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„i/K&s porZakcme,
[<ą fyaAžįoma ūt pa.siel<£rn.Q., 

ką įūs nokėjiOta'.
Sveikiname Europos nugalėtojus!

Iš kitų laikraščių ir radio pranešimų jūs žinote, 
kad Lietuva laimėjo Europos krepšinio pirmenybes, 
kurios šiomis dienomis įvyko Rygoje. Ir kaip laimė
jo! Visu šimtu procentų. Sužaidė 5 rungtynes ir nė 
vienų nepralaimėjo, tuo tarpu, kada visos kitos pir
menybėse dalyvavusios komandos turi mažiausiai po 
du pralaimėjimus.

Kada mūsiškiai atvažiavo į pirmenybes, kiti jų 
dalyviai iš anksto skyrė mums .. . prieš paskutiniąją 
vietą. Esą, lietuviai yra tokie priešininkai, į kuriuos 
neverta kreipti dėmesio. Ir štai tie kandidatai į pas
kutiniąsias vietas paguldė pirmenybėse visus, su ku
riais tik teko susitikti. Su italais susitiko du syk — 
patį pirmąjį ir paskutinįjį — ir abu syk juos nuga
lėjo. Visi išdidieji pirmenybių dalyviai ir mūsų arti
mieji kaimynai, kurie buvo įpratę mūsų, kaip spor
tininkų, nevertinti, gavo labai skaudžią pamoką.

Šio mėnesio 10 dieną mūsų komanda grįžo į tė
vynę. Aišku, žinote iš kitų laikraščių, kaip triumfa- 
liškai jie buvo pakeliui ir Kaune sutikti. Tokio suti
kimo ir nusipelnė, nes laimėdami pirmenybes mūsų 
tėvynei padarė labai didelės naudos, išgarsindami jos 
vardą pasauly. Daugelis, kurie net nežinojo, kur yra 
toji Lietuva, dabar nustebę linksniuoja jos vardą.

Šis mūsų laimėjimas mus, skautus ir skautes, 
labai džiugina ir yra mums pamokantis. Džiugina 
pirmiausiai dėl to, kad mes, dalyvaudami užsienių 
skautų tautinėse ir tarptautinėse stovyklose, turėjo
me daug progų įsitikinti, kaip labai svarbu yra iš
garsinti savo kraštą. Toliau mums džiugu, kad prie 
šio laimėjimo kiek galėdami ir mes prisidėjome. 
Tarp komandos dalyvių buvo ir vienas mūsų šeimos 
narys — PRANAS MAŽEIKA iš Kauno, — kuris 
tarpais žaisdavo rungtynėse pavaduodamas kurį nors 
iš pirmųjų penkių kovotojų. Namie likusieji skautai 
ir skautės nors telegramomis prisidėjo prie mūsų ko
votojų nuotaikos palaikymo. O kai jie grįžo, tarp 
juos pagerbiančiųjų skautai ir skautės buvo vieni pa
čių pirmųjų. Matėme juos ir pačioj pirmojoj ir pa-
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čioj paskutiniojoj geležinkelio stoty. Jonišky matome 
skautus ir skautes sudarančius špalerius, o Kaune 
skautes puošiančias gėlėmis mūsų komandos dalyvius. 
Nepamiršo mūsų skautės į Kauną drauge atvykusių 
Egipto komandos dalyvių, kuriems stoty prisegė po 
šakelę rūtų, tuo parodydamos, kad lietuviai yra lygiai 
nuoširdūs ir pirmenybių laimėtojams saviesiems ir 
džentelmeniškai jas pralaimėjusiems svetimiesiems 
ir gaivališko džiaugsmo momentu, kada visų dėmesys 
nukrypęs į savuosius, nepamiršta ir savo svečių.

Pirmenybių laimėjimas ne tik kad mus, skautus, 
džiugina, bet sykiu ir pamoko. Kaip sako mūsų ko
votojai, jie laimėjo todėl, kad visi drausmingai ko
vojo iš visų jėgų, pasitikėjo savimi ir jautė, kad šioje 
kovoje dalyvavo moraliai juos paremdama visa tauta. 
Tai mums labai svarbu įsidėmėti. Mes, lietuviai, dar 
permaža tevertiname sportą, pamirštame, kad norint 
jame pirmauti, reikia sunkiai dirbti ir daugiau pasi
tikėti savo jėgomis. Šis įvykis mums puikiai parodė, 
kiek visa tai svarbu. įsidėmėtina yra mums ir ko
mandos kapitono Kriaučiūno „kalba“, kurią jis pasakė 
per sutikimą Kauno visuomenei: „Mes padarėme, ką 
galėjome ir pasiekėme, ką jūs norėjote. Ačiū“. Vienu 
sakiniu viskas pasakyta. O kiek būtų prikalbėjęs ki
tas ir dar mažiau tepasakęs. Kriaučiūnas parodė, kad 
svarbu darbas, o ne kalbos.

♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦♦

‘Jlc iaunėįo. slauLtišlcų piešinių ItankuMų
Šio mėnesio 10 dieną komisija, kurią sudarė dail. Žmui

dzinavičius, Kulakauskas ir Skautų Aido redakcijos 
atstovas vyr. sktn. Laucius, peržiūrėjo skautiškų piešinių 
konkursui atsiųstus piešinius ir paskirstė premijas, kurios teko 
žemiau išvardintiems asmenims:

I prem. autoriui slapyv. „Patris“ — P. Pauliukaičiui iš Kauno.
II prem. autor. slapyv. „Blendžiava“ — J. Vaineikiai iš Palangos.

III ir VIII prem. autor. slapyv. „Tulpė“ — V. Kasiuliai iš Kaimo.
IV pr. autor. be slapyvardės (ženklas)—M. Labuckui iš Kaimo.
V ir VI pr. autor. slapyvardėmis „Ramutis“ ir „Algirdas“, kuriuo 

pasirodė esąs S. Sidabras iš Telšių.
VII pr. autor. slapyvarde „Jonka“ — Jonui Venslauskui iš Šiaulių. 
IX pr. aut. slapyv. „Gražina“ — Veronikai Savičiutei iš Klaipėdos. 
X pr. aut. slapyv. „Šnekutis“ — Ciprui Petrauskui iš Nevarėnų.

Be to, p. p. Žmuidzinavičius ir Kulakauskas pasiūlė redak

cijos atstovui paskirti dar kokias nors premijas žemiau nuro
dytiems trims asmenims, nes rado reikalo jų piešinius įvertinti, 
o... nebeturėjo premijų. Redakcijos atstovui atrodė, kad jiems 
maloniausia bus gauti tik ką iš spaudos išėjusią mūsų Šefo raštų 
knygą „Vado Pašėke“. Tokiais buvo šie asmens:

I autor. slapyvarde „Vėjelis“ — sktn. K. Korsakas iš Šiaulių.
II „ „ „A. Z.“ — Aug. Zakys iš Kauno.

III „ „ „Kovas“ — Vyt. Šakalys iš Kauno.
Tokie tai yra šio konkurso rezultatai. Plačiau apie jį pa

rašysime kitą syk. I ir X premijų laimėtojus prašome nedelsiant 
atsiųsti redakcijai savo atvaizdus (norime patys pamatyti ir pa
rodyti skaitytojams, kaip jūs atrodote), trumpą gyvenimo apra- 
šymėlį ir žinių, kaip dirbate, kad premijas galite laimėti. Tai 
nori žinoti tie, kurie šiame konkurse premijų nelaimėjo, kad 
galėtų, jūsų pasisekimo paslaptį sužinoję, laimėti kitame.

Viršelyje : DRAUGAI PAVASARĮ. Nuotr. A. Laučienės.

2



„... mokysitės, kad užaugę galėtute būti geri vadovai 
ir auklėtojai mūsų tėvynei...“

Musų Šefo žodis Kauno skautams ir skautėms, pasakytas š. m. gegužės mėn. 2 d., minint Šv. 
Jurgio šventę ir Motinos Dieną.

(Kalba atpasakota).

-
I

I

Retai kada pasitaiko, mielieji skautai ir skau
tės, toks gražus oras, kaip šiandien, mūsų me
tinei šventei, kurią, čia susibūrę, apvaikščioja
me. Savo skaisčia ir šviesia šiluma saulė pa
budino iš miego visą gamtą. Koks malonus pa
vasaris! Mes juo džiaugiamės, — džiaugiamės 
ir tomis gėrybėmis, jo paskleistomis per visą 
kraštą. Kam turime už jas pasakyti ačiū? Visų 
pirma pasaulio Kūrėjui, įdiegusiam mūsų sie
lose meilės, grožio ir tiesos pradus. Skolingi 
esame padėką mūsų tėvams, nuolatos rūpinan
tiesiems mūsų laime, esame skolingi ypatingai 
mūsų motinoms, budriai sekančioms mūsų žings
nius, kad eitume dorybės takais. Mūsų tautos 
kilnieji sūnūs ir kilniosios dukros praskynė ke
lius Lietuvos laisvei. Ir šiems tariame ačiū. 
Mes privalome didžios pagarbos turėti skautų 
patronui globėjui šv. Jurgiui, kad paliko mums 
tokį gražų riterio budrio idealą. Duodami pa
klusnumo įžadus skautų brolijai, jūs turite to 
šventojo riterio paveikslą savo akivaizdoje. Šv. 
Jurgis per visą savo gyvenimą kovojo su tuo, 
kas pikta, saugojo ir gynė visa tai, kas yra gera. 
Tai jums sektinas paveizdas.

Šiandien ne tik skautų brolijos bei seseri
jos šventė, bet ir Motinos Diena. Taigi dviguba 
šventė. Visoje laisvoje Lietuvoje atsidėjus ji 

minima. Taigi reikia atsiminti, kiek mes sko
lingi ir savo motinoms, kaip jas turime mylėti 
ir gerbti už tuos vargus ir sielvartus, kurių tu
rėjo mus beauklėdamos, kad būtume laimingi, 
kad galėtume gėrėtis gyvenimu.

Visų mūsų viena motina yra mūsų gimtoji 
žemė, kur teko išvysti pasaulis ir kur dabar gy
vename. Kaip ir kuo jai atsiteisime? Atsitei
sime, kai būsime tokie, kokiais esame savo pa
sižadėjimais būti, eidami dorybės takais ir gerai 
tarnaudami savo tėvynei. Mes jai prireikus 
turime ir savo gyvybę paaukoti. Motina laimin
ga, kai jos vaikai laimingi. Taigi, geriausiai ją 
pagerbsime, jei, savo laimės siekdami, elgsimės 
taip, kaip ji mus moko. . .

Daugumas, mielieji skautai ir skautės, esate 
moksleiviai, netrukus paliksite mokyklos sie
nas ir visą vasarą ilsėsitės. Tačiau ir atostogose 
būdami, nepamiršite nei savo auklėtojų nei sa
vo motinų. Pasilsėję grįšite atgal ir vėl mo
kysitės, kad užaugę galėtute būti geri vadovai 
ir auklėtojai mūsų tėvynei, būti jai paklusnūs 
tose vietose, kur būsite pastatyti. Skautų bro
lijos šventė ir Motinos Diena teprimena jums 
tatai. Šiais linkėjimais malonu man jus paly
dėti.

REDAKCIJOS PASTOGĖJE
Redakcijos pastogėje šį syk ne

maža naujienų. Ilgametis jos šeimi
ninkas vyr. sktn. A. Saulaitis, 
8 metus tvarkęs Skautų Aidą ir iš 
mažučio, nežymaus, laikraštėlio iš
ugdęs jį į didžiulį, mielai jaunimo 
skaitomą žurnalą, turėjo ilgesniam

laikui apleisti redakcijos pastogę ir 
prisiimti į ją naują „gyventoją“, ku
ris jį pavaduotų.

Mes nemanome čia pasakoti, kiek 
vyr. sktn. A. Saulaitis yra nusipel
nęs Skautų Aidui. Apie tai pakalbėti, 
tikimės, dar bus progų, pav., kai jis

švęs savo darbo Skautų Aide de
šimtmetį arba kai visai skirsis su 
redakcija. Dabar išėjo ne visai, o 
laikinai, tik kiek ilgesniam lai
kui. Dėl to šį syk tik paklausykime, 
ką sako jis mums šio ilgesnio persi
skyrimo su Skautų Aidu proga.
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Visuims Skautų. c4.Lclo fidiLutioMis
Mane pašaukia pareiga, kurią turi 

atlikti kiekvienas vyras krašto gyni
mo reikalui. Ta priežastis ir išskiria 
mane iš Skautą Aido darbo.

Vyr. sktn. Ant. Saulaitis.

Mūsų Skautų Aidui ilgoką laiką 
jaučiaus artimas: rodos, nuo 1924 m., 
buvau jo bendradarbis, o nuo 1929 m. 
rudens — redaktorius.

Sk. Aidas turėjo visokių dienų. 
Aš gal buvau laimingiausias iš visų 
lig šiol buvusių redaktorių, kurie la
bai sunkiose sąlygose vedė jo darbą. 
Kai aš atėjau į redaktoriaus kėdę, 
skautų organizacija, smarkiai auganti 
ir turtėjanti, galėjo lengviau pakelti 
laikraščio leidimo naštą. Ir tas pa
dėjo laikraščiui augti.

Sk. Aidas nebuvo ir nėra vieno 
asmens kūrinys — jį kuria visa Lie
tuvos skautija. Redaktorius lieka 
šioje srityje tik vadovas ir techniki
nis bendros skautiškos spaudos kul
tūros vykdytojas.

Niekada nebuvau patenkintas sa
vo darbu, nes laikraštis man vis at
rodė ne toks, kokio norėjau. O no
rėjau, kad jis būtų ne tik informato
rius, ne tik „skautiško gyvenimo 
veidrodis“, ne tik koks linksminto
jas ar tinginiams nuobodžiausių va
landų paįvairintojas. NORĖJAU, 
KAD JIS BŪTŲ GYVAS ŽODIS; 
ŽODIS, SUKELIĄS UŽSIDEGIMĄ 
DIRBTI DIDĮJĮ SKAUTYBĖS DAR
BĄ; ŽODIS, TRAUKIĄS KURTI 
NAUJĄ ŽMOGŲ, GALINTĮ ĮVYK
DYTI RITIERYSTĖS IDEALĄ; ŽO
DIS, IŠREIŠKIĄS SKAUTYBĖS 
TURINĮ IR FORMAS; ŽODIS, SA
VAS IR MIELAS; VISŲ MUSŲ 
SKAUTŲ IR SKAUGIŲ ŽODIS!

Per tą laiką skaitytojai daug turė
jo progų daryti įtakos laikraščio re
dagavimo darbui. Beveik kas antri 
metai rinkom tam tikras anketas; 
kiekviena prenumeratorių rinkimo 

talka buvo gyvas mūsų darbo kryp
ties rodyklis. Ir šiaip įvairiais būdais 
turėjom ryšį su skaitytojais. Visų 
patarimais, pageidavimais bei nuro
dymais stengėmės naudotis, kiek są
lygos leido.

Sąjungos vadovybė ir įvairūs va
dai visame krašte niekad nebuvo 
laikraščiui abejingi.

Sk. Aidas daug turi bendradarbių 
visose vietovėse ir net užsieniuose. 
Jie yra tikrieji jo kūrėjai. Ir todėl 
jiems tenka laikraščio iškėlimo gar
bė. Visų bendru darbu Skautų Aidas 
yra gyvas ir jų ūgdomas.

Sunkią paJteiąą pasiėmus
Išklausėte tikrojo „Redakcijos pa

stogės“ šeimininko žodžio. Dabar leis
kite pasakyti keletą žodžių jo laiki
najam pavaduotojui, šiuo tarpu nau
jam šeimininkui.

Skautų Aido redaktoriaus parei
gos, mano įsitikinimu, yra vienos 
pačių sunkiausių ir sykiu nedėkin
giausių skautų sąjungoj. Darbo, rū
pesčių yra be galo daug, o įvairių 
priekaištų prisiklausyti tenka pa
kankamai. Vieni nepatenkinti tuo, 
kiti — kitkuo. Kuo patenkinti vieni, 
tuo nepatenkinti kiti, ir priešingai. 
Ir kažkaip stengdamasis visiems ne
įtiksi. Kodėl taip yra? Dėl to, kad 
Skautų Aidas turi būti įdomus vi
siems Lietuvos skautų sąjungos na
riams, o jų sudėtis yra labai įvairi. 
Ir baltaplaukis jaunesnysis skautas 
ir plikagalvis vadas nori čia rasti 
sau įdomaus. Taigi vien skaitytojų 
amžius stato laikraščiui labai sun
kiai suderinamų reikalavimų. Na, o 
kur dar reikalavimai, kurie priklau
so nuo skaitytojų pasiskirstymo į 
specifines šakas (skautus, skautes, 
vyčius, vyr. skautes, jūros skautus ir 
skautes ir kt.)? Skautų Aidas dėl pa
čios savo paskirties negalėjo ir ne
galės būti visiems skaitytojams ly
giai įdomus ir tokio redaktoriaus, 
kuriuo visi būtų patenkinti, nebuvo 
iki šiol ir, esu tikras, nebus ir 
ateityje.

Taigi aš gerai žinau, kokį darbą 
pasiėmiau ir ko galiu iš jo tikėtis. 
„Tai ko gi jo ėmeisi, jei žinai, kad jis 
toks sunkus ir nedėkingas?“ — tik
riausiai pagalvos ne vienas laikraš
čio skaitytojas. Kodėl jo ėmiausi, 
čia nėra kaip aiškinti. Galiu pasa
kyti, kad sutikau redaktorių pava
duoti ne dėl to, kad būčiau to norė
jęs, bet todėl, kad reikėjo. Ir su
tikau tik dėl to, kad turiu vilties, 
jog man šeimininkauti šioje „pasto
gėje“ neilgai tereikės.

Dabar laikraščio vedimo darbas 
pereina į tinkamas rankas; vyr. sktn. 
K. Laucius, kuris dabar mane pava
duos, yra senas ir prityręs spaudos 
darbininkas. Tai bus dar vienas pa
skatinimas visiems juo labiau glaus
tis Skautų Aido kūrimo darban. 
Artėjant 1938 metams Skautų Aido 
reikšmė dar labiau padidėja. Apie jį 
turėsime visi susispiesti.

Baigdamas savo žodį, turiu net pa
reigos (kuri, tiesa, yra labai maloni) 
palikti savo padėką visiems Sk. Aido 
bendradarbiams, kurių šiuo laiku 
yra tikrai gražus ir didelis būrys.

Budžiu,
ANT. SAULAITIS, 

vyresnysis skautininkas.

Aš, kaip ir daugumas laikraščio 
skaitytojų, esu tos nuomonės, kad 
bendroji Skautų Aido redagavimo 
kryptis, kitaip pasakius, „generalinė 
linija“, kurią gražiai pavaizdavo A. 
Saulaitis, yra teisinga ir aš stengsiuosi 
jos laikytis. Suprantama, kiekvienas 
žmogus turi ir saviškų, skirtingų pa
žiūrų kai kuriais klausimais, todėl 
sunku bus išvengti, kad jos nepasi
reikštų ir laikraščio tvarkyme. No
rėčiau visus skaitytojus iš anksto 
įspėti, kad pirmieji Skautų Aido nu
meriai vargu galės būti tokie, kaip 
iki šiol būdavo, nes aš pasiėmiau jį 
tvarkyti man asmeniškai be galo ne
patogiu laiku ir dėl daugybės įvai
rių darbų tiesiog fiziškai negalėsiu 
tinkamai atlikti tą darbą, kuris ten
ka redaktoriui. Be to, reikia nepa
miršti, kad redakcijoj aš naujas 
žmogus ir pradžia visuomet sunki.

Aš tikiuosi, kad naudosiuos visų 
sąjungos vadovų, laikraščio ben
dradarbių ir skaitytojų visapusiška 
parama, kuria naudojosi iki šiol tik
rasis redaktorius. Visus senuosius 
bendradarbius prašau remti laikraš
tį savo rašiniais, piešiniais ir nuo
traukomis, kaip ir iki šiol. Kiekvie
nas naujas bendradarbis bus nuošir
džiai sveikinamas, o kiekvienas skai
tytojų pageidavimas ar patarimas 
mielai išklausomas ir, kiek leis są
lygos ir bendroji laikraščio paskir
tis, tenkinamas. Ypač laukiu naujų 
bendradarbių iš sesių skaučių tarpo.

Tikiuosi, kad mes vieni kitus tin
kamai suprasime ir skautišku sutar- 
tinumu dirbant mūsų laikraštis ir to
liau, kad ir kiek lėčiau, tobulės, augs 
ir suras kelią į vis platesnius skai
tytojų sluogsnius. Aš iš savo pusės 
padarysiu visa, ką galiu, kad būčiau 
tinkamas redaktoriaus pavaduotojas, 
kol jis vėl galės grįžti prie šio savo 
darbo.

Kazys Laucius.
■<<: 188
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KAUNO SKAUTŲ DŽIAUGSMO ŠVENTĖ VAIZDUOSE.
Nuo viršaus iš kairės į dešinę: 1. Šefo pavaduotojas, seserijos vadė ir brolijos vadas apeina sveikindamiesi skautų vienetus. 
2. Sktn. Arminaitė su savo draugove paraduoja. 3. Skautai degazuotojai. 4. Parado sensacija — vandens skautės. 5. Pa
gėgių skautai vyksta į paradą. 6. Šefas pasirašo gavęs skautų atsiųstą telegramą. 7. Dr. Alekna įteikia „Lelijos“ ordeną bro
lijos vadijos vadų lavinimo skyr. vedėjui sktn. Čepui. 8. Brolijos vadas per mikrofoną informuoja svečius. 9. Stu
dentai skautai „sveikina“ pakeltą į paskautininkius savo kolegą. 10. Skautas gaisrininkas šoka nuo stogo. 11. Skaučių vaizdelis 
— „Motinos pagerbimas“. 12. Skautai sanitarai teikia pagalbą dujų apnuodytam. Nuotraukos: Chmieliausko, Kizlaičio, 

Laučienės ir Lauciaus.
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KAUN© SKAUTŲ ©SIAUSSM© ŠVENTE
Kauno skautai ir skautės savo 

pavasario darbus pradeda Šv. Jur
gio švente. Šiais metais ši šventė 
įvyko gegužės mėn. 2 dieną, kartu 
su Motinos Diena. Jau iš pat ry
to saulutė, patekėjusi su linksma 
šypsena, puikiai nuteikė visą ap
linką. Gatvėse pasipylė linksmai 
nusiteikę, džiūgaują skautai ir 
skautės. Ir kaip nesidžiaugti, jei 
ir saulė ir gamta džiaugias kartu 
su skautais.

Padėka Aukščiausiajam.
Rytą visi skautų vienetai orga

nizuotai nuvyko į artimiausias 
bažnyčias padėkoti Aukščiausia
jam ir melsti Jo palaimos savo 
darbams,

Po pamaldų didžiulė, įvairia
spalviais kaklaraiščiais pasipuošu
sių, skautų ir skaučių minia už
tvenkė Nepriklausomybės aikštę. 
Iš čia visi gražiomis eilėmis nužy
giavo į karo policijos aikštę. 
Skaučių ir skautų vyriausioji 

vadovybė pas skautus.
Tik spėjus išsirikiuoti, pasigirdo 

aikštėje komanda ,.Ramiai“ ir pa
matėme atvykusius šefo pavaduo
toją vyr. sktn. J. Alekną, sese
rijos vadę sktn. Žilinskienę 
ir brolijos vadą vyr. sktn. J. Š a- 
r a u s k ą. Aukštieji vadai apėjo 
išsirikiavusius vienetus ir pasi
sveikino su skautais.

Nauji skautininkai.
Didžiuoju saliutu gerbiant, per

skaityti Šefo aktai, kuriais eilei 
vadų suteikiamas skautininko var
das, o kiti apdovanojami skautų 
garbės ženklais.

