reiškia perilgai maudaisi.

6. Nusimaudyti pakanka vieną 
kartą į dieną. Jei jau labai šilta, ga
lima ir du kartu, tik svarbu, kad po 
pirmo maudymosi būtų perėję nema
žiau 2 vai.

7. Išėjęs iš vandens gerai nusi
trink odą ir iššluostyk plaukus. Rei-
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kia greitai apsirengti ir daugiau judėti, 
kad pakelti kūno šilimą. Pasimaudžius 
ir parėjus namo reikia pasilsėt. Dar 
kas svarbu kiekvienam atsiminti, kad 
maudytis, ypač besimaudant plaukyti, 
negali žmonės turį silpną širdį, arba 
sergą plaučių ir inkstų ligomis.

Saulė.
Greta vandens ir maudymosi, turi 

didelę reikšmę į žmogaus sveikatą 
saulė. Ne be reikalo graikai turi tokią 
patarlę: „Kur neįeina saulė, ten įeina 
gydytojas“. Todėl labai naudinga va
saros metu prasivėdinti ant saulės, 
kaip sakoma, priimti saulės vonias. 
Saulė pagydo nuo daugelio ligų ir 
negalavimų, sustiprina žmogų ir su
teikia jam energijos. Bet ir čia, kaip 
ir maudantis, nežinant kaitinimosi^hi-

gienos, gali vieton naudos tik pa
kenkti. Todėl kaitintis reikia priprasti 
tik pamažu. Geriausia pradžioje tik 
atskiras kūno dalis kaitinti saulėje ir 
tik po keletą minučių. Ir taip tolyn 
tą laiką ilginti. Kada jau visas kūnas 
bus įpratęs, galima ant saulės išgulėti 
ir porą valandų, kad neįvyktų saulės 
trenksmas, galvą pridengti balta skry
bėle ar skepetaite. Baigus kaitintis 
reikia nusiplauti vėsiu vandeniu.

Be higienos reikalavimų reikia atsi
minti dar atsargumo reikalavimus:

Neik maudytis pats vienas. Nesi
mokyk plaukti giliame vandeny. Van
denyj nekrėsk kvailų juokų su drau
gais, nesinarstyk prievarta. Jei be
plaukiant užeina konvulsijos (mėšlun
gis), suriečia koją, — nenusigąsk, o 
atsigulk ant nugaros ir stenkis pama
žu ranką ar koją ištiesti. Jos papras
tai tęsiasi neilgiau pusės minutės.

Skautai, vasaros proga sistematin- 
gai naudodamiesi šiomis priemonėmis, 
sustiprinkite save, įgaukite jėgų ir visai 
ateinančiai žiemai.

Sktn. V. Kviklys.

(Motinos dieną)
O mamai

Palenkė metai į žemę tave,
Išraižė tau veidą senatvė-. 
Tavyje giliai

Širdies sopuliai
Pašventino mano jaunatvę...

Menu kūdikystės palaimintą rytą,
• Iš sapno nupintus šventuosius žiedus, 

Juos įkvėpė mano brangioji mamytė, 
Ištarus-. „Tau žemė — pasaulis platus!"

Laimingas skrajojau po margąją pievą 
Ir glosčiau skaistuoles kvėpniąsiasgėles, 
Meldžiau pas Jėzulį, pas Viešpatį Dievą, 
Kad amžiams paliktų gyvenimas tas.

Sekei, o mamyte, tą mano siautimą
Ir guodei, kai verksmas man graužė akis. 
Paskyrei man visą savęs sukaupimą, 
Kad aš tik klestėčiau — tavoji viltis.

Iš ugdei, įdėjus sveikatą ir dalią, 
Palaiminai jauną plasnoti, 
Palikus senatvėj tik ramstį — lazdelę, 
Rengies... kažkur išvažiuoti...

O mama!..
Kiek daug tau skolingas!
Už viską mokėt — neturiu...
Priimki nors menką dalelę — šią dieną, 
Kurią tau vienai teskiria.Psklt. VI. Kapris.
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Skautų
i/

Salin fokstrotai!
Kiekvienas skauto pirštas, kiek

vienas jo kraujo lašas tegu primena, 
kad jis yra skautas.

Prof. V. Milden'as.
Teisingai šis profesorius pasakė, 

kad kiekvienas skautas turi neužmiršti, 
jog jis yra skautu, kur jis bebūtų: mo
kykloje, ar už mokyklos sienų, ar da
lyvautų įvairiose pramogose, pasilinks
minimuose ir t. t.

XX amžius—modernizmo amžius. 
Buvo laikai, kada europietis šokdavo 
tik savus, jam pažįstamus šokius. Bet 
dabar į kultūringų europiečių gyveni
mą įsiskverbė visokie fokstrotai, biau- 
rūs afrų ir kitokių laukinių tautų šo
kiai. Jie greitai paplito po visą Eu
ropą ir pasiekė net Lietuvą, kur tuos 
laukinius šokius ypatingai pamėgo 
mūsų inteligentija ir moksleivija. Mo
kiniai net viešai buvo pradėję šokti 
fokstrotus, bet greitai jiems tat buvo 
užginta. Tada fokstrotai pradėta šokti 
už mokyklos sienų, įvairiose mokinių 
pramogose ir pasilinksminimuose.

Vieną kartą man teko matyti skau
tą šokant fokstrotą. Jis tunte ėjo ne
mažas pareigas. Š. m. 10 dieną jis 
buvo pakviestas į savo draugo varda
dienį, kur buvo ir daugiau skautų-čių. 
Ten jis, matyt, užmiršo, kas jis be
sąs, ir pradėjo šokti mums žinomą 
šlykštybę. Po vakarienės vėl pasileido 
šokti tą pačią šlykštybę. Kitą dieną 
jis jautėsi ramus, bet buvusieji vaka
rėlyje skautai-tės reiškė nepasitenkini
mo tokiu skauto elgimusi ir sakė: „Ne
rado ko gražesnio pašokti, o pradėjo 
šlykštybę šokti“. Sakykite, broliai skau
tai, kas su šitokiu „skautu“ reikėtų 
daryti? Mano nuomone — jis reiktų 
smarkiai nubausti už nesilaikymą įstatų 
ir skautų brolijos žeminimą viešoje 
vietoje.

„Pirmiau šoko indijonai, dabar eu
ropiečiai“, taip sako tie žmonės, kurie 
bjaurisi fokstrotu. Pažiūrėkime da
bar į patį šokį. Jis yra be jokios

laiškai.
estetikos, be grožio,-ir ką gi mes ga
lime pasisavinti iš nekultūringų indi- 
jonų? Mūsų Kaimas ėmė pamėgdžioti 
mūsų miestą. Pirmiau įvairiose kai
mo pramogose buvo žaidžiama tau
tiški šokiai, žaidimai, mūsų liaudies 
dainos dainuojamos, o dabar jų vietą 
užima laukinis fokstrotas, negalintis 
nieko gero duoti mūsų tautai.

Vykime mes, skautai ir skautės, iš 
mūsų tarpo šį biaurų šokį, o pasiryžę, 
viską nugalėsime; grįžkime prie tau
tiškų šokių, žaidimų ir liaudies dainų! 
Tik tada mes galėsime atsiekti savo 
tikslą, kai būsime tautiškai susipratę, 
gerbsime savo tautos praeitį ir visa, 
kas yra mūsų liaudies sukurta. O 
liaudies per amžius sukurtas be galo 
didelis tautinis turtas, susidėjęs iš pa
sakų, dainų, žaidimų bei šokių. Ne
duokime nykti tam turtui, savindamiesi 
laukinių tautų papročius, kurie nieko 
prakilnaus mums neduoda ir negali 
duoti; atbulai, jie tik tegali stumti mus 
atgal prie regreso, prie viso to, kas 
nešvanku, negražu, nedora, nekultū
ringa. Skautas teneniekina savo tau
tinės kultūros, bet tegul ją visaip ir 
visur gina. Paskilt. V. Avižonis.

11.

Kcrespcndwcfeizne su 
užsienio skautais*).
Tiesa, korespondavimas labai įdo

mus ir naudingas dalykas. Jo reikš
mės individui ir visuomenei čia ne
nagrinėsiu. Apie tat buvo anksčiau. 
Man svarbu iškelti klausimą, kaip mes 
išties turime realizuot siūlomas min
tis. Ar mes, žemesniųjų ir aukštesniųjų 
kl. mokiniai skautai, nekalbant jau 
apie nemokinius, galime dabartinėm 
sąlygom koresponduoti? Man norisi 
pasakyti, kad ne. Ir štai dėl ko. Juk

*) Straipsnelis parašytas perskaičius 
„S. A.“ 3 nr. Ta pat antrašte paraginimą 
koresponduot su užsienio sk.
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iki keturių vid. mok. klasių nerasi nei 
vieno mokinio, kuris galėtų laisvai 
parašyti laišką vokiškai ar angliškai. 
Panašiai esti ir aukštesnėse klasėse. 
Mokytojų seminarijų sk. mokosi iš 
svetimų kalbų tik vokiečių k. Jiems ko- 
respondavimas dar sunkesnis. Bet 
leiskime, kad skautas moka anglų ar 
vokiečių k. Ar platus bus jo kores- 
pondavimas? Ar tiesioginiai susikalbės 
jis su prancūzu, ispanu, japonu ar ku
riuo kitu? Kitų kraštų sk. irgi ne visi 
temoka angliškai ar vokiškai, ypač Ki
nuose ir Japonijoj. O susirašinėt su 
kuriuo siauraakiu kinu ar japonu labai 
įdomu.

Praeitam „Sk. A.“ numery siūloma 
norintiems susirašinėt su kitų kraštų 
sk. siųst laiškus vyr. štabo užsienio 
dalies vedėjui, pridedant pašto ženki, 
už 60—(30) c. Vadinas, jei nori pa
rašyt laišką j Angliją, tai jį reik ap
mokėti beveik dvigubai, kaip siunčiant 
tiesiog į tą valstybę. Tai perdaug 
brangu ir mūsų mokyklų skautams 
beveik neįmanoma susirašinėt su ke
liolika ar keletą užs. sk. (Per vyr. sk. 
št. užsienio dalį reikia siųsti laiškus 
rašant pirmą kartą, ir tik tada, jei nori 
susirašinėti su kurios šalies skautais, 
net neturi jų adreso. Red.}.

Kuri gi išeitis iš tų kliūčių, sun
kumų?

Brangūs draugai, išeitis yra, ir la
bai lengvai pasiekiama. Išmokime mes 
tarptautinės esperanto kalbos ir pasi- 
jusime kaip paukščiai išskridę iš nar
velio. Mokėdami esperantiškai rasime 
draugų ir Vokietijoj ir Rumunijoj, Če
koslovakijoj ir Brazilijoj, Meksikoj, 
Japonijoj ir — visur. Visur rasime 
skautų, mokančių esperantiškai ir su 
jais be jokių sunkumų ir tarpininkų 
galėsim koresponduot. O kaip yra 
malonu gauti iš tolimųjų šalių — iš 
nepažįstamųjų rytų tų kraštų vaizde
lių, fotografijų; kaip įdomu pasikeist 
iliustruotais žurnalais ir kitais daiktais.

Esperantiškai išmokt be galo lengva. 
Aukštesniųjų klasių skautui-tei tai kelių 
savaičių ar mėnesių darbas. Aš pa
žįstu mokinių, kurie po poros savai
čių mokymosi laisvai skaitė ir rašė 
ilgus esperantiškus laiškus. Ir išmoko 
patys vieni, be mokytojo, iš vadovėlio.

Draugai-ės, tik daugiau darbštumo 
ir noro, o savo darbo vaisiais paskui 
džiaugsimės ir stebėsimės, kur buvo 
mūsų akys pirma, kad taip Jlgai ne
matėme kelio į pasaulį. Al. Šarva.

Henr. Ablauchas.

Pavasariui atėjus...
Motto: „Pavasaris. . . Tas vienas paprastas žodis — pavasaris. Kiek daug 

jis sukelia gražių minčių“. Iš „Sk. A.“.

Ir kas drįstų ginčytis, kad pavasarį 
negražu? Nu gi tik pasižiūrėk — visur 
žalia, visur linksma—stačiai gyvenk ir 
norėk. Pažiūri žmogus į gamtą ir taip 
neišturi neužtraukęs, lakštingalai prita
riant, „Myliu visas kartu“..., tik man 
baisiai nepatinka tie biaurūs sutvėri
mai žvirbliai—jie išveda mane iš tono 
ir aš dažnai vietoj „myliu visas kartu“ 
užtraukiu „visos pasikartų“... Taip pa
vasaris veikia į mane, bet jaučiu pa
reigos painformuoti plačią visuomenę 
apie vieną tipą, mano gerą draugą ir 
neblogą konkurentą, Joną Kelmą, ku

ris pavasarį biškį kitaip pergyvena. Ot 
įdomus egzempliorius tas Jonas!

Iš figūros jis toks, kaip ir visi, o 
širdį turi ypatingą, joje be galo daug 
vietos... Kalba flegmatiškai, bet veikia 
sangviniškai. Vieną gražią dieną, ne
kreipdamas dėmesio į aplinkumą, dro
žiau skubiai į gimnaziją, tik štai „žych“ 
prieš mane Jonas.

— Sveikas gyvas!—džentelmeniškai 
pasveikinom vienas kitą ir norėjau jau 
pradėt bėdavot, kad ir šiandie neišmo
kau lotynų, bet iis man pakišo pava
sarišką mintį.
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— Žinai ką?—sako jis. „Nežinau“ 
—atrėžiau. — „Tai matai, nekartą va
das yra pasakęs, kad mes turim pa
milti gamtą ir ją pažinti. Reiškia ne
valia manyti, kad ant beržų riešutai 
auga ir tam panašiai. Jei kas sakytų, 
kad lapė didesnė už barsiuką, tai nu
sižengtų prieš VI įstatą ir būtų bau
džiamas sulig naujai išleisto statuto 
nenumatytų §§. Taigi eisiu prie temos. 
Vadinas, konkrečiai siūlau daryti iš
kilą, Kurioje, reiškia, pamilsime ii 1.1. 
Pritari?“

— Yes, — atsakiau angliškai, kas 
mano atsakymą darė skautiškesniu. 
Pasikalbėję, pagaliau, sutarėme pirma
me šventadienio išvakary daryti nak
tinę iškilą.

