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RITERIŠKUMAS
Rašo R. Baden-Powellis. Todėl jūs, skiltininkai ir skautai, esate 

labai panašūs i riterius ir jų pasekėjus, 
ypač jei visų labiausiai branginate savo 
garbę ir kaip įmanydami stengiatės padėti 
žmonėms, kurie yra patekę j bėdą arba 
kurie yra reikalingi pagalbos. Jūsų šūkis 
— „Budėk” — reiškia, kad nuolat budi- 
te, kad galėtumėte tai daryti. Riterių šū
kis buvo panašus — „Būk visados pasi
rengęs”.

Riterystę, tai yra, riterių ordiną, įkūrė 
Anglijoje maždaug prieš 1500 metų ka
ralius Arturas.

Šv. Jurgis.
Riterių globėjas buvo šv. Jurgis, nes 

jis vienas iš visų šventųjįj buvo raitelis. 
Šv. Jurgis yra raitelių ir skautų šventasis 
visoje Europoje.

Balandžio 23 diena ■— šv. Jurgio diena. 
Tą dieną visi geri skautai jo garbei ne
šioja rožę ir iškabina vėliavas

Senovės laikais, kada klestėjo riterystė, 
tur būt, buvo nepaprastai gražu pama
čius riterį atjojant tamsiai žalia giria su 
savo blizgančiais šarvais, skydu, ietimi ir 
siūbuojančiomis plunksnomis ant bingto 
karo žirgo, kuris būdavo pakankamai 
stiprus tokiai naštai pakelti ir pakanka
mai ugningas priešui pulti. Netoliese jo
davo skydnešis, t. y. jaunikaitis, kuris bū
davo riterio padėjėjas ir draugas ir kada 
nors irgi išeidavo į riterius.

Iš paskos jodavo būrys, arba skiltis, ri
terio pasekėjų — augalotų, širdingų karių, 
kurie būdavo pasirengę už savo riterius, 
jei tik reikėtų, ir galvas padėti.

Taikos laikais, kada nereikėdavo ka
riauti, riteriai kasdien išjodavo pasižiū
rėti, ar nereikia padėti kam, ypač nelai
mės ištiktoms moterims ar vaikams. Ri
terius, šitaip išjojusius gerų darbų da
ryti, vadindavo „riteriais klajokliais”. Ri
terių skiltis, suprantamas dalykas, elgda
vosi taip pat, kaip jų vadas. Kiekvienas 
jų pasekėjas būdavo tiek pat prisirengęs 
padėti į nelaimę patekusiems žmonėms 
savo stipria dešine ranka. Senovės rite
riai buvo tautų skiltininkai, o jų pasekė
jai ■— skautai.
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Riterių kodeksas.
Riterių įstatai buvo šitokie:

„Būk visados pasirengęs, vilkėk 
vais, nebent ilsies nakčia.

Gink vargšus ir padėk tiems, kurie ne
gali apsiginti.

Nedaryk nieko, kas galėtų kitą užgauti 
ar įžeisti.

Būk pasirengęs kovoti savo tėvynei 
apginti.

Vis tiek, ką darai, stenkis pelnyti gar
bės ir vardą už savo sąžiningumą.

Niekad nesulaužyk duoto žodžio.
Guldyk galvą už savo tėvynės garbę.
Jei tenka rinktis tarp mirties ir nešlo

vės, verčiau pasirink mirtį.
Riterystė reikalauja, kad jaunuomenė 

būtų išlavinta atlikti sunkiausius ir pras
čiausius darbus linksmai ir maloniai ir 
daryti gera kitiems”.

Štai pirmi įstatai, nuo kurių senovės 
riteriai pradėjo ir iš kurių šiųdieniai 
skautų įstatai yra kilę.

Riteris (arba skautas) visados džen
telmenas. Labai daug žmonių mano, kad 
džentelmenas turi turėti daug pinigų. Ta
čiau pinigai nepadaro džentelmeno. Džen
telmenas yra kiekvienas, kuris vykdo tau
rius riterių įstatus. į

Londono policininkai, pav., yra džen
telmenai, nes yra drausmingi, ištikimi, 
mandagūs, narsūs, visuomet gerai nusitei
kę ir nuolat prisirengę padėti moterims 
ir vaikams.

Garbė.

Garbę tikrasis riteris visų labiausiai 
brangino. Garbė jam buvo šventas daly
kas. Garbingu žmogumi galima visados 
pasitikėti. Jis niekad nepadarys nieko ne
garbingo — niekad nepameluos, niekad 
neapgaus savo vyresnybės ar darbdavių, 
arba tų, kurie jo priklauso, ir jį visi vi
sados gerbs. Bet ką darydamas, jis Vado
vausis savo garbe. Kapitonai, kiek tik 
laivų sudužo, visados paskutiniai laivus 
apleisdavo. Kodėl? Laivas juk tik geležies 
ir medžio gabalas. Kapitono gyvybė tokia 
pat brangi, kaip bet kurios moteriškės ir 
vaiko laive, bet jis, prieš bandydamas iš
gelbėti savo brangesnę gyvybę, pasirūpina 
pašalinti visus į saugumą. Kodėl? Todėl, 
kad laivas jo laivas, ir jam yra įsąmo
ninę, kad jo pareiga laivo neapleisti, ir 
jis įsitikinęs, kad būtų negarbinga kitaip 
padaryti. Todėl jis ir stalo savo garbę 
aukščiau saugumo. Šitokiu būdu ir skati- 

turi savo garbę aukščiau visko kelti.

iŠ knygos Skautybė Berniukams
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Papuošiu žemę auksu, 
Žemčiūgu, gintarėliu. 
Tegul pasaulis mato, 
Kaip myliu motinėlę.

Aš meilę jai prisieksiu, 
Taip amžiną, kaip laikas. 
Ir dar pasižadėsiu 
Būt geras, geras vaikas.

Dėkosiu aš mamytei
Už didį meilės jausmą, 
Už naktis nemiegotas, 
Už ašaras ir skausmą.

Trimitai didi gauskit, 
Kas gyvas, tegul girdi. 
Kad nėr brangesnio perlo 
Už motinėlės širdį.

Sesuo Vaiva.

Lietuvos Skautų Sąjungos Seio
Aktas Nr, 9

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 77, 79—82 str. str. ir vy
riausio skautininko tarpininkavimu, Šv. Jurgio šventės proga, žemiau išvardintus 
ska.utų bei skaučių vadus pakeliu į sekančius skautininkų laipsnius:

į vyresniojo skautininko:
1. Vyriausio skautų štabo narį skautininką Kazį Palčiauską,
2. Panevėžio tunto tuntininką skautininką Kęstutį Grigaitį,

į skautininko:
3. Vyriausio skautų štabo bendradarbį paskautininkį Henriką Lukoševičių,
4. Vyriausio skautų štabo bendradarbį paskautininkį Rapolą Stankūną,
5. Alytaus tunto paskautininkę Oną Tarvydaitę-Roznikienę,
6. Biržų tunto paskautininkį Jurgį Andrejauską,
7. Kauno skaučių tunto paskautininkę Izabelą Jonaitienę,
8. Klaipėdos tunto paskautininkę Lidą Manumaitytę,
9. Klaipėdos tunto paskautininkį Antaną Skėrį,

10. Marijampolės skaučių tunto paskautininkę Stanislavą Stanikūnaitę,
11. Panevėžio tunto paskautininkę Lidiją Giršaitę,
12. Tauragės tunto paskautininkį jaunesnįjį leitenantą Juozą Namajūną,

į paskautininkio:
13. Vyriausio skautų štabo bendradarbę vyresniąją skiltininkę Danutę Januškytę,
14. Kauno rajono vadijos vyresnįjį skiltininką Vaclovą Žigą,
15. Biržų tunto vyresniąją skiltininkę Elzę Balčiūnaitę,
16. Biržų tunto vyresnįjį skiltininką Kazį Indrelę,
17. Kauno Aušros tunto vyresnįjį skiltininką Eugenijų Švedą,
18. Kauno pilies tunto vyresnįjį skiltininką Stasį Jameikį,
19. Kauno skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Emiliją Bagdonienę-Senkiutę,
20. Kauno skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Kazę Gimbutytę,
21. Kauno skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Eleną Jurgutytę,
22. Kauno skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Mildą Kuršaitę,
23. Kauno skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Mariją Plyčiuvaitytę,
24. Kauno skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Eleną Ševelinskaitę,
25. Kauno skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Aleksandrą Žukaitę,
26. Marijampolės tunto vyresnįjį .skiltininką Praną Nedzinską.
27. Mažeikių tunto vyresniąją skiltininkę Genę Butkevičiutę,
28. Mažeikių tunto vyresnįjį skiltininką Antaną Svetlauską,
29. Rokiškio tunto vyresnįjį skiltininką Petrą Neniškį,
30. Ukmergės tunto vyresniąją skiltininkę Liudą Ikamienę,
31. Vilkaviškio tunto tuntininką pulkininką leitenantą Vincą Matulionį,
32. Vilkaviškio tunto vyresniąją skiltininkę Albiną Akelaitytę,
33. Vilkaviškio tunto vyresnįjį skiltininką Feliksą Švelnį,
34. Vilkaviškio tunto Šakių vietininkijos vyresnįjį skiltininką Vytautą Didžbalį,
35. Studenčių skaučių draugovės vyresniąją skiltininkę Eleną Motiekaitę,
36. Studentų skautų korporacijos „Vytis” vyresnįjį skiltininką Juozą Milvydą.

Kaunas, 1935 m. balandžio mėn. 23 d.
A. SMETONA,

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS Pulk. Vyr. Sktn. J. S A R A U S K A S, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas. Vyriausias Skautininkas.

Aktas Nr. 10
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 str. str. ir vyriausio skau

tininko tarpininkavimu, šv. Jurgio šventės proga žemiau išvardintus asmenis už di
delius nuopelnus Lietuvos skautijai apdovanoju Svastikos ordinu:

1. Kauno pilies tunto rėmėją mokytoją Juliją Gečienę,
2. Marijampolės skaučių tunto draugininkę mokytoją Stanislavą Landsbergaitę,
3. Kauno Aušros tunto rėmėją Vandą Oškinienę,
4. Skautų rėmėją II divizijos vadą generolą leitenantą Julių Čapliką,
5. Kauno rajono vadijos vadą atsargos pulkininką Povilą Budrevičiu,
6. Skautų rėmėją 7 pėst. Ž. K. Butageidžio pulko vadą pulkininką Petrą Genį,
7. Mažeikių tunto rėmėją apskrities viršininką V. Valonsevičių,
8. Kėdainių tunto tuntininką Praną Baranauską,
9. Biržai tunto draugininką gimnazijos vice-direktorių Jurgį Kutrą,

10. Vilkaviškio pradžios mokyklų inspektorių Vincą Daniliauską.
Kaunas, 1935 m. balandžio mėn. 23 d.
A. SMETONA,

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS Pulk. Vyr. Sktn. J. SARAUSKAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas. Vyriausias Skautininkas.

ĮTlj-.: Z.

feifclleteka
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Didelis skautą-čią skiltininkų sąskrydis Klaipėdoje

V-asis ir paskutinis, kaip buvo plane 
numatyta, skiltininkų sąskrydis įvyko 
Klaipėdoje bal. m. 25—28 d. Į jį susirinko 
iš Klaipėdos, Telšių, Tauragės, Mažeikių 
ir kitų (Šiaulių, Biržų, Kauno, Trakų ir k.) 
skiltininkų-ių, iš viso 315 asm. (190 bern 
ir 125 merg.).

Sąskrydis atidarytas bal. 25 d. Į atida
rymo iškilmes, be gausybės pačių skilti
ninkų ir skautų, susirinko ir skautų bi
čiulių, kurių svarbiausius mūsų vyriausias 
skautininkas pakvietė į garbės prezidiu
mą. Poną gubernatorių atstovavo jo pa
tarėjas p. Sakalauskas, direktorijos pir
mininką — direktorijos narys p. Simai
tis, be to, buvo įgulos viršininkas gen. št. 
pulk. Lanskoronskis, vyr. Klaipėdos mies
to burmistras p. Simonaitis, žinomas vi
suomenės veikėjas Vanagaitis, Vytauto 
Didžiojo gimnazijos direktorius dr. Tru- 
kanas, mokytojų seminarijos direktorius 
p. Krukis.

Sąskrydį atidarydamas, pulk. Šaraus- 
kas pasakė atitinkamą kalbą. Po jo sąs
krydį nuoširdžiai sveikino visi garbės pre
zidiumo nariai. Dūdų orkestras sugrojo 
Tautos himną, maršą ir t. t.

Sąskrydžio atidarymo proga visi są- 
skrydininkai pasiuntė širdingus sveikini
mus mūsų Šefui Valstybės Prezidentui 
Antanui SMETONAI, ponui švietimo mi- 
nisteriui prof. TONKŪNUI ir aušrininkui 
Martynui Jankui.

Kiekvieną vakarą buvo didelėj Vytau
to D. gimnazijos salėj laužai. Į juos gana 
apsčiai atsilankydavo ir svečių. Ypatingai 
daug svečių buvo paskutiniam lauže, bal. 
m. 27 d.

Pašnekesius laikė vyr. sktn. J. Šaraus- 
kas, vyr. sktn. A. Saulaitis, sktn. K. Pal- 
čiauskas, sktn. dr. K. Avižonis, sktn. K. Di
neika, sktn. J. Mašiotas, sktn. P. Laba
nauskas, psktn. Namajūnas, psktn. L. Ma- 
numaitytė, vyr. sklt. A. Končius ir kt.

Buvo įvairių ir įdomių praktikos dar
bų. Labai įdomus skautiškų kliūčių lenk
tynių žaidimas, kur'; mieste gerai pravedė 
sktn. Dineika. Įdomios buvo skilčių suei
gos. Draugovių sueigas vedė sktn. G. 
Venclauskaitė, psk. L. Manumaitytė, psk. 
Namajūnas.

Bal. m. 27 d. uosto laivu „Aušra“ visi 
sąskrydininkai buvo išplaukę į žavingąją 
jūrą. Laivas skautus-es pavežiojo apie 
32—40 klm. Tai puiki kelionė!

Kelis kartus buvo progos visiems ri
kiuotai gražiai pereiti Klaipėdos miestą. 
Įspūdinga eisena įvyko bal. m. 27 d. vaka
re. Nuo V. D. gimnaz. sąskrydininkai nu

vyko į kapines ir prie žuvusių vaduojant 
Klaipėdą kapo padėjo gėlių vainiką ir, 
orkestrui griežiant, sukalbėjo maldas. Iš 
kapinių ta didinga eisena, lydima daugy
bės žmonių, nuvyko prie gubernatūros, 
kur balkone pasirodžius gubernatoriui p, 
V. Kurkauskui ir skautišku budėk pasi
sveikinus, buvo sukeltos didelės ovacijos. 
P. Gubernatorius sąskrydininkus širdingai 
pasveikino, linkėdamas dar labiau pažinti 
ir pamilti mūsų pajūrį ir tą meilę plačiau 
skleisti. Orkestras sugrojo „Lietuviais 
esame mes gimę...“ Iškėlę dar kartą p. 
Gubernatoriui ovacijas, sąskrydininkai 
nuvyko į V. D. gimnaziją.

Skiltininkai nakvojo ir valgė (visad 
skautams vaišingose) 6 p. p. kareivinėse, 
o skiltininkės — mokytojų seminarijoje. 
Kursai, išskyrus užsiėmimus lauke, ėjo 
Vytauto Didžiojo gimnazijos rūmuose. 
Darbas prasidėdavo 8 vai. rytą ir, su 
pertraukomis, tęsdavos ligi 22—23 vai.

Sąskrydžio vadu buvo sktn, K. Pal-

Motina, motinėle, motute.
Mama, mamele, mamyte.
Tokiais ir dar kitokiais maloniniais žo

džiais kreipiamės į savo motiną. Tokiais 
ir dar kitokiais žodžais vadinam tą bū
tybę, su kuria niekada nenutrūksta mūsų 
širdies ir sielos ryšiai nuo pat mūsų atsi
radimo ligi paskutinio akimirksnio.

Ir niekam tiek nėra pasakyta maloni
nių žodžių, kaip motinai. Nė viename žo
dyje nėra tiek širdies, kaip tame viena
me žodyje — motina.

Taip, daug yra gražių žodžių susa
kyta, daug gražių dainų pridainuota, pui
kių kalbų prikalbėta ir mergelei lelijėlei, 
ir berneliui dobilėliui, ir didžiam karaliui, 
ir šviesiam genijui, bet niekam nėra taip 
širdingai, taip kukliai ir taip tikrai pasa
kyta ir padainuota, kaip motinai.

Kodėl?

Štai verkia lopšelyje kelių mėnesių kū
dikis. Jis kažin ko skundžias, kažin kuo 
nepatenkintas: ar valgyt nori, ar nepato
gu jam savo guoly.

Atėjo motina, paėmė kūdikį, ir jis 
nutilo, nurimo.

Kūdikis nepažįsta dar tos moteriškės,

A. Saulaičio foto, 
čiauskas, komendantu psktn. Skėrys ii 
skaučių vedėja — psktn. L. Manumaitytė. 
Sąskrydyje visą laiką buvo ir vyriausias 
skautininkas pulk. Šarauskas bei kiti vyr. 
sk. štabo nariai.

Sąskrydžio pasisekimui labai daug 
pasidarbavo Klaipėdos skautų-čių vado
vai, skautų bičiuliai ir skautai.

Didelis darbas, kuris vyko tas 4 die
nas, yra ne tik naudingas skiltininkų la
vinimui, jis dar labiau yra brangus realiai 
susiartinti su mūsų pajūriu. Ir šia prasme 
sąskrydyje daug padaryta. Tik reikėtų, 
kad ten pasėta.sėkla toliau būtų palaiko
ma, dygtų, augtų ir neštų laukiamų 
vaisių.

Skiltininkai daug patyrė, daug išmoko, 
daug sau rūpimų dalykų išsiaiškino. Bet 
tai tik pradžia. Jų lavinimas, prasidėjęs 
tais sąskrydžiais, turės sistemingai eiti ir 
toliau. •

Linkime gero pasisekimo.
Baltas Juodvarnis.

bet jaučia jos rankas, supranta jos balsą, 
numano, kad iš jos patenkina savo alkį, 
gauna patogumų.

Jis nežino dar, kad tai yra jo motina, 
bet jauste jaučia, kad ta moteris jam rei
kalinga, kad jis su ja neatskiriamai su
rištas.

Linksmai žaidžia pusantrų metų vai
kelis. Laksto, bėgioja, juokias. Pasipynė 
jam kojelės, pūpt parkrito, skaudžiai už
sigavo. Verkia šaukia, atsikelt negali. 
Bet štai prišoko motina, paėmė vaikelį, 
ant rankų, priglaudė, paguodė.

Ramu, lengva pasidarė vaikeliui ir 
nebeskauda.

O, jis gerai žino, kad ir toks dar ma
žutis, kad mama visokius nesmagumus 
gali pašalint ir skausmus atimt ir nu
ramint.

Jis gerai žino, kad mama moka tokių 
žodžių pasakyti, nuo kurių širdelei tuo
jau palengvėja, ji moka taip paglostyt ir 
paglamonėti, jog nieko brangiau ir ma
loniau nėra.

Jonukas jau dvylikos metų. Atskirai 
sau guli, pats patalą taisos. Mama dar 
prieš kelerius metus yra pasakius:

— Joneli, dabar jau tu paaugęs vai
kas, daug ką pats gali pasidaryt. Ir patalą 
dabar jau pats klokis.

— Gerai, — sako Jonukas.
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^PaDasacis skautui
Jau pavasaris miškuose 
kelia puotas ir juokauja. 
Saulė šilko vystykluose 
beria spindulius su sauja.
Ei gana, gana namuose, 
skautei Renkis į kelionę — 
Miškai čiauška, žaisim juose, 
paukščių dainas pavilioję.
Skautų dainos, skautų juokas 
plauks miškais —žavės padangę, 
Degs laužai ir dūmai tuoksis 
su tamsa, puotą surengę.
Mes dainuojam, šokam, šokam 
ajie laužą žalioj girioj.
Ei, mes, skautai, net su špokais 
čiulbam, giedam, linksmu^ vyra .

O r ū n as.

Ir jam net smagu buvo iš pradžios, 
kaip ir kiekvienam vaikui, kurs pats sa
varankiškai gauna ką daryt. Bet paskui 
Jonukas kitaip pasijautė. Kad ir kažin 
kaip stengdavos gerai pasitaisyti patalą, 
vistiek nesmagu jam būdavo gulėt. O kar
tais visai nemielas pasidarydavo jam savo 
paties klotas patalas, vargingai vartyda
vęs nuo vieno šono ant kito, kol užmig
davo, ir lyg gaila būdavo ko, lyg ilgu, 
liūdna.

