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Šv. Ritierio dienai —

Piešė R. Baden-Powellis.

Su pempių šauksmais ir gervių dainom 
Sulaukėm pavasari- žalią.
Štai jau Patrono švento Jurgio diena, — 
Pavykim mes savąją dalią.

Ir ritieri šaunų minėdami mes, 
Kurs viską aukojo žmonijai, — 
Maldaukim, o jis iš tikrųjų mus nuves, 
Kur mus idealai vadina.

Juk žalias pavasaris juokias aplink,
Juk vėl ežerai jau siūbuoja,
Tai ko gi mums liūsti—dainuojam brolau, 
Lai toliai mums dainą kartoja.

Juk riteris šventas globoja ir veda 
Į šalį, kur meilė, o melo nėra.
Pavasaris šaukia, pavasaris juokias
1 darbą! Į darbą po mūs vėliava!

Kazys Bradūnas.

Kova su
Į pietus nuo mūsų senovėje buvo 

garsus graikų kraštas. Tame 
krašte anais laikais buvo išmintin
gų vyrų, didžių galvočių draugija. 
Tie vyrai vadinos Pitagoriejais. 
Kas norėjo prie jų draugijos prisi
dėti, tas turėjo pirmiau per trejus 
metus visiškai tylėti. Jei kas per 
tiek laiko nė vieno žodelio neištar
davo, tą jie priimdavo į savo drau
giją-

Ką siekė ta draugija ir kam toks, 
rodos, nežmoniškas tylėjimas? Jie 
visą tai darė dėl to, kad ištirtų, kas 
turi stiprią valią, nes nugalėti savo 
liežuvį ir neištarti per trejus metus 
nė vieno žodžio yra labai sunkus 
dalykas.

Tas žmogus, kurs nugalėjo savo 
liežuvį ir jam nebevergauja, tikrai 
yra pagarbos vertas ir laisvas žmo
gus. Kam bus vertas tas žmogus, 
kuris turės kad ir geriausią širdį, 
bet tos širdies liežuvis neklausys. 
Juk dėl menko žodelio, ištarto be 
reikalo, be apgalvojimo, prasideda 
didžiausi barniai, nesutikimai, įš
irsta pačios tvirtosios draugijos. 
Ne vienam tenka paskui labai gai
lėtis dėl ne vietoje ištarto žodžio. 
Ir ištikrųjų nepadoru, kad pagaliau 
ir suaugusį žmogų valdo toks men
kas mėsos gabalėlis, nesuvaldomas 
liežuvis.

Norint nebūti liežuvio vergu, 
reikia kiekvieną kartą pradedant 
kalbėti gerai pamąstyti, kas išeis 
iš tos mūsų kalbos, kokia ji turi 
būti, ir tik tuomet kalbėti, jei rei
kia. O be reikalo nekalbėti! Kas 
taip nedaro, tas panašus į karalių, 
kurį valdo jo paties tarnai.

liežuviu.
Ypač daug blogo žmogus pri

kalba tuomet, kada būna supykęs 
ar pasigėręs. Jam rodos, jog tada 
reikia plūsti pačiais biauriausiais 
žodžiais, ir tuomet pasidarys daug 
lengviau. Tačiau, toks manymas 
yra visai klaidingas.

Kaip tik priešingai atsitinka. Juk 
ne vienam tenka gailėtis ir kentėti 
visą amžių už tai, kad jis prikalbė
jo per vieną valandėlę.

Kas tada daryti? Ar tylėti, kaip 
Pitagoriejai per trejus metus, ar 
kitaip kaip nors pasielgti? Tiesa, 
tuomet gerai išmoktumėme tylėti, 
bet tai per sunku. Kaip manot, jau
nuoliai, ar nebūtų naudinga, kad 
su savo pažįstamais įsteigtumėm 
tokią draugiją, kurios kiekvienas 
narys rimtai pasižadėtų bent vieną 
mėnesį nesibarti, nesikolioti, ne
ištarti nė vieno žodžio, kol jam pik
tumas praeis? Jeigu kuris narys 
negalėtų to pasižadėjimo ištesėti, 
tai turėtų mokėti tam tikrą nusta
tytą pabaudą. O jeigu dažniau tas 
pasikartotų, tai toks narys būtų 
šalinamas iš draugijos.

Vieną mėnesį susilaikius nuo tų 
silpnybių, reikėtų mėginti toliau 
taip pat daryti. Kad taip lie
žuvį nuveiktumėm, reikia mums 
drąsos, šviesaus proto, tvirtos va
lios — žodžiu sakant, reikia būti 
vyrams, o ne virbalams.

Garbingas senų laikų karžygys 
Rymo ciesorius Julius Cezaris, kad 
neištartų nereikalingo žodžio, štai 
ką darė: Jei teko jam kada supyk
ti, jis niekados tuoj nieko neištar

davo, bet pirmiau suskaitydavo 
bent ligi dviejų dešimtų, ir tik tuo- 
met teatsakydavo. Tai labai nau
dingas paprotys, jo galima laikytis 
visiems.

Norėdami liežuvį nugalėti ir lik
ti rimtais bei išmintingais žmonė
mis, pradėdami kalbėti, pirma pa
mąstykim apie ką kalbėsim, kaip 
turim kalbėti, kas išeis iš tos mū
sų kalbos: ar nauda, ar pragaištis 
ir tik tada atidarykim burną. At- 
minkim, kad žodis ištartas yra taip 
pat, kaip paukštis, iš rankų išleis
tas — jo daugiau nebesugausi.

Taip kiekvieną kartą apmąstant 
ir savo žodžius apsvarstant tikrai 
galima nugalėti tą mažą tironį — 
savo liežuvį. Tiesa, nugalėjimas 
nelengvas, bet atsiminkim, kad, 
juo sunkesnė kova, tuo garbinges
nis nugalėjimas. £0
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J. E. Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.

/*"T*>isa Lietuva su džiaugsmu minėjo 15 
t- 4J mėty sukaktis, kaip išrinktas pirmas 

Lietuvos Respublikos Prezidentas.
Po didžiojo karo ir lietuviy tauta pabu

dusi iš ilgo miego, nusikračiusi vergovės 
panely, išsikovojo sau laisvę ir sukūrė 
savo valstybę.

1918 m. vasario m. 16 d. paskelbta ne
priklausoma Lietuvos valstybė. Sudaryta 
laikina valdžia. Jau 1919 m. balandžio m. 
6 d. išrenkamas pirmasis Lietuvos Prezi
dentas.

Pirmuoju Lietuvos Prezidentu Išrinktas 
dabartinis mūšy Šefas Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona.

Didelį pasitikėjimą parodė tada Lietuva 
dabartiniam mūšy Šefui, jj išrinkdama Pre
zidentu, nes A. Smetona nuo pat vaikystės 
dieny buvo sąmoningas lietuvis, giliai mylįs 
savo tėvus, labai branginąs tėvynę, visą 
laiką pasiaukojęs dirba Lietuvos laimei.

Jo biografijoje skaitome, koks Jis buvo 
stropus ir pavyzdingas mokinys, kaip noriai 
ir atsidėjęs dirbo, bet kartu buvo tiesus 
ir nesvyruodamas siekė kilnaus tikslo — 
tarnauti Lietuvai. Už tą buvo pašalintas 
iš mokyklos, daug vargo turėjo išvargti ir 
Iškentėti kol pabaigė mokslus. Už meilę 
savo tėvynei buvo padėtas ir kalėjiman. 
Viską nugalėjo. Pavyzdingai pabaigė moks
lus. Bet neėjo Į svetimus kraštus laimės 
ir medžiaginės gerovės ieškoti. O grįžo j 
tėvynę ir nepaliaudamas ligi šiol dirba jai.

Mūsų prezidentas gimė 1874 m. rug
pjūčio mėn. 1.0 d. Užugiryje, Taujėny v., 
Ukmergės apskr.

Skaityti ir rašyti išmoko namie.
1884 m. pradėjo lankyti pradžios mo

kyklą.
1891 m. įstojo Palangos progimnazijos 

lll-čion klasėn. Progimnaziją baigė labai 
gerais pažymiais ir gavo pirmo laipsnio 
pagyrimą.

1893 jn. mokėsi jau Mintaujos gimna
zijoje. Čia dėl lietuvybės turėjo nutraukti 
mokslą. Išvyko j Petrapilį, kur 1897 m. 
baigė gimnaziją. Ten pat lanko universitetą. 
1902 m. su pasižymėjimu baigia teisiy fa
kultetą ir grįžta j Lietuvą, į Vilniy.

Čia visą laiką aktyviai dalyvauja lietuviy 
judėjime ir greit tampa svarbiausiu mūšy 
tautinio sustiprėjimo vadu.

Steigia draugijas, organizuoja visuome
nę, kuria Ir redaguoja laikraščius. Savo 
gilę mokslą, gabumus ir energiją pašvenčia 
Lietuvos labui.

Ir taip ligi šiol!
Vasarą, rugpiūčio m. 10 d., minėsime 

Jo 60 mėty amžiaus sukaktis.

Didysis skiltininkų sąskrydys Šiauliuose.
C*

IV-6—8 d. d. Šiauliuose įvyko II-asis 
mūsų skiltininkų sąskrydys, kuriame da
lyvavo Šiaurės Lietuvos skiltininkai, viso 
arti 300 asm.

Sąskrydininkai sugūžėjo bent iš 7 aps
kričių. Tirštai buvo apgyvendinti erd
vioje dr. Kudirkos pr. mokykloje.

