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SKAUTŲ AIDĄ!
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skautams — 4 lit. 
pask. nr. — 30 et.

Redaktorius
ANTANAS SAULAITIS

XIII metai

Eiles parašė Mikė Švilpa.
Jis neskaito Skautų Aido, 
Užtat nosį ir nuleido, 
Mat, iš nuotykių romano 
Savo dvasiai semia penų. 
Ir keistoko šio piliečio 
Mūs gyvenimas neliečia, 
Jo dvasia visai sunykus, 
Nuo kultūros atsilikus. 
Skaitom mes gerus žurnalus, 
O jam rūpi kriminalas, 
Taip vargšelis jis ir slysta — 
Kas iš tokio gimnazisto? 
Jam nerūpi mūs draugovės, 
Skursta jis netekęs šlovės, 
Menkas iš tokio didvyris, 
Jei gyvena kaip apmiręs. 
Jis neskaito Skautų Aido, 
Užtat baisiai apsileido, 
Niekur nieko nebežino, 
Nors ir mesk jį į šiukšlyną.

Reikia jį už čiupros stverti 
Ir gerai pirty išperti, 
Tuos romanus mest į pečių — 
Ko jis čia tuos šposus krečia! 
Reik išprausus juodą veidą, 
Užsakyt jam Skautų Aidą, 
Rimtą knygą duot į nagą — 
Gal išgelbės ji nabagą. 
Čiupkit, vyrai, šitą žmogų, 
Traukit jį iš kelio blogo, 
Nes praleidęs taip jaunystę, 
Neužaugęs ims jis vysti! 
Jis, gal būt, čia ir nekaltas, 
Kad aptemo svietas baltas, 
Kaltos čia tik blogos knygos — 
Tik iš jų tos visos ligos! 
Gydykime šį ligonį, 
Duokime jam į pašonę, 
Tegu skaito Skautų Aidą — 
Pagyvės jis tuoj iš veido!

Brangus 
skaitytojau !

Šiuo Skautų Aido numeriu užbai
giami 1935 metai.

Nežiūrint ekonominių sunkumų, 

Tamsta savo prenumerata reikšmingai 
parėmei Skautų Aido leidimą. Ir visą 
laiką džiaugeis Sk. Aido džiaugsmu ir 
liūdėjai jo nepasisekimu. Šiandie rei
kia skirtis ...

Už Tamstos paramą ir dėmesį šie
met, Skautų Aidas yra tvirtai pasiry
žęs 1936 m. būti gražesnis ir tobulesnis. 
Jis norėtų ir vėl Tamstą kiekvieną 

1936 m. mėnesi aplankyti. Jis kviečia 
Tamstą ir 1936 metais būti tokiu pat 
nuoširdžiu jo draugu.

Kad Sk. Aidas Tamstai būtų dar 
artimesnis ir kad jis būtų toks, kokio

(Skautų Gličias1936 ni-
— 1936 m. Sk. Aidas papiginamas ir kaštuos skautams- 

ėms tik Lt. 3,50; kitiems — Lt. 4,50.
— Per 1936 m. Skautų Aido išeis gražių didelių 12 nr., 

kiekvieną mėnesį po aktualų ir įdomų nr.
— Nuo 1936 m. pradžios Sk Aidas bus labai pertvar

kytas, žymiai patobulintas ir pritaikytas skaitytojų pageida
vimams. Su šiuo Sk. A. nr. siunčiama skaitytojams anketa, ku
rią turėtų užpildyti kiekvienas skaitytojas ir atsiųsti Sk. Aido 
redakcijai.

— 1936 m. Sk. Aido prenumeratoriai gaus gražų nemo
kamą priedą — skautiško turinio spalvotą paveikslą.

— Skautų Aido prenumeratų 1936 m. rinkinio talkoje da
lyvauja visi skautai-ės ir visi skautų sąjungos nariai!

Tamsta nori, jis prašo Tamstą užpil
dyti pridedamą skaitytojams anketą — 
ten konkrečiai išdėstyti savo pageida
vimus Skautų Aidui.

O tuo tarpu ligi pasimatymo 1936 m. 
sausio mėn.

Pasidarykit iš sniego žaidimams tokią gražią šiaurės eskimų 
trobelę.
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Lietuvos Skautų Sąjunga 1935 ui.
Kai kurie sąjungos gyvenimo įvykiai 1935 m.

— 1-4. pasibaigė skautų ir skautų vy
čių draugininkų sąskrydis (prasidėjęs 
1934-XII-30) Kaune.

—1 1-4, Šefo aktu 1 nr. pakelti: į skau
tininko laipsnį) psktn. G. Venclauskaitė, 
sk, v. dr. A. Juška, psktn. S. Paliulis, 
psktn. B. Kliorė, psktn. A. Tribė, psktn. 
P. Daukas; į paskautininkio laipsnį: V. 
Palčiauskienė, A. Fledžinskienė, P. Ka
ralius, I. Rainys, M. Kviklys.

— 1-18. mirė sktn. Henrikas Čerkesas.
— H-3. Ukmergės skautai šventė sa

vo dešimtmetį, s .
— 11-16. Valstybės Prezidentas už 

skautybės darbą apdovanojo D. L. K. Ge
dimino ordinu: dr. J. Alekną — III laips
nio, vyr. sktn. S. Čiurlionienę — III L, 
P. Jurgelevičių — IV 1. ir vyr. sktn. A. 
Saulaitį — V 1.

— II-16. Šefo aktu 2 nr. apdovanoti 
svastikos ordinu: prof. kun. B. Česnys, 
M. Jankus, dr. M. Krikščiūnas, P, Lem- 
beris, d. L. Tonas, pulk. A. Svylas, kap. 
J. Rinkevičius, apskr. v-kas J. Giedrai
tis, apskr, pol. vadas A. Karoblis, pulk. 
M. Rėklaitis. Šefo aktų 3 nr. apdovano
tas svastikos ordinu Lietuvos generalinis 
garbės konsulas Budapešte, vitez Pešti 
Muller Joseph Leo,

— 11-16. vyr. skautininko įsakymu 4 
nr. apdovanoti ordinu Už nuopelnus: 
psktn. V. Šataitė, psktn. M. Vizgirdaitė, 
psktn. M. Rėklaitis, vyr, skit. V. Rozma- 
nienė, sk. rėmėjas S. Naginskas, Pr. Sima
navičius, psktn. J, Kairys. 11-16. vyr. 
skautininko įsakymu 5 nr. apdovanota 
ordinu Už nuopelnus Lietuvos generali
nio garbės konsulo Budapešte sekretorė 
E. Veisaitė.

— III-2. Šiaulių tuntas minėjo savo 
tuntininko vyr. sktn. K. Ubeikos 10 me
tų tunto vadovavimo ir 25 metų pedago
ginio darbo sukaktis.

— III-2—-5. Rokiškyje buvo surengtas 
tunto skiltininkų sąskrydis. Į sąskrydį bu
vo suvažiavę 114 skautų-čių.

—• III-3. įvyko Kauno Šančių tunto iš
kilminga vėliavų įteikimo sueiga. Sueigos 
metu buvo įteikta 10 vėliavų.

— III-3—5. įvyko Kaune draugininkių 
sąskrydis. Dalyvavo apie 150 dr-kių.

— III-9. Vyriausybės Žiniose paskelb
tas Lietuvos Skautų Sąjungos Statutas.

— III-11—13. surengė Zarasų skautų 
vadovybė skiltininkų kursus. Kursuose 
dalyvavo 32 skautai-ės.

— III-15. Šefo įsakymu 1 nr. paskelb
ta papildomas aktyvių ir pasyvių skauti
ninkų sąrašas.

— UI-15. Skautai vyčiai minėjo Lie
tuvos skautų vyčių įsikūrimo 10 metų su
kaktis.

— III-30—31. Kaune įvyko tuntininkų 
pasitarimas. Dalyvavo) centro vadovai, 
tuntininkai ir skaučių skyrių vedėjos.

— III-31. Kaune tam tikras sąjungos 
vadų susirinkimas rinko kandidatus į pir
mosios sąjungos tarybos narius.

— TV-9. Šefo aktu 8 nr. buvo paskirti 
pirmosios Sąjungos Tarybos nariai (24) ir 
kandidatai (12).

;— IV-23. Šefo aktu 9 nr. pakelti: į 
vyresniojo skautininko laipsnį: sktn. K. 
Palčiauskas, sktn. K. Grigaitis; į skauti
ninko laipsnį: psktn. H. Lukaševičius, 
psktn. R. Stankūnas, psktn. O. Tarvydai- 
tė-Rozniekienė, psktn. J, Andrejauskas, 
psktn. A. Škėrys, psktn. S. Stanikūnaitė, 

psktn. L. Giršaitė, psktn. j. 1. J- Namaju- 
nas; į paskautininkio laipsnį] vyr. sklt. 
D. Januškytė, vyr. skit. V. Žigas, vyr. 
sklt. E. Balčiūnaitė, vyr. sklt. K. Indrelė, 
vyr. sklt. E. Švedas, vyr. sklt. S. Jamei- 
kis, vyr. sklt. E. Bagdonienė-Senkiutė, 
vyr. sklt. K. Gimbutytė, vyr. sklt. E. Jur- 
gytė, vyr. sklt. M. Kuršaitė, vyr. sklt. M. 
Plyčiuvaitytė, vyr. sklt. E. Ševelinskai- 
tė, vyr. sklt. A. Žukaitė, vyr. sklt. Pr. 
Nedzinskas, vyr. sklt. G. Butkevičiutė, 
vyr. sklt. A. Svetlauskas, vyr. sklt, P. 
Neniškis, vyr. sklt. L. Ikamienė, pulk. 
Įeit. V. Matulionis, vyr. sklt. A. Akelai- 
tytė, vyr. sklt. F. Švelnis, vyr. skit. V, 
Didžbalis, vyr, sklt. E. Motiekaitė, vyr. 
sklt. J. Milvydas,

— IV-23, Šefo aktu 10 nr, apdovanoti 
svastikos ordinu: mok. J. Gečienė, mok. 
S. Landsbergaitė, V. Oškinienė, gen. Įeit. 
J. Čaplikas, pulk. P, Budrevičius, pulk, 
P, Genys, apskr. v-kas Volonsevičius, Pr. 
Baranauskas, gimn. vice-dir. J. Kutra, 
mok. insp. V. Daniliauskas.

— IV-23. vyr. skautininko įsakymu
11 nr. ordinu Už nuopelnus apdovanoti: 
vyr. sklt. A. Broel-Plateris, mok. Pr, Lu
kaševičius, psktn. V. Kalasauskas, vyr. 
sklt, A. Grudzinskas, vyr. sklt. E. Fiše- 
raitė, psktn. J. Daniusevičius, psktn. A. 
Grigas. IV-23. vyr. skautininko įsakymu
12 nr. apdovanotas — Sao-Paulo mieste, 
Brazilijoje, sk. vytis E. Pažėra.

— IV-25—28. įvyko Klaipėdoje didelis 
skautų-čių skiltininkų sąskrydis. Jame 
dalyvavo iš viso 315 asm. (190 bern. ir 
125 merg.).

— V-5. Skautai-ės šventė šv. Jurgio ir 
Motinos dieną. Į Kauno skautų-čių šven
tės iškilmes atvyko pats Šefas J. E. Vals
tybės Prezidentas Antanas Smetona ir 
daug aukštų svečių. (Šventėje dalyvavo 
apie 1800 skautų-čių).

— V-5. Kėdainių tuntas iškilmingai mi
nėjo savo 10 metų sukaktį.

— V-6. Kaime, Valstybės Teatre, įvyko 
tradicinis skautų laužas. Programą užpil
dė apie 200 skautų-čių.

— V-10. Pasibaigė jubiliejiniai Šefo 
konkursai.

— V-30. Kauno II skautų vyčių dr-vė 
suorganizavo baidarių paradą ir „krikš
tynas“.

— VI-6. Kaune Latvijos įgaliotas mi- 
nisteris Lietuvai p. Sėja įteikė Latvijos 
valstybės ordinų dekoracijas, kurias su
teikė Latvijos Valstybės Prezidentas mū
sų sąjungos Šefo pavaduotojui dr. J. Alek
nai ir vyr. sktn. pulk. J. Šarauskui (ap
dovanoti Trijų Žvaigždžių III-ojo laips
nio ordinais).

— VI-8—10. įvyko didelė baidarių ke
lionė Nerimi iš Panerių į Kauną.

— VI-12. Kauno tuntas pasveikino Še
fą vardinių išvakarėse. Ten pat buvo pa
skelbtas Šefo konkursą laimėjusių dr-vių 
sąrašas.

— VI-28. Šefo aktu 11 nr. pakelti į 
paskautininkio laipsnį: sk. vytis J. Mice- 
vičius, vyr. sklt. M. Juozaitienė, vyr. sklt. 
O. Aižinienė, vyr. sklt. B. Variakojienė- 
Dičiutė.

— VI-29. Panevėžio skautai šventė 
dvigubą jubiliejų. Suėjo 15 metų nuo 
skautų įsikūrimu Panevėžy ir 10 metų 
nuo tunto suorganizavimo. Iškilmėse da
lyvavo p. Švietimo Ministeris prof L 
Tonkūnas.

— VII-2—8. Latvijos, Zemgalijos skau
tų vadai lankė įvairias Lietuvos vietas.

— VII-2—12. Latvijoje buvo surengta 
skautininkių stovykla. Iš Lietuvos skau
čių dalyvavo 23 skaučių vadės.

— VII-3—15. Kleboniškių miške įvy
ko jaun. skautų vadų ir vadovių sto
vykla.

— VII-10—22. Kleboniškių—Karmėla
vos miškuose įvyko V skautų vadų sto
vykla.

— VII-23. Mūsų reprezentacinė dr-vė 
iš 18 asm. išvyko į II tarptautinį skautų 
vyčių sambūvį, kuris buvo nuo VII-29— 
VIII-7. Švedijoje.

— VIII-I—10. Adelbodene buvo su
ruošti tarptautiniai skaučių vadovių kur
sai. Iš Lietuvos dalyvavo psktn. A. Žu
kaitė.

— VIII.14. Skautai prisidėjo prie viso 
pasaulio lietuvių kongreso darbo, suruoš- 
dami baidarių paradą (Panemunė — Pi
lis) ir skautų laužą Kauno pilyje.

IX-8. skautai dalyvavo Tautos Šven
tėj,

— IX-9. vyr. sktn. įsakymu 22 nr. pa
skelbta skautams ir vadams liudijimo iš
davimo tvarka.

— IX-17. mirė psktn. Vladas Kala
sauskas.

—- X-8. sukako 5 metai, kai vyr. sktn. 
pulk. J. Šarauskas yra vyriausiu skauti
ninku.

— X-16. Šefo aktu 13 nr. apdovano
tas antro laipsnio Maltos Kryžiumi skau
tas J. Mačerinskis.

— X-16. Šefo aktu 12 nr. apdovanota 
antro laipsnio Maltos Kryžiumi skautė B. 
Jasiukevičiūtė.

— X-19, Šefo aktu 14 nr. antro laips
nio Maltos Kryžiumi apdovanotas skau
tas M. Manumaitis.

— X-25. Šefo aktu 19, 20, 21 nr. Ge
dimino Vilko ordinu apdovanoti J. E. Mi
nisteris Pirmininkas p. J. Tūbelis, J. E. 
Švietimo Ministeris prof. L Tonkūnas ir 
Kariuomenės vadas gen. št. pulk. S. Raš
tikis.

—1 X-25. Šefo aktu 17 nr. svastikos 
ordinu apdovanoti: pulk. Įeit. A. Miche- 
levičius, pulk. Įeit. P. Murnikas, J. Jaku
bonis.

— X-25. Šefo aktu 18 nr. apdovano
tas Lelijos ordinu psktn. J. Kirlys.

— X-25. Šefo aktu 16 nr. pakelti: į 
vyr. skautininko laipsnį: sktn. J. Kaza
kevičius; į paskautininkio laipsnį: vyr. 
sklt. K. Janavičius, A. Zauka, vyr. sklt. 
Aukštikalnytė-Jankūnienė, vyr. sklt. S. 
Janulynas, sk. vytis K. Linkevičius, vyr. 
sklt. A. Kėsiūnas, vyr. sklt. J. Jagminas, 
vyr. sklt. A. Mažeika, vyr. sklt. J. Gru
žauskas, vyr. sklt. E. Liutvinaitė, vyr. 
sklt. A. Masiulis, vyr. sklt. D. Venckienė, 
vyr. sklt. K. Smalevičienė.

— X-25. vyr. sktn. įsakymu 34 nr. 
ordinu Už nuopelnus apdovanoti:; J. Klon- 
gevičiūtė, vyr. skit. V. Stulgis, psktn. B. 
Štaras.

— X-26. Šefo aktu 22 nr. transatlanti
nis lakūnas Įeit. F. Vaitkus apdovanotas 
svastikos ordinu.

— XI-1—3. Panevėžyje įvyko skautų, 
skaučių ir jaun, skautų-čių draugininkų- 
kių sąskrydis. Dalyvavo apie 90 vadų.

— XI-24. Aušros mergaičių gimnazijo
je įvyko pirmasis L. S. S. tarybos posė
dis. Posėdis išrinko Tarybos pirmiją.

■■ 281
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Gul šiandieną
jau ant šieno

Gul šiandiena štai ant šieno 
Atpirkėjas žmonijos.
Šiam Karaliui Visagaliui 
Nėr vietelės tinkamos. 
Piemenėliai, paskubėkit, 
Dovanas jam savo dėkit, 
Kaip pasaulio Viešpačiui.

Į menkuti Jo tvartutį 
Ir mes draug skubėsime, 
Tam Karaliui savo valią, 
Visą širdį dėsime.
Viską Jam mes paaukosim 
Ir su Angelais giedosim: 
Garbė Tau aukštybėse!

Nors dievystę i žmogystę 
Jis šiandieną Įdėjo, 
Mes neklystam, pripažįstam, 
Jog tai Jis mus sutvėrė.
Koks tai džiaugsmas mums atėjo, 
Giedam Dievui Atpirkėjui 
Ir šventai Jo Motinai!

Kristau Pone! Imk maloniai
Tu kiekvieną už rankos;
Prie ugninės glausk krūtinės, 
Duoki meilės mums šventos. 
Teikis gimti nūn mumyse, 
Vienas karaliauk širdyse, 
Vesk į laimę amžiną. Amen.

Brangūs Skautų Aido skaitytojai, skautės-ai ir vadai!

1936 METAIS NĖ VIE
NAS NELIEKA BE 
SKAUTŲ AIDO 
IR SKAUTYBĖS!

Sėkmingai užbaigėme 1935 metus. Dabar rūpinamės gerai susitvarkę sutikti ir taip pat 
sėkmingai praleisti 1936 metus. SKAUTIŠKA SPAUDA YRA MŪSŲ ORGANIZACIJOS 
GALYBE. Jąja ir turime visi atsidėję rūpintis, kad ji savo uždavinį galėtų visai gerai atlikti.

Nuo š. m. lapkričio mėn. vyksta SKAUTIŠKOS SPAUDOS PLATINIMO TALKA. Šia 
proga net papiginta kaina platinama skautiškos KNYGOS ir renkama prenumeratos laikraš
čiams SKAUTŲ AIDUI ir SKAUTYBEI. Šiuo laikotarpiu Tamsta turi tikros progos padaryti 
skautų sąjungai labai naudingą gerąjį darbelį — PAREMTI SKAUTŲ SPAUDĄ!

282 ■■
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Apie mūsų 
skautus vyčius

(Iš knygos L. S. S. 1930—1935).

Skautai vyčiai, greta skautininkų ir 
.skautų vadų, sudaro subrendusius amžiu
mi mūsų organizacijos kadrus. Tiek vieni, 
tiek antri yra vykdomojoje jos dalyje — 
skautų brolijoje. Dar viena suaugusių 
skautų sąjungos narių kategorija — skau
tų rėmėjai tuo tarpu turi lyg „nerikiuo- 
tės” vaidmenį. Jų tikslas — moraliai ir 
materialiai remti Lietuvos jaunimo skau
tiškąjį judėjimą, kai skautai vyčiai ir 
skautų vadai yra paties judėjimo akty
vūs dalyviai

Skautybės sistema yra moderniškas 
vaikams auklėti metodas. Savo stiliumi ir 
praktiškomis programomis ji yra perdėm 
vaikiška, atitinkanti vaiko skonį, psicho
logiją, jo interesų pasaulėlį. Skautybė tiek 
užsienyje, tiek pas mus yra davusi pui
kių rezultajtų, ir todėl štai jau penkeri 
metai, kaip ją tinkamai įvertino Lietuvos 
jaunimo mokymo ir auklėjimo aukštoji 
vadovybė. Labai vertinama ji ir mūsų 
visuomenės, ypač tos jos dalies, kuri su 
ja arčiau susiduria ir turi progos arčiau 
ją pažinti: skautų tėvų, mokytojų, kari
ninkų... Dar labiau ją vertina ir brangi
na toji mūsų jaunosios inteligentijos da
lis, kuri pati išgyveno visus Skautų sto
vyklų, iškylų ir sueigų džiaugsmus ir 
vargus ir tąjį jauną entuziazmą ir besą
lyginį pasišventimą visam, kas gera, žy
minčius mūsų organizaciją nuo pat jos 
pirmosios dienos iki šiandie. Sulaukę 
amžiaus, kuris viršija tą maksimalirų 
amžių, iki kurio skautiškieji metodai 
jaunimui visiškai tinka, ši kategorija da
bar jau pilna sąmone ją įvertina. Da
bar didžiulė jų dalis supranta., kiek daug 
ji gali patarnauti kraštui, ugdydama kil
nią ir valingą jaunąją kartą. Dalis jų 
tuoj stoja skautiškajam judėjimui vado
vauti, o kiti ryžtasi vadais tapti ateityje. 
Be to, jiems ir dabar brangi skautų sto
vyklų ir kitų užsiėmimų gamtoje graži 
mistika. Tai yra vienas iš svarbiausių 
motyvų, dėl kurių subrendęs skautiška
sis jaunimas ir toliau pasilieka skautų or
ganizacijoje.