Jonukas nebuvo pamiršęs dar tų 
ankstybosios jaunystės dienelių, kada 
mama klodavo jam patogų guolį. Ir ilgai 
dar Jonelis atsimindamas šaukdavęs 
mamos:

— Mama, ateik pataisyk man patalą. 
Tu moki taip padaryti, kad nieko jau 
netrūksta.

Mama niekada neatsisako, kad tik 
gali. Ateina, pertaiso jo paties pasiklotą 
jau patalą, paguldo, užklosto, ir Jonukui 
visai kitaipI Niekur nespaudžia, visur 
minkšta, patogu, miela, net toks smagus 
juokas ima. Jonelis juokias, šypsos iš 
džiaugsmo, iš pasitenkinimo, ir užmiega, 
ir užmigęs dar šypsos.

0 motina nieko, rodos, nepridėjo ir 
neatėmė; tas pats čiužinys po šonu, tas 
pats priegalvis po galva, tas pats apklo
tas iš viršaus.

Tik rankos ne tos pačios, kur patalą 
taisė.

— 0 Marytė ragaišį su sviestu kanda.
— Aš pati vakar perpietę padėjau 

mamai pyragą kepti, — sako Katrytė. — 
Pasiprašiau mamos, kad tik skanesnį iš
keptų, daugiau kiaušinių pridėtų, pieno 
pripiltų.

— Tai tu ir mums gali užteikt savo 
pyrago paragaut, — sako Petrukas.

— Gerai, — sutinka Katrytė. — Ry
toj pasiprašysiu mamos — dar daugiau 
gausiu.

Tuo tarpu Marytė prasidaro liepinę 
dėželę ir parodo:

— O še, man mama medaus įdėjo.
Jonukas, Petrukas ir Katrytė supuolė 

prie Marytės ir linksmai žiūri į dėželę.
— Medus geras daiktas, — sako jie. 

— Nors ant piršto galo užtepk mums, 
Maryte.

— Gerai, — sako Marytė, — bet pa
laukit: pirmiau Onutę pavaišinsiu.

Onutė buvo mažiausia iš jų visų. Kai 
kiti vaikai valgė, ji taip pat išsiėmė rie
kelę duonos su sviestu ir kukliai valgė. 
Ji sėdėjo nuošaliau ir nesikišo į kalbą, 
nes į tokią kalbą ji netiko. Kai vaikai 
smagiai kalbėjos ir sakės, ką kuriam jų 
mamos įdėjusios valgyt, ko kuris pasi- 
skyręs, pasiprašęs savo mamos, Onutė 
susimąsčius kramsnojo savo duonelę, pa
galiau nepabaigė nė tos riekelės, susivy
niojo į skudurėlį ir įsidėjo į krepšiuką.

Onutės duonelė buvo skani, gryna, 
sviestas šviežus — geriau nereikėjo. Bet 
Onutės duonelė buvo ne mamos riekta 
ir sviestas ne mamos užteptas. Namie ji 
negalėjo taip pasikalbėt ir pasiprašyt, 
kaip čia tie kiti vaikai, kas jai būtų ma
loniau, kas geriau. Namie jos niekas ne
klausė; ko tu, Onele, norėtum? kas tau 
geriau būtų?

Onutė buvo našlaitė, neturėjo mamos, 
gyveno pas svetimus. Nesiskundė mer
gytė ir negalėjo skųstis, nes šeimininkė 
gerai ją laikė. Bet liūdna buvo Onutei, 
kad neturėjo ji kam sakyti: mama, ma
myte, ar negalėtum iškepti man skanų 
paplotėlį, ar negalėtum nupirkti žydrą 
kaspiną, šilko siūlų siuvinėti!..

— Valgykiva, Onute, medaus, — sako 
geraširdė Marytė. — Išsiimk savo duoną 
su sviestu. Juk tu tiek maža tevalgei. O 
duona su sviestu ir su medum labai 
skanu.

Onutė pasidalino su Maryte savo duo
ną ir užsitepė medaus.

Ji smagesnė pasidarė. Valgydama sal
dų medutį, ji prisiminė Marytės mamą ir 
dėkinga pasižiūrėjo į savo draugę. Štai 
dabar jai rodos, kad Marytės mama, dė
dama Marytei medaus, atsiminė ir ją, 
kuri neturi mamos.

Gardžiai valgo Onutė ir kažin ką gal
voja. Ji pati nesupranta, nesuvaiko savo 
minčių ir tų žodžių, kurie pinas jos gal
velėje, bet iš daugybės jų aiškiai išsi
skiria vieną: mama, mamyte, motinėle. 

Tik ji negali balsu to mielo, brangaus 
žodžio pasakyt. Ji neturi kam to žodžio 
pasakyt.

Žiaurus karas. Kulkosvydžiai tarškia, 
aeroplanai ūžia, armotos gaudžia, žemė 
dreba, visokie dūmai akis ėda, trošku.

Jaunas vaikinas guli kniūbščias drėg
nam griovy ir laukia. Laukia baisaus 
puolimo. Kas bus puolimui pasibaigus — 
nežinia. Gal mirtis...

Jis ką tik mąstė. Prisiminė mergelę 
mylimą, toli paliktą, prisiminė brolius, 
seseris, tėvą, motiną, Dievą...

0, taip. Tokią valandą negalima ne
prisiminti Dievo, nes gal... arti Jo teis
mas.

Jaunuolis mąsto apie Dievą. Vienu 
akimirksniu perleidžia mintimi visą savo 
gyvenimą. Bet iš visų vaizdų, iš visų 
daiktų ir būtybių pagaliau viena tiktai 
tepaliko užpildžius visą jo sąmonę, viena 
tiktai teatsistojo jo akyse taip gyvai, taip 
vaizdžiai — tai motina. Paskui jam ėmė 
maišytis į vieną — Dievas ir motina ir 
vėl motina...

Pasigirdo baisiausias dundėjimas, ne
apsakomas triukšmas ir rėksmas. Tai 
puolimas.

Visi kyla iš savo drėgnų griovių ir 
puola. Pakilo ir jis ir dar daugiau tokių. 
Skubina bėga. Bet nematoma ranka pa
taiko, ir jaunuolis sklystelėja rankomis, 
krinta. Krisdamas jis ištaria vieną pasku
tinį žodį — motina!

Kas gi ji yra ta motina? Kam jos 
vardas toks brangus ir toks mylimas?

Motinos negalima žodžiais apsakyti. 
Ją galima tiktai jausti. Dėl to ar neturi
me mylėt ir brangint savo motinos, kad 
aar labiau ją jaustume, kad dar labiau 
mylėt išmoktume?

Daug yra pasaulyje žmonių protingų 
ir gudrių, bet maža tėra tokių, kurie turi 
širdį mylinčią.

0 pasauliui reikia daugiau širdies, 
kad būtų jis ne tik gražus, bet ir mielas.

Tiktai širdis daro gyvenimą mielą, 
nes kur nėra širdies, ten nėra meilės, 
kur nėra meilės, ten šalta ir tamsu.

Mylėkime savo motiną ir per ją mo
kykimės mylėti, kad šilta visiems būtų 
ir jauku. A. Giedrius.

Būrys piemenėlių pagiryje gano. Čia 
ir Jonukas, čia ir Petrukas, čia Katrytė, 
Marytė ir Onutė.

Prisiganė galvijai, sugulę atrają kram
to, prieš saulutę šildos. Ir piemenėliai 
susimetė į būrelį. Ant sauso griovio kran
tų susėdę, išsiima savo užkandžius ir 
kalbas, valgo.

— Ko tu, Petruk, turi įsidėjęs?
— Man mama kiaušinių išvirė ir dar 

sviesto ant duonos užtepė — storai, 
storai.

— O man skanios dešrelės nupjovė. 
Visai tokios, kokios aš noriu.

— O ve Katrytė pieną traukia, pyra
gą valgo.

Su atgimstančiu pavasariu į gamtą!
Tik tas jaus tikrą gamtos grožį, jai meilę ir s: u m; lonun ą, kas lengvai vilkėdamas

Tiekimo skyriaus kelionmaišiais
keliaus po savo ar 
tolesnes apylinkes- 

Lengvi, gražūs, patogūs kelionmaišiai įvairaus dydžio ir spalvų.
Kaina 8, 10, 12 't

Kreiptis: Vyr. Skautų Stabo, Tiekimo Skyrius
Kaunas, Nepriklausomybės a. 4, telefonas lO'/l.iwHnmi
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LORDO BADEN-POWELLIO
LAIŠKAS SKAUTAMS

Skautu sąjūdis jau egzistuoja daugiau 
kaip 25 metus. Tame laikotarpyje jis yra 
įrodęs, kad jo organizacija ir auklėjimas 
yra pagristas reikiamais pagrindais, kad 
galėtų ir toliau vystytis kaipo tautinės ir 
pasaulinės vertės institucija.

Lordas R. Baden-Powellis.

To tikslo siekdami mes nuolat žengia
me pirmyn.

Pasaulinis mūsų darbo aspektas yra 
išsivystęs visiškai automatiškai ir žada 
nuostabių galimumų ateičiai.

Skautų sąjūdžio politika yra nekreipti 
dėmesio i luomo, tikėjimo, spalvos ir ša
lies skirtumus. Visi, kurie priima mūsų 
Įžodžius ir Įstatus, yra mielai priimami Į 
mūsų draugiją.

Dalinis sąjūdžio tikslas yra praplėsti 
mūsų būsimųjų piliečių akiratį, kad jie 
galėtų imti plačiau žiūrėti ir siekti savo 
tėvynės ir artimo, o ne vien tik vienos 
kurios bendruomenės dalies gerovės.

Apie JĮ8 valstybės yra priėmusios 
skautybę. Daugeliu atveju jos yra ją 
priėmusios todėl, kad ji tiesioginiai pade
da jų auklėjimo sistemoms.

Plačiai priimta visame pasaulyje ir 
vienoda uniforma, ir tai smarkiai priside
da prie brolybės jausmo išugdymo skautų 
tarpe. Kas ketveri metai surengiamas 
„Jamboree” arba pasaulinė stovykla 
skautams iš visų šalių. Kas ketveri metai 
panaši stovykla rengiama ir skautams 

vyčiams. Tarputiniais metais Įvairiuose 
kraštuose rengiamos mažos stovyklos, Į 
kurias kitos tautos kviečiamos atsiųsti 
savo kontingentus.

Šitaip sudaromų asmeninių kontaktų 
dėka jaunimui ne tik Įsąmoninama, kad 
svetimšaliai galų gale nėra tokie svetimi, 
bet ir užsimezga asmeninės draugystės, 
kurios palaikomos korespondencija arba 
revizitais. Be to, vadai pasijunta jungia
mi ir Įkvėpiami didžio bendro idealo. Ši
tokiu būdu tarp busimųjų daugelio vals
tybių piliečių yra pradėjęs plačiai kles
tėti draugingumas.

Vykdydami šią tarptautinės geros va
lios skatinimo idėją, mudu su Skautų Še
fe keliaujame aplink pasauli. Praleidę 
mėnesį Australijoje, kur dalyvavome 
Australijos „J amboree”, kitą mėnesį ir 
praleidome Naujoje Zelandijoje, o po to

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS 
yra skautybės judėjimo pagrindas.

BERNIUKAMS
Vikt. Kamantauskas,

vyr. sk. štabo užsienių dalies vedėjas, iš
vertęs lordo Baden - Powellio knygą 

Skautybė Berniukams. 

ketiname pasimatyti su skautais Ameri
koje, Kanadoje ir Newfoundlande.

Mes turime vilties grįžti Į Europą, 
kad galėtume dalyvauti pasauliniame 
skautų vyčių sambūvyje Švedijoje liepos 
mėn. pabaigoje ir aštuntoje tarptautinėje 
skautų vadų konferencijoje, kuri Įvyks 
tuoj po sambūvio.

Šis antras pasaulinis skautų vyčių 
sambūvis bus dar vienas Įžymus žingsnis 
skautų sąjūdžio istorijoje. Vyčiavimas 
greitai virsta pasauline brolija, kuri, val
doma skautų Įžodžiu ir Įstatais, bus tarp
tautine geros' valios ir paslaugos brolija.

Todėl kiekvienam skautui vyčiui kar
tu su didžia proga tenka ir didi atsako
mybė, — atsakomybė savo gyvenimu ir 
darbais Įrodyti, kad draugingumas ir pa
slaugumas kitiems gali tapti kiekvieno 
žmogaus Įprastine praktika.

Jei tai bus pakankamai išvystyta, vi
same pasaulyje bus išugdyta nauja dva
sia. Tos dvasios Įsiviešpatavimas suteiks 
tvirtus pamatus Dievo karalystei žemėje, 
tarp žmonių viešpataujančios taikos ir 
geros valios dėka, Įkurti.

Išvertė Vikt. Kamantauskas.

Ši lordo Baden-Powellio knyga, labai vy
kusiai išversta ir sulietuvinta, yra auto
rizuotas skautybės įkūrėjo veikalas lietu

vių kalba.
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GRAŽIOJI ŠVEDIJA LAUKIA LIETUVOS SKAUTU

RADIO KALBA 
.pasakyta

ŠVEDIJOS PRINCO GUSTAVO 
ADOLFO

1935 m. balandžio 23 d.
Skautai ir skautininkai, brangūs bičiu

liai įvairiuose kraštuose.
Skautai visame pasaulyje šią dieną 

džiaugsmingai švenčia. Šiandien Šv. Jur
gio, skautų globėjo šventė. Jis mūsų 
idealas. Mes žiūrime į jo gyvenimo le
gendą kaip į vienintelį tikrą pavyzdį to, 
kuo skautų gyvenimas turi būti.

Princas Gustavas Adolfas.
Skautas turi atsiminti, kad turi visa

dos iš paskutiniųjų stengtis ir vykdyti 
savo geriausius pasiryžimus. Jei nemoki 
to daryti, tai stenkis prisiminti, ką Šv. 
Jurgis darė legendoje. Greitai suprasi, ką 
visa tai reiškia, ir pamatysi, kad visa tai 
nėra taip sunku, kaip tau rodos. Atsi
mink daryti tai, ką dera. Gal paklausi, 
ką gi dera daryti? Norėčiau atsakyti į 
tavo klausimą, pasakydamas: būk geras 
visiems, klausyk savo vadų ir būk nusi
žeminęs prieš Dievą ir vykdyk jo įsa
kymus.

Apie šituos dalykus ir daug kitų skai
tai ir išmoksti, jei tikslingai ir atidžiai 
studijuoji skautų įstatus. Visose šalyse 
skautų įstatai. yra tie patys, ir net jei 
redakcija kartais ir kiek skirias, prasmė 
visados lieka ta pati. Skautų įstatai yra 
mūsų geriausias padėjėjas kiekvienoje 
padėtyje. Mes visi dėkojame mūsų bran
giam šefui už tai, kad jis juos mums su
teikė tais 10 trumpų sakinių.

Mums visiems labai naudinga, kad 
mūsų įstatus skautai pripažįsta visame 

pasaulyje. Dėl to jaučiamės glaudžiau 
susijungę ir geriau vieni kitus suprantą.

Mūsų šefas kartą pasakė, kad skautų 
sąjūdis yra svarbus taikos veiksnys. Aš 
esu visiškai tikras, kad jo tiesa, nes jei 
galima užauginti visų tautų jaunimą my
lėtis ir gerbtis, kaip kad tikri skautai ir 
turi daryti, taika virstų tikrove. Na jei 
mes net ne visiškai galime įgyvendinti 
tuos lūkesčius, bus ne maža paspirtis, jei 
didžioji skautų dauguma mokės vertinti 
ir suprasti vienas kitą.

Jei tik apie tai pagalvosite, pamatysi
te, kad tai, kad skautai susirenka sa.vo 
metinei šventei tą pačią — Šv. Jurgio •— 
dieną, yra visuotinio susipratimo pažy
mys. Jūs visi galvojate apie tą patį da
lyką ir jūs visi turite vilties padaryti gerą 
darbą. Tik liūdna, kad mes negalime pa
matyti vieni kitų, pasikalbėti vieni su 
kitais ir apsvarstyti įvairias mums vi
siems bendras problemas.

Gera priemonė mūsų judėjimui plėsti 
ir mūsų judėjimui visame pasaulyje 
skleisti yra tie tarptautiniai susivažiavi
mai, kurie vadinami Jamborees arba 
skautų vyčių susibūrimais. Šiemet mes 
vėl turime progą susitikti ir apsvarstyti 
savo bendras problemas. Mes, švedai, 
esame pasiėmę šių metų vyčių sąmbūvio 
surengimo atsakomybę ir malonumą. Tą 
uždavinį mes vertiname ir laikome savo 
ne maža garbe.

Dabar leiskite man Ši tą papasakoti 
apie mūsų planus šiam susivažiavimui. 
Mes norime surengti tikrą skautišką, o 
ne periodinę stovyklą. Mes norime su
teikti jums galimumo pagyventi tikru 
skautišku stovykliniu gyvenimu, taip pat 
suteikti progą pabendrauti su skautais 
iš įvairių kraštų. Stovykla, yra visiškai 
izoliuota ir bus sunkiai prieinama turis
tams ir svečiams. Tai, mūsų nuomone, 
tiktai pliusas. Ji bus kraštutinėje Stokhol
mo salyno dalyje, to didžiulio vingiuotų 
kanalų ir uolotų salų, kurie dengia Šve
dijos pajūrį kokį 100 mylių už jų sostinės, 
labirinte. Nuo kranto arti stovyklos ma.- 
tysite atvirą jūrą, Baltiją. (Stovyklavime 
yra visiška dykuma. Stovyklos ribose yra 
tiktai 2—3 maži nameliai. Mes turime 
vilties, kad jūs įvertinsite tą dykumą, 
kuri, man rodos, bus visai panaši į tai, 
ką jūs esate įpratę vadinti dykuma na
mie, bet yra tipinga Švedijai, ypač 1.000 
salų sričiai.

Turiu vilties, kad jums patiks mau- 
dikliniai patogumai. Mūsų stovykla ne
bus panaši į daugumą stovyklų, kur kar
tais sunkiai jaučiamas sunkumas gauti 
švaraus ir šalto vandens maudytis. Čia 
visi jūs galėsite, iššokę iš savo palapinių, 
iš ryto, pūkštelti į vandenį. Galėsite, 
kaip tinkami, nerti į vandenį nuo uolų 
ir nuo smėlio pliažo.

Kaip kad ja.u esu sakęs, norime pa
daryti tikrai puikią stovyklą, ir mes ją 
atidarysime svečiams tiktai sekmadieni 
ir atidaromosios dienos popietę. Tiems, 
kurie norės dalyvauti, bus surengta 24 
valandų iškyla. Mes norime, ka.d jūs visi 
jaustumėtės kaip namie ir darytumėte, 
ką tinkami, todėl nesame nustatę griežtos 
programos įvairioms dienoms. Tai, turiu 
pasakyti, visados geriausias dalykas. 
Skautui ypatingai malonu turėti galimu
mo užsiimti be vadų ar vyresnių pagel- 
bos. Tikrai svarbu, kad skautas mokėtų 
sava rankiškai verstis ir nesijausti pasima
tęs nepažįstamų ir svetimtaučių draugi
joje. Tiesą pasakius, skautas nėra nepa
žįstamas kitiems skautams, jis yra jų bi
čiulis ir brolis. Kodėl taip yra? Galiu 
atsakyti į tą klausimą, pakartojęs tai, ką 
pasakiau prieš kelias minutes, kad visa 
tai priklauso nuo mūsų bendrų skautų 
Įstatų, kuriuos turime turėti, ir kuriuos 
mes visi mielai sekame. Pagalvojus, iš 
tikrųjų, nuostabus dalykas, kad visi mes 
skautai priklausome prie tos pačios vi
suotinės brolijos, vis tiek, kur mes gy
ventume. Mūsų šūkis yra vienas ir tas 
pats. Mes su entuziazmu atsiliepiame į 
raginimą „budėk” tuo puikiu atsakymu 
„vis budžiu”. Ką mes turime daryti? 
Pasakyčiau, kad mes esame pasižadėję 
visados budėti daryti tikrų skautų žygius, 
atlikti savo pareigą Dievui, savo kaimy
nams ir sau patiems.

Visados turime prisiminti savo šūkį. 
Šv. Jurgis vykdė tą šūkį, nors jis ir ne
buvo surašytas žodžiais. Kaip jis visados 
buvo prisirengęs aukotis geram žygiui 
atlikti, taip ir mes turime būti prisiren
gę. Stenkitės iš paskutiniųjų ir būkite pa.- 
sirengę kiekvienoje padėtyje aukoti savo 
malonumus ir patogumus padaryti tam, 
kas dera, net ir jei nėra jokių rašytinių 
įstatymų. Todėl, skautai', būkite kaip Šv. 
Jurgis. ,

Skautai, budėkite!
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SKAUTAS MOKOSI UGNIAGESIAMS 
PADĖTI.

