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Lietuvos skautų Ir skaučių laikraštis Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos organas

Redaktoriaus pavaduotojas vyr. sktn. Kazys Laucius Redakcijos Ir administracijos adresas: KAUNAS,
Leidėjas Lietuvos Skautų Sąjunga Nepriklausomybės aikštė 4, telefonas 2 65 34

Su redaktorium susitikti galima kasdien ii anksto susitarus. Telefonas tarnyboje 20181 — 25; bute 20181 — 26. Administracija atdara darbo dienomis nuo 8 Iki 14,30 vai.

Prenumeratos kaina metams:
Lietuvoje: Jaunesniesiems skautams-ėms - 2,50 Lt; skautams-ėms - 4 Lt; neskautams - 5 Lt. Užsienyje: (Išskyrus Latviją ir Estiją, kur taikomas vidaus tarifas) dvigubai.

Skelbimų kaina pagal susitarimą e Už skelbimų turln) redakcija neatsako • Užuojautos 5 Lt, padėkos — 3 Lt. Spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau.

Rankraščius, piešinius, nuotraukas siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami Ir taisomi redakcijos nuožiūra. Nesunaudoti nesaugomi. Grąžinami tik tada, jei atsiunčiama 
tam reikalui pašto ženklų. Nesunaudotos nuotraukos Ir piešiniai grąžinami redakcijos lėšomis. Suk galvą sk. rankraščius slųsti-psktn. Rudzinskui, Gimnazija, Joniškis, (Šiaulių ap.)

įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose.
1938 (XV) metai. Vasario mėn. 25 d.

Eina du syk per mėnesį 10 ir 25 d.
Nr. 4 (196)

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO AKTAI 
Nr, 1.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 79, 
80, 81, 82 ir 83 str. str., Garbės Gynėjų sueigos patvirtin- . 
tu Brolijos Vadi jos nutarimu ir Brolijos Vado pristatymu, 
Nepriklausomybės šventės proga žemiau išvardintus va
dus pakeliu i sekančius skautininkų laipsnius:

Į vyresniojo skautininko;
1. Brolijos garbės gynėją skautininką Alfonsą GAB

RĖNĄ,
2. Brolijos vadijos vadų lavinimo skyriaus vedėją skau

tininką Vytautą ČEPĄ.
Į skautininko:

1. Brolijos vadijos reikalų vedėją paskautininkį Alfon
są ZAUKĄ,

2. Brolijos instruktorių paskautininkį Petrą NENIŠKĮ,
3. Brolijos vadijos propagandos skyriaus vedėją pa

skautininkį Kazimierą JANAVlClŲ,
4. Biržų rajono vadą paskautininkį gimnazijos direk

torių Juozą VOSYLIŲ,
5. Kauno Šančių skautų tunto paskautininkį Joną GRU

ŽAUSKĄ,
6. Klaipėdos skautų tunto tuntininką paskautininkį 

gimnazijos mokytoją Antaną GRUDZINSKĄ,
7. Kretingos skautų vietininkijos paskautininkį Antaną 

DIRME1TĮ,
8. Marijampolės skautų tunto paskautininkį gimnazijos 

mokytoją Liudviką KLEMĄ,
9. Šiaulių skautų tunto paskautininkį gimnazijos direk

torių Joną KART ANĄ,
10. Šiaulių skautų tunto paskautininkį Juozą KAIRĮ.

Į paskautininkio:
1. Brolijos vadijos jūrų skautų skyriaus vedėją vyres

nįjį valtininką Aleksandrą KANCLYVIl],
2. Brolijos vadijos bendradarbį vyresnįjį skiltininką 

Algirdą KONČIŲ,
3. Brolijos vadijos bendradarbį mokyklų inspektorių 

Pijų PAPECKĮ,
4. Alytaus skautų tunto vadijos narį mokytoją Bronių 

RASIMAVlClŲ,
5. Biržų skautų tunto vyresnįjį skiltininką Igną 

PRANCKŪNĄ, '
6. Jurbarko skautų vietininkijos vyresnįjį skiltininką 

Kazį STAŠAITĮ,
7. Kauno Aušros skautų tunto vyresnįjį skiltininką 

Romualdą ŠEŠTAKAUSKĄ,
(Tęsinys 95 pusi.)

ŠIAME NUMERY RASI:
Psl.

1. Dr. Aleknos visuomenišką ir skautišką biografiją 75
2. Sąjungos Šefo kalbą, pasakytą minint dr. Aleknos

sukaktis .............................................................................. 77
3. „Skautų Aido“ bendradarbio esto atsiminimus apie 

mūsų skautų pasirodymus jų II taut, stovykloje 78
4. Vyr. sktn. Šenbergo straipsnį apie dr. Aleknos

nuopelnus Lietuvos skautams ................................... 79
5. Apysakos „Perkūno šventykloje“ tęsinį ............... 79
6. Dr, Aleknai pagerbti suruošto Kaune skaučių*, ii*

skautų vadų pobūvio aprašymą ............................... 82
7. Antrąjį laišką skautui Jonui ....................................... 83
8. Tris puslapius mūsų šeimos naujienų .................. 84
9. Skautų specialybių ženklų piešinius ....................... 87

10. Du puslapius, skirtus specialiai skautėms .............. 88
11. Aprašymą, kaip Kauno skautai-ės minėjo nepri

klausomybės 20 metų sukaktis .....................  90
12. Nurodymus, kaip įrengti stovyklą nenaudojant

vinių ........................ ;.............. .-.................. 91
13. Filatelistų skyrelį ...................................  92
14. Du puslapius mūsų jauniesiems ............................... 93
15. Telefonisto specialybės programą ............................... 96
17. Skaitytojų laiškus redaktoriui ................................... 96

Kitas numeris išeis dvigubas (5—6) po kovo mėn. 
15 d. Skiriamas „Skautų Aido“ 15 metų sukaktims pami
nėti. Medžiagą šiam numeriui atsiųsti ne vėliau kovo 
mėn. 10 d.

ATITAISOME OFICIALINĖS DALIES KLAIDAS.

Pereitame numery atspausdinto seserijos vadės Įsa
kymo Nr. 41 § 1 įsibrovė klaidų: stovyklos adjutante yra 
paskirta ne vyr. sktn. Barščiauskaitė, o sktn. Magdalena 
B a r n i š k a i t ė. Be to, ten praleista, kad stovyklos fi
nansų vedėja paskirta sktn. Alina Kupstaitė.

