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LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJOS VADĖS 

ĮSAKYMAI.
Nr. 30.

Kaunas, 1937 m. spalių mėn. 30 d.
Remdamosi L. S. S. statuto 25 straipsniu, Alytaus 

skaučių tunto tuntininkės pavaduotoja tvirtinu skautą 
gimnazijos mokytoją Valentiną ANDRIU KAITYTĘ.

Sktn. K. Žilinskienė, 
Seserijos Vadė.
Sktn. E. Rudienė, 

Vadeiva.

Nr. 32.
Kaunas, 1937 m. lapkričio mėn. 3 d.

. § L
Zarasų skaučių tunto tuntininką paskautininką mo

kytoją Emiliją UŠERAUSKAITĘ, jai pačiai prašant, iš 
tų pareigų atleidžiu.

§ 2.
Remdamosi L. S. S. statuto 25 straipsniu, Zarasų 

skaučių tunto tuntininkės pareigoms eiti skiriu nuo šių 
metų lapkričio mėn. 1 d. vyresną skautininką gydytoją 
Dominiką KESIŪNAITĘ.

Sktn. K. Žilinskienė, 
Seserijos Vadė.
Sktn. E. Rudienė, 

Vadeiva.

Nr. 33.
Kaunas, 1937 m. lapkričio mėn. 3 d.

§ 1-
Kėdainių skaučių tunto tuntininką mokytoją Juzą 

PETRAUSKIENĘ, jai pačiai prašant, nuo š. m. lapkiičio 
mėn. -1 d. iš tų pareigų atleidžiu.

§ 2.
Kėdainių skaučių tunto tuntininkės pavaduotoją mo

kytoją Juzą JATULYTĘ, laikinai ėjusią Kėdainių skau
čių tunto tuntininkės pareigas, iš tų pareigų atleidžiu.

§ 3.
Remdamosi L. S. S. statuto 25 straipsniu, Kėdainių 

skaučių tunto tuntininkės *pareigoms eiti nuo š. m. lap
kričio mėn. 1 d. skiriu paskautininką mokytoją Zuzaną 
SKETERYTĘ.

Sktn. K. Žilinskienė, 
Seserijos Vadė.
Sktn. E. Rudienė,

Vadeiva.
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Redakcija ir administracija:

Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 4. Telefonas 2-65-34.
Redakcija rankraščius taiso savo nuožiūra, jų nesaugo ir 

už skelbimų turinį neatsako.

18 (189) nr. / Kaunas, 1937 m. lapkričio m. 10 d. / XV metai

PIRMOJO LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS 
SURAŠYMO TAISYKLĖS.

1.
Surašymo tikslas yra surinkti apie skautus šių žinių:

I. gyvenamoji vieta, 2. gimimo vieta ir laikas, 3. tautybė, 
4. tikyba, 5. šeimos padėtis, 6. mokslo cenzas, 7. karinė 
tarnyba, 8. užsiėmimas ir pragyvenimo šaltinis, 9. sve
timų kalbų mokėjimas, 10. priklausymas organizacijoms,
II. išbūtas skautų organizacijoje laikas, 12. patyrimo bei 
vyresniškumo laipsniai, 13. pareigos, 14. specialybės ir 
15. stovyklavimas.

2.
1937 metų lapkričio mėnesio 23 dieną surašomi visi 

brolijos nariai: jaunesnieji skautai, skautai, jūrų skautai 
ir skautai vyčiai, studentai skautai, skautininkai, apskri
tai, visi, kas tik priklauso brolijai.

3.
Surašomąjį vienetą sudaro: atskiroji skiltis (valtis, 

būrelis), draugovė (laivas), korporacija, vietininkijos va
di ja, tunto vadija, rajono vadi ja ir vyriausioji brolijos 
vadija ir jiems tiesioginiai priklausantieji jų nariai, ben
dradarbiai ir kiti skautai.

4.
Surašomieji lapeliai yra keturių spalvų: raudoni — 

jaunesniesiems skautams, geltoni — skautams, mėlyni — 
jūrų skautams, violetiniai — skautams vyčiams.

5.
Vyriausioji brolijos vadija iš anksto išsiuntinėja vi

siems surašomiesiems vienetams surašomuosius lapelius 
ir praneša atitinkamiems tuntininkams arba vietinin
kams, kuriems jų žinioje esantiems skautų vienetams, 
kiek ir kokių lapelių yra nusiųsta.

Jei kur būtų nusiųsta per mažai lapelių, tai tuojau 
reikia papildomai jų išreikalauti.

Jei kur trūktų kurios spalvos lapelių, bet atliktų 
kitų spalvų lapelių, tai surašymui galima panaudoti ir 
kitų spalvų lapelius, jų viršuje užrašant reikalingos spal
vos vardą.

6.
Surašomojo vieneto vadas dar prieš 1937 m. lapkričio 

mėn. 23 d. išdalina surašomuosius lapelius jo žinioje esan
tiems skautams. Jei kuris skautas yra kur nors išvykąs, 
vadas pasirūpina jam nusiųsti lapelį ir paaiškinimą, kaip 
jį surašyti.

Skautai, kurie šiuo metu nepriklauso nė vienam su
rašomajam vienetui ir tie skautai, kurie dėl kitii prie- 

(Tęsinys III viršelio puslapy).
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IŠMETU
c

Pirmieji žingsniai.

Lapkričio mėn. 1 d. laikoma Lietuvos skautų organiza
cijos įsikūrimo diena. 1918 metais tą dieną Vilniuje įsi
kūrė pirmasis Lietuvos skautų ir skaučių organizacijos 
branduolis, išsiplėtojęs į Vytauto Didžiojo vardo 
(skautų) ir Birutės vardo (skaučių) draugoves. Tai 
pirmieji dabartinės mūsų skautų organizacijos vienetai. 
Įžymiausias Vilniaus skautų organizatorius buvo dabar gy
venąs Amerikoje Petras Jurgelevičius, žinomų kelių 
skautiškų knygų autorius.

Dar prieš mūsų skautų-čių branduolio įsisteigimą Vil
niuje, anksčiau lietuvių skautų būrelis buvo ir Voroneže 
(Rusijoje), kur buvo lietuvių mokyklų.

Be šio lietuvių skautų vieneto Voroneže, lietuvių skau
tų ir skaučių buvo įvairiuose kituose skautų ir skaučių vie
netuose plačiojoje Rusijoje ir, žinoma, kituose kraštuose, 
kaip tai, Amerikoje, Anglijoje.

Steigti skautus Lietuvoje, karo audrai nurimus, turėjo 
mintį ne vien vilniškiai, bet ir kituose kraštuose išblaškyti 
mūsų jaunuoliai. Vienas tokių entuziastų buvo ir pirmasis 
Lietuvos skautų organizacijos vyriausias skautininkas, da
bar majoras, V. Šenbergas, Maskvoje ir Petrapilyje 
buvęs įžymus skautų veikėjas. Tą savo mintį įgyvendino 
grįžęs į Lietuvą organizuodamas skautus ir skautes Kaune, 
steigdamas Kauno tuntą ir formuodamas visą Lietuvos 
skautų organizaciją.

Prie šių svarbiausiųjų skautų vadų prisidėjo daugelis 
jaunų ir suaugusių žmonių, energingai organizavusių Lietu
vos skautybę nuo pat pirmųjų Tėvynės Nepriklausomo gy
venimo dienų.

Skautų vienetukai steigėsi įvairiose vietose — Kaune, 
Panevėžyje, Šiauliuose, Rietave, Anykščiuose, Utenoje ir k. 
Tačiau iš pradžių tas darbas kiekvienoje vietoje ėjo savo 
keliu. Steigdavo ir vadovaudavo tie patys jaunuoliai, buvę 
kur nors kitur skautais ar tik apie skautus ką girdėję. To
se vietose entuziazmas buvo didelis. Bet ir kliūtys buvo 
stambios. Šiandie Lietuva vieningesnė, kultūringesnė, la
biau išauklėta ir informuota visuomenė. Tada to viso buvo 
tik pati pradžia.

Įsisteigęs Kauno skautų tuntas ėmė burti visą Lietuvos 
skautiją. Jo vadija tapo laikinąja vyriausia skautų vadija.

Dabartinis mūsų sąjungos tarybos pirmininkas dr. J. 
Alekna buvo pirmasis Lietuvos skautų šefas. Jis buvo 
ir skautams remti draugijos pirmininkas.

Kauno tunto steigėjas maj. Šenbergas buvo pirma
sis vyriausias skautininkas. Vyriausiu skautininku jis iš
buvo ligi 1925 m. lapkričio m. 11 d.

Antruoju vyriausiu skautininku, nuo 1925 m. lapkričio 
mėn. 14 d., buvo pulk. M. K a 1 m a n t a s; jis tas pareigas 
ėjo ligi 1930 m. spalių mėn.

Lietuvos skautų organizacijai persitvarkius pagal spe
cialų įstatymą, nuo 1930 m. spalių mėn. vyriausiu skauti
ninku buvo pulk. J. Šarauskas.

Tat visai suprantama, kad pirmosios mūsų skautų ir 
skaučių judėjimo valandos buvo labai sunkios. Ne tik kad 
tada buvo maža vadų, ne tik kad nebuvo literatūros, trūko 
lėšų ir nebuvo beveik jokių medžiaginių sąlygų, — bet ir 
iš viso buvo nepaprastai įtemptos visų jėgos kurti Laisvo
sios Lietuvos gyvenimą. Ir pirmieji mūsų skautai-ės ėjo 
kiek galėdami dirbti tą didįjį tautos darbą. Patys vadai 
(V. Šenbergas, P. Jurgelevičius, A. Valušis, V. Vaitkus ir 
k.) tapo karininkais ir su ginklu rankose, kaip ir daugelis 
kitų jaunuolių, pirmiausia kovojo už Lietuvos laisvę. 
Skautiškam organizacijos darbui galėjo atiduoti minutes, 
kurias atimdavo nuo savo poilsio.

Bet ir visas mūsų skautų darbo entuziazmas formavosi 

ištikimybės ir visiško pasiaukojimo Lietuvai dvasia. Pir
mieji mūsų organizacijos žygiai yra labai artimai susiję su 
Lietuvos atstatymo darbais.

Kaip būtų įdomu ir naudinga surinkti daugiau medžia
gos apie anuos Lietuvos skautijos kūrimosi laikus. Prabėgo 
jau 19 metų. Tada buvę skautai vaikai šiandie, išaugę vy
rais, dirba įvairiose gyvenimo srityse. Kol gyvi žmonės, jie 
daug galėtų padėti nušviesti anų laikų mūsų skautybės 
darbą. Tikėkimės, kad tas reikalas bus įmanomai sutvar
kytas.

Visuomenė remia skautybę.

Vos pradėjus mūsų skautų judėjimui reikštis, skautų 
tėvai ir auklėjimu besidomį žmonės būrėsi ne tik skautybę 
domėtis, bet ir ją remti. Štai dar 1919 metais, dabartinio 
mūsų sąjungos tarybos pirmininko dr. J. Aleknos ir pir
mojo vyriausio skautininko maj. Šenbergo rūpesčiu, 
Kaune įsisteigė „Skautų Paspirties Draugij a“, 
už kelių metų persiorganizavusi į „Skautams Remti 
Draugij ą“. Į šią skautybės rėmėjų organizaciją dėjosi 
nemaža labai svarbių žmonių, norėjusių skautybei padėti 
ir tikrai padėjusių.

Įvairiose vietose, kur buvo skautų ir skaučių, steigėsi 
tos draugijos skyriai ar šiaip kitokiais būdais susidarydavo 
rėmėjų būreliai. Skautybę rėmė tėvai, kunigai, kariškiai, 
mokytojai.

Šalia to veikimo šalininkų būdavo ir kliudytojų. Kai 
kur gimnazijose mokytojų tarybos (nors paskiri mokytojai 
skautus-es ir labai remdavo bei globodavo) neregistruodavo 
vienetų ir neleisdavo skautams-ėms veikti, nes vienur 
skautų-čių darbas būdavęs laikomas per tautiškas, kitur jis 
nebuvęs mėgiamas dėl to, kad įstatuose buvo įrašyta išti
kimybė Dievui... Būdavo ir kitokių kliudymo motyvų.

Šiandie sunku tai suprasti. Bet tuometinis mūsų visuo
menės gyvenimas buvo chaotingas.

Bet skautybę rėmė ne tik paskiri žmonės, ne tik skautų 
rėmėjų organizacija, bet ir daugelis kitų organizacijų ir 
valstybė.

Raudonasis kryžius, bankai, labdaringos ir kitokios 
draugijos stiprino mūsų skautybės pamatus.

1924 m. vyriausybė davė net kelioliką tūkstančių litų 
paramos nusiųsti mūsų skautų vienetą į pasaulinę skautų 
jamboree Danijoje. Valdžia ir kitais būdais (smulkesnėm 
pašalpom, papiginimais važiuoti geležinkeliais, atleidimais 
nuo muitų ir t. t.) rėmė skautų organizaciją.

Tas valstybės valdžios domėjimasis skautybę vis augo 
ir augo.

Skautų organizacija valstybės protektorate.

Ką tik minėjome įvairius momentus, kuriais valstybė 
rėmė skautų judėjimą.

Ypatingai didelės reikšmės buvo įvykis, kada, mūsų 
organizacijos vadovybės kviečiamas, tuometinis Lietuvos 
Respublikos Prezidentas p. A. Stulginskis sutiko būti 
Lietuvos skautų šefu ir tas pareigas iš dr. J. Aleknos pri
ėmė 1925 m. balandžio m. 19 d.

Naujasis Šefas p. Stulginskis tas pareigas ėjo, ir nebe
būdamas Respublikos Prezidentu, ligi 1930 m. spalių mėn., 
kada pertvarkytos Lietuvos skautų sąjungos šefu tapo J. E. 
Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.

- Švietimo ministerija, taip pat krašto apsaugos ir kitos 
ministerijos, visą laiką širdingai remia ir palaiko skautų 
organizacijos darbą. P. Švietimo Ministeris yra skautų 
sąjungos globėjas.

Kad Valstybės Prezidentas yra mūsų skautų Šefas, 
Lietuvos skautijai tas turi ypatingai didelės reikšmės ir sa
vo tėvynėje ir visame pasaulyje.
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Mūsų skautybė tarnauja Lietuvai.
Visas tas ilgas mūsų skautiško veikimo kelias turi svar

biausiąjį tikslą — tarnauti Lietuvai ugdant jaunąją Lietu
vos kartą pagal moderniškiausią skautybės auklėjimo 
sistemą.

Tas didelis siekimas nėra tušti žodžiai. Pats tikras 
skautų organizacijos darbas išvarė gilią vagą, kuri yra ryški 
visame Lietuvos gyvenime.

Kiek dešimčių tūkstančių jaunimo išėjo skautybės mo
kyklą. Šiandie tie žmonės, dirbdami įvairiose srityse, savo 
praturtinta asmenybe kuria Lietuvos laimei.

Kiek įvairių kultūrinio ir auklėjimo darbo dalykų (sto
vyklavimas, darbai, tarnavimas artimui, motinos diena, iš- 
kylavimas, neturtingiems eglutės, fotografijos kultūra, žai
dimai vaikams ir t. t. ir t. t.) yra įsigalėję tik skautų judė
jimo dėka.

Šiose eilutėse negalime net ir trumpiausiai priminti nė 
didžiojo mūsų skautybės darbo faktų, nė surašyti tos dau
gybės skautiško gyvenimo didvyrių vardų, nė apskritai at
pasakoti savo skautybės istorijos santraukos.

Tai galės būti atlikta kitąmet — 1938 metais, minint 
mūsų organizacijos 20 metų jubiliejų.

Norėtumėm, kad šiam jubiliejui tinkamai sukrustų 
visi skautai ir skautės. Norėtumėm, kad į skautišką gyve
nimą realiau pažvelgtų visi skautybės draugai ir ypatingai 
buvę skautai-ės!

Tada mūsų skautybė, paminėjusi savo dvidešimties 
metų jubiliejų, galėtų dar didesne jėga ir kūrybine galia 
uoliau tarnauti jaunimo laimei ir Lietuvos labui.

Baltasis Juodvarnis.

V r. M i c k a i t ė.

19 metų
Devyniolika metų jau sukako, 
Kaip skamba mūs šūkis „Budėk“. 
Devyniolika metų mūs širdys vis sako: 
„Tėvynei ir artimui savo padėk“.

Devyniolika metų, kaip mes įsikūrėm 
Pradėdami Vilniuje į skautų eiles burtis, 
Devyniolika metų puriname tėviškės dirvą, 
Padėdami naują gyvenimą kurti.

O Vilniau! O Širdie! Tu mūsų antroji, 
Neliūski, neverki, bet būki kantrus, 
Mes, skautai ir skautės, drąsiai užsimojom 
Ties Tavimi išvysti puikius Vilijos krantus.

Ar gulsim, ar kelsim, Tave vis atminsim. 
Tu mūsų širdyje ir mūsų sieloj, 
Mes praeitį bočių tenai atgimdysim, 
Minėsime Tave kasdienėj maldoj!

♦ III W(IJC)S I A.SH < I II ♦
NEJAUGI MES IŠSISKIRSIME?

Pradėjome „Skautų Aido“ prenu
meratos 1938 metams rinkimo talką. 
Skaitytojui tai jokia naujiena. To
kia talka kasmet įvyksta. Kasmet 
ateina pas jį, su užsakymų knygele 
rankoje, platintojas ir, dėstydamas 
tuos pačius, jau daug sykių girdėtus, 
argumentus, įtikinėja atiduoti jam du 
sidabrinukus, kurie ne vienam gana 
sunkiai įgyjami, kad ateinančiais 
metais laikraštis jį vėl lankytų. Skai
tytojas girdi „seną giesmelę“ apie 
tai, kad jo moralinė esanti prievolė 
palaikyti savo organą ir t. t.

Taigi skaitytojo gyveniman laik
raščio platinimo talka beveik nieko 
nauja neįneša. Kitaip yra mums — 
redaktoriui ir administratoriui. Mums 
ji suteikia daug naujo darbo, daug 
rūpesčių. Ir kuo arčiau šios talkos 
pabaiga, tuo neramiau plaka abiejų 
širdys. Platinimo talkos metu redak
torius beveik kasdieną užbėga pas 
administratorių ir teiraujasi:

— Na, kaip sekasi, ar daug naujų 
užsakymų gavai? Kažin kiek prenu
meratorių šiemet turėsime?

— Tai kažin, kaip čia šiemet eisis 
— kol kas prenumeratos neplaukia 
taip, kaip turėtų... — kartais iš
girstu liūdnoką administratoriaus 

balsą. Ir priešingai — yra dienų, 
kada, vos tik duris pravėrus, admi
nistratorius nušvitusiu veidu neklau
siamas šaukia:

— O, šiandieną gavau visą šimtą 
užsakymų!

Sunku jums, mielieji skaitytojai, 
įsivaizduoti, kaip nesmagu adminis
tratoriui, kai jis nieko džiuginančio 
negali pasakyti redaktoriui, ir kaip 
jaučiasi redaktorius, kuris tikisi, kad 
ateinančiais metais skaitytojų skai
čius turėtų padidėti, kai jis pamato 
toli gražu neoptimistišką administra
toriaus veidą.

Nerami nuotaika viešpatauja re
dakcijoj ir administracijoj laikraš
čio platinimo talkos metu. Kodėl 
taip yra? Priežastis yra ne viena. 
Žinoma, nemaža sveria asmeniški 
motyvai. Jei prenumeratorių skai
čius auga, redaktorius mano, kad 
skaitytojai lakraščiu patenkinti ir tai 
jam, aišku, malonu. O jei skaityto
jų skaičius mažėja, redaktorius jau
čiasi dėl to daugiausiai kaltas ■— ma
no, kad blogai tvarkė laikrašti. Ro
dos, darai visa, ką esamose sąlygose 
gali, kad laikraštis būtų įdomus, 
skaitytojai būtų patenkinti, pri- 
trauktumei naujų, o čia nėra taip, 
kaip nori ir gana. Nesmagu, rūpi, 
kodėl skaitytojai laikraščiu nepaten

kinti. Taigi laikraščio platinimo tal
kos eiga redaktoriui iš dalies turi jo 
darbo įvertinimo reikšmę.

Tačiau iš tikrųjų tie asmeniško 
pobūdžio motyvai yra mažmožis. Yra 
daug svarbesnė priežastis, kuri ver
čia redaktorių rimtai susirūpinti, jei 
laikraščio platinimo talka nelabai 
sėkmingai vyksta. Tai sunki mora
linė atsakomybė, kuri gula ant jo, 
kaip laikraščio tvarkytojo, pečių. 
Manau, kiekvienam suprantama, kad 
iš tų pajamų, kurias „Skautų Aidas“ 
gauna iš savo prenumeratorių, jis ne
gali išsilaikyti ir sąjunga vistik turi 
pridėti pinigų, nors jų jai ir labai 
stinga. Tenka atsisakyti nuo dauge
lio kitų, svarbių ir naudingų reikalų, 
kad laikraštis savo kaina būtų vi
siems skaitytojams prieinamas. Tai 
rodo, kiek daug svarbos laikraščio 
leidimui teikia mūsų sąjungos vado
vybė. Jei skaitytojų skaičius auga, 
sąjungai mažiau reikia pridėti pinigų 
prie laikraščio leidimo, o jei jis ma
žėja — daugiau. Pasakyk, sese, bro
lau, ar tokiai padėčiai esant. Tau, 
jei būtumei redaktoriumi, neplaktų 
neramiai širdis laikraščio platinimo 
talkos metu?

Turiu atvirai pasakyti, kad ypač 
neramu pradedant šių metų talką. 
Yra pagrindo manyti, kad ateman-
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Čiais metais skaitytojų skaičius gali 
ne tik nepadidėti, bet net sumažėti. 
Juk ateinančiais metais įvyksta mū
sų tautinės stovyklos, kurioms tau
pyti pinigus „Skautų Aidas“ išsijuo
sęs skatina... Ar neatsiras tik pre
numeratorių, kurie pagalvos: „Ver
čiau nebeprenumeruosiu „Skautų 
Aido“ ateinantiems metams. Keturi 
litai — nemaža suma. Geriau ati
dėsiu juos tautinei stovyklai“. Taigi, 
ar neskatina tik jus „Skautų Aidas“ 
taupyti savo paties nenaudai?

Ką aš galėčiau pasakyti tiems, ku
rie taip galvotų? Pasakyčiau, kad jie 
klysta ir, manau, neapsirikčiau taip 
galvodamas. Tautinėse stovyklose 
dalyvauti, žinoma, labai svarbu. 
„Skautų Aido“ ir yra nuoširdžiausias 
nora^ kad į tautines stovyklas galėtų 
atvykti kuo didžiausias skaučių ir 
skautų skaičius. Bet tie keturi li
tai, kuriuos sumokėsi už „Skautų 
Aidą“, negali nulemti dalyvavimo 
tautinėje stovykloje. Kas įstengs 
sutaupyti ar kaip kitaip įsigyti dvi, 
tris dešimtis litų, tas, truputį dau
giau įtempęs jėgas, įstengs gauti ir 4 
litus už „Skautų Aidą“.

Manau, visi puikiai suprantame, 
kas yra organizacijai laikraštis. Yra 
organizacijų, kurios net verčia na
rius užsisakyti savo organą. Skautų 
organizacija to nedaro, nes mes taip 
auklėjamės, kad viską neverčiami 
darytumėm. Ir negalime būti lokie 
trumparegiai, kad atėjus tautinėms 
stovykloms visa kita užmirštumėm, 
per vienus metus sugriautumėm tai, 
ką per kelioliką metų visi atsidėję 
kūrėme. Tautinės stovyklos praeis, 
o laikraštis liks. Susmukdinti jį ne- 
siprenumeruodami galime per vie
nerius metus, o padaryti naudingu ir 
įdomiu reikia daug metų. Klaidą 
lengva padaryti, bet labai sunku ją 
atitaisyti. O užmiršdami savo laik
raštį, padarytumėm labai sunkiai 
pataisomą klaidą.