Geg. m. 4—14 d. yra priešgaisrinės 
propagandos savaitė. Visų dėmesys nu
kreipiamas į kovą su gaisrais, kurie tiek 
daug žalos Lietuvai padaro. Skautas-ė šią 
savaitę taip pat nenuleidžia akių; jis ir 
rankas pakelia konkrečiai lavintis ugnia- 
gesyboje, mokosi gaisro atveju tiekti pa
galbos artimui ir padėti ugniagesiams bei 
policijai.

Skautui, kurs visada pasižymi draus
mingumu ir nori patarnauti, išmokti ug- 
niagesybos yra nesunku. Tik reikia šiek 
tiek padirbėti. O tai juk skautui vienas 
malonumas.

Krapinai jyxjiuoja
Iškeliaujame į laukus
Žaliom pievom, vėjais plaukiam 
Mes skautai!

Pasipuošę miškai stovi, 
Laukia, laukia savo brolių — 
Mūs’ skautų.

Jau upeliai ten čiurlena, 
Medžiai šnera — teikia peną — 
Mums skautams.

IŠKYLAVIMAS
Pradedame gyventi gražiausi metų lai

kotarpi — pavasarį. Kiek gamtoje grožio, 
kiek sielai džiaugsmo! Taip lauktas ir 
taip smagus pavasaris jau tikrai atėjo.

Su pavasariu keičiasi skauto-ės veiki
mo programa. Neužilg bus vasara — sto
vyklų ir didelių kelionių po gimtąją šalį 
metas. O pavasarį kaip tik tiems daly
kams tinka ruoštis ir daryti įvairias iš
kylas artimesnėse apylinkėse.

Pažinti tėvynę, savo gimtąją žemę, sa
vo žmones reikia ne iš knygų, bet gyve
nime. Reikia visą gražiąją mūsų šalį iš
vaikščioti savo kojomis, reikia visa pa
matyti savo akimis, reikia visa savo 
skaidria siela išgyventi ir jausti. Nuo jū
ros ligi Dzūkijos, nuo marių ligi Aukštai
tijos, nuo kapsų ligi Šiaurinės Lietuvos, 
visur būti, visur lankytis, visur pamatyti.

Tai viso krašto pažinimas.
Bet pradėti reikia nuo savo gyvena

mos vietos. Visi keliai, keleliai ir takai, 
visos ežios ir vagos tebūnie, skaute, tavo 
kojomis išvaikščiotos.

Ir žmonių gyvenimas, ir žymios vietos, 
ir gamta, ir laukai — kiek turi grožio ir 
kiek teikia džiaugsmo jaunai skauto sie
lai.

Iškylavimo meną, kaip stovyklavimo ir 
k., mūsų šalyje įkurdino skautai-ės. Šian
die iškylavimas yra labiau paplitęs, kaip 
seniau. Bet jis dar nėra pasiekęs savo ge
rumo ribos. Čia skautai-ės gali ir turi 
daug daug padaryti.

Šis trumpas straipsnelis, kuris nėra 
tuo reikalu pirmas ir nebus paskutinis 
Sk. Aide, šiek tiek patars pradedantiems 
iškylauti.

Iškylavimui nereikia daug pinigų, rei
kia noro ir vieną kartą pabandyti (toliau 
eis kuo puikiausiai!).

Pradedam.
Iškylavimu, kaip pats žodis sako, va

diname tam tikrus išvykimus, turinčius 
krašto ar vietovės pažinimo ar pan. tiks
lus.

IŠKYLŲ TIKSLAS.
Nevaikščiok be tikslo — nevėplinėk. 

Net gatve eidamas susirask užsiėmimą — 
žiūrėk, stebėk judėjimą, skaičiuok ir p 
Prieš kur eidamas, apsimąstyk ko, kur, 
kokiam laikui, su kuo, kada eisi, kada 
grįši ir p.

Savo iškylai gali pasirinkti tikslą:

1. Aplankyti kokią vietą.
Nuvyksi apžiūrėti naujai statomo tilto, 

trobesio, pamatyti žemės ploto, gamtos 
prajovo ir p. Labai naudinga sistemingai 
aplankyti žymesnes vietas savo apylinkė
je: piliakalnius, bažnyčias, kapines, mo
kyklas, tam tikrus (bičių, gyvulių, paukš
čių ir k.) ūkius. Gražios vietos, miškai, 
laukai, trobesiai, kuriuos aplankysi, ne 
tik teiks malonumo, bet praturtins ir ži
nijos sritį. Apsilankęs, pamatęs kiekvieną 
kartą šį tą išmoksi.

Pirmiausia aplankyk visas svarbesnes 
vietas savo apylinkėje.

2. Ištirti kelią.
Eidamas keliu, kurį nori ištirti, pada

rysi topografinių nuotraukų, kelio krokį. 
Surinksi žinių, naudingų kitiems, kuriems 
savo žygiu ruoši patarnavimą. Gali eiti 
jau esamu keliu (plentu, vieškeliu, lauko 
keliu) arba gali savo kelionę ar jos dalį 
atlikti (jei esi laisvas pasirinkti; taip eiti 
bus įdomiau) lauko keleliais, takais, ežio
mis ir p.

Keliaudamas baidare ar laiveliu gali 
ištirti vandens kelius (upėmis, ežerais).

3. Atlikti žaidimą.
Jūsų draugovė ar skiltis žaidžia juk ir 

„užmiestinių žaidimų", kuriuos žaisdami 
išsiskirstote po laukus; sekate pėdsakus, 
šliaužiate, sėlinate, bėgate ir t. t. Žaisti 
laukuos ir miškuos labai labai įdomu. 
Toks žaidimas — iškyla ir sveikatai labai 
naudinga. Prisidėk, kad jūsų žaidimai lau
kuos dar geriau praeitų.

5. Pasimatyti.
Čia nekalbama apie gana juokingai 

atrodančius gimnazistų „pasimatymus“, 
kuriais skautas-ė užsiimti neturėtų turėti 
laiko.

Vasarą ar kokių atostogų metu labai 
įdomu aplankyti gerus draugus, pasima
tyti su pažįstamais.

Laisvą dieną, šventadienį ar p. labai 
tinka nuvykti ten. Pėsčiam, dviračiu ar p.

Taip turėtų vienos apylinkės skautai 
savo tarpe vasarą susirinkti.

5. Pažinti apylinkę.
Tai labai naudinga ir įdomi iškyla. 

Vykstama į tam tikrą apylinkę ir ten kiek 
laiko naudingai žvalgomasi, vaikščiojama 
ir t. t.

Tokių iškylų — pažinti apylinkes — 
reikia vis daugiau.

Tad greičiau, greičiau į gamtą! 
Miestų mūrai jau apkarto 
Mums skautams!

Orūnas.

6. Studijuoti gamtą.
Iškylos, turinčios tikslą studijuoti gam

tą, gyvulių bei paukščių gyvenimą, kol 
kas, nekalbant jau apie kitus, ir pas 
skautus yra ne taip dažnas dalykas. O tu
rėtų būti dažnas.

Pažinti gamtą, pažinti žvėrių, gyvulių, 
paukščių, vabzdžių gyvenimą yra nepa
prastai naudinga, o skautams tai ir būti
na.

Daugiau iškylų, turinčių tikslą pažinti 
gamtą!

7. Atlikti uždavinį.
Skautas-ė nėra tik teorijos žinių turįs 

jaunuolis-ė. Jis puikiai moka savo žinias 
pritaikinti gyvenime. Pionerijos darbai, 
pėdsėka, gamtosaka ir daugelis kitų daly
kų yra plačiausios sritys skauto-ės prak
tiniam veikimui. Atlikti daugelį progra
mos praktinių darbų dažnai tenka išky
laujant.

8. Padaryti foto nuotraukų.
Kiekvienas skautas skatinamas būti 

foto mėgėju. Foto skauto gyvenime daug 
reiškia. Gerų nuotraukų galima padaryt1 
darant specialias iškylas.

9. Rinkti tautosaką.
T ietuvos skautai dar ilgus metus turės 

svarbų ir gražų uždavinį — rinkti tauto
saką. Sk. Aidas yra plačiai rašęs apie 
tautosakos rinkimą. Tam darbui specia
lios iškylos kaip tik yra būtinos.

10. Padaryti gerą darbą.
Iškyla, turinti tikslą padaryti gerų 

darbų, skautui ar skilčiai neturėtų būti 
retas dalykas. Kiek geriems darbams yra 
progų mieste; kiek jų yra laukuos ir kai
muos. Padėti panešti; pataisyti kelią; 
sutvirtinti tiltą; išlyginti griovį; nušluoti 
aikštę; išvalyti parką; sutaisyti kapą; pa- 
tiesinti kryžių; pastatyti begriūvantį stul
pą; nuleisti susitvenkusį vandenį ir t. t. 
ir t. t.

Tai čia tik mintys, kurios paskatins 
iškylaujančius nusistatyti savo iškylų už
davinius.

Pradžioje reikia užsibrėžti siauresnį 
tikslą, toliau, ruošiant sekančias iškylas, 
vis labiau jį plėsti, didinti ir įvairinti.
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PASIRUOŠIMAS.
Iškylos pasisekimas labiausia priklau

so nuo to, kaip jai pasiruošta. Čia trum
pai užsiminsime kelis pačius svarbiau
sius iškylai pasiruošimo klausimus.

Keliese eiti?
Iškylauti gali vienas, keliese (2, 3, 4) 

ar su visa savo skiltimi, ar, kartais, ir 
visa draugovė kartu.

Vienam nepatartina daryti iškylos to
liau ar ilgesniam laikui.

Skilties iškylos yra labai smagios, 
naudingos ir skautaujant būtinos. Skil
ties iškyla gali tęstis kelias (2—5, 6, 8 
ar 10 ir daugiau) valandas, gali būti ir 
naktinė (kada išvykus iškylon, ten palie
kama ir nakvoti), gali būti ir kelių (2—3) 
dienų. Bet skilties iškyla neturėtų da
ryti tolimų kelionių (nebent baidarėmis, 
dviračiais, traukiniu ar p.).

Ilgesni laiką ar tolimesnį kelią išky
lauti geriausia 2. Tai, gal būtų gali
ma pasakyti, yra idealiausias skaičius to
kiom iškylom.

Pasirink iškylai draugą.
Tai yra sunkus darbas. Iškylauti, ypa

tingai ilgesnį laiką, geriausia su labai ar
timu draugu. Kelionėje reikia daugiau 
rūpintis apie bendrakeleivį, kaip apie 
save. Bent 75% specifinės savo nuomo
nės dėl kelionės nusileisk bendrakelei
viui. Prieštaravimų neturėtų būti. Vienas 
žymus vyras yra kartą pasakęs, kad drau
gą pažinsi kelionėje. Tai labai didelė tie
sa. Todėl, dar prieš vykdamas į iškylą, 
pasirūpink susirasti tokį bendrakeleivį, 
kad kelionėje būtų mažiausia jam ir tau 
sunkumų.

Kelionėje taikomasi prie silpnesnio.
Susidaryk kelionės planą.

Išsiaiškink du klausimu:
1. kada eisi ir 2. kur eisi.
Nepradėk (jei nesi prityręs iškylau

tojas) iškylauti anksti pavasarį; nes pa
vasario naktys yra drėgnos ir šaltos.

Daugelis iškylautojų naktinei iškylai 
pasirenka laiką nuo šeštadienio popiečio 
ligi sekmadienio vakaro (arba net ligi 
pirmadienio ryto). Tokios savaitgalio iš
kylos mūsų sąlygose yra ir moksleiviams 
ir tarnautojams patogiausios. Jei iškylau
jama iš šeštadienio arba ankstų sekma
dienio rytą, skautui-ei yra būtina sutvar
kyti sekmadienio pamaldų reikalą baž
nyčioje. Kokį biaurų ir neskautišką įspūdį 
daro sekmadienį, kada žmonės eina į pa
maldas ar bažnyčioje garbina Sutvėrėją, 
jauni vyrukai kur pamiškėje slankioja 
apie palapines. Toks iškylose tvarkyma
sis yra priešingas skautų tradicijoms: 
skautas sekmadienį atlieka savo bažny
tines pareigas.

Iškylauti galima ir žiemą. Bet nakti
nių iškylų tada nepatartina daryti.

Kiekvienai savo iškylai pasirink tiks
lą. Jei dar kartu, savaime, nebus aišku, 
kur to tikslo siekiant reikia eiti, pasi
rink vietą, jei čia nesi iškylavęs, savo 
apylinkėje. Paskui iškylavimo ratą plėsk. 
Vis tolyn, vis platyn. Patirsi, kaip įdo
mu, miela, gražu. Apkeliauk visą Lie
tuvą.

Jei einate į mišką (valstybės ar pri
vatų) ir ten norite įsitaisyti palapines, 
reikia pasiprašyti savininko ar prižiūrė
tojo. Ten reikia saugiai elgtis. Švara, 
tvarka ir saugumas (ypatingai nuo gais
ro!). Išeinant vietą reikia taip sutvarky
ti, kad nebūtų jokio pėdsako, kurs paro
dytų čia stovyklos būta.

REIKMENĖS.
Iškylos (ypatingai ilgesnės) pasiseki

mas daug bendro turi su tinkamu išky-

Dabar atsi'skaitykime.
Gegužės mėn. 10 d. didieji Šefo jubi

liejaus konkursai baigsis.
Daug kartų šioje vietoje rašyta ragi

nant skautus-es dirbti, Šefo konkursų 
proga pakelti savo ir savo vienetų skau
tišką kokybę. Dabar jau atėjo laikas ne 
nurodyti, kaip dirbti, dabar reikia visus 
kviesti savo darbą sutvarkyti, paruošti 
jo apyskaitas.

Ligi geg. m. 10 d. skautai-ės dar gali 
energingai padirbėti, užbaigti egzaminus, 
sutvarkyti savo inventorių ir k.

Ligi geg. m. 20 d. visi draugininkai tu
rės tuntininkams pristatyti savo draugo
vių veikimo apyskaitas, pagal tam tikras 
vyr. sk. štabo nustatytos formos blankas.

Po to tuntininkai visų savo tuntų vie
netų veikimo apyskaitas patieks vyr. sk. 
štabui.

Vyr. sk. štabas nuspręs, kokios drau
govės yra tikrai per tą konkursų laiką 
didžiausią pažangą padariusios ir išrinks 
konkursų laimėtojus.

lautojo reikmenių pasirinkimu ir sutvar
kymu.

Uniforma.
Iškylaujant nėra geresnio ir patoges

nio rūbo už skautišką uniformą. Tai ide
alus iškylautojams apdaras. Marškiniai 
(bliuze), trumpos (būtinai) kelnaitės, uni
forminės kojinės, valtukė, kaklaraištis, 
diržas ir nešioti (nepaimk naujų) batai. 
Vėsesniam laikui gali pasiimti kokį megs- 
tinį ar šiltesnius marškinius apačioje. Ke
lionėje uniformą lengva išskalbti. Ji bus 
nuolat švari. O tai yra labai svarbu.

Lazda.
O kaip su lazda? Jau yra „prityru

sių skautų“, kurie iš visa pradeda ginčyti 
skautiškos lazdos reikalingumą. Viena 
laimė, kad tokie yra ne prityrę, o „pri
tyrę" (kabutėse). Ko gero, galėtų išky
lautojai netekti paties reikalingiausio ir 
naudingiausio kelionėje įnagio! Pasiimk 
sk. lazdą (130—170 cm ilgio). Ant jos už
rišk virvutę, kuri padės, jei kartais ne
galėsi rankoje lazdos laikyti, ją nešti už
sikabinus per petį (pan., kaip šautuvą).

Su maža lazdute neprasidėk. Palik ją 
miesto „puošeivoms“. Jiems lazda yra 
„prestižui", bet ne reikalui.

Kuprinė.
Dabar lengva įsitaisyti gerą, nesunkią 

karišką kuprinę (pigiai gausi sk. reikm. 
tiek, skyriuje). Kuprinę gali ir pats pa
sidirbti (o tai dar geriau!). Pati kuprinė 
neturi būti sunki; turi turėti ir „kišenius“ 
(skyrius smulkesniems daiktams). Spalva 
nesvarbu; gal geriausia būtų dengiama, 
mėlyna ar pilka.

Kuprinės raiščiai (per pečius) turi būti 
nesiauri. Kitaip draugai juokais sakys „be 
piga jam, jo siauri dirželiai".

Odinis maišelis.
Jei gali turėti nedidelį odinį maišelį 

prie diržo, turėsi daug patogumų. Čia su
dėsi smulkius pinigus, vaistų, gal kompa
są ir kit. smulkias (dažniau kelyje var
tojamas) reikmenes.

(B. d.). E. B. G. K.

Aiškinamės konkursų sąlygas
46. Ar gaus draugovė taškų už turi

mas draugovės nuosavybėje kuprines, ar 
tik atskiras skautas?

— Draugovė gaus taškų tik už skau- 
tų-čių turimas kuprines, kurios yra jų 
nuosavybė.

47. Kiek sk. lazdų gali turėti skautas?
— Kiek nori. Bet pakanka ir vienos. 

Konkursuos taškai dr-vei bus skaitomi 
tik už vieną skauto lazdą.

48. Ar bus užskaitoma dvi kuprinės 
vienam skautui?

— Ne! Tik viena.
49. Ar draugovės inventoriaus dėžė 

bus konkursuos įskaitoma?
— Ne. Sunku suprasti, apie kokią dė

žę kalbama. Dėžė nuo prekių nėra ta dė
žė, apie kurią mini konkursų sąlygos 
(III. B. 4). Skilties inventoriaus dėžės ap
rašymas ir brėžiniai buvo pr. m. įdėti Sk. 
Aide. Skilties inventoriaus dėžė tinka 
neštis iškylon, į pasirodymus, stovyklon. 
O paprasta prekių dėžė tam reikalui vi
sai netinka.

50. Ar bus konkursuos taškai skai
tomi už specialybes, kurios įgytos prieš 
pat konkursų pradžią?

— Ne, Konkursuos bus skaitomi taš
kai tik už tas specialybes, kurios įgytos 
1934.IX.9. — 1935.V.10. laikotarpyje.

51. Kur rasti skilties vežimėlio pro
jektą?

— Žiūrėkit knygoje Kaip Stovyklauti. 
Brėžinių buvo ir Sk. Aide.

52. Dr-vė įsigijo daug baidarių, už 
kurias konkursuos galės gauti taškų, 
paskui, konkursui pasibaigus, mananti jas 
parduoti ar loterijon išleisti. Kas bus?

— Nebeturės baidarių. Mielas, spėti
na, nori pasakyti, kad jūsų (o gal ir ne 
jūsų) draugovė įsigijo daug baidarių, kad 
konkursuos suskaitytų daugiau taškų, nes 
už baidares esą nemaža taškų užskaito
ma. Paskaityk Sk. Aido 7 nr. šiame sky
relyje atsakymus į 43 ir 44 klausimus. 
Be to, negalima tikėti, kad dr-vė, jei ji 
nėra vandens skautų draugovė (kuriai 
baidarės yra labai naudingos skautavimą 
ugdant), mestų tiek lėšų, laiko ir darbo 
taip mažai skautavimui naudingam inven
toriui, pav., baidarei. Dr-vėje pakanka 
kelių (gal 3—5) baidarių. Kam tas „daug", 
kaip sveikas sakai. O iš viso, tur būt, tą 
„daug" vartoji labai atvira burna... ir, ka
žin ar su pagrindu, spėji apie baidarių, 
po konkursų, pardavinėjimą bei loteriją.

54. Ar už skudučių komplektą drau
govei bus skaitomi taškai?

— Ne.
55. Ar bus konkursuos skaitomi taš

kai už uniformas, įgytas prieš konkursų 
pradžią?

— Taip. Svarbu, kad baigiant konkur
sus, skautas turėtų pilną savo nuosavą 
uniformą: valtukę, bliūzę su ženklais, kel
naites, blauzdines (getras), kaklaraištį, 
diržą, batus.

56. Ar už jūrų skautus galima, jų ne
egzaminavus, priskaityti draugovei taškų 
už plaukėjo ir irkluotojo specialybes?

— Ne. Gali būti ir jūrų skautas, bet 
dar neturėti pakankamai žinių ir prity
rimo, kokių reikalauja tų dviejų specia
lybių programos.
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Fisime ne su snaudaliais.
Vykdydami Šefo konkursus, turime la

bai geros progos pasirengti stovyklavi
mui: įsigyjame būtiniausio inventoriaus, 
palapinių, įsitaisome uniformas, išeiname 
patyrimo laipsnių programas, studijuoja
me specialybes ir t. t. Visa tai labai rei
kalinga tikram stovyklos gyvenimui.