IV-6 atidarymas. Vyriausio skautinin
ko vardu žodį pasakė vyr. sktn. A. Sau- 
laitis, po to kalbėjo sąskrydžio vadas 
sktn. K. Palčiauskas, komendantas vyr. 
sktn. K. Ubeika. Galingai sugiedotas tau
tos himnas ir pasiųsta sveikinimas Šefui 
J. E. Respublikos Prezidentui A. Smeto
nai ir J, E. Švietimo Ministeriui K. Ša- 
keniui.

Tuoj į darbą. Svarbiausioji ir pagrin
dinė sąskrydžio tema skilčių sistema, na
grinėta įvairiais atvejais,, teoretiškai ir 
praktiškai.

Sąskrydžiui vadovybės ir dalyvių ge
rai pasiruošta. Kiekvienas savo vietoj ir 

žino kaip kas daryti. Skiltininkai gerai, 
kai kurie labai puikiai, įsigilinę į skilties 
veikimo problemas. Todėl šios temos ne- 
grinėjimas buvo nepaprastai sėkmingas 
ir labai gyvas. Diskusijoje dalyvavo ne 
tik skautininkai, bet ir skiltininkai įdo
miai ir naudingai pasireiškė.

Pietauti sąskrydžio dalyviai buvo Iš
skirstyti pas skautų rėmėjus. Kiti rėmė
jai, pav., skautė S. Venclauskienė, p. 
Fledžinskienė, maitino net ligi 20 —• 25 
sąskrydininkų!

Po pietų teoretiškam darbui persikė
lė į vyrų gimnaziją, kur patalpos didesnės.

IV-7. Iš ryto 8 v. prasidėjo labai įdo
mios skautiškų kliūčių lenktynės, skt. 
Dineikos ir sk. Mantailos vadovaujamos. 
Koks didelis subruzdimas. Teisėjais tik
rintojais apie 20 skautininkų. Skautai tu
rėjo vieną uždavinį, skautės (jų buvo apie 
70) — kitą. Pasipylė skautai visomis ga- 
lėmis: skaito laiškus, kuria laužus, klauso 

prakalbų, signalizuoja, pavaduoja, bėga 
ir t. t. Nuotaika entuziastinga.

Vėl gimnazijoje svarstoma skilties pro
blemos.

Vėliau praktiška skilties sueiga į II p.
1. (Biržai).

Ir šiandie pietūs pas geruosius dėdes 
rėmėjus.

Spektaklis valstybės teatre. Naujieji 
žmonės. Čia pasirodo ir vyriausias skau
tininkas pulk. Šarauskas. Sutinkamas su 
didelėmis ovacijomis ir daina. Pertraukų 
metu vėl dainos. Po spektaklio žiūrime 
Palangos sąskrydžio filmos. Puiki.

Skubam į pr. mokyklą kritikuoti bir- 
žėnų sueigos.

Dar keli pašnekesėliai. Skautas Jura- 
šūnas gyvai papasakoja apie dramatiza- 
ciją ir inscenizaciją skautų darbe, psk. 
Paliulis linksmai reklamuoja skudučių ir 
k. tautinę muziką. Ovacijos (gal jų net 
daug buvo. Ta nuotaika tokia puiki per 
visą sąskrydžio laiką).

Dar šis tas ir g u 11.
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IV.8 sekmadienis. Jau 7 vai. prasidėjo 
užsiėmimai v. gimnazijoj. Pirmą žodį tarė 
pats vyriausias skautininkas psktn. Ša- 
rauskas. Pašnekesį laikė vyr. sk. Rozma- 
nas. Ir nagrinėta III-ioji serija apie skil
ties problemas.

Didžiuliam gimnazijos kieme surikiuo
jami sąskrydžio dalyviai. Gražiai prisi
jungia prie praeinančio pulko su orkes
tru ir kartu vyksta į bažnyčią. Kariai su
stoja šonuose, sąskrydininkai sueina į 
vidurį. Per šv. Mišias grojo karių orkes
tras ir giedojo skautai. Gražų pasakė 
šventės nuotaikai pritaikytą pamokslą 
kariams ir skautams.

Iš pamaldų vėl su orkestru grįžome į 
gimnaziją.

Vėl pašnekesiai, diskusijos apie skil
ties veikimą.

Susidarė nepaprastai entuziastinga 
nuotaika, kuri visus sąskrydininkus išvi
liojo į saulėtą kiemą. Čia visi surikiuoti. 
Orkestras sugrojo maršą ir visi pražygia
vome pro vyriausią skautininką ir vado
vybę.

Į pirmąsias eiles įstojo pats vyriausias 
skautininkas, vyr. sk. štabo nariai, tun- 
tininkai, skautininkai ir kit. uniformuoti 
vadai. Ir visi paskui orkestro perėjom 
svarbiausiojnis gatvėmis per Šiaulių mies
tą. Žmonės grūdasi pažiūrėti. Pulkai se
ka paskui.

Po tokio parado susirinkom į salę 
sąskrydžio užbaigai ir iškilmingam aktui.

Įspūdingas įžodis. Duoda bent kelio
lika suaugusių žmonių, senų skautų ir bi
čiulių. Matome gimn. dir. Kartaną, maj. 
Nemajūšką, teatro direkt. Staniulį, art. 
Jurašūną ir kt. Jie tampa vyresniaisiais 
skautais — sk. vyčiais. Atėjo į didelę tal
ką, į talką kurti naują šviesų gyvenimą, 
paremtą skautybės idėja ir siekiantį Lie
tuvai saulėtos atėities.

Perskaitomi įsakymai. Po vyriausio 
skautininko širdingą žodį pasako sk. Pal- 
čiauskas, vyr. sk. Ubeika, sk. v. Karta- 
nas ir k.

Didelės griausminogs ovacijos mūsų 
Šefui J. E. Respublikos Prezidentui A. 
Smetonai. Daug daug kartų valio!

Atsiveria durys — skirstomės. Ta di-

3.LIELA NOMETNE.

Latvijos skautų tautinės stovyklos 
plakatas. 

dingą nuotaika ir tvirtas pasiryžimas ve
da mus į kilnų darbą savo vienetuos. Pa
simokę, pasilavinę ir įsikvėpę grįžtame 
namo.

Kiekvieną mūsų žingsnį sveikino 
džiaugsmas. Tvirtėjam ir didėjam. Drąsiai 
su skautiška vėliava einame į Lietuvos 
rytojų.

Traukiniai išvežioja.

Vakare į tą pačią gimnazijos salę su
sirenka vyresnieji vadovai, skautų bičiu
liai, naujieji skautai vyčiai — skautė 
Venclauskienė suruošė jaukią arbatėlę 
su tikrai skautiška nuotaika.

Ir linksmos dainos ir gražūs tautiški 
žaidimai ir šūkiai vis didino entuziazmą. 
Rimtame ir susikaupimo momente širdin
gai pagerbta pirmoji didžioji skautų rė
mėja — skautė St. Venclauskienė. Ta 
praga prisiminta pirmieji skautų judėjimo 
žingsniai, vargai ir laimėjimai.

Apie 12 vai. vienam kambaryj puikiai 
impravizuotas laužas.

Mylime Lietuvos vandenis.
Vandens skautų vadų kursai-pasitarimas 1934.IV.6—8, Kaune.

Dalyvavo per 50 vadų.

IV.6. Vyriausias skautininkas pulk. Š a- 
r a u s k a s atidarė jūrų skautų vadų pa
sitarimą, džiaugdamasis, kad taip gausiai 
iš visų Lietuvos kampelių sulėkė jūrų 
skautų vadovai aptarti reikalus. „Mūsų 
tauta per toli yra nuėjus nuo jūros psi
chologiniu atžvilgiu", sako Vyr. skauti
ninkas, „senesnieji sunkiau išjudinti, bet 
jaunieji galima taip patraukti, kad jie 
neblogiau mylėtų jūrą už mūsų bočius, , 
gynusius ją savo krauju. Mes šiek tiek 
jau padarėm, darom keliones, lankom pa
jūrį, bet reikia dar daugiau toj srity 
dirbti. Taigi linkiu, kad šis jūrų skautų 
vadų suvažiavimas-pasitarimas praeitų 
vieningoj nuotaikoj ir skautiškoj dvasioj". 
Iš jaunų krūtinių išsiveržia mūsų Šefui 
ir prijaučiančiai visuomenei garsūs skau
tiški „valio".

Inž. pulk. 1. Michelevičius sa
vo pašnekesyje jūrininkystės pradai 
Lietuvoje supažindino su mūsų laimėji
mais ir klaidomis jūrininkystės srityje 
nuo XII amž. „Mūsų tikslas yra padėti 
tautai išeiti į jūrą. Tam reikalinga jūros 
meilė. Žymus jūrininkas yra pasakęs; Jū
ra nemėgsta ir atstumia tą tautą, kuri jos 
nemyli". Mes istorijoj turėjom gerų pro
gų išeiti į jūrą, bet permažai buvo užsi
degimo ir meilės. Turėjom dvi jūras — 
abi praradom. Ir kaip sako mūsų jūrų 
prekybos istorikas Šliupas, tapom tik 
„kromnikais" neužėmę pozicijų. Mūsų 
vandenis raižo svetimi laivai, mūsų uostą 
aptarnauja svetimieji jūrininkai. Laikas! 
Laikas ir lietuviui išeiti į plačiąją jūrą — 
į tą tautų parodą, kur tautas reprezen
tuoja jūrininkai ir jūrų laivai papuošti 
tautinėmis vėliavomis. Veltui, tačiau, geri 
uostai ir laivynai, jei tauta nesiveržia į 
jūrą išplaukti. Jūs, jaunieji jūrų skautai, 
čia daug galit padėti patys suprasdami 
ir visuomenėje skleisdami tą jūros meilės 
ir mūsų tautinio laivyno idėją“.