Visi apdovanotieji ir pakeltieji į 
skautininkų laipsnius išsirikiuoja 
prieš skautų vadovybę. Šefo pa
vaduotojas jiems įteikia ordenus 
ir užriša kaklaraiščius.
Svečias iš Latvijos šventėje.

Netikėtai į šventę atvyksta Lat
vijos skautų štabo viršininkas 
sktn. G. B r e m a n i s, kuris va
sario 16 d. apdovanotas „Lelijos“ 
ordenu. Šefo pavaduotojas vyr. 
sktn. Alekna šia proga įteikia jam 
ordeną.
Brolijos ir Seserijos vadų žodis.

Dar taria žodį seserijos vadė ir 
brolijos vadas. Jie sveikina skau
tus šios šventės proga ir kviečia 
būti ištvermingais darbe.

Atvyksta Šefas.
Vadams baigus-kalbėti, suskam

ba Šefo sutikimo maršas ir suple
vėsuoja virš tribūnos valstybės 
vėliava. Respublikos Prezidentas 
skautų Šefas A. Smetona at-

Kvitas pasirašomas adre
sato.

Stotis ...

Dalinys

KT..
(kuriam stotis pri
klauso).

Adresato gauta

vyksta lydimas švietimo ministe- 
rio prof. Tonkūno. Jį pasitin
ka skautų ir skaučių vyriausioji 
vadovybė. Šefas praeina pro gra
žiai išsirikiavusius skautų ir skau
čių vienetus ir su jais pasisveiki
na. Atvykus jam tribūnon, visi 
skautininkai sustoja ratu prieš tri
būną, į jų tarpą atvyksta Šefas ir 
visi naujai pakeltieji duoda skau
tininkų įžodį.

„Būkite geri vadovai ir 
auklėtojai“.

Pasigirdus signalui išsirikiuoja 
prieš tribūną vėliavos ir, kaip 
banguojanti jūra, subėga didžiulė 
minia skautų ir skaučių. Į visus 
prabyla Šefas A. Smetona. Jis 
kviečia visus tobulėti ir mokytis, 
kad užaugę galėtų būti geri vado
vai ir auklėtojai mūsų tėvynei. . . 
Šefo kalbą palydi tautos himnas ir 
griausmingas „Gyvuok mūsų Šefe, 
gyvuok“.
Pirmoji skautų telegrama — 

Šefui.
Po Šefo kalbos prasidėjo skautų 

pasirodymai. Skautės parodė gy
vąjį paveikslą, vaizduojantį kaip 
įvairių profesijų moters pagerbia 
savo motiną. (Deja, ji atrodė daug 
jaunesnė už daugumą savo dukrų...

Red.). Skautų ugniagesių draugo
vė pademonstravo gaisro gesinimą 
ir šokimą nuo stogo. Skautai ryši
ninkai, paruošti ryšių instrukto
riaus sktn. E. Petrausko, pra
vedė telefono linijas ir lauko tele
grafo aparatu nusiuntė pirmąją 
telegramą skautų Šefui. Telegra
mą priėmęs skaūtas tuojau įteikė 
ją Šefui ir paėmė parašą, kad tele
gramą gavo. Štai ką rašė skautai 
savo Šefui: „Telegrama Nr. 1. Pri
imta 1937.V.2 d. 13 vai. 55 min. iš 
N. B. siunčiamosios stoties. Pri
ėmė Genevičius, Mylimam Šefui. 
Kauno Pilies tuntas dėkoja už su
teiktas ryšių priemones ir pritai
kę jas praktikoj siunčia Ekscelen
cijai Šefui skautišką dėkui“.

Netrukus aikštėje pasigirdo 
sviedinių sprogimas. Jiems spro
gus, aikštę padengė pilki ir viole
tiniai dūmai, apnuodydami ten 
besiilsintį „kaimiečių“ būrį. Greit 
dviračiais atvažiavo skautai sani
tarai, kurie, užsidėję dujokaukes, 
ėmėsi gelbėti apnuodytuosius. Iš
nešus sužeistuosius, atvykę skau
tai degazatoriai išdezinfekavo ap
nuodytą aikštę.

Iškilmių maršas.
Baigę demonstruoti ką moka, 

skautai, skautės, jaunieji skautai 
ir skautės, skautai vyčiai, jūrų 
skautai, studentai skautai ir skau
tės gražiai praėjo pro tribūną. 
Čia pirmą kartą teko viešai pa
matyti tik ką įsisteigusią vandens 
skaučių skiltį ir jau nuo seniau 
Aušros tunte veikiančius gaisrinin
kus skautus.

Pasibaigus paradui, skautai iš
vykstantį Šefą išnešė ant rankų.

Šventės svečiai.
Į šventę atsilankė per 1000 sve

čių, nors įėjimas buvo tik su kvie
timais. Tarp jų buvo švietimo mi
nisteris prof. Tonkūnas, kraš
to aps. ministeris brig. gen. D i r- 
mantas, vidaus reik, ministeris 
Čaplikas, kariuomenės vadas 
gen. št. pulk. Raštikis, vyr, 
kariuom. kapelionas kun. Miro
nas, šaulių sąjungos vadas pulk. 
S a 1 a d ž i u s, keletas generolų, 
daug skautų tėvų, rėmėjų ir kitų 
bičiulių.

Skautų šioje šventėje dalyvavo 
arti 1200. Tik gaila, kad Kauno 
skautų tuntų kai kurios draugovės 
pasirodė labai neskaitlingai. Tun- 
tininkams, atrodo, reikėtų tokiu 
reiškiniu susidomėti, nes tokiose 
šventėse turėtų dalyvauti visi jų 
žinioje esą vienetai pilname są
state. Sktn. V. Kizlaitis.
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Mes ir užsienio lietuvių jaunimas ______K Laucius'
Daugiau kaip trečdalis mūsų tau

tos gyvena įvairiuose svetimuosiuose 
kraštuose. Ypač daug mūsų brolių 
yra Amerikoje. Daugelis užsieny gy
venančių lietuvių seniai jau nutauto, 
užmiršo lietuviais esą ii’ nebesirūpina 
savo tėvynės reikalais. Ir kuo toliau, 
tuo blogiau darosi šiuo atžvilgiu. Se
niau, kol nuolat plaukdavo iš Lietuvos 
į kitus kraštus išeiviai, naujai atvy
kusieji tautiškai sustiprindavo senuo
sius ir kova su nutautimu būdavo 
lengvesnė. Dabar, kada išeivybė iš 
Lietuvos beveik visiškai sustojo, už
sienio lietuvių nutautimas vyksta visu 
smarkumu. Daugumas mūsų išeivių 
jaunimo lietuviškai nebemoka ir ne
turi supratimo, kaip atrodo jų tikroji 
tėvynė Lietuva.

Šiandien visi mes puikiai supran
tame, kad turime imtis visomis jėgo
mis gelbėti mūsų išeivių jaunimą, kad 
jis mūsų tautai nepražūtų. Turime 
pasirūpinti, kad nors lietuviškai ir ne
bemokėdami lietuviais esą jaustųsi. 
Vieni užsienio lietuviai, be mūsų pa
galbos, su savo jaunimo nutautimu ko
voti nebeįstengia. Padėti jiems šioje 
sunkioje kovoje yra visų mūsų šventa 
pareiga, kad istorija paskiau nesmerk
tų mūsų, kaip neatlikusių svarbiausių 
prievolių savo tautai.

Ypač bloga mūsų išeivių padėtis 
yra Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ir Pietų Amerikoje. Čia dėl ypatingų 

gyvenimo sąlygų išeiviai labai greit 
nutausta. Pietų Amerikos valstybėse 
(Uragvajuj, Brazilijoj, Argentinoj) 
yra daug tokių šeimų, kur tėvai nebe- 

e gali susikalbėti su savo vaikais! Tė
vai, neperseniausiai atvykę iš Lietu
vos, dar nespėjo išmokti vietinės kal
bos, o vaikai, lankydami nelietuviškas 
mokyklas, lietuviškai užmiršo, arba, 
ten gimę, neišmoko.

Užsienio lietuvių veikėjai pastebė
jo, kad sėkmingiau kovoti su jaunuo
menės nutautimu daug padeda lietu
viškų skautų draugovių organizavi
mas. Į skautų organizaciją jaunimas 
mielai stoja, o įsitraukę į darbą nebe
nori stoti į kitokias lietuvių jaunimo 
organizacijas. Patekę į nelietuviškas 
draugoves, čia labai greit nutausta. 
Dėl to užsienio lietuviai stengiasi or
ganizuoti lietuvius skautus. Skautų 
organizavimas dar tuo labai naudin
gas, kad į skautų organizaciją, kaip į 
nepolitinę, leidžia stoti savo vaikus ir 
skirtingų politinių pažvalgų tėvai. 
Lietuvių skautų draugovių kūrimas 
užsieniuose nelengvai vyksta, tačiau 
šioje srityje jau šis tas padaryta.

Kuo mes, Lietuvos skautai, galime 
prisidėti prie kovos su užsienio lietu
vių jaunimo nutautimu? Pirmiausiai 
mes turime kuo galėdami padėti už
sienio lietuviams organizuoti lietuvių 
skautų draugoves. Kaip tai padaryti, 
čia kalbėti netenka, nes klausimas yra 

labai platus ir darbas nelengvas. Tai 
daugiau reikalas mūsų vyresniųjų bro
lių. Yra aišku tik viena, kad norint 
šiame darbe užsienio lietuviams pa
dėti, reikia gerai pažinti vietos gyve
nimo sąlygas, o tai padaryti vien tik 
susirašinėjant neįmanoma. Tenka jas 
visur patyrinėti vietoje. Dėl to tenka 
susirūpinti, kad mūsų skautai galėtų 
laikas nuo laiko atsilankyti svetimuo
se kraštuose, kui' gyvena daug lietuvių.

Toliau, mes turime palaikyti ryšius 
su užsienio lietuvių jaunimu, pirmoje 
eilėje su lietuviais skautais. Toks ry
šių palaikymas yra galimas privataus 
ir organizuoto susirašinėjimo forma, — 
pasikeičiant laiškais, nusiunčiant do
vanėlių, knygų ir kt. Lietuvos skautų 
brolijos vadovybė šiuo reikalu yra gy
vai susirūpinusi ir pasistengs norin
tiems susirašinėti padėti patarimais ir 
nurodymais. Labai svarbu, kad mūsų 
skautų-čių draugovės palaikytų labai 
glaudžius ryšius su užsienio lietuvių 
skautų draugovėmis.

Šią vasarą pasitaiko puiki proga 
mūsų skautams atsilankyti Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ii’ ten užmegzti 
ryšius su lietuvių jaunimu apskritai ir 
specialiai su lietuviais skautais. Nuo 
birželio mėn. 30 d. iki liepos mėn. 9 d. 
Vašingtono mieste įvyks tautinė Ame
rikos skautų stovykla, skirta 25 metų 
sukaktims nuo skautų organizacijos 
Amerikos Jungtinėse Valstybėse įsi-

Burelis Amerikos lietuvių sportininkų.
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kūrimo paminėti. Į šią stovyklą at
vykti mes esame gavę du kvietimus: 
vieną iš skautų vadovybės, o kitą —‘ 
iš Amerikos Jungtinių Valstybių vy
riausybės. Stovykloje, be abejojimo, 
dalyvaus ir lietuvių skautų, kurie pri
klauso amerikiečių skautų draugo
vėms. Suprantama, ją atlankys, kaip 
svečiai, labai daug šiaip lietuvių jau
nimo. Taigi, dalyvavimas šioje sto
vykloje yra labai puiki proga užmegzti 
ryšius su Amerikos lietuvių jaunimu 
ir tais žmonėmis, kuriems rūpi jo atei
tis. Ir nuvykti į šią stovyklą taip pat 
pasitaiko puiki proga. Šią vasarą į 
ten vyksta kūno kultūros rūmų siun
čiamų sportininkų grupė. Su jais 
drauge vykstant daug pigiau kaštuoja 
kelionė.

Lietuvos skautų brolijos vadovybė 
yra labai susirūpinusi kaip nors pa

siųsti į šią stovyklą nors vieną skautų 
skiltį. Mūsų skautai ten, be Lietuvos 
atstovavimo, stovykloje, pasistengtų 
užmegzti ryšius su lietuvių jaunimu ir 
paskatinti juos 1938 metais nepriklau
somybės atgavimo Sukakčių proga at
silankyti Lietuvoje ir mūsų tautinėje 
stovykloje. Jei sąlygos leistų, aplan
kytų lietuvių skautų draugovę Balti- 
morėje ir lietuvių kolonijas, kur ak
tualesnis skautų kūrimas. Stovykloje 
suruoštų liaudies meno išdirbinių ir 
gražiųjų mūsų krašto vaizdų parodėlę. 
Nusivežtų propagandinės literatūros ir 
lietuviškų plokštelių. Be to, yra su
manymas surinkti iš mūsų skautų, ku
rie norėtų susirašinėti su Amerikos 
lietuviais skautais, laiškų ir įteikti po 
laišką kiekvienam lietuvių skautui, 
kuris aplankys mūsų stovyklėlę. Tai 
būtų geriausias būdas susirašinėjimui 
prądėti.

Kiek pasiseks šį sumanymą — pa
siųsti skautų į minėtą stovyklą—įvyk
dyti priklausys nuo to, ar pavyks gauti 
šiam reikalui reikiamos medžiaginės 
paramos, nes kelionė ir gyvenimas 
Amerikoje kaštuos kiekvienam žmo
gui mažiausia po 1.400 lt., o surasti 
žmonių, kurie visas išlaidas galėtų pa
dengti vien savo lėšomis, labai sunku-

Tokie tai yra artimiausi mūsų už
daviniai ryšium su užsienio lietuvių 
jaunimu. Aišku, jie yra daug platesni 
ir šioje srityje .yra jau nemaža pada
ryta. Bet dar daugiau reikės padaryti, 
nes tai yra vienas svarbiausių mūsų 
uždavinių. Ir šiuo reikalu turime rū
pintis visi, o ne vien vadai ar vyres
nieji. Kiekvienas mūsų gali turėti šiuo 
reikalu ir labai naudingų sumanymų ir 
jau vien paprastu susirašinėjimu su 
užsienio lietuvių skautais įnešti didelį 
įnašą į šį sunkų ir svarbų darbą.
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Skautėms foto mėgėjoms
Vasara. Kaip maloniai šis žodis pa

liečia kiekvieno ausi! Ypatingai jis 
malonus mums, skautėms, nes su šiuo 
žodžiu yra susijęs ypatingai mums ma
lonus dalykas — stovyklavimas. Skau
tė „gyvena“ tada, kai ji stovyklauja 
arba nors keletai dienų padaro iškylą. 
Išvykus j stovyklą, namuose palieka 
visi vargai ir nemalonumai. Čia su

skamba skautės daina, čia ji juokiasi, 
žaidžia, gaminasi valgį, ir ją nuolat ly
di skautiška nuotaika. Ši nuotaika 

mums labai brangintina, nes ji eina iš 
mūsų vidaus, atsipalaidojus nuo visų 
rūpesčių, kuriuos sudaro kasdieninis 
gyvenimas, mūsų aplinka. Gyvenimas 
stovykloje yra skautiškas tikra to žo
džio prasme.

Kad tie mūsų malonūs išgyvenimai, 
ta stovyklinė nuotaika, pasiliktų ilgai 
mūsų atmintyje ir kad mes galėtumėm 
parodyti tiems, kam dar neteko išgy
venti tos nuotaikos, seserijos propa
gandos skyrius sumanė paskelbti šią 
vasarą foto konkursą tema 
„SKAUTĖ STOVYKLOJE“. Kol kas 

pranešame tik temą. Konkurso sąlygos 
bus paskelbtos vėliau.

Sesės, kuri tik turite foto aparatą 
— i darbą. Gal jūsų tarpe atsiras to
kių, kurios numos ranka: „Ką čia aš. 
Aš blogai fotografuoju“. Be reikalo, 
sese, taip galvosi. Pati apie savo nuo

(Sfeaufė (taip olsuomenininkė
Pats žodis skautė savo sąvoka už

deda pareigą būti visuomenininke. 
Kad nebūčiau klaidingai suprasta, 
pirmiausiai noriu paaiškinti, kad žo
dį „visuomenininke“ čia vartoju 
siauresne prasme, kuri reiškia rūpi
nimąsi ne vien tik savimi, bet ir ki
tais žmonėmis ir visu tuo, kas atitin
ka mūsų šūkiui: „Dievui, Tėvynei ir 
Artimui“. Šiame straipsnelyje no
riu papasakoti, kur skautė gali paro
dyti savo visuomeniškumą, meilę 
tėvynei ir artimui. Kalbėsiu tik apie 
skautę, o ne apie jaunesniąją ir ne 
apie vyresniąją.

Daugumas skaučių yra mokslei
vės, kurios mokosi būti gerais žmo
nėmis. Pasiruošimas gyventi turi 
vykti nuosekliai, nes „į ką jaunas 
įprasi, tą ir senas teberasi“. Todėl 
kiekviena skaučių vadovė ir pačios 
skautės turi auklėti savo visuome
niškumo jausmą, ir žiūrėti, kad šioji 

traukas nesiimk spręsti. Jei tik moki 
šiek tiek — fotografuok. Visa bėda ir 
yra ta, kad mes, mergaitės, esame ne
drąsios. Jei jau ką ir padarome, tai 
norime būtinai, kad būtų labai gerai. 
Jei kas mūsų darbą papeikia, tuoj sie
lojamės. Berniukai šiuo atžvilgiu mus 
pralenkė ir toli nukeliavo. Kur tik fo
to ar kitas koks konkursas, vis laimi 
berniukai. Kiek buvo surengta foto 
konkursų ir nė viena skautė nedaly
vavo. Kodėl? Ar nėra mokančių fo
tografuoti? Yra, bet jos nepasirodo. 
Todėl nugalėkime tą savo, mandagiai 
pasakius, „kuklumą“ ir stokime dar
ban. Šiame foto konkurse galės daly
vauti tik skautės. Žiūrėkim, kad ne- 
pasidarytumėm gėdos. Šis konkursas 

liečia mus visas, kuri tik moka kiek 
fotografuoti.

Temą paskelbėm. Vėliau parašy
sime, ką ir kaip fotografuoti stovyk
loje. Sekite Skautų Aidą.

Jei jums reikalinga kokių patarimų 
ar norėtumėt ko paklausti, rašykit 
propagandos skyriui.

Pabaigai, propagandos skyrius linki 
jums savo foto aparatus priruošti ar
tėjančioms stovykloms. Gero pasise
kimo!

Sktn. Ševelinskaitė, 

Seserijos propagandos skyriaus vedėja.

graži skautės ypatybė turėtų plačios 
dirvos pasireikšti.

Pirmiausia skautės visuomenišku
mas gali plačiai pasireikšti atliekant 
kasdieninius gerus darbelius, tik rei
kia sekti, kad jie nepasidarytų ša
bloniški, kurie skautėms nebeteikia 
entuziazmo.

Ką negali padaryti viena skautė, 
gali padaryti skiltis ar draugovė. 
Todėl draugininke turi rūpintis, kad 
gerieji darbeliai būtų atliekami ben
drai kurios nors skilties ar visos 
draugovės skaučių. Pavyzdžiui, ko
kiai nors senutei parūpinti žiemai 
kuro; pavasarį vargšams padėti dar
žus užsodinti, laistyti, ravėti; sene
lių prieglaudas lankyti ir suteikti 
jiems moralinio džiaugsmo, jeigu 
negalima sudaryti materialinio; lan
kyti ligonius. Prisidėti prie kiek
vieno darbo, kurį ragina atlikti tė
vynė. Pavyzdžiui, platinti Vilniaus 
pasus ir ženklus, prisidėti darbu 

prie rinkliavų. Apskritai, skautė yra 
kartu ir jauna moteris, o moteryse 
turi būti aukščiausiam laipsny iš
plėtotas vienas geriausių visuome
niškumo pažymių — gailestingumas, 
pajautimas, kur jo reikia.

Kita visuomeniškų darbų sritis — 
tėvynės meilės sritis. Mūsų bran
gioji Lietuva yra nušlakstyta mūsų 
brolių krauju, turime daug karžygių 
kapų, kur taip pat reikalinga sesės 
skautės ranka, kad tuos kapus pri
žiūrėtų, puoštų ir nuolat būtų jų 
globėja. Daug turime mūsų didvy
riams paminklų, paminklėlių, kurie 
reikalingi priežiūros, grožio, kad vi
sus mus viliotų tie karžygių kapai, 
tos paminklų aikštės,, tie sodeliai. 
Gražinkim, sesės, savo tėvynę, kad 
būtų joje jauku ir gera. Gražinda
mos didvyrių kapus atiduosime 
jiems pagarbą, o savyje ugdysime 
tėvynės meilę.

Daug dar yra Lietuvos vietų, kur 
lietuviai dėl tam tikrų priežasčių 
užmiršo savo kalbą. Tose apylinkėse 
sesė skautė turi parodyti mūsų kal
bos groži ir reikšti jai ypatingą 
meilę.

Vasario mėn. 22 diena yra tarp
tautinė skaučių mąstymo diena, kuri 
mums taip pat uždeda pareigą pa
žinti kitas tautas, suprasti jas ir pa
milti, kad būtų ne tik Lietuvoje tarp 
lietuvių jauku, bet ir kiekviename 
pasaulio kampelyje. Toji sritis dar 
visai mažai skaučių suprasta ir iš
plėsta, dar daug ko iš mūsų visuo
menė šiuo atžvilgiu tikisi ir laukia. 
Pasaulio skautų šefas Baden Po- 
wellis savo „Skautybėj berniukams“ 
yra pasakęs: „Ugdant tautinius sie
kimus, visados tautai gresia pavojus 
tapti siaurai ir pavydžiai kitų tautų 
atžvilgiu. Jei to nesistengsime iš
vengti, mes kaip tik galėsime susi
laukti tos negerovės, kurios norime 
išvengti“.

Dar viena darbo sritis — trūksta 
pasaulyje saulėto džiaugsmo. Skau
tė turėtų išmokti viską su šypsena 
nugalėti, kas palengvintų ir visuo
menės gyvenimą, kada pasisukusi 
skautė ar mokykloj, ar namie tarp 
tėvelių ir artimųjų, ar sueigoj, ar 
dirbdama kokį darbą, nuolat gaivin
tų tą visuomenės dalį šypsena, kuri 
pati neįstengia nusikratyti blogos 
nuotaikos. Ir jeigu visos Lietuvos 
skautės skleistų aplink save šypseną, 
tuo pačiu vestų visuomenę į geresnį 
sugyvenimą ir kartu stengtųsi siekti 
geresnio rytojaus, nes šypsena ir 
pasitenkinimas yra laidas geresnei 
ateičiai.

Dar sykį pabrėžiu, kad čia turėjau 
galvoje tik skautę, nes vyresnės 
skautės visuomeniškumas turi ir 
gali reikštis dar platesne vaga, dar 
stipriau ir ištvermingiau, nes turi
ma reikalo su subrendusiu žmogu
mi. Psktn. M. Sabienė.
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Vyresniųjų skaučių rately
ANTRASIS MANO ĮŽODIS.

(Įžodį davusios vyresnės skautės 
įspūdžiai).

— Klausau, — atsiliepiau pakėlus 
triūbelę, kai šio mėnesio 5 d. pavakarį 
suskambėjo telefonas.

— Klausai, tai klausai, bet vilk 
uniformą ir dumiam į Pažaislio mišką!

— O kas čia man įsakinėja ir dar 
taip griežtai? — pasiteiravau, išsyk ne
pažinusi, kas kalba.

— Kalba „Propaganda“, — pareiš
kė sesė psktn. Ševelinskaitė, se
serijos vyr. vadijos propagandos sky
riaus vedėja.

— „Ponia Propaganda“... (taip mes, 
bendradarbės, vadiname sesę Ševelins- 
kaitę). Šit kaip. Tai ko į tą mišką? Juk 
jau vakaras.

