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pask. nr. — 30 c.

Redaktorius
ANTANAS SAULAITIS

4 (145) nr. Kaunas, 1935 m. kovo m. 4 d. XIII metai

šefo jubiliejiniame konkurse mes norime nuoširdžiai 
visų mūsų bendru darbu pagerbti
Lietuvos Nepriklausomybės Kūrėją Pirmąjį ir Dabartini

Valstybės Prezidentą
Antaną Smetoną,

Lietuvos skautų Šefą.

Tad visi dirbkime kuo energingiausiai I Laiko ligi 
konkurso pabaigos liko nebedaug.

Aiškinamės konkursų sąlygas.
25. Kur galima sužinoti, kiek ir už 

kokius skautų darbus draugovė gauna 
taškų?

— Žiūrėk konkursų sąlygas (paskelb
tos Sk. Aido 1934.IX.15. 18 nr. 334 — 335 
pusi.).

Be to, dalykų sąrašas skelbtas ir pr. 
Sk. Aido nr. 2 (27 psl.),

26. Skautas užsiprenumeravo Skautų 
Aidą, bet dar konkursų metu išstojo iš 
skautų; ar draugovė, užsakiusi šią pre
numeratą, gaus taškų?

— Gaus. (Žiūr. konkursų sąlygas III.13. 
pastaba III).

27. Ar gaus dr-vė taškų už Sk. Aido 
pren., jei ji Sk. Aidą užsakė skautinin
kams bei skautams, nepriklausantiems 
draugovėms?

— Gaus. (Žiūr. kaip atsakyme į 26 
klausimą).

28. Yra du broliai skautai. Vienas jų 
yra vienoj draugovėj, o kitas kitoj. Jų 
vienas prenumeruojąs Skautų Aidą. Ar 
taškai už Sk. Aidą dalijami abiem ar jie 
tenka vienam (kurio vardu eina Sk. 
Aidas) ?

— Tokio prenumeratoriaus taškus už 
Skautų Aidą turi gauti ta draugovė, ku
rioj yra skautas, Skautų Aidą gaunąs 
savo vardu.

29. Ar draugovė konkurse gaus taškus 
už palapines, įgytas prieš penkius metus?

— Gaus. (Žiūr. konkursų sąlygas III 
A. pastaba I ir III B pastaba I).

30. Pasitaiko, kad vienos draugovės 
skautai užsiprenumeruoja Skautų Aidą 
per kitos draugovės skautus. Kuri drau

govė gaus taškus: ar ta, kuri surinko pre
numeratas, ar ta, kurios skautas užsisakė 
Sk. Aidą?

— Taškus gaus ta draugovė, kuriai 
skautas priklauso (yra jos narys), bet ne 
ta, per kurią jis Sk. Aidą užsisakė. (Žiūr. 
konkursų sąlygų III. A. ir III. B. pasta
bą III).

31. Kokio didumo konkurse bus lai
koma skilties palapinė?

— Vyr. skautų štabas (š. m. 11.13 d.) 
nustatė, kad konkurse skilties palapinė 
bus laikoma tokia palapinė, kurioje gali 
gyventi bent 5 skautai.

32. Skautai vyčiai kandidatai gali lai
kyti egzaminus iš karto į skauto vyčio 
laipsnį. Ar dr-vė gaus taškus tik už skau
to vyčio laipsnį, ar ir už skautų III, II ir 
I patyrimo laipsnius?

— Draugovė gaus taškus tik už skau
to vyčio laipsnį. (Vyr. skautų štabo š. m. 
vasario m. 13 d. nutarimas).

33. Ar draugovė gali gauti taškus už 
lokius skautus vyčius, kurie išlaiko į 
skautų patyrimo laipsnius neprisilaikyda
mi statuto nustatytų laiko terminų?

— Ne! (vyr. skautų štabo š. m. 11.13. 
nutarimas).

34. Jūros skautai, laikydami į II p. 
laipsnį, turi kai kuriuos egzaminų dalykus 
atlikti vandenyje, bet dabar konkursų me
tu to padaryti negali, tai ar nepilnai iš
laikę į II p. 1. jūros skautai gali įsigyti 
specialybių?

— Jei jūros skautas yra tinkamą latką 
išbuvęs, kad galėtų įsigyti II p. laipsnį ir 
išlaiko visus egzaminus į II p. 1. dalykus, 

išskyrus plaukimą ir irklavimą vandenyje, 
jam gali būti leista konkursų metu įsigyti 
specialybių. (Vyr. sk. štabo š. m. 11.13 d. 
nutarimas).

34a. Neturint veltukės, ar skaitosi pil
na uniforma? Jei taip, tai duodami ir 
taškai?

— Ne. Pilna uniforma yra: skautams— 
veltukė (ar fetras), bliuze su kaklaraiš
čiu ir ženklais, kelnaitės, getros (kojinės) 
ir batai. Tik už pilnai uniformuotą skau
tą draugovė gaus taškų. Už nepilną uni
formą visai neduodami taškai.

35. Surinkus 10 Skautų Aido met. 
prenumeratorių, vienuolikta prenumera
ta duodama platintojui nemokamai. Ar už 
tą vienuoliktą prenumeratą taip pat skai
tomi taškai?

— Taip! Taškus gauna ta dr-vė, ku
rios skautui (ar jai pačiai) ta XI-ta pre
numerata siuntinėjama.

36. Skiltyje yra 10 skautų ir visi turi 
lazdas, bet dar 1 lazda yra viršaus — 
gairelei, ar už ją taip pat skaitomi taškai?

— Ne! Kiekvienam skautui pakanka 
1 lazdos. • .

37. Ar draugovė gaus taškų už skau
tus, kurie turi slides, ir po kiek?

— Negaus. Už ką ir po kiek taškų 
draugovė gauna yra paskelbta Skautų 
Aide 1934.IX.15. 18 nr. 334—335 pslp. ir 
(pakartota) Sk. Aido š. m. 2 nr. 27 pslp.

38. Ar už išleistą draugovės laik
raštėlį duodami taškai, jei taip, tai kokia 
tvarka?

— Ne! Žiūrėk atsakymą į kl. 37.
39. Kiek konkurse gali vienas skau

tas įsigyti specialybių?
— Tuo tarpu nėra nustatytas tikrak 

skaičius. Bet per 8 mėnesius I pat. laips
nio, prityręs, darbštus ir gerose sąlygose 
skautas gali pasiruošti kokių 3—4 spe
cialybių egzaminams. Laimingesnių atve- 
u, tinkamoms sąlygoms esant, gali darbš
tus skautas per tuos 8 mėn. įsigyti ir 
viena kita specialybe daugiau.

Reikia prisiminti, kad specialybei įsi
gyti, nepakanka atpasakoti specialybės 
programą, ar suglaustai jos 'turinį, bet yra 
būtina darbu, veikimu ir jo matomais vai
siais įrodyti savo žinias iš tos specialybės.

Specialybėms įsigyti reikia pagal pro
gramas atlikti konkretūs darbai, ir tada 
tik gali būti suteiktas specialybės ženkle
lis. Reikalavimai griežti. Egzaminuoti turi 
specialistai, kad ir skautininko vado
vaujami.

Gi skautas vytis per tą patį konkursų 
laiką tegalės įsigyti 1—2 amatus (specia
lybes), nes čia reikalavimai dideli: reikia 
tiek to amato mokėti, kad galėtų iš to 
duoną pelnytis. O tai ne taip lengva.

Konkursai neturi tikslo skautus ap
kabinėti specialybių ženkleliais, bet turi 
paskatinti dirbti ir išmokti naudingų 
darbų! A. S.
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Pėda po pėdos, žingsnis po žingsnio Lietuvos jaunimas, susibūręs po skautų vėliava, ėjo 
tobųlinimos keliu. Medžiaginė kliūtis buvo niekis. Viską lėmė dvasios tvirtumas. Skautų darbas 
plito, rodos, darės vis gilesnis, o abejingesnės visuomenes akimis žiūrint — prasmingesnis^

Pati organizacija išsiaugino vadų, išėjusių beveik visą skautiško auklėjimo kelią. O kil
nieji lietuviškos mokyklos mokytojai visad pritarė ir padėjo skautų darbui plėtotis. Jų bendra
vimas sukurė savitą Lietuvos skauto tipą, su tvirtu ideologiniu pamatu ir aiškia programa.

Skautiškas veikimas yra kūryba, labai plačia tų žodžių prasme. Todėl į skautų eiles ne 
visi gali tapti. Bet nežiūrint to, kasmet mūsų organizacijos narių skaičius didėja. Bet ne tik 
narių skaičius gali rodyti organizacijos reikšmę. Jos idėjos, ios veikimo metodai ir nuotaika 
parodo sąjūdžio prasmę!

Dibar skautybės ideologija yra jau populiari. Rimčiausių mūsų tautos vyrų raštais ir 
žodžiais aprobuota, paties musų Vyriausio Vado, J. E. Respublikos Prezidento, interpretuota, 
ir tokia ji rekomenduojama auklėti jaunąją lietuvių tautos kartą.

pulk. j. Barauskas
{Iš jo kalbos skautų šventėje)

Lietuvos skautų
globėjas

Šv. Kazimieras.

Kovo m. 4 d. yra mūsų, visų Lietuvos 
skautų, Patrono Šv. Kazimiero šventė.

Mūsų Patronas gimė 1458 m. spalių 
m 3 d.

Gražiai ir garbingai, gerais darbais, 
malda, pasninkavimu, išmintingai pralei
dęs jaunystę, su šiuo pasauliu atsiskyrė, 
turėdamas vos 26 metus, 1484 m. kovo 
mėn. 4 d.

Šv. Kazimieras šventuoju paskelbtas 
1603 m., o sekančiais metais Vilniuje įvy
ko didelės kanonizavimo iškilmės.

Mūsų Patrono kūnas ilsisi Vilniuje.
Lietuvos skautai turi, kilnų savo kraš

to sūnų, tapusį šventuoju, pasirinkę savo 
globėju.

Ką kada veikti
Daug brangaus ir nesugrąžinamo lai

ke- prabėga veltui, daug užsibrėžtų tikslų 
nepasiekiama, daugumoje vien dėl to, 
kad darbas dirbamas netvarkingai ir ne 
savo laiku.

Moksleivis yra beveik savarankiškas 
bent pasiskirstydamas darbą. Ką, ką, 
bet laiką jis gali tvarkyti, kaip benorė
damas. O čia ir yra visas gerumas.

Bet kaip gi čia dabar viską tvarkyti? 
— Pradėsim nuo ryto. Keltis geriausia 
6 vai. ir visada punktualiai. Čia gali 
padėti laikrodis budintojas, Bet kelis ry
tus atsikėlus tuo pačiu laiku, įprantama 
nubusti. — Nereikia jokio žadinimo. 
Vikrūs judesiai, apsiplovimas ‘šaltu van
deniu, minčių sutelkimas aukštyn ir pa- 
sirįžimas tą dieną būti geru suteikia jė
gų ir žvalumo.

Greit, vikriai apsirengus, prieš pusry
čius, naudinga bent trumpai pasikartoti 
pamokas. Įeiti klasėn nesiskubinti. — 
Pašiaukstinimas 10 minučių, o kai kada 
ir pusvalandžiais yra skandalingas laiko 
vogimas. Vietoje būk savu laiku!

Atydumas pamokose ir susikaupimas 
sudaro apie mokinį ne tik gerą mokytojo 
nuomonę, bet taip pat labai palengvina 
pamokų mokymąsi namie, o lengvesni 
dalykai nesunkiai galima išmokti ir kla
sėje.

Aišku, kad pamokos gerokai nuvargi
na. Bet ir čia yra išeitis. Juk pertraukos 
geriausias laikas prasivėdinti, įtraukti į 
plaučius gryno oro, padaryti vieną kitą 
vikrų judesį. Vikrus pasivaikščiojimas ir 
per tą 10 min. negalvojimas apie pamo
kas veikia labai gaivinančiai, o naujoje 
pamokoje vėl galima sėdėti linksmam, 
gera nuotaika ir atydžiai.

Po pamokų, parėjus namo ir paval
gius, negera imtis tuo jaus sunkaus darbo. 
Popietinis laikas geriausia skirti skaity
mui lengvesnių dalykų. (Tik, žinoma, ne 

tuščių romanų). Popietiniu metu, ypač 
vyresniesiems mokiniams, gera paskai
tyti šį tą lengvesnio svetima kalba. Ir, 
apskritai, daugiau reikia pamėgti lek
tūrą. Mokaisi — skaityk! Taigi popieti
nis laikas — lengvo pasiskaitymo laikas.

1—1,5 vai. po pietų galima pradėti 
rengti pamokas. Užteks, kad tuo metu 
parengsime 1—2 lengvesnių pamokų. 
Apie 4—4A V(JL darbas reikia nutraukti. 
Šis metas — poilsio metas. Dabar galima 
pasportuoti, čiuožti ledu, ar slidėmis, 
nueiti sueigon, krautuvėje nusipirkti rei
kalingų daiktų ir t. t. Tuo metu gera 
užsukti ir skaityklom Tuo metu stengtis 
kuo daugiausia būti ore.

7 vai. reikia būti namie. Po pasi
vaikščiojimo paprastai būna gera nuo
taika ir energija. Tuo metu gera pa
rengti vieną kitą sunkesnių pamokų.

Po vakarienės galima vėl paimti ką 
nors lengvo. Pav.: smuikuoti, kokius 
darbelius dirbinėti, rašinėti, ar piešti. 
Vėliau parengiama likusios pamokos. Li
kus laisvo laiko, imtis savo mėgstamo 
dalyko. Pav.: patinka matematika — įsi
gilink į vieną kitą formulę, kad ir mo
kytojo neaiškintą. Patinka kalbos — 
skaityk, ir t. t.

Gulti geriausia 10 vai. ir stengtis tuoj 
užmigti. Žinoma, tas bus ir be pastangų, 
nes po darbo poilsis malonus.

Visada stengtis būti užimtam ir ne
patekti būklėn žmogaus, kuris tingi dirbti 
ir kankinasi iš nuobodumo!.. Smulkiam 
laiko suskirstymui gera turėti dieno
tvarkę.

Taip dirbdami nuovargio nejusime. 
Su giedra nuotaika, tinkamai sutvarkius 
laiką ir intensyviai dirbant, nepakenk
dami sveikatai, mes daug, daug ką pa
darysime !

Petras K l e v ė n a s.

3



Žodžiu „skautybė” žymima „užugirių” 
ir tolimų pasienių ir nežinomų kraštų ty
rinėtojų veikla ir savumai.

Visiems tiems pradams berniukams 
Įdegti yra parūpinta žaidimų ir pratimų 
sistema, kuri atitinka jų norus ir instink
tus ir tuo pačiu laiku yra pamokoma.

Berniukų požiūriu, skautybė suspiečia 
juos i broliškus būrius, — į natūralią jų 
organizaciją, vis tiek, ar žaisti, ar išdy
kauti, ar dykinėti, aprūpindama juos 
gražiu rūbu ir šiaip manta, žadindama 
vaizduotę ir romantiką, be to, suteikda
ma progos veikliai, gryname ore gyventi.

Tėvų požiūriu, skautybė ugdo berniu
kų sveikatą ir juos pačius vysto, žadina 
energiją, sumanumą ir nagingumą, diegia 
berniukuose drausmę, drąsą, riteriškumą 
ir patriotizmą, žodžiu, auklėja „charak
terį’, kurio berniukui, kad galėtų skin
tis kelią gyvenime, būtinai reikia.

Principas, kuriuo skautybė yra pa
grista, yra šitoks: iš pagrindų pažinti 
berniuko nuomones ir pažiūras ir, užuot 
mokius, skatinti jį auklėtis.

Tas principas sudera su naujalaikio 
auklėjimo mokslo principais. Auklėjimas 
vyksta palaipsniui, prisitaikant prie kin
tančios augančio berniuko psichologijos.

VILKIUKAI, nuo 8 iki 11 metų: ska
tinami protiškai ir kūniškai save kaipo 
individus vystyti.

SKAUTAI, nuo 11 iki 17 metų: auk
lėjas charakterį ir sąmoninąs tarnauti 
artimui.

SKAUTAI VYČIAI, nuo 17 m., vykdo 
skautišką tarnavimo idealą per pilietybę.

Tautiniu požiūriu, mūsų tikslas — vien 
tik išauklėti priaugančią kartą gerais pi
liečiais.

Į berniuko tikėjimą, vis tiek, koks jis 
būtų, mes nesikišame, nors skatiname jį 
praktikuoti tą tikėjimą, kurį jis išpažįsta.

Mūsų varomą auklėjimo darbą galima 
paskaidyti į keturis skyrius:

1. INDIVIDUALINIO CHARAKTE
RIO auklėjimo. Siekiant skauto ženkliu
ko, ugdomas berniuko sumanumas, pa
stabumas ir pasitikėjimas savimi.

2. RANKDARBIŲ ar NIKIŲ Jie 
gali padėti berniukui gyvenime kelią 
skintis. Už juos duodami „specialybės” 
ženklai.

3. SVEIKATOS. Berniukas skatinamas 
mankštintis ir rūpintis sdvo kūnu.

4. TARNAVIMO VALSTYBEI. Tar
naujama sudarant gaisrininkų komandas, 
teikiant greitąją pagalbą, gelbstint gyvy
bę, ar berniukams, kaipo draugovei, at
liekant kitą kokią kolektyvinę viešą pa
reigą.

Skautybė traukia visų luomų, berniu
kus, ir ją galima vykdyti tiek miestuose, 
tiek kaimuose.

Kai skautininkas užtektinai nenusima
no apie kurią sritį, jis paprastai gali pa
prašyti išmanantį bičiulį draugovei rei
kiamas žinias suteikti.

Lordas ir lady Baden-Powelliai.

Lėšų patys skautai turi užsidirbti dar
bu, ne elgetavimu. Šioje knygoje nuro
dyta, kaip įvairiais būdais galima pinigų 
uždirbti.

Anglijoje vilkiukų vilkstė, skautų drau
govė ir vyčių kiltis sudaro vadinamąjį 
sambūrį (grupę), kuriam vadovauja sam- 
būrininkas, derindamas visų šakų darbą.

VILKIUKAI. — Vilkiukų auklėjimas 
pagrįstas girios romantika ir padaromas 
kiek galima skirtingesnis nuo skautų auk
lėjimo, kad, viena, skautai nesijaustų žai
džią „vaikų žaidimą” 'ir, antra, kad vil

330 psip.

K. a i na 
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kiukai nekantraudami lauktų to laiko, 
kada, pasiekę amžių ir įgiję kvalifikacijas 
„stoti” į skautų draugovę, pereis į naują 
aplinką ir veiklą.

Vilkiukų organizacija ir auklyba smul
kiai išdėstyta „Vilkiukų vadovėlyje”.

SKAUTAI VYČIAI. — Skautai vyčiai, 
tai daugiau kaip 17 metų amžiaus skau
tai. Išimtinais atsitikimais vyčiais gali 
būti ir jaunesni skautai. Skautai vyčiai 
esti susimetę į skiltis.

Jų tikslas — lyg ir apvainikuoti tą 
auklėjimo procesą, kuris prasideda vai
kystėje ir, išėjus vilkiuko, skauto ir vyčio 
laipsnius, pasibaigia įmetėjus.

