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Kokio norim 
Skautų Aido?

Prade jus naujus Skautų Aido leidimo 
metus, redakcija labai nori gauti dau
giau pačių skaitytojų pageidavimų koks 
turėtų būti Skautų Aidas.

Suprantama, kad pageidavimai bus 
žvairūs, o gal kartais ir visai priešingi. 
Bet tas nesvarbu. Skaitytojų nuomonių 
redakcija laukia, jomis pasinaudos ir, 
bus progos, jas paskelbs Sk. Aide.

Prašome pasisakyti kas labiausiai 193 j 
metų Skautų Aide:

1. patiko (kokie rašiniai, iliustraci
jos, skyriai, koks nr. ir t. t.);

2. kas visai nepatiko (nurodyti 
konkrečiai);

3. kokių skaitytojas turi pageidavimų, 
pasiūlymų, dėl Sk. Aido turinio.

Rašykit tuojau! Redakcija.

Kai suglemba ir išvirsta padžiūvęs, 
papuvęs ir išdrevėjęs medis, mes nesiste- 
bim. Visa, kas gyva gimsta, gyvena ir... 
miršta. Bet kai audra palaužia jauną, 
stiprų, vos bekeliantį savo garbanų vir
šūnę kiek aukščiau viso miško ąžuolą, 
mums tai keista, nesuprantama. Tačiau 
ir taip atsitinka mūsų pasauly: šiandie 
stovim susikaupę ir giliai nuliūdę prie 
naujai supilto Brolio Henriko kapo.

A. a. sktn. Henrikas gimė 1912 m. 
Ukmergėj. Karo metu, buvo su tėvais Ru
sijoj. Po karo augo tėvų ūky „Pragiedru
liuose“ prie Panevėžio. Mokėsi Panevė
žio valdžios vyrų gimnazijoj, kurią 1931 m. 
baigė. Karinę prievolę atliko kariūnu 
aspirantu, 1932 m. išeidamas atsargon
ats. j. leitenanto laipsny. 1932 m. įstojo 
į V. D. universiteto technikos fakultetą. ’ 
Nuo 1935 m. pradžios buvo paskirtas 
Alytaus gimnazijos kūno kultūros moky
toju.

Naujas 
kapas.

Nuo 1925 m. dirbo skautų organiza
cijoj. 1931 m. pakeltas į paskautininkio 
laipsnį. 1933 m. apdovanotas ordenu 
„Už nuopelnus“. 1934 m. pakeltas į skau
tininko laipsnį. Paskutiniu laiku ilgiau 
vadovavo Kauno X-ajam K. K. Vaidoto 
jūrų skautų laivui. Buvo aktyvus vyriau
siojo skautų štabo bendradarbis. Nuo pr. 
m. rudens ėjo sk. vyčių skyriaus vadų 
rengimo dalies vedėjo pareigas. Buvo 
Skautų Aido bendradarbis. Jo darbo 
gražūs viršelių ir kitokie piešiniai puoš
davo dažną Skautų Aido numerį. Pieš
davo ir kitiems keleims žurnalams.

Brolis Henrikas buvo labai daug sto
vyklavęs ir keliavęs savo darbo baidare 
„Pramoga“ ir kitokiomis valtimis mūsų 
vandens ekliais.

Žiauri mirtis užklupo bedirbantį mo
kytojo darbą Alytuj. Mirė, vos porą die
nų smagenų uždegimu pasirgęs, 1935 m. 
sausio m. 18 d. 17 vai. 45 min. Mirė 22-jų 
metų amžiaus! Sausio m. 19 d. automobi
liu nuvežtas pro Kauną į Panevėžį. Kau
ne velioniui paskutinę pagarbą atidavė 
vyriausias skautų štabas su vyriausiu 
skautininku priešaky ir stud. ats. kar. 
korp. „Ramovė", o taip pat gausus ve- 
lionies draugų ir artimųjų būrys. Atsi
sveikinimo kalbas pasakė vyriausias 
skautininkas pulk. vyr. sktn. J. Šaraus- 
kas, korp. „Ramovės“ atstovas ats. j. Įeit. 
J. Žukauskas ir kūno kultūros rūmų var
du — insp. sktn. K. Dineika. Laidotuvės 
įvyko sausio m. 22 d. Panevėžio seno
siose kapinėse. Prie duobės kalbėjo ve- 
lionies buvęs mokytojas M. Grigonis, 
korp. „Ramovės“, Vyriausio Skautų Šta
bo, Panevėžio tunto ir 1931 m. Panevėžio 
gimnazijos abiturientų laidos atstovai.

Ir taip, palaidojom dar vieną tikrą,
gerą skautą. Palaidojom žmogų, turėjusį 
menininko, kūrėjo sielą. Palaidojom žy
dinčią jaunystę.

Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie! 
Sktn. A. Jurgutis.
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Skautą sukis DIsj/jul, 'J.opj^ei bi aktimui
yra kilnių kilniausias, o aplinka, su kuria jiems tenka susidur
ti, labai įvairi ir dažnai nepatogi. Žmonės dar toli nuo to bro
lijos idealo. Skautai imasi jį artinti. Tauras jų uždavinys, bet 
nelengvas.
Dievo įsakymas liepia gerbti savo tėvą ir motiną, taigi ir savo 
gimtąją kalbą, mylėti tėvynę ir savo artimą, dargi save jai paau
koti. Šią tiesą, rodos, žino visi, bet ne visi tesi ją vykinti . Skau
tai ryžtasi, ruošiasi gyveniman, savo prakilniu šūkiu eidami. Už
augę bus vadovai savo tautai ir savo kraštui. Toji ruoša jauniems 
pravartu. Kad žodžiai darbus atatiktų... A. SMETONA

(Skauių Aidas, 1931 m. 1 nr.)

"M /■" — 1*11 * L. S. S. Garbės Gynėjo, vyr. sktn. pulk.ivlusų garbes klausimu l
Organizacijos garbės klausimas, apskri

tai, yra labai sunkus; ir neturint pakan
kamai konkrečios medžiagos, o taip pat 
dar nenusistovėjus mūsų tradicijoms, jis 
pilnai išsiaiškinti beveik negalimas'.

Gyvenimas dabar apskritai sunkus, ir 
ateityje tą sunkumą galės pašalinti tik 
jaunimas. Dabar skautų judėjimas yra 
pasiekęs geresnių sąlygų, kaip anksčiau: 
jame dalyvauja daugiausia jaunimas — 
moksleiviai ir šiaip apsišvietę žmonės. 
Taigi šiuo atžvilgiu skautystės padėtis 
yra geresnė, kaip daugelio kitų mūsų 
krašte organizacijų.

Organizacijos garbė, ypatingai skautų 
organizacijos garbė, yra labai jautrus 
klausimas ne tik visam judėjimui, bet ir 
kiekvienam skautui paskirai. Ir kitose 
organizacijose (pav., karininkų) labai 
aukštai statoma garbės dalykai; taip pat 
labai vertinama organizacijos, jos ženklų, 
uniformos bei tradicijų gerbimas.

Bet kad arčiau paliestumėm garbės 
klausimą, turime nors trumpai prisiminti 

Vyresn. skautin. pulk. 1. Mikas Kalmantas, Lietuvos Skautų ?YV0S tautos, siekia 
Sąjungos Garbės Gynėjas. ' to paties.

gyvenamo momento reikšmę. Šiais laikais 
yra krizė. Krizė, materialinė ir moralinė, 
kuri prasidėjo nuo Didžiojo karo; gi pats 
karas buvo tada aukščiausio laipsnio 
moralinė krizė. Juk kaip galima įsivaiz
duoti tą moralinį puolimą, kokį parodė 
krikščionių pasaulio skerdynės 1914— 
1918 m.

Karui pasibaigus buvo ieškoma išeities 
iš to moralio susmukimo; manyta, kad 
viską pataisys socialistų idėjų jyvendi- 
rimas. Bet kaip jūs gerai žinot, 
kad ir tas nieko negelbėjo. Lai
mės nėra ir ten, kur vadinama „di
džioji laimės šalis” — raudonų rojuje. Jie 
yra gal nelaimingiausi. Žmogaus sielos 
supratimas paneigtas, ir atrodo gyvena
ma tik tam, kad pasotinus kūną; o kū
nas prisotinti labai suriku, ir kažin ar 
galima.

Kituose kraštuose irgi ieškota išeities. 
Pav., Italijoj išaugo fašistinis režimas,
pagrįstas jau kitais metodais, kita tvar

ka, negu bolševi
kuose, būtent: ne 
vienos klasės vieš
patavimu, bet vi
sos visuomenės, vi
sos tautos gerovės 
kėlimu.

Jei pažiūrėsime į 
Vokietiją ir čia 
matysime, kad ir 
jie kelia savo tau
tos klausimus 
aukščiausiai. Atro
do, kad šiuo lai
kotarpiu visos tau
tos sparčiai tvar
kosi, lyg nepapras
tai rūpinasi savo 
kokybės ligi aukš
čiausio laipsnio kė
limu.

Ir visos, visos

Gyvename tautų susipratimo laiko
tarpį, kada ieškoma kelių prieiti prie 
visumos gerovės. Ir čia labai daug vilčių 
dedama skautų pasauliui.

Jei vadinamų skautų judėjimas būtų 
sutvarkytas vienodais pagrindais visam 
pasauly, galima būtų daug daugiau lai
mėjimo tikėtis. Bet kai kurių kraštų 
jaunimas nukreipiamas kita kryptimi; 
pav., kai kurių mūsų kaimynų skautai 
buvo panaudoti grynai šovinistiniems 
tikslams.

Bet yra šviesių reiškinių, kurie rodo 
naują tautoms aušrą. Gal netolimoj 
ateity galime viltis, kad pasaulis labiau 
susipras, o jaunimas pajėgs dar viešpa
taujantį egoizmą daugiau sutelkti visuoti
nos gerovės ir žmonijos laimei.

Bet šiandien dar yra labai daug plė
šikų, Yra ne tik paskirų žmonių plėšikų, 
bet yra ir tautų plėšikų. Turint galvoj 
plėšikų — tautų siekius, susidaro vaiz
das, kad tarp žmonių ir tautų įgyvendint 
brolybę dar negreit bus galima.

Ir išeitis labai sunki, sunki, skautiškai 
sakant, idėjiniu atžvilgiu. Nes tos tautos 
plėšikai šiandien susirūpinusios kitus 
apiplėšti, paglemžti. Visi šiandien, rodos, 
lyg ištroškę kitus valdyti, kitus tvar
kyti, kitiems nurodymus duoti; o savęs 
suvaldyti, savo blogus palinkimus tvar
kyti nedaug kas rūpinasi.

Ir šiame reikale didelės reikšmės turi 
skautų judėjimas. Skautybės pagrinde 
yra savitvarda; skautai nori save tvar
kyt, atsidėti, pasišvęsti, tarnauti kitiems. 
Ta linkme nori patraukti taip pat ir vi
suomenę.

Šiandie visi žino senelį, nepaprastos 
galios žmogų, — Gandi. Kur gi jo galia? 
Jo galia — jo asmenyje. Ir su jo asme
niu anglai daugiau skaitosi, negu su jo 
tautos riaušėmis. Tai dvasinės galybės 
pavyzdys. Jo asmenybė patraukė ne tik 
tautiečius, bet ir visą pasaulį. Tokia dva-

LTS4> v'.IirtJ 
respu Mikui,
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šios galybė reikia ugdyti skautuose. 
Žmogus, pasiduodąs kūno norams, būna 
nepatenkintas, gi pasidavęs dvasios val
džiai — jaučiasi patenkintas ir laimingas.

Imkime laivus. Jie tobuli, gerai su
tvarkyti, toli plaukia, bet... tik žmogaus 
valdomi; gi vienas, nors būtų ir tobu
liausias, galėtų užvažiuoti ant kokių 
nors uolų ar ledų kalnų, ir sudužti. 
Taip ir žmogus: kūnas — laivas, siela — 
kapitonas. Nes jei tik paleisim sielos va
džias, ir duosim pačiam kūnui tvarkytis, 
jis gali lyg tas laivas i uolas sudužti. Jei 
siela kūno nevaldo, — valios stoka.

Mes, skautai, turim rūpintis savo dva
sios sustiprinimu, ne tik tam, kad esame 
skautai, bet mes esame lietuvių tautos 
nariai, mes turim tinkamai jai tarnauti. 
Juk skautai pirmiausia turi savo tautai 
tarnauti.

Kas yra garbė, gal ir sunku apibrėžti; 
bet mes kiekvienas jos buvimą jaučiame. 
Jaučiame savo garbę, jaučiame savo tau
tos garbę. Mes turim aiškiai žinoti savo 
tautos siekius, tautos tikslus, nes be to 
mes negalėsime konkrečiai suprasti savo 
tautos garbės ir nemokėsime jos ginti. 
Tą dalyką turi žinoti kiekvienas lietuvis- 
skautas.

Mes esame likimo skaudžiai užgauti. 
Ar rasime kitą tautą, kuri neturėtų savo 
sostinės? Mums gi taip yra. Kad ir labai 
aabar skaudu, bet vis tik, pradedant 
Tautos Vadu ir baigiant ūkininkaičiu, 
tikime, kad sostinė grįš; kad tautos gar
bė bus atitaisyta.

Mūsų tautos garbės klausimą prade
dam nuo VILNIAUS. Greta eina mūsų 
pajūrio reikalas. Nors apie 600 metų vo
kiečių valdytas, bet visuomet buvęs lie
tuvių kraštas, vėl grįžo prie savo kamie
no. Mes turime rūpintis tinkamai įsisą
moninti ir suprasti tuos du svarbiausius 
mūsų tautos tikslus.

Aš dabar paliečiau tik tuos du tautos 
garbės klausimu, nes dabartiniu laiku 
juodu yra opiausiu.

Yra ir kitų dar tautos garbę liečiančių 
klausimų, pa v., kalba. Mylėti savo kal
bą nereiškia, kad turime niekinti kitas, 
bet mums savo kalba turi būti brangiau
sia. Taip pat kultūros klausimai. Ir mes 
buvom stiprūs tol, kol gerbėm savo tau
tą, jos siekius.

Skautų organizacija pergyvena pažan
gos laikotarpius. Ne tik kitose tautose 
sąlygos skautybei yra geresnės, bet ir 
pas mus. Juk neseniai dar dalis pe
dagogų buvo priešingi skautybės ju
dėjimui, gi dabar viskas pasikeitė ge- 
ran, santykiai susinormavo, susitvarkė. 
Bet tam susitvarikus atsirado kitų, gal 
pavadintumėm srovinių kliūčių. Ir jas 
reikėjo skautams nugalėti. Dar kai kada 
sakoma, kad skautai importuoti. Bet ne
reikia pasiduot vienpusiškiems aiškini
mams, kartais gal turintiems ir blogų 
minčių. Mes gerai žinome kokį didelį 
lietuvių auklėjimo darbą dirba mūsų 
skautybė daugiau kaip 15 metų. Taigi

Persitvarkys musų sąjungai
Sąjungos vadovybė ilgai ruošė L. S. 

S. statuto projektą. Statutas yra: p. 
Švietimo Ministeris L. S. S. statutą 
gruodž. m. 29 d. patvirtino.

Naujasis statutas apima pačius pama
tinius organizacijos dalykus, įvairius bė
gamus reikalus palikdamas reguliami- 
nams.

Bet statutas nemaža naujo įneša į pa
čią organizacijos konstrukciją. Tiesa, 
kai kurie statuto nauji elementai jau yra 
vadovybės pamažu bandomi įgyvendinti 
ir dabar.

Didžiausias organizacijos pertvarky
mas pagal statutą prasidės įsteigus 
aukščiausįjį organą — sąjungos tarybą.

Mūsų skaitytojus trumpai supažindin
sime su statuto turiniu ir būsima orga
nizacijos santvarka (pats L. S. S. statu
tas bus atspausdintas ir išleistas atskira 
knygute).

— Sąjungos šūkis: Dievui, Tėvynei ir ■ 
Artimui.

— Sąjungą sudaro skautai ir skautės 
(pasiskirstę į broliją ir seseriją) ir rė
mėjai.

— Nariai: jaun. skautai-ės (nuo 7 m. 
amž.), skautai-ės (12 m.), vyr. skautai

tokie nepagrįsti užmėtai nuslenka pro 
šalį. Bet apskritai iš mūsų judėjimą kri
tikuojančių turime daryt sau ne priešus, 
bet draugus.

Skautų organizacija savo visumoj turi 
būti gerbiama. O kas^skautų organizaci
jos gerbimo pradą gali sudaryti, jį iš
ugdyti? Aišku, tik patys skautai. Kol 
kas nevisi to siekia. O todėl, kad savo 
laiku nebuvo tinkamų vadų auklėtojų.

Konkrečiai imant, vadovybė nusiskun
džia dėl atskaitomybės, kad skautai, gau
ną, pav., platinti leidinius, literatūrą, pas
kui nevisai tinkamai atsiskaitą. Ir čia 
svarbą sudaro ne vien tas, kad padaryta 
medžiaginiai nuostoliai, bet kad toks pla
tintojas' neturi pakankamai savigarbos at
siskaityti, gerbti svetimą turtą. Juk tai, 
rodos, paprastas dalykas: pardavei kny
gą, atsiskaityk!

Taip pat būna ir tokių pavyzdžių: jei 
kas mato, tai ir geri darbeliai dirbami ir 
gražiai elgiamasi, gi jei nieks nemato, tai 
visaip pasitaiko. Taigi ir čia trūksta 
tikros savigarbos. Jei skautas nepajėgia 
tokiuose paprastuose dalykuose susitvar
kyti, — organizacijai garbės nesudaro ir 
tenka pagalvoti ar jis šiai organizacijai 
iš viso reikalingas.

Ant jūsų, skautų vadai, pečių guli la
bai didelė atsakomybė — išauklėti stip
rius, atkaklius, pasiryžusius skautus, 
garbingus lietuvius. Aš manau, šis sąskry
dis jums daug davė, bet galutinai pri
klausys nuo jūsų pačių ir, jei jūs mokė
site save ir skautus pastatyt į garbingą 
padėtį, tai organizaciją gerbs ir žmonės 
ir visuomenė ir vyriausybė.

(18 m.) -ės (17 m.), skautininkai ir 
rėmėjai.

— Vyriausias sąjungos vadas yra jos 
šefas — Respublikos Prezidentas; jo pa
vaduotojas — tarybos pirmininkas. Še
fas skiria bei tvirtina vyriausius sąjungos 
vadus, kelia į skautininkų laipsnius ir 
apdovanoja ordinais.

— Vyriausias sąj. valdomasis organas 
— taryba. Ji rūpinas skautijos gerove, 
priima ir keičia statutą ir reguliaminus 
ir tvarko kitus svarbiausius sąj-gos rei
kalus. Taryba susideda iš 24 rinktų ir 4 
kooptuotų narių ir 4 svarbiausių sąjun
gos vadų. Jos kadencija 3 metams.

— Tarybos vykdomasis organas yra 
jos pirmija; ją sudaro pirmininkas, 4 
nariai, brolijos vadas ir seserijos vadė.

— Tarybos pirmininkas — atstovauja 
sąjungą, šaukia tarybos ir pirmijos po
sėdžius, skiria rajonų vadus, tvirtina vy
riausių vadijų narius ir tuntininkus.

— Brolijai vadovauja brolijos vadas, 
seserijai — seserijos vadė. Brolijos ir se
serijos vykdomieji organai yra jų vyriau
sios vadijos (ligi šiol vadinama vyriau
sias štabas).

— Rajonų vadi ja padeda vienetams ir 
rūpina įvairius kitus reikalus.

— Tuntams vadovauja tuntininkai-ės. 
Jiems padeda tuntų vadijos (štabai).

— Draugovė yra pagrindinis brolijos 
ar seserijos vienetas. Jai vadovauja drau
gininkas.