Dabar turi labai rūpėti kitas, praktiš
kas klausimas — lėšų klausimas. Pata
riama: taupyti, atitraukti nuo pramogų, 
mažinti išlaidas, susirasti uždarbio (su
tvarkyti daržą, aptverti tvoras, ką nuda
žyti. išlyginti kelią, parengti silpnesnius 
mokinius ir t. t.) ir k.

Stovyklavimas neturi daug kaštuoti. 
Reikia valgyti nors sočiai, bet paprastai. 
Inventorių ir įsirengimus reikia savo ran
komis gamintis. Tai nieko nekaštuoja, o 
daug duoda. Pragyvenimo mokestį gal 
draugininkas galės taip sutvarkyti, kad 
galėsite ir natūra (mėsa, dešromis, duona, 
sviestu, sūriais, daržovėmis, miltais ir p.) 
mokėti

Apie būsimą stovyklą reikia jau dabar 
galvoti. Reikia ir ruoštis. Rankas sudėjęs 
nieko nesulauksi. 0 stovykla duoda ne tik 
daug praktinių žinių, bet ji jaunuolį ke
lia, ugdo ir turtina jo vidujinį pasaulį.

Stovyklos gyvenimas yra graži graži 
miško pasaka, kurią savo siela išgyveni — 
bet tuo ji yra dar reikšmingesnė.

B. J.

Naujosios Romuvos klišė. MIŠKINIS. A. Galdiko piešinys.

Miškinis musų tautosakoje.
Miškinio vardas nėra, mums svetimas. 

Neretai tenka ir dabar kaime išgirsti, 
kaip motina, bausdama savo nepaklusnų 
sūneli, sako: „Jei manęs seklausysi, ati
duosiu (tave) miškiniui, tegul jis tave 
neša j mišką”... Vaikelis nusigandusiom 
akytėm pažiūri į motiną ir prižada pa
sitaisyti, nes miškinio jis bijo labiau už 
viską. Kodėl? Nesunku pasakyti, nes 
įvairiausios pasakos apie miško dvasias 
neleidžia vaikeliui miegoti, ir kas būtų, 
jeigu jis patektų miškiniui i nagus?

Miškinis tai dvasia, kurios pamylėtoji 
vieta yra miškas. Senovėje miškas nebu
vo toks kaip dabar. Neįžengiami plotai 
paslaptingai ošiančių medžių su neišbren
damomis pelkėmis ir žvėrių olomis. Šim
tamečiai ąžuolai su tvirtai išsikerojusio
mis šakomis tiesdavo po savimi ilgus še
šėlius, sukeliančius baimę. Tokiose vieto 
se ir buvo patogu miškiniui apsigyventi, 
kur niekada,, gal būt, neįžengdavo žmo
gaus koja. Tas paslaptingas ir kartu di
dingas miškas sukeldavo žmoguje Įvairių 
mįslių ir spėliojimų. Žmonės įsitikino, 
kad miškas yra apgyvendintas įvairių 
dvasių.

Miško valdovas ir yra miškinis. Jis 
saugoja visa tai, kas miške yra ir ne
mėgsta, jeigu kas nors jame viešpatauja.

Bet kaip tas miškinis atrodo? Yra. vie
nas padavimas, kad moterys matė miški
nį uogas renkant, Jis yra mažo ūgio, 
turi ilgą — samanų barzdą, visada žaliai 
apsirengęs, o plaukai susivėlę. Miškinis 
mėgsta gulėti prie kelmo, bet taip gud
riai pasislepia, kad negalima jo pamatyti, 
tik netyčiomis gali ant jo užlipti.

Mėgsta ramumą, o už triukšmavimą 
labai dažnai iškrečia pokštų. Yra pada
vimas, kad mergaites, kurios uogaudamos 
triukšmaudavusios, miškinis taip toli nu
vedęs jas Į miško gilumą, kad nebežino
jusios kaip į namus sugrįžti.

Miškinis neapkenčia medžiotojų, kurie 
šaudo žvėrelius ir paukščius. Labai daž
nai jis sukliudo jiems šaudyti, ar stukteli 
į alkūnę, arba kulką toli nuneša. Yra pa
davimas, kad vienas medžiotojas nuėjo 
ančių šaudyti, bet šaudamas antį nušovė 
savo šunį. Ir čia miškinio klasta.

Nesimpatiškiausi jam elementai, tai 
vaikai. Šie neklaužados drasko lizdus, žu
do mažus paukštelius ir su šiais „neprie
teliais” miškinis kovoja. Kai vienas vai
kas norėjo išimti iš lizdo mažus paukšte
lius, apie jo kaklą apsivyniojo gyvatė. 
Ir čia miškinio bausmė. Neliesk!

Nuo miškinio galima apsiginti šventų 
daiktų pagalba. Vienas žmogus netyčio
mis uždėjo miškiniui ant kaklo rąžančių 
ir parsivedė namo. Vargšas, žinoma, pra
šėsi, kad jį paleistų, bet žmogus gudrus, 
pastatė jam sąlygą: „Pagydyk, girdi, ma
ne gyvulius!” Miškinis prižadėjo ir žmo
gus paleido.

Nyksta, mūsų miškai, o kartu nyksta ir 
žmonių įsitikinimai. Ir miškinis apleido 
mūsų žaliąsias girias, nes neturi, vargšas, 
kur pasislėpti, visur jį mato žmogaus 
akis. Jo vietą dabar užėmė kiti. Štai, 
dabar miško valdovu skaitosi eigulis, nes 
jam kiekvienas miško kampelis žino
mas!... Nyksta ir pats miškinio vardas, 
kartais dar koks nors žilutėlis senelis pa
gąsdina išdykėlį vaiką miškiniu, ir tiek! 
Nieks jau nepasakoja, kad matęs miški 
ių uogas renkant ar kur nors ilsint prie 
kelmelio... Tik mūsų tautosakos istorijoje 
miškinio vardas tebelinksniuojamas.

Skautė O. Klimavičiūtė.
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Skautų vyčių sambūvio Švedijoje 
papildomos informacijos.

(Abėcėlės eile).

Apdaras. Per visus paradus, pamaldas 
ir bendrus susirinkimus turi būti nešio
jama skautų vyčių uniforma. Civilinis ap
daras stovykloje neleidžiamas. Visi skau
tai vyčiai turi su savimi atsivežti savo 
asmenines reikmenes: tualeto dalykus, 
valgomus indus, megztinius ir t. t., du 
apklotus, aptraukalą čiužiniui, maudymo
si kostiumą ir t. t.

Bankinis patarnavimas. Veiks specia
lus stovyklos bankas, kuriame bus galima 
supiniginti čekius, keisti valiutą, depo
nuoti pinigus ir t. t.

Ekskursijos. Stovyklos metu kiekvie
nai kilčiai bus surengta ekskursija garlai
viu į Stokholmo salyną, be to, dviejų die
nų iškyla. Išlaidos padengiamos stovykli
niu mokesčiu. Ekskursija į salyną truks 
apie keturias valandas. Stovyklos vykdo
masis komitetas nustatys ekskursijos lai
ką kiekvienai kilčiai. Stokholmo salynas 
yra viena iš didžiausių Švedijos atrakcijų. 
Jame yra daugiau kaip 10.000 salų.

Fotografavimas. Dalyviai raginami at
sivežti, jei galima, kino ir šiaip foto apa
ratus. Stovyklos krautuvėje bus galima 
gauti filmų. Be to, krautuvė apsiims aiš
kinti ir spausdinti filmas.

Iškylos. Stovyklos apylinkės teikia 
puikių galimumų iškyloms. Suinteresuo
toms kiltims bus rengiamos apie 24 va
landas trunkančios iškylos. Įsirašant rei
kia pažymėti, kad norima dalyvauti iš
kylose. Turi būti atsivežta reikmenės iš- 
kylavimui. Kompasas būtinas. Žemėlapių 
bus galima gauti pirkti stovyklos krautu
vėje. Bus galima išsinuomoti ir palapinių, 
tačiau jų skaičius apribotas.

Kasdieninė stovyklos rutina:
7.00 Atsikelti.
8.00 Vėliavas iškelti.
8.45— 9.00 Rytmetinė malda (tyla sto

vykloje).
9.00—10.00 Pusryčiai.

12.00 Laiko signalas.
12.00—13.00 Pietūs.
16.00—18.00 Pavakariai.’
18.00—19.00 Maisto produktų padalini

mas.
20.00—21.00 Vakarienė.
21.00 Vėliavas nuleisti.
21.15—22.30 Stovyklos laužas.
23.00 Signalas gulti.
23.30 Tyla.

Lankytojai. Lankytojai į stovyklą bus 
Įleisti tiktai: antradienį, liepos 30 d., tarp 
16.00 ir 21.00 vai.; sekmadienį, rugpiūčio 
4 d., tarp 10.00 ir 23.00 vai.

Ligos. Kontingentų vadai turi žiūrėti, 
kad neatvyktų niekas sirgdamas užkre
čiama liga.

Maudymasis. Stovyklavietė teikia pui
kių maudymosi galimumų: yra ir smėlėtų 
paplūdimų (pliažų) ir į gilų vandenį nu
sileidžiančių vandens veikimo lygiai nu
glūdintų uolų. Temperatūra, vidutiniškai 
imant, siekia 18 laipsnių Celsijaus vasa
ros metu.

Medicinos pagalba. Bus įtaisyta sto
vyklinė ligoninė su gydytojais. Be to, bus 
įrengta pirmosios pagalbos punktų pa- 
stovyklėse. Rimtai susirgus, ligonys bus 
gabenami į Stokholmą lenktynėmis valti
mis ir greitosios pagalbos lėktuvais.

Muzika. Kiltys raginamos atsivežti 
muzikalinių instrumentų. Kontingentai, 
kurie atsiveš orkestrus, turi apie tai pa
žymėti, galutinai įsiregistruodami.

Organizacija. Stovykla bus padalinta 
į tris pastovykles. Kiekvienai pastovyk- 
lei vadovaus pastovykles viršininkas. 
Kiekviena pastovyklė turės savo biurą, 
pirmosios pagalbos punktą, vertėjų tar
nybą ir kvatiermeisterį. Stovyklos viene
tas yra 35 narių kiltis, įskaitant ir vadus.

Pamaldos. Sekmadienį, rugpiūčio 4 d., 
bus atlaikytos pamaldos įvairiomis kalbo
mis įvairių tikėjimų nariams. Švedams at
laikys pamaldas Strengnaso vyskupas. 
Rytmetines pamaldas įvairioms grupėms 
organizuos stovyklos kapelionai.

Paroda. Norima surengti tarptautinės 
skautų literatūros, ypač skautų vyčių li
teratūros parodą. Pirmoje eilėje norima 
gauti „Skautybę berniukams“ ir „Sėkmin
gą vyčiavimą“, kad būtų galima gauti su
pratimą, į kiek kalbų tos dvi knygos iš
verstos. Be to, norima gauti skautų ir vy
čių žurnalų ir t. t.

Paštas. Stovykla turgs savo nuosavą 
paštą.

PROGRAMA:
Pirmadienis, liepos 29 d.: Atvykimas 

į stovyklą. Kilčių stovyklaviečių paren
gimas.

Antradienis, liepos 30 d.: Oficialus 
sambūvio atidarymas. Stovykla atdara 
lankytojams nuo 16.00 iki 21.00 vai.

Trečiadienis, liepos 31 d.: Kanderste- 
go dalyvių susirinkimas.

Ketvirtadienis, rugpiūčio 1 d.: Y. M. 
C. A. vyčių susirinkimas.

Penktadienis, rugpiūčio 2 d.: Gilwelli- 
ninkų susirinkimas. Galimas dalykas, bus 
vyčių rungtynės.

Pastaba: Trečiadienį, ketvirtadie
nį ir penktadienį įvyks ekskursija į sa
lyną ir iškylos.

Šeštadienis, rugpiūčio 3 d.: Vyčių va
dų konferencija. Bendras stovyklos laužas.

Sekmadienis, rugpiūčio 4 d.: Pamal
dos. Lankytojų diena. Oficialus stovyklos 
laužas. Stovyklos uždarymo iškilmė.

Pirmadienis, rugpiūčio 5 d.: Stovyklos 
išardymas. Išvykimas į Stokholmą.

Antradienis, rugpiūčio 6 d.: Stokholmo 
apžiūrėjimas. Vakare sąskrydis Stokholmo 
stadione.

Trečiadienis, rugpiūčio 7 d.: Stokholmo 
ir apylinkių apžiūrėjimas. Išvykimas iš 
Stokholmo. Išvykimas į turistines kelio
nes po Švediją.

Ketvirtadienis, rugpiūčio 8 d.: Turisti
nės kelionės po Švediją.

ŽENKLAI PAŽYMINTIEJI SKAUTŲ VY
ČIŲ AMŽIŲ.

(16—18 metų).

Kūnas:
Lėtas augimas.
Apsvarstymas kontroliuoja kūną.

Dvasia:
Logiškas galvojimas vis didėja.
Laisvas galvojimas.
Dideli abejojimai vis labiau stiprėja.
Vengimas pamėgdžiojimo.
Didesnė galvojimo veikla.
Didelis jautrumas.

Jausmas:
Labai pasireiškia meilė.
Stiprūs neegoistiniai jausmai.
Neribotas entuziazmas.
Jautrumo amžius.

Draugijos jausmas:
Nebojimas savo naudos vis didėja.
Bręsta (savo asmenybės) susipratimas.
Supratimas, kad kiekvienas yra žmo

nijos dalelytė.
Susidraugavimo palinkimai.
Išsiilgimas pamėgimo.
Pradžioj pamėgimas paslaptingumo.

Tikėjimas ir moralė:
Amžius įvairių sunkenybių.
Ieškojimas tikėjimo priežasčių ir pra

dinio šaltinio pareigų Dievui ir žmonijai.
Teigiamos pastangos charakterį iš

ugdyti.
Tyrumas ir dorovingumas.
Labai jautrūs kritikai.
Sąžiningumas kaipo pagrindinis gyve

nimo šūkis (kartais perdėtas).
Kritikavimas bažnytinių apeigų.

Pavojai:
Smulkmenos veda į sielvartą.
Bloga draugija.
Nuvertinimas vyresnių asmenų.

Susidomėjimai:
Prasideda susidomėjimas filosofija.
Sportiški pasisekimai.
Menas, literatūra ir mokslai.
Pastovumas darbe.
Pamėgimas romantinių veikalų.

Stovyklos krautuvė. Stovykloje veiks 
krautuvė skautiškon^s reikmenims ir su
venyrams pardavinėti. Be to, veiks par
davykla, kur bus galima už įmanomą kai
ną gauti kavos, arbatos, šokolado, vaisių, 
tabako, konservų ir t. t.

Stovyklos laužai. Bus du bendri sto
vyklos laužai. Kitais vakarais stovyklos 
laužavietė bus atskirų kilčių ir kontin
gentų žinioje. \

Stovyklos mokestis. Lietuvos skau
tams mokestis apie 190 lt.; į tai įeina pa
ruošiamoji stovykla, nuvykimas į Stokhol
mą ir iš ten į stovyklą ir grįžimas, mais
to produktai, šiaudai čiužiniams, iškylos, 
viena ekskursija po Stokholmo salyną, 
dviejų dienų viešėjimas Stokholme su 
valgiu, kambariu ir t. t.

Stovyklos ženklas. Stovyklos ženklas 
bus parūpintas kiekvienam dalyviui, ga
vus stovyklos mokestį.

Turistinės kelionės. Numatyta 10 įvai
rių kelionių po Švediją. Kelionės truks ke
lias dienas, ir brangiausioji atsieis 40 
šved. kronų (apie 60 lt.).

Viešbučiai. Stovyklos vyresnybė ne- 
apsiima rūpinti vietų viešbučiuose. Sto
vykloje nei arti stovyklos nėra jokių 
viešbučių.

Vikt. Kamantauskas, 
Užsienių Dalies Vedėjas.

129

11



Nosu Seinus nrujien

BAIGSIME ŠEFO J. KONKUR
SUS.

Gegužės m. 10 d. baigiami di
dieji mūsų Šefo Antano Smeto
nos garbei skirti visų Lietuvos 
skautų ir skaučių konkursai.

Draugininkai, pagal tam tik
rus blankus, savo draugovių vei
kimo apyskaitas įteiks tuntinin- 
kams, šie jas pristatys vyr. 
skautų štabui.

Konkurso metu mūsų skauty- 
bės pažangai daug padaryta. 
Žiūrėsime, kas labiausiai bus 
pasižymėjęs.

PASIKEITĖ VYR. SK. ŠTABO 
NARIAI.

Sktn. M. Barniškaitė, išvykus 
į užsienį studijuoti vyr. sk. šta
bo vyresniųjų skaučių skyriaus 
vadei sktn. V. Barmienei, kelis 
metus ėjo to skyriaus vadės pa
reigas. Bal. m. pradžioje sktn. 
M. Barniškaitė prašėsi atleidžia
ma iš tų pareigų. Jos prašymas 
patenkintas.

Dabar vyr. sk. štabo vyres
niųjų skaučių skyriaus vade vėl 
paskirta sktn. V. Barmienė.

Vyr. sk. štabo jūrų skautų 
skyriaus vado pareigas 1. eis 
sktn. jūrų j. Įeit. P, Labanaus
kas, išėjęs jūrininkystės mokslus 
Italijos karo laivyne.

Vyr. sk. štabo jūrų skautų 
skyriaus vadas sktn. Michele- 
vičius ir jo pavaduotojas sktn. 
A. Pieta, dėl savo tarnybinių 
aplinkybių, šiuo metu yra atos
togose.

AR VYKSIME Į AMERIKĄ?
Rugpiūčio m. 21—30 d. Wa

shingtone įvyks pirmoji didelė 
jubiliejinė Amerikos skautų 
jamboree — stovykla. Kaip ži
nome, įvairiais būdais Ameri
kos skautų vadovybė kviečia ir 
Lietuvos skautus ten nuvykti. 
Nuvykti būtų svarbu ir naudin
ga-

Kelionė laivu į Ameriką ir 
atgal kaštuoja apie 170 dol. 
(apie 1000 litų), keli šimtai litų 
susidarytų ir kitoms išlaidoms. 
Jei vykstančių susirastų dau
giau 10 asm., būtų jie ne senes
ni, kaip 19 metų, tai viena fir
ma sutiktų kelionę supiginti ligi 
700 litų.

Kas norėtų vykti į Ameriką, 
prašome kreiptis į vyr. sk. šta
bą, pranešant savo pavardę, 
amžių, adresą, kada norėtų maž
daug išvykti ir grįžti, ar norėtų 
sustoti ten pas gimines (kiek 
laiko, kokiam mieste), už kokią 
kainą (nuo kiek ligi kiek) galė
tų važiuoti ir p.

DOMISI VADŲ KURSAIS.
Vyr. sk. štabas kasmet ruošia 

kelius vadų kursus su stovyklo
mis. Šiais metais visais kursais 
yra labai susidomėta. Ir jie turės 
daugiausia lankytojų.

Mes mažosios, mes gražiosios, esame 
mūsų brangiųjų mamyčių džiaugsmas ir 

jų viltis.
(Iš Kelmės skaučių žaidimų).

LABAI PATINKA KNYGA 
SKAUTYBĖ BERNIUKAMS.
Skautų Aido išleista skauty- 

bės įkūrėjo lordo Roberto Ba- 
den-Powellio knyga Skautybė 
Berniukams turi nepaprastai di
delį pasisekimą. Kasdien jos 
paimama po keliasdešimt eg
zempliorių.

Spauda, skautai ir net labai 
įžymūs mūsų visuomenės žmo
nės apie šią knygą labai gražiai 
atsiliepia.

Tik knyga Skautybė,,Berniu
kams padės kiekvienam pažinti 
skautybę, o jaunuoliui — tapti 
tikru skautu!

Kaina nedidelė — tik 2,50 It.
RUOŠKIMĖS BAIDARIŲ KE

LIONEI NERIMI.
Per Sekmines ruošiama didelė 

masinė baidarių kelionė Nerimi 
(nuo demarklinijos ligi Kauno). 
Vadovaus prof. S. Kolupaila. 
Ruoškitės!

PASIBAIGĖ SKILTININKŲ 
SĄSKRYDŽIAI.

Pagal vyr. sk. štabo nustatytą 
planą bal. m. 25—28 d. d. įvyko 
V-asis skiltininkų sąskrydis 
(Klaipėdoje). Juo užbaigiamas 
tam tikras skiltininkų lavinimo 
ciklas. Greit bus paskelbta se
kantis skiltininkams lavinti pla
nas.