Vilkiukų ir skautų auklėjimas yra dau
giausia prisirengimas tarnauti artimui, 
gyčiai tą tarnavimą jau gyvenime vykdo. 
Jis dažniausiai pasireiškia sambūrio ad- 
minstravimo ir auklėjimo pavidalu. Ši
taip išeinamas tas palaipsniškas — nuo 
vilkiuko iki' skautininko — ciklas. Šito
kiu būdu skautininkas, nepaleisdamas iš 
geros įtakos jaunuolių pačiu kritiškiausiu 
jų gyvenimo laikotarpiu, susilaukia bran
gios pagalbos savo darbui ir, kai asmenys 
tam tinka, parengia naujų skautininkų, 
o tautai parūpina jaunų vyrų, kurie yra 
išauklėti ir kvalifikuoti būti geri, nau
dingi piliečiai.

SKAUTĖS. — Skaučių sąjunga yra 
seseriška mergaičių organizacija lygiai to
kiais pat pagrindais ir principais, nors, 
žinoma, smulkmenomis ir skirias.

Anglijoje skautai organizuojami ir 
prie šiaip organizacijų, kaip vadinamųjų 
berniukų brigadų, klubų,, jūrininkų stažo 
einamuose laivuose. Ypatingai gerų vaisių 
skautybė yra davusi nuomariu sergančių 
prieglaudose, luošių institutuose ir ama
tų mokyklose.

*) Tas straipsnis paimtas iš garsiosios 
lordo R. Baden-Powellio knygos Skauty
bė Berniukams, kurios sulietuvintą ver
timą kovo mėn. išleidžia Skautų Aidas.

Lordas Robertas Baden-Poweilis
Skautybė Berniukams

Autorizuotas vertimas
Iš 16-to leidimo išvertė ir sulietuvino Vikt. Kamantauskas.

IŠLEIDO SKAUTŲ AIDAS.
Platinti pradedama nuo III. 15*

62
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/KAUTAI-E/ VI/AM =
/ALLY J

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ ŠEFŲ GIMIMO DIENA.

Vasario m. 22 d. yra lordo ir lady Baden-Powelliu gimimo 
diena. Skautės tą dieną laiko tam tikra savo tarptautine švente.

Vasario m. 22 d. šefams sveikinimus nusiuntė ir mūsų G-ga.
Jau pranešta, kad lordas Baden-Powellis (nors pats dabar 

yra Australijoje) vasario m. 22 d, gavęs labai daug Gveikinimų 
ir dovanų.

SKAUTŲ KONFERENCIJA PARLAMENTO RŪMUOSE.
Sekanti tarpt, viso pasaulio skautų org-jų vadų konf-cija 

(po 6 asm. iš kiekvienos valstybės) įvyks Švedijoje, skautų vy
čių sambūrio metu. Konferencija vyks Švedijos parlamento rū
muose Stockholme. Ją atidarys Švedijos sosto įpėdinis princas 
Gustavas Adolfas.

Konferencija aptars daug skautų vadams svarbių klau
simų. Bus svarstyta ir viso pasaulio skautų jamboree klausimas.

TARPTAUTINIO SKAUTŲ BIŪRO APYSKAITA.
Tarpt, skautų biūro Londone direktorius p. H. Martin pri

siuntė Lietuvos skautų sąjungai to biūro 1934 m. piniginę apy
skaitą.

Biuras tais metais turėjo pajamų — išlaidų anglų svarų 
2525.8.9 (apie 76.000 litų).

Didžiausias pajamas sudaro narių mokestis (Lietuva 1934 
metais mokėjo 15 angį. sv. nario mokesčio).
SKAUTŲ VYČIŲ SAMBŪRYJE DALYVAUS 2.200 SK. VYČIŲ 

IŠ ANGLIJOS.
Anglų skautų spauda paskelbė, kad š. m. skautų vyčių 

sambūryje Švedijoje dalyvaus 2.200 skautų vyčių.
Sambūrio komiteto pirmininku yra Švedijos sosto įpėdinis 

princas Gustavas Adolfas.
IR DANIJOJE JAMBOREE.

Danijos Imkos skautai šią vasarą liepos m. 6—15 d. d. 
netoli Kopenhagos turės savo tautinę stovyklą. As.

Vengrijos Regentas admirolas Mykalojus Horthy, kurio 15 metų sukaktis, kaip valdo Vengriją, kovo m. 1 d. minėjo 
Vengrija, ir skautybės įkūrėjas lordas Robertas Baden-Powellis, tarptautinėje skautų jamboree 1933 m. Vengrijoje, 

Godollo.
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Kaulų architektūra.

Stebuklai žmogaus organizme.
Žmogus, kaip organinis sutvėrimas, 

priklauso visoms prigimtims: fizinei, che
minei ir biologinei.

Žmogaus konstrukcijoje lengvai galim 
pastebėti fizikos, mechanikos, statikos ir 
hidraulikos dėsnių pritaikymą. Jei kal
bėsime apie pojūčius, tai čia veikia opti
ka, garsas, elektra ir pan.

Visas mūsų „gyvenimas“ yra neper
traukiamas biocheminis procesas, 
kurio pasireiškimai lengva matyti virški
nime, kvėpavime, šalinime suvartotų me
džiagų; be to, dar smulkesniuose gyveni
mo reiškiniuose, kaip, pav., regėjime, len
gva pamatyti cheminis procesas. Paga
liau žmogui galime pritaikyti eilę bio
loginių apsireiškimų, kaip, pav., pa
veldėjimas.

Pritaikymas mechanikos žmogaus 
griaučiuose.

Griaučiai, tai pastatas, ant kurio re
miasi visa žmogaus kūno masė. Griau
čiuose randame formų, kurios architektū
roje, dėl tikslių matematikos apskaičia- 
nmų, yra laikomos geriausiomis.

Kaukolės skliautą galim prilyginti 
puikiai nupaišytam romėnų šventyklos 
skliautui, kuris padarytas iš betono ar 
kitos stingstančios medžiagos; žmogaus 
strėnkaulio žiedas ir pėda turi visišką 
panašumą į architektūroje mūrijamus 
skliautus.

Žinome, jog gotiškų stogų forma yra 
pritaikyta atlaikyti didelius sunkumus. 
Šlaunies kaulų sudėjime yra visiškas pa
našumas gotikai.

Sustatytuose galvelės ir kaklelio sąna-. 
riuose randame mechaninius judesius, ap
valias formas, šornirus, blokus, sraigti
nius judesius ir t. t. Kaip matome, mecha- 
n'ka žmogaus kūne turi didelį pritai
kymą.

Raiščių reikšmė sąnariuose.
Visi kaulai, kad sudarytų pilną ske

letą, turi būti tarp savęs surišti. Vietos, 
kur sujungtos judamos kūno dalys, vadi
namos sąnariais. Sąnarių surišimai priva-

Fo tograftja ruimta 
nuo užmušto šuns 

akies.

V

Žmogus
.o būti pakankamai stiprūs. Mūsų sąna
riai yra aprūpinti nepaprastai stipriais 
raiščiais: strėnų raiščiai gali išlai
kyti net ligi 360 kg. svorį. Keletas raiš
čių drauge gali išlaikyti spaudimą ligi 
1000 kg. (kas yra labai svarbu šokinėjant, 
staigiems judesiams ir pan.). Nieko stebė
tino, kad kai kurie sąnarių raiščiai (strė
nų) išlikdavo sveiki, kai viduramžių bu
deliai tam tikrais ratais plėšydami kan
kindavo nusikaltėlius. Pav., Henriko IV 
nužudytojas Ravaillac buvo ko smar
kiausiai plėšomas ir tai ligi paskutinio 
momento strėnų raiščiai liko sveiki.
Žmogaus judesiai atitinka mechanikos 

taisyklėms.
Jeigu jau pačiame žmogaus sudėjime 

mechanika turi svarbų paskyrimą, tai ką 
jau bekalbėti apie judesius. Judesių mo
torai yra raumenys. Kaulai reikalingi tam, 
kad ant jų galėtų laikytis minkštosios 
kūno dalys, ir jie, kaulai, yra pritaikyti 
prie raumenų.

Pav., paimkime žmogaus kau
kolę, kuri laikosi pusiausvyroje būdama 
statmena sprandui ir povjano k a u - 
k o 1 ę, pakabintą ant kaklo raumenų. 
Povjanas galvos judesiams, atitinkamai, 
vartos didesnę jėgą, ką rodo ir forma 
kaulų, palaikančių kaklo raumenis.

Kitą mechanikos pavyzdį paimkim iš 
kojos. Kulnis yra skirtas pėdos judesiui, 
kurį sukelia blauzdos raumenys. Jei cvar- 
tis yra ištiesta, tai smulki blauzda gali 
atlikti tą patį darbą geriau, negu stora 
blauzda kulnį surietus. Keliautojas arba 
šokikas, turėdamas ir menkas blauzdas, 

Žmogaus ir pavijano kaukolės.

gali pasiekti neblogus rezultatus pėdos 
judesio atžvilgiu.

Optika.
Žmogaus akis, tai „camera obscura" 

arba dar geriau „fotografinė kamera’ . 
Akies lėlytė reikalinga tam, kad laužtų 
patekusius į ją spindulius taip, kad vaiz
das gautųsi ant retinos (nertinės plėvės) 
ir tuo būdu reguliuotų vaizdo ryškumą. 
Vis tiktai po 45 metų lėlytė kiek paki
tėja ir tada ne visi vaizdai patekę į mūsų 
akis yra ryškūs. Tada mums į pagalbą ei
na akiniai, kurie mums dalinai atstoja lė
lytę.

Cheminis darbas žmogaus kūne.
Matome, kad fizikos dėsniai yra pri

taikyti žmogaus kūne. Tuo labiau, žmo
gaus kūne rasime chemijos pritaikymą, 
kuris vyksta kiekviename narvelyje. Kaip 
didžiulis namas susideda iš atskirų ply
telių, taip ir mūsų kūnas — iš atskirų

Vienas žmogus suvalgo per 70 savo gy
venimo metų.

narvelių, kurių mūsų kūne, kaip jau žino
me iš š. m. „Sk. A.“ Nr. 2, randasi apie 
200 bilijonų. Kiekviena ląstelė, tai atski- 
? a laboratorija.

Pažvelkime į virškinimą. 9 m ilgio ir 
7 cm apimties žarnose 1 kv. cm gleive- 
lės yra apie 3000 garbanėlių ir ant kiek
vienos iš jų apie 3000 narvelių; visa su
dėję gausime apie 55 milijardus virškina
mų narvelių. Dėka tų visų mažų cheminių 
laboratorijų, mūsų vartojamas maistas 
■virsta maistingomis sultimis. Žmogus, iš
gyvenęs 70 mt., per visą savo amžių su
vartoja ir perdirba šimtą kelioliką tonų 
įvairaus maisto, kas sudaro anie 15 va
gonų.

Tuo pat laiku mūsų inkstai išfiltruoja 
iki 40 tonų ckysčių.

Mūsų regėjimas yra taip pat cheminis 
pajautimas. Gautas akyje vaizdas kurį 
laiką nepranyksta.

Vaizdelyje matome fotografiją, nuimtą 
nuo užmušto šuns akies tinklelio. Matyt, 
šuo buvo užmuštas tuo momentu, kai jis 
matė tą namą.
Stebuklingiausias organas, tai smegenys.

Jas galima prilyginti telefono centra- 
hnei, kurioje kiekvienas narvelis atsilie
pia vienam abonentui. Tų narvelių yra 
ten tiek daug, kad neįmanoma išskaičiuo
ti visų galimų sujungimų. Nors ir nežino
me funkcijų kiekvieno narvelio atskirai, 
bet smagenis galime paskirstyti pagal jų 
veikimo sritis. Ne tik žinome, kurios 
tvarko mūsų girdėjimą, regėjimą, uoslę ir 
skonį, bet taip pat žinome, iš kur gau
namas paliepimas mūsų galūnėms judėti.
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‘KjOdJp SUSihCLSLHjėti.

su sirtfMuyų. IvuLstą jaununu?

si ^-Sktn.
K. LAUCIUS

„Skautas draugas savo arti
mui ir brolis kitam skautui“, 
(IV skautų įstatas).

Skautų Aidas nuolat ragina susiraši
nėti su viso pasaulio skautais-ėmis ar 
šiaip berniukais ir mergaitėmis. Ir ne tik 
susirašinėti ragina, bet ir patarpininkau
ja: painformuoja užsieniečius, kas iš lie
tuvių nori susirašinėti arba nurodo užsie
niečių adresų. Toks Skautų Aido rūpini
masis šiuo klausimu visai suprantamas — 
susirašinėjimais su svetimų kraštų ber 
niukais ar mergaitėmis yra viena iš ge
riausių priemonių praktikoje gyvendinti 
IV skautų įstatą. Šia proga aš norėčiau 
aar sykį keliais sakiniais priminti tokio 
susirašinėjimo naudingumą ir iškelti ke
letą minčių, kaip šis susirašinėjimas tu
rėtų vykti, kad jis atneštų norimų rezul
tatų.

Susirašinėjimo naudingumas. Šiuo klau
simu galėtų daug ką pasakyti, tačiau at
rodo, kad nėra reikalo, nes šis reikalas 
turėtų būti visiems aiškus. Trumpai su
glaudus galėtų pasakyti, kad susirašinė
jimas su svetimų kraštų jaunimu atneša 
daug naudos ir tam, kas susirašinėja ir jo 
tėvynei. Susirašinėdamas su svetimųjų 
kraštų jaunimu, kiekvienas pirmiausia ge
riau pramoksta tą kalbą, kuria susiraši
nėjamą. Mat, reikia įprasti reikšti savo 
mintis svetima kalba, tenka pasirūpinti 
kiek galima taisyklingiau parašyti, kas 
priverčia pasižiūrėti ir į gramatiką ar sin
taksę, pasiklausti mokytojo, gautuose laiš
kuose randama naujų žodžių ar gražių 
posakių. Toliau iš laiškų sužinoma apie 
svetimus kraštus daug tokių dalykų, ku
rių negalima rasti knygose ir tuo pagili
namos žinios, išsilavinimas. Be to, įpran
tama tvarkingai, gražiai ir švariai rašyti 
ir punktualiai atsakinėti į laiškus, ' kas 

Oi ateis, ateis vėl gražios stovyklinės dienelės.

žmogui yra labai svarbus dalykas. Paga
liau tolimiausiuose pasaulio kraštuose 
įsigijama draugų, kas labai brangintina ir 
kada nors gali būti labai naudinga. Susi- 
rašinėjant lygiai daug galima pasitarnau- 
t' ir savo tėvynei. Mat, yra puiki proga 
supažindinti svetimuosius su Gavo krašto 
garbinga praeitimi ir dabartine padėtimi, 
savo šalies grožiu (nusiunčiant foto nuo
traukų, atvirukų, iliustruotų leidinių) ir 
*uo paskatinti atlankyti mūsų kraštą, 
liaudies menu (nusiunčiant dovanėlių), 
skautų judėjimu Lietuvoje ir kt. Visu tuo 
galima išpopuliarinti tarp svetimųjų savo 
tėvynę ir įgyti jai draugų, o tai labai 
svarbu. Kiekvienas mūsų tėvynės drau
gas, visvien kokią jo visuomeninė padėtis 
nebūtų, yra brangintinas. O kas gali pa
sakyti, kad tas ar kitas dabar nežinomas 
skautukais užaugęs nebus garsus savo tau
tos ar valstybės veikėjas ir būdamas Lie
tuvos draugas nebus jai labai naudingas?

Su kuo susirašinėti? Tai svarbus klau
simas. Nereikia manyti, kad patartina u- 
sirašinėti vien tik su skautais. Žinoma7 
geriau, kad skautas susirašinėtų su skau
tu, nes turi daugiau bendrų interesų, kaip 
skautas ir neskanias, tačiau galima susi
rašinėti ir su neskautais. Taip pai gali 
susirašinėti ne tik berniukai su berniu
kais ar mergaitėmis, bet ir priešinga’• 
berniukai su mergaitėmis, o pastai osios 
su berniukais. Kalbant apie susirašinėji
mą tarp priešingos lyties jaunimo, norė
čiau pabrėžti, kad principe prieš tokį su
sirašinėjimą nieko prieš negalima turėti. 
Kai kuriais atžvilgiais gal toks susiraši
nėjimas ir būtų skatintinas, tačiau, apskri
tai, aš vis tik nepatarčiau susirašinėti 
berniukams su mergaitėmis ar šioms su 
berniukais ir dėl šių numetimų. Reikia ne
pamiršti, kad berniuko ir mergaitės psi- 

ekologija ir jų interesai gerokai skiriasi, 
todėl sunkiau surasti bendrų temų, ku- 
iios abudu ypač domintų. Toliau susira- 
šmėjant su priešingos lyties asmenimi rei
kalingas didesnis atsargumas, korektišku
mas, kaip rašant tos pačios lyties asme
niui. Dėl to mažiau galima būti atviru ir 
iš tokio susirašinėjimo abiem mažiau nau
dos. Toliau, susirašinėjant su priešingos 
’yties asmenimis, galima lengvai nukrypti 
į beprasmį flirtą, dėl ko, viena, iš susira
šinėjimo nebėra naudos, o kita — gali
ma pakenkti ir savo kraštui. Reikia ne
pamiršti, kad užsieniuose jaunimas kai- 
kuriais atžvilgiais yra geriau išauklėtas, 
kaip mes. Dėl to nukrypus į didelį fami- 
Lariškumą ar tuščią flirtą, lengvai gah- 
ma sudaryti blogą nuomonę ne tik apie 
save, bet ir apie savo šalį — pagalvos, 
kad mūsų jaunimas blogai išauklėtas. Dėl 
to aš principe neturėdamas nieko prieš 
dėl susirašinėjimo tarp berniukų ir mer
gaičių, vis tik patarčiau tik vyresnio am
žiaus suaugusiems, nes pastarieji ir ben
dresnių temų daugiau gali surasti ir ge
riau už jaunesniuosius nusivokia, ką ir 
kaip rašyti. Na, o jei kas iš jaunųjų bū
tinai nori susirašinėti su berniuku ar mer
gaite, prašom, tik tie turėtų nepamiršti 
to, ką aukščiau pasakiau — nenukrypti 
į tuščią flirtą ar perdidelį familiarumą.

Toliau, su kuo nesusirašinėtum (su 
berniuku ar mergaite), pirmiausiai reikia 
žiūrėti, kad tas asmuo, su kuriuo nori 
susirašinėti, maždaug atitiktų tavo am
žiui, nes tik vienodo amžiaus jaunuoliams 
yra pakankamai bendrų reikalų ir lengva 
vienas kitą suprasti. Paskiau yra daug to
kių, kurie nori susirašinėti cu bendromis 
temomis, o kuriais nors specialiais klau
simais, pav., tik apie skautų judėjimą, ge
ografijos, istorijos, technikos temomis, 
keistis fotografijomis ar pašto ženklais. 
Todėl jei kas nori susirašinėti bendromis 
temomis, nėra prasmės rašyti tam, ku
riam rūpi tik kuri nors viena sritis. Taip 
pat kas nori susirašinėti gu užsieniečiais 
atskiru klausimu, skelbdamasis norįs gu- 
sirašinėti, turi tai pažymėti. Jei kas mo
ka keletą svetimųjų kalbų, patartina su
sirašinėti ta kalba, kurią geriausiai moki, 
t. y., gali laisvai ja reikšti savo mintis ir 
taisyklingai rašyti, nes nepatogu yra ra
šyti laužyta, netaisyklinga kalba. Toliau 
yra skautų, kurie pageidauja susirašinėti, 
pav., su anglais vokiečių kalba. Tai nepa
tartina. Vargu daug kas Anglijoje ar Ame
rikoje mokės vokiečių ar prancūzų kalbą, 
o jei ir mokės, greičiausiai blogai. Todėl 
susirašinėjimas su tokiu asmenimi mažiau 
naudos teduoda, nes sunku geriau pra
mokti tos kalbos, kuri vartojama susira- 
šinėjant. Todėl būtų patartina susirašinė
ti su svetimaisiais tik jų gimtąja kalba: 
su anglu — angliškai, prancūzu ■— pran
cūziškai ir t. t. Abiem svetima kalba gu- 
sirašinėti, žinoma, taip pat galima, jei to 
abudu susirašinėją pageidauja. Baigiant 
šiuo reikalu kalbėti, dar norėčiau pa
liesti klausimą, ar verta susirašinėti su 
dideliu skaičiumi asmenų. Mano manymu, 
turint galvoje tą tikslą, kuris siekiamas 
tokiu susirašinėjimu,, neverta, nes susira
šinėjant su dideliu skaičiumi negalės jo 
pasiekti. Sunku būtų su daugeliu susira
šinėjant visiems punktualiai atsakyti, vi
siems nusiųsti literatūros, dovanėlių ir t. t. 
Mano nuomone, būtų patartina susiraši
nėti su vienu dviem asmenim.