— Rėmėjai (bent 5) sudaro būrelius 
prie draugovės ar tunto vadijos.

— Įvairiems organams rinkti ir ki
tiems reikalams aptarti kas 3 metai 
įvyksta sąj-gos vadų suvažiavimas.

— Tokiems pat brolijos bei seserijos 
reikalams kas 3 m. įvyksta brolijos va
dų bei seserijos vadų sueigos.

— Garbės teismas (yra vyriausias — 
nuolatinis — ir atskirai sudaromi) spren
džia svarbesniuosius nusižengimus ideo
logijai, įstatams ir drausmei.

— Yra sąjungos garbės gynėjas, bro
lijos garbės gynėjas ir seserijos garbės 
gynėjas.

— Kapelionai rūpinasi skautų ir skau
čių religiniu auklėjimu.

— Vadams yra teikiami skautininkų 
laipsniai.

— Didžiai nusipelniusi skautijai as
mens pakeliami į garbės narius.

— Sąjunga turi savo uniformas, ordi
nus bei garbės ženklus, antspaudus ir 
pat. bei vyr. laipsnius.

Statutas pradės veikti jį paskelbus. 
Tada per mėnesį bus sudaryta sąj. ta
ryba. Toliau sąjungą tvarkys taryba. 
Viskas pagal statutą turi būti reorgani
zuota per 2 metu.

Tai pradedame naują sąjungos veiki
mo etapą.

Dieve, padėk munls ko geriausiai tar
nauti savo šūkiui ir dirbti mūsų tėvynės 
gerovei! A. S.
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Ar svarbu laimėti8?
Iš tikra, gegužės mėn. pradžioj 

bus svarbi diena, kada paaiškės di
delio Lietuvos skautų ir skaučių dar
bo vaisiai, kada bus išrinkti veik
liausieji skautų ir skaučių vienetai.

Konkursas turi pakelti kiekvieno 
mūsų nario paskirai, kiekvienos drau
govės ir kartu visos lietuvių skauti- 
jos kokybę.
; r Sąjungos vadovybė konkursų dar
bui paskyrė didelio dėmesio. Pati 
entuziastingai organizuoja pasiseki
mo parspektyvą. Rimtai ir tikslingai 
įpareigoja dirbti visus vadus, pra
dedant tuntininkais ir baigiant skil- 
tininkais.

Visi turi atsidėję dirbti organiza
cijos gerovei!—tai šūkis. Ypatingai 
dirbti šių konkursų laikotarpyje.

Dabar mes kovojame už padidintą 
organizacijos progresą! Mes kovo
jame už geresnį skautybės judėji
mo rytojų.

Kovojam energingai, su pakelta 
nuotaika, su skautišku prityrimu. Ko
vojam, kad sąjunga unitonu galėtų 
pasisakyti: aš šiandie esu geresnė, 
negu vakar buvau ir rytoj būsiu ge
resnė, negu šiandie esu.

Konkursai neturi tikslo parinkti 
kelias veiklesnes draugoves ir jas 
atžymėti. Konkursų tikslas iššaukti 
veiklumo laukan visas draugoves ir 
iš jų išrinkti pačias veikliausias, 

pačias tobuliausias skautų ir skau
čių draugoves!!!

Savaime randame vienetų, kurie 
visą laiką gerai veikia. Lengvai ran
dame vienetų ir kurie pažymėjimo 
verti. Bet čia pat randame draugo
vių, kurias galime tik „draugovėmis“ 
vadinti, o kuriose skautybė yra men
kai praktikuojama.

Konkursų laikotarpyje turime to- 
kias draugoves pakelti į savo vietą! 
Joms šūkis—gerai susitvarkyti ir to
bulėti.

Konkursai parodys žymiausias drau
goves, bet jie taip pat parodys, kiek 
per tuos 8 mėnesius pažengė kiek
viena draugovė, kiek pažengė kiek- 
vienas skautas ir skautė.

Lietuvos jaunimas turi būt vertas 
jaunimo vardo. Ir skautų eilėse jokiu 
būdu negali būt pakenčiami lepšiai ir 
apsileidėliai. Jiems skautų eilėse vie
tos nėra. Kas skautas—tas pažan
gus, tas pasiryžęs, tas eina pirmyn!

Ir jei kuri draugovė spėja nepa
sieksianti pirmosios premijos garbės, 
tai dar nereiškia, kad ji turi palikti 
vietoj, kad gali nežengt pirmyn ir 
nesistengt patobulėt! Jei ji mano 
stypsoti—ji neverta draugovės vardo.

Dabar nesvarbu galvoti laimėsime 
ar ne. Dabar svarbiausia dirbti, 
kad tobulėtumėm.

Yra vienas kelias — visiems kelias 
pirmyn! As.

^ESUSVYRUOKi
Didžiųjų Šefo jubiliejaus konkursų 

darbas įpusėjo. Ligi konk. pabaigos (bal. 
m. 30 d.) liko trys mėnesiai.

Liko trys didelio darbo mėnesiai!
Kas iš pirmos pėdos tvirtu žingsniu 

ėjo, gal gali dabar su šypsena veide pa
sakyti, kad viskas gerai. Kas laukė, ne
si tižo — to galvoj pusėtinai tamsu.

Bet nėra vėlu pasirįžti. Dar laiko yra. 
Progų dideliems darbams taip pat yra. 
Tik tuojau reikia imtis darbo.

Šiandie sunku spėti kas bus laimėto
jai? Sunku, nes tie, kurie iš pradžių pa
sispyrė, gal dabar pailso, išsisėmė. O kaip 
tik ligi šiol pasyvieji gali dar pasispausti.

Labai svarbu, kad kiekvienas skau- 
tas-ė (mažas ar didelis) ką gali tikrai 
padarytų! Ir mažas dalykas galutiniam 
rezultate gali labai daug nusverti; ir keli 
taškai gali visą dalyką pataisyti. Taigi — 
kiekvienas taškas yra brangus, ir bū
tinas.

Šiandie dar visos draugovės turi maž
daug lygias viltis laimėti.

Kas pasispaus, tas bus pirmųjų eilėse.
Tik nesusvyruok!

----------- 0------------
AIŠKINAMĖS KONKURSŲ SĄLYGAS.

23. Nei į L. Sk. Br. statutą, nei į Šefo 
jubiliejaus konkursų sąlygas neįtraukta 
buhalterio ir žurnalisto spe
cialybės. Tai ar galima laikyti egza
minai ir ar bus už jas skaitomi taškai ir 
po kiek?

— Į konkursų sąlygas įtrauktos tik 
tos specialybės, kurių programos yra nu
statytos ir paskelbtos.

Tuo tarpu buhalterio ir žurnalisto spe- 
c-.alybių programų skautams ir skautėms 
nėra.

Taigi, kol nėra jų programų, tų spe
cialybių įsigyti negalima ir už jas taškai 
nebus skaitomi.

24. Ar yra paskirta taškų už Skautų 
Aido platinimą?

— Yra. 10. Žiūrėk atsakymą į kl; 20. 
(Sk. Aid. š. m. 1 nr. 5 pusi.).

Kiek taškų?
Už ką ir kiek Šefo konkurse gauna draugovė taškų.
A. Draugovė už kiekvieną skautą-ę, įsigijusį-ią žemiau

išvardintų dalykų, gauna taškų:
1. III vilkiukų-paukštyčių patyrimo laipsnį ............... 1
2. II „ „ n „ ............... 2

* 99 99 99 99 ••••••• •

4. vilkiukų-paukštyčių c rūšies specialybę ............... 3
5» „ ii b ,, „ ...............
6. „ n a ,, t, ............... 5
7. III skautų ar skaučių patyrimo laipsnį ................... 3
8. n II II II II II . .................. 5
9« I || II II II II ...................  8

10. skautų ar skaučių c rūšies specialybę ................... 6
!!• ii n ii b n „ ............. 8
12. i, „ ii a i, ,, .............. 10
13. skauto vyčio ar I laikotarpio vyr. skautės vardą 3
14. n n ii n ,, 5
15. prityrusio skauto vyčio ar III laikot, vyr. sk. vardą 8
16. pilną uniformą ..................................................... 5
17. 1935 m. Skautų Aido prenumeratą ......................... 10
18. 1935 m. Vadovės prenumeratą ......................   5
19. 1935 m. Skautų Vado prenumeratą ....................... 5
20. kuprinę ..............   5
21. skautišką lazdą (skautams) ar indams maišelį

(skautėms) ................................................................ 2
22. palapinę (vienam ar dviem asmenim) ................... 20
23. palapinę (skilčiai ar didesn.).................................... 60
24. baidarę ....................... ...................... .a..........................  30

PASTABOS:
I. 1—15 str. suminėtų dalykų įsigijimo laikas skaitomas šio 

konkurso metu (19344X.9— 1935.IV.3O); gi 16—24 strp. su
minėtų dalykų įsigijimo laikas skaitomas ligi konkurso pa
baigos (1935.IV.30).

II. Konkursui specialybių rūšių sąrašas yra paskelbtas Skau
tų Aido 1934.IX.15 18(135) nr. 334 ps1p.
B. Draugovė dar gauna taškų už:

1. palapinę (1—2 asm.) .....................................................  15
2. palapinę (skilčiai ar didesn.) .......................................  60
3. skilties vežimėlį .................................................................... 30
4. skilties inventoriaus dėžę ....................  ■ - 10
5. baidarę ...........................   50
6. draugovės vaistinėlę ........................................................ 10
7. tvarkymą „draugovės gyvenimo knygos“ ................... 30
8. 1935 m. Skautų Aido prenumeratą ............................... 10
9. 1935 m. Vadovės prenumeratą ............   5

10. 1935 m. Skautų Vado prenumeratą .............................. 5

PASTABOS:
I, 1-—7 strp. suminėti dalykai turi būti draugovės nuosavybė 

ir įsigyti ne vėliau, kaip ligi 1935,IV.30,
II. „Draugovės gyvenimo knyga" turi būti vedama ne nuo 

vėliau, kaip 1934.IX.15.
UI. 8—10 prenumeratos gali būti dr-vės nuosavybė arba 

dr-vės skautų-čių išplatintos (ne skautams ar skautams, 
bet nepriklausantiems draugovėms).
KIEK TAŠKŲ DRAUGOVEI DUOSI TU IR TAVO 

SKILTIS?
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Trispalves šešėly arba Vyčio Kryžius*) / h. inčiūraitė

Suužė linksmai partizanai, traškėjo laužas...

Atsiminė mylimą žmoną, sunaus auksinę galvutę. ..

Nori Nepriklausomybės, 
mokėk aukotis ir būk kan
trus — be ištvermės vergu 
būsi. (A. Smetona).

Iš raudonųjų saulėlydžių žaros ap
šviesto miško išjojo būrys raitelių. Visi 
pilkose uniformose su šautuvais ant pe
čių, su ugnimi akyse išjojo drąsiai ap
žvelgdami visą apylinkę. Ant visų krū
tinių prisegti trispalviai kaspinai. Tai 
Lietuvos geriausieji sūnūs, kruvini parti
zanai... Visų veidai pabalę, sumenkėję, 
tik akyse dega kažkokia keista, nesu
prantama liepsna.

— Tamsta vade, gal kokią dainelę už
trauksim? — paklausė jaunas vyras su 
šviesiomis garbanomis, kurios jam krito 
ant mėlynų, linksmų akių. Pilka unifor
ma apsirengęs vadas atsigręžė į klau
siantį.

— Saugok Dieve, vyrai! Nei vienas 
dainelės posmas, nei švilpesys, arba juo
kas teneišsprūsta jums iš krūtinės. Sau
gokit, kad arkliai nesužvengtų, nes ne
žinom iš katro kampo išlįs lenkų kam
puota kepurė, — atsakė.

Būry kalbos nuitilo. Vadas savo ra
miomis akimis sekė viską, kas aplinkui 
darėsi. Jo žvilgsnis, lyg laisvo sakalo 
akis, siekė toli, toli, lyg norėdamas pa
matyti visą apylinkę, norėdamas paste
bėti iš kur priešas ateina. Ūmai jo žvilgs
nis sustojo ties nedideliu, juodu tašku, 
kuris greitai artinosi į partizanų pusę. 
Vado juodi antakiai susiraukė. Jis grei
tai atsisuko į partizanus.

*) Neseniai palaidojom Kaune mūsų 
didvyrį — Nežinomą Kareivį. Šia proga 
siunčiu šį rašinėlį, pavadintą „Trispalvės 
šešėly arba Vyčio Kryžius", iš partizanų 
gyvenimo. Jis yra ne mano fantazijos kū
rinys, bet tikras atsitikimas, kurį man 
papasakojo neseniai miręs partizanas 
Juozas Kasilauskas. Autorė.

— Tylėkit ir slėpkitės, bet neišsi- 
sklaidykit! — pasigirdo ramus, bet griež
tas vado įsakymas. Joks klausimas ne
suskambėjo, nieks nepaklausė, kodėl 
reikia slėptis. Partizanai žinojo, tai buvo 
kasdieninis įvykis jų gyvenime. Nepra
ėjo nė penkių minučių, kai ned vieno par
tizano kely nebuvo matyti. Vadas įsmei
gęs akis žiūrėjo į artėjantį tašką. Jo sa
kalo akis pastebėjo, kad tai nebuvo prie
šas, bet jo išsiųstasis žvalgas, bet ne
norėjo, gal visai savo akimis nepasiti
kėdamas, partizanus iš slėpinių pavadin
ti... O taškas artinosi vis greičiau. Jis 
visai prisiartino prie krūmų. Vadas pa
žino žvalgą.

— Antanai! — pašaukė. Žvalgas su
laikė arklį, ir šokdamas, saliutavo. Iš
sitempė.

— Vade, — džiaugsmingai sušuko, — 
priešų niekur nėra. Pagaliau mūsų bro
liai galės ramiai pailsėti!

Vadas jam padėjo ranką ant pečių. 
Norėjo kažką sakyti, bet susilaikė ir nu
ėjo prie milžiniško ąžuolo, kuris čia tarp
to atželiančio miško stovėjo didingas,
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noris vienišas lyg karalius. Priėjęs ėmė 
kukuoti. Į jo balsą atsiliepė daugybė 
geigučių balsų ir iš visų pusių ėmė eiti 
lietuviai partizanai už pavadžių vedini 
savo arklius.

— Vyrai,—suskambėjo linksmas, skam
bus vado balsas, — tuoj arklius supan- 
čiokit; prie jų budės keturi sargybiniai. 
Prie laužo irgi vienas sėdės, nes priešų 
niekur žvalgas nematė, todėl bent vieną 
kartą galėsim ramiai pailsėti. Suūžė links
mai partizanai, ir po kelių minučių dide
lis, iš sausų medžių sukrautais, laužas 
traškėjo. Partizanai po kelių savaičių 
vargų, nemiegotų naktų prie ugnies ilsė
josi. Antanas sėdėjo prie laužo akis įrė
męs į vado išblyškusi veidą. Tame veide 
jis matė ligo-s pažymius. Jo akyse degė 
begalinė meilė dam vadui, kuris viską
atiduodąs Tėvynei, šiandien su būriu 
partizanų prie laužo sėdi... Jis mylėjo 
tą vadą, kuris viską atidavė Tėvynei, 
šiandien teturėjo šautuvą, kardą ir sa
vo Baltakartį... Kuris, palikęs mylimą 
žmoną ir mažutį sūnelį, atėjo už Vilnių 
kovoti, savo kraują už mylimos sostinės 
atvadavimą pralieti... Kuris, gal būt, nie-

šis kryžius jam suteikė jėgų, suteikė ramybės...

Priešų apkasai aptverti tokia nepereinama tvora.

kad nepamatys tų jam brangių veidų... 
Jo akys susitiko su vado akimis.

— Vade, tu sergi? — paklausė ne
ramiai. Vadas pažiūrėjo liūdnai giliomis 
akimis į Antaną. Papurtė galvą.

— Tai kas kad aš sergu. Dar labiau 
serga Lietuva..% Jos žaizda neužgis tol, 
kol Vilniuj, Gedimino kalne vėl pradės 
plevėsuoti mūsų trispalvė — tyliai, liūd
nai pratarė vadas. Nutilo, nuleido akis 
norėdamas paslėpti ašaras, kurios jam 
veržėsi nenorom atsiminus mylimą žmo
ną ir auksinę sūnaus galvutę... Partiza
nai tylėjo. Jie visi žinojo vado skausmo 
priežastį, nors skundo iš jo lūpų niekas 
dar nebuvo girdėjęs...

— Vyrai, eikim miegoti. Gal negreitai 
vėl galėsim ramiai pailsėti, — jau ramiai 
pasakė vadas. Jis paskyrė sargybinius ir 
jau žadėjo eiti, kai prie jo priėjo išsi
tempęs Antanas.

— Tamsta vade, leisk man eiti sargy
bą prie laužo. Tegul kiti pasilsi, — pa
prašė. Vadas ramiomis akimis pažvelgė 
į Antaną.

— Juk tu esi pavargęs, eik pailsėti. 
Kur galėsi eiti sargybą būdamas nuvar
gęs, dar užmigsi.

— Tu, vade, dar labiau esi pavargęs, 
bet nesiskundi. Tu sergi, bet nesigydai, 
o aš eičiau miegorti, kada tu, vade, budi, 
aš — paprastas kareivis! Niekados! Lie
tuvai reikalingos aukos. Kuo daugiausia 
aš jai jų noriu duoti!

Vadas padėjo rankas ant Antano pe
ties.

— Antanai, ištesėk savo pasiryžimą. 
O, gal būt, greitu laiku ant tavo krūtinės 
kabės Vyčio Kryžius. Antanas sugriebė 
vado ranką.

— Vade, ne dėl ordenų atėjau čia ko
voti. Ne. Ir jei ką nuveiksiu, nuveiksiu 
ne dėl atsižymėjimo ženklų. Ne tam bu
čiavau šventą trispalvę, ne tam pasiža
dėjau nenuilstamai, su ginklu rankoje 
Lietuvos sargyboje budėti... Bet dėl Vil
niaus, dėl Tėvynės!..

— Antanai, lik toks, koks esi dabar, 
tai tikrai iš tavęs džiaugsmo susilauks 
Lietuva! — Apkabino jį ir kelis kartps 
pabučiavo. — Eik sargybon ir kaip lig- 
šiolei budėjai, budėk ir toliau...

Vadas pamažu nuėjo tolyn, tikrinda
mas sargybinius, o Antanas liko vienas, 
tylus, susimąstęs sargyboje prie baigian
čio kūrentis laužo. Naktis buvo tyli, 
žvaigždėta... Mėnesį lydėjo milijonai 
žvaigždžių... Ties milžinišku ąžuolu tik 
vienas Antanas sėdi. Staiga jis ant savo 
peties pajuto kažkieno ranką. Krūpte
lėjo, atsigrįžo. Prieš jį sitovėjo vadas.

— Vade, — sušnabždėjo.

— Taip, Antanai, tai aš. Negaliu už
migti. Vakar žadėjau informacijas vyriau
siam štabui nusiųsti tik rytoj, bet pagal
vojau ir nutariau dar šiandien nakčia... 
Tau, Antanai, pavedu tą svarbią pareigą. 
Nuo tavo vikrumo priklauso mūsų visų 
likimas, supranti? Žinai kur yra vyriau
sias štabas, žinai kam paduoti reikia, 
todėl neaiškinsiu. Padavė Antanui šif
ruotą raštą. Antanas paėmė jį, įsidėjo į 
marškinių sląptąją kišenikę. Vadas jį ap
kabino.

— Tegul tave, Antanai, Visagalis 
sergsti, ir mūsų Aušros Vartų Karalienė... 
Gal jau niekad mum neteks pasimatyti... 
Sudiev, Antanai!.. — Antanas norėjo 
kažką pasakyti, ašaromis paspringo.

— Dėl Lietuvos!.. — vos ištarė. Aša
ros jį smaugė. — Sudiev, vade!.. — su
šnabždėjo ir dingo nakties tamsumoj...