— Kaip tik todėl, kad vakaras. 
Daug tu manęs neklausinėk. Lygiai 
šešiomis būk prie štabo ir viskas pa
aiškės.

Klausinėti ir nebebuvo prasmės. 
Jei jau sykį „Propaganda“ ką pasakė, 
tai ir turiu vykdyti*).

*
* *

Užsimetus uniformą, pustekinė nu
bėgu prie skautų štabo. Susirinkę apie 
trisdešimt skaučių, jų tarpe kelios va
dovės. Keletas net iš provincijos.

— Sakyk, kas čia bus? — klausiu 
psktn. Ševelinskaitės.

— Jaunesniųjų skaučių skyriaus 
vedėja sktn. Milvydaitė su savo 
skyriaus bendradarbėmis surinko skau
čių būrelį, kurių daugumas turi duoti 
vyresnės skautės įžodį ir dabar visos 
važiuojame į Pažaislio mišką. Žinau, 
ir tu dar tebesi nedavusi, o duoti juk 
gali. Todėl nutariau ir tave pakviesti.

** *
Autobusas jau stovėjo. Kažkas pa

sakė, kad su mumis vyks ir mūsų bran
gi vadė sktn. Žilinskienė.

Nepatogu pirmosioms spraustis į 
autobusą ir užimti vietas. Reikia lauk
ti atvykstant vadės. Sesė Milvydaitė 
ima raginti:

— Lipkit, sesės, autobusam Ko lau
kiat?

— Laukiam vadės. Juk negalim 
pirmos lipti, — tariau.

— Lipkit, lipkit, jos nebus... — 
skatina.

*) Mat, straipsnelio autorė yra seserijos 
propagandos skyriaus bendradarbė.

Labai nenoriai lipu į autobusą. Be
veik jau ir važiuoti nebesinorėtų. Bu
vau vaizduotėje sukūrus vaizdą, kaip 
aš duosiu įžodį ir kaip bus malonu, 
kad jį priims pati vadė. Kažkuri iš 
paskos lipdama mane pastūmėjo ir aš 
vos ne trilinka įlėkiau į autobusą. Pa
keliu akis — priešais mane sėdi vadė, 
garbės gynėja vyr. sktn. Barščiaus- 
kaitė ir skaut. Arminaitė. Aš 
sumišau. Rodos, iki šiol negirdėjau nu
siskundimų, kad aš nepastabi, bet ka
da vadė įkopė autobusan, taip ir ne
pastebėjau. Pažiūrėjau į laikrodį — 
buvo 5 min. po šešių. Lygiai šešiomis 
turėjome išvykti. Dabar buvo aišku, 
kodėl vadė jau sėdėjo autobuse. Man 
buvo nepriprasta, nes aš buvau pra
tus — nors ir punktualiai atvykdavau 
— savo vadovių mažiausia penketą 
minučių palaukti...

*
* *

Važiuojame. Vadeivė sktn. R u- 
d i e n ė ima „kelti“ nuotaiką, nes pa
stebėjo, kad mes, nors ir nenuliūdu- 
sios, bet kažkodėl truputį perdaug su
simąsčiusios. Per atidarus autobuso 
langus ima plaukti mūsų dainelės. Vis 
dėlto tas, kurios šį vakarą duos įžodį, 
sunku įtraukti į bendrą nuotaiką. 
Nuolat užsimąstė. „Ponia Propaganda“, 
„gimnastikuodamąsi“ ant autobuso tu
rėklų, pastebi:

— Taip, taip, susimąstykit, apsi- 
galvokit, kol dar nevėlu. Sumokėsit už 
autobusą ir — galim išlaipinti.

Kilęs klegesys sumišta su dainomis 
ir netrukus pasiekiame mišką.

*
* *

Vyresniųjų skaučių skyriaus vedė
ja sktn. Steponaitienė išdalina 
visoms susimąstymo lapelius ir liepia 
po vieną išsiskirsčius miške perskai
tyti ir pamąstyti. „Įstodama į vyres
niųjų skaučių eiles, aš privalau nuga
lėti visas savo ydas“. Šis posmelis 
ypatingai įstrigo mano atmintin.

Sesė vadė uždega laužą. Melsvi dū
mai, ilgomis gijomis kildami aukštyn, 
pasiekia eglių viršūnes ir išsisklaido. 
Mes kiekviena pasiimame iš vadės už
degto laužo po kibirkštėlę ir užsidega
me savo mažutį lauželį. Kaip tat sim
boliška. Kaip gražu!

„Aš pasižadu būti pavyzdžiu jau- 
nesnioms, visą gyvenimą tobulintis“... 
toliau aš įžodžio nebeįstengiu kalbėti. 
Tokia svarbi, graži ir sujaudinanti va
landa mano gyvenime. Pažaislio baž
nyčioje suskamba varpai, kviečią ge

gužinėms pamaldoms. Netoli medyje 
susijuokia pelėda.

— Ko juokies? Gal tu, mano drau
guže, manai, kad aš duotosios priesai
kos neištesėsiu? Klysti, papuržande. 
Jei jau skautė ką pažadėjo, tą ji ir iš-■ 
tesės. Tur būt,’nežinai pirmojo skau
čių įstato — skautės žodžiu galima pa
sitikėti.

Sesė vadė užriša man tamsiai mė
lynos spalvos kaklaryšį. Jis turi man 
priminti, kad nuo šios dienos aš įžen
giau į tarpą protiniai ir fiziniai su
brendusių moterų. Iki šios dienos aš 
viską gaudavau iš kitų, šiandien pasi
žadėjau būti jau pavyzdžiu jaunes
niems.

Truputį gaila buvo skirtis su gel
tonos spalvos kaklaryšiu, kurį rišėjau 
keturiolika metų, bet laimė ir garbė, 
kurią man suteikė vyresnės skautės, 
priimdamos mane į savo tarpą, liūdesį 
nubloškė. O kai sesė Steponaitienė 
mus, davusias vyr. skaučių įžodį ir Šv. 
Jurgio šventės proga pakeltąsias į 
skautininkes ir paskautininkes, pasvei
kino ir kiekvienai prisegė žalumynų 
puokštelę, tai aš savo geltono kaklary
šio visai jau nebegedėjau.

*
* *

Grįžtant namo jau visai kitokia 
nuotaika. Visos nepaprastai linksmos.

Moterų seklyčioje, Mickevičiaus g. 
20b, mūsų laukė išsirikiavę užkandžiai 
ir arbata. Geras apetitas, jauki nuo
taika, bendri pasikalbėjimai. Sesė Ru
dienė sėda prie pianino ir pradeda ypa
tingai linksmą polkutę.

— Nepersmarkiai, — pastebi sek
lyčios šeimininkė, — nes apačioje 
vyksta remontas ir mūsų salė laikosi 
vos ant kelių stulpų...

Vidurnaktis. Mūsų pasilinksmini
mas artėja į pabaigą. Sesė vadė ren
giasi išeiti. Ją palydi dalyvės skauti
ninkes ir paskautininkes ir sykiu pa
ima jai dalyvių įteiktą didelį gražių 
gėlių vazoną. Sukrunta ir kitos skirs
tytis, tik „Ponia Propaganda“ nesisku
bina. Sėdi už stalo ir- skėtodama ran
kas dėsto:

— Sakot, Skautų Aide „skystas“ 
skaučių skyrius. Rašykit ir bus „tirš
tesnis“. Nerašot, o kalbat. Rašykit, se
sės, rašykit!

Aš parašiau ... Dalyvė.

:::::: 194
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(SfeauEo oy.čio ačsafeomy^ė
(Iš 1. Baden-Powellio raštų).

Reikia atsiminti, kad skauto vyčio darbas nesibaigia tuo, 
kad iš savęs paties padarytų geresnį, žmogų bei geresnį pilietį. 
Nežinau, ar skautas vytis tai žino, ar ne, bet visų jaunų drau
govės ir kaimynystės vaikų akys atkreiptos į jį.

Jauni berniukai greit mato didvyrį vyresnio amžiaus ber
niuke, kuris savo asmeniu ar veikimu patraukia jų pasigėrė
jimą. Nesenai mane kažkas paklausė, kodėl būdamas jaunas aš 
buvau nepaprastas futbolo mėgėjas? Tai buvo vieno vyresnio 
berniuko, vėliau tapusio įžymiu futbolistu, įtaka. Man įstojus į 
koledžą, aš tapau jo „fag“ (mokiniu, padėjėju). Man buvo garbė 
laikyti jo švarką tuo laiku, kai jis žaidė, valyti jo purvinus ba
tus ir sportišką kostiumą, rungtynėms pasibaigus duoti šilto 
vandens. Aš jį dar matau grakščiai bebėgantį per futbolo aikštę 
su charakteringa, išvaizda, būk niekad niekur nesiskubina, ta
čiau visada esantį ten, kur reikia būti kamuolį pagauti. Aš irgi 
atsimenu jo didelę panieką tiems, kurie laikydavo vyriškumu 
pasakoti nešvarius anekdotus.

Nuo pirmos į mokyklą įstojimo dienos aš degdavau noru 
jį pamėgdžioti. Jis, tur būt, niekad nežinojo, kokios milžiniškos 
man turėjo įtakos. Visas mano mokinio gyvenimas buvo jo pa
vyzdžiu paremtas.

Taigi skautas vytis, ar apskritai vyresnis jaunesniųjų tar
pe, neša ant savo pečių atsakomybę, kurios didumą kartais gal 
ir nepastebi. Tuo, ką sakai, ar tuo, ką darai, tu vedi jaunes
nius į gerą ar blogą.

Savo jaunesniems broliams skautams gali padaryti labai 
daug gero. Savo elgesiu jiems parodyti tiesą švaraus gyvenimo 
ir linksmo bei vyriško draugiškumo kelią.

Gerai pagalvok; pažiūrėk, ar neturi ydų, kurias galėtum 
perduoti kitiems. Pasistenk pasitaisyti, pašalinti ydas. Savo 
ydoms nusikratyti geriausias būdas yra lavinti savyje joms prie
šingas dorybes. Štai keli mūsų paplitusių silpnybių pavyzdžiai 
ir būdai, kaip jas pergalėti.

PYKTIS:
Ar tu pyksti, kada tau nesiseka arba kada tave kas nors 

erzina?
Pasistenk šypsotis arba net juoktis. Tavo susinervinimo 

priežastis yra dažniausiai labai smulki. Be to, jei teisybė tavo 
pusėje, pykti neverta; jeigu tu klysti, tai pykti ir rodyti savo 
ūpą yra per didelis liuksusas, kurio neturi teisės sau leisti.

IŠSIREIŠKIMŲ NEŠVARUMAS:
Ar vartoji susierzinimo momentu keiksmo išsireiškimus, 

arba nepadorius žodžius, kai esi įsikarščiavęs?
Mėgink nusišypsoti ir nutilti.
LEPŠIŠKUMAS:
Turi pagundos pasitraukti iš darbo, žiūrėti iš šalies, kaip 

kiti dirba ar žaidžia ir jiems, progai pasitaikius, nurodinėti jų 
darbo sunkumus ir pranašauti nepasisekimą?

Aukštyn užraityk rankoves ir eik priešakyje, žiūrėdamas į 
bloga matyk, kas jame yra geresnio. Imk pavyzdį iš šv. Jur
gio ir drąsiai atakuok sunkumus.

KITŲ APKALBINĖJIMAS:
Ar nekalbi kartais apie kitų ydas? Ar neįžiūri kituose tik 

blogas puses?
Atmink, kad prasčiausiame dalyke yra bent 5 procentai 

gero; svarbiausia — reikia jį rasti.
KANTRYBĖS STOKA:
Nori pagauti saulės spindulį? Ar stengies pasiekti mėnulį? 

Ar nepeiki likimo, kada dalykai neina taip, kaip norėtum?
Pamažu, pamažu, mano vaike. Laikykis. Pamažu artinkis 

į tikslą ir turėk kantrybės. Beveik visur kantrybė yra pasise
kimo sąlyga.

BLOGA NUOTAIKA:
Ji pareina nuo linksmumo trūkumo,

Ne kiekvienas ir jaunas galėtų taip susilenkti, kaip susilenkia 
1. Baden-Powellis, nors jau turi 80 metų.

Kaip kiekviename dalyke yra bent 5% gero, lygiai taip pat 
jame yra ir mažiausiai 5% linksmo bei juokingo. Mokėjimas 
atrasti šiuos 5% tau padės nugalėti daugelį sunkumų, kurie, 
be to, atrodytų nenugalimi. Bedirbdamas rodyk jauniesiems 
savo šypseną ir juoką.

NETOLERANCIJA:
Nejaugi manai, kad nieko gero nėra už tavo paties socia

linio luomo, politinės partijos ar tikybinių pažiūrų ribų?
Visi panašūs žmonių skirtumai nusitrina skautų tarpe. 

Praktikuok plačiąją toleranciją. Mokyk jaunesnius pažinti abi 
kiekvieno daikto puses, bet nepakišk pirma apie juos savo 
nuomonę.

UŽSISPYRIMAS:
Tas terminas dažnai padengia nepaklusnumą, nediscipliną 

ir lojalumo stoką.
Lavink savyje atsakomingumo ir asmeniškos disciplinos 

jausmą. ,Žaisk savo komandos, bet ne savo paties naudai.
EGOIZMAS:
Tai blogiausia yda. Ji veda į pažiūrų siaurumą ir užtrau

kia individų ir kolektyvo nepasitenkinimą ir pasipiktinimą.
Praktikuokit atsižadėjimą savęs — pirma kiti, o paskui aš 

pats. Būkit platesnių pažiūrų!
NEPASITENKINIMAS:
Dažniausiai tai perdidelio įsigilinimo savyje ir perrimtų 

pažiūrų į gyvenimą išdava.
Stenkis daryti kitus laimingais ir būsi laimingas pats. Įver

tink tai, ką gauni, gyvenimo malonumą, gamtos didybę ir jos 
grožį. Nestatyk gyvenimui per didelių reikalavimų. Nusikratyk 
asmeniškos ambicijos.

PESIMIZMAS:
Tu leidi kokio nors savo sumanymo sunkumams ir pavojui 

paslėpti nuo tavęs pasisekimo galimumus?
„Žiūrėk į blogą, bet matyk, kas yra geresnio“. Optimizmas 

— tai drąsos forma, kuri duoda pasitikėjimo kitais ir veda į 
pasisekimą.

SKAUTIŠKO IŠSILAVINIMO STOKA:
Esi įsitikinęs, kad žinai skautystę nuo A iki Z?
Prenumeruok skautiškus laikraščius ir išnaudok juos savo 

žinioms pagilinti.
Kitas ydas ir joms vaistus pasistenk rasti pats.

195
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TRADICINIS SKAUTŲ LAUŽAS valstybės teatre
Š. m. gegužės mėn. 3 d. surengtas 

tradicinis skautų laužas valstybės 
teatre tikrai buvo vertas pasigėrėji
mo. Laužą gražiai „pradėjo“ pasktn. 
K. Jurašūnas, visus žiūrovus paska
tinęs tyliai niūniuoti „Du broliukai 
kunigai“, kas parodė, kad laužo dva
sia gyvena ne tik programos daly
viai, bet ir visi žiūrovai, kaip jau
nieji, taip ir suaugusieji.

Pakilus uždangai ir visiems žiū
rovams tebeniūniuojant bendrą dai
nelę, tamsiame fone, tartum iš nak
ties gilumos, pamažu sušvito didelis 
melsvos spalvos skautų ženklas, ku
rio apačioje rausvomis spalvomis su
liepsnojo ir visų lauktasai laužas. 
Čia pradžioje skauto A. L i e p a u s 
vedami Kauno Pilies skautų tunto 
II-os skautų vyčių inž. Vileišio drau
govės skudutininkai gražiai ir dar
niai paskudučiavo „Plaukė žąselė“, 
„Šėriau žirgelį“, „Mes skauteliai“ ir 
maršą „Į stovyklą“. Po to Kauno 
Centro skaučių tunto skautės paro
dė kaip gražiai skamba, skudučiams 
pritariant, mūsų liaudies dainelės. 
Ypač gražiai nuskambėjo A. Lie- 
paus maršas „Į stovyklą“, kuris pil
nas pavasariško ryžtingumo ir nuo
taikingumo. Taip pat vykusiai nu
skambėjo ir mokyt. A. Norvai
šos parengtos dainelės duetui — 
„Piemenėlis“ ir „Gegužės rytas“. 
Dainavo Kauno Neries skaučių tun
to skautės P. Teišerskytė ir E. 
Vilnonytė, kurių balsai nors 
dar ir neišlavinti, tačiau skambūs ir 
malonūs.

Il-je skautų laužo dalyje pasirodė 
Kauno Nemuno skaučių tunto III-

Pėdsekys :J. E. Cooper

(Tęsinys iš Nr. 8).

9. PAGALIAU IŠVADUOTI.
Sužeistojo akys sekė kiekvieną duk

ters judesį. Paskui jos atsisuko į duris, 
kad sužinotų, ar jie pakankamai stipriai 
yra apsaugoti. Po to jos vėl ieškojo duk
ters veido.

— Garbė Dievui, mano vaike, kad nors 
tu išlikai šių žmogžudžių ginklų nepa
liesta, — tarė jis stipriu balsu, be jokio 
skausmo. — Papasakok man, Pėdseky, ko
dėl taip liūdnai viskas pasibaigė.

— O, seržante, atsitiko liūdnai, kaip 
jūs sakote. Dabar taip aišku, kad čia iš
davimas, kaip kad mes turime Rąstų Na
mą.

— Majoras Dunhamas teisybę sakė, — 
tarė seržantas, uždedamas savo ranką ant 
Pėdsekio rankos.

— Tik ne tai, ką jūs manot, seržante. 
Bent, mano nuomone, taip nėra. Manau, 
kad visoje apylinkėje nėra ištikimesnio 
jaunuolio už Jasperį Vesterną.

Sktn. V. Arminaitė, 
kuri paruošė puikųjį vaidinimėlį 

„Musmirės“.

sios ir Kauno Šančių skautų tunto 
V Il-sios jaunesniųjų skautų drau
govių skautai-ės, suvaidindami A. 
Didžiulytės scenos vaizdelį „Mus
mirės“, kurį labai gražiai paruošė 
skautininke V. Arminaitė.

Šio vaizdelio turinys maždaug 
toks: Jaunesniosios skautės renka 
grybus. Jais nori pavaišinti netur
tingus senelius. Viena iš jų prisirin
ko daug musmirių. Kitos paaiškina, 
kad jos nuodingos. Visos grybauto
jos susidomi, kodėl musmirės tokios 
gražios, o nuodingos.

— Būkite dėl to palaiminti, Pėdseky, 
— pasakė Mabel, ir ašarų upelis parodė 
didelį jos susijaudinimą. — Garbė jums, 
Pėdseky, garbė jums. Garbingas turi gar
bingą ginti.

Pilnos baimės tėvo akys buvo nukreip
tos į dukterį, kuri savo veidą paslėpė 
priejuostėje, kad tėvas nematytų jos aša
rų. Paskui seržantas tirdamas pažvelgė į 
Pėdsekį. Šio bruožai turėjo paprastą, lais
vą ir atvirą išvaizdą.

— Jūs žinote vietą, kur aš ir Gyvatė 
su jumis atsiskyrėm; jeigu mes būtume 
jūsų nepalikę, tai taip tikrai nebūtų atsi
tikę, bet dabar jau per vėlu dejuoti. Varg
šas Gilbertas, pasilikęs mano vietoj, nu
kentėjo dėl savo neatsargumo.

— Jis krito šalia manęs, — tarė ser
žantas tyliu, melancholišku balsu. — Mes 
visi nukentėjome dėl savo klaidos.

— Ne, seržante, tai jūsų neliečia. Nie
kuomet kareiviai nebuvo geriau vedami,

Rytą Miško Laimė ateina pas bun
dančius grybus ir primena jų parei
gą padėti kitiems. Baravykai ir vo
veraitės tuoj renkasi į tas vietas, 
kur juos žmonės galėtų rasti. Mus
mirės prašo Raganą gelbėti jas 
nuo žmonių. Ragana sutinka ir duo
da nuodų. Kiti grybai tuo pasipik
tina ir nuo musmirių pasišalina.

Skautės grybautojos supranta, ko
dėl raudongalves kiti grybai apleido 
ir pasižada daryti gera. Čia ir pa
mokymas — jei nori būt laimingas, 
padėk kitiems.

Jaunesnieji skautai šiame vaizde
lyje pasirodė kaip geri vaidintojai. 
Visoje jų vaidyboje jautėsi jaunas 
tvirtumas ir drąsa. Reikėjo tik ste
bėtis ir grožėtis kai kurių „grybų“ 
nuostabiai gražiu savo rolės atliki
mu. Labai gražiai savo rolę atliko 
11-kos metų jaunesnioji skautė, vai
dinusi Raganą. Taip pat imponuo
jančiai pasirodė mažieji ir gudrieji 
baravykai.

Skautininkei V. Arminaitei, taip 
gražiai paruošusiai šį 3-jų paveikslų 
vaizdelį, reikėtų tik palinkėti ir to
liau nenuilstamai dirbti šioje srity, 
džiuginant gražiais vaizdeliais ne tik 
mažuosius, bet ir vyresniojo amžiaus 
mūsų tradicinių laužų lankytojus.

Skautų laužo III-čioji dalis žiūro
vus nuvedė į senovės Egiptą.

Pagėgių Duonelaičio gimnazijos 
skautai ir skautės, kurie atvykę į 
Kauną suvaidino dviejų gana ilgokų 
veiksmų pantomimą „Faraono lai
dotuvės“, parodė, ką gali pasiekti 
skautai, kruopščiai dirbdami savo 
skautininkų vadovybėje. Pastaty- 

kaip kad jūs dabar vedėte. Būdas, kuriuo 
jūs kovojote su priešo gaubicomis, buvo 
labai puikus. Iš to galėtų ir pats majoras 
Lundy kai ką pasimokyti.

Seržanto akys linksmai žibėjo. Jo vei
de spindėjo kariško triumfo žymių.

— Tai buvo neblogai padaryta, mielas 
drauge, — tarė jis.

— Ne, tai buvo labai gerai padaryta; 
ir jei dabar priešai gaubicas vėl atsiėmė, 
tai turi tik tai, kas ir seniau jų buvo. 
Rąstų Namo jie dar neturi ir lengvai ne
gaus, jei tik tamsoje neuždegs. Gyvatė ir 
aš, seržante, nuvykome apie dešimt my
lių upe pavandeniui, nes nenorėjome nors 
ir į bičiulių stovyklą ateiti be atsargumo. 
Nežinau, kas atsitiko su Čingachgūku, bet 
man Mabel sakė, kad jis yra netoli. At
minkit mano žodį, — kada nors mes apie 
jį išgirsime. Kai prisiartinau prie salos, aš 
pasigedau dūmų. Penkiasdešimt penktojo 
pulko vyrai nėra toki atsargūs, kad to 
paisytų. Pakankamai buvau perspėtas, kai 
pamačiau apgaulingą žvejį. Tuomet visas 
jų velniškas planas man buvo aiškus, lyg 
žemėlapyje. Pirmutinė mano mintis buvo 
Mabel. Kai įsitikinau, kad ji yra Rastų
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mas, dekoracijos, kostiumai, grimas
— viskas vien skautų rankų darbas. 
Šiam didžiam darbui vadovavo ir jį 
įgyvendino skautininkas J. Vai
nauskas, kuris jau ne kartą pa
rodė savo skautiškąjį sumanumą 
šioje srityje ne tik pas mus, Lietu
voje, bet ir užsieny, gražiai garsin
damas savo tėvynę Lietuvą—puikiais 
liaudies motyvais papuošdamas re
prezentacines mūsų skautų stovyk
las užsieniuose. Šis jo pastatymas — 
kelių metų darbas. Jis atliktas ren
kant davinius iš enciklopedijų, isto
rijos vadovėlių, nuotraukų ir kt.