65

7



HU S U MA N D E N
; KELIAIS SgSafa

Iš musų darbų
Prajeli'to's vasaros kelionės baidarėmis.

tiaKUnmutių

Pirmieji pavasario saulės spinduliai 
žadina mumyse praeitos vasaros atsimi- 
n.mus ir atskleidžia artėjančios vasaros 
perspektyvas. Atsiminkime ir keliones 
baidarėmis. Malonus „Skautų Aido“ re
daktorius sutiks, kad metas jau ruošti 
baidarę ir pradėti planuoti vasaros kelio
nes.

Pradžioje suveskime praeitų metų „ba
lansą".

Susirūpinęs skatinti vandens keliones, 
„Skautų Aidas“, 1933 metų pavyzdžiu, bu
vo paskelbęs antrąjį konkursą mūsų van
dens keliais. Platesnėms masėms į van
dens turizmą įtraukti redakcija pamėgino 
suorganizuoti pirmąją masinę kelionę bai
darėmis.

1. „Skautų Aido“ konkursas.
Konkursinės kelionės sąlygos buvo to

kios: 1) keliauti bent dviem upėmis ar 
ežerais įvairių baseinų, 2) 50 km plaukti 
neaprašytu ir neištirtu maršrutu, 3) lan
kyti įdomias vietas, fotografuoti, rinkti 
žinias, 4). raštu pranešti apie kelionės pra
džią ir galą, 5) tvarkyti „kelionės knygą“ 
ii 6) įteikti apyskaitą „Skautų Aido“ re
dakcijai. Konkurso dalyviams buvo žadė
tos įdomios premijos.

Konkurso sąlygos, rodos, buvo nesun
kios. Buvo girdėti nemažo juo susidomė
jimo jaunimo tarpę. Ir vasarą, keliaujant 
baidare mūsų upėmis, susitikom gu keliais 
konkurso dalyviais, kurie jau buvo tikri 
laimėsią.

Kai pasibaigė konkurso terminas, rug
sėjo mėn. 15 d., redakcija negavo dar nė 
vienos apyskaitos. Terminas tyliai buvo 
pratęstas, kad paskutiniai tinginiai su
skubtų dalyvauti konkurse. Bet ir tokių 
redakcija nesusilaukė.

Nieko nebeliko, kaip konkursą užda
ryti be rezultatų, padėti į archyvą paruoš-

Prof. Steponas Kolupaila.

n mitute.
•

tas premijas ir... tuo tarpu atsisakyti nuo 
konkursų rengimo. Taigi, draugai — bai
darininkai, prakišome! O laimė buvo tiek 
arti...

Konkurso nepasisekimas davė didelį 
smūgį man, vandens kelionių entuziastui, 
ir išmušė iš mano rankų vieną propagan
dos ginklą. Bet — nenusiminkime, dar ne 
viskas pralaimėta!

Kelionė Alytus — Kaunas. Kernavės.

2. Pirmoji masinė kelionė baidarėmis.
Geriau pasisekė antrasis „Skautų Ai

do" sumanymas. Tai buvo pirmoji masinė 
propagandinė kelionė baidarėmis Nemu
nu iš Alytaus į Kauną, liepos mėn. 7—9 d.

Kelionei pasiruošti ir sąlygoms išmė
ginti birželio mėn. 16—18 d. buvo atlik
ta „bandomoji" kelionė šešiomis baidarė
mis. Ji gražiai pavyko ir paliko dalyviams 
maloniausių atsiminimų. Vienas josios da
lyvių, kanauninkas A. Sabaliauskas, 
pirmą kartą plaukęs baidare, negali pa
miršti nepaprasto „bandomosios" kelio
nės smagumo. O pulk. Itn. J. V in t ar
tas, baidarių sporto pionierius Lietuvo
je, entuziastiškai dalyvavo ir vadovavo 
visose tolimesnėse kelionėse baidarėmis.

Kelionėje Nemunu iš Alytaus į Kau
ną liepos mėn. 7—9 d. dalyvavo 116 žmo
nių, kurie buvo suskirstyti į 11 „eskadri
lių“. Dalyviai, kaip buvo kelionės sąly
gose paskelbta, iš tikrųjų.buvo „be am
žiaus, lyties, tautybės ir visuomeninės pa
dėties skirtumo". Plaukė su mumis vyr. 
skautininkas pulk. J. Šarauskas; 
plaukė karininkai, kunigai, menininkai, ra
šytojai, inžinieriai, studentai, skautai, 
moksleiviai, valdininkai.

Visa kelionė pavyko be didelių ne
malonumų. „Išsimaudė“ tik dvi baidarės. 
Plaukime, eisenose, stovyklose, iškilmė
se prabėgo trys dienos. Kelionė pasibai
gė netikėtu improvizuotu triumfu prie 
Vytauto Didžiojo paminklo A. Panemunė
je. „Skautų Aido“ reporteris pavadino ją 
„Pirmuoju didžiuoju baidarių paradu“.

Pirmoji kelionė gausiai fotografuota, 
filmuota ir aprašyta. Ji pasiliks vandens 
turizmo istorijoje...
3. Kelionė baidarėmis į Latvijos Tautinę 

skautų stovyklą.
Didžioji Latvijos III tautinė skautų 

stovykla įvyko liepos mėn. Asari, pajū
rio kopose; joje dalyvavo 13 tautų skau
tai, nemažas būrys buvo ir mūsų skau-
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Taip galima pasidaryti smagų pasivažinė 
jimą ir sausumoje. Pabandykite.

4. Kelionė baidarėmis į „Juros Dieną“.
Puikus pirmosios kelionės pasisekimas 

paragino mus ruošti masinę kelionę bai
darėmis iš Kauno į Klaipėdą, dalyvauti

tų, kurie toje stovykloje labai gražiai re- 
prezentavosi.

Mūsų skautams, stovyklos dalyviams, 
buvo gera proga nuplaukti į Latviją bai
darėmis beveik stačiai iš namų. Vandens 
kelių tinklas tam reikalui labai patogus. 
Buvo išrūpinti visi muitinių ir sienos per
žengimo palengvinimai, specialiai paruoš
tas maršrutas, „Skautų Aido" 10 Nr. pa
skelbtas („Kaip vandens keliais patekti 
į Latvijos skautų Didžiąją stovyklą").

Vandens keliu pasinaudojo tik 2 bai
darės ir Biržų tunto valtis „Pilėnas“. 
Kiek teko girdėti iš dalyvių (kelionei va
dovavo p. A. P 1 ė t a), ji pasisekė be di
delių kliūčių. Baidarės puošė vieną lie
tuvių stovyklos palapinę, o „Pilėnas" 
drąsiai raižė Rygos įlankos bangas; jam 
teko apiplaukti aplinkui visą Pajūrį — 
Jūrmalą. Teko ir man pamėginti malo
numo plaukioti po „Pilėno" burėmis. „Pi
lėnas" manė grįžti namo jūros keliais, ap
lenkiant Kuršių pusiasalį — per Klaipė
dą, bet jūros žinovai griežtai nepritarė 
tam perdrąsiam žygiui, ir „Pilėnas" grį
žo senu keliu. Baidarės, kiek teko girdė- 
’i namo nebegrįžo, nes... Latvijoje dar 

mėra pritaikyto baidarėms geležinkelio ta
rifo, o plaukti prieš srovę mūsiškiai ne
panorėjo.

„Pilėno“ žygį į Latviją reikia labai pa
girti. Tos kelionės organizavimo nuopel
nas tenka energingam Biržų jūros skautų 
vadui psktn. Andrijauskui.

Sudedamoji baidarė.

Baidarininku stovjkla Smiltynėje ties Klaipėda.

pirmojoje „Juros Dienoje" rugpiučio mėn. 
?2 d.

Visa kelionė truko savaitę, rugpiūčio 
mėn. 5—12 d., susidėjo iš gražių iškilmių, 
eisenų, lankymo istoriškų vietų, skautiš
kų laužų ir t. t. Oras pasitaikė puikiau

sias. Kelionės dalyviai išdrįso be paly
dovų persiirti skersai Kuršių marių, . iš 
Ventės Rago į Nidą, ir toliau plaukti Ma
riomis iki Klaipėdos.

Įspūdingiausi kelionės momentai buvo: 
iškilmės karo muziejaus sodelyje, Zapyš
kio bažnyčia, Palemono piliakalnis Se
redžiuje, Martyno Jankaus lankymas Bi
tėnuose, Tilžės Panemunė, Rusnė, Nida 
ir priesaika jūros krante, Pietų molas 
Klaipėdoje, eisena su fakelais per miestą 
ir defiliada prieš R. Prezidentą ties Smil
tyne.

Ir antroji kelionė pavyko labai gerai, 
be nelaimių, tik dalyviai labai pavargo.

5. Pasiekti rezultatai.

1934 metų gražiai pavykusios kelionės 
neliko be pėdsakų. Jų dalyviai įsitikino, 
kad nėra didesnio malonumo, kaip plauk
ti savo jėgomis per dailias mūsų upes, 
lankyti brangias mums vietas, reprezen
tuoti Lietuvą ir jos jauną ekspansiją, pri
sirišimą prie savo vandenų ir ypač prie 
savo jūros. Kai susitinka mūsų vargų ir 
laimėjimų dalyviai ir sveikinasi šūkiu 
„Mūsų jūra!", jų akyse spindi pasiryži
mas toliau keliauti, skleisti vandens tu
rizmo propagandą, stengtis pažinti savo 
kraštą.

Iš liūdnų faktų turime prisiminti di
delį nuostolį, kuris ištiko baidarių mėgė
jus, netekus vieno pirmųjų ir atsidėjusių 
keliautojų, a. a. sktn. Henriko Čerke- 
s o, pirmojo konkurso laimėtojo. Netikė
ta mirtis išplėšė iš mūsų tarpo šį vandens 
kelionių entuziastą...

Kelionės baidarėmis davė mums daug 
prityrimo. Neabejojame, kad jos davė 
mums ir daug draugų, kurie prie mūsų 
prisidės ir mus palaikys.

Padidėjo mūsų speciali literatūra. 
„Skautų Aido“ skiltyse buvo spausdinti 
kelionių aprašymai, energingų organizato
rių p. p. Baublių straipsniai apie bai
darių gamybą ir jų vartojimą; ypač svar
bus straipsnis „Kaip plaukioti baidare" 
(Nr. 13, pusi. 254—255).

Dabar dažnai klausia, kur keliausime 
šią vasarą, ką manoma padaryti vandens 
kelionių propagandai, kokie ruošiami nau
ji žygiai? Apie tai pasakysime kitą kartą.
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Grisly 
uolose.

(Tęsinys iš Nr. 3).

Starkas buvo įsitikinęs, kad dar prieš 
saulės nusileidimą turės kas nors įvykti. 
Iki to laiko Grisly meška turės išalkti ir 
bus priversta eiti maisto paieškoti, gal 
būt ir su vaikais kartu. Jo manymu, uolo
je turėjo būti du lokiukai, kurie kaip 
tiktai ir sudarė visą keblumą. Jeigu meš
ka tik vieną vaiką būtų turėjus, aišku, 
seniai būtų su juo apleidus šią dabar ne
ramią ir nesaugią vietą, bet ji nežinojo ir
neturėjo būdo, kaip abu vaikus kartu iš
gabenti ir, tur būt, bijojo vieną iš jų pa
likti, kuomet su kitu turėtų toliau iš čia 
nešdintis. Starko spėliojimai beveik galė
jo pasitvirtinti, nes dar prieš patį saulės 
nusileidimą pasirodė visoj savo didybė) 
meška. Sunkiais žingsniais ji artinosi į 
uolos kraštą, nuolatoš xuostinėdama orą; 
kuomet žvėris pamatė jog Starkas dar 
vis apačioje tebėra, piktai suurzgė ir pra
dėjo laidyti savo nagais nukrapštomas 
uolienas. Po to be jokių tolimesnių dū
mojimų meška nuėjo į uolos kampą ir 
pradėjo knistis žemėje. Starko visi pasi- 
drąsinimai ir viltys turėjo žlugti, nes bu
vo aišku, kad meška turėjo pasigaminusi 
maisto atsargą ir dabar ją atsikasė. Iš ko 
tas jos maistas buvo sukrautas, Starkas 
negalėjo nuvokti, bet viena buvo aiš
ku, kad padarytoji atsarga turėjo gulėti 
ilgesnį laiką, ką galima buvo suprasti iš 
sklindančio kvapo. Žinoma, meška atsar
gą turėjo pasigaminti praėjusį rudenį, ka
da ruošėsi žiemos ilgajam miegui. Grei
tai medžiotojo ausį pasiekė valgomų kau
lų braškėjimas ir tratėjimas. Visa vaka- 
karienė užtruko apie dvidešimts minučių, 
po to meška susižėrė maisto likučius, juos 
atgal užkasė ir nulindo gilyn į uolą, pas 
savo paslėptus vaikus.

Kuomet Starkas žiūrėjo į paskutinius 
dienos spindulius, kurie kažkur vakaruo
se baigė slėptis, jam atėjo mintis, kad se
kantį rytą (jeigu tik laimė jam padės) pa
mėginti apiplėšti meškos maisto sandėli 
ir viską nuleisti į bedugnę. Tuo būdu 
meška turės išalkti ir, bado spiriama, 

išeis maisto medžioti. Šis planas jam bu
vo visai priimtinas, kadangi kito būdo i 
viršų užlipti negalima buvo surasti. Kiek
vieną kartą, prisiminęs šią mintį, Starkas 
nusišypsodavo ir jo pyktis žvėriui padi
dėdavo, nes tik meškos dėka jis buvo at
sidūręs tokioj nepavydėtinoj padėtyje.

Per daugelį metų Starkas ne vieną 
sykį galėjo stebėti saulėlydį ir nykstan
čią dienos šviesą šiuose kalnuose, bet 
niekad ligi šiol jam toks sumanymas ne
buvo užkliuvęs į galvą. Šiandien jis pilnai 
galėjo mielajai saulutei visą savo dėmesį 
atiduoti. Nuostabus vaizdas tarytum būtų jį 
nukėlęs į kitą pasaulį. Apie mirtį jis dar 
niekad nepagalvojo, bet dabar ji jo ne
baugino. Ir kada jam ateis mirties valan
da, jis norėtų, kad tada, kaip dabar ga
lėtų įsmeigti žvilgsnį į švelnią tolumą. 
Neapsakomas' žvaigždžių puikumas, ku
rios aplinkui tūkstančiais pradėjo žibėti, 
sužavėjo, kaip saldžiausi muzikos garsai, 
Starko sielą. Tie dangaus žiburėliai, ro
dos, kažką jam iš tolybių šnibždėjo, no
rėjo pasipasakoti. Starkas svajojo! Argi 
nejuokinga, kad jis, užgrūdintas vytis, vil
kų medžiotojas, su prastos odos ilgais 
batais... ir svajojo. Bet naktis buvo tokia 
puiki, jog kiekvieną ten esantį būtų pa
vergusi. Jo bronzinis, i tolį įsmeigtas vei
das tarytum suakmenėjo. Šią naktį Star
kas jautėsi, kaip dievų soste, apsuptas 
nakties tamsa!

Akimirkai busimoji diena ir jos rūpes
čiai išnyko. Jeigu rytas bus šaltas, tai 

reikštų, jog tai paskutinė Starko aušra. 
Bet šie dalykai dabar jam nerūpėjo. Liki
mas kažkur išnyko ir jis buvo patenkin
tas, kad su nuoširdžiu džiaugsmu gali va
landėlei paskęsti užuomaršoj. Darėsi vis 
tamsiau, naktis tyliai slinko iš rytų ir su 
paskutiniais nykstančiais sutemos spin
duliais, kurie už kalnų slėpėsi ir galiau
siai visai pražuvo, Starkas netikėtai savo 
žirgo žvengesiu buvo grąžintas tikrovėn.

Vargšas Jesy, koks veriantis, jo pasi
ilgęs, balsas! Matyt, užėjusi naktis arkliu
ką išgązdino. Jesy nežinojo, kodėl šeimi
ninkas jį apleido. Starkas norėjo savo 
draugui atsiliepti, bet susilaikė. Jeigu 
arklys išgirs jo balsą, jis grįš atgal, no
rėdamas surasti savo poną ir gali būti už
pultas Grisly meškos. Ir nors labai no
rėjo duoti apie save žinią, bet buvo pri
verstas tylėti.

Naktis jam pasitaikė visai nebloga: iš 
pietų vakarų pūtė šiltas vėjelis, nešdamas 
malonų kvapą. Tai buvo kvapas ateinan
čio pavasario, kurį skleidė slėnių sprogs
tančios žibutės. Apačioj turės išaušti šilta 
diena, nes vėjas buvo švelnus ir didelio 
šalčio negalima buvo tikėtis. Jis galėjo 
tikėti, jog liks dar gyvas ir neteks kal
nuose sušalti!

Gerai įsivyniojęs į ožkos kailį Starkas 
užmigo. Bet Jesy skambus žvengesys jį 
nuolat pažadindavo. Medžiotojas nerimo 
dėl šio savo arklio elgesio, nes toks 
triukšmas galėjo sutraukti gaują vilkų. 
Arklys, žinodamas netoliese savo šeimi-
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ninką, būtų dar neramesnis ir nors Star
kas labai kankinosi, bet turėjo tylėti, tuo 
labiau, kad jo likimas nė kiek nepage
rėtų, Taip pat galėjo būti suerzinta meš
ka, kuri, jo manymu, dabar buvo beišga- 
benanti savo vaikus iš šios vietos.

Kiek Starkas galėjo suvokti, Jesy 
vaikštinėjo pusračiu uolos pakrante ir, 
slenkant nakties valandom, atrodė, jog 
tas pusratis vis mažėja ir mažėja. Nedve
jodamas Starkas galėjo pasakyti, jog, ne
bodamas meškos pavojaus, arklys vis 
daugiau artinosi prie jo nakvynės vietos. 
Medžiotojas dabar pajuto dar didesnę 
meilę savo Jesy. Kaip mielai jis glostys 
jo kaklą, jeigu jam dar teks atsisėsti j 
balną!