Mėnuo pasislėpė už debesų, žemę ap
gaubė tamsa. Tylu visur. Niekur žibu
rėlio, niekur žmogaus... Tik vienas Anta
nas skuba per laukus su slaptu laišku 
ant krūtinės. Kelią randa kiekvieno ka
reivio instinktu. O kur jį siunčia, jis irgi 
žino... Greitai brisdamas per kvapiais pie
vas, jis vis artėja prie miško. Jau miške. 
Čia jis niekad nepaklys. Jis girininko sū
nus, jis, kuris visus savo kūdikystės me
tus praleido Bieloviežo giriose.... Jo ge
riausieji draugai medžiai. Taigi, įėjęs į 
mišką jis geriausiai orientuojasi kur eiti, 
į kurią pusę pasukti. Antanas skuba ir 
skuba, kad tik greičiau, kad greičiau iš
eitų iš miško, pasiektų štabą, atiduotų tai, 
'kas jam pavesta, atliktų pareigą,.. Mato 
jis krūmus tokius tankius, kad už jų visai 
tamsu. Antanas stabteli. „Kažin kas už 
tų krūmų slepiasi?", žaibu perlėkė min
tis. Jis stengiasi eiti tyliai, kad po jo 
kojų šakutė nesuitratėtų..., kad kas neiš
girstų jo artėjant... Staiga nakties tyloje 
pasigirsta baisus, šiurpus: „Stoj, etoj! Kto 
tam?" (stok, stok! Kas ten?). Antanas 
sustojo, lyg suakmenėjęs. Kraujais sustin
go gyslose, ne iš baimės dėl Savo gyvy
bės, bet dėl to rašto, kurį jam įdavė 
vadas. Kraujas ūžtelėjo jam į galvą. 
„Niekšas būsiu, jei šį raštą priešui įduo- 
siu. Nevertas Lietuvos žemelės bučiuo
ti!..." pamanė. Ir nieko neatsakęs į klau
simą kuo greičiausiai spruko pro krūmus 
toliau... Pasigirdo šūviai. Antanas paju
to baisų skausmą rankoj ir krūtinėj. Su
svyravo. Bet nepargriuvo. Sekundę stab
telėjęs jis pasileido bėgti kiek jo kojos 
nešė. Skausmo nejuto, nes jį visą ap
ėmė tik vienas troškimas: kuo greičiau
siai su žmonėmis susitikti, kuo greičiau
siai pasiekti štabą. Jis bėgo, bėgo be 
atvangos. Bet jo jėgos ėmė nykti. Krau-
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jj daug nutekėjus ėmė jo kojos linkti, 
galva svaigti. Sustojo. Jau toliau bėgti 
neturėjo jėgų. Vos praėjo kelios minutės, 
jo visus nervus supurtė Šiurpus klausi
mas: „0 kas bus, jei aš nenuneštu, jei 
dėl mano kaltės ten žus visi lietuviai?!.. 
0 Viešpatie! padėk man!" Jis surinko 
visas jėgas ir vėl ėjo. Bet kiekvienas 
žingsnis suteikdavo skausmo,_ su kiek
vienu žingsniu jėgos mažėjo... Ūmai prie
ky kažkas nušvito. Antanas stabtelėjo 
ir ėmė žiūrėti. Nurimo. Tai buvo miško 
galas. Atsikvėpė. Vėl ėjo, vėl klupo, bet 
ėjo ir ėjo... Akyse jam raibuliavo, galva 
svaigo, bet ėjo, nes jautė, kad turi eiti, 
turi atiduoti raštą, turi gelbėti partiza
nus... Rytuose brėško. Saulė kiekvieną 
valandą galėjo pasirodyti. Antanas neži
nojo, kur eiti, kur sukti, nes kojas vos 
bepavilko, o akyse visą laiką tamsu da
rėsi, todėl sunkiai matyt begalėjo... Pa
kėlė sunkią galvą ir netoliese pamatė 
kiyžių. Ir šis kryžius jam suteikė jėgų, 
suteikė ramybės... Jo mintys prablaivė
jo, tuoj surado jam reikalingą kryptį ir 
ėjo. Priėjęs prie kryžiaus susmuko. Ran
komis bejėgiai apkabino kryžiaus ka
mieną.

— Kristau, gelbėk! Kristau, padėk, 
nes be Tavęs žūsiu. Padėk, gelbėk! Kris
tau! — sudejavo. Kraujas pamažu sunkė
si į Lietuvos žemę... Lyg dėdamas kruvi
ną antspaudą lenkų smurtui pažymėti... 
Skausmingai žiūrėjo nukryžiuotas Bal
tasis Kristus į sužeistą lietuvį, kuris tik 
Jį vieną meldė pagalbos, tik iš Jo vien 
jos telaukė... Antanas norėjo keltis, no
rėjo toliau eiti, neturėjo jėgų, kojos at
sisakė. Dar kartą pažvelgė į Kristų.

— Kristau, gelbėk! — sušnabždėjo, 
galva nusviro ir... apalpo. O nuo kry
žiaus i ji savo skausmingomis akimis žiū
rėjo Nukryžiuotasis, toks skausmingas, 
lyg neseniai prie kryžiaus prikaltas...

Iš miško išjojo septyni raiteliai. Iš jų 
nuolatinio žvalgymosi galima buvo su
prasti, kad jie žvalgai, o trispalvės ant 
krūtinių rodė, jog jie Atgimusios Lietu
vos partizanai.

— Štai, žiūrėk, kas guli ties kryžiumi! 
— sušuko vienas iš jų, rodydamas į kry
žių. Visi sužiuro nurodyta linkme.

— Žmogus, tikrai žmogus! — sušuko 
viršila. Visi suspaudė arklius ir per ke
lias minutes prijojo prie kalnelio.

— Žiūrėkit, tai partizanas! Trispalvė 
ant krūtinės! — sušuko viršila. — Tuoj 
j; paimti ir kiek arkliai įkabina nuvežti 
į štabą. Tik atsargiai imkit ir vežkit, nes 
jis sunkiai sužeistas, — paliepė. Parti
zanai paėmė sužeistąjį ir kiek arkliai įka
bina nudulkėjo į štabo gyvenamąją vietą. 
Štabo viršininkas jau seniai jų laukė ne
kantraudamas. Kada jis pamatė atjojan
čius partizanus, jis neramiai žiūrėjo į ve
žamą žmogų. Bet vos pažvelgė į sužeisto
jo veidą, jis skausmingai surikęs užsiden
gė sau veidą rankomis.

— Viešpatie! Juk tai Antanas Kriš
čiūnas, iš Jurgio Kurantausko būrio! Jis 
pranešimą, tur būt, nešė! Gaivinki!, jei 
gyvas! — įsakė vadas. Antanas sunkiai 
pravėrė akis.

— Broli, broli, prakalbėk! Mes visi 
draugai lietuviai, tavo broliai! — šau
kė vadas.

— Slaptoj kišenėlėj marškiniuose... — 
sujudėjo tyliai mirštančio lūpos. Norėjo 
išimti, nepajėgė. Kraujas šoko jas pro 
lūpas. Paskutinės konvulsijos jį timpte
lėjo, sukratė ir jis liko sustyręs. Vadas 

žiurėjo tyliai į mirusiį. Visi lyg komandai 
nuėmė kepures.

— Didvyris... — sušnabždėjo, — o 
dabar žiūrėkit marškiniuose, — paliepė. 
Po valandėlės atrado laišką, nors sukru
vintą, bet jį dar buvo galima išskaityti. 
Vadas paėmė jį skaityti. Ūmai baisiai 
pabalo, popieris jo rankose drebėjo.

— Vyrai! pasiruoškit kovon, nes pra
nešime man sako, kad greitu laiku mus 
lenkai puls. Jis didvyris. Jo kraujuje 
sumirkytas šis raštas. Už tai jį gerbs nuo 
kartos į kartą visi lietuviai. Ant jo kapo 
mes prisieksimi..

Trispalvės šešėly ilsėjosi ramiai Lie
tuvos didvyris, jos partizanas — Anta
nas Kriščiūnas. Ant jo lūpų sustingo 
šypsena. Mėlynos jo akys buvo užmerk
tos amžinai. Ant krūtinės žibėjo Vyčio 
Kryžius. Nuo pat pirmųjų kovos metų jo 
tyli svajonė, bet apie kurią jis niekam 
nesakė... Jis ilsėjosi ramus, tylus, ap
gaubtas šventumo garbe, dėl to, kad žu
vo už mylimos Lietuvos laisvę, už Jos 
sostinės vadavimą...

Iš miško išjojo septyni raiteliai... galima buvo suprasti, kad jie žvalgai.

SKAUTYSTĖS TAKAIS.

Lelijos ir rožės po kojų mums klojas, 
Gyvenimas juokias, likimas kvatojas, 
Snieguose skaisčiausios lelijos pražįsta 
Ir šypsosi skaisčiai galingai jaunystei.

Mes žengiam pasaulin su šypsena lūpos 
Ir tinklas svajonių auksinis mus supa.
Ach, šventa jaunyste, galinga jaunyste! 
Tau niekas linksmumus sudrumst neiš- 

[drjsta.
Skautystės takais į gyvenimą žengsim,
Ir blaiviai ir drąsiai į ateitį žvelgsim: 
Jei skautišką širdį tik šiandien turėsim— 
Visur nugalėsim, visur mes laimėsim.

Per šventą skautystę į ateitį skaisčią, 
Mes žengiam pirmyn pro gyvenimo

[skraistę,
Su šypsena lūpos, į petį sustoję
Su aukso daina mes žygiuojam rytojun.

Pskilt. B. Lab aus k a s.
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LIETUVIAI SKAUTAI LATVIJOJE. IR AMERIKOJ LIETUVIAI SKAUTAI GERAI VEIKIA.
Rygos lietuvių skautų dr-vė gerokai padidėjo. Jau seno

kai buvo pradėta svajoti apie antrą lietuvių skautų dr-vę Ry
goje. Šį rudenį nuo esamos (64) draugovės atsiskyrė grupė 
skautų, kurie sudarė naujos dr-vės branduolį. Šiuo momentu 
ji jau turi per 20 narių. Ši naujoji dr-vė yra įregistruota kaipo 
Latvijos Skautų Centralinės Organizacijos 11. jūros skautų 
dr-vė. Jai vadovauja senosios dr-vės draugininkas, „Šviesos"' 
dr-jos skautų-skaučių skyriaus vedėjas Jr. Stabinis.

L. S. C. O. 64. sk. dr-vei dabar vadovauja S. Grigaliūnas. 
Be jo, dr-vėje darbuojasi vadai P. Tritonas, E. Atkočiūnaitė, 
J. Drazdauskas. Dr-vė turi 50 narių.

„Šviesos” dr-ja daro žygių sukurti ir praplėsti lietuvių 
skautų veikimą ir kitur. Lietuvių skautų yra Liepojoje (112. 
dr-vė), Mintaujoje (64. dr-vės skyrius) ir Subate (kuriasi).

Neseniai pasibaigė dvidienės skilčių rungtynės tarp Rygos 
„Šviesos” dr-jos skautų ir skaučių draugovių skilčių. Dalyvavo 
7 skiltys. Laimėjo 26. skaučių dr-vės Aguonos.

VENGRŲ SKAUTAI VYČIAI — PLANERISTAI.
Vengrų skautų vyčiai labai aktyviai užsiiminėja sklandy

mo sportu. 1933 m. Jamboree net buvo specialus aviacijos sky
rius, kur daugiausia buvo Vengrijos vyčių su savo sklandytu
vais. Vengrų skautai vyčiai jau 17.000 sykių buvo pakilę į orą 
savo planeriais ir dar nebuvo nė vieno nelaimingo atsitikimo.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse prieš kelius metus jau 
galėjo susiorganizuoti lietuvių skautų draugovė, kuri dabar 
pavyzdingai veikia.

Lietuvių skautų (145) draugovė yra Baltimorėje.
Ši draugovė, sužinojus, kad mirė psktn. J. Tarbūnas (su 

juo dr-vės skautai susirašinėjo), labai nuliūdo ir nutarė iš
reikšti Lietuvos skautams ir Tarbūnų šeimai užuojautos.

Rugs. m. 27 d. į Ameriką atvyko iš Lietuvos skautas L. 
Vilkas. Jis apsigyveno Baltimorėje ir įstojo į lietuvių skautų 
draugovę. Skautai labai patenkinti, nes jie turi progos geriau 
pramokti lietuviškai ir daug išgirsti apie savo senąją tėvynę. 
Labai patenkintas ir naujasis narys Leonas, kuris siunčia bro
liams Lietuvos skautams sveikinimus ir „Heilo”.

Tikimasi, kad lietuvių skautų pasiseks suorganizuoti ir 
kitose vietose. Tuo labai rūpinamasi. Artimiausiu laiku gal 
pasiseks suorganizuoti lietuvių skautų draugovę Pittsburge. 
Tuo labai rūpinasi studentas Edv. Baltrušaitis, kurs lankąs ir 
specialius draugininkų kursus.

Lietuvos skautai džiaugsminga nuotaika seka savo brolių 
Amerikoj darbą. As.

NAUDOJA SK. AIDO PIEŠINIUS.
Danų skautų laikrašty Spejdernes Magasin pr. m. 9 nr. 

yra įdėtos kelios Skautų Aido il’ustracijos. Jos įdėtos kaip 
pavyzdžiai mokytis iš linoleumo piaustyti.

Gražiajam Budapešte skautai, kurių tarpe yra musų repr. draugovės narių (1933 m.).
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Kas yra skautystė ? Iš kun. J. Sevino.

Ne kas kitas kaip plačioji tautinio 
auklėjimo sistema.

Josios įkūrėjo akimis žiūrint, dauguma 
bėdų, kurias kenčia Anglija, pareina nuo 
to, kad jaunimui duodama perdaug sau
so knygų mokslo, vietoje davus jam tik
rojo auklėjimo. Priešingai, skautystė sa
vo programos svarbiausiu punktu stato 
jaunuolių sielas, kurias reikia išauklėti.

Skautystė, nuolatiniu gyvenimu lauke 
ai laukiniu gyvenimu, visai nesiryžta at
stoti mokyklos, kaip tai kai kurie mano. 
Nieko panašaus. Skautai dažniausiai yra 
dar vienos ar kitos mokyklos mokslei
viai. Draugovė jiems neduoda nei pra
džios nei aukštesniojo mokslo ir drau
gininkas nėra mokytojas. Be kaikurių 
praktiškų žinių skautystės darbo laukas 
nėra mokymas, o tik auklėjimas.

Skautų auklėjimas stengiasi būti tauti
nis: „Pakelti rasę, užtikrinti krašto ateitį, 
kol dar nėra per vėlu, apsaugoti mūsų 
žmonės nuo rytojaus pavojaus”.

„Paimti berniukus, atidaryti jų sielas, 
iš jų iškelti individuališkumą — juk nėra 
dviejų, kurie būtų vienodi — ir iš jų pa
daryti energingus vyrus Dievui ir Tė
vynei; padėti jiems tapti gerais darbi
ninkais, teisiais ir vyriškais, turinčiais 
broliškų jausmų savo artimiems, bei ge
rais žmonėmis”. Piliečio ugdymas Ba- 
den-Powelliui yra aukščiausias auklėji
mo tikslas: „Didžiausias auklėjimo tiks
las, sako jis, yra išdirbti žmones, kurie 
būtų geri piliečiai”.

Taigi, skazitystė stengiasi kiekvieną 
vaiką atvesti i jojo žmoniškos vertės 
maksimumą, tam, kad tuo pačiu jis pa
siektų ir savo visuomenės bei tautinės 
vertės maksimumą.

Bet iš vaiko padaryti žmogų: „Tai, 
kartu, išlavinti jo kūną, jo mintį ir jo 
sielą. Tarp šių elementų reikalinga visiš
ka lygsvara. Jei jūs lavinsite tik kūną, 
jūs padarysite puikų gyvulį. Jei jūs 
stengsitės prikišti tik smegenis, jūs ri
zikuojate berniuke išlavinti netikslią ir 
pavojingą pasaulėžiūrą, ir jeigu jūs no
rėsite kalbėti tik į sielas, 3/+ visų berniu
kų nenorės ateiti jūsų klausyti. Taigi, 
tikrai moksliškas auklėjimas turi kreiptis 
vienu laiku į sielą, protą ir kūną”.

Visi viršminėti 3 dalykai privalo turėti 
sistemoje savo svarbos. Iš čia būtinu
mas užtikrinti trilypį auklėjimą: būdo, 
moralės ir tikybinį auklėjimą, profesio
nalinį auklėjimą ir pilietinį auklėjimą.

Sielos ir būdo susidarymas. — Svar
biausios rolės ir pagrindinės įtakos skau- 
tystėje duodama tikybai.

Sielos ir būdo susidarymą nagrinėjant, 
psichologiškas išeities taškas yra pri
versti vaiką savarankiškai mokytis ir 
savarankiškai žiūrėti į dalykus. Taigi, 
lavinti jo gabumus stebėti, įsivaizduoti 
ir samprotauti. Tokiu būdu, duoti jam 
progos „atrasti ir išgalvoti”, pagaliau 

duoti progos lošti svarbią rolę savo pa
ties būdo išdirbime. Kiekvienas gyvas 
pasireiškimas turėtų būti vaiko vidaus 
evoliucijos išdava, bet ne iš oro pri
mestas.

Skautystės metodo esmė — išdirbti 
žmogų. Žmogus gi privalo žinoti ko jis 
nori ir veikti savo tvirtu įsitikinimu. 
Kviesti vaiką pačiam pasirinkti savo ke
lią, pasiruošti kokiam svarbiam žygiui, 
duoti jam suprasti, kad jis yra laisvas, 
kad jam nereikia raižytis ir būti nena
tūraliu; tai reiškia — duoti jam suprasti 
savo noro ir savo žodžių vertę, savo pa
sielgimų svarbą ir savo asmens reikšmę; 
tai reiškia — sudaryti sąlygas jam b r ę s t. 
Taigi, norima pravesti kaip ir tiesioginį 
atsakomingumo ir pasitikėjimo savimi 
auklėjimą, kuriam nepakanka tik pa
klusnumo, ir disciplinos jausmo. Sakoma 
„kas nemoka klausyti, nesugebės įsakyti 
ir vadovauti”, bet praktika rodo, kad 
reikia mokytis ir vadovauti.

Asmens formacija. — Tačiau vadas, 
kuris glūdi kiekviename skaute, vertame 
šio vardo, nėra vien tik toks žmogus, 
kuris nori — jis yra žmogus, kuris 
m o k a. Pilnai ir laimingai išsireikšti 
vaikas gali tik savo kryptyje. Išnagrinė- 
kime šią kryptį. Įsižiūrėkime kokie žai
dimai, koks laiko praleidimas jam patin
ka. Vietoje to, kad leistumėm atsitikimui 
teikti vaikui žaidimo ir pramogos, mė
ginkime metodiškai duoti jam susipažinti 
su elementais, kurie dar jį vilioja tik kaip 
pramoga — įvairiais rankų darbais, 
mechanika, paišyba, elektra, botanika ir 
panašiais dalykais, kurie yra skautų spe
cialybėse. Parodykim jam, kad jo šian
dieninėje pramogoje yra gal būti pa
slėpta jo rytojaus duonos kąsnio uždar
bio priemonė. Mokėdamas naudotis savo 
10 pirštų ir turėdamas šiokių tokių pra
dinių, tačiau gan rimtų, profesinių žinių, 
berniukas, be abejo, lengviau ras kur 
nukreipti savo ateitį. Iš mažo skauto su 
kokiu nors specialybės ženkliuku ant 
savo rankovės ateityje, gal būti, susi
lauksime tikro gero „staliaus”, „natū
ralisto”, „radio mechaniko” ar panaš. 
Įpratimas, kuris duodamas skautų drau
govėje — viską gerai padaryti — pa
lengvins vėlesnį berniuko gyvenimą ir jį 
(berniuką) nuolat išlaikys jo srities kom
petencijoje. Tai jam irgi padės, gal būti, 
ateityje tapti vadu ar viršininku, nes jis 
visada bus autoritetas.