Po trumpos pertraukos į mus prabyia 
;kautams žinomas, didelis Liet, vandenų 
iinovas ir turizmo mėgėjas, prof. Kolu
paila. „Reikia skirti vandens sportą 
nuo turizmo", pradeda profesorius. „Mes 
nesiekiam rekordų, mes tik norime pa
žinti kraštą. Turizmas bendrai padarė di
delę pažangą. Man teko matyti daug 

z| stovyklą.
Pirmi spinduliai, lyg ugniniai žirgai, 
išsidriekę padangę plačiai.
Aušo rytas gražus, baltas rytas ramus, 
liūliuodamas gamtą visus...
Iš miesto ribų, iš gatvių tamsių 
laukais nusijuosė skautų būrys 
Koks džiaugsmas visų kiek daugel 

[dainų 
susipynė, kryžiavosi kaip sūkurys! — 
Rausvam chorizonte — vos užmatai: 
nusitiesė miško juosta žalia; 
jon veržės daina, kaip sakalai, 
jon pynės daina: ten stovykla !..

V. Miliūnas.

Viskas pasibaigė. Namo. Drąsiau kur
ti naują skautišką gyvenimą. Visur ir vi
sada. B. G.

kraštų, bet papasakosiu jums apie tokį 
apleistą kraštą — Okupuotą Lietuvą. Aš 
nustebau pamatęs kiek daug Vilniaus 
krašte keliaujama (žinoma, tai keliauja 
daugumoje ne vietiniai, o lenkai iš Didž. 
Lenkijos). Man teko prie Naručio ežero 
sutikti turistą, kuris iš to ežero plaukė į 
Varšuvą (!). Pernai Lenkijoj buvo masinis 
įplaukimas, kuriame dalyvavo 1000 baida
rių. Šįmet mėginsime ir mes ką nors pla
tesniu mastu padaryti.

Geriausias turizmas vandens keliais. 
Prie vandens rasite gražiausius vaizdus, 
kelionė pigi, maisto ir nakvynę gauti 
lengva. Tūkstančiai keliauja. Pas mus 
keliaujama permažai. Kodėl pas mus tu
rizmas menkai plinta? Mums trūksta tu
ristinės propagandos — reklamos, trūks
ta turistams viešbučių, trūksta patogumų, 
trūksta to turistų viliojimo, o mums pa
tiems trūksta užsimojimo ir noro ke
liauti. Kitur tą visa rasite. Turistams iš
leisti kelionių maršrutai su įvairiais pa
aiškinimais, įvairiais keliais. Vien Klai
pėdos kraštui yra išleista 90 įvairių marš- 
rūtų (vokiškai). Lietuvoje turėtų būti iš
leista keli šimtai tokių kelionių aprašy
mų.

Nenusiminkim! Pradžia yra — Skau
tų Aidas išleido knygutę Mūsų vandens 
keliais, ja turėtų pasinaudoti skautai — 
turistai. Mes permažai vertiname tą di
delę laimę, kad turime išėjimą į jūrą — 
langą į pasaulį. Mūsų Nerija, mūsų eže
rai su gražiausiais vaizdais dar daugeliui 
nematyti. Keliaukime! Mūsų kraštas ra
mus ir beveik nepriseis susidurti nei su 
tvarkos ardytojais nei su saugotojais. 
Skautai plačia vaga toj srity pradėjo 
dirbti. Be vandens kelionių konkurso su 
premijomis šiemet liepos m. bus masinis 
plaukimas — vandens paradas, maršru
tu Alytus — Kaunas, vėliau manoma 
ruošti kitais maršrutais, pav., Kaunas — 
Klaipėda, Kaunas — Karaliaučius, Kau
nas — Ryga ir kit. Keliaudami fotogra
fuokite! Būtinai fotografuikite. Tvarky
kit kelionių albumus, patys keliaukit ir 
kitus raginkit keliauti.

„Navigare necesse esi..." baigė profe
sorius. Po paskaitos ekrane mums pa-
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Molinos d’ena ir vilkiniui pauhšfyčiij jžodžio šventė
Skautiškame gyvenime Motinos Die

nos šventę švenčiant daug kur ir vilkiukų 
paukštyčių įžodžio iškilmės atliekamos.

Ta proga čia patiekiu keletą pastabų 
ir patarimų dėl tos dienos iškilmių, ku
riomis gal ir bus pravartu kai kam pasi
naudoti.

Vilkiukų paukštyčių judėjimas šiuo 
metu kaip tik tvarkymosi ir formavimosi 
laikotarpį gyvena. Ypatingai mažuose 
miesteliuose, dar labiau kaimuose, tiek 
vaikams, tiek jų tėvams vilk, paukšt, 
auklėjamojo darbo pakraipa ir turinvs 
yra nežinomas, ne kartą blogos valios 
žmonių neigiamai nušviečiamas. Todėl 
gražiai, rimtai pravedamos, tėvams ir apy
linkės visuomenei dalyvaujant įvairioms 
šventėms ir įžodžiui taikomos sueigos tu
ri labai didelės reikšmės v. p. organiza
cijos populiarinimui.

Tikrai gražiai ir kilniai nuotaikai su
daryti būtina yra iš anksto vispusiškai 
šventei pasiruošti. Ir juo daugiau rūpesčio 
ir širdingumo bus padėta atliekiant pa
ruošiamąjį darbą, juo didesnis bus pasi
sekimas, juo daugiau palankių bičiulių 
susilauks vieneto vadas savo darbe.

Pirmiausiai reikia numatyti vieta, lai
kas, programa.

Motinos Dienai švęsti sueiga numato
ma pastogėje — mokyklos salė ar klasė.

Miestuose gali būti patogus laikas ir 
Motinos Dienos išvakarėse iškilmes at-

demonstravo per 200 vaizdų iš kelionių 
mūsų vandens keliais. Taip baigėsi pir
moji jūr. skautų vadų pasitarimo diena.

Kitą dieną sktn. Čepas turėjo pa
šnekesį iš skautų ideologijos, kur pabrė
žė, kad jūrų skautai turi pasilikti skau
tais be jokių išimčių ar komentarų pra
silenkiant su skautų įstatais.

Pasktn. j. Įeit. B r. M i c h e 1 e v i- 
č i u s kalbėjo apie L. jūrų skautų tiks
lus, pažymėdamas, kad mums reikia su
kurti lietuvišką jūrų skautų tipą. Mes 
šiek tiek dirbam, bet ar ne permažai? 
Ar ne per menkas tempas? Mes neturim 
apsiriboti specialybėmis, vandens spor
to srityje, mes turime išjudinti ir plates
niąją visuomenę, mūsų tautinio laivyno 
ir jūros propagandos srityse. Pažvelkim 
į mūsų neorganizuotą jaunimą. Jaunimas 
apsnūdęs, dvasioj merdintis, be užsimo
jimų, kaip stovintis vanduo kūdroje, be 
srovės, be išsisiūbavimo. Sulyginus su ki
tais mes atsilikę. Negerbimas savęs ir 
kitų, stoka rizikos ir veiklumo — štai 
mūsų jaunumo ydos. Trūksta tautinio 
įsisąmoninimo. Jūrų skautas turi būii 
energingas, mandagus savo, kaip lietu
vio, taip skauto, teisių gynėjas. Turim 
daugiau jaunimo tarpe išplėsti vandens 
sportą. Per sportą auklėjama drąsa, sa
varankiškumas, draugiškumas ir kitos ge
ros ypatybės. Jūrų skautas nebūtinai tu
ri būti jūrininkas, o jūrų skautų idėjai 
platinti tinka visos vietos, ir ne prie jū
ros esančios. Jūrų skautai kuria ne jūri
ninkus, o tik ruošia visuomenę ir save jū
rai. Tie principai padės mums išauklėti 
jaunuolį — jūrų skautą.

Išklausyta psktn. A. Plėtos paskai
ta „Lietuvos vandens ir teisė juose *. 
Aptartas naujas L. Jūrų Skautų regulia- 
mino projektas, vasaros darbai, bendra 
jūrų skautų stovykla Nerijoje, kelionės 
vandenimis, dalyvavimas Latvijos skautų 
jamboree — stovykloje ir kiti reikalai 
bei sumanymai.

Jūrų skautų vadų pasitarimas baigtas 
uždėjus Karo Muzėjuje gėlių prie pa
minklo žuvusiems už Lietuvos laisvę.

H. C. 

likti, tačiau kaime būtinai sekmadie lį 
patogu daryti, turint galvoje tėvų atsi
lankymą.

Programa galima šitokia numatyti:
1. Sueigos pradžia.
2. Pašnekesys.
3. Įžodis.
4. Pasirodymai.
Pirmoj eilėj keletas žodžių dėl pasi

ruošimo pasirodymams.
Pačių skautukų kombinuotus tik la

bai vykusius svečiams įdomius vaidini
mėlius ar inscenizavimus galima rodyti. 
Silpnučiai vaikų kūrinėliai tik pačius vie
neto narius ir vadus sudominti gali, kaip 
savarankus darbas. Teko pastebėti kai 
kur, kad suaugę svečiai nelaukę galo lo
kių pasirodymų išeina iš skautiškos su
eigos.