SKILTININKŲ VADOVĖLIS,

paruoštas prityrusio vadovo vyr. sktn. A. Saulaičio, jau 
atspausdintas ir kovo mėn. pirmosiomis dienomis pasirodys 
rinkoje. Šis vadovėlis — tikra enciklopedija skiltininkams. 

Atidėk vieną kitą litą jam įsigyti.
♦

Atsiradus aktualesnių reikalų, daug įdomios jau su
rinktos medžiagos teko palikti kitam numeriui. Taip ne
galėjome įdėti „Telefonijos pagrindų“ pabaigos, foto mėgėjų 
skyrelio, redaktoriaus kampelio ir daug kitų rašinių.

ŠIO NUMERIO VIRŠELIS

vaizduoja dr. Alekną, seserijos vadės ir brolijos vado lydi
mą, apeinantį skautų gretas. Nuotr. sktn. V. Kizlaičio.
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Dr. Jurgis Alekna
Šia proga tenka pasidžiaugti, kad mūsų skautų va

dovybės veteranai tebestovi priekyje ir nepailstamai te
besidarbuoja.

ANTANAS SMETONA
(„Vado Pašėke“, 109 pslp.)

Neabejojame, kad čia cituoti mūsų Šefo žodžiai 
pirmiausia mini vyresnįjį skautininką dr. Jurgį 
Alekną, Lietuvos skautų Šefo pavaduotoją ir są
jungos tarybos pirmininką, pirmąjį Lietuvos skautų 
šefą, įžymiausią mūsų skautijos organizatorių ir svar
biausiąjį vadą.

Dr. Jurgis Alekna š. m. vasario mėn. 17 d. su
kako 65 savo amžiaus metus. Taip pat šiemet su
kanka 40 metų, kai jis yra gydytojas, ir 20 metų, 
kai jis dirba skautybės judėjime.

Šiemet įvairių sukakčių yra gausu. Bet kelios 
jų mums yra ypatingai svarbios. Pirmoje vietoje sto
vi Lietuvos Nepriklausomybės sukaktys, paskiau 
Lietuvos skautybės dvidešimtmetis. Ir jį minėdami 

negalime aplenkti nepaminėję savo įžymiausio vei
kėjo sukakčių.

Pats daktaras buvo priešingas, kad jo sukaktis 
minėtumėm, ir tik mūsų energingai traukiamas nega
lėjo jų išvengti.

Mums, įvairiems skautų vadams, ypatingai ilges
nį laiką dirbantiems skautišką darbą, solinezantas 
yra labai brangus: su juo siejame savo skautišką au
gimą, savo pasiryžimų tvirtumą ir mūsų organizacinį 
vieningumą.. Jis taip pat brangus ir visiems skau- 
tams-ėms, visai mūsų organizacijai.

Šių metų pradžioje (,,Sk. A.“ 1 nr.) Šefo pavaduo
tojas apie sukakčių minėjimą apskritai pasakė:

75 ■
LTS-R valtį, 

respublikini 
bi b Neteka 
„, ■ ... - ..
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„Iškilmės bus išorinė pusė. Jūsų išvidinis tobu
lėjimas, jūsų pažangumas skautybės dalykuose, jūsų 
darbai namie, įstaigose, mokyklose ir organizacijoje 
bus svarbiausias Lietuvai brangių sukakčių minėjimo 
dalykas, jei jūs į savo darbus sugebėsite įdėti visą 
savo išmonę ir entuziazmą“.

Mes jaučiame, kad minėdami savo tarybos pirmi
ninko sukaktis pagrįstai pakeliam savo nuotaiką ir 
daug kartų įvairiomis progomis paties jubiliato ska
tinti tobulėjam ir norim jo žodžius tęsėti gyvenime.

Apie mūsų tarybos pirmininką turime tokių 
biografinių žinių.

Jurgis Alekna gimė 1873 m. vasario m. 17 d. 
(pagal senąjį kalendorių — vasario mėn. 4 d.) Šven
čionių apskr. Kuktiškių parap. Sidabrinių vnk.

Pradžios mokslą išėjęs privačiai, mokėsi ir bai
gė H-ąją Vilniaus gimnaziją ir 1893 m. įstojo į Mas
kvos universiteto medicinos skyrių, kurį baigė 1898 
metais. Įgijęs gydytojo diplomą, paeiliui dirbo Smo
lensko, Vilniaus ir Archangelsko gubernijų (Onegos 
aps.) ligoninėse ligi 1900 m. vasaros.

Medicinos studijų tikslu važinėjo Vokietijon, 
Prancūzijon, Šveicarijon ir Austrijon. Iš tos kelio
nės grįžęs buvo žandarų suimtas už lietuvišką veiki
mą ir iš pradžių kalintas Archangelsko gub., vėliau 
Liepojuje; po to iš čia ištremtas 2 m.į Archangelską.

Pasibaigus ištrėmimo laikui, 1903 m, vasarą su
grįžo į Lietuvą ir buvo gydytoju Ukmergėje. 1904 m. 
persikėlė į Zarasus, buvo miesto gydytoju ir ligoninės 
vedėju. Už metų vėl sugrįžo į Ukmergę. 1906 m., 
rusų valdžios buvo priverstas išsikelti į Rozalimo 
miestelį. Iš čia nuvyko Petrapilin ir ten lankė spe
cialius kursus gydytojams. Grįžęs apie metus Pane
vėžio apskr. vadovavo kovai su epideminėmis ligo
mis, ypač su cholera. Vėliau vėl studijavo Vienos ir 
Berlyno universitetuose. Iš užsienių grįžo 1910 m. ir 
apsigyveno Kaune.

Gyvendamas Panevėžyje labai aktyviai dalyva
vo lietuvių gydytojų (gal iš viso pirmojoj lietuvių gy
dytojų) draugijoje, kuri, tiesa, buvo neoficialinė, bet 
kuri buvo labai reikšminga anais laikais; toje drau
gijoje dalyvavo nemažas lietuvių gydytojų ratelis: 
dr. Januškevičiūtė, dr. Petkevičius iš Joniškėlio, dr. 
Sketeris iš Linkuvos, dr. Dokalskis iš Vaškų, dr. Ba
ranauskas iš Pakruojo, dr. Vaineikis ir k.