Šią pantomimą pastatydami skau
tai įrodė, kad ir jie turi gražių ir 
energingų kūrybiškų jėgų ir suge
ba sukurti ir didesnio susidomėjimo 
vertus dalykus. Šiuo pastatymu ste
bėjosi tiek jauni, tiek suaugę; dau
gelis net netikėjo, kad tai būtų skau
tų darbas — taip gražiai jis buvo 
parengtas ir atliktas.

Truputį apsistosiu prie šios pan
tomimos turinio. Pirmame veiksme 
matomas senovės Egipto vaizdas. 
Nilu plaukia laivas, kuriuo vežama 
faraono mumija. Procesija, išlipusi 
iš laivo, eina į šventyklą. Po to, tam
soje, pasirodo faraono vėlė. Čia jai 
pastoja kelią dievo Osirio teismas. 
Teisme, be dievo Osirio, dalyvauja 
dar šie dievai: Horus, Anubis, To
tas ir kiti. Horus ir Anubis spren
džia vėlės likimą, dėdami ant svars
tyklių faraono širdį ir plunksną. Jei 
gyvenime širdis buvo lengvesnė už 
plunksną, tai vėlė išganyta, kitaip
— ji atiduodama baidyklei praryti.

Antrame veiksme faraono mumi
ja garbinama šventykloje, dalyvau
jant deivei Izidei, kunigams, šokė
joms ir palydovams.

Pirmasai veiksmas publikai kiek 
nuobodokas. Atrodo — per ilgas įva
das ir šiaip scena keliose vietose pa
liekama apytušti — tolumoj matyti 
tik lėtai plaukiąs laivas ir pan. 
Veiksmą pagyvina pasirodymas pro
cesijos ir faraono vėlės. Taip pat 
graži vieta, kur sprendžiamas vėlės 
likimas.

Antrame veiksme daugiau masi
nių scenų, kurios atliktos tikrai ste
bėtinu darnumu, sutartingumu ir 
grožiu. Šiame veiksme ypač gražiai 
pasireiškė šokėjos ir šokėjai. Vaizdą 
pagyvino dar. ir gražios šventyklos 
dekoracijos ir šokėjų tikrai egiptie- 
tiški drabužiai. Ypač, sakau, čia ten
ka pabrėžti judesių sutartingumą ir 
grožį.

Vyriausi šios pantomimos daly

.... Musmirės prašo 
raganą gelbėti jas 

nuo žmonių...“ 

viai: — dievai — V. Jurkšaitis, 
B. U r b o n a s, E. N o j u s, J. To- 
m as ir šokėjai — J. Jakštaitė, 
B. Petrusevičiūtė, E. P e- 
trusevičiūtė, I. Tonaitė, M. 
Mandeikaitė, L. Pilipony- 
tė, J. Sabanskaitė, H. Pelu- 
daitytė, P. Lukošius, V. Man- 
deika, J. Mažeika ir H. Nejus 
savo roles atliko jau mano aukščiau 
pabrėžtu stebėtinu darnumu, sklan
dumu ir grožiu.

Muziką šiam skautų pastatymui 
parinko ir gražiai pritaikė Pagėgių 
Duonelaičio gimnazijos mokyt. A. 
Ilčiukas, kuris vietomis suteikė 
tikrai pasigrožėj ančių senovės Egip
to meliodijų, kai kur dūdų orkestrui 
net sunkiai įveikiamų. Mok. A. Ilčiu- 
ko vedamas Jonušo Radvilos 1 gusa-

Name, atėjau čia, kad su ja ginčiaus arba 
mirčiau. .

Tėvas padavė Mabel ranką, kurią ši 
suspaudė ir pabučiavo; paskui ji atsiklau
pė šalia ir verkė.

— Mabel, — tarė jis, — Dievo valia 
turi įvykti. Nieko negelbės save arba ta
ve apgaudinėti. Mano laikas atėjo, ir man 
lieka tik nusiraminti, nes mirštu, kaip 
pridera kareiviui. Lundy bus man teisin
gas, nes mūsų bičiulis Pėdsekys jam pa
pasakos, kaip mes viską dirbome ir kaip 
pagaliau atsitiko. Tu atminsi mūsų pasku
tinį pasikalbėjimą.

— Taip, tėve, bet aš manau, kad ir 
man atėjo laikas mirti. Aš neturiu jokios 
vilties pabėgti; ir Pėdsekys geriau pada
rytų, jei mus paliktų ir grįžtų į įgulą, kol 
dar nevėlu.

— Mabel Dunham, — tarė Pėdsekys 
išmėtinėjančiu balsu, paimdamas jos ran
ką, — aš žinau — esu laukinis, neišauklė
tas ir nepatrauklus...

— Pėdseky!
— Na taip, mes tai užmiršime. Jūs taip 

nemanykit, jūs taip negalite manyti. Da
bar apie pabėgimą yra net nenaudinga 

galvoti, nes mes negalėsime išnešt ser
žantą, ir Rąstų Namas turi būti visokiais 
būdais ginamas. Majoras Lundy( sužinos 
apie mūsų nelaimę ir pasiųs būrį mūs iš
vaduoti.

— Pėdseky — Mabel, — tarė seržan
tas, kuriam šaltas prakaitas išpylė kaktą, 
— eikite abudu pas mane. Aš tikiuosi, 
jūs vienas antrą supratote.

— Tėve, nekalbėk apie tai. Yra taip, 
kaip tu nori.

— Dėkui Dievui. Duok man savo ran
ką, Mabel. Štai, Pėdseky, imk. Aš nieko 
daugiau negaliu padaryti, kaip jums mer
gaitę tokiu būdu atiduoti. Aš žinau — jūs 
ją mylėsit. Nelaukit mano mirties. Forte 
bus kapelionas, ir tegul jis palaimina jūsų 
santuoką. Mano svainis, jei dar jis gyvas, 
norės grįžti į savo laivą, ir tuomet kū
dikis neturėtų jokio gynėjo.

— Palikit man šį rūpestį, seržante, ir 
tikėkite, kad viskas bus taip, kaip turi 
būti.

— Taip, aš visai pasitikiu jumis, ma
no brangus bičiuli, ir patariu jums visur 
taip elgtis, kaip kad aš būčiau elgęsis. 
Mabel, mano vaike, duok vandens. Būk 

palaiminta, mano dukrele. Dievas telaimi
na tave ir telaiko šventoje savo apsaugoje.

Šie žodžiai Mabel buvo taip šventi, kad 
jokios bažnytinės apeigos negalėjo jų 
šventesnių padaryti. Bet lyg kalno sunku
mas gulėjo jai ant širdies ir mirti dabar 
jai rodėsi būtų laimė.

Paskui seržantas pasakojo, kas atsitiko, 
kai Pėdsekys ir Gyvatė nuo jų atsiskyrė.

Buvo pakilęs palankus vėjas, ir, užuot 
pernakvojęs saloje, kaip buvo pirmiau 
manoma, jis nusprendė dar naktį par
plaukti namo. Nebuvo matyti jokio pavo
jaus. Grįždami kareiviai gretimose salose 
dar pusėtinai patriukšmavo, ir priešai juo 
geriau galėjo pasiruošti juos sutikti. Nė 
truputį apie pavojų negalvodami, jie pri
plaukė krantą. Šiek tiek nustebo, neras
dami budint jokio sargybinio. Šautuvus 
visi buvo palikę valtyse ir manė pirmiau 
į krantą išnešti krovinius.

Šūvių salvė buvo paleista iš tokio artu
mo, kad ji, nors buvo tamsu, savo tikslą 
pasiekė. Visi krito žemėn, ir tik du ar trys 
po kurio laiko pakilo. Penki vyrai buvo 
nušauti iš karto. Liko neaišku, kodėl prie
šai neatėjo pasiimti skalpų.
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Sktn. J. Vainaus
kas, „Faraono lai
dotuvių“ autorius. 
Jo veikalėlis, pa
statymas, dekoraci
jos, kostiumai, žo

džiu viskas.

rų pulko orkestras muzikalinę dalį 
atliko sklandžiai ir darniai. Laužas 
buvo baigtas visų žiūrovų ir vaidin
tojų bendra daina „Eisim, broleliai, 
namo“. Jį tenka laikyti gražiai pa
vykusiu. Daugelis žiūrovų pageida
vo, kad „Musmirės“ ir „Faraono lai
dotuvės“ būtų dar kartą pastatytos, 
kad šiuo skautų darbu galėtų pasi
grožėti ir tie, kurie į šį laužą netu
rėjo progos atvykti. '

Džiugus reiškinys, kad ne tik Kau
no, bet ir tolimų provincijos vieto
vių skautai gražiai pasirodo visuo
menei. Reikia tik džiaugtis šiuo di
deliu mūsų Pagėgių skautų darbu 
— laimėjimu.

Į laužą atsilankė: švietimo minis- 
teris prof. Tonkūnas, vidaus rei
kalų ministeris brig. gen. Čapli
kas, krašto apsaugos ministeris 
brig. gen. Dirmantas, kariuo
menės štabo viršininkas pulk. Čer
nius, šaulių s-gos vadas pulk. S a- 
1 a d ž i u s, ats. gen. Bulota, pulk. 
K a 1 m a n t a s, V. D. Universiteto 
rektorius prof. R 6 m e r i s, prezi
dento kanceliarijos v-kas dr. B i e 1 s- 
k u s ir daug kitų aukštų svečių, 
skautų vadovybė ir skautų tėvai.

Po laužo, jo rengėjams ir progra
mos dalyviams buvo surengta jauki

Jie suvaidino pantomimą „Faraono laidotuvės“.

arbatėlė, kur skautiškoj nuotaikoj 
praleista pora valandų. Arbatėlėje 
dalyvavo ir Šefo pavaduotojas vyr.

sktn. J. Alekna su brolijos vadu 
vyr. sktn. pulk. Šarausku.

Psktn. A. Zauka.

Seržantas Dunhamas krito su kitais. 
Bet kai jis išgirdo savo dukters balsą, tė
vo meilės jausmas jį taip sustiprino, kad 
jis dar pajėgė atšliaužti ligi Rąstų Namo 
ir atsiremti į duris.

Sužeistasis buvo labai nuvargęs ir rei
kalavo ramybės ir poilsio. Abudu jam tar
navo, ir kurį laiką Rąstų Name viešpata
vo tyla. Pėdsekys, nuolat žvalgydamasis 
per šaudymo langelius, tvarkė šautuvus, 
kurių name buvo apie dvylika. Mabel 
klūpojo šalia tėvo ir meldėsi. Viršuje Pėd
sekys dirbo labai tykiai, ir name buvo 
visai tylu. Bet Dunhamas nemiegojo. Jis 
buvo tokiame būvyje, kada pasaulis žmo
gui savo reikšmės netenka, ir nežinoma 
ateitis pripildo sielą spėliojimų, jų aiški
nimų ir amžinybės nujautimo. Jis buvo 
doras žmogus, bet taip svarbiame mirties 
momente susimąstė. Dabartinėje tyloje, 
kai niekas netrukdė jo minčių, buvusieji 
įvykiai pasirodė jam tikroje savo spal
voje ir vertėje.

Staiga Mabel išgirdo tylų beldimą į 
duris. Ji manė, kad ten yra Čingachgukas. 
Nuėmusi dvi sklendes, ji paklausė, kas 
nori įeiti. Prašneko dėdės balsas, prašan

tis tuojau įleisti vidūn. Tuoj ji nuėmė li
kusias sklendes, įleido Kapą, vėl uždarė 
duris ir uždėjo sklendes.

Stiprus jūrininkas, pamatęs svainį, vos 
sulaikė ašaras, tuo tarpu, kai jis ir Mabel 
buvo apsaugoti nuo bet kokio pavojaus. 
Jis papasakojo, kad jie buvo blogai sau
gojami. Indėnai, manydami, kad nuo di
delio degtinės kiekio juodu bus užmigę, 
nedaug ir tesirūpino. Jam pabėgant, Mui- 
ras miegojo, ar bent taip rodėsi. Prasidė
jus puolimo triukšmui, jis nubėgo į krū
mus, užtiko Pėdsekio valtį ir iš kitos pu
sės atplaukė į namą, manydamas pasiimti 
Mabel ir valtim pabėgti. Žinoma, jis tuoj 
pakeitė savo planą, kai pamatė savo svai
nį sužeistą ir Mabel laikinai apsaugotą.

— Jei jau labai bloga būtų, pone Pėd
seky, tai mes turėtume pasiduoti. Kai lau
kiniai puolė kapralą M‘Nabą, aš ir Mui- 
ras pabėgome į vieną giliausią šios salos 
urvą ir ten lindėjome, kol alkis mus iš
varė. Mes galėjome gintis, bet Muiras tai 
atmetė, sakydamas, kad naudos nebūsią, 
ir taip pasidavėme. Badas tai labai netikęs 
dalykas. Tą patvirtins kiekvienas, kuris 

bus jį kentęs keturiasdešimt aštuonias 
valandas.

Paskui susitarė, kad Pėdsekys ir Ma
bel eis viršun, o Kapas su seržantu liks 
vieni, nes šis gal dar norėtų ką nors pa
sakyti, ko kiti neturėtų girdėti.

Mabel su tuo sutiko. Kapas atsisėdo 
šalia svainio, ir, po keletos minučių ty
los, pradėjo, kaip buvo papratęs, kalbą:

— Dabar aptarkime viską tiksliai; iš 
tiesų, šiuokart kai kas yra netiksliai pa
daryta.

— Ko tu nori, broli Kapai; kas įvyko, 
tai įvyko. Dabar jau to nesutvarkysi.

— Tikra teisybė, broli Dunhamai, bet 
dėlto reikia gailėtis. Šventas Raštas mums 
sako, kad niekad nėra vėlu gailėtis. Jei 
turi, brolau, ką nors širdyje, sakyk lais
vai; juk žinai, kad manimi gali, kaip 
draugu, pasitikėti. Blogai padarei, kad ne- 
pasiuntei pirmiau laivo salos ištirti. Tai 
būtų mus visus nuo nelaimės apsaugoję. 
Žinai, seržante, mes visi mirsime, ir tai 
turi mus paguosti. Tu iškeliausi, gal būt, 
pirma, o mes paskui tave.
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Margarita Šulcaitė.

Baladė.

(Skaityta skautiškame muzikos-lite-
ratūros vakare IV.3 ir iš visų rašinių 

pripažinta geriausia).

Aušo rytas ąžuolyne, 
Verkė miglos sidabru. 
Baltos kasos išsipynę, 
Pasiklydo tarp šakų. 
Jas pamatė saulės žvilgsnis 
Ir nuraudo piktumu:
— Rytas, rytas! Ar nedingsit 
Nakties viešnios iš akių.

Štai vidugirio aikštelė. 
Kas ten, aukuras dievų? 
Kas rankas baltąsias kelia 
Virš bežaidžiančių liepsnų?
Tai dievaitė, skaisti Laima, — 
Bet ko dairos nerami?
Akyse tarytum laimė 
Ir giesmė tokia tyli! 
A! — žingsnius jinai išgirdo 
Ir traškėjimą šakų
Ir prunkštimą risto žirgo — 
Ji nelaukia čia svečių.
Vytis, jaunas karo vadas, 
Tarsi briedis iš tankmės 
Šit išnėrė, dairos, stebis 
Grožiu svaigdamas deivės.

— O, mergaite, laimė liejas 
Man širdin Tavų akių.
Vos Tave tik paregėjau, 
Lyg sukaustytas esu.
Nebijok manęs, — kaip ugnį 
Šventą saugosiu Tave, 
Tiktai mano, Laima, būki 
Saulė šviesi namuose!

Nuskambėjo, nuaidėjo 
Vidur girių deivės juokas. 
Viesulų šaukt nuskambėjo 
Aidas pagirio viliokas.
— Jei pavysi lauko vėją 
(Aš valdysiu jo sparnus): 
Būsi Tu mane laimėjęs.
O jei ne — kaitra liepsnų

(Štai, žiūrėki, jas imu) 
Tau išdeginsiu akis: 
Liksi amžiams neregys!

Nuskambėjo, nuaidėjo 
Vidur girių deivės juokas. 
Lekia Laima, skuba vėjas 
Vyčio žirgas šoka, šoka — 
Niaukias dangus, dunda žemė, 
Girios švokščia neramiai. 
Dausose dievaičiai lemia, — 
Kam . laimėti? Jam ar jai? 
Ilsta vėjas, šnypščia, švilpia. 
Žirgo — kruvini nasrai. 
Vyčio akys saulėm tviska: 
Lėks jis pats, kaip viesulai! 
Skuba vėjas; štai ir marios, — 
Vėjas suglaudė sparnus.

Laima pyksta, Laima baras:
— Vėjau, beproti ūmus —
— Ar žinai, dievaite girių, 
Liepsną šventą, kur turi, 
Man dievai išnešt už jūrų 
Nebeleidžia — kilk pati!

. Ir nuskrido. Deivė žiūri — 
Liepsnos degs dabar ar ges? 
Ar ji Vyčio turi likti? 
Štai, jis tiesia jai rankas —

Ne, negęsta! — Vyti, liepsnos 
Židiny rusens Tavam! 
Tu laimėjai kovą keistą: 
Gera Tavo, būti man!
— O dabdr esu galiūnas! 
Tarė Vytis — Kaip ugnis 
Mūsų laimė tegul būna 
Šaliai džiaugsmo švyturys.

— Tai aš žinau, brolau, ir esu pasiruo
šęs mirti. Toks kareivio likimas. Bet varg
šė Mabel...

— Taip, tai yra sunkiausia, aš žinau. 
Mabel yra gera mergaitė, kaip ir jos mo
tina, mano sesuo. Jei tik mes savo skal
pus išsaugosime, aš, kiek galėdamas, rū- 
pinsiuosi, kad ji gerai gyventų, kad gautų 
gerą vyrą.

— Broli, mano vaikas yra sužadėtas. 
Ji bus Pėdsekio žmona.

— Kiekvienas turi savo pažiūras ir 
nuomones apie kokius nors dalykus. Man 
ši žinia apie Mabel susituokimą nėra 
džiaugsminga. Dėl jo amžiaus nieko netu
riu, bet yra kai kurių priežasčių, kurios 
vieną pusę gali padaryti nelaimingą. Vie
na tokių priežasčių yra tai, kad Pėdsekys 
daug mažiau išsilavinęs, negu Mabel. Ji 
galėtų net kai kurį mokytoją pamokyti.
— Gal atsitiko kas, Pėdseky, kad jūs, kaip 
tykantis skalpo indėnas, lipate kopėčio
mis žemyn.

— Pėdsekys pirštu davė ženklą tylėti 
> ir paliepė Kapui užlipti aukštyn. Mabel 
į galėsianti nulipti žemyn ir būti jo vietoj.

— Mes turime būti gudrūs ir drąsūs,
— tarė jis tyliai. — Kirminai rimtai ruo

šiasi namą padegti. Suprantama, kad jie 
naudos neturės, palikdami jį sveiką. Aš 
girdžiu tarp jų niekšo Aštriosios Strėlos 
balsą. Jis ragina dar šią naktį tą velnišką 
darbą atlikti. Mes turime būti visada pa
siruošę, Kapai. Gerai, kad name yra ke
turios ar penkios statinės vandens, ir jos 
mums labai pravers. Aš, tur būt, visai 
teisingai pasitikiu Cingachguku, kuris da
bar niekeno nekliudomas veikia.

Kapas tuoj užlipo paskui Pėdsekį vir
šun, o Mabel liko jo vietoj šalia tėvo.

Pėdsekys buvo atidaręs vieną šaudymo 
langelį ir stovėjo pakankamai prisidengęs, 
nes kas nors iš pasalų galėjo paleisti jam 
šūvį. Jis laukė iš priešų pradžios.

Pagaliau ilgą tylą nutraukė Muiro 
balsas.

— Ponas Pėdseky, — šaukė škotas, — 
bičiulis nori su jumis pasikalbėti. Prieikit 
laisvai prie vienos angos. Kol jūs kalbėsit 
su penkiasdešimt penktųjų karininku, jus 
niekas nekliudys.

— Ko jūs norit, ūkvedy? Aš pažįstu 
penkiasdešimt penktuosius; jie yra narsūs 
vyrai, nors šešiašdešimtuosius statau pir
moj vietoj. Bet ko jūs norit? Turi būti la
bai svarbus dalykas, kad jūs atėjot po 

šaudymo langais tokią nakties valandą, ži
nodami, jog name yra „Killdeer“.

— Nemanau, kad jūs užgautumėt bi
čiulį, Pėdseky. Tai aš žinau ir dėl to ne
bijau. Jūs žinot, geras bičiuli, kad pasida
vus šį kartą galima daug pasiekti. Prieši
nimasis nieko negelbės. Priešas yra per 
stiprus. Aš atėjau jums patarti, kad ati- 
duotumėt Rąstų Namą su sąlyga, jog bū
site laikomi karo belaisviais.

— Dėkoju jums už patarimą, ūkvedy, 
kuris juo geresnis, kad nieko nekaštuoja. 
Bet mano būdui visai netinka atiduoti to
kią puikią vietą, kol pakanka maisto ir 
gėrimo.

— Iš tiesų, aš būčiau paskutinis niek
šas, patardamas pasiduoti, kol yra priemo
nių to išvengti. Jūs, tur būt, žinote, kad 
ponas Kapas žuvo.

— Nežuvo, nežuvo, — sušuko paminė
tas žmogus pro šaudymo langelį — į tai 
visai nepanašu. Jis yra įsirangęs į šios 
tvirtumos viršų ir nemano savo galvą į 
tokių barbarų rankas atiduoti, kol galima 
apsisaugoti. Ta apsisaugojimo priemone 
aš laikau šį namą ir nenoriu jo niekam 
•atiduoti.

(Bus daugiau).
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1 scena.

Vaidila: O, lauže, didingas ir liepsnin
gas. Iš šimtmečių miego, iš praeities 
amžiais atskirtos, atėjau aš, senis vaidila, 
pagerbti tavęs. Atėjau aš nešinas senovės 
lietuvių Krivaičių lazda, paklausti tavęs. 
Praamžius mane čia atsiuntė pamatyti 
tavo liepsnų spalvos ir patirti tavo karš
tumo. Juk dar tik keli šimtai metų nuo 
to laiko, kai aš pats su vaidilutėmis ir vai
dilomis tave kursčiau, tavo liepsnų sušil
dytas laiminau minias lietuvių, jų žygiuo
se ir darbuose.

Lauže, prabilk! Ar daug esi iki šiol 
lietuvių širdžių uždegęs savo liepsnų 
karštybe? Ar daug lietuvių sesių ir bro
lių yra tikrai pamilusių savąjį kraštą? O, 
lauže, pasakyk, ar Lietuvos — mano tė
vynės laukai nėra išminti svetimųjų?

Lauže, pasakyk, ar Vytauto sukurtoji 
Tautos vienybė ir galybė tebebujoja tarpe 
savųjų brolių?

2 scena.

Laužas: O, žilas seneli! O, ištikimasis 
Lietuvos mylėtojau ir mano Globėjau! 
(Ima iš laužo degančią šaką)): Palauk, 
apšviesiu tavo veidą šventąja mano ugni
mi ir pažinsiu tave (pažiūrėjęs pažįsta

Parašė skilt. J. Butkus.

1 veiksmo vaizdelis.

Lizdeiką). Tai tu, Lizdeika, tai tu, kuris 
prie mano ugnies išpranašavai Lietuvai 
garbę ir didybę. Tai tu tas Lizdeika, kuris 
Gediminui įsakei. Panerio kalne pastatyti 
Vilniaus pilį?

Vaidila: Taip, tai aš. Sakyk, kas nauja, 
kas gera mano Tėvynėj? Sakyk skubiai, 
nes širdis, lyg ką blogo nujausdama, dre
bėte dreba.