Tačiau skautybė nėra vien vaikams 
auklėti sistema. Kartu ji yra ir gili gyve
nimo filosofija, pasaulėžiūra. Gilioji skau
tybės prasmė vaikų nėra pilnai supran
tama. Tik sulaukę vyro amžiaus skautai 
ją labiau ir šia prasme įvertina. Ir todėl 
dabar jie dar labiau prie jos prisiriša. 
Norėdami atbaigti skautiškąjį asmenybės 
formavimą, pradėtą jaunesniųjų ir įpu
sėtą skautų vienetuose, jie buriasi į skau
tų vyčių būrelius ir draugoves.

Skautų vyčių ir skautų berniukų vei- 
kimąs turi skirtingą pobūdį. Berniukas 

gyvena paties išsvajotame pasaulyje. 
Berniuko dvasiai labai artimi žaidimai. 
Skautas vytis į pasaulį ir gyvenimą žiū
ri realiau ir sąmoningiau. Todėl jis su
eigoje visų pirma ieško gyvenimo ir jo 
reiškinių analize. Kartu, norėdamas at
baigti skautų užsibrėžtąjį pilnutinį, vispu
sišką asmenybės formavimą, jis daug dė
mesio kreipia į etinį, protinį ir fizinį sa
vęs lavinimą, o norėdamas ir toliau gy
venti skautiškąją nuotaiką, ieško skau
tiškų pergyvenimų stovyklose, iškylose ir 
kelionėse. Kai skautai vyčiai pasijunta

Vyresnės skautės
Anksčiau skautės, pabuvusios organi

zacijoj iki 16—17 metų, palikdavo ją ir 
eidavo vienos po platųjį pasaulį laimės 
ir džiaugsmo ieškoti. Kas kaltas? Gal 
mes pačios, kad per maža pastangų de
dame praplėsti šį darbą, kad nemokame 
prieiti prie vyresnio amžiaus mergaičių.

Žvilgterėkime į reikalą.
Skautė myli Dievą ir brangiąją Tėvy

nę. Ji stengiasi auklėtis, lavinti savo bū
dą, įsigyti daugiau praktiškų žinių, kad 
galėtų padėti artimui, patarnauti dide
liu ar mažu darbeliu. Vyresnioji skautė 
tęsia skautės darbą. Ji neatsisako senų
jų skautės idealų, bet jos darbas jau sie
kia daug toliau, juk ji vyresnė. Iš jos rei
kalaujama nuolatinio savęs tobulinimosi, 
kad ji galėtų būti pavyzdžiu jaunesnėms. 
Jos gyvenimas privalo būti pavyzdingas 
ir skaistus, kaip amžinoji ugnis, kuri juk 
ir yra jos simbolis. Todėl ji darbą pra
deda nuo savęs, reikalavimus stato sau. 
Jos kiekvienas darbas privalo būti atlik
tas sąžiningai ir su džiaugsmu. Ir jei skau
tei pakanka kasdieninio mažo: darbelio, 
tai vyr. skautės jau laukia dideli darbai.

Daugelis šių laikų mergaičių neturi 
kilnesnių tikslų. Jų idealai — kinų žvaigž
dės, grožio karalienės, mados... Bet Ba- 
den-'Powellis pastebi, kad yra ir tokių, 
kurios supranta, jog tikras gyvenimo 
džiaugsmas randamas ne tuščiuose ir lai
kinuose malonumuose, jog yra dar kaž
kas vertingo ir gražaus. Vien šokiai, spor
tas ir romanų skaitymas jų netenkino. 
Jos pamatė, kad privalo duoti savo gy
venimui tinkamą turinį, o tai galima tik 
susiorganizavus bendram darbui po skau- 
tystės vėliava.

Vyresnės skautės yra du pagrindiniai 
tikslai: pasiruošti šeimos ir visuomeni
niam gyvenimui. Anksčiau moteris buvo 
laikoma lėle, ji nieko nedirbo, nes pati to 
nenorėjo. Šiais laikais tokios moterys ne
betinka, nes pats gyvenimas iš jų daugiau 
reikalauja. Moteris privalo būti gera vy

esą nusistovėjusios giedrios skautiškos 
nuotaikos ir tvirtų skautiškų nusistatymų, 
jie eina vykdyti paskutiniojo svarbiau
sio savo tikslo — tarnauti artimui. 
Nes tik gyvenimas kitų labui, o ne sau 
vienam, įprasmina tas dideles pastangas, 
kurias jie padeda besistengdami tapti są
moningais, atbaigtais skautais.

Sąmoningo, griežto ir besąlyginio 
skautybės principų taikymo gyvenime 
ieškantieji turėtų- pirmiausia jo ieškoti 
mūsų skautų vyčių tarpe. Čia jie jį ras.

Sktn. A. Jurgutis.

ro draugė. B.-Pcw. sako, kad namų židi
nys, vedybos ir vaikai yra moters gyveni
mo uždavinys, už kurį ji privalo būti atsa
kinga. Ji gali išauklėti vaikus, kurie bū
tų naudingi savo tautai ir visuomenei. 
Jos namai turi būti estetinis lizdas, ku
riame viskas būtų saulėta, švaru ir pa
grįsta aukšta morale.

Toks pat svarbus dalykas yra ir pasi
ruošimas visuomeniniam gyvenimui. Šį 
bendrą išsilavinimą ir galėtų duoti skau- 
tystė kiekvienai vyresnei skautei.

Vyresniųjų skaučių darbo sritis yra la
bai plati. Jos, būdamos vyresnės amžiu
mi, gali vadovauti skaučių ir jaun. skau
čių dr-vėms, eiti instruktorės, patarėjos, 
globėjos ir kitas pareigas. Iš viso, jos pri
valo būti gerai susipažinusios su skautų 
organizacijos metodais ir atskirų šakų 
veikimu. Tik visame šiame darbe turi 
pasireikšti paprastumas, seseriškumas ir 
ištikimybė.

Antra labai plati darbo dirva yra pa
tarnavimas artimiesiems. Čia vyresnė 
skautė pritaiko savo praktikoje įgytas 
žinias. Ji neturi teisės praleisti progą 
kam nors bet kuo padėti. Priešingai, vi
sas reikėtų įtraukti į darbą ligoninėse, 
prieglaudose, vaikų darželiuose. Be to, 
galima padėti ruošti šventes, minėjimus, 
parodas, eglaites neturtingiems.

Vyr. skautė stengiasi pažinti save, su
sidaro savo pasauližvalgą, turi supratimą 
apie tautos tikslus, uždavinius. Pažįsta 
lietuvių tautosaką, tautodailę, literatūrą.

Šiems darbams nuveikti reikia ne vien 
gerų norų, bet ir pasiruošimo. Tam tiks
lui vyr. skautės sudaro skiltis, o iš jų 
draugoves.

Stokime visos darban, nes dirva pla
ti. Suskautinkime tautos jaunimą •— mer
gaites, kurios sudarytų tinkamas šeimas, 
išauklėtų savo vaikus gerais ir pareigas 
suprantančiais piliečiais. O tada tautos 
gerovė ir jos ateitis bus užtikrinta.

Vyr. skautė M.
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Erelio 
sūnus 

(Tęsinys)

Motina susirūpino ir nenorėjo su tuo 
sutikti. Farmeris paaiškino, kad Juozas 
esąs vienintelis, kuris tai galįs atlikti. 
Galėtų ir Samas, jis stiprus ir smarkus 
vyras, bet miške nėra prityręs ir galėtų 
lengvai paklysti. Juozukui šis pavojus 
negresia, be to, jis slenka, kaip katinas. 
Tai farmeris pastebėjęs medžioklėse. Jei 
Juozas būsiąs nors kiek atsargus, jį ne 
taip greit ištiks kas blogo. Atgal gįš jau 
saugiam būry.

Pagaliau viskas buvo sutvarkyta. Su
jaudinta šeima nuėjo poilsio, savaime 
aišku, tik tariamai. Niekam nė į galvą 
nešovė nusirengti ir ieškotis savo kas
naktinio guolio. Šviesa buvo užgesinta, 
bet taip pat pasirengta kiekvieną aki
mirksnį ją vėl uždegti. Keli degėlų ryšu
liai gulėjo paruošti vartojimui: užpuolimo 
metu jie turėjo būti uždegti ir pritvirtinti 
įvairiose, iš anksto numatytose kiemo 
vietose. Pranas dar vis budėjo prie kam
bario lango.

— Dabar atėjo tavo laikas, Juozai, — 
sušnabždėjo farmeris sūnui.

Berniukas tyliai atsisveikino su moti
na ir seserimi. Sujaudinta motina verkda
ma prašė, kad būtų atsargus ir saugotų 
save. Po to tėvas ir sūnus tyliai išėjo iš na
mo į kiemą. Mėnuo tik patekėjo ir ritosi 
dangaus skliautu. Buvo apytamsa. Abu 
slinko aplink gyvenamą namą, priešinga 
daržinei kryptimi. Priėję užtvarą, slinko 
pagal ją daržinės link. Čia Alfas užtva
roje buvo padaręs slaptus vartelius. Toje 
vietoje kiemas jungėsi su plačia ir gilia 
dauba, beveik visai apaugusia dagiais 
greenbriars ir kitokiais krūmais. Per šią 
vietą naujakuriai nuo senų laikų buvo 
padarę slaptą taką, kuris tik saviškiams 
tebuvo žinomas. Juo lengvai galima buvo 
nusileisti į daubą, vėl iš jos išlipti ir taip 
pasiekti tuoj už jos prasidedantį mišką. 
Kad lengviau būtų laipioti ir šliaužti, ber
niukas nepaėmė su savim šautuvo, o ap
siginklavo tik šešiašūviu revolveriu ir ki
šeniniu peiliu.

— Dabar eik su Dievu, mano sūnau, 
— sušnabždėjo tėvas, spausdamas jo ran
ką. — Tu žinai, koks svarbus tavo žygis. 
Manau, šioje pusėje tu saugus. Plėšikai 
laukia, kad jų šnipas atidarys jiems var
tus iš vakarų pusės ir, būdami tikri savo 
pasisekimu, nebus apsupę mūsų sodybą 
savo sargybomis.

— Viso gero, tėti, — tarė Juozukas ir 
katės vikrumu smuko daubon. Po kelių 
sekundžių jis išnyko tėvui iš akių. Šis 
tyliai uždarė vartelius ir grįžo į namus, 
kurių duris buvo tik privėręs, kad ne
keltų bereikalingo triukšmo. Greit įėjo 
į prieangį; uždarydamas duris, pastebėjo 
slenkantį nuo daržinės tamsų šešėlį. Tai, 
be abejo, buvo išdavikas, norėjęs atida
ryti užtvarą ir sušaukti savo sėbrus. Štai 
jis pasiekė užtvarą ir iš visų jėgų ėmė 
traukti pirmąjį skląstį. Buvo pats laikas. 
Nepagalvojęs apie tai, kad be medžioklės 
peilio neturi su savim kito ginklo, farme
ris trim-keturiais šuoliais peršoko kiemą 
ir čiupo nustebusį ir drebantį plėšiką už 
rankos.

— Stok, niekše! — sušuko jis piktai. 
Išdavikas smarkiai stūmė jį į šalį. 

Alfas nustojo lygsvaros, krito ir sudavė 
galvą į vieną užtvaros rąstų. Apkvaišo ir 
neįstengė greit atsikelti.

— Pagalbon, pagalbon! — suskambo 
garsus jo šauksmas.

— Skubu, tėve, skubu, — atsiliepė 
Pranas.

Pranas tuoj pastebėjo slenkantį iš dar
žinės plėšiką. Kad patektų į kiemą, jis 
turėjo prabėgti pro kamarą ir valgomąjį, 
be to, bėgdamas, sugriebė šautuvą ir čiu
po kampe stovėjusį kirvį. Todėl kiek už- 
delsė ir atbėgo vėliau už tėvą. Tuo buvo 
daug nustota, nes įvykis su farmeriu te
trūko tik keletą akimirksnių.

Iki jis atbėgo, Alfas atsikėlė, o plėši
kas atitraukė antrą skląstį ir atidarė var
tus. Tuo akimirksniu Alfas šoko artyn 
prie vartų. Užvirė kova, bet ne vien tarp 
plėšiko ir tėvo bei sūnaus: šnipui padėjo 
staiga atsiradęs milžiniško ūgio raudon
odis. Jis visa jėga spraudėsi pro vartus, 
kuriuos abu Upiniai būtinai stengėsi už
daryti.

Pamatę, kad turi reikalą ne vien su 
mister Phog, bet ir su indėnu, jie garsiai 
pašaukė Mykolą ir Šamą. Įsibrovėliai, iš
girdę šauktųjų žingsnius, traukdamiesi, 
spruko pro vartus. Gerhardas pasiuntė 
jiems įkandin kulką. Vartai buvo vėl už
daryti. Naujakuriai lengviau atsiduso.

— Gal esi sužeistas, tėve? — paklau
sė susirūpinęs Pranas.

— Dievui dėkui ne, o tu?
— Plėšikas lengvai man brūkštelėjo 

peiliu per. ranką. Menkas įbrėžimas, dau
giau nieko.

— Gal uždegus degėlus? — paklausė 
Samas. — Niekšai tikriausiai sugrįš su 
visa gauja ir bandys mus pulti.

— Tuo netikiu, — atsakė Alfas, — da
bar turėjo būti tik pasikalbėjimas tarp 
šnipo ir gaujos vado. Kiti tikriausiai 
apsistoję miške. Esu beveik įsitikinęs, kad 
šis įvykis kiek sutrukdys numatytą puo
limą. Dabar jie žino, kad esame perspėti 
ir budime.

— Reikia tikėtis, kad jie duos laiko 
ateiti dėdei ir jo pagelbininkams, — tarė 
Mykolas.

— Aš turiu stiprią viltį, — kalbėjo 
tėvas, — o tau, Morta, nėra ko nerimau
ti. Skubėkite visos į namą ir uždekite vi
suose kambariuose žibintus. Nėra ko da
bar saugotis, — pridėjo jis atskubėju
sioms ir baimingai susirūpinusioms mote
rims.

— Bet ar šviesa nepalengvins jiems 
taikinti, kai jie į mus šaudys, — tarė su
simąsčiusi Paulė,

— Šis pavojus būtų tada rimtas, jeigu 
plėšikams pavyktų perlipti ar prasi
skverbti pro užtvarą. Šiuo tarpu mums 

Ką tik išėjo įdomi knyga LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA 1930—1935 M. Joje 
yra daug įvairių žinių apie organizaciją. Yra ir vienetų, vadų, skautininkų bei ap
dovanotųjų sąrašai. Rasi knygoje savo pažįstamų, gal ir SAVO, PAVARDES. Tą 
knygą už litą gausi visur, o užsisakydamas Sk. Aidą 1936 m., ją gausi už 80 centų.

geriau, jei viską matysime. Ore užtenką 
mėnulio šviesos, kuris po pusvalandžio 
bus taip aukštai, kad apšvies visą kiemą. 
Imkite ginklus. Tu, Mykolai, liksi su mo
tina ir Paule namie, o mes visi stovėsime 
sargybose, pasiskirstę į visas puses. Nu
sikaltėliai žino, kad jų klasta išaiškinta 
ir, tur būt, bandys mus pulti iš kitos pu
sės.

Rinitas nuotykis.
Juozukas pradėjo sunkią ir pavojingą 

kelionę į daubą. Jis jautė savo uždavinio 
svarbumą ir atsakingumą už jo pasiseki
mą. Tai buvo jam proga parodyti savo 
vyriškumą. Jis didžiavosi jam tėvo pa
reikštu pasitikėjimu. Drąsa, šaltas krau
jas, pasiryžimas ir energija buvo svar
biausios jo būdo ypatybės. Nepratusiam 
prie panašių aplinkybių žmogui ne tik 
naktį, bet ir šviesią dieną būtų nelengva 
leistis į tokios daugos dugną ir kitoj pusėj 
vėl pakilti. Juozas atliko tai naktį ir be 
jokio susirūpinimo.

— Pasiekęs mišką, galėsiu laikytis tik
ros krypties ir orientuotis pagal žvaigždes. 
Silpnoje jų šviesoje bus lengviau rasti ke
lią, ji saugos mane nuo gresiančio pavo
jaus paklysti, bet stums į antrą, nuo ku
rio saugotų tamsa — galėsiu greičiau būti 
pastebėtas. Bet aš naudosiuos savo paty
rimu ir visomis medžiotojo gudrybėmis 
stengsiuos pasiekti mišką ir atitolti nuo 
farmos per kokį pusmylį. Tada žinosiu, 
kad didžiausias pavojus jau liko užpa
kaly... — galvojo Juozas, slinkdamas 
dauba.

Aplinkui kapų tyla. Berniukas vis 
slinko, nepaisydamas nelygios žemės, 
akmenų ir tankiai sužėlusių krūmų. Po 
valandėlės jis išdrįso pakilti. Įsiklausė į 
tylą... — jokio įtartino garso. Tolumoje 
šiurpiai ūbavo pelėdos, Red-River pelkė
se kvarkė varlės. Žingsnis po žingsnio, lai
kydamas rankoje revolverį, parengtą šauti, 
jis slinko pirmyn. Taip nuslinko pusmylį.

„Dabar sparčiau“, galvojo jis, juo to
liau vis sparčiau pradėdamas eiti, paga
liau bėgti, vis greičiau ir greičiau, galiau
siai taip greitai, kaip tik galima buvo 
tarp tankiai suaugusių miško medžių.

Dabar pavojus buvo praėjęs.
Jaunajam pasiryžėliui širdyje darėsi 

vis lengviau, niekas jam nesukliudė. Dė
dės Motiejaus farma tebuvo keliolikos mi
nučių kelio atstume. Staiga jis sustojo. Už 
kelių žingsnių prie medžio pamatė lyg tai 
šešėlį. Neįmanoma, kad tai būtų medžio 
kamieno šešėlis, nes šis turėtų driektis 
priešinga kryptim. Be to, jam pasirodė, 
kad šešėlis sujudėjo, kas be vėjo buvo ne
galima. Greit susigriebė, žengė už arti
miausio medžio ir įtempė akis bei ausis 
įtartinos vietos kryptimi.

— Ne, tur būt, suklydau... o gal tai 
mėnesienos mirgėjimas pro nusvirusias 
medžių šakas? Kas man daryti?..

Tyliai keletą sekundžių pastovėjęs, 
žengė toliau. Miškas vėl buvo tylus ir 
paslaptingas, kaip ir pirmiau. Matyt, jo 
vaizduotė jį apgavo. Vėl pasiryžusiai žen
gė pirmyn. Greitai praėjo pro tą medį,
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kuris buvo jame sukėlęs nerimastį. Pa
mažu išėjo į mažą aikštelę. Delsdamas su
stojo. Nuo čia prasidėjo pavojingiausia jo 
kelionės dalis, nes pasibaigė miško prie
danga. Laimė dėdės farma jau nebetoli.

— Taigi, pirmyn...
Žingsnis, du, trys žingsniai, bet kas 

tai vėl? Kažkoks keistas šlamantis gar
sas... Sustojo. Apsigrįžo, nes garsas ėjo iš 
miško, užpakalyje. Tyla.

Staiga jis krito ant žemės, lyg nemato
mos jėgos parblokštas. Tuo pat laiku pa
juto stipriai ir veržiančiai kojas spaudu
sią kilpą. Jis išgąstingai suriko ir bandė 
pakilti, bet dviejų stiprių rankų buvo vėl 
parmestas ant žemės. Prie jo pasilenkė 
tamsus šešėlis, grąsydamas nesuprantama 
kalba. Salia pirmo jis pamatė ir antrą še
šėlį. Atsipeikėjęs pajuto, kad jo rankos ir 
kojos surištos. Norėjo šaukti pagalbos, bet 
jam tuoj užgniaužė bumą. Jis buvo su
gautas, žuvęs be malonės ir vilties išsi
gelbėti. Greitai paaiškėjo, kas yra jo prie
šai — į jį žiūrėjo žiaurūs raudonodžių, ku
rie jį sugavo savo neklystančiu lasso, 
veidai.

Drąsusis berniukas negalvojo apie jam 
gresiantį pavojų. Jis visų pirma galvojo 
apie tėvą ir motiną, brolius ir seseris, apie 
brangią gimtąją vietą, kuri dabar bus su
naikinta, sulyginta su žeme... Juk jo su
gavimu buvo išspręstas visų kitų likimas...

— Jie veltui lauks, tikėsis, skaičiuos 
minutes iki draugų atėjimo... — ir ašaros 
pripildė jo akis.

Bet jis buvo bejėgis, patekęs savo prie
šų valion ir jam neliko nieko kito, tik 
gailūs atsidūsimai ir ašaros.

Užpuolimas.

Alfo skaičiavimai pasitvirtino. Farmos 
gyventojai džiaugėsi nepavykusiu priešų 
šnipui išdavimu. Mister Phog ir su plėši
kais susivienijęs raudonodžių vadas dingo 
miško tamsoje. Gauja, buvusi toli nuo far
mos, tarėsi dėl atviro puolimo, kurs jau 
buvo būtinas.

Farmeris laiks nuo laiko neramiai žval
gėsi į savo kišeninį laikrodį. Nuo susirė
mimo su nusikaltėliais praėjo beveik dvi 
valandos.