Aplinkui juodavo tamsūs krūmai, 
palapinėje sutartinai knarkė visa ,,asi
lų“ skiltis, mėnulis, snukį kraipydamas, 
žiūrėjo į mane, o aš buvau smarkiai 
vyresnis — sargybinis! įsivaizduokit 
— mano globai buvo pavesta aštuo- 
nių „asilų“ gyvybė, ir visas jų turtas, 
neišskiriant nė buterbrodų! Aš budėjau. 
Gražus Nevėžio krantas, mėnulio švie
sa ir absoliute vienuma, bei atsako- 
mingos pareigos mane žavėjo... Ne
vėžio krantas bėgiojo kiaunės, iš tolo 
girdėjosi šeškų lojimas. Svajojau apie 
dangaus migdolus, tik staiga, net krau
jas gyslose sustojo: iš palapinės pasi
rodė galva su juodais ragais ir baltais 
dantimis. Aš jau norėjau džiaut ap- 
sigrįžęs į Nevėžį, tik mano tokį žingsnį 
sulaikė Jono balsas praskambėjęs iš 
tos raguotos galvos.

— Ar susitarei su Maryte? — pa
klausė. — Tik šiukštu neprasitark va
dui — nieko neišdegs!

Žodis „Marytė“ sudėtas baisiai iš 
skambių garsų, kurie mane ir šioj tra
giškoj valandoj atgaivino ir aš nepa
mačiau, kaip juoda raguota galva virto 
paprasta Jono galva, kuris ją kasdien 
ant pečių nešioja. Susigriebęs atsakiau:

— Puikiausia, žadėjo dar net su 
Aldute.

— Aš Onutei išdėsčiau reikalą, 
irgi žadėjo atsilankyt.—lyg iš po žemės 
atsiliepė kaž koks balsas iš palapinės.

Pasktn. V. Bačinskas, Kėdai
nių r. t. tuntininkas.

— Danutė net kiaušinių žadėjo at
nešti.— pasigirdo antras balsas, ir po 
5 minučių įvyko ties palapine pirmoji 
„asilų“ seimo sesija. Vadas gi tuo 
tarpu miegojo.

Išsirikiavusi skiltis drausmingai vyk
dė vado įsakymus.

— „Deši—skautai žegnojas—nėn“. 
Sukas po tą ranką.

— „Kai—skautai žegnojas—rėn“. 
Sukasi į priešingą rankos pusę.

— „Ramiai“ — ir vadas prabilo į 
skiltį. — Susirinkom, broliai čia, pa
žinsim gamtą, o kas laukia mūs’ ryt 
nežinot nei jūs, nei aš. Gal paskęsit į 
gyvenimo purvus...

— Galima paklausti?—staiga per
traukė Jonas savo baritonu. — „Štai 
ateina svečiai — mūs skautės“ nespėjo 
Jonas užbaigt, kai visi skautai, entu
ziastiškai šaukdami leidosi pasitikti 
sesučių. Skautams išbėgiojus, vadas 
flegmatiškai sukamandavo „ramiai“, 
„laisvai“, „išsivaikščiot“ ir komandą 
pats įvykdinęs, nuėjo pasitikti svečių. 
Triukšmingiausis juokas darė revoliu-
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Mokytojas pasktn. A. Vaškevi
čius, Kėdainių r. t. tunt. padė

jėjas.

cionierišką įspūdį, 
palapine atsirado 
erbrodais. Vadas,

Po valandėlės ties 
čemodanas su bu- 
taręs keletą žodžių,

pasveikino svečius ir iškilmingai no
rėjo pavaišinti buterbrodais. Pradarė 
čemodaną... ir koks gi biesas! — Če
modane aiški patefono konstrukcija ir 
plastinka su modernišku bublički, o 
buderbrodų nė vieno. Vadas suakme
nėjo iš nustebimo ir atsigavo tik tada, 
kai aplinkui jį sukėsi poros, o pate
fonas griežė tango.

— Vardan etikos protestuoju prieš 
modernumą — šaukė vadas ir sustab
dęs patefoną, iškilmingai pareiškė:

— Šokiai iš esmės nėra blogas daly
kas, ypač gamtoje, taigi stovyklos die
notvarkę siūlau pakeisti ir visus šios 
iškilos programos punktus nukelti į 
sekantį sekmadienį, o šiandien tęsime 
pradėtąjį darbą, tik su sąlyga, kad jie 
būtų be modernizmo įtakos!

— Valio! valio! — aidėjo iš visų 
pusių, ir net patefonas pritarė nauja 
valso melodija.

Jonas patenkintas, įvykdęs savo 
planus, šoko su Darata ir neiškentęs 
pasigyrė, kad tos dienos viso „šurum 
— burum“ vyriausiu organizatorium 
buvo jis, o pačią genialią mintį jam 
sukėlė pavasaris... Ir kokių gražių 
minčių sukelia tas pavasaris!...

Kėdainių rajono tunto 5 metų sukaktuvės.
Šis tas iš tunto istorijos.

Štai ir Kėdainių r. tunto skautai-ės 
šiemet geg. m. 4 d. šventė penkių 
metų sukaktis, kai buvo įkurtas Kė
dainių raj. tuntas.

Pirmieji skautai Kėdainiuose buvo 
įkurti 1922 m. spal. m. 14 d. Ą. Ja
nuškevičiaus. Tada buvo sudarytos 
dvi draugovės: berniukų ir mergaičių. 
Berniukų draugovė neilgai pagyvenusi 
žlugo. Ir liko tik mergaičių d-vė su 
M. Šakauskaite priešaky. 1924 m. 
spal. m. 2 d. M. Valavičiaus pastan
gomis vėl buvo atgaivinta berniukų.

T. p. m. lapkr. m. 9 d. Dotnuvos 
Akademijoj vyr. sktn. J. Kuprioniui 
padedant įsikūrė studentų-skautų bū
relis. 1925 m. bal. m. 23 d. šefui 
leidus iš anksčiau minėtų skautų-čių 

vienetų sudaromas Kėdainių raj. tun
tas. Pirmuoju tuntininku buvo paskir
tas vyr. sktn. J. Kuprionis.

1925 m. spalių m. 15 d. Ukmer
gės skautams prašant, vyr. sk. štabui 
sutikus, priimami į Kėdainių r. tunto 
sudėtį. Ukmergėj veikė 3 draugovės.

1926 m. spal. m. vyr. skiltn. K. 
Bandžiaus pastangomis Krakėse įkurta 
skautų-čių draugovė, kuri taip pat įėjo 
į Kėdainių r. tuntą. 1927 m. rugs. m. 
24 d. į Kėdainių tuntą priimamas jūrų 
skautų laivas—draugovė Kėdainiuose.

Taiptai veikė Kėdainių tuntas 1927m.
Tunto vadovybė su tuntininku vyr. 

sktn. J. Kuprioniu gyveno Dotnuvoj.
Narių skaičius 1927 m. buvo tarp 

231—236 asm.
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1928 m. lapkr. m. 17 d. Kėdainių 
r. t. tuntininkas vyr. sktn. J. Kuprio- 
nis tunto vadovybę perdavė pasktn. 
V. Bačinskui. Jau 1929 m. bal. mėn. 
22 d. Kėdainių tuntas sumažėjo, nes 
3 Ukmergės draugovės prijungiamos 
prie Kauno r. tunto.

Nuo 1928 m. gruodž. m. Kėdainių 
gimnazijos skautams-ėms pradėjo pa
dėti gimnazijos mok. A. Vaškevičius, 
apsiimdamas instruktoriaus pareigas. 
Tuntininkui pasktn. V. Bačinskui gy
venant Dotnuvoj ir negalint aktingai 
ir netarpiškai dirbti su pačiais Kė
dainių skautais, nuo 1929 m. lapkr. m. 
25 d. jo pavaduotoju buvo pakviestas 
tas pats Kėdainių gimnazijos mok. vyr. 
skilt. (dabar pasktn.) A. Vaškevičius. 
Kartu buvo perkelta tunto raštinė j 

Kėdainius. Ir tokiam padėjime yra da
bar Kėdainių raj. tuntas.

Tunte yra: dvi skautų-čių draugo
vės ir viena jūrų skautų dr. Kėdai
niuose; viena skautų-čių draugovė Kra
kėse ir viena atskira skaučių skiltis 
Dovydiškių kaime; be to Krakėse yra 
paukštyčių-vilkiukų būrelis. Kėdai
niuose dar tebesteigiama. Skautų-čių 
dabar yra 161 ir 10 vilkiukų-paukš- 
tyčių.

Ypatingai daug su skautais dirba 
paskt. A. Vaškevičius. Krakėse skau
tams padeda pasktn. Papečkys. Labai 
nuoširdaus pritarimo ir paramos su
teikia Kėdainių gimn. direktorius p. 
Elisonas ir kai kurie kiti mokytojai.

Vyr. skilt. A. Mensonas.

atviras laiškas
į Kaunan atvažiuojančius abiturientus skautus-es.

Mūsų brolijos gyvenime lig šiol 
kasmet kartodavosi vienas ypač liūd
nas reiškinys, — dauguma provincijoj 
energingų ir veiklių skautų ir vadovų 
baigę gimnazijas ar šiaip, persikėlių j 
Kauną tęsti mokslo, čia lyg miške 
skautiškam darbui dingdavo. Provin
cijos tuntai pavydi Kaunui, kad čia 
suplaukia visos geriausios skautų pa
jėgos ir, rodos, jos viską apvers kitaip. 
Bet deja, kaip lig šiol buvo, reik tik
rai būt gerai skautiškai išsiauklėju- 
siam ir susigyvenusiam su veido šyp
sena, kad sulaukus rudenio nenubust 
ir nesusiraukt.

Atvažiuoja ir jų, daugumą skaityk 
dingusiais. Yra, tiesa universitete stud, 
skautų dr-vė, kuri šiemet energingos 
ir gražių užsimojimų valdybos vado
vaujama dabar pereina j daugiau ža
dančią padėtį, bet reikia kartu pripa
žint, kad dabartinis tos dr-vės narių 
skaičius vis dėlto permažas, koks iš- 
tikrųjų turėtų būti. O čia pat šalia 
esantis Kauno tuntas? Jo dalia dar 
labiau nepavydėtina. Tiesa, paskuti
niais laikais ir čia pasisekė gerokai 
pasistūmėt pirmyn — ir jei dabar kai 

kas iš šalies išsitaria apie gerėjančių 
Kauno tunto padėtį, tai turiu pareikšti 
to visą paslaptį, kad tunto stiprėjimo 
svarbiausias veiksnys yra ne kokios 
nors senos Kauno tunto tradicijos ar 
panašiai, bet daugiausia tai vyksta 
dėka vis labiau prisidedančių iš pro
vincijos suvažiavusių kupinų energijos, 
darbščių vyrukų bei mergaičių. Jie 
įneša naujos dvasios, naujo gyvumo. 
Bet jų Kauno tunto yra labai maža 
dalelė to, kiek galėtų ir turėtų būti 
ir pats tuntas nėra tiek išsiplėtęs, 
koks jis turėtų būti.

Labai žymi dalis skautų, patekusių 
į Kauną nebenori savęs „varžyti“, dar 
kiti atsiduoda dvasios letargui.

Skautams, kaipo idealistinei bei 
riteriškai jaunuomenei, yra visai ne
pakeliui galvoti apie kokią pakrikusią 
studentišką laisvę su jos palydovais 
alkoliu, nikotinu, kabaretais ir pan., 
— mes turime būti tikrosios laisvės 
žmonės. Ne kas kita, kaip silpnybės 
pažymis yra ir tai, kad pilnas energi
jos jaunuolis pasiduoda apsnūdimui, 
apatijai, nerangumui bei ištižimui. 
„Et, man vistiek“, sako, „apsieis ir
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I Kėdainių raj. tunto skautams 
vyr. skiltu. Aldonai, skiltu.
Jurgiui ir skautei Jonei

Juškevičiams,
dėl jų mylimo tėvelio mirties, 
reiškiame broliškos užuojautos

Kėdainių raj. t. štabas.

be manęs“, „geriau neapsikrausiu pa
reigomis“, ne vienas tokios apatijos 
apimtas jaunuolis galvoja. Tai vis 
menkučių, sau ir kitiems nedaug ką 
težadančių, asmenų atvaizdai. Jei jie 
taip žiūri į vieną reikalą, tai jie ne
mokės kitaip žiūrėt ir Į kitą. Geriau, 
jei toji dalia ar laimė kopti į aukštąjį 
mokslą, j inteligentus būtų atitekusi 
kuriam nors darbščiam, visada rūpes
tingam kaimo piemenukui, o ne to
kiam sutižusiam. Mūsų krašto žmo
nėms nerangumas yra didžiausias pra
sikaltimas. Ypatingai mokslus einan
čioji jaunuomenė turi plėsti savy ak- 
tingumą, o ką bekalbėt apie skautus, 
kurie turi būti ateities nugalėtojais. 
Jie visuomet turi jausti po kojomis 
žemę ir ant jos tvirtai stovėt. Daly
vaujant skautų or-joj šios ypatybės 
itin lengva savy išugdyti. Juk nėra 
gyvesnės or-jos, kaip skautų. Dėlto 
ruošiantis tapti aktingu visuomenės 
nariu, inteligentn skautas neturėtų per- 
traukt ryšio su brolija. Persikėlus 
naujon vieton, visai nedera „pasislėp
ti“ ir „nurimti“. Jei sąlygos sunkes
nės ir netiek begalima intensyviai da
lyvauti skautiškos jaunuomenės kru
tėjime, na, tai nors kiek ir kur galima, 
nors mažiau ar rečiau reikia prisi
dėti.

Kauno skautai tikisi, kad šių Vy
tauto Didžiojo metų ruduo jų neap
vils. Kauno tuntas plėsdamas savo 
veikimą visokiomis kryptimis, ateinan
tiems metams turi itin didelių užsimo
jimų. Šiam reikalinga bus daug žmo
nių. Gerbiamieji abiturientai skautai 
ir kiti, kurie ryžtaties ateinantį rudenį 

atvažiuoti gyvent į Kauną, kviečiame 
visus iš anksto į talką prie skautiško 
darbo Kauno tunte. Visi Jūs čia esa
te labai laukiami. Prityrusieji skautų 
vadai čia visumet gaus sau atitinkamą 
vietą, mažiau prityrusieji turės plačių 
progų šios srities žinias praplėsti, pa
gilinti.