Laužas: Tau manęs sunku bus klausy
ti. Tu nebesuprasi tų įvykių, tų laikų, ku
rie dabar eina. Daug amžių Tavoji Lie
tuva — mūsų tėvynė kentėjo svetimųjų 
priespaudą. Kai mirė Vytautas, Lietuva 
pateko svetimųjų įtakai ir net priespaudai 
ir išnaudojimui. Per kelius šimtus metų 
iš lietuvių, vergais paverstų, ištekėjo tiek 
skausmo ašarų, kiek Baltijos jūroj' van
dens.

Tūkstančiai knygnešių, tėvynės mylė
tojų, padėjo galvas pakartųjų kapuose arba 
Sibiro laukuose. Aš buvau svetimųjų be
veik užgesytas ir vos galėjau žibėti, vos 
visiškai neužgesau.

Tada aš slapta degiau lietuvių širdyse, 
tada aš kaitinau jų širdis ir raginau neiš
sižadėti savo laisvės. Ir ėmė man vėl sek
tis, ėmiau liepsnoti ir smarkiau degti. 
Mano šilima prisipildė tūkstančiai lietuvių 
širdžių ir aš pamačiau stebuklą. Lietuvos 
sūnūs ėmė kovoti labai nelygioj kovoj su 
priešais dėl savo laisvės.

Vaidila: Ach, ach, ką aš išgirdau. O, 
dieve Perkūne, palaimink Lietuvą ir tuos 
jos sūnus, kurie mirė ir kovojo už gimtą
ją šalį. (Į laužą). Kas jie, tie vadai, tie 
drąsuoliai, kurie savo krauju ir 
išgelbėjo Tėvynę?

Laužas: 
Valančius, 
ir kiti.

Vaidila:
jų sielų kelią amžiname poilsyje. (Rankas 
iškėlęs aukštyn meldžiasi).

sveikata

Tai: Basanavičius, 
Daukantas, Tumas,

Kudirka, 
Maironis

O, dieve Perkūne, palaimink

Laužas (pakelia šaką aukštyn): O, 
ugnie, dek per amžius vaikams Lietuvos 
ir kaitink lietuvių širdis tėvynės meilės 
šilimą. Aš, laužas, degsiu savojoj tėvynėj 
tol, kol neliks mano krašte nei vieno me
delio, nei vieno lietuvio.

Vaidila (į minią): Laisvosios Lietuvos 
sūnūs ir dukros — kas norite šiandien pa
imti į savo rankas šios ugnies ir dirbti 
Tautai ir visai Lietuvai?

Skautas (iš minios atsiliepia): Aš, aš, 
aš! (Pribėga prie laužo).

Vaidila: O kas tu esi?
Skautas: Aš, Lietuvos skautas, aš pa

sižadėjau tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Vaidila: Ar gi tu tik vienas kovosi ir 
dirbsi?

Skautė (iš minios): Ir aš, ir aš. Ir mes, 
mergaitės, norime dirbti tautai, mes nori
me dirbti ir gyventi. Mes norime vėl kū
renti tavo, seneli, amžinąją ugnį.

Vaidila ir laužas: O, kas tave ir tave 
ves, juk jūs jauni?

Abu skautai: Mus ves ir dabar jau ve
da Tautos Vadai. Amžių didvyriai pa
laimins mūsų žygius. Mūsų tautai šviesus 
rytojus. (Į vaidilą ir laužą). Palaiminkite 
mus. (Į minią). O, kas dar su mumis?

Balsai iš minios: Ir mes, ir mes.
Vaidila (laimina): Laiminu jus visus 

ir kviečiu į vienybę, į darbą, į gražią ir 
garbingą Lietuvos ateitį. Užtraukite dai
ną ir eikite vaduoti mūsų pavergtąjį Vil
nių, mūsų tikrąjį Tėvynės Sostą. Tu, lau
že, dek smarkiau ir tegul tavo kibirkštys 
pakyla į aukštybes ir tegul šviečia Lie
tuvos vaikams ir visiems. Tegu tavo nu
šviestu keliu eina visi į gerą, laimingą 
ateitį. Pirmyn.

Visi (dainuoja): Į Vilnių, į Vilnių, į 
Vilnių...

(Vaidila ir laužas tuo tarpu pasislepia).

UŽBAIGA.

Šio mėnesio 8—17 d. visoj Lietuvoj 
vyksta priešgaisrinės propagandos sa
vaitė.

Skaute, tu turi būti kovotojų su di
džiuoju siaubu — ugnimi — pirmosiose 
eilėse.
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Trakų skautai ir : skautės mini savo dešimtmetį

Pulk. V. Žutautas, 
rėmėjų pirmininkas.

Sktn. B. Kliorė, 
Trakų vietininkijos 

vietininkas.

J. Merkys, 
apskr. viršininkas, 

rėmėjų vicepirmininkas.
Psktn. A. Kliorienė, 

Trakų skaučių vietininkė.

Dabartiniai Trakų skautų ir skaučių vadai ir rėmėjai.

1927 m. rugsėjo mėn. 15 d. energingas žmogus 
ir didelis patriotas kun. Nikodemas Švogžlys Įkū
rė Kaišiadoryse pirmąsias dvi dr-ves, pavadintas itin 
reikšmingais vardais: skaučių D. L. K. Birutės 
dr-vę ir skautų — Trakų Pilies dr-vę.

Kun. N. Švogžlys, būdamas didelis entuziastas, 
eina per visą Trakų apskritį ir Įsteigia dar kelias 
dr-ves, kurios iki šiai dienai puikiai gyvuoja. Tiesa, 
viena iš jų visai likvidavosi, tačiau kitos šuoliais eina 
pirmyn! Jo nenuilstamas padėjėjas A. M e t e 1 i c i- 
nas (dabar vadinasi Matonis), besteigiant Trakų 
skautų sritį uoliai dirbo skautų kūrimo darbą, ir šian
dien tebėra aktyvus skautininkas (Šančių tuntininko 
pavaduotojas).

1928 m. didžioji Lietuvos skautų stovykla davė 
dar daugiau entuziazmo Trakų skautams ir jų va
dams. Minimoj stovykloj Trakų srities skautų glo
bėjas N. Švogžlys dekoruojamas „Svastikos“ 
ordinu. Trakų skautų veikimas lieka intensyvesnis 
— kas metai rengiamos didelės stovyklos, įsigijama 
vėliava ir kt.

1931 m. Trakų skautų sritis pertvarkoma į Tra
kų skautų tuntą. Pirmuoju tuntininku buvo paskir
tas psktn. J. Kasakaitis. Įsteigus tuntą, Trakų 
skautams tenka pergyventi daug rūpesčių. Atsiran
da žmonių, kurie panoro nuslopinti skautų veikimą 
nepagrįstomis kalbomis ir priekaištais, bet padaugėja 
vadų — atvyksta mokyt, vyr. skltn. F. P r e k e r i s 
(dabar paskautininkis) — ir bendrai veikiant pakyla 
nuotaika ir darbo našumas. Skautų skaičius, tiesa, 
sumažėjo, bet jų veikimas progresyviai didėjo.

Tais pačiais 1931 m., mokyt. A. T i r v i e n ė s 
iniciatyva, įkuriami jaunieji skautai. Tada jų buvo 
mažas būrelis, o dabar, mokyt. K. T i r v o s ir E. Ma
žu r i e n ė s vadovaujami, išaugo į didelį būrį. Te
auga jų eilės dar labiau ir testiprėja jų dvasia, tobu
linama skautiško auklėjimo.

1933 m. atvyksta į Kaišiadoris mokyt, psktn. Br. 
Kliorė, kuris paskiriamas tuntininku. Darbas kas 

kartą gyvėja — atsiranda daugiau patyrusių vadų. 
Trakų skautams remti dr-ja pradeda dar uoliau skau
tus remti. Gerasis skautų rėmėjas ir prietelius pulk. 
Įeit. V. Žutautas 1936 m. dekoruojamas „S vas- 
tikos“ ordinu, o 1935 m. psktn. B. Kliorė už uolų 
darbavimąsi pakeliamas į skautininkus.

Taip praslenka devyneri metai. 1937 — dešimti.
Jiems įpusėjus, š. m. balandžio mėn. 25 d., daly

vaujant brolijos vadui vyr. sktn. J. Šarauskui ir 
seserijos atstovei psktn. Strikienei, vietos vi
suomenei ir skautų tėvams, atidaromas iškilmingas 
posėdis. Trakų vietininkas sktn. B. Kliorė klausyto
jams nupiešia Trakų skautų veikimo istorinę apžval
gą, pabrėždamas, kad Trakų apskrity skautų veiki
mas negalėjo tinkamai plėstis dėl dažno vadų keiti
mosi. Vietininkas, baigęs žodį, pakvietė garbės pre
zidiumą, kuriame, be brolijos ir seserijos vadijų at
stovų, dalyvavo ir įvairių tautiškų organizacijų at
stovai.

Brolijos vadas sveikino dešimtmečio proga Trakų 
skautus ir kvietė rėmėjus susirūpinti 1938 m. tautine 
stovykla. Seserijos vadijos atstovė taip pat pareiškė 
širdingiausius linkėjimus. Šefo aktu šia proga senas 
skautų»rėmėjas apskr. virš. Juozas Merkys deko
ruojamas „Svastikos“ ordinu.

Prie žalios vėliavos kelios dešimtys jaunuolių iš
kilmingai pasižadėjo tarnauti Dievui, Tėvynei ir Ar
timui. Iškilmingas posėdis baigtas tautos himnu.

Vakare skautai, špaleriais išsirikiavę, išlydėjo 
mylimus Vadus su dainom, griausmingu valio ir šū
kiu. Išlydėję vadus visi nuvyko į pradž. mokyklos 
salę, kur buvo atlikta meniškoji minėjimo dalis, da
lyvaujant gausiai visuomenei.

Žingsnis į antrąjį dešimtmetį padarytas! Skautų 
ir skaučių vietininkijos, vadovaujamos sktn. Kliorės 
ir energingos darbuotojos psktn. A. K 1 i o r i e n ė s, 
dar stipriau dirbs ir sukraus jaunų širdžių aukas ant 
Tėvynės aukuro, kad jos nepriklausomybė būtų 
tvirta! J. A. Stempožeckas.
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mūsų Šeimos unujiEN

(Sąjungos Cerifce

TARYBOS PIRMIJOJ.
Išėjo į kariuomenę pirmijos sekretorius.

Nuo š. m. gegužės 3 d. tarybos pirmijos sekretorius vyr. 
sktn. A. Saulaitis išvyko atlikti karinę prievolę. Tarnauja 
karo aviacijoj.

Jau atspausdinta Šefo raštų knygą „Vado Pasekę“.
Šefo raštų knygą „Vado Pašėke“, kurią tvarkė vyr. sktn. 

A. Saulaitis, „Vilniaus“ spaustuvė jau atspausdino. Dabar de
dama į viršelius ir netrukus bus pradėta pardavinėti. Kaina 2 lt. 

Šefo Pavaduotojas ir pirmijos nariai vyks į tarptautinę skautų 
vadų konferenciją.^

Teko patirti, kad į tarptautinę skautų vadų konferenciją, 
kuri įvyks Hagoje rugpiūčio mėn. 9—11 d., žada vykti tarybos 
pirmininkas vyr. sktn. dr. Alekna, pirmijos narys sktn. dr. 
Juška ir sąjungos garbės gynėjas vyr. sktn. pulk. K al
ma n t a s.

VYRIAUSIOJ SESERIJOS VADIJOJ.

Įsteigtas vandens skaučių skyrius.
Prie skaučių seserijos vyriausios vadi jos įsteigtas vandens 

skaučių skyrius. Šio skyriaus vedėja paskirta psktn. Koletą 
Chmieliauskaitė.

Vadovių mokyklos stovykla.
Š. m. vadovių mokyklos stovykla įvyks liepos mėn. 5—17 

d. d. Kleboniškio miške. Stovyklos mokestis 20 litų. Vadovių 
mokyklos dalyvės ir skautininkės, norinčios į šią stovyklą vykti, 
iki š. m. birželio mėn. 10 d. apie tai praneša vadovių mokyklos 
vedėjai ir atsiunčia 10 litų avansinio mokesčio.

Skautininkių ir vyresnių skaučių įžodis.
Š. m. gegužės mėn. 5 d. Pažaislio miške įvyko naujai pa

keltųjų skautininkių ir vyresniųjų skaučių įžodis. Įžodį priėmė 
seserijos vadė sktn. K. Žilinskienė. Po įžodžio moterų klu
be įvyko skautiška arbatėlė.

Atgijo Vadovė.
Š. m. gegužės mėn. pasirodo seserijos leidžiamas visų sky

rių skaučių vadovių ir vyresnių skaučių laikraštis Vadovė. 
Vyriausioji redaktorė — seserijos vadė sktn. K. Žilinskienė.

BROLIJOS VYRIAUSIOJ VADIJOJ.

Kaip ruošiamasi vykti Olandijon.
Olandijos stovykla susidomėjimas didelis. Vos tik paskel

bėme registravimosi nuostatus, o jau 40 asmenų atsiuntė pareiš
kimus, prašydami, kad priimtumėm reprezentacinėn draugovėn. 
Yra labai malonu, kad tame skaičiuje didelė dalis tikrai puikių 
reprezentantų: gerų, prityrusių stovyklautojų, gerų menininkų, 
artistų, dainininkų, muzikų. Jų skaičiuje jau yra net du gy

dytojai, du prityrę parodų organizatoriai. Tai, be abejojimo, 
labai brangūs žmonės!

Dabar vyksta smarkus susirašinėjimas su tarptaut. skautų 
biuru dėl Olandijos stovyklos.

Visiems, kurie ligi birželio mėn. 4 dienos atsiųs pareiški
mus ir registracijos mokestį ir kurie bus priimti į dr-vę, bus 
nusiųsti pranešimai apie stovyklą ir pasiruošimą jai. Sunku 
užtikrinti, kad po birželio mėn. 4 dienos pasiseks patekti į drau
govę, nes pirmenybė bus punktualiesiems.

Apsvarstytas skautų uniformos klausimas.
Br. vyr. vadija neseniai baigė svarstyti skautų uniformos 

pakeitimo klausimą ir naujos uniformos projektą išsiuntinėjo 
tuntininkams susipažinti. Kai vadija gaus tuntininkų pastabas 
ir skautų menininkų gaminamus uniformos ženklų brėžinius, 
pav., sagčių, pareigų ženklų ir kt., tuomet galutinai nustatys 
skautų uniformą.

Uniformoje žymių pakeitimų nenumatoma. Manoma ją 
tik kiek suprastinti ir suvienodinti.

Ruošiamas brolijos santvarkos reguliaminas.
Artimiausiam savo posėdy vyr. vadija svarstys skautų bro

lijos santvarkos reguliaminą, kurį paruošė paskautininkiai A g- 
linskas ir Janavičius.

Brolijos instruktorius lanko vienetus.
Br. instruktorius pasktn. Ne n iškis, artėjant vasaros 

atostogų ir stovyklavimo laikui, pradėjo dažniau lankyt skautų 
vienetus. Nuo š. m. pradžios iki dabar jis aplankė per 30 vie
netų ir susipažino su jų skautišku darbu ir davė nurodymų.

Dabar brolijos instruktorius beveik visą laiką būna pro
vincijoj ir inspektuoja vienetus.

Taip pat vienetus aplanko ir kiti vyr. vadijos nariai, da
lyvaudami jų ruošiamose iškilmėse ar šventėse.

Ruošiamasi vykti į Jungtinių Amerikos Valstybių stovyklą.
Į Jungtinių Amerikos Valstybių skautų jubiliejinę stovyklą, 

kuri įvyks š. m. birželio mėn. 30 d. — liepos mėn. 9 d. laikotarpy 
Vašingtone, ruošiasi vykti 6—7 asmens. Vykstantiems vadovaus 
brolijos vyriausios vadijos užsienio skyriaus vedėjas vyr. sktn. 
K. Laucius. Vykti žada Biržų rajono vadas pasktn. Vosy
lius, Pagėgių vietininkas sktn. J. Vainauskas, Naumiesčio 
jaun. skautų draugininkas S. Jurjonas, stud. A. Končius 
ir jūros skautų vadas sktn. P. Labanauskas. Mūsų skautai 
išvyktų ten apie birželio mėn. vidurį, o grįžtų — apie rugpiūčio 
mėn. vidurį. Be dalyvavimo minėtoje stovykloje, dar aplankytų 
kaikurias lietuvių kolonijas ir lietuvius skautus. Brolijos vy
riausioji vadija dabar atlieka paruošiamuosius darbus ryšium su 
mūsų skautų dalyvavimu minėtoje stovykloje.

KAUNE
STUDENTES SKAUTES MINĖ
JO SEŠERIŲ METŲ DARBO 
SUKAKTĮ IR MOTINOS DIENĄ

Šventė pradėta 10 vai. pamal
domis studentų bažnyčioje. Po 
pamaldų — 12 vai. — „Pažangos“ 
rūmų salėje įvyko iškilminga 
sueiga, kurioj be stud, skaučių 
dalyvavo ir korp! „Vytis“ in 
corpore su vėliava, skautų mo
tinos ir nemažas būrelis svečių.

Iškilmingą sueigą pradėjo 
draugovės pirmininkė psktn. 
K u r š a i t ė, pakviesdama į pre
zidiumą seserijos vadę sktn. Ž i-

J^feademiriio jaunimo padangėje

linskienę, draugovės nuo
širdų bičiulį ir garbės narį prof. 
Končių, korp! „Vytis“ vadą 
psktn. Milvydą ir kt.

Kalbėję ir sveikinę seserijos 
vadė, prof. Končius ir kt., nuo
širdžiai pasidžiaugė gražiu stud, 
skaučių būreliu bei nuveiktais 
darbais ir palinkėjo ir toliau su 
jaunuoliškai skautiška nuotaika 
dirbt skautišką darbą akademinio 
jaunimo tarpe.

Motinos Dienai pritaikintą, 
nuoširdų ir gražų rašinėlį pa
skaitė sesė Pličiuvaitytė, o vy- 
tietis Obuchavičius motinai skir

tus savo eilėraščius. Motinos bu
vo apdovanotos gėlėmis. Sueiga 
baigta „Gaudeamus“.

Vakare „Romos“ valgyklos 
salėje stud, skautės suruošė ar
batėlę.

Arbatėlės dalyviai, sužinoję 
krepšinio rungtynių su Lenkija 
rezultatus, sukėlė mūsiškiams 
krepšininkams džiaugsmingas 
ovacijas ir nusiuntė Rygon tokio 
turinio telegramą: „Valio, vyrai! 
Krėskit ir toliau lietuviškai. 
Studentės ir studentai skautai“.

Broliukas.

KLAIPĖDOJE 
PEDAGOGAI RIMTAI STUDI

JUOJA SKAUTYBĘ.

Balandžio mėn. 25 d. Klai
pėdos pedagoginio instituto 
skautiškųjų studijų draugovė 
baigė savo paskaitų ciklą pa
skaita „Skautas vytis dabartinė
se sąlygose“. Paskaitą skaitė 
brolijos vyresniųjų skautų sky
riaus vado pavaduotojas psktn. 
A. C hm i e Ii aus kas. Po pa
šnekesio buvo diskusijos, kurio
se gyvai dalyvavo visi skautai 
vyčiai.
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<§fcau.(ų te skaučių fantuose
BIRŽŲ SKAUTŲ IR SKAUČIŲ TUNTAS. GRAŽI SKAUTŲ ŠVENTĖ VINCO KUDIRKOS MOKYKLOJE.

Kaip mes minėjom Šv. Jurgi ir 
Motinos Dieną.

S. m. gegužės mėn. 2 d. Biržų 
skautai-ės surengė visai gimna
zijai, mokinių ir skautų tėvams 
Motinos Dienos minėjimą. Kar
tu buvo švenčiamas ir šv. Jur
gio paminėjimas.

Įžangos žodį tarė rajono vadas 
pskt. Vosylius. Jis trumpai 
paminėjo šv. Jurgį — skautų 
patroną ir motinas. Paskui sklt. 
V. Krūminis kiek plačiau 
pakalbėjo apie šv. Jurgį. Jis 
nupasakojo jo gyvenimą ir ra
gino jį sekti. Gražų referatą — 
„Motina — džiaugsmo šaltinis“, 
— skaitė vyr. skautė mokyt. 
Milčiutė, o poetas Pr. L e m-

KAUNO NERIES SKAUČIŲ TUNTAS.
Taupome pinigus tautinei sto

vyklai.
„Aušros“ mergaičių gimnazi

joj IV.10 d. įvyko Neries tunto 
skaučių rėmėjų surengtas vaka
ras, kurio pelnas skiriamas atei
nančių metų tautinei stovyklai 
sutvarkyti. Vakaro tikslas arti
mai sutapo su programine dali
mi — buvo suvaidintas vaizde
lis „Tautinė stovykl a“.

Vakaras praėjo jaukioj nuo
taikoj. Visur reiškėsi skautams 
remti draugijos ir pedagogų glo
ba. Skautės jiems už tai labai 
dėkingos. Malonu yra dirbti ir

KAUNO PILIES
Persitvarkė I-oji skautų vyčių 

draugovė.
(Pertvarkyti būreliai. Naujas 

vadas. Pelningas vakaras). 
Kauno pilies tunto I-ji skau

tų vyčių draugovė yra nemoks- 
leivių draugovė. Šiuo metu 
draugovė turi 17 skautų vyčių 
ir 25 kandidatus. Jai priklausą 
sk. vyčiai ir vyčiai kandidatai 
yra įvairaus amžiaus, išsilavini
mo ir įvairių profesijų jaunuo
liai. Todėl veikti šiai draugovei 
yra kiek sunkiau, kaip bet ku
riai moksleivių draugovei gim
nazijoje.

Sėkmingesniam veikimui 
draugovė š. m. vasario mėn. vi
siškai persitvarkė. Iš iki šiol 
buvusių draugovėj 4 būrelių, 
kuriuose buvo ir sk. vyčių ir 
vyčių kandidatų, sudaryti tiktai 
trys būreliai: vienas skautų vy
čių ir du skautų vyčių kandi-

KAUNO ŠANČIŲ 
Jaunieji varžosi ir iškylauja. 
III jaunesniųjų skautų d-vė 

jau suskato dirbti. Darbas mums 
ne naujiena, nes gyvenam jau 
ketvirtą pavasarį. Mūsų šeimy
nėlė didelė — net trys dešimtys 
ir vienas. Mums nenuilstamai 
vadovauja skilt. V. Ž e 1 n y s. 

beris paskaitė keletą savo 
eilėraščių, pritaikintų šiai šven
tei. Pagaliau skautas mokyt. J. 
Mališauskas skaitė refera
tą: „Taurioji motina“.

Po paskaitų buvo linksmoji 
dalis — skautiški pasirodymai. 
Gražiai pasirodė jaunieji skau
tai-ės. Jų buvo bene trys pasi
rodymai. Paskui vyr. sklt. K. 
Liaudanskas, akompanuo
jant skit. V. Markevičiū
tei, pasmuikavo.

Tuo laiku buvo atvažiavusi iš 
Šiaulių mokinių ekskursija. 
Šiauliečiai, ugniagesių skautų 
skiltis, taip pat pasirodė scenoje. 
Jie padainavo 3 daineles.

K. Tymukas.

linksmintis, kai jauti kitus su
prantant skautišką dvasią.

Neries duktė.

Jau ruošiamės stovyklauti!
Š. m. balandžio 20 d. pas tun- 

sitarimas dėl šių metų stovyk
los. Stovyklą manoma suruošti 
nuo birželio mėn. 18 d. iki lie
pos 2 d. Vieta numatoma apie 
Prienus. Šioji stovykla bus pa
ruošiamoji 1938 metų Kauno ra
jono stovyklai. Stovyklos tiks
las — pakelti skaučių skautiš- 
kumą ir pasiruošti ateinančių 
metų stovyklai. Adjutante.