— Dabar galime juos kas valandėlę su
silaukti, — tarė jis džiaugsmingai Pranui, 
kurs prie jo priėjo, — nedelsdamas grįšk 
atgal sargybon prie mažų vartelių. Turi
me būti pasirengę juos įleisti.

— Laikinai mane pavadavo Samas, — 
atsakė sūnus, — tuo tarpu nieko nematyti 
ir negirdėti. Aš tik bijau, kad jie nepa
kliūtų tiems niekšams į rankas!

— Žmogau, ką tu kalbi? Šeši tokie vy
rai, kaip dėdė su savo sūnumis gali leng
vai atsispirti prieš visą indėnų giminę. Be 
to, tokiu atveju girdėtumėm susišaudant. 
Manai jie pasiduotų nepasipriešinę?

— Taip tai taip, bet nesuprantu, kodėl 
jų dar nėra. Jau pats laikas. Kiekvieną se
kundę turime laukti užpuolimą praside
dant.

— Iš tikrųjų...
— Tėve, — sušuko Mykolas, — jie 

ateina!
— Dėdė su...
— Bet ne — plėšikai! Nuo aukšto pro 

langą mačiau pamiškėje jų šautuvų bliz
gančius vamzdžius.

— Tai eime, reikia pasirengti.

Mykolas priėjo prie jų ir šešios akys 
ėmė nenukrypstamai sekti užtvaros viršų. 
Visi buvo pasirengę kiekvieną akimirksni, 
tik pasirodžius priešui, šauti. Vėl prabėgo 
pusvalandis ir ramybė dar nebuvo su
trukdyta. Bet ir laukiamoji pagalba nesi
rodė. Alfas drebėjo iš nekantrumo.

— Kas juos ištiko? Gal kas Juozukui 
sutrukdė? O gal dėdė pats tūri gintis nuo 
užpuolimo? Bet tuo atveju berniukas su
grįžtų... — panašios mintys nedavė jam 
ramybės. Jis net nežinojo, ką begalvoti. 
Mielu noru pats eitų sargybon prie var
telių, bet jokiu būdu negalėjo apleisti sa
vo vietos, nes iš šios pusės laukė užpuo
limo ir iš šios pusės Mykolas matė atei
nančius plėšikus. Jis beveik norėjo, kad 
jie greičiau pradėtų rimtą puolimą — ne
žinia baigė krimsti tą stiprųjį vyrą.

Tik toms mintims prabėgus, jo ausis 
pasiekė laukinis, spiegiantis ir baisus 
staugimas, ėjęs iš visų farmos pusių. Dau
boj buvo dar ramu. Atrodė, kad staugia 
šimtai laukinių. Taip bent pagalvotų nau
jokas, bet Alfo patyrimas nesidavė ap
gaunamas. Jis žinojo, kad šį pragaro 
triukšmą galėjo sukelti dvidešimt ar tris
dešimt indėnų. Tai skubiai paaiškino sū
nums, kurie dar nebuvo girdėję pana
šaus triukšmo, nugąsdinusio juos.

— Greit į namus, tėve, mus apsupę 
šimtai raudonųjų, traukimės! Negalime 
nė valandėlės delsti!

Išbalęs ir nusigandęs prišoko Samas.
— Jie ateina, Mister... Jie...
— Mūsų draugai?
— Jie lipa dauba aukštyn!
— Tai skubėk įleisti juos! Pagalba pa

čiu laiku!
Samas drebėjo visu kūnu. Baisus stau

gimas visai sukrėtė šiaip stipraus ir ener
gingo juoduko nervus.

— Mister, aš... jau per vėlu...
— Baily! — sušvokštė piktai Alfas ir 

pasileido prie slaptųjų vartelių. Per aki
mirksnį jos buvo jau atidarytos. Bet mir

tinai nusigandęs jis jas tuoj vėl užtrenkė 
ir uždarė dvigubu sklendžių.

— Indėnai... Indėnai ir čia! — sušuko 
jis nusiminęs ir išbalęs savo sūnums, — 
esame iš visų pusių apsupti. Berods, jie 
labai skaitlingi. Užpuolime, tur būt, da
lyvauja visa gentis. Į vidų! Skubėkit į 
vidų!

Keturi vyrai puolė į vidų ir stipriai 
užsidarė. Buvo jau pats laikas, nes jau ke
letas dešimčių indėnų lipo per užtvarą. 
Greitai kiemas buvo pilnas raudonųjų ir 
baltųjų puolėjų. Jie tuoj paleido kelioli
ka šūvių. Kulkos giliai įstrigo į storus na
mo rąstus ir nė viena nepasiekė tikslo.

Alfas, Pranas, Mykolas ir Samas buvo 
užėmę savo vietas prie šaudymo angų. 
Morta ir Paulė, drebėdamos prie stalo bū
va pasirengusios užtaisinėti iššautus šau
tuvus. Parako buvo labai didelė atsarga. 
Farmeris, atsižvelgęs į neramias paskuti
nių dienų naujienas, taip pat laiku apsi
rūpino gerais ginklais.

— Ar jau pradėti, tėve? — paklausė 
rūpestingas Mykolas.

— Ne anksčiau, negu jie pradės pulti 
namą, — atsakė tėvas, — neliesime žmo
nių kraujo, kol jie mus galutinai privers 
tai daryti. Saudysim, kai nebus kitos iš
eities. Bet tada gerai taikinkit ir neeik- 
vokit bereikalingai parako ir kulkų.

— Raudonodžių ne daugiau trijų de
šimtų, tėve, tarp jų šeši baltieji, — kal
bėjo Mykolas, galėjęs iš savo vietos ma
tyti didesnę kiemo dalį.

— Vis tik jų devynetą kartų daugiau, 
negu mūsų. O indėnai... ar tai apatšai?

— Nepažįstu jų karo spalvų. Šiaip ar 
taip, tai baisiai išsitepę niekšai. Atrodo, 
kaij tikri pragaro sūnūs.

— Tėve, jie puola, — sušuko Mykolas 
ir ėmė taikinti.

— Pra... — tėvas nebaigė. Staiga iš
girdo žymiai garsesnį kitą karo šūkį iš 
daubos pusės.

— Dieve, padėk mums, — aimanavo 
motina, drebėdama, — tai kiti, jų mažiau
siai dar kartą tiek.

— Ir man baisu. Mes žuvę. Prieš tokį 
jų skaičių nė dėdė su savo sūnumis ne
padėtų atsispirti.

Į naujųjų įsibrovėlių karo šūkį pir
mieji atsiliepė savuoju. Kurį laiką Upi
niai negalėjo girdėti net savų žodžių. 
Staiga viskas nutilo.

— O ką tai dar reikštų? — susidomėjo 
farmeris.

— Vieni traukiasi, — paskelbė Myko
las linksmai, — o antrieji skverbiasi į kie
mą.

— Antrieji?
— Taip. Man atrodo, kad tai kiti. Jie 

šviesiau dažyti ir... ar nepastebėjote, jų 
karo šūkis visai kitaip skambėjo.

— Tai komančiai, — patvirtino Alfas, 
priėjęs prie Mykolo.

— Štai anas aukštas karys su didele 
plunksna skirime, tur būt, jų vadas, — ta
rė Mykolas.

— Na, aišku. Jo plaukuose erelio 
plunksna. Atrodo dar jaunas.

— Tas berniukas prie jo šono dar jau
nesnis, jis dar visai vaikas. Tėve, tu ma
tai?... — nebaigė Mykolas.

— Juk... juk tai mūsų Juozukas! Jis 
laisvas ir neverčiamas eina prie jo šono. 
Štai jie kalbasi...
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— Iš tikrųjų, — patvirtino Alfas, — 
štai vadas lenkiasi prie jo... abu sužiuro 
į namus.

— Indėnas visai draugiškai juokiasi.
— Alfai, tai, tur būt, mūsų Jonas, — 

išsiveržė iš nuvargusios motinos širdies 
gilumos, — Alfai, mes išgelbėti!

— Motinos tiesa, tai Jonas su savo ko- 
mančiais, — sušuko Mykolas, — juo dau
giau į jį žiūriu, tuo tikresnis esu.

Farmeris kelis kartus lengvai atsiduso.
— Jūs įspėjote...
Upiniai manė, kad tarp abiejų gimi

nių kils žūtbūtinė kova, bet apsiriko. Tarp 
genčių vadų santykiai pasirodė esą visai 
draugiški. Apatšai, kurių giminei priklau
sė puolėjai, pasitraukė už užtvaros. Po 
valandėlės raudonodis, mėlynom ir rau
donom spalvom biauriai išdažytu veidu in
dėnas, matyt, apatšų vadas, vieno baltojo 
lydimas, įėjo į kiemą. Jaunasis komančių 
vadas nė žingsnio nepasijudino iš vietos. 
Jis išdidžiai laukė, kada jie jį prakalbins.

Ką jie kalbėjo, Upiniai negirdėjo. Jau
nasis komančas atvirai ir nuoširdžiai at
sakė į apatšo pasveikinimą. Tuo tarpu į 
jo baltojo palydovo prašnekinimą nekreipė 
mažiausio dėmesio. Po jo prašneko apat- 
šas, rodydamas į namus, bet komančas 
piktai ir reikšmingai pakratė galvą.

— Tegu mano brolis manęs čia laukia, 
— sušuko jis ir paėmęs berniuką už ran
kos nuėjo namų linkui.

— Tėve, Pranai, atidarykit, — šaukė 
Juozas, belsdamas į duris.

Visi skubėjo atidaryti, nes ramus ir 
linksmas jo balsas jiems pasakė, kad jie 
neklydo ir pavojus jau praėjo. Į vidų jau
nasis komančas įžengė išdidžiai, kaip tin
ka tikram indėnų vadui. Metęs aplinkui 
rimtą, beveik skausmingą žvilgsnį, paspau
dė Mortai, paskui farmeriui, tada dukte
riai, sūnui ir Šamui rankas.

— Tėti, mama, nepažįstate manęs? — 
paklausė jaunasis vadas.

— Tu Jonas... mūsų Jonas! — per aša
ras ištarė Morta ii' motiniškų jausmų ska
tinama priglaudė laukinės išvaizdos indė
nų karį prie krūtinės, — o aš iš karto įta
riau...

Vadas švelniai priėmė motinos nuošir
dumą ir maloni jo tamsių akių išraiška 
pasakė visiems, kad jo viduje virė dide
lis susijaudinimas.

— Dėkoju mano baltai motinai, — ta
rė jis tyliai ir nuoširdžiai, — ji manęs 
nepamiršo ir nepyksta.

— O... niekados!.. — sušuko ji, — tu 
man visados buvai, kaip savas vaikas. Jo
nai, brangus Jonai, kodėl tu mus aplei
dai?

Sujaudintas indėnas spaudė jos ranką.
— Erelio sūnus sugrįžo į savo tėvy

nę, į kalnus, — kalbėjo jis švelniai ir mei
likaujančiai, kas pagal indėnų papročius 
rodė jo nuoširdumą ir meilę, — jis ne
buvo nedėkingas ir apleido jus po ilgos 
ir sunkios vidujinės kovos, nes jis myli 
jus, kaip tikrą tėvą ir motiną, kaip savo 
brolius ir seseris. Jūsų vigvamas1) buvo jo 
vigvamas, jūsų gyvenimas — jo gyveni
mas, jūsų širdis — jo širdis. Bet jo rau
donojo tėvo — Erelio broliai galiausiai su
žinojo jo likimą ir pasiuntė pas jį pa
siuntinius, kurių žodžiai lyg švelni daina 
palietė jo sielą. Mūsų giminėje našlaičiai 
brolis ir sesuo verkė tėvų. Mano giminė, 
iškentėjusi daug skriaudų, daug tikėjosi 
iš Erelio sūnaus. Tikėjosi, kad jis vėl grą
žins jai galybę ir garbę. Todėl aš jus, my
limieji tėvai, apleidau, bet su skaudančia 
širdim, su verkiančia siela, net neįsteng
damas atsisveikinti. Išsiskyrus, mano sie
la ilgai priklausė tiek jūsų namams, tiek 
mano tėvų vigvamui. Nemanyki, baltoji 
motina, kad aš pamiršau, ką tu man ka
daise sakei. Didžiosios Dvasios žodžius, 
kurių tu mane mokei, išsaugojau savo šir
dyje ir stengiausi jais pripildyti savo bro
lių širdis. Ar jums teko girdėti, kad nors 
viename daugelio vasarų plėšimo žygių, 
įvariusių tiek baimės visai apylinkei, da
lyvautų nors vienas komančas?

— Ne, ne... — atsakė visi.
— Ir jūsų aš niekados nebuvau pamir

šęs ir neišleidau iš akių, — tęsė Jonas, — 
kai dabar apatšai susijungė su niekšais 
dykumos plėšikais, tikslu plėšti ramias 
farmas, aš tuojau pasiunčiau geriausius 
savo seklius, kad sužinotų plėšikų tikslus 
ir saugotų jūsų bei jūsų dėdės namus. 
Apie rengiamą užpuolimą sužinojua tik 
šiandien rytą ir maniau, kad jis įvyks tik 
sekančią naktį, bet kad nepavėluočiau, 
skubiai atvykau su savo kariais ir apsi
stojau miške tarp jūsų abiejų farmų. Prieš 
dvi valandas mano, sargybiniai atgabeno 
man suimtąjį, kurį jie palaikė gaujos da
lyviu. Aš jį tuoj pažinau iš jo didelio pa
našumo į mano baltąjį tėvą, atleidau 
raiščius ir sužinojau, kokiame pavojuje 
esate. Laimei mes laiku atėjome, kad su- 
laikytumėm puolimą. Dabar belieka už
tikrinti jums saugumą.

Baigęs, Erelio sūnus paprašė Juozuką, 
kad tas pašauktų apatšų vadą ir baltąjį 
plėšiką.

— Baltasis Jautis buvo kilnus ir dide
lis vadas, — užkalbino apatšą jaunasis ko-

’) Aukšta, smaili indėnų gyvenama pa
lapinė.

mančas, — kodėl jis taip žemai nusmuko 
ir dabar eina iš vien su baltosios rasės 
atmatomis? Kodėl jis atsistojo viename 
lygyje su niekšais plėšikais ir vagimis? 
Siūlau mano broliui amžiams nutraukti 
santykius su baltaisiais niekšais ir išrū
kyti su Erelio sūnum ir šiais kilniais bal
taveidžiais taikos pypkę, tuo sudarant su 
mumis sąjungą išvaduoti šį kraštą nuo 
baltųjų pirato plėšimo ir vogimo. Kitu 
atveju nuo šios akimirkos tarp komančų 
ir apatšų yra iškastas karo kirvis.

Dabar, mister Phog, — baltasis plėši
kas bandė tarti žodį, bet Erelio sūnus su
draudė jį:

— Tylėk, niekše! Su tokiais žmonėmis, 
kaip tu, nebendrauja joks indėnas! Pagal 
vietinius papročius galėčiau tave su vi
sais tavo sėbrais pakarti ant artimiausių 
medžių, bet aš neužmiršau to mokslo, ku
rį mums paliko Didžiosios Dvasios Sū
nus, — dievobaimingai tarė indėnas ir pa
rodė į sienoje kabėjusį Nukryžiuotojo pa
veikslą. — Duodu tau ir tavo bendrams 
tris valandas laiko, o po to kurį iš jūsų 
mano žmonės sugaus dviejų dešimtų my
lių tarpe nuo čia, vietoje bus pakartas, — 
ir vadas grasydamas parodė į duris. Mis
ter Phog nedrįso prieštarauti jo griežtam 
įsakymui. Nieko nelaukdamas, plėšikas su 
gauja apleido farmą.

— Tegu Baltasis Jautis pasirenka, — 
tarė Jonas.

— Baltasis Jautis pripažįsta savo jau
nojo brolio žodžių išmintingumą ir nu
sprendė išrūkyti su juo ir šiais kilnios 
dvasios baltaveidžiais taikos pypkę.

Taikos apeigos tuoj buvo atliktos. Da
bar farmeris ir jo šeima buvo tikri, kad 
ateityje jiems ir jų darbu užpelnytam 
turtui negrės jokie indėnų užpuolimai. 
Farmeriui ir Juozui išdalinus tarp indėnų 
dovanas, jie iškeliavo. Tik Jonas liko il
giau pas savuosius, su kuriais dar norėjo 
pasidžiaugti. Išvykdamas pakvietė juos 
visus aplankyti jį jo gimtame kaime.

*
* * •

Po to jis pas naujakurius dažnai lan
kydavosi ii* galiausiai sudarė su jais tam
prią sąjungą. Jo giminė buvo viena pir
mųjų komančių giminių, kuri, jo įskiepy
ta, priėmė Didžiosios Dvasios Sūnaus 
mokslą, išmoko žemės darbo, gyvulinin
kystės ir perėmė civilizuotų žmonių pa
pročius bei rūbus. Jie taip pat pirmieji 
pradėjo leisti savo vaikus į Jungtinių 
Amerikos Valstybių indėnams įsteigtas 
mokyklas. Ir taip Mortos ir jos vyro pa
berta kilni sėkla atnešė tūkstantinį vaisių.

(Galas). F. T. ‘

AKC. „LIETUVOS CUKRUS“ B-VĖ 
Kaunas, Vytauto pr. 33, teleL 22-62, 25-05 ir 35-54 
(Cukraus fabrikai: Marijampolėje ir Pavenčiuose)

PARDUODA:
baltei smulkų cukrų savo gamybos, aukščiausios rūšies, cukrų Šmoteliais, piautą, 1 kg. pokeliuose, 
aukščiausios rūšies melasą, vartojamą mielėms bei spiritui gaminti, o taip pat gyvuliams šerti, c. runkelių 
ISSpaudas, šviežias ar rūgusias, vartojamas gyvuliams šerti, kalkių pUfVą, vartojamą laukams tręšti.
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KETVIRTOJI JAUNESNIŲJŲ SKAU
TŲ VADOVŲ-IŲ STOVYKLA.

Liepos mėn. pradžioj, kai dauguma 
atostogaujančių skubėjo į pajūrį, ar į 
gimtąjį kaimą, 100 mokytojų atskubėjo 
į Kauną, dalyvauti Kleboniškių miške 
jaunesniųjų skautų vadovų kursuose. 
(Dar 2 kuršininkai buvo ne mokytojai, 
taigi iš viso čia susirinko 102 asmenys).

Plynam miške per kelias valandas at
sirado net du palapinių miestai. Mat, ir 
stovyklos skaitėsi dvi: vyrų ir moterų. 
Bet jos naudojosi bendra virtuve, bendru 
laužu, bendrai paskaitų klausydavo ir 
bendrai ceremonijas atlikdavo. Moterų 
stovykloj buvo dvi draugovės, susidedan
čios iš 3-jų būrelių; o vyrų tik viena 
draugovė — trijų būrelių, taigi iš viso 9 
būreliai. Moterų stovyklos viršininkė bu
vo skaut. V. Arminaitė, o vyrų — pa- 
skaut. Pr. Karalius.

Ištisą dieną stovykloj virdavo inten
syvus gyvenimas. Buvo klausoma pa
skaitų, buvo praktiškai atliekami įvai
rūs skautiški darbai, buvo ruošiamasi pa
sirodymams. Darbas užimdavo 81/2 vai. 
Mokytojai, nežiūrint blogo oro, nė vienas 
iš stovyklos nepabėgo ir visą laiką rodė 
gyvą susidomėjimą einamais dalykais. O 
tų dalykų nemaža susidėjo: 1) ideologija, 
2) statutas, 3) jaunesniųjų skautų viene
tai ir jų vadai, 4) patyrimo laipsnių pro
gramos, 5) specialybės, 6) dr-vės sueigos, 
7) patyrimo laipsnių ir specialybių egza
minai, 8) dr-vės veikimo planas, 9) dr- 
vės būklas, 10) dr-vės inventorius ir fi
nansai, 11) dr-vės rėmėjai ir tėvai, 12) 
dr-vės raštinė ir knygos, 13) dr-vės san
tykiai su kitomis mokyklomis, jų orga
nizacijomis ir su kaimyninių mokyklų j. 

s. dr-mis, 14) skautiškoji praktika — 
skautavimas, 15) dr-vės iškylos, 16) pa
rodomosios sueigos, 16) draugininko la
vinimasis.

Kadangi dauguma mokytojų buvo dai
ne skautai, tai tokia, programa leido gi
liau skautybę pažinti ir praktiškai viską 
išgyventi. Lektoriais buvo: vyr. sktn. K. 
Palčiauskas, vyr. sktn. A. Saulaitis, sktn. 
Arminaitė, sktn. G. Venclauskaitė, sktn. 
J. Mašiotas, sktn. Metelicinas, sktn. Ki- 
šonas, psktn. Pr. Karalius ir mokyt- Ne
savas. Programa buvo labai vykusiai 
stovyklos vadovų tvarkoma ir niekam ji 
neatsibodo, nes viskas buvo remiama gry
na praktika.

Į stovyklos laužus kas vakaras prisi
rinkdavo daugybė žmonių pasižiūrėti

Juk ir mes nebe tie ...

O darbų... darbų, jų išmokom visokių.

skautiškų „štukų”. Dažnas stovyklos sve
čias buvo vyr. skautininkas pulk. Sajaus
kas. Stovyklą aplankė visa eilė aukštų 
svečių: J. E. Švietimo Ministeris p. Ton
kūnas. J. E. Susisiekimo Ministeris p. 
Stanišauskas, Kariuomenės Vadas pulk. 
Raštikis, pradž. mokslo departain. direk
torius p. Miškinis. Kaimo m. pradž. mok. 
insp. p. Vokietaitis ir k. Stovykloje lan
kėsi latvių vyr. skautininkas Dombrovs
kis ir Čekoslovakų studentai.