Socialė formacija. — Kadangi viską 
darome tikslu pakelti savo rasę, mes ne
sistengiame sudaryti iš berniukų tik, 
dažnai nereikalingų ir pavojingų, virši
ninkų ir vadų tautą. Mokinkim individą, 
kurį taip intensyviai išdirbome, kad 
egoizmas yra tam tikra atropija, kuri 
mažina žmogaus vertę, kad žmogus vi
sada pakankamai gauna pagalbos iš vi
suomenės, kad širdies žmogus pirmiausia 

rūpinasi duoti, kad jis mato toliau už 
save, kad jis galvoja apie kitus, kad visą 
jo asmens formaciją vainikuoja pasi
šventimas. Viskas tai privalo būti kas
dieninė kiekvieno skauto mintis. Neno
rėdami leisti jam to pamiršti, nebijoki
me vartoti tai, ką asketai vadindavo 
„ypatingu patikrinimu”. Kiekvieną rytą 
savo kaklaryšio galiuke skautas riša ma
žą mazgelį. Jis negali jo atrišti kol ne
suteikia patarnavimo savo artimui.

Taigi, turėdamas pareigos patarnauti 
artimui, skautas privalo būti pasi
ruošęs visokiems atsitikimams, vi
siems artimo meilės pasireiškimo reika
lavimams. Skautas — egoistas yra di
džiausias prieštaravimas skautystės 
esmei ir, jeigu jūs sutiksite skautą, kurio 
pirmieji jums pasakyti žodžiai nebus: 
„kuo galėčiau jums būti naudingas?”, 
žinokit, kad, nežiūrint to, kad jo ranko
vėje yra įvairių ženklų, jis yra tik iš uni
formos ir vardo skautas. Iš tikrųjų gi tai 
nesusipratimas. Tai skautas, kuris nič 
nieko nesuprato skautystės esmėje!

Pagaliau, tąją visuomenę, tarp kurios 
mus pastatė Dievas, mes privalome my
lėti ir jai tarnauti kaipo tokiai. Mums 
privalo rūpėti iš savo vaikų padaryti 
puikius piliečius. Skautai žinos savo tė
vynės praeities gyvenimą ir istoriją, taip 
pat kaip ir jos dabartinį gyvenimą ir sie
kimus. Nesirūpindami politika, skautai 
dalyvauja tautiniame gyvenime, įdomau
jasi visais vidaus ir užsienių klausimais, 
kurie liečia jų tėvynę. Suaugus jiems ne
reiks šioje srityje pradėti nuo ABC.

Tokiu būdu, Dievo pagalba, mes su
darome vispusišką žmogų.

Šie trys elementai: moralinė - indivi- 
dualė, profesinė ir socialinė bei pilietinė 
formacijos sudaro skautystei pa
grindą. Paėmę tik pirmąjį ir tretįjį 
elementą — jūs turėsite nepaprastos 
moralės vertės žmones; paėmę antrąjį 
elementą — turėsite gabių ir savaran
kiškų jaunikaičių, tačiau nė vienas šių 
elementų paimtas atskirai nesudarys spe
cialaus jaunikaičio tipo, kuriuo vadina
mas — skautas.

Taip kalba skautystės įkūrėjas.
Joks pedagogas nepeiks šios programos 

taurumo. Galima, tiesa, kartais nesutikti, 
bet tai tik dėl smulkesnių priemonių 
duotajam idealui pasiekti.

Tas ir yra sistemos originališkumas.

(B. d.).

Svarbiausius klausi
mus suprasi ir išsiaiš
kinsi, jei 1935 metais 

skaitysi
Skautų

Aidų!
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NUOSTABŪS SKAIČIAI ŽMOGUJE
Pažiūrėk į savo širdį —

— Ar moki skaičiuoti? _ — Oho! Argi aš būsiu melagis! Manai,
— Skaičiuoti?, -— nustebo ir įsižeidė kad teisiuos taip įtariamas, kuomet pats 

Jurgiukas, — aš esu geriausias matema
tikas klasėje! Galim pamėginti, jeigu 
nori!

— Na, na, tik ne taip greit ir ne taip 
aukštai, mielas jaunuoli; mes tuoj pama
tysim, — tarė atsikosėdamas dėdė.

— Na — hm, taigi pradėkime! Suau
gęs žmogus susideda iš dviejų šimtų bi
lijonų ląstelių. Dviejų šimtų bilijonų — 
ar tu žinai, kas tai yra viena ląstelė?

— Kaip gi nežinosiu! Tai yra mažiau
sia pagrindinė dalelė gyvulių ir augalų. 
Kaip namas yra pastatytas iš akmenų, 
taip ir kiekvienas gyvas kūnas sudarytas 
iš daug daug ląstelių.

— Teisingai, visai teisingai! Taigi, iš 
dviejų šimtų bilijonų ląstelių sudarytas 
mūsų kūnas. Tai yra didelis, nuostabus 
skaičius. Dabar pagalvoki: jeigu žmogus 
sekundė paskui sekundę, be pertraukos 
pamestų po vieną ląstelę, tai viskas už
truktų... palauk! Kaip ilgai tai užtruktų?

Jurgiukui pasidarė karšta ir nesma
gu. Bilijonai! Kaip ilgai tęsis? Ir tai jis 
turi savo galvoje suvirškinti?

— Taip... taigi... bet, tai yra...
— Taip, taip, mano mielas, — kalbė

jo dėdė. — Pradžioje buvai išdidus ir 
įžeistas, o dabar stovi, kaip košę prisvi
linęs! Bet aš tikiu, kad tai nėra taip len
gva ir pasistengsiu tau pagelbėti.

Taigi! Mes norime žinoti, kaip ilgai 
tai tęstųsi, jeigu kas sekundę nuo žmo
gaus nukristų viena ląstelė? Tai vyktų, 
daugiau, kaip 6 milijonus metų. Tik po 
6 mil. metų prapuls paskutinioji ląstelė.

Toliau! Iš tų dviejų šimtų bilijonų ląs
telių dvidešimts du bilijonai yra kraujo 
ląstelių, t. y., mažyčiai kūneliai, kurie 
po kraują plaukioja ir duoda kraujui (tam 
nuostabiam skysčiui!) savo raudoną spal
vą. Kaip begaliniai mažas diskas atrodo 
kraujo ląstelė, su maža kuprele viduryje. 
Šitie dvidešimts du bilijonai kraujo ląs
telių sudaro stebuklą! 150 šių ląstelių, su
dėtos viena šalia kitos, nesudaro nė mili
metro. Tačiau, jeigu koks galingas meni
ninkas galėtų tas visas kraujo ląsteles iš
ilgai viena kitos sudėti, tai gautume ne
paprastai ilgą grandinę, kurią galėtume 
daugiau kaip tris kartus apjuosti per pu
siaują (ekvatorių) žemės rutulį. Įsivaiz
duok: žemės pusiaujas turi 40.000 km il
gio! Tai susidarys grandinė daugiau kaip 
120.000 km ilgumo, kuri plaukioja mūsų 
kraujuje, tač’au išsidalinusi į 22 bilijonus 
narių.

Kraujas iš tikrųjų yra nuostabi sunka. 
Ta daugybė jame esančių kraujo ląstelių 
turi svarbų uždavinį — susirišti su ore 
esančiu deguoniu. Todėl jų paviršius turi 
būti kiek galima didesnis. Ir šis pavir
šius yra nepaprastai didelis. Tai sudaro 
kvadratą, kurio kraštinė turi 62 m ilgio.

— Palauk, dėde! — sušuko uolusis 
Jurgiukas, — du kart du yra... — bur
bėjo sau tį barzdą, kurios iš tikrųjų visai 
nebuvo, — tai bus kaip tik tai 3844 kva
dratiniai metrai.

— Puiku! Aš matau, kad tu šį tą gali. 
3844 m2 didumo yra paviršius kraujo ląs
telių; žinoma, šis kvadratas ir vien skai
čiavimo išdava. Tikrumoje tas taip ne
vyksta, t. y., noriu pasakyti, kad tikru
moje būtų be galo sunku tai išmatuoti ir 
apskaičiuoti.

— Bet tai kokiu gi būdu šie skaičia
vimai atliekami!, — žvilgterėjo Jurgiu
kas nepatikimai, — ar tu man teisybę 
sakai?

esi toks matematikas; Pagalvok dabar 
apie kaulelį, kurio briauna yra 1 cm il
gio: kokio didumo yra jo paviršius?

— Šeši kvadratiniai centimetrai, — 
atsakė Jurgiukas trumpai ir greitai. (Iš 
tikrųjų nebuvo jis geriausias matemati
kas).

— Šeši kv. centimetrai, teisingai! Da
bar padalyk tą kaulelį į aštuonius lygius 
kaulelius. Koks paviršius bus šių aštuo- 
nių kaulelių?

— Kiekvieno kaulelio briauna bus ta
da pusės cm ilgio ir jo paviršius: V2 iš */ž 
iš viso 6 kartus — beveik išeina P/2 kv. 
cm. Visi aštuoni kauleliai tokiu būdu tu
rės (IV2 cm2 X 8) 12 kvadrat. cm. Taigi, 
paviršius padidėjo du kartus.

— Puikiausiai išskaičiuota! Tačiau tū
ris šių kaulelių liko visai tas pats. Tiesa? 
O jeigu tu dabar kiekvieną šitą mažą 
kaulelį vėl į 8 lygias dalis padalysi ir jei
gu dar tai sugebėsi vėl taip gerai išskai
čiuoti, kaip pirma, tada gausi labai ma
žytį kaulelį: tokį mažą, kokia yra viena 
kraujo ląstelė. Tada tavo gaunamas pa
viršius vis didės ir didės ir galiausiai taps 
milžiniškas. Dabar įsivaizduok vietoje 
kaulelių kraujo ląsteles ir tada gausi at
sakymą, kodėl toks milžiniškas paviršius 
yra kraujo ląstelių. Ar dabar aš irgi esu 
melagis?

— Taip, dabar aš pilnai tikiu, — kal
bėjo patenkintas Jurgiukas.

— Taigi, taigi! Kadangi kalbame apie 
kraują, tai neužnrrškime ta proga žvilg
terėti ir į indus, kuriuose kraujas juda: 
širdis ir gyslos — visa tai rišasi tar
pusavyje. Mūsų širdis dirba nepaliaujamą 
darbą. Dieną ir naktį, valanda iš valan
dos varinėja ji kraują po mūsų kūną. 
100.000 kartų muša širdis per dieną ir 
40 milijonų kartų per metus. Tačiau tarp 
dviejų dūžių kiekvieną kartą širdis at
silsi labai trumpą laiką — tarytum už
miega akimirkai. Bet jeigu vsus tuos 
trumpučiukus poilsius sudėsime, tai per 
visą žmogaus gyvenimą mūsų širdis po 
savo sunkaus darbo ilsisi pilnus 10 me
tų! Per minutę šird's praleidž’a 6 litrus 
kraujo ir 35.000 hektolitrų per metus! Ir 
per visą gyvenimą žmogaus, sulaukusio 
70 metų, jo širdis gyslų tinklu perpom- 
puoja 2,5 milijonų hektolitrų. Didžiausią 
žibalo tanką per tą laiką širdis pripildytų 
kraujo. Taip dirba be perstojo širdis, kol 
ateina paskutinis dūžis...

— Palauk, Jurgeli, ar žinai, keis yra 
viena atmosfera?

— O, taip. Tai yra spaudimas, kuri

Žmogaus širdis lengvai atlaiko garvežio 
spaudimą (bent 15 atmosferų).

Jeigu koks menininkas galėtų kraujo 
ląsteles sudėti, tai gautume nepaprastai 
ilgą grandinę, kuria galėtumėm 3 kartus 

apjuosti žemės rutulį.

sudaro oras vienam kvadratiniam centi
metrui, kas sudaro apie 1 kg. Ir techniš
ka atmosfera — spaudimas pilno kg į 
1 cm2.

— Hm! Tu viską žinai, Jurgeli! Bet 
kokio didumo yra spaudimas dideliame 
garo lokomotyve (garvežyje)?

— Manai, dėde, nežinau: nuo dešimts 
iki dvidešimts atmosferų.

— Puiku! Dabar įsivaizduok, kad gy
dytojui pavyksta per kokį nors vamzdį 
ar vamzdelį, kuris gali tokį spaudimą at
laikyti, sujungti tavo arterijas su garve
žio lokomotyvu. Po to daktaras atidaro 
ventilį ir paleidžia spaudimą penkiolikos 
atmosferų į tavo gyslas! Tu pilnai įsiti
kinęs, kad gyslos ir visas tavo mechaniz
mas sprogs ir išlėks į orą? Visai ne! Šis 
15-kos atmosferų spaudimas negali su
sprogdinti pieštuko storumo arterijos, ka
dangi pastaroji. puikiausiai atlaiko. Jėga 
didžiulio traukinio, kuris didžiausiu grei
čiu gali važiuoti bėgiais, jėga iš geležies 
ir plieno puikiausio mišinio, toji jėga ne
gali sunaikinti paprastos gyslelės — 
minkštos, gali sakyti, gyvos gyslelės!

Turėčiau dar daug tau papasakoti 
apie stebuklus, esančius mumyse.

Pagalvok, jog sėdi žinomam klube ir 
skaitai laikraštį. Tavo rankose milžiniš
kas laikraštis — penkiolikos metrų ilgio 
ir dešimties metrų pločio. Tai laikraštis, 
kurio paviršius yra septyniasdešimts pen
kis kartus didesnis už tave. Po to, kaip 
būsi tą laikraštį jau perskaitęs, — jį su
glamžyk ir sulankstyk taip, kiek tik gali, 
kad užimtų mažiausia vietos. Bet tau vis 
tik nepavyks jo taip suglamžyti, kad jį 
galėtum sutalpyti į savo krūtinės ląstą 
(krūtinės ruimą). Nieko nebus! Tačiau 
tavo kūnas atlaiko ir šį stebuklą? Tavo 
plaučiai yra tas nuostabus „daiktelis"! 
Jie susideda iš keturių šimtų milijonų 
mažų kamarėlių, panašiai, kaip kraujo 
ląstelės, ir sumoje sudaro tą milžiniško 
laikraščio paviršių. Gal dar atsimeni skai
čiavimą su kauliukais...

Dar noriu šį tą pridurti: 40 kilogramų 
dulkių „suvartoja" plaučiai cemento dar
bininko (kuris dirba prie cemento dar
bų), t. y., beveik centnerį. „Tik" penkis 
kg dulkių suvartoja plaučiai eilinio did
miesčio gyventojo!

Kokių nesama mūsų viduje stebuklų! 
— kalbėjo dėdė, taikydamas šiuos žo
džius daugiau sau, negu savo jaunajam 
klausytojui.

Jurgiukas šiuo momentu turėjo jau 
prisikimšęs pilną galvą nulių ir bilijonų. 
Naktį jo miegas buvo sudrumstas: kraujo 
ląstelių mūšiai vyko visame kūne. Ga
liausiai persimetė visos ląstelės ant no
sies ir ši tuojaus ištyso ir tapo be galo 
ilga!

Aha, ho, ho, bilijonai, bilijonai, mano 
mielas, bilijonai, ho, ho, ho, kur galas 
nosies, ho, ho, ho! Gal jau Afrikoje! Ho, 
ho, ho! — kliedėjo Jurgiukas. T.

33
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r.NDSU ŠEINDS NRUJIEN

VISI ENERGINGAI!
Vasario m. 15 d, baigiasi 

Skautų Aido 1935 metams pre
numeratų rinkimo talka.

Skautų Aidas šiemet turi di
delį pasisekimą.

Jau ligi sausio vidurio pren. 
skaičius buvo padvigubėjęs.

Dar pasispauskim ir mūsų 
laikraštis 1935 metais puikiai 
žydės!

Kiekvienas vadas ir skautas-ė 
turi būti Sk. Aido prenumera
torius!

Labai auga Vadovės ir Skau
tų Vado prenumeratorių skai
čiai.
DRAUGININKIŲ KURSAI — 

SĄSKRYDIS.
Panašūs į buvusius dr-kų 

kursus (gr. — saus, m ) vasario 
m. 3, 4 ir 5 d. d. Kaune įvyks 
skaučių draugovių draugininkių 
kursai — sąskrydis. Informaci
jos pranešama aplinkraščiais.

BUS JAUN. SK. VADŲ 
KURSAI.

Ir šią vasarą įvyks speciali 
stovykla jaun. skautų vadams, 
kurie suspės ligi to laiko jaun. 
sk. vadų kursuos išeiti teoreti
nę dalį. Kursai pirmiausia tai
komi mokytojams.

VADOVIŲ MOKYKLOS 
DALYVIŲ ŽINIAI.

Vadovių mokyklos informa
cijoj (raštas 9 nr.) yra klaida. 
Visiems rašto darbams atsiųsti 
terminas yra birželio 1 d., bet 
ne gegužės m. 1 d.

PRENUMERATORIAMS.
Prenumeratoriai (kurių pren. 

užsakymai dabar gauti), dar ne
gavę Skautų Aido 1 nr., gaus 
jį artimiausiu laiku. Taip pat 
visi, kurie Sk. Aidą užsiprenu
meruos ligi š. m. vasario mėn. 
15 d., gaus ir anksčiau išėjusius 
1935 m. numerius.

Sk. Aidas metams 5 lit., skau- 
tams-ėms — 4 lit.
JAU DU TUNTAI ĮRAŠYTI Į 

V. G. F. AUKSO KNYGĄ.
Už pasidarbavimą Vilniaus 

Geležinio Fondo, Vilniaus pasų 
ir ženklelių platinimo vajuje 
(1934 m. gruodž. 8—11 d. Kau
ne), kaipo išplatinusiems atitin
kamas normas, teko garbė būt' 
įrašytiems į V. G. F. Aukso 
Knygą:

1) Kauno Šančių Tuntas iš
platino už 221,50 lt.,

2) Kauno Skaučių Tuntas iš
platino už 208,90 lt.

Iš viso skautės-ai išplatino už 
535,50 lt.

• Brolyti, skubėk,
• Į paštą nubėk —
• iš ten pasiųsk
O 5 ar 4 litus,
• kad per 1935 metus
• gautum S k. Aidus!

Lietuvos Skautų Sąjungos Vadovybė:
1. Valstybės Prezidentas ANTANAS SMETONA — Lietu

vos Skauty Sąjungos Šefas;
2. vyr. sktn. dr. Jurgis Alekna — Šefo pavaduotojas;

VYRIAUSIAS SKAUTŲ ŠTABAS.
3. vyr. sktn. pulk. Juozas Šarauskas — vyriausias skauti

ninkas;
4. vyr. sktn. pulk. 1. Mikas Kalmantas — garbės gynėjas;
5. vyr. sktn. Antanas Saulaitis — vyriausio skautų štabo 

adjutantas ir Skautri Aido redaktorius;
6. vyr. sktn. Elena Barščiauskaitė — vyr. sk. štabo skaučių 

skyriaus vadė;
8. sktn. Magdelena Barniškaitė — vyr. sk. štabo vyresniųjri 

skaučių skyriaus vadė;
9. sktn. Vladislava Arminaitė — vyr. sk. štabo jaunesniųjų 

skautų-čių skyriaus vadė;
10. sktn. Artūras Jurgutis — vyr. sk. štabo skautų vyčių 

skyriaus vadas;
11. sktn. Įeit. Br. Michelevicius (laikinai pareigas eina sktn. 