Šia proga kreipiuosi į visus didžiai 
gerbiamus tuntininkus, kad Tamstos 
išleisdami iš savo tunto skautus į 
Kauną tarpininkautumėt jiems įstot į 
Kauno tuntą. Visi besiruošiantieji ru
deninį į Kauną jau dabar pasižadėkit, 
o visi atliekantieji ir savo draugus 
palydintieji jiems priminkit Kauno tun
tą. Visų Kauno skautų, pradedant 
mažytėmis paukštytėmis ir mažaisiais 
vilkiukais, baigiant vyr. skautėmis sk. 
vyčiais, skautininkais-ėmis ir tunto 
štabo narių vardu širdingai linkiu vi
siems abiturientams-ėms laimingų pa
baigtuvių.

Iki malonaus pasimatymo rudenį 
Kauno tunte!

V. sk. Jonas Kuprionis. 
Kauno tuntininkas.

....

Tamsūs debesys Tave sekios sau
lėtose vasaros dienose ir Tu patirsi 
baisią jų rūstybę, jei Tu iki š. m. 
birž. m. 15 d. neatsiskaitysi už „Sk. 
Aidą“.
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Skautai visame pasaulyje.
Sveikinimai

Šv. Jurgio šventės proga Lietuvos 
skautus sveikino: tarptautinio skautų 
biuro direktorius p. Hubert S. Martin 
savo ir anglų skautų vardu, danų, ru
munų, norvegų, austrų, rusų emigran
tų, graikų, jugoslavų, vengrų, ispanų, 
persų, šiamo ir Kubos valstybių 
skautai.

Vyr. sk. štabas šv. Jurgio šventės 
proga pasveikino 48-ių valstybių skau
tus.

Anglų skautų dovana.
Tarp. sk. biuro direktorius p. Hu

bert S. Martin š. m. geg. m. 1 d. at
siuntė Lietuvos skautams anglų skautų 
dovaną — du gražius skautiškus pa
veikslus, primenančius 1929 m. pasau
linę skautų džamborę Anglijoje.

Nauja mūsų atstovybė Belgijoje.
Š. m. geg. m. 17d. išlydėjome pasktn. 

B. Mantvilą i Belgiją, kur jis studen
taudamas atstovaus Lietuvos skautų 
reikalus. Pasktn. B. Mantvila „Sk. Aido“ 
skaitytojams yra gerai pažįstamas. Jojo 
adresą paskelbsime vėliau.

Vengrai domisi mūsų pašt. ženklais.
Vengrų skautų užsienio reikalų se

kretorius (International Commissioner) 
dr. F. M. de Molna susižavėjo Lietu
vos pašto ženklais. Labai maloniai jis 
prašo mus prisiųsti jam įvairių rūšių 
suvartotų lietuviškų pašt. ženklų. Atsi
lyginti žadėjo vengrų pašto ženklais. 
Skautai filatelistai skubiai prisiųskite į 
vyr. sk. štabą įvairių liet, pašto ženk
lelių, už kuriuos gausite vengriškų 
ženklų.

Taip pat ir jugoslavų skautai
Jugoslavų skautų užsienio reikalų 

sekretorius prašė vyr. sk. štabą kaip 
galima greičiau prisiųsti jam adresus 
tų Lietuvos skautų, kurie norėtų su 
jugoslavų skautais keistis pašto ženklais. 
Visi skautai filatelistai negaišuodami 
praneškite vyr. sk. štabui savo adresus.

Sveiki belgų ir graikų skautai!
Šiais metais belgai ir graikai mini 

savo 100 metų nepriklausomybės su
kaktuves. Skautai, kurie susirašinėjate 
su minimų valstybių skautais, neuž
mirškite reikiamai jų pasveikinti.

Ar susirašinėji su vilniečiais?
Skautai-ės, kurie norite susirašinėti 

su mūsų brol.-sesut. Vilniaus lietuviais 
skautais, galite jiems laiškais siųsti per 
pasktn.K. Avižom’, kuris studijuoja Berly- 
nė.Jojo, kaip Kauno sk. vyčių pasiuntinio 
Berlyne, adresas paskelbtas „Sk. Ai
do“, nr. 3, pusi. 18.

Joseph M. Wise.
Laikas nuo laiko randasi užsieniuo

se žmonių, kurie susidomi Lietuvos 
skautų judėjimu ir įvairiomis priemo
nėmis išreiškia munis savo simpatijų. 
Iš jų žymesnieji yra anglų generolas 
Burt'as, kurio dovanotiems skydams 
laimėti mes tiek daug prakaituojame, 
ir Amerikos skautų didis veikėjas p. 
Wise (Vaiz). Pastarasis jau prieš kelis 
metus pradėjo įdomautis Lietuvos 
skautais, siuntinėti mums laiškų ir in
formuoti apie mus Amerikos skautus. 
Pagaliau 1929 m. pavasarį pats atva
žiuoja į Lietuvą, aplanko daug mūsų 
skautų vadų, valdžios įstaigų ir atsilan
ko į Kauno skautų stovyklą A. Pane
munėje. Vyr. sk. štabui padovanojo 
daug skautiškos literatūros. Išvažiuoda
mas prižadėjo siuntinėti Lietuvos skau
tams dovanų. Savo pažadą išpildė, at
siųsdamas vyr. sk. štabui 100 litų, ku
rie buvo sunaudoti skautų spaudai. 
Be to, jo rūpesčiu vyr. šk. štabas da
bar gauna didelį ir gražų Amerikos 
skautų mėnesinį žurnalą „Scouting“ ir 
paskirų vienetų laikraštėlių.

Mūsų skautininkams 1929 m. daly
vaujant tarptautinėje skautų džambo- 
rėje Anglijoje, p. Wise visais būdais 
parodė jiems savo simpatijų.

Trumpa jo biografija.
Gimė 1903 m. Lietuvoje. Kada iš 

vyko į Ameriką, — nežinome. Kur
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laiką studijavo New Jorko kolegijoje 
ir universitete. Vėliau stojo Į Brooklyn’o 
šv. Lauryno universiteto 
teisių fakultetą. 1919 — 
1926 m. tarnavo valdžios 
įstaigoje. Dabar pats laisvai 
verčiasi. Jau 1917 m. susi-, 
domi skautizmu ir tais pat 
metais įstoja į jų eiles. 1925 
m. dalyvauja dideliame Ame
rikos skautų kongrese. Už 
pavyzdingą skautų tarnybą 
apdovanotas bronzos, sida
bro ir aukso pasižymėjimo 
medaliais. 1927 m. pakeltas 
į vyresn. skautininkus. Nuo 
1920 m. iki 1925 m. leido 
„Skautų Takus“(The Scout. 
Trail), vėliau padėjo „Mo
hawk Scout“ redaktoriui.
Pagaliau 1927 m. pats redaguoja „Empire 
State Yearbook“ ir „Who’s Who in 
Lone Scouting“.

Per visą savo skautiškos tarnybos 
laiką užėmė aukštas ir atsakingas vie
tas, vadovavo didelėms tautinėms 
džamborėms ir įvairiems kursams. Ak- 
tin gai dirba Amerikos žydų skautų 
komitete. 1929 m. yra išrinktas 11-ro 

P. Joseph M. Vise.

regiono viršininku. Dažnai skautų rei
kalais važinėja po užsienius. Nesenai 

atrašė vyr. sk. štabui laišką 
iš Olandijos.

Mes savo prieteliui Ame
rikoje siunčiame skautiškų 
linkėjimų kuo ilgiausia gy
venti ir kuo daugiausia skau
tišku gyvenimu gero pada
ryti.

Pasktn. R. Stankūnas.
L. e. vyr. sk. št. 

užsienio dalies vedėjo p.

Sktn. Žižmaras ištei
sintas.

Kaip žinome, po 1927 
m. tautinės stovyklos, ku
rioje lankėsi Vilniaus lietu

viai skautai,^ jiems grįžus Vilniun, jų 
vadas sktn. Žižmaras buvo lenkų su
imtas ir pasodintas Suvalkų kalėji- 
man. Vėliau, iki teismo buvo paleistas. 
Nesenai lenkų karo teismas sprendė^ jo 
„politinę“ bylą—ir jį išteisino. Štai 
kaip mūsų broliams vilniečiams lenkai 
už laisvos tėvynės aplankymą kelia 
politines bylas!

žaidimai stovykloje.
Kiekvienas žaidimas, kuris jungia skau

tų lavinimą su džiaugsmo jausmu ir saikin
gu judesiu, visados tinka žaisti stovykloje. 
Štai keletas tokių žaidimų.

I. Muzikantai.
Žaidžiama prie laužo. Vadas duoda 

kiekvienam stovyklautojui kurio nors muzi
kos instrumento vardą. Jam davus ženklą, 
visi turi kaip galima tiksliau imituoti jam 
pavesta muzikos instrumento garsą. Geriau
siai imitavęs vadovauja toliau žaidimui. Jis 
apeina aplink žaidėjus ir kiekvienam į ausį 
pasako tylėti. Tik diem iš jų įsako pasi
ruošti griežti: vienam bugnu ir antram fleita. 
Žaidėjai tarp savęs nesikalba. Vadui įsakius 
pradėti, būgnininkas ir fleitininkas pradeda 
griežti jiems skirtą meliodiją. Efektas yra 
komiškos ir sukelia gražaus juoko.

Žaidimo variacija gali būti tokia. Va
das įsako žaidėjams griežti jiems paskirtais 
instrumentais kurią nors gražią liaudies 
dainelę. Tuo pačiu instrumentu gali griežti 
keli žaidėjai. Vadas sakykim, imituoja flei

tą. Staiga jis vietoj fleitos pradeda griežta 
būgno. Visi tie, kurie iki šiol griežė bugnu 
turi tuojau pradėti imituoti fleitą. To nepa
darę arba klaidingai padarę šalinami iš žai
dimo. Vadas tokius pakeitimus daro dažnai. 
Vienas palikęs žaidikas laikomas laimėtoju 
ir išrenkamas muzikantų karaliumi.

II. Atspėti skauto vardą.
Žaidikai pasidalyja į 2 grupes ir sustoja 

vieną prieš kitą už kelių žingsnių. Abi eilės 
žiūri į priešingas puses. Kiekviena grupė 
apdengia vieną savo žaidiką skara. Šitie 
susitinka tarp savęs ir bando įspėti savo 
priešo vardą. įspėjęs gauna 1 tašką.

III. Dramblys skrenda.
Skautai sustoja ratu, kuriame stovi va

das. Vadui pasakius „bitė skrenda“, visi 
žaidėjai turi parodyti rankomis bitės skridi
mą. Žaidikai neprivalo imituoti rankomis 
skridimo, jei vadas pasako: dramblys skrenda, 
jautis skrenda, voras skrenda ir 1.1. Skautai, 
kurie pasirinka išeina iš žaidimo.
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Skautų vyčių ir vadų sto
vykla. Š. m. liepos mėn. nuo 1 
ligi 15 d. ruošiama didelė skautų 
vyčių ir vyresniųjų skautų vadų sto
vykla.

Stovykla bus vedama draugovės 
pavyzdžiu ir turės praktiškos reikšmės 
vyresniesiems skautų vadams. Sto
vyklai vadovaus baigęs anglų skauti
ninkų Gillvel kursus sktn. V. Čečeta. 
Vykstant i stovyklą reikia būti susi
pažinusiam su esama lietuvių kalba 
skautiška literatūra, kas moka sveti
mas kalbas, pageidaujama, dar su 
Baden-Powell’io knyga „Scouting for 
Boys“ originalu ar vertimu; turėti 
bendrą išsilavinimą ir būti ne jaunes
niam 19 metų (vadovybei sutikus, 
gali būti leista ir 18 metų). Stovykla 
truks nustatytą laiką ir nebus pra
tęsta arba sutrumpinta. Kiekvienam 
paeiliui teks būti eilinio skauto ir 
vyresniųjų pareigose. Atvykusieji sto
vyklauti gauna palapines ir kitus 
reikalingiausius daiktus. Stovyklon 
kviečiami visų tuntų skautai vyčiai, 
vyresnieji skautai ir vadai. Stovykla 
bus istorinėj vietoj ties Kernave. Sto
vyklos reikalais žinias teikia sktn. V. 
Kviklys, Kaunas, Tvirtovės ai. 6 nr.

Jau aš s k. vytis!

Vos tik keli metai, kaip išgirdome 
apie skautus vyčius. Dalykas labai ge
ras—paaugę skautai nebebus priversti 
apleisti skautų eilių. Jie galės ir to
liau pasilikti skautais ir dirbti skautų 
organizacijoje. Iš ko, be abejo, bus 

Aplamai apie skautų vyčių veikimą. 
Kas yra skautas vytis?

I. Skautų vyčių veikimas: A. Būrelyje —. 1) būrelio sueigos;
2) iškilos, stovyklos. B. Gyvenime — a) profesionaliniame; b) privatiškame.

II. Tarnavimas artimui: a) skautų asociacijai; b) visuomenei, kraštui.
Prieš kalbėsiant apie skautų vyčių yra skautas vytis. ' Tur būt gan vyku- 

veikimą, rodos, reikia nusakyti, kas siu bus šis skauto vyčio apibrėžimas:

naudos ir brolijai ir tiems vyresniojo 
amžiaus skautams.

Ir akis ištempę norim ką nors dau
giau išgirsti apie šią naują skautų or- • 
ganizacijos šaką. Galų gale ir mes 
Lietuvoje jau turim šiek tiek žinių. į 
mūsų brolijos gyvenimą Įnešta šis tas 
naujo, gal būt ir labai naudingo.

Bet man, eiliniam skautui, metasi 
Į akis vienas dalykas. Būtent, kad jau 
daugelis mūsų tunto vadovų — skilti- 
ninkų, draugininkų, metę savo skilčių 
darbą, dumia į tuos skautus vyčius. 
Vadai jie buvo geri. Be jų pasidarė 
mums pasilikusiems labai sunku, skil
ties ir dr-vės darbas temsta. Rodos 
artinas ūkanota naktis.