Po dviejų savaičių malonaus darbo 
didesnioji kuršininkų dalis davė įžodį ir 
įstojo į skautų eiles. Skirstėmės namo pa
tenkinti darbo rezultatais ir maloniai mi
nėdami stovyklos vadovus, kurie, patys 
būdami mokytojai, gyvai atjautė mūsų 
interesus. Tegul šie kursai bus dar vie
nas įrodymas mokytojų pasišventimo sa
vo darbui. O dabar kibsime savo mo
kyklose į praktiškąjį darbą ir lauksime 
vasaros, kad vėl galėtume susitikti.

Viena galva.

Kokia didelė graži 
mūsų mokytojų šei
mynėlė apie skautišką 

stalą stovykloje.

Kai atvykau — ji atrodė taip, 
kai gyvenau — joj buvo visaip.
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c

1

TYRAS ORAS, SNIEGO 
PUSNYS IR LYGUS LE
DAS — TAI TIKRIAUSI 
TAVO DRAUGAI ŽIEMĄ

Ar jau moki čiuožti ? K Poška
l

I. Rašinio tikslas.

Siame rašinėlyje noriu skaitytojams 
duoti gražaus, meniško čiuožimo taisyk
les; ne tik apie tą, kas reikia išmokti, bet 
ir tą, ko reikia vengti. Tik nuolatiniai pra
timai leis pasiekti čiuožime meno ir gro
žio. Čiuožimo menas yra sunkus, todėl 
reikia padirbėti, kad pasiektum naujų 
vaisių.

Kad būtų galima pradėti mokytis 
čiuožti, aišku, reikia, pirmiausia, įsigyti 
gerų pačiūžų porą ir atitinkamus batus. 
Nuo to pareis visas čiuožimo malonumas. 
Perkant pačiūžas, nereikia imti visai pi
gių, kurių ir medžiaga ir darbas yra vi
sai blogi ir čiuožė j ui daugiau nemalonu
mo, kaip džiaugsmo suteiks. Geros, kad 
ir brangesnės pačiūžos visuomet apsimo
ka, jų nereikia dažnai galąsti ir, be to, 
jos tinka meniškam (figūriniam) čiuoži
mui. Daug dėmesio kreipti į batus. Tik 
tvirtai ir gerai gulinti ant kojų, su že
mais kulnimis batai — ne kitoki! Labai 
svarbu, kad koja bate nejudėtų.

Kaip svetimos kalbos mokantis, pir
miausia reikia mokytis gramatikos ir tik 
vėliau imtis vertimų ir laisvai skaityti bei 
rašyti, taip ir su čiuožimu.

II. Taisyklės čiuožėjui.

1. Tavo kūno padėtis — išvaizda turi 
būti laisva, rami, tiesi, elastinga, visais 
sąnariais lanksti, nesudribusi ir neištemp
ta, kaip rikiuotėje.

2. Laikyk galvą pakėlęs, nežiūrėk į 
ledą, bet žiūrėk daromo lanko kryptimi — 
priekin.

3. Čiuožk lanksčiais keliais, nekelk 
kojų aukštai nuo ledo, suk kelius ir kojų 
pirštus į lauką ir žemyn. Niekuomet ne- 
atsispirk su pačiūžų smaigaliu.

6. Pratinkis visas figūras čiuožti aš
tuonetukais. Žiūrėk, kad figūra būtų si
metriška.

4. Laikyk rankas lengvai sulenkęs, 
neprispaudęs prie kūno. Nekelk rankų 
aukščiau juosmens. Negniaužk pirštų į 
kumštį ir neišskėsk pirštų.

5. Venk staigių ir stiprių judesių.
7. Nedaryk figūrų per didelių ar per 

mažų, reikia taikytis prie savo jėgų. Sten
kis, kiek tai galima, kad visos figūros bū
tų vienodo didumo.

8. Labiausia pratinkis vienas čiuožti. 
Būk pats sau griežtas. Galvok, stebėk, ly
gink ir taisyk. Pastebėk savo „silpnąją 
pusę“. Taisyk klaidas, jas lygindamas su 
savo „gerąja puse“.

9. Stropiai pratinkis tinkamai atsi
spirti. Geras startas — jau pusė figūros!

10. Visuomet ir visur kartok 4 pa
grindinius lankus. Gražus lankas yra vi
sas menas! e

11. Neužmiršk, kad tavo kūno dalys 
(pečiai, rankos, liemuo, kojos ir galva) 
turi daryti harmoniškus, vienas kitą pa
pildančius, judesius.

12. Čiuožk, kiek galima daugiau, pa
čiūžos viduriu, net posūkiuose ir kilpose. 
Tuo pakelsi lygsvaros išlaikymą, atsispy
rimą ir čiuožimo greitį — slidumą.

13. Kreipk dėmesio į ramią svorio 
centro padėtį. Tą pasieksi, jei tavo kūno 
atsispyrimo kryptis sutaps su čiuožimo 
(pačiūžos) kryptimi.

14. Kiekvienas pačiūžos rėžimas, sker- 
savimas, per gilus ledo įbrėžimas ar iš
plėšimas parodo čiuožėjo klaidą.

15. Jei turi progos kasdieną čiuožti, 
tai daug treniruokis, bet ne daugiau 2—3 
valandų kasdieną. Per savaitę paskirk 
vieną dieną poilsiui.

III. Figūros.

Beveik visos ledo figūros yra sudėtos 
iš lankų, todėl jos gali būti ir suskaldy
tos į lankus. Pagrindinės figūros yra 4 
(kiti priskaito 5 ir net 10), toliau jos kom

binuojamos, sujungiamos ir gaunamos dar 
kelios papildomos formos, o figūrų va
riantų yra labai daug ir labai įvairių.

Pagrindinės figūros yra: 1. Lankas 
(žiūrėk br. 1), 2. gyvatė arba gyvatlankis 
(žiūr. br. 2), 3. trejetukas (žiūr. br. 3) ir 
4. kilpa (žiūr. br. 4).

Išmokus šias keturias pagrindines fi
gūras gražiai ir simetringai brėžti (ir kai
re ir dešine koja), reikia mokytis jas 
jungti į aštuonetukus. Tai yra labai svar
bu.

Rašinyje vartosime tokius sutrumpini
mus: D — dešinė koja, K — kairė koja, 
p — pirmyn, a — atgal, iš — į išorę, įv — 
į vidų. Sp — spiralė, T — trejetukas, k — 
kilpa, PT — priešingas trejetukas, P — 
posūkis, PP — priešingas posūkis.

Keturios pagrindinės figūros aštuone
tukuose: žiūrėk brėž. 5, 6, 7 ir 8.

Aštuonetukus reikia stengtis, kiek ga
lima, čiuožti didesnius, taip lengviau.

IV. Pagrindinių figūrų mokymasis.
Kiekvienas aštuonetukas turi išilginę 

ir skersinę ašį (žiūr. br. 9). Išilginė ašis 
eina per visą aštuonetuką išilgai, dalin
dama jį į dvi lygias dalis — į dešinę ir į 
kairę. Skersinė ašis kerta išilginę ašį per 
vidurį ir ašių susikirtimuose yra aštuone
tuko centras. Skersinė ašis dalina aštuo
netuką taip pat į dvi lygias dalis — į 
viršutinę ir į apatinę.

Mokytis reikia sistemingai; nedaryk 
sunkių figūrų, kol nesi dar visai gerai iš
mokęs lengvų. Bet ir nesimokink ilgai 
tą pačią figūrą. Eik pirmyn, kad vėl ga
lėtum grįžti pakartoti pirmąją. Treniruo
jantis reikia daryti trumpas pauzas, kad 
per daug neprisivarginus ir neiškraipius 
figūrų. Figūros didumas turi atitikti čiuo
žėjo didumui. Savo figūrų didumą turi 
surasti pats čiuožėjas. Figūrų darymo 
greitis turi būti ne per didelis, ramus, bet 
pilnas impulso. Per greitas jų darymas ne
duoda gražumo, per lėtas — taip pat 
vengtinas, nes iššaukia sudribimą, koja 
pradeda lengvai drebėti ir yra sunkiau 
išlaikyti lygsvarą.

6. 7. 8.
1. Lankas, 2. gyvatė, 3. trejetukas, 4. kilpa, 5—8. aštuonetukų figūros.

9. Aštuonetuko ašys, 10. dvigubas trejetukas, 11. priešingas trejetukas, 12. pasisukimas, 13. priešingas pasisukimas, 14. snapas,
15. priešingas snapas, 16. tiesus snapas.- --
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Nors nedidelė, bet sava, bendrom jėgom padaryta čiuožyklėlė suteikia smagios pramogos žiemą.
Kiekviena atlikta figūra turi turėti aiškius kontūrus, negali būti jokių vingių, arba užsitrynimų, ledas turi aiškiai parodyti pačią figūrą. Koją, kuri čiuožimo metu neliečia ledo — yra pakelta, vadinsime laisvąja koja, o tą, ant kurios stovime ir atliekam figūrą, vadinsime stovimąja koja. Perėjimas nuo stovimosios kojos ant 

laisvosios įvyksta judesyje, nesustojus statant laisvąją koją (kuri dabar tampa stovimąja) ir atsispiriant stovimąja koja (kuri po atsispyrimo tampa laisvąja koja). Atsispirti visuomet reikia su pačiūžos kraštu, bet niekuomet su smaigaliu, ir stengtis kuo ilgiau slysti. Prieš atsispiriant reikia šiek tiek sulenkti kelius.

V. Papildomos figūros.Be minėtų keturių pagrindinių figūrų, yra dar papildomosios; tai pagrindinių figūrų kombinacijos, paįvairinamos posūkiais ir apsisukimais. Žiūrėk br.; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir 17.Kai kurias jų galima atlikti aštuonetuko forma; žiūr. br.: 18, 19, 20, 21, 22 ir 23.
289
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17. Spiralė, 18—20. viena koja padaromas aštuonetukas, 21—26. įvairios figūros.

25. 26.
VI. Lankas. (Br. 1).

Panagrinėsime smulkiau pagrindines 
figūras. Pirmiausia pasimokysime lanku 
čiuožti. Lankas čiuožiamas keturiais bū
dais:

1) lankas pirmyn išorėn (Dp iš—Kp iš),
2) lankas pirmyn j vidų (Dp iv—Kp iv),
3) lankas atgal išorėn (Da iš—Ka iš) ir
4) lankas atgal Į vidų (Da iv—Ka iv). 

Lankas pirmyn išorėn yra, gal būt, gra
žiausia, bet ir sunkiausia besimokančiam 
figūra.

Kojas sustatyti kulnimis viena prie ki
tos; kampas tarp pirštų (pačiūžų galų) 
truputį smailesnis už statų kampą, sulenk
ti dešinę koją per kelį, svorį pernešti ant 
dešinės kojos, galvą pasukti šiek tiek į 
dešinę — impulso kryptimi, dešinį petį 
patraukti truputį atgal ir atsispirti su kai
rės pačiūžos vidujiniu kraštu. Judesio me
tu kelio visai neištiesti ir nelaukti, kol 
visai pasibaigs atsispiriant gautas impul
sas, o pernešti kairę koją, kuri dabar buvo 
laisva (pirštai žemyn!), į priekį, vienu 
momentu statant ją ant ledo, atsispirti 
dešine koja, kuri dabar virs laisva koja; 
pernešti svorį ant kairės kojos ir galvą 
pasukti jau į naują kryptį — į kairę. To
kiu būdu perėjome į lanką pirmyn išorėn 
ant kairės kojos.

Lengvesnis lankas pirmyn į vidų. Visa 
technika panaši į pirmojo lanko, jis yra 
lengviau padaromas, bet kad būtų gra
žus, reikia nemaža pratintis.

Lankas atgal išorėn yra irgi viena iš

Ot ką galime iš sniego padaryti!

Rokiškio tunto XXVII jaun. sk. dr-vė 
Leiliūnuose iš sniego nulipdė tokią pilį, 
ir net su laiptais viduje.

Fot. K. Taliunevičienė. 

gražesnių ir drąsesnių figūrų. Kojų pė
dos sustatomos beveik lygiagrečiai, kūno 
svorį pernešti ant dešinės kojos, truputį 
per pėdą sulenktos. Atsispiriant pasukti 
galvą kairėn, pečius, liemenį sukti kai
rėn ir šiek tiek lenktis atgal, laisvoji koja 
lengvai sulenkta laikoma užpakalyje. 
Žiūrėti pro kairį petį, bet ne žemyn, o 
čiuožimo kryptimi. Kuomet jaučiama, kad 
atsispyrimo impulsas mažėja, nešti kairę 
koją pirmyn ligi dešinės; tokiu būdu vėl 
kojos atsiranda lygiagrečiai ir, pernešant 
svorį ant kairės kojos, ją statyti ant ledo, 
atsispirti dešine koja, kuri tapo laisva ir 
čiuožiama lankas atgal išorėn ant kairės 
kojos, atitinkamai pasukama galva.

Lankas atgal į vidų yra sunkiausia ir 
netokia graži figūra. Kojų padėtis: pėdos

I I ? Pasiklaus! — sužinosi ? | Į

Kokios stovyklos įskaitomos.

* Esu stovyklavęs ne skautų organiza
cijos stovyklose, ar jos man gali būti skai
tytos, lyg būčiau stovyklavęs skautų sto
vyklose?

— Ne. Skautų stovyklos gyvenimas 
apima ne tik buvimą lauke ir nakvojimą 
palapinėje. Skautų stovyklose vyksta di
delis ir specialus darbas su tik skautų 
dvasia ir jų programomis. Ko kitos sto
vyklos, dėl savo specifinių sąlygų ir už
davinių, skautui duoti negali. Be to, skau
tų stovyklose vyksta didelis auklėjamasis 
veikimas ir yra puikių progų labiau su- 
skautėti. Todėl į „skautišką stažą“ teįskai- 
tomos tik skautų stovyklos.

Skautu išbūtas laikas.

* Jei išstoji iš draugovės ir keletą me
tų aktyviai nedalyvauji, tai ar šis laikas 
įskaitomas į skautu išbuvimo laiką?

(Nius-Bro).
— Ne. Į „skauto tarnybos“ laiką įskai

tomas tik tas laikas, kurį nuo įžodžio da
vimo aktyviai veikdamas išbūni draugo
vėje. Ir žvaigždučių dėvima tiek, kiek me
tų išbūta aktyvioj skautų tarnyboj.

Ar skautu tampi amžinai?

* Ar davęs skauto įžodį tampi skautu 
visam savo amžiui, ar ne?

— Skautu esi tol, kol garbingai vykdai 
skauto įstatus bei papročius. Jei pradedi 
mažiau save gerbti ir pradedi apsileisti 
savo pareigose, tai jau greitai artinas ga

pirštais viena prie kitos, kulnys praskėsti, 
kūno svoris pernešamas ant dešinės kojos 
išvidinio pačiūžos krašto, pečiai patraukti 
atgal ir su kairės pačiūžos išvidiniu kraš
tu stipriai atsispirti. Tuo pačiu momentu 
dešinys petys patraukiamas šiek tiek at
gal ir laisvoji (kairė) koja pernešama į 
užpakaly sulenktą. Baigiant lanką laisvoji 
koja prinešama lygiagrečiai stovimai ir ją 
statant ant ledo, svoris pernešamas ant 
kairės, dabar jau stovimosios, kojos (bu
vusios laisvosios) ir su dešine stipriai at- 
sispyrus daromas tas pat lankas ant kai
rės kojos. Svarbu, kad baigiant lanką, 
lanko galai vienas kitą dengtų, bet ne
prasilenktų.

(Apie kitas čiuožimo figūras rasi raši
nį Sk. Aido 1936 m. 1 nr.).

las ir sulaužai savo pasižadėjimą... Bet, 
ačiū Dievui, yra daug jaunuolių, kurie 
moka gerbti save ir branginti savo garbę 
ir skautu išbūna labai ilgai!

Tarptautinė skautų vėliava.
* Kokia yra tarptautinė skautų vė

liava?
— Tokios vėliavos nėra. Yra tik atski

rų kraštų skautų vėliavos. Labiausia pa
plitusi žalios spalvos vėliava.

Skautų Vadas.
* Ar 1936 m. dar eis Skautų Vadas?
— Ne. Nuo 1936 m. pradžios eis ben

dras ir vienas visiems vadams ir vado
vėms laikraštis Skautybė. (Metams kaš
tuoja 3 lt., su Skautų Aidu — 2 lt.).

Skautų himnas.
* Koks yra skautų himnas? (V. Jr.).
— L. S. Sąjunga dar savo himno neturi.

Lazdos.
* Ar reikalingos skautų lazdos (ilgos)?
— Taip. Daugelio praktinių skautų 

darbų be skautiškos (ilgos) lazdos visai 
negalima atlikti. Šiaip lazda naudinga 
stovyklose, iškylose, žaidimuose, užsiėmi
muose.

Geras skautas.
* Kaip tapti geru skautu? (Anit.).
— Tikrų nurodymų ir uždegančių pa

tarimų rasi knygoje Skautybė Berniukams. 
Skaityk ją, skaityk dažnai, ir veik, kaip 
joje nurodoma — ir būsi geras tikras 
skautas.
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P. Lazarevičius.
WLSKO K4RVLICJS.

(Tęs. iš 17 nr.).

OPERĖTĖ.
DIRIGENTAS ŽIOGAS:

Kai širdis pasaulį myli, 
Mano orkestras netyli!...

ŽIOGŲ ORKESTRAS:
Rimdži, rimdži, rimdži, džim. 
džim, dži.
Rimdži, rimdži, rimdži, džim... 
(Daug kartų kartoja).

DIRIGENTAS ŽIOGAS: (Muš
damas kojytėmis).
Jūs žiogeliai netingėki!, 
Paskui tėvą šokinėkit! 
Muškit būgną, smyčių traukit, 
Dainą šaukti nepaliaukit! 
Būkit linksmi, šokit, grokit, 
Jokio vargo nebijokit: 
Nes ne žiogui vargas vargti, 
Ir ne jam lyg vištai karkti! 
Kolei šilta, švelnus oras, 
Šokinėk, žiogeli doras!.. 
Rimdži, rimdži... (Žiogų orkes
tras grodamas, šokinėdamas 
ir dainuodamas nueina. Dar 
ilgokai girdėti dainavimas, po 
jo muzika. Visi esantieji aikš
tėje žiūri. Karalius su kara
laitėmis šypsos, vaikai be ga
lo nustebę. Visi kaip ir pasi
traukę nuošaliau).

SKRUZDĖ SENĖ: (Su vaikais ’ 
išeina senė skruzdė. Vienos 
neša kastuvus, kitos kirvius, 
kitos knygas ir t. t. Skruzdės 
vaikai klauso vadovės balso 
labai nuoširdžiai, kraipo gal
vytes. Kaip žiogai, taip ir jos 
kiek apsistoja aikštelės vidu
je).
Skruzdei dirbti, dirbti darbas, 
Skruzdei sunkus vargti vargas! 
Skruzdės darbščios būti turi 
Ir į tinginius nežiūri, 
Nes kiekvienas tinginys, 
Nelaimingas kūrinys.
Nes tik darbas sunkus, juodas, 
Kožnam gyviui yr paguoda; 
O be darbo sunkaus, karšto 
Neturėsim putros šaukšto, 
Neturėsim sviesto, duonos, 
Bus tuštytis mūsų kluonas. 
Kai ateis šalta žiemužė 
Ir be lapų liks giružė, 
Kai ant žemės pabirs gruodas, 
Mūsų pilnas bus aruodas! 
O kas šiandie orkestruos, 
Pas mus duonos atšlubuos, 
Mels bent šaukštą šilto valgio 
Ir prie krosnies glausis balkio. 
Užtat dirbkim, netingėkim 
Ir į darbą paskubėkim!
Darbas, darbas, darbas šven
tas, 
Kas nedirba — žūti vertas!

VISOS SKRUZDĖLĖS:
Darbas, darbas, darbas šven
tas, 
Kas nedirba — žūti vertas! 
(du kart).

VADOVĖ:
O dabar statysim namą, 
Toli nuo tenai kame gyvenom, 

Nes vaikai perbridę brastą, 
Mūsų rūmą tuoj išdrasko!... 
(Skruzdės barškindamos įran
kiais nueina).

KARALAIČIŲ CHORAS: (Skar
džiai uždainuoja. Gaida: Lakš
tingalėle, gražus paukšteli). 
Lakštingalėle, mūsų sesele, 
Vai pačiulbėki gražią dainelę!

LAKŠTINGALOS BALSAS: (Iš 
tolo, liūdnas ataidi).
Ką aš čiulbėsiu gražią dainelę, 
Kai baisiai skauda mano šir
delę.

KARALAIČIŲ CHORAS- 
Kas gi nutiko, kas pasidarė, 
Gal iš lizdelio priešas išvarė? 
Gal susipykai su ponu vyru, 
Gal kirminėlių nebėra girioj?

LAKŠTINGALOS BALSAS:
Vaikai išdraskė mano lizdelį, 
Ir išnaikino mažus vaikelius! 
Man tik teliko verkti, raudoti 
Ir ašarėlėms veidą mazgoti. 
Rytmečio giesmės, nutils dai
nelės, 
Numirs lakštutės skambus 
balselis...
(Karalaitės, baigiant lakštin
galai giedoti, užsidengia ža
lioms šakutėms akis. Jos ver
kia. Valandėlę tyla).