Didžiojo karo metu buvo mobilizuotas, dirbo gy
dytojo darbą fronte ir aktyviai dalyvavo Raudonojo 
Kr. veikloje, būdamas šios organizacijos vadovybėje.

Gimnazijos ir studentavimo laikais pradėjęs žy
mią lietuvių tautinio darbo vagą, ją vis aktyviau ir 
tvirčiau varė ir prieš karą, gyvendamas įvairiose Lie
tuvos ir Rusijos vietose, ir ypatingai karo metu, kada 
lietuvių tautinis judėjimas labai išsiplėtė ir vis la
biau kristalizavosi į valstybinių siekimų formas. Da
lyvavo įvairiose lietuvių organizacijose, bendradar
biavo su lietuvių tautinio darbo veikėjais; ir ne tik 
Rusijoje — 1917 m. buvo ir lietuvių konferencijoje 
Stockholme.

1918 m. pavasarį vėl sugrįžo į Lietuvą, apsigyve
no Vilniuje ir, kaip žinomas lietuvių visuomenės vei
kėjas, buvo kooptuotas Valstybės Tarybon. Susikūrus 
Lietuvos vyriausybei trijuose ministerių kabinetuose 
buvo vidaus reikalų vice-ministeris.

KADA GAUS PRIEDĄ TIE PRENUMERATORIAI, KURIE IKI 
ŠIOL JO DAR NEGAVO?

Šių metų prenumeratoriams skirtąjį priedą — albumą 

„Mūsų gyvenimas vaizduose“ — su pereitu numeriu išsiuntinė
jome visiems tiems prenumeratoriams, iš kurių iki laikraštį iš
siunčiant administracija buvo gavusi po 4 ir 5 lt prenumeratos 
mokesčio. Kovo mėnesio pirmosiomis dienomis išsiųsime šį priedą 
visiems tiems prenumeratoriams, kurių prenumeratos mokestį 
administracija gaus iki kovo mėn. 1 d.

Valdžios įstaigoms persikėlus į Kauną, apsigyve
no Kaune, Čia taip pat buvo gydytojas, Raudonojo 
Kryžiaus vadovybės narys, žinomas gydytojų organi
zacijų, įvairių ekonominių draugijų, visuomenės są
jungų veikėjas. Apie 7 metus, ligi 1938 m. pradžios, 
kol išėjo į pensiją, dirbo karo ligoninėje, kur buvo 
konsultantas ir ligoninės ausų ir gerklės skyriaus 
vedėjas. Jis yra gerai visiems žinomas gydytojas 
specialistas.

Dr. Alekna yra vienas svarbiausių mūsų skauty
bės kūrėjų. Dar Petrapilyje jau 1918 m. su vėliau 
pirmuoju mūsų vyriausiu skautininku, dabar aviaci
jos majoru, Šenbergu tarėsi į Lietuvą grįžę organi
zuoti skautus ir skautų rėmėjus. Tuos savo sumany
mus jie įgyvendino. 1919 m. su kitais veikėjais įstei
gė „Skautų Paspirties Draugiją“ (vėliau persiorgani
zavusią į „Skautams Remti Draugiją“). Dr. Alekna 
buvo išrinktas tos draugijos pirmininku. Jis buvo ir 
pirmasis Lietuvos skautų šefas.

1925.IV.23 nuo šefo pareigų atsisakė ir jas perda
vė Respublikos Prezidentui p. Stulginskiui.

1929 m. vėl buvo išrinktas skautams remti drau
gijos pirmininku, kuriuo buvo ligi 1935 m. 1930 m., 
išleidus Lietuvos skautų sąjungos įstatymą, p. Res
publikos Prezidento aktu buvo paskirtas Šefo pava
duotoju. 1935 m., sąjungai persitvarkius, buvo iš
rinktas ir, p. Švietimo Ministeriui pristačius, Respub
likos Prezidento paskirtas sąjungos tarybos pirmi
ninku. Šefo pavaduotojas ir tarybos pirmininkas te
bėra ir dabar.

Dr, Alekna skautybės reikalais yra plačiai susi
rašinėjęs su įžymiausiais skautų veikėjais kituose 
kraštuose, yra priėmęs įvairių užsienių skautų orga
nizacijų vadus mūsų krašte, pats važinėjęs Latvijon, 
Olandijon ir kitur. Jis yra gerai žinomas viso pasau
lio skautų sąjūdžių viršūnėse.

Už nuopelnus Lietuvai ir skautijai yra apdova
notas D, L. K. Gedimino III laipsnio ordinu, Latvijos 
„Trijų Žvaigždžių“ III laipsnio ordinu, Nepriklauso
mybės medaliu, „Gedimino Vilko“ ordinu, svastika, 
Latvijos skautų „Sidabrinio Vilko“ ordinu, Jaunosios 
Lietuvos „Trijų Liepsnų“ žymeniu ir kitais.

Daugelis mūsų organizacijos jaunesnių vadovų 
išaugome po solinezanto sparnu; jo vadovaujami ir 
globojami dirbome ir dirbame skautybės darbą.

Jo tikrai specialių skautiškų ypatybių priedan
goje formuojamės ir mes, jaunesnieji, padėti varyti 
mūsų judėjimo vagą.

Atvykęs į Kauną ir pradėjęs nuo 1927 m. dirbti 
vyriausiame skautų štabe, nuo 1929 m. dirbau arti
mai su daktaru — ir kai jis buvo skautams remti 
draugijos pirmininkas ir kai jis yra sąjungos tarybos 
pirmininkas. Tos skautiško darbo valandos, kurios 
tarpais buvo ir sunkios ir viliojančios, palieka visada 
mielos ir brangios.

Didieji mūsų organizacijos darbai, įvairūs suma
nymai ir vadovybės sprendimai į gyvenimą išėjo ne
šini mūsų pirmininko įtaka, jo džentelmeniškumu, jo 
lojalumu, jo skaidria gera nuotaika ir saikingumu 
nuspalvinti.

Dabar džiaugsmingai sveikinam savo Šefo pava
duotoją ir linkime daug daug laimės!

Vyr. sktn. Ant. Saulaitis.

1936 METŲ PRENUMERATORĖMS SKAUTĖMS PRIEDAS — 

PAVEIKSLAS, — TAIP PAT JAU ATSPAUSDINTAS,

bet dėl daugelio darbo, kurio turi administracija platinimo talkos 

metu, dar negalime jį siuntinėti. Būtų gera, kad vienetų vadės, 

kai atvyksta į Kauną, užsuktų į administraciją paimti šį priedą. 