Matyt, Starkas buvo užmigęs, nes kaip 
staiga pabudo, aplinkui jau buvo šviesu. 
Diena išaušo. Nežmoniškas žviegimas, 
kuris jį prižadino ir atrodė, jog Jesy čia 
pat su juo yra, dar vis skambėjo ausyse. 
Jis pakėlė aukštyn galvą: žemai uolos 
dauboje saulė bėrė pirmuosius savo spin
dulius. Starkas pamatė viršuj Jesy su pa
laidom kilpom, visai prie kranto nusilei
dusį. Arklys tik ausim karpė ir ramiai 
stovėjo.

Po to jis pastebėjo tamsų ruožą, kuris 
kilo iš violetinio šėšeiio. Šmėkla atrodė 
•dvigubai didesnė, kaip jo Jesy ir tarp 
metančių uolos šėšelių atrodė kaip be
formė masė, kuri staiga metėsi ant jo 
arkliuko. Starkas matė, kaip arklys atsi
suko atbulas ir atstatė savo kanopas 
artėjančiam priešui pasitikti.

O, Jesy priėmė kovos iššaukimą! Jis 
patogiai atsistojo kovai ir šis arklio žy
gis, atrodė, nustebino mešką. Meška 
stengėsi kaip nors sugriebti iš užpakalio 
savo auką, bet priešas buvo pasiryžęs ne
pasiduoti! Jesy stovėjo atgręžęs pasagas 
į mešką ir laukė kovos, o ši kaip tik ir 
norėjo taip ramiai stovintį arkliuką nu
tverti.

Meškos prisiartinimas buvo sutiktas 
kanopų smūgiais, kurie visu smarkumu 
teko meškai į galvą. Vienu smūgiu Jesy 
pataikė tiesiog į nosies galą, kitu ■— į 
žandą. Grisly meška stovėjo sumišus ir 
nustebus. Šis kovos metodas jai buvo dar 
nežinomas ir Jesy tuo būdu turėjo pirme
nybę. Meška vėl prisiartino: šį kartą abu 
smūgiai teko į žandą.

Turėjo būti pašėlęs smūgis, nes meš
kos liežuvis, kaip išpiautas kabėjo tarp 
dantų. Starkas girdėjo įtartiną šiurenimą 
ir braškėjimą,, kuomet jis su didžiausiu 
•dėmesiu buvo pasikoręs ant virvės. Iš Ga
vo patyrimo jis gerai žinojo, jog braškė
jimas galėjo kilti tik nuo lūžusio kaulo. 
Medžiotojas žiūrėjo be kvapo į viršų: 
argi meška dabar bus atsigavusi ir pri
spaus vargšą Jesy prie žemės? Jeigu jam 
būtų reikėję su šia mintimi sutikti, jis 
galėtų ta proga pasinaudojęs pats pa
bėgti, bet toks planas jam visai neatėjo 
galvon. Starkas galvojo vien apie vyks
tančią kovą, pats būdamas tik liudininku.

Ne, meška nesijudino ir nesikėlė. Jos 
skausmas ir baisus bliovimas buvo slo
pinamas neperstojamos pasagų krušos. Ir 
anksčiau negu spėdavo pasikelti, smūgiai 
vėl atsinaujindavo. Starkas buvo įsitiKi- 
nęs, kad jo Jesy buvo užtenkamai senas 
ir nevikrus, bet kovos vaizdas šį sykį liu
dijo visai ką kitą ir vieton to, kad savo 
kailį išneštų — arklys buvo pasiryžęs ir 
jo gyvybę apginti. Žebenkštis nebūtų ga
lėjęs pasirodyti vikresnis! Vis toliau 
spraudėsi Jesy, nuolat kirsdamas užpaka
linėm kojom ir meška pamažu turėjo 
trauktis. Smūgiai lėkė kaip iš kibiro; 
kiekvienas gerai apskaičiuotas ir nutai
kytas. Meška vis slinko atgal. Kraujas 
tryško jai iš akių ir tekėjo pro sužalotus

Pagarba Grisly uolų 

žandus. Staiga ji pasikėlė su išskėstom, 
ir paruoštom pulti letenom, kad galėtų 
galutinai savo priešą prislėgti prie žemės 
ir sunaikinti. Bet šis šuolis buvo nerei
kalingas. Geležinės pasagos lietė meškos 
galvą, kaklą, visą kūną. Smūgiai žaidė 
mirtiną šokį ir meška vis atgal traukėsi, 
kaip nuo mirtį nešančios jėgos. Dabar ji 
daugiau galvojo apie savo išsigelbėjimą, 
negu apie priešą, nes šio kova buvo baisi 
ir jai svetima.

Starkas žiūrėjo ir pats netikėjo, kad 
šis vaizdas, kurį šį gražų rytą jam teko 
išvysti, yra tikrenybė. Jam atrodė, kad 
tai tik paveikslas, vaizdingos dailininko 
fantazijos nupieštas, ir kuris ant sienos 
kabo. Ir vėliau, kuomet jis prisimindavo 
šiuos savo pergyvenimus, jam vis rodėsi, 
kad tai buvo lyg tolimss. neįtikimas s’Dms 

Du, tris kartus bandė meška pasikelti 
ir išsisukti, bet galiausiai, persekiojama 
nepaliaujamų smūgių, turėjo pati susiries
ti ir saugotis savo priešo puolimo. Ta
čiau Jesy buvo gudrus: jis buvo prie pat 
uolos krašto ir, matyt, tvirtai nusprendė 
savo pozicijos neapleisti. Meška atsidū
rė prie pačios bedugnės. Jesy iš lėto, ne
žiūrėdamas į savo pavojų, traukėsi atgal. 
Po to nusitaikė į mešką ir paleido porą 
baisių smūgių.

Starkas matė saulės nušviestus baisias 
meškos iltis. Liežuvis buvo pabalęs iš bai
mės ir bejėgės vilties. Keletą sekundų 

meškiukų motinai...

vėliau pasigirdo nežmoniškas, kalnus rai
žantis bliovimas, kuris atrodė lyg šauks
mas ar knarkimas. Ir dar daug, daug die
nų po to šis šauksmas Starkui ckambėda- 
vo ausyse. Dabar šis šauksmas reiškė ko
vos pabaigą.

Grisly meška buvo užsikorus ant pa
ties kraštelio bedugnės ir, apsvaiginta 
smūgių ir pasruvusiom kraujais akim, ne
teko pusiausvyros. Ji visomis jėgomis 
stengėsi užsikabinti už artimiausio išky
šulio, bet šis žygis jai nepavyko. Be to, 
meškos didelis svoris traukė ją žemyn ir 
ji negalėjo išsilaikyti. Paskutinis atsparos 
taškas buvo žuvęs. Mostikuodama ir grai
bydama orą krito Grisly meška žemyn i 
purpurinį pavėsi, kur patekėjusios sau
lės spinduliai dar negalėjo įsiskverbti. 
Starkas, kuris ant virvės pasikabinęs apa
čion žiūrėjo, matė, kaip bejėgis kūnas su
kosi ore ir greitai mažėjo, kol pagaliau 
tamsoje visai pranyko. Giliai, giliai, šimtų 
pėdų gilumoj atsidūrė priešas ir Starkas 
turėjo nusisukti nuo bedugnės. Šis užgrū
dintas kalnų medžiotojas ir pavyzdingas 
skautas vytis buvo susijaudinęs.

Jaunus lokiukus Starkas paėmė su sa
vim namo: jis negalėjo jų palikti bado ir 
skurdo mirčiai, be to, Grisly meškos yra 
retas žvėris. Medžiotojas greit pasiekė ca- 
i o Jesy. Ginklai ir balnas buvo tvarkoje. 
Starkas įsėdo į balną, paglostė arklio ka
klą ir garsiai kalbėjo: (Tęsinys 71 pslp.).
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Nauju kanklių muzikos keliu.
Prieš dvejus metus turėjau progos ap

lankyti su kanklėmis skaučių-mokytojų 
stovyklą Pažaislio miške ir skautų-moky- 
tojų stovyklą Kleboniškių miške ir pa
daryti mažą informaciją apie kankles ir 
kankliavimą.

Kadangi kanklių koncertų metu per 
ladio teikiu įvairių informacijų (ateityje 
tatai numatoma kas sekmadienis), tai 
raštu, gal būt, ir nebūčiau ėmęs žodžio, 
ypač, kad kanklėmis susidomėjimo klau 
simu praėjusių metų „Skautų Aido" 9 ir 
11 Nr. Nr. jau yra prabilęs p. Just. Pus
kunigis, seno kanklininko sūnus.

Tokia kanklių idėjos propagandos tal
ka yra gražus darbas. Tik truputį nege
ra, kad viešu žodžiu informuodamas au
torius vieną kitą dalyką neteisingai nu- 
<5 ietė. Dėl to jaučiu būtino reikalo :n- 
tcrmaciją apie kankles pataisyti ir pa
pildyti.

P. J. Puskunigis išveda, kad kanklės 
esančios žinomos nuo XIV amžiaus. Ir 
kad tas laikotarpis nuo XIV a. buvęs pir
masis kanklių žydėjimo laikotarpis. Pa
našiai, kaip kad pasaulis buvęs sukurtas 
per dienas.

Su skirstymu, bent pirmojo nustatymu, 
kanklių žydėjimo bei užmaršos laikotar 
pių reikėtų kiek susilaikyti, nes galima 
lengvai apsirikti. Yra žinių, kad žiauru
sis gunų vadas Atila jau V amžiuje po 
Kristaus, savo įsigalėjimo laikotarpy, sa- 
’ o rūmams reikalavęs iš lietuvių duokles 
— jaunų mergaičių, kurios mokėjusios 
gražiai dainuoti ir kankliuoti. Ir vis dėl
to, šio klausimo neištyręs su Lietuvos 
istorininkų pagalba, aš šiandien dar ne
siimu nustatinėti kanklių žydėjimo be 
merdėjimo laikotarpio ribų. O skirtumas 
jau būtų apie 900 metų.

Kai dėl gerb. Redakcijos pastabos, 
kad „Kankles vartojo ir kitos tautos: suo
miai, latviai, slavai. Ir jie kankles laiko 
tavo tautiškais instrumentais", tunu pa
žymėti, kad, pav., „suomiai patys prisi
pažįsta, kad mes, girdi, kankles nuo lietu
vių esame pasiskolinę”. Šie pacituotieji 
žodžiai yra išimti iš mūsų kompozitoriaus 
Juozo Žilevičiaus (dabar gyvena Ameri
koje) man rašyto laiško kanklių reikalu. 
J. Žilevičius yra lietuvių muzikas, bene 
■f.k kruopščiausias, istorininkas. Jis tur 
surinkęs apie 300 lietuvių liaudies muzi
kos instrumentų. Jų tarpe apie 40 Įvairių 
tipų iš Įvairių Lietuvos kampų kanklių. 
Kiekvienas iš tų instrumentų turi smul
kų aprašymą, tikslą, legendas, papročius.

J. Žilevičius dar Lietuvoje gyvenda
mas turėjo 100 korespondentų Įvairiose 
Lietuvos vietose, su kurių pagalba tą 
darbą atliko. Amerikoje taip pat turi po 
korespondentą lietuvių kolonijose lietu- 
v.ų muzikos istorijai tirti. Jis veda susi
rašinėjimą kanklių reikalais su latvių, 
-uomių ir estų muzikos istorininkais. Tai
gi jo žodžiais ir daviniais galima labiau 
remtis. Ir kadangi „jau pasisekė nusta
tyti, kad lietuviai vartojo 26 rūšis muzi
kos instrumentų“ (žiūr. str. ,/Lietuvių 
liaudies muzikos instrumentai” J. Žilevi
čius, 1927 m. ..Iliustruotoji Lietuva Nr. 
22), tai autoriaus posakis, kad kankles 
esančios „vienintelis tautinis (mano pabr. 
J. S.) stygų instrumentas“, kad ir stygų. 

neatitinka istorinę tikrenybę. TiksTn 
giausia būtų sakyti, kad kanklės yra po
puliariausias, garbingiausias lietuvių liau 
dies muzikos stygų instrumentas.

Toliau. Kalbėdamas apie pokarinio 
kanklių gaivinimo darbo suminėtinus įvy
kius, teisingus, autorius, J. P„ pasakė ir 
vieną didelę neteisybę, o tik dviem žo
džiais. Būtent, kad iš kanklių mokyklos 
(kursų) pasitraukus senajam kanklininkui 
„darbas pakriko“.

Šių, mano pabrauktųjų, žodžių, ar šio
kiais ar tokiais sumetimais, į gražų straip
snelį nereikėjo įterpti. Nes kankliavimo 
mokymo ir kanklių populiarinimo darbas, 
ir senam kanklininkui pasitraukus, buvo 
varomas pirmyn pilna vaga, net su nau
jais užsimojimais. Tą darbą dirba jaunes
nės kartos kanklininkas. Taigi darbas ne
pakriko. Kristaus apaštalas Jonas dar bu
vo gyvas, o jau popiežium buvo išrinktas 
kitas kilnus Katalikų Bažnyčios vyras, ne 
Jonas. Ar dėl to ~vriko Katalikų Baž 
nyčia? Ar pakriko lietuvių tautinis atbu
dimas, nepriklausomybės pasiekimas ir 
valstybes tvarkymasis, kai dėl amžiaus 
nuovargio ilsėjosi garbingi tautos gaivin
tojai Dr. Basanavičius ir Petras Vileišis, 
o valstybei vadovauti buvo pašaukti kiti 
nusipelnę valstybės vyrai, jaunesnės kar 
tos, A. Smetona ir kiti. Nepakriko nė 
mūsų konservatorijos darbas, kai garbin
go senojo direktoriaus pareigas dabar eina 
kitas jaunesnės kartos muzikas.

Kad kanklių muzikos darbas nepakri
ko, matyti iš šių faktų. 1932—33 mokslo 
metais kanklių muzikos kursai.Kaune gy
vavo ištisus mokslo metus nuo rugsėjo m. 
pradžios iki birželio 15 d., kurią dieną 
buvo duotas baigiamasis mokslo metų 
koncertas radiofone. Per visus mokslo 
metus kanklių muzikos kursuose yra mo
kęsi kankliuoti 96 žmonės: pradžios mo
kyklų mokytojai, seminarijų, bei gimna
zijų auklėtiniai-ės, studentai-ės, įvairių 
šiaip kursų klausytojai. Buvo ir atskira 
vaikų kanklininkų grupė.

Mokslo metų laikotarpy buvo duota 
radiofone 10 koncertų; šiaip užpildyta 
koncertuos dalis programos kanklių mu
zika 12 kartų. 1932.IX.13, „Lietuvos Ai
do” 258 Nr. buvo platus informacinis 
straipsnis „Kanklių muzikos kursai" . 
1933 m. „Lietuvos Aido“ 147 Nr. buvo 
apyskaitinis straipsnis „Kanklių muzikos 
kursų veikimas“. Ar visa šita p. J. Pus- 
kunigiui negalėjo būti žinoma, kad apie 
ji buvo „nutylėta“ žodžiais „darbas pa
kriko".

Beje. Dar kanklių propagandos reika
lais vienas L. kanklininkų d-jos narys, 
švietimo ministerijos raštu rekomenduo
tas, 1932 m. važinėjo darydamas paskai 
tas apie kankles ir demonstruodamas 
kanklių muziką po Lietuvą vasaros mo
kytojų kursuose — Jurbarke, Klaipėdoje, 
Palangoje, Šiauliuose; be to, Leipalingyje 
ir kitur; Kaune aukštesnėse mokyklose, 
ir t. t. Taigi, rašydami skautams, kurie 
'abai brangina teisingumą, būkime objek- 
t’ngesni.

Kitame (1933 m. 11 Nr.) p. J. Pusku
nigis kalba apie kanklių tipus. Čia vėl gi, 
sakyčiau, kanklės per griežtai klasifikuo- 
iamos tipais, daugiausia, kaip matyti, pa
gal stygų kiekį ir dalimi pagal formą ir 
ornamentiką. I tipo kanklės, sakoma, su 

5 stygomis, II — su 7, III — su 9 ir IV —• 
su 11.

Turiu pastebėti, kad kanklėms skirs
tyti tipais, išrodo, autoriaus matyta per 
mažas senovinių kanklių rinkinys. Kai dėl 
stygų skaičiaus, tai J. Žilevičiaus rinkiny 
(žiūr. „III. Lietuva” 1927. 178 pusk) yra 
senovinių kanklių ir su 12, 13 ir 14 sty
gų’. Biržų muziejuje mačiau tik su 6 sty
gom. Tai kuriam tipui priskirti šias, jeigu 
su 11 stygų kanklės esąs „pats naujau
sias kanklių tipas"?

Paskelbęs plačiai spaudoje ankietą, 
gavau senų kanklininkų nuotraukų ir su 
17 stygų. Matyti, ir liaudies kai kurie 
kanklininkai jaučia, kad su 11 stygų kan
klėmis netoli tegalima nuvažiuoti.

Ornamentika tipų skirstymui neturi 
lemiamos reikšmės.

Dabar gi kanklės daromos su 20, 18 
ir su 22 eMom. Vadinasi, praktika pati 
„naujausią" kanklių tipą privertė pra
šokti visu 11-ka stygų, t. y., net pusant
ros oktavos. Palikim šį klausimą lietuvių 
muzikos istorininkams spręsti. Šiandien 
gi jį laikykim atviru.

J. Žilevičius ruošia spaudai specialę 
mokslinę studiją apie kankles, kuri mums, 
kanklininkams, daug padės kanklių popu- 
1 arinimo darbe.

Malonu priminti ir tai, kad pas Praną 
Puskunigį atvyko 1924 metais studijuoti 
kanklių ir kankliavimo latvių muzikas 
Prūsis, o 1925 m. iš Helsinkiu muzikos 
mokslo d-jos sekretorius fil. magistras A. 
O. Waisanen. O pas mane 1928 m. dar 
vienas šveicarietis, kitas iš Rygos kon
servatorijos profesorių, trečias rusas irgi 
pažiūrėti, studijuoti kanklių ir kanklia
vimo. Vadinasi, svetimtaučiai muzikai yra 
susidomėję kanklėmis. Tik kai kuriems 
mūsiškiams savosios kanklės savam kraš
te... ne pranašas. Na, bet tai laikinai.

Dar yra viena iš pačių svarbiausių ma
no pastabų, kuria būtinai reikia atitaisyti 
p. J. Puskunigio posakį: „Paskutiniu me
tu mėginama dirbdinti kankles su 15—20 
stygų. Tokios kanklės pasisekimo ne
turi*^?!).

Čia jau, gerb. autorius, ar šiaip ar taip, 
pasakyta didžiausia netiesa. Jei kas, pav., 
groja armonika tik vienaeile, be pusto
nių, ir, kadangi jis tik tokią vartoja, sa
kytų, kad dvieilės armonikos pasisekimo 
neturi — mes tik gardžiai nusišypsotu- 
mėm.

Labai panašiai pasakyta ir apie 
kankles. Senovės vargoninkai, kai kurie, 
nevartodavo arba mažai vartodavo pus
tonius („ant juodųjų tik šventadieniais" — 
juokaudavo), pedalų nebuvo, tai irgi ga
lima būtų sakyti, kad vargonai turi su 
daug registrų, su pedalais, su plačia ska
le, su dviem trimis manualais neturi pa
sisekimo.