MIŠKO KARALIUS: (Piktai ir 
didingai).
Ką tai reiškia, kas tai yra: 
Paukščiams ašarėlės byra, 
Gėlės rauda, medžiai verkia, 
Ir visi jumis pasmerkia! 
Jums iškelsiu gerą pirtį 
Arba kviesiu ponią mirtį. (La
bai šaukia).
Kad jums galą padarytų, 
Jūsų kaulus suskaitytų; 
O dabar visiems sakau, 
Eit čionai greičiau prašau! 
Vilke (pridėjęs rankas prie lū
pų), ūūū!
Skubėki čia, gausi pietųų ... 
(Kirčiuodamas skiemenimis). 
Mėsa šviežia, mėsa gardi, 
Vilke, vilke, ar negirdi!.. 
(Vaikai slepiasi po egle gilyn. 
Jie bijo. Vieni užsidengia akis. 
Vadas prieina prie jų. Vilkas 
išlenda iš po medžių. Jo akys 
spindi).

VILKAS:
Sveiks, valdove, aš čionai, 
Kam mane tujen šaukei?

MIŠKO KARALIUS:
Štai, matai, būrys vaikų, 
Juos tuojau nubaust turiu! 
Kiek girdėjau apie tave, 
Šiandien esi nepietavęs! 
Tad, jei nori, kraujo gerki, 
Ir šviežios mėsos patverki! 
(Karalaitės užsidengusios akis 
bėga girion. Mergaitės ir vai
kai po egle pradeda verkti. 
Karalius sukryžiavęs rankas 
ant medelio piktai dūmoda
mas žiūri. Vilkas apsisuka į 
vaikus, žengia žingsnį prie jų. 
Valandėlę žiūri į vaikus, apsi
dairo. Iš reto).
VILKAS:
Aš čia stosiu,

Išsižiosiu,
Jūs į gerklę (rodo koja) nūn 
čionai...
(Tuo pat metu iš po medžio 
išstriksi kiškiukas, o užpaka
lyje jo išbėga visos dvylika 
karalaičių. Miško karalius nu
stemba, išsitiesia ir žiūri).

MIŠKO KARALIUS:
Kas tenai?

KARALAITĖS:
Tai kiškiukas, 
Mūs broliukas, 
Ginti skautus panorėjo, 
Iš gojelio atskubėjo ... 

MIŠKO KARALIUS:
Ne gint, o skųst gal jis atėjo, 
Ir kerštą didį jiem pažadėjo, 
Kai šie jį kartą šunim užpjudė, 
Ir akmenėliu galvytėn kliudė! 

KIŠKIS: (Pirma giliai nusilenkia 
karaliui).
Aš kaltes savo jiems dovano
jau,
Kai skautais tapus juos suži
nojau. (Skautai išlenda iš po 
eglės ir pro karalaites praėję 
sustoja prie kiškio. Vilkas 
traukiasi atbulas artyn prie 
karaliaus).
Kas yr* matę ir girdėję. 
Kad būt skautai nusidėję, 
Giries medžiui, lauko gėlei, 
Ar lakštutei čiulbuonėlei? 

SKAUTAI: (Sutartinai).
Mes nepriešai žalio miško, 
To paklausti galit kiškio! 

MIŠKO KARALIUS:
Kas lakštutei skausmo teikė? 
Voveraitę medžiuos vaikė? 
Kas nuraškė rožės žiedą? 
Kas pabaidė paukštį giedant? 
Kas išvarė iš namų, 
Šeimą skruzdėlių darbščių?

LAZDYNAS:
O kas skynė nuo manęs 
Jaunų riešučių kekes?

SKAUTAI:
Jei kas blogą miškui darė. 
Tai ne skautai! Taip, kiškeli?

MIŠKO KARALIUS: (Į kiškelį 
maloniai).
Ką turi tu pasakyti, 
Mano zuiki, tu mažyti? 
Kaip manai apginti vaikus, 
Kokiais žodžiais, žvėri taikus? 

KIŠKIS: (Nusilenkia karaliui ir 
rodo į vaikus).
Kol nebuvo smagūs skautai, 
Kenkė visai paukščių tautai, 
Nemylėjo silpno žvėrio, 
Anei medžių, anei gėlių, 
Bet kai skautais tik patapo, 
Ir statutą jų suprato, 
Lyg nauji vaikai užgimę, 
Kas tik gyva, tą pamilę. 
Ir mane, kiškelį silpną, 
Kai buvau įkliuvęs kilpon 
(Smagiai, labai šauniai) 
Išvadavo!
Išvadavo ir paleido! 
Visą žiemą davė šieno, 
Atsigerti saldaus pieno! (Ko
jyte nusišluosto snukutį...). 
Sesei aptvėrė gražų darželį, 
Nušlavė kiemą, puošė sodelį!

Iš beržo kraujo — sulos ne
leido,
Kas rytą prausės su muilu 
geldoj!
Mylėjo tėtę, brangią mamytę, 
Neskriaudė nieko, glostė ka
tytę!
Pieno nelaistė, trupinių ne
metė,
Gerbė grūdelį, kurs yra klėtyj! 
Skriaudos kaimyno darže ne
darė,
Visados grįčios duris uždarė! 
Kam norint miegant triukšmo 
nekėlė,
Tai ko čia vilkas koja įkėlė? 

SKAUTAI:
Juk visi, kurie supranta, 
Žino skautus mylint gamtą! 
Skautas brolis miško žalio, 
Ir lakštutės ir kiškelio, 
Ir lazdyno Riešutaičio. 
Ir drebulės ir eglaičių!
Kas girdėjo lai įrodo,
Kad mes, skautai, blogo noro! 

VILKAS: (Nusilenkdamas m.
karaliui).
Tai, valdove, kas gi bus, 
Mano pietūs ar pražus?

MIŠKO KARALIUS:
Jei žadėti vilkui pietūs.
Kad ir kažin kas čia dėtųs, 
Neturiu aš jo apvilti, 
Ir neėdus namo ginti.
Tat kas nors iš jūsų būrio 
Jam skilvin patekti turi!

KARALAITĖS:
Musų tėve!
Te ant žemės vilkas sėda, 
Ir žolelės sau paėda.
Tegul rija akmenukų, 
Žemėj ieško sau sliekiukų!

MIŠKO KARALIUS: (Rūsčiai).
Kam kalbėti tuščius niekus, 
Juk ne vilkui ėsti sliekus! 
Vilke, rinkis kurį vaiką, 
Turiu pildyt tiesos saiką! 
(Vaikai spaudžiasi krūvon. Jie 
bijo. Vilkas eina arčiau vai
kų).

KIŠKIS: (Kai vilkas nori praeiti 
šalia jo prie vaikų, kiškis pa- 
šoksta, skelia vilkui ausin). 
Neprieis prie skautų niekas, 
Aš statysiu visas jėgas!
Jie draugai silpnų žvėrelių, 
Jiems apginti turiu galių!...

MIŠKO KARALIUS: (Piktai).
Kiški.
Kur nereikia — nesikiški!

KIŠKIS; (Lenkiasi karaliui).
Dovanok, girios valdove, 
Aš už skautu šių gerovę 
Atsiduodu! Te šis pilkas 
Mano drasko plėšrus vilkas!,.. 
(Kiškis eina arčiau prie vilko. 
Vaikai puola gelbėti kiškio. 
Karalaitės irgi bėga ir sustoja 
visos eilėje tarp vilko ir kiš
kio su vaikais — skautais).

KARALAITĖS: (Į tėvą).
To nebus, tėveli mūsų, 
Tegu geriau mes pražūsim, 
O gyvens kiškelis geras, 
Skautus brolius čia užtaręs!

KIŠKIS: (Paeina pirmyn ii link
teli karalaitėms).
Ne jus, gražuolės iš tankios, 
Ir paslapčių pilnos girios, 
Ne jus, gražuolės, sudoros 
Plėšrusis vilkas be gėdos! 
(Ugningai).

(Tęsinys IV virš. pusi.).
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musu Seinus nhujien

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų 

proga

savo Bičiuliams ir Rėmėjams 

nuoširdžius skautiškus linkėjimus
* siunčia

Lietuvos Skautų Sąjunga

IŠ CENTRO
— Tarybos Pirmi jos nariai pa

siskirstė pareigomis. Pirmame 
Tarybos Pirmijos posėdyje (XII. 
7) tarybos vice-pirmininku iš
rinktas dr. Dovas Zaunius ir 
sekretorium vyr. sk. Ant. Sau- 
laitis.

— Susiformavus vyriausiam 
sąjungos organui — tarybai, vyr. 
sk. štabo nariai atsisakė iš pa
reigų, pasiūlydami vyr. sk. šta
bą pertvarkyti. Kol bus sudary
tas naujas vyr. sk. štabas, seno
jo vyr. sk. štabo nariai dar savo 
pareigas eis.

— Tarybos pirmi ja svarsto 
skautų rėmėjų tvarkymo tai
sykles, kurias norima kuo grei
čiausiai paskelbti.

— Išėjęs skautų kalendorius 
1936 metams labai skaitytojams 
patiko. Jis yra patogus, naudin
gas ir pigus, tik 40 cent. Visi 
skautai-ės turėtų jį įsigyti.

— Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga mūsų sąjunga gauna daug 
sveikinimų iš užsienių. Mus 
sveikina įvairios organizacijos 
ir paskiri asmens, Lietuvos 
draugai.

— Dabar labai aktyviai rūpi
namasi rinkti Skautų Aido ir 

Skautybės laikraščiams prenu
meratos 1936 m. Daugelis viene
tų labai nuoširdžiai dalyvauja 
skautiškos spaudos platinimo 
talkoje. Bet yra vietų, kur jau
čiama apsileidimo... O skautų 
spauda yra sąjungos galybė! Tik 
gerą ir populiarią spaudą turė
dami, galime tikėtis naudingo 

•mūsų judėjimo darbo. 1936 m. 
Sk. Aido 1 numerį gaus tuoj 
tie, kurie nelaukdami Sk. Aidą 
užsisakys 1936 metams.

Jei tuoj neužsisakysi SKAUTŲ 
AIDO, tai visus 1936 m. liūdėsi.

Be Sk. Aido nė dienos!

JAU PRADĖTI VI-IEJI SKAU
TŲ VADŲ KURSAI.

Paskelbta registracija norin
čiųjų lankyti VI-uosius skautų 
vadų kursus. Temos priimtos ir 
paskelbtos skautų drauginin
kams aplinkraščiais ir š. m. 
Skautų Vade Nr. 4 (16). Visi 
esamieji ir busimieji drauginin
kai, norintieji VI-uose skautų 
vadų kursuose dalyvauti, pa
duoda raštiškus pareiškimus sa
vo tuntinink. ir įmoka 10 lt. 
stovyklos mokesčio. Pareiški
mus ir pinigus tuntininkai pri
siunčia vadų rengimo daliai.

Pasinaudokite proga tapti ge
rais vadais — dalyvaukite vadų 
kursuose.

ALIO! ALIO! KAIŠIADORYS.

— Kaišiadorių vai. vid. mo
kykloje yra 2 dr-vės: berniukų 
Trakų pilies ir mergaičių L. K. 
Birutės. Nuo XI.1. Trakų pilies 
dr-vės draugininku paskirtas 
mok. A. Juškevičius.

— XI.23. mokykla minėjo ka
riuomenės dieną. Skaitė paskai
tas dr. D. Kalvelis ir mok. L. 
Nastopka. Po to skautai ir skau
tės gražiai padainavo ir pade
klamavo. Pskilt. R-as.

V JAUN. SK. DR-VĖ SUSI
LAUKĖ NAUJŲ VADŲ.
Šančių tunto A. Fredos V 

jaunesniųjų skautų draugovė 
atsisveikino su savo taip myli
mu draugininku vyr. skiltn. Alf. 
Kruopių. Dr-ku paskirtas psklt. 
K. Stirna, o jo pavad. sklt. J. 
Tvari j ona vičius.

Jon. Tančius.

Kaip išaugo musų sąjunga per 5 metus. (Iš knygos L. S. S. 1930—1935 m.).

Kiek sąjunga turėjo vadą ir nariu: O tiek sąjungoje buvo vienetą:
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1930 143 32 175 1394 647 96 157 125 196 2.615 2.790

1931 179 24 203 1654 955 129 159 125 1059 4.081 4.284

1932 200 113 313 2174 1048 123 166 151 1998 5.660 5.973

1933 238 
(274)*
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187 425 Į 2758 1182 157 191 208 2629 7.125 7.550
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288 473 3913 2331 261 276 243 5126 12.150 12.623
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Draugovių bei kitų vienetų
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skautų, 
skaučių

Viso

1930 —- 14 ---- 57 33 9 99

1931 — 17 1 83 42 35 160

1932 — 17 2 101 49 71 221

1933 — 19 3 118 67 109 294

1934 1 23 2 144 87 200 431

1935 1 25 2 154 103 242 499
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Oiičidlmė dalis
L. S. S. TARYBOS NUTARIMAI.

'L. S. S. Taryba š. m. lapkričio mėn. 24 d. posėdyje pri
ėmė tokius nutarimus:

1. L. S. S. Taryba sveikina J. E. Valstybės Prezidentą 
Antaną Smetoną, Lietuvos Skautų Šefą, ir Jam nuoširdžiai dė
koja už ypatingai brangią Sąjungai globą ir nuolatinę paramą.

2. L. S. S. Taryba širdingai dėkoja Vyriausybei, J. E. Mi- 
nisterio Pirmininko Juozo Tūbelio asmenyje, už reiškiamą skau- 
tybei prielankumą ir teikiamą paramą organizuojant svarbesnius 
sąjungos darbus bei plečiant skautų judėjimą.

3. L. S. S. Taryba sveikina J. E. Švietimo Ministerį prof. 
Juozą Tonkūną ir dėkoja už globą ir paramą.

4. L. S. S. Taryba skautiškai dėkoja visai skautijos vado
vybei, buvusios Skautams Remti Draugijos Centro Valdybai, Vy
riausiam Skautų Štabui, tuntininkams bei kitiems vadams už 
didelį darbą ir gerą organizacijos veiklos vedimą; ypatingai dė
koja Šefo pavaduotojui dr. J. Aleknai, vyriausiam skautininkui 
pulk. J. Barauskui ir buvusiai skaučių vadei S. Čiurlionienei.

5. L. S. S. Taryba, skaitydama, kad skautystė mūsų kraštui 
yra naudinga ir reikalinga ir matydama kokios geros įtakos ji 
turi mūsų jaunimui, skatina visus skautų-čių veikėjus, vadus ir 
skautus-es su tokiu pat nuoširdžiu entuziazmu ir toliau dirbti 
tą didįjį tautinį darbą.

6. L. S. S. Taryba pripažįsta, kad dabartiniu laiku sąjunga 
sėkmingai veikia ir tvarkosi, bet numatydama didesnį skauti
jos augimą, paveda Tarybos Pirmijai artimiausiu laiku paruošti 
Įstatymui ir statutui vykdyti reikalingų reguliaminų bei Tarybos 
nutarimų projektų.

7. L. S. S. Taryba paveda ir įgalioja Tarybos Pirmiją be sa
vo funkcijų, reikalui esant, kol Taryba sutvarkys kitaip, rūpintis 
ir tvarkyti sąjungos valdymo ir ūkio reikalus, kurie šiaip regu
liariai turėtų įeiti į Tarybos funkcijas.

8. L. S. S. Taryba prašo ligšiolinį vyriausį skautininką pul
kininką Juozą Šarauską priimti Sąjungos skautų ir skaučių vado 
pareigas ir garbės gynėją pulkininką Miką Kalmantą — pasi
likti vyriausiu Sąjungos garbės gynėju.

9. Sekantis L. S. S. Tarybos posėdis turėtų įvykti 1936 m. 
pradžioje.

BIRŽAI.---------- ---------- KAUNO AUŠROS TUNTAS.

L. S. S. LIUDIJIMAI.
Pamestas Biržų tunto IV D. L. K. Kęstučio dr-vės vy

resniojo skiltininko Jurgio Petniūno L. S. S. liudijimas I ser. 
Nr. 1897, išduotas Biržų tunto tuntininko 1934.VII.13.

Radus grąžinti vyriausiam skautų štabui.

IŠ JURBARKO PADANGĖS.

— Jurbarko tunte dabar vei
kia 2 skautų, 1 skaučių ir kelios 
jaunesniųjų skautų-čių draugo
vės.

— Jau stovyklos metu pa
skirti nauji draugininkai: I D. 
L. K. Kęstučio dr-vei — psklt. 
K. Stašaitis ir III kan. Tumo- 
Vaižganto dr-vei — skilt. Pr. 
Lukoševičius, sutvarkė draugo
ves ir padarė po keletą drau
govių sueigų ir bendrą iškylą. 
Veikimas dar labiau pagyvėjo, 
kai gavome naują tuntininką 
Jurbarko apylinkės teisėją p. E. 
Korzoną. Tunto adjutantu pa
skirtas gimnazijos mokytojas J. 
Baltūsis.

— IX.21. atidarėme skaityk
lą, veikiančią jau treti metai. 
Skaityklon pareina 10 įvairių 
laikraščių bei žurnalų. Mokslei
viai ir skautai skaitykla paten
kinti, tik pageidauja, kad dau
giau laikraščių būtų.

— Vėlinių dieną, vadovauja
mi buvusio mūsų globėjo ir tun
tininko psktn. J. Vainausko, ap
taisėme apleistus ir savo drau- 
gų-moksleivių kapus. Vakare 
organizuotai su žvakelėmis ir 
vainiku vėl atėjome į kapines. 
Uždėję vainiką ant seno kry
žiaus, užsidegėm po žvakę ir po 
trumpos psktn. Vainausko kal
bos sugiedojom „Amžiną atilsį“. 
Šitos Vėlinių dienos apeigos 
Jurbarko skautams yra tradici
nės: jie nuo 1932 mt. Vėlinių 
vakarą kasmet eina į kapines 
organizuotai.

— XI.17. latvių nepriklauso
mybės atgavimo šventės išva
karėse įvyko tunto sueiga, skir
ta latvių nepriklausomybei pa
minėti.

— Nuo XI.24. prasidėjo tun
to skiltininkų lavinimo sueigos. 
Skiltininkai ir paskiltininkiai 
suskirstyti skiltimis. Kursų ve
dėju yra pats tuntininkas.

■— XII.S pasibaigė skiltininkų 
kursai, kuriuos lankė 70 skau
tų. Baigusiems kursus išduoti 
tam tikri pažymėjimai. Ad.

— I Vaidevučio dr-vė gavo 
naują draugininką, energingą 
mokyt. R. Vilkicką ir adjutantą 
skltn. K. Danielių.

— Mirgos dr-vė didžiausia ir 
veikliausia dr-vė Biržų tunte. 
Turi net šešias skiltis. Skautu- 
kės mažos kaip pupos, bet dir
ba kaip skruzdės. Tai dr-kės 
pasktn. M. Bemšteinaitės nuo
pelnai.

— Jūrininkai gimnazijoje 
įsteigė koperatyvėlį, iš kurio 
gauna nemaža pelno.

— XI.17. skautai, kartu su 
jaun. kl gimnazijos mokiniais, 
gražiai paminėjo Latvijos nepri
klausomybės šventę. Programa 
buvo įdomi, kurią daugumoje 
išpildė skautai.

— Pasvalyje taip pat suorga
nizuoti skiltininkų kursai, ku
rių vadovu paskirtas mok. V. 
Baravykas. Ig. Pr-s.

IŠ KRAKIŲ.

—■ D. L. K. Kęstučio dr-vės 
skautai-ės, vadovaujami darbš
taus ir sumanaus dr-ko vyr. 
sklt. J. Ringaičio, gana puikiai 
veikia. Dr-vėje gerai įgyven
dinta skilčių sistema ir dabarti
niu metu dr-vėje yra: 3 ber
niukų skiltys, 2 — mergaičių, 
1 — vyr. skaučių ir 1 — vyr. 
skautų.

— Dr-vėje vyksta skiltinin- 
kų-ių kursai, kuriuos veda 
dr-kas vyr. sklt. J. Ringaitis.

— Ypatingai gerai veikia 
jaunesnieji skautai-ės, kuriems 
vadovauja sklt. mok. V. Sadaus
kaitė. Jie puikiai dirba, kruta 
ir lenktyniuoja net su vyres
niaisiais. Dažnai šaukia sueigas, 
uoliai skaito ir prenumeruoja 
savo „Aiduką“ ir su skautiška 
šypsena veiduose auklėjasi pa
pildyti skautų-čių eiles.

— Skautiškos spaudos plati
nimo ir prenumeravimo srityje 
kęstutiečiai irgi uoliai dirba. 
Ypatingai patenkinti Sk. Aido 
nupiginimu ir padidinimu. Už 
tai labai dėkoja Sk. Aido re
dakcijai ir žada atsilyginti pre
numeratomis. Jau dabar tvar
komasi, kad 1936 m. be Sk. Aido 
neliktų nė vieno skauto-ės, nė 
rėmėjo! Senas lapinas.

KRAŽIUOSE SKAUTIŠKA.

Didelis skautų viešas vakaras. 
XI.10. Šarūno dr-vės skautai-ės 
suruošė didelį viešą vakarą, ku
ris pavyko labai gerai. Buvo 
skautiškas bufetas, grojo dūdų 
orkestras. Br. Žolpys.

RAŠYKITE IŠ SAVO GYVENIMO
IR SIŲSKITE FOTOGRAFIJŲ.

Tuntas, vasarą daug stovyk
lavęs, iškylavęs ir dabar darbo 
nenutraukė. Darbas daugiausia 
pasireiškia draugovėse. Beveik 
visose draugovėse buvo sporto 
turnyrai: įvairūs žaidimai, (kva
dratas, basketbolas) ir stalo te
nisas. Kelios draugovės jau su
rengė vakarus. Yra ir naujų pa
skyrimų: III Gedimino dr-vės 
draugininku — psktn. J. Jag
minas, skautų vyčių skyriaus 
vadu — grįžęs iš karo mokyk
los v. skltn. Kišonas, psktn. A. 
Mažeika II Algirdo dr-vės drau
gininko pavaduotoju, v. sktn. B. 
Rekušas VI Kęstučio dr-vės 
draugininko pavaduotoju. Tun
tininkas sktn. S. Paliulis rūpi
nasi, kad visi vadai būtų susipa
žinę su skautiška literatūra, to
dėl nupirko tuntui daug knygų.