V.4—14 d. d. PRIEŠGAISRINĖS 
PROPAGANDOS SAVAITĖ.
Kova su gaisrais yra labai 

svarbus dalykas. Gaisrai yra di
delė mūsų krašto nelaimė. Kiek 
žmonių įstumia į skurdą, kiek 
turto sunaikina. Skautas-ė, bū
damas artimo draugas, visada 
kovoja su tuo dideliu niekadė- 
ju — gaisru.

Būtų gražu, kad šią savaitę 
įsigytų daugiausia ugniagesio 
specialybės!

Būtinai aplankykite, jūsų va
dui susitarus, ugniagesių įstaigą 

ir ten pasimokykite. Gaisro 
metu skautai-ės yra ugniagesių 
talkininkai, naudingi talkinin
kai.

SVEIKINAM SKAUTIŠKAS 
ŠEIMAS.

V.5. Kaune priėmė moterystės 
sakramentą Kauno Aušros tun
to tuntininkas skautininkas St. 
Paliulis ir vyr. skautė Baraus
kaitė.

IV.28. Telšiuose — priėmė 
vyr. sk. štabo skautų vyčių 
skyr. vadas sktn. Ar. Jurgutis ir 
Vanda Dailidžionytė.

IV.20. Kaune, įgulos bažnyčio
je — priėmė sktn. J. Navikas 
ir psktn. D. Januškytė.

Sveikinam. Ilgiausių metų!

SKAUTAI-ĖS IŠKYLAUJA.
Atėjus pavasariui labai daug 

skautų ir skaučių, turėdami 
laisvesnio laiko, eina į iškylas. 
Geriausio pasisekimo!
PRIEŠLĖKTUVINĖS APSAU

GOS PARODA.
Kaune, parodos aikštėje, 

vyksta labai įdomi ir svarbi 
priešlėktuvinės apsaugos paro
da. Ji baigsis V.12. Labai patar
tina ir provincijos skautams, 
nors vadams, ją aplankyti ir ati-

KAUNO AUŠROS TUNTAS.
Spaudos vitrina. Neseniai 

tuntas įsigijo didelę vitriną, ku
rioje išstatoma skautiška spau
da. Per pertraukas prie jos su
sirenka mokiniai ir skaito 
„Skautų Aidą“, „Vadą“. Visi 
šita vitrina labai patenkinti.

Jūrūnas,
Rėmėjų vakaras. IV.28. Auš

ros tunto skautų rėmėjų sky
rius surengė skautišką vakarą, 
kuris įvyko Aušros b. gimn. sa
lėj. Buvo suvaidinta labai links
mas farsas „Radio krautuvė"; 
be to, dar vieno veiksmo vaiz
delis „Skautai trokšta Vilniaus". 

džlai išstudijuoti. Kauniškiai 
skautai-ės turėtų net kelius kar
tus šią parodą apžiūrėti. Parodų 
surengė šaulių sąjuiiga ir aeto 
klubas.

GIRDĖJOME ŠVEDIJOS SOS
TO ĮPĖDINIO GUSTAVO 

ADOLFO KALBĄ PER RADIO.
Šv. Jurgio dieną, IV.23., Šve

dijos skautų šefas princas Gus
tavas Adolfas pasakė vi
so pasaulio skautams radio kaL 
bą, kurią pertransliavo dauge
lis Europos ir Amerikos radio 
stočių, pertransliavo ir Kauno 
radio stotis. Princas kalbėjo 
angliškai. Jo kalbą, mūsų užsie
nių dalies vedėjo V. Kaman
tausko išverstą, trumpai lietu
vių kalba atpasakojo sktn. K. 
Laucius.

Tą dieną mūsų sąjunga gavo 
specialų laišką ir iŠ lordo Ba- 
den-Powellio.

Princo kalbos turinį ir viso 
pasaulio skautų šefo laišką pa
skelbė kai kurie Lietuvos laik
raščiai.

Mūsų sąjunga šv. Jurgio 
šventės proga gavo daug svei
kinimų iš užsienių. Gi sveikin
dama užsienio skautų organi
zacijas, ji nusiuntė gražią ilius
truotą knygą apie Lietuvą.

NORINTIEMS PAMATYTI 
ŠVEDIJĄ.

Vykstančių į Švediją registra
cija pratęsiama iki 1935 m. bir
želio m. 1 dienos. Negalintieji 
registruodamies sumokėti viso 
registracijos mokesčio (50 litų) 
gali mokėti tik 15 litų. Pinigus 
siųsti vyriausiam skautų štabui. 
Likusią stovyklos mokesčio dalį 
visi turi sumokėti ne vėliau, 
kaip paruošiamosios stovyklos 
pirmąją dieną. Stovyklos mo
kestis (įskaitant registr. mokes
tį) 190 litų.

Registruojantis reikia vyriau
sio skautų štabo sk. vyčių sky
riuje pranešti savo pavardę, 
vardą, amžių, adresą, vyresniš
kumo laipsnį ir einamas sąjun
goje pareigas.

Skautų vyčių skyrius.

Publikos, ypač skautų, buvo 
daug ir vakaras praėjo labai 
jaukioj nuotaikoj. Liudas.

Šv. Jurgio d. iškyla. II Algir
do dr-vės skautai, kiek jų tada 
buvo Kaune, IV.23 d. dalyvavo 
iškyloje į Kleboniškių mišką. 
Oras buvo gražus ir programa 
įvairi. Iškyla tęsės 10 vai.

,.. .....
• • NEPALIK BE ••
• • SKAUTŲ AIDO! ••
• • Visi jį prenumeruojasi, ••
• • prenumeruokis ir tu. ••
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OFTCTALINĖ DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS VYRIAUSIO SKAUTININKO 

ĮSAKYMAS
Nr. 11.

Kaunas, 1935 m. balandžio mėn. 23 d.
Šv. Jurgio šventės proga žemiau išvardintus skautus ap- 

dovanoju ordinu Už nuopelnus:
1. Vyriausio skautų štabo bendradarbį vyresnį skiltininką 

Aleksandrą BROEL-PLATERĮ,
2. Biržų tunto skautą mokytoją Praną LU'KAŠEVIČIŲ,.
3. Kauno Šančių tunto paskautininkį Vladą KALASAUSKĄ,
4. Klaipėdos tunto vyresnį skiltininką Antaną GRUDZINSKĄ,
5. Klaipėdos tunto vyresnę skiltininkę Elą FIŠERAITĘ,
6. Tauragės tunto paskautininkį Joną DANIUSEVIČIŲ,
7. Utenos tunto paskautininkį Antaną GRIGĄ.

Pulk, vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, 
Vyriausias skautininkas.

Vyr. sktn. Ant. SAULAITIS, 
Adjutantas.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSAKYMAS

Nr. 12.
Kaunas, 1935 m. balandžio mėn. 23 d.

Šv. Jurgio šventės proga lietuvių skautą vadovą Sao Paulo 
mieste Brazilijoje skautą vytį Eduardą PAŽĖRĄ apdovanoju 
ordinu Už nuopelnus.

Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, 
Vyriausias skautininkas.

Vyr. sktn. Ant. SAULAITIS,
■ Adjutantas.

Skiltininkių kursų Mažeikiuose vadovybė ir dalyvės.

MAŽEIKIŲ TUNTAS.
— III.17. sk. vyčių vysk. M. 

Valančiaus būrelis iškilmingai 
šventė skautų vyčių dešimtmetį. 
Minėjimas praėjo visai gražiai.

— Nuo III.15. psktn. P. Rau
dys grįžo eiti tunto adjutanto 
pareigų. Br. Petrauskas iš tų 
pareigų pasitraukė.

„Savys“.
— IV.12, 13 ir 14 d. įvyko 

skaučių skiltininkių kursai. Kur
suose dalyvavo 30 skaučių. Be 
to, buvo ir laisvų klausytojų. Vi
sos kursantės suskirstytos į 4 
skiltis, ir tarp jų pravesta kon

kursai. Kursuose lankėsi ir 
daug padėjo kursų vadovėms 
vyr. skautų štabo atstovė sktn. 
G. Venclauskaitė. Kursų vado
vėmis buvo vyr. skilt. Bucevi- 
čienė ir vyr. skilt. G. Butkevi- 
čiūtė. Atskiras dr-vės tipo su
eigas pravedė kursų vadovės ir 
lektorės: vyr. skilt. Kensminai- 
tė, skilt. Každailevičiūtė. Drau
govės tipo sueigų buvo 4, iš ku
rių įdomiausiai pravedė vyr. 
skilt. Butkevičiūtė. Programa 
įvairi ir naudinga. Visą kursų 
laiką buvo jaučiama nepaprasta 
nuotaika. Liolė.

SUDEGSI PER VALANDĄ — NEATSTATYSI PER METUS.

Lietuvos Ugniagesių Organizacijų Sąjunga.

KAUNO PILIES TUNTAS.
VI Dariaus ir Girėno dr-vė. 

Mes irgi neatsiliekam; dirbam 
kiek įmanydami. Pasirodžius 
pavasario saulutei, metam žie
mos kailinius ir dumiam į miš
ką. O čia kaip smagu! Štai, jau 
III.8 d. briedžių skiltis Klebo
niškių miške suruošė gražią iš
kylą. Ką žiemą pramokom, tai 
dabar praktiškai išmėginam. 
Jau laikas — greit stovyklau- 
sim. Arabų Briedis.

Maironio dr. iškyla. IV.19. pa
darėm iškylą į Kleboniškių 
mišką.

S. KALVARIJA.
— Živilietės nepamiršta ir se

nelių. III.17. 14 vai. prieglaudoj 
suvaidino „Vytuko sapnas“, pa
sakė gražių, seneliams pritaikin
tų, eilėraščių ir pagiedojo gavė- 
nės giesmių. Seneliai buvo la
bai patenkinti, kiti, iš to 
džiaugsmo, net apsiverkė.

Skautės grįžo patenkintos, 
kad nors šiokį tokį džiaugsmą 
galėjusios seneliams suteikti.

— Dėkojame Obelių D. L. K. 
VI-tos Kęstučio dr-vės d-kui, 
mokyt. L. Nemickui, už prisiųstą 
mums veikaliuką iš skautų gy
venimo, „Meilė ir pavydas“. Pa
sisekė mums pastatyti visai ne
blogai. Gavome gražaus ir pelno 
— 300 litų. Daug vietų insceni
zavome. Keitėme šviesą ir de
koracijos buvo visai naujoviš
kai sudarytos. Publikai gerokai 
ašarų išspaudėme, nors tas mū
sų nedžiugina. Skautė.

Kiekvienas mūsų savo sieloje turi gryno vandens šaltinį; 
reikia tik mokėti jį švarų išlaikyti.

(John Lubbock).

ŠIAULIŲ BASANAVITIEČIAI!
— Nors draugovių eilėje esa

me ir jauniausi, nors ir mūsų 
skaičius nedidelis, bet ir mes 
su energingu draugininku psktn. 
j Įeit. Gaižučiu bendrai sąjun
gos pinamam Šefui pagerbti 
skautiško darbo vainikui nors 
šakelę savo darbo pridėti no
rime.

— Mūsų draugovė sudaryta 
išimtinai iš amatų mokyklos 
mokinių.

— Draugovėje veikia trys 
skiltys: žirgai, lapinai ir elniai.

— Valstybės teatre artistas 
sk. vytis K. Jurašūnas režisuoja 
jo paties parašytą senovės pa
saką „Bičiuliai“. Veikalą ma
nome pastatyti Kaune, Valsty
bės Teatre ruošiamame skautų 
lauže.

— Daugelis dr-vės skautų 
„apsiginklavę" savo darbo foto 
aparatais, tai vis gerb. mokyt 
p. dail. G. Bagdonavičiaus dė
ka, kuris mums daug padeda.

Pskltn. Pranas. Ž.
TOPOGRAriJOS KURSAI 

ŠIAULIUOSE.
III Kęstučio dr-vės drauginin

kas, j. Įeit. Diminskas, suorga
nizavo topografijos kursus. Kur
sai yra antrieji (vieni buvo per
nai). Susidomėjimas topografija 
yra didelis: juos lanko 67 skau- 
tai-ės. Kursų tikslas: įgyti ži
nių reikalingų I-mam patyr. 
laipsn. iš topografijos ir įgyti to
pografo specialybę.

Basanavitietis.

IŠ PILVIŠKIŲ PADANGĖS.
Mieli broliai ir sesutės, 
Mielos Juzės ir Onutės! 
Parašysiu jums laiškutį 
Visai trumpą ir mažutį. 
Šie laikai dabar ne koki, 
Jeigu pamokų nemoki. 
Ir kaip trimestro sulauki, 
Graudžią giesmę kažkol trauki. 
Gaila tėtės ir mamelės, 
Liūdna tuomet ant širdelės... 
Bet skautukai juk ne toki 
Ir dvejetai jiems kitokį.
Jie tik sako: „Miels drauguti, 
Gana tau pas mane būti! 
Neškis sau, iš kur atėjęs, 
Menkas esi padėjėjas!" 
Dvejetai nieko netarę, 
Drožia ten pas kitą narį. 
Pilviškiečiai jau sukruto 
Ir energiją pajuto.
Štai Užgavėnių jie dieną 
Surengė vakarą vieną. 
Puikiai vaidino artistai, 
Gražiai dainavo solistai. 
Verkė, svečiai dėl žiedelio, 
Dėl papartinio Juozelio. 
O paskui saldžiai jie juokės, 
Kai Kumpinskas, lyg apuokas, 
Krėtė šposus, aimanavo, 
Ir iš mūsų išvažiavo.
Kai kelioms dienoms praėjus, 
Susirinkome ir vėliai.
Ir litus tuoj suskaičiavom, 
Nemažai, net pelno gavom. 
Ir nutarėm palapinę, 
Didelę ir brezentinę, 
Gana greitai pasisiūti 
ir stovykloj su ja būti. 
O dabar draugužiui Špokui 
Rengiame kiekviens pastogę; 
Ką ir jums mes palinkėsim, 
O jei reiks, lentų pridėsim... 
Na, šiuo tarpu tiktai tiek, 
Gal vėliau daugiau bus kiek?

Alg. Barkauskas.

ŠEDUVOJE IRGI KRUTAME...
— Pavasario saulutė vėl pa

judino Šeduvos skautus, kurie 
jau buvo... beaptingstą. IV.14. 
teko įsitikinti, kad skautybė, 
nors ir pamažu, bet drąsiai 
stiprėja jaunųjų širdyse. Štai 
vidur, mokyklos mokyt. Kuza- 
vinis maloniai sutiko vadovauti 
dr-vei.

— Vidur, m-loj sudaryta 2 
skiltys: lapinų, kuriai vadovau
ja sk. P. Vaitiekūnas, ir gegu
čių su skilt-ke M. Lalyte ir 
pask-ke Eug. Slivinskaite. Mies
to skautams vadovauja paskilt.: 
J. Kazlauskaitė ir K. Rimdžius.

Sakalų Juzė.

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ.
IV.23. Palangos skautai šven

tėme šv. Jurgio šventę. Tą die
ną įvyko iškilminga draugovių 
sueiga, į kurią atsilankė rėmė
jai, skautų tėvai ir svečiai.

— IV.22. suruošėme viešą va
karą. Vaidinome ir parodėme 
šv. Jurgio susitikimą su smaku. 
Iš vakaro gauta gražaus pelno.

— Skiltininką sąskrydyje 
Klaipėdoje palangiškių dalyva
vo 12 skautų ir 7 skautės.

— IV.7. įvyko rėmėjų sky
riaus susirinkimas, į kurį atsi
lankė tunto atstovas pask. Skė
rys. Po to buvo skubiai sušaukti 
visi Palangos skautai. Pask. 
Skėrys atvežė iš tunto linkėji
mų ir nupasakojo apie busimąjį 
sąskrydį Klaipėdoje.

— Per gavėnią vyko skilti- 
ninkų kursai, vedami pask. J. 
Kiaušo.

Ps. J. Str.
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Musų šeimos naujienos.
IR MES DIRBAM.

Kražiai. Šiais mokslo metais 
įsisteigė pradž. mokykloje jaun. 
skautų draugovė. Draugovei va
dovauja m-jai E. Venslauskienė 
ir S. Bieliauskas. Skautukų yra 
per 30. Draugovę anlankė jaun. 
skautų vadas sktn. V. Papečkys. 
Sueigoje parodė naujų ir links
mų žaidimų ir išmokė dainelių. 
Tai buvo linksma. Tą dieną taip 
pat aplankė gimnazijos „Šarūno" 
draugovę. Čia pavasario sulau
kusi kiškių skiltis „išsislapstė". 
Gimnazijoje pažaista, suvaidin
ta, padainuota. Konkursui turi 
taškų surinkę. Kiškis.

KRUTA JUDA TOLIMOSIOS 
ŽEMAITIJOS KAMPELIS.
„Užgavėnių blyneliams" kvie

čiam. Taip kvietė mane Bagu- 
šių prad. mokyklos I ir II 
kompl. jaunieji skautai. Nuvy
kau. Ten mane sutiko mažieji 
skautukai. Nustebau, kad to
kiam užmirštam kampely pama
čiau didelį būrį uniformuotų 
skautukų-kių.

Prieš blynelius buvo suvaidin
ta pačių draugovių sukurtas 
skautiškas scenos vaizdelis 
„Prie demarklinijos". Paskui iš 
elektros lempučių sukūrė laužą 
ir čia atliko keletą įdomių da- 
lykėlių.

Svečius ir savo tėvus vaišino 
patys skautukai skaniais blyne
liais. Visi buvo labai patenkinti, 
o aš širdyje linkėjau, kad kiti 
mokytojai pasektų jų pavyzdžiu.

Dalyvavęs.

UTENOS SKAUČIŲ MILDOS 
DR-VĖ.

III.24. mildietės paminėjo savo 
gyvavimo dešimtmetį. Iš ryto 
visos skautės priėjo išpažinties, 
priėmė šv. Komuniją, o paskiau 
dalyvavo suruoštoje bendroje 
arbatėlėje.

17 vai. įvyko iškilminga suei
ga gimnazijos salėje, kurios me
tu buvo pasidžiaugta nudirbtais 
skaučių darbais ir numatyta gai
rės tolimesniam veikimui. Su
eigos metu dr-vė padaugėjo ke
liolika skaučių, kurioms kakla
raiščius užrišo sktn. Venclaus- 
kaitė, atvykusi iš Kauno, linkė
dama naujosioms skautėms ne
nuilstamai tęsti skautišką dar
bą.

Po sueigos sekė scenos pro
grama, kur mildietės gan gerai 
pasirodė gausiai atsilankiusiai 
publikai.

Dabar Mildos dr-vė susideda 
iš 6 skilčių. D-vei vadovauja 
vyr. skautė J. Levandauskaitė.

Sklt. J. Drazdauskas.

KURSAI SKILTININKAMS IR 
PASKILTININKIAMS.

Nuo III.9. atidaryti Kybartų 
vietininkijos skiltininkams ir pa- 
skiltininkiams kursai. Po Velykų 
bus suruošta skiltininkų ir pa- 
skiltininkių iškyla. Pr. Č.

SUKRUTOME DIRBTI.
Panevėžio amatų mokyklos 

Dariaus-Girėno draugovė turi 
28 skautus. Dr-ko Šimonio pas
tangomis, rengiami vakarai, su
eigos, per kurias kaskart geriau 
pamilstame skautystę, ir norą 
dirbti. Bene visi skaito Skautų 
Aidą ir jo laukia.

Draugovė iš surengtų vakarų 
pelno artimiausiu laiku numato 
įsigyti savo vėliavą, ir kitokio 
turto.

Kas savaitę darome skilčių 
sueigas ir per jas turime lenkty
niauti su pasirodymais (eilėmis, 
žaidimais ir t. t.).

Taip pat stengiamės, kaipo 
amatininkai, įsigyti daugiau pa
tyrimo laipsnių.

Birželio mėn. numatoma Ber
čiūnų vasarvietėje padaryti sto
vyklą, kurioje manome dalyvau
ti visi. Skambutis.

SKUODAS PRAŠO ŽODŽIO!
— Baden - Powelliu gimimo 

dienos minėjimą Skuode šiemet 
surengė sesės birutietės; skautai 
minėjime dalyvavo tik kaipo 
svečiai. Už tai atsilygindami, 
kęstutiečiai III.10. surengė iškil
mingą sueigą šv. Kazimiero 
šventės proga. Sueigoje dar 8 
skautai davė įžodį. Tokiu būdu, 
dabar visi Kęstučio dr-vės 
skautai yra išlaikę į patyr. 
laipsnius ir davę įžodį,

— Paskutiniu metu kęstutie
čiai smarkiai susirūpino specia
lybių reikalu. Dabar kariško pa
rengimo instruktorius p. Kunei- 
ka ruošia skautus šaulio ir sig
nalizuotojo specialybėms. Kar
tu mokomės aukštesnių patyr. 
laipsn. programą. Š. br.