Tik pageidautina, kad apie savo atvykimą iš anksto įspėtų admi

nistraciją.
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RESPUBLIKOS PREZIDENTO KALBA,
PASAKYTA Š. M. VASARIO 20, SKAUTŲ BROLIJOS IR SESERIJOS VADOVŲ SUVAŽIAVIME, PA
GERBIANT LIETUVOS SKAUTŲ S-GOS TARYBOS PIRMININKĄ DR. ALEKNĄ (trumpai atpasakota).

Skautų brolijos vadovai ir skaučių seserijos va
dovės šiandien susirinko pagerbti savo sąjungos pir
mininką, kurs mūsų tautos atgimime ir seniau turėjo 
nuopelnų savo kraštui. Jauniesiems, gal būt, neaišku, 
kaip ir kada. Žvilgterėkime atgal.

Va, šioje vietoje, rodos, nedaug tėra susirinku
sių inteligentų, o anuomet visoje Lietuvoje tokių gal 
nė pusės nebuvo. Mat, mūsų mokslus ėjusiam jau
nimui sunku buvo apsigyventi savo tėvynėje. Valdi
ninkais tegalėjo būti rusai, o mūsų nutautėję bajorai, 
kad ir turėjo kokių organizacijų, neprisileido susi
pratusių lietuvių. Ne vien dvasia, bet ir duona žmo
gus minta, o jos lietuviui švietėjui sunku buvo gauti. 
Taigi patriotiškas žygis būdavo apsigyventi Lietu
voje.

Aušrininkai, paskum varpininkai, ragindavo mū
sų studentus baigus mokslą grįžti pas savuosius ir 
savo gyvenimu jiems šviesti. Jie sakydavo, kad inte
ligentas, gyvendamas Lietuvoje ir visur drąsiai kal
bėdamas lietuviškai, gali daugiau padaryti už tuos 
lietuvius, kurie dedasi jais tikrai esą ir šiaip ar taip 
nepamirštą savo tautos. Tačiau nedaug tesirasdavo, 
kurie paklausydavo mūsų patriotų raginimo. To ne
daugelio skaičiuje buvo ir dr. Alekna.

Ir gyventi savo krašte buvo tikrai sunku tarp 
apsnūdusių tautiečių, sulenkėjusių bajorų ir atėjūnų 
rusų. Lietuviui, dirbančiam savo tautai, reikė slaps
tytis ir saugotis, kad ką neįduotų. Sunku būtų žo
džiais įtikinti ir atpasakoti, kaip nelengvas buvo lie
tuvio inteligento darbas. Norint atjausti aną metą, 
reikia pačiam būti jį gyvenus. Vyresnieji, kurie jį 
gyveno, virsta vienas po kito ir nusineša kitan pa
saulin labai daug mums rūpimos istorijos, daug įdo
mių žinių ir daug išgyvento vargo tautą gaivinant.

Visai kitaip yra virtę šiandien. Šiandien nebe 
nuopelnas gyventi Lietuvoje, nes tai savaime supran
tama. Džiaugiamės, kad matome atgimusią Lietuvą,- 
kur ne tik nedraudžiama, bet ir skatinama auklėti 
savo jaunimas. Jau turime jo prisiauklėję ir nebe
stingame auklėtojų. Praretėjusias senųjų gretas pa
pildo jaunoji karta. Reikia džiaugtis, kad lietuviai 
atgijo, bet reikia toliau mokytis ir mokyti taip, kaip 
skelbė aušrininkai, — auklėti tautiškai.

Tačiau ir toks auklėjimas įmanomas ne be kliu
vinių. Juk dar yra mūsų visuomenėje visokių srovių 
srovelių, kurias tenka derinti vienon didžion srovėn, 
— tautos srovėn. Kiekviena srovė bėga savo tėkmė, 

bet visos tegu sutampa galiausiai vienon Tėvynės 
srovėn. Tam tikslui dirba ir skautų organizacija. Ji 
turi geros medžiagos, nes jos auklėtinių daugumas 
yra moksleiviai, vieningos mokyklos vedami ir jos 
drausmėje laikomi. Skautų brolija ir seserija yra 
mokyklai talka. Per 20 metų daug jų padaryta. Jie 
iš pat pradžios dirba savo darbą vadovaudamies dės
niu Dievui ir Tėvynei, vadinasi, pasižadėję tarnauti 
savo tėvynei taip, kaip Dievo įsakyta. Šiandien 
džiaugiamės, kad galime pagerbti mūsų ištvermingą 
ir darbštų Solenizantą, skautų šefo pavaduotoją, dr. 
Alekną, visą laiką su jais buvusį.

Jaunas, tik baigęs universitetą, apsigyveno Lie
tuvoje, kaip aukščiau sakyta, ir, dirbdamas savo pro
fesijos darbą, švietė kaimo žmones, keldamas tautinę 
sąmonę ir padėdamas jiems savo patarimais. Jo sėta 
sėkla davė gerą derlių aplinkui, žmonės budo iš tau
tinio miego. Kai spaudos teisė buvo atgauta iš rusų 
valdžios, jis šelpė savo sutaupytomis lėšomis mūsų 
laikraščių ir knygų leidimą.

Mes labai norėtume, kad mūsų vyresnios kartos 
inteligentai, varę gilią vagą tautos atgimime, gyventų 
ko ilgiausiai. Jie turi daug patyrimo, iš kurio gali 
mokytis jaunieji. Ir dėlto mes branginame dr. Alekną 
ir jam linkime pamatyti, toliau dirbant, dar gražesnę 
Lietuvą. Linkime jam, kad ir toliau sėkmingai vado
vautų skautų organizacijai, linkime skautams, kad 
gerai nusiteikę būtų paklusnūs, kaip lig šiol kad buvo.

Skautai pasirodo gražiai ne tik saviesiems, bet ir 
svetimiesiems. Tur būt, visi dar gerai atsimename 
Palangos stovyklą, kur visam pasauliui žinomas vy
ras, anglas Baden Powell, su savo palydovais buvo 
atsilankęs. Jis su savaisiais nuoširdžiai pasidžiaugė 
mūsų skautais ir jų pavyzdinga tvarka. Tai buvo ap
rašyta ne tik mūsų, bet ir anglų spaudoje.