„Seniau... žmonės keldavo protestą 
prieš kiekvieną naują muzikos meno 
priemonę", — sako vienas kompozitorius. 
„Taip kalba tie, kurie nespėjo kilti drau
ge su muzikos augimu". Kai buvo tik 
pradėta harmonizuoti dainas tribalsiu, tai 
senieji muzikantai tribalsį vadino veln’o 
padaru. Taigi ir jaunam kanklininkui visai 
netiktų atsisakyti pažangos laimėjimų ir 
jais nesinauodti, net neigti. Antai Meso
potamijoj ties miestu Kisch anglų archeo
logai iš prieš istorinių iškasenų patyrė, 
kad tų laikų zumerų tautos moterys var
tojo septyniastyges arias. Gi šiandien 
arfa ištobulinta, turi daug stygų ir skam
binant galima net laisvai gauti įvairias 
tonacijas. Tai vis tobulumo vaisius. O jei 
būtų įsikirtus laikytasi senovės, tai ir 
šiandien arfa būtų septyniastygė... (B. d.).
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Grisly uolose.
(Tęsinys iš 69 pslp.).

— Ne taip jau liūdna, mano mielas 
■drauge! Puikiai mane išvadavai ir aš to 
neužmiršiu. Rūpesnis, kuris atliktas dar
bais, lieka rūpesčiu ir mintyse. Bet blo
giausiu atveju mes turime dar du lokiu- 
kus ir valdžios premiją už Grisly lokie- 
nės skalpą!

Tačiau Starkas atsisakė nuo kelionės 
į slėnį, kad galėtų pristatyti meškos skal
pą. Jam atrodė, kad jo vaidmuo šiame 
spektakly buvo atliktas ir kaip garbin
gam žmogui nederėjo brautis į meškos 
amžino poilsio vietą, kur ji dabar gulėjo 
ir jos galvą skalpuoti. Garbinga lokių mo
tinos kova neleido jam pasinaudoti kele
tu sidabrinių pinigų, kuriuos būtų gavęs 
iš valdžios už skalpą.

Praslinkus daugel mėnesių po to įvy
kio, į Starko trobelę atvyko indietis ir 
atnešė jo medžioklinį peilį, visą paraudu
sį nuo rūdžių. Iš padarytų rankenoje žen
klų indietis žinojo, kad peilis yra Starko 
ir tarė:

— Didžiulė Grisly meška guli ten apa
čioje. Vieni kaulai ir skalpas nenuimtas 
— nė odos, nė premijos? Šalia meškos 
guli didysis Grisly aras. Kaulai ir plunks
nos spindi saulės šviesoje. Šį peilį radau 
įsmigusį į aro krūtinkaulį.

Spindinčiomis akimis žiūrėjo indietis j 
baltąjį medžiotoją ir laukė šios istorijos 
atpasakojimo. Bet Starkas paėmė peilį, 
įsikišo į tuščias makštis ir tik pasakė:

— Gai pasiliksi vakarienei? Turiu 
uogų, rūkytų lašinių ir prancūziškos ka
vos.

Ir taip indietis negavo sužinoti iš di
džiojo skauto, balto medžiotojo apie ps - 
lio istoriją. (Galas).

Aukštosios juros skautai

Nauji leidiniai.
— (Kišeninis) KARIO KALENDORIUS 

1935 metams. Vyr. št. sp. ir šv. sk. leidi
nys. 418 + 4 pusi. Priedai: sutartiniai žen
klai; sutartiniai žemėlapių ženklai, Lie
tuvos žemėlapis. Išspausdinta 6000 egz.

■Šis kalendorius yra turiningas, gerai 
sutvarkytas, įdomus ir skautams naudin
gas, Kai kuriuos kalendoriaus skyrelius 
skautai, ypač vyresnieji, turėtų pakan
kamai gerai pažinti.

— Dr. V. Kaupas. DIE PRESSE LI- 
TAUENS. Unter Berūcksichtigung dės na- 
tionalen Gedankens und der offentlichen 
Meinung. Erster Teil. Von Anfang bis 
zum Jahre 1904. Band. I. Klaipėda. 1934. 
Rytas. 223 pusi. Kaina 6 lt.

— E. Rozenbergas. AVIOMODELIAI. 
Vadovėlis modelistams. Redagavo Itn. 
Mikėnas. Kalbą žiūrėjo J. Kuša. Lie
tuvos aero klubo leidinys. Kaunas, 1934. 
143 pusi. Pridėta natūralaus didumo mo
deliams brėžiniai.

Jauni vyrukai su spindinčiom akim ir 
išsižioję (išsižioja tai jau ne skautai? red.) 
ž.opso į padangėm skraidantį lėktuvą. 
Pavydi lakūnui. Kai užaugs, bus lakūnai 
ir skraidys tarp debesų.

O dabar? Dabar nuleidęs nosį snape- 
na į kiną ar šeštadienį į vakarėlį. Tokie 
vyrukai, kurie, be abejo, yra miklūs ir 
gali jau dabar rasti lakūniškų malonumų, 
jei tik nepatingėtų.

Čia nagingiems vyrukams į pagalbą 
ateina labai įdomi Skautų Aido bendra
darbio p. E. Rozenbergo knyga Aviomo- 
deliai. Tai reikalingas ir puikus leidinys.

Domėtis aviacija yra girtinas dalykas. 
Bet pirmas labai naudingas ir įdomus 
žingsnis yra aviomodelizmas. Patariama ir 
skautams nesnausti.

Tad kibk į darbą!

Kadangi Anglijoje daug jūros skautų 
ar šiaip skautų paaugę itamauja didžia
jam Anglijos karo ar prekybos laivy
nuose, skautų vadovybė sumanė jiems 
sudaryti atskirą skautų šaką — aukšto
sios jūros skautus. Juk jūreivių tarpe 
skautams labai lengva nukrypti nuo 
skautiškojo kelio. Tam išvengti reikia 
jiems organizuotumo. Aukštosios jūros 
skautai — daugiausia jau paaugę jaunuo
liai, lyg ir jūrų skautai, skautai vyčiai.

Tolimose jūrų kelionėse aukštosios 
jūros skautai turi progos susitikti su 
įvairių tautų broliais skautais. Tas jiems 
teikia įdomios ir naudingos pramogos 
svetimuose uostuose ir atitraukia nuo kar
tais žalingos bendrosios jūrininkų kom
panijos. Taip pat ant žemės, laukdamas 
jūrų kelionės jaunuoliui — aukštosios 
jūros skautui vietos sausumos skautų ir 
skautų vyčių, su kuriais jam patariama 
kuo daugiausia bendrauti, draugystė lei
džia tinkamai užpildyti dažnai nuobodų 
laisvalaikį.

Aukštosios jūros skautų šaka sutinka 
ir didelių sunkumų. Pirmiausia — sunku 
su administravimu. Dar lengviau yra ad
ministruoti skautus — anglų karo laivy
no narius, nes karo laivai paprastai plau
kioja eskadromis; taip pat kai kuriuose 
karo laivuose yra skaitlingų įgulų ir dau
giau skautų, kuriuos galima organizuoti 
skiltimis. Anglų karo laivynas ant že
mės turi tik tris savo bazes Portsmouth, 
Deronport ir Martham, taigi karo laivy
ne tarnaujantieji aukštosios jūros skau
tai dažnai turi progos susitikti. Tuose 
trijuose karo uostuose prie vietinių skau
tų tuntų yra specialūs tuntininkų pagel- 
bininkai aukštosios jūros skautams tvar
kyti, kai šie yra „ant žemės“. Čia juos 
stengiamasi įtraukti bendradarbiauti su 
skautais vyčiais. Svarbiausiose karo lai

vyno eskadrose yra po vieną skautinin
ką, kuris kontroliuoja ir, apskritai, rūpi
nasi aukštosios jūros skautais plaukiojant.

Sunkiau yra tvarkyti prekybos laivy
no skautus, nes čia yra daugiau uostų ir 
pačių laivų bei laivai yra smulkesni ir 
plaukioja pavieniai. Tačiau ir čia svar
besniuose uostuose yra tam reikalui 
paskirti skautininkai — ryšių skautinin
kai, kurie prižiūri savo uosto aukštosios 
jūros skautus ir jų kelionėse su jais susi
rašinėjimu palaiko nuolatinius ryšius. Yra 
tokių skautininkų, kurie per metus pa
rašo virš 100 laiškų.

Skautų organizacijai prekybos uos
tuose padeda „Anglų prekybos laivyno 
jūreiviams šelpti draugija", kurios val
dyboje skautai turi savo atstovą.

Aukštosios jūros skautų vadovybė su 
tarptautinio skautų biuro pagalba yra 
surinkusi tuntininkų ir draugininkų adre
sus įvairių kraštų uostuose ir savo skau
tus ragina atvykus į tą ar kitą uostą, 
susieti su vietos skautais ir tuo palai
kyti tarptautinės skautiškos bičiulystės 
ryšius.

Aukšt. jūros skautai turi ir savo orga
ną „Scouts in Ships“ (Skautai laivuose), 
kuris išeina kas 3 mėn. Jis tarp kitko 
nuolat skelbia adresus, kokiame uoste 
kur į skautus gali kreiptis ten atvykę 
aukštosios jūros skautai. Tame laikrašty
je nuolat yra skelbiamas ir mūsų Klai
pėdos tuntininko adresas.

Aukšt. jūros skautų uniforma yra 
beveik tokia pat, kaip paprastų anglų 
jūros skautų. Įsidėmėtina — su trumpom 
kelnaitėm.

Ne vien tik Anglijoje organizuojama 
aukštosios jūros skautus. Jie yra steigia
mi ir kitur, aišku, tokiuose kraštuose, 
kurie turi karo ar prekybos laivynus, 
pav., Olandijoj.
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NOSU ŠEIMOS NDUJIEN

II. 22.
Yra tarptautinė skauių šven

tė ir lordo ir lady Baden-Po- 
welliu gimimo diena.

Abu Šefus tą dieną pasveikino 
ir mūsų sąjunga.

DAUG ŠVENČIŲ IR IŠKILMIŲ.
Visoj Lietuvoj skauta-ės la

bai gražiai minėjo vasario 16 d.
Kovo m. 4 d. — mūsų Patrono 

šv. Kazimiero šventė — taip 
pat labai širdingai ir gražiai mi
nima.

Daugelyje vietų įvyko nepa
prastai įspūdingos šventės su 
didelėmis ir turiningomis pro
gramomis. Ta proga buvo ne
maža įvairių kursų ir p.
. Vyr. skautų štabo nariai Už
gavėnių atostogų proga aplankė 
daug vietų provincijoje.

Vyr. sk-kas pulk. Šarauskas, 
dalyvavęs dr-kių sąskrydžio ati
daryme, buvęs Šančių tunto vė
liavų šventėj, nuvyko ir į Šiau
lius — tuntininko K. Ubeikos 
10 m. sukakčių šventėn. Ten 
buvo nuvykęs ir vyr. sktn. A. 
Saulaitis. Sktn. Palčiauskas — 
Mažeikiuose, sktn. Mašiotas — 
Pagėgiuose ir Rokiškyje, sktn. 
Arminaitė — Rokiškyje ir Šiau
liuose, sktn. Jurgutis — Pane
vėžyje ir Radviliškyje, pskt. 
Šimkus — Šiauliuose.

Draugininkių sąskrydis praėjo 
gerai. Dalyvavo apie 150 va
dovių.

KAS NORI JAMBOREE?
Tarptautinis skautų biuras 

Londone leidžia viso pasaulio 
skautams iliustruotą laikrašti 
Jamboree. Jis leidžiamas (visas 
tekstas) dviem kalbom: anglų 
ir prancūzų.

Kaštuoja metams 4 lit.
Laikraštis įdomus, ypač todėl, 

kad "daug žinių deda iš viso pa
saulio skautų gyvenimo. Be to, 
įdeda labai rimtų, įdomių ir 
naudingų skautybės ctraipsmų.

Užsisakyti (ligi III.15) galima 
per vyr. sk. štabą:

1. pranešti savo vardą, pa
vardę ir adresą ir

2. sumokėti 4 litus.
Taip pat galima užsisakyti pa

našų skaučių laikraštį The 
Council Fire (anglų, pranc. ir 
vok. kalbomis) už 2,50 lt,

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ VIE
NETŲ VADAMS, VADOVĖMS.

Pirmajame „Skautų Vado“ š. 
m. nr. nurodyta kaip ir kokios 
knygos būtina ar pageidaujama 
draugovėje vesti. Jei tie nu
rodymai kam būtų neaiškūs, 
nesuprantami, prašome kreiptis 
i vyriausio skautų štabo jaun. 
sk. skyrių. Kitame „Sk. Vado“ 
r,r. galėsime paaiškinti.

Musų Vyriausias Skautininkas, pulk. J. Šarauskas, aplankė 
Ukmergės jūros ūkautus.

Šefo jubiliejaus garbei draugovių konkursas (ligi bal. m. 
30 d.) yra svarbiausias darbas kiekvienam mūsų 
paskirai ir visiems drauge.

1935 M. JAUN. SKAUTŲ-Č1Ų 
VADŲ VADOVIŲ KURSŲ DA

LYVIAMS.
Pirmoje rengiamoje šiais me

tais kursų instrukcijoje yra pa
žymėta, kad reikia parašyti žai
dimų knygos charakteristiką. 
Vienoje vietoje yra įsibrovusi 
klaida. Parašyti reikia charakte
ristika knygos SKAUTIŠKI ŽAI
DIMAI, o ne Žaisk.

SUEIGA 11.16.
Tauragė. Žymiai pagyvėjo 

skautų veikimas; tunto prieša
kyje atsistojo nauji vadai: tun- 
tininku — aukš. kom. mokyklos 
dir. Jokubonis ir padėjėju — 
psk. Įeit. Nemajūnas. 11.16 įvyko 
viso tunto sueiga Nepriklauso
mybės šventei paminėti. Sueigon 
atsilankė ir aukštųjų svečių ir 
skautų rėmėjų: įgulos v-kas 
Dulk. Genys, komendantas pulk. 
Bužinskas, apskr. v-kas p. Pet
rauskas ir kit. Sueiga pravesta 
iškilmingai, daug skautų davė 
įžodi, yra pakelta į vyresnišku
mo laipsnius. Gražiai praėjo ir 
scenoje pačių skautų kurti, pa
čių skautų išmokti komiški vai
dinimėliai, davę skanaus juoko 
svečiams ir patiems skautams. 
Be komiškų dalykėlių atlikta ir 
muzikalinė dalis: vieni skautai 
padainavo, kiti pagrojo, čia te
ko pasirodvti ir skautų stygų 
orkestrui, kuris visai neseniai 
įsikūrė. Įeiriantiems i sueigą bu
vo skautų platinami Vilniaus pa
sai ir ženkleliai. Jūreivis.

Skubėk įsigyti
Skautų Aido
prenumeratą 1935 m.

DALYVAVOME VASARIO 16 
D. IŠKILMĖSE.

— Vasario 16 d. Palangos 
skautai pirmą kartą pasirodėme 
viešose iškilmėse. Rytmetį da
lyvavome vėliavos pakėlime, 
vėliau iškilmingose pamaldose ir 
minėjimo posėdyje.

— Dabar ruošiamės šv. Kazi
miero šventei ir skiltininkų sąs
krydžiui Klaipėdoje. Šefo kon
kurse manome nepaskutinę vie
tą laimėti.

—D. L. K. Kęstučio dr. pra
vedė konkursą skilčių pirmeny
bėms nustatyti. Tą patį padarė 
Dariaus ir Girėno dr-vė.

— Energingai dirbame pade
dami psk. J. Kiaušo.

Psklt. J. Strakšys.

ŠARŪNIEČIAI NEMIEGA.
Šėta. 11.17 įvyko tradicinis 

skautų vakaras. Programoje bu
vo: veikalas Pavydas ir meilė, 
baletai ir radio (šis numeris 
ypatingai patiko publikai). Po 
oficialinės dalies buvo šokiai ir 
žaidimai. Vakaras davė per 100 
litų pelno, kurio dalis skiriama 
stovyklai.

Draugovėje yra 12 skautų ir 8 
skautės, kurioms vadovauja Gesė 
mokytoja Z. Girdvainytė. Skau
tai beveik visi skaito Skautų 
Aidą ir smarkiai žvejoja taškus, 
kad Šefo konkursą laimėti.

Paskutiniu laiku iš vietos inte
ligentų įsikūrė skautams remti 
draugija, iš kurios šarūniečiai 
tikisi smarkios paramos ir jau 
dabar galima pastebėti unifor
muotą skaučiuką gatvėje ar kur 
kitur viešoje vietoje. To anks
čiau nebūdavo.

Apinėlis.

JAUN. SKAUTŲ-SKAUČIŲ 
ŽENKLELIAI.

Jau yra išleisti jaun. skautų, 
skaučių ženkleliai: vaikams 
aukso spalvos, vadams — si
dabro spalvos. Jų galima gauti 
sk. reikm. tiekimo skyriuje 
(Kaunas, Nepriklausomybės a. 4).

Kaina: Vaikams (su smeigtu
kais) po 50 cnt., su užsukamcm 
sraigtelėm po — 70 cnt. Vadams 
— po 1 litą.

PANEVĖŽIO SKAUTAI GY
VUOJA.

Skautų vyčių sukaktuvės. 
III.15. sukanka 10 metų nuo 
pirmojo Lietuvoj skautų vyčių 
įsikūrimo. Dabar po 10 metų 
sėkmingo darbo šis, Simano 
Daukanto, būrelis rengiasi gra
žiai paminėti.

Skautų laikraštėlis. I-sios D. 
L. K. Kęstučio draugovės Sima
no Daukanto skautų vyčių bū
relis išleido laikraštėlį Lapiną. 
Šis laikraštėlis eina jau 3 me
tus, tik pirma jis buvo leidžia
mas I D. L. K. Kęstučio dr-vės 
Vysk. M. Valančiaus būrelio, o 
dabar dviem būreliams susijun
gus ir pasivadinus Simano Dau
kanto būreliu, jį šio būrelio var
du ir išleido. Žadama jį leist kas 
mėnuo.

Paskendo skautas. Kalėdų 
atostogų metu, XII.26 Nevėžy 
paskendo skautas Mykalojus 
Pastuchinas. Velionis gimė 1923. 
VI.10; 1934 m., vos įstojęs į 
gimnazijos I klasę, tuoj įstojo į 
I D. L. K. Kęstučio dr-vę. Gruo
džio 1 d. davė skauto įžodį. Jo 
laidotuvėse, kurios įvyko gr. 
28 d., dalyvavo I D. L. K. Kęs
tučio dr-vė su savo vėliava. 
Ant kapo paskutinį kartą su 
velioniu atsisveikino drauginin
kas mokytojas Vedegys.

Skautų buklas. Po Kalėdų 
atostogų vyrų gimnazijoj įve
damos įvairios reformos. Jų tar
pe taip pat ir valgomosios sa
lės įrengimas. Jai įrengti paim
tas ir buvęs skautų buklas. Da
bar sk. buklui teko prisiglausti 
mažam, nepatogiam karidorėly. 
Vėliau, kaip tenka girdėti, skau
tai vėl gausią gerą buklą.

Gerai veikia sk. kooperatyvė- 
lis. Vyrų gimnazijoj įsteigtas 
skautų kooperatyvėlis įgyja vis 
daugiau pirkėjų ir, pamažu, vis 
plečiasi. Jau ne tik skautai, bet 
ir kiti moksleiviai jame perka 
sau reikalingas smulkmenas.

K. Ž.

72

14



OFICIALINĖ DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS VYRIAUS. SKAUTININKO 

ĮSAKYMAS 
Nr. 6.

Kaunas, 1935 m. vasario mėnesio 28 dien.
§ L

Lietuvos Skautų Sąjungos skautų vyčių ir jaunesniųjų 
skautų vadų ir skaučių, vyresniųjų skaučių ir jaunesniųjų skau
čių vadovių rengimui nustatoma ši tvarka:

L Teoretinis kursas — parašomi nustatytomis temomis 
rašiniai, daromos knygų santraukos, raštu atsakoma į duotus 
klausimus.