— Žinoma, tai teisybė. Bet kodėl 
turiu visa tai pakelti ant savo pečių 
aš, skaitytojas? Platintojas gauna 
dovanų, jei surenka daug prenume
ratorių, draugininkui garbė, jei jo 
draugovės skautų daugumas laikraš
tį prenumeruoja, o redaktorius, tu
rėdamas daug skaitytojų, didžiuojasi, 
nes mano, kad tai jo nuopelnas — 
gerai laikraštį tvarko. O kas man, 
skaitytojui? Aš turiu mokėti pinigus 
už nevisada man įdomų laikraštį. 
Man visi tik sako: „Tu turi nario liu
dijimą įsigyti. Tu privalai uniformą 
įsitaisyti. Tu turi laikraštį užsipre
numeruoti“... Ir visi kartoja tą patį 
argumentą — kitaip nebūsi geras 
skautas. O aš, rodos, skautas esu ne
blogas. Būčiau dar geresnis, bet iš 
kur man paimti pinigų? — galimas 
dalykas, jog taip pagalvos ne vienas 

skaitytojas, Šias mano mintis skai
tydamas.

Pradėjome atvirai kalbėtis, tai ir 
būkime atviri iki galo. Argi iš tik
rųjų manai, kad platintojas laik
raštį platina tik dėl to, kad daugiau 
skaitytojų suradęs galėtų gauti do
vaną, kurią jam už tai skiria admi
nistracija, ar draugininkui rūpi tik 
tai, kad jo vienetas išsiskirtų iš kitų, 
o redaktorius galvoja, kad jo nuo
pelnas, jei laikraštis turi daug skai
tytojų?

Ne, sese, brolau! Redaktorius nėra 
tiek naivus, kad nesuprastų, jog dau
gumas skaučių ir skautų laikraštį 
prenumeruojasi ne vien dėlto, jog jis 
jiems įdomus. Tuntininkas ir drau
gininkas mielai sutiktų pasidalinti su 
Tavimi savo garbe, kuri jam tenka, 
jei jo skautai pasirodo suprantą skau
tiškos spaudos palaikymo ir skaity
mo reikšmę, o platintojas, nė kiek 
nesigailėdamas, atsisakytų nuo do
vanos, kurią jis gal gaus ar negaus, 
jei kas nuimtų nuo jo pečių tą sun
kią naštą, kurią jam tenka pakelti 
iki jis sumedžioja reikiamą prenu
meratorių skaičių ir surenka iš jų 
pinigus. ..

Platintojams dovanų administra
cija skiria ne dėl to, kad už jų var
gą atlyginti — jis sunkiai atlygina
mas. Be to, dovaną gaus gal tik kas 
dešimtas platintojas, o šimtai nieko, 
be vargo, neturės. Tomis kukliomis 
dovanomis, kurias skiriame platinto
jams, norime tik parodyti, kad ver
tiname jų darbą ir vargą. Šiaip gi 
visi mes — ir platintojai, ir draugi
ninkai ir laikraščio bendradarbiai — 
atliekame savo pareigą. Kas vyres
nis, neša sunkesnę naštą, kas jau
nesnis — lengvesnę. Dalyvavimas 
organizacijoje visiems uždeda pa
reigų — ir mažiesiems ir suaugu
siems. Visi sudarome vieną didžiulę 
šeimą ir visi turime rūpintįs jos ben
draisiais reikalais, jos gerove.

Pradžioje papasakojau, kaip jau
čiasi redaktorius laikraščio platini

oooo<xxxxx20oooooooocoooocoooooooccocooooocccoooc<xxx:cx^xxx^oooooooo<xx»ooocooooooooooooooooooooooocoooooooc

Kas dar negavo knygos „Vado Pašėke“, nedelsdamas tepraneša skautiškosios 
spaudos administracijai savo adresą ir knyga tuoj bus jam išsiųsta.

Knygą nemokamai gauna visi 1934 metų „Skautų Aido“ prenumeratoriai, tik 
administracija knygos negali siųsti, kol negauna naujo adreso. Siunčiant pre
numeratoriams senaisiais adresais dažniausia knygos grąžinamos atgal neįteiktos, 
nes daugumas yra pakeitę savo gyvenamąsias vietas.

Kitas „Skautų Aido“ numeris išeis lapkričio mėn. 25 d. mūsų kariuomenės 
šventės ir Latvijos nepriklausomybės sukaktims paminėti. Medžiagą šiam nume
riui prašytumėm atsiųsti redakcijai iki lapkričio mėn. 18 d. Pageidautina būtų 
gauti apsakymėlių, vaizduojančių karių ir skautų santykius ar skautus tėvynės gy
nimo arba pasiruošimo ją ginti darbe.
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mo talkai vykstant. Kuriam tikslui 
tai pasakojau? Žinoma, ne dėl to, 
kad skaitytoją sugriaudinti ir jis, 
dviejų „nelaimingųjų“ (redaktoriaus 
ir administratoriaus) pasigailėjęs 
laikraštį užsiprenumeruotų — girdi, 
užsiprenumeruosiu jau, tik judu, 
vargšeliai, nesinervinkit. Ne, mie
las skaitytojau! Laikraštis — ne ma
no „krūmelis“. Jis mūsų visų, tik man 
ryšium su juo sunkesnė, kaip jums, 
našta teko. Redaktoriai keitėsi iki 
šiol ir keisis toliau, o laikraštis liks. 
Neamžinos ir mano čia dienos. Iš 
visų buvusių redaktorių aš, tur būt, 
trumpiausiai šeimininkausiu šioje 
pastogėje. Papasakojau jums atvirai, 
ką jaučiu galvodamas apie laikraš
čio ateitį, kad žinotumėt, jog sėdėti 
garbingoje redaktoriaus kėdėje ne- * 
taip jau labai malonu... Jūs jaučia
tės turį teisės reikalauti, jog redak
torius, tvarkydamas laikraštį, pada
rytų visa, ką gali, ką sugeba, kad 
laikraštis būtų naudingas ir įdomus. 
Jūsų teisė to reikalauti. O mano . 
teisė jums priminti, kad jūsų pareiga 
šiame darbe man padėti. Kas negali 
kitaip padėti, turi prisidėti nors laik
raštį sau užsiprenumeruodamas ir 
kitą paskatindamas tai padaryti.

Redaktorius nepažįsta daugumos 
savo skaitytojų, o vistik jie jam kaž
kaip artimi, savi. Redaktorių su 
skaitytoju suriša laikraštis. Laikraš
čio dėka juodu jaučiasi vienas ki
tam artimi, bičiuliai. Kiekvienas 
laikraščio skaitytojas — redaktoriui 
„savas žmogus“. Malonu jam, kai 
laikraščio, jų — redaktoriaus ir skai
tytojo — bendro kūrinio bičiulių 
skaičius auga ir liūdna, kai kurio 
nors netenki. Daugumas jūsų daug 
metų buvote „Skautų Aido“ bičiu
liais. Ir dabar, kada ateina „Skau
tų Aido“ (15 metų sukakčių) ir visos 
mūsų sąjungos (20 metų) jubilieji
niai metai, nejaugi mes išsiskirsime? 
Aš manau, kad ne! O ką galvoji Tu, 
mielasai skaitytojau?
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Pirmojo brolijos surašymo reikšmėMūsų brolija, kaip ir kiekviena kita organizacija, norėdama sąmoningiau nustatyti savo darbo kryptį, geriau parinkti savo narių reikalams ir psichologijai pritaikintus darbo metodus, turi gerai pažinti savo narių visumą, tos visumos būdingąsias žymes, būtent: kokios amžiaus grupės brolijoje yra vyraujančios, koks tautybių ir tikybų skaičių santykis, kiek kurio mokslo, verslo yra narių, kaip brolijos nariai pasiskirstę vietovėmis, kur didesnis narių susispietimas, koks patyrimo ir vyresniškumo laipsnių ir pareigų grupių santykis ir d. k.
Tikras brolijos narių visumos pažinimas reikalingas 

ne tik tvarkant ateities darbus, bet taip pat labai Įdomus 
ir užbaigiant kurio laikotarpio darbus. Tada kaip tik įdomu pamatyti, kokios sudėties organizacija yra pasiekusi per praėjusį laikotarpį. Mūsų brolijos gyvenime toks momentas dabar ii’ yra atėjęs: štai, netrukus sueina 20 metų Nepriklausomajai Lietuvai, kurios prieglobstyje mūsų skautija gimė, išaugo ir veikė, ir taip pat 20 metų sueina pačiai mūsų skautijai.Apie brolijos narių sudėtį reikalingų žinių galima gauti nevienu būdu, tačiau, kaip tikslingiausias, pasirinktas tiesioginio surašymo kelias. Toks surašymas mū
sų brolijoje daromas pirmą kartą. Reikia, kad mūsų su
rašymas pasisektų: kad surašymo lapus surašytų visi 
skautai ir kad surašymo lapuose būtų surašyti tikri atsa
kymai. O tas pareina nuo mūsų pačių. Pirmiausiai, vadai turi išdalinti surašymo lapus visiems savo vieneto skautams, gerai išaiškinti lapų surašymo tvarką ir klausimų turinį, iš visų užpildytus lapus surinkti ir patikrinti. Antra, patys skautai taip pat turi žiūrėti, kad gautų surašomuosius lapus, turi gerai įsigilinti į surašymo taisykles, išsiaiškinti neaiškumus, sąžiningiausiai surašyti atsakymus ir lapus įteikti savo vadui. Jeigu kuris skautas tuo metu nepriklausytų jokiam vienetui ir iš niekur negautų surašomojo lapo, blogiausiu atveju, gali nusirašyti šiame „Skautų Aide“ atspausdintąjį surašymo lapą, surašyti atsakymus ir prisiųsti artimiausiam tuntininkui ar vietininkui, kuris atsiųs į centrą.Brolijos gyvenime vyksta nuolatinis narių judėjimas, narių sudėties pasikeitimas, nes nuolat vieni į broliją įstoja, kiti išstoja ir dėl to įvairiais laiko momentais keičiasi jos narių skaičius; laikui bėgant, kiekvienas asmuo sensta — dėl to keičiasi amžiaus grupių santykis; laikui bėgant, įgyjami nauji patyrimo ir vyresniškumo laipsniai — dėl to keičiasi patyrimo ir vyresniškumo laipsnių grupių santykis; ir t. t. Kadangi surašymas turi atvaizduoti visos brolijos būklę tik vienu kuriuo laiko 
momentu, nustatyta skaitomoji diena ir kritiškasis momentas. Skaitomoji diena pasirinkta lapkričio mėn. 23 — mūsų kariuomenės įkurtuvių diena. Šios dienos pasirinkimas simbolizuoja mūsų pastangų ir darbų paskirtį tautos ir valstybės stiprybei ir apsaugai. Tik šios, t. y. 
lapkričio mėn. 23 dienos stovį turime užfiksuoti surašo
muose lapuose ir tuo parodyti, kokie esame ir ko iš mūsų ateity galima laukti. Kadangi ir vienos dienos eigoje įvyksta pakitimų, tai nustatytas, vadinamasis, kritiškasis momentas — skaitomosios dienos 12 valanda. Tai reiškia, kad surašyti reikia tik tų įvykių rezultatus, kurie įvyksta tą dieną prieš 12 vai., o kas įvyksta po — neberašoma. Taip, pav., jei kas tą dieną įgys aukštesnį patyrimo laipsnį prieš 12 vai., tuos duomenis įrašo į surašymo lapą; jei po 12 vai. — neįrašo; jei kas įstos į broliją nariu prieš 12 vai. — užpildo lapą, o jei po 12 vai. — nebeužpildo; jei išstos iš brolijos prieš 12 vai. — nebe- užpildo lapo; jei išstos po 12 vai. — užpildo ir t. t. Vadinasi, surašomos žinios turi atitikti visos brolijos stovį, 
koks jis bus š. m. lapkričio mėn. 23 d. 12 vai. Iš to seka, 

kad surašomuosius lapus galima pradėti užpildyti tik tą 
dieną 12 vai. pasibaigus. Jei negalima lapų surašyti prieš skaitomąją dieną ir prieš kritiškąjį momentą, tai taip pat nepatariama per daug ilgai atidėlioti lapo surašymo 
ir po kritiškojo momento. Pastebėta, kad juo vėliau lapas surašomas, tuo daugiau netikrų žinių įrašoma, nes pamirštamas kritiškojo momento stovis.Broliai, sąžiningai ir skautiškai atlikime savo prievolę! V. sk. K. Palčiauskas.

Sutrauktas surašymo lapelio pavyzdys.
Surašyk 1937 m. lapkričio mėn. 23 d. 12 vai. stovio žinias! 

PIRMASIS LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS SURAŠYMAS 
1937 m. LAPKRIČIO MĖN. 23 d.

Skauto lapelio Nr. (rašoma iš kontrolinio lapo). Tuntas, draugovė, skiltis. Skauto pavardė ir vardas. Gyvenamoji vieta (miesto, miestelio ar kaimo pavadinimas). C
A. BENDROSIOS ŽINIOS.1. Gimimo vieta: apskritis, valsčius arba miestas, kaimas; jei gimimo vieta yra ne laisvoje ir ne okupuotoje Lietuvoje, tai ir gimimo šalis. 2. Gimimo laikas: metai, mėnuo, diena. 3. Tau

tybė. 4. Tikyba. 5. Šeimos padėtis: nevedęs, vedęs, našlys, per- siskyręs (atitinkamą žodį pabraukti). 6. Mokslo cenzas: savamokslis, nebaigęs pradžios mokyklos, baigęs pradžios mokyklą, baigęs viduriniosios (gimnazijos) ........ klases, baigęs viduriniąjamokyklą (gimnaziją), nebaigęs aukštojo mokslo, baigęs aukštąjį mokslą (atitinkamai pabraukti). 7. Ar tarnavo kariuomenėje: (taip, ne). Jei tarnavo, tai kurį karinį laipsnį yra įgijęs (nurodyti laipsnį). 8. Pragyvenimo šaltinis. 9. Užsiėmimas. 10. Kurio
mis, be lietuvių, kalbomis gali susikalbėti: rusų, lenkų, vokiečių, latvių, anglų, prancūzų, esperanto ir kuriomis kitomis (atitinkamus žodžius pabraukti arba dar įrašyti). 11. Kurioms orga
nizacijoms priklauso ir kokias pareigas jose eina: (nurodyti organizacijų pavadinimus ir jose einamąsias pareigas).

B. SRAUTINĖS ŽINIOS:12. Įstojo Į skautų organizaciją: metai, mėnuo, diena. 13. Pa
tyrimo laipsnis: jaunesniųjų skautų: kandidatas, III laipsnio, II laipsnio, I laipsnio; skautų: kandidatas, III laipsnio, II laipsnio, I laipsnio; jūrų skautų: kandidatas, III laipsnio, II laipsnio, I laipsnio; skautų vyčių: kandidatas, skautas vytis, prityręs skautas vytis (atitinkamą laipsnį pabraukti). 14. Vyresniškumo 
laipsnis: paskiltininkis, pavaltininkis, skiltininkas, valtininkas, vyresnysis skiltininkas, vyresnysis valtininkas, paskautininkis, skautininkas, vyresnysis skautininkas, neturi vyresniškumo laipsnio (atitinkamai pabraukti). 15. Pareigos skautų organiza
cijoje: (įrašyti kurias pareigas eina). 16. Turi specialybes: (įrašyti kurias). 17. Ar yra stovyklavęs: (taip, ne). Jei yra, tai keliose stovyklose (įrašyti stovyklų skaičių) ir kiek iš viso dienų (įrašyti dienų skaičių).1937 m. lapkričio mėn. 23 d.(Davusio žinias parašas).(Patikrinusio žinias parašas).

TALKA, KURIĄ TURIME GREIT ĮVYKDYTI.
Nuo lapkričio mėn. 15 d. pradedame skautiško

sios spaudos platinimo talką, kurią galutinai baigsi
me ateinančių metų kovo mėn. 1 d. Turėdami prieš 
akis tuos darbus, kurie mūsų laukia ryšium su tauti
nėmis stovyklomis, šią talką turime greičiau baigti 
kaip kitais metais. Neabejojame, kad visi mus šioje 
talkoje parems.

Užsakymų knygutės (geltonos spalvos) sykiu 
su lydraščiu, kuriame išdėstyta trumpa redaktoriaus 
„deklaracija“, kaip bus ateinančiais metais tvarko
mas „Skautų Aidas“, ir administracijos paaiškinimai 
apie platinimo sąlygas, jau siuntinėjamos vienetų 
vadams.

:::::: 406 <
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Kaip surašyti skautų surašymo lapelius
Lapelis turi būti aiškiai ir švariai ra

šalu surašytas 1937 m. lapkričio m. 23 d.
Lapelius surašo visi Lietuvos skautų 

brolijos nariai. Kiekvienas skautas surašo 
tik vieną lapelį.

Raudonos spalvos lapelius surašo jau
nesnieji skautai, geltonos spalvos — skau
tai, mėlynos spalvos — jūrų skautai ir 
violetinės spalvos — skautai vyčiai.

Skautininkai užpildo skauto lapelį 
(geltoną), o jei yra davę skauto vyčio 
įžodį — vyčio (violetinį).

i Tie asmens, kurie nėra davę jokio 
skautų įžodžio, o eina skautų vadų parei
gas, užpildo skautų vyčių lapelį — viole
tinės spalvos.

Jei kuris skautas dėl ligos ar kitos ku
rios priežasties negalėtų pats surašyti la
pelio, tai jis turi paprašyti tatai atlikti sa
vo vadą, kitą kurį skautą arba savo šei
mos narį.

Visi surašomieji duomenys (atsakymai 
į klausimus) turi atitikti 1937 m. lapkri
čio 23 d. 12 vai. stovį.

Antgalvis. Lapelio antgalvį surašo vie
neto vadas.

1 klausimas. Jei gimimo vietos pava
dinimas dabar yra kitoks, tai reikia ra
šyti dabartinis pavadinimas. Nežinant 

dabartinio pavadinimo, jis rašomas kaip 
seniau buvo vadinamas.

fi klausimas. Savamoksliu laikomas tas, 
kuris, nelankydamas mokyklų, pats ar ki
tų padedamas, yra prasilavinęs. Nebai
gusiu pradžios mokyklos — tas, kuris dar 
tebelanko pradžios mokyklą arba yra bai
gęs tik kelis jos skyrius. Baigusiu pra
džios mokyklą — tas, kuris yra baigęs 
visą pradžios mokyklą arba prie viduri
niųjų mokyklų (gimnazijų) esančius prie- 
klasius. Baigusiu viduriniosios mokyklos 
tam tikrą klasių skaičių — tas, kuris yra 
baigęs gimnazijos ar jai lygios mokyklos 
tam tikrą klasių skaičių. Baigusiu vidu
riniąja mokyklą — tas, kuris yra baigęs 
gimnaziją ar jai lygią mokyklą. Nebai
gusiu aukštojo mokslo — tas, kuris eina 
aukštąjį mokslą. Baigusiu aukštąjį mokslą 
— tas, kuris yra baigęs universitetą ar 
kitą aukštojo mokslo įstaigą ir įgijęs bai
gimo diplomą.

7 klausimas. Karinis laipsnis žymimas 
tas, kuris yra įgytas kariuomenėje arba 
jau esant atsargoje.

8 klausimas. Čia reikia nurodyti iš ko, 
kokiomis lėšomis pragyvenama, pav., tė
vų išlaikomas, pamokos, tarnyba ir pan.

9 klausimas. Mokiniai ir studentai, ne
turį kito užsiėmimo, į šį klausimą atsa
kydami, žymi moksleivis.

Apskritai, atsakant į šį klausimą, ne
užtenka atsakyti: valdininkas, tarnauto
jas, amatininkas, darbininkas ir pan., bet 
reikia konkrečiai nurodyti ir darbo sritį, 

Pav., valdininkas turi rašyti: pradžios 
mokyklos mokytojas, akcizo revizorius, 
policijos valdininkas, paštininkas, girinin
kas, apylinkės teisėjas ir pan.

Tarnautojas turi rašyti: savivaldybės 
tarnautojas, prekybos įmonės tarnautojas, 
banko tarnautojas ir pan.

Amatininkas turi rašyti: siuvėjas, kir
pėjas, kalvis, kurpius ir pan.

Darbininkas turi rašyti: statybos dar
bininkas, žemės ūkio darbininkas, pra
monės darbininkas ir pan.

Karo tarnyboje esančiais laikomi visi 
kariai, išskyrus karinę prievolę atliekan
čius.

12 klausimas. Įstojimo į skautų orga
nizaciją data laikoma ta, kada įsirašydino 
į skautus, vistiek ar į jaunesniuosius ar į 
vyresniuosius.

13 klausimas. Patyrimo laipsnis tegali 
būti žymimas vienas.

17 klausimas. Stovykla laikoma broli
jos dalinio ar skautų vieneto išvyka į vie
ną kurią vietą ne trumpesniam, kaip 5 
dienų laikui.

odinejuko-s
K. Laucius

(Lbetuvuj, sIcauLą lįimtbi&į.

Esu tikras, kad ne vienas, paskaitęs 
šio rašinio antraštę, pagalvos: „Na, šį 
syk ėmė žmogus ir „nusirašė“. Kokią 
ten „Amerikos Lietuvą“ išsigalvojo? 
Iki šiol apie tokią šalį nieko negirdė
jau“. ..

Tiesa, tokio krašto jokiame geogra
fijos vadovėly, jokioj enciklopedijoj ne
rasi, o jis vistik yra! Argi tikrovėje 
nėra dvi Lietuvos — Europos ir Ame
rikos? Juk Amerikoje gyvena trečda
lis mūsų tautos! Ten gyvenančių lietu
vių, kaip ir mūsų, troškimai tie patys 
— kad Lietuva būtų nepriklausoma, o 
lietuvių tauta augtų, stiprėtų ir kitų 
tautų tarpe užimtų kas kart garbinges
nę vietą. Kada Lietuva karo griuvė
siuose kūrė nepriklausomą gyvenimą, 
mūsų broliai amerikiečiai uoliai rėmė 
mus tiek moraliai, tiek materialiai. Ir 
dabar, kada tik mūsų tautai ateina 
sunkesnis momentas, amerikiečiai lie
tuviai tuojau sujunda, susirūpina. Skir
tumas tarp abiejų Lietuvų tik toks, kad 
mes čia, Europoje, galime pasakyti: 
„Štai, čia yra lietuvių žemė“, ko ne
galima pasakyti apie Amerikos Lietu
vą, nes ten lietuviai gyvena išsimėtę 
nedidelėmis salelėmis — kolonijomis. 

Pamatyti tą Amerikos Lietuvą, pa
žinti amerikiečių lietuvių gyvenimo są
lygas, patyrinėti, ar negalėtų lietuviai 
jaunuoliai burtis į atskiras lietuviškas

Dr. A. Želvys (dešinėje) su p. V. Buyus 
(kairėje).

skautų draugoves, aplankyti ten esan
čius lietuvius skautus, pakviesti juos 
į mūsų ateinančių metų tautinę stovyk
lą ir, apskritai, paskatinti visus, ypač 
jaunimą, apsilankyti Lietuvoje ir buvo 
svarbiausias mūsų kelionės už tolimo 
vandenyno tikslas. Šio tikslo vedami 
liepos mėn. 10 d. ir pradėjome kelionę 
per Amerikos Lietuvą, pirmiausiai pa
sukdami į 'Baltimorę.

Kodėl pirmiausiai vykome i Baltimorę?