Na, tas blogai tai blogai. Bet yra 
dar blogiau. Štai kokia istorija. Keli 
mūsų skautai, visą laiką, kelius metus, 
nuoširdžiai dr-vėje dirbę, ėmė vieną 
gražią dieną susidūmojo ir...marš į sk. 
vyčius. Sako: — mes jau vyčiai. Tas 
neblogai. Bet tiems vyrams ūsiukai 
(kokie ten bebūtų) dar nesirodo. Kiti 
jų ir neiškopia iš III ar II patyrimo 
laipsnio, o jau pribrendę „sk. vyčiai“. 
Ir nebenori dirbti jokio darbo, kurį 
anksčiau, netaip senai, su malonumu 
dirbo. Dabar esą turį turėti kažkokį 
„pilną savarankiškumą, nebežaisti vai
kiškų žaidimų, būti vadais (paskyrimas 
esą nesvarbu) ir t. t.“. Atrodo, kad jie 
į kitus skautus žiūri jau iš aukšto. Aš 
manyčiau, kad dėl sk. vyčių organi
zavimo, nors ir labai svarbaus dalyko, 
reiktų būti atsargesniems ir šį dalyką 
tvarkyti gal būt kiek kitokiais pamatais.

Dar eilinis.

skautas vytis—tai jaunuolis, turįs per 
18 metų amžiaus, ar vyras, kuris ilges
nį laiką yra išbuvęs skautų eilėse, yra 
gerai susipažinęs su skautų organiza
cija, skautystės idėja ir esme ir kuris 
savo kasdieniniame gyvenime prisilai
ko skautų įstatų.

Kuo pasižymi skautų vyčių veiki
mas, jų gyvenimas? Ar jų būrelių 
sueigom, ir ar tik būrelio sueigom? 

, „Skautas vytis prisilaiko savo gyveni
me 10 skautų įstatų“. Štai skauto 
vyčio svarbiausias uždavinys — nuolat, 
kiekvienu momentu, ant kiekvieno 
žingsnio turėti prieš akis tą 10 skautų 
įstatų; visur savo kasdieniniame gyve
nime jų laikytis. Skautų vyčių veiki
mas nepasibaigia būrelio sueiga, ar 
apskritai tik tuo laiku, kada jis yra 
uniformoj^; skautų vyčių veikimo lau
kas yra daug platesnis, jis yra net ne
paprastai platus. Tai — gyvenimas. 
Būrelio sueigos tėra tik antraeilis, pa- 
gelbinis dalykas.

„Skautas užsiiminėja skautyste, t. y. 
pasilikdamas tuo, kuo jis buvo prieš 
įstodamas į draugovę, pavyzdžiui, mo
kiniu, jis pramoksta ko tai naujo, jis 
tampa kuo tai kitu — skautu. Priešin
gai, tikrasis skauto vyčio veikimas yra 
daryti betką, tą, ką veikia visi, bet da
ryti tai kitaip—skautiškai“.

„Trumpai, pasakysim: skauto vy
čio veikimas yra—-gyventi savo gyve
nimą, ar tikriau, pertvarkyti paprastųjų 
visų kitų žmonių gyvenimą, duodant 
jam dvasios, skautiškos dvasios, tai 
reiškia: duoti įstatus, principus, pa
pročius, kuriuos jžm davė skautystė“. 
(L. Derbaix, Le Routier, psl. 28 ir 29).

Veikimas būrelyje.
Skauto vyčio veikimas savo būre

lyje tai nėra tikslas. Yra periodinis, 
pagelbinis veikimas, kuris padeda jau
nuoliams — skautams vyčiams, ruoštis 
gyvenimui. Gi skautams vyčiams — 
vyrams šios būrelio sueigos reikalin
gos tam, kad laikas nuo laiko pasi

neriant į grynai skautišką aplinką išlai
kyti savyje skautystės idėją ir rasti 
savo brolių vyčią tarpe naujų jėgų gy
venimui, jei jų kartais pritrūksta, bū
nant dažniausiai taip neskautiškoje 
aplinkumoje.

Per savo būrelio sueigas skautai 
vyčiai nagrinėja ne tik grynai skautiš
kus dalykus, bet ir (tai dažniausiai) 
viską tą, kas jiems padėtų tapti gerais, 
pilna šio žodžio prasme, Lietuvos 
piliečiais (visų Lietuvos skautų broli
jos narių tikslas) ir padėtų jiems skau
tiškai gyventi savo gyvenimą. Pir
miausia jie rūpinas savo būdo išlavi
nimu, nes (nežinau kieno žodžiai) 
„gyvenime būdas turi daugiau reikš
mės, kaip viskas kita“.

Skautų vyčių būrelio sueigas labai 
gerai charakterizuoja L. Derbaix, (Le 
Routier):„Skautystės nagrinėjimas (pan. 
skautus vyčius) yra gilesnis, nekaip 
pas skautus, ir labiau techniškas. Jis 
pereis būrelyje visai natūraliai į skau
tystės studijų ratelį, tačiau į ratelį 
skirtingą nuo daugelio kitų, nes šis 
ratelis išlaikys tikro, skautiško išgy
vento realizmo dvasią“.

„Tas intelektualinis būrelio veiki
mas, tas skautiškų studijų ratelis ir jo 
darbai padės išplėtoti skautystės teo
rijas begaliniuose jos pritaikinimuose, 
pritaikinimuose, kurie dažnai yra pra
lenkę teoriją“. Štai kas yra svarbiau
sias skautų vyčių veikimas: rasti be
galybę skautystės teorijos pritaikinimų 
gyvenime.

Per skautų vyčių būrelio sueigas 
laipsnių ir specialybių (amatų) pro
gramos ėjimas bus moksliškesnis ir 
praktiškesnis. Ekskursijos, žaidimai 
ir dainos bus jau paaugusiems žmo
nėms reikalinga pramoga, kuri padės 
palaikyti jų raumenų lankstumą ir tuo 
pat laiku kaip kūno taip ir dvasios 
sveikatą, kuri susidaro iš geros nuo
taikos ir linksmumo.
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Skautai vyčiai turėtų daug iškilauti 
ir stovyklauti, tuo labiau, kad jiems 
tai daryti yra lengviau, kaip skautams; 
jie yra labiau nepriklausą laiko ir 
materialinių aplinkybių. Pats Baden 
Powell’is duoda tokį skautų vyčių api
brėžimą (Rovering to Scouts) „skautai 
vyčiai sudaro broliją, kurios tikslas 
yra tarnauti artimui ir gyventi gryna
me ore. Jie eina vieškeliais, stovyk
lauja miškuose...

Iškilos, naktinės iškilos—jas skau
tai vyčiai gali daryti ar tai paskirai ar 
dviese, trise ir 1.1.—ir stovyklos (ypač 
skautams vyčiams tinka stovyklos kil
nojamos) yra visų pirma nepaprastai 
maloni pramoga, be to, jos yra žmo
gui ir labai naudingos. Baden Po- 
well’is rašo (Rovering to Scouts): 
„Iškilos pėsčia šeštadienį ir sekma
dienį yra geriausias dalykas kaip 
moralinei taip ir fizinei sveikatai“. 
Iškilos ir stovyklos dar lavina mumyse 
gamtos grožio pajautimą ir savo krašto 
meilę; pratina prie (labai svarbu gy
venime) savarankiškumo (nei mamytė 
nei tarnaitė čia tau neparuoš maisto 
ir neišdžiovins drėgnų batų—apie viską 
tenka pasirūpinti tik pačiam). Dar 
iškilos ir stovyklos nepaprastai išugdo 
broliškumo jausmus.

Kartoju: iškilos (stovyklos) yra 
sveikiausia, pigiausia ir maloniausia 
pramoga, kurią tik galima sau įsi
vaizduoti. Dar cituoju mūsų judėjimo 
įkūrėją ir šefą B. Powell’j: „Nėra kito 
malonumo, kurį būtų galima palyginti 
su tuo, kurį jaučiam dienos pabaigoje 
patys sau ruošdami vakarienę ant ne
didelio laužo. Nėra tokių kvepalų, 
kurie galėtų prilygti šio laužo kvapui, 
nėra lygaus reginio, kaip tas, kurį turi 
iš savo palapinės į miškus,'"nėra ge
resnio miego, kaip tas, kuriuo miegam 
atvirame ore, išsitiesę ant šiltos pa
klodės“.

Sk. vytys gyvenime.
„Tikras skautų vyčių veikimas yra 

tai specialus būdas — skautiškas būdas 
— atlikti profesionalines pareigas ir 
tęsti savo gyvenimą“ (L. Derbaix, Le 
Routier).

Žinot, kaip, dažniausiai pas jnus, 
žiūrima į profesines pareigas. Žinot, 
kaip gimnazistai ar studentai žiūri į 
savo, moksleivio pareigas. Jie, daž
niausiai, dirba tik tam, kad gautų šiek 
tiek patenkinamą pažymį ir kad pas
kum gautų gimnazijos ar universiteto 
baigimo diplomą; tam jie panaudoja 
visas priemones, ir net nesąžiningumą, 
pavyzdžiui, įvairiausios „špargalkos**. 
Moksleivių tarpe yra įsigalėjusi nuo
monė, kad apgaudinėti mokytojus 
nėra nesąžiningas darbas. Skautai 
vyčiai, kaip ir skautai, neturėtų palai
kyti šios nuomonės.

Mūsų valdininkai ar net ir laisvųjų 
profesijų žmonės daugiausia galvoja 
vien tik apie tai, kaip gauti kuo di- 
džiausį uždarbį, nedaug tegalvodami 
apie valstybę ar savo klijentus, kurie 
jiems duoda pelno. Beveik nieks ne
sirūpina savo darbo sąžiningumu.

Skautas vytis gi turėtų sukurti nau
ją Lietuvos studento, darbininko, val
dininko, gydytojo ir t. t. tipą. Visas, 
su šiomis profesijomis surištas, parei
gas jis atliktų tam tikru būdu — skau
tiškai, ir būtų skautas — studentas, 
skautas — darbininkas, skautas — val
dininkas, skautas — gydytojas ir t. t. 
Manau jūs gerai suprantat, ką reiškia 
skautiškai atlikti pareigą, — atlikti ją 
taip, kaip to reikalauja 10 skautų 
įstatų. Kiekvienoje pareigoje būti tei
singu, sąžiningu, naudingu, darbščiu, 
drausmingu ir linksmu. Iš privataus 
gyvenimo noriu paliesti flirtą ir šei
mynos sudarymą.

Meilė ir šeima.
Flirtas. Apie tokį pavojingą daly

ką aš nenoriu kalbėti pats. Todėl 
duodu tik L. Derbaix žodžius (Le Rou
tier. psl. 53): „Skautas yra sąžiningas, 
juo galima pasitikėti. Reiškia, skautas 
(skautas vytis) pastatys sau pareigą, 
garbės pareigą, neleisti meilei patekti 
į savo širdį ar į širdį tos, kurią jis 
sutinka, jei jis nenumato vieną gražią 
dieną galėsiąs sąžiningai pasiūlyti jai 
savo ranką“.

„Skauto vyčio sąžiningumas jam 
draudžia tai, į ką kiti žiūri kaip į
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žaislą, į laiko praleidimą be svarbos 
ir be pasekmių. Tą žaidimą — tą 
flirtą, jei dalyką vadinti vardu—skautas 
vytis sau uždraus, nes, jei tas žaidi
mas ir palieka jo širdį laisvą ir ne
liečia jo patiem ateities, Į jį gali pažiū- 

vyčiai, kurie veda skautes „yra tikri — 
B. P. nuomone — turėti visais atžvil
giais geras gyvenimo drauges“.

„Tu svajoji — sako B. Powell’is, 
kalbėdamas apie skauto vyčio busi
mąją žmoną — „kad ji ateis pas tave

Kauno skautų vyčių draugovės skautininkų būrelis.

rėti rimtai toji, kuri yra nekaltas ir 
pasitikintis jo objektas, jai flirtas gali 
suteikti skaudų nusivylimą ir kartais 
net nepagyjamų žaizdų — tai būtų di
delis nusikaltimas iš skauto vyčio 
pusės“.

„Tą žaidimą, tą sportą skautas 
vytis sau uždraus, nes to jam negali 
leisti jo garbė, o taip pat tam, kad 
būti tikrai sąžiningu kitos atžvilgiu“.

„Kokia ji nebūtų — sako Baden 
Powell’is knygoje Rovering to Scouts 
— niekad nepamiršk, kad ji yra kokio 
nors kito jaunuolio, kaip tu pats, se
suo. Pagalvok apie jį ir elkis su ja 
taip, kaip kad tu norėtum, kad kiti 
elgtųs su tavo paties seserim“.

„Skautas vytis neprivalo mergaitėse 
ieškoti nuolatinių flirtų, o tik busimo
sios savo gyvenimo draugės — žmo
nos“. Sakysim, kad jis ją rado. Turiu 
vilties, kad ji bus irgi skautė. Skautai 

visoje savo skaistybėje, ne tiesa? O 
tu? Ar tu gali jos prašyti to, ko pats 
jai negali duoti mainais? Tai nebūtų 
nei teisinga, nei verta vyro. Ne, jei 
nori gyvenime ragauti tikros laimės, 
šio aukščiausio malonumo vesti mo
terį tikrai gerą, nuo kurios manai 
gauti meilės ir pagarbos, tau reikia 
išsilaikyti skaisčiu mintyse, žodžiuose 
ir veiksmuose per visą tavo jaunystę. 
Tada tu neturėsi ko slėpti, nė ko rau
donuoti“.

Sukurti šeimyną ir vėliau auklėti 
vaikus yra labai nelengvas dalykas ir 
skautai vyčiai privalėtų rūpintis ata
tinkamai tam pasiruošti, per savo bū
relio sueigas pašvęsti daugiau disku
sijų su tuo surištiems klausimams. 
Svarbiausia — nemėginti kurti šeimy
nos, kol neturi rimtų materialinių pa
grindų savo žmonos ir vaikų išlai
kymui.
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Tarnauk tėvynei!
Kanauninkas Mitchell parašė: „Ne

prašykit Dievo, kad jis padarytų lai
mingais, bet naudingais, ir laimė eis 
sykiu su tuo“. „Tarnauti artimui“ yra 
skautų vyčių devizas. Koks gražus 
devizas! Koks platus laukas pasidar
buoti, turint gerų norų, kurių skautui 
vyčiui neturėtų trūkti. Pradėti tar
nauti artimui reikia nuo savo artimiau
sių — skautų ir bendrai nuo skautų 
asociacijos. Todėl skautai vyčiai pri
valo padėti skautų draugovėms ir at
skiroms skiltims, ar nuolat ten eidami 
kokias nors vadovo pareigas: draugi
ninko, dr-vės adjutanto, skiltininko, 
ar padedant jiems. Pav., vienas kuris 
nors skautas vytis gali apsiimti per 
draugovės sueigas vesti žaidimus ar 
gimnastiką, kiti laikyti pašnekesius ar 
mokyti pirmosios pagalbos ar kokio 
kito specialaus dalyko. Rengti ar pa
dėti skautams rengti vakarėlius, skilti- 
ninkų kursus ir t. p. Steigti ar pa
dėti steigti naujus Lietuvos skautų 
asociacijos vienetus ten, kur jų dar 
nėra. Supažindinti mūsų visuomenę 
su skautais ir jų idėjomis, ar per pa

skaitas ar perspaudą. Palaikyti skau
tišką spaudą — ją platinti ir joje ben
dradarbiauti.