II. Stovykla — kiekvienas kuršininkas 10—15 dienų sto
vyklauja atitinkamoje stovykloje ir išeina nustatytą skautiš
kosios praktikos ir vadovavimo teorijos ir praktikos programą.

III. Stažas — kiekvienas kuršininkas paskirto skautinin
ko kontrolėje tunte 6 mėnesius vadovauja atitinkamai drau
govei.

IV. Kursų baigimo rašomasis darbas.
§ 2.

Kursus baigę asmens gauna pažymėjimus ir turi teisę ne
šioti atitinkamą ženklą.

§ 3.
Lietuvos Skautų Sąjungos vadų rengimas šiais metais taip 

suskirstomas:
1. skautų ir skautų vyčių vadų rengimas pavesta Vyriau

sio Skautų Stabo vadų rengimo daliai drauge gu skautų vyčių 
skyriumi;

2. skaučių ir vyresniųjų skaučių vadovių rengimas pa
vesta Vyriausio Skautų Štabo skaučių skyriaus vadovių mo
kyklai ir

3. jaunesniųjų skautų-čių vadų ir vadovių rengimas pa
vesta Vyriausio Skautų Stabo jaunesniųjų skautų-cių skyriui.

§ 4.
Teoretinio kurso uždavinius, stovyklų programą, rašomųjų 

darbų temų, į kursus įstojimo ir stažo tvarkos, baigimo pažy
mėjimų ir ženklų projektams paruošti skiriu komisiją: pirmi
ninku vadų rengimo dalies vedėją sktn. K, Palčiauską, nariais— 
vadovių mokyklos vedėją vyr. sktn. D. Kesiūnaitę ir jaunes
niųjų skautų-čių skyriaus vedėją sktn. V. Arminaitę.

Komisijai pavedama užbaigti darbą iki š. m. balandžio 
mėn. 10 d.

§ 5.
Vyriausio Skautų Štabo jaunesniųjų ckautų-čių skyriaus ir 

vadovių mokyklos šiais metais pradėti paraleliniai jaunesniųjų 
skautų-čių vadų — vadovių kursai sujungiami ir pavedami jau
nesniųjų skautų-čių skyriui. Visos kuršininkės, atlikusios va
dovių mokyklos paskelbtus teoretiškus uždavinius, pereina jau
nesniųjų skautų-čių skyriaus kursų žinion.

§ 6...............................
'Kiekvienų kursų bendradarbiais pirmoje eilėje yra atitin

kamų dalių ar skyrių vedėjai ir jų žinioje esą fkautininkai.
Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, • 

Vyriausias skautininkas.
Vyr. sktn. ANT. SAULAITIS, 

Adjutantas.

IŠ KAUNO PILIES TUNTO I 
SK. VYČIO DRAUGOVĖS 

VEIKIMO.
-— Buvęs draugovės adj-tas 

vyr. skltn. V. Sviderskas nuo 
einamųjų pareigų atsisakė, Ad- 
tu paskirtas vyr, skiltn. J. Rim- 
kūnas. Tuntininkas jį pakėlė į 
vyr, skiltininko laipsnį,

Sk. vyt. VI. Tamulis.

HM, IR JIE JAU KRUTA?
Taip, krutam ir mes. Na ir 

kas jau čia tie mes? — O gi 
Kauno VI-toji Dariaus ir Girėno 
dr-vė.

Štai, turim dabar dr-ką A. 
Zauką, Jis—vyras veiklus! Tai
gi, nors dabar ir šalta, bet mūsų 
temperatūra pakilo, sakau, dir
bame išsijuosę, o kur dabar ga-

___ VERTA ĮSIDĖMĖTI, JEI KEISI ADRESĄ.
Jeigu kartais kam tenka keisti adresą ir norite, kad Sk. 

Aidas, Sk. Vadas ar Vadovė būtų siunčiami nauju adresu, ad
ministracijai reikalinga pranešti:

1, Jūsų prenumeratos numeris {toks numeris yra prie 
kiekvieno jums siunčiamo ,,Sk. A.“, „Sk. V.“ ar „Vadovės“ ad
reso kairėje pusėje ir Jums duotame kvite).

2, Duoti aiškų savo adresą (į kur Jūs norite, kad būtų 
siunčiamas laikraštis).

3, Prisiųsti 50 centų adreso pakeitimui (galima laiške 
pašto ženklais),

SVARBU ŽINOTI!
Paštas yra grąžinęs administracijai „Skautų Aidus“, siųs

tus šiems asmenims:
1. P, K. Savickiui, Kaunas, Taikos g-vė 31. ,
2. P. Kurzonailei, Kaunas, Ilgoji g-vė 12.
3. P. Stačiūnui, Kaunas, Saulės g-vė.
4. P. Cižinauskui, Kaunas, Vaistžolių g-vė.
5. P. M. Makozaitei, Kaunas, Minkauskio g-vė 55.
Virš minėtieji prenumeratoriai malonėkite nurodyti savo 

tikslius adresus. Sp. administracija.

las? Bet, pats darbas — toks 
malonus. Visi dirbame ir šypso
mės, šypsomės ir vėl dirbame!

Draugovėje, dabartiniu laiku, 
4-rios skiltys. Tarp jų taip pat 
įvyksta „baisus" konkursais. Aš 
jau, žinoma, turiu nykštį už 
briedžius, nes gi ir pats esu 
briedžių kilmės.

Bet — kas žino, gal žirgai, va
nagai, o pagaliau gal ir lapinai 
bus tie laimingieji. Bet — nenu- 
stojam vilties; kiekvieną tašką, 
kurį tik sugaunam, dedam prie 
širdies. Arabų Briedis.

METEORAS iŠ SKUODO.
11.15 ir 16 d. Skuode buvo di

delis sujudimas. Kęstutiečiai ir 
birutietės surengė šventę, kurio
je dalyvavo Klaipėdos tuntinin
kas, sktn. kap. M. Kukutis, tun
to skaučių skyr. vadė psktn. 
Manumaitytė, buv. dr-kas psktn. 
P. Raudys, kiti buvę skuodiškiai

Pirmieji Skuodo skautų draugi
ninkai (iš kairės): psk. P. Rau
dys, v. sklt. P. Savickas, v. sklt. 
V. Ereminas, skit. I. Šilgalis ir 

Pr. Baltuonis.

— dabartiniai Mažeikių tunto 
veikėjai, mokyklos vadovybė ir 
vietos inteligentija. Šventė susi
dėjo iš šeimyniško vakaro ir iš
kilmingos sueigos. Vakaras įvy
ko Nepriklausomybės šventės 
išvakarėse. Gana gerai suvaidin
ta L. Giros 2-jų pav. pjesė Be
auštant! Aušrelė, Veikalą reži
savo vidur, m-los mok. p. Kl. 
Karklys. Toliau muzikalinė da
lis, dainos ir pirmasis skuduti
ninkų pasirodymas. Visas tas 
malonumas — tai mūsų mylimo 
globėjo mok. p. Kazio Motgabio 
nenuilstamo darbo vaisius. Pas
kutinė programos dalis — sku
dučių muzika — žavėte sužavė
jo klausytojus.

Šeštadienį su visais svečiais 
dalyvavome Nepriklauosmybės 
šventės minėjime. Organizuotai

ėjome pakelti tautinės vėliavos 
Prezidento Smetonos sodely, ir 
po to dalyvavome pamaldose 
bei iškilmingame posėdy, kurs 
įvyko šaulių salėje. Posėdžio 
garbės prezidiume buvo ir mūsų 
tuntininkas.

13 vai. vidur, m-los salėje įvy
ko iškilminga sueiga, kurioje 10 
kęstutiečių, 6 birutietės ir apie 
10 pradž. m-los jaunesniųjų 
skautų-cių davė įžodi, ta proga 
trumpai kalbėjo sktn. kap. Ku
kutis, psktn. Manumaitytė, rė
mėjų dr-jos skyr. pirm. p. Vait
kevičius, psktn. Raudys, m-los 
tėvų k-to pirm. p. Jaškauskas, 
dir. p. Ramanauskaitė ir dr-kas 
skilt. Šilgalis. Sueigą baigėme 
himnu. „Proiesorius“.
IŠ TOLIMOSIOS ŠAKIŲ PA

DANGĖS.
— Antro penkmečio angoje, 

visi pasiryžo dirbti skautybės 
labui. Juo labiau, kad daugu
mas pedagogų taip nuoširdžiai 
tam darbui pritaria.

— Skautų Aido reikalai pas 
mus stovi pirmoje vietoje. Drau
gininkas paskelbė, kad visi 
skautai turi skaityti savo orga
ną. O kam trukdo materialinės 
sunkenybes, turi kreiptis į drau
gininką. Mergaitės irgi pradeda 
krutėti, draugininke ragina vi
sas mergaites skaityti Skautų 
Aidą... (Žinoma, mergaitės ne
apsileis, tas aišku). Tikimasi, 
kad ligi vasario 15 d. bus galu
tinai baigtas visas platinimo 
darbas.

— Užstojus žiemos šalčiams 
susirūpinome ir paukštelių liki
mu. Už jų malonias vasaros dai
neles, Įtaisėme lesyklą, ant 
aukšto, aukšto gimnazijos kal
nelio, prie istorinio ąžuolo. Gi 
lesyklos viršininku paskirtas 
šaunus skautukas S. Augaitis. 
Kad šiaurieji žiemos vėjai ne
nunešiotų maisto, kad jo baltas 
sniegas neužpustytų, kiekvieną 
dieną prie lesyklos dežuruoja- 
ma. Reikia nušluoti sniegas, at
nešti maisto... Ir lesa, ir džiau
gtasi paukšteliai, kad atsirado 
geradarių, kurie pasirūpino j ’ 
likimu.

— Dr-kas Vyt. Didžbalis 1.27, 
paskelbė skilčių konkursų. Lai
mėjusi skiltis pavadinama p i r- 
m ą j a skiltimi.

Petr. Arvyd.
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* JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ VADŲ KAMPELIS *
Orientacijos pratimai 
jaun. skautų sueigose.

(Tęsinys iš Sk. Aido 3 nr.).

Įvairūs pratimai lenktyniavimu prave
dami vis dėlto daug gražiau auklėja vai
kus, jei lenktyniauja (būreliai, o ne pa
skiri skautukai būrelyje.

Čia neigiamoji lenktyniavimo Įtaka 
nyksta, nes vaikams rūpi laimėti ne sau, 
o visam kolektyvui: vaikas pratinasi au
kotis kitų gerui, išsižadėti savo asmeniš
kų užgaidų viso kolektyvo naudai.

Jei yra reikalo, kad žaidimuose ir pra
timuose vyktų paskirų skautukų tarpe 
lenktyniavimas, tai vadas sutvarko rei
kalą taip, kad vaikai laimėjimus savo 
būreliui skirtų.

Labai negera, kai neatsargiai tvarko
mas lenktyniavimas padaro iš vaikų di
delių asmeniškų rekordų mėgėjus.

Paskirų vaikų tarpe lenktyniavimas 
nedera taikyti visoje draugovėje, kaip 
vienete. Tai labai ilgai užtruktų ir nusi
bostų dalyviams.

Tos rūšies lenktyniavimas tiksliausiai 
vesti būreliuose. Čia būrelių galvoms bus 
labai imponuojantis ir Įdomus uždavinys. 
Galvos turi progos parodyti savo mokėji
mą tvarkyti skautukus būrelyje. Tik pa
tiems vieniems daryti būrelių sueigas ir 
pratimus tvarkyti galvoms negalima pa
vesti, Tai galvos vykdo tik draugininko 
priežiūroje taip, kad ta priežiūra būtų 
skautukų išoriniai mažiausiai jaučiama. 
Be to, vadas štabo sueigoje turi visuo
met naujus pratimus galvas išmokyti ir 
nurodyti, kaip juos būrelyje reikės pra
vesti, kaip statyti taškai.

Dar svarbu visuomet atsižvelgti į tai, 
kad, darant kokius pratimus lenktyniau
jant, būtų visuose būreliuose vienodas 
vaikų skaičius.

Taškų statymas vertinant įvairius pra
timus yra nelengvas uždavinys, todėl va
das tuo reikalu tiksliai painformuoja bū
relių galvas.

Reikia atsiminti ir tai, kad taškai ne
statomi už pratimus, kuriuos vadas tik 
ką parodė vaikams. Kai vaikai visai bus 
supratę pratimą, įsisąmoninę visą jo ei
gą, tada ir vertinti reik pradėti.

Pratimų vertinimai reik registruoti.
Kai vertinimai ne tik tam vienam kar

tui bus skelbiami, bet ir tolydžio vis re
gistruojami, tai skautukai įvairius prati
mus stropiau stengsis vykdyti. Be to, 
vadui užrašai padės sekti, kurie vaikai 
kokius pojūčius didesniu pažangumu la
vina, atlikdami tuos pačius pratimus.

Pats vadas ir būreli- galvos turi savo 
knygose tam reikalui skirtą vietą.

Vadas registruoja pratimų lenktynia
vimo rezultatus būrelių tarpe, o galva — 
paskirų skautukų tarpe.

Užrašus daryti reikia paprasčiausiu 
būdu, kad vadams tai nesudarytų ypa
tingų sunkumų.

Galvos knygelėje kiekvienai sueigai 
skiriamo būrelio narių sąrašo grafose yra 
■r taškų statymo grafa. Tad kiekvienoje 
sueigoje galva savo skautukams pelny
tus taškus ir stato į knygelę.

Už kiekvieną žaidimą taškai atskirai 
statomi ir paskui susumuojami.

Pavyzdžiui:
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1 Lapelytė Adelė — — — — 1,4,6,8 19
2 Rudžius Kazys — — — — 3,5,10,8 26
3 Raudonikė Antosė — — — 10,3,6,7 26

Taškų statymas šitaip atliekamas:
1. Vadas, pav., nustato, kad geriausia, 

atlikusiam pratimą skiriama 10 taškų; tad 
truputį silpnesniam bus 9 t., daug silpnes
niam 4 ir t, t.

2. Jei niekas pratimo neatliko visai 
gerai — galima 10 taškų niekam ir nesta
tyti.

3. Galima ir kitaip susitvarkyti. Ge- 
iiausiai atlikusiam statoma tiek taškų, 
kiek būrelyje žaidėjų; jei 6 — tai di
džiausias taškų skaičius ir bus 6; kitiems, 
atsižvelgiant ir pratimo atlik?n~- — nuo
sekliai taškai mažinami.

4. Dviem vienodai gerai žaidusiems 
vaikams ir vienodas taškų skaičius stato
mas.

5. Vieneto vadas jaū žymi savo drau
govės knygoje ne paskirų skautukų, bet 
būrelių konkursų davinius. Sueigos metu 
tai pasižymi sau į užrašomąją knygelę, o 
paskui po sueigos į draugovės knygą už
rašo.

Tačiau ne visi pratimai ar žaidimai ga
lima ir yra reikalo konkursų būdu pra
vesti. Vadas stengiasi, kad daugiau su
gebėtų prasimokyti įvairių ir be kon 
kursų patraukiančių vaikus žaidimų jų 
orientacijai lavinti.

Sktn, V. Arminaitė.

Kaip vesti pašnekesius 
j. skautų draugovėse.

Kai tenka pasikalbėti su drauginin- 
kais-kėmis apie sueigas ir atskiras suei
gos dalis, kai pasiklaus! kuri sueigos da
lis pravesti sunkiausia — beveik visi 
vienbalsiai atsako: pašnekesys. Iš
l.krųjų! O kai paklausi j. skautukų, ko
dėl jie laukia sueigos — dažnai atsako: 
kad gauname pažaisti, padainuoti. Retai 
tegauni atsakymą, kad dr-kė apie tą ar 
kitą dalyką gražiai papasakoja. Kad gi 
jaun. skautiškas auklėjimas tėra žaidi
mas, tai, tur būt, reikia, kad ir tas pa
šnekesys būtų pravestas žaidimo formoje. 
Sunku! Čia bandysiu duoti sesėms bro
liams draugininkėms-ams keletą skautiš
kojo patyrimo nuotrupų, kurias surinkau, 
palyginti per trumpą laikotarpį, dirbda
ma su draugove.

1. Kad pašnekesys užimponuotų ma
žajai auditorijai ir duotų atitinkamus re
zultatus, reikia, kad pasiimtoji tema būtų 
populiariai, labai suprastintai, mažiesiems 
suprantamai gvildenama. Juk kartais pa
šnekesiui tenka pasirinkti ir nevisai kas
dienišką temą, pav., Tautos šventės pro
gą, Šv. Jurgio skautų globėjo dieną ir 
pan. Kai tik dr-kas-ė ims dėstyti univer- 
sltetišku stiliumi, tai auditorija ims žio
vauti, dairytis ir blogiausiu atveju... net 
snausti. O dr-kas po sueigos pasidarys 
išvadą: skautukai nedrausmingi, nes bėrė 
aukso žodžius, skelbė kilniausias idėjas 

ir... liko nesuprastas. Gaila, jei taip at
siliko. Vadinas, dr-kas nesusikalbėjo, o 
ypatingai, jei turėjo prieš save pačius 
jauniausius, dar tiktai kandidatus į jaun. 
skautus.

2. Pašnekesys turi būti išplaukęs iš 
kasdieninio gyvenimo reiškinių ir artimai 
su jais susijęs. Dr-kas jau pats turi būti 
pastebėjęs, koks vėliausiu laiku pergy
ventas įvykis skautukams paliko įspūdžio, 
apie tai ir kalbėtis. Jeigu prieš kokią 
šventę ar ypatingą minėjimą daroma su
eiga iš vakaro, tai vis dėlto reikia suda
ryti sąlygas, kad 6-kai gautų progos pir
miau patirti pašnekesio siužetą juslėmis, 
o tik vėliau apie tai paprotautų. Pav., 
skautukai nemandagiai pasielgė su savo 
draugu, ujo šunelį — artimiausioj sueigoj 
apie tą ir kalbėkimės. Niekuomet nekal
bėkime sąlyginai: galėjo, galėtų būti taip 
ir taip ir taip. Menka bus nauda, nes dar 
jų nepatirta, neišgyventa,

3. Vengti monologinės formos. Te
vyksta pašnekesys dialogine forma, kur 
vieną (kolektyvinę) pusę sudaro skautu
kai, o H-rą draugininkas. Kartais dr-kas 
gali įterpti savo pasakojimą apie tą ar 
kitą įvykį, bet jis turi būti kuotrumpiau- 
sias ir ko aiškiausias.