Mes privalome garsinti Lietuvos vardą visokio
mis progomis. O jų skautų organizacija, bendrauda
ma su viso pasaulio skautais, turi labai daug. Va, ir 
šiemet sulauksite vasarą svečių iš kitų kraštų savo 
tautinėje stovykloje. Reikia tikėti, kad brolijos ir 
seserijos vadovai visu rimtumu pasiruoš tai šventei. 
Palinkėsiu solenizantui, kad jam, padedamam visos 
vadovybės, pavyktų gražiai sutikti ir priimti svečius 
skautų stovyklose. Tąja švente, tikiuosi, pasidžiaugs 
ir tie, kurie kad ir nedirba skautų eilėse, bet jie ar 
pritaria ir juos užjaučia.

Tariu Solenizantui širdingą ačiū už jo nudirbtus 
darbus lietuvių skautų bylai.
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TERVITAME SŪDAMLIKULT EESTI OEDESID GAIDE JA VENDI SKAUTE KES 
PUHITSEVAD OMA RIIGI ISESEISVUSE KAHEKUMNENDAT AASTAPAEVA.

* * * * *

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME SESES ESTIJOS SKAUTES IR BROLIUS SKAUTUS, ŠVEN
ČIANČIUS SAVO VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS DVIDEŠIMTIES METŲ SUKAKTIS.

Mažas atsiminimas
Žiemą dažnai pasitaiko toks oras, 

kada prieš savo norą turi sėdėti 
kambary ar šiaip kur. Tada man 
norisi pažvelgti į savo draugą „Skau
tų Aidą“. Bet labai gaila, kad maža 
iš jo tegaliu suprasti. Vien tik keli 
žodžiai pasilieka mano atminty: „bu
dėk“, „sveiks“, „sudiev“, valio“ ir 
„aš myliu tave“. Ir tų žodžių reikš
mę taip pat nevisiškai gerai atsi
menu, nors man teko stovykloje*) 
ne vieną kartą juos girdėti. Gal būt, 
daugelis draugų bars mane, bet aš 
įsitikinęs, kad smarkiai jie manęs 
neteis, nes mano lietuvių kalbos žo
dynas yra labai mažas.

Rašydamas prisiminiau, kad atėjo 
laikas pagalvoti apie mano links
mus brolius, kurie turi keistą radio 
aparatą, skudučių orkestrą ir vi
suomet linksmą šypseną. Aš esu pri
verstas atsiminti tas karštąsias lie
pos mėnesio dienas, tą smėlėtąjį 
krantą, kur 10 dienų berniukų drau
giškumas mus prie bendro laužo 
susodino. Ir tegu ta ugnis, kaip pas 
mus Estijoj, taip ir pas jus Lietu
voj, amžinai liepsnoja. Jeigu mano 
pageidavimai turėtų magiškos jėgos, 
tai norėčiau, kad ši ugnis amžinai 
degtų. Ir į tas liepsnas aš kreipčiaus 
su savo malda, kad jos visą neapy
kantą ir priešingumus prarytų, kad 
iš nauja suliepsnotų meilė, kuri yra

*) 1932 m., kai mūsų skautai sto
vyklavo Estijos tautinėje stovykloje. 

vienintelis tautų bei valstybių bro
liškumo ir draugiškumo laidas. Bet 
aš nukrypau į šalį — juk norėjau 
papasakoti vieną prisiminimą. Taigi, 
pradėsiu.

Kas vakarą mūsų vienišoj sto
vykloj tuščia, nėra ir sargybos. Ir 
kai kurie darbai likę nepabaigti. 
Lėkštės ir šaukštai nešvarūs, drabu
žiai šen ir ten išmėtyti, kelnės ant 
palapinės viršaus, bliūzės vėl kaž
kur. Tiktai viena kunigo sutana šioj 
vienišoj stovykloj ištikimai „neša“ 
sargybą. Ji juoda, kaip naktis, ir 
plevėsuoja vaiduokliškai. Berniukai 
pakabino ją ant pušies ir tikėjosi jos 
pagalba padaryti šmėklą, dėl kurios 
kiti bijotų arčiau prieiti. Nuobo
džiaudamas sėdžiu prie savo palapi
nės ir galvoju apie septyniolika savo 
prapuolusių draugų. Staiga išgirstu 
linksmą juoką ir muzikos garsus to
lumoje. Mane taip traukia tenai, 
kur girdėti linksmos dainos. Bet ka
dangi turiu nemalonių pareigų — 
esu vienas pasilikęs padėti „vai
duokliui“ būti sargyboj — šis noras 
nueina niekais. Artėja vakarinės 
maldos laikas. Norėčiau išsikeikti, 
tik nesurandu tinkamų žodžių. Pa
galiau grįžta nušvitusiais veidais 
mano pabėgėliai.

— Kur jūs visą laiką bastėtės? — 
buvo mano pirmas klausimas.

— Ar tu nebuvai pas lietuvius? 
— nustebo jie.

— Ne, o kas ten buvo? — klausiu.

— O, jie labai linksmi vyrukai. 
Šiandien vakare net estišką dainą 
dainavo.

— Estišką dainą? Po šimts pyp
kių! Aš visą laiką kankinuos, iki su
šunku „valio“ ar pasakau „aš my
liu tave“. O jie net lengvai „susido
roja“ su estiška daina. Tai aš taip 
pat turiu išgirsti, — tvirtai pasiža
dėjau.

Kitą vakarą aš padariau piktą 
veidą, pastačiau porą berniukų sar- 
gybon ir dar prieš suskambant lie
tuvių stovykloje pirmiesiems muzi
kos garsams, aš jau buvau tenai. 
Aš turiu labai blogą paprotį: visuo
met stoviu išsižiojęs, kai kas nors 
ypatingo atsitinka. Ir dabar stovė
damas vos vos keletą tuzinų musių 
neprarijau. Taip, toks linksmumas, 
kaip lietuvių, mums, šiauriečiams, 
yra svetimas. Bet tas linksmumas 
užkrečiantis. Keista skudučių muzi
ka dar ir dabar man skamba ausyse. 
Po to aš gerai supratau, kodėl vie
nas iš mano vilkiukų sapnuodamas 
garsiai juokėsi po linksmo vakaro 
lietuvių stovykloj.