Todėl Motinos Dienos ir vilk, paukšt, 
įžodžio šventei, kai tikimasi daugelio 
svečių susilaukti, pasirodymus turi pats 
vadas parinkti ar kombinuoti ir labai rū
pestingai juos paruošti. Sueigoje pašne
kesys ir įžodžio apeigos užims gana daug 
laiko, todėl pasirodymas turėtų būti ne
ilgas.

Šių metų Motinos Dienai, tur būt, jau 
vadai yra pradėję rengti pasirodymus. Ta
čiau, jei dar kam trūksta medžiagos, siū
lyčiau pasirinkti vieną šių veikalėlių: iš 
v. p. ėjusio 1931 m. „Vyturio“ vaizdelis 
vardu „Puodelis medaus“, iš Sk. Aido 
1931 m. 21 nr. paskutinį kartą* ir „Va
dovės“ (skaučių laikraštis) 1933 m. 2—3 
nr. „Sapnas miške". Trečiame veikalėty 
vaidina mergaitės, bet kai kurių vietoje 
galima ir berniukus paimti.

Jei savo apylinkėje vadai tų veika
lėlių negautų, mielu noru galėčiau pri
siųsti, kurie būtų reikalingi.

Šalia vaidinimėlio tinka padainuoti, 
plastiškų dalykėlių, gyvų paveikslų ir 
eilėraščių tai dienai pritaikintų parodyti.

Paruošiamieji darbai įžodžio apeigoms.
1. Įžodžiui prisiminti labai tinka paruoš

ti tam tikras didoko formato gero popie- 
rio lapas, papuošti jis tautišku ornamen
tu, skautų ir skaučių ženklais, ar kitais 
kokiais skautiškais piešiniais ir užrašyti: 
pav., „Šiaulių tunto II vilk, paukšt, drau
govės įžodžio apeigų, įvykusių 1934 m. 
gegužės m. 6 d., aktas. Toliau įrašomas 
įžodžio tekstas. Akte pasirašo davusieji 
įžodį. Tinka, kad akte ir garbingiausieji 
svečiai pasirašytų. Tame pačiame lape 
tinka išrašyti obalsis, šūkis ir v. p. įsta
tai. •

2. Pasirūpinti turėti tautinę vėliavą, 
pakilimas pasilypėti v. p. duodant įžo
dį, Vilniaus pilies, Gedimino stulpų leli
jėlės ar rūtelės pavidalo aukuras, kurio 
viduje įrengti elektros lempelę.

3. Patikrinti ir prižiūrėti uniformas, 
pasirūpinti, kad kaklaraiščiai būtų vie
nodo didumo ir spalvos, įsigyti žvaigždu
tes.

4. Padaryti įžodžio apeigų repetici
jas. Nesupažindinti su įžodžio apeigom 
vaikai kartais nežino į kur pasisukti, ka
da saliutuoti, jaučiasi nejaukiai. Nepasi
ruošimas gadina harmoniją. Įžodžio me
tu, rimtai iš anksto pasirengus, susidaro 
labai graži, mistiška nuotaika ir didelio 
įspūdžio padaro ne tik vaikams, bet ir 
suaugusiems svečiams. Ypatingai gerai 
reikia apgalvoti visas pozicijas, kai maža 
vietos.

Visas vienetas išrikiuoti skirtoj jam 
vietoj. Pasirengę įžodžiui davus komandą 
išeina pirmyn ir iš ūgio sustoja pusračiu, 
mergaitės vienoje pusėje, berniukai ki
toje. Ties viduriu pakilimas su aukuru ir 
vėliauninkai su vėliava. Iš eilės vienas 

vaikas eina ir pasilypėjęs, veidą atkrei
pęs į vėliavą, didžiuoju saliutu saliutuo
damas taria įžodį. Toliau mažuoju saliu
tu saliutuodamas kairiąja ranka paėmęs 
pabučiuoja kamputį vėliavos. Nuo vė
liavos saliutuodamas mažuoju saliutu eina 
pYie vado, kuris užriša kaklaraištį ir maz
gelį. Prieš einant į savo vietą pasako 
„Vis budžiu!“. Pasisukimai visur tvarkin
gi. Visa draugovė įžodžio tekstą sakant 
saliutuoja didžiuoju saliutu. Apeigoms 
pasibaigus visi grįžta tvarkingai į savo 
vietas. Vadas repeticijas darydamas nu
teikia vaikus įžodžio apeigas kaip :r 
šventomis laikyti, o mažieji skautukai 
tikrai mokės kilniai tą valandą jaustis.

Kiti pasiruošimai.
Salės puošimas. Pirmoj eilėj 

reikia pasirūpinti gražų Dievo Motinos 
paveikslą. Tinka ir šiaip gražus motinos 
paveikslas. Berniukai iš fanieros gali iš
plauti įvairių dalykėlių: skautišką lelijė
lę, rūtelę, grupes, vii. p. prie motinos, 
motiną prie lopšio, Rimšos motiną, moti
ną išleidžiant sūnų Tėvynės ginti ir kt. 
Mergaitės panašių daiktelių gali išsiuvi
nėti ir į rėmelius po stiklu įstatyti.

Tuos darbelius pakabinti sienose. Dar 
tinka patalpos sienas ir jose pakabintus 
paveikslus papuošti kad ir iš balto gof
ruoto popierio dailiai padarytais, labai 
stambiais (kokių 25 cm. dydžio), lelijų ir 
žibučių iš mėlyno popierio padarytais 
žiedais. Sienose padėti gražiai išrašytas 
šūkį, įžodį, įstatus, kai kuriuos papro
čius.

Tiems darbams vadas padaro talką 
mokytojų, tėvų. Daugiausiai prižiūrimi 
padaro patys vaikai. Pasirūpinti mažų 
staliukų ir ant jų pastatyti vazonus gy
vų gėlių. Pasirūpinti lietuviškų kilimų 
stalams ir estradai užtiesti.

Kvietimai svečiams. Juos 
gali patys vaikai parašyti. Kviesti pirmoj 
eilėj skautų vadovybę, motinas, artimųjų 
draugovių atstovus. Tik reikia vengti 
kamšaties. Dėl to dažnai nukenčia pačių 
iškilmių įspūdingumas.

Adresas motinai. Vienai motinai, pav., 
tokiai, kuri didžiausią šeimą išauklėjo, 
parengti adresą su širdingu pasveikinimu.

Tai tiek tuo tarpu.
Kaip visa sueiga pravesti ir pašneke

sys bus kitame Sk. Aido nr.
Pasktn. V. Arminaitė.

Čia viduryj stovintį Jūs matot vieną mū
sų vilkiuką — 10 metų Juozuką iš Kauno; 
jis Šveicarijoje taip praleido pusantrų me
tų, greit galėsiąs grįžti į Lietuvą, o da
bar per Sk. Aidą siunčia visiems širdin

gų linkėjimų!
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MUSU SEIMOB NAUJIEM

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ.
Vyr. sk. štabui nutarus, vieto

se galės būt švenčiama ir V-6. 
ar IV-29. Patrono dienos sveiki
nimams rašyti pernai yra išleis
ti specialūs atvirukai.

MOTINOS DIENA — V-6.
Būk ko geriausias savo motu

tei ir atlik kitas pareigas, suriš
tas su ta diena.
MŪSŲ SKAUČIŲ VADOVYBĘ 
aplankys Latvijos skaučių vado
vės. Jų laukiama apie IV-21.

SODINSIME MEDELIŲ.
Kėlėm inkylėlių paukščiams. 

Dabar sodinsime medelių. Tuoj 
tvarkysime karių, visuomenės 
veikėjų ir k. kapus, sodinsime 
gėlių, laistysime. — Gražinsime 
ir puošime Lietuvą.

SKAUTŲ AIDAS 9 nr. 
išeis balandžio mėn. pabaigoje.

Dar galima užsiprenumeruoti 
Skautų Aidą 1934 metams.

PAVASARINĖS IŠKYLOS.
Balandžio - gegužės - birže

lio mėn. yra iškylų mėnesiai. 
Vienos dviejų dienų iškyloms 
dabar prasideda pats geriaus'as 
laikas. Gi birž. - liepos - rugpiū- 
čio mėn. bus stovykloms ir il
gesnėms kelionėms.

Ar turi
dr. K. Avižonio 

knygą

Kaip stovyklauti?
Puikus veikalas visiems.

Kaina 5 litai.

SKAUTUKŲ ŠVENTĖ.
Įžodis.

1934.IV.7. Kauno r. t. jaunųjų 
skautų-čių skyriaus Vilijampolės 
— Veršvų rajono., vadovaujamo 
mok. Vilpišausko ir rajono vie-

Vandens - jurų skautų vadų pasitarimo (IV-6—8) dalyviai ir vadovai.

SKAUTININKIŲ PASITARI
MAS.

Skautininkių pasitarimas įvyko 
š. m. balandž. mėn. 8 d. Kaune. 
Aptarta svarbūs bėgamieji skau
čių ir skautininkių reikalai. Da
lyvavo sk-kės ir iš provincijos. 
Pasitarimui vadovavo pati 
skaučių vadė vyr. sktn. S. Čiur
lionienė.

SUDARYTA KOMISIJA 
rengti pasiruošimą į latvių skau
tų tautinę stovyklą. Norinčių 
dalyvauti latvių jamboreej susi
darys koks 100 — 120 skautų. 
Užsiregistruoti ne vėliau, kaip 
ligi V-15.