Būdami Amerikoje mes lankėmės 
įvairiose vietose. Daugiausia, tur būt, 
apvažiavo pasktn. Vosylius, kuris 
net į Floridą nusikraustė. Mat, pa
noro pamatyti savo akimis atogrąžas, 
kad grįžęs galėtų papasakoti savo mo
kiniams, kiek karštesnė atogrąžų saulė, 
palyginus su mūsiške, ir kaip atrodo 
tas milijonierių rojus — Miami kuror
tas, — apie kurį mūsų laikraščiai vi
sokiausių dalykų prirašo. Į vienus 
miestus — lietuvių kolonijas — važia
vome kviečiami, į kitus — savo ini
ciatyva.

Tačiau į Baltimorę būtumėm važia
vę visi ir pirmiausiai, nors ir niekas 
nebūtų mūsų į čia kvietęs. Kodėl,
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Baltimorės lietu
vių sporto klubo pik
nike buvo suruošta lo
terija. Sktn. J. Vai
nauskas loterijos vyk
dytojams padeda „ieš
koti“ laimingųjų bi

lietų.

suruošta vakarienė. Čia susirinko ke
liasdešimt vietos lietuvių veikėjų, ku
rie artimesni skautams. Tai buvo pir
moji proga susipažinti su Baltimorės 
lietuvių veikėjais. Nors ir trumpam 
laikui atvyko ir miesto burmistras.

Čia mums pirmą sykį teko pama
tyti, kaip Amerikoje tvarkomi pobū
viai, kurie čia vadinami „banketais“. 
Tą pobūvį-vakarienę atidarė dr-as 
Želvys ir pakvietė „vakaro vedėju“ 
(atseit, pirmininku) įžymų Baltimorės 
lietuvių veikėją, vyriausią susisiekimo 
teisėją, p. Laukaitį. Nuo to mo
mento jis ir tvarkė visą programą — 
kalbas.

kas mus ten taip traukė? Žinoma, ne 
ten esantis neseniai viso pasaulio spau
dos plačiai linksniuotos buvusios p. 
Simpsonienės, o dabar Vindzoro ku
nigaikštienės, namas ar kitos Baltimo
rės įžymybės. Baltimore lietuvių 
skautų istorijoj turės tos pačios reikš
mės, kaip ir mūsų sostinė Vilnius. Vil
niuje amerikietis Petras Jurgėla davė 
pradžią Lietuvos skautijai, o Baltimo
re j e dr. Adalbertas Želvys įkūrė 
pirmąją Amerikos lietuvių skautų 
draugovę. Ją aplankyti ir buvo vie
nas iš svarbiausių mūsų kelionės tiks
lų. Ir tik atvažiavę į Vašingtoną jau 
radome mūsų pasiuntinybėje dr. Želvio 
laišką, kuriuo mes kviečiami į Balti- 
morę. O netrukus atvyko į stovyklą ir 
Baltimorės lietuvių veikėjas p. M i- 
c e i k a susitarti žodžiu dėl atvykimo 
smulkmenų.

Dvigubas nusivylimas.
Nežinau kodėl aš, būdamas Lietu

voje, visą laiką vaizdavausi Baltimorę 
nedideliu miestu, o lietuvių skautų 
įkūrėją dr. Želvį nedidelio ūgio, jau
ną, amerikiečiams būdingos išvaizdos, 
vyruką. Ir kaip nustebau, kai atvy
kus į Baltimorę paaiškėjo, kad tai did
miestis, turįs apie 800.000 gyventojų, ii' 
skautų jame beveik tiek pat, kiek vi
soje Lietuvoje. O mano įsivaizduotas 
nedidelio ūgio dr. Želvys, pasirodė 
besąs toks aukštas, kad galėtų konku
ruoti ūgiu su mūsų generolu Nagevi
čiumi (pasižiūrėkit į jo fotografiją!)...

Baltimorės lietuviai taip pat, rodos, 
mumis truputį nusivylė... Kai atva
žiavo keliomis dienomis už mus anks
čiau sportininkai, juos sutiko net su 
dviem orkestrais ir su didžiausiomis iš
kilmėmis vežė per miestą. Kur jie va
žiavo, net judėjimas buvo sustabdytas. 
Nors mūsų su orkestrais lydėti niekas 
nemanė, tačiau, teko girdėti, vistik 
ruošėsi „sutikti“. Tuo tarpu kažkaip 
išėjo, kad mes pamiršome pranešti 
tikslų atvykimo laiką ir į stotį mūsų 
sutikti atvyko dr. Želvys ir keli kiti 
„ant abejo“. Baltimoriečiai gal kiek ir 
apsivylė, bet mes, neįpratę būti iš
kilmių „kaltininkais“, buvome paten

kinti, kad taip įvyko. Tiesa, pažymė
tina, kad mūsų sutikti atvyko ir vie
tos skautų atstovai su p. P o s s prie
šaky.

„Mainikaujame“ su Baltimorės 
burmistru.

Tik atvykus tuoj mus nugabeno į 
miesto rotušę, kur mus oficialiai pri
ėmė Baltimorės miesto burmistras 
(Amerikoje burmistras vadinamas 
„majoru“ — mayor). Ponas burmis
tras įteikė mums didelį medinį „mies
to raktą“ ir pakvietė mus jaustis Bal
timore j e, kaip namie. Atsidėkodami 
mes padovanojome burmistrui Rokiš
kio skaučių išaustą gražią, su skautiš
kais ženklais, vilnonę staltiesę. Vietos 
laikraščiai, kurie įdėjo fotografiją, 
vaizduojančią mūsų priėmimą pas 
miesto burmistrą, parašė, kad dabar 
mainikauja ne tik skautai su skautais, 
bet ir valdžios atstovai su skautais... 
Reikia pažymėti, kad Baltimorės mies
to burmistras žmogus labai simpatiš
kas ir lietuviams palankus.

„Grįžę pasakykite, kad čia viešpatau
ja lietuviška dvasia ir tėvų pasėta lie

tuvybės sėkla Amerikoje nežus!“

Iš miesto rotušės išvežė mus auto
mobiliais miesto parodyti ir per porą 
valandų aprodė įžymiausias miesto 
vietas. Paskubomis grįžome į puikų 
„Emerson“ viešbutį, kur buvo mums

*) Amerikoje tokia tvarka, kad skautų 
draugoves turi globoti kokia nors organi
zacija.

Taip atrodo Bal- 
timorės lietuvių 
skautų draugovės 

būklas.

Teisėjas Laukaitis pasakė gra
žią kalbą, kurią baigė prašydamas pra
nešti broliams tėvynėje, kad Ameriko
je lietuvybė nežus. Žinoma, ji ten ne
žus, jei bus daug tokių žmonių, kaip 
teisėjas Laukaitis. Baltimoriečiai mums 
papasakojo, kiek daug jis nusipelnęs 
lietuvybei, nors jau yra gimęs ir augęs 
Amerikoje. Baltimore yra Maryland 
valstijoje, o toji valstija — vienintelė 
visose Jungt. Amer. Valstybėse — 
mūsų nepriklausomybės paskelbimo 
dieną (vasario 16 d.) yra paskelbusi 
oficiale valstijos švente. O tai esąs 
teisėjo Laukaičio nuopelnas.

Iš dr-o Želvio kalbos paaiškėjo, 
kodėl ir kaip jis įkūrė skautų draugo
vę. Ją organizuoti ėmęsis, kad galėtų 
sėkmingiau išlaikyti lietuvybę. Buvo 
daug sunkumų. Šiame darbe jam daug 
padėjo dabartinis draugininkas Ra- 
činskas, J. Miliūnaitis, teisė
jas Laukaitis, L. M i c e i k a, adv. 
Grajauskas ir eilė kitų vietinių 
lietuvių veikėjų. Dabar draugovėje yra 
apie 13 berniukų. Draugovę globoja 
Baltimorės lietuvių atletų klubas*). 
Dr. Želvys paprašė grįžus nuoširdžiai 
pasveikinti Baltimorės lietuvių skautų 
vardu visus Lietuvos skautus. Šį jo 
prašymą dabar ir išpildau.
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Senas vietos lietuvių veikėjas, at
vykęs į JAV prieš 37 metus, papasa
kojo mums smulkiau apie Baltimorės 
skautus. Jis pareiškė, kad didžiausi 
lietuvybės šulai Baltimore j e yra dr. 
Želvys ir teisėjas Laukaitis. Kai dr. 
Želvys pradėjo organizuoti skautus, 
daug kas iš jo juokėsi. Dabar jo dar
bo vaisiai pradeda reikštis — visose 
lietuviškose iškilmėse skautai eina pir
ma vėliavomis nešini. Jis apgailesta
vo, kad skautus dai’ ne visi lietuviai 
pakankamai įvertina ir skatino dau
giau juos remti.

Daug dar gražių minčių ir linkėji
mų mums pasakė ir kiti kalbėtojai, 
kaip adv. Grajauskas, dabartinis 
lietuvių sporto kl. pirm, Kačinskas, 
Miliunaitis, pitsburgietis Pivo
riūnas ir kt. Vietos skautų vado p. 
Bradley vardu, kuris pats negalėjo 
atvykti, pasveikino minėtasis skauti
ninkas P o s s. Jam padėkoti už gra
žius linkėjimus pažadėjome ateinan
čiais metais, kai Baltimorės skautai 
atvyks pas mus į tautinę stovyklą.

Vakarienės metu mes įteikėme dr. 
Želviui „Svastikos“ ordeną, kuriuo jį 
š. m. vasario 16 d. už didelius nuopel
nus Lietuvos skautijai apdovanojo 
mūsų Šefas, o mums buvo įteiktos par
vežti Lietuvos skautų brolijai dvi do
vanos: lietuvių skautų draugovės 
(skautą vaizduojanti bronzinė statuetė) 
ii' Baltimorės lietuvių sporto klubo 
(Marylando valstijos vėliavą). Įdo
mus buvo dovanų įteikimo būdas. 
Skautų draugovės dovaną dr. Želvys 
įteikė seniausiam Baltimorės lietuviui 
skautui teisėjui Laukaičiui, kad šis ją 
perduotų seniausiam lietuvių skautų 
draugovės nariui J. O r 1 a k i u i, o šis 
įteiktų man. Marylando valstijos vė
liavą minėto klubo pirm, perdavė 
įteikti mums žmogui, kurio pastango
mis buvo iškovotas vasario 16 d. pri
pažinimas valstijos švente — teisėjui 
Laukaičiui. Pažadėjau, kad ji pas mus 
bus tiek pat gerbiama ir branginama, 
kaip ją brangina Marylando valstijos 
lietuviai.

Lietuviškam susirinkime.
Vakarienei, kuri dėl daugelio kal

bų užtruko visą valandą ilgiau, kaip 
buvo numatyta, pasibaigus, nuvyko
me į lietuvių salę, kur mūsų lau
kė lietuviai skautai ir skaitlingas 
būrys visuomenės. Įdomu, kad įtei
kiant skautams mūsų kuklias do
vanėles teko kalbėti angliškai, nes 
ne visi jų galėjo gerai suprasti lietuviš
kai. Salėje susirinkę lietuviai, nors 
buvo labai tvankus oras, kantriai iš
klausė ilgokos mano ir pasktn. Vosy
liaus kalbų ir keletos lietuviškų daine
lių, kurias mes, kaip sugebėdami, su
dainavome. Iš čia išsivežiojo mus į 
namus vietiniai lietuviai, kad galėtu
mėm kiek pailsinti kaulus prieš rytdie

nos „pikniką“ (gegužinę), į kurią mus 
pakvietė Baltimorės lietuvių sporto 
klubas.

„Teprimena ji jums, jog reikia įkurti 
ir skaučių draugovę“...

Iš ryto apžiūrėję lietuvių skautų 
būklą, kuris yra lietuvių namuose, nu
važiavome į Baltimorės lietuvių sporto 
klubo surengtą „pikniką“ (gegužinę), 
kuris įvyko keliolika mylių už miesto. 
Lietuviai skautai savo būkle beturį ne
mažą mineralų ir įvairių vabzdžių ko
lekciją. Kaip amerikiečiai lietuviai 
„piknikauja“ (tokį išsireiškimą jie var
toja), dabar nepasakosiu, nes tikiuosi 
turėsiąs progos apie tai parašyti vėliau. 
Dabai' pasakysiu tik kaip mes jautė
mės piknike. Galima nusakyti labai 
trumpai — geriau, kaip namie. Visi 
kalbino, vaišino, visur matėme lietu
višką nuoširdumą. Turėjome kalbėti ir 
kalbėti, pasakoti apie Lietuvą tol, kol 
tik galėjome liežuvius pajudinti. Vie
nas būrelis paleidžia, tuoj sugriebia 
kitas. Ir taip visą mielą dienelę.

Kalbėjome ne tik paskirai, taip sa
kant, „privačiai“, bet teko kalbėti ir 
viešai. Vienu tarpu visi susirinko į 
salę, kur vykdavo šokiai, ir prasidėjo 
„oficialinė dalis“. Programos vedėju 
buvo pakviestas jau anksčiau minėtasis 
p. Jaras, o kalbėjo visi buvusieji ir 
dabartinis Baltimorės lietuvių sporto 
klubo pirmininkai. Visi gražiai atsilie
pė apie vietinius lietuvius skautus, 
skatino daugiau jais susidomėti, džiau
gėsi, kad mes atsilankėme ir pasakė 
daug gražių linkėjimų Lietuvos skau
tams.

Šia proga mes įteikėme Baltimorės 
lietuvių sporto klubo pirmininkui p. 
Kačinskui tautiškais rūbais ap
rengtą „Marginių“ gamybos „lietuvai
tę“, pareikšdami pageidavimą, kad ji 
primintų šiam klubui, jog negalima 
pasitenkinti vien skautų draugove, o 
reikia įkurti ir skaučių draugovę. Tuo
met bene būsią smagiau veikti ir 
skautams...

Nepajutome, kaip atėjo vakaras. 
Grįžtant mums papasakojo, kad Balti- 
morėje lietuvių esama apie 10 —15 
tūkstančių (tikro skaičiaus niekas ne
žino) ir labai daug jų dirbą siuvyklose. 
Kai kurie tvirtino, kad net 95% Balti
morės lietuvių esą siuvėjai.

Grįžus į Baltimorę tuojau dar mū
sų nepaleido namo. Vienas lietuvis — 
P. Lusčikauskas — sktn. Vai
nauską ir mane dar nusigabeno sodos 
vandens išgerti...

Baltimorėje „neoficialiai“.

„Papiknikavus“ baigėsi mūsų ofi
cialus viešėjimas Baltimorėje. Vieni 
tuoj pat išvažiavo kitur, o kiti likome 
arčiau susipažinti su Baltimorės gyve
nimu. Ilgiausiai, tur būt, išbuvau aš 

su sktn. Vainausku ir iš visų baltimo- 
riečių, tur būt, ilgiausiai mudu prisi
mins dr. Želvys, nes jam gerokai įky
rėjome. Nebuvo tos dienos, kad pas jį 
nenueitumėm ir gerokai nesugaišintu- 
mėm. Vedžiodavo mus daktaras po 
miestą, rodinėdavo įžymiausias vietas, 
davinėdavo patarimus ką aplankyti. 
Jis mus sutiko atvykus, rūpinosi visą 
laiką ten esant ir, drauge su ponia, iš
lydėjo į Pittsburgą. Su juo aptarėme 
daug įdomių klausimų ir išsivežėme 
apie jį kuogeriausius prisiminimus, nes 
pasirodė esąs plačios erudicijos ir to
lerancijos žmogus. Apie jį dar teks 
užsiminti plačiau vėliau.

Būdami Baltimorėje aplankėme vie
tos skautų vadovybę ir pakvietėme 
baltimoriečius skautus į mūsų tautinę 
stovyklą. Buvome pakviesti į Balti
morės skautų stovyklą, kurioje mes 
įteikėme „Lelijos“ ordeną p. V. B u- 
y u s, tuntininkui to tunto, kuriam pri
klauso lietuvių skautų draugovė. Taip 
pat atlankėme jo namuose lietuvių 
draugovės draugininką Vaclovą Ra- 
chinską ir įteikėme jam ordeną „Už 
nuopelnus“. Apie atsilankymą minėto
je stovykloje parašysiu skyrium, pasa
kodamas, kaip amerikiečiai skautai 
stovyklauja, nes teko atlankyti dar ir 
daugiau stovyklų.

Malonius prisiminimus paliko atsi
lankymas pas Baltimorės. lietuvių baž~ 
nyčios kleboną kun. P a u 1 i o n į, ku
ris išgyveno Amerikoje keliasdešimt 
metų, o kalba lietuviškai taip puikiai, 
lyg būtų vakar atvažiavęs iš Lietuvos. 
Jis aprodė mums tikrai vertą pasigė
rėjimo lietuvių bažnyčią.

Ir daug dai’ ką galėčiau papasakoti 
apie Baltimorėje praleistas dienas, jei 
būtų daugiau vietos. Deja, jos nėra ir 
mums reikia „keliauti“ į Pittsburgą, 
kuris taip pat paliko mums neišdildo- 
mų prisiminimų.________________

VĖLINIŲ RADIJO SUEIGA.
Vėlinių išvakarėse įvykusios skau

tų radijo sueigos metu buvo suvai
dintas paskautininkio K. Jurašu- 
n o parašytas radijo vaizdelis „Ma
žoji širdis“.

Vaidino sąjungos radijo būrelio 
nariai: Vaitkūnaitė, Misiū
naitė, Jameikis, Lymantas, 
Vaitiekavičius ir sueigos ve
dėjas pasktn. Z auk a. Garsų efek
tus reguliavo psktn. Jameikis.

Po vaizdelio skautė Sabaliaus
kaitė ir sueigos vedėjas paskaitė 
žinučių iš skaučių seserijos, skautų 
brolijos ir sąjungos gyvenimo. At
skiru pranešimu buvo paminėtos ir 
mūsų organizacijos 19-kos metų gy
vavimo sukaktys.

Šiuo metu skautų radijo sueigos 
įvyksta kas antrą sekmadienį ir už
ima ne 20 min., bet jau visą pusva
landį.

409 w
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ŽALIOJI SUKNELE
Seniai Irena taip belaukė laiško iš 

namų, kaip šį kartą. Grįždama iš pa
skaitų kasdieną tikėdavosi rasti bal
tą, pailgą voką ant staliuko savo 
kambaryje, ir kasdien nusivildavo, o 
nuo to laiško taip daug priklausė! 
Draugovė ruošė savo tradicinį balių, 
bet Irena neturėjo nė vienos „žmo
niškos“ suknelės, kuria galėtų vie
šai pasirodyti. Tiesa, turėjo neblogą 
šilkinę bliūzelę, bet ją visos sesės 
jau daug kartų matė.

— Rūbai nedaro žmogaus, — gal
vojo Irena, — bet taip norėčiau ne
siskirti nuo kitų! Bet kaip man gauti 
pinigų? Skolinti nenorėčiau, o ma
no sutaupų pakanka tiktai kojinėms 
ir šiaip kokiam menkniekiui nu
pirkti. Už penkiasdešimts litų pasi
siūdinčiau.

Laisvės alėjoje vienos krautuvės 
lange buvo graži žalsva medžiaga: 
lengva, minkštutė — ją Irena buvo 
įsižiūrėjusi savo pirmai vakarinei 
suknelei. Dažnai ji stovėdavo prieš 
vitriną ir svajodavo.

— Vakare, elektros šviesoje, ji 
turėtų puikiai atrodyti. Pasisiūdin
čiau visai kuklų fasonėlį, gal net 
apvalia apykakle ir pūstomis ranko
vėmis. Manau, kad neblogai atro
dytų. Prisisegčiau gėlę, vieną didelę 
arba kelias mažesnes. Būtų puiku.

Pasvajojusi Irena atsidusdavo ir 
nueidavo savo keliu. Pagaliau, vi
saip apsvarsčiusi reikalą, nutarė pa
rašyti motinai ir paprašyti pinigų. 
Ji tikriausiai neatsisakys, jei tik ga
lės. Čia būtų drauge ir Kalėdų do
vana. Parašė ilgą laišką ir dabar 
laukė atsakymo.

Darbas universitete ir draugovėje 
virte virė. Buvo pats rudens se
mestro galas ir kiekviena studentė 
stengėsi. Irena ruošėsi laikyti che
mijos egzaminą ir net naktimis sap
nuodavo įvairias formules. Draugo
vėje vyko posėdžiai ir pasitarimai, 
nes buvo daug darbo vakarą ruošiant. 
Apie kiekvieną smulkmeną reikėjo 
pagalvoti ir nieko nepamiršti. Nors 
sesės ir pasiskirstė pareigomis, bet 
vis vien viena kitai turėdavo padėti 
ir ne savo darbą dirbti. Irena pasi
ėmė tvarkyti bilietų ir kvietimų pla
tinimą, bet ir čia ji viena negalėjo 
apsieiti. Baliaus vakarą ji ir sesė 
Onutė turėjo sėdėti kasoje, o paskui 
kita studenčių pora pažadėjo jas pa
vaduoti. Draugininke rūpinosi pro
grama. Dainininkė, studenčių-skau- 
čių bičiulė, sutiko dainuoti, o smui
kininkas — smuikuoti. Be to, turėjo 
būti deklamacijų ir linksmų jumoris
tinių dalykėlių. Be abejojimo, šo-
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Pilkoji Pelėda.

kiai, „džazbandui“ grojant, buvo 
taip pat svarbi vakaro dalis.

Šeštadienis artinosi, o tuo tarpu 
Irena vis dar laukė laiško. Ir štai, 
pirmadienį ilgiau kaip paprastai už
trukusi. universitete, Irena smagiai 
kopė į kalną. Egzaminą buvo pasi
sekę išlaikyti, nors iš ryto ir atrodė, 
kad viskas galvoje susipainiojo ir ji 
nieko neatmena. Bet gerai, kas gerai 
baigiasi: vienas rūpestis nustumtas į 
šalį, o po to galima laisviau pakvė
puoti — ir Irena vėl prisiminė va
karą.

— Kažin, kodėl mamytė neatsako, 
— pagalvojo mergaitė ir tik neužmy- 
nė ant katės, kuri, perlindusi per 
kažkieno sodelio tvorą, klastingai 
perbėgo per kelią.

Irena sustojo.
— Štai, to dar trūksta: katė pra

bėgo pro pat nosį. Ir dar tokia juo
da ...

Nieko gero nesitikėdama, Ire
na įėjo į savo kambarėlį, pažvelgė į 
stalą ir pamatė seniai lauktą laišką. 
Nenusivilkusi apsiausto, ji skubiai 
atplėšė voką ir išėmė lakštelį, kuris 
skambėjo šiaip:

— „Brangioji Irute,
Tu taip lauki mano atsakymo, o 

aš nieko gero neturiu pranešti. Man 
labai širdį skauda, kad negaliu savo 
studentei nupirkti išsvajotos sukne
lės, bet tėvelis paskutiniu laiku toks 
susirūpinęs, kad nedrįsau jo dar la
biau apsunkinti. O aš esu tokia ne
turtinga! Algučiui reikėjo pirkti va
dovėlių, ir man visai nebeliko pi
nigų. Iki Kalėdų vėl kiek sutaupy
siu, ir tada suknelę tikrai turėsi.

Tuo tarpu siunčiu tau kelis litus 
vakaro reikalams. Kaip aš norėčiau, 
kad tu būtumei linksma! Šeštadienį 
apie tave galvosiu. Rožinė bUūzelė 
tikdavo prie tavo linksmo veidelio, 
bet jis būtinai turėdavo būti links
mas.

Lik sveika. Nepamiršk mūsų. Lin
kėjimų iš Algučio ir Tavo

Mamytė s“.
Perskaičiusi laišką Irena tyliai at

sisėdo ant lovos ir ranka perbraukė 
per akis. Ji pati nežinojo, ar jai bu
vo gaila svajonių, ar ji pasiilgo na
miškių. Ypač motinos jai dažnai 
trūkdavo, nes buvo papratusi su ja 
tartis ir užjausti jai kasdieniniuose 
varguose.

Už valandėlės mergaitė atsikėlė, 
nuėjo prie čemodano, stovėjusio 
kampe, ir išėmė bliūzelę.