Praėjo jau ne viena saulėta vasa
ra, ūkanotas ruduo, šalta žiema. 
Linksmas juokas jau nebeskamba, 
tik kartais pasidaro labai graudu. 
Tačiau mano atmintyje dažnai skam
ba paprastos, bet gražios lietuvių 
tautinės meliodijos. Taip norisi se
niems ir naujiems draugams paeiliui 
iš visos širdies pasakyti „Aš myliu 
tave“.

Senas geltonas apuokas.

aip sekasi draugovei vadovauti? — paklau
siau vieną naują jaun. skautų-čių draugi- 

ninkę, vieno (Kauno, o gal ir Klaipėdos) aka
deminio skaučių vieneto narę;

— A! — numojo ranka paklaustoji, — kad 
nežinau, ką reikia per tas sueigas daryti. Žinai, 
visi — maži, tai mes žaidžiam ir žaidžiam.

— O ką žaidžiate?
— Kas papuola, — atsakė paklaustoji ir 

bent kiek apsiniaukė, — visa bėda, kad niekur 
nerandu jokių nurodymų, nei sueigoms me
džiagos.

— Kaip tai, ar neskaitei paskutinių „Skau
tybės“ numerių? — nustebęs pasiteiravau.

— „Skautybės“? Bet juk „Skautybė“ lei
džiama tik berniukams!?... — dar labiau nuste
busi atšovė mano užkalbintoji nauja jaun. skau
čių draugininke. / S KRUTU BE

*
* *

— Še, tai tau! — pagalvojau, — esama ir 
tokių drąsuolių, kurie griežtai apšaukia „Skau- 
tybę“ tik berniukų — skautų laikraščiu, patys 
nepavartę savo rankomis nė vieno „Skautybės“ 
egzemplioriaus. JUK „SKAUTYBĖ“ YRA VA
DOVIŲ IR VADŲ LAIKRAŠTIS.

NETIKITE?

Nusipirkite bent vieną „Skautybės“ (išėjo 
jau Nr. 11) egzempliorių, kuris kaštuoja 75 et. 
O jei norėtumėt užsisakyti ją visiems 1938 me
tams, tai prisiųskite administracijon (Neprikl. a. 
4, Kaune) 3 litus, arba net 2 litus, jei jūs pre- 
numeruojatės „SKAUTŲ AIDĄ“.
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Skautybė Lietuvoje ir dr. Alekna
Šio straipsnio autorius yra senas Lietuvos skautų veikėjas, 

buvęs pirmasis vyriausias skautininkas. Skautų kūrimosi mūsų 
krašte laikais jam teko artimai bendradarbiauti su dr. Alekna. 
Dėl to jo čia patiekiamos žinios yra ne tik labai įdomios, bet 
ir vertingos skautų istorijai. Red.

1917—1918 metais visos Rusijai pri
klaususios tautos buvo labai nuvargin
tos karo audrų, kurios sugriovė tą 
milžinišką imperiją. Iš Rusijos revo
liucijos chaoso, Vilsono paskelbtų ir 
iš dalies pačios revoliucijos iškeltų idė
jų įtakoj, ima ryškėti tautų veržima
sis į laisvą, savarankišką gyvenimą. 
Revoliucijos žiaurumai ir priešinga šū
kiams tikrovė tauriųjų tremtinių, ku
rių daug buvo Rusijos gilumoje, sielo
se dar stipriau žadino troškimą išsi
laisvinti iš to chaoso ir sukurti savo 
tėvynėje tikrai laisvą, kilnių žmonių 

įgyvendinti savo krašte tautines, o ki
ti ir revoliucines, idėjas.

Tuo metu ir Petrapilyje gyvenę lie
tuviai tremtiniai sujudo, susibūrė, ra
do bendrų interesų, bendrai svajojo 
apie grįžimą į gimtąjį kraštą ir apie to 
krašto ateitį. Jie visi glaudėsi prie 
susipratusių lietuvių, o vėliau susibū
rė apie tautinį lietuvių komitetą.

Tada ir man teko su savo tėvais gy
venti Petrapilyje, kaip tremtiniams. 
Tėvo namuose lankydavosi nemaža lie
tuvių inteligentų ir apie Lietuvos atei
tį nuolat buvo šnekama. Vienas arti

miausių tėvo draugų buvo daktaras 
Alekna, kuris mums buvo žinomas, 
kaip didelis patriotas, veiklus ir įta
kingas lietuvis. D-ras Alekna dažnai 
kalbindavo tėvą grįžti tėvynėn, svars
tydavo ką veiks grįžę, kokia ta tėvy
nė turės būti. Tų pašnekėsiu nuotai
koje brendo ir mano nusistatymas kuo 
greičiausiai pasiekti Lietuvą ir atsta
tyti ten taip žiauriai revoliucijos su
griautus jaunuolio idealus. Man, entu
ziastingam skautui, dr. Aleknos suma- 
ningumas, platus akiratis, švelnus su
pratimas ir tolerancija darė didelio 
įspūdžio ir leido įsitikinti, kad skautiš
kasis gyvenimo supratimas ir B. - Po- 
wellio auklėjimo metodai jam labai ar
timi. Kalbėdavomės apie skautų or
ganizacijos sukūrimą Lietuvoj. D-ras 
Alekna dažnai man sakydavo, kad aš, 
kaip prityręs skautininkas, galėsiu būti 
naudingas tėvynei dirbdamas tos or-

vadovaujamą, valstybę. Kiekvienas 
tautos sūnus svajojo apie savo tėvynės 
ateitį ir kiekvienas savaip ją vaizda
vosi. Daugeliui dar trūko tautinio su
sipratimo, bet ta išcentrinė revoliuci
jos jėga, kuri viešpatavo tada Rusi
joj, visus vertė kreipti akis į savo tė
vynės pusę ir pamatyti ten savo išsi
vadavimo ir laisves aušrą. Todėl su
sipratę tautiečiai ir jų sukurti tauti
niai komitetai bematant suburdavo 
aplink save visus savuosius, visvien 
kokių jie buvo pažiūrų. Vieni norėjo 
bėgti iš komunistų „rojaus“, kitiems 
revoliucija buvo sugriovusi pragyve
nimą, tretieji, kaip tremtiniai, skubė
jo grįžti į savo pastogę; pagaliau daug 
buvo ir idealistų, kurių vieni skubėjo

Dr. Alekna tarp 
pirmųjų Lietuvos 

skautų vadų.
Pirmas iš kairės 
ats. kapit. Jurgele
vičius (Lietuvos 
skautų įkūrė j as),

penktas — dr.
Alekna, aštuntas — 
šio straipsnio au
torius vyr. sktn. V. 
Šenbergas. Čia dar 
yra Valušis, Ma- 
čiuika, Grigaitis, 
Civinskas ir kiti 

pirmieji skautų 
vadovai.