Šiemet visi plaukiosime mūsų vandens keliais. (Tarp kita ko •— 
nebaisiai: čia matome mūsų vandens kelionių organizato
riaus prof. S. Kolupailos dukre les, plaukiojančias Nemune).

netų vadų mok. pask. Barmš- 
kytės, ir sk. p, mok. Vilpišaus- 
kienės, buvo iškilmingas jaunųjų 
skautų-čių ir skautučių įžodis.

Į įžodį atsilankė tunto j. skau
tų-čių skyriaus vadas, sktn. j. 
Įeit. Bulota, Vilijampolės šaulių 
b. vadas ats. j. 1. Virakas su šau
liais, pradž. mok. vedėjas mok. 
Žemeckas, skautų tėvai, rėmė
jai, jaunalietuviai su stygų orkes
tru ir daug svečių.

Įžodį davė 12 naujų skautų- 
čių ir 20 jaunųjų skautų-čių. Po 
įžodžio buvo pasakyta svečiams 
turiningų kalbų, o nauji skautai 
širdingai sveikinti. Po skardžių

BUS PASKELBTI KONKUR
SAI.

Greit Sk. Aidas paskelbs du 
konkursu — vandens kelionių ir 
2. fotografijų. Sąlygos kitam S. 
A. nr. Premijų duos ir stambios 
firmos.

SUSITVARKYTI UNIFORMAS.
Prieš šv. Jurgio ir Motinos die

ną kiekvienas skautas turi tu
rėti jau tvarkingą uniformą. Pra
sideda pilnos uniformos dėvėji
mo sezonas. Čia jums į talką ga
lėtų ateiti sk. reikm. tiekimo 
skyrius.

vis budžiu ir valio buvo sugie
dotas tautos himnas.

Po to prasidėjo linksmoji da
lis, kur gražiai pasirodė Veršvų 
rajono jaunieji skautai-tės, iš- 
pildę tris skautiškus vaidinimė
lius, deklamuodami, sudaryda
mi gražų baletą, iš 60 jaunųjų 
skautų-čių choras padainavo 
apie 10 skautiškų ir liaudies dai
nelių, dėl ko sužavėti svečiai 
entuziastingai plojo. Visų vei
duose spindėjo džiaugsmas, kad 
ir jaunieji skautai moka pra
džiuginti savo tėvelius ir teikia 
jiems vilties būti pavyzdingais 
žmonėmis.

PLAUKIAM...
Alytus. Vysk. Valančiaus sk. 

vyčių būrelis kuria vandev 
skautus. Skautukai ir sk. rėmė
jai šiam sumanymui pritaria .r 
jį remia.

— Kauniečiai! Iki greito pasi
matymo! Nes alytiškiai yra pa
siryžę su p. S. Kolupaila plaukti 
ne tik ligi Kauno ar Klaipėdos, 
bet ir ligi pasaulio krašto!

Siunčia: „Congorila“. 
NAUJIENOS IŠ ŠEDUVOS.
—■ Draugovėje veikia skilti- 

ninkų kursai, kuriuos lanko 19 
skautų-čių. Kursams vadovauja 
dr-kas skiltn. J. Šereiva. Pa
šnekesius laiko dr-vės globėjai: 
mokyt. Kongiseraitė. Ūdras ir 
vid. m-los mokyt, p. A. Blažys.

— Draugovėje yra per 50 na
rių. Vid. m-loje sudaryta nauja 
Balandžių skiltis. Skautai sugy
vena labai gerai, nors \dr-vej 
yra įvairios padėties skautų — 
mokinių ir nemokinių.

Sakalėlis.
NESNAUDŽIA IR UŽPALIUOS.

Užpalių skautai dažnai da . 
sueigas ir rengias patyriifk 
laipsn. ir mano po Šv. Velykų 
laikyti egz. Skautams daugiau
sia padeda mokytojas p. J. Jan
kauskas ir direktorius p. A. 
Paltanavičius. Yra skr. remti 
dr-jos skyrius. Pavasarį rengsi
me iškylas. Per Velykų atosto
gas Visi skautai padarys po 
inkilėlį paukščiams.

Nikodemas.
RIETAVO VAKARAS IR 

ŠVENTĖS.
— 11.10. vid. mok. skautai su

ruošė vakarą. Vakaras puikiai 
pasisekė. Ir gryno pelno 100 lt.

— Skautų globėjo Šv. Kazi
miero šventės proga Rietavo 
vidurinės mokyklos skautai-ės 
organizuotai su savo vėliava da
lyvavo mokinių pamaldose. Va
kare mokyklos salėj įvyko iš
kilmingas įžodis, kurį davė 7 

. ’’andidatai. Paskui buvo pro
grama, kuri praėjo skautiškoj 
nuotaikoj. Sempre animate.
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REIKŠMINGAS DEŠIMTME
TIS.

Šiauliai. 1934.IV.15 dvi di
džiausios Šiaulių draugovės 
švenčia savo gyvavimo dešimt
metį: I Mirgos ir II Dariaus— 
Girėno. Šios dr-vės Šiauliuose ir 
aktyviausios. Kiekviena iš jų 
turi ipo 75 skautus-es.

Dariaus ir Girėno d-vė pir
miau vadinosi Lapinų d-ve ir hk 
šiemet jai buvo suteiktas bran-, 
giųjų karžygių vardas. Tenka 
pažymėti, kad tuo vardu ji buvo 
pavadinta pati pirmoji visoj

1924.1.20. iš I Vytauto dr-vės 
įsisteigė atskira Lapinų skiltis, 
kuriai vadovavo Ign. Tomašaus- 
kas. Jis ir yra šios dr-vės įkū
rėjas. Po jo draugovei vadova
vo: Norvaiša, Grinius, Majaus
kas, Gontis, Baliukas, Urbėtis. 
Tvirčiausia dr-vė buvo prie pir
mųjų draugininkų. Majauskui 
vadovaujant ji laimėjo gen. Bur
to skydą.

Dabar dr-vei vadovauja vyr. 
skilt. Edv. Danilevičius (8 kl. 
mok.) — draugininkas, skilt. 
Bložė VI. — adjutantas ir pa- 
skilt. Šimanskis (8 kl.) — būri- 
ninkas. Draugovėj veikia šešios 
Skiltys. Nuo pr. rudens: suruoš
ti du vakarai, literatūrinis ska i- 
to teismas, beveik visi skau'ai 
paruošti egzaminams ir vieną 
laipsnį aukščiau; įsigyta d-vės 
vėliava ir kiti smulkesni daly
kai; be to, aktyviai dalyvauta 
skiltininkų kursuos, skiltininkų 
sąskrydy; prisidėta prie jaunų
jų skautų inkilėlių šventės ruo
šimo; daugiausia iš visų draugo
vių paaukota senelių prieglau
dai. Dariaus ir Girėno d-vė pa
ti pirmutinė (iš skautų vienetų) 
paaukojo didvyrių Dariaus ii 
Girėno paminklui statyti (75 lit.). 
Dabar manoma pradėt iškylauti 
bei stovyklauti. Pavasariška 
šypsena visur ir visada lydi mū
sų skaisčiuosius veidus,

J.
NAUJI SKAUTŲ RĖMĖJAI. 

KRETINGA.
III.17. Įsisteigė sk-tams remti 

dr-jos skyrius, įsirašė 19 narių. 
Skyriaus valdyba: adv. Petro- 
taaitis (pirmininkas), p. Narnienė 
(sekretorius) ir mokyt. Plauši- 
naitis (kasininkas). 

ROKIŠKĖNAI MOKYTOJAI 
NUBUDO.

11.10 ir 11 d. įvyko Rokiškio 
apskr. I ir II raj. pr. mokyki, 
mokytojų konferencija. Šioj kon
ferencijoj, be kitų klausimų, bu
vo gvildenama skautybė. Tuo

Užteks snausti -— kibk į darbą!
Pieš. R. Baden-Powellis.

reikalu kalbėjo p. tunt. v. sktn. 
Rozmanas — „Skautybės ideo
logija“, p. insp. Kažemekaitis 
„Skautų veikimas pr. mokyklo
se“, p. mokyt. Stulgys. — „Skau
tų raštinė“. Be to, p. mok. Stul
gys su savo jaun. skautų dve 
pademonstravo jaun. skautų su
eigą, kas mokytojams labai pa
tiko. Po konferencijos susiorga
nizavo skautų vyčių ir vyresn. 
skaučių d-vė. Įstojo apie 45 mo- 
kytojai-os. Visi mokytojai pasi
ryžo steigti savo mokyklose 
jaun. skautų draugoves. Kerti
niai akmens yra visuose apskri
ties kampuose.

Dėkui Tau, Tuntininke, kad 
savo nuoširdumu parodei mums 
kelią į skautybę, Dabar jokios 
kliūtys neapvils.

Mokyt. KaVa.

Ar atsiska’tei 
už
Skautų Aidą?

Sumokėk pinigus 
ir grąžink neiš
platintus nr. nr. 

Visi turi ligi cento 
atsiskaityti.

RAMYGALOJE GERAI 
DIRBAM.

— Ramygalos vid. mok. yra 
skautų ir skaučių dr-vės. XI.26. 
buvo surengusios vakarą, kuris 
davė pelno 123 lit. Dr-vių su
eigos įvyksta kas antrą savaitę. 
Per sueigas turime pašnekesių, 
kartais pakalba mok. p, J. Zas- 
tarskis. Skiltys per sueigas pa
sirodo iš eilės.