— Vadinasi, reikia ją glaistyti ir 
pažiūrėti, ar mėlynajame sijonėlyje 
nėra dėmių, — pasakė. Irena pati sau 
ir nurijo ašaras.

*
Atėjo baliaus diena. Rytą Irena 

pabudo linksma ir kiek susijaudinu
si dėl vakaro. Sesės visos bėgiojo, 
daug kalbėjo, karščiavosi ir net gin
čijosi, kad vėliau, dailiai susitvar
kiusios ir šypsodamosios lauktų sa
vo svečių. Einant į vakarą iš kie
mo, toje pačioje vietoje, kaip prieš 
kelias dienas, juoda katė perbėgo per 
kelią. Irena krūptelėjo. Ar tai vėl 
blogas ženklas? Ar baliuje įvyks 
kažkas nemalonaus?

— Kokie kvaili prietarai! — pa
galvojo ji. — Kaip suaugęs žmogus 
gali jais tikėti! Bet pereitą kartą 
tikrai gavau blogų žinių. Na, pažiū
rėsime.

Aštuntą valandą Irena jau sėdėjo 
kasoje ir stebėjo ateinančius žmo
nes. Iš pradžių rinkosi geros pažįs
tamos, paskui kviesti garbės svečiai 
ir viešnios. Netrukus salė mirgėjo 
įvairiais tualetais ir linksmais vei
dais. Prasidėjo programa, kuri vyko 
pakaitomis su šokiais.

Didesnę koncerto dalį ir pirmuo
sius šokius Irena prasėdėjo kasoje. 
Jai kažkodėl buvo graudu, ir ji ne
norėjo eiti į salę. Bet kada atėjo jos 
pavaduotoja, ji pasitempė ir nuėjo.

Salėje kaip tik griežė smuikas, ir 
visi klausėsi. Irena, lengvai atsilošu
si į sieną, gėrėjosi smuiko garsais. 
Buvo taip gražu, kad ji užmiršo 
esanti ne viena. Ją slėgęs nesmagu
mas pranyko: pasidarė skaistu ir 
gera.

Muzika nutrūko ir Irena gailėda- 
mosi atsiduso. Atsidususi pabudę, lyg 
iš sapno ir ėmė paraudusi dairytis, 
ar niekas tai neišgirdo. Bet publika 
jau plojo, ir niekas ja nesidomėjo. 
Taip Irenai atrodė, bet iš tikrųjų 
buvo kitaip.

Kada Irena įėjo į salę ir sustojo 
prie sienos, dvi rudos akys pažvelgė 
į jos veidą ir, kol smuikas grojo, ne
nustojo į jį žiūrėjusios. Taip atsiti
ko, kad vienas žmogus vis dėlto iš
girdo atodūsį, dėl 'kurio mergaitė 
turėjo rausti.

Po kelių deklamacijų ir triukšmin
go „Gaudeamus“, programa buvo 
baigta. Orkestras įsitaisė podiume, 
ir šokiai vėl užkariavo jaunuomenės 
širdis. *

Irena nešoko. Ramiai atsisėdusi, ji 
sekė gyvenimą salėje ir klausėsi val
so meliodijos.

— Kaip gerai, kad čia taip daug 
žmonių, — ji galvojo. — Niekas ne
žiūri į mano sijoną ir bliuskutę. Be 
to, Aldutė, rodos, taip pat atėjo vil
none suknele apsirengusi. Praeis ir 
šis vakaras. Bet kaip mielai aš šok
čiau!
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SKAUTAI POETAI RUDENS TEMOMIS

Vėjas nudraskė medžiams lapus, 
Vien egles žaliuoti palikęs... 
Šalnos beširdės išskynė žiedus, 
Siaučia ruduo, tartum supykęs__

Vyr. skltn. Ir. Fridmanaitė

t

Tenai, kur vasarą laužai traškėjo,
Kur sesių skaučių skambėjo daina, 
Kur palapinių miestas stovėjo — • 
Dabar liūdnai ošia giria.

Bet — vėl giružė naujai sužaliuos! 
Vėjas tik medžių viršūnėse žais. 
Sesės vėl naujas dainas uždainuos! 
Žemę Kūrėjas papuoš vėl žiedais!

Sesuo Vaiva
J.sh.a.škė. šalnos
Rudenio dangum atskrido gandas, 
Kad bus mūs žemėj nyku ir juoda. 
Lyg tie keleiviai grįžę iš toli, 
Nebepažinsim vasaros sodo.
Klevas sidabro ašarom pravirko, 
Išraškė šalnos lelijų slėnį. 
Tik pakelėse, tartum vienuoliai, 
Styro sau uosiai nuliūdę vieni.
Skundžiasi kažkam vėjas alėjoj,
Mirštantis lapas kalbina lapą: 
„Kur eit, jei šalnos išskynė sodą, 
Jei neberasim žibuoklių tako?“
Mes nenuliūsim, kad nėr lelijų,
Ir nepravirksim, kaip verkia šalnos.
Juk mėlynieji paukščiai žadėjo
Vėl pas mus grįžti, perskridę kalnus.

Pranas Vilimas

Ko beldžias palangėj rudenio vėjas, 
Kam žalio jurgino nuplėšia lapus, 
Argi jis skelbtų jau vasarą buvus 
Šiais metais pas mus?
Vasara buvo, gegužis praėjo,
Skambančią dainą miške juk dainavom,
Tiek darbo, tiek džiaugsmo, tiek juoko skardaus 
Broliškai gavom.
Vakarui temstant kai laužas sužibo,
Kibirkštys skaisčios atrodė lyg žvaigždės — 
Mūs pasakos klausės, klausės net šilas 
Tyliai apsvaigęs.
Ach, pūskite, vėjai, kas kartą labiau,
Atpūskite mums vasarą kitą,
Ne rudeniui dainą norim dainuoti 
Jaunystės rytą!

— Labas vakaras, sese, — staiga pasigirdo, ir ilgas šešėlis užstojo Irenai šviesą. — Ar galiu sutrukdyti tavo svajones?Irena pakėlė akis. Prieš ją stovėjo kolega Vincas, buvęs mokyklos draugas, ir linksmai šypsojosi.— Šis pilietis, — rodydamas į stovintį šalia savęs žmogų, — nori, kad jį tau pristatyčiau. Jis, mat, toks kuklus: nedrįsta pats prieiti.Tik dabar Irena pastebėjo, kad Vincas atsivedė draugą. Ji ištiesė ranką ir pažvelgė į nepažįstamąjį. Jis turėjo malonų, vyrišką veidą, kuriame spindėjo pora gilių, tamsių akių.— Kažin, ar sesė patikės, kad aš kuklus, — tarė jis, sveikindamasis su Irena, — nes aš tuojau noriu kviesti ją valso.— Tai aš tuojau pasitrauksiu, — linksmai atkirto Vincas. — „Pavedu“ jus vieną antro globai.Irena nuėjo šokti, ir pati nežinojo kodėl greit viskas pasikeitė. Buvo taip smagu: smagu šokti, smagu kalbėtis ir juokauti. Niekuomet dar nebuvo buvę taip linksma ir įdomu.

Beveik nepraleisdama nė vieno šokio, Irena linksminosi „iš visos širdies“, bet tuo vakaras nesibaigė: įvyko dar kažkas, dėl ko Irena turėjo juoktis iki ašarų...Šalia šokių salės buvo mažesnė salė, kurioje sesės — skautės paruošė loteriją. Įvairūs rankdarbiai, gražūs niekniekiai ir naudingi daikteliai puošė sieną kambario kampe. Koncertui pasibaigus, prie loterijos bufeto rinkosi būriai svečių, bandydami savo laimę. Pabandė savo laimę ir Irena, savo naujo draugo pakurstyta.— Aš niekuomet nieko neiš tošių, — ji bandė atsikalbinėti. — Jūs tik pasijuoksite iš mano tuščių bilietų.— Bet šį vakarą išlošite, — juokaudamas atsakė jis. — Mat, aš esu su jumis.Pirmas bilietas buvo tuščias, bet antras rodė lygų skaičių 100.— 100! — sušuko sesė, stovinti prie bufeto. — Irena, tu išlošei medžiagą suknelei. Tai pats didžiausias mūsų fantas, „Audinių“ paaukotas!

Taip, tai buvo medžiaga suknelei — keli metrai tos pačios minkštos, žalios medžiagos, kuri buvo išstatyta vitrinoje Laisvės alėjoje. Netikėdama savo akims, Irena spoksojo į daiktą savo rankose, kol prapliupo juoku. Vis dar tebesijuokdama ir kažkodėl visai nesivaržydama, ji papasakojo visą žaliosios suknelės istoriją, kuri taip savotiškai baigėsi.— Vadinasi, aš jums vis dėlto atnešiau laimę, nes jūs išlošėte tai, apie ką svajojote, — atsakė naujas draugas. — Ar sutiktumėte nueiti į balių su manimi, kai ši suknelė bus pasiūta?— Mielai, —. sutiko Irena ir patylėjusi pridūrė: — Aš apie tai svajosiu. *Mažame kambarėlyje miega jauna mergina. Balzgana ryto šviesa apšviečia jos veidą, kuris laimingai šypsosi gražiems sapnams.Ant kėdės šalia lovos guli tvarkingai sudėtas mėlynas sijonėlis ir rožinė bliūzelė.
411 Xy.
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MŪSŲ SEINBSNHU JIEND!

J^fcademlulo skautų Jaunimo padangėje
STUDENČIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖ.

Išrinkta nauja draugovės valdy
ba.

1937/38 mokslo metams iš
rinkta šitokia valdyba: pirmi
ninkė — psktn. M. K u r š a i t ė, 
vice-pirmininkė — psktn. Z. 
Kanišauskaitė, kandidačių 
vadė — vyr. skltn. O. R ė k 1 ai- 
t y t ė, sekretorė — skltn. G. M i- 
kalauskaitė, iždininkė — 
pskltn. L. Litvinaitė. Val
dybos kandidatės: Bertulytė ir 
Dantaitė.
Taip pat bus naujas garbės teis

mas.
Garbės gynėja paskirta — 

psktn. Erika Petersonaitė, 
o garbės teisman išrinktos: B. 
Ziugždaitė, L. Jurguty- 
tė ir P. Mameniškytė.
Draugovės 13-kos metų sukak

ties minėjimas.
Spalių mėn. 17 dieną studen

tės skautės atšventė savo ru
dens šventę. Ruduo geltonais la
pais pabiro. Naktų šalnos skver
biasi į sielas, o mes džiaugsmui 
duris atidarėme, — džiaugsmin
gą šventę surengėme.

„Vyties“ korp! tą pačią dieną 
šventė savo šventę. Rytą mes pa
kviestos į jų iškilmingą sueigą 
„Pažangos“ r. salėje. Drauge su 
jais mes einame į bažnyčią. Pir
mą valandą mūsų iškilmingas 
viešas posėdis universiteto salė
je. Salėje tiek daug įvairių ke
puraičių — tai mūsų svečiai, 
atėję mus pasveikinti.

Sustojame — vėliavos įeina į 
salę. Jos susiburia į vieną vię- 
tą, lyg įvairios žmonių nuomo
nės, ir didingai stovėdamos su
daro, tartum, tą didį žmonių pa
saulį, prieš kurį visi lenkia gal
vą ir per kurį kiekvienas savo 
keliais eina.

Kviečiamas prezidiumas — 
tautos atstovas kun. Gylys,

SKAUTIŠKŲ STUDIJŲ

Skautiškų studijų skaučių drau
govės konkursinė sueiga.

Spalių mėn. 24 d. 18 vai. Vy
tauto Didž. gimnazijos rūmų 
jaukioje ir erdvioje salėje įvyko 
aukščiau minėtoji sueiga. Ją ati
darė gausiai susirinkusioms 
skautėms, skautams, viešnioms 
ir svečiams, trumpai nušviesda- 

pirmoji draugovės draugininke 
vyr. sktn. D. Kėsiūnaitė, 
skautų rėmėjas inž. p. C h m i e- 
liauskas ir „Vyties“ korp! 
pirmininkas S. Kairys. Kalba 
dr-vės pirmininkė psktn. M. 
Kuršaitė. Pasakoja apie draugo
vės praeitį.

Tikrosiomis narėmis pakelia
mos: Chmieliauskaitė, Jaugely- 
tė, Lapėnytė, Pšemenickaitė, 
Ridzevičiūtė, Vienožinskaitė.
Pasižadėjimą priima vyr. sktn. 
D. Kėsiūnaitė. Pakeltosios gau
na draugovės spalvas, ženklelį, 
baltą juostelę ant kepuraičių ir 
gėlių, gėlių!... Jas sveikina pir
mininkė, sveikina ir atsisveikina 
kandidačių vadė, sveikina kiek
vieną jos globėja. Ir „Vytis“ ne
pamiršta. Ir jie su gėlėmis išeina 
sveikinti. Svečiai palydi jas plo
jimu.

Padidėja ir draugovės filiste
rių šeima. Jomis pakeliamos: 
Danilevičiūtė, Kregždaitė, Kve- 
daraitė.

Prasideda draugovės sveikini
mai. Sveikina vadai, paskirai iš
klydusios draugovės narės, įvai
rios studentų korporacijos 
„Gaudeamus Igitur“ (studentų 
himnas) ir iškilmingoji sueiga 
baigiama.

Šventėje tiek daug buvo gė
lių, tiek daug sveikinimų — 
nuoširdžių linkėjimų, o už lan
gų tiek daug daug rudeninių la
pų.

Vakare visi kviečiami daly
vauti arbatėlėje pas draugovės 
mecenatą pulk. Tumą 2 pėst. 
pulko karininkų ramovėje.

Kiek ten buvo svečių! Griežė 
muzika, šokome, dainavome. 
Buvo ir programa. Dainavo so
lo, skaitė savo eilėraščius, išlei
do arbatėlės laikraštį.

Valandos bėgo neskaitomos.
Koresp.

SKAUČIŲ DRAUGOVĖ, 
mas sueigos tikslą, skautiškų 
studijų dr-vės pirm, psknt. N. 
Bernotas.

Sugiedojus tautos himną kal
bėjo instituto direktorius p. 
Mačernis. Jis trumpai supa
žindino su skautizmo istorija, 
pavaizduodamas mums skautą 
— gyvą, aktyvų, gyvenimišką, 
pirmoj eilėj lietuvių tautos, o 

toliau ir visos žmonijos narį, 
tvirtai stovintį žemės paviršiuje 
ir auklėjantį save patį. Nuošir
džius p. direktoriaus linkėji
mus palydėjo taip pat nuošir
džios ir tikrai skautiškos ova
cijos.

Pasktn. Bernotas praneša vi
siems džiugią naujieną, būtent, 
kad gerb. direktoriaus rūpes
čiu dalyvausiantiems ateinančių 
metų tautinėse stovyklose išbū
tas laikas bus užskaitomas į pe
dagoginio instituto studentams 
privalomą 10 dienų ekskursiją 
pėsčiomis. Be to, dar žadama net 
piniginė parama. Ši staigmena 
sukėlė didžiausias ovacijas.

Prasideda skilčių pasirodymai. 
Kadangi jie konkursiniai, tai 
programa iš tikrųjų buvo gausi 
gražiausių vaizdelių, dainų, šo
kių ir pan. Tai atgyja mūsų 
senovės šienapiūtės, tai vėl kaž
kokiame tikrai tyliai giliame ir 
šventame mėnesienos ramume 
dega skaučių laužas...

Iš I-o kurso studentų I-ją 
vietą laimi vyr. skilt. E. E s k y- 
t ė s skiltis, inscenizuodama dai
nelę „Ant kalno malūnėlis“ ir 
suvaidindama vaizdelį: „Pelnin
gas amatas“.

Iš II kurso studenčių I-ją vie
tą laimi skilt. A. B o g v i 1 a i- 
tės skiltis vaizdeliais: „Šiena

(Skautų Ic skaučių tuntuose
BIRŽŲ SKAUČIŲ TUNTAS.

Ruošiame vakarą, kad galėtu
mėm dalyvauti tautinėje sto

vykloje.
Biržų skaučių tuntas nutarė 

lapkričio mėn. 20 d. surengti va- 
karą-balių. Programą atliks 
skaučių ir skautų tuntų skautai. 
Įtraukta į vakaro rengimo dar
bą visa vyr. skaučių draugovė, 
kad gražiai skautiškai išpuoštų 
salę, surengtų skautišką bufetą 
ir loteriją. Pelnas skiriamas tau
tinei stovyklai.

JURBARKO SKAUTŲ VIETININKIJA.
Vėlinių vakare į kapines.
Kiekvienais metais skautai 

Vėlinių vakare eina aplankyti 
mirusių savo draugų, artimųjų 
kapų ir tų, kurių niekas nelan
ko. Ir šiemet Vėlinių vakare 
skautai ir skautės susikaupę 
ėjom palengva į kapines paskui 
nešamą įnirusiems vainiką. Ka
pinėse kiekvienas skautas užde
gė savo žvakutę. Kun. kapelio
nas Dagilis pasakė keletą 
minčių, pabrėždamas kokios di

piūtės poilsis“ ir „Užgesusi ug
nelė“.

Vyr. skiltinink. R. U b e i k i e- 
n ė laimėjusioms pirmąsias vie
tas skiltims įteikia po simbolin- 
gus Nr. 1.

Skautiškos energijos, entu
ziazmo ir pasiryžimo kupini su
eigą užbaigiame.

Skautiškų stud, sekcija, įsi
steigusi kartu su institutu, me
tai iš metų sparčiai auga, ple
čiasi. Skaučių draugovė šiandien 
turi net 72 mergaites. ■ Nutarta 
kas mėnuo šaukti draugovių su
eigas, o kas 2 savaiti — skilčių. 
Skaučių draugovėje yra 8 skil
tys, vadovaujamos prityrusių, 
pavyzdingų ir veiklių skaučių.

Skautai yra labai dėkingi inst. 
direktoriui p. Mačerniui, 
p. p. lektoriams: Aleknai, 
Auguliui, Sodeikai, Tu
rn o s u i ir kt. ir mergaičių ben
drabučio vedėjai p. M a t u s e- 
vičienei už jų paramą vei
kiant.

Šiais mokslo metais padarytos 
jau dvi draugovių sueigos; ža
dama įsigyti uniformos.

Vyrų skautų draugovei vado
vauja paskautininkis N. Ber
notas, o mergaičių — vyr. sk. 
R. Ubeikienė. Abu patyrę, 
gabūs organizatoriai, darbštūs ir 
atsidavę vadovai. P. Z.

Taip pat nutarta greitu laiku 
surengti draugininkių kursus, 
darant užsiėmimus kas sekma
dienį, nes tik sekmadieniais ga
li atvykti provincijos draugovių 
draugininkės.

Be to, keletą vadijos posėdžių 
tartasi apie tautinę stovyklą. 
Paskirtos įvairioms sritims tvar
kyti pareigūnės ir išrinkta tema 
pasirodymui stovykloje. P.

delės reikšmės jaunuoliui turi 
jo mokėjimas pagerbti mirusius. 
Po įspūdingos kalbos skautės 
užkabino vainiką ant seno lie
tuviško kryžiaus, rymančio prie 
apleisto kapo. „Tegul bus vi
siems užmirštiesiems amžina pa
garba“. Sugiedoję „Amžiną at
ilsį“ išsiskirstėm, degdami žva
kutes ant apleistų kapų
Ruošiamės tautinei stovyklai.

Pinigai — svarbiausia kliūtis. 
Ryžtamės ją nugalėti. Kadangi
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brolijos vyr. vadijos rekomen
duojamas taupymo būdas mums 
(provincijai) nėra visiškai pato
gus (kodėl? Red.), tai mes įsi- 
steigėm prie mokinių koopera- 
tyvėlio skautų taupomąją kasą.

KAUNO „AUŠROS“
Skautams ugniagesiams suėjo 

vieneri darbo metai.
Spalių mėn. 31 d. Kauno 

„Aušros“ tunto XII „Dievaičio 
Perkūno“ skautų ugniagesių 
draugovė minėjo vienerių metų 
veikimo sukaktis. Iškilmingoj 
dr-vės sueigoj, kuri įvyko 16 
vai. „Aušros“ bem. gimnazijoje, 
dalyvavo mūsų vadai bei globė
jai — „Aušros“ tuntininkas sktn. 
J. Mašiotas, „Pilies“ tunti
ninkas sktn. K. Dineika, kpt. 
Petruškevičius, sktn. J. 
Butauskas ir šiaip svečių.

Sktn. J. Mašiotas skau
tams ugniagesiams ta proga pa
linkėjo geros sėkmės ir ištver
mės, vykdant užsibrėžtus pla
nus. „Aušros“ tuntininkas ypač 
pabrėžė skautiškąjį organizuo
tumą ir savitarpį sugyvenimą, 
kuris turįs pasireikšti ne tik tarp 
paskirų individų, bet ir tarp iš
tisų skautiškų vienetų (draugo
vių, skilčių ir kt.). Be to, įtei
kė ir vyr. sktn. pik. S a r a u s- 
k o skautams ugniagesiams skir
tą II premiją — naudingą knygą 
— už sportiškus pasirodymus 
Pažaislio stovykloje.

Mūsų vyresnieji gėrėjosi 
jaunaisiais ugniagesių talkinin
kais, kurie pirmieji prieš metus 
oficialiai buvo patvirtinti. Visi, 
kaip vienas, džiaugėsi sukaktu
vininkės dr-vės pasiektais lai
mėjimais ir nuoširdžiai linkėjo 
nenuleisti rankų ir ateity.

Sktn. K i š o n u i perskaičius 
iškilmingus aktus, iš 30 jaunų 
žmonių — žmonių, pasiryžusių 
dirbti Tėvynei ir Artimui — 
krūtinių išsiveržė skambūs ug
niagesių himno garsai. Po su
eigos bendrai nusifotografuota.

18 — 23 vai. įvyko pasilinks
minimas, į kurį atsilankė 350 
su viršum svečių. Tas rodo di
delį visuomenės susidomėjimą 
ir prijautimą jauniesiems ugnia-

KLAIPĖDOS SKAUTŲ TUNTAS.
Paminėjom devyniolikos metų 

skautybės Lietuvoj sukakti.
Devyniolikos metų sukakčiai 

nuo skautų organizacijos įsikū
rimo Lietuvoj paminėti, Vytau
to Didžiojo gimnazijos skautai 
turėjo iškilmingą sueigą, kurion 
atsilankė visa vietinė skaučių, 
skautų vadovybė, daug skaučių, 
skautų, moksleivių ir kitokios 
skautiškai nusiteikusios visuo
menės. Sueigą pradėjo rajono 
vadas g. št. pulk. La n s k o- 
r o n s k i s, dėkodamas gimna
zijos direktoriui dr. T r u k a- 

Čia gali taupyti ir tie skautai, 
kurie dėl vienų ar kitų priežas
čių negalės vykti į tautinę sto
vyklą. Taupomajai kasai vado
vauja mok. skautų globėjas p. 
E. Kanclyvius. Jovaras.

SKAUTŲ TUNTAS.
gesiams. Pelną dr-vė žada pa
naudoti inventoriui įgyti.

Truputis istorijos.
Dr-vę įkūrė sktn. J. M a- 

š i o t a s (pirmąją dr-vės įstei
gimo mintį, rodos, davė dabar
tinis dr-vės adjutantas V. M i- 
laševičius). Kol dr-vė dar 
ne visai tvirtai buvo susifor
mavusi, kurį laiką dr-vės drau
gininkas buvo sktn. J. Mašiotas. 
Pirmajam draugininkui teko 
sunki našta pralaužti pirmuosius 
ledus. Vėliau draugininko pa
reigas perleido patyrusiam ug- 
niagesybos srities žinovui Kau
no miesto savivaldybės ugn. 
k-dos brandm. pad. S. Du ra
čiui, kuris šias pareigas ir da
bar tebeeina.