SKAUTŲ TUNTAS.
datų. Tuo būdu atsiskyrę skau
tai vyčiai galės geriau ruoštis 
būti vadais, o kandidatai — 
aukštesniems patyrimo laips
niams ir vyčių egzaminams. Taip 
draugovei persitvarkius jau da
bar jaučiamas gyvesnis veiki
mas.

Draugovei vadovavęs apie 
vienerius metus paskilt. J. V i 1- 
džius nuo š. m. kovo mėn. iš 
tų pareigų pasitraukė. Nauju 
draugovės vadu tuntininkas pa
skyrė ’ kauniškiams skautams 
gerai žinomą pasktn. Stasį J a- 
m e i k į.

Balandžio mėn. 17 d. darbo 
rūmų salėje draugovė suruošė 
šeimyninį vakarą, pasilinksmini
mą su įdomia programa. Vaka
ras praėjo linksmoje, jaukioje 
nuotaikoje ir draugovei davė 
210 litų gryno pelno.

Sk. vyt. K. Tr.

SKAUTŲ TUNTAS.
Sueigos labai įdomios ir jas 

lanko visi, nes yra paskelbtas 
konkursas. Trys dovanos 
atiteks trims geriausioms ir pa
vyzdingiausioms skautams.

Per Sekmines iškylausime su 
šarūniečiais, nes jie mielai mus 
visada su savim pasiima. Sudie! 
Kitą kartą daugiau. Uola.

Balandžio mėn. 25 d. Vinco 
Kudirkos vardo pradžios mo
kykloje buvo skaučių ir jaunes
niųjų skaučių įžodis.

Į įžodžio iškilmes atvyko p. 
J. Tonkūnienė, pradžios 
mokyklų inspektorius p. A. V o- 
kietaitis ir nemažas skaičius 
mokytojų iš kitų mokyklų.

Skautišku punktualumu, ly
giai 16 vai., prasidėjo įžodžio iš
kilmės. Salė pilna pilnutėlė tė
vų ir svečių. Priešais juos sto
vėjo išsirikiavę jaunesnieji skau
tai, abipus jų — skautės ir jau
nesniosios skautės. Įnešus vėlia
vą ir pagerbus ją didžiuoju sa
liutu, VI skyr. mokytoja skau
tininke M. Milvydaitė gra
žiai ir įspūdingai paaiškino įžo
džio turinį ir reikšmę. Po pa
aiškinimo tuoj pat prasidėjo 
įspūdingiausia iškilmių dalis — 
patsai įžodis. Skautės tarė savo 
įžodį kiekviena skyrium, giliai 
susijaudinusios, bet ryžtingai ir 
sąmoningai. Ne tik įžodininkių, 
bet ir daugelio tėvų akyse ži
bėjo ašaros...

Tuoj po įžodžio psktn. J. 
Tonkūnienė ir skt. M. Mil
vydaitė užrišo kaklaraiščius.

BENDROMIS JĖGOMIS PAGERBSIME ŽUVUSIUS BROLIUS.
Gegužės mėn. 6 d. II-ji Kau

no vyr. skaučių ir inž. P. Vilei
šio skautų vyčių dr-vės surengė 
paskaitą — koncertą. Paskaitą 
skaitė pulk. Michelevičius, 
o koncertinėje dalyje dalyvavo 
p. M o n g i r d a s, p. A. Kup
revičius ir kiti. Koncertas

KĖDAINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Gražiai paminėjom Šv. Jurgi.
Šventės programą pradėjom 

pamaldomis šv. Jurgio bažny
čioje. Girdėjome gražų pamoks
lą apie savo patroną.

Iškilmingoje sueigoje davu
siems įžodį reikšmingą žodį ta
rė skautn. A. Vaškevičius. 
Vėliau kalbėjo skautų tuntinin
kas pasktn. A. Tylenis.

Šventės proga surengtas va
karas susilaukė daugelio svečių. 
Vakaro programa buvo plati ir 
įdomi. Su dideliu pasisekimu 
suvaidintas S. Čiurlionienės vie
tininkę įvyko draugininkių pa- 
no veiksmo vaizdelis „Kuprotas 
Oželis“, režisuojamas tunto va- 
dijos literatūros ir vaidybos rei
kalų instruktoriaus mokyt, 
skauto vyčio J. Paukštelio.

Tarp kitko gražiai užsireko
mendavo energingo ir nuošir
daus mūsų bičiulio muzikos mo

PATIKRINKIME, AR TVARKOJE MŪSŲ 
VILNIAUS PASAS.

• •••••••••••••••••a • • ••••••••••••••••••••••••••••••••■•■•••

Paskui skautes ir jaunesniąsias 
skautes sveikino skaučių seseri
jos vyriausios vadi jos ir skau
čių skyriaus vardu psktn. J. 
Tonkūnienė, inspekt. p. A. Vo
kietaitis, V. K. mok. vedėjas L. 
Bulgarauskas ir mok. A. 
Nesavas.

Po trumpos pertraukos jau
nesniosios skautės ir skautės de
klamavo, dainavo ir atliko sce
noje keletą skautiškų uždavi
nėlių, tuo pavaizduodamos skau- 
tybės auklėjamąją reikšmę.

Pasibaigus programai, sve
čiams jau besiruošiant namo, 
skaut. M. Milvydaitė ir mok. A. 
Nesavas išrikiavo per šimtą mo
kyklos skautų-čių ir juos, drau
ge su svečiais, nuvedė į ant
rąjį aukštą, kur prie ilgiausio, 
gražiai parengto bendro stalo, 
pavaišino arbatėle ir užkan
džiais. Sukalbėję maldelę, visi, 
linksmai ir nuoširdžiai dalyda
miesi įspūdžiais, pasistiprino.

Apie 20 vai., širdingai atsi
sveikinę ir išlydėję svečius, iš
siskirstė ir patys šeimininkai, 
linksmi, kupini gilių įspūdžių ir 
pasiryžę tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir Artimui. P. S.

praėjo geroj nuotaikoj. Visas 
pelnas paskirtas jūroje žuvusių 
brolių vileišiečio St. N i e m č i- 
navičiaus ir jūrų skauto J. 
Garmaus žuvimo vietą atžy
mėti paminkline lenta.

A. Chmieliauskas.

kytojo skiltn. E. Balčiausko 
suorganizuotas mišrus skautų 
choras, padainavęs 3 skautiškas 
daineles.

Padidėjo skautų vyčių šeima.
Į tunto sudėtį oficialiai priim

tas ■ 1937.11.12 d. įsisteigęs prie 
aukštesniosios kultūrtechnikų 
mokyklos II (antras) Didž. Lie
tuvos Etmono *Jonušos Radvilo 
vardo skautų vyčių būrelis, kurį 
įkūrė ir jam vadovauja vyr. 
skiltn. O. H a k a s. Naujas 
skautų vyčių būrelis tarp kitko 
savo metiniame veikimo plane 
numatė surengti 3 iškilas, šei
myninio pobūdžio vakarą ir s u- 
ruošti paskaitų gimna
zijos skautams iš topo
grafijos. Linkim viso gero 
naujam skautų vienetui.

A. M.
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MARIJAMPOLĖS SKAUTŲ TUNTAS.
Bendroji skautų veikla. 

(Šv. Jurgio minėjimas. Ruoši
masis tautinei stovyklai. Tunto 
šios vasaros stovykla. Nauji 

tunto vadijos nariai).
Marijampolės skautai pasta

ruoju laiku vis daugiau ir dau
giau plečia savo veiklą. Auga 
ne tik skautų eilės, bet ir patys 
skautai mokslinami, drausmina
mi. Tam tikslui ruošiami kursai, 
sueigos, iškylos, pašnekesiai ir 
kt.

Viena iš įdomesnių švenčių, 
kurioje skautai labai gražiai pa
sirodė, buvo S v. Jurgio minėji
mas, įvykęs balandžio mėn. 25 d. 
9 vai. skautai parapijos bažny
čioje išklausė Sv. Mišias ir pa
mokslą, o paskui Ryg. Jono 
valst. berniukų gimnazijoje bu
vo sueiga. Sueigoje dalyvavo 
skautai — gimnazijos mokiniai, 
miesto skautai ir jaunesnieji 
skautai. Sueigą aplankė dir. A. 
Daniliauskas, insp. J. 
Dailydė ir mokytojai.

MAŽEIKIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Mažeikiai. Akmenė.

Skilčių konkursą laimėjo patys 
jauniausieji!

„Vingėlos“ draugovėje vyksta 
jau antras skilčių konkursas, 
kuriame skiltys aktyviai daly
vauja, nes kiekviena skiltis nori 
pasirodyti veikliausia.

Pirmame konkurse veikliau
sia pasirodė „Lapinų“ skiltis, su
sidedanti iš jauniausių draugo
vės skautų (skiltininkas—pskltn. 
K. Juknevičius). Skiltis 
gavo dovaną — pusę kelionės iš
laidų š. m. stovyklai Palangoje.

Dabartiniame konkurse kitos 
skiltys „lapinukams“ žada nepa
siduoti.

Draugovei vadovauja skltn. 
K. Dragūnas, o adjutantu 
yra vyr. skltn. A. Butkus.

Š. Veinas.

RASEINIŲ SKAUČIŲ 

Raseiniai.
Skautų Aidui konkurentas!
D. L. K. Vytauto dr-vė kovo 

tnėn. išleido neperiodinio skautų 
laikraštėlio Šypsenos Nr. 4, 
feusidedantį iš 24 žurnalo forma-1 
to puslapių. Laikraštėlio turinys 
gan geras! yra daug gražių eilėj 
raščių, novelių, iš skautų ideolo
gijos straipsnių ir juokų, net ligi 
ašarų privedančių. Forma ir 
technikinis darbas taip pat vykę. 
Šypsenų pasisekimas didžiau
sias: buvo išpirktas maždaug per 
2 vai., nors tiražas buvo ne ma
žas. Tenka pažymėti, kad iš 
skautų tarpo yra gan stiprių li
teratų.

Skautės ruošia literatūrinius 
vakarus.

Skaučių tuntas balandžio m. 
10 d. suruošė literatūrinį vaka
rą — balių. Programoje dalyva-

Apie Šventą Jurgį paskaitą 
skaitė skautas mok. Žilins
kas. Be to, kalbėjo pask. mok. 
Klemas, draug. Itn. N a r i n- 
kevičius ir draug. Turne- 
v i č i u s. Pask. Klemas pla
čiai painformavo apie 1938 m. 
skautų tautinę stovyklą. Ragino 
Į busimąją stovyklą iš anksto 
rūpestingai rengtis: taupyti pi
nigus, lavintis ir t. t.

Taip pat ir šiemet Marijam
polės skautų tuntas organizuoja 
stovyklą, kuri bus Ąžuolų Bū
dos miškuose. Šios stovyklos 
viršininku paskirtas vyr. skautų

• vadas Itn. Narinkevičius.
Šventės * metu apie 15 skautų 

davė įžodį. Be to, buvo ir atski
rų draugovių pasirodymai.

Augant ir plečiantis tunto 
veiklai, padidinta ir tunto vadi- 
ja. Tunto švietimo ir propagan
dos reikalų vadovu paskirtas 
mok. J. Bernotas, o tunto 
reikalų vedėju — mok. J. Ž i- 
1 i n s k a s. J. B-tas.

Varnėnų sutikimas.
Akmenės atskira „Lapinų“ 

skiltis balandžio mėn. 13 d. su
rengė paukštelių sutikimo šven
tę. Šventės proga susirinko 6 
skautukai ir atsinešę žiemą pa
dirbtus inkilus juos įkėlė var
nėnams. Inkilams dirbti buvo 
paskelbtas konkursas, kurį lai
mėjo St. Š u r k u s, geriausiai 
atlikęs šį darbą. Šventės proga 
įkelta 10 inkilų, o prie savo tė
velių namų skautai turi įsikėlę 
dar 46 inkilus. Taigi paukšteliais 
mes tikrai nuoširdžiai rūpina
mės.

Redaktoriaus pastaba. Lapi
nai atsiuntė ir nuotrauką, vaiz
duojančią, kaip jie inkilus kėlė. 
Ją dedame 209 psl. kaip pavyzdį 
kaip nereikia fotografuoti.

J. Dakteris.

IR SKAUTŲ TUNTAI.
vo iš Kauno atvykę svečiai: ra
šytojas L. Dovydėnas, poetai 
J. Graičiūnas ir p-lė Graži
na Tulauskaitė. Poetai pa
skaitė daug gražių eilėraščių, o 
rašytojas L. Dovydėnas papasa
kojo apie pirmuosius savo kūry
bos žingsnius. Kitą programos 
dalį atliko skautės ir jaun. skau
tai-ės. Ypatingai gražiai suvai
dino jaun. skautai keletą žavė
tinų vaizdelių, o skautė Luk
šytė puikiai pašoko baletą. Dar 
buvo parodyta bei pašokta tau
tiškų šokių. Skautės Jane Gai
liūtė ir Br. Ancevičiūtė 
padainavo liaudies dainelių. Pu
blika programa buvo labai pa
tenkinta.

Brolijos ir seserijos vyriausių 
vadijų atstovai pas raseiniečius.

Balandžio mėn. 11 d. skautų 
ir skaučių tuntai surengė iškil

mingą sueigą, kuria prasidėjo 
pedagoginė savaitė Raseiniuose. 
Sueigoj dalyvavo iš Kauno at
vykę vyr. sktn. pulk. Juozas Š a- 
r a u s k a s, jaunesniųjų skautų 
ir skaučių vadai: sktn. Pr. Ka
ralius ir sktn. Milvydaitė, 
didelė minia žmonių ir per 150 
skautų-čių ir jaun. skautų-čių.

Atsidėkodami svečiams už 
atsilankymą įteikėm dovanėlių: 
vyr. sktn. J. Šarauskui Raseinių 
Žemaičio šventinimo iškilmių ir 
iš skautų gyvenimo vaizdų al
bumą, o jaun. skautai-ės savo 
vadams — gražių rankdarbių.

Brolijos vadas savo kalboje, 
tarp ko kita, pareiškė, kad: ra- 
seiniečiai skautai metai iš metų 
auga, stiprėja, daro didelę pa
žangą. Be to, apsidžiaugė dar
niu ir brolišku skautų ir skau
čių sugyvenimu, vieningu darbu 
ii- tvarkingumu. Sktn. Milvy
daitė papasakojo apie II-ją tau
tinę skaučių stovyklą, o psktn. 
Pr. Karalius — apie įžodžio 
reikšmę skauto gyvenime. Po to 
jaun. skautų-čių didokas būre
lis davė įžodį.

Po sueigos sekė vyr. sktn. 
Juozo Šarausko paskaita: „Skau- 
tybė — tautiška organizacija“. Ši 
buvo pirmoji pedagoginės savai
tės paskaita. Sktn. Pr. Karalius 
kalbėjo tema: „Skautybė ir auk
lėjimas“, paskelbdamas keturius 
auklėjimo „manifestus“.

Gražūs skautų ir skaučių 
pasirodymai.

Paskaitoms pasibaigus, skau
tės, apsirengusios tautiškais rū
bais, pašoko senovinių šokių. 
Skltn. St. Atkočaitis pa
grojo smuiku keletą gražių da
lykėlių, akompanuojant gim-jos 
mok. p. P i e š i n a i. Vyr. skltn. 
A. Stancevičius ir skltn. 
St. Atkočaitis padainavo solo ir 
duetu. Miesto skautai pagrojo 
skudučiais. Skautų choras pa
dainavo šviežiai Skautų Aido

ROKIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.
Rokiškis.

Mokame vaidinti ritierius.
I „Prutenio“ draugovė balan

džio mėn. 10 d. suruošė gimna
zijos salėje šeimynišką vakarą. 
Vaidino A. Puškino „Šykštųjį 
ritierį“. Per šį vakarą prutenie- 
čiai parodė, kad moka ne tik rai
šioti mazgus, signalizuoti, bet ir 
vaidinti. Ypač gražiai pasirodė 
„šykštusis ritieris“, kurį vaidino 
„Juodvarnių“ skilties skautas A. 
Kalpokas.
Atgaivinom skiltininkų kursus.

Nuo š. m. kovo mėn. 15 d. 
„Prutenio“ dr-vėj pradėjo vėl 
veikti skiltininkų sueigos, kurios 
pernai buvo užgesusios. Skilti
ninkų sueigoms vadovauja ener
gingos „Juodvarnių“ skilties 
skiltininkas, skltn. St. Baltu
šis. Per sueigas, kuriose daly
vauja skiltininkai, paskiltininkiai 

„iškeptų“ dainelių: „Dūda“, „Me
džiotojas“ ir kt. Dainuoti išmo
kė gim-jos mok. p. Piešina, už 
ką jam skautai liko labai dė
kingi. Buvo ir daugiau pasiro
dymų. Programa, bendrai imant, 
pasižymėjo tautiškumu, meniš
kumu ir kūrybiškumu.
Esame pakviesti pasirodyti skau

tų radio pusvalandžiuose.
Brolijos vadas gražiausiai pa- 

sirodžiusiems per skaučių vaka
rą ir sueigą, davė vertingų do
vanėlių knygomis. Be to, jisai, 
sužavėtas raseiniečių skautų su
gebėjimu kūrybiškai pasireikšti, 
užkvietė į skautų radio pusva
landį parodyti visiems Lietuvos 
skautams savo meno.

Mes, raseiniečiai skautai-ės, 
savo vadų ir toliau neapvilsim, 
dirbsim su dar didesniu entu
ziazmu ir energija Dievo, tėvy
nės ir žmonijos naudai.

Ir Raseiniuose įkurtas 
skautų rajonas.

Ta pačia proga brolijos vadas 
pranešė mums linksmą žinią, bū
tent, Raseiniuose įkuriamas 
skautų rajonas. Rajono vadu pa
kviestas Raseinių kariuomenės 
įgulos viršininkas pulk. Įeit. 
Šlepetys, kuris čia pat pa
reiškė mielai sutinkąs raseinie- 
čiams skautams ir skautėms va
dovauti, tik turįs gauti iš savo 
vyresnybės leidimą.

Kražiai.

Ir jauniesiems sekasi vaidinti!
Jaunieji broliukai ir sesutės 

Kražiuose balandžio mėn. 25 d. 
suruošė vakarą, kuriame suvai
dino Buivydaitės „Stebuk
lingoji Radast a“. Progra
ma buvo papildyta dar įvairiais 
pokštais. Toks pastatymas Kra
žiuose pirmas. Visiems labai pa
tiko ir pageidauja pakartoti.

Skautų draugininkės parei
gas eina mokytoja A. Jurevi
čienė.

i
i
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ir gabesni skautai, semiamės visi 
daug naudingų žinių.

Turime energingą vadą.
Dabartiniu laiku draugovei 

Vadovauja energingas draugi
ninkas, gimn. mokyt, skautas 
vytis E. Tipelis, kurio pa
stangomis draugovė sustiprėjo ir 
per Visai trumpą laiką išaugo. 
Dabar draugovėje veikia 4 skil
tys, kurios gyvai ruošiasi į aukš
tesnius laipsnius, specialybes ir 
į būsimą stovyklą.

Dr-vės korespondentas. 
Rokiškio geležinkelio stotis. 

Tai bent iškilmės!
Gegužės 3 d. gelež. stoties 

skautai ir skautės šventė pen
kiagubą šventę: Motinos Dieną, 
„Laimutės“ dr-vės vienerių metų, 
„Vytenio“ dr-vės ketverių metų 
sukaktį, draugininko vardines ir 
draugovės adjutanto išleistuves

«

204 1

I

i

20



į kariuomenę. Į šventę atvyko 
pats rajono vadas vyr. skaut. V. 
Rozmanas, skautų tėveliai ir 
rėmėjai. Svečius priėmėm nebe 
tvankioj salėj, bet lauke, erd
viame pr. m-los kieme. Po ra
porto, tunto ir dr-vių įsakymų, 
10 skautų-čių davė įžodį. Sk. 
vyt. mokyt. Šarka puikiu re
feratu gražiai apibūdino motiną 
ir jos dienos reikšmę. Po refe
rato buvo paskaityta dr-vių vei
kimo apžvalga, iš kurios paaiš
kėjo, kad draugovių nemaža 
nuveikta.

Rajono vadas pasveikino 
skautus ir palinkėjo toliau 
aukštai laikyti skautų vėliavą 
Rokiškio gelež. stoty. Taip pat 
pasveikino ir dr-ką Zigmą 
Štangerbergą, jo vardinių 
proga. Dar sveikino jūrų skau

SAKIŲ VIETININKIJA.
Linksminom visą gimnaziją.
Susilpnėtų mūsų energija nuo 

nuolatinio darbo, dėl to sveika 
karts nuo karto ir pasilinks
minti. IV.10 linksminosi skautai, 
linksmino ir visą gimnaziją. 
Programa labai atitiko dalyvių 
dvasiai, sudarydama geriausią 
nuotaiką visam vakarui. Visų 
dėmesį atkreipė Al. Jazbučio 
vedama skudučių orkestrėlio 
muzika ir Aid. Stanaitytės iš
mokytų skaučių dainos su ve
dėjos akompanimentu. Šokių ir 
žaidimų metu visi aplankė me
niškai išpuoštą skautų-čių buk- 
lą, kuris gaivinančiai nuteikia 
kiekvieną.

IV-II d. buvo skil-kų sueiga 
— dr-ko pranešimas iš skautų 
vadų suvažiavimo Kaune. Taigi, 
nors ir ne visi buvome, bet visa 
žinome, kas suvažiavime svars
tyta, nutarta, nurodyta. Į Suei
gą atsilankė ir vietininkas. 
Svarbiausias buvo visiems tau
tinės 1938 m. stovyklos klausi
mas, dėl to, kad ten nepasirody- 
tume neprityrę, žūt būt, nuta
rėme šią vasarą padaryti vieti- 
ninkijos stovyklą, kuriai jau ga
miname planus. O dar prieš tai 
turėsime per Sekmines naktinę 
iškylą. Jau čia pat Šv. Jurgio, 
Motinos Dienos ir Pavasario 
šventės.
Brolijos instruktorius Šakiuose.

Balandžio 17 d. šakiečius ap
lankė brolijos instruktorius 
psktn. Petr. Neniškis. Sve
čio laukėm visi skautai. Pir
miausiai brolis instrukt. aplan
kė skiltininkus per kuršininko 
Kęst. Kasperavičiaus ve
damą skiltininkų lavinimo suei

tų eskadros vadas mok. L. V o- 
r o b i e j u s.

Skautai savo dr-kui įteikė 
gražų adresą ir iškilmingai pa
sodino į pirmomis pavasario gė
lėmis išpuoštą kėdę. Sveikino ir 
skaučių bei jaun. skautų-čių 
atstovai. Po to dr-kas perdavė 
dr-vės adjutanto pareigų ženk
lą — virvelę skilt. V. Baniu- 
1 a i č i u i ir palinkėjo sėkmin
go darbo, o buvusiam adj. vyr. 
skilt. V. Čeičiui — geriausios 
kloties. Vyteniečiai išvykstan
čiam broliui įteikė albumą, o 
laimutietės — gražią juostą. 
Pasirodymų metu jaun. skautės 
gražiai pašoko, laimutietės pa
dainavo ir padeklamavo, o vy
teniečiai paskudučiavo. Skautai 
svečius pavaišino kakava, o rė
mėjai net 5 tortais! Nuotaika 
buvo puiki. Vikt.

gą. Sueigoje išmokė linksmą 
dainelę „Žalioj girioj“.

Po šios sueigos draugovės 
sueiga, vedama dr-ko kurs. Ant. 
Gudaičio, kurioje brol. instr, 
įteikė dr-vei šefo garbei kon
kurse 1934.IX.9 — 1935.V.10. lai
mėtą kaspiną, kuris dabar puo
šia šaunų mūsų būklą.

Sueigos pabaigoje buvo įdo
mus instr, pravestas žaidimas, 
tartum, konkursėlis, kuriame pa
sireiškė skilčių patyrimas grei
tai aiškinti ištrauktus burtų ke
liu uždavinius. Jį laimėjo Genių 
skiltis.