Andrius Pieta) — vyr. sk. štabo jūrų skautų skyriaus 
vadas;

12. sktn. Kazys Palčiauskas — vyr. sk. štabo vadų rengimo 
dalies vedėjas ir instruktorius;

13. Viktoras Kamantauskas — vyr. sk. štabo užsienių dalies 
vedėjas;

14. sktn. Jonas Mašiotas — vyr. sk. štabo ūkio dalies ve
dėjas;

15. sktn. Stasys Paliulis — vyr. sk. štabo mokslo ir propa
gandos dalies vedėjas;
Vyriausio skautų štabo reikalų vedėjas — sktn. Algirdas 

Tribė.
VYRIAUSIO SKAUTŲ ŠTABO BENDRADARBIAI:

1. bendros dalies: vyr. skit. St. Jameikis, vyr. sklt. J. Že
maitis, psklt. St. Diminskas; >

2. skaučių skyriaus: vyr. sklt. D. Kesiūnaitė, sktn. M. Avie- 
tėnaitė, sktn. Gr. Venclauskaitė, sktn. E. Motūzaitė, psktn. 
K. Bartninkaitė, psktn. S. Matulevičiūtė, psktn. E. Ru
dienė, psktn. A. Urbanavičiūtė;

3. vyresniųjų skaučių skyriaus: sktn. V. Barmienė, sktn. S. 
Steponaitienė, vyr. sklt. D. Januškytė, vyr. sklt. E. Aukš
tikalnytė;

4. jaunesniųjų skautų-čių skyriaus: psktn. Pr. Karalius, psktn. 
VI. Šimkus, psktn. L. Žemgulienė, psktn. V. Palčiauskienė;

5. skautų vyčių skyriaus: psktn. K. Venslova, psktn. D. Stan
kūnas, vyr. sklt. M. Jasėnas, vyr. sklt. Al. Broel-Plateris;

6. jūrų skautų skyriaus: sktn. A. Pieta, sktn. Įeit. P. Laba
nauskas, jūr. sk. J. Dačinskas;

7. vadų rengimo dalies: sktn. dr. K. Avižonis, sktn. K. Dinei
ka, sktn. gyd. J. Kazakevičius, sktn. M. Martinaitis, sktn. 
V. Kizlaitis, psktn. M. Rėklaitis, psktn. L. Šukys, psk. H. 
Lukaševičius, psk. J. Kirlys, psk. R. Medelis;

8. užsienių dalies: sktn. K. Laucius, sktn. A. Vanagas, vyr. 
sklt. A. Broel-Plateris;

9. ūkio dalies: psktn. VI. Kašauskas (vedėjo padėjėjas);
10. mokslo ir propagandos dalies: psktn. H. Lukaševičius, 

pskt. R. Medelinskas;
11. spaudos: vyr. sklt. Ed. Ingaunis (administratorius), psk. VI. 

Šimkus, psktn. H. Rudzinskas, vyr. skit. St. Jameikis;
12. skautiškų reikmenių tiekimo skyriaus: psktn. K. Ma

jauskas (vedėjas).
L. S. S. RAJONŲ, VADIJŲ VADAI, TUNTININKAI IR JŲ 

ADRESAI:
1. Alytaus t. — sktn. K. Dineika, Alytus, gimnazija.
2. Biržų t. — pulk. 1. V. Michalauskas, Biržai, komendantūra.
3. Kauno t. rajono Vadija: vadas — ats. pulk. P. Budrevi-

čius, Kaunas, Putvinskio g-vė nr. 20, bt. 12. (vado padė
jėjas — sktn. kap. gyd. J. Kazakevičius, A. Panemunė, 
karo mokykla). (Tęsinys 35 pusi.).

Stropiai kalkim musų 
skautuos ateitį.

IŠKILMINGA TUNTO ŠVEN
TĖ.

Gr. 16 d. Kauno Aušros tun
tui yra tikrai reikšminga, nes 
gavo vėliavą. Puikiausioj nuo
taikoj išrikiuotos dr-vės laukė 
vyriausio skautininko, kurį pa
sitiko su raportu dktn. V. Kišo- 
nas (tuntininko pavaduotojas). 
Atvykęs vyr. skautininkas pulk. 
Šarauskas pasisveikino su tun
tu šūkiu budėk! Greit prasi
dėjo pačios vėliavos įteikimo 
iškilmės. Vėliavą atnešė sktn. 
J. Mašiotas (kuris ją savo lė
šomis įtaisė) ir perdavė vyriau
siam skautininkui, kad įteiktų 
tuntui. Tuntininkas, priimda
mas vėliavą, pabučiavo ir pa
žadėjo ją gerbti, saugoti ir bu
dėti. Tą patį pažadėjo vėliavi
ninkas ir visas tuntas. Vyriau
sias skautininkas, sveikindamas 
tuntą, pabrėžė, kad vėliava tu
ri būti tiek svarbi, kaip švytu
rys jūroj. Po to sveikino gimn. 
direktorius, skautų globėjas, rė
mėjų atstovė, vadijos vadas ir 
tuntų atstovai. Iškilmingai da
liai pasibaigus, skautai ir sve
čiai bendrai pažaidė, o po trum
putės pertraukos prasidėjo 
linksmoji dalis — laužas. Lau
žą sumaniai vedė pskt. Rėklai
tis. Pasibaigus laužui, vyr. skau
tininkas padėkojo tuntininkui 
pskt. St. Paliuliui ir kitiems va
dams už parodytą darbą. Nors 
tai buvo pirma tunto sueiga, bet 
ji jau paliko visiems malonių 
atsiminimų. V. Jurūnas.

PALANGA.
D. L. K. Kęstučio draugovė 

savo veikimą suskirstė į 3 tri
mestrus. Įsigijome antspaudą ir 
kertinį štampą. Kartu su Biru
tės dr-ve pradėjome leisti laik
raštėlį Palangos Skautas.

Paskilt. J. Strakšys.
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IŠ K. VAIDOTO LAIVO VEI
KIMO.

Vaidotiečių iniciatyva Kauno 
Aušros bern. gimn. XIL22. buvo 
surengta jūrų Itn. sktn. P. La
banausko paskaita: karo laivy
no veikimas ateities kare. Įžan
goj skautininkas iškėlė jūros 
reikšmę Lietuvai ir pabrėžė, kad 
Vilnius — Lietuvos širdis, o 
Klaipėda — plaučiai. Lietuva 
negali gyventi be širdies — Vil
niaus, negalėtų gyventi ir be 
plaučių — Klaipėdos. Toliau 
lektorius pažymėjo, kad Lietu
vos jūrų skautų tikslas: 1) 
stengtis supažindinti kuo pla
tesnę masę visuomenės su Lie
tuvos pajūriu, 2) susipažint su 
jūros sportu, 3) pažinti preky
bos bei karo laivynų veikimą.

Po to sekė specialioji paskai
tos dalis (karo laivyno veiki
mas). Lektorius supažindino 
klausytojus su eskadros laivų 
veikla, karo laivų tipais (dred
noutai, kreiseriai, torpedininkai, 
minininkai ir minų rinkėjai, nar
domieji laivai ir t. t.) ir jų ypa
tybėmis (talpa, įgula, greitis, 
pabūklai, šarvai ir kt.).

Į paskaitą tarp kitų svečių 
buvo atsilankę: e. jūr. skautų 
skyriaus vado p. skt. Pieta, sk. 
vyčių skyriaus vadas skt. Jur
gutis, buvęs K. Vaidoto laivo 

L. S. S. Vadovybė (tęsinys iš 34 pusi.).

4. Kauno Aušros t. — sktn. S. Paliulis, Kaunas, Aušros bern. 
gimnaz. (tunt. padėjėjas — sktn. V. Kišonas, Kaunas, Ro
kiškio g. 13).

5. Kauno Pilies t. — sktn. j. Itn. V. Pečiūra, Kaunas, Vyr. 
Sk. Štabas.

6 Kauno Šančių t. — dir. J. Eidukas, Kaunas I, II-ji vid. mo
kykla (tunt. padėjėjas — sktn. j. 1. Al. Metelicinas, Kaunas 
L pionierių batalijonas).

7. Kauno skaučių t. — vyr. sktn. D. Kesiūnaitė, Kaunas, 
Ožeškienės 21,

8. Kėdainių t. tuntininkas — Baranauskas (tuntininko pava
duotojas — sktn. A. Vaškevičius, Kėdainiai, gimnazija).

9. Klaipėdos t. — sktn. kap. M. Kukutis, Klaipėda, 6 p. p.
10. Marijampolės skautų t. — mok. gyd. J. Kaunas, Marijam

polė, gimnaz.
11. Marijampolės skaučių t. — sktn. J, Vaičiūnienė, Marijam

polė, gimnaz.
12. Mažeikių t. — psktn. dir. J, Rainys, Mažeikiai, gimnazija.
13. Panevėžio t. — sktn. K. Grigaitis, Panevėžys, Smėlynės 

g. 5a.
14. Raseinių t. — sktn. L. Radvila, Raseiniai, gimnazija.
15. Rokiškio t. — vyr. sktn. V. Rozmanas, Rokiškis, apskr. 

viršinink. (tunt. padėjėjas — psktn. dir. M. Kviklys, Ro
kiškis, gimnazija).

16. Šiaulių t. — vyr. sktn. K. Ubeika, Šiauliai, Dariaus-Gi
rėno 29.

17. Seinų i. — vyr. skiltn. mokyt. P. Balaševičius, Lazdijai, Pa- 
lazdijų pr. mokykla.

18. Tauragės t. — dir. J, Jakubonis, Tauragė, Aukšt. komerc. 
mokykla (tunt. padėjėjas — psktn. j. 1. J. Namajūnas, Tau
ragė, 7 p. p.),

19. Telšių t. — psktn. V. Tallat-Kelpša, Telšiai, apskr. agro
nomas.

20. Trakų t. — sktn. B. Kliorė, Kaišiadorys, pr. m-klų inspek
cija.

21. Ukmergės t. — sktn. E. Kulvietis, Ukmergė, gimnazija 
(tunt. padėjėjas — sktn. J. Jasinevičius, Ukmergė, gim
nazija).

22. Utenos t. — sktn. E. Vojevodskis, Utena, prokuroro pa
dėjėjas.

23. Vilkaviškio t. — pulk. 1. V. Matulionis, Vilkaviškis, ko- 
mendant.

24. Jurbarko t. — mokyt. M. Babilius, Jurbarkas, gimnazija.
25. Kybartų vietininkas — mokyt. P. Bukis, Kybartai, gimnaz.
26. Šakių vietininkas — psktn. V, Liulevičius, Šakiai, gimnaz.

vadas sktn. H. Čerkesas ir kt.
Svečiai paskaita buvo labai 

patenkinti ir išreiškė pageida
vimą, kad ateity panašių pa
skaitų būtų daugiau suruošta.

A. L.

IX DR. J. BASANAVIČIAUS 
DR-VĖ.

(Kauno Šančių tunte).
Paskelbus Šefo jubiliejaus 

konkursą draugovė ypatingai 
sukruto. Taškus renkam išsijuo
sę. Mat tikimės...

XII.8. šventėm savo 3-jų metų 
gyvavimo sukaktį. Į iškilmingą 
sueigą atsilankė Šančių t. tun- 
tininko padėjėjas sktn. A. Me- 
telicinas, draugovės globėjas p. 
mok. Litvinas ir daug skautų 
tėvelių bei prijaučiančių. Drau
govės dr-kas nupasakojo, ką 
mes nudirbom, ką dar manom 
nudirbti, ir supažindino trum
pai su skautyste ir jos tikslais. 
Buvo parodyta praktiškai pir
moji pagalba (konkursas), kurį 
laimėjo balandžių skiltis. Signa- 
l’zavom, pagriežiem (bet kokia 
muzika? — stovyklos orkestras, 
kurį sudarė balandžiai). Būtų 
dar daug ko parodyta, jei tas 
laikas bent kiek lėčiau slinktų. 
Sueigą baigėm pasiryžę 4-tuo- 
sius metus dar smarkiau dirbti.

S. D.

RUOŠIAM ČIUOŽYKLĄ.

Alytus. Po didelių žiemos 
šalčių užšąlo Nemunas. Mes, 
skautai, mokam sunaudoti šį 
didelį gamtos padarą. Ledą, 
kur buvo pakilęs, išlyginam, 
įdubimus apliejam vandeniu. 
Šitaip triūsdami pasidarysim 
tinkamą įvairiems žaidimams 
didelę čiuožyklą.

Dubio krantas.

SKAUTUKŲ ĮŽODIS.

Grumšliai. Biržų tunto Grum- 
šlių jaunųjų skautų draugovės 
11 skautelių 1.6. davė įžodi- 
Matant tuos mažyčius iškilmin
gai pasižadant stengtis būti ge
riems, ne vienai mamytei ir tė
veliui išriedėjo džiaugsmo aša
ra. Keletas svečių sveikino jau
nuosius skautus davus įžodį.

Po įžodžio suvaidinta 1 v. 
scenos vaizdelis Gėlės Kristui, 
keletas plastikos dalykėlių de
klamacijų ir gyvas paveikslas. 
(Kalėdų sapnas).

Žmonių buvo pilna salė ir la
bai domėjosi įžodžio iškilmė
mis.

SKAUTU VAKARAS 
GIŽUOSE.

XII.1. įvyko Gižų Dariaus ir 
Girėno (skautų) ir Birutės (jaun. 
skautų) draugovių vakaras. Su
vaidinta scenos vaizdelis Krū
minė, be to, buvo dainos, insce
nizavimai, baletas ir k.

Vakaras praėjo puikiai. Tė
vai, svečiai, taip pat ir skautai 
liko patenkinti. Į vakarą atsi
lankė ir keli jaun. skautų dr-vių 
draugininkai.

Daug mokyklos mokinių no
rėtų būti skautais.

Akytė.
PAĖMĖM NELAISVĖN.

Telšių D. L. K. Vytenio j. s. 
laivas turi naują vadą, mok. 
Šeškų. 1.19, 9 vai. p. p. netikė
tas vado įsakymas aplėkė visus 
skautus, ir po 8 minučių trau
kėme „priešo" pėdomis per eže
rą. Taip sumaniai viskas vado 
buvo sutvarkyta, jog nors ir vi
somis sekimo priemonėmis ir 
žiniomis naudojomės, tik po 
dviejų įtempto darbo valandų 
tepaėmėm „nenaudėlius". Pasi
sekimui paminėti suskambėjo 
dainos prie liepsnojančio laužo. 
Pasijuntame nunokusiam sode, 
ir pas mus visko besą... Kažkas 
klausia: „Iš kur tas gausybės 
ragas atsivėrė?“ Išsiveržia gi
lus — dėkui, dėkui, dėkui; nu
sitęsia ilgas — valio! Grįžtame 
i už ežero miegantį miestą, ne
šamės savo įspūdžius: tyliai, 
bijodami sutrikdyti saldų mies
to vidurnakčio miegą. A.

SALŲ Ž. Ž. ŪK. MOK.
Nemanykit, broliai ir sesės, 

kad mes miegam letargo miegu. 
Ne! Mes kiek galėdami dirbam, 
krutam. Štai 1.19. padarėme iš
kylą. Vedė mūsų dr-kas brolis 
R. Šukys. Iškyla buvo už 3 klm. 
miške. Prie laužo visi pažaidėm, 
padainavom, pasakėm monolo
gų. Buvome visi patenkinti. Na
mo parėjom 8 vai. vak.

LABA DIENA, BROLIAII
— Ir ką, jūs manote, kad 

skapiškėnai ir dienos metu mie
ga, — ne, mums užtenka ilgos 
nakties, kad davus bent šir
džiai poilsio, nes rytoj ir vėl, 
broliuk tu mano, sušilę dirbame, 
nes Gedimino dr-vėje yra įves
ta skiltininkų— paskiltininkių 
kursai, o po Užgavėnių važiuo
jam į Rokiškį skiltininkų są- 
skrydin.
f — Dr-vėje įvesta griežta dis
ciplina, kandidatai priimami 
sunkiai.

— Naujus — 1935 — metus 
pasitikome Tatkonių prad. mo
kykloje, žmonių buvo daug.

— Vasario 16-tą dieną minė
sime Skapiškyje.

— Skapiškio Dr. J. Basanavi
čiaus skautų-vyčių būrelis sal
džiai miega. Suorganizavo skau
tams remti draugijos skyrių ir 
išvežė įstatus i Rokiškį.

— Jauneisniųjų skautų dr-vė 
žengia pirmyn pilnu tempu ir 
mums daro gėdą, nes, kaip gir
dėti, ruošiasi į skautų III-jį pat. 
laipsnį ir žada pavasario sulau
kus laikyti egzaminus.

Lapinų Kaziukas. 
VAKARĖLIS, „KALĖDŲ SE
NELIS“ IR AUKOS RADVI

LIŠKY.
Pirmąją Kalėdų dieną Radvi

liškio Vytauto Didžiojo dr-vės 
sakalų skiltis D-ro V. Kudirkos 
pradžios mokykloje suruošė ne
turtingiems vaikučiams šaunų 
vakarėlį. Suvaidinta 3 v. kome
dija; po to vaikučiai turėjo pro
gos linksmai pašokti ir pasi
džiaugti nors kukliai, bet sko
ningai papuošta skautiška eglu
te ir „Kalėdų seneliu", kurio 
krepšis pasirodė nepaprastai 
talpus — pilnas visokių ska
nėstu.

Vakarėlio dalyviai išsiskirstė 
namo pakilusia nuotaika, juo la
biau, kad eglutė buvo ruošiama 
tik skautų. Tačiau labiausiai 
džiaugėsi patys skautai, kurie 
savo pramoga įnešė į pilką ir 
nuobodų vargšų gyvenimą kris
leli džiaugsmo, nušvietė nori 
valandėlei jų veidus pasitenki
nimo šypsena ir, kas svarbiau
sia, organizuotai įvykdė III-čiąją 
savo obalsio dalį.

Pasilinksminime dalvvavo 
apie 50 vaikučiu, daugybė jų 
ievų ir skautų, kurie svečiams 
išsiskirsčius broliškai pasilinks
mino ir dar labiau suartėjo...

Vytauto Didžiojo dr-vė akty
viai prisidėjo ir prie miesto sa
vivaldybės švenčių proga su
ruoštos biednuomenei šelpti 
rinkliavos. Miesto, kuris buvo 
paskirstytas į 6 rajonus, penkis 
rajonus „apdorojo" skautai, ku
rie surinko per 100 lt. pinigų ir 
daugybę maisto bei drabužių, 
kuriuos padėjo išdalinlti miesto 
beturčiams. Aplamai, Vytauto 
Didžiojo dr-vė kaskart smar
kiau kruta.

Gaila tik, kad kitos Radvi
liškio draugovės lig šiol „vis 
dar nepameta skrandų ir šiltai 
žiemavoja“... (Oi kaip liūdna, jei 
tai tiesa! red.). Miško dvasia.

35

13



JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ VADŲ STO
VYKLA KLEBONIŠKYJE.

Pasiruošimas. Ilgais ir niūriais rudens 
vakarais, kada dėl pabiurusių kelių gi
lios provincijos kaime dienraštis gauna
mas visą savaitę vėliau — jis pasidaro 
nebeįdomus. Tačiau mokyklų bibliotekon 
siuntinėjamas „Skautų Aidas“ visada jau
natvišku nusiteikimu nuskaidrina šiokia
dieninį vienodumą, nes kiekviename nu
meryje tą patį dalyką skaitant kad ir de
šimtą kartą, vis kas nore surandama nau
jo. Tas jaunatviškų jėgų tryškimas, turi
nio įdomumas nejučiomis sužadina susi
domėjimą didžiąja skautų šeima, josios 
gyvenimu, darbais. To susidomėjimo di
deliu paskatinimu buvo ir tuntininko as
muo, pakišęs naujieną: rengiami jaun. 
skautų vadų kursai. Stojimo sąlygos ne
didelės: reikalinga paruošti kelias temas.

Išsirengimas. Parašius temas, liko 
ruoštis pačiai stovyklai. Reikalavimai pa
prasti: tvarkinga uniforma ir kiti smul
kūs dalykai.