Per neilgą, palyginti, savo 
gyvavimo laikotarpį skautų ug
niagesių dr-vė yra jau nemaža 
nuveikusi. 19 tos dr-vės skautų, 
daugumas moksleivių, yra iš
klausę ir baigę praeitą pavasarį 
surengtus specialius ugniagesy- 
bos kursus. Lektoriai buvo įžy
mūs tos srities žinovai: Kauno 
ugn. insp. Ružancovas, 
miesto brandm. Šimkus ir 
kiti.

Pirmas tikras gaisras, kuria
me mūsų jaunieji turėjo progos 
praktiškai pasireikšti, buvo ūkio 
banko gaisras. Nors, tiesa, ne 
visi dr-vės skautai gesinime da
lyvavo, tačiau ir tai rodo, kad 
jaunieji ugniagesiai savo globė
jų neapvils.

Dr-vė dar šį mėnesį nutarė 
prašyti • dr. K a u z ą būti sani
tarinių kursų vadovu. Vadinasi, 
netrukus mūsų skautai ugniage
siai dar vieną specialybę įgys.

Apskritai, iš šios dr-vės rei
kia daug tikėtis. Joje yra gerų 
jėgų, gražių norų dar daugiau. 
Na, bet apie tai leisime kalbėti 
ateičiai. E. S.

n u i už skautams teikiamas są
lygas plėtotis ir džiaugdamasis 
skautų eilių didėjimu. Sktn. kap. 
Kukutis, būdamas vienas iš 
pirmųjų skautų, papasakojo sa
vo atsiminimus apie skautų kū
rimąsi. Po to sekė piemenėlio 
teismas už kiaulės užmušimą 
(pagal V. Krėvės „Galvažudį“), 
kuriam vadovavo sktn. R. 
Stankūnas, kuris tuo vaiz
džiai nušvietė jaunuomenės ydas 
ir, kaip su jom kovoti. Be to, 
buvo dar kelios skautiškos nuo
taikos rungtynės, kuriose daly-

PANEVĖŽIO SKAUČIŲ TUNTAS.
Kaip dirba vyr. skautės.

1931 m. spalių mėn. 8 dieną 
psktn. Minginaitė įkūrė vyr. 
skaučių skiltį, kuri pasivadino 
Gražinos vardu. Pradžioje te
buvo tik 7 vyr. skautės, bet vė
liau skiltis taip padidėjo, kad 
teko sudaryti ’ visą draugovę. 
Dabartiniu metu „Gražinos“ 
dr-vėje yra 26 skautės. Daugu
mas jų yra jau gimnazijoje bu
vusios skautėmis, kitos nesenai 
susipažinusios su skautybe. Be
veik visos sesės yra tarnautojos, 
kurių daugumą sudaro moky
tojos. Nemažai yra ir pašto tar
nautojų.

Draugovės sueigos daromos 
kas dvi savaitės. Sueigų metu 
skaitomi skaučių rašinėliai, na
grinėjami straipsniai, dainuoja
ma. Sueigos daromos kiekvieną 
syk pas kurią kitą sesę. Tas 
daugiau vieną su kita suartina, 
suriša, padeda susigyventi, ge
riau vienai kitą pažinti. Už tai 
„Gražinos“ dr-vėje toks susi
gyvenimas, kad visos jaučiasi, 
lyg būtų vienos motinos vaikai.

Kiekviena sesė turi pažinti 
vieną kurią darbo sritį ir su
eigose supažindinti su ja kitas. 
Taip pas mus yra: šeimininkė, 
moterų veikimo sekėja, kuri se
ka moterų judėjimą Lietuvoje ir 
kitose šalyse, sporto vadovė, 
linksmosios dalies vedėja, pir
mosios pagalbos (turime savo 
tarpe kelias gailestingąsias se
seris) tiekėja ir kt.

Draugovėje įsigyvenęs gražus 
paprotys kas metai per didžią
sias šventes aukoti pinigų sene
lių prieglaudoms ir šelpti be

RASEINIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
Gyvai ruošiamasi tautinei sto

vyklai.
Po vasaros poilsio visos tunto 

vadijos narės vėl susirinko ir 
sukruto smarkiau dirbti. Jau 
paskirtos komisijos, kurios rū
pinasi tautinės stovyklos reika
lais ir ruošia stovyklai dekora
tyvinę medžiagą. Be to, paskelb
tas draugovių uniformai įsigyti 
konkursas, kad skautės skaitlin- 
giau galėtų taut, stovykloje da
lyvauti. Nutarta greitu laiku su
ruošti vakarą, kurio pelnas bus 
paskirtas inventoriui įsigyti.

Kursai skiltininkėms.

Numatoma greitu laiku su
ruošti skiltininkėms kursai tiks
lu paruošti daugiau skiltininkių, 
nes raseinietėms prityrusių skil
tininkių- labai trūksta.

vavo ir kai kurie senesni svečiai. 
Po sueigos buvo linksmas svečių 
ir skautų subuvimas. Paminėji
mo pelnas skiriamas tautinei 
stovyklai. Vingėla. 

turčius. Be to, skautės lanko li
gonines, ruošiasi į vyresniųjų 
skaučių laikotarpių laipsnius, 
sportuoja, rašo draugovės gyve
nimo knygą. Stengiamės palai
kyti artimus ryšius su kitų 
miestų vyr. skautėmis, lanky
damos jas ir kviesdamos pas sa
ve.

Dabartiniu metu draugovė 
uoliai ruošiasi didžiajai seserijos 
stovyklai. Tuo reikalu diskutuo
jamos įvairiausios temos, ruo
šiamas pavyzdinės stovyklos 
smulkus planas. Tarp kitko, vi
sos susiskirsčiusios į mažas gru
peles ir „kala“ svetimąsias kal
bas. Daugiausia mokosi vokiečių 
kalbą. Stengiamės visos išmokti 
ir pasiruošti stovyklai taip, kad 
neturėtumėm gėdos prieš atvy
kusias seses. Tesužino viešnios, 
kad ir mažytėje Lietuvoje yra 
darbščių skruzdėlaičių, kurios, 
šapą po šapo vilkdamos, supila 
didžius skruzdėlynus.

Dabar draugovei vadovauja 
psktn. Br. Variakojienė, o 
adjutante yra psktn. O. Aiži- 
n i e n ė.

Tai tiek šiuo kartu apie gra- 
žinietes. Nemanykite, kad jei 
mes iki šiol nieko nerašėme, tai 
nieko ir nedirbome. Ne! Savo 
darbais mes nepratusios girtis, 
bet jei jau „Skautų Aidas“ duo
da mums vietos pasipasakoti, 
mielai tai padarysime. Arti
miausiu laiku mes vėl prabilsi
me, — papasakosime, ką dar su
galvojome nuveikti ir ką nuvei
kėme.

Vyr. skilt. Ir. Fridmanaitė.

Įkurta vyr. skaučių skiltis.

Tuntininkės psktn. V. P a- 
pečkienės iniciatyva įkurta 
vyresniųjų skaučių skiltis. Skil- 
tininke išrinkta mokyt, vyr. 
skautė V. Balevičienė. 
Skiltin susibūrusios beveik vi
sos mokytojos, todėl, šalia gi
lesnio skautų ideologijos pažini
mo, daugiausia gvildenami pe
dagoginiai klausimai.

Jaun. skautės irgi nesnaudžia.

Maironio vardo pradžios mo
kykloje dabar veikia dvi skait
lingos jaun. skaučių ir viena 
skaučių draugovė. Kiekvieną 
tautos šventę ar šiaip svarbesnį 
įvykį jaun. skautės stengiasi iš
kilmingai minėti. Taip pat smar
kiai ruošiasi patyrimo laips
niams ir specialybėms įgyti. Gal 
labiau už vyresnes seses jos su
sirūpinusios tautine stovykla ir 
j on ruošiasi — stengiasi tapti 
geresnėmis, skautiškesnėmis.

E. K.
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ROKIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.
Surengėme koncertą.

Spalių mėn. 16 d. Rokiškio 
gimnazijos salėje įvyko koncer
tas, kuriame dalyvavo pianistė 
p. S v a r a i t ė-M u r i n i e n ė, 
poetas dainininkas p. Lembe- 
r i s ir smuikininkas p. Senke
vičius. Siame koncerte gra
žiai sudainavo skaučių choras 
ir pruteniečių oktetas. Į kon
certą atsilankė daug visuome
nės. Tai pirmas koncertas, kurį 
surengė skautai-ės.

Įdomi skautų ir skaučių sueiga.
Spalių mėn. 17 d. įvyko rajo

no sueiga, į kurią buvo atvažia
vę iš Kauno brolijos vadas pulk. 
J. Barauskas, seserijos vadė 
skaut. Žilinskienė, brolijos

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Kursai pasiruošti tėvynę ginti.

Spalių mėn. 19 d. bern. gim
nazijos sporto salėje įvyko tun
to suruoštų ginklų pažinimo, to
pografijos, sanitarijos ir ryšinin- 
kystės kursų atidarymas.

Kursai atidaryti tautos himnu. 
Po to kursų vadas — psktn. J. 
Kartanas vaizdžiai apibūdi
no šių kursų reikšmę šiuo laiku 
ir pabrėžė, kad tik tas, kas tvar
kingai lankys ir atydžiai klau
sysis, bus geras šių specialybių 
žinovas.

Vėliau j. Įeit. Obuchavi- 
č i u s praktiškai ir teoretiškai 
supažindino su šautuvu.

Šiems kursams pravesti suda
ryta tokia komisija: psktn. J. 
Kartanas — pirmininkas, 
sktn. K. Korsakas ir j. Įeit, 
valtin. Obuchavičius na
riai.

Lektoriais pakviesti vietinės 
įgulos karininkai.

Paskirtas taupymo vadovas.
Šiomis dienomis tunto taupy

mo vadovu paskirtas vyr. skltn. 
D. Pin i g is (švietimo vadovas), 
kuris jau veda susirašinėjimą su 
provincijos ir vietos dr-kais dėl 
taupymo ir stovyklavimo. Atro
do, kad daug vienetų siųs į sto
vyklas pilnus sąstatus. Spėja
ma, kad tautinėje stovykloje da
lyvaus per 300 Šiaulių tunto 
skautų.

Rūpinsis skautiškąja spauda.
Spalių mėn. 17 d. 7 pr. mo

kyklos patalpose įvyko „Kęstu
čio“ skautų vyčių būrelio su
eiga, kurioje nutarta aktyviai 
prisidėti prie skautiškos litera
tūros platinimo, kad kitais me
tais į visų vyčių namus pareitų 
„Sk. Aidas“ ir kt. Be to, nutarta 
dalyvauti tautinėje stovykloje 
su to vardo dr-ve, kuri siunčia 
visą vienetą. Netrukus numa
toma keliems vyčiams duoti at- 
sakomingesnes pareigas, nes ke

instruktorius paskaut. P. N e- 
n i š k i s ir amerikietis lietuvis 
p. Motuzas. Pastarasis parodė 
filmą iš Lietuvos kariuomenės 
manevrų ir gražesnių Lietuvos 
apylinkių vaizdų. Sueigos daly
viai filmą buvo labai patenkinti, 
nes turėjo progos pamatyti, ko
kių gražių vietų yra mūsų tė
vynėje.

Kaip vyksta taupymas tautinei 
stovyklai draugovėse.

Daugumas „Prutenio“ drau
govės skautų susirūpinę II tau
tine stovykla ir visur stropiai 
taupo. Per trumpą laiką taupy
mo ženklelių išpirko net už 35 
litus.

Prutenietis.

letas „Kęstučio“ d-vės vadų iš
vyksta atlikti karinę prievolę.

Rajono sueiga kariuomenę pa
gerbti.

Lapkričio mėn. 21 d. numa
tyta padaryti mergaičių gimna
zijoj rajono sueiga, kuri skiria
ma kariuomenei pagerbti. Šioje 
sueigoje, numatoma, dalyvaus 
per 700 skautų-čių.

Sueigoje’ bus ir linksmoji da
lis, kuriai jau dr-vės sparčiai 
ruošiasi.

Ta proga, lapkričio 15 d. įvyks 
egzaminai į patyr. laipsnius ir 
specialybes, kuriuos praves 
švietimo vadovas.

Skautų kampelis laikrašty.
Šiauliuose leidžiamas savait

raštis „Įdomus Mūsų Momen
tas“ šiais metais savo skiltyse 
įvedė specialų skautų kampelį, 
kuriame kas savaitę spausdina
ma įvairi kronika iš skautų gy
venimo. Šį kampelį veda vienas 
skautininkų.

Reikia pažymėti, kad šį sky
rių labai seka to laikraščio skai
tytojai — neskautai, kurie ste
bisi, kad šiauliečiai skautai la
bai veiklūs.

Skautai padeda aukas rinkti.
Spalių mėn. 17 d. VVS-gos 

Šiaulių apygarda suruošė rink
liavą dėžutėmis, kurioje dalyva
vo per 10 porų skautų.

Tarp kitko reikia pažymėti, 
kad nuo rugsėjo mėn. pradžios 
nebuvo to sekmadienio, kad per 
10—tį skautų nedalyvautų kokio
je nors rinkliavoje.

Linksminome darbininkus.
Spalių mėn. 3 d. Šiaulių dar

bininkų kultūros klube įvyko 
vakarinių pradž. mokyklos kur
sų darbininkams atidarymas. 
Linksmąją atidarymo dalį atliko 
„Kęstučio“, „Basanavičiaus“ ir 
I-sios jaun. skautų draugovės 
skautai.

Marijampolės vyr. skautų „Eimučio“ būrelio skaut. vyčiui

BUVELSKIUI VINCUI,
jo tėveliui mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Būrelio vadas ir vyresn. skautai.

Jūros skautų vandens sezono 
uždarymas.

Spalių 10 d. jūros skautai sa
vo prieplaukoje (Rygos g. 42c, 
prie ežero) įvykdė vandens se
zono uždarymą, į kurį atsilankė 
tuntininkas vyr. sktn. K. U b e i- 
ka, p. Butkevičienė, „Kęs
tučio“ ir I jaun. skautų dr-vių 
draugininkai ir per 50 svečių.

Čia tuntininkas pabrėžė jūros 
skautų įgulų nariams (jų buvo 
20), kad jie ir toliau progresuo
tų jūrininkystę ir lavintųsi. 
„Kęstučio“ dr-vės dr-kas pasa
kė, kad dabar, uždarius sezoną, 
visi kimba į žemėlapius ir stu
dijuoja upes, ežerus, kad kitais 
metais galėtų vėl padaryti ilges
nes keliones, kaip kad šiemet jų 
įgulos nariai yra padarę, o bu
vęs įgulos narys vyr. valtn. 
B. Laurinavičius palinkė
jo daugiau pakreipti irklus į 
Klaipėdą ir į ošiančią gražiąją 
Baltiją.

Pc to įgulos nariai išplaukė į 
ežerą, kur atliko keletą plau
kiojimo numerių. Ypatingai gra
žų įspūdį padarė išvežimas jū
ros skautų — kandidatų į eže
rą ir palikimas jų ežere, val
tyje, be irklų. Kandidatai grįžo 
irkluodami rankomis.

Jūros skautų vandens sezono 
uždarymą pravedė — valtn. j. 
Įeit. Obuchavičius („Kas
tyčio“ laivo vadas) ir jūr. skau
tas K. Laurinavičius (to 
laivo vado pavaduotojas).

Vadovų pasikeitimai.
V-sios jaun. skautų dr-vės 

draugininke vyr. skltn. V al
si ū n i e n ė iš pareigų pasi
traukė.

Linkuvos Dariaus ir Girėno 
vardo dr-vės draugininkui vyr. 
skltn. Dumčiui išvykus į 
Klaipėdą, tos pareigos perduo
tos P. Mikutavičiui.

Joniškio atskiros miesto skau
tų „Žirgų“ skilties skiltininkas 
Burneika išvyko į Kuršėnus 
ir iš skiltininko pareigų atsisa
kė.

Įsteigus Radviliškyje jaun. 
skautų vienetą, vadovauti pa
skirtas vyr. skltn. L. K i n č i- 
n a s, o jo padėjėju — vyr. skltn. 
Kriščiūnas. Marela.

Minėjome 3 metų sukaktį.
Spalių mėn. 24 d. Šiaulių 

amatų mokyklos d-ro Jono Ba
sanavičiaus vardo draugovė sa
vo naujoj mokykloj minėjo 3- 
jų metų sukaktį.

Minėjimas pradėtas tautos 

himnu. Draugovės adjutantas 
papasakojo apie draugovės nu
veiktus darbus, vaizdžiai apibū
dindamas sunkias veikimo sąly
gas. Po to buvo paskaityti svei
kinimai. Dabar draugovėje yra 
keturios skiltys; viso draugovėje 
yra 35 'nariai.

Draugininku yra pasktn. Įeit. 
Gaižutis, kuris draugovei 
vadovauja nuo jos įsikūrimo 
dienos. G.

Gruzdžiuose įsisteigė skautai 
vyčiai.

Gruzdžių aukštesniojoj gyvu
lininkystės mokykloje, vicedi
rektoriaus p. Petraičio ini
ciatyva, įsisteigė skautų vyčių 
būrelis. Įstojo per 20 kandidatų 
iš I-os ir II-os kl. mokinių, o 
III-čia kl. nedavė nė vieno kan
didato. Būrelio draugininku pa
skirtas skautas vytis mokyt. J u- 
revičius, o būrelio globėju 
yra vicedirektorius p. Petraitis.

Pirmoji gruzdiečių skautų vyčių 
sueiga.

Š. m. spalių 22 d. įvyko Gruz
džių aukšt. gyvulininkystės mo
kykloje neseniai įsisteigusio 
Vlado Putvinskio vardo skautų 
vyčių būrelio pirmoji sueiga. 
Sueigą pradėjome šūkiu Lietu
vos skautų Šefui. Būrelio įstei
gėjas mokyt. Jurevičius nu
pasakojo skautų įsisteigimo 
tikslą ir numatomus atlikti dar
bus, o būrelio globėjas vicedi
rektorius p. J. Petraitis nu
piešė dėsnius, kurių turi prisi
laikyti kiekvienas skautas ir 
apibūdino Vlado Putvinskio, ku
rio vardu būrelis pasivadino, 
asmenybę. Pasveikino ir palin
kėjo sėkmingai dirbti skautų 
rėmėjas mokyt, p. P i s k a r s- 
k i s. Skautas Lazauskas 
papasakojo skautų įsikūrimo 
istoriją ir principus, kuriais pa
grįstas Lietuvos skautų veiki
mas. Vyri skilt. Žalnierius 
supažindino su skautų veikimo 
metodais, primindamas susi
klausymą ir drausmę.

Būrelyje yra 24 skautai. Iš 
jų 12 dar neišlaikė į III patyrimo 
laipsnį. Jiems paruošti egzami
nams sudaryta komisija iš: 
vyr. skilt. Vyt. Žalnieriaus, 
sklt. Ad. Liaudansko, skltn. 
Lazausko, sklt. J. Dagio. 
Priimtas 1937/38 metų veikimo 
planas. Pažymėtina, kad 16 
skautų užsiregistravo dalyvauti 
1938 m. tautinėje stovykloje. Į 
sueigą atsilankė ir svečių.

Svajonė.

:::::: 414 ::::::::::::::::::
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UTENOS SKAUTŲ TUNTAS. .AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nors ir sunkios veikimo sąlygos, 
tačiau steigsime antrą draugovę.

Šiais metais basanavitiečiams 
skautiškasis veikimas labai pa
sunkėjo. Dėl perdidelio mokinių 
skaičiaus, pamokos gimnazijoje 
vyksta prieš ir po pietų. Pa
prastomis dienomis klasės ir sa
lės visada yra užimtos. Dėl to, 
ypač pablogėjus rudens orui, 
negalima daryti nei skilčių, nei 
draugovės sueigų. Viskas nusi
traukia į šventadienį. O šven
tadieniui atėjus irgi sunku su
čiupti laisve laiko valandėlę, nes 
visokį būreliai rengia susirinki
mus, rungtynes. Tačiau kliūtis 
nugalime ir iš pagrindų persi
tvarkę veikiame pilnu tempu.

Padarėme jau keletą sueigų ir 
vieną pasilinksminimą. Pasi
linksminimo programa buvo 
įdomi ir gana įvairi. Buvo insce
nizuota dainelė „Ant kalno

karklai“, padeklamuota keletas 
skautiškų eilėraščių; prisiminę 
senuosius Lietuvos laikus, pa
linksminome draugus kanklių 
muzika. Taip pat suvaidinome 
keletą dalykėlių.

Mūsų draugovė padalinta į 
šešias skiltis. Kai kuriose skil
tyse skautų jau ir per daug, to
dėl, jeigu skautų dar padaugės, 
manome įsteigti ir antrą drau
govę. Draugininkas paskelbė 
tarp skilčių konkursą pirmajai 
vietai ir garbingam skilties var
dui draugovėje įgyti. Tuo kon
kursu ypač yra susidomėję jau
nesnieji skautai.

II tautinei stovyklai mokestį 
taupome visu smarkumu. Nors 
ir nedaug užsisakėme taupymo 
ženklelių ir knygelių, bet jau 
baigiame. Ir esame pasiryžę nu
galėti visas kliūtis ir nuvažiuoti 
vasarą į tautinę stovyklą.

Psklt. M. N-nas.

PAMESTI LIUDIJIMAI.
Pamestas L. S. S. liudijimas ser. I Nr. 2721, iš

duotas 1935.11.14 Kauno skaučių t. tuntininkės skau
tei Bronei Verikaitei. Radus siųsti skaučių se
serijos vyriausiai vadijai.

19 metų
Nupynėm naują vainiką, broliai, sesės, 
Jau devynioliktą - spalvingą, gražų.
Norisi džiaugtis, noris priminti 
broliams ir sesėms šią žinią smagią.

širdyje Dievas, jėgos tėvynei.
Padėti artimui, o kaip smagu!
Šypsena lūpas pasidabinę, 
Norime dirbti kiekvienas už du.

Naują vainiką pinti pradėsim.
Tik ne žiedų: jų neskinam mes!
Darbą ir meilę į ji Įpinsim,
Mes nešim laimę, džiaugsmas mus neš!

Skilt. Liuda Baltrušytė

ywwwwwwwwwwwwwwv

SKAUČIŲ SESERIJOS VADOVIŲ SĄSKRYDŽIAI
Besiartinant tautinei stovyklai, 

skaučių seserija visu stropumu pra
dėjo jai ruoštis. Š. m. spalių mėn. 31 
ir lapkričio mėn. 1, 2 d. d. Kauno 
„Aušros“ mergaičių gimnazijoje tuo 
reikalu įvyko trys didžiuliai sąskry
džiai:

I tuntininkių, vietininkių, tautinės 
stovyklos rajonų viršininkių ir tuntų 
atstovių,

II skaučių draugininkių ir
III vyresniųjų skaučių.
Juose dalyvavo iš viso apie 400 

vadovių.
Spalių mėn. 31 d. 10 vai. sąskry

džius atidarė tautinės stovyklos virši
ninkė vyr. sktn. S. Čiurlionienė. 
Pasveikinusi taip gausiai susirinkusias 
vadoves, ji iškėlė šio didelio rūpesčio 
reikšmę ir ragino su skautišku nuošir
dumu, pasiaukavimu vieningai dirbti.

I tuntininkių, vietininkių, tautinės 
stovyklos rajonų viršininkių ir tuntų 
atstovių sąskrydžio darbai vyko dviem 
grupėm: 1. tuntininkių, vietininkių ir 
taut, stovyklos rajonų viršininkių, 2. 
tuntų atstovių.

Pirmosios grupės darbams vadova
vo tautinės stovyklos viršininkės pa
vaduotoja sktn. A. Fledžinskie- 
n ė.