P. TARASENKA

PERKŪNO
ŠVENTYKLOJE

APYSAKA

PEREITAME NUMERY BUVO: 
Mokslininkai su Vytautu vyksta į Kernavę „Mor- 
taus — dievų tarno“ minimo požemio ieškoti. Pa
keliui lanko įdomesnius senovės paminklus. At
lanko pilkapius Rumšiškės valse., Guronių km. 
Prof. Kalnietis išaiškina Vytautui pilkapių atsira
dimą ir papasakoja, kaip senovėje lietuviai laido
davo mirusius.

4. DRAUGE SU MOKSLININKAIS.

Keliaujant pro Žaslius, mokslininkai truputį pasuko į šalį 
nuo kelio — į garsųjį Laukogalio km. aplankyti akmenį, vadi
namą „velnio sostu“. Keistą išvaizdą turėjo šis akmuo. Tai 
buvo raudono granito uola 5 m ilgumo, 5 m platumo ir 1,5 m 
aukštumo. Akmens išvaizda liudijo, kad prie jo daug žmogaus 
rankų darbo pridėta. Pusė to milžino akmens buvo nuskelta ir 
sudarė kylančią į pietus aikštelę. Viename aikštelės pakrašty 
buvo iškalti trys loviai. Kita akmens pusė buvo palikta, tik ke
turkampiškai nulyginta ir nupjauta viršūnė taip, kad susidarė 

vieno metro aukščio piramidė. Piramidės viršūnėje buvo žymūs 
kelių negilių įdubimų — dubenėlių — pėdsakai.

— Iš tikrųjų nuostabus senovės lietuvių aukuro pavyzdys! 
— tarė profesorius, apžiūrėjęs akmenį.

— Kodėl jį žmonės vadina velnio sostu? — klausinėjo Vy
tautas juos lydėjusio kaimiečio.

— Pasakojama, kad senovėje ant jo pats vyriausias velnias 
sėdėdavęs, — atsakė kaimietis.

— Toks šio akmens pavadinimas iš tikrųjų jo paskirtį pa
žymi! — šypsodamas pastebėjo profesorius, pamatęs jog Vytau
tas nenorėjo tikėti kaimiečio aiškinimui.

— Daugelyje vietų senovės lietuvių pagerbtieji akmenys — 
aukurai liaudies „velnio akmenimis“ vadinami. Ne be reikalo 
juos taip pavadino, — pabrėžė profesorius.

— Yra ir pas mus velnio akmuo, — priminė tuos profe
soriaus žodžius girdėdamas juos lydėjusis kaimietis. — Ant to 
akmens yra velnio pėda atspausta.

Susidomėję šia ūkininko pastaba, visi drauge nuėjo tą ak
menį pažiūrėti. Priėję pamatė nedidelį pilko granito, į žemę 
nugrimzdusį akmenį, kurio paviršiuje buvo matomas negilus apie 
30 cm ilgumo ir 12 cm platumo įdubimas

„Velnio sostu“ 
vadinamas 
akmuo, esąs 
Žaslių valse., 
Laukogalio km.
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ganizacijos kūrimo ir jos idėjų sklei
dimo darbą. Ne kartą buvome aptarę 
pirmiausiai įsteigti skautams remti 
draugiją, kuri būtų teisinis pagrindas 
visos skautų asociacijos (kaip mes tada 
ją vadinome). Jau tada mes su daktaru 
svarstėme kaip suredaguoti rėmėjų 
draugijos įstatus.

1918 metų vasaros pabaigoje susi
krovėme ir po baisios „skaistyklos“, 
kurią mums suruošė bolševikų komi
sarai (beieškodami pinigų jie atplėšė 
net mano batų guminius padus), preki
niais vagonais, vadinamais „tepluško- 
mis“, pasiekėme Pskovą, kur okupaci
nė vokiečių valdžia, matyt propagan
diniais sumetimais, sutiko mus su or
kestru, vaišėmis ir ... už valandos, ap
statę griežta sargyba, uždarė į karan
tino barakus. Kadangi išvažiuodami 
buvome apsirūpinę visokių skiepijimų 
liudijimais, tai po trijų dienų leido 
mums toliau važiuoti.

Rugsėjo mėnesio pradžioje pasiekė
me Vilnių, kur radome anksčiau grįžu
sį d-rą Alekną. Pas jį ir apsigyveno
me (aš su tėvu). D-ras supažindino 
mane su d-ru Šauliu, p. Vileišiu, Šernu 
ir kitais, kurie buvo sutikę prisidėti 
prie skautams remti dr-jos įkūrimo. 
Tačiau ilgiau Vilniuje pabūti man ne
teko, nes tėvas išsiuntė į Rygos poli
technikumą studijuoti. Į Vilnių iš 
Rygos grįžau prieš pat Kalėdas, bet 
ne ilgam, nes bolševikai grasė Vilnių 
užgrobti, ir mes su d-ru Alekna 1919 
metų sausio pirmomis dienomis išva
žiavome į Kauną (tėvas turėjo skubiai 
grįžti į Petrapilį likusios šeimos par
gabenti).

Su Vilniaus skautais taip ir neteko 
susitikti, nes tada jie veikė slaptai, ir 
aš pažįstamų jaunimo tarpe neturėjau. 
Ir pats Vilnius man buvo mažai pažįs
tamas, nes buvau nuolat gyvenęs ir 
mokęsis Kaune. Į Vilnių pakliūdavau 
tik kada ne kada atostogų metu iš tėvo 
ūkio, esančio netoli Vilniaus.

Atvykę į Kauną mes su d-ru Alek
na ėmėme energingai rūpintis rėmė
jų dr-jos (tada ją vadinome „Paspir
ties dr-ja“) įstatų surašymu. Prie šio 
darbo aktingai prisidėjo kun. Morkelis, 
p-lė Grigaitytė-Novickienė, p. Lozo
raitis. Šie žmonės ii' sudarė pirmąją 
„Paspirties dr-jos“ tarybą ir padėjo 
pagrindus centralinei skautų organi
zacijai Lietuvoje. D-ras Alekna buvo 
išrinktas dr-jos tarybos pirmininku ir 
pagal įstatus ėjo skautų šefo pareigas. 
Dr-jos įstatai buvo užregistruoti pas 
apskr. viršininką 1919.VI.27 d.