— III.4. visi skautai-tės atli
ko išpažintį ir priėmė Šv. Ko
muniją. 18 vai. gimnazijos salėje, 
dalyvaujant gimn. direktoriui, 
mokytojams, mokiniams ir skau
tų tėveliams, įvyko sueiga. Su
eiga pradėta malda. Skautų 
draugininkas mok. G. Liberis r 
mok. M. Kielaitė laikė pašne
kesius. 5 skautės ir 3 skautai 
davė įžodį. Buvo pasirodymai 
scenoje. Sueiga baigta tautos 
h.mnu. S. K.

Mielam savo bendradarbiui

pasktn. VI. Kašauskui,
B jo motutei mirus, skautiškos užuojautos reiškia

Vyriausias Skautų Štabas.

Psktn. VI. Kašauskui dėl jo mylimos motutės 
mirties gilią užuojautą reiškia

L. Studentų Skautų Korp! „Vytis“.

ŠVĖKŠNOJE.
O ko ta Švėkšna? Nejaugi 

ir ten skautų yra?! Nustebs ne 
vienas skautiškas egzempliorius. 
Visai natūralu. Švėkšnoj Rikar
dų nėra, gondolos, kurion galė
tų sulipt visi skautai-ės ir pasi
kėlę pasirodyt skautiškajai Lie
tuvai, nieks nedirba. Liko vienas 
kelias — skirti pusę plunksna
kočio gromuliui ir rašyt kores
pondenciją.

— Švėkšnoje yra 2 D. L. K. 
Gedimino ir M. Pečkauskaitės 
dr-vės ir S. Daukanto sk. vyčių 
būrelis.

Gedimino dr-vei vadovauja 
mok. psktn. J. Daniusevičius. 
Narių — 27.

— 1923 m. lapkr. 4 d. Švėkš
nos skautai minėjo 3 m. gyvavi
mo sukaktuves. Minėjimo išva
karėse surengė vakarą. Vaidino: 
Būties Sonatą. Pasisekė vispu
siškai. Rytojaus dieną įvyko iš
kilmingoji sueiga, kurioje sk. sk 
kand. davė įžodį. Po daugybės 
sveikinimų gerb. gimn. dir. Pr. 
Samulionis pasakė skautams- 
ėms gražią kalbą.

— Kalėdų 2 dieną Švėkšnoje 
likę skautai plius Vyties Koro! 
porikė surengė neturtingiems 
vaikučiams eglutę. Dalyvavo 60 
vaikučių ir apie 30 tėvelių. Vai
kučių džiaugsmas sunkėsi pro 
gimnazijos sienas, kuris maloniu 
aidu suskambėjo visuomenėj, 
suteikdamas rengėjams atpildą.

— I Lokių skiltis mezgia 
„Mazgą". Turinys žada būti įvai
rus ir įdomus. Daug vietos pa
skyrė stovyklos propagandai.

— Skautai steigia orkestrėlį. 
Organizavimo darbas pavesta 
dr-vės virtuorams sk. sk. V. 
Karmazinui ir P. Endzeliui.

KAS NAUJO SKUODO 
PADANGĖJE.

— Skuodo skautų dešimtme
čio sukaktuvių minėjimas nu
keltas į IV.28—29 d. Paruošfa- 
mieji darbai jau eina.

— Kęstučio dr-vės paskelbtas 
varžytynės pirmosios skilties 
vardui įgyti laimėjo II sakalų 
skiltis, kuriai vadovauja Br. 
Burba.

— Skautiškos spaudos plati
nimo talka Skuode baigėsi gana 
sėkmin&ai. Sk. Aido šiemet čia 
ateina, be pradž. mokyklų, per 
40 egz.

Šešėlio brolis.

TVIRTAIS ŽINGSNIAIS ŽEN
GIAME Į ATEITĮ.

Pandėlys. Mok. M. Kručas 
įkūrė Pandėlio jaunesn. skau- 
tų-čių draugovę. Pirmoji drau
govės sueiga įvyko 11.23. Veikti 
pasisikirstėm į 6 skiltis (4 ber
niukų ir 2 mergaičių). Adjutan
tu paskirtas N. Sriubas. Ligi 
bal. m. 23 (Šv. Jurgio d.) nori
ma prisiruošti egzaminams į III 
patyrimo laipsnį ir tada duoti 
įžodį. Visi turime didelio pasi
ryžimo ir energijos dirbti skau
tiškąjį darbą!

I sk. skltn. A. Vaznonis.
ALIO! PASISKAITYKITE!..
Jei manote, kad ukmergiškiai, 

širvintiškiai ir giedraitiškiai 
skautai birželio mėn. 16.— 28 d. 
Dubingiuose nestovyklaus, tai 
apsirinkate. Mes tikrai stovy
klausime. Jau turime ir stovyk
lom „ministerių kabinetą", į ku
rį įeina: pasktn. B. Štaras — 
virš., v. sklt. A. Stankevičius — 
adj., skilt. J. Juodis- — ūkio 
virš., o komendantu būsiu aš. 
Visas stovyklavimo malonumas 
kaštuos tik 10 litų, kuriuos su
mokėsime natūra: pernykštėmis 
bulbėmis, dešromis, skaniais la- 
šiniukais ir šiųmečiais kiauši
niais.

Mes ne tik kalbame apie sto
vyklą, bet ir kitus darbus dir
bame — vytautiečiai suorgaai- 
zavom „skiltininkų šeštadie
nius“. Svarstom darbo klausi
mus, atliekam įvairių praktikos 
uždavinių, mokomės naujų žai
dimų ir dainų.

O jaun. skautės ir skautai per 
Velykų šventes aplankėm 20 
neturtingiausių šeimų. Alka
niems vaikučiams nunešėm gra
žių margučių, pyragaičių, buter
brodų, o sergantiems seneliams 
skanios duonytės, mėsos, dešrų. 
Už tai jie mums be galo dėkingi.

Senas vilkas Umbrasas. 
ZARASUOS.

Nemanykit, kad zarasiškiai 
skautai kaip ežiai miega žiemos 
miegu. 11.24. buvo Vytenio d-vės 
i kyla, III.4 — Birutės d-vės iš
kyla ir dažnai iškylas daro skil
tys. Iškylomis su laužais labai 
patenkinti mažieji skautai — 
kandidatai. Beveik visi skautai 
turi pačiūžas ir kai kurie pašliū
ža®. Šiam sportui, palanki mūsų 
gamta. Bet tą visa reikia dėt į 
sandėlius. Atėjo pavasaris. Bet 
ir šiam laikui mes turime visa 
ko. I. Kurklietis.
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7



tf " . NIKLĄJJ5 BOLTSavo j egLo m ute
(Sprogimas.

Visa Šveicarija buvo sukrėsta. St. Galene skambėjo lan
gų šibos. Grindelvalde visi langai išbirėjo. Durys buvo atplėš
tos. Mediniai namai pasikėlė nuo pamatų ir vėl nusileido į 
vietą. Mūro namuose . radosi plyšių.

Lauterbruno bažnyčioje kunigas sakykloje sakė pamokslą, 
staiga susvyravo ir perkrito. Žmones pagavo siaubas. Bažny
čia siūbavo! Kas atsitiko? Ar paskutinio teismo perkūnas griau
dė? ar jau galas? „Viešpatie, gelbėk! Žemės drebėjimas!" su
riko senas zakristijonas. „Mes esame Dievo rankoje!“ ramino 
kunigas.

Žmonės veržėsi iš bažnyčios, išėję dairėsi ir stebėjosi. 
Niekas nepasikeitė, tik keli langai išmušti.

Visa Šveicarija kartojo vieną klausimą: kas atsitiko?
Merlene prie Ciuricho ežero, direktoriaus namuose, ėmė 

smarkiai skambinti telefonas. Direktorius, kuris ką tik buvo 
atvažiavęs iš ledyno, prišoko prie telefono: „Kas įvyko?"

— Sprogimas Eigerio dinamito sandėlyje.
— Aš tuojau atvyksiu.
— Žmona, aš turiu vykti.
— Kas yra, kas atsitiko?
— 30.000 kilo dinamito išlėkė į orą.
— Ar tunelyje buvo darbininkų?
— To aš dar nežinau.
Ji greit atnešė vyrui skrybėlę ir apsiaustą, ir direktorius 

išvyko.
Ciuriche jis įbėgo į kontorą, tik akimirkai, nes turėjo dar 

suspėti į greitąjį traukinį.
Traukinyje visi kalbėjo tik apie įvykį. Net rimti žmonės 

tvirtino, kad dabar Eigeris bus skilęs pusiau. „Gaila išdidžias 
uolų piramidės", — kartojo aplinkui, — „ir milžiniškos uo»ų 
sienos“.

Tas direktoriui buvo perdaug.
— Eigerio nesusprogdintum padėjęs net milijoną kilo di

namito. O 30000 kilogr. sprogimas jam tik nusičiaudėti.
Traukinys pervažiavo aukštą Šveicarijos sostinės tiltą. Vi

sų akys sužiuro į baltą spindinčią Alpių viršūnių grandinę. 
Taip, visos viršūnės tebestuksojo, lyg nieko nebūtų buvę.

— Tiesa, milžinui žmonių pikta valia nieko negali pada
ryti, tam jis perdidelis.

— Tai jūs manote, kad kas tyčia sprogdino? — Direkto
riaus veidas apsiniaukė.