Darbų programoje buvo tokie pa
šnekesiai: 1. Tunto ir rajono darbai 

tautinei stovyklai besirengiant — sktn. 
I. J o n a i t i e n ė. 2. Tautinės stovyk
los santvarka ii’ vadovybė — centro ir 
rajonų — sktn. A. Fledžinskienė.
3. Stovyklos įrengimas — etnografinis 
apibūdinimas ir rajonų įsirengimo bū- 
dingumas — dail. A. Tamošaitis.
4. Stovyklos finansai: taupymas, paja
mos ir išlaidos, atskaitomybė — sktn. 
A. Kupstaitė. 5. Stovyklos ūkis ir 
jo santvarka — pasktn. N. Griga
liūnienė. 6. Tautinės stovyklos 
programos — sktn. V. Armina itė. 
7. Tautinės stovyklos parodos ekspo
natai — sktn. V. B a r m i e n ė. 8. 
Tautinės stovyklos propaganda — 
psktn. E. Sevelinskaitė.

Be to, buvo taut, stovyklos rajonų 
pasitarimas atskiromis grupėmis, įvai
rių pasiūlymų ir paklausimų aiškini
mas ir tautinės stovyklos vietos apžiū
rėjimas Pažaislio miške.

Tuntų atstovių grupės darbams va
dovavo sktn. V. Arminaitė. Šios 
grupės dalyvės dirbo pasiskirsčiusios 
dar į penkias specialias grupes: A. pra
timų ir šokių. B. dainavimo. C. kank
lių muzikos. D. inscenizavimų ir E. 
skautiškų žaidimų ir uždavinių.

Visoms tuntų atstovėms buvo šie 
pašnekesiai:

1. Mūsų darbai. 2. Taut, stovyklos 
programos. 3. Darbo planavimas — vi

sus juos laikė sktn. V. Arminaitė. 
4. Tautiniai šokiai — v. skautė O. K a- 
zakaitytė. 5. Stovyklos įrengimas 
— dail. A. Tamošaitis.

Pratimų ir šokių grupėje tautinių 
šokių mokė v. sk. O. Kazakaitytė, 
gimnastikos pratimų — psktn. K. M a- 
r i j o š i e n ė ir psktn. A. Pilvely- 
t ė. Dainavimo grupei apie mūsų dai
nas kalbėjo p. J. Čiurlionytė- 
A b r a i t i e n ė, specialiai tautinei sto
vyklai parinktas dainas dainuoti mokė 
p. A. G a 1 a u n i e n ė, p. J. A b rai
ti e n ė, sktn. V. B a r m i e n ė ir psktn. 
V. Palčiauskienė. Apie kankles 
kalbėjo ir kankliuoti mokė p. J. S t r i- 
maitis. Inscenizavimų grupei vado
vavo, apie vaidybą ir gyvenimą, laužų 
pasirodymus, inscenizavimus žodžiu ir 
judesiais kalbėjo ir praktiškų darbų 
mokė sktn. V. Arminaitė. Apie 
skautiškus ir programinius žaidimus 
ir uždavinius kalbėjo ir draugovės su
eigą pravedė sktn. L. Čepienė.

JI skaučių draugininkių sąskrydžiui 
vadovavo sktn. M. B a r n i š k a i t ė. 
Darbų programoje buvo tokie pašne
kesiai: 1. Skautės individualinis pasi
ruošimas tautinei stovyklai — v. sktn. 
D. K e s i ū n a i t ė. 2. Stovyklos įrengi
mas — dail. A. T a m o š a i t is. 3. 
Inscenizavimai — sktn. V. Arminai- 
t ė. 4. Draugininkių darbas su skilti-

415
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MES RUOŠIAMĖS 
SAVO 

TAUTINĖMS 
STO VYK LO M S

Brolija
ŠIAULIEČIAI BUVO SUVAŽIAVĘ PASITARTI 

TAUPYMO REIKALAIS.

Spalių mėn. 24 d. Šiauliuose, 7 pradž. mokykloje, 
tunto taupymo vadovas vyr. skltn. D. P i n i g i s su
šaukė taupymo ir kitais tautinės stovyklos reikalais 
pasitarti visų draugininkų suvažiavimą, į kurį atsi
lankė per 30-tį draugininkų bei jų atstovų.

Suvažiavime buvo išnagrinėti taupymo reikalai, 
ir kiti ryšium su tuo iškilę klausimai. Pažymėtina, 
kad suvažiavusieji pageidavo paskelbti tunte konkur

są tautinei stovyklai pasiruošti, nes norima konkur
so būdu nustatyti, kuris vienetas daugiausia siųs į 
stovyklą skautų ir kurio vieneto skautai daugiau 
ruošis iš anksto, kad tinkamai reprezentavus d-vę. 
Be to, nutarta visuose provincijos miestuose, kur lei
džia sąlygos, įsteigti sanitarijos, topografijos, ryšių, 
ginklų pažinimo kursus. Draugininkai įpareigoti su
registruoti savo žinioje ir „be darbo“ esančius skau
tus vyčius ir pranešti jų adresus tunto vadijai, nes 
norima prieš tautinę stovyklą visus juos įtraukti į 
aktyvų darbą. Pasyvūs skautai vyčiai apdedami spe
cialiam stovyklos fondui mokesčiu po 5 lt.

Tuntininkas vyr. sktn. K. Ubeika kalbėdamas 
džiaugėsi tokiu skaitlingu suvažiavimu ir pabrėžė, 
kad jei bus visą laiką toks entuziazmas ir domėji
masis tautine stovykla, kaip šiandie, tai iš tunto tik
riausiai vyks nemažiau 300 skautų, kas reiškia, kad 
tuntas bus tinkamai atstovaujamas.

\
Nutarta panašų suvažiavimą vėl sušaukti gruo

džio ar sausio mėn. pradžioje, kad būtų galima išsi
aiškinti taupymo metu sutinkamas kliūtis ir neaiš
kumus. Marela.

ŠTAI KAS RŪPINASI TAUTINĖS STOVYKLOS 
REIKALAIS.

Jau daugiau pusės metų rengiamės tautinei sto
vyklai. Dabar pažiūrėkime, kas II Lietuvos skautų 
tautinei jubiliejinei stovyklai vadovaus.

Stovyklos viršininkas — vyr. sktn. pulk. M. 
Kalmantas, viršininko pavaduotojas — vyr. sktn. 
mjr. Vs. Šen b ergą s, ūkio viršininkas — int. mjr. 
Milaševičius, propagandos dalies vedėjas — 
šviet. m-jos vizitatorius Papečkys, užsienio dalies 
vedėjas — vyr. sktn. K. Laucius, programos dalies 
vedėjas — sktn. V. Čepas, jo pavaduotojas — sktn. 
kpt. J. Navikas, sanitarijos viršininkas — vyr. 
sktn, kpt. gyd. J. Kazakevičius, tarnybų virši
ninkas — sktn. Itn. Matonis, statybos inspekto
rius — inž. j. Itn. I. Jonaitis ir sekretorius — sktn. 
V. K i z 1 a i t i s.

DAR DĖL TAUPYMO.
Daugelis tuntų ir draugovių labai planingai vyk

do taupymą tautinei stovyklai. Bet yra ir tokių tuntų 
ir draugovių, kurios taupymu maža domisi. Tie, kurie 
neplaningai vykdo taupymą, kiekvieną dieną nustoja 
stovyklautojų. Todėl tuntininkai ir draugininkai tu
rėtų atsiminti, kad tiktai nuo jų planingo rengimosi 
priklauso jų tuntų bei draugovių dalyvavimas sto
vykloje.

ninkėm — psktn. G. Žmuidzina
vičių t ė. 5. Stovyklos programos — 
sktn. V. A r m i n a i tė. 6. Draugovės 
darbo planas — psktn. J. D r u s k y- 
t ė. 7. Gerieji darbeliai, patyrimo laips
niai, uniforma — psktn. E. S t r i k i e- 
n ė. 8. Drausmė ir susiklausymas — 
sktn. M. Barniškaitė.

Draugovės parodomąsias sueigas 
pravedė sktn. L. Čepienė ir psktn. 
M. Kuršaitė.

III vyresniųjų skaučių sąskrydžiui 
vadovavo sktn. S. Steponaitienė. 
Be bendrųjų pašnekesių apie stovyk
los įrengimą ir inscenizavimus, buvo 
dar tokie: 1. Moderni moteris ir skau
tė. 2. Individualinis vyr. skaučių lavi
nimas — sktn. V. B a r m i e n ė. 3.

416

Pasiruošimas taut, stovyklai — v. sk. 
L a s t i e n ė. 4. Vyr. skaučių įžodis, 
reguliaminas, amžinosios ugnies sim
bolika — psktn. D. Navikienė.

Parodomąją draugovės sueigą pra
vedė psktn. K. Chmieliauskai- 
t ė, skilties sueigą — psktn. D. N a- 
v i k i e n ė.

Po to buvo įvairūs klausimai ir su
manymai.

Reikia pažymėti, kad visų sąskry
džių darbai vyko planingai ir tvarkin
gai. Su trumpomis pertraukomis nuo 
ryto iki vakaro dirbta aštuoniose pa
talpose.

Tautinės stovyklos vadovybė ir vyr. 
seserijos vadija labai dėkinga mūsų 
bičiuliams už paskaitas ir praktiškas 

pamokas, už patalpas ir kitokią pagal
bą šį didelį sąskrydį ruošiant. Taip 
pat skautiškas dėkui visoms skautinin- 
kėms, Kauno t. tuntininkėms ir stu
dentėms skautėms, stropiai prisidėju
sioms prie įvairių sąskrydžio darbų, ir, 
be to, visoms sąskrydžio dalyvėms, ku
rios taip intensyviai, nežiūrėdamos 
nuovargio, dirbo ir sąžiningai dalyva
vo visuose užsiėmimuose.

Šioms darbščiosioms sesėms norim 
palinkėti, kad grįžusios į savo tuntus 
būtų jų gyvosios srovelės, gražiai 
plauktų vasaros link, nešdamos savo 
dalelę į bendro darbo sūkurį ir darbo 
jėga trauktų visas į busimąją šios va
saros svetainę Pažaislio miške.

Psktn. A. Urbanavičiūtė.
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DVI 
DARBO IŠKYLOS

ŠEFO SODYBAI
PAGRAŽINTI

Prieš pradedant darbą pakeliame vėliavą.

Mūsų Šefo gimtinėje Užulėny tvar
komas jo ūkis, kuris buvo įgytas Jo 
60 metų amžiaus sukakčių proga. 
Skautės ir skautai, norėdami įnešti 
savo kuklų įnašą į savo Šefo sody
bos papuošimo darbą, paprašė Jo 
sutikimo pasodinti ten vaisinių me
delių. Sutikimą gavus buvo nu
tarta pasodinti 60 žemaūgių kriau
šių ir, be to, dar tiek kitokių vai
sinių medelių, kiek Lietuvoje da
bar yra skautų ir skaučių tuntų 
ir vietininkijų, kad visų Lietuvos 
kampelių skautai turėtų ten po 
vieną savo „atstovą“. Žagarės skau
tai, sužinoję apie šį sumanymą, 
panoro pasodinti ten visas tris de
šimtis garsiųjų žagariškių vyšnių. 
Medeliams įgyti ir kitoms su jų so
dinimu susijusioms išlaidoms padeng
ti lėšas sudėjo visi skautai ir skau
tės, pradedant pačiais jauniausiais ir 
baigiant seniausiais. Kriaušės buvo 
nupirktos viename medelyne, o kiti 
medeliai atsiųsti skautų vienetų iš 
įvairių Lietuvos vietų.

Spalių mėn. 30 d. buvo pradėta me
delių sodinimo talka, kurioje dalyva
vo Šefo pavaduotojas dr. Alekna, 
seserijos vadeiva sktn. Rudienė, 
brolijos vadas pulk. Šarauskas, 
vadeiva vyr. sktn. K. P a 1 č i a u s - 
kas, „Skautų Aido“ . redaktorius 
sktn. K. Laucius ir visų Lietuvos 
provincijų (Žemaitijos, Suvalkijos, 
Aukštaitijos, Dzūkijos ir Pajūrio) at

a

Medelius sodino 
visi: ir vyriausieji 
vadai * ir jaunieji. 
Tarybos pirm. dr. 
Alekna, brolijos 
vadas pulk. S a- 
rauskas ir dvi 
seserijos atstovė? 

sodina medelį.

stovai, viso 60 žmonių. Aukštaičius 
atstovavo Ukmergės skautės ir skau
tai su savo tuntininkais. Sodinimui 
vadovavo mokyt, p. I to m 1 e n s k is.

Dviem sunkvežimiais kauniškiai ir 
autobusu ukmergiškiai, su medeliais 
ir reikalingais sodinti įrankiais (o 
Kauno centro skaučių tunto tunti- 
ninkė Gudauskienė su maišu 
kopūstų ir lašinių pietums gaminti...), 
padarė iškylą į Užulėnį medelių so
dinimo talką atlikti. Nuvykus pir
miausiai buvo pakelta didžiuliame 
stiebe tautinė vėliava, Šefo pava
duotojas paaiškino iškylos tikslą, 
prasmę, ir prasidėjo darbas.

Prieš pradedant sodinti medelius, 
skautai ir skautės pasiryžo patalki
ninkauti sodybos tvarkytojams ir ap
link sodą, kuriame buvo sodinami 
medeliai, iškasė pusės metro pločio 
ir gylio griovį 3.000 akacijų paso
dinti. Kadangi ši talka pareikalavo 
daug laiko, medelių sodinimą teko 
pabaigti jau sutemus. Jau prie žva
kės šviesos buvo paskaitytas šios iš
kylos aktas, kurį dr. Aleknai padėjus 
visi bendrai įkasė po paskutiniąja 
kriaušaite. Aktas skambėjo šiaip:

Lietuvos skautų sąjungds darbo iš
kylos Jo Eksc. Respublikos Preziden
to Antano Smetonos sodybai pagra
žinti

AKTAS.
Užulėnis, 1937 m. spalių m. 30 d.
Šešiasdešimt Lietuvos skautų 

ir skaučių atstovų susirinkome šian
dieną iš įvairių Lietuvos vietų į sa
vo mylimo Šefo ūkį, norėdami prisi
dėti savo darbu prie jo pagražinimo. 
Sodiname čia 60 kriaušių priminti 
Jo tokio pat metų skaičiaus sukak
tims, kurių proga buvo pradėtas kur
ti šis ūkis, ir kitokių vaisinių mede
lių, atsiųstų iš įvairių Lietuvos vie
tų, kaip visų skautų ir skaučių tuntų 
ir vietininkijų augmenijos atstovų.

Teauga ir stiebiasi jie į padanges 
ir puošia mūsų Vyriausiojo Vado so
dybą, primindami Jam apie tūkstan
čius Lietuvos skautų ir skaučių ran
kų dirbančių ir tūkstančius širdžių 
plakančių mūsų mielajai tėvynei.

Dieve, palaimink mūsų kuriamą ir 
gražinamą šalį Lietuvą.

(Seka parašai medelius sodinusių 
brolijos ir seserijos atstovų).

Baigus darbą iškilmingai nuleista 
vėliava ir, išklausius Šefo pavaduo
tojo minčių apie atlikto darbo pras
mę, visi nuvargę, bet linksmus, pa
traukė namų link. Reikia pabrėžti, 
kad kviesti skautes šeimininkėmis 
tikrai išsimoka. Iškylos šeimininkės: 
vyr. skautė Gudauskienė ir sktn. 
Šarauskienė net tris syk visus 
taip sočiai pavalgydino, kad jas iš
kylos dalyviai ilgai geru žodžiu pa
minės.

Kadangi medelių sodinimo talka 
dėl trumpokos dienos nebuvo įvyk
dyta iki galo (nepasodintos akacijos 
ir galutinai nesutvarkyti kaikurie 
pasodinti medeliai), ją užbaigti ant
rąją darbo iškylą į Šefo sodybą pa
darė šio mėnesio 4 d. Ukmergės skau
tės ir skautai. Jie pasodino 3.000 aka
cijų, likusius skautų medelius, prie 
„medelių atstovų“ priraišiojo lente
les su užrašais, kurio vieneto jie yra.

Smagu, kad Šefas sutiko leisti 
mums nors savo kukliu įnašu ir dar
bu prisidėti prie skautams ir skau
tėms brangaus kampelio pagraži
nimo. Talkininkas.
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MIRĖ VIENAS PIRMŲJŲ SKAUTYBĖS PIONIERIŲ.
Šio mėnesio 1 dieną mirė Švedijos skautų įkūrėjas majoras 

Ebbe Liebcrath. Jo mirtis didelis nuostolis ne tik Švedijos, bet 
ir viso pasaulio skautams, nes velionis buvo vienas pirmųjų 
skautybės pionierių, visą laiką vaidinęs žymų vaidmenį pasaulio 
skautų judėjime. Nuo pat tarptautinio skautų komiteto susi- 
organizavimo iki pat savo mirties buvo jo nariu. 'Lietuvos skau
tų brolija dėl E. Lieberatho mirties pasiuntė Švedijos skautų 
sąjungai švediškai parašytą telegramą.

PASAULIO SKAUČIŲ ŠEFĖ APIE PALANGOS SĄSKRYDŽIO 
PRISIMINIMUS.

Anglų skautų vadai, kurie 1933 metais laivu „Calgaric“ 
lankė Pabaltės valstybes ir buvo atvykę į Palangą, kasmet daro 
suvažiavimą šios kelionės prisiminimais pasidalinti. Šiemet toks 
suvažiavimas įvyko spalių mėn. 16 d. Londone. Patyrus šį su
važiavimą įvyksiant, sėserija ir brolija pasiuntė per pasaulio 
skaučių šefę p. Baden-Powellienę suvažiavimo dalyviams svei
kinimą ir pakvietė juos ateinančiais metais atvykti į mūsų tau
tines stovyklas. Ponia Baden-Powellienė brolijai ir seserijai at
siuntė padėkos laiškus. Vieną jų, atsiųstąjį mūsų šefo pava
duotojui dr-ui Aleknai, čia spausdiname.

„Brangus Daktare Alekna,
Aš negaliu Tamstai nupasakoti, kaip aš džiaugiuosi gavusi 

jūsų taip žavingą žinią. Iš Tamstos pusės buvo be galo gražu 
parašyti ir atsiųsti tuos malonius sveikinimus nuo jūsų skautų 
mūsų, kurie turėjome laimės 1933 metais su „Calgaric“ atlankyti 
Lietuvą, suvažiavimui, Įvyksiančiam šį šeštadienį.

Aš užtikrinu Tamstą, kad ši draugiškumo ir geros valios 
žinia bus labai vertinama visų tų, kurie susirinks draugėn šia 
laiminga proga, ir kad jūs visi būsite mūsų mintyse.

Nė vienas iš mūsų niekuomet neužmiršime to nuostabiai 
žavingo priėmimo, kurį jūs mums paruošėte, ir visų tų puikių 
įrengimų, kuriuos padarėte tai žavingai dienai. Vaizdą to pui
kaus sąskrydžio didžiuliame pušyne ir tą didelį jūsų skautų ir 
skaučių paradą smėlyje prieš didžiulę žmonių minią daugelis 
mūsų dažnai prisimename labai aiškiai ir tai mums suteikia 
naujų paskatinimų.

Aš tikiuosi, kad jūsų skautų ir skaučių darbas vyksta pui
kiai. Nors mes nebegalime įvykdyti kitos tokios didelės skauti
ninkų ir skautininkių ekskursijos į Lietuvą, tačiau gali būti 
daugiau kontakto tarp atskirų mūsų judėjimo narių.

Aš žinau, kad visi ekskursininkai bus labai sujaudinti ir 
labai nudžiuginti dėl Tamstos gražaus laiško ir aš dėkoju Tams
tai labai nuoširdžiai už jo atsiuntimą ir parašymą taip puikiais 
ir naudingais išsireiškimais.

Maloniai sveikindama ir linkėdama visa gera, Jums labai 
atsidavusi Olave Bade n-P o w e 11,

pasaulio skaučių šefė.

LORDAS BADEN-POWELLIS APDOVANOTAS TAIKOS 
PREMIJA.

Wateler instituto taikos premija (2.100 sv. sterlingų) 1937 
metais paskirta lordui Baden-Powelliui už jo ypatingus nuopel
nus tautų susiartinimui, kuris vyksta per viso pasaulio skautus.

LIETUVOS SKAUTAI PIRMIEJI PAREIŠKĖ UŽUOJAUTĄ 
ČEKOSLOVAKIJOS SKAUTAMS.

T. G. Masaryko — Čekoslovakijos prezidento išlaisvintojo 
ir Čekoslovakijos skautų šefo — mirčiai paminėti čekų skautų 
laikraštis „Skaut Junak“ išleido specialų priedą, kuriame plačiai 
apibūdina T. G. Masaryko palankumą skautybei.

Šiame priede paskelbtos svetimųjų siųstos užuojautos tele
gramos Čekoslovakijos skautų sąjungai. Pažymėtina, kad priede 
paskelbta, jog Lietuvos skautai pirmieji atsiuntė užuojautos tele
gramą ir dar čekiškai parašytą.

VENGRIJOS SKAUTAI PATARIA MOKYTIS ESPERANTO 
KALBOS.

Vienuoliktojo Vengrijos esperantininkų kongreso proga, 
Vengrijos skautai esperantininkai Ujpest mieste rugpiūčio mėn. 
21 d. turėjo konferenciją, kuri priėmė šitokį nutarimą:

„Skautų esperantininkų konferencija siunčia broliškus svei
kinimus skautų esperanto sąjungai ir ■ visiems broliams skau
tams. Kongreso metu įsitikinome, kad esperanto kalba yra gyva 
ir vartotina, pilnai tinkanti naudotis santykiaujant su užsienie
čiais mintims pasikeisti. Taigi mes nuoširdžiai rekomenduoja
me esperanto kalbą visiems broliams skautams, kuriems sunku 
išmokti kitų kalbų, o norėtų įsigyti užsienio draugų, tiesiog su 
jais bendrauti ir susipažinti“.

Ši konferencija, išklausius Vengrijos skautų sąjungos espe
rantininkų sekcijos pranešimus, nutarė 1938 m., Vengrijos espe
rantininkų kongreso metu, prie Pese miesto surengti skautų 
esperantininkų stovyklą.

VENGRŲ SKAUTAI KLAUSOSI MŪSŲ RADIJO 
PUSVALANDŽIŲ.

Mūsų radijofono esperantininkų valandėlės vedėjas p. A. 
Poška pranešė, kad Vengrijos skautų esperantininkų sąjunga 
rašo mūsų valstybės radijofonui, jog jie visada reguliariai di
deliu susidomėjimu klausosi iš Lietuvos esperantišką programą 
ir pageidauja, kad Lietuvos skautai prabiltų per radiją į pasaulį 
padeklamuodami ar padainuodami lietuviškų dainelių esperan- 
tiškai.

Drauge vengrų skautai siunčia broliškus linkėjimus Lietu
vai ir prašo apie tai pranešti per radiją.

Kauno skautininkių-kų pobūvis
Seserijos ir brolijos vadų susitari

mu, š. m. spalių mėn. 23 d. buvo su
kviesti į pobūvį Kauno skautininkės- 
kai, skautų bičiuliai ir spaudos atsto
vai. Keli skautininkai atvyko ir iš 
provincijos.

Į šį pobūvį atsilankė aukštų svečių 
ii’ daug skautų bičiulių — skautiškos 
sielos žmonių. Taip svečių buvo vidu
rinio mokslo dep-to dir. p. L. V a i

t i e k ū n a s, pradž. moksl. d-to dir. 
sktn. Kviklys, prof. Račkaus
kas, prof. Kolupaila, prof. Kon
čius, insp. Vokietaitis ir kiti. 
Tuo būdu jaukioje Kauno „Moterų 
seklyčios“ salėje prie 7 įvairaus forma-, 
to stalų susėdo 63 asmenys.