TRAUKITĖS IŠ KELIO!...
Pandėlio skautai nuo pat įsi

kūrimo krutėjo gerai, o dabar ir 
susikalbėti sunku. Net miestelis 
dreba, kai skiltys pasileidžia 
gatvėmis draugininko patiektų 
uždavinių vykdyti.

Ruošiamės specialybėms ir į 
II-jį patyr. laipsnį egzaminams.

III.27. draugovės parodon ne
šėm tiek daug inkilėlių, kad var
nėnai net išsižiojo ir nustebo iš 
džiaugsmo. Inkilėlius skautams 
remti dr-jos atstovai premijavo, 
išrašydami Skautų Aidą, o jau
nesniesiems Aiduką.

Šį pavasarį mergaitės atskir
tos, joms vadovauja mok. K. Lu- 
kaševičiūtė. Visą draugovę veda 
mokyt. M. Kručas.

Stumbrų Stepas.

UKMERGĖJE. ,
Pernai pradėjo vytautiečia 

kore-sponduoti su užsieniu, dau
giausia su U. S. A. skautais ir 
pa-sirodė, kad per metus gauta 
37 laiškai; iš kurių 16 gavo 
draugininkas skltn. J. Juodis. 
Korespondavimas — tikrai įdo
mus dalykas, nes gauna gražių 
nuotraukų, laikraščių ir knygų.

Jonis.

ZARASUOSE SKILTININKŲ 
KURSAI.

Kovo 11, 12, 13 d. d.
Paskutiniuoju laiku sukruto ir 

zarasiečiai geltonsnapiai. Pernai 
buvome visai užmigę ir atsilikę 
skautiškame darbe, bet šįmet 
dirbame įtemptom jėgom. Žiūrė
sime, kokie bus rezultatai.

Kad turėtume daugiau žinių ir 
praktikos surengėm skiltininkų 
kursus. Kursams vadovavo mok. 
A. Šatas, instruktavo vyr. sk. 
štabo sktn. Palčiauskas, Utenos 
tuntininkaS sktn. Vojevodskis, 
mokyklos dir. p. Pr. Gipiškis, 
psk. Levendauskaitė ir kt.

Kursai tęsėsi 3 dienas, ku
riuose dalyvavo skiltininkai, pa- 
skiltininkiai ir kai kurie eiliniai 
skautai.

Per šiuos kursus įgavom la
bai daug žinių.

J. Kurklietis.

KALBA ZANAVYKUOS 
SOSTINĖ.

Šakiai. Pavasaris visur įneša 
savo nuotaikos. Pavasaris liepia 
saulutei smarkiai gnybti rau- 
dongalviui pakaušiu: „Tegul, — 
sako jis, — rimčiau pradeda 
dirbti, tegul daugiau taškų už
sipelno".

Saulutė, šitaip paraginta, ėmė 
ir paspaudė mažutį „spraktu- 
ką".

— Jeigu pavasaris taip ragi
na, reikia klausyti, — nuspren
dė kartu (gal ir nekartu, kad tik 
nesumeluočiau!) abidvi draugo
vės. Prasidėjo, galima sakyti, 
Birutės ir Kudirkos konkursas. 
Abeji stengėsi geriau pasirody
ti, mat rengė Šv. Kazimiero 
šventės minėjimą, 111,16 d. Bet 
rezultate... Birutietės užėmė 
pirmąją vietą! (Bravo! red.). Įžo
dis tik sesutėm. Programos di
džiausią dalį atliko sesutės bi
rutietės. Gražiausiai pasirodė, 
bent daugiausia dalykėlių, II ge
gučių skiltis ir mažiau kregždžių 
skiltis.

Tik bitės, nors joms įgimtas 
darbštumas, kažkodėl visiškai 
nepasirodė...

Gegučių skilties skiltininkė, 
pasklt. A. Vyšniauskaitė mėgi
no savo jaunąsias jėgas rašinė
liu Iškylom Parašyta, kaip kri
tikai įvertino, gan vykusiai.

Kudirkos dr-vės broliai su
giedojo keletą giesmelių. Šven
tės nuotaikai, taip pat paskai
tos „Skautų religingumas“ te
mai, giesmės labai pritiko.

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. G-tė.

Atmink tris vardus:

1. Skautybė Berniukams. (2,50 it )

2. Kaip stovyklauti. (5 it.)

3. Žaisk! (6.50 it.)

Išleido SKAUTŲ AIDAS.
Tai svarbiausios sezono knygos. Geriausi draug i ir vadovai!

TAI DŽIAUGSIS PAUKŠTE
LIAI!

Žagarė. Žvalgaičio dr-vės dr- 
kas vyr. skltn. Žemgulių Jaunu
tis buvo paskelbęs dr-vei inki
lėlių konkursą, kurį laimėjo III 
arų skiltis, padariusi dau
giausia (10) inkilėlių ir už tai 
įgavusi gerokai taškų bei R. Ba- 
den-Powellio knygą Skautų Va
das. O sakalas sk. J. Žiogas, pa
daręs gražiauią inkilėlį — 
Rytų perlo abi dalis (dr-ko do
vanos).

Lapinai, ligi šiol dr-vėje pir
mavę, 111,28 iš dr-vės sueigos 
skirstėsi nekaip nusiteikę: ne
padarė nė vieno inkilėlio — ga
vo gerokai minusų.

Ir arai, pasirodo, kartais būna 
.geriausi paukštelių giesmininkų 
bičiuliai.

Gražu.

VYR. SKAUTŲ ŠVENTĖ.
Žagarė. III.17 d. ir mes, Ža

garės vyr. skautų (sk. vyčių) 
Kęstučio būrelis, surengėme vyr. 
skautų dešimties metų sukaktu
ves. Būrelio vadas mokyt, vyr. 
skltn. V. Plaušinaitis padarė pa
skaitą apie vyr. skautų (skautų 
vyčių) judėjimą Lietuvoje, jų už
davinius ir t. t. Būrelio narys 
mokyt, literatas A. Laurinaitis, 
kaip ir kitais atvejais, paskaitė 
kai ką iš savo kūrybos (įdomų 
dienoraštį ir keletą naujų savo 
eilėraščių). Be to, paskudučiuo- 
ta, pasveikinta, palinkėta vyr. 
skautams gražiai tarpti, judėti 
— niekad nemerdėti.

Minėjime dalyvavo ir k'tų 
Žagarės vienetų skautai-ės.

Sk. vytis.

VYRAI, PIRMYN!
Vyručiai, grįžome iš Rokiškio 

po skiltininkų sąskrydžio ir pa
darėme savo VHI-toj D. L. K. 
Gedimino dr-vėj didelį „pervers- 

lt mą .
Draugovė jau turi ir savo 

daktarą, p. D. Jankevičių, kuris 
yra senas visuomenės veikėjas 
ir didelis skautų bičiulis. Kandi
datus į dr-vę priimame patikri
nus jų sveikatą.

Dr-vės štabas nutarė rengti 2 
—3 dienų stovyklą ir pradėti 
tuo reikalu tartis su skautų rė
mėjų būreliu, skautų vyčių bū
reliu ir jaunesniųjų skautų drau
govėmis.

Draugovės lėšomis nupirkta 
šešios kuprinės ir nutarta arti
miausiu laiku dar daugiau pirkti.

Popierio Žiurkė.
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ANTROJI LIETUVOS FOTO MĖGĖJŲ 
SĄJUNGOS FOTO PARODA.

Nuo balandžio mėn. 28 d. iki gegužės 
mėn. 10 d. Kaune, Vytauto Didžiojo mu
ziejaus rūmuose, įvyko II-oji Lietuvos 
foto mėgėjų sąjungos foto paroda, kurioje 
dalyvavo 37 mėgėjai. Tarp jų buvo ir po
ra skautų (D. Cibas ir K. Laucius). Paro
dą atidarė Ponas Švietimo ministeris. Pa
roda buvo gausiai lankoma. Gegužės mėn. 
7 d. ją aplankė ir Jo Eksc. Respublikos 
Prezidentas drauge su Ponu Švietimo 
Ministeriu.

„Agfa" firmos atstovas Lietuvai p. 
Vitkopas, „Spaudos Fondas", Karvelio ir 
Rinkevičiaus prekybos namai, H. Gladš- 
teino foto, kino ir radio namai, akc. b-vė 
„Philips", „Siemens" b-vės atstovas inž. 
Putrimas, foto reikmenų prekybos firma 
L Jasvoinas ir Francas ir Co paskyrė už 
geriausius darbus premijas, daugiausia fo
to aparatais. Darbams įvertinti sąjungos 
valdyba pakvietė šiuos asmenis: dail. 
Žmuidzinavičių, dail. Šlapelį, rašytoją Pu- 
tiną-Mykolaitį, rašytoją Gricių, žemės 
ūkio rūmų direktorių Tallat-Kelpša ir 
„Spaudos Fondo“ direktorių B. Žygelį. 
Premijas gavo ir abu parodoje dalyvavę 
mūsų sąjungos nariai: K. Laucius II pre
mija („Spaudos Fondo") ir D. Cibas III 
(Karvelio ir Rinkevičiaus).

Palyginus šią parodą su pirmąja, kuri 
įvyko pereitais metais, galima pastebėti 
žymią pažangą. Didesnė dalis išstatytųjų 
nuotraukų yra gana geros, o tarp jų yra 
nemaža ir tokių, kurias galima rodyti ir 
tarptautinėse foto parodose. Visai blogų 
nuotraukų procentas buvo nežymus.

Mums, žinoma, įdomiausias yra klausi
mas, ką savo šioji foto paroda apie mūsų 
foto kultūros dabartinį lygmenį. Reikia 
atvirai prisipažinti, kad aplankius šią foto 
parodą susidaro įspūdis, kad po keletos 
metų, jei tokiu pat tempu žengsime pir
myn, atsistosime eilėn tų kraštų, kur foto 
kultūra gana aukštai stovi. Mums atrodo, 
kad po keletos metų galėtumėm orga
nizuoti tarptautinę foto parodą, o šių me
tų pabaigoje reikėtų suorganizuoti Kaune 
Pabaltės valstybių (Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Suomijos) foto parodą.

Ši paroda taip pat parodė, kas pas 
mus foto srityje dar apleista. Pasižiūrėjus 
į parodoje išstatytas nuotraukas turinio 
atžvilgiu, pasirodo, kad vyravo gamtos 
vaizdų nuotraukos. Antroje vietoje ėjo va
dinamosios momento arba buities nuo
traukos, kurios, tačiau, turinio atžvilgiu, 
dideliu įvairumu nepasižymėjo. Ypač ma
ža buvo sporto nuotraukų. Visiškai už
miršta pas mus vadinamųjų negyvosios 
gamtos vaizdų (vokiškai „Stilleben", ang
liškai „Table-top") sritis. Šio žanro nuo
traukų parodoje, galima sakyti, beveik 
nebuvo. Taip pat ant pirštų galima buvo 
suskaityti portretines nuotraukas ir tarp 
jų tikrai gerų nebuvo. Čia paminėtose sri
tyse galima pasiekti nuostabiai puikių re
zultatų. Foto mėgėjai turėtų daugiau su
sidomėti šios rūšies nuotraukomis. Lygiai 
reikėtų susirūpinti reportažinėmis, spau
dai skirtomis, nuotraukomis. Gamtos vaiz
dų nuotraukų jau per daug turime. Kas 
liečia skautus, reikia pasakyti, kad iš 
skautų gyvenimo buvo vos keletas nuo
traukų ir jų daugumas ne skautų paga
mintos. Skautų gyvenimas foto mėgėjui 

duoda labai dėkingų temų. Skautai turėtų 
tai įsidėmėti.

Kitas dalykas, kuris metėsi į akis, tai 
šlubuojanti nuotraukų gaminimo technika. 
Tiesa, čia ne foto mėgėjų kaltė, nes dau
gumas jų ne patys gamino, bet pavedė 
tą darbą profesionalams. Tačiau kalti ir 
mėgėjai, kam nesirūpino nuotraukų ap
dirbimo techniškąja puse, t. y., nepatiekė 
profesionalams savo reikalavimų, o pasi
tenkino tuo, kaip padarė. Daugelis labai 
gražių nuotraukų buvo sugadintos dėl ne
tinkamo techniško apdirbimo (peršvies
tos, pilkos, subraižytos) ir nevykusio po
pieriaus parinkimo, pav., žiemos vaizdai 
buvo pagaminti ant geltono popieriaus... 
Ši paroda taip pat ryškiai parodė, kad su 
nuotraukų tonavimu taip pat reikia būti 
labai atsargiems. Daug žavingų nuotraukų 
buvo sugadintos dėl to, kad nutonuotos 
neatitinkančia nuotraukos turinį spalva, 
o dalis sugadintos dėl to, kad pats tona- 
vimas techniškai nevykusiai atliktas. Ki
ta, kas pas mus labai blogoje padėtyje, 
tai nuotraukų montavimas prie kartono 
ir įrėmavimas. Šiuo atžvilgiu daugelis 
nuotraukų buvo žemiau kritikos. Papras
tai kartonas imamas per mažas, jo spal
va nesuderinama su nuotraukos spalva ir 
turiniu, nuotraukų, kurios padėtos po 
stiklu, krašteliai aplipdyti įvairių spalvų 
popieriumi, nelygiai.

Dabar keletas pastabų dėl pačios pa
rodos suorganizavimo ir sutvarkymo. Šie
met buvo daryta lyg ir šiokia tokia nuo
traukų atranka, tačiau ji buvo per daug 
švelni. Dabar šalia pirmaeilių darbų ka
bėjo menki, o kiti jokiose parodose ne
rodytini. Mažiausiai 100 išstatytųjų nuo
traukų, mūsų nuomone, nereikėjo išsta
tyti. Dabar tos blogosios nuotraukos ga
dino bendrą gerą parodos įspūdį. Tai vie
na. Antra — nuotraukos šiemet nors ir 
nebuvo taip nežmoniškai sukimštos viena 
prie kitos, kaip pereitais metais, tačiau 
vis tik buvo per ankšta. Tame plote, kurį 
užėmė šiemet parodoje išstatytos nuo
traukos, žmoniškai galima sukabinti tik 
apie pusę šio skaičiaus, t. y., apie 300 
nuotraukų. Trečia ■— nuotraukų iškabi
nimas nevykęs. Jos buvo iškabintos ant 
didelių medinių skydų. Vieni parodos da
lyviai skydus aplipdė popieriumi (dau
giausia juodu) ir dėl tokio fono sudarymo 
daug išlošė, o kitų nuotraukos buvo iš
kabinėtos tiesiog ant lentų. Šios „susi
liedavo" su fonu ir nustodavo daug ver
tės. Be to, toks „margumas", kada vieni 
skydai su fonu, o kiti be jo, labai gadino 
parodos estetinį įspūdį. Pagaliau mums 
atrodo, kad įėjimas į parodą 1 lt. (moks
leiviams 50 cnt.) šiais laikais perbrangus. 
Galima būtų šį tą pasakyti ir dėl paro
dos išreklamavimo, bet šis klausimas mus 
mažiausiai domina.

Apskritai, reikia pasakyti, kad šioji 
paroda į mūsų foto kultūros plėtotę yra 
nemažas įnašas ir didelis paskatinimas 
foto mėgėjams daryti pažangą. Mums, vi
są laiką besirūpinantiems, kad Lietuvoje 
foto kultūra kas kart progresuotų, tai 
ypač malonu konstatuoti ir palinkėti Lie
tuvos foto mėgėjų sąjungai ateinančių 
metų paroda dar gražiau užsirekomen
duoti. Keletą trūkumų čia nurodėme ne 
kokių priekaištų norėdami padaryti (tai 
ne mūsų interesas), bet dėl to, kad atei
tyje galėtų jų išvengti ir pasiekti dar ge
resnių rezultatų.

Jūs klausiate --
mes atsakome*

Pradedame atsakinėti į savo skaity
tojų klausimus, susijusius su fotografavi
mu. Paklausimus prašome siųsti „Skautų 
Aido" redakcijos vardu, tik ant voko pa
žymėti: „Fotografuoti gali kiekvienas" 
skyriui. Atsakymai bus spausdinami šia
me skyriuje. Laiškais galėsime atsakyti 
tik išimtinais atsitikimais (pav., esant la
bai skubiam reikalui arba jei klausimas 
būtų labai specialus ir daugumai laikraš
čio skaitytojų neįdomus), jei bus prisiųs
ta pašto ženklų atsakymui.

Klaus. Nr. 1. Turiu daug vargo su nuo
traukų apšvietimu; kartais neprišviečiu, 
o kartais per daug peršviečiu. Dėl to no
rėčiau pirkti kokį nors apšvietimo ma
tiki}. Ar negalėtumėt patarti kokį?

Lapinas.
Atsak. Patarti Tamstai kokį apšvieti

mo matiklį pirkti būtų lengva, jei žino
tumėm, kiek pinigų šiam reikalui gali 
skirti. Jei Tamsta turi tiek pinigų, kad 
už apšvietimo matiklį galėtumei mokėti 
apie 50—70 litų, tuomet patartumėm pirk
ti tik elektrišką matiklį. Tokie matikliai 
yra daug geresni už optiškuosius. Kas 
yra elektriški apšvietimo matikliai, čia 
aiškinti dėl vietos trūkumo negalima. 
Apie tai yra trumpai pasakyta knygos 
„Fotografuoti gali kiekvienas" 92 pusi. 
Elektriškus apšvietimo matiklius gamina 
keletas firmų. Žinomesni iki šiol buvo 
„Ombrux" ir „Tempophot“, Šiomis die
nomis „Zeiss-Ikon" firma pagamino nau
ją matiklį, vardu ,,Helios". Vokiečių foto 
spauda apie jį labai gerai atsiliepė. Ly
giai gerai atsiliepiama apie ,,Elektro-Be- 
wi" pavadinimo šviesos matiklį, kuris su
sideda iš elektriško ir optiško matiklių 
ir tada, kai dėl tamsumo elektriškas ma- 
tiklis neveikia, galima naudotis optiškuo- 
ju. Kuris iš šių matiklių geresnis, sunku 
pasakyti, nes visų jų Lietuvoje negalima 
gauti ir praktikoje patikrinti. Kaune iki 
šiol tegalima gauti tik „Ombrux", Girdė
jau, kad „Spaudos Fondas" išrašysiąs 
„Elektro-Bewi". Jei Tamsta norėtumei 
pirkti elektrišką šviesos matiklį, patar
tina kreiptis į kurią nors didesnę foto 
reikmenų prekybos firmą Kaune ar Klai
pėdoje ir paprašyti atsiųsti prospektų. Su 
jais susipažinus bus lengviau nusistatyti 
kokį pirkti.

Klaus. Nr. 2. Norėčiau prenumeruoti 
kokį nors šveicarų ar anglų foto žurna
lą. Kaipo foto mėgėjas esu dar jaunas. Ar 
negalėtumėt nurodyti man tokių žurnalų 
adresų? Bukšnaitis.

Ats, Kiek mums žinoma, geriausias 
šveicarų foto žurnalas bene bus „Camera“, 
leidžiamas C. J. Bucher akc. b-vės Lu
zerne. Eina kas mėnesį ir metams kaš
tuoja ..... šveicarų frankų. Tai labai pui
kus žurnalas. Tiesa, jo turinys taikomas 
jau patyrusiems foto mėgėjams, tačiau 
nėra per daug sunkus ir naujokui. Adre
sas labai trumpas: „Camera", Luzern XI 
(Schweiz).

Anglai leidžia keletą labai gerų foto 
žurnalų. Pradedantiems foto mėgėjams 
rekomenduotinas „The Amateur Photo
grapher and Cinematographer". Mes tu
rėjome progos su juo susipažinti ir gavo
me labai gero įspūdžio. Eina kas savai
tė. Kaina metams — 19 šilingų 6 pensai. 
Adresas toks: To the Proprietors, „The 
Amateur Photographer", Dorset House, 
Stamford St., London, S. E. I.

Čia nurodytais adresais Tamsta para
šyk ir paprašyk atsiųsti po 1 egz. šių 
laikraščių susipažinti. Atsiųs nemokamai.

Skt. K. Laucius.
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J. A. V. SKAUTŲ YRA PER MILIJONĄ.
Didžiausia pasaulyje skautų organizacija yra Amerikoje 

(U. S. A.). Kasmet ta organizacija smarkiai auga. Ir jau pr. m. 
gruodžio mėn. 31 d. Amerikoje skautų (berniukų) buvo 1.004.266 
asm. (1933.XII.31 — 936.902 asm.), iš jų: skautų 711.384 (1933 mt. 
— 673.533), jūros skautų 19.448 (18.326), paskirų skautų (ne drau
govėse) 3.975 (3.241), vadų 211.197 (191.968), vilkiukų 43.762 
(34.065), jų vadų 7.246 (4.674)

Amerikoje skautus labai brangina visuomenė ir nepapras
tai jais rūpinasi vyriausybė.