Beruošiant sąmatą, besigilinant į pro
gramą, atėjo ir lauktoji išvažiavimo die
na. Stovyklavimo išvakarėse nuskubu į 
tiekimo skyrių. Mažas nusivylimas: kup
rinės išparduotos, kepurės ir diržai iš
augti; kitų dalykų seniai nėra — ne sto
vyklavimo sezonas! Tat, dalį daiktų teko 
ieškotis alėjoje, Lukšio gatvėje, Ukmer
gės plente, ir kt.

Stovykloje. 1934 m. rugp. m. 18 d. 
11 vai. vaizdinguoju Neries krantu tra
tėjome Kleboniškių miško linkui. Pakili 
nuotaika. Ne visi dar pažįstami, tačiau 
visų vienas ir tas pats tikslas visus su
artina, atsiranda bendra kalba.

Štai jau miške. Kiek ūkanota — ati
tinka ir daugelio nuotaikai. Dalyvaujan
tiems pirmą kartą stovykloje, neaišku, 
kas laukia — lietus, sporūtiška disciplina 
ar kas daugiau.

Bet užsisvajoti nėra kada.
Stovyklos ir nuosavi daiktai braškina 

pečius, spaudžia kvapą. Prasideda lenk
tynės. Visas turtas jau aikštėje. Languoti 
švarkai ir kitų drabužių sezoninės dalys 
pakeičiamos dengiamąja haki spalva. Su
skamba kastuvai, sužvanga kirviai. Lyg 
burtininko mostelėjimu ošiančių pušių 
prošvaistėse susikuria palapinių mieste
lis, atsiranda laužavietė, stalas. Po to
kios kūrybos susidomima virtuve. Pra
džioje, kiekvienas slėpdamas tikruosius 
savo jausmus, bėga skolintis geresnio 
kirvio, didesnio piūklo. Bet spragintų 
bulvių kvapas priverčia užsimiršti anks
tyvesnį kuklumą. Sekdamas kitus, links- 
mojon bendradarbių grupėn ima sėlinti 
ir fotografas.

Būtinieji įrengimai įruošti. Pirmasis 
susidomėjimas virtuve patenkintas. At
siranda mėgėjų pasidžiaugti ir kitais savo 
darbo vaisiais. Vienas kitas su vadų sto
vyklos sąsiuviniu skuba patikrinti lauža
vietės parankumą.

Gyvenimas — žaidimas. Prasidėjo sto
vyklinis gyvenimas, skautišku terminu sa
kant — žaidimas. Išnyko tarp buvusių va

dų, tuntininkų, pavaduotojų ir kitų vei
kėjų buvę ankstyvesni visuomeniškos pa
dėties skirtumai. Vietoje jų atsirado aš
tuoniolika berniukų. Pirmomis dienomis 
dar nepakankamai susižaista: liežuvyje 
kliūva ankstyvesnės kreipimosi lytys — 
skolintiniai daiktavardžiai ar sudurtiniai 
didžiosios raidės asmeniniai įvardžiai! 
Bet miško nuotaika, stovyklos viršininkų 
broliškas korektiškumas, bendras alsavi
mas rasoto brezento kvapu po ragelio 
sargybai — suartina ir visi stovyklos da
lyviai lieka aukščiausio laipsnio giminės.

Žaidimas varomas toliau. Tas žaidi
mas ir visi kiti pratimai įsisunkia į krau
ją ir įgauna pilietinių teisių pripažinimą. 
Stovėjusiam šalia skautų judėjimo atrodę 
mažareikšmiais darbais ar net nereikalin
gu laiko gaišinimu stovyklavimas, mazgų 
rišimas, ceremonialas ir t. t., dabar ne 
tik save pateisina, bet pasirodo reika
lingais ir naudingais.

Tarp būrelių prasideda lenktyniavi
mas. Pradžioje buvęs orumas, surimtėji
mas išsilieja aktingumo vaga. Užsimiršus 
ankstyvesni solidnumą, sąnarių sustingi
mo simptomus ar kitus trūkumus, kiek
vienas rungtynių dalyvis visomis jėgomis 
stengiasi neapsileisti: jaunatvišku vikru
mu bėgdamas stengiasi pataisyti ne vie
toje užmegstą kaimyno šunmazgį, ar pir
mas pakelti ne toje eilėje padėtą vinkš
nos lapą.

Taškų sistema darosi didesniu dalyku 
ir už pavakarius. Be jų galima apsieiti — 
tai bus tik asmeninis nepatogumas, bet 
minuso niekas nestatys. Kitais dalykais 
apsileidus nukentės visas kolektyvas — 
būrelis. Prie didžiausio viso kolektyvo 

Plaukia sau laivelis piliakalnio linkui...

įsitempimo vieno nario neatidus prasi
lenkimas visas pastangas sunaikina ir 
laimėjimas tenka kitiems...

Nejučiomis auklėjasi ir kilnesnių jaus
mu pajautimas. Trumpas savaitės laikas 
dar labiau sutrumpėja. Bet nepraleidžiant 
nė minutės, į pabaigą ima visa aiškėti: 
tikslias, ideologija, hierarchija. Kiekvie
nas berniukas jautėsi pakankamai stiprus 
užsirišti ir gelsvos spalvos kaklaraišį.

Greičiau. Daugiau tempo! Gyvenimas 
tiek nervingai kunkuliuoja, kad negalima 
gaišti nė akimirksnio. Kiek galima trum
pesniu laiku stengtis pavyti Vakarus. Ga
lingos Britanijos padangėje išsiskleidusio 
lelijos žiedo siluetu užkloti dėl ilgos sve
timųjų vergijos dirvonavusius derlinguo
sius Lietuvos plotus.

Vėliavos pakėlimo ir nuleidimo apei
gos, pašnekės-iai, laužas, iš anksto numa
tyta darbo programa, punktualus jos 
įvykdymas per savaitę padarė žymę — 
po egzaminų septyniems stovyklos da- 
b viams buvo leista duoti įžodis.

Įspūdingas momentas. Nakties glūdu
moje, žaibams šviečiant ir griaustiniui 
griaudžiant, prie liepsnojančio laužo at
likta vėliavos pagerbimo ir įžodžio apei
gos ir iš paties Vyriausiojo Skautininko 
rankų gauta kaklaraišis ir linkėjimai.

Pabaiga. Paskutinį kartą nuleista vė
liava, sugiedota himnas, sušukta valio 
s!ovyklos štabui, lektoriams, ūkio vedė
jui. Ir miškas liko kurčias. Tik rudens 
saulė ir pušių protarpiais prasiskverbęs 
vėjas liko tikraisiais miško šeimininkais. 
Riedantis autobusas mūs nešė Kauno 
linkui. '~-

V. Bilėnas.
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MORSO IR SEMAFORO 
SIGNALIZACIJOS.

Vieno prancūzų skautų laikraščio ke
liuose numeriuose buvo svarstoma Morso 
ir Semaforo signalizacijų privalumai ir 
trūkumai. Norėta išsiaiškinti, kuri siste
ma geresnė. Pasirodo, negalima pasaky
ti, kad viena ar kita šių signalizacijų bū
tų geresnė: abi turi savo gerų ir silpnes
nių pusių.

Morso signalizacija gali būti vartoja
ma ir nematomai: švilpuku, trimitu. Se
maforo signalizacijoje stotys būtinai turi 
būti matomos. Šiaip paprastomis aplinky
bėmis su aiškiai matomomis siuntimo sto
ginis semaforo signalizacija yra greites
nė ir aiškesnė. Naktį morso signalizacija 
daug geresnė ir greitesnė. Ir vienos švie
sos pakanka. Skaitymas aiškus ir len
gvas. Semaforo signalizacijai naktį reikia 
jau bent 2 šviesų. Sunku skaityti ir siųs
ti Morso būdas vartojamas telegrafe ir 
radio telegrafe. Morso signalizacijos pri
valumai yra: galimumas signalizuoti gar-
su nematomai, vartojimas naktį, platus 
kasdieninis pritaikinimas (telegrafas). Se
maforo signalizuotės privalumai: tyla, 
greitumas, tikslumas.

Scout de France organizacijoje, po tų 
diskusijų, patyrimo laipsnių programos

LAIKO VERTĖ.

Time is money. — sako anglai.
Iš tikro: laikas — pinigai. O kiek 

daug laiko vis dėlto niekais nueina! Kiek 
daug yra laisvii valandų, kuriomis gali
ma būtų labai daug nuveikti, toli pa 
siekti. Juk ateis laikas, kada jau negalė
sim sunaudoti laiko dėl jėgų stokos, o 
pažvelgę praeitin, gailėsimės tų valan
dėlių. kurios jau nebegrįš. Tada gal ne
viena ir ašara iškris, bet bus per vėlu!...

Kartą pas žymųjį Frankliną, į spaus
tuvės knygyną atėjo pirkėjas ir išsirinkęs 
knygą, paklausė kainos.

— Vienas doleris, — atsakė pardavė
jas, Franklino tarnas.

— Vienas doleris?! Ar negalima pi
giau?...

— Tokia kaina.

vietose, kur buvo kalbama apie signali
zaciją, pakeistos. Į II patyrimo laipsnio 
programą įeina tik morso signalizacija. 
Tačiau semaforo būdas lieka pirmojo pa
tyrimo laipsnio programoje.

Pirkėjas ilgą laiką dairėsi po krautu
vę ir pagaliau paklausė :

— zlr p. Franklinas namie?
— Taip, — atsakė tarnas, — tuo tar

pu labai užimtas spaustuvėj.
— Labai gerai, aš noriu jį matyti, — 

prašė pirkėjas.
Franklinas, paklaustas kainos, atsakė 

skubiai:
— Doleris ir 25 centai.
— Doleris ir 25 centai? Kodėl gi 

anksčiau buvo tik doleris?
— Taip yra, — trumpai atsakė Frank

linas.
Pirkėjas nusistebėjo, bet, norėdamas 

užbaigti kalbą, tarė:
— Be juokų... pasakyk man tamsta pi

giausią tos knygos kainą.
— Pusantro dolerio.
— Pusantro dolerio? Kodėl tamsta 

prieš valandėlę atidavei už dolerį ir 25 
et.?

— Taip yra, — atsakė Franklinas, — 
ir būčiau maloniau paėmęs tą kainą pir
ma, negu pusantro dolerio dabar.

Pirkėjas, nė žodžio daugiau netaręs, 
padėjo pusantro dolerio ant stalo, pasi
ėmė knygą ir išėjo iš knygyno, gavęs iš 
profesoriaus gerą pamokymą laiko bran
gumui matuoti.

Štai kaip brangino laiką Franklinas, 
profesorius, perkūnsargio išradėjas, duo
damas kiekvienam suprasti, kaip svar
bus yra laikas. Ant. Mušte i k i s.

Amžinas kalendorius

Sekmad. 
Pirmad. 
Antrad. 
Trečiad 
Ketvirtad. 
Penktad. 
Šeštad.

Dienos Data D

1 8 I5l22|29 1
2 9 16 23 30 2
3 10 17.24 31 3
4 H 18 25i 4
5 12 19 26, 5
6 13 20 27 6
7 14 21 28! _0

Kaip naudotis 
amžinuoju kalendorium.

I Diena =J)-^M-f-l f-A

Iš čia patiekiamų len
telių ieškomųjų metų die
nai įspėti reikia imti suma 
D+M-H+A ir pagal ras
tojo skaičiaus datą imti 
atitinkama diena, pav.:.

kurią dieną Kolumbas at
rado Ameriką: 1492. X. 12..

Data 12: D= 5
Mėnuo X:M= 0
Šimtmetis 14: 1=5
Metai 921 A= 3

Sumai D-f-M-H+A=13-
atitinka: Penktadienis.

• Kilniesiems metams 
imti suskliaustus skaičius.

Mėnesiai M Metai A

Sausis" 0(6) 00 28 56 84 0
Vasaris’ 3(2) 01 29'57 85 1
Kovas 3 02 3058 86 2
Balandis 6 03 31 59 87 3
Gegužės 1 04 32:60*88 5
Birželis 4 05 33.61 89 6
Liepos 6 06 34;62 90 0
Rugpiūtis 2 07 35,63 91 l
Rugsėjis 5 08 36 64 92 3
Spalių 0 09 37 65 93 4
Lapkritys 3 10 38 66 94 5
Gruodis 5 11 39 67 95 6

Šimtmetis 1
1 z
13

4U 
41

00
69 97

1
2

0 I4_J 5 14 42 70 98 3
1 15 4 15 43 71 99 4
2 16 3 16 44 72 6
3 17 2 17 45 73 0
4 18 1 18 46 74 1
5 19 0 19 47 75 2
6 20 6 20 48 76 4
7 21 5 21 49 77 5
8 22 4 22 50 78 6
9 23 3 23 51 79 0

10 24 2 24 52 80 2
11 25 l 25,53:81 3
12 26 0 26154:82 4
13 27 6 27|55!83 5

Mažai kas žino, kaip taisyklingai imti įvairius gyvius. Yra 
daug plačiai vartojamų būdų, kurie skaitomi teisingais. Tikru
moje jie yra ne tik kad nepatogūs, bet ir gyviams žalingi.

Daugelis, kažkodėl, mano, kad kates reikia imti už spran
do. Tas yra neteisinga. Kates reikia ir kelti ir laikyti už viršų 
tinės kūno dalies, po priešakinių kojų. Niekad negalima kelti 
kraliko už ausų, kaip tai daro daugelis kralikų augintojų. Juos 
reikia imti už viršutinės nugaros dalies kailio, žymiai žemiau

ir žiurkes žvėrynuose visada ima dviem pirš-

sprando. Tokioje pozoje kralikas gali būti be jokios žalos labai

ilgą laiką. Peles 
tais „už sprando".

Paskutiniame paveiksle parodytas būdas, kaip paimti 
gyvatę, praktikuojamas žvėrynuose. Gyvatės kaklas, prie pat 
galvos suspaudžiamas didžiuoju ir rodomuoju pirštais. Gyvatė 
tuč tuojau savo uodega apsivynioja apie žmogaus ranką, bet 
nesuspaudžia jos. Kažkodėl toks paėmimas trukdo jai suspausti 
ranką užpakaline savo kūno dalimi. Vk.
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oH^usų šeimos naujienos
SAKIAI.

5 METAI.
Daugiau kaip prieš 5 metus 

erdvioje 1 klasėje susirinko ga
na didelis būrys moksleivių 
pasiklausyti labai įdomios pa
skaitos: Skautybė. Kalbėjo
mok. V. Liulevičius. Ryškiai 
nupiešė visą skautų ideologiją. 
Susižavėjo moksleiviai. Ir su
kruto. Ir po kelių dienų mokyt. 
V. Liulevičius gauna apie 50 
prašymų priimti i vienetą... Tai 
buvo 1929 m. gr. 1 d.

Įsisteigus skautams trūko ne 
tik vadų, bet ir prityrimo, ži
nių. Bet nenusiminta. Visomis 
jėgomis imtasi darbo, entuzijas- 
tiskai, su užsidegimu. Tokiu bū
du atsirado ir vadų ir žinių. 
Prasidėjo aktyvus ir sklandus 
veikimas. Nuo 1930 m. rudenio 
veikimas susilpnėjo. Po kiek lai
ko parvykus ; Sakius paskt. A. 
Dirmeičiui, veikimas vėl ben
dromis jėgomis atgaivinamas. Ir 
jau pamažu vėl kyla ir kyla. 
1932 met. suruošiama eglaitė 
neturtingiems miesto vaiku
čiams. Skautai renka aukas lab
daringiems tikslams, kaip a.: 
Vilniaus krašto badaujantiems 
ir kit. Bet penkmetis, nors var
lelėmis nuplautas, bet vis tik 
Jais vargeliais nužymėtas, aša 
išgyventas. Vis tik nors kliūčių 
buvo, bet jos nugalėtos.

1934 m. buvo mūsų jubiliejaus 
metai. Mūsų triumfo dienos pra
sidėjo 5 metų sukaktuvių minė
jimo proga. 1.12. suruošėme di
džiuli vakarą, kurio labai įdo
mią programą išpildė patys 
skautai. 1.13. buvo didžiulė su
eiga. Po oficialinės dalies (čia 
buvo įsakymų skaitymas), pra
sidėjo programinė dalis. Pašne
kesį apie skautybės ideologiją 
pravedė vietovės vadas paskt. 
V. Liulevičius. Sveikino žodžiu: 
miesto burmistras p. B. Tamu- 
laitis, skautams remti draugijos 
vardu — mokyt. A. Vaitkevi
čius, gimnazijos vyresnybės var
du — p. vice-direkt. Pr. Ke- 
blinskas ir vilkiukų-paukštyčių 
vardu — sk. P. Pranaitis. 5 m. 
veikimo apžvalgą padarė dr-kas 
Vyt. Didžbalis. Po to sueiga 
baigiama tautos himnu. Po su
eigos skautiškas pasilinksmini
mas. Atšventę savo 5-metį da
bar pilni energijos ir veiklumo 
drąsiai žygiuojame į ateitį!

— Na, šiais 1935 metais v i- 
s i visi skaitome Skautų Aidą. 
Ir berniukai ir mergaitės. Ir 
skautai ir neskautai. Ir linkime 
jo redaktoriui daug laimės ir 
sugebėjimo šiame darbe. Mes 
norime Skautų Aidą matyti vis 
tobulėjantį (ką jis ir daro) ir 
vis dažniau mus aplankantį.

—* Gr. 15 d. iš Šakių išvyko 
buvęs vietovės vadas psktn. 
Ant. Dirmeitis. Jo nuveikti 
skautams darbai yra labai di
deli. Todėl mes ir linkime jam 
daug laimės naujoje vietoje, ir 
prašome neužmiršti mūsų. Jo 

vieton paskirtas vietovės vadu 
mūsų mylimas kūno kultūros 
mokytojas psktn. V. Liulevičius, 
kuris su visa energija ir veiklu
mu ėmėsi savo pamėgto darbo. 
Mergaičių vade — p. Antonija 
Dragūnaitė. Pert. Arvyd.

ALIO, ALIO, RASEINIŲ RA
DIO!

— 1 D. L. K. Vytauto dr-vės 
dr-ko mok. J. Matulionio rū
pesčiu, veikia foto mėgėjų kur
sai. Juos lanko apie 30 skau
čių bei skautų. Sėkmingesniam 
darbui visi kursų dalyviai su
skirstyti į 3 būrelius. Kursams 
vadovauja mok. J. Matulionis 
ir adjutantas sklt. H. Bogarevi- 
čiu6. Baigusieji šiuos kursus ir 
išlaikiusieji specialius egzami
nus įgis fotografų specialybes.

— 111-2. manoma suruošti 
Vytauto, Algimanto ir Birutės 
draugovių vakarą. Vaidinamojo 
veikalo siužetas iš mokinių ir 
skautų gyvenimo. Paruošiamieji 
darbai vakarui jau pradėti.

— Mūsų mylimo Šefo 60 m. 
jubiliejaus konkursas paskatino 
raseiniškius Sk. Aido platinto
jus uoliau pasidarbuoti. Jų dė
ka į Raseinius ateina jau virš 
70 Sk. Aido prenumeratų, ne
skaitant Sk. Vado ir Vadovės. 
Iš visuomenės tarpo jaučiamas 
skautams didelis pritarimas.

— Vadų kursų dalyviai .psklt. 
V. Elsbergas ir psklt. J. Jermo- 
lavičius stažui atlikti paskirti 
draugininkais: V. Elsbergas Al
gimanto draugovei ir J. Jermo- 
lavičius Vytauto. Šias pareigas 
naujieji draugininkai jau sėk
mingai vykdo. Ant. S-s.

IŠ TAURAGĖS PADANGĖS.
— Buv. Tauragės tuntinin- 

kas, pask. Marcelis, vadovybę 
perdavė naujai paskirtam tun- 
tininkui, J. Jakuboniui, Taura
gės valdžios aukštesniosios ko
mercijos mokyklos direktoriui.