Kadangi visi svečiai buvo skautiš
kos jaunatvės kupini, tai nebuvo jo
kios „varžymosi“ atmosferos. Skautų 

tarpe taip jau yra, kad kur susirenka 
2—3 skautiškos sielos asmens, ten gy
vumas ir linksmumas su jais drauge; 
ten išnyksta skirtumas tarp žilo plau
ko ir vos beprasidedančių viršutinėj 
lūpoj kaltis pirmųjų padaigų.
Pobūvį vedė brolijos vadas vyr. sktn. 

pulk. Šarauskas,
kuris švilpuku nuraminęs gyvai besi
kalbančius pobūvio dalyvius paaiškino, 
kad čia taip jauku, kaip stovykloj ir 
todėl pamiršęs, kad yra ne stovykloj — 
panaudojęs švilpuką...
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Kai skautininkės-kai ėmę rinktis, 
tai manęs, kad bus suvaidinta busimoji 
tautinė stovykla miniatiūroj, nes bro
lija būrėsi vienoje kambario pusėje, o 
seserija — kitoj. Bet kadangi tarp jų 
nebuvę Nemuno, kaip busimoj tautinėj 
stovykloj, tai pagaliau susimaišę ir visi 
pasijutę jaukiai.

Po šitokios viešpatavusią nuotaiką 
atitinkančios įžangos paaiškino ir po
būvio tikslą — tai noras iš pačių šiais 
metais įvairiose vak. Europos ir Ame
rikos tautinėse bei tarptautinėse sto
vyklose dalyvavusių asmenų lūpų iš
girsti, kaip jiems vyko kelionė, kaip 
jie reprezentavo lietuvių tautą, Lietu
vos kraštą ir jos skautus; noras pasi
dalinti jų patirtais ir išgyventais įspū
džiais, kad galėtumėm pasimokyti atei
čiai. Be to, pobūvio programoj būsiąs 
dar vienas nenumatytas punktas, tai 
„kino seansas“. Dalyvių tarpe esąs iš 
Amerikos atvykęs mūsų brolis lietuvis 
p. Motuzą, kuris parodysiąs spalvo
tų filmų iš Lietuvos ii- Amerikos lie
tuvių gyvenimo.

Pranešimus pradėjo „amerikonai“.

Pirmutinis kalbėjo vyr. sktn. 
K. Laucius,

kuris vadovavo brolijos delegacijai, bu
vusiai šią vasarą Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Jis papasakojo tikslus, kurių siek
dami mūsų skautai vyko į Ameriką, ir 
kaip sekėsi jų siekti. Kadangi apie mū
sų skautų dalyvavimą Amerikoje buvo 
rašyta ir dai’ bus rašoma „Skautų Ai
de“, ką jis papasakojo, čia nekartosiu.

Antroji kalbėjo vyr. skautė Pavilonytė, 
kuri taip pat šiais metais dalyvavo 
Amerikos skaučių įsikūrimo sukaktims 
25 m. paminėti suruoštoje netoli New 
Yorko stovykloje. Ten kiekviena tu
rėjusi išeiti prie didžiulio žemėlapio ir 
jame parodyti, iš kurio krašto yra at
vykusi ir apie jį papasakoti. Stovyk
los tikslas buvęs ugdyti taikos idėją 
pasaulio tautų tarpe. Užsibaigus sto
vyklai, kiekvienos tautos atstovė paso
dinusi po medelį. Sesė Pavilonytė pa
sodinusi ąžuolaitį, kaip lietuviško stip
rumo simbolį ir paaiškinusi, kodėl ji 
sodina ąžuolą. Vyr. sktn. Laucius, kaip 
„Skautų Aido“ redaktorius, čia pat 
viešai paprašė sesę Pavilonytę savo 
gražius įspūdžius parašyti „Skautų Ai
dui“. Todėl pasiskaitysime plačiau, ką 
ji patyrė ir kaip jai sekėsi atstovauti 
Lietuvą Amerikoje.

Toliau kalbėjo sktn. Bamiškaitė, 
kuri vadovavo šią vasarą vykusioms į 
Prancūziją skautėms. Ji papasakojo 
apie kelionę Prancūzijon ir pasirody
mus Paryžiuje tuose namuose, kur bu
vo sustojusios įvairių kraštų skautės, ir 
tarptautiniame skaučių lauže pasauli
nėje parodoje. Čia mūsų sesių tautiš

kais kostiumais visi nepaprastai susi
žavėję ir uoliai pradėję kirptis po ga
baliuką tautinių kaspinų... Labai pati
kę visiems tautiniai šokiai. Kai po to 
buvo pakviestos pas Prancūzijos skau
čių vadę, kuri atsisveikino su mūsų ir 
kitų tautų ten buvusiomis atstovėmis, 
ji pasakė: „Dėkui Lietuvai, Anglijai ir 
kitoms valstybėms“. Toks pirmon ei
lėn Lietuvai padėkos pareiškimas at
kreipęs į mūsiškes kitų dėmesį.

Apie mūsų skaučių pasirodymą Pa
ryžiuje jau buvo rašyta „Skautų Aide“ 
(žiūr. Nr. 14 A. Laučienės rašinį „Po 
svetimuosius kraštus garsinant Lietu
vos vardą“).

Pagaliau buvo duotas žodis draugovės 
Olandijon vadui sktn. Karaliui,

kuris nupasakojo visą 4.609 km kelio
nę autobusu, pažymėdamas, kad visur 
kelionėje žmonės nuoširdžiai priimda
vo ir padėdavo. Kalbėdamas apie tai, 
kaip sekėsi stovyklauti Olandijoje, pla
čiai nupasakojo, kaip lenkai nuplėšė 
mūsų žemėlapį, kokį įspūdį tai padarė 
stovyklos dalyviams ir kaip lenkai bu
vo priversti atsiprašyti.

Kaip Amerikoje, taip ir Olandijoje 
mūsų stovyklos įrengimas ir parodėlė 
sutraukė nepaprastai daug lankytojų, 
kuriems beaiškinant parodėlės vedėjui 
net liežuvis „sutinęs“. Bet įžymiau
sias lankytojų tai buvo lordas Baden- 
Powellis, kuris aplinkines stovyk
las aplankė automobilyje sėdėdamas, o 
lietuvių stovyklą privažiavęs išlipo, ap
žiūrėjo ją, pasigėrėjo jos įrengimu ir 
parodėle.

Apie skautų vadų konferenciją, įvyku
sią Hagoje, papasakojo pulk. vyr. sktn.

Kaiman tas.
Pulk. Kalmantas, tarp kitko, pažy

mėjo, kad konferencijoje nesisekė len
kams — jų pasiūlymai nepraeidavę. 
Norėjo, kad sekantis skautų vyčių są
skrydis 1939 metais būtų sušauktas 
Lenkijoje, Karpatuose, bet nutarta jį 
sušaukti Škotijoje.

Baigdamas savo pranešimą, pulk. 
Kalmantas pažymėjo, kad Lietuvos vy
riausybė, tiek daug palankumo paro
džiusi savo skautams, dar labiau turė
tų paremti, kai jie vyksta į užsienius, 
nes skautai labai daug padaro savo 
kraštui naudos supažindindami platųjį 
pasaulį su Lietuva ir ją išreklamuo
dami.

Po visų kalbų 
■ •

seserijos vadė dr. Žilinskienė paskelbė 
ponios B. Powell jai atsiųstą laišką,

kuriame Lietuvos skautėms-tams siun
čia linkėjimų visi 1933 m. Lietuvos Pa
langoje viešėję anglų skautai.

Laišką čia pat lietuvių kalbon iš
vertė psktn. Saulaitienė.

Pobūvio užbaigai amerikietis p. 
Motuzas parodė savo gamybos fil
mą, kuri labai pavykusi. Teko pama
tyti, kaip atrodė spalvotoje filmoje mū
sų skautų stovykla Vašingtone. Nė 
justi nepajutome, kaip prabėgo 5 va
landos ir teko skirstytis.

Vilkiukas.

SKILTIES • 
® KAMPELIS

Prasidėjo nauji mūsų veiklos 
metai. Draugovės susitvarkė skil
timis. Paskirtos arba tos pačios, 
arba naujos skiltininkės.

Mielos sesės, skiltininkės! Man 
teko pastebėti, kad kai kurios skil
tininkės būna nepatenkintos savo 
skautėmis. Vienai atrodo, kad, pa
vyzdžiui, Onytė per rimta, o Ma
rytė, apskritai, ne tam būreliui 
tinkanti. Ir štai skilty nebėra tos 
draugiškos nuotaikos, tokio sugy
venimo, koks turėtų būti. Skilti
ninkės užduotis yra sujungti savo 
skautes, įskiepyti jose draugišku
mų, meilę viena kitai, bet jokiu bū
du nesirinkti — aš nenoriu tos, aš 
noriu, kad ana pas mane būtų. Kaip 
gražu, kada visa skiltis alsuoja, 
gyvena vienu gyvenimu, viena 
mintimi. Viena už visas, visos už 
vienų! Štai kas turi būti skiltyje. 
O tai bus visada, jei skiltininkė to 
norės.

Nedarykit išimčių vienai kuriai 
skautei — ,,O šita gali, ana nega
bi“. Ne, sese! Tu turi leisti pa
mėginti ir „anai“. Gal ji yra ne
drąsi, bet jei tu ją padrąsinsi, ji, 
gal būt, geriau padarys, negu ta, 
kurią tu manei esant gabią. Įdėk, 
brangioji sese, meilę į savo darbą 
— tu pasieksi labai gerų rezulta
tų. Pamilk visas be išimties savo 
seses. Jei jos matys, kad tu lygiai 
jas visas myli, ir jos tave mylės; 
jos neturės kuo didžiuotis viena 
prieš kitą: „Štai, mane labiau ver
tina“. O jei nebus to pasididžiavi
mo savitarpy, tai bus sugyvenimas. 
Geras sugyvenimas — skilties pa
matas. Tada bus lengvas kiekvie
nas darbas atlikti, kiekvienas kon
kursas laimėti.

Vyr. skiltn. Ir. Fridmanaitė.

VADOVĖLIS SKILTININKAMS jau 
baigiamas spausdinti. Knyga turės apie 
500 puslapių. Tai bus viena įdomiausių 
ir naudingiausių „Skautų Aido“ išleistųjų 
knygų.
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Skyrių tvarko pasktn. V. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.Brolijos atstovas pasktn. V. Nesavas.

KUR GERIAUSIA
Lakios mūsų mintys. Mintimi per vieną minutę 

galime apskristi visą pasaulį.
Kai žvarbūs rudens lietaus lašai merkia žemę ir 

barbena į lango stiklus, dažnai ne vienas pamąsto: 
„Kaip gera kur nors Afrikoje, kur nėra žiemos, kur 
amžina vasara, amžina žaluma“... Ir tuoj mintimi 
nuskrenda Afrikon. Bet tai tik mintimi nuskrenda. 
Pats jis ten nebuvo ir užtat mano, kad ten būtų gera. 
Tačiau, jei ten būtų buvęs, taip negalvotų, nes žinotų, 
kad tik savoje tėvynėje geriausia.

Svetimame krašte žmogus kaip musė: gali sirgti 
ar mirti — niekas tavęs negailės. O tėvynėje visur 
tau laisva, visi tave žino ir visiems esi reikalingas, 
naudingas. Todėl tik tėvynėje geriausia.

Bet už visus tuos patogumus, kokius turime savo 
tėvynėje, privalome jai ir atsilyginti. O atsilyginsi

me, kai žinosime kaip. Todėl nesvajokime apie dausų 
kraštus, bet pirmiausia pažinkime savo tėvynę. Tuo
met ją dar labiau pamilsime. Pamilę prisirišime dar 
daugiau ir suprasime, kur geriausia.

Esame lietuviai ir dar skautai. Todėl žinok:
Tau geriausia tėvynėje.
Tavo tėvynė Lietuva.
Tavo tėvynė graži.
Iš knygos tu per maža pažįsti Lietuvą.
Tik keliaudamas tėvynę pažinsi.
Per žiemą sėdėjęs mokykloje, vasarą keliauk.
Ateinančią vasarą turėsi progos keliauti tautinėn 

stovyklon ir nemaža krašto pažinti, todėl jau dabar 
ruoškis, kad galėtumei dalyvauti šioje didžioje ke
lionėje.

VIENAS TARP LAUKINIŲ jas, ir todėl papuasai dažnai kreipdavosi 
į jį, prašydami pagydyti. Daug naudingų 
patarimų laukiniai gaudavo iš jo; jis sten-

Pagal N. Lebedevą parašė T. Šuravinas.

(Tęsinys iš 17 nr.).

Praslinko pusantrų metų nuo to laiko, 
kai Miklucha-Maklajus apsigyveno pa- 
puasų tarpe.

Maklajus nenuobodžiavo. Jis turėjo 
daug darbo. Keldavo anksti rytą ir eida
vo į upelį nusiprausti. Paskui valgė pus
ryčius. Kai kurių dalykų jam jau pritrū
ko, pav., cukraus. Vietoj jo, gerdamas ar
batą, naudodavo cukrines nendres, iščiulp
damas iš jų stiebų saldų skystimą.

Papusryčiavęs pradėdavo dirbti: stebė
jo cro atmainas, užrašinėjo temperatūros 
pasikeitimus, vėjo kryptį, stebėjo jūros 
potvynius ir atoslūgius, gaudė įvairius jū
ros gyvūnėlius ir vabzdžius. Rinko tų 
vabzdžių rinkinį; kad jie nesugestų, dėjo 
juos į spiritą. Maklajaus tarnai dažnai 
sirgdavo, todėl daug laiko jis sugaišdavo, 
prižiūrėdamas ligonius ir gamindamas 
jiems valgi.

Po pietų paprastai lankydavo papuasų 
kaimą. Miklucha-Maklajus buvo gydyto-

gėsi, kiek galėdamas, pagerinti jų gyve
nimą. Dovanojo jiems geležinių kirvių, 
kastuvų, kauptukų, su kuriais buvo gali
ma lengviau ir geriau dirbti žemė.

Papuasai priprato prie savo svečio, 
dažnai kviesdavo pas save, prašydavo ap-
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sigyventi jų kaime. Jis į savo užrašų 
knygelę užrašydavo visus nugirstus žo
džius, nupiešdavo jų palapines, valtis, net 
kai kurių gyventojų atvaizdus.

Dažnai eidavo į tolimus kaimus, norė
damas susipažinti ir su kitų vietų gyven
tojais.

Maklajaus draugai buvo labai prisirišę 
prie savo svečio: padėdavo jam, rinkdavo 
vaisių, valgomųjų šaknelių, o kai kada 
dovanodavo net ir kiaulę. Kiauliena buvo 
jų mėgiamiausias valgis, kurio paragauti 
tegalėjo tik per šventes.

Bet ilgainiui Maklajaus gyvenimas pa
sidarė ne visai malonus. Jo nameliai ge
rokai pairo, stogas buvo kiauras, stulpai 
apipuvo. Kad nameliai nesugriūtų, reikė
jo dažnai juos taisyti. O Maklajų kanki
no drugio liga, jis buvo labai pavargęs, 
nusilpęs. Pritrūko jam ir vaistų. Labai 
silpnas buvo ir jo tarnas Uolsonas.

Pritrūko ir parako. Todėl medžioti te
ko eiti vis rečiau. Drabužiai ir avalynė 
suplyšo, susidėvėjo.

Bet štai vieną dieną atbėgo prie name
lių būrys papuasų.

— Maklai, bua, bua (ugnis, ugnis), — 
šaukė jie.

— Kur ugnis?
— Jūroje, prie salos Kar-Kar.
— Tai, tur būt, tos salos gyventojai 

uždegė laužą, — pasakė Maklajus.
— Ne, ne, Maklai, ugnis plaukia iš jū

ros, dideli dūmai, tai rusų laivas, — pra
nešė papuasai.

Maklajus išėjo iš namelių. Žiūri: tik
rai jūroje rūksta dūmai. Tai plaukė lai
vas. Maklajus aukštai iškėlė vėliavą. 
Mato, kad ir laive kelia vėliavą. Pribėgo 
prie jūros kranto, įsilipo į valtį ir paprašė 
papuasų padėti jam nusiirti iki laivo.

Bet papuasai bijojo pabaisos, iš kurio 
gerklės rūko dūmai. Tik du drąsuoliai 
sutiko padėti Maklajui. Kai valtis pri
plaukė prie garlaivio ir iš ten pasigirdo 
džiaugsmingi šūkavimai, laukiniai nusi
gando ir iššoko iš valties į jūrą. Makla
jui iš laivo buvo numestos virvinės kopė
čios, ir jis įlipo į laivą.

Tas laivas buvo atsiųstas geografų 
draugijos, kuri susirūpino Maklajaus liki
mu. Nenorėjo jis grįžti į savo tėviškę, no
rėjo dar pagyventi tarp papuasų, bet dru
gio ligos buvo taip nukankintas, kad buvo 
priverstas išvažiuoti pasigydyti, pasilsėti.

Sužinoję, kad Miklucha-Maklajus pa
lieka salą, papuasai dideliais būriais su
bėgo į krantą atsisveikinti su savo drau
gu. Jie prašė jo pasilikti. Kai kurie ver
kė. Ypač dejavo jo draugas Tujus. Jis 
taip buvo pripratęs prie Maklajaus, kad 
kasdien su juo susieidavo. Maklajus pa
sakė papuasams, kad išvažiuojąs laikinai, 
greitai grįšiąs, ir prašė pasaugoti jo na
melius.

Kitą dieną didelė papuasų minia susi
rinko atsisveikinti su Maklajum. Keli pa-

4
puasai pasiryžo jį palydėti net į laivą.

Jie susėdo į valtį ir drauge su Makla
jum įlipo į laivą. Bet čia, pamatę daugy
bę baltų žmonių ir įvairių nematytų daik
tų, taip persigando, kad, nusitvėrė už Ma
klajaus drabužių, laikė, jų neišleisdami.

Maklajus liepė vienam jūreiviui atnešti 
virvę, apsijuosę su ta virve, galus padavė 
papuasams. Taip, laikydamiesi už tų ga
lų, jie ir vaikščiojo paskui Maklajų. Jis 
aprodė jiems visą laivą, parodė daug ne
regėtų daiktų. Ypatingai laukiniai susi
domėjo dideliu veidrodžiu, kuriame pa
matė patys save.

Didelio įspūdžio padarė jiems taip pat 
ir juoda „šaukiančioji skrynia“ (fortepijo
nas). Maklajus pradėjo skambinti... Vė
liau papuasai pasakojo, kad, skryniai gar
siai sušukus, jie jau norėję pabėgti.

Pamatė jie laive ir gyvą buliuką. Iš 
naminių gyvulių iki šiol tebuvo matę tik 
kiaulių ir šunų. Buliuką todėl pavadino 
didele kiaule su dviem dantimis ant gal
vos. Maklajus paaiškino jiems, kad tai 
ne kiaulė, bet bulius. Papuasai paskui 
daug kartų vis kartojo: „bulius, bulius, 
bulius“.

Pagaliau atėjo ir atsisveikinimo laikas. 
Pakėlė inkarus. Šimtai papuasų valčių 
sukinėjosi aplink laivą. Maklajus stovėjo 
ant garlaivio denio ir atsisveikindamas 
mosavo rankomis. O papuasai šaukė:

— Eme-me! E-aba! (Sudiev, drauge! 
Sudiev, broli!). (B. d.).

JEI AŠ IR
BŪČIAU AŠ

Keliavo kartą trys amatininkai, ku
rie norėjo pasaulyj išmėginti savo lai
mę. Vienas buvo kurpius, kitas siu
vėjas, o trečias stalius. Kurpius vadi
nosi Aulas, siuvėjas Adata, o stalius 
Ablius. Tačiau jie tarp savęs nesiva- 
dino tikraisiais vardais, bet „Jei Aš“, 
„Būčiau Aš“ ir „Tylusis“. Tokiu keis
tus vardus jie taip įgijo. Bekeliauda
mi ilgą laiką drauge, jie dažnai tarp 
savęs kalbėdavosi, kaip kiekvienas iš 
jų mano pasiekti savo laimę. Storulis 
kurpius kiekvieną antrą sakini pradė
davo „jei aš“. Ilgasis, laibasis siuvėjas 
turėjo papratimą pradėti kalbą žodžiais 
„būčiau aš“. Stalius, priešingai, buvo 
labai tylus: leido kitiems kalbėti, o 
pats tik galvojo apie savo ateitį ir, kai 
reikėdavo, mieliau dirbdavo, kaip kal
bėdavo. Dėl to draugai pavadino jį 
„Tyliuoju“.

Vieną vakarą priėjo jie upelį, kurį 
būtinai turėjo pereiti, tačiau aplinkui 
nebuvo matyti nei liepto, nei tilto. Bu
vo sunku ką sugalvoti.

— Ak, jei aš, — sudejavo kurpius 
ir nusišluostė nuo kaktos prakaitą, — 
nebūčiau taip pavargęs, galėčiau nu
simauti batus ir lengvai, kaip vaikas, 
perbrisčiau.

— Būčiau aš žinojęs, kad prieisiu 
upę, būčiau pasirūpinęs laivelį, ir ta-

Geras darbelis.

da pereiti būtų vieni juokai! — sušuko 
siuvėjas.

Tačiau abu nieko nedarė ir sustoję 
ant kranto dairėsi. Jie, tur būt, tikėjo
si, kad upelis pasitrauks jiems iš kelio. 
Bet šis nė negalvojo tai padaryti ir 
linksmai murmėdamas čiurleno pro 
šalį. Stalius, kaip paprastai, nesakė nė 
žodžio. Atidžiai akim išmatavo upelio 
plotį ir — op! — jį peršoko. Tinginys 
Jei Aš ir dar didesnis tinginys Būčiau 
Aš nustebę išsižiojo ir išplėtė akis.

— Mes, tur būt, taip pat turėsim 
šokti, — kalbėjo vienas kitam.

— Jei aš būčiau, anoj pusėj, — ta
rė kurpius siuvėjui, — mielai tau pa
dėčiau. Na, jei aš pamėginčiau!

Įsibėgėjęs šoko ir — pliumpt tiesiai 
į upelį, net vanduo aukštyn ištiško.

Pykdamas ir čiaudėdamas išropojo į 
krantą. Paskui jį liuoktelėjo ii’ siuvė
jas. Šis, laimingai peršokęs, tarė kur
piui:

— Būčiau aš žinojęs, kad tu įkrisi, 
būčiau aš pirmasis šokęs ir tau padė
jęs.

— Jei aš vėl prieisiu upelį, tada aš 
šoksiu geriau, — atsakė kurpius, pil
damas vandenį iš batų.

Saulė leidosi, oras atvėso, ir varg
šai keleiviai turėjo ieškotis nakvynei 
vietos.

— Ak, — tarė kurpius, — jei aš 
dabar turėčiau gerą skanią vakarienę 
ir minkštą šiltą lovą, būtų labai gerai.

Visai pavargęs atsisėdo ant griovio 
krašto ir dūsavo. Siuvėjas taip pat 
aimanavo:

— Būčiau aš vakar neišleidęs pas
kutinių pinigų, galėčiau dabar nusi
pirkti ką nors stipriai užsikąsti, — ir 
klestelėjo šalia kurpiaus.

— Stokit ir einam, — prabilo sta
lius. — Mes turime dar šiandien pa
siekti miestą. Ten gausime vakarienės 
ir rasime vietą nakvynei ir, gal būt, 
darbo.