V. Jurūnas.

SKAUTAI VYČIAI RENGIASI 
BŪTI RAITELIAIS.

Šančių tunto I-os Vyčių 
Draugovės Kęstučio būrelis nu
tarė įsigyti raitelių specialybę 
ir pasidaryti raitelių būreliu.

P. Š.

BŪKLAS.

Šančių tunto IV Šarūno 
dr-vės Elnių skiltis padarė pir
mą savo sueigą būkle, kuris 
randasi Šančiuose, Šaldytuvų 
g-vė 5 nr. Būklui patalpą davė 
ats. gen. Grigaliūnas-Glovackis, 
didelis mūsų draugas. Skiltis 
būklą gražina ir rengiasi jo ati
darymui. Be to, skiltis rengiasi 
gauti sanitaro specialybę. Šios 
skilties skautas G. Glovackis 
moko skautus pirmosios pagal
bos. Šarūnictis.

KELMĖS SAKALAI.

Kelmės miesto sakalų skiltis 
gana sparčiai auga, skiltis įsi
kūrė tik š. m. 11.24 d.; šiuo me
tu jau turi 6 skautus ir 5 kan
didatus. Lietuvis.

SKUODAS.

— Kariuomenės šventei pa
minėti XI.24. šaulių namuose 
sukūrėm „laužą“, kurį gana gy
vai pravedė naujasis kęstutie- 
čių draugininkas P. Sūdžius.

— Kęstučio dr-vė persitvar
kė ir stojo į darbą. Sudarytos 3 
tvirtos skiltys, o silpnai besimo
kantieji skautai gavo atostogų 
iki 1936.III.1. Naujaisiais skilti- 
ninkais yra sklt. Br. Burba, 
psklt. G. Būda, J. Petrauskas.

— Jau gerokai pirmyn įva
rytas skautiškos literatūros pla
tinimo darbas.
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Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga 
siunčiame širdingus sveikinimus ir linkėji
mus skautams.

Ūkio Bankas, 
Akc. B-vė „Metalas“ ir 
Akc. B-vė „Palemonas“

M A S B N y F A® BUIKAS

AKC. IB-VĖ
Kaunas, Vytauto pr.26 bNr.

Telef. 321 ir 35-02

Centraliniam šildymui: RADIATORIAI, 
KATILAI įvairaus didumo.

KANALIZACIJOS VAMZDŽIAI
ir jų dalys visų tipų.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga 
Skautus sveikina

Cietu&is

Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga
Skautus sveikina

„'Pie.noc&nth.ds"
J

Kalėdy švenčiy ir Naujyjy Mėty proga sveiki

name skautus
Akc. B-vė Ringuva

Karo invalidams šelp
ti komiteto įmonės. 
Kaunas, Duonelaičio g. 37a, tel. 600

Protezu dirbtuvė
Įvairūs ženklai, antspaudos, štampai, monogramos, uni
forminės sagos. Patogiausiomis sąlygomis uniforminį 
bei civilinį drabužį pasisiūdinsite įmonėse, — darbas 
geras, nebrangus.

Didelis medžiagos pasirinkimas 
krautuvėje. Laisvės al. I8, tel. 616. 

įvairūs ženklai, kepurės, vėliavos, diržai, spalvotos 
medžiagos priedams, galionas, sutažas, antpečiai ir kt.

'Pastiles „Salde"
savęs užsigrūdinimui ir apsaugoti savo kvėpuojamuo
sius organus nuo persišaldymo.

Wutea kiemas
savo odai sveikai ir lanksčiai išlaikyti.

Gerb. Lietuvos skautus Kalėdy švenčiy ir Nau- 
jy Mėty proga sveikina

Akc. B-vė „Lietuvos Degtukas“ Kooperacijos Bankas

Naujų Metų proga savo gerb. lan
kytojus sveikina

tzJCairinė „šflddona“

Kapitalas 3.000.060 
(savi namai). Saugi vieta indėliams. 
Atlieka visas bankines operacijas Lietu- 

-------------- voje ir užsienyje. --------------

Laisvės Alėja 62. Tel. 104 ir 756

Valstybės Draudimo Įstaiga 
(Kaunas, Mickevičiaus g. Nr. 5, telef. 5-95 ir 25-77). 

Patogiomis sąlygomis draudžia: 
Žmogaus gyvybę — mirties atsitikimui arba išgy

venimui apdrausti kapitalą tikslu: šeimai aprūpinti 
rentai, našlei arba sau pensijai, pasogai, vaikų 
mokslui ir t. t.

Gyvybės polisas — tikra parama šeimai.
Nuo ugnies — trobesius, gyvulius, pašarą, javus ir 

kitokį kilnojamąjį turtą.
Nuo kritimo — gyvulius.
Apdraudėjai dalyvauja pelne. Apie sąlygas ga
lima sužinoti pas vietos agentus visuose miestuose, 

miesteliuose ir valsčiuose.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■Mamas ■ ■)■■■■**' ■■■■■■■■■

Lietuvos skautus Kalėdų švenčių ir Naujų 
Metų proga sveikina

Karvelio-Rinkevičiaus
Prekybos Namai

Lietuvos skautus Kalėdų švenčių proga 
sveikina

Akc. B-vė „Urmas“

294 ■■

16



Skautas gamtos draugas
PAŽINKIME AUGALUS.

II. LAPUOČIAI.

(Tęsinys iš Sk. A. 15 nr.).

7. Bliudė — Salix caprea.

Pumpurai stambūs ir padengti vienu 
lukšteliu. Lapai dideli, eliptiški, dantyti. 
Vyriški žiedai geltoni. Moteriški — žals
vai pilkšvi. Žydi anksti; jų žiedai pirmu
tinis maistas bitėms. Žmonės ši medį, o 
dažnai krūmą, pagal žiedus, katinėliais 
vadina.

8. Traškusis gluosnis — Salix fragilis.

Pumpurai pailgos formos. Lapai pailgi, 
dantyti. Šoniniai augliai prilenkti prie 
centrinio auglio lūžta, nuo to ir pavadi
nimas „traškusis“. Vyriški ir moteriški 
žiedai žirginiuose. Išauga dideliu medžiu. 
Dažnai miestuose varnų lizdai iš jų sune
šami esti. Sodinamas basliais šalikelėse.

9. Žilvitis krepšinis — Salix viminalis.

Pumpurai smailūs rudi. Lapai nusmailę 
dideli iki 13 cm. Išauga tik krūmu, duo
da atžalas. Randamas paupiais. Vartoja
mas pintiniams baldams, pintinėm^, 
etc. Pajūryj ir kitose smėlingose vietose

sumaž. 2/s.

9. (kairėje) Krepšinis žilvitis (Salix vimi
nalis); sumaž. 2/3, ir 10. (viršuje) Drebulė 

(Populus tremula);

14. Kalninė guoba (Ulmus montana); sumažinta.

6. Žieminis ąžuolas (Quercus sessiliflora); 
sumažintas ‘/s.

7. Traškusis gluosnis (Salix caprea); su
mažintas J/<.

randamas žilvitis raudonasis — Salix acu- 
tifolia. Jo augliai raudoni. Lapai ilgai nu- 
smailę, pakraščiais su plaukeliais. Veisia
mas šakutėmis. Vartojamas smiltynams 
tvirtinti. Pynimui mažiau tinka.

10. Drebulė — Populus tremula.
Pumpurai maži, lipūs. Lapai stambiai 

dantyti prisegti ant ilgų kotelių, kurie 
suploti, dėlto ir mažiausiam vėjui esant 
juda ir saviškai šlama. Vyriški ir moteriš
ki žiedai žirginėliuose. Mediena vartoja

ma degtukams, celiulozei. Gali daugintis 
šaknų ataugomis. Atauginės drebulės ir 
lapai esti daug didesni.

11. Baltasis topolis — Populus alba.
Pumpurai stambesni už drebulės pum

purus, nelipus. Lapai ant ilgų kotelių ir 
stambiai dantyti. Lapo apačia sidabriniai 
baltos spalvos, plaukuota. Išauga dideliais 
medžiais. Abiejų lyčių žiedai žirginiuo
se. Dauginasi iš šaknų ataugomis.
12. Juodasis topolis — Populus nigra.

Pumpurai didesni, lipūs ir su 2 sku
jom. Lapai rombiškos išvaizdos, pliki. 
Žiedai žirginiuose. Neleidžia šaknų atža
lų. Išauga didelis. Miškuose jo ir baltojo 
topolio nėra.

13. Guoba skirpstas*) — Ulmus 
campestris.

Pumpurai rudi, stambūs. Lapai kiau
šinio išvaizdos, nelygiais pakraščiais, dan
tyti. Vienanamis. Žiedai dvilyčiai. Sėkla 
riešutėlis, gulįs viršutinėje dalyje įskilimo. 
Mediena panaši į ąžuolo.

14. Kalninė guoba — Ulmus montina.
Pumpurai ir galūnės stambūs, gausiai 

plaukuoti. Lapai šiurkštūs, stambūs, 
kiaušininiai. Sėkla guli labiau centru, 
kaip skirpsto. Skirtumą pastebėti galima 
tik gerai įsižiūrėjus į abu skyrium.

15. Guoba vinkšna — Ulmus effusa.
Pumpurai siauri, pailgi, šiek tiek už

riesti ir pliki. Galūnės plonos. Viršutinė 
lapo pusė šiurkštoka, apatinė švelni. 
Žiedai reti. Sėkla riešutėlis, gulįs viduryj 
sparnelio. Sparnelis plaukuotas. Sakos 
apaugusios sukamštėjusia žieve gaidžio, 
skiauturės išvaizdos.

*) Guoba skirpstas vadinamas tiesiog 
skirpstu.

Mišk. A. K.
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Musą šeimos naujienos
MARIJAMPOLEI GALIMA 

PRABILTI?

— Pabandysim!
Marijampolės skaučių tuntas.
Saulėtus vasaros stovyklų 

įspūdžius palikom brangiosios 
tėvynės miškų nenutilstančioj 
pasakoj, o dabar dirbam, kad 
su grįžusia vasara vėl galėtu
me pasidžiaugti ir aplankyti mūs 
dainų pasiilgusius Lietuvos miš
kus.

Esam laimingos, turėdamos 
prityrusių vadovių ir jaunystės 
ugnies kupinas širdis. Norime 
parodyt daugiau entuziazmo, 
veiklumo. Norime, kad mus ly
dėtų skautiška dvasia ir „išau
gintų baltus, žibančių plunksnų 
sparnus, kuriais giedrios iš- 
skristume į gyvenimą“ (mūsų 
gerb. tuntininkės M. Augustaity- 
tės-Vaičiūnienės žodžiai).

Nuo pradžios mokslo metų 
padarytos kelios tunto sueigos. 
Per paskutinę sueigą tuntininkė 
paskelbė skaučių draugovių vei
klumo konkursą. Nustatyta tam 
tikras taškų skaičius už įsigy
tus patyrimo laipsnius, specia
lybes, gerą mokymąsi ir t. t.

Konkurso tikslas — pažadint 
veiklią skautišką nuotaiką, dar
bo lenktyniavimą, tobulint ir 
auklėt savo jėgas, kad būtume 
naudingos Dievui, tėvynei ir ar
timui.

— Nuo šių m. m. skaučių 
tuntui priskirta jaunesniųjų

RASEINIAI.
— Mes iškylaujami XI.10. 

Vytauto Didžiojo dr-vė padarė 
iškylą. Skiltys turėjo progos 
pritaikyti skilčių rikiuotę, pasi
mokyti signalizacijos tamsią ru
dens naktį... Ypatingai didelio 
įspūdžio padarė naktiniai žaidi
mai.

— Birutietės šventė sukak
tuves. XI.24. Birutės dr-vė mi
nėjo savo 5 metų sukaktuves. 
Dr-kė vyr. sk. mok. T. Butvi- 
maitė padarė trumpą dr-vės įsi
kūrimo ir veikimo apžvalgą. Po 
to sekė dr-vės pasirodymai. Pa
žymėtinos birutiečių dainos ir 
baletai.

— Skiltininkų kursai baigti. 
XII.15. Raseinių pr. mokyklos 
rūmuose buvo baigti skiltinin
kų kursai. Skiltn. K. Petruševi
čius pravedė parodomąją skil
ties sueigą. Skiltn. VI. Lukoše
vičius laikė trumpą pašnekesį 
anie skilties veikimo planą. Kur
sai buvo baigti tuntininko V. 
Papečkio padėka už ištvermingą 
skiltininkų kursų lankymą.

VI. L-s. 

Draugininkų-ių kursai — sąskrydžiai įvyks I. 5—7 Klaipėdoje ir Vilkaviškyje. Gera 
proga visiems draugininkams pasilavinti.

skaučiukių skyrius. Jam vado
vauja mok. pasktn. M. Sirutytė. 
Mūsų mažieji neatsilieka nuo 
vyresniųjų: stropiai lanko suei
gas, ruošiasi į pat. laipsnius, spe
cialybes. Rugsėjo mėn. buvo su
ruošta jaun. skaučių iškyla.

— 1935 m. lapkr. 16 d. skau
tės suruošė koncertą-balių. Pro
gramoj dalyvavo skautės ir iš 
Kauno pakviestos pianistė — p. 
Aranovskaitė, Valstybės Teatro 
Operos solistė p. Augaitytė, — 
jai akompanavo p. Semenavi- 
čiūtė. Į vakarą atsilankė gana 
daug svečių. Gryno pelno vaka
ras davė apie 400 lt., kurie ski
riami skaučių iškyloms ir sto
vykloms. Likusieji bufeto pro
duktai paaukoti senelių prie
glaudai. Seneliai buvo tuo labai 
patenkinti. Džiaugiamės ir mes, 
nelaimingiesiems atnešusios nors 
kiek šviesesnės nuotaikos.

Šešupės duktė.

SKAUTŲ TUNTE.

— Marijampolės skautų tun
tas XI.17. gražiai paminėjo lat
vių tautos šventę. Minėjimui 
pasibaigus, visi klausėmės skau
tų radio pusvalandžio iš Kauno 
radiofono.

— Tuntui yra priskirtas jaun. 
skautų skyrius, jį veda sktn. 
Marija Pempaitė su mokytojais 
ir keliais energingais vyresn. 
klasių mokiniais.

Šaltuona.

KALBA VILKAVIŠKIEČIAI!

— XII.3. įvyko L. K. Margio 
ir L. K. Gražinos draugovių 
skiltininkų-ių sueiga. Yra nu
matyta dar prieš N. M. išleisti 
vienkartinį skautų-čių laikraš
tėlį. Laikraštėlį suredaguoti ap
siėmė L. K. Margio dr-vės drau
gininkas. Tuoj po N. M. pada
rysim viešą vakarą. Kiekvienais 
metais ruošdavome neturtingie
siems eglutę. Bet šiemet jos ne- 
ruošim; jos vieton, kiekvienas 
skautas-ė turės kuo nors su
šelpti neturtinguosius vaikučius.

— XII.7. įvyko L. K. Margio 
dr-vės skautų sueiga. Šioje su
eigoje psklt. Babelis papasakojo 
šį tą apie draugiškumą, o psklt. 
Gylys apie geležinį įstatą. Bro
lis draugininkas nurodė, kaip 
geriau galima padėti Kalėdų 
šventėms neturtingiesiems ir 
priminė neužmiršti paukštelių.

— Draugininkų dėka įsteig
tas skautų koperatyvėlis veikia 
gana gerai. Mokiniai juo paten
kinti.

Alg. Barkauskas.

ŠIS TAS IŠ TAURAGĖS.

— XII.7. įvyko L. K. Graži
nos dr-vės skaučių sueiga. Tun
tininko įsakymu dr-vei paskir
ta nauja vadovybė: dr-kė psklt. 
G. Zimkutė, dr-kės padėjėja A. 
Valickaitė ir adjutante psklt. T. 
Jasienskaitė.

— Mokytojų seminarijos 
skaučių Aušros dr-vė persifor
mavo į vyr. skaučių dr-vę. 
Dr-ke yra sklt. E. Kizelytė.

— XII.8. Tauragės aukšt. 
kom. m-je skautams buvo su
ruoštas „radio seansas“. Pasi
klausėme skautų pusvalandžio 
ir kitos įdomios programos. To
kie seansai bus ruošiami kiek
vieną sekmadienį. Už šį malo
numą liekame labai dėkingi 
tuntininkui, skolinančiam savo 
aparatą.

— XU.14. įvyko tunto štabo 
posėdis. Be tuntininko, štabo 
narių ir dr-kų, posėdyje daly
vavo ir sk. remti dr-jos pirmi
ninkas apskr. viršininkas p. 
Petrauskas. Dr-kai posėdyje pa
tiekė 1935 m. veikimo apyskai
tas, svarstytas vakaro klausi
mas ir daug kitų aktualių klau
simų.

— XII. 15. prasidėjo skilti
ninkų kursai. Kursų viršininku 
paskirtas valt. E. Slavinskas, pa
dėjėju sklt. B. Žagelis ir adj. 
sklt. B. Šavhovcovas. Pirmą pa
šnekesį laikė sktn. Namajūnas. 
Kursus lanko 30 skautų ir apie 
20 skaučių.

— Mūsų rėmėjų valdybą su
daro: apskr. virš. p. B. Petraus
kas, pulk. Genys ir mok. Dai- 
lydė. L. V.

TELŠIAI.

— Nors žemaičiai šalti ir tin
gūs žmonės, tačiau nereiktų ma
nyti, kad tokie ir Telšių skau
tai. Jie veikia gal net geriau 
negu kiti.

— Visų Šventų metu buvo 
suruošti skiltininkų kursai. Da
lyvavo apie 25 skautus.

— Be to, dar darom draugo
vių sueigas, renkam centus mi
sijom, žodžiu, veikiam, kiek ga
lim.

— Algimanto draugovė žada 
rengti vakarą, nes jau truputį 
pritrūko litukų.

— Skautės taip pat nepasi
duoda berniukams. Jos ir „biz
nį“ varo su „bundelėmis“ ir ko- 
peratyvu.

— Gimnazijoj veikia: Algi
manto, Živilės draugovės ir jū
rų laivas. Draugovėse bus apie 
120. Berniukams daug padeda 
sk. vytis mok. Sidabras, mergai
tėms energingai vadovauja sktn. 
mok. Kupstaitė.

Gaidžiukas.

ŽEIMELIO SKAUTAI.

Žeimelyje yra gana daug 
skautų, o ypatingai jie skiriasi 
tuo, kad čia dirba kartu skau
tišką darbą lietuvių ir latvių 
tautybės skautai. Skautams lat
viams (Genių skilčiai) vadovau
ja Latvių vid. mok. mokytoja A. 
Vanagaitė. Ši skiltis veikia at
skirai, bet priklauso Maironio 
draugovei, kurią sudaro Žeime
lio valdžios vid. mok. skautai 
lietuviai, vadovaujami draugi
ninko mok. Dičiaus.

Genelis.
IR ŠIEMET MES GYVI.

Žagarė. Kai šiemet mokslo 
metų pradžioje mes netekome 
keleto vadų, manėme, kad mūs, 
Žagarės skautų, veikla susilpnės. 
Apsirikome. Pamiršome, kad 
yra, kas mumis rūpinasi, mūsų 
reikalais sielojasi. Tai mūsų vi
sų vadas psktn. J. Kirlys, kuris 
dabar viską taip sutvarkė, kad 
turime vėl ir vadus ir vienetus, 
taip pat (o gal dar net ir ge
riau) veikiančius, kaip pernai. 
Labai gera, kad yra vyresniųjų 
skaučių-tų vienetai: jie visados 
duoda ir duos mums reikalingų 
vadų.

Gana planingai veikia vidu
rinės mokyklos skaūtės-tai, mo
kytojų vyr. skiltininkų E. Fiše- 
raitės ir V. Plaušinaičio vado
vaujami. Bet nė kiek neatsilieka 
ir pr. mokyklų skaučių-tų vado
vai mokytojai: vyr. skltn. M. 
Kirlienė, pskltn. K. Norvilas, 
sk. A. Puzinaitė; be to, matyt, 
įsitrauks į darbą ir naujas mo
kyt. sk. V. Ramūnas.

Gera, kai už savo pečių turi
me ir sk. rėmėjų, rūpestingo 
mokyt. L. Stasiulio vadovauja
mų. Net ir pasigirti turime ko. 
Žiūrėkite, įtaisėme Žagarės vi
suomenei biblioteką, susidedan
čią iš dvylikos šimtų knygų, 
dviejų tūkstančių litų vertės. Ar 
tai juokai? Gal paklausite, iš 
kur mes tiek knygų gavome. Ogi 
ištisus metus jas rinkome. (Bu
vo, mat, paskelbtas Gražinos ir 
Žvalgaičio dr-vių skilčių kon
kursas: kuri skiltis daugiau kny- 
gynan knygų surinks), pramo
gas jo naudai rengėme, dirbome, 
triūsėme visi, kaip skruzdės. Da
bar ir turime. Džiaugiamės. Vi
suomenei taip pat gera: gali už 
nedidelį atlyginimą gauti knygų 
pasiskaityti. O mes už gautuo
sius iš skaitytojų litelius perka
me vis naujas ir naujas knygas, 
(po 2—3 kas savaitė). Knygy
nas, uolaus pskltn. A. Laurina
vičiaus vadovaujamas, patsai, 
taip sakant, išsilaiko. O šiemet 
dar ir Žagarės šaulių būrys, p. 
Br. Užemecko vedamas, parėmė 
mūs knygyną: visas savo žinio
je esamas knygas prijungė prie 
mūsų bibliotekos. Gražu.