Dar daugiau progos skautas vytis 
gali rasti patarnauti visuomenei, savo 
kraštui, tėvynei. Visuomeninis skauto 
vyčio tarnavimo veikimas: stengtis pa
laikyti tautiškas, naudingas kraštui or
ganizacijas, kurios turi tikslą kelti gy
ventojų patriotiškumą ir kultūringumą; 
kovoti su įsigalėjusiomis mūsų visuo
menės ydomis: pasivišku visos tautos 
ir valstybės reikalų supratimu, išlaidu
mu, girtavimu ir t. p. Atsiminus, kiek 
nuostolių mūsų mediniams miesteliams 
padaro gaisrai, nereikia pamiršti šio, 
gal gražiausio būdo, patarnauti savo 
artimiems būnant gaisrininkų eilėse. 
Visi skautai vyčiai turėtų jose būti.

Geriausias pasitarnavimas savo tė
vynei būtų: prisilaikant nuolat skautų 
įstatų išauklėti save naudingu ir geru 
Lietuvos piliečiu. Tikrai geri piliečiai 
yra taip reikalingi mūsų tėvynei! Taip 
maža ji jų turi! To mes, visi skautai 
vyčiai, neturėtumėm niekad pamiršti 
ir visom savo jėgom to siekti.

Pasktn. B '. Montvila.

Skautų dėmėjai.
Telšių sk. remti d-jos skyrius.

1927 m. geg. m. Telšiuose buvo įsi
kūręs negausingas sk. r. dr-jos skyrius. 
Gal 3 m. nėra taip didelių jubiliejų, kad 
jam pašvęsti straipsnį net „Sk. Aide“, 
tačiau, turint galvoje tuos nusiskundi
mus sk. r. dr-jos skyrių veikimu, 
kuriuos teko girdėti nuo skautų vadų 
iš įvairiausių vietų per brolijos suva
žiavimą Kaune, manau, man bus leista 
„Sk. Aido“ puslapiuose pažymėti, kad 
Telšių skautai jokiu būdu negali būti 
nepatenkinti savo sk. r. dr-jos skyrių. 
Atvirkščiai—-jie turi jam išreikšti savo 
gilią pagarbą ir padėką.

Nedidelis 20 žmonių būrelis yra 
susiorganizavęs į sk. r. dr-jos skyrių 
Telšiuose iš tikrųjų tik tam, kad mums 
padėtų. Niekad iš jo nepatirėm ma
žiausių pastangų padaryti į mus kokį 

nors politinį ar idėjinį spaudimą.
Telšių skyriaus nariai moka po 

15 lit. metinio nario mokesnio. Per 
3 metus skautai gavo iš skyriaus pi
niginės pašalpos apie 500 litų. Sky
rius dar turi savo kasoje apie 200 lit. 
Daugiausia pinigų duodama neturtin
giems skautams į stovyklas vykti. Be 
to, šiais metais, pavyzdžiui, jo lėšomis 
kelios skautės važiavo į Šiaulių r. t. 
vadovų kursus. Skyrius užmokėjo už 
mokslą už vieną neturtingą skautą — 
mokinį; neturtigam susirgusiam skautui 
davė 30 litų vaistams pirkti: 1 Algi
manto d-vei 62 litus palapinei gaminti; 
Meškų skilčiai 18 litų šapirografui 
pirkti laikraštėlį leisti ir t. p.

Skyrius daro kasmet 1 visuotiną 
susirinkimą ir kelius valdybos posė-
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džius (pernai — 7). Lėšoms gauti 
kasmet ruošia vakarą. Valdybos 
nariai ateina j visas Telšių skautų 
šventes ar iškilmingesnes sueigas. 
Į valdybą dabartiniu laiku įeina: p. 
Kelpša, apskrities agronomas, p. Ja- 
gaudas, valstybės gimnazijos direk
torius, skautė p-lė Kupstaitė, moky
toja, ir ponia Milvidienė. Tai žmo
nės, kurie ypač turi daug tikros 
simpatijos skautų organizacijai ir 
kuriems Telšių skautai bus visad 
dėkingi. Pasktn. B. Mantvila.

Sktn. pulk. Itn. J. Šarauskas.
Gimė 1894 m. Komariškių v. Baisogalos v. 
Kėdainių aps. Pirmuosius mokslus ėjo 
Šiauliuose. Vėliau mokėsi Kijeve. Moks
lus baigė 1914 mt. Tų metų rudenį įstojo 
į rusų kariuomenę, dalyvavo mūšiuose 
prieš vokiečius Lietuvos teritorijoje. 
1915-VI1I-15 buvo sužeistas. 1917 m. va
sarą dirbo, kaip karininkas, Voroneže 
lietuvių karių sąjungoje ir buvo jos pir
mininku. Vėliau tą sąjungą atstovavo 
pirmam lietuvių karių suvažiavime Pe
trograde. 1917 mt. dalyvavo austrų fronte 
Galicijoje. Rudenį, surinkęs to pulko lie
tuvius ir juos palikęs atsargos batalione 
Smolenske, pats nuvažiavo į veikiantį ba
talioną Vitebske. 1918 m. atstovavo lie
tuvių batalioną Vitebsko miesto apsaugos 
štabe. Pirmai progai pasitaikius grįžo Lie
tuvon, kartu parvežė lietuvių bataliono vė
liavą, jo komiteto protokolus ir įsakymus.

1918 m. gr. m. įstojo savanoriu į ka
riuomenę ir buvo paskirtas Kėdainių srities 
apsaugos viršininku, vėliau — Kėdainių ko
mendantu. 1919 mt. vadovavo Kėdainių sa
vanorių būriui pirmose kautynėse dėl Lietu
vos nepriklausomybės, tada žuvo pirmas 
mūsų kareivis Povilas Lukšys. 1920 m. išvy
ko į 12-tą p. Kauno pulką, kur suformavo 
batalioną ir buvo paskirtas jo vadu.

Sktn. pulk. Įeit. J. Šarauskas.

1921-22 m. baigė Aukšt. Karin. Kursus 
ir buvo perkeltas į vyriausią štabą operacijų 
skyriaus viršininko padėjėju. 1924 m. pakel
tas į majoro laipsnį. 1925 m. pradeda akty
viai dirbti Šaulių Sąjungoj. 1928 m. pakel
tas į pulkin. Įeit, laipsnį. 1929 m. pavasarį 
perkeltas į Karo Mokslo Valdybą, vėliau 
persiformavus valdybai į skyrių, buvo pa
skirtas to skyriaus viršininku. Apdovanotas 
įvairiais ordenais.

Brolijos suvažiavime išrinktas garbės 
gynėju.

Skiltininha s.
Kaip gražiai skamba šis žodis; koks 

gilus jo turinys! Tačiau retas skautas 
tenujaučia, kiek daug atsakingumo, 
kiek daug vidujinių sielos kovų, kiek 
daug pasiaukavimo kitiems, kiek daug 
įsitikinimo ir neišmatuojamo sielos 
skaistumo ir kilnaus didingumo sle
piasi tame viename žodelyje. Iš mažo 
eilinių skautų būrelio į jų vadus iški
lęs, pats vos trimis keturiais metais 

vyresnis už kitus, skiltininkas yra atsa
kingas už tą, ko laikas ir įvykiai nuo 
jo pareikalauja; jis yra atsakingas už 
savo skautus ir jų tolimesnį tobulėji
mą ir auklėjimąsi. Bendradarbiauda
mas su jų tėvais, privalo jis jam pa
tikėtus jaunuolius išauklėti dorais, są
moningais ir veikliais savo tėvynės 
piliečiais.

Tačiau pasitaiko ir tokių skiltinin-
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kų, kurie visokiausiomis žvaigždelėmis, 
penkiais, virvutėmis ir kitkuo savo 
uniformą apsisagsto, baltas pirštinaites 
apsimauna, kad kiekvienas jį sutikus 
jam pareikštų tinkamos pagarbos. Ši
tokio „baltarankio“ skiltininko vado
vavimas skilčiai ir baigiasi vien nereikš
mingomis komandomis, įsakynėjimais, 
pasipūtimu savo didybe. Šitoksai 
vadas verste verčia su užuojauta šyp
sotis, nes tokiu savo elgesiu jis kaip 
tik ir parodo didžiausį savo sielos 
tuštumą. Tačiau tokie skiltininkai tai 
daro todėl, kad nesupranta savo pa
reigų.

Aišku, skiltininkas turi būti pirma
sis savo skiltyje, bet ne tuo, kad jis 
gali įsakinėti ir bendrai „valdyti“. Skil
tininkas turi būti pirmasis skilties tar
nas. Aišku, be įsakymų visai nėra 
galima vadovybė, tačiau tik tokio skil
tininko įsakymai skiltyje su didžiausiu- 
noru bus pildomi, kuris pats mokės 
geriausiai įsakymų klausyti ir juos vyk
dyti. Tas tik tegali valdyti, kuris pats 
moka valdomas būti. Čia ir slepiasi 
visas skiltininkavimo sunkumas, nes 
skiltininkas ne tik turi gerai klausyti 
savo vyresniųjų, bet ir geriausiai su
prasti visos savo skilties norus ir rei
kalus, labiausia rūpintis savo skilties 
gerove. Sėkmingu skiltininku gali būti 
darbštus ir sumanus jaunuolis, linkęs 
sąmoningai vadovauti, kuriame kaip 
veidrodyje turi atsispindėti kartu du da
lyku: nuoširdus darbštumas ir vadova
vimas. Skiltininko širdyje visiškai ne
turi rasti vietos išdidumas, garbės 
troškimas ir panašūs dalykai.

Retas skautas tepastebi, kokias kar
tais sunkias kovas tenka skiltininkui 
kovoti, kuris visada turi būti visai skil
čiai pavyzdžiu. Tačiau tų laikinų skil
tininko silpnumų skautas neturi matyti. 
Savo skiltininką skautas turi matyti 
kiekvienu laiku ir visose aplinkybėse 
tokį, kad jį visur ir visada statytųsi 
sau pavyzdžiu: visada budrų ir linksmą 
niekad skausmui ir nuliūdimui nepa
siduodantį, visada susivaldantį, darbš
tų, sumanų, pilną pasiryžimo, visada 
malonų ir visada savo skilčiai nuošir
džiai dirbantį. Todėl šios ypatybės 

skiltininkui ir padeda pasiekti to, kad 
jis, būdamas pirmasis skilties tarnas, 
stovi už visus skautus aukščiausiai ir 
yra visų mylimas ir gerbiamas.

Skilties darbą skiltininkas turi taip 
sutvarkyti, kad kiekvienas skautas tu
rėtų jo atatinkamą dalį ir jaustųsi už 
tą savo dalį atsakingas. Bet ir pats 
skiltininkas turi dirbti ir dar taip dirbti, 
kad visi užsikrėstų darbo noru ir sek
tų jo pavyzdį. Skiltininkas turi palai
kyti artimiausius ryšius su kiekvienu 
savo skautu, kiekvieną jų gerai pažinti, 
kiekviename dalykėlyje stengtis jiems 
padėti, vienu žodžiu, turi užkariauti 
kiekvieno skauto širdį. Skiltininkas 
turi sudaryti tokią nuotaiką, kad kiek
vienas skautas, ko nors prireikęs, ar 
patarimo, ar ko kito, visada galėtų 
kreiptis į jį ir iš jo gauti paramos. 
Tada kiekvienas skautas savo vade ma
tys autoritetą, gerbs ir mylės jį, visada 
jo klausys.

Skautai, laisva valia pasiduodami 
drausmingumui, klausydami savo skil
tininko, lavina savyje vieną gyvenime 
naudingiausių ypatybių, —susivaldymą, 
savitvardą. Ir juo stipresnė yra skil
tininko valios jėga šitoje srityje, tuo 
jam bus lengviau ką nors kitiems liepti 
be daugelio įkalbinėjimų, be didelio 
rėkimo ir karščiavimosi, kas viskas 
teparodytų tik jo silpnumą.

Šitoksai vadovavimas yra tarnavi
mas savo skilties gerovei. Sulig jo 
noru elgiasi skautai, stengiasi visame 
prilygti savo skiltininkui, ir viskas' tas 
turi kuo geriausių pasekmių, nes skau
tai nejunta jokių prievartos „įsakinė
jimų“, bet savo laisva valia jam pasi
duoda.

Skiltininkas rodo savo skautams 
gyvenimo kelią ir lydi juos juo. Tiesiai 
ir visada tvirtu žingsniu jis veda juos 
šiuo, kartais slidžiu, keliu. Nors gana 
dažnai skiltis sąmoningai ar nesąmo
ningai suteikia jam sunkių smūgių, 
nors kartais daug jam tenka kovoti ir 
kentėti, tačiau jis visada yra pasiruo
šęs visai skilčiai ir kiekvienam savo 
skautui atskirai padėti ir patarnauti.

Psktn. K. Avižonis.
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Musų gyvenimas.
Centre.

B r. suvažiavimo protokolai.
Jau per sk. r. dr. c. valdybą įteikti 

Šefui. Juos patvirtinus būsią sudaro
mi nauji valdomieji brolijos organai.

Laukiama naujo v. štabo.
Nebegalėdami toliau vyr. sk. štane 

dirbti skautininkai K. Laucius, A. Gra- 
ževičius ir P. Svetulevčius padavė vyr. 
skautininkui atsistatydinimo raportus. 
Laikinai, kol bus sudarytas naujas vyr. 
štabas, juos pavaduos kiti štabo na
riai.

Skautai ž. ūk. parodoje.
Vyr. štabas principiniai susitarė su 

parodos komitetu dėl skautų dalyva
vimo ž. ūk. ir pr. parodoje. Skautai 
galėsią įsirengti savo stovyklą — pa
viljoną, eisią garbės sargybos, sanita
rų bei informatorių pareigas. Pagei
daujama, kad ir visi provincijos skau- 
tai-ės parodon apvyktų apsirengę 
skautiška uniforma.