1.13. 15 v. įvyko iškilminga 
tunto sueiga. Salėje išsirikiavo
me draugovėmis. Tunto adju
tantas perskaitė paskyrimo įsa
kymą. Buvęs tuntininkas su 
skautais atsisveikino širdingu 
skautišku žodžiu „Iki pasima
tymo“.

Naujam tuntininkui pareigas 
perėmus, buvusiai ir esamai 
*unto vadovybei skautai sukėlė 
dideles ovacijas. Šernas.

Op, op, yn, 
SkautųAidas 
vis pirmyn!

Gražaus musų skautų būklo (irštvos) kampelis.

MINĖJO 16 METŲ.
— Trakų tunto skautai XI. 

24. minėjo Lietuvos skautų įsi
kūrimo 16 metų sukaktį. Svei
kinimo žodį tarė mokyklos di
rektorius p. Butkus, funtinin- 
kas Kliorė kalbėjo apie skau
tą, kaip visuomenininką ir lab
darį. Po to įvyko meninė dalis. 
Buvo suvaidinta pavyzdinga su
eiga. Skautė J. Cereškaitė gra
žiai pašoko baletą. Be to, bu
vo: skudučiai, eilės, kvartetas. 
Meninei daliai pasibaigus, skau
tai pažaidę skirstėsi namo, pa
siryžę dirbti Dievui, tėvynei ir 
aitimui.

— XII.5. vidurinė mokykla 
minėjo a. a. J. Lindę-Dobilą. Į 
susirinkusius kalbėjo mokyklos 
direktorius p. Butkus ir moky
tojas p. Jas as. P. Jasas savo 
kalboje nurodė Dobilo pažiūras 
I meną ir literatūrą.

IŠ VIEKŠNIŲ SKAUTŲ VEI
KIMO.

Viekšnių vidurinėje mokyk
loje šiuo laiku veikia dvi skau
tų draugovės: berniukų D. L, K. 
Kęstučio ir mergaičių Birutės. 
Be to, dar yra dvi atskiros 
miesto skiltys: ąžuolų ir mer
gaičių Aldonos. Miesto pradž. 
mokykloje veikia vilkiukų ir 
paukštyčių draugovės. Viso 
Viekšniuose yra apie 70 skau- 
tų-čių.

Ir veikimas žymiai padidėjo. 
Dabar visi susirūpinę Skautų 
Aido platinimu ir renka prenu
meratorius.

Prieš kelias savaites į Viekš
nius buvo atvykęs vyr. sk. šta
bo instruktorius sktn. Palčiaus- 
kas, kuris pravedė bendrą su
eigą ir davė daug patarimų va
dams bei skiltininkams.

Tenka pastebėti, kad pasku
tiniuoju laiku skautų veikimas 
turi didelio visuomenės prita
rimo ir simpatijų. L. Š.

PANEVĖŽIO TUNTAS 
RENGIA SĄSKRYDĮ.

Keletas lietuvių skautų 1918 
m. Vilniuje įkūrė pirmąjį skau
tų vienetą. Iš Vilniaus skauty
bės idėja plito po visus Lietu
vos miestus ir miestelius, kur 
tik buvo besimokančio jauni
mo. Pirmoje eilėje Kaune, Pa
nevėžyje, Rietave ir kitur.

Panevėžyje pirmieji skautai 
buvo įkurti 1920 m. rugsėjo 15 d. 
Šiais metais nuo Pan. skautų 
įsikūrimo sukanka 15 metų. Ta 
proga Panevėžio tuntas netoli 
Panevėžio (greičiausiai Berčiū
nų vasarvietėje) rengia didelį 
sąskrydį — stovyklą. Sąskry
dyje dalyvaus: skautai, skau
tės, vyresnieji ir jaunesnieji 
skautai-ės. Sąskrydis bus pa
dalintas į dvi stovyklas: skau
tų ir skaučių. Stovyklaus 
skautai 7 dienas ir jaunesnieji 
skautai 3 dienas.

Jau smarkiai ruošiamasi: 
skautai taupo pinigus, mokosi 
dainų ir pasirodymų prie laužo; 
tunto vadovybė rūpinasi paruo
šiamaisiais darbais. Stovyklos 
pareigūnais paskirti daugiausia 
panevėžiečiai studentai skautai. 
Manoma, kad į sąskrydį atvyks 
ir Vyriausias Skautininkas pulk. 
Sarauskas. Sąskrydžio proga 
bus išleistas vienkartinis spe
cialus leidinys. Visi panevėžie
čiai seniau buvę Panevėžio tun
te bus kviečiami dalyvauti, be 
to, pasižadėjo stovyklauti dau
gelio skautų tėvai ir rėmėjai.

Sąskrydžiui vadovaus tunti
ninkas — sktn. Grigaitis, skau
tų stovyklos viršininku — sktn. 
P. Daukas ir skaučių stovyklos 
viršin. — psktn. Giršaitė. Į 
sąskrydį bus pakviesti ir kai
myniniai: Biržų, Utenos ir Ro
kiškio tuntai.

P. D.
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iš SKUODO.

Gerbiamas redaktoriau, 
siunčiu „dovanėlę“ tau. 
Jei patinka — paskaityk, 
ii į Aidą įtupdyk.

Jei netinka — mesk dėžėn 
arba šiaip kurion kertėn. 
Tik perdaug nekritikuok 
ir straipsnelio neišjuok.

Per septynerius metus 
daug spausdino t apie mus; 
sukaktuvių gi proga 
štai, veikimo apžvalga.

Išspausdinti prašom ją 
ir dėkojame už tą; 
o dėkingas tai — už vis

Skiltininkas Šilgalys,
— Skuodo kęstutiečiai kuk

liai paminėjo savo dr-vės gy
vavimo 7 metų sukaktuves. Ta 
proga padarykime žvilgsnį atgal 
ir trumpai peržiūrėkime drau
govės veikimo pirmuosius žings
nius.

1928.1.18. vyresnieji Skuodo 
skautai gavo Šiaulių t. tuntinin- 
ko leidimą atsiskirti iš bendros 
skautų-čių dr-vės ir sudaryti 
atskirą skautų I D. L. K. Kęs
tučio dr-vę. Tą pačią dieną įvy
ko pirmoji sueiga, kurios metu 
buvo išrinktas dr-vės vardas ir 
pristatyta skautams vadovybė. 
Nuo to laiko dr-vė ėmė pa
laipsniui augti ir tvirtėti. Nors 
keletą kartų jai teko pakelti 
kiek didesnių sukrėtimų, jie vis 
tiktai nepalaužė skautų bei va
dų pasiryžimo, ir visais atve
jais buvo surandama išeitis, 
įsteigus Klaipėdos r. tuntą, 
nuo 1930 — V. D. — m. dr-vė 
perėjo to tunto globon. Ener
gingai veikdama ir aktingai 
remdama visus tunto vadovybės 
darbus bei sumanymus, dr-vė 
pasiekė vieną iš pirmųjų vietų 
visame Klaipėdos tunte. 1932 
m. vasarą Apuolės piliakalny 
dr-vė surengė I-ją Skuodo 
skautų stovyklą.

Dabartiniu metu, nesant rei
kiamam skaičiui vyresnio am
žiaus vadų, dr-vės veikimo są
lygos nėra lengvos. Betgi to ne
žiūrint, veikimas nestovi vieto
je, o dideliais šuoliais žengia 
pirmyn. Energingai šalinamos 
visos veikimą varžančios kliū
tys ir ypatingai rūpinamasi ge
ru skiltininkų paruošimu.

Per 7 veikimo metus dr-vė 
turėjo 5 draugininkus ir 8 adju
tantus. Draugininkai buvo: vyr. 
skilt. Vladas Ereminas, Pranas 
Baltuonis, psktn, Povilas Rau
dys, vyr. sklt. Povilas Savickas 
ir dabartinis — skilt. Ig. Šilga- 
lis. Adjutantų eilė: L. Taroza, 
P. Raudys, Alf. Žvinklys, K. Sa- 
batauskas, Ed. Smielanskas, vėl 
skilt. A. Žvinklys, psklt. Ig. Šil- 
galis ir dabar — psklt. Br. Bur
ba* Dr-vės įsteigimo metu, kada 
ji priklausė Šiaulių r. tuntui, 
tuntininkas buvo sktn. K. Ubei- 
ka, adjutantas *— psktn. A Sau- 
laitis, dabartiniai Klaipėdos r. 
tunto vadai -—• kap. sktn. M. 
Kukutis ir psktn. j. Itn. V, Les- 
niauskas.

Budėdami žengiame į aštun
tuosius veikimo metus.

Šešėlio brolis.

iŠ ŠILUTĖS.
XII.20. įvyko Šilutės skautų 

ir skaučių sueiga. Atvyko dr- 
kas Delininkaitis ir mok. skau
tas Rinkevičius. Dr-kas savo 
kalboje mus paragino į skautiš
ką darbą. Tat, elniukai, lapinai 
ii bitutės, sukruskim! Toliau 
mums skaitė aplinkraštį Vil
niaus pasų įsigijimo reikalu. 
Skautų globėju paskirtas mo
kyt. Rinkevičius. Visi sušukom 
tris galingus valio naujam va
dovui. Kalbėdamas mūsų nau
jas globėjas pareiškė, kad jau 
seniai nuo skautų įsikūrimo se
kė jų gyvenimą. Draugininkui 
taip pat sušukom tris valio. Po 
to dr-kas davė skautėms liudi
jimus, kurių jau seniai laukėm. 
Skautai palinksmino, sakydami 
pasakų ir eilėraščių. Sueigą 
baigėm šūkiu, ir linksmi išsi
skirstėm praleisti Kalėdų ato
stogų. G. J.

KYBARTAI KRUTA!
— 1935.1.6. įvyko tradicines 

skautų vakaras. Programoje bu
vo: veikalas „Karolio teta', 
Kauno policijos orkestro kon
certas ir skudučiai. Publiką 
ypač žavėjo švelnios liaudies 
dainelės, kurias atliko berniukų 
dr-vių skudutininkai. Svečių 
buvo pilnutėlė salė. Tai paro
do, kad Kybartų visuomenė 
skautams aktyviai pritaria. 
Gautąjį pelną dr-vės pasidalino 
lygiomis ir įnešė bankan.

— Stokojant gimnazijos kny
gyne skautiškosios literatūros, 
nutarta įsteigti savą, nors ir 
mažą knygynėlį, kuriame būtų 
galima gauti naujesnieji skau
tiški leidiniai. Dr-vės tam tiks
lui paskyrė po 20 litų.

— 1.12. Kęstučio dr-vė su
ruošė pasilinksminimą. Progra
ma buvo gana sudėtinga. Refe
ratą skaitė pats draugininkas.

— Besvajodami apie vasaros 
džiaugsmus stovykloje, suma
nėm įsteigti „stovyklos fondą", 
į kurį pamažu bus kraunama 
santaupos, kad vasarą būtų už 
ką pienelio ir duonutės pirkti. 
Stovyklauti ruošiamės Jurbar- 
kan.

— Specialybių pas mus ne- 
frūksta. Vienas abiturientas net 
batsiuvio užsipelnė. Yra ir gė
las elektrotechnikas (septinto
kas), kuris reikalui esant ir vi
sos gimnazijos elektrą pataiso. 
Mergaitės daugiausia speciali
zuojasi paišyme, dainavime ir 
siuvime, žodžiu, meniškuose da
lykuose.

— Prieš Kalėdas išėjo pirmas 
Jaunųjų Dvasios numeris. Tik 
dėl įvairių priežasčių ir paty
rimo stokos išėjo per daug iš
tęstas ir blogai techniškai at
liktas. Gražina.
IR IŠ UŽPALIŲ PADANGĖS.

Užpalių skautai š. m. uoliai 
pradėjo dirbti, kad yra kuo pa
sigirti. Skautų yra daugiau ir 
visi vieningai dirba.

Direktorius p. A. Paltanavi
čius kiekvienoje sueigoje turi 
pašnekesį, jais skautams sutei
kia daugiau žinių. Ąžuolas.

ŽODIS IŠ KAIMO.
L u kiškis (Rokiškio t.). 1935.

1.1. IV-ji Dr. J. Basanavičiaus 
skautų-čių dr-vės scenos mė
gėjų grupė, padedant vietos 
jaunimui, Naujųjų Metų proga 
suvaidino S. Čiurlionienės 4-rių 
veiksmų dramą Aušros Sūnūs. 
Vakaras pavyko. Gauta ir pel
no.

Pažymėtina, kad mūsų dr-vės 
vadovybė neseniai persitvarkė. 
Buvęs draugininkas pasklt. P. 
Linartas dr-vę apleido; dabar 
jo pareigas eina skautas P. Šo
kas.

Per, palyginti, trumpą laiką 
mes sugebėjome parodyti, ką 
gali norai ir pasiryžimas. Mes 
dirbame ir gėrimės savo darbu. 
Nors kaime daug blogesnės są
lygos, kaip mieste, bet mes ne
kreipdami į tai dėmesio, visur 
su šypsena sėjam skautiškos 
idėjos grūdus, visur su pasiry
žau atliekam sąžiningai savo 
pareigas, o jėgų savo darbui 
semiamės iš energingo mūsų 
mylimo tuntininko, vyr. sktn. 
VI. Rozmano.

Gerai sugyvename su kai
myninėmis draugovėmis ir su 
apylinkės jaunimu, be to, su 
kitų organizacijų atstovais.

Banga.

IR SKAPIŠKIS NEATSILIEKA!
— XII.9. Gedimino dr-vės 

štabas nutarė: įsigyti skudu
čius, įsteigti knygynėlį ir arti- 
.miausiu laiku surengti Vakarą. 
Neseniai įvykęs vakaras pavy
ko.

— Įsisteigė IlI-čioji — gegu
čių — skiltis su 8-mis kandida
tėmis, vadovaujant mok. Juk
nevičienei.

Naktibalda,

UKMERGĖ.

— XI.24. Sodo g-vėj pradžios 
mokyklos patalpose buvo su- 
-engtas jaunesniųjų skautų-čių 
spalvotas vaikų balius. Į balių 
atėjo apie šimtas vaikučių. 
Linksmosios dalies programą 
gana gražiai išpildė jaunesnieji 
skautai-ės. Labai publiką su
įdomino „cirkas“ ir baletas. Be 
to, buvo laimės šulinėlis. Po to 
buvo vaikučiams suruošta ar
batėlė. Pasilinksminimas praėjo 
labai jaukioje nuotaikoje. Šio 
baliaus iniciatorė yra jaunes
niųjų skautų-čių vadė L, Ika- 
mienė.

—• Nuo gruodžio mėn. 9 d. 
yra skiltininkų kursai. Į kursus 
yra užsirašę apie 30 skautų-čių.

— Tunto gyvavimo dešimtme
ti sausio mėnesį nutarta kuo 
iškilmingiausiai paminėti.

—• Tunto korespondentu iš
rinktas skltn. Vrt. Maciūnas.

—• Geresniam veikimui su
stiprinti, nuo gruodžio m. tun
tininko padėjėju yra paskirtas 
mokytojas sktn. J. Jasinėvi- 
čius. Linkime ištvermės ir pa
sisekimo naujose pareigose.

V. M. Bijūnas.

ZARASAI!
Šiemet Vytenio dr-vėje buvo 

didelių perversmų. Pradžioj 
mokslo metų nebeatvyko dr-kas 
V. Šeškus, jo vietoj apsiėmė 
laikinai vadovauti V. Adomai
tis. Draugovė buvo šiek tiek 
pakrikusi, bet energingas dr-kas 
viską atitaisė. Dabar jam iš 
dr-vės pasitraukus, nes yra iš
leidžiamoj klasėj, dr-ku paski
riamas V. Bagdonas, kuris, ma
tyti, sugebės toliau skleisti 
skautišką idėją moksleivių tar
pe.

Taip pat šiemet išvažiavo ta
rybos adjutantas, mok. P. Šo- 
lys, jo vietoj apsiėmė vadovauti 
tarybos pirmininkas mok. A. 
Šata>s. Be to, Zarasuose dar vei
kia Dariaus ir Girėno laivo įgu
la ir mergaičių Birutės dr-vė.

J. Kurklietis.
IŠ PANDĖLIO!

Paskutiniu metu mes sukru- 
tome dirbti. To vasaros atosto
gų, praleistų vyr. skilt. J. But
kui vadovaujant, jau įvyko dvi 
draugovės sueigos.

X1.24. surengėme vakarą. Vai
dinome Žemaičio Aš skautų gy
venimo dramų. Atsilankė nema
ža svečių, kurie mus parėmė au
komis. To vaidinimo pasilinks
minta.

Džiaugiamės, turėdami skautų 
rėmėjų ourj, kuriam įkurti dau
giausia pasidarbavo p. VI. Mink
štimas.

O valsčiaus taryba paskyrė 
mums 50 litų paramos.

Alfonsas.

PAGALIAU UTENA.
Dr. Basanavičiaus dr-vė, va

dovaujama vyr. sklt. mok. K. 
Zievio, susidedanti iš sakalų, 
varnėnų ir balandžių (visi ,pauk
ščiai), kuo puikiausiai dirba 
skautiškąjį darbą.

Ir orui atšalus nemiegame. 
Bandome ledą, aštrinam pačiū
žas ir leisimės čiuožti per eže
rus, kurių mums, uteniškiams, 
nepašykštėta. Skiltys lenkty- 
uiuodamos gaudo taškus dr-vės 
labui — mes tikrai Šefo kon
kursą laimėsim.

Šiais metais įsigijom p. Lie
pa us patobulintą skudučių or
kestrą ir nors nepergeriausiai 
bet jau „turliuojame". (Kaip 
neskudučiuoti, juk gyvename 
netoli skudučių sostinės — Sku
dutiškio).

O 1935 m. pradžioje suruoši
me didžiulį skautišką vakarą, 
kuriam jau ir dabar ruošiamės. 

Be to, mūsų gimnazijoje ku
riasi skautų vyčių būrelis, ku
rio vadu paskirtas psktn. V. 
Stankūnas. Į skautus vyčius 
stoja vyresniųjų klasių skautai 
ir abiturientai.

Sklt. J. Drazdauskas.

VISI SU SKAUTŲ AIDU! 
Skautams-ėms 1935 m. kaštuoja 

TIK 4 LITAI.
Kaunas, Nepriklausomybės a'. 4.
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Stidės, pačiūžos le 

rogės — žiu dienų 

džiaugsmai

PIRMI BANDYMAI.

Išmokti slidėms šliužinėti kur kas 
lengviau, negu kas kad nepabandę mano. 
Kiekvienas greit išmoksta suvaldyti savo 
„ilgas medines kojas“, vis tiek, ar jis būtų 
jaunas, ar senas. Žinoma, noro, pasiryži
mo ir kantrybės vis tik reikia turėti.

Pirmoms pratyboms geriausiai tinka 
nuokalnus, ne per daug status šlaitas, be 
jokių kliūčių, be griovių, pylimų, medžių, 
krūmų ar tvorų. Jokiu būdu neturi būti 
akmenų, kelmų ar spygliuotos vielos tvo
rų. Pats snieko paviršius neturi būti pri
dengtas kieta pluta, nes negalima bus 
suvaldyti pašliūžų — jos slis į šalis, 
žargins kojas arba kryžiuosis, lips viena 
ant kitos. Dėl tų pačių priežasčių nešliu- 
žinėjama ledu, plentais ar šiaip suvaži
nėtais keliais. Ant kietos sniego plutos 
labai lengva pavirsti, ypač besimokan
čiam, ir susibraižyti rankų ir veido odą. 
Per minkštas ir gilus sniegas pirmiems 
bandymams taip pat netinka, nes, pašliū
žoms giliai klimpstant, greit tenka pa
vargti. Geriausias sniegas mokytis, kaip 
ir šliužinėti, — susigulėjęs ir pridengtas 
nestoru šviežio sniego sluogsniu.