Pskltn. M. Grasmanaitė.
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ĮĮVAĮRUIMAII
KALĖDOS ŠVEDIJOJE.

Švedijoje, gražiausių eglių šaly, Kalė
dos švenčiamos labai linksmai ir iškil
mingai. Vienas iš seniausių papročių yra 
išbarstyti kvepiančių kadugių šakelių ir 
šiaudų ant grindų, Betliejaus kūtelei pri
siminti. Žmonės pasakoja, kad šitie šiau
dai atnešu geros laimės: išbarstyti neder
lingam lauke, jie padaro jį derlingą, ap
rišti aplink medį, parūpina daugiau vai
sių. Kalėdų švenčių metu, tačiau, ūkinin
kas sėdėdamas ant kaladės mėgina už
mesti atskirus šiaudelius ant savo trobos 
stogo: kiek šiaudelių užklius, tiek pėdų 
rugių jis piaus kitą rudenį.

Kitas labai senas paprotys yra puošti 
ir iliuminuoti gatves bei turgaus aikštes. 
Daugely vietų dega gražios eglaitės ir ži
bintų procesijos keliauja per visą miestą. 
Viena tokių eisenų yra daroma Šv. Liu
cijai pagerbti, bet kadangi Šv. Liucijos 
diena yra prieš Kalėdas, ji prisideda prie 
bendrų Kalėdų iškilmių. Šv. Liucija ap
rengiama baltais rūbais, jos galvą puošia
ma vainiku su degančiomis žvakėmis, ku
rios atvaizduoja šviesą, ardančią žiemos 
tamsą.

Dažnai tenka matyti „žvaigždžių ber
niukus“ — karalius-išminčius, keliaujan
čius į Betliejų. „Žvaigždžių karalius“ rodo 
jiems kelią, ir vienas iš berniukų apren
giamas Judošium ir nešioja maišelį su pi
nigais.

Švedai per Kalėdas nepamiršta nei gy
vulių nei paukščių. Arkliai ir galvijai gau
na geresnio pašaro ir rugių pėda išneša
ma į kiemą paukšteliams lesti. Vaikai, ta
čiau, sako, kad ši pėda skirta Kalėdų se
nelio žirgui.

Švedų kalba Kalėdos vadinamos „Jul“. 
Jul prasideda Kūčių vakare ir švenčiamos 
13 dienų, iki Šv. Knuto dienos, kadangi 
Knutas (Anglijos, Švedijos, Norvegijos ir 
Danijos karalius) įvedė šį paprotį.

SURASK MIŠKINĮ!

Čia matome įvairius miško gyventojus, 
švenčiančius Kalėdas. Pabandyk surasti, 
kur yra pasislėpęs Miškinis.

Ieškok, kol surasi, o jei nesurasi, tai 
1935 m. Škautų Aido 1 nr. bus jis pa
rodytas.

SENIEJI JAUNIESIEMS.

Jūs turėsite sukurti sau pasaulį, kai 
užaugsite. Visa, ką suaugę jums šian
dien sako, vargu ar betiks. Mano tėve
lis niekad nematė nei orlaivio, nei au
tomobilio, nei radio. Taigi, kaip sun
ku jam būtu buvę patarti, kaip aš tu
rėčiau gyventi šiais laikais. Taip pat

Prieš Kalėdas švedai labai užimti: rei
kia tokią daugybę įvairių įvairiausių val
gių pagaminti! Reikia paruošti iškilmin
gas Kūčias ir iškepti šešių ar septynių 
rūšių duonos: kietos, minkštos, juodos, 
rudos, baltos...

Eglaitė rūpestingai puošiama auksinė
mis ir sidabrinėmis žvaigždėmis bei įvai
riaspalviais stikliniais rutuliais. Ant šakų 
kaba maišeliai su saldainiais, razinkom ir 
migdolais.

Kalėdoms reikia dovanų. Jeigu šeimoj 
yra vaikų, dovanos atnešamos Kalėdų se
nio su aukšta raudona kepure ir ilga bal
ta barzda. Senis laiko varpelį rankoje ir 
lydimas moters su dovanų krepšiu. Do
vanos gražiai įviniotos ir užantspauduo
tos raudonu laku. Neturtingose šeimose 
daiktai supakuojami į daugybę popierių 
ir, garsiai pasibeldus į duris, įmetami į 
kambarį.

Kūčių vakare stalą puošia ne tik šve
dų labai mėgiamos margos medinės ’žva
kidės, bet ir angelų bei ožkų, padarytos 
iš šiaudų, figūrėlės. Vakarienei patiekia
ma žuvies, šinkos, dešros arba kiaulės 
galva. Būtinas yra ryžių pudingas; jame 
paslėptas migdolas atneša radėjui laimės.

Po vakarienės šokama aplink eglaitę, 
ir kartais uždegama Kalėdų žvakė, kuri 
dega, visiems sugulus, iki pat ryto.

Pirmą Kalėdų dieną visi labai anksti 
atsikelia. Dar auštant žmonės pradeda 
ruoštis į bažnyčią: kas šliaužia slidėm, 
kas važiuoja rogėmis, kas ypatingai įtai
sytose rogutėse pats stumias iš vietos Į 
vietą. Kaime žmonės keliauja būriais, vy
rai neša liepsnojančius žibintus rankose, 
kurie jau iš tolo matomi. Bažnyčios ap
šviestos šimtų šimtais žvakių.

Po pamaldų visi skuba namo, nes yra 
sakoma: kas pirmas pareis namo, tas pir
mas piaus savo rugius kitą rudenį. 

Skautybė Mažiems Vaikams Lietuvoje 
Naujas gražus Skautų Aido leidinys 
mokytojams, tėvams, auklėtojams ir 
jaunesniųjų skautų-čių vadams. 
Knyga gausiai iliustruota. Parduodama po 1,50 lt. 
Reikalaukite knygynuose.

sunku ir man pasakyti, kaip jūs turė
tumėte elgtis, kai užaugsite. Jūsų gy
venimo sąlygos bus visiškai kitokios, 
kaip mano.

Bet štai ką aš jums galiu pasakyti: 
nebus didelio skirtumo tarp jūsų ir 
jūsų tėvų, senelių ar prosenelių. Ne
manykite, kad jūs geresni už juos 
(Dieve duok, kad nebūtumėte bloges
ni!), kadangi turite tobulesnių maši

nų: mašinos nepadaro jūsų geresniais. 
Žmogus, kuris moka valdyti automo
bilį ir važiuoti rūpestingai išvalytu ke
liu, nėra geresnis už senovišką veži
ką, kuris, valdydamas keturius ner
vingus arklius, važiuodavo blogais ke
liais. Nei geresni keliai, nei tobulos 
mašinos nepakeičia žmogaus, jeigu jis 
pats to nenori. Tik per save žmogus 
gali tapti geresnis. Aš pats net manau, 
kad daug lengviau važiuoti automobi
liu, kaip arkliais.

Kai užaugsite, stenkitės atskirti, kas 
mechaniškai geriau ir kas žmoniškai 
geriau; nesididžiuokite tuo, ką maši
nos už jus padaro. Nesitenkinkite sa
kydami, kad jūs geresni už tėvus, jūsų 
kraštas geresnis už kitus kraštus. Sten
kitės tikrai būti geresniais; rūpinki
tės, kad jūsų kraštas progresuotų. Nie
kad neženkite atgal!

John Ervine.

Pigūs skautiški ženklai.
1. Lelijėlė............................Lt. 0,80
2. Rūtelė (balta)..................Lt. 0,50
3. Rūtelė (žalia emal) . . . Lt. 1,30
4. Jaun. skautę (su varžtuku) Lt. 0,70
5. Jaun. skautų (vadams) . . Lt. 1,—
6. Žvaigždutė (metinė) . . ' Lt. 0,15
7. Žvaigždutė (penkm.). . . Lt. 0,40
8. Įvairios virvutės po . . . Lt. 0,75

^Kreipkitės ar rašykit-1

Šk7Reikm. Tiekimo Skyriui
Nepriklausomybės a. 4, telef. 40-71.
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KAUNO SKAUTŲ-ČIŲ DRAUGOVĖMS.
'» II sk. vyčių dr-vės šachmatininkų būrelis, norėdamas arti

mesnio tarp dr-vių bendradarbiavimo ir pasilavinti šachmatų 
lošimo mene, kviečia visas Kauno skautų-čių dr-ves dalyvauti 
I šachmatininkų tarpdraugoviniame turnyre.

Dėl turnyro pravedimo ir tvarkos nustatymo, kiekviena 
dr-vė, norinti dalyvauti šiame turnyre, atsiunčia po 2 atstovu 
1936 m. sausio 12 d. 15 vai. Mickevičiaus g. Nr. 1 A. T. M.

II Sk. Vyčių Dr-vės šachmatininkų būrelis.

Ne gandai, bet tikri faktai

1. Kad ,,Jaunosios Lietuvos" rėmėjams II skirstyme ski
riama 15.000 vertingų dovanų ir 4 premijos, viso 516.000 lt. su
moje. Jų tarpe 2 po 30.000 lt. 4 po 10.000 lt. 4 po 5.000 lt. 46 po 
1.000 lt. ir kt. mažesnės.

2. Kad jau laikas įsigyti II skirstymo mokesčio ženklus ir 
tiems, kurie pirmame skirstyme nedalyvavo.

„Jaunosios Lietuvos“ S-ga.
L. T. J. „Jaunoji Lietuva“ S-gos nariams rėmėjams I ver

bavimo I dovanų skirstymo, buvusio 1935 m. gruodžio mėn. 5 
ir 6 d. d. Kiaune L. S. T. Korp! „Neo-Lithuania“ rūmų salėje 
(Parodos 22) laimėjimų lentelė:

Laimėjo šie serijų A ir B bilietai-mokesčio ženklai. 
5.000 litu 12154, 
1.000 „ 4656,

500 „ 1094, 12715, 18734, 19890,
100 „ 3400, 4110, 5637, 7658, 12218, 13040, 14629, 14736, 15989, 

16097, 18275, 23459, 26904, 29854 ir daug po 40, 20 ir 
10 litų.

Mažesnių dovanų paskirstymo rezultatai skelbiama š. m. 
gruodžio mėn. 11 d. „Lietuvos Aide“ Nr. 322, „Jaunojoj Kartoj“ 
50 Nr. ir lentelėse.

I skirstymo dovanos išmokamos nuo 1935 m. gruodžio mėn. 
20 d. iki 1936 m. kovo mėn. 20 d.

II skirstymas įvyks 1936 m. sausio mėn. 2, 3, 4 ir 16 d. d. 
Jame skiriama stambiausios dovanos, būtent 2 po 30.000 lt., 4 po 
10.000 lt., 4 po 5.000 lt., 46 po 1.000 lt. ir kt. mažesnių — viso 
bendroje sumoje 416.000 lt.

Nelaimėjusieji I skirstymo mokesčio ženklai keičiami tuo 
pat numeriu iki gruodžio mėn. 25 d.

Sąjungos rėmėjais galima įsirašyti S-gos Vyr. Vadovybėje 
Kaune, Laisvės ai. 29, S-gos rėmėjų Administracijoje, Laisvės 
ai. 43, tel. 33-23, Lietuvos Kredito Banke, „Santaros“ štabe Klai
pėdoje, J. Stiklioriaus agentūroje Klaipėdoje, visose pašto įstai
gose ir agentūrose, „Spaudos“ kioskuose, pas jaunalietuvius, 
santariečius ir inkasentus. „Jaunosios Lietuvos“ S-ga.

Geras darbas Kūčių vakarę.

Kaina 30 centų.

Pirmavome ir lųųffipįfoftąut
Sklandymo sporte mes buvome *^r> 'ešam^ visft 

valstybių priešaky. Bet mūsų kaimynai daro didelę ir sparčiai 
šioje srityje pažangą. Nuo mūsų visų pareina tą pirmavimą vis 
išlaikyti. Tai padarysime stodami LAK nariais rėmėjais. Trečia
me LAK premijų skirstyme nariams rėmėjams skiriama 8738 
premijos ir 4 spec, dovanos 200.000 Lt. sumai.

Nariais rėmėjais įsirašoma:
a) Lietuvos Aero Klube Kaune, Maironio g. 14 ir jo skyriuje 

Klaipėdoje,
b) visose pašto įstaigose ir agentūrose,
c) pas Valstybės loterijos kolektorius,
d) „Spaudos“ kioskuose,
e) bankuose ir
f) pas asmenis, kuriems LAK yra pavedęs narių rėmėjų

telkimą. Į

gKAOTŲ TI
MIŠKO KARALIUS 

(Tęsinys iš 291 pslp.).
Mane (rodo į save), mane kiš
kelį iš laukų, 
Kasdien vis persekiojamą šu
nų, 
Kuriam žabangas visi stato, 
Kuris kentėt ir bėgt įprato, 
Lai ėda šis... pilkas, 
Tankiųjų girių vilkas!... (Po 
pertraukos).
Lai už skautų sielą kilnią, 
Nešioja vėjas mano vilną... 
(Kiškis nuleidžia galvytę. Vil
kas koja nusišluosto snukį ir 
eina arčiau. Skautų vadas iš
puola pirmyn ir užstoja kiškį).

SKAUTŲ VADAS:
Nesutinku!
Aš paskirtas suėst vilkui — 
Taip ir bus!
Skautas turi už kitus: 
Nukentėti —
Galvą dėti! (Į skautus rezig
nuojančiai).
Tat, draugai palikit sveiki, 
Miškan niekad neateikit, 
Grįžkit smagūs į namus, 
Aš aukojuos už jus!..

KARALAITĖS: (Puola prieš 
miško karalių ant kelių) 
O tėveli mūsų brangus, 
Tegul girdi žemė, dangus: 
Jei kas blogo darė miškui 
Ar vejojo mažą kiškį, 
Ar lakštutės lizdą draskė, 
Jaunus riešučius nuraškė. 
Tai ne jie, ne skautai.

MEDŽIAI. KIŠKIS, KARALAI
TES: (Sutartinai).
Tai ne jie, ne skautai, 
Tai ne jie. ne skautai!.. 
(Ilgai, nesiliaujančiai kartoja).

MIŠKO KARALIUS (Pakelia 
ramstį. Visi nutyla. Maloniai 
i vilką).
Tegul būva geras galas, 
Vaike vilke, būki geras: 
Eik prie ežerėlio
Paėski lapelių, gerki vande- 

Įnėlio!
VILKAS: (Rangydamasis).

Noriu kraujo ir šiltos, 
Dar garuojančios mėsos!

VOVERAITĖ; (Be galo skubiai 
atliuoksi ir stoja prieš karalių 
iš kitos pusės vilko).
O valdove! (Rodo į vaikus). 
Teik malonę!
Jis užpuolė avinėlį (Rodo į 
vilką). f «.
Jam perplėšė kaibųėlius, 
Vos atgyniau tą mažytį 
Kai jis ėmė jį draskyti!..

AVINĖLIS: (Palengva iššlubuo- 
ja iš po medžių. Jo kailinu

kai perplėšti, kruvini).
Mee, mee... (Greit vėl palen
da po medžiais ir dingsta).

MIŠKO.KARALIUS: (Labai pik
tai).
Galit vilką čiupti,
Kailį jam nulupti! (Sviedžia 
ramstį į vilką. Visi be paties 
karaliaus puola prie vilko. Šis 
sprunka. Tada karalaitės, skau
tai, kiškis, voveraitė apsupa 
karalių ir eidami aplink dai
nuoja).

VISI:
Padarom draugystę, tai bukim 
draugai:
Ir skautai ir paukščiai ir lau
ko drugiai,
Ir medžiai ir gėlės ir žuvys 
gelmių,
Vieningi, neskriauskim mes 
vieni kitų.

(Skautai eina į rato vidų, o da
bar dainuoja karalaitės, kiš
kis, voveraitė, medžiai).

KARALAITĖS, KIŠKIS, VOVE
RAITĖ, MEDŽIAI:

Lai skautai įdiegia žmonijai 
jausmus
Mylėti gyviją: žvėris ir paukš
čius
Ir girios medelį ir pievą pa
kluonėj
Ir mažą katytę ką guli pa
suolėj.
Pagelbėti vieni kitiems kai ne
laimė,
Kai voverė, kiškis paklydę yr 
kaime;
Kai pusnys užkloja miškus ir 
laukus;
Globoja mus brolius paukšty
čius mažus!
Ir gera, tik gera tedaro vi
siems
Lai būna bičiuliai silpniems 
ir mažiems.
(Visi padaro vėl vieną ratą ir 
triukšmingai brukasi prie ka
raliaus ir keldami dešines 
rankas ugningai šaukia).

VISI:
Tegyvuoja girių tėvas (keletą 
kartų).

SKAUTAI:
Tegyvuoja tėvas girios, 
Ir dukrelės tos jo tyrios!

KARALAITĖS, KIŠKIS, VOVE
RAITĖ, MEDŽIAI:

Tegyvuoja broliai skautai, 
Jie draugai bus mūsų tautai! 
(Uždangai nusileidus dar gir
dėti skautų vado ilgas, skar
dus, švelnus trimitavimas).

»r .
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1935.-XIII metai

Prenumerata (metams): skautams-ėms Lt. 3,50. 
kitiems — Lt. 4,50.

1935 metų TURINIO RODYKLE
1935 metais Skautų Aido išėjo 18 nu

merių, viso 296 puslapių.
Skautų Aidas minėjo: 3 nr. — Lietu

vos Nepriklausomybės šventę; 9 nr. — 
Kariuomenės šventę; 15 nr. — Lietuvos 
Skautų Sąjungos 5 metų sukaktuves.

Skautų Aidas šiais 1935 metais išleido:
1. Skautų Aidas mūsų mažiesiems. Iš

ėjo 16 numerių, viso 248 pusi.
2. Skautybė mažiems vaikams Lietu

voje. Parengė Vyriausio Skautų Štabo 
Jaunesniųjų Skautų Skyrius. 124 pusi. 
Kaina Lt. 1,50.

3. Lietuvos Skautų Sąjunga 1930— 
1935. 94 pusi. Kaina Lt. 1,—.

4. Lietuvos Skautų Sąjungos Įstatymas 
ir Statutas. 16 pusi. Kaina Lt. 0,50.

5. Skautų Kalendorius 1936 metams. 
96 pusi. Kaina Lt. 0,40.

I. IDEOLOGIJA, AKTUALIJOS.
A. Straipsniai: — Alekna, J., Dr. 

(kalba): Sąjungos vadams III. 31. ren
kant kandidatus į pirm, tarybos narius. 
93; — Baden-Powellis, R.: Pareiga Dievui. 
105; Riteriškumas. 8 nr. virš.; Skautų 
įžodis. 116; Skautybės paaiškinimas. 62; 
— Done, stud, skautė: Laiškas būsimai 
studentei. 155; — Gregota, St.: Skautai— 
Vilniaus Geležinio Fondo talkininkai. 226; 
— Juška, A., Dr. (kalbos santrauka): Lie
tuvos mokykla ir skautybė. 3; — Kaiman - 
tas, M. vyr. sktn. pulk. I. (kalbos san
trauka): Mūsų garbės klausimu. 25; — 
Klimavičiūtė, O., skautė: Amžinoji ugnis 
vyresniųjų skaučių simbolis. 16 nr. virš.; 
— Knablis, P.: Sąžiningai atlikome savo. 
13 nr. virš.; — Lansbury, George: Se
nieji jauniesiems. 269; — Lukaševičius, 
Henr., sktn.: Universitetas, jo aplinka ir 
skautai. 206; — Musteikis, Ant.: Laiko 
vertė. 37; — Palčiauskas, K., vyr. sktn.: 
Mokslo metus baigiant. 155; — Pergalės 
Sesuo: Linksma nuotaika — dieviški vais
tai. 205; — Saulaitis, Ant.: Baigėme sto
vyklas. 185; — Sevin, J., kun.: Kas yra

» skautystė? 32; — Smetona, Antanas, resp. 
prez., L. S. S. šefas: Geroji valia reikia 
ugdyti ir stiprinti, kad laimėtų... 1; Vals
tybės Prezidentas skautams. 137; — S., 
A.: Ar svarbu laimėti? 27; — Stankūnas, 
D.: Krašto saugumas. 138; — Stankūnas, 
R., psktn.: Karas ar taika melui? 96; — 
Baigsime paskutinę vagą. 7 nr. virš.; — 
Dvylika Jėzaus Kristaus apaštalų. 80; — 
Mes turime tapti tobulesni! 5; — O kaip 
tau? 265; — Op dar kelius šuolius pir
myn! 77; — Pasaulio mašina. 52; — Skau
tų įstatai atbulai pažiūrėti. 274; — Tik
ras skautas. 265; — Vasario 16 d. 41; — 
Vyriausio skautininko laiškas skautams ir 
skautėms. 153; Vyr. skautė M.: Vyresnės 
skautės. 283; Ervine, John: Senieji jau
niesiems. 18 nr. virš.

B. Atskiros mintys, šūkiai: 
— Baltrušaitienė, Johanna, Dr.: Atsisvei

kinant su Lietuvos skautais. 251; — Iš 
Dobilo minčių. 13; Smetona, A.: 25; 41; 
222; — Šarauskas, J., pulk.: 61; — Tū
belis, J.: 2; — Vaitkus, F.: Skautų Aidui. 
250; — Tautos himnas. 56; — Trumpi 
posakiai ir šūkiai: 9; 10; 40; 54; 56; 103; 
204; 208; 274; 275; 3 nr. virš.; 16 nr. 
virš.; 288.