4. Nepageidaujamas pašnekesiuose ir 
pamoksliškumas. Įkyru, o naudos, kaip 
nieko.

5. Kad pašnekesys pasiektų savo tiks
lą, reikia leisti skautukams savo pasipa
sakojimais patvirtinti pašnekesio bran 
duolio teisingumą. Jei kalima, teišplau- 
kia iš pašnekesio atitinkamas darbelis ar 
žaidimas. Paskelbkime konkursą įsigyti 
pagal pašnekesio temą specialybių. Pri
taikinkime one pašnekesio gerus darbe
lius. Pav., jei kalbėjomės apie svetimos 
nuosavybės gerbimą, teskaito jaun. skau
tukas už gerą darbelį, jei jis rengdamasis 
nenumėtys nuo kabiklio rūbų, pakels ir 
padės vieton draugo kepurę. Kalbantis 
apie gamtos meilę — teįsigyja gyvulių ar 
augalų globėjo specialybę. Ir šiuo at
veju gali išplaukti krūvos gerų darbelių. 
Nagrinėdami temą „mandagumas“, duo
kime žaidimą svečiai ir šeimininkas. Te- 
vaidina. Bus ir įdomu ir nenuobodu. Ben
drai, jei norima, kad skautukuose įsigy
ventų skautiški papročiai — to sausomis 
naskaitomis nepasieksime. Duokime vis
ką pergyventi, pervaidinti. Kas iš to, jei 
mes kalbėsime, kaip skautukas keliasi, 
kaip jis prausiasi, o nė vienas iš daly
vaujančių sueigoje čia to neįscenizuos. 
Atneškime dubenį vandens, tenusiprau- 
sia bent vienas. Pažaiskime žaidimą rytas. 
Visi lyg sugula, nusiauna kojas (čia dr-kas 
turės progos patikrinti ir kojų švarą). 
raskui dr-kas sušvilpia ir visi keliasi, rė
dosi, imituoja prausimąsi, poteriauja, val
go ir t. t. Žodžiu, atlieka visas gerai auk
lėjamo vaiko manieras. Čia galima net ir 
taškus statyti, kas geriau ir greičiau at
liks. Vaikas pasisavina tik tai, kur daly
vauja kuodaugiausia jo juslių.

Čia iškeltos mintys yra tiktai škicas. 
Kiekvienas dr-kas gali vesti pašnekesį 
tokiu metodu, koks jam atrodo geriau
sias. Svarbu, kad būtų atsiektas tikslas. 
Juk tas pats dalykas vieno rankose auk
sas, o kito — pelenai.

Pašnekesys yra sueigos branduolys, o 
visi kiti dalykai — dainelės, darbeliai, 
žaidimai tebūna pašnekesyje iškeltų min
čių palydovai.

Sktn, E. Žitkiūtė.
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Mokomės morzo signalizacijos.
Opiakojis (III pat. laipsnio skautas), 

laikydamas į II-ąjį patyrimo laipsnį, turi 
mokėti perduoti ir priimti žinią signali
zuodamas morzės ženklais. Jis turi mo
kėti siųsti 20 ir priimti 16 raidžių per mi
nutę. Tai labai nedaug. Bet gera pradėti 
nuo tiek, o įsimiklinęs lengvai išleis ligi 
30 raidžių.

Gi įsigydamas kai kurių specialybių, 
skautas turi būti mitresnis signalizuoto
jas.

Signalizavimo menas labai naudingas 
ir įdomus, bet taip pat gerai lavina ir 
miklina jauną vyruką.

O įgytos šioje srityje žinios galės gy
venime labai praversti: lengviau gaus 
darbo pašte, bus naudingesnis kariuome
nėje ir t. t.

Signalizavimo yra daug ir įvairių bū
dų. Sutartinių ženklų pagalba prityręs 
skautas žinias gali perduoti telegrafu, 
gairelėmis, dūmais, garsais, šviesomis 
ir t. t.

Šį kartą pasimokysime morzės sutar
tinių ženklų ir kaip jais, dviejų gairelių 
pagalba, susikalbėti. Ateityje bus nau
dinga ir semaforo išmokti (žiūrėk R. Ba- 
den-Powellio knygą Skautybė Berniu
kams).

KAIP IŠMOKTI?
Kaip įsistebėti morzės ženklus? Juk 

jų gana daug! O kartą gerai išmokęs, 
daugiau nepamirši.

Morzės ir semaforo ženklus išmokti 
yra daug lengviau, kaip opiakojis mano. 
Tik reikia kada-ne-kada savo mokslu 
naudotis, jį praktikuoti. O tam yra pro
gų — pamokyk opiakojį, žaiskite skilty
se ir p.

Atidžiai perskaityk ženklus.
Jau. Užsimerk: vienas kitas liko gal

voje. Gal atsimeni: a (.—), e (.), h (....), 
i (. .), s (...), t (—). Toliau lengvai įsi
stebi dar: d (—..), k (—.—), m (-------),
n (—J, o (---------- ), p (.-------.), r (. — .),
x (— .. —) ir kt.

Greit pats išrasi kokį „raktą“ ženk
lams klasifikuoti ir atsiminti; pav., lygink 
raides: a (.—) ir n (—.), d (—,.) ir u 
.(.. —), i (. .) ir m (------ ), b (—...) ir v
(. ■ ■ —). g (-------•) ir w (.------- ) ir t. t.

Čia šį tą pastebėjai. Surašyk jas ko
kia kita eile.

Arba susirasi žodžių, prasidedančių 
*okia raide, kokios ženklus nori prisi
minti, ir turinčių tiek skiemenų, kiek yra 
raidėje ženklų. Pav.: a .— = antis, 
b —... = bakūžėlė, d —.. — dūdelė, 
e , = eik! ir t. t.

Paieškok žodžių pats. Ieškodamas, 
lengviau įsistebėsi ir atsiminsi ženklus. 
Susirašyk. Pakartok. Jau moki!

GAIRELĖS.
Morzės ženklais žinią perduoti gali

ma dviem arba viena gairele.
Jei signalizuojama viena gairele, ji 

turi būti pakankamai didelė.
Jei signalizuojama dviem gairelėm, jos 

turi būti maždaug tokio didumo: ilgis 
cm., plotis cm. Gairelė prisegama 

prie kotelio — lazdelės, maždaug cm. 
ilgio. Geriausia, kad gairelė yra ne vie

nos spalvos, bet dviejų — marga, pav., 
pusė gairelės raudonos ir pusė baltos, ar
ba mėlynos ir baltos ir t. t.

Kiekviena draugovė ar skiltis gali tu
rėti kokių nors savo spalvų gaireles.

Morzo ženklai.
Šiame Skautų Aido nr įdedame morzės

ženklais: raides, skaitmenis ir įvairius
ženklus.

Raidės.1.
A B HI N BBS |
B BH 1 B B o K m H
C BU B HB B P 1 Hi BH B
D 19 1 B q ra ra i m
E B R B H B
F B B HB B s a b 9
G BH HI 2 t m
H 1 B 1 1 u b i ra
I E B vasara
J B BH IR EH W 9 m
K m B HI x BH B 1 BU
L i m i i y m i ra ra
M ra m z HI B 1 1

Raidžių ų, č, ė, ę, j, š, ū, ų ir ž nevar-
tojame

2. Skaitmenys.

3. Skiriamieji ir kiti ženklai.
Taškas (.) B | I | S g 
Taškas kablelis (;) 8883108 
Kablelis!,) I EI B H1 B HB 
Kabutės!,,“) E B 3 B 
Dvitaškis!:) HB BIB HI B B B 
Klaustukas!?) ŪKSIME 
Šauktukas!!) BH BH B 6 ES HE 
Apostrofas!’) g ĮJ3 ES3 HB BH B 

Pliusas (kryželis) ! + ) I i Sg 8 
Brūkšnys (-) BIB § B I 9 315 
Skliausteliai O BBS B EB HI B BC 
Pabraukimas S E EaB E K3 
Atskyrimas E C B Iii

i i na ir n h » is e b b i
2 1 1 B BH BS 7 Bl BH B B B
3 S B B EH HI 8 BH BH BH B 1
4 I B B B BH 9 H ra HI HB B
5 1 I 1 B B 0 HB BH ra BU 32

Pastaba: Ženklų ilgumas ir tarp jų 
atstumas: brūkšnys = (lygus) 3 taškams, 
atstumas tarp tos pačios raidės ženklų = 
= 1 taškui, atstumas tarp dviejų raidžių = 
= 3 taškams, atstumas tarp dviejų žodžių = 
= 5 taškams.

KAIP SIGNALIZUOTI?
— Už kotelių paimi gaireles į rankas: 

vieną į kairę ranką, kitą į dešinę. Atsi
stoji. Laisvai, tiesiai. Kojų nereikia su
glausti; bus tvirtesnis stovėjimas. Veidu 
atsisuki į tą pusę, kur yra priėmėjas (kas 
leidžiamą žinią priima).

Jei abi rankas vienu laiku keli į vir
šų, reiškia brūkšnį (—), o jei vieną dešinę, 
reiškia — tašką (.).

— Kelti rankas galima į šonus aukš
tyn, ligi maždaug 90—145°. (Abi vieno
dai). Arba rankas kelti (jas per alkūnes 
palenkus) lygiagrečiai pirmyn.

Į šonus kelti yra geriau tada, kada pri
ėmėjas yra toli, ir reikia, kad gerai ma
tytų leidėją. O į priešakį — kada susi
kalbama ne taip iš didelio tarpo. Taip 
galima greičiau leisti.

— Abi gaireles nuleidi, žemai jas pri 
spaudi prie savo kojų. Tai esi pasiruošęs.

— Dabar nori atkreipti priėmėjo dė
mesį. Iškeli abi gaireles aukštyn, viršum 
savo galvos ir sukryžiuodamas mosuoji, 
kol priėmėjas pastebi ir tokiu pat būdu 
atsiliepia. Arba be perkirtimo leidi brūkš
nį, tašką .. .

— Tada vėl gaireles nuleidi žemyn. 
Vėl prispaudi. Tą patį padaro priėmėjas. 
Vadinas, esate abu pasiruošę. Imi leisti.

— Nori pranešti, pav., tuojau atvyk į 
stovyklą. Leidi t (—): abi rankas vienu 
kartu iškeli ir vėl leidi. Kaip rankos nu 
leistos maždaug ties juosmeniu, abiem 
gairelėm horizontaliai sukryžiuoji •— rai
dė baigta. Toliau leidi u (. .—). Du kart 
iškeli dešinėje rankoje laikomą gairelę ir 
vieną kartą — abiejose, tada sukryžiuoji. 
Vėl raidė Tiaigta. Ir t. t.

— Kai pabaigi žodį, sukryžiuoji du 
kartu. Kai baigi sakinį, sukryžiuoji tris 
kartus. O perdavęs visą žinią, daugiau 
kartų sukryžiuoji.

— Paklydai! Pakėlęs gaireles ties sa
vo veido, greit kelis kartus pamosuok. 
Arba leisk daug taškų. Kol priėmėjas pa
rodys, kad pasiruošęs priimti. Ir vėl pra
dėk leisti iš naujo.

— Jei priėmėjas nesupras, nepriims, jis 
irgi pamosuos taip pat. Tada pakartosi.

Morzės ženklais gali ir rašyti. Tai pa
dės atsiminti ženklus. Ir nemokėlis nesu
pras, kas parašyta.

Nori parašyti aukščiau minėtą sakinį 
— tuojau atvyk į stovyklą.

Rašai:
/ — /..— /---------- /.------------i. — i

// .------ / — .— //
..//.../ — /---------- --------------------------- /

Pabandykite. A. S.
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ŠANČIŲ TUNTAS DIRBA.
Tunte yra jau 15 draugovių ir 

jų skaičius auga. Visur jaučiama 
aaug energijos, gražių norų! 
Ypač sparčiai organizuojami jau
nieji skautai.

Kupimiausias tuntui klausimas: 
kokiu budu gauti lėšų. Bet ir šis 
bematant buvo išspręstas. Tun- 
tininko, 11 vid. mokyklos direk
toriaus p. J. Eiduko iniciatyva, 
(steigtas tunto skautų rėmėjų 
Šančių skyrius. Pirmininku iš
rinkta p. M. Tumienė. Nariai čia 
pat steigiamam susirinkime su
mokėjo nario mokestį.

Vasario pradžioje buvo su- 
iuostas tunto vakaras, kurį ma
loniai globojo ponia M. lumie- 
nė.

2 pėst. pulko vadas, pulk. Tu
mas, ir to pat pulko karininkų 
Ramovės pirmininkas, pulk. Itn. 
Jostukas, leido vakarą surengti 
pulko karininkų Ramovėje ir pa
sinaudoti visomis Ramovės pa
talpomis. Taip pat 2 pėst. pulko 
vadas ir adjutantas kap. Narbu
tas suteikė vakarui veltui pulko 
orkestrą.

Vakaro metu skautai palinks
mino savo svečius įdomia skau
tiška programa.

Nemaža pelno davė ir loterija 
suruošta ponių Tumienės ir Ja- 
nulionienės. Didžiuma fantų bu
vo paaukoti skautų draugų ir 
pačių rengėjų. Iš aukojusių lote- 
njon malonu pažvmėti „Drobės' 
fabriką, suteikusį du gabalu me
džiagos kostiumams ir Krono 
daržininkystę, atsiuntusią daug 
gražių gėlių.

Vakaras praėjo linksmoj, 
skautiškoj nuotaikoj. Atsilankė 
daug karininkų, rėmėjų ir vy
resnių skaučių bei skautų.

Visiems mūsų draugams, pa
dėjusioms tiek triūso beruošiant 
vakarėlį ir visiems, prisidėju- 
siems aukomis, Šančių skautų 
gtuntas taria širdingą skautišką 
ačiū!

Malonią progą noriu pažymė
ti, kad musų rėmėjai bei bičiu
liai, artimai su mumis susiję, mus 
gyvai atjaučia, dalyvauja rpūsų 
gyvenime. Ponia M. Tumienė, 
skautų rėmėjų Šančių skyriaus 
pirmininkė, kiekviena proga pri
sideda prie skautiškojo gyveni
mo, juo domisi, nesigaili laiko, 
darbo, nei aukų. Pulk. Tumas, 
senas skautų bičiulis, irgi kuo 
gali padeda. Kap. Narbutas vi
suomet maloniai aprūpina skau
tų vakarėlius muzika ir globoja 
skautų-muzikantų skiltį, susida
riusią iš 2 pėst. pulko muzikan
tų komandos auklėtinių; skautų- 
muzikantų skiltis jau treti me
tai veikia. Kapelmeisteris p. Gu
zas moko juos muzikos dalykų 
ir net pats specialiai skautiš
kam orkestrui komponuoja.

Dar daug, daug asmenų tektų 
įvardinti, kurie nuolat kuo nors 
prisideda prie mūsų skautiškojo 
gyvenimo. Mes visus juos ger
biame, mylime, jais džiaugiamės. 
Ilgiausių metų jiems!

Dabar tuntas ruošiasi iškil
mingai vėliavų įteikimo šventei. 
Bus įteiktos vėliavos tuntui ir 
visiems senesniems vienetams.

V.

Mūsų 
šeimos 
Naujienos

Draugoves suei
goj. (Kauno 
Pilies tunto)-

MAŽEIKIŲ RAJONO TUN
TAS.

— Psktn. P. Raudys, jam pa
čiam prašant, iš einamųjų tun
to adjutanto ir skautų vyčių 
būrelio vado pareigų atleistas. 
Tunto adjutantu paskirtas Br. 
Petrauskas, o sk. v. būrelio va
du — vyr. skilt. Alf. Zvinklys.

— 1.27 tuntininkas ir keli kiti 
vadai aplankė Akmenės Dr. J. 
Basanavičiaus draugovę ir pa
stiprino jų veikimą.

— Akmenės dr. J. Basanavi
čiaus dr-vės dr-ku (išvykus 
vyr. skilt. J. Niedvarui) paskir
tas vyr. skilt. K. Kaktys.

— Visų skautų globėju Ak
menėje sutiko būti Akmenės 
pradžios mokyklos vedėjas p. 
Kastauskas.

— Kovo 2 d. Mažeikių gim
nazijos skautai-ės ruošia didelį 
skautišką vakarą.

— Per Užgavėnes, t. y. kovo 
3—5 d., tuntas rengia 3 dienų 
skiltininkų kursus. Kursuose 
dalyvaus visi tunto skiltininkai 
ir paskiltininkiai. Kursams va
dovaus sktn. K. Palčiauskas.

— Tunto skautai daugiausia 
yra susirūpinę Šefo konkursu. 
Visi smarkiai prenumeruoja 
Skautų Aidą, skaito skautišką 
literatūrą. Konkurso daviniai 
skelbiami kiekvieno mėnesio 
pradžioje. Lig šiol daugiausia 
taškų turi surinkusi I Vingėlos 
dr-vės Sakalų skiltis. Bet ne
pasiduoda ir skautės.

Džeko brolis.

IŠ VIEKŠNIŲ SKAUTŲ VEI
KIMO.

— Viekšnių vid. mokykloje 
veikia dvi draugovės D. L. K. 
Kęstučio ir Birutės. Yra ir dvi 
atskiros miesto skiltys Ąžuolų ir 
Aldonos. Miesto pradžios mo
kykloje veikia vilkiukų ir 
paukštyčių draugovės. Viso 
Viekšniuose yra apie 70 skau- 
tų-čių.

— Vadovaujant darbštiems ir 
energingiems vadams skautų 
skaičius ir veikimas žymiai pa
didėjo. Dabar visi skautai labai 
susidomėję Skautų Aido plati
nimu ir kiekvienas renka pre
numeratorius. Tenka pastebėti, 
kad paskutiniuoju laiku skautų 
veikimas gauna daug visuome
nės pritarimo.

L. Vinkšna.

Šejo konkursų akcijon turi Įsitraukti visi: skautai, vadai 
, • tėvai bei rėmėjai.

Konkursas baigsis IV.30. Reikia visiems pasispausti pirmyn!

iŠ JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ 
GYVENIMO.

— Marijampolės jaun. skau
tų skyriui priklauso Kalvarijos, 
Kazlų-Rudos ir Prienų jaunes
nieji skautai, kurie sudaro 14 
draugovių. Marijampolėje yra 9 
draugovės, Kalvarijoje — 2, 
Prienuose — 1 ir Kazlų-Rūdoje
— 2. Iš viso j. sk. yra apie 300.

— Skyriui vadovauja prity
rusi skautininke M. Pempaitė, 
kuri dažnai daro štabo posė
džius ir nesigaili patarimų savo 
draugininkams.

— Š. m. m. per Visų šventę 
davė 42 broliukai ir sesutės įžo
dį. Kiti įžodį duos per šv. Ka
zimiero šventę.

— Yra jaun. skautų choras, 
kuriam vadovauja draugininkas 
mok. Jekevičius.

— Skautukai uoliai ruošiasi 
vasario mėn. 17 dienai. Mat, tą 
dieną ruošiama jiems pramogė- 
le-maskaradas. Kiekviena drau
govė nori kuo nors gražiau pa
sirodyti, tai ruošiasi tylomis, 
daug nepasakodami.

— Skyriaus štabas ruošia 
III.2 balių-koncertą. Kviečiami 
valstybės dramos artistai J. 
Petrauskas ir dainininkė, skau
tų bičiulė, A. Karaliūtė. Pelnas 
skiriamas neturtingųjų skautukų 
naudai.

— Be to, kiekviena draugovė 
renka Šefo konkursui laimėti 
taškus. Draugininke.

DARBAS EINA!
— Metų pradž. buvo suruoš

ta jaunųjų skautų eglutė. Į ku
rią atsilankė ir brangūs skau
tų rėmėjai. Jauniesiems skau
tams pasakė gražias kalbeles 
pulk. Žutautas ir kun. kap. P. 
Bakšys, palinkėdami taip pat 
daug laimės įžengiant į naujuo
sius darbo metus.

Jaunieji skautai parodė sve
čiams savo meno: pasakė gra
žių eilėraščių, padainavo ir su
vaidino du veikalėliu. Gražiai 
pašoko ir pažaidė. Bet dar 
linksmiau pasidarė, kuomet ge
rojo skautų bičiulio pulk. Žu
tauto pakvipo Kalėdų dovanos
— saldainiai. Linksmas juokas 
skardeno apie degančią eglutę. 
Gražiai padėkoję jaunieji skau
tai už vaišes, skirstėsi į namus.