— Tik vienas Dievas žino, kaip tas įvyko. Mums žmo
nėms tas liks visada paslaptis.

— Ar yra nukentėjusių?
— Rodos, nėra.
— Keleiviai nejautė, kaip jo širdis drebėjo atsakant į šitą 

klausimą!
Interlakene laukė užsakytas automobilis. Lauterbrune 

ekstra traukinys. Šeidege jį pasitiko inžinierius.
— Kiek nukentėjusių?
— Mes dar nežinome. Pakaita iš tunelio negrįžo. Bet jie 

dirbo gilumoje, tai žmonės galėjo likti nepaliesti. Tunelis už
verstas skeveldromis. Įgriuvo lubų uolos keliasdešimt metrų, š 
paviršiaus nieko nemayti. Aš angoje pastačiau sargybinius, aš 
pats ten budėjau laukdamas, gal jie išsikapstys.

— Reikia tuojau nusiųsti per ledyną prie šoninių angų 
žmonių su maistu, ir mėginti išvalyti tunelį.

Nė valandėlės negaišuodami abu vyrai nuskubėjo į tuneli. 
Jie užlipo ant skeveldrų krūvų. Per jų viršų mėgino patekti į 
vidų. Štai priešais kažin kas kapstosi, kaip kurmiai. Tai vie
nas po antro, apdulkėję, iš tunelio šliaužė per skeveldras 
darbininkai.

— Kiek jūsų čia?
— Mes patys nežinome, — atsakė tie, kurie jau išėjo. Jie 

visi susmuko ant žemės, nuovargis buvo perdidelis.
— Atneškit maisto, vyno, duonos! — įsakė direktorius. — 

Duokit patikrinimų knygą!
Vieną po antro skaitė vardus.
— Orlando Cesare!
— Orlando čia!
— Montefiore Ticiano!

Montefiore čia!
b A a\s^‘eP^avo nuo žemės. Pabėgę iš mirties, jie atsa- 

y avo, patys nepastebėdami, savo vardais, o ne numeriais.
— Albertelli!
Tyla.
— Lo Sviccero!
Tyla.
Inžinierius ir direktorius su išgąsčiu pasižiūrėjo vienas į 

antrą. Kaip tik tuodu!
~ Savanoriai pirmyn jų ieškoti!
<4reiko dienų Kristo priešas išėjo pirmasis, po jo dar trys.

u Ulręktorius dar pažiūrėjo, kaip jie vėl įsirausė į ske
veldras, iš kurių ką tik buvo išsikapstę. Paskui jis nuėjo kalbėli 
telefonu su Ciurichu. Paskui ir jis pasijuto nežmoniškai pa
vargęs.

Apsivilkęs griuvo į lovą ir užmigo. Tik štai jis pajuto prie 
savęs kažką šaltą, šlapią, sunkų. Ar tai sapnas? Ar tai už
griuvusi žemė, šaltosį drėgnos uolos? Jam slėgė krūtinę. Ka
žin kas šlapia palietė jo veidą. Jis pabudo. Paspaudė elektros 
jungiklį. Prie jo buvo Barry, padėjęs letenas jam ant krūtines. 
Durys buvo plačiai praviros. Niekados dar šuns akys nesakė 
taip daug, nebuvo tokios reikšmingos, kaip dabar.

— Dar nėra žinių apie juodu? — buvo pirmas direkto
riaus klausimas rytą.

Telefonas skambino be pertrūkio. Ką tik kalbėta su 
Frankfurten Zeitung. Dabar paskambino Newyork Herald. 
Corriere della Sera korespondentas praneša apie savo atvyki
mą. Staiga atbėgo raštinės viršininkas.

— Ponas direktoriau, Kristupas Aplanalpas ir Albertelli 
prie telefono Grindelvalde!

Direktorius pašoko. Jis paėmė telefono triubelę. „Tai 
kaip? — patys! — Taip, visi! — ateikit greitai! — Ne, trau
kiniu!" — jo balsas skambėjo tikru tėvišku nuoširdumu.

— Trys tevyksta tuojau į tunelį atšaukti ieškančius.
Raštinės viršininkas nubėgo pranešti linksmą žinią inžinie

riui, direktorius pasakojo tą naujieną visiems, ką tik sutikęs. 
Newyork Herald turėjo laukti. Tik už valandėlės jis prisiminė, 
kad ir London Times laukia informacijų. Pribėgo prie telefono, 
suriko į jį taip, kad net kambary suaidėjo: „Rašykite: visi iš
gelbėti!"

5?(6ecfe((i.

Kai įvyko sprogimas, visi darbininkai tunelio gilumoje su
kniubo apsvaiginti. Nė vienas negalėjo pasakyti, kaip ilgai to
kia padėtis tvėrė. Pagaliau Kristas pamažu atsikėlė. Tunelis 
buvo pilnas tirštų, sunkių dulkių. Oro! Šviesos! Žibintuvai buyo \ 
užgesę. Jis pamėgino uždegti savo žibintuvą — nieko neišėjo. 
Jis ėjo rankomis laikydamasis sienų. Štai pakaitos vagonas 
Štai mašina. Kur Albertelli? Toliau, į Eismeerio stotį — ten 
yra šoninis tunelis su anga į ledynus. Prisiglaudęs prie angos 
tinklo jis godžiai kvėpavo šaltą kalnų orą.

Štai į uolą atsirėmęs guli Albertelli. Jo veidas išbalęs, 
pažaliavęs. O kur visi kiti?

Jis pakėlė italą. Šis apkabino jį ir pabučiavo.
— Einam!
— Negalima, Kristiano, aš buvau žemai, anga užversta, 

turėjau grįžti. Ten blogas oras, boiana.
— Tai turime pro Eismeerio angą išeiti į ledyną ir ledynu 

nusileisti į Grindelvaldą. Ar tu mokėsi eiti ledynais? Aš švei
caras, aš galiu, bet tu?

— Aš pamėginsiu.
Tai buvo sunkiau, negu Albertelli manė. Tokių šuolių, 

kurie jaunam šveicarui buvo įprasti, italas nepajėgė šokti. „Aš 
negaliu!" , T_ .

— Tu gali! — sušuko Krislas.
Juodu perskyrė pražiota žaliai mėlyna ledo bedugnė.
— Štai! ....
Atrodė, kad Krisito jėgos sustiprino jo draugą, jis peršoko.
_ dabar tikrai nebegaliu daugiau, — vėl netrukus 

nusiskundė. . . ,
— Tai pailsėk truputi, aš irgi pavargau.

(B. d.).
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V. STOVINGUMAS.
Baidarės stovingumu vadinsime jos 

sugebėjimą plaukti tiesioj padėty, ir jei 
kuri nors išviršinė priežastis ją išvestų :š 
tos padėties, vėl grįžti pusiausvyros pa- 
dėtin, veikimo priežastims išnykus.

Ta ypatybė užtikrina mums saugų bai
darės naudojimą.

Priklausomai nuo ašies, apie kurią bai
darė krypuoja, stovingumas esti:

1) Išilginis (išilginis krypavimas apie 
skersinę ašį) ir

2) skersinis (skersinis krypavimas apie 
išilginę ašį).

Pakankamą išilginį stovingumą turi 
kiekviena baidarė, todėl apie jį netenka 
daug kalbėti.

Svarbesnis yra skersinis stovingumas. 
dviejų jėgų (6 ir 7 br.) įtakoje vandens 
Jau žinome, kad plaukianti baidarė yra 
spaudimo jėgos — P, veikiančios verti
kaliai aukštyn. Ji pridėta išspausto van
dens tūrio svorio centre. Šis centras bai
darei pakrypus slenka labiau nugramzdin- 
kas yra prikrautos baidarės svorio cent- 
jėga — veikianti žemyn. Jos pridėties taš- 
to šono kryptimi. Antra jėga yra svorio 
re. Esant kroviniui nejudomam, svorio jė
gos pridėties taškas vietos nekeičia.

Stovingumas prikauso nuo tų dviejų 
jėgų pridėties taškų tarpusavės padėties. 
Jei svorio centras yra žemiau spaudimo 
centro, tai bus taip vadinamas svorio sto
vingumas. Tokia centrų padėtis yra sto- 
vingiausia (6 br.).

Baidarėje, ir daugelyj kitų valčių, yra 
stovingumas — vadinamas formos stovin
gumu. Čia svorio centras pridėtas aukš
čiau spaudimo centro.

Pakrypus baidarei tam tikru kampu, 
kaip matom 7 br., svorio cenras A lieka 
savo vietoje, o spaudimo centras B nu
slenka į naujai susidariusio vandens tū
rio svorio centrą B. Svorio jėga A ir spau
dimo jėga P stengiasi sukti baidarę, kad 

grąžintų ją pirmykštėn padėtin. (brėžiny 
prieš laikrodžio rodykę). Susidaro jėgų 
pora. Šita jėgų pora vadinasi stovingumo 
momentu. Stovingumo momentas apie iš
ilginę baidarės ašį lygus:

St=P. AH
Kaip minėta, pakrypus baidarei jos 

spaudimo centras nusikelia į naują pa
dėtį. Juo platesnė baidarė, juo tas 
centras, prie to paties pakrypimo kam
po, labiau atsitolins nuo savo pirmykš
tės padėties: BB’^BB1 ir taip pat petis 
AHXAH1. Vandens spaudimo tašką B1 ir 
B1 galime perkelti į bet kokį kitą tašką, 
gulintį ant tos jėgos linijos. Perkėlus jį į 
baidarės piūvio simetrijos linijos nn ir jė
gos P linijų suskristymo tašką M, gau
name vadinamą metacentrą. Meta- 
centro aistumas nuo svorio centro A ly
gus:

AH
AM =................ (2)

sinx
Metacentro aukštis priklauso nuo bai

darės pločio (esant platesnei baidarei, 
prie to paties pakrypimo kampo taškas 
H bus toliau į dešinę (B11) ir iš šio taško 
iškelta statmena linija susikirs daug 
aukščiau) ir nuo pakrypimo kampo. Juo 
metacentras randasi aukščiau, tuo yra 
didesnis stovingumas.