Kauno r. tuntas.
Didelė paroda. Kauno t. birž. 

m. 8 — 9 d. (per Sekmines) ruošia 
didelę skautų-čių darbų parodą. Ji 
bus labai gausi ir įdomi. Priruošia
mieji darbai atliekami visu smarkumu. 
Parodoje su savo eksponatais, be 
vietos skautų-čių, dalyvauja dar Vilk
mergės ir Širvintų skautai-ės, kurie 
žada nustebinti Kauno visuomenę gra
žiais tautiškais darbais.

Mindaugo dr-vė. Mindau- 
giečiams šis pavasaris yra projektų ir 
darbų laikas. Visi pasiryžę išlaikyti 

šią vasarą po vieną ar du į patyr. 1. 
egzamin. Po Velykų jau 6 skautai 
išlaikė egz. į II pat. 1. Šv. Jurgio 
šventės proga visi dr-vės skiltininkai 
apdovanoti vyresniškumo laipsniais. 
Keli dr-vės skautai koresponduoja su 
latvių, graikų ir Amerikos skautais. 
Energingai ruošiamasi tunto stovyklai. 
Pasiruošimo darbui daromos dr. Ba
sanavičiaus miške, A. Panemunėje, 
ilgos vakarinės iškilos, kuriose skau
tai laiko įvairius egzaminus. Pasku
tiniu laiku formuojama skautų skiltis. 
Ligi šiol su dr-ve kartu veikusi skau
čių Laimutės dr-vė pagaliau visai atsi
skyrė. Joms vadovauja skltn. E. 
Grigaitytė.

Per brolijos suvažiavimą mindau- 
giečiai sutiko svečius gelžk. stotyje ir 
ėjo informatorių pareigas. R. L.

Juozapavičiaus dr-govės 
šventė. Geg. m. 25 d. V kar. Juo
zapavičiaus dr-vė šventė savo gyvavi
mo dviejų metų sukaktuves.

9 v. tėvų jėzuitų bažnyčioje įvyko 
pamaldos, per kurias skautai priėmė 
Komuniją. Po mišių draugovės glo
bėjas tėvas Lerkis pasakė gražų pa
mokslą. Tėvas Kipas pašventino drau
govės vėliavą. Vėliavos kūmais buvo 
ponia Skardinskienė ir vyresn. sk. J. 
Kuprionis. 10 vai. įvyko iškilminga 
draugovės sueiga. Per sueigą buvo 
įteikta draugovei vėliava ir duodamas 
įžodis.

Šios šventės proga draugovę svei
kino gimnazijos vardu dr-vės globėjas, 
Kauno t. tuntininkas ir skaučių bei 
skautų vienetų atstovai. Po to drau
govės instruktorius viešai padėkojo 
kūmams, visiems sveikinusiems, tėvų
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VADE!
Ar pagalvojai kada nors apie skirtumą 

tarp medžio ir stulpo? Jojo esmė—gyvybės 
dalykas. Pasodink medelį — ir jis pradės 
augti, {kask stulpą į žemę — ir jis su laiku 
pradės pūti. Medis bujoja, stulpas — pūva.

Vade, būk gražiai Sujojančiu ąžuolu savo 
draugovėje, savo skiltyje.

.........

jėzuitų gimnazijos dūdų orkestrui, ku
ris griežė pamaldų ir sueigos metu, 
visiems, kurie parėmė draugovę pini
gine pašalpa, Kauno vyresn. skaučių 
draugovei, kuri labai gražiai išsiuvo 
vėliavą ir padėkojęs, instruktorius pa
darė trumpą draugovės veikimo ap
žvalgą. Sueiga baigiama tautos himnu. 
Dar nusifotografavome.

Ši draugovė veikia nuo 1926 metų. 
Pernai buvo suruošta sporto šventė. 
Šiais metais daugiau stengiamasi įsi
sąmoninti į skautų ideologiją.

Draugovės dviejų metų paminėjimui 
bus išleistas specialus leidinėlis. Da
bar draugovėj yra 38 skautai.

Ka. Pa.
Ukmergė. Ukmergės skaučių-tų 

šeimos veikimo pulsas šį pavasarį ypač 
po brol.suvaž.,pradėjo plakti gaivalingu 
smarkumu. Laikydamies principo—ma
žiau kalbėti, daugiau dirbti,—jie šį pava
sarį iš tikrųjų padarė daug svarbių darbų, 
įsikūrimas vyresniųjų skautų būrio iš 
pedagogų, karininkų ir visuomenininkų 
yra tikra sensacija brolijoje. Visuome
nės ir skautų dėmesys į šį reiškinį yra 
atkreiptas.

Minėtinas yra sodo, kuriame Uk
mergės visuomenė praleidžia laisvas 
valandas, tvarkymas ir puošimas. Jiems 
pasisiūlius, miesto valdyba visai pasi
tikėdama pavedė jį tvarkyti. Visuomenė 
turi progos tikėti ne tą, kas sakoma, 
bet kas daroma.

Vadai turi gražių konkrečių planų. 
Dar šiais metais yra pasiryžę įsteigti 
skautų dr-vę Jonavoje. Energingai 
ruošiasi Kauno t. stovyklai, kuri įvyks 
Ukmergės apylinkėse. Visų 3 dr-vių 
skaučių-tų skaičius siekiai50. Vilkiukų ir 
paukštyčių apie yra 120 su viršum. Jiems 
vadovauja patys skautai. Viešas eisenas 
daro su savo orkestru. Draugovėms 

vadovauja vyr. skltn.: mokyt. Masiliū- 
naitė, Bajoras, Šaltenis *ir skltn.: Ja- 
kaitė, Druskytė, Meškys, Šleinys ir kt. 
Jų spiritus movens, moralinis globėjas 
ir materialinis rėmėjas yra gimn. mokyt, 
dailininkas sktn. p. Kulvietis.

Kėdainių r. tuntas.
Kaip šventėm sukaktį. 

V. 4. 8,30 vai. su orkestru nuėjom į 
bažnyčią. Iš bažnyčios grįžus, gim
nazijos kieme įvyko iškilmingas pa
radas, kurį priėmė tunto vadovybė ir 
Kėdainių diduomenė.

Vėliau tuntininkas psktn. V. Ka
činskas atidarė darbelių parodą, o 
11,15 v. — iškilminga sueigą. Tunti- 
ninko pavaduotojas pasktn. A. Vaš
kevičius apibudino šv. Jurgio šventės, 
Motinos dienos ir penkių metų su
kakties reikšmę. Šventės proga keli 
skautai-ės pakelti į vyresniškumo 
laipsnius. 34 kandidatai davė įžodį. 
Čia pat per sueigą buvo pareikšta 
padėka Kėdainių gimnazijos direkt. 
p. Elisonui, kun. kap. Mališauskui ir 
kitiems mokytojams, o ypač 2-ro 
artilerijos pulko daktarui Augevičiui. 
Be to, tuntininkui ir jo pavaduotojui 
taip pat šaukėm valio. Mus raštu 
sveikino keli tuntai ir paskiri žmonės; 
žodžiu — vietos šaulių būrys, „Jau
nosios Lietuvos“ būrelis, ateitininkų 
kuopa ir kt. Iškilminga sueiga buvo 
baigta tuntininko padėka visiems sve
čiams už atsilankymą, o ypač tiems, 
kurie sulaukę žilo plauko padeda ir 
dirba su skautais.

20 v. skautiškas vakaras. Vaidi- 
nom trijų veiksmų dramą „Verpėja 
po kryžium“, dar atlikom keletą plas
tikos ir gimnastikos dalykėlių, dekla- 
mavpm ir kt.

Šventė ir vakaras pavyko gerai. 
Svečiai buvo patenkinti.

V. skltn. A. Mensonas.

Klaipėdos r. tuntas.
Š. m. geg. m. 4 d. Klaipėdos r. t. 

skautai šventė Motinos dieną. Padarė 
eiseną per miestą ir nužygiavo į šau-
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dymo aikštę, kur įvyko iškilmės. 
Oficialės dalies programą sudarė tun- 
tininko kalba, įžodžio davimas ir atsi
žymėjusių skautų pagerbimas. Dabar 
mūsų skautai nemaža džiaugiasi, kad 
jų tarpe yra net du skautai šiais me
tais išgelbėję 2 žmones. Jaunieji did
vyriai buvo atatinkamai pagerbti. Be 
to, kelis skautus-es tuntininkas pakėlė 
į vyresniškumo laipsnius.

Po oficialės dalies buvo žaidimai. 
Sutemus, skautai sukūrė laužą, kuris 
truko ligi 22x/2 vai. Programa įdomi 
ir įvairi. J iškilmes ir prie laužo 
atsilankė nemaža svečių. Svečiai taip 
pat kartu su skautais linksminosi ir 
gausiais aplodismentais reiškė savo 
pasitenkinimą.

Griausmingas valio tuntininkui ir 
po to laužas užgeso...

Klaipėdietis.

Marijampolės r. t.
Skautų šventė. Geg. m. 4 d. 

Marijampolės t. šventė savo 8 metų 
gyvavimo sukaktuves, Vytauto Di
džiojo, motinos dieną ir Šv. Jurgio 
šventę. 9 vai. iškilmingose pamal
dose dalyvavo apie 200 skautų-čių, 
mokyklų vadovybė, mokiniai ir vi
suomenė. 15 vai. Marijonų gimnazi
jos aikštėje iškilminga sueiga. Sueiga 
pradedama iškilmingu maršu ir tunti- 
ninko Kučinsko kalba. Skaitoma šefo 
įsakymas, kuriuo 1 suteikiamas sktn. 
2 pasktn. vardai. Tuntininkas 33 
skautams suteikia vyresniškumo laips
nius. Sveikino žodžiu Kauno sk. vyč. 
atstovas ir kun. Mažonas, 
ir raštu — kitų tuntų tunti- 
ninkai. Po sveikinimų para
das, kurį priima tunto va
dovybė ir atvykę atstovai. 
Šventėje, be kitų dalyvavo 
ir žydų skautų atstovai. 
Vakare 19 vai. mokytojų 
seminarijos aikštėje sukūrė 
Vytauto Didžiojo garbei di
džiulį laužą ir Marijonų 
g-jos orkestrui padedant 
atliko pritaikytą skautišką 
programą. Prie laužo tun

tininkas ir kit. pasakė kalbas. Šven
tėje, ypač prie laužo susirinko dide- 
liausia žmonių minia, kurie gėrėjosi 
puikiais, maloniais skautų vaidinimais 
ir dainomis. K Vėversėlis.

Panevėžio raj. tuntas.
Susikrovę dešras... Pane

vėžio tunto skautai ir sesutės skautės, 
sukrovę dešras, kumpius ir kitus val
gomus elementus, užbaigę vargingas 
klases, be juokų važiuoja į Lietuvos 
Šveicariją — Anykščius, kur visą 15 
dienų (nuo liepos m. 1 d. — 15 d.), 
atsiskyrę nuo gundinančio svieto, gy
vens miške ir, taip sakant, stovyklaus! 
Tenka su tam tikra fizionomija pažy
mėti, kad skautės stovyklaus biškį 
toliau nuo skautų ir apsilankyti be 
viršininko leidimo nebus galima, o 
viršininku, kaip žinot, paskirtas pasktn. 
A. Jurgutis, kurio pažiūros į gyve
nimą gan kietai pesimistiškos... Skau
tų suvažiuoti žada be galo daug, net 
iš viso Panevėžio rajono, dabar gi 
kol kas vedamos derybos su meteria- 
logine stotimi, kad tuo laiku nelytų 
lietus ir neužgesintų skautų užside
gimo.

Įsigys atestatus ir stu
dentiškas kepures. Panevėžio 
valst. gimnaziją šiemet baigia gražus 
skautų-čių būrelis, tarp kurių vienas 
pasktn. D. Stankūnas, be to iš skautų 
vyčių — paskilt. St. Liepa (baigia pir
muoju), paskilt. A. Balsevičius ir daug 
darbščių, energingų ir simpatiškų skau
čių. Seminariją taip pat baigia ne-

Kauno t. Mindaugo dr-vės Šančiuose vadovybė su savo 
draugininku psktn. R. Stankūnu (viduryje).
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IDEALUS SKAUTAS.
Didelio graikų poeto Pindaro odose ran

dame tokią iš jo laikų įdomią vieno jaunuolio 
charakteristiką:

„Jis buvo vaikas su vaikais, bet 100 m. 
vyras savo sumanymuose; visados biaurėjosi 
ir nekentė pikto, iš jo garsaus balso nieka
dos nebuvo girdėti pikto žodžio. Neabejojo 
tiesa ir kilnumu: pirmąja proga pasitaikiusius 
gerus darbus tuojau atlikdavo; jų ieškoti 
eidavo į žmones. Jis žinojo tą kelią, kuriuo 
keliavo ir tuos tikslus, kurių siekė. Jis tar
navo žmonėms ne kaip vergas, bet kaip kil
nus jų tarnas“.

Ar Pindaras, rašydamas šias eiles, neat
vaizdavo už kelių tūkstančių metų būsiančio 
idealaus skauto charakterio?

maža skautų, iš kurių, ypač sesučių, 
yra net keletas pasižymėjusių dikta
torių, buvusių ir dr-vių priešaky, ir 
net prie tunto viršūnių. Prašydamas 
skaitytojų užlaikyti paslaptį „pod 
sekretem“ pasakysiu, jog tai buvo dvi 
paskautininkės: Joana Nokutytė ir 
Marytė Pempaitė.

Grandiozinė sporto šven
tė- Geg. m. 29 d. Panevėžy didžiulė 
skautų sporto šventė. Programoje: 
paradas, lengvoji atletika, skautų tar
nybos dalykai, įvairios rungtynės ir t.t. 
Be to per pertraukas komiškas spor
tas su visokiom bačkom, maišais, 
puodais ir kitom prašmatnybėm. Va
kare triukšmingas laužas su šūkiais, 
rakietom, dainom, šokiais, monolo
gais, deklamacijom, na ir... puikiausia 
nuotaika.

Po savo nrespublikę.u 
Tuntininkas vyr. sktn. kap. Žukaitis 
lanko savo žinioje esančią provinciją. 
Pavasarį lankėsi Utenoj ir Anykščiuos, 
dabar, pradėjus vaikščioti expresui, 
važiuos į Šeduvą ir kitur. Tuntininką 
skautai sutinka panašiai, kaip para
pijoj vyskupą, tik skirtumas, kad be 
lempų ir karūnų... Tvarka visur pa
vyzdinė. H. Abi.