Vargais negalais abu tinginiai atsi
stojo, ir vėl visi keliavo toliau. Po va
landos, iš tikrųjų, pasiekė miestelį. 
Viešbučio valgomajame buvo susirinkę 
daug miestelėnų ir amatininkų. Tau
pus tylusis stalius buvo geras draugas: 
jis apmokėjo ir savo bendrakeleivių 
vakarienės sąskaitą. Paskui jis pasi- 
klausinėjo susirinkusių amatininkų
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meisterių, gal jiems reikalingas darbi
ninkas stalius. Jis buvo laimingas. 
Miestelio baldų meisteris, kuriam jis 
patiko, liepė ateiti į dirbtuvę kitą die
ną anksti rytą. Išgirdęs tai, kurpius ir 
siuvėjas tarp savęs tarėsi:

— Kažin, jei aš pamėginčiau...
— Būčiau aš išdrįsęs...
Pagaliau, staliaus raginami, išdrįso, 

pamėgino, ir jiems pasisekė. Abu taip 
pat buvo pakviesti anksti rytą atvykti 
pas meisterius. Patenkinti skaniai su
valgė vakarienę ir linksmai sugulė.

— Labanakt, — tarė Tylusis, — ge
rai išmiegokit. Ryt visi turim anksti 
keltis ir pradėti darbą.

— Labanakt, — atsakė Jei Aš ir 
Būčiau Aš, bet jie nė nemanė miegoti, 
o norėjo dar pasišnekučiuoti.

„Man vis tiek“, pagalvojo Tylusis, 
apsivertė ant kito šono ir greit užmigo.

— Jei aš rytoj pradėsiu kaip meis
terio padėjėjas dirbti, — šnabždėjo 
kurpius, — tai po metų galėsiu sava
rankiškai kaip meisteris dirbti. Jei aš 
tada turėsiu dirbtuvę, tai dar po me
tų galėsiu nusipirkti didelį namą, o jei 
aš toliau gerai taupysiu, greit galėsiu 
pasistatydinti ir dangoraižį.

— Taip, — pritarė siuvėjas, — bū
čiau aš prieš metus gavęs darbo, tai 
šiandien būčiau meisteris ir turėčiau 
sostinėje didelę ir garsią siuvyklą. 
Šimtas darbininkų pas mane dirbtų!

— Taip jie su savo „jei aš“ ir „bū
čiau aš“ kalbėjo iki aušros. Pagaliau 
nuvargę užmigo.

Rytą atsikėlęs Tylusis žadino kur
pių, bet šis pro miegus sumurmėjo:

— Leisk man miegoti. Jei aš nu
eisiu apie pietus, bus labai gerai.

O siuvėjas žadinamas tarė:
— Būčiau vakar tiek ilgai neplepė

jęs, galėčiau keltis. Dabar nesikelsiu, 
nes labai noriu miego.

Tylusis vienas išėjo į darbą. Kai 
Jei Aš ir Būčiau Aš po pietų nuėjo pas 
savo meisterius, jau buvo pasamdyti 
kiti darbininkai.

Nuo to laiko praėjo daug metų. Ty
lusis jau senai yra garsus ir turtingas 
meisteris, o Jei Aš ir Būčiau Aš tebėra 
tik meisterių mokiniai ir vis dar ieško 
darbo.

Taigi, su „jei aš“ ir „būčiau aš“ ne
siseka gyvenime. Geriau jau tylėti, bet 
dirbti. Išvertė R. K. A.

AUKSO MINTYS.
Nuoširdus žodis geresnis už ilgą 

bylą.
Iš visą pasaulio brangenybių pa

imsi su savim į kapus tik vieną — 
gerą vardą.

Būt ištvermingu sunkumuose — 
labai svarbu; būt kukliu pasiseki
muose — kur kas svarbiau.

Mokykitės neprieštaraudami 
klausyti įsakymų, nes vėliau tat 
jums duos jėgos patiems įsakinėti.

KAIP RIEŠUTUS LUKŠTENTI.
Dabar, riešutų sezonui esant, dau

geliui mūsų tenka lukštenti riešutus. 
Riešutus lukštenti nėra lengva. Dau
gelis mėgina dantimis kietą kevalą 
perkąsti. Žinoma, kai kada pavyks
ta, bet mažiausias riešuto pakrypi
mas kartais gali kainoti dantimi. 
Antra vertus, tai nėra higieniška.

Norint riešutus išlukštenti, imame 
kaire ranka riešutą taip, kad jo siū
lės sudūrimo vienas šonas remtųsi į 
kietą daiktą, pavyzdžiui, lentą. Dabar 
stipriai laikykime riešutą, o dešine 
ranka suduokime staigų smūgį. Jei 
kevalas nebus per daug kietas, jis 
skils iš karto.

Iš pradžių, neįgudus, ranka skau
dės, bet pabandžius keletą kartų vi
sai gerai pavyks perskelti kietą rie
šuto kevalą. Reikia vengti poleruotų 
arba dažytų daiktų, nes jie labai 
greit susibraižo arba drauge su me
diena įlinksta ir tuo būdu sugadina
me daiktus.

M. Manomaitis....

ĮVAIRUMĖLIAI
ASPIRINAS — VAISTAS AUGALAMS.

Ne vienam sirgusiam slogomis yra tekę 
vartoti aspiriną, kuris padeda organizmui 
išprakaituoti. Bet aspirinas dažnai pa
deda ir augalams, persodintiems iš lais
vės į vazonus. Tam reikia 2 aspirino tab
letes ištirpinti pusėje litro drungno van
dens ir juo augalas palaistyti. Be to, toks 
aspirino skiedinys, pagamintas su šaltu 
vandeniu, yra puiki priemonė atgaivinti 
šalčio apgadintiems augalams.

PAŽINKIME SAVO KRAŠTĄ.

Pažinti savąjį kraštą — kiekvieno lie
tuvio šventa pareiga. O ar jūs visi žino
te, kad Lietuvoje yra per 1.100 įvairaus 
didumo ežeru. Dauguma tų ežerų yra, 
taip vadinamos, moreninės, tai yra ledų 
laikotarpio, kilmės.

Lietuvos ežerai, kurie didesni kaip 1000 
hektarų ploto, yra šie:

Drisvėtų ....
Dry vėtų
Naročės
Snūdų ........

.... —4.356 ha
....... —3.492 „
....... —3.400 „
....... —2.700 „

Dusios ....... ....... -2.264 „
Disnos ........ ....... —2.160 „
Svyrių ........ ........—1.980 „
Čamių ........ .,...-1.720 „
Ugrių ....... ........—1.620 „
Avilių ........ ....... —1.368 „
Lazdijų ....... ........—1.318 „
Platelių ....... —1.224 „
Metelių ....... ........—1.207 „
Rekijavo ........-1.174 „
Alaušų ....... ........-1.174 „
Žuvinto ....... —1.039 „
Daugų .......
ir dar kt.

........—1.002 „

KVILKĖS STEPO NUOTYKIS.

Vos tik įžodį atliko, 
Tuoj miestelį jis paliko — 
Į miškelį greitai drožė, 
Pasidžiaugti jojo grožiu: 
Skautas geras tas tiktai, 
Kurs gamtą myli tikrai.

Kur tik žiūri, visur žalia, 
Dvasią taip aukštyn ir kelia, 
Taip malonu, taip gražu 
Skautu būt visai geru! 
Kvilkė nosį aukštyn riečia, 
Nes ir lakštingala jį kviečia. 

Tik už krūmo sušnabždėjo — 
Stepas Kvilkė tai girdėjo. 
Gal nedorėlis vagis? 
Kvilkė viską tuoj matys. 
Skautas turi būt budrus, 
O kur reikia — ir gudrus.

Tuoj prie žemės prisiplojo 
(Tai iš „Sk. Aido“ jis žinojo), 
Iš už krūmo tuoj iššoks, 
Lyg indėnų vadas koks.
Jis nenaudėlį sučiups, 
Garbės laurus sau susuks.

O už krūmo sau Petrienė 
Renka grybus vakarienei, 
Ima viską — net lepšius 
Ir vis deda į krepšius. 
Nenujaučia ji visai, 
Kas įvykt turės ūmai.

Kvilkė susikaupęs puolė, 
Bet nelaimei jis papuolė 
Į patį didįjį krepšį, 
Kur Petrienė dėjo lepšį. 
O Petrienė jam už tai 
Ėmė ir įkrėtė gerai...

Nuo to laiko Kvilkė Stepas 
Miške jau retas svečias, 
Nebetrokšta jis garbės.

Algirdas Norkus.
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žasčių negautų lapelių, turi paprašyti artimiausią drau
gininką, tuntininką arba brolijos vadiją atsiųsti jiems 
surašomųjų lapelių.

7.
Visi draugininkai ir kiti skautų vadai turi iš anksto 

išaiškinti skautams, kaip jie turi surašyti lapelius.
Atsakymai į lapeliuose patiektus klausimus surašo

mi 1937 m. lapkričio mėn. 23 d. 12 valandos stovio.
8.

Lapelius surašo patys skautai. Sergą ar dėl kitų 
priežasčių negalį patys rašyti, paprašo tatai atlikti savo 
vadą, kurį nors skautą arba savo šeimos narį.

Prieš surašydamas lapelį kiekvienas skautas turi 
perskaityti paaiškinimus, kaip reikia lapelį surašyti. Vi
sus neaiškumus turi iš anksto išsiaiškinti.

9.
Skautų apie save, kaip asmenį, suteiktos žinios ne

bus skelbiamos, bet bus naudojamos tik skautų statisti
kos reikalams; todėl visi skautai turi suteikti apie save 
teisingų žinių.

10.
Surašytuosius lapelius surašomųjų vienetų vadai su

renka ir patikrina, ar visi juos yra įteikę ir ar į visus 
klausimus yra atsakę. Lapelius neįteikusius paragina 
tatai padaryti, o klaidingai surašytus pataiso.

11.
Surinkęs visus lapelius, surašomojo vieneto vadas 

surašo kontrolinį lapą. Kontrolinio lapo tikslas yra pa
rodyti tikrąją vieneto sudėtį ir pateikti vardinį narių 
sąrašą.

12.
Surašytieji lapeliai kartu su kontroliniu lapu turi 

būti atsiųsti vyriausiajai brolijos vadijai ligi 1937 m. 
gruodžio mėn. 10 d.

K. P alčiauskas,
L. e. brolijos vado p.

Lietuvos Skautų Brolijos
II Tautinės Stovyklos Vadi ja 

skelbia konkursų
LIETUVOS SKAUTŲ n TAUTINĖS JUBILIEJINĖS 

STOVYKLOS DAINAI PARAŠYTI.
L Konkurso tikslas:

Parašyti dainą, tinkančią Lietuvos skautų II tau
tinei - jubiliejinei stovyklai, įvykstančiai 1938 m. Lie
tuvos nepriklausomybės ir skautų brolijos 20 metų 
sukakčiai paminėti,

II. Konkurso sąlygos:
1, Dainos turinys turi būti imtas iš skautų gyve

nimo ir jų nuotaikos.
2, Daina turi būti ne trumpesnė kaip trijų posmų 

ir turi tikti žygio dainos ar maršo muzikai.
3, Dainos tekstas turi būti parašytas mašinėle ir 

uždarame voke įteiktas iki 1937 m. gruodžio mėn. 
15 d. Lietuvos skautų II tautinės - jubiliejinės stovyk
los vadijai (Kaunas, Nepriklausomybės a, Nr. 4). 
Atskirame voke turi būti pažymėta autoriaus pavar
dė, vardas ir adresas. Abu vokai turi būti pažymėti 
tuo pačiu slapyvardžiu,

III. Premijavimas;
1. Dainos tinkamumą sprendžia komisija, suda

ryta iš stovyklos vadijos dviejų narių, vieno poeto, 
vieno rašytojo ir vieno muziko.

2. Stovyklos vadovybė skiria konkursą laimėju
siems dvi premijas: I premija 75 Lt ir II premija 50 Lt.

3. Konkurso komisija savo nutarimą skelbia ne 
vėliau kaip 1938 m. sausio mėn. 1 d,

4. Dainos, negavusios premijos, autoriui sutikus, 
gali būti spausdinamos „Skautų Aide“.

••• REDAKTORIAUS KAMRERIS •••
• Visiems, kurie bijo nurodyti redakcijai 
savo pavardę. Viena skautė, prisidengusi 
slapyvarde „Aleksandra“, atsiuntė mums 
neblogą eilėraštuką ir labai gražiai para
šytą rašinėlį „Ar girdėjai kada?“ Sykiu 
gavome ir tokio turinio laišką:

„Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Paskutiniame, t. y., 16, „Skautų Aido“ 

numery skaičiau Tamstos atsiliepimą dėl 
pavardžių ir slapyvardžių rašymo. Ir po 
Tamstos prašymo aš kaip tik nusižengiu 
— nerašau pavardės. Kadangi įspūdžius 
rašiau iš dienoraščio, todėl tikiuos, kad 
Ponas Redaktorius nebus man toks rūs
tus ir, mano kaltę atleis.

Aleksandr a“.
Šia proga noriu priminti visiems, kad 

redakcija pavardes tų autorių, kurie po 
savo rašiniu nenori pasirašyti, o pasirašo 
slapyvarde, laiko paslapty. Todėl nėra 
jokio pagrindo bijoti nurodyti pavardę 
redakcijai.

Dabar pora žodžių Aleksandrai. Įspū
džiai parašyti gražiai ir mes galėtumėm, 
pagaliau, išspausdinti juos ir nežinodami 
kas esi — šiuo atveju galėtume padaryti 
išimtį, kadangi rašinys tokio pobūdžio, 
kad žinoti autoriaus pavardę nebūtina. 
Bet išimties nedarysime, ir tik todėl, kad 
esi skautė. Skautė, o ypač ta, kuri suge
ba taip gražiai rašyti, turi būti drąsi.
e Gal ir malonu būti ponu, bet man vis- 
tik būtų maloniau, jei manęs „neponavo- 
tų“... Kaip matote, sesė Aleksandra, ra

šydama laišką, vadina mane „Ponu Re
daktoriumi“. Gaunu ir daugiau laiškų iš 
skautų-čių, kur esu taip tituluojamas. 
Gal būt ir malonu būtų ponu būti (ma
nau, kad tuomet nereikėtų man „Skautų 
Aidą“ redaguoti), tačiau, kadangi aš juo 
nesu, man būtų daug maloniau, jei vadin- 
tumėm vieni kitus taip, kaip skautams 
dera. Mes visi esame didžiulės skautų 
šeimos nariai, kurioje nėra nei „ponų“, nei 
„prasčiokų“. Argi jūs sakote kada „Ponas 
Skiltininke“, „Ponas Draugininke“? Tai 
kodėl mane vadinate „Ponu Redaktoriu
mi“? Juk aš taip pat einu man pavestas 
pareigas, kaip ir kiti ir niekuo nesu „pra
šmatnesnis“. Taigi, aš būčiau visiškai pa
tenkintas, jei į mane, kaip ir kitus, kreip
tųsi mums įprastu krypsniu „Broli“. O 
jei kuri sesė „Aleksandra“ ar „Vėpla“ ka
da nors parašytų „Mielas Broli Redakto
riau“, nieko daugiau nebegalėčiau bepa- 
geidauti.
Q Ed. Budreikai. Rašinį „500 km auto
mobiliu Dzūkijos širdyje“ dėl vietos trū
kumo atspausdinti negalėsime.
@ Senam Lapinui. Straipsnelio „Taupy
kime laiką“ nedėsime, nors-jis ir neblogai 
parašytas, dėl to, kad šiuo klausimu jau 
nesykį buvo rašyta, o, be to, daugumas 
skautų yra skaitę gražias O. Swett Mar- 
deno ir kitų mintis apie laiko taupymo 
svarbą.
® J. Šimėnui. Tamsta prašai pranešti, ko 
trūksta eilėraščiui „Žiema“. Pirmiausiai 

mums jis atrodo eiliuota proza, o ne poe
zija. Be to, paskaičius jį susidaro įspūdis, 
kad jis lyg neužbaigtas — visą turinį ga
lima nusakyti trim žodžiais: ateis žiema 
ir pasnigs.
e L. Kavaliauskui. „Jis įkūrė draugovę 
perdavėme „Skautybei“ — gal ten geriau 
tiks, kaip pas mus.
• A. Adulaičiui. Eilėraštį „Auksinių var
sų dievaitei“ spausdiname dabar, o antrąjį 
— „Vėl ateis“ atidėjome vėlesniam laikui.
• St. Ob. Eilėraštis „Gatvės berniukas“ 
mums atrodo kiek perdaug pesimistiškos 
nuotaikos. Antrąjį spausdinsime.
• Pasktn. I. Nors rašinys „Visiems nie
kad neįtiksi!“ ir skirtas „Skaitytojų tri
būnai“, jo spausdinti negalime, nes mums 
atrodo, kad Kauno skautus, ryšium su 
spalių devintosios minėjimu, nevisai tei
singai užpuoli ir visą straipsnį truputį 
„per karštai“ parašei. Tiesa, spalių de
vintosios minėjime gal galėjo ir daugiau 
dalyvauti, bet negalėtų pasakyti, kad toks 
skaičius (apie 150), kada buvo kviečiami 
vadovai, būtų taip jau mažas. Antrasis 
priekaištas, kad maža tebuvo uniformuo
tų, taip pat gal kiek perdėtas. Kol nėra 
rustatytų uniformos dėvėjimo taisyklių 
(jos jau baigiamos ruošti), negalima kal
tinti už atėjimą į minėjimą be unifor
mos. jei nebuvo prašyta ateiti uniformoje. 
Tuo tarpu šį reikalą imi tokia griežta 
prasme, kad net sakai, jog gėda buvo ateiti 
be uniformos.
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Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 1.
V. Merkevičiaus iš Skapiškio.

51 32 38

28 40 34

49 11 17

Šiuos skaičius taip sutvarkykit, kad 
skaitant stačiai ir gulsčiai išeitų tas pats 
skaičius.

Užd. nr. 2.
V. Merkevičiaus iš Skapiškio.

Š a r a d ė.
Dvi raides man pamainysi — 
Malkinėj tada matysi.

Užd. nr. 3.
L. Gavėno iš Kauno.

Š a r a d ė.
Ligai raidę dėsi — 
Vėžį pirkt galėsi.

Užd. nr. 4.
L. Gavėno iš Kaimo.

Š ara dė.
Lietuvos miestui dvi raides pridėsi, 
Pavasarį paukštį tikrai regėsi.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI
„Sk. A.“ nr. 15 užd. sprendimai.

Užd. nr. 1.

A B C D E F G H K L

B C D E F G H K L A

C D E F G H K L A B

D E F G H K L A B C

E F G H K L A B C D

F G H K L A B c D E

G

H

H K L A B C D E F

K L A

B

B C D E F G

K L A C D E F G H

L A B C D E F G H K

Mūsų norai saulėmis tviska, 
Tautinei stovyklarĮskirkim viskq!

Užd. nr. 2.
1—3 vairininkas, 1—6 vilna, 1—18 Vil

kaviškis, 2—7 namas, 3—8 siera, 3—20 
skriestuvai, 4—5 liemenė, 4—16 Lietuva, 
5—17 ėriukas, 6—8 ir 6—13 asa, 9—10 vo
tis, 12—11 saulė, 16—17 alksnis, 18—13 
smalai 18—20 Smalininkai, 19—14 nosis.

Užd. nr. 3.
Praleisdami po tris raides gaunam: 

„SKAUTŲ AIDAS“.
Užd. nr. 4.

Sula, statula.
Užd. nr. 5.

Parakas, parkas.
Užd. nr. 6.

Kaimas, kimas.

„Sk. A.“ nr. 18 užd. sprendimai: 
Užd. nr. 1.

110 6 20
|16|17j25

|27|29|31|30 26|

I5 28(131 2 112| 9 3|
24|22|23i21|15

11|18|14|
8 4 19|

7
Užd. nr. 2.

PA GA SA

RAS KA DAS

Užd. nr. 3.
Kalvis, Sanitaras.

Užd. nr. 4.
Paršas, para.

AR GALĖTUMEI ATSAKYTI I ŠIUOS 
KLAUSIMUS.

1. Jei arkliai ir karvės turėtų drauge 
gyventi vienoje pievoje ir pristigtų 
žolės, kas greičiau mirtų badu: arkliai 
ar karvės?

2. Kokią išvadą padarytumei, pamatęs: 
1) arklį ir 2) avį, voliojantis ant nu
garos pievoje?

3. Kodėl kregždės prieš lietų skraido 
žemai?

4. Koks paukštis didžiausias ūkininko 
priešininkas, kadangi sulesa daug 
sėklų?

5. Kaip rupūžė apsirūpina maistu?
6. Kurio paukščio didžiausi kiaušiniai ir 

kurio mažiausi?
7. Kam katei reikalingi ūsai?
8. Kuo skiriasi katės ir šuns nagai?
9. Kur gegutė praleidžia žiemą? Kaip 

ilgai trunka, kol gegužiutis išrieda iš 
kiaušinio?

10. Kur sraigės akys?
11. Kaip spėji medžio amžių?

12. Kodėl audros metu pavojinga stovėti 
po medžiu?

13. Kaip matuoji arklio aukštį?
14. Kodėl veidrodis karštame kambaryje 

aprasoja?
15. Kodėl stulpus dažnai tepa degutu?
16. Kodėl švyturiai kolonos pavidalo?
17. Kodėl tarp atskirų bėgių paliekami 

maži tarpeliai?
18. Jei eitumei nežinomu keliu ir rastu

mei išverstą kelrodį, kaip orientuotu- 
meis?

19. Kas greičiau keliauja, šviesa ar gar
sas?

20. Kodėl negali pagaminti geros arbatos 
kalno viršūnėje?
Pagalvok! Kitame numery rasi atsa

kymus į šiuos klausimus ir tada galėsi 
patikrinti, ar teisingai juos išrišai.

WNYGlin
^LEnTYNĖLĖ -jį

ATSIŲSTI PAMINĖTI NAUJI 
„SAKALO“ LEIDINIAI:

Valys Dauga, KAS BUS, KAS NEBUS, 
BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS. Apysaka 
jauniems ir linksmiems. Didžiojo Pran
cūzų tautos karžygio IMPERATORIAUS 
NAPOLEONO atsilankymo į Lietuvą 125 
metų sukaktuvėms paminėti. Kaip Jonis 
Mažrimukas 1812 metais iš Viekšnių Kau
nan atsikraustė ir Napoleoną regėjo — ir 
kas iš to išėjo. Gausiai iliustruota meniš
kais tos gadynės paveikslais. „Sakalo“ leid. 
208 psl. Kaina 2,50 lt.

K. Grigaitytė, AKYS PRO VĖDUOKLĘ 
Lyrika. „Sakalo“ leid. 64 psl. Kaina 2 lt. 
Tai naujos autorės pirmoji šių metų ru
dens poezijos kregždė.

Yolande Folde, EMIGRANTAI. (Orig. 
„Žvejojančio katino gatvė“). Vertė P. 
Cvirka. „Sakalo“ leid. Kaina 2,50 lt. Iš
garsėjęs romanas, laimėjęs tarptautinę li
teratūros premiją 150.000 frankų, išverstas 
į daugelį kalbų ir dabar išleidžiamas mili
jonais egz.

I. Kalnokis, MOTERIS IR GARBE. 
Įdomus, su labai gražia intryga gydytojo 
meilės romanas. Vertė Balys Dundulis. 
„Sakalo“ leid. 208 psl. Kaina 2 lt.

Kazys Gaigalas, ŽYGIS Į VILNIŲ 
Trijų veiksmų pjesė. „Liaudies teatro“ 
serijos Nr. 4. Veikalėlis Vilniaus vadavi
mo idėjai propaguoti. „Sakalo“ leid. Kai
na 1 lt.

T. Suravinas, KELIONE Į NEŽINO
MUS KRAŠTUS. Iliustruoti kelionių ap
rašymai. I. Kelionė į paslaptingą Indiją. 
II. Kelio į Indiją beieškant. III. Pirmoji 
kelionė aplink žemę. „Sakalo“ leid. Kai
na 1,80 lt.

S. Tarvydas, KRAŠTAI IR ŽMONES 
Geografijos chrestomatija. I d. LIETUVA. 
„Sakalo“ leid. 148 psl. Gausiai iliustruota. 
Kaina 3,50 lt.

„VILNIAUS“ sp. Kaime, Nepriklausomybės a. 4. Telef. 2-07-26.
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