Taigi viena sueiga, o trijų 
konkursų rezultatai ir dovanos. 
Taip įpratę lenktyniauti, o sve
čio paskatinti dar smarkiau 
veikti sąžiningai klausydami sa
vo vadų, nutarėm su broliu instr, 
visi susitikti 1938 m. tautinėje 
stovykloje.

Brolis instruktorius jau per 
skiltininkų sueigą įnešė daug 
gyvumo, o dr-vės sueiga buvo 
visai gyva. Sueigoje dalyvavo 
vietininkas psktn. V. L i u 1 e v i- 
č i u s, globėjas mok. J. J a s i ū- 
nas ir globėja mokyt. Ant. 
Dragūnaitė.

Po sueigą dar turėjo mūsų 
vadai SU Instruktoriumi posėdį, 
kuriame buvo iškelta daug svei
kų minčių dėl veikimo patobu- 
linimo ir sueigų vedimo.
Priviliojome į gimnazijos sodą 

giesmininkų.
Balandžio mėn. 16 d. skautai 

pasirūpino parsikviesti į gimna
zijos sodą kuo daugiausia paukš
telių, įkeldami jiems nemaža in
kilėlių, kuriuos padarė gimna
zijos dirbtuvėje.

Skautukas Vytukas. 

patenkinta. Ypač patiko vaizde
liai .^Peilio galandimas“ ir „Len
kų teritorijos praplėtimas“.
Ruošim gegužinę, kad visi galė

tumėm stovyklauti.
Tunto vadi j a nutarė kreiptis į 

miesto burmistrą p. Valančių, 
kad jis leistų skautams suruošti 
miesto sode gegužinę, kurios 
pelnas būtų skiriamas neturtin
giems skautams apmokėti kelio
nę į stovyklą Nidon.

Greit jūros skautų bus visa 
eskadra.

Padidėjus jūros skautų skai
čiui, norima sudaryti kelis lai

ŠVĖKŠNOS VIETININKIJA.
Steigsime jūros skautus.

D. L. K. Gedimino draugovę 
dabar sudaro 5 skiltys. Numa-- 
tyta šį pavasarį įsteigti jūrų

UTENOS SKAUTŲ TUNTAS.
Iš trečiosios vietos į — pirmąją!

Šiemet Utenos valdžios gim
nazijos skautai, vadovaujami 
veiklaus draugininko skltn. St. 
Vaškelio, nesnaudžia: suren
gė didelį tradicinį vakarą, iškil
mingai paminėjo savo penkio
likmečio sukaktį, dažnai daro 
draugovės ir skilčių sueigas. 
Ypač pagyvino dr. J. Basanavi
čiaus vardo dr-vės skautų vei
kimą balandžio mėn. 11 d. pasi
baigęs tarpskiltinis kon
kursas I-mos skilties vardui' 
įgyti. Konkurso rezultatai tokie: 
I vietą, gaudama kartu ir I-mos 
skilties vardą, laimėjo HI-čioji 
„Sakalų“ skiltis, surinkusi net 
per tūkstantį taškų, U vietą ga
vo V-oji „Balandžių“ skiltis 
(nors ten maži, bet energingi 
vyrai!) ir III v. — II-oji „Stum

KAUNO AUŠROS TUNTAS.
V ei veriai.

Įsigysime vėliavą!
Balandžio mėn. 25 d. skau

čių ir skautų „Birutės“ ir „Vy
tenio“ draugovės draugininkų 
vyr. sk. E. P un džiūt ė s ir 
ats. j. Įeit. J. Lukoševi
čiaus rūpesčiu suruošė vaka
rą. Vaidino 4 veiksmų vaizdelį 
„Marcelė“. Suvaidino gerai, ypa
tingai gerai atliko savo roles: 
Petriuko — Benešiūnas, 

Dėl pasikeitimų redakcijoje šis numeris pavėlavo porą 
dienų. Atsiprašome!

Kitas išeis punktualiai. Jo didžioji dalis bus skirta 
mūsų jūros skautams jų penkiolikos metų sukak
tims paminėti.

vus vietoje ir provincijoje. To
kiu būdu netrukus susidarytų 
jūros skautų eskadra.

Į pasaulinę stovyklą vyks ir 
tuntininkas.

Į šių metų pasaulinę skautų 
stovyklą Olandijoje vyks ir mū
sų tuntininkas vyr. sktn. K. 
U b e i k a, kuris iki šiol užsie
nių stovyklose nedalyvaudavo. 
Be to, iš Šiaulių rajono tunto į 
šią stovyklą dar vyks Žagarės 
vietininkas sktn. Kirlys ir 
Šiaulių „Kęstučio“ dr-vės glo
bėjas mokyt. P i n i g i s.

Marela.

skautų skiltis, tik, deja, ligi šiol 
dar neturime. Reikia tikėtis, kad 
šis sumanymas netrukus bus 
įgyvendintas. Viadukas.

brų“ skiltis. Kadangi tarp kitų 
konkurso sąlygų buvo įtrauktas 
ir inkilėlių dirbimas, tai balan
džio mėn. 10 d., per bendrą dr. 
Basanavičiaus dr-vės užsiėmimą, 
visi inkilėliai — kurių buvo per 
30 — buvo įkelti į medžius.

Skautai krepšininkai nugalėjo 
gimnazijos rinktinę!

Taip pat pažymėtinas ir dr. 
V. Kudirkos vardo skautų vyčių 
būrelio veikimas. Ypač veiklūs 
to būrelio sportininkai, kurie, 
sudarę krepšinio komandą, lai
mėjo draugiškas krepšinio rung
tynes net prieš gimnazijos rink
tinę! Pastarajai IV.10. iššaukus 
nugalėtojus revanšo rungtynėms, 
skautai vyčiai gimnazijos rinkti
nę supylė dar didesniu rezultatu.

Skltn. Juoz. R-ka.

Marcelės — Bučinskaitė ir 
Krutulytė.

Po vaidinimų tautiškais rūbais 
apsirengusios skautės, vadovau
jant mokyt. E. Lukoševi
čienei, gražiai pašoko tautiš
kus plastiškus šokius: „Lietu
va brangi“ ir suktinį.

Publikos buvo gana daug. 
Pelno gauta 140 lt., kuris pa
skirtas vėliavai įsigyti.

J. J.

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Skautai vaidina darbininkams.

Balandžio mėn. 25 d. Šiaulių 
kultūrklubas savo patalpose su
ruošė šeimyninį vakarą. To va

karo programą išpildė pakviesti 
nemoksleivių skautų „Kęstučio“ 
draugovės skautai.

Publika programa buvo labai
TAUPYTI TAUTINEI STOVYKLAI PRADĖK JAU. 

ŠIANDIENĄ!
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BADEN-POWELLIAI GRĮŽO IŠ INDIJOS.
Pasaulio skautų šefas ir skaučių šefė balandžio mėn. vidury 

grįžo iš Indijos, kur jie buvo nuvykę dalyvauti visos Indijos 
skautų stovykloje, įvykusioje prie Delhi. Kelionėje ir stovykloje 
praleido iš viso tris mėnesius.

LORDAS BADEN-POWELLIS TIKISI MATYTI MŪSŲ 
SKAUTUS OLANDIJOJ.

Sv. Jurgio šventės proga, mūsų Šefo pavaduotojas dr. Alek
na pasiuntė pasaulio skautų šefui sveikinimą. Į šį sveikinimą 
gautas toks lordo Baden-Powellio laiškas:

„Brangus Daktare Alekna,
Aš noriu pareikšti Jums nuoširdžią padėką už Jūsų 

gerus linkėjimus, pareikštus man Šv. Jurgio dienos proga, 
ir pasakyti, kad aš labai vertinu tą malonų sumanymą 
pasiųsti man linkėjimų.

Kaip, be abejojimo, Tamsta žinai, aš tik ką grįžau iš 
kelionės po Indiją, kur'lankiau labai pasisekusią skautų 
stovyklą. Dabar, žiūrėdamas į ateitį, tikiuosi, kad galėsiu 
matyti savo brolių skautų iš Jūsų krašto didžiojoj sto
vykloj Olandijoj.

Su nuoširdžiausiu dėkingumu ir geriausiais linkėji
mais sėkmingai stovyklauti ir turėti visokeriopą pasise
kimą lieku Jums atsidavęs Baden-Powell“.

ANGLĖS VIS DAR NEGALI PAMIRŠTI PALANGOS 
SĄSKRYDŽIO.

Daugelis anglų skautų vadų ir skaučių vadovių, kurios da
lyvavo 1933 m. Palangos sąskrydy, iki šiol tebelaiko ryšius su Lie
tuvos skautų brolija ir skaučių seserija, atsiųsdami švenčių proga 
sveikinimų ir dovanėlių. Vienai tokių vadovių p. K. Oldfield 
brolijos užsienių skyrius šiemet nusiuntė Palangos vaizdų albu
mėlį. Dėkodama už jį p. Oldfield, tarp ko kita, rašo:

„Nuotraukos yra labai vykusios ir aš visuomet laikysiu jas 
nuolat pažiūrėti ir prisiminti tas žavingas dienas, kurias mes 
praleidome miške prie jūros kranto Palangoje. Niekumet savo 
gyvenime aš nesu mačiusi kitos tokios žavingos skautų ir skau
čių stovyklos, kokią mes matėme Jūsų šalyje. Su Jumis pra
leistas laikas visumet bus vienas maloniausių mano prisiminimų“.

PAŠTO ŽENKLAI SU LORDO BADEN-POWELLIO 
ATVAIZDU.

Šiais 1937 metais Olandijos pašto valdyba mano išleisti 
skautiškų pašto ženklų su lordo Baden-Powellio atvaizdu. Šiais 
metais ruošiamoji tarptautinė stovykla yra penkta ir pasaulio 
skautų šefas švenčia 80 metų sukaktis. Dėl to Olandijos pašto 
valdyba ir išleidžia pašto ženklus su jo atvaizdu. Tai, žinoma, 
sukels visame skautiškame pasaulyje didelį džiaugsmą, nes dau
gelis skautų yra ir uolūs pašto ženklų rinkėjai. Jiems bus proga 
įsilipdyti į savo albumus skautišką pašto ženklą su paties B. P. 
atvaizdu. Ženklą nupaišė luksemburgietis dailininkas — kari
katūristas K o r a. E. K.

AUSTRALIJA.
Australijos skautai suruošė sąskrydį, kuris įvyko 1936.XII.26 

—1937.1.4 National Parke, Adelaide. Šiame sąskrydyje dalyvavo 
apie 4.000 skautų. Atstovų buvo net iš Nauros, Ceylono, Salo-
— -....... -

PRANEŠIMAI.
JIE NESKAUTAI.

Tarptautinis skautų biuras prane
ša, kad du danų piliečiai pavarde 
Hansen-Vildrose (vyras su žmona) 
išvyko dviračiais iš Kopenhagos į 
Siamą. Per kurias šalis vyks, ne
žinia.

Juodu dėvi labai panašią į skautų 
uniformą ir dėl to per klaidą gali būti 

palaikyti skautais, bet iš tikrųjų 
nėra skautai. Jei jie kartais atvyktų 
į Lietuvą, tai žinokit.

KAUNIŠKIŲ PAŠTO MARKUČIŲ 
KOLEKCIONIERIŲ DĖMESIUI.
Vienas skautas iš Stokholmo no

rėtų susirašinėti anglų ar vokiečių 
kalba ir pasikeisti pašto ženklais su 
17 metų amžiaus kauniškiu skautu.

mono salų, iš Radėzijos ir Indijos. Vietoj skautų šefo lordo 
Baden-Powellio į šį sąskrydį buvo nuvykęs Sir Percy-Everett.

KANADA.
Kanados skautų vyriausia vadija praneša, kad jų organi

zacija smarkiai padidėjo, net 13.310 naujų narių. Kanadoj dabar 
yra 81.000 skautų.

DIDŽIOJI BRITANIJA.
Anglų skautų sąjunga gavo dovanų — 400 akrų milžiniško 

miško Asdhdown girioj, netoli Rytų Grinstead. Šis plotas pa
vasarį bus atidarytas, kaipo vieta tarptautinėms stovykloms. 
Anglai tikisi, kad visų kraštų skautai stovyklaus šiame miške 
drauge su anglų skautais.

Anglijos karalius Jurgis VI, dėkodamas už skautų sveiki
nimus įžengiant jam į sostą, pasisakė mielai sutinkąs būti Angli
jos skautų Patronu.

Karalius Jurgis VI ir karalienė Elžbieta patys skautai, visad 
domėjosi ir domisi skautiškuoju judėjimu.

INDIJA.
Vasario mėn. 1—7 d. d. Indijos skautai turėjo pirmąjį vi

suotinąjį jamboree prie Delhi. Tame sąskrydyje dalyvavo 20.000 
skautų. Juos aplankė lordas Baden-Powellis ir lady Baden- 
Powell.

Lordai Baden-Powelliai išvyko iš Anglijos sausio m. 8 d. 
Indijoje jie šventė savo gimimo dieną — vasario m. 22 d.

Indijos skautai per paskutiniuosius metus padarė didelę 
pažangą. Jie išėjo iš siauro veikimo rato į platųjį visuomeninį 
darbą. Pagalba potvynių, žemės drebėjimų ir epidemijų kai
muose metu sudaro žymią jų veikimo dalį. Tuo būdu jiems 
pasisekė visuomenės tarpe įsigyti didelio pasitikėjimo.

LUKSEMBURGAS.
Luksemburgo skautų sąjunga siūlo nuoširdžią pagalbą 

skautams, vykstantiems per jų kraštą į pasaulinį jamboree.
VENEZUELA.

Venezuelos skautai paskutinieji įstojo į viso pasaulio skautų 
sąjungą. Bet šiandien jų skaičius jau siekia 3.000. Tai didelė 
pažanga, kai pagalvoji, kad neseniai buvo vos 300.

ŠVEDIJA.
Švedijos skautai šventė 25-erių metų gyvavimo sukaktį. 

Juos aplankė tarptautinio skautų biuro direktorius H. Martin. 
Švedijoj skautus įkūrė Ebbe Lieberath, Gbtheborge. H. Martin 
aplankė rankų darbų parodą, čia susitiko su karaliumi, kuris 
teiravosi apie viso pasaulio skautų šefo sveikatą ir pasaulinį 
skautų gyvenimą. Princas Gustavas Adolfas ir princesė Sibylė 
pakvietė H. Martiną apsigyventi jų pilyje — Haga Hott. Čia 
Martinas sužinojo, kad princas Gustavas Adolfas pats vadovaus 
Švedijos skautams 1937 m. pasaulinėje jamboree.

Iškilmės ėjo nepaprastai gyvai. Jose dalyvavo ir pirmasis 
skautas, įstojęs į Liberatho kuriamą skiltį.

SKAUTYBĖ IR AUKLĖJIMAS.
Stellenbosch universitete Pietų Afrikoje tarptautinio skau

tų judėjimo istorija sudaro dalį auklėjimo istorijos. Tai aiškiai 
parodo, kad skautybė naujas auklėjimo bandymas. Tą tvirtina 
jau ne vienas įžymus pedagogas.

Kas norėtų su juo susirašinėti, ne
atidėliodamas tegu kreipiasi į broli
jos vyriausios vadi jos užsienių sky
rių. Brolijos užsienio skyrius.,

ATSIIMKIT LAIŠKĄ!
Skautų brolijos vyriausioje vadi- 

joje yra gautas laiškas, adresuotas 
skautui Šeračiui (Seraliui), ku
rio adresas nežinomas.

Adresatą prašome laišką atsiimti.
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9tuošliiamės saoo tautinėms stooy£(oms.
Ką veikia stovyklų vyriausios vadijos.

BROLIJOS. SESERIJOS.
NUSTATYTAS STOVYKLOS MOKESTIS.
Tautinės stovyklos vadi ja paskutiniame posėdy

je nustatė 1938 metais Įvykstančios tautinės sto
vyklos mokestį. Stovyklos mokestį stengtasi nusta
tyti kiek galima mažesnį, kad visi skautai įstengtų 
jį sumokėti ir kuodidžiausias jų skaičius galėtų su- 
skristi į tautinę stovyklą. Kiekvienas skautas už sto
vyklą turės sumokėti tik 24 litus ir už šį mokestį 
gaus maistą, stovyklos ženklelį, knygelę ir laikraštį; 
be to, galės dalyvauti vietos ekskursijose.

Taigi, mieli skautai, jau dabar pradėkite rinkti 
atliekamus centus būsimai stovyklai.

TAUPYMO KNYGELĖS IR MARKUTĖS.
Brolijos vadi ja jau paruošė taupymo tautinei 

stovyklai taisykles. Netrukus bus išleistos taupymo 
knygelės ir markutės. Markutės bus tokių kainų, kad 
kiekvienas skautas galėtų jų įsigyti ir įlipdyti į tau
pymo knygeles. Skautas, prilipdęs pilną knygelę 
markučių (už 24 litus), turės įteikti ją savo vadovy
bei ir gaus kvitą. Šis kvitas paskiau bus priimamas 
vietoje stovyklos mokesčio. Taupymo knygeles bei 
markutes skautai gaus pas savo draugininkus ar 
tuntininko jas platinti paskirtus asmenis.

RUOŠIAMI STOVYKLOS ŽENKLELIO IR 
PLAKATO PROJEKTAI.

Stovyklos ženklelio ir plakato projektai jau pa
ruošti. Dabar jie peržiūrimi ir taisomi. Brolijos va
di j a rūpinasi, kad stovyklos ženklelis ir plakatas 
būtų simboliški.
NURODYMAI, KAIP RUOŠTIS PASIRODYMAMS 

TAUTINĖJE STOVYKLOJE.
Stovyklos vadijos programų dalis ruošia aplink

raštį dėl pasirodymų, rungtynių ir laužų stovykloje. 
Aplinkraštis greitu laiku bus išspausdintas ir išsiun
tinėtas tuntininkams.

IR JAUNIEJI SKAUTAI DALYVAUS 
TAUTINĖJE STOVYKLOJE.

Stovyklos vadi ja svarsto jaunųjų skautų dalyva
vimą tautinėje stovykloje. Artimiausiu laiku bus 
nustatyta, kiek laiko jaunieji skautai stovyklaus ir 
kiek turės mokėti.

Jaunieji broliukai jau dabar aktingai rengiasi 
skaitlingai dalyvauti 1938 metų tautinėje stovykloje 
ir parodyti skautams bei visai mūsų visuomenei, ką 
jie moka dirbti.

O KAIP JŪS RUOŠIATĖS ŠIOMS STOVYK
LOMS? RAŠYKIT!

STOVYKLOS KOMITETAS.
Visiems skaučių tautinės stovyklos paruošiamie

siems darbams atlikti yra sudarytas specialus komi
tetas, kuriam pirmininkauja vyr. sktn. E. B a r š- 
čiauskaitė. Numatoma, kad daugumas, jei ne 
visos, šio komiteto narių įeis ir į stovyklos vadiją, 
kuri bus sudaryta prieš pat stovyklos pradžią. Ko
mitetas turi ir bendradarbių, kurios atlieka jo pave
dimus ir vykdo nutarimus.

STOVYKLOS MOKESTIS BUS GANA ŽEMAS.
Stovyklos mokestis dar nenustatytas, bet dabar 

svarstomas. Norima nustatyti tokį, kad visos skau
tės galėtų dalyvauti stovykloje. Numatoma, kad jis 
bus gerokai žemesnis, kaip skautų.
KAIP BUS SUSKIRSTYTOS STOVYKLAUTOJOS.

Visa stovykla bus paskirstyta į rajonus, kurių 
numatyti aštuoni. Be to, atskiram rajone stovyklaus 
jaunesniosios skautės. Numatyti šie rajonai: 1) Su- 
davijos — Marijampolė, Vilkaviškis. Kalvarija. Ša
kiai. 2) Dainavos — Alytus, Seinai, Trakai. 3) Šiau
rinės Lietuvos — Šiauliai, Biržai, Žagarė. 4) Pajūrio 
Klaipėda, Pagėgiai, Švėkšna, Tauragė, Jurbarkas. 
5) Žemaičių — Telšiai, Mažeikiai, Raseiniai. 6) Aukš
taičių — Zarasai, Ukmergė, Utena, Rokiškis. 7) Vi
durio Lietuvos — Panevėžys, Kėdainiai, Jonava ir 
8) Kauno.

Kiekvienas rajonas stengsis įsirengti ir pasiro
dyti taip, kad pavaizduotų savo rajono skirtingus sa
vumus : ’ liaudies meną, papročius, tautinius rūbus 
ir kt.

JAU PAKVIESTOS I STOVYKLĄ UŽSIENIŲ 
SKAUTĖS.

Seserijos vadi ja jau pakvietė į stovyklą tarptau
tinį skaučių biurą ir per jį užsienio skaučių organi
zacijas. Iš kiekvienos šalies kviečiama nedaugiau, 
kaip po 12 skaučių. Tik iš Estijos ir Latvijos kvie
čiama po draugovę.

KAS TURI GERŲ NUOTRAUKŲ IŠ 
A. PANEMUNĖS?

Brolijos vyriausios vadijos užsienio skyrius bir
želio mėnesio pradžioje išleis užsienių skautams pro
pagandinį prospektėlį apie skautų II tautinę stovyklą. 
Šiam prospektėliui reikalingos nuotraukos, vaizduo
jančios Nemuno pakrantes, A. Panemunės pušyną, 
pliažo gyvenimą ir kt. Visi, kas turi tokių nuotrau
kų, prašomi ne vėliau gegužės mėn. 25 d. atsiųsti bro
lijos užsienių skyriui. Pasinaudojus galės būti grą
žintos, jei nuotraukos autorius to pageidautų.
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1 pav.

L
Kas keliaudamas iškylon valgio 

paima iš namų, tas yra naujokas. 
Bet kas iš prityrusių skautų ne
moka virti arba blogai išverda — 
ne ką geresnis už naujoką.

Skautas viską daro gerai ir ką 
nors darydamas iš to, ką turi, pa
daro geriausiai.

Jėgoms palaikyti ir gerai nuo
taikai sudaryti reikia gero ir mais
tingo valgio.

Norėdamas išmokti virti, prieš 
iškylą paprašyk skiltininko, kad 
leistų tau virti skilčiai valgį. Bet 
dar prieš tai namie pasipratink.

2 pav.

II.
Tačiau vien mokėjimo gerai vir

ti negana. Verdant reikia laiky
tis dešimtojo skautų įstatų reika
lavimų. Pirmiausiai virėjo rankos 
turi būti išplautos iki panagių. 
Verdant reikia taip žiūrėti švaros, 
kad nei dulkelė neįkristų į valgį. 
Visas liekanas — atmatas mesti 
tiesiog į šiukšlių duobę.

Pavalgius taip pat negalima pa
miršti švaros. Viską reikia taip 
sutvarkyti, kad neliktų nė vienos 
žymelės, kuri galėtų parodyti ki
tiems, kas valgyta.

III.
Tačiau nors ir puikiai mokėsi 

virti ir labai švaros žiūrėsi, sun
kiai seksis gerai pagaminti valgį, 
jei nemokėsi įsirengti tinkamos 
ugniavietės. Dėl to čia duodama 
keletas nurodymų, kaip įsirengti 
ugniavietę.

Paprastą, atvirą, ugniavietę ga
lima padaryti iš trijų skautiškų 
lazdų, jas surišus (1 pav.) ir iš jų 
pastačius piramidę (2 pav.) arba 
iš lazdos ir dviejų dvišakų šakų (3 
pav.), tik reikia žiūrėti, kad šakos 
neužsidegtų.

Toj pusėj, į kurią vėjas pučia 
dūmus, gerai yra pastatyti iš rąs
tų ar akmenų sieną (4 pav.).