— Trakų Pilies dr-vėj įvyko 
truputis permainų. Iki Naujųjų 
Metų visoms Kaišiadorių skau

tų dr-vėms vadovavo psktn. 
F. Prekeris. Dabar, kad paleng
vinus nenuilstamo draugininko 
vargus, paskirta jam pavaduo
tojai: gimnazijos skautams mok. 
A. P. J asas ir pr. mokyklai mok. 
A Mozūrienė. Gėlių Sūnus.

VAKARAS VILKAVIŠKYJE.
1.19. vakare „Pelenės“ vai

dinimas pavyko, baletai atrodė 
gražiai, „akrobatai" stebino žiū
rėtojus. O žiūrėtojų buvo daug. 
Salės sienas papuošėm paveiks
lais ir plakatėliais su skautiš
kais posakiais. Be to, buvo bu
fetas ir loterija, kurioje buvo 
galima laimėti daug „naudingų" 
dalykėlių. Gryno pelno turė
jom 325 lt., kuriuos manome 
panaudoti Skautų Aido prenu
meratų įsigijimui, sušelpti netur- 
tingesnius skautus ir t. t. Š. D.

PADĖKA.
Vilkaviškio valdžios gimnaz. 

p. Direktoriui, p. p. mok. Kas- 
perskiams, p-niai Matulionienei, 
p. mok. Gurevičiui ir kitiems 
talkinusiems mums, rengiant va
karą, tariame širdingą skautiš
ką dėkui.

Vilkaviškio tunto 
Gražinos ir Margio dr-vės.

iŠ PAGĖGIŲ.
Birutės ir Rambyno dr-vės š. 

ra. m. pradėjo aktyviau pasi
reikšti. įstojo daug naujų kandi
datų, kurie greit duos įžodį. Gi 
senieji skautai-tės visomis jė
gomis ruošiasi egzaminams į 
aukštesnius patyrimo laipsnius, 
kurie įvyks ld.2 d. Ta proga abi 
draugovės, draugininkų ir peda
gogu padedami, ruošia didelį 
vakarą gu vaidinimu Muzikan
tai, Krilovo įscenizuotą pasa
kėčią, baletu Faraono laidotu
vės, pačių skaučių-skautų su
ruošta didele ir turtinga loterija 
ir bufetu.

Reikia pažymėti, kad Birutes 
dr. iniciatyva buvo surengtas 
vasario 16 d. minėjimas. Mok. 
p. Jančys skaitė paskaitą; bičių 
skiltis gražiai suvaidino Vytuko 
sapną, kurio II veiksmas, vaiz
davęs senovės karžygių pasikal
bėjimą su skautais, paliko ypa
tingai gerą įspūdį žiūrovams. 
Taip pat įspūdingai sk. J. Jakš- 
taitės ir B. Petrusevičiūtės bu
vo atliktas gyvasis paveikslas 
Gedimino pilies skundas. Ram
byno dr-vės gražiai ir vikriai 
pastatytom pyramidėm gardžiai 
visus prajuokino. Salė buvo pil
nutėlė skautų, gimnazijos moki
nių ir svečių. Nuotaika visų bu
vo nepaprastai gera. Po progra
mos sekė: dainos, šokiai ir žai
dimai. O. P.
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TSSS-. ŠIAULIAI „MIEGA“.
Nore ir retai apie mus yra ra

šoma, bet kad miegotume, pa
sakyti negalima, nes čia jau * 
„plunksnos“ žmonių apsileidi
mas. O kad smarkiai dirbame, 
tai faktas. Ypačiai dirbama pa
skelbtame konkurse, draugoves 
rungtyniauja kiek įmanydamos, 
viena skaito taškus taip: prie 
šimto taškų prideda šimtą, kitą 
prie 600—700—800 tašku pr.de- 
da 20—30 ir taip stengiamasi 
prasimušti į pirmąsias vietas, 
niekas nenori likti paskutine, 
bet nedrįsta sakyti, kad nori bū
ti pirmutinis. Kiekviena draugo
vė dirba tyliai, užsidarius, mat, 
nenori, kad sužinotų taškų skai
čių, o ta, kuri nieko niekam ne
sako, žiūrėk, taip ir turi už
gniaužusi 800—900 taškų. O jei 
jau dirbama tyliai, tai reiškiasi 
šiauliečių charakteris, nes jie 
niekuomet netriukšmauja, o vi
suomet padaro tyliai ir gerai, 
vadinasi, prasimuša su kantrumu 
į pirmąsias vietas, taip ir šį 
kartą tenka palinkėti prasimušti 
į pirmąsias vietas, kaip kad 
anksčiau kad padarydavo.

— 11.15 d. Dr. V. Kudirkos 
pradž. mokykloje įvyko tunto 
sueiga, kurioje davė įžodį apie 
30 skaučių-tų, keli buvo pa
skelbti įgiję specialybes ir p.

Be to, tenka pažymėti, kad 
jau Šiauliuose nėra tokios salės, 
į kurią sutilptų visi tunto skau
tai; retkarčiais tenka jaunes

DĖMESIO! KALBA ZA
NAVYKŲ BERNUŽĖLIAI. 
Šakiai. Geltoni medžių lapai 

tyliai šlamėjo po kojų, lyg 
skųsdamiesi tragiška gyvenimo 
dalia: šalta, ledinė mirties ran
ka nutraukė lepų augalėlio gy
vasties siūleli. O dangus taip 
pat buvo niūrus: bvra ašaros, 
bet šaltos ir ledinės ašaros... 
Tokią tai dieną jaun'eji Zanavy
kuos Ivgumų sūneliai, berneliai 
dobilėliai, paskelbė griežtą ko
vą stagnacijai ir molio Motie- 
jadai. O ta diena, tai buvo spa
lių 7. Suaidėjo tušti koridoriaus 
skliautai, pasigirdo juokai ir 
dainos.

Po perskaitytų įsakymų, dr- 
kas V. Didžbalis papasakoja 
apie naujo veikimo gaires ir 
paskatina rvžt:s. Po jo. prabi

Iš Šakių skautų. Viduryje sėdi viet. vad. psk. Liulevičius, (iš 
kairės), adj. Augustaitis, adj. Stankevičiūtė, —, b. drg. Striu- 
pavičiūtė, drg. Didžbalis, adj. Aleksandravičius.

niems skautams-ėms savo su
eigas daryti atskirai.

— III D. L. K. „Kęstučio“ dr- 
vė jau turi išsiuvinėtą draugo
vės vėliavą, kuri kaštuoja apie 
150 lt. ir netrukus žada minėti 
savo draugovės 10-ties metų ju
biliejų. Dab»r ieškoma buv. 
draugininkų, adjutantų, skilti- 
ninkų ir t. t.; minėjimas bus su
jungtas kartu su vėliavos (tei
kimu. Paskelbtame konkurse 
draugovė taip dirba smarkia:, 
kad tą darbą dar smarkiau pa
skatinus, paskelbtas tarp skilčių 
11.12 d. konkursas, kuris jau 
duoda neblogų vaisių, ir drau
govė tikisi prasimušti į, pirmą
sias eiles. 1.27 d. draugovėje 
išėjo šapiragrafuotas 8 prašymo 
pusi, laikraštėlis vardu „Kęstu
čio Balsas". Redagavo vienas 
skiltininkų.

I-ji skiltis pradėjo mokintis 
esperanto kalbos ir tikisi ligi 
konkurso pabaigos įsigyti vertė
jo specialybę.

—• Tunte yra iškeltas projek
tas leisti laikraštėlį.

— Tunte labai daug skautų 
paskutiniu laiku mokosi espe
ranto kalbos, nes atidarytieji 
kursai eina labai patogiose die
nose ir valandose. Reikia laukti 
to laiko, kada dauguma skautų 
mokės tos kalbos ir, pasirodę 
1936 mt. stovykloje, su svetim
taučiais galės susikalbėti ko pui
kiausiai.

S. Lapė.

lo brolis pask. V. Liulevičius. 
Jo svarūs žodžiai smigte smigo 
jauniesiems berneliams į sielą. 
Jis ragino galutinai apsispręsti 
savo ideologijoj, ir joje įsisą
moninti. Rimtis reikiamu mo
mentu — labai svarbu. Be to, 
ragino uoliai dalyvauti Šefo 
garbei rengiamame konkurse. 
Šakių dr-vė turi būti didžiulis 
bičių avilys, kur kiekviena bi
telė įneša po 'lašelį medaus — 
tašką — į bendrai lipinamą 
korį.

Už lango liūdnai čirškavo 
paskutinis karalaitės Vasaros 
draugas pilkasis žvirblelis. Bet 
tai, tai tik dar labiau pakelia 
mūsų verdantį entuzijazmą: pa
sigirsta šauni daina (o mūsų 
brolio Viktoro puikus bosas!).

(Tęsinys III skilties apačioje).

PLUNGĖS SKAUTAI SUKRU
TO.

Kai kurį laiką Plungėje skau
tų veikimas buvo ir pranykęs, 
nors skautų buvo. 1935 m. 1.24 
d., tuntininko dėka, atnaujinta 
progimnazijos K. Duonelaičio 
draugovė. Draugovei vadovauja 
prityrę skautai, A. Kazlauskas ir 
V. Jankus. Draugovę globoti 
maloniai sutiko p. direktorius 
Eidenas.

Kas sekmadienį daromos dr- 
vės sueigos. Skautų nuotaika 
labai gera, tikrai skautiška. 
Draugovėje yra trys skiltys, 
žirgų, lapinų ir briedžių. Skautų 
24.

Visuomenė patenkinta, kad 
pagaliau skautai pradėjo veikti.

A. Pabrėža.

TELŠIAI.
11.24. Telšių t. Živilės dr-vė 

šventė skaučių susimąsty- 
m o dieną ir 5-rių metų dr-vės 
gyvavimo sukaktį.

Šventės programa pradėta pa
maldomis. 13 vai. 30 min. kino 
..Džiugo" salėje prasidėjo iškil
minga sueiga. Į sueigą atsilankė 
vyr. sk. štabo skaučių skyriaus 
vedėja vyr. sktn. Barščiauskai- 
tė, vietos gimnazijos p. direkto
rius, pedagogai ir šiaip daugybė 
svečių.

Živilės dr-vės draugininkė nu
pasakojo dr-vės nuveiktus dar
bus. Toliau sekė įžodis ir svei
kinimai. Telšių gimnazijos peda
gogų tarybos ir skaut. remti 
dr-jos vardu sveikino gimnazijos 
p. direktorius, Telšių tunto var
du — tuntininkas. Raštu pasve - 
kino Latvijos gaidų vyriausioji 
skautininkė Rozenberg, buvusi 
Živilės dr-vės draugininkė P. 
Milvidaitė-Tonkūnienė, Latvijos 
25-ji skaučių dr-vė ir kt.

Po oficialios dalies sekė links
moji dalis. Dr-vė savo jėgomis 
iscenizavo pasaką Eglė žalčių 
karalienė. Labai gerai suvaidi
no, o ypatingai buvo gražūs kos
tiumai ir dekoracijos. Vaidinimui 
pasibaigus, prasidėjo skautiškas 
laužas. Prie laužo pasakyta gra
žių eilėraščių ir padainuota daug 
gražių dainelių. Žodžiu, živilietės 
labai gražiai pasirodė. Susirin
kusieji labai domėjos ir nuošir
džiai pritarė. P. L.

AIDAS IŠ ŠIAURĖS.
Š. Joniškis. Paskelbus Šefo 

konkursą, Joniškio Sim. Dau
kanto dr-vė smarkiai sukruto. 
Pradžioje nedidelis skautų būre
lis dabar padidėjo, net per 50 
narių. Prie to daug prisidėjo įsi
kūrusi rėmėjų draugija su ener
ginga valdyba pryšaky: pirm. p. 
Gražiu, p. Sliesoraitiene ir p. 
Lepanskaite.

Zanavykai pasiryžo dirbti!, 
kartu su ereliais pasikelti į erd
ves. O 1935 met. trigubai (ne, 
penkiagubai!) skaityti Skautų 
Aidą I...

Šiandien verda gyvenimas, o 
mes dirbam, laužiam užtvaras, 
kertam ledus. Jei pasišventė 
jaunystė, kas pasauly gal iš
drįsti, jos mėgint jėgų????

11.15 laikėm egzaminus į pa
tyrimo laipsnius, o jaunieji bro
liai ir sesės, kurių buvo apie 20, 
davė įžodį, (žodį davė ir rėmėjų 
draugijos pirm. p. Gražys. Tai 
buvo bene pirmas Joniškio 
skautų įžodis dalyvaujant tun
to atstovui. Po įžodžio ir svei
kinimų, buvo arbatėlė ir pasi
linksminimas.

Vasario 15 d. iškilmės dar la
biau pakėlė musų dvasią ir pa
rodė didelį mums visuomenės 
palankumą. Tad vadovaujami 
mylimos draugininkės mes bu- 
dėkim ir ženkim pirmyn.

Skautas.

MARIJAMPOLĖS SKAUTAI 
KRUTA.

— Artėjant pavasariui ir su
grįžtant paukšteliams čiulbuonė- 
liams iš šiltų kraštų, Marijam
polės tunto II-ji d. L. k. Kęstu
čio dr-vė yra pasiryžusi šį pa
vasari įkelti Vytauto sode apie 
50 inkilėlių. Ši dr-vė jau perei
tais metais yra įkėlusi daugybę 
inkilėlių sode.

Paukšteliams inkilėlius priva
lo dirbti, ne tik kam nors įsa
kant, bet ir šiaip sau kiekvie
nas skautas privalo padaryti 
nors kokį penketą inkilėlių, o 
taip pat ir senuosius aptaisyti, 
kad sugrįžę „svečiai" galėtų 
linksmai gyventi ir linksminti 
kitus. Naras.

1935 m. 
visi skaito 

Skautų Aidą!

AR TAI TIESA?
kad Kelmės skautai-ės 11.10 d. 
padarė puikią iškylą savo gra- 
ž ame pušyne, štai sekmadieni, 
po pamaldų visi abiejų draugo
vių skautai-ės susirinko mokyk
lon pilnai apsiginklavę: lazdom, 
kuprinėm, katilais, su užkan
džiais (ir net virintais kiauši
niais). Susitvarkę, visi drožė 
linksmai dainuodami į mišką. 
Miške skiltys pradėjo savo dar
bus:

Sakalai lapinę statė, 
Panašią į šunį, katę. 
O gaideliai virė kavą, 
Labai karštą, tartum lavą. 
Ir ją saldė sacharinu, 
Ir ta sunka mus marino. 
Turtingiausi žirgai buvo, 
Buikų, dešrų jiems netrūko. 
Lapinai labai liūdėjo, 
Mat, mažai valgyt turėjo. 
Bet ir sesės nestovėjo: 
Kepė, virė, ką turėjo, 
Davė blynų, šilto pieno.
Taip bedirbdamos skiltys, su

silaukė fotografo, kuris mūsų 
linksmus veidus ant stiklo pa
dėjo. Taip pat buvo duoti keli 
uždaviniai, kuriuos skiltys ne
blogai atliko. Po visų tų darbų 
ir vaišių sukūrėm bendrą laužą, 
padainavom, pasilinksminom. 
Prie laužo atsilankė ir svečių, 
kurie buvo atėję pasižiūrėti iš
kylos. Taip bebūvant, atėjo lai
kas namo eiti. Nelabai norėjom 
grįžti, bet ką padarysi: reikėjo 
pasiduoti likimui.

Skaut. Ripka.
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Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.

Už d. ar. 28.
L. Gavėno iš Kauno.

šachmatų valdov* ėjimu paskaitykit 
mūsų Šefo vieną posaki, tilpusi „Skautų 
Aide“ Užd. vert. 2 taškais.
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Užd. nr. 29, 
Aušroko iš Kauno.

Į .šiuos skyrelius įrašykit po vieną 
skiemenį, kad skaitant išeitų:

1) 1 -2— pinigas,
2) 3-r 4 — muzikos terminas,
3) 4+2— vyro vardas,
4) 1+4 — gyvulys,
5} 4 + 1+3—sala,
6) 5 + 2 — kortų lošimo terminas,
7) 3 + 6 — vandens pavidalas,
8) 6+2 — medis,
9) 4 + 6 — liga,

10) 5 •+-1—Europos upė.
Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 30.
VI. Šatinsko iš Kauno.

Saraskit šiuos žodžius: 1) batai, 2) gy
vulių maistas, 3) sveika pramoga, 4) Aus
tralijos gyvulys, 5) europietis, 6) raguo

čiai, 7) prieskonis, 8) paukštis, 9) muzi
kos instrumentas.

Vidurinės šių žodžių raidės sudaro 
Velykų džiaugsmą.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 31.
Anbo iš Kaišiadorių.

Iškirpę didžiąsias raides sudėkite van
dens dalelę. Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 32.
Kregždės iš Klaipėdos.

Paskaitykit stačiai: 1) jaunas žmogus, 
2) arklio vardas, 3) vyr. vardas, 4) žiemą 
esti, 5) miškas, 6) paukštis, 7) Europos 
gyventojas, 8) gyvulys.

Gulsčiai: 9) Europos upė, 3) medis es
ti..., 10) žvėris, 11) Lietuvos miestas, 12) 
pelkė, 13) epidemija, 8) liga.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 33.
P. Kvedaro iš Panemunės.

Šaradė.
Maistui raidę jei mainysi, 
Karo bitę pamatysi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 34.
V. Paliušio iš Kauno.

Šaradė.
Apdarui dvi raides pakeisi, 
Tuoj trobesį matyt geisi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 35.
O. Akabo iš Kauno.

Šaradė.
Gyvuliui dvi raides mainysi, 
Vandens paukštį pamatysi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 36.
V. Šatinsko iš Kauno.

Šaradė.
Jei „draugystei“ raidę mainysi, 
Tik burnoje pamatysi;

O raidelę jei prarysi, 
Tą knygelėj pamatysi, 
jei raidelę dar mainysi, 
Miške būdamas matysi. 
Gražų augalą jei turėt norėsi, 
Tai raideles vietom keist turėsi.

Užd. vert. 2 taškais.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

Užd. nr. 20.
Vietoj skaitmenų įstatę raides gauna

me šį posakį: Vargas — tai didvyrių mo
kykla.

Užd. nr. 21.
|7|
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Į ką jaunas įprasi, tą senas teberasi.

Užd. nr. 22.

Užd. nr. 23.
Gaiščiai: 1) aklas, 2) saulė, 3) ausis, 

4) antis, 5) varlė, 6) astra. Nuo a iki b 
išeina žodis Kaunas.

Užd. nr. 24.
Siamas, Simas.

Užd. nr. 25.
Austrija, Australija.

Užd. nr. 26.
Sausis, ausis.

Užd. nr. 27.
Dina, Nida.

PRANEŠIMAI,
Visiems: daugiausiai uždavinių buvo 

įdėta į „Suk galvą“ skyrių per visus 1934 
metus šių autorių: V. Paliušio, V. Šatins
ko ir Miki Mauso. Už tai kiekvienas jš 
jų gauna knygą „Žaisk“.

Nuo kito „Skautų Aido" nr. pradėsim 
naują uždavinių sprendimo konkursą, ku
ris tęsis tik per du „Sk. Aido“ nume
nu®. Šiame konkurse uždavinių autoriams 
bus užskaitomi taškai pagal užd. įverti
nimą ir dar pridedama pusė jų vertės.

S. Va-riui: viso 82 taškai.

„Vilniaus“ sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.
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