Pamiršti nereikia bijoti — sniegas 
minkštas ir šąlant rūbų nesušlapina, o 
koją nulūžti ar išsinerti pasitaiko labai 
reati. Pradedant šliužinėti j pakalnę, 
pirmas- dalykas — išmokti taisyklingai 
griūti ir keltis. Tik to išmokus bus galima 
išvengti netikėtų nelaimių. Griūti geriau
sia ant šono ir kiek j užpakalį, susirietus 
į kamuoliuką, tačiau ne į priešakį ir ne 
aukštielnikam. Jei pasitaikė atkalnėje 
pavirsti ir norite atsikelti neatrišę nuo 
kojų slidžių, turite pirmiau, sudėję ku
riuo nors būdu slides lygia greta, pasi
sukti arba, nors ir kūliu, iškėlus abi ko
jas aukštyn taip persiversti, kad kojos 
su slidėmis būtų žemiau, negu galva, o 
slidės stovėtų skersai, bet ne išilgai kal
no. Tik iš tokios padėties, kiek galėdami 
arčiau prie savęs pririetę kojas, lengvai 
atsikelsite.

Išmokę taisyklingai griūti ir keltis, 
bandykite šliaužti lygia vieta be lazdų,

Visu būriu į baltuosius laukus.

Ir taip kartais einama prie tikslo.

paskui su lazdomis. Toliau mėginkite 
vietoje laisvai pasisukti, apsisukti, lipti į 
nestaigų kalniuką ir nuo jo gražiai ir ne- 
pavirtę nusileisti, iš pradžių taip pat be 
lazdų. 'Leidžiantis pakalnėn, laikytis iš
sitiesus, bet ne išsitempus, nesusikūpri
nus ir per daug nepritūpus, nes tai ne
estetiška, o be to, ir pusiausvyra sunku 
išlaikyti, dėl ko paprastai seka gaivinanti 
sniego vonia. Keliai laikomi truputį su
lenkti, bet laisvai, kaip spyruoklės.

Išmokę nuo staigesnių kalniukų tiesia 
1 nija nusileisti, pereikit prie šliaužimo

lankais, t. y., leiskitės į pakalnę krei
vomis linijomis, vienodai vingiuodami į 
kairę ir dešinę, iš pradžių didesniais, vė
liau mažesniais lankais. Dar toliau su- 
smaigstykite atkalnėje lazdas 5-6 met
rus vieną nuo kitos viena linija ir, leis- 
damies žemyn, išvingiuoki! pro visas laz
das neužkliūdami. Toliau galima pereiti 
prie šliaužimo su tikromis kliūtimis, pav., 
aukštu mišku apaugusiose atkalnėse, kur 
leidžiantis į pakalnę reikia išsivingiuoti 
tarp aukštų medžių, šokti per ištemptą 
šokimo virvelę ar kartelę ir per spyg
liuotą, kad ir žemesnę, vielos tvorą.

Tiek visų gudrybių užteks pradžiai, o 
to viso po truputį pabandžius reikės per
eiti prie sistemingo mokymosi šliužinėti. 
Preš tai dar viena būtina pastaba; niekad 
nesigėdinkite, kad dar nemokate gerai 
šliužinėti, nes ko nors gero mokytis nie
kad nėra gėda.

Nelauk — paskubėk!
Įsigyk sktn. dr. K. Avižonio knygą — 

— geriausį vadovėlį slidininkams —

Daug iliustraciją. Kaina 2,50 lt. Gausi 
visur.

40 ■■
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Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 13.

L. Gavėno iš Kauno.

Vietoj skaičių įstatykit raides, kad 
skaitant išeitų vienas posakis, t lipęs „Sk. 
Aide“ Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 14.
A. šlapaičio iš Tauragės.

P. E. Jaskė.
0. Jaštyras.

Sužinokit šių ponų profesijas.
Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 15.
L. Šuravinaitės iš Jurbarko.

a
1 1

1
3| 1 Į 1

4 1 1 1 1
5 1 1 1 1

6
7| 1 Į 1 1 1 

8| Į 1 Į Į Į 
9| 1 1 1 1

b
1) sūrus vanduo, 2) vežimo dalis, 3) 

mot. vardas, 4) dangaus kūnas, 5) gyvu
lys, 6) Europos gyventojas, 7) notaro at
liktas darbas, 8) gyvūnėlis, 9) gėlė.

Nuo a iki b turi išeiti žymaus skauto 
pavardė. Užd. vert. 1 tiška.

Užd. nr. 16.
V. Paliušio iš Kauno. 

Šarada.
Didvyriui dvi raides išmesi, 
Gražiausią šalį tu regėsi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 17.

Anbo iš Kaišiadorių. 
Šarada.

Jaunuolei dvi raides naikink, 
Gyvuliuką maitink.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 18.
Lydžio iš Kauno. 

Šarada.
Maistui dvi raides vietom pakeisi, 
Dokumentuose matyt galėsi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 19.

L. Gavėno iš Kauno. 
Šarada.

Kūno dalį dalinsi pusiau: 
Du žodžiu gausi tuojau. 
Pirmam raidę tik mainysi, 
Atvirkščiai tiktai skaitysi, 
Vieną, du ir tris matysi. 
Antram žodžiui raidę dėsi, 
Patvory visad regėsi.

Užd. vert. 1 tašku.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 197.

Čili, Kuba, Siamas, Danija, Suomija, 
Lietuva.

Užd. nr. 198.
Malūnininkas, kaminkrėtis.

Užd. nr. 199.
Paršas, parašas.

Užd. nr. 200.
Perlas, persas, presas.

Užd. nr. 201.
Gulsčiai: 3) ąsa, 5) sau, 6) la, 9) Izao

kas, 14) musė, 15) pūkas, 17) du, 18) ir, 
19) ozyris, 23) laso, 25) iš, 27) uola, 28) 
oda.

Stačiai: 1) šamas, 2) blusa, 4) aulas, 7) 
astma, 8) mi, 10) ąsa, 11) oka, 12) ausis, 
13) Budys, 16) kur, 20) zylė, 21) ima, 22) 
L G.S.F., 23) lyja, 24) oaza, 26) šuo, 
29) yla.

Užd. nr. .202.
Dalelės paimtos iš šių Sk. A. pusla

pių: I — iš 401 puslapio, II — iš 349 pusi., 
III — iš 265 pusi., IV — iš 404 pusi., V 
— iš 103 pusi., VI — iš 209 pusi., lelijėlė 
paimta iš Sk. A. 18 nr. viršelio.

1-ji dalelė parašyta latviškai, 2 — 
lenkiškai, 3 — angliškai, 4 — vokiškai, 
5 — latviškai, 6 — rumuniškai.

Užd. nr. 203.
Vokietija: juoda, raudona, geltona.
Suomija: mėlynas kryžius baltam 

dugne.
Prancūzija: mėlyna, balta, raudona.
D. Britanija: raudonas kryžius ir bal

tai raudonas kryžius mėlynam dugne.
Olandija: raudona, balta, mėlyna.
Belgija: juoda, geltona, raudona.
Bulgarija: balta, žalia, raudona.
Norvegija: mėlynas kryžius baltais 

kraštais raudonam dugne.
Austrija: raudona, balta, raudona.
Italija: žalia, balta, raudona.
Latvija: raudona, balta, raudona.
Islandija: kaip Norvegijos tik spalvos 

apsikeičia;
Čekoslovakija: balta, raudona, tri

kampis mėlynas.
Rumunija: mėlyna, geltona, raudona.
Lietuva: raudona, žalia, geltona.
Danija: baltas kryžius raudonam 

dugne.
Estija: mėlyna, juoda, balta.
Ispanija: geltona, raudona, geltona, 

raudona, geltona.
Turkija: raudonas dugnas, mėnulis ir 

žvaigždė balta.
Japonija: raudona saulė baltam dugne.

Užd. nr. 204.
Čekoslovakijos, Vokietijos, Lenkijos 

(jubiliejinė markutė), Vengrijos, Danzigo.

Užd. nr. 205.
Inkilas.

Užd. nr. 206.
Suma buvo 49725 lt., metinių prenu

meratorių buvo 7150, jų suma 42900 lt. 
Pusmetinių prenumeratų buvo 2275, jų 
suma buvo 6825 lt.

Užd. nr. 207.
Su teisybe niekur nepražūsi.

7[24|13 18 7

14 19 8 23 12
9 2 gi 6 17
2015 4 11 22
3 1021 16 5

Užd. nr. 208.

1 >31 21 1 15i 5 |_
13 27’20 2 19 11 12|

|30 26 32 3 9 18 10

|29 28i4 8;16JJ

Į25Į

Kieno burna karti, tam ir medus ne 
saldus.

Užd. nr. 209.
Stačiai: 1) malda, 2) kuoras, 6) arto

jas, 10) res, 12) Alis, 14) vila, 16) ans, 
17) si, 18) kivi, 22) omaras, 23) karna
valas, 24) ali, 25) aš.

Gulsčiai: 3) ui, 4) oda, 5) aras, 7) 
Arena, 8) strėlė, 9) ii, 13) Rivelis, 15) 
litas, 19) Aa, 20) varis, 21) smala, 22) 
Oka.

Užd. nr. 210.
Lietuvos sostinė Vilnius.

Užd. nr. 211.
Pipiras.

Užd, nr. 212.
Stalinas, Talinas, linas.

Užd. nr. 213.
Boba, boa.

Užd. nr. 214.
Siena, sena.

Užd. nr. 215.
Kalorija, Kalvarija.

UŽ UŽDAVINIŲ SPRENDIMUS GA
VO po 27 taškus šie sprendėjai: L. Žiugž
da, Birutė, V. Rudaitis, Sakalas. 26: Pr. 
Kaminskas, Vilniaus gėlė, Rainutis, Ge
nys, St. Narkevičius, M. Puzelis, Kikilis, 
V. Paliušis, T. Kurmis. 23: Zorro, Rojaus 
paukštis, C. Valentinavičius, E. Šimaitis, 
M. Garmus, Naujokas, M. Prascevičius, 
Sans-Earas, J. Akabas, Lydys, Varnėnas, 
A. Grušnys, A. Matukonis, Miško gyven
tojas, Raiboji gegutė, Aras, Abiturientas, 
Sviruonėlis, Zigzagas. 22 t.: Va-ris, Ga
lingas stumbras, V. Saugūnas, R. Regis, 
Ugninis raitelis, S. Ratas, M. Staškevi
čius, Germantas, Vidzgirio Bronius, Žie
delis. 21 t.: Sakalėlis. 13 t.: M. Čapkaus- 
kas, G. Žiupsnytė. 6 t.: Pipiras. 5 t.: J. 
Lebionka, M. Čapkauskas, J. A. 2 t,: L. 
Torklerytė, P. Tirevičius.
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1934 metais rudens sezono „Suk 
galvą" skyriaus konkurse dalyvavo 122 
sprendėjai. Čia skelbiamos sprendėjų pa
vardės, kurie surinko nemažiau 40 taškų;

91 t. gavo: L. Žiugžda, V. Rudaitis, 
Sakalas ir Birutė. 90 t.: T. Kurmis, Pr. 
Kaminskas, V. Paliušis, Vilniaus gėlė ir 
M. Puzelis. 89 t.: M. Ivanauskas. 87 t.: 
J. Akabas, M. Garmus, R. Gegutė, L. 
Gavėnas, Zorro, Zig-zagas, Svyruonėlis, 
Martinėnas, V. Naujalis, Rainutis, St. 
Narkevičius, Sans-Earas, M. Praącevičius, 
Miško gyventojas ir Č. Valentinavičius. 
86 t.: A. Grušnys ir Žiedelis. 85 t.: Ly
dys, Matukonis ir E. Šimaitis. 84 t.: M. 
Staškevičius, G. Stumbras, Ugninis rai
telis ir S. Vasiliauskas. 82 t.; Germantas, 
Vizgirio Bronius, S. Saugūnas ir R. 
Regis. 80 t.: S. Ratas. 79 t.: M. Čapkaus- 
kas. 78 t.; Sakalėlis iš Trakų. 77 t.: G. 
Žiupsnytė. 68 t.: Abiturientas. 64 t.: Ūso
rius, J. Butėnas, Šnipas, J. Lebionka, 
Auksuolis, V. Šatinskas ir Šarlis. 62 t.: 
S. Bertašius, K. Lakavičius, Gella-bela, 
V. Skeivys, Medinukas ir A. Valiukas. 
61 t.: J. Antanas, R. Kriaučiūnas. 60 t.: 
Petrauskas, P. Rožaitis, V. Selenis ir S. 
Haukensas. 58 t.; V. Izbickas ir M. Urbu- 
tis. 57 t.; P. S. Budrys. 55 t.: B. Laurina-

Vatkų priedelius
„ŠALTINĖLIS"

Visada įvairus, gyvas ir 
malonus dvisavaitinis laik
raštis. Bendradarbiauja jame 
žymūs pedagogai Kaina me
tams, užsakant 10 egz., po 
1 lt., o atskirai 1 egz. pre
numeruojant — 1 lt. 10 et.

„Šaltinėlio“ Redakcija, 
Kaunas, Laisvės alėja 61.

„Šaltinėlio“ Administracija, 
Marijampolė, Bažnyčios g-vė 22. 

«

Tėvams ir auklėtojams.
Jūs norit, kad Jūsų auginami ir auklėjami vaikučiai būtų sveiki, linksmi ir užaugę 
taptų gerais, dorais, tvirtos valios ir kūrybiškos iniciatyvos piliečiais, tame darbe 
visuomet pasiruošęs padėti jau septintus metus „Lietuvos Vaiko“ dr-jos leidžiamas 

sveikatos ir auklėjimo reikalams žurnalas 

„Motina ir vaikas“.
Prenumeratos kaina: metams tik 7 lt., pusei metų 4lt.

Redakcijos ir administracijos adresas: Kaunas, Putvinskio 44 Ns, bt. 2.

Ar jau radai sau laimės draugą?
Jei ne, — tai užsiprenumeruok savaitraštį

r ŠALTINI
1935 metams | Metinė prenumerata — tik

4 litai, pusmetinė 2 lt Į ŠALTINIS visad 
gyvas ir jaunuoliškas, žadinąs energiją^ ir gyvenimo 

džiaugsmą. Į Adresas: Marijampolė, ŠALTINIS.

vičius. 54 t.: Kikilis. 40 t.; P. Astašaus- 
kas, Pipiras ir J. Račyla.

PRANEŠIMAI.
Visiems: „Suk galvą" skyriaus užd. 

sprendėjams pageidaujant paskutinių 
1934 metų „Sk. A." numerių uždavinių 
sprendimų siuntimo terminas buvo pra
tęstas iki š. m. sausio 25 dienos. Dau
gelis sprendėjų darė klaidas 197, 202, 
204 ir 206 užd. nr. nr. Pirmuose trijuose 
uždaviniuose, jei buvo padaryta viena 
klaida, teko atskaityti po vieną tašką. 
Kitame „Sk. A." nr. bus paskelbtas ga-

JUOKAI.
Jurgis — kalvio mokinys.

Sekmadienį Jurgis, labai pasivėlavęs, 
atvyksta į draugovės sueigą.

Draugininkas: — Nejaugi, Jurgi, nega
lėjai atsikelti anksčiau?

Jurgis: — Kad aš esu nepaprastai pa
vargęs.

Draugininkas: — Pavargęs? Kodėl?
Jurgis: — Mat, aš gavau mokinio vie

tą pas kalvį — sunkus amatas: visą dieną 
ant kojų, reikia kilnoti sunkų plaktuką, 
pūsti į ugnį, kilnoti geležį, nešioti anglį 
ir pan.

Draugininkas: — Iš tikrųjų, sunkus 
darbas! O jau seniai tu taip dirbi?

Jurgis: — Ne, aš pradėsiu rytoj!

Vilkiukas — ekonomistas.
Vilkiukas sueigoje girdėjo, kad reikia 

būti taupiam ir stengtis pačiam užsidirbti 
pinigų. Dabar jis galvoja:

Paprašysiu mamą, kad man padovano
tų vištą. Višta per metus lengvai išperės 
dvidešimt viščiukų, taigi po metų turėsiu 
21 vištą, kurios vėl po metų man duos 
420 viščiukų. Po 3 metų turėsiu 8.400 viš
tų, o po 4 metų 168.000, gi po 5 metų 
3.360.000. Jei tada parduosiu savo vištas 
ir už kiekvieną paimsiu tik po vieną litą 
ir tuos pinigus įdėsiu į banką, tai iki gy
venimo galo galėsiu nieko daugiau ne
dirbti! Reikia paprašyti, kad mamytė man 
duotų vieną vištelę! 

lutinaL*!aį’žiefcu)ų sąrašas. Dar už šių me
tų uždavinių sprendimus kol kas neski
riamos dovanos, todėl ir uždavinių spren
dimus į redakciją nesiųskit.

Č. Zaleskiui, Toreadorui, Lydžiui, P. 
Krečiauskui, Unguriui: užeikit į „Sk. A." 
administraciją pranešti savo adresus, kad 
galima būtų siųsti „Sk. A.".

Skubėk užsiprenumeruoti 
„Skautų Aidą“ 1935 m.

KIEKVIENAS jaunuolis, susirūpinęs savo 
krašto gerove šiais laikais, kada visas 
ūkio gyvenimas organizuotaHvarkomas 
— turi būti ir kooperatininkas.
Todėl jam būtina užsiprenumeruoti 
1935 metams mėnesinį žurnalą

„TALKA
«TALKA» yra seniausias ir vienintelis 

kooperacijos žurnalas, einąs jau 16 mt.,
«TALxOJE» rasi visa, kas liečia Lietu

vos ir užsienio kooperatyvų darbą,
«TALKA» nagrinėja visi rūšių koopera

tyvų veikimą; pieno ūkio, smulkaus 
kredito, prekybos, gamybos ir kt.,

«TALKA» nagrinėja opiausius mūsų koo
peracijos judėjimo klausimus,

«TALKOJE» rasi visas instrukcijas, ap
linkraščius, įstatymus, liečiančius koo
peracijos darbą,

«TALKOJE» rasi mūsų prekybos, pramo
nės ir kredito būklės apžvalgą;

«TALKA» KOOPERACIJOS DARBO 
MOKYTOJA IR VADOVĖ;

«TALKA» eina kas mėnuo, knygutės 
formato, 32 puslapių. Metams kaš
tuoja 10 litų, pusei metų 5 litai

NEMAŽIAU SVARBU TURĖTI

„BENDRĄ 
DARBĄ“

«BENDRAS DARBAS» — populiams 
kooperacijos ir ūkio reikalams laikraštis, 
— eina jau septynerius m:tus, kas kart 
tobulinamas. « Ir 1935 metais jis eis 
tris kartus, o gal būt, kas savaitė.

Jo prenumerata tik 2,50 lit. metams
«BENDRAS DARBAS* savo skaityto
jams duos vertingų žinių visais ūkiškais 
ir ūkininkavimo klausimais, išsamią mūsų 
kooperacijos judėjimo apžvalgą, paskuti
nes ūkio, politikos, visuomenės, mokslo 
ir kultūros naujienas, patarimus juridi
niais klausimais; sąmojum paskaidrins 
pilkas gyvenimo dienas, atkarpose duos 
vertingų pasiskaitymų.
«BENDRAS DARBAS" mūsų 
ūkiškoir kooperacijos gyve
nimo veidrodis.* Jį skaito kiek
vienas pažangus ūkininkas — kooperati
ninkas, jį skaito kiekvienas kaimo ir 
miesto inteligentas, kultūros darbininkas. 
<« BENDRĄ DARBĄ" IR «TALKĄ» 
leidžia Lietuvos Kooperatyvų Taryba. 
REDAKCIJŲ IR ADMINISTR. ADR.: 
Kaunas, Vasario 16 d. g. 2, telef. 924.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4. Tele j. 776.
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