Kitos rūšies, uždaros, ugniavie
tės padaromas iš dviejų eilių plytų 
ar akmenų, ant kurių statomas 
puodas (5 pav.), t. y., pasidaro lyg 
tunelis. Toj pusėj, į kurią pučia 
vėjas, jį reikia daryti dvigubai pla-

4 pav.

tesnį (anga tam gale platesnė už 
kito galo angą; 5 pav.).

Minkštoj žemėj ugniavietę gali
ma ir iškasti (6 pav.). Taip pat ir 
čia skylė tam gale, į kur pučia vė
jas, turi būti dvigubai platesnė.

Ilgesnėj stovykloj ne pro šalį pa
sistatyti ugniavietę su kaminu, lyg 
tikrą pečių, kad dūmai kartais „ne
pagardintų“ valgio. Praktišką ka
mino įtaisymą matome 7 pav. 
(statmenas piūvis): tuščioms dė
žutėms nuo konservų reikia iš
plauti dugnus, paskui jas taip su
dėti, kad būtų vamzdis. Aplinkui 
apdėti žemėmis, kad įtaisymas 
tvirčiau laikytųsi.

Be to, visokių rūšių ugniavie
tėms dugną išklojus akmenimis ar 
plytomis, jos duoda daugiau karš
čio.

IV.
Gerokai išalkus nori stipriai už

valgyti. Štai patogus būdas greit 
išsikepti gardžios mėsos.

•) Tiek maždaug mėsos reikia skilčiai.

Reikia paimti 1.600 gramų*) 
veršienos mėsos, 25 gramus drus
kos ir truputį vandens.

Prideginti daug anglių ir į jų 
vidurį įstatyti uždengtą puodą su 
mėsa. Puodą apžerti ir iš viršaus 
anglimis.

Kepimo laikas — kiekvieniems 
500 gramų 20 minučių.

Praėjus pusei kepimo laiko, puo
dą atidengti, mėsą apversti ir api
pilti vandeniu, kuriame yra iš
tirpusi druska. Paskui puodą vėl 
apžerti žarijomis ir baigti kepti.

Mėsos pavalgius ne pro šalį iš
gerti arbatos arba vakarienei rei
kia išsivirti kakavos.

6 pav.

Išvirti skilčiai arbatos reikia 4 
Itr. vandens, 6—8 gr. arbatžolių ir 
cukraus.

Užvirinti vandenį ir įdėti arba
tos. Po 30 sek. puodą nukaisti nuo 
ugnies ir palaukti, kol pritrauks. 
Cukraus dėti pagal skonį.

Verdant skilčiai kakavą, reikia 
100 gramų kakavos ir 200 gramų 
cukraus.

Kakavą gerai sumaišyti su van
deniu, kad nebūtų grumuliukų. 
Pieną užkaisti; kai užvirs, įpilti 
kakavos ir cukraus. Po 10 min. 
išpilstyti į puodelius ir duoti su 
duona.

7 pav.
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ČJolo gca(uo fl
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logcafijai W© melų (1837 - 1937)

Šiandieną fotografuoti gali kiekvienas pilna to žodžio prasme, nes fotografavimas liko toks paprastas dalykas, kad ir kelių metų vaikas gali daryti foto nuotraukas. Deja, ne taip buvo seniau, fotografiją išradus. Tuomet fotografuoti galėdavo tik labai mažas išrinktųjų skaičius, nes fotografavimas buvo labai sunkus ir sudėtingas darbas. Reikėdavo pačiam pasigaminti negatyvinę plokštelę ir net ištisomis valandomis apšviesti kai kurias nuotraukas. 1861 metais, kai vienas mokslininkas — Bisson — panorėjo padaryti ant Montblano kalno viršūnės tris nuotraukas, turėjo pasamdyti 25 nešikus, kurie, pasikeisdami, nuneštų šiam darbui reikalingus įrankius... O šiandien? Šiandieną pasiimi aparatą, kurį galima net delne paslėpti, ir per minutę gali padaryti net keliolika įvairiausių nuotraukų. Štai ką padarė per vieną šimtmetį žmogaus išradingumas. Ir kiek dar jis padarys!Ar žinai, kam mes turime būti dėkingi už šį puikų išradimą, be kurio mums šiandieną, atrodo, ir gyventi būtų beveik neįmanoma? Tikriausiai ne. Na, tai paklausyk.Fotografijos išradimas yra susijęs su dviejų prancūzų vardu. Tai Joseph Ni- cėphore Niėpce ir Louis Jacques Mande 
Daguere. Oficialiu fotografijos išradėju laikomas paskutinysis.Niepce (gim. 1765, miręs 1833 m.) maždaug 1822 — 25 metų laikotarpy išrado būdą pagaminti su kamera - obscura nuotraukas ant poliruotų cinko plokštelių, padengtų plonu sluoksniu, šviesiai jautraus asfalto skiedinio. Tačiau savo išradi-Seniau norėdamas padaryti architektūrinę nuotrauką fotografas galėdavo išsimiegoti kol apšviesdavo negatyvą.

Taip atrodė seniau foto-mėgėjas, eidamas fotografuoti. B mo nepatobulinęs jis 1833 metais mirė. Tai padarė Daguere, kuris ir laikomas fotografijos išradėju.Daguere (gim. 1789 m.) iš profesijos iš pradžių buvo valdininkas, o paskiau pradėjo piešti ir pasidarė dekoratoriumi. Tačiau sykiu jis domėjosi ir fizikos reiškiniais. Dar 1829 metais Daguere sudarė su Niepce sutartį dėl bendro naudojimo ir tobulinimo Niepces išradimo. Pastarajam mirus, Daguere savo bandymus ir toliau tęsė. 1837 metais jis buvo jau tiek toli pažengęs, kad galėjo per 4 minutes padaryti vieną nuotrauką. Tada jis su Niepces sūnumi sudarė naują, galutinę sutartį, pagal kurią šis išradimas bus vadinamas Dagueres vardu.Nuotraukoms gaminti Daguere vartojo sidabruotas plokšteles, kurias paveikus jodo garais susijungdavo sidabras su jodu ir susidarydavo jodo sidabras. Tokias plokšteles jis ryškindavo su gyvsidabrio garais, ir fiksuodavo su valgomosios druskos skiediniu.Dagueres išradimas sukėlė labai didelį susidomėjimą. 1839 m. Daguerei buvo paskirta iki gyvos galvos metinė pensija po 6.000 frankų, o Niepces įpėdiniams po 4.000 frankų, ir už tai šie sutiko leisti prancūzų akademijai šį išradimą paskelbti.Dagueres išrastos fotografijos didžiausias trūkumas buvo tas, kad iš negatyvo 

negalėjo pagaminti pozityvo. Be. to, pa-> gamintas vaizdas buvo sukeistas iš šonų.Paskelbus Dagueres metodą foto nuotraukas gaminti, įvairūs mokslininkai labai uoliai ėmėsi jį ir foto aparatus tobulinti. Ir štai čia atsiranda trečias žmogus, be kurio fotografija nebūtų galėjusi įgyti tą reikšmę, kurią ji turi gyvenime. Tai anglas Fox Talbot. Jis išrado būdą pagaminti fotografinį popierių ir tuo būdu įgalino daryti kopijas. Ir šiandieninio foto popieriaus gamyba pagrinde remiasi Talboto išradimu.Tie trys žmonės išrado fotografavimo pagrindus, o šį meną tobulino ir tebetobulina tūkstančiai žmonių. Sako, kad nė vienas išradimas taip greit ir tiek plačiose masėse nepaplito, kaip fotografiją. Nereikia būti pranašu, kad galėtų pasakyti, kad jau nebetoli tas laikas, kada mes galėsime fotografuoti natūralinėmis spalvomis.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAGALERIJAI PASIRODŽIUS.Skautų Aido Nr. 7 rašėme, kad šio mėnesio pradžioje išeis Kaune žinomo tarptautinio foto žurnalo „Die Galerie“ lietuviškoji laida. Dabar galime pranešti, kad jau išėjo ir pardavinėjamas knygynuose ir kioskuose. Atskiras numeris po 2,75 lt.Teko patirti, kad Kaune šis žurnalas turi labai didelį pasisekimą. To jis ir vertas. Turinys kiekvienam foto mėgėjui įdomus ir aktualus, nuotraukos gražios. Atspausdintas kreidiniame popieriuje ir darbas, turint galvoje mūsų spausdinimo techniką, atliktas švariai.Kas pats gali įsigyti šį žurnalą, nesigailės pirkęs, o kas negali nusipirkti, padarys gerą darbelį, jei patars įsigyti tam, kas gali. Jei provincijoj negalėtų gauti, rašykit leidėjui šiuo adresu: Galerija, 

Kaunas, Laisvės ai. 25.

TAIP NEREIKIA FOTOGRAFUOTI.Kodėl? Dėl to, kad nėra natūralumo. Norėta pavaizduoti darbas, o pavaizduoti skautai, kurie pozuoja prieš foto aparatą.
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2. Bėga Matas atsilošęs, 
Prisivalgęs grikių košės — 
Gandras jam įžnybs — 
Dzibu, dzibu... (ir t. t.).

3. Jau pamatė Matas gandrą, 
Bet išbėgti tenebando — 
Gali nepavyki
Dzibu. ..

4. Dreba Mato rankos, kojos 
Ir pagalbos šaukti nori —

odpie nuis kaso:

„KAIP SKAUTAI IŠGELBĖJO EIGULIŲ MIŠKĄ.

Graži mažiukų skautų pamoka 
suaugusiems ponams.

Vakarykštė giedra ir, galima sakyti, 
karšta diena išvijo miestiečius į lankas ir 
miškus. Nemažas kauniškių būrys, užkan
džiais ir gėrimais nešini, pasirinko poil
siui Eigulių mišką. Daugiau kai pusšim
tis žmonių gulėjo, sėdėjo, tingiai vaikšti
nėjo, kvėpuodami gardų jaunų pušelių 
orą. Kai kurie tylumos ir ramybės iš
troškę kauniečiai raukėsi dėl vaikų ir pa
auglių keliamo triukšmo, krykštavimų, 
bėginėjimų, žaismų: miške buvo, mat, ke
liolika skautų ir šiaip mažuomenės...

Staiga apie 14 valandą iš jauno pušy
nėlio, prieš porą metų pasodinto, pakilo 
dūmai ir liepsna: koks neatsargus rūky
tojas numetė neužgesusį degtuką ar papi
roso nuorūką. Kelių dienų kaitros išdžio
vino miško žolę, kad ji kai parakas degė. 
Liepsna pradėjo smarkiai plisti, naikinda
ma jaunutį gražų pušyną. Poilsiautojai 
pašoko, nusigando, bet ką daryti? Jokių 
gesinimo priemonių niekas neturėjo, jokių 
gesintojų arti nebuvo. Beliko stovėti ir 
rankas sudėjus žiūrėti į liepsnos spartų 
naikinamąjį darbą. Pagaliau, visi poil
siautojai, iš išvaizdos inteligentai, pasilei
do bėgti iš gaisro vietos. Ypač didelį uo
lumą rodė jų žmonos ir bendrai ponios. 
Jos šaukė: „Bėkim iš čia! Ateis policija, 
pradės tardyti, kaip ir kas, nerasi galo! 
Dar įkliūsime“... Daugelis to išmintingo 
patarimo paklausė ir, susigraibstę nuo že
mės užkandžius ir butelius, leidosi nuo 
bėdos šalin.

O miškas degė. Jokios pagalbos iš 
niekur nesimatė; kas ir norėjo griebti 
mišką gesinti, nežinojo, kaip tatai pada
ryti.

Bematant atsirado visai netikėti ge
sintojai. Į darbą, mačiusiųjų liudijimu, 
suaugusiųjų neraginami ir nevadovauja
mi, šoko skautai. Jų tarpe buvo ir visai

O kojelės krypsta krypt 
Dzibu. ..

5. Pasislėpk už kiemo vartų, 
Nes įžnybs tau šimtą kartų, 
Oi smagiai įžnybs
Dzibu. ..

6. Vienas žvirblis pavadino 
Šimtą žvirblių iš lazdyno 
Gandrui nuvaryt 
Dzibu. ..

mažiukų. Skautams į pagalbą atėjo ir 
kita mažuomenė.

Skautų sumanumas ir sugebėjimas pri
vertė ne vieną dar nepabėgusį iš gaisro 
vietos suaugusįjį iš gėdos gerokai nuraus
ti. Mažieji vyrai vieni švarkeliais vilko 
smėlį ir pylė ant žolės, užkirsdami kelią 
ta žole bėgančiai liepsnai. Kiti žalių šakų 
prisilaužę plakė degančią žolę, kiekvienu 
smūgiu ugnį prigesindami.

Netrukus ugnis buvo sustabdyta ir pa
mažu pradėjo gesti.

Kai atbėgo vandentiekio vedėjas ar 
kuris kitas tos įmonės pareigūnas, gali
ma sakyti, vienintelis suaugęs žmogus ak
tingai susirūpinęs nelaime, miško gaisras 
buvo beveik užgesintas. Vandentiekio pa
reigūnas sakėsi, kai tik pamatęs gaisrą, 
šokęs telefonu skambinti Karmėlavon, 
urėdijon, šauktis pagalbos, bet Karmėla
va neatsiliepusi. Tuo tarpu reikalas gais
rą gesinti buvo nepaprastai didelis: besi
plėsdamas gaisras galėjo sunaikinti ir 
elektros liniją, tiekiančią vandentiekiui 
energiją. Kaunas vėl būtų ilgesnį laiką 
likęs be vandens.

Gaisrą užgesinę skautai ir jų mažieji 
talkininkai buvo suprakaitavę, suodini, 
kaip patys negriausieji negrai, bet ir ne
paprastai laimingi. Tai tik jų nuopelnas, 
kad Eigulių miško teišdegė apie ‘/s ha ir 
neatsitiko kitokių nelaimių.

Atsiras įstaigos ir asmenys, kurie skau
tams už tą darbą padėkos.

Mes širdingai jungiamės prie tos pa
dėkos už visuomenės turto apsaugojimą 
ir reiškiame savo džiaugsmą, kad Lietuvai 
augančios jaunosios jėgos jau dabar rodo 
pareigumą, sąmoningumą, susiklausymą, 
drausmingumą, sumanumą ir atvejų atve
jais yra gyvu pavyzdžiu daugeliui tų, ku
rie dedasi suaugę, visai subrendę ir są
moningi piliečiai, bet tikrovėje to nepajė
gia pateisinti“.

Lietuvos Aidas Nr. 201.

Redaktoriaus kampelis

• Visiems, kurie atsiuntė eilėraščių. Eilė
raščių redakcija gauna tiek daug, kad no
rint įdėti į laikraštį visus dėtinuosius, rei
kėtų Skautų Aidą, tur būt, padvigubinti. 
Daugumas eilėraščių į laikraštį nepatenka 
ne dėl to, kad būtų netikę, bet todėl, kad 
stinga vietos. Dėl tos pačios priežasties 
daugelis jų atspausdinama praėjus labai 
daug laiko nuo atsiuntimo. Labai daug 
eilėraščių gauta ir šiomis dienomis. Jų 
redakcija nespėjo net ir peržiūrėti. Ti
kiuosi, kad tai žinodami eilėraščių auto
riai nepyks, jei visai nepamatys Skautų 
Aide savo eilėraščių arba teks ilgiau pa
laukti, kol bus atspausdinti.
• Žodelis korespondentams. Korespon
dencijų redakcija taip pat daug gauna ir, 
žinoma, labai džiaugiasi, kad atsiranda vis 
daugiau skautų ir skaučių, suprantančių 
reikalą painformuoti kitus apie savo vie
netų veiklą ir laimėjimus. Tačiau sykiu 
redakcija turi su korespondencijų įdėjimu 
ir daug rūpesčio — daugumas jų vis tik 
yra perilgos. Redakcija, kaip ir skaityto
jai, nori, kad Skautų Aide rastų vietos 
žinelės apie visų Lietuvos vietų skautų ir 
skaučių veiklą. Jei atsiųstosios korespon
dencijos būtų dedamos visos ištisai, ne
trumpinus, labai maža jų dalis tegalėtų 
patekti į laikraštį. Taip darant, vienų 
veikimas būtų labai plačiai nušviečiamas, 
o apie kitų nė žodelio nepasakoma. Tokiai 
padėčiai esant, tenka korespondencijas 
trumpinti, nors jos ir labai gražiai yra pa
rašytos. Redaktoriui nemalonu, kad rei
kia gražiai parašytą korespondenciją labai 
sutrumpinti, o bendradarbis pyksta, kad 
jo rašinėlį redaktorius „sudarkė“ ir nebe
nori kitą syk rašyti. Tokių nesusipratimų 
lengvai būtų išvengta, jei;

1) bendradarbiai rašytų ne apie kas
dieninio veikimo smulkmenas, bet įdo
mesnius Įvykius, tai, kuo jų vieneto vei
kimas išsiskiria iš kitų ir gali būti įdomus 
žinoti kitiems ar vertas pasekti;

2) rašytų kiek galima trumpiau. Juk 
galima parašyti ir trumpai ir sykiu įdo
miai.

Tai du pagrindiniai prašymai, liečia vi
sus mūsų korespondentus. Dabar dar po
ra žodžių tiems, kurie yra „kalti“:

1) nevėluokit korespondenciją parašyti 
ir išsiųsti. Kuo greičiau įvykį aprašysit ir 
pasiųsit redakcijai, tuo daugiau yra vil
ties, kad korespondencija bus išspausdin
ta artimiausiame numery. Vėlai atsiuntus 
dažniausiai visai nebegalima įdėti;

2) rašykit tik vienoje lapo pusėje (vis- 
tik dar yra tokių, kurie rašo abejose!), 
palikdami paraštes ir aiškiai. Nerašykit 
per daug suglaustai, nes paskiau nėra kur 
įrašyti pataisas.
O Foto mėgėjams. Nuo jūsų, sesės ir bro
liai, priklauso, kad mūsų laikraštis būtų 
gražiai papuošiamas įdomiais skautiškojo 
gyvenimo ir veikimo vaizdais. Atėjo ne
paprastai gražios dienos ir jūs turėsite 
progos padaryti labai puikių nuotraukų. 
Padarę nė dienos nedelsdami siųskit re
dakcijai po 1 egz. tų nuotraukų, kurios 
atrodys tinkamos Skautų Aidui. Kokios 
nuotraukos nesiųstinos, žiūrėkite 209 
puslapy.

•tf: 210
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Lietuvos skautus - es šv. Jurgio 
šventės proga sveikina:

ŽEMĖS BANKAS
ŪKIO BANKAS

Akc. B-vė „METALAS“ ir
Akc. B-vė „PALEMONAS“

Centralinė Lietuvos Pieno 
Perdirbimo B-vių Sąjunga 

„PIENOCENTRAS“
■ Parama

Br. Tilmans ir Ko Akc. B-vė Kooperacijos Bankas

Lietūkis The Shel Company oi 
Lithuania, Ltd.

„Giefuoos ęPfulips“ Akc. B-vė „Neris“

Inž. A. Putrimas ir Ko. Akc. Ger-Ma-Po B-vė

Cukrus stiprina žmogaus sveikatą, užtat labai reikalingas visiems, 
ypač vaikams ir jauniesiems.

Cukrus duoda jėgos
Vartodami cukrų savo gamybos, mes ne tik keliame sveikatingumą, bet ir prisidedame prie savo 

krašto gerovės kėlimo.
Lietuvos cukraus fabrikų savininkas

A Jie. „LIETUVOS CUKRUS“ B ve
Kaunas. Vytauto pr. 33, tel. 2 22 62, 2 2505, 235 54

Jūsų rubai.

Ack. B-vė „DROBĖ“

Gražių spalvų, madnių vilnonių medžiagų kostiumams, paltams, uniformoms, 
sportui ir suknelėms šilkų ir kitų medžiagų, taip pat gatavų rūbų vyrams 
ir moterims parduodama žemomis kainomis „Drobės“ fabriko krautuvėse 
Kaune, Šančiuose, Klaipėdoje, Tauragėje, Šiauliuose, Ukmergėje, Panevėžyje 
ir Marijampolėje. Visose krautuvėse reikalaukite „DROBĖS“ fabriko me

džiagų su antspaudu „DROBĖ“.

, VILNONIŲ GELUMBIŲ FABRIKAS
KAUNAS-ŠANČIAI, Drobės g. 56 Nr. Telef.: Raštinės 4 13 41, Sandėlio 417 03.
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Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

Užd. nr. 3.
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O. Akabo iš Kaimo.

I. St. Šimanas
F. O. Balstutis

Sužinokit šių ponų užsiėmimus.
I

UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 1.

Rebusas.

Papildykit trūkstamas raides ir gaukit 
vieną posakį, kuris buvo įdėtas š. m. „Sk. 
A.“ nr. 5.

UŽDAVINIŲ SPRENDĖJAMS.

Uždavinių sprendimo konkurso kol kas 
nėra, todėl ir uždavinių sprendimus į re
dakciją nesiųskit. Birželio mėn. pradžioje 
„Suk galvą“ skyriuje bus paskelbtas de
šimties konkursinių uždavinių konkursas, 
kuris bus vertinamas taškais.

Tam konkursui naujus sugalvotus už
davinius galite į redakciją siųsti, pažy
mėdami ant voko „Suk galvą“ skyriui.

S.

Užd. nr. 2.

O. Akabo iš Kauno.

Šaradė.

Žibalą ir augalą sudėsi — 
Nuo vabzdžių apsaugą turėsi.

MIKĖS ŠVILPOS NUOTYKIAI

Užd. nr. 4.

L. iš Klaipėdos.

Iškirpkit didžiąsias raides ir gaukit, 
atitinkamai jas sudėję, Lietuvos upės 
vardą.

Šį uždavinį spręsdami nekirpkit rai
des iš „Sk. A.“, taip darydami gadinat 
„Sk. A.“ komplektą, bet perkopijuokit ant

PASIKLAUSI — SUŽINOSI

Kokia baidarė tinka keliauti?

Vasarą noriu keliauti baidare (burine 
ir irkline) Lietuvos upėmis. Tik nežinau, 
kokia baidarė tam dalykui tiktų, ar fa
nerinė ar drobinė, ir iš viso, kokios bai
darės yra geriausios (išskyrus gumines).

Briedis A. S.
— Kelionėms geriausiai tinka guminės 

arba drobinės išardomos baidarės, nes jos 
lengvai pervežamos įvairiomis susisieki
mo priemonėmis. Keliauti geros ir neišar
domos drobinės baidarės, nes, reikalui 
esant, jos lengvai užlopomos. Fanerinės 
baidarės labiau tinka lenktynėms ir nuo
lat gyvenant vienoje vietoje, kur prie eže
ro ar upės, čia pat plaukiojant, nedarant 
tolimesnių kelionių. Fanerinėmis baidarė
mis galima greičiau plaukti, bet kelionėms 
jos mažiau tetinka. Neišardomų drobinių 
baidarių galima gauti skautiškų reikmenių 
tiekimo skyriuje.

Sktn. K. Avižonis.

J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

1. Švilpa kudlų nesikaso, 
Jis medeliui duobę kasa — 
Liepų, uosių, ąžuoliukų 
Pasodins jis šimtą štukų. 
Greit tie medžiai sužaliuos, 
Prie savęs visus vilios!

2. Turi Švilpa ranką tiesią, 
Turi akį žvalią, šviesią — 
Jis medeliui kala kuolą, 
Kiek tik kala, vis papuola, 
Švilpa sukasi vikriai, 
Kala vyriškai, stipriai!

3. Savo gražiąją alėją 
Švilpa saugoja nuo vėjo: 
Moka jis susukti grįžtę, 
Moka medelius pririšti. 
Augs medeliai ir bujos, 
Šiaurės vėjų nebijos!

4. Tu į Švilpą pažiūrėjęs, 
Nesėdėk rankas sudėjęs — 
Puošk sodybą savo nuogą, 
Pataisyk jos vaizdą blogą, 
Būk, kaip Švilpa, toks smagus, 
Čiupk kastuvą į nagus!
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