Valstybės Prezidentas yra jų Garbės Šefas. Dabartinis 
Amerikos prezidentas Kooseveltas (anksčiau pats buvęs labai 
aktyvus skautų vadas) skautų judėjimą ypatingai globoja ir 
remia.

Amerikos skautų organizacija turi panašų vyriausybės iš
leistą skautų judėjimą globojantį įstatymą, kaip ir Lietuvos 
skautų sąjunga.

ČEKOSLOVAKIJOS PREZIDENTAS YRA SENAS SKAUTAS.
Skautybė Čekoslovakijoje.

Kad ir Čekoslovakijoje yra skautai, žinome, bet kad tame 
plačiame mums draugingos tautos plote pirmuosius sėkmingus 
žingsnius skautystėje nužengė profesorius dr. Uursa, šiandieną, 
tur būt, daugumas mūsų pirmą kartą išgirsime. Tai malonus, 
gražių akių, geraširdis, visų numylėtas pedagogas ir didis jau
nimo draugas, kuris, net ir žilą plauką galvoje glostydamas, 
tiktai tarp skautų sakosi gyvenąs, tiktai tarp tojo žalio jau
nimo savo žalią jaunatvę širdyje atgaivinąs... Jis pats vado
vauja 47-tai Prahos skautų draugovei ir nuolat žingsnis į žingsnį 
žengia su skautų gyvenimu, kaipo pedagogas, stebėtojas, pata
rėjas ir brolis skautas.

„Skautybė”, — bylojo malonusis daktaras Bursa, „prasi
dėjo Anglijoje, kur susikūrė jų pirmasis būrelis. Pir
mieji skautai pirmąjį savo žingsnį žengė į gamtą, statėsi te
nai palapines ir gaminosi paprastą valgį. Siekius suartinti jau
nimą su gamta randame ir pas pirmąjį mūsų pedagogą Joną 
Amos Komenskį, kuris vedžioja savo mokinius po gamtą, ir 
ieško gamtoje darbo ir mokslo. Tuos pačius troškimus randame 
ir mūsų sakalų įkūrėjuose ir vaduose: Dr. Miroslav Tyrše ir 
Jindžich Fūgneriuje. Tyršas net skelbė savo sakalų programoje, 
kad gamta yra pati svarbiausia gyvenimo knyga.

Salia sakalų, šalia Tyršo idėjų, kurias pamilo ne vien 
čekoslovakai, bet visas platusis pasaulis, mūsuose, lygiai kaip 
ir kitur, augo ir plėtojosi ir skautystė: prieš pasaulinį karą 
lėčiau, po karo žymiai sparčiau. Ypač prigijo čekuose skau
tystė tada, kai iškilo reikalas susirūpinti jaunimo auklėjimu 
panaudojant tam reikalui taipgi jo laisvą laiką.

Čekoslovakijos skautų vienos draugovės stovyklos vaizdelis.

I AMERIKOS SKAUTŲ TAUTINĖ JAMBOREE.
Šiemet J. Amerikos V. skautų judėjimui sukanka 25 metai. 

Toms sukaktims paminėti Amerikos skautų organizacija ruošia 
Washingfone pirmąją Amerikos skautų tautinę stovyklą — jam
boree. Ji įvyks ties Baltaisiais Rūmais š. m. rugpiūčio m. 21—30 
d. d. Stovyklą globoja pats Amerikos prezidentas Rooseveltas.

Vien Amerikos skautų toje stovykloje dalyvaus per 30,000, 
kurie bus puikiai suorganizuoti, gerai parengti ir labai aktyvūs.

Kviesta ir viso pasaulio skautų organizacijos atsiųsti savo 
atstovus. Mūsų sąjunga gavo specialų raštą iš Amerikos skautų 
organizacijos prezidento p. Walter W. He ado, kuris kviečia 
Lietuvos skautų atstovus į Amerikos skautų tautinę stovyklą.

Neseniai Amerikos atstovybė įteikė specialę tos stovyklos 
reikalu notą Lietuvos vyriausybei.

Si stovykla organizuojama labai įdomiai. Kokią didelę pro
pagandą veda skautų vadovybė, kaip sistemingai ir taisyklingai 
ruošiasi tam dideliam Amerikos skautų judėjimo įvykiui. Jų 
leidžiamas jaunimo laikraštis Boys* Life ir skautų vadų laikraš
tis Scouting kiekviename numeryje deda vis didesnių naujienų 
apie stovyklą.

Amerikoje pradėjo organizuotisą į atskiras draugoves ir 
lietuviai skautai. Reikėjo daug vargo, kol lietuvių jaunimas ten 
gavo teisę kurti savo draugoves, kurios geriau galėtų palaikyti 
lietuvišką dvasią ir tradiciją jau nutaustančiam mūsų išeivijos 
jaunimui. Lietuvių skautų vadai Amerikoje smarkiai dirba, nore 
jiems dar gal trūksta prityrimo, žinių, bet nepalaužiama ener
gija ir noras suburti suamerikonėjantį lietuvių jaunimą į atski
ras lietuviškas skautų draugoves juos labai stiprina.

Siek tiek, bent moraliai, ir mes jiems turime padėti.
liesa, dar tuo tarpu lietuvių visuomenė Amerikoje ne per 

daugiausia domisi lietuvių skautų judėjimu, nors šiaip skau
tiškas judėjimas jai yra pažįstamas, nes Amerikoje skautų orga
nizacija yra labai populiari.

Aišku, tos jamboree metu lietuvių akys žiūrės į Baltųjų 
Rūmų (to kiekvieno amerikiečio pasididžiavimo rūmo) aikštes 
ar nematyti ir Lietuvos trispalvės vėliavos. Bet ar ji ten bus 
iškelta, sunku dabar tikrinti, nes reikia bent šiokio tokio at
stovo iš Lietuvos, kad Baltieji Rūmai minėtų Lietuvos vardą ir 
ten lietuviai matytų Lietuvos vėliavą kitų vėliavų eilėje.

As.

Visame pasaulyje yra per 3.000.000 skautų ir skaučių. 
Kasmet tas skaičius padidėja bent 100.000. Mes, čekoslovakai- 
skautai sudarome nedidelę visų tų skautų dalelę: turime 1.252 
draugoves su 34.300 skautų-skaučių.

Skautiškas auklėjimas mūsuose, kaip ir svetur, prasideda 
pradžios mokyklose — vilkiukais ir paukštytėmis. Labai ma
lonu pažymėti, kad sąlygos skautystei plisti Čekoslovakijoje 
yra labai prielankios: visi mokytojai, kurie susipažįsta su skau
tystės idėja, visi ją remia kiek įmanydami. Tėvai ir mokiniai — 
irgi. Ir kaip nerems? Kam nemalonu žinoti, kad skautas neturi 
teisės meluoti, kad yra ištikimas ir visam atsidavęs, stengiasi 
būti naudingas savo šeimai, aplinkai, tautai ir būtinai turi pa
daryti į dieną mažiausiai vieną gerą darbą...!

Viso pasaulio skautai sudaro vieną šeimą. Tos šeimos 
nariai siekia vieni kitus pažinti ir suartėti vieniems su kitais. 
Tai yra svarbu ir naudinga, o svarbiausia — tame glūdi gili 
pasaulio ateities paslaptis. Skautai yra tokiu būdu maži krašto 
piliečiai, kurie iš jaunų dienų pradeda gyventi pirmuoju įsaky
mu: kiekvienas skautas yra tavo brolis!

Pirmasis skautystės Prometėjus mūsų žemėje buvo Prahos 
(Žižkovo) gimnazijos mokytojas A. Svojsik. Bet jis ėmėsi to 
darbo su šiokiais tokiais skautystės reorganizacijos tikslais gal
voje: jis norėjo įgyvendinti skautystę sakaluose. Jums, žinoma, 
įdomu, kas buvo tie mūsų pirmieji skautai? O! Jie šiandieną 
dideli žmonės: tai mūsų Ponas Prezidentas T, G. Masarykas, 
rašytojai: Jirasek, Rais, Baar, Prochazka ir daug kitų įžymių 
mūsų krašto vyrų. Mūsų pirmieji skautai 1918 metais, naujajai 
mūsų valstybei besikuriant, suvaidino patį svarbiausią vaid
menį tautos gyvenime: jie, kaip skautai, įrodė savo meilę arti
mui ir tėvynei. Pasitinkame kartais. Susieiname visi pirmieji 
Čekoslovakijos skautai. Ir taip būna miela pasidalyti praeities
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Vertė A. Tyruolis. Sakalas, 313 pslp, 
y B į į Kaunas, 1935 mt. 2.200 egz. Kaina 3 lt. KnYGUA -----

— Petras Jurgėla. Sparnuoti lie
tuviai DARIUS ir GIRĖNAS. Jų gyveni
mas ir pirmasis lietuvių skridimas per 
Atlantą iš Amerikos Lietuvon (su 81 pa
veikslu ir 5 brėžiniais). Čikaga. 1935 mt. 
384 pslp.

Labai graži ir mums brangi mūsų pir
mojo skautijos kūrėjo knyga apie du lie
tuvių tautos didvyrius Darių ir Girėną.

— Gabrielius Palau, S. J. 
VEIKLIOJI KATALIKĖ. Išvertė V i k t. 
K am antauskas. Šv. Kazimiero Dr-jos 
leidinys Nr. 618. Kaunas. 1935 mt. 184 
pslp. Kaina 1,50 lt.

Labai puiki knyga. Ypatingai bus nau
dinga vyresniosioms skautėms ir vado
vėms. Gražiai, stilingai sudėstytos mintys 
apie svarbiausius žmonių gyvenimo ir 
dvasios reikalus. Kiek gražių minčių ir 
temų pašnekesiams, mąstymams einant 
gulti ar stovykloje vakare prie jau gęs
tančio laužo. Kol mes neturime atitinka
mos, tokios pat gražios knygos vyrams, 
mes drįstame rekomenduoti šį leidinį ir 
skautams vyčiams bei vadams. Čia ir šie 
ras daug daug savo sielai tikro maisto. 
Kad knyga yra taip pigi, ji lengvai galės 
patekti į kuklų skauto-ės retų, bet ge
riausių knygų knygynėlį,

— Liudas Dovydėnas. IEŠKAU 
GYVENIMO DRAUGO. Romanas. II da
lis. Sakalas. 351 pslp. Kaunas, 1935 mt. 
3.200 egz. ir 13 numeruotų egz. 4uks. pop. 
Kaina 3,50 lt.

— Walter Scott. KVENTINAS 
DURVARDAS. Istorinis romanas. I dalis.

Naudinga skautams knyga.
Vienas iš svarbių skauto uždavinių — 

pažinti savo kraštą. Skautas turi daug 
keliauti, mokėti orientuotis vietoje, nau
dotis žemėlapiais, kartais ir pats padary
ti planą. Nustatytos kelios specialybės, 
kurioms reikia turėti pagrindinių topo
grafijos žinių.

Skautai privalo susidomėti nauja pik. 
Itn. inž. A. Krikščiūno, Karo Topografi
jos skyriaus viršininko, knyga „Topo
grafijos vadovėlis" (Kaunas 1934, 141 
pusi.). Vadovėlis skiriamas kariams, šau
liams ir moksleiviams. Jis labai naudin
gas skautams, kad ir neturintiems mate
matiško paruošimo.

Pradžioje duotos svarbiausios geo
metrijos žinios, paaiškinti braižomieji 
įrankiai, matai, masteliai, sutartiniai 
ženklai su labai svarbiais jų pavyzdžiais 
(9 tabelės). Toliau eina nelygumų (rel
jefo) žymėjimas žemėlapyje horizontalė
mis ir brūkšniais, orientavimasis ir že
mėlapių orientavimas (pats svarbiausias 
skautams skyrius). Labai svarbu kiekvie
nam žinoti Lietuvos žemėlapius; jų duo
ti du pavyzdžiai (1:25 000 ir 1:100 000 — 
naujų Karo Topografijos skyriaus žemė
lapių) visomis spalvomis. Pabaigoje duo
ta rimtų žinių apie lengvo pobūdžio vad. 
akies nuotraukas ir plotų matavimą že
mėlapiuose.

Geometrijos mokytojai gerai padary
tų, įtraukę topografijos žinias dėstomam 
dalykui paįvairinti.

Skautai bus labai dėkingi Topografijos 
vadovėlio autoriui už tiek naudingą jiems, 
švariai ir gražiai išleistą knygą.

S. K.

Kiekvienam ugniagesiui reikalin
gas vienintelis ugniagesių laikraštis

UGNIAGESIS
UGNIAGESIS plačiai informuoja apie 

ugniagesybos darbą J ietavoje ir 
užsienyje. Jame daug rašoma vi
sais ugniagesių specialybės klausi
mais

UGNIAGESIS įdomus ir naudingas ne 
tik ugniagesiams, nes jame 
galima rasti~daug patarimų 
ir nurodymų, kaip saugotis 
gaisrų ir kaip elgtis gaisro 
nelaimei ištikus

UGNIAGESIS pigus, nes tekaštuoja me
tams: ugniagesiams 3 lt , neugnia- 
gesiams 4 lt.

Užsisakyti galima Kaune, Daukanto 
g 12 nr. administracijoje ir per 
ugniagesių komandas.

AR TURI BAIDARĘ?

Jei ne, tai kreipkis į vyr. skautų šta
bo tiekimo skyrių.

Gaminama:
lengvos, gražios, dvivietės, aptemptos 

namine drobe, su irklais ir kojiniu vairu 
baidarės.

Kaina 75 Titai.
Užsakant įmokama 25 lt. ir atsiimant 

likusi 50 litų.
Taip pat galima gauti tik baidarės 

griaučius su irklais, bures ir kit.
Vyr. skautų štabo tiekimo skyrius 

Kaunas, Neprikl. a. 4. Telef. 40—71.

prisiminimais! Mes, su mylimu mūsų Prezidentu priešaky, visada 
dėkojame Dievui, kad jis neužmiršo pasėti mūsų krašte skau- 
tystės idėją, nes jei ne skautystė, gal būt, nė vienas iš mūsų 
nebūtumėm atidavę tėvynei to, ko ji iš mūsų pareikalavo ir 
ką mes skautais būdami sugebėjome jai duoti! Minime tas pir
mąsias dienas su džiaugsmo ašaromis akyse!

Jaunimas, kaip ir visi žmonės, turi įgimtą patraukimą į 
gamtą. Bet kas tinka ir kas malonu suaugusiam — ramus, lėtas 
pasivaikščiojimas — to permaža jaunimui.

Jaunimas reikalauja, kad jo geravalė mintis, entuziastiška 
dvasia, nesulaikoma energija ir nepalaužiamas troškimas dar
bui ir judėjimui rastų atitinkamą dirvą. Permaža yra versti jau
nimas, kad jis eitų ramiai tiesiu taku, kad jis nepralįstų pro

Čekoslovakijos skautai yra gerai susitvarkę ir turi savo name
lių, prieplaukų, laivų, aikščių ir p. Čia žiūrime pro vienos to
kios prieplaukos langą Prahoje. Tame plaukiojančiame namely
je, kur yra gražus skautų būklas, 1933 mt. mūsų skautų draugo
vė, grįždama iš Vengrijos, buvo priimta ir vaišinta. 

tvorą ar nesimestų šuoliu į gatvę, ten, kur vadovas arba vy
resnysis nenorėtų jaunuolio leisti. Niekas taip naudingai ne
paveikia jaunimo, jokios auklėjimo pamokos ir paskaitos, kaip 
jam tinkamo auklėjančio darbo atradimas.

Daugumas nedorybių, jaunimo netinkama elgsena, o kar
tais net ir nusikalstami darbai kyla tiktai iš to, kad jaunimas 
neturi tinkamo užsiėmimo, kur jis galėtų naudingai laisvą laiką 
praleisti. Jaunimas reikalauja, kad jam būtų suteikta dirva, 
kur jis galėtų išlieti savo jaunatvės energiją. O kad toji ener
gija būtų geram panaudota — duokime jaunimui gerus jų 
fizinio ir dvasinio gyvenimo kelius.

Ir štai mes nejučiomis susiduriame su skautystė, kurios 
šiuo požiūriu niekas neįveiks pakeisti ar užvaduoti.

Esu įsitikinęs, — pasakojo toliau p. dr. Bursa, — kad 
moderniška pavyzdinga mokykla be skautystės yra neįmanoma. 
Skautystė sieja mokinį su mokslu, mokinį su mokytoju, mokinį 
su mokiniu ir mokyklą su gyvenimu. Nėra reikalo dėstyti skau
tystės programos, bet gana pasakyti, kad ji nepakeičiama prie
monė auklėti mokinius mokykloje ir už mokyklos sienų. Bet, 
žinoma, ji naudinga mokykloje tada, kai mokytojas mokės 
įvertinti skauto skautiškumą.

Jaunimas reikalingas ne vien mokytojų, bet ir vadų. Taip 
ir skautystė sėkmingai tarnaus mokyklai, o per mokyklą ir 
gyvenimui, jei mokytojas nuoširdžiai imsis mo
kykloje skautams vadovauti. Mokytojas ir 
skautų vadovas turi su jais susigyventi, turi jausti tai, kas jau
nuoliui malonu ir gera, ir vesti tada skautus tuo keliu, kuris 
jiems, kaipo jaunimui, naudingas ir malonus.

Mūsų Prezidentas yra pasakęs: „Žmogus naudingas tuo, 
kuo jis užsiima savo laisvu laiku!“ Esu įsitikinęs, kad gerai 
vedama skautų draugovė mokykloje ir yra tuo saugiuoju laivu, 
kuriuo jaunimas plaukia į laimingą gyvenimą!"

Šitaip gražiai atsiliepia apie skautystę Čekoslovakijos Pre
zidentas, Čekoslovakijos įžymybės ir tas garbingasis Čekoslo
vakijos profesorius dr. Bursa, kuris pats yra išėjęs skautystės 
mokyklą, kuris šiandieną yra laikomas vienu geriausiu Čeko
slovakijoje pedagogu, o jaunimo branginamas, kaipo jo auklė
tojas ir nuoširdžiausias draugas.

Praha, 1935.IV. P r. Ramutis.
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Kaip surišti „markės44 mazgą?
Štai kas nutiko mūsų laikuos, 
Kai ir šiltųjų kraštų miškuos, 
Kuriuose jau iš seno 
Žvėrys ir šliužiai vien gyveno, 
Įsiveisė dar viena rūšis dvikojų, 
Skautai vadinamų — jums kar

toju —
Kurie miške vakarais prie laužo 
Nebojo, 'kad aplinkui gyvatės 

šliaužo, 
Mazgus sau rišo, žaidė ir juokės, 
0 gyvatėlės iš jųjų mokės.

Štai kartą vieną piktoji laibutė 
Tarėsi panaši į skautišką vir

vutę.

Susikabino jos ant šakos, 
Tempė gyvatę už uodegos; 
Įtraukė galvą: „markę“ surišo, 
Nors gyvatėlė liežuvį kišo. 
Taip jos pastangos ėjo niekais— 
Gudrios beždžionės jau šiais 

laikais.
O kad ta „markė“ dailesnė būtų, 
Uodegą piovė peiliu gan drūtu.

0 kad parodyt beždžionėms 
meną,

Kurios netoli nuo jos gyveno,

Bet kai ant šakos vis dar ne
tilpo, 

Tai susiraitė į „markės" kilpą

Tuomet beždžionės į darbą 
šoko, 

Mat, iš skautukų ir jos išmoko, 
Kaip reik užbaigti mazgą pra

dėtą. 
Ir štai nelauktą ir negirdėtą 
Pokštą iškirto tos trys bež

džionės,

Baigusios mazgą rišti kaip 
žmonės.

Gyvatė pyko, raitės ir šnypštė, 
0 beždžionytės kaip vaikai 

krykštė.

Trys karaliai
arba

kaip jaučių skiltis 
didino savo iždą.

Jaučiai smarkiai posėdžiavo. Skilti- 
ninkas visomis galimomis priemonėmis 
ramino įsikarščiavusius skautus,

— Tolimesnis programos punktas •— 
iždo klausimas! — pranešė skiltininkas, 
skautams truputį aprimus.