Rokiškio r. tuntas.
Š. m. Rokiškio t. gyvenimas griež

tai prisilaiko atatinkamų fizikos dės
nių: nuo šilimos skėstis, nuo šalčio 
trauktis. Ir tikrai. Žiemą atskirų tunto 

draugovių gyvenimas vos berusėjo. 
Viskas atidėliota pavasario sąskaitom 
Laimei — žodis laikomas. Štai. Su
manyta surengti per Velykų atostogas 
3 dienų vadovų kursai. Sumanyta — 
padaryta: bal. 24 — 5 d. d. laikomos 
iš įvairių sričių paskaitos ir paskai
tėlės. 24 d. taip pat atliekamas ir 
kuklus šv. Jurgio šventės paminėjimas. 
Ta proga, gimnaz. mok. J. Avižonis 
laiko įdomią paskaitą iš Patrono gy
venimo. 27 d. kvotimai į visus sk. 
patyrimo ir vadovų laipsnius ir į spe
cialybes. Kursų metu, vakarais, daly
vaujant tunto skautams—veteranams, 
pavyzdingos ir smagios iškilos. Rei
kia pastebėti, kad geresniam kursų 
pasisekimui daug pakenkė brolijos 
suvažiavimas; taip, kad jokio skauti
ninko negalėjom prisišaukti.

Geg. m. 8 d. iškilmingas Motutės 
šventės minėjimas. Dalyvauja beveik 
visi gimnazijos mokytojai ir sk. rė
mėjai. Tarp kitko, čia skautai viešai 
pasirodė su savo teatrėliais ir skau
tiškomis dainomis.

Liep. m. 1 — 15 dienomis numa
toma surengti Obelių apylinkėse pa
vyzdingą stovyklą.

Be pavasario rokiškiečiams skau
tams daug įtakos daro energingas ir pa
sišventęs t. tuntininkas kap J. Avižienis. 
Jis žūt-būt yra pasiryžęs kuo toliau
siai nustumti skautų veikimą nuo 
stagnacijos punkto, ton maždaug zo- 
non, kur jau ir inercija pradeda 
veikti. Saksų uodas.

Šiaulių r. tuntas.
Išleistuvės. T. adj. psktn. G. 

Venclauskaitė su didele skaučių-tų 
kompanija laiko egzaminus ir rudenį 
žada... „fit“ iš Šiaulių. Su ašaromis 
ant akių vis tik kelsime išleistuves.

Palapinių fondas. Atsibodo, 
kad kas vasarą stovykloje lietus kar
šia kailį ir t. t. Vadovų konferencijoje 
nutarta sudaryti fondą, kuris gražias 
idėjas—turėti palapinių—realizuotų. Va
dovybė ir skautai apsidėjo mokesniu. 
Tikimasi visai gerų rezultatų. Nebe- 
šlapsime.
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Stovykla. Ė, vyručiai, šiemet 
kaitinsimės Palangoje... Ten bus sto
vykla! Be kito būtino inventoriaus 
Įsakyti pasiimti didelius valgiui indus 
ir maudymuisi kostiumus — abu da
lykai skautams žavėtinai malonūs: 
valgysim ir maudysimės. Stovykla 
prasidės pirmose liep. m. dienose ir 
tęsis net 3 sav. Vadovybė davė 
atitinkamų Įsakymų kaip ruoštis. Ruo
šiamės. Dalyvaus labai daug.

Gegužinė. Š. m.geg. m. 18 d. 
Šiaulių miesto sode mūsų rėmėjai su
ruošė grandiozinę gegužinę. Įėjimas 
pigiau grybų, beveik veltui: kai kam 
po 50 cnt., o visiems kitiems—20 cnt. 
Žmonių buvo apie 2000. Naktį su
kūrėm laužą (ir ko patys Į jį sugrūsti 
nesudegėm). Aplink jį buvo svečių 
storiausias sluoksnis. Griežė pulkava 
muzika. Gegužinė davė pelno per 
650 lit., kuriuos sk. r. dr. mūsų sky
rius tuojau perdavė tunto štabui, o 
šie šmakšt Į... banką, girdi, stovyklai. 
Ypatingu stropumu ir atsidavimu dar
bavosi rėmėjų valdyba: pirm. p. A. 
Klupšas ir nariai p. St. Venclauskienė 
ir p. Antanaitis.

Skautiškos futbolo rung
tynės. Geg. m. 1 d. Plungėje Įvy
ko I Duonelaičio dr-vės futbolo rung
tynės tarp 11 Briedžių skilties ir kitų 
likusių 4 skilčių rinktinės. Rezultatai 
1:1. Skautai darbuojasi sporto srityje.

Z. Kiškis.
Telšių skautai visi bendrai 

minėjo šv. Jurgio ir Motinos dieną 
V. 4 d. Pieš sekmadienį užbaigė eg
zaminus į II ir III p. 1. Sekmadienį 
4 v. p. p. padarė iškilą, kur linksmai 
prisižaidę. P. mokyt. Kupstaitė pa
kalbėjo apie Motinos dieną. Prie lau

žo buvo mokyt. Sideravičiaus pašne
kesys, dainos, įžodis, „tradicijos.“ 
Sugiedoję tautos himną, visi rikiuotėje 
grįžo namo apie 10 v. v. Vadovavo 
pasktn. B. Mantvila. Alg. šunelis.

Margučiai kaliniams. Tel
šių skautai-tės, pasilikę mieste Velykų 
atostogoms, surinko tik savo tarpe 
apie šimtą margučių, kuriuos Velykų 
antrą dieną nunešė į Telšių sunkiųjų 
darbų kalėjimą ir per pietus išdalino 
neturtingesniems kaliniams. Kaliniai 
tuo buvo labai patenkinti. Skautai 
irgi džiaugėsi atlikę gerą skauto 
darbelį. S.

Vilkiukai pradžios mo
kykloje, Š. m. bal. m. 29 d. Tel
šių pradžios mokyklos vedėjas pasktn. 
Sideravičius savo mokykloje įkūrė 
vilkiukų būrelį. Būrelyje tuo tarpu 
yra 9 vilkiukai. Dirva vilkiukams 
mokykloje yra labai palanki ir po 
kiek laiko manom čia turėti didelę 
vilkiukų gaują. S.

Tauragė. Geg. m. 4 d. skau- 
tai-ės kom. mok. salėje suruošė šei
mynišką pasilinksminimą su įvairia 
programa. Pirmiausia prie laužo buvo 
iškilminga sueiga Motinos dienai ir 
šv. Jurgio šventei paminėti. Čia skii- 
tininkė E. Kvedaraitė pasakė skautų 
himną. Be to, prie laužo padekla
mavo dar Kalašnikaitė eilėrašti „Mo
tina.“

Po sueigos sekė programa, kurią 
atliko visi skautai-ės. Pasilinksmini
mas praėjo gana gyvai. Mokiniai 
patenkinti išsiskirstė.

Šis skautų-čių suruoštas pasilinks
minimas buvo įdomiausias iš visų 
kom. mokykloje suruoštų pasilinks
minimų. Balandis.

(Tęsinys 44 pusi.).

Mums atsiustu paminėti.
1. Kelias į laimę. Skauto kny

gynėlis Nr. 1. Kauno t. I sk. v. dr-vės 
leidinys. 1930 mt. 104 psl. Kaina 
2 lt. 50 et.

2. 1930 — Vyt. Did. — m. Vasa
rio 16. Lietuvos nepriklausomybės 
12 metų sukaktuvėms paminėti. Re

dagavo A. Marcinkevičius. Liet. Šau
lių Sąj. leidinys. 112 pusi.

3. John Galsworthy. Tamsioji 
gėlė, romanas. V. Kamantausko ver
timas iš anglų originalo. „Vairo“ 
b-vės leidinys. Kaunas, 1929 m. 120 
psl. Kaina 2 lt.

39

38



Viši platinkim „SKAUTŲ AIDĄ“!
4. A. Čechov. Meška, vieno veiks

mo juokai. Vertė A. Kelmutis. II 
leidimas. „Vairo“ b-vės leidinys. Kau
nas, 1930 m. 32 psl. Kaina 1 lit.

5. Prof. dr. J. Totoraitis. Za
navykų istorija. Marijonų vienuo
lijos leidinys. Marijampolė. 1929 m. 
104 pusi. Kaina 1 lit.

6. Kun. P. Kirvelaitis. Katalikų 
dorovės mokslas, vadovėlis aukštes
niajai mokyklai. Marijampolė. 1929 m. 
88 pusi. Kaina 3 lit.

7. Stephan Berghoff. Priekaiš
tai dvasininkams. Išvertė Juozas 
Stankevičius. Marijonų vienuolijos 
leidinys 10 nr. Marijampolė. 1930 m. 
80 pusi. Kaina 90 centų.

8. Šventasis Augustinas, trum
pas jo gyvenimo aprašymas. Paruošė 
Jonas Gailius „Šaltinio“ knygynėlio 
16 nr. Marijampolė. 1930 m. 27 psl. 
Kaina 40 cent.

9. Kun. Pr. Būdys M. I. C. Pa
sikalbėjimas apie sielą. „Šaltinio“ 
knygynėlio 17 nr. Marijampolė 1930 m. 
86 pusi. Kaina 75 cent.

10. Ukraina svetimoj valdžioj, 
tautinių Ukrainos kovotojų nušviesta. 
Jono Kazėno vertimas iš vokiečių kal
bos. Vilniui Vad Sąj. leidinys nr. 41. 
Kaunas, 1930 m. 40 pusi. Kaina 1 lt.

11. Br. Mikalausko Vilnius prieš 
lenkams jj pagrobiant. Vilniui Vad. 
Sąj. leidinys Nr. 40. Kaunas, 1930 m. 
14 pusi. Kaina 30 et.

12. Pijaus XI enciklika apie 
krikščionišką jaunuomenės auklėji
mą. Atspausta iš „Tiesos Kelio“. 
K. V. C. leidinys. Kaunas,- 1930 m. 
32 pusi.

13. P. Babickas. Nuostabi Jo
nuko kelionė. Kaunas, 1930 m. Psl. 
80. Kaina 2 lt. 50 et.

14. J. Kačiulaitis. Miesto ponia, 
meilės apysaka. „Antikvaro“ knygyno 
leidinys. Kaunas, 1930 m. 52 pusi. 
Kaina 1 lit.

15. Alphonse Daudet. Laiškai 
iš malūno. Vertė Pr. Povilaitis. „Švy

turio“ b-vės leidinys. Kaunas, 1930 m. 
178 psl. Kaina 2 lt. 50 et.

16. „Jaunoji Lietuva“, mėn. tau
tiškosios moksleivijos žurnalas Nr. 4.

17. „Ateitis“, mėn. moksleivių 
žurnalas, Nr. 4.

18. „Ateities Spinduliai“, jaunes
niųjų moksleivių mėn. žurnalas Nr. 5.

19. „Jaunųjų Pasaulis“, jaunuo
menės žurnalas. Nr. 8.

20. „Mūsų Girios“, miškininkys
tės žurnalas. Red. mišk. J. Kuprionis. 
Leidžia Liet, miškininkų Sąjunga. 
Nr. 2 (4). II met. kov. - bal. Atsk. 
num. kaina 2 lit.

21. „Medicina“, laikraštis skiria
mas medicinos teorijos ir praktikos 
reikalams, taip pat gydytojų profesi
niams reikalams. Redaktorius dr. J. 
Staugaitis. Leidžia L. Univ. Med. 
Fakultetas ir Kauno Medicinos dr-ja. 
1930 m. kovo m. Nr. 3. XI metai. 
Numerio kaina 4 lt.

22. „Ugunskurs“, Latvijas skautu 
centralas organizacijas illustrets me- 
nešraksts. Aprilis, 1930. Nr. 4 (52). 
Riektais gads. Maksa Ls. 0,30.

23. „Eesti Skaut“, Eesti Sk?u- 
tide Maleva ajakiri. Vebruar. 1930 a. 
Nr. 5. Uksiknumber 15 senti.

24. „EI Scout Argentine“, Re
vista Mensual llustrada. Buenos Ai
res, Marzo de 1930. Nr. 51, Ano V.

25. „Speideren“, Organ for Norsk 
Speidergutt. Forbund. Mars 1930. 
Nr. 3. 20 Arg.

26. „Cataluna Escultista“, La 
Revista del Explorador y del Lobato, 
Abril, 1930. Nr. 11, Ano II. ,

27. „The Scouter“, the Headquar
ters gazette of the Boy Scouts Asso
ciation (Incorporated by Royal Charter) 
with which is amalgamated „The Trail“. 
March, 1930. Number 3. Volume 
XXIV. Price threepence.

28. „Allzeit Bereit“, Monat- 
schrift des Schweiz. Pfadfinderbundes 
Herausgegeben vom Zentralvorstand. 
Mai, 1930. Nr., 5. 14 Jahrgang.

40

39



Skyrių redaguoja vyr. skilt. H. Rudzinskas.

Uždavinys nr. 12.
Prisiuntė Žalvarnis iš Marijampolės

i k lošiau

i s k e u v n a

s ; s ų p s 0 t s

s 0 s v š a s i
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Šachmatų žirgo ėjimu perskaityti tai, kas 
trečio laipsnio skautui žinotina.

Užd. vertinamas 8 taškais.

Uždavinys nr. 13.
Prisiuntė K. Baisas iš Kauno.

Iš šių plotų sudaryti Lietuvos skautų 
vartojamą ženklą.

Užd. vertinamas 3 taškais.

Uždavinys nr. 14.
Prisiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.
Ką reikia padaryti tarp 4 ir 5, kad gauti 

naują skaičių didesnį už 8, mažesnį už 9?
Užd. vertinamas 2 taškais.

Uždavinys nr. 15.
Prisiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.
15, 14, 10, 13; 16, 4, 7, 17, 4, 12, 10, — 

dvisavaitinis žurnalas.
2, 9, 18, 10, 1 — gero skauto privalumas.
10, 4, 3, 7, 1 — tai. ką kiekvienas žmo

gus turi.
6, 1, 9, 5, 10 — savaitraštis.
11, 8, 15, 1, 10 — vyriškas vardas.
įstatyti vietoj skaičių raides ir gauti nu

rodytų prasmių žodžius. Iš čia surastas 
raides įstatyti į langelius ir šachmatų žirgo 
ėjimu perskaityti žinomą skautą.