1919 metai mūsų valstybės gyvenime 
buvo labai intensyvūs: nebaigtos ne
priklausomybės kovos šaukė į frontą 
jaunuosius skautų veikėjus, o vyres
nieji buvo įsitraukę į valstybės kūri
mo darbą. Todėl pirmaisiais skautų 
gyvavimo metais rėmėjų dr-jos darbas 
negalėjo būti toks ryškus. Tačiau dr. 
Alekna sekė skautų pirmuosius žings- 

. nius ir nuolat duodavo patarimų bei 
nurodymų, kaip kur prieiti ir pasielgti. 
Neužmirštamą d-ro Aleknos rūpini
mąsi skautais parodo jo duosnumas ir 
nuolatinė materiale parama, kuri kiek
vienai, ypač besikuriančiai, organiza
cijai ypač svarbi.

Negaliu praleisti nepaminėjęs tos 
neįkainojamos moralinės paramos, ku

rios esu iš d-ro Aleknos patyręs per 
visą mūsų bendradarbiavimo laiką, o 
ypač pirmais mano skautiškos veiklos 
metais Kaune, kol dar nemokėjau lie
tuviškai ir kol tiesioginis darbas su 
lietuviais skautais man buvo nepriei
namas. Daktaro Aleknos sugebėjimas 
suprasti kitą žmogų ir mokėjimas pa
skatinti, nuraminti nusivylus ir pa
traukti į pozityvų darbą padėjo 
man tada surasti kelią į Lietu
vos jaunimo širdis ir iš viso yra 
pavyzdys, kuriuo sekdami lengvai 
galėtų atrasti bendrą kalbą ir įvai
rių įsitikinimų žmonės; juo sekdami 
galėtume prie savęs patraukti ir tuos, 
kuriems likimas lėmė net savo gimtą
ją kalbą pamiršti. Jeigu mūsų tautie
čiai, kurie susiduria su Klaipėdos lie
tuvininkais, turėtų daugiau tos dr. 
Aleknos dvasios, tikiu, ir mūsų santy
kiai su jais greičiau liktų glaudesni.

Įsikūrus rėmėjų dr-jai, organizaci
jos darbas įėjo į normalią vagą ir ėmė 
vis plisti lygiagrečiai su augančia or
ganizacija. Pirmąją paspirties dr-jos 
tarybą sudarė: d-ras Alekna, kun. 
Morkelis, p. Novickienė, p. Lozoraitis 
ir V. Šenbergas. Ši taryba pavedė 
Kauno tunto štabui laikinai eiti vyr. 
skautų štabo pareigas, išleido dvi skau
tininko p. Jurgelevičiaus paruoštas 
knygutes: „Pirmieji skauto žingsneliai“ 
ir „Piliečių auklėjimo mokykla—skau- 
tybė“. Leido sktn. K. Jurgelevičiaus 
redaguojamą laikraštį „Skautas“ ir 
1922 m. birželio mėn. sušaukė pirmąjį 
skautų darbuotojų suvažiavimą.

Svarbiausias šios tarybos rūpestis 
buvo surasti lėšų vis didėjantiems

-Štai ir velnio pėda! — tarė kaimietis, rodydamas į įdu
bimą.

— Bet ji visai į pėdą nepanaši! — abejodamas pabrėžė Vy
tautas.

— Argi „velnio“ pėda turi būti panaši į žmogaus pėdą? — 
nusišypsojo profesorius. — Kaip kiekvienos rūšies gyvų būtybių, 
taip ir velnio pėdos skirtingos.

— Bet ar velniai, būdami dvasinės būtybės, galėtų įspausti 
savo pėdas ir dar tokioje kietoje medžiagoje? Ne, netikiu! Čia 
visai kas kita turi būti, — pasakė Vytautas.

— Tokstai tamstos, išsilavinusio jaunuolio, abejojimas yra 
visai natūralus. Į šį klausimą netrukus gausime ir tikrą atsa
kymą, — pasakė profesorius ir, kreipdamasis į ūkininką, pa
klausė:

— Ar nerandate savo laukuose „Perkūno kirvelių“?
— Randame, gana dažnai randame, — atsakė kaimietis. — 

Ir aš, rodos, du jų turiu.
— Ar negalėtumėm jų iš tamstos ar iš kitų ūkininkų gauti: 

norėtumėm į muziejų nuvežti, — paprašė profesorius.
Tiek mokslininkus lydėjusis ūkininkas, tiek kiti Laukogalio 

kaimo ūkininkai mielai atidavė garsiam profesoriui rastuosius 
savo laukuose gražiai nulygintus akmens kirvukus.' Tokių „Per
kūno kirvelių“ dalis tikrai buvo panašūs į kirvukus, nes ir iš
gręžtą ketui skylutę turėjo, bet kiti buvo be skylutės ir panašūs 
į kaltelius.

— Kokie įdomūs tie kirvukai. Bet kokiems reikalams jie 
buvo padaryti, nes dabar jų jau niekas nenaudoja. Tai irgi 
įdomi senovės liekana? — teiravosi Vytautas.

— Apie šiuos kirvukus ir „velnio pėda“ pažymėtų akmenų 
praeitį kelyje tamstai paaiškins mano kolega Mailius. O dabar 
toliau į kelionę! — paliepė senas profesorius.

Padėkoję ūkininkams už senovės daiktus, mokslininkai ke
liavo toliau. Kol kaimo vežimėlis iš lengvo tai kildavo į kal
nelius, tai nusileisdavo į žaliuojančius slėnius arba slėpdavosi 
miškų pavėsyje, Mailius aiškino Vytautui apie įvairias senovės 
liekanas. Lyg kokios gražios pasakos klausėsi Vytautas jaunojo 
mokslininko aiškinimų, o senas profesorius apie kažin ką giliai 
mąstė ir tik retkarčiais galvos linktelėjimu tiems aiškinimams 
pritardavo. ,

— Žmonės gana dažnai savo laukuose randa tokių akme
ninių kirvukų, plaktukų, kaltelių. Randa sveikų, randa ir jų 
dalių. Nežinodami jų tikros paskirties, kaimo žmonės ilgai manė, 
kad jie buvo audrų metu paties dievo Perkūno svaidomi. Tik, 
palyginti, visai neseniai