Iš apytamsio klasės kampo bildėda
mas pakilo skilties iždininkas (skautų 
vadinamas „pinigeiva") ir prabilo:

— Man perėmus skilties iždą, jame 
buvo plius 4 centai. Draugovės štabo nu
tarimu teko įsigyti skilties gairelę, kuri 
kaštavo 2 litu. Vėliau, vieną skilties su
eigą klasėje bežaidžiant buvo sumušta 
40 W. lemputė, kuri kaštuoja 1 lt. 50 et.; 
viso išlaidų 3 lt. 50 et., minus keturi cen
tai jau buvę ižde, viso lieka minus 3 lt. 
46 et....

Po pranešimo klasėje pasidarė mirti
na tyla. Staiga iš kito klasės kampo pa
šoko skilties „profesorius" ir nukėlęs 
akinius ant galo visad paraudusios no
sies, šūktelėjo:

— Be reikalo!... Visai be reikalo! Kam 
mokėti už lemputę pusantro lito?! — Pir
kim japonišką ir bus tik litas dešimt!

Su džiaugsmu į deficitą buvo įrašyta 
jau tik 3 lt. 06 et. Tačiau kaip panaikini 
ir tuos — 3 lt. 06 centus?!

Po ilgų ginčų ir didelio triukšmo bu
vo nutarta šešto sausio apsirengti „tri
mis karaliais" ir pavaikščioti po žmones 
— tai ir bus, bene, lengviausias būdas 
papildyti iždą. „Profesorius", kurs savo 
piniginėje skaitė turįs apie ketvertą litų, 
turėjo pasirūpinti barzdomis, auksinėmis 
bei sidabrinėmis karūnomis, dažais ir dar 
keletu smulkmenų. Rūbais turėjo pasirū
pinti patys „karaliai".

Atėjo sausio 6-oji. Pro siauras gimna
zijos duris į gatvę išsigrūdo trys keistos 
būtybės ir pasuko miesto centro linkui. 
Visos turėjo ant galvos aukštas karūnas, 

kurių viršų puošė pasišiaušę plaukai, 
skautų išlupinėti iš senos šluotos ir di
dele auksine žvaigžde prie pat karūnos 
viršaus; apsisupusios buvo senomis arkli
nėmis dekėmis, kurios buvo gražiais ark
liukais bei lietuviškomis tulpėmis išsiu
vinėtos, Du iš jų ėjo pirma ir rankose tu
rėjo po storą skautišką lazdą, gi trečioji, 
truputį atsilikusi, nešė ant aukšto koto 
d.delę sidabrinę žvaigždę, kurios jau vie
nas kraštelis dėl didelio vėjo nubrizgo 
ir plevėsavo ore.

Visa ši „procesija" atsidūrė turgaus 
aikštėje. Ten stovėję keletas įkinkytų 
arklių pradžioje bailiai dairėsi, vėliau šo
ko į šalį ir išlakstė į visas puses. Sau
godami savo kaili nuo įpykusių ūkininkų, 
„trys karaliai ' pasileido bėgti ir tesu
stojo tuomet, kai pajuto esą pačiame 
miesto pakraštyje. Čia ir pasuko į pirmą 
pasitaikiusį namą, taip lankydami visus 
namus ir giedodami, „trys karaliai" pri
ėjo kareivinių rajoną.

— Ką gi, vyrai, gal užsuksime čion?! 
— paklausė vienas. — Tikriausiai ką nore 
laimėsime!

— Aišku! — pritarė kiti du ir kara
lišku išdidumu įžengė rajonan.

Tik staiga prieš juos, lyg iš žemės, iš
dygo dežuruojantis ir nustebęs paklausė:

— Ko jums?!
— E... mes čia... trys karaliai! — už

sirekomendavo „profesorius", kurs prieš 
išeidamas visai užsimiršo nusiimti aki
nius ir tie dabar blizgėjo iš po karališkos 
jo karūnos.

Apmetęs juos nuo galvos ligi kojų, 
dežuruojantis nusijuokė ir šūktelėjo:

Pažįstam čia mes tokius „tris kara
lius!— po jų vizito visados pasigęstama 
keleto žąsų ar vištų... Na, eime! — įsa
komai užbaigė.

Nieko nepadėjo nė „profesoriaus" 
protestas. „Trys karaliai" neužilgo atsi
dūrė prie geležimi pinto langelio; prie
šais jį rimtai vaikščiojo sargybinis. „Ka
raliams" prisiartinus jis išsitempę ir nu
stebusiu žvilgsniu palydėjo juos į vidų. 
Dežuruojantis išeidamas kažką pašnabž
dėjo kareiviui į ausį. Tas linktelėjo galva 
ir nusijuokė, o paskui vėl' taip pat rimtai 
pražingsniavo pro langą ir pranyko už 
namo kertės.

— Liūdna! — ištarė vienas.
— Žiauri gyvenimo realybė! — pri

tarė „profesorius", bandydamas atidaryti 
duris.

Dideliam jų nustebimui ir džiaugsmui, 
jos pamiršta užrakinti. Laikydamas barz
dą rankoje, „profesorius" mostelėjo ki
tiems, šoko pro duris ir davęs kojoms 
laisvę, teatsikvėpė gimnazijoje. Pro ki
tas jos duris į gatvę išsmuko... dar „tre
jetas karalių“. Matyt, ir kitos skiltys „ba
lansavo biudžetą“. Bėgant dvi karūnos ir 
žvaigždė liko kelyje...

Patikrinę savo laimikį, jie rado 2 lt.
10 et. pinigais ir nemažą maišelį pyragų 
bei „buterbrodų". Pasistiprinę patys, li
kusius nutarė atiduoti senelių prieglau
dai, o pinigus priskirti skilties pajamoms.

Sekančiame skilties posėdyje „pini- 
geiva" pranešė tokįą skilties iždo būklę:

— Ižde buvo — 3 lt. 06 et. Sausio 6 
dieną gauta pajamų 2 lt. 10 et. Karū
noms, barzdoms, dažams ir klijams iš
leista 3 lt. 15 et., viso ižde lieka —4 lt.
11 et.

Tokį pranešimą išgirdęs, skiltininkas 
beviltiškai susmuko kėdėn, o skautai 
sunkiai atsiduso. Visad raudonas „pro
fesoriaus“ nosies galas pabąlo, o jo aki- 
n.ai smarkiai apsitraukė rasa. Visų akyse 
stovėjo —4 lt. 11 et.

Kazys Janavičius.
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Kumščiasvydis.
Aikštė:
a) Žaidimo laukas yra lygi aikštelė 40 

mtr. ilgio ir 20 mtr. pločio. Per vidurį iš
vedama linija. Nuo jos i abi puses lygia
grečiai 2 mtr. nuotolyje pažymimos dar 
dvi linijos, nuo kurių žaidėjai pradeda 
žaisti.

Rubežiai ir vidurinės linijos skiriamos 
žaidimo laukui. Ten nukritęs sviedinys 
laikomas žaidimo lauke.

b) Virš vidurinės linijos 2 m. aukštu
moje ant dviejų stulpelių ištempiama 
virvelė.

c) Virvė, geriausia, 5—'10 milimetrų 
storio, stipri ir lygi.

Žaidimo priemonės. Kumščiasvydis su
sideda iš guminės kameros ir odinio vir
šaus. Oda turi būti minkštesnė negu 
futbolo. Turi būti visai lygi, 300—350 gr. 
svorio ir 65—71 cm. skersinio piūvio. 
(Batai su vinimis ir aštriais kampais ne
va r t o t i n i).

Žaidėjų skaičius. Žaidžia dvi koman
dos. Komandą sudaro 5 žaidėjai. Pirme
nybių žaidimas galima pradėti, jei yra 4 
žaidėjai, 5-tas turi prisidėti. Žaidėja’ 
rungtynių metu nekeičiami.

Žaidimo esmė. Kamuolys kumščiu per- 
mušamas per virvę, o už tos virvės sto
vinti priešinga komanda stengiasi jį vėl 
nedaugiau kaip 3 mušimais grąžinti per 
virvę atgal.

Žaidimo laikas. Žaidimas turi būti 
judrus. Sviedinio padavimas turi būti 
staiguę. Aikštės keičiamos puslankiais. 
Puslaikiai tęsiasi 2X15 min. Jei baigiasi 
be rezultatų, tada galima leisti pratęsti 
2X15 min. Po puslaikių daroma trumpa 
pertrauka.

Žaidimo pradžia. Kiekviena komanda 
pasirenka iš savo tarpo vadą, kuris žai
dėjus sustato i vietas ir duoda nurody
mus dėl žaidimo taktikos. Burtai nule
mia kuri komanda pasirenka aikštę.

Kai skautas nemato.

Burtus pralaimėjusi komanda pra
deda žaidimą. Bet kuris tos koman
dos žaidėjas muša kumštimi kamuolį iš 
apačios į viršų, kad tas perlėktų per vir
vę į priešingos komandos pusę. Jei pra
dedant žaisti padaroma 'klaida, tai ta 
pati komanda turi iš naujo pradėti.

Kamuolio atmušimas, a) Kamuolys yra 
atmuštinas, jei jis virš virvutės perėjo ir 
žaidimo lauke, ar į priešininko kumštį 
atsimušo; b) Atsimušant vėl kamuolys 
per virvę turi grįžti atgal.

c) Atmušimas yra klaidingas, jei ka
muolys perėjo apačia virvutės ar palietė 
ją, jei nukrito jis už ribų, jei pradedant 
buvo mušamas iš viršaus, o ne iš apačios.

Vienas žaidimo pradėjimas laikomas 
baigtas:

a) jei kamuolys daugiau kaip vieną 
kartą pasiekia žemę, žaidėjams jo nepa
lietus;

b) jei į kamuolį suduodama vienoje 
pusėje daugiau kaip tris kartus;

c) jei kamuolys lėkdamas paliečia vir
vę arba stulpus arba po virve nurieda;

d) jei tas pats žaidėjas daugiau kaip 
vieną kartą iš eilės paliečia kamuolį;

e) jei žaidėjas kamuolį muša netaisyk
lingai, t. y. rankos delnu, galva, kojomis, 
abiem rankomis iš kart ir panašiai;

f) jei kamuolys nukrinta už žaidimo 
lauko ribų;

g) jei žaidėjas, mušdamas kamuolį, 
ranka paliečia virvę.

Žaidimą pradeda klaidą padariusi ko
manda.

Žaidimo eiga. Kamuolys mušamas: 1) 
tik kumštimi, 2) tik 3 kartus vienoje pu
sėje .mušamas, 3) tik vieną kartą to pa
ties žaidėjo paliestas, 4) tik vieną kartą 
nuo kiekvieno mušimo gali žemę pa
siekti.

Jei kamuolys nepereina per virvutę, 
ar nukrinta už ribų, jis grąžinamas ir mu
šamas iš naujo. Kamuolys, nukritęs ant 
ribos, yra dar aikštėje.

Žaidimo įvertinimas. Kiekvienas tai
syklingai atgal atmuštas kamuolys duoda 
vieną tašką. Žaidimo pradžios mušimas 
taško neduoda. Laimi komanda, surin
kusi daugiausia taškų.

Žaidimo teisėjai. Teisėjai turi stovėti 
ar sėdėti prie vidurinės linijos. Be to, jis 
gali turėti du užrašinėtojus (registruo
jančius taškus) ir linijų sekėjus.

a) Teisėjas apžiūri žaidimo lauką, ko
mandų sąstatą, ar atitinka žaidimo tai
syklėms. Pradeda ir baigia žaidimą ir turi 
teisę kiekvienu momentu jį nutraukti, 
jei pastebima nesilaikant žaidimo taisyk
lių; jis turi teisę pašalinti atskirus žai
dėjus. Seka, kad nebūtų peržengtos li
nijos ir kita;

b) Linijų sekėjai, kurie seka sviedinio 
kritimą už linijų.

c) Du užrašinėtojai. Du todėl, kad 
nebūtų nesusipratimų ir įtarimų.

Pažymėjimai, a) 3 švilpesiais prade
damas, baigiamas ir pertraukiamas žai
dimas.

b) 1 švilpesiu žymima kiekviena klai
da, vėl pradėti ir sustabdyti,

c) Teisėjas nurodo klaidas švilpesiu, 
gi linijų stebėtojai — vėliavėlėmis.

Rūta
Pavasarėlis gražus atėjo, 
Šilumą neša su pietų vėju. 
Pažvelki esate,štai pro langelį— 
Rūtos atbudo pirmos daržely. 
Smulkūs lapeliai gražiai ža

liuoja, 
Į saulę stiepias, akį vilioja... 
Rūta pirmoji darželį puošia, 
Ji lirtuvaitei širdelę guodžia. 
O rudenėbui šaltam atėjus. 
Rūta kovoja su šiaurės vėjais. 
Šalnos pakąstos gėlės išmirš- 

[ta — 
Rūta žaliuoja — ilgai nevysta. 
Sesute brangi, tavo daržely 
Te klesti rūtos visą amželį.
Kas tau brangiausia rūtom da- 

[binki, 
Prie švento kryžiaus rūtą so- 

[dinki. 
P a f r. Š.

Jau į baidarę.

Tavo gyvenimo lalrrės vadovą 
lordo R. Baden -Powellio knygą

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS

gausi visur už 2,50 lt., o ligi geg. 
m. 10 d. sk. reikm. tiek, skyriuje 
(imant bent 10 egz.) gausi po 2 lt.

Gražiai išvertė ir sulietuvino
Vikt. Kamantauskas.

Įsigyk tuojau!
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Suk galvą*
Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 54.

Gampsono, autoriaus „Gamtos para
doksai".

Traukinyje, kuris važiuoja iš Kybartų 
į Kauną, ar yra taškai, kurie važiuoda
mi po padaryto kelio grįžtų atgal nuo 
Kauno į Kybartus?

Užd. nr. 55.
Iš kur šaudė?
Viename namo lange buvo peršautas 

stiklas. Susirinkę žmonės negalėjo su
prasti, iš kur buvo šauta: iš kambario ar 
iš lauko? Atėjęs skautas tuoj žmonėms 
paaiškino, kaip galima sužinoti iš skylu
tės formos šovimo kryptį.

Ar sugebėsit tai padaryti?
Užd. nr. 56.

E. Neumano iš Tauragės.

Šachmatų valdovo ėjimu paskaitykit 
vienuoliktą skautų įstatą.

Užd. nr. 57.
J. Šilerio iš Šakių.

Šaradė.
Žvėriui raidę jei ištrauksi, 
Pinigą tuojau tu gausi.

Užd. nr. 58.
A. Aleksandravičiaus iš Kauno.

Šaradė.
Plėšrus paukštis be pradžios,
Piršto dalis visados.
Jei raidelę tik mainysi,
Gyvulio galvos papuošimą pamatysi.

Užd. nr. 59.
K. S. iš Kauno.

Langelių sujungimo kely, laikrodžio 
kryptimi, praleidžiant vienodą skaičių 
langelių — raidžių, paskaibjkj| vieną po
sakį. *

Užd. nr. 60.
Vėjelio iš Skapiškio.

Šaradė.
Moters vardui dvi raides dėsi, 
Vienos valstybės pinigą turėsi.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 37.

Užd. nr. 38.
Redaktorius, lakūnas.

Užd. nr. 39.
Boa.

Užd. nr. 40.
Klaida, pėda, Klaipėda.

Užd. nr. 41.
Statula, stula.
Užd. nr. 42.

Opiumas, Omas. 
Vaistas, Vatas.
Užd. nr. 43.

Karas ir badas mūsų nelaimės.
Užd. nr. 44.
Kryžiažodis.
Užd. nr. 45.

1) Raseiniai, 2) Panevėžys, 3) Šiauliai, 
4) Tauragė, 5) Šakiai, 6) Vilkaviškis, 7) 
Kaunas.

Užd. nr. 46.
1) Skautų Aidas, 2) Karys, 3) Kardas, 

4) Vairas, 5) Jaunoji Karta, 6) Trimitas, 
7) Mūsų Vilnius, 8) Lietuvos Aidas, 9) Lie
tuvos Žinios, 10) Rytas, 11) Naujoji Ro
muva, 12) Naujoji Vaidilutė, 13) Akade
mikas, 14) Lietuvos Studentas, 15) Tau
tos Žodis, 16) Tautos Mokykla, 17) Židi
nys, 18) Gimtasis Kraštas, 19) Gimtoji 
Kalba, 20) Tėvų Žemė, 21) Mūsų Rytojus, 
22) Ūkininko Patarėjas, 23) Mūsų Laik
raštis, 24) Suvalkietis, 25) Panevėžio bal
sas, 26) Misijos, 27) Ateities Spinduliai, 
28) Diena, 29) Dienos Naujienos, 30) Lai
ko Žodis, 31) Sekmadienis, 32) Kuntaplis, 
33) Kultuvė, 34) 10 centų, 35) Naujos Ži
nios, 36) Policija, 37) Kosmos.

Užd. nr. 47.
Rauda — Aa — Rud 
Zita — ta = zi 
Minskas — mi = nskas

X = Rudzinskas.
Užd. nr. 48.

1) Skautė, 2) elnias, 3) kalnas, 4) mir
tis, 5) idėjos, 6) naktis, 7) Estija, 8) sirena.

Užd. nr. 49.
Duobkasys, sportininkas.

Užd. nr. 50.
Stačiai: 1) kirvis, 2) imberas, 3) Kau

nas, 4) sartas, 5) Lisabonas, 6) statutas, 
7) tavo, 8) amen, 9) kūma, 10) sala, 11)

• / t/nj)

sport 
Gu.

7) tamsa,
įbers, 18) imk 
Araratas, 22)

Užd. nr. 51.

Nebūk per drąsus — akis išdegsi, 
nebūk per lėtas — dalios neteksi.

1 44 11 32 21 42 9

12 33 22 43 10 31 20

23 2 45 I48 51 18 41

34 13 50 ■ 46 19 30

3 24 47 ■ 49 40

14 35 ■■■I29 18

25 4 37 16 27 6 39

36 15 26 5 38 17 28

Užd. nr. 52.
Siuvėjas, vėjas.

Užd. nr. 53.
Vynas, žvynas, žvyras.

Šiame uždav. sprend. konkurse daly
vavo 97 sprendėjai. Čia skelbiamos pa
vardės tų sprendėjų, kurie surinko ne
mažiau 8 taškų:

28 taškus gavo šie sprendėjai: J. Al
binas iš Šiaulių, R. Akobasaitė, O. Aka- 
bas, R. Novaro, A. Bubulis, J. Butėnas, 
G. Būga, J. Duoba, L. Gavėnas, Raiboji 
gegutė, Žaliakalniškis, Janušauskas, V. 
Kunčinas, G. Ksimiauskis, Žiurkė, N. Ma
žeika, A. Martinka, N. Martiūka, Mongo
las iš Kauno, Aušrokas, A. Rudminas, V. 
Rudaitis, Arabas ir gimnazistas, J. Šaka
lys, V. Šakalys, A. Šlapikas, J. Lauriš- 
kis, A. Zingfeldaitė, V. Želnys.

27 taškus: L. Ciplijauskas, A. Gudaitis.
26 taškus: Kalnų Sakalas.
25 taškus: V. Ilgūnas, J. L iš Alytaus, 

Jono K. iš Kybartų, E. Martyšius, E. Ma
ziliauskas, J. Prušinskas, A. Tamulevi
čius.

24 taškus: Bir-var iš Kauno, Smilgevi
čius, V. Staknys.

23 taškus: P. Stepanavičius, E. Zigma- 
nas.

22 tašku: J. Jančiūnas, A. Konvaitis, 
Elnias.

21 tašką: M. leškovičius.
20 taškų: Filipavičius, E. Neumanas, 

M. Pupkinas, V. Statkevičius, J. Šileris, 
Zuikutis.

19 taškų: K. Astrauskas.
18 taškų: P. Škiudas. 17 taškų: Skau

tas Pempė. 16 taškų: J. Pašas. 15 taškų: 
Leonas iš Šančių. 14 taškų: M. Bregaus- 
kas, Pr. Dynas. 12 taškų: J. Bieliūnas, V. 
Pagazelskis. 11 taškų: P. Kulakauskas. 
9 taškus: Vėjelis, V. Glebavičiūtė.

PRANEŠIMAI.
Visiems: užd. nr. 45 ir su viena klaida 

visiems užskaičiau.
Kitame „Sk. A." bus paskelbtas dova

nų laimėtojų sąrašas. Nuo šio „Sk. A.“ 
nr. uždavinių sprendimų nesiųskit į re
dakciją, nes dabar be konkurso neskiria
mos dovanos. Naują konkursą pradėsim 
tik po vasaros atostogų.

Uždavinių autoriams už atsiųstus už
davinius dėkoju, tinkamus sunaudosiu; 
prašau ir toliau neužmiršti.

Pr. Dynui: laišką gavau, su pirmu laiš
ku užskaičiau 14 taškų. Uždaviniai tiks. 
Dėl laiškų siuntimo, nieko nepadarysi, 
reikia laikytis pašto nustatyto tarifo.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.

«« . nu A4D
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