Užd. vertinamas 4 taškais.

Uždavinys nr. 16.
Prisiuntė P. Žinys iš Utenos.

ooo 
ooo 

o

o o
ooo ooo

o o

o 
ooo 

ooo

Skiltininkas padėjo ant salo 24 obuolius 
šia tvarka: kiekvienoj pusėj po 7 obuolius, 
(žiūr. br.).

Atėjęs skautas suvalgė 4 obuolius ir su
dėjo kitokia tvarka, skaitant vėl gavosi kiek
vienoj pusėj po 7 obuolius. Skiltininkas 
atėjęs perskaitė ir nieko nepastebėjo. Skau
tas dar kartą suvalgė 4 obuolius ir vėl su-
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dėjo kita tvarka po 7 obuolius. Pagaliau 
skiltininkas suskaitė ir pasirodo, kad vietoj 
24 buvo tik 16 obuolių.

Spręskite, kaip skautas pirmu ir antru 
kartu sudėjo obuolius.

Užd. vertinamas 3 taškais.

Uždavinys nr. 17.
Heraus.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 5.
Skautų vartojamą sakinį gausit, jei su

galvosi:
4, 8, 9, 2, 1, 5, 3—koks turi būti skautas.
6, 7, 2, 5, 10, 11, 8, 12, 3 — atogrąžų 

miškas.
Vietoj skaitmenų įstatykit raides; vienodi 

skaitmens — vienodos raidės.
Užd. vertinamas 1 tašku

Sprendimai.
Uždavinio nr. 8.

12 5 26 19 10 3
27 20 11 4 25 18
6 13 24 17 2 9

21 28 15 8 23 30

14 7 22 29 16 1

Juokiasi puodas, kad katilas juodas.
Išsprendė: Vilkavišky—J. Vilčinskas, E. 

Ližaitė ir J. Klimas. Kaune — V. Valiukas. 
Kybartuose — A. Šimkus. Kėdainiuose—A. 
Bliūdiutė, B. Tijūnaitytė ir A. Mensonas. 
Panevėžy—H. Čerkesas. Biržuose—L. Žit
kevičius. Tauragėj = Hakas Otonas. Šiau
liuose — J. Stonytė.

Uždavinio nr. 9.

Vyr. skilt. V. Kastanauskas

Išsprendė: Panevėžy —H. Čerkesas. Za
rasuose— L. Musteikis. Vilkavišky — J. Kli
mas ir J. Vilčinskas. Kėdainiuose—A. Men
sonas. Kybartuose—A. Šimkus. Biržuose— 
L. Žitkevičius.

Uždavinio nr. 10.
a) Pavasaris.
b) D. L. K. Vytauto valdymo pradžia.
c) Mirė šv. Kazimieras-
d) 1930 m. kišeninis skautų kalendorėlis.
Už keturius atsakymus užskaitoma 2 

taškai. Išsprendė: Vilkavišky—J. Vilčinskas 
ir J. Klimas. Kėdainiuose—A. Mensonas ir 
Zarasuose—L. Musteikis.

Už tris atsakymus užskaitoma 1,5 taško. 
Išsprendė: Kybartuose — A. Šimkus, Kėdai
niuose— B. Tijūnaitytė ir Marijampolėj —*J. 
Palukaitis.

Už du atsakymu užskaitoma 1 taškas. 
Išsprendė: Panevėžy—H. Čerkesas. Biržuo
se—L. Žitkevičius ir Kaune—V. Širmenis.

Atsakymai.
J. Vilčinskui. Dėkui, neužmiršk toliau.
J. Klimui, Leonardui, S. Pukeniui ir A. 

Mensonui. Netinka, sugalvokit kitokių.
Žalvarniui ir K. Buišai. Dedu, atsiųskit 

daugiau.
Visiems. Neužmirškit, kad artinasi kon

kurso galas ir gražios dovanos bus paskir
tos tiems, kurie daugiausiai surinks taškų.

Skelbimas.
Pirmas skautų koperatyvėlis „Aitvaras“ 

praneša Jums, kad gali patarnauti patiekda
mas ir pristatydamas visokius stovyklavimo 
reikmenis labai pigiomis kainomis.

Gavę užsakymą—išsiunčiame sąskaitą, 
ir, gavę visus pinigus, išsiunčiame daiktus. 
Daiktai siunčiami užsakytojo sąskaitom

Užsakymus ir pinigus siųsti šiuo adresu: 
Kaunas, Mickevičiaus g. nr. 11a, b. 1. Vyt.
Maciejauskui.

Kainoraštis.
Fetros angliško modelio . . . . . 25.00
Platus peiliai briedžio kriaunomis . 9.50
Kuprinės kariško modelio .... 6.00
Baklaškės...........................-. .. . 2.00
Žibaliniai žibintuvai ....... 1.50
Kaklaraiščiams žiedai su lelija . . . 2.00
Skaučių ženklelis.....................................2.00
Puodukai paplokšti.................................0.70
Ženkleliai, žvaigždutės, rašomasis popieris, 
stangutės, atvirutės ir kiti.

Pastaba: Siunčiant fetros užsakymą 
būtinai reikia atsiųsti galvos didumą (centi
metrais).

Padėka.
Visoms lakštingaloms, paukštytėms ir 

vilkiukams, sveikinusiems mane Motinos 
Dieną, nuoširdžiai dėkoju.

A. Urbanavičiūtė
1. e. v. sk. št. vilkiukų — 

paukštyčių sk. ved. p.

Leidžia Lietuvos Skautų Brolija. Ats. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Visuotinis brolijos suvažiavimas pasiuntė šiuos 
sveikinimus.

Jo Ekscelencijai Ponui Respub
likos Prezidentui. Mylimas Tautos 
Vade! Lietuvos skautai, susirinkę Į 
visuotinį savo suvažiavimą, kupini skau
tiškų jausmų, visa širdimi sveikina Jūsų 
Ekscelenciją stovintį Valstybės priešaky 
ir budintį jo gerovei ir šviesios ateities 
sargyboje.

Ponui Ministeriui Pirmininkui. 
Lietuvos skautai, susirinkę į visuotini 
savo suvažiavimą sveikina Jūsų Eksce
lenciją, kaipo Vyriausybės Galvą ir 
reiškia didžios padėkos už Jūsų ma
lonę, rūpestingumą ir paramą skautybės 
idėjai.

Ponui Švietimo Ministeriui. Bū
dami Tamstos globoj ir šiandien gau
siai susirinkę suvažiaviman, skautų 
brolijos atstovai skautišku širdingumu 
sveikina Tamstą, nepamiršdami Jūsų 
ypatingų rūpesčių ir gilių simpatijų 
Lietuvos skautams. ,

Jo Ekscelencijai Arkivyskupui 
Metropolitui. Lietuvos skautai, susi
rinkę į savo suvažiavimą sveikina Jūsų 
Ekscelenciją, reikšdami savo nuoširdų 
sūnišką paklusnumą.

L. Sk. Brolijos Šefui. Aukštai 
Gerbiamas Šefe! Liet. Skautų Broli
jos suvažiavimas sveikina Tamstą, 
reikšdamas savo prisirišimą ir nuošir
džią padėką už Tamstos rūpesčius 
mūsų skautų šeima ir svetingą priėmi
mą suvažiavime.

Skautams Remti Dr-jos P. Pir
mininkui. Gausiai suplaukę iš visų 
pusių brolijos atstovai reiškia gilios 
padėkos už aktingus rūpesčius Lietuvos 
skautų organizacijai remti.

Lietuvos Kariuomenei. Lietuvos 
Gynėja! Jaunoji Tavo karta—žvalgai 
-—skautai šiandien susibūrę suvažiavi
man, skautiška šypsena ir tyriu širdin
gumu sveikina Tave, reikšdami kupiną 
gražiausių linkėjimų sergėti mūsų bran
gią ir geriausių Lietuvos sūnų krauju 
atpirktą Nepriklausomybę.

Būki ’ visuomet mums drausmės, 
drąsos ir karžygiškumo pavyzdžiu.

Lietuvos Šaulių Sąjungai. Lietu
vos šauliai! Didžios valstybiškos — 
patriotiškos idėjos jungia mus. Žygy 
į Vilnių mes būsime Jūsų jaunieji 
žvalgai!

Šia proga, gausiai susirinkus skautų 
brolijos atstovams, suvažiavimas šir
dingai sveikina Lietuvos šaulius, reikš
dami Jiems didžių linkėjimų skiepyti 
savo gražias idėjas mūsų Tautoj.

Vilniaus Skautams. Lietuvos skau
tų brolijos suvažiavimas sveikina my
limus Vilniaus — išplėštos Tėvynės 
širdies — brolius skautus.

Budėk Gedimino bokšto sargyboje! 
Mūsų mintys visuomet su Jumis! 
Mylimi Broliai Amerikiečiai! Šian

dien gausiai suvažiavę Lietuvos skautų 
brolijos atstovai visa širdimi ir skau
tiška šypsena sveikina mūsų Tautos 
sūnus—užjūrio brolius.

Jūsų dovanotą Tautai Laisvės Var
pą pirmą kartą suskambino jauniau
sias Lietuvos skautas. Mūsų jaunosios 
eilės varpo sargybos ir ateity neapleis 
ir per jį visuomet žadins lietuviuose 
gilią tautišką sąmonę.

Lietuviams Skautams Latvijoje.
Lietuvos skautų brolijos suvažiavi

mo proga sveikiname lietuvius brolius 
skautus Latvijoje, linkėdami tos skau
tiškos ištvermės, kokią iki šiol turėjot, 
saugodami mūsų tautos tradicijas ir 
vardą broliškame krašte.

Be to anglų kalba pasveikintas šę- 
fas Baden-Powell’is.

Pranešimas.
Sktn. Kastantinas Jurgelevičius (Jurgėla) 

aukoja „Skautų Aido“ redakcijai savo išverstą 
iš anglų kalbos jūrų skautų vadovėlį „Sea- 
scouting“. Šis rankraštis, berods, buvo atsi
dūręs pas Panevėžio ar Kėdainių jūrų skau
tus, kurie rengėsi jį spausdinti savo šapi
rografuotam laikraštėly. Tad labai prašome 
gerb. skaitytojų suteikti red-jai žinių apie 
tą rankraštį, o kas jj turi—atsiųsti red-jai. 
Už tą malonų patarnavima red-ja iš anksto 
dėkoja. „Sk. Aido" red.
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Iš mūsų gyvenimo (tęsinys).
Rankdarbių paroda. Sky

dai. Š. m. bal. 24—27 d. d. įvyko 
didelė Šiaulių r. t. skautų rankdarbių 
paroda. Parodoj dalyvavo iš Plungės, 
Telšių, Tauragės, Biržų, Skuodo, Se
dos ir kitų provincijos miestų. Pa
roda buvo gausiai lankoma svečių. 
Svečiai, kurių atsilankė labai daug, 
paroda buvo labai patenkinti. Per 
iškilmingą parodos uždarymą apskri
ties viršininkas p. Staškevičius už ge
riausius rankdarbius įteikė komisijos 
paskirtus pagyrimo lapus.

Tenka pastebėti, kad provincijos 
skautai ’ pasirodė darbštūs, nors ap
linkybės jiems sunkios.

Po uždarymo 7 v. įvyko didelė 
visų skautų-čių sueiga, kurioje buyo 
atšvęsta ir šv. Jurgio šventė. Šia 
proga daug skautų buvo pakelta į 
vyresniškumo laipsnius. Ir kas svar
biausia tai, kad v. sk. štabo atstovas 
sktn. Saulaitis įteikė gen. Burt’o 
skydus. v. -

Sportas, Šiauliuose pradėjo 
veikti naujai atgaivintas garsusis Vy
tauto sporto skyrius. Skyrių veda 
Vyt. Gontis. Užsiėmimai kas sekma
dienį 6^2 v. r. ;

Karių kapai. Mirgos dr-vė 
uoliai tvarko karių, žuvusių už Lie
tuvos nepriklausomybę ir mirusių, 
kapus. R. Tamošaitis.

Išvyksta Panevėžio r. t. 
tuntininkas. Šiomis dienomis Pa

nevėžio tuntas atsisveikino su savo 
ilgamečiu^ vadu—tuntininku vyr. sktn. 
kpt. St. Žukaičiu, kuris dėl susidėju
sių tarnybinių aplinkybių palieka Pa
nevėžį. Tuntininko pareigas perėmė 
vyr. Įeit. A. Jonaitis, tuntininko pava
duotojas. Panevėžiečiai liūdi netekę 
mylimo vado, bet jų liūdesį išblaško 
skautiška šypsena ir viltys, kad bran
gus vadas savo skautų nepamirš ir 
bent dvasia su jais gyvens, o Jam 
naujose pareigose linkim sėkmingo pa
sisekimo. M.

Liūdna žinia. Šiomis dieno
mis pirmoji pavasario perkūnija skau
džiai palietė klaipėdiečius — žaibas 
nutrenkė grįžtantį iš skautiško užsi
ėmimo skautą Jurgaitį — Klaipėdos t. b. 
adjutantą. Ši skaudi nelaimė giliai 
sujaudino klaipėdiečius skautus — jie 
liūdi savo žuvusio brolio ir reiškia 
užuojautos jo artimiesiems. J.

X SKAUTE! . 1
Tu turi tuojau įsigyti

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS 
STATUTĄ..
Paskirais egzempliorais parduo
dama po 2 litu, skautams per 
draugoves.— 1,50 lt.

Vyr. skautų štabas, 
Kaunas, Laisvės alėja nr. 20.

□C ' °
c o

Tobulai įrengta ir nuolat papildoma 
) naujais moderniškais įrengimais i)

i „VILNIAUS“ SPAUSTUVĖ B
U spausdina: laikraščius, knygas, programas, kvietimus, vizitines korteles, U
)) blankus, vokus, atvirutes, bilietus ir, apskritai, visus kitus spaudos darbus. n

Pastebėtina, kad kelinti metai „Vilniaus“ spaustuvė spaus- \
)) dina be „Skautų Aido“ dar beveik visus kitus skautiškus leidinius. į

KABIAS. NEPR1KIRUS0RYBĖS AIKŠTĖ !. TEL. !lf.

; o • * n I
' D □ . ° □ I

VILNIAUS“ sp. Kaune. Nepriklausomybės aikštė 2. Tel. 776. Karo cenzūros Teista.
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