Iš (2) gaunam: AH = AM. sinx, įstatę 
AH reikšmę į stovingumo momento (1) 
formulę gausim:

St=P.AM.sinx
Taigi stovingumo momentas, arba 

jėga, kuri stengiasi grąžinti baidarę į 
pirmykštę padėtį, priklauso nuo meta
centro aukštumo (baidarės pločio) ir pa
krypimo kampo. Pakrypimo kampas šioj 
formulėj galioja ligi tam tikros ribos — 
apie 15°.

Dabar jau galime nustatyti sąlygas 
didesniam baidarės stovingumui.

Baidarė privalo:
1) būti kuo platesnė ties vandens li

nija,
2) turėti spaudimo centrą kuo aukš

čiausiai ir
3) turėti svorio centrą kuo žemiausiai.

Du paskutinieji požymiai pasiekiami 
stengiantis apkrauti baidarės dugną.

VI. Pritaikymas plaukti bangomis.
Ankštai su stovingumu yra susijęs bai

darės tinkamumas plaukti bangomis. Ban
goms pritaikyta baidarė privalo:

1) nenerti giliai vandenyje (bangoje), 
taip pat neužšokti ant bangos; nuslea- 
kant nuo bangos nesidaužyti dugnu į van
dens paviršių,

2) dėl bangų smūgių nenustoti grei
čio ir

3) kad bangos neužlietų ir nepritašky
tų į vidų.

Todėl baidarė privalo turėti didelę 
atsarginę keliamąją jėgą. Paprastai skai
čiuojamoji keliamoji jėga (taip pat ir 
mūsų formulėje) žymi tik dalį to, kiek 
viso gali baidarė pakelti.

A = V—P
A — atsarginė keliamoji jėga; V — 

maksimum prikrautos baidarės keliamoji 
galia (iki bortų viršaus); P — normaliai 
prikrautos baidarės vandens spaudimo 
jėga.

Vandens spaudimas turi but kiek ga
lint vienodžiau paskirstytas per visą ilgį. 
Tai gauname parinkę taip vadinamą si
metrinę formą, kuri parodyta (8 br.).

8 br.
Bortai turi būti iškelti, ypač prišakyje 

ir užpakalyje. Dugnas išlenktas.
Užpakalinis ir pryšakinis števnis turi 

sudaryti smailų kampą su dugnu, arba su 
vandens paviršiumi (9a br.). Kiek mažiau 
tinka apvalinti števniai (9b br.).

Daugelis baidarių mažai pritaikytos

9 br.
plaukti bangomis. Todėl jos netinka 
plaukioti dideliais ežerais ir jūromis.

(Bus daugiau).

Vėl vasariški malonumai.

_________ 147
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Šio numerio kaina cent

fUK

Skyrių veda pasktn. H. Rudzinskas.
KONKURSO UŽDAVINIAI. 

Užd. nr. 57.
H. S. iš Likšelio.

Rebusas.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 58.

Hen. iš Lauckaimio.

Penkiomis tiesiomis linijomis atskir- 
kit šias planetas. Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 59.
J. Antano iš Mažeikių.

1) Skautas turi, 2) šautuvo dalis, 3) 
žinomo žmogaus vardas, 4) stovykloj rei
kalingas, 5) mineralas, 6) kūno dalis 
(kilm.), 7) veiksmas, 8) vyr. vardas, 9) ži
nių plitimas, 10) karys, 11) žuvys.

Vietoj skaičių išeina skautui patarimas.
Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 60.
Linksmuolio iš Kauno.

J 7 i 8 |__
o; ■mggga >o u 
_ ■ 12 ......13; 14 H —

15 gg..... ■>....?18
21; ‘16■ 17;19
22; ....i029J
23_ ■ \ Į__

|25 ‘26‘__ |

Paskaitykit gulsčiai: 2) prieveiksmis, 
3) naudingumas, 5) įvardis, 6) atras, 7) 
geografijos žinovas, 9) gaida, 10) jungtu
kas, 12) linksmas berniukas, 17) gėrimas, 
20) vasarnamis, 21) laišką deda į... 22) 
įrankis (daug, galiu), 23) patalpa, 24) vals
tybė, 25) įvardis.

Stačiai: 1) prieveiksmis, 4) gyvulys, 8) 
gaida, 9) skaičius, 11) sen. dievas, 12) mo
kykloj esti, 13) dvibalsis, 14) dangaus kū
nas (kilm.), 15) naminiai gyvuliai, 16) mi
neralas, 17) nam. gyvulys (daug, naud.), 
18) puodo dalis (d. gal,), 19) pinigas, 26) 
„tu“. Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 61.
V. Paliušio iš Kauno.

Į14|2l|18|25|____
|24| 1 |27|2O| 1 |31|22|26| 

|28|6|16|14| |31| 2 |26|14|
124| 6|16| 4 | |29|18|15|3|

Į18Į 6 I14Į 7 Į |27|28|24| 9 Į
Perkelkit lenteles taip, kad pakeitus 

skaičius raidėmis išeitų skautų įsakymas.
Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 62. 
V. Paliušio iš Kauno.

S +(A—k) + (B—a) + (C+1) + (D + d) = X 
A — apavas, B — raidė, C — šūkis, 

D — nekepta duona, X — skautams ži
nomas posakis. Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 63.
Miki - Mauso iš Kauno,

Suraskite salą susidedančią iš 12-kos 
r. Iš gauto žodž. raid, turite gauti šiuos žo
džius: 1) ornamentas, 2) įvardis, 3) van
duo, 4) krautuvėj būna, 5) vardas (nelieti, 
6) gaidų skalė, 7) kaukių balius, 8) senov. 
dievas, 9) moterims rūpi, 10) moters apa
vas, 11) baisus dalykas, 12) upė, 13) paukš
tis, 14) metalas, 15) senov. dievas, 16) ne
laimė, 17) pana, 18) gyvulys. 19) mašinas 
varo, 20) žydiškas vardas, 21) titulas, 22) 
puodo dalis, 23) ginklas, 24) pinigas, 25) 
tvarte esti, 26) Rusijos miestas, 27) spal
va, 28) prižiūrėtojas, 29) įvardis, 30) bal
sas, 31) įvardis, 32) „guzikas“.

Užd. vert. 2 taškais.

Šias juosteles perkeldami, stumdydami 
aukštyn ar žemyn taip sutvarkykit, kad 
išeitų vienas liaudies posakis.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 65.

A. Ambrazo iš Kauno.

Išpiaustykit didžiąsias raides ir sudė- 
kit dangaus kūną.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 66.

Miki-Mauso iš Kauno. 
Šarada.

Naminiam daiktui raidę mainysi — 
Europietį tikrai tuoj matysi. 
Bet jei dvi raides tik keisi — 
Upėn maudytis tu eisi.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 67.

V. Subatniko iš Panevėžio. £'>
Šarada.

Daiktas aš esu naudingas, 
Staliui, kalviui reikalingas. 
Jei gėrimą tu tik geisi, 
Tuoj dvi raides man pakeisi. 
Jam dar raidę pamainysi, 
Slidžią žuvį pamatysi. 
O jei raidę jai pridėsi, 
Tuoj valgį tu turėsi.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 68.

J. Sakalėlio iš Trakų. 
Šarada.

šiaip aš įrankis naudingas, 
Žmonėms labai reikalingas.
Jeigu raidę pamainysi — 
Mano veiksmą pamatysi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 69.

V. Skeivio iš Mažeikių. 
Šarada.

Šventas miestas aš esu, 
Jame nesi buvęs tu. 
Jeigu man toną įdėsi — 
Turtingą valstybę turėsi.

Užd. vert. 1 tašku. '
Užd. nr. 70.

V. Šatinsko iš Kauno.
Šarada.

Laiko matui raidę keisi — 
Dvasininkų laipsnį geisi. 
Bet raidelę jei mainysi — 
šliužą pamatysi.
Šiam raideles dvi nubrauk, 
Ir žmogelį stiprų gauk.

Užd. vert. 2 taškais.

PRANEŠIMAI.
Dar už sprendimus gavo po 33 taškus 

A. Šimkus ir A - Ras. Po 31 tašką gavo 
Lisauskas, V. Selenis ir Gella-Bela. 24 
taškus gavo Išdykėlė.

Arnui iš Alytaus: užskaičiau 33 taškus. 
Sk. A. 2 ir 4 nr. nr. sprend. negavau.

B. Mačiusiu: iš Kulvos: pirmas rebu
sas tiks, tik jį gražiai nupiešk ant balto 
popierio.

Šių sprendėjų prašau atsiųsti savo ad
resus: Dievainio, Gella-Belos, Any-Vaso, 
A-ro, G. Granto, V. Miliūno, R. Rutkaus
ko.

Leidėjas Lietuvos Skautų Sąjunga Redaktorius Antanas Saulaitis

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Tel. 776. f
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