U. ĮŽYMŪS ŽMONĖS.
— Kazys: M. K. Čiurlionies kūryba. 

236; — Merkelis, A.: Antanas Baranaus
kas. 46; — Teta Valė: Dar mūsų mažie
siems skaitytojams (Psktn. Vladas Šim
kus). 19; — Kaimo vyras foto konkurse 
laimėjo pirmąją premiją (A. Balsys). 21;
— Lietuvos skautų globėjas (Šv. Kazimie
ras). 61; — Skautiško darbo dešimtmetis 
(vyr. sktn. Kazimieras Ubeika). 97.

ni. EILĖRAŠČIAI IR DAINOS.
— Čigonėlė: Kvieslys. 114; — Grigo

nis, M.: Laiškas redakcijai. 3 nr. virš.; 
Žvelk, tautos danguj... 153; — Klevėnas, 
Petras: Su snaigėmis. 16; — Kupris, VI.: 
Mūsų giesmė. 17 nr. virš.; — Labauskas, 
B., pskilt.: Skautystės takais. 30; — Liū
tas: Vadovas. 246; — Orūnas: „Lapinai“ 
žygiuoja. 126; Pavasaris skautui. 123; — 
Š., Pafr.: Rūta. 8 nr. virš.; Š., P.: Lietu
viška eikim vaga. 14 nr. virš.; O, neuž
miršk šiaudinio stogo! 206; Pamilau jūrą. 
170; Prie a. a. H. Čerkeso kapo. 3 nr. 
virš.; — Sesuo Vaiva: Motinėlei. 121; — 
Strikulytė, A.: Nauji metai. 1 nr. virš.; — 
Vaitiekaitis, Gediminas: Atskrido! 6; Jau
čiu dar. 14 nr. virš.; Supinkim! 11 nr. 
virš.; — Vilimas, Pranas: O jaunyste! 198;
— Vilkiukas: Vyriausiam Skautininkui. 
79; — (Giesmė) Gul šiandieną jau ant 
šieno. 282.

IV. APYSAKOS.
— Akuraters, J.: Naktis mėlynajame 

kalne. 157; — Assolant: Koklis. 255; — 
B-nė, N.: Kuoliukas. 254; — Es-au: Ste
buklingoji gėlė. 78; — Giedrius, A.: Mo
tina. 122; — Inčiūraitė, H.: Trispalvės 
šešėly arba Vyčio Kryžius. 28; — Jana
vičius, Kazys: Trys karaliai arba kaip 
jaučių skiltis didino savo iždą. 136; — 
Kazys: Penki centai. 278; — Kyber, 
Manfred: Plyname lauke. 50; — Raudi
nas, K.: Penkių skautų nuotykiai. 207; 
232; — Schmitzler, Arthur: Aklasis Je
ronimas ir jo brolis. 191; — Strakšys, J.: 
Miško pasaka. 144; — Tv.: Grisly uolose. 
48; 68; — Vaitiekaitis, G.: Skautų būklo 
apiplėšimas. 248; 262; — Žukauskas, Juo
zas: Mažieji didvyriai. 84; 104; 119; F. T.: 
Erelio sūnus. 270; 284; — Naujųjų Me
tų naktį. 6.

V. LINKSMAS KAMPELIS.
— Ablauchas, Henr.: Sąskrydis. 1 nr. 

virš.; — Martinaitis, J.: Naujųjų metų 

linkėjimai iš tolimųjų kraštų. 18; — 
Čiuožimas (fantazija). 54; — Juokai. 2 nr. 
virš.; — Kaip surišti markės mazgą? 136; 
Mikė Švilpa: Jis neskaito Skautų Aido. 
1§ nr. virš.; — Geras darbas Kūčių va
karą. 18 nr. virš.

VI. LIETUVIŲ ŽEMĖ — LIETUVIŲ 
BUITIS.

— Alpis: Auszra ir mes. 42; Avižonis, 
K., sktn.: Lietuviška knyga iš 1549 metų! 
94; — Ka: Gediminas mus gynė nuo vo
kiečių. 12; — Klimavičiūtė, O., skautė: 
Miškinis mūsų tautosakoje. 128; — Per
galės Sesuo: Šio ženklo kilmė. 275; — 
Vilniaus savanoris - kūrėjas: Klausykit, 
skautai, ką jums savanoris-kūrėjas papa
sakos. 266.

VII. APRAŠYMAI.
— Šur-nas, T.: Didžiosios geografinės 

kelionės. 212; — T.: Nuostabūs skaičiai 
žmoguje. 33; — Tv.: Žūklė ledų jūroj. 7;
— Vaitiekaitis. J.: 280; — Didysis „Jūros 
Slibinas“ ir kitos pabaisos. 257; — Įvai-, 
rūmai. 151; 3 nr. virš.; 12 nr. virš.; 13 
nr. virš.; 15 nr. virš.; 16 nr. virš.; — 
Knyga. 17 nr. virš.; — Skaute, ar pa
žįsti pasaulį? 90; — Tekančios saulės ša
lis. 110; — Tėvynėje ir svetur. 14 nr. virš.;
— Visuomenės ūkio mokslas skautams ir 
skautėms. 224; — Žmogus. 64.

VIII. GAMTA.
— K.. A., mišk.: Skautas gamtos drau

gas. Pažinkime augalus. 14 nr. virš.; 243; 
295; — Varnėnas. Pr., stud.: Gamtos grožis. 
108; — Šuo. 51. (Daugiau žiūr. Skautų 
Aide mūsų mažiesiems).

IX. REIKŠMINGI ĮVYKIAI.
— Avižonis, V., skltn.: Draugininkų 

sąskrydis Panevėžyje. 258; — Baltasis 
Juodvarnis: Didelis skautų-čių skiltinin- 
kų sąskrydis Klaipėdoje. 122; — Čerke- 
liūnas, K.: Kauno skautai pagerbė Vaitkų. 
260; — Jameikis, St., pskt.: Skautai I pa
saulio lietuvių kongrese. 186; — Laucius, 
K., sktn.: Dvigubas Panevėžio skautų ju
biliejus. 169; Lietuvos skautai Švedijoje. 
192; — Skautas: Kariuomenės vadovybė 
dar kartą įvertino skautybę. 107; — 
Draugininkų sąskrydis — kursai Kaune. 
3; — Lakūnas F. Vaitkus taria Lietuvos 
skautams. 250; — Latvijos vyriausybė 
pagerbė mūsų organizaciją. 154; — Per 5 
metus Skautų Sąjunga padarė didelę pa
žangą. 233; — Sąjunga pagerbė įžymiuo
sius savo rėmėjus. 249; — Sveikinome 
mūsų Šefą Vardo Dieną. 169; — Turime 
jau tarybos pirmiją. 17 nr. virš.; — Vy
riausybė dai' kartą įvertino skautybės 
svarba. 45; — Lietuvos skautų sąjunga 
1935 m. 281.
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X. MŪSŲ STOVYKLOS.
— Bilėnas, V.: Jaunesniųjų skautų va

dų stovykla Kleboniškyje. 36; — Gen- 
dvilas, Balys: Iš stovyklos dienoraščio. 55;
— Ger-Ardas: Stovykla Širvintų miške. 
211; — J., B.: Kauno Aušros tunto sto
vykla. 172; — Pranckūnas, Ig.: Ot, kad 
stovyklavome! 223; — Skeivienė, S.: Ma
žeikių skaučių stovykla. 197; — Šutinys, 
Alf.: Žavingam Trakų krašte. 197; — M.: 
Ir Žagarėje stovykla. 196; — Marela: 
Šiauliečiai stovyklavo Palangoj. 196; — 
Medelis, P.: V vadų stovykla Karmėlavo
je. 210; — V., Pr.: Iš kelio, Naumiestis 
(Trg.) prabils! 211; — Vaičiulaitis, Al.: 
Vilniaus lietuvių skautų stovykloje. 246;
— Ucha: Marijampolės „21“ stovyklavo. 
211: — Jurbarko tunto stovykla. 173; Vie
na Galva: Ketvirtoji jaunesniųjų skautų 
vadų-ių stovykla. 287.

XI. MŪSŲ IŠKYLOS IR KELIONĖS.
— Kolupaila, Steponas, prof.: Iš mūsų 

darbų. Praeitos vasaros kelionės baida
rėmis. 66; Per Lietuvos džiungles ir kon- 
jonus. 244; 256; — Majauskas, K., psktn.: 
Gražus baidarių paradas Kaune. 160; — 
Milaševičius: 900 klm. Žemaitijos upė
mis. 142; 167; — Paneriai — Kaunas 109 
Hm. Nerimi baidarėmis. 174.

xn. MŪSŲ ŠEIMOS NAUJIENOS.
— Centras: 16; 34; 56; 72; 88; 100; 

104; 130; 146; 164; 178; 198; 214; 240; 
258; 276; 292; — Akademiniai vienetai: 155; 
164; 178; 206; 240; — Akmenė: 89; — 
Alytus: 35; 115; — Biržai: 57; 115; 147; 
164; 293; — Bagušiai: 132; — Dovydiškės: 
180; — Gižai: 35; Joniškis: 4 nr. virš.; — 
Jurbarkas: 59; 101; 115; 293;—Kaišiadorys: 
38; 76; — Kalvarija, Suv.: 59; 89; 131; 
199: — Kaunas: 16; 17; 34; 35; 57; 73; 
76; 88; 100; 101; 115; 130; 131; 147; 
165; 180; 199; 229; 242; 276; 292; 293; —Kė
dainiai: 59; 166; — Kelmė: 57; 59; 4 nr. 
virš.; 180; 199; 217; 241; 259; 293; — Ke
tūnai: 5 nr. virš.; — Kirsna, A.: 180; — 
Klaipėda: 180; 198; 229; 259; 277; — 
Krakės: 16; 57; 5 nr. virš.; 178; 242; 293; — 
Kražiai: 132; 180; 241; 293;—Kybartai: 39; 
115; 132; 259; — Lazdijai: 101; 115; 
147; — Linkuva: 89; — Lioliai: 166; — 
Lukiškis: 39; — Marijampolė: 16; 59; 76; 
4 nr. virš.; 89; 115; 147; 178; 259; 264; 296;
— Mažeikiai: 76; 89; 131; — Naumies
tis, Kudirkos: 59; 101; — Obeliai: 18; — 
Pagėgiai: 76; 89; — Pajeslis: 89; — Pa
langa: 17; 34; 72; 89; 131; — Pandėlys: 
39; 132; — Panemunėlis: 89; — Pane
vėžys: 18; 38; 72; 132; 147; 179; — Pa
pilė: 179; 199; — Pilviškiai: 131; — 
Plungė: 4 nr. virš.; — Radviliškis: 35; 
198; 229; — Raseiniai: 18; 38; 5 nr. virš.; 
217; 241; 264; 296; — Rokiškis: 89; — Sa
los: 35; — Seirijai: 115; — Skapiškis: 35; 
39; 132; 166; 264; — Skuodas: 39; 73; 
1S2; 179; 217; 259; 293; — Šakiai: 38; 73;
4 nr. virš.; 132; — Šėta: 72; 115; — Šiau
lėnai: 5 nr. virš.; — Šiauliai: 57; 4 nr. 
virš.; 101; 131; 199; 259; 264; — Šilutė: 
39; 178; — Tauragė: 38; 59; 72; 166; 
241: 296;—Telšiai: 17; 35; 57; 4 nr. virš.; 296;
5 nr. virš.; — Ukmergė: 39; 132; 166; 
179; 259; — Utena: 39; 56; 132; 166; 
179; 241; — Užpaliai: 39; — Vabalnin
kas: 5 nr. virš.; 166; — Viekšniai: 38; 76;
— Vilkaviškis: 76; 264; 296; — Zarasai: 39; 
5 nr. virš.; 132; — Žagarė: 18; 57; 132; 
180; 264; 296; — Žasliai: 180; — Žeimelis: 
5 nr. virš.; 178; 296; — Žvejodgalė: 17.

xm. MŪSŲ MIRUSIEJI.
— Blkt., V.: A. a. Vytautas Antanas 

Barniškis. 12 nr. virš.; — Gudaitis, Pra
nas: A. a. Vilius Klimkaitis. 81; — Jur
gutis, A., sktn.: Naujas kapas (a. a. sktn. 
Henrikas Čerkesas). 2 nr. virš.; — Kiz- 

laitis, V., sktn.: Ir koliai širdys plaks 
mums gyvos (a. a. V. Statkevičius). 15;
— Lukaševičius, Henr., sktn.: Ties jau
nystės karstu... (a. a. psktn. Vladas Ka- 
lasauskas. 239; — Švedas, V.: A. a. L. 
Paulauskas. 3 nr. virš.; — A. a. Stasys 
Andriūnaitis. 12 nr. virš.; — A. a. Vladas 
Jakštas. 10 nr. virš.; — A. a. vyr. skilt. 
Marija Kazakaitytė. 11 nr. virš.; — Klai
pėdoje mirė skautas Č. Kačinskas. 11 nr. 
virš.

XIV. INFORMACIJOS.
— Baden-Powellis, lordas: Laiškas 

skautams. 124; — Barmienė, V., sktn.: 
Vyresniosioms skautėms. 141; — Gusta
vas Adolfas, Švedijos princas (kalba per 
radio): Gražioji Švedija laukia Lietuvos 
skautų. 125; — S., A.: Persitvarkys mūsų 
sąjunga. 26; — VI. 8—10. plauksime bai
darėmis Nerimi! 146; — Konkursų fron
te. 5; 27; 127; 4 nr. virš.; 6 nr. virš.: 7 
nr. virš.: — Oficialinė dalis: 45; 73; 83; 
131; 165; 179; 215; 229; 241; 277; 293; 
L. S. S. Šefo aktai. 45; 83; 106; 121; 
238; 249; 17 nr. virš.; — Brangus skaity
tojau! 18 nr. virš.; — Skautų Aidas 1936 
m. 18 nr. virš.; — Lietuvos skautų sąjun
ga 1935 m. 281; — Brangūs Skautų Aido 
skaitytojai, skautės-ai ir vadai. 282.
XV. SKAUTAI-ĖS VISAM PASAULYJ.

— Laucius, K., sktn.: Ką Lietuvos 
skautai yra padarę savo krašto propagan
dai užsieniuose per paskutiniuosius pen- 
keris metus. 268; Ką skautai gali pada
ryti savo krašto propagandai užsieniuose. 
252; — Ramutis, Pr.: Skautybė Čekoslo
vakijoje. 134; — Saulaitis, Ant.: Skau
tybė Švedijoje. 140; — Amerikos lietu
viai skautai sveikina mus. 228; — Skau- 
tai-ės visam pasaulyj. 31; 53; 63; 98; 
134; 139; 158; 177; 227; 253; 269.

XVI. PRITYRĘS SKAUTAS.
A. Stovyklų technika: — Bal

tas Juodvarnis: Pradedam stovyklauti. 
118; J., B.: Eisime ne su snaudaliais. 128;
— Jurgutis, ats. j. Įeit., sktn.: Kaip įrengti 
telefono ryšį. 275; — S., A.: Paruoškime 
užbaigti stovyHas. 196; — Naujas pala
pinės mazgas. 118.

B. Iškylavimas: — E. B. G. K.: 
Iškylavimas. 126; 148; 159; 182; — 
Juodvarnis, B.: Balandis — birželis iš
kylų laikas. 116; — Kolupaila, Steponas, 
prof.: Kur keliausime baidarėmis šią va
sara? 86; — Įsitaisykim skilties vežimėlį. 
103.

C. Patyrimo programų daly
kai: — Baden-Powellis, R.: Pėdsaką. 
183; — S., A.: Mokomės morzo signali
zacijos. 75; Skautės sugalvojo naują mor- 
zės signalizaciją. 116; Šifras. 275; — Bal
tas Juodvarnis: Pėdsėka. 200; 220; — Ir 
simaforu signalizuoti lengva. 92; — Kaip 
atrasti šiaurę. 102; — Morso ir semaforo 
signalizacijos. 37; — Mūsų ženklas. 60; — 
Pirmoji pagalba. Bintavimų diagramos. 
20; — Skautas mokosi ugniagesiams pa
dėti. 126.

D. Gerieji darbeliai: — Pal- 
čiauskas, K., vyr. sktn.: Gerieji skautų 
darbeliai. 261; Kolektyviniai gerieji 
skautų darbeliai. 274.

E. Gyvenimiški patarimai:— 
Morgan. Herbert, sir: Kaip gauti pirmąją 
tarnybą? 235; — Vk.: Kaip taisyklingai 
imti įvairius gyvius. 37; — Amžinas ka
lendorius. 37; — Dažykime margučius. 
117; — Kaip išimti įsisenėjusias dėmes. 
60.

F. Dienoraščiai, susirašinė
jimas: — Klevėnas, Petras: Juodraštis. 
19; — Laucius, K., sktn.: Kaip susiraši
nėti su svetimųjų kraštų jaunimu? 65; 
109; — Mais, S. P. B.: Smagu mokėti 
rašyti. 16 nr. virš.; 17 nr. virš.

G. Foto: — Laucius, K., sktn.: Da

lyvaukime švedų skautų ruošiamame foto 
konkurse! 190; Jūs klausiate — mes at
sakome. 133; Kaip pasiruošti fotografo 
specialybės egzaminams. 152; Ką ir kaip 
fotografuoja vasarą skautas foto mėgėjas. 
162; Mes „gaudome“ snaiges ir „fokus- 
ninkus“. 22; Mes fotografuojame ne tik 
dieną, bet ir naktį! 91; Panaudokime ge
rinusį metų sezoną! 60; Pirmąjį egzaminą 
išlaikius. 184; — Antroji Lietuvos foto 
mėgėjų sąjungos foto paroda. 133; — 
„Foto Mėgėjui“ pasirodžius. 22; — Kaimo 
vyras foto konkurse laimėjo I-ąją premi
ją. 21; — Vasarai praėjus. 239.

H. Pasiklaus! — sužinosi: — 
Klausimai. 182; — Pasiklaus! — sužinosi. 
245; 255; 290.

XVII. MUZIKA. TEATRAS.
— Babickas, Petras: Drąsiai, broleliai. 

15 nr. virš.; — Bm.: Šešėlių teatras. 47; — 
Jurašu n as, K.: Skautų radio. 259; — La- 
zaravičius - Lazius, P.: Miško karalius 
(operetė). 273; 291;—Strimaitis, Just.: Nau
ju kanklių muzikos keliu. 70; 82; — Šve
das, J.: Skudučių muzika. Skautų polkutė. 
181; — Keli motyvai pramogai. 117; — 
Šv. Jurgio dienos vaidinimams. 103.
XVHI. KŪNO KULTŪRA. SVEIKATA.

— Augustauskas, V. (kalbos santrau
ka): Fiziško auklėjimo uždaviniai ir for
mos Lietuvoje. 10; — Klevėnas, Petras: 
Ką kada veikti. 61; — Rimkūnas, Juozas: 
Sveikata, jaunatvė, grožis. 230; — Var
nėnas, Pr., stud.: Gera nuotaika. 13; — 
Čiuožimas (fantazija). 54; — Kumščia- 
svydis. 8 nr. virš.; — Pirmi bandymai. 40;
— Sporto kronika. 54; Poška, K.: Ar jau 
moki čiuožti? 288.
XIX. JAUN. SKAUTŲ VADŲ KAM

PELIS.
— Arminaitė, V., sktn.: Draugovės su

eiga. 14; Orientacijos pratimai jaunesnių
jų skautų sueigose. 58; 74; — Žitkiutė, E., 
sktn.: Kaip vesti pašnekesius jaunesniųjų 
skautų draugovėse. 74.

XX. SKAUTAMS VYČIAMS.
— Baltas Juodvarnis: Skautai vyčiai. 

171; — Kamantauskas, Vikt.: Skautų vy
čių sambūvio Švedijoje papildomos infor
macijos. 129; — Laucius, K., sktn.: Lie
tuvos skautai Švedijoje. 192; — Navic
kas, A., vyr. skilt.: Keli skautų vyčių pa
saulėžiūros bruožai. 219; — Raudys, P., 
psktn.: Dar truputis dėl skautų vyčių.' 15;
— Kas išvyko į Švediją? 171; — Laiškas 
iš švedų skauto vyčio. 140; — Skautų vy
čių sambūvio Švedijoje reikalu. 141; — 
Vykstantiems į Švediją vyčių stovyklon. 
160; — Ženklai, pažymintieji skautų vy
čių amžių. 129; Jurgutis, A., sktn.: Apie 
mūsų skautus vyčius. 283.

XXI. JŪRŲ SKAUTAMS.
— Labanauskas, P., sktn.: Jūrų skau

tams. 145; 156; — R., Ed.: Oro stebėji
mas. 218; — Aukštosios jūros skautai. 7L

XXII. KNYGOS.
— K., S.: Naudinga skautams knyga. 

135; — Lakstutis, Vandas: Kaip skaityti 
Skautų Aidą. 1 nr. virš.; — Budėti! 221;
— „Foto Mėgėjui“ pasirodžius. 22; — 
Nauji „Gimtosios Kalbos“ leidėjai. 95; — 
Skautybė mažiems vaikams Lietuvoje. 
181; — Knygų lentynėlė. 23; 71; 99; 113; 
135; 143; 181; 203; 15 nr. virš.; 3 nr. 
virš.; 16 nr. virš.; — Visiems. 9 nr. virš.; 
10 nr. virš.; 13 nr. virš.; 14 nr. virš.; — 
Redakcijos kampelis. 19; 2 nr. virš.; 3 nr. 
virš.; 9 nr. virš.; 12 nr. virš.

XXHI. SUK GALVĄ.
— Galvosūkiai: 24; 2—12 nr. nr. virš.; 

18 nr. virš.

„VILNIAUS“ spaustuvė l^aune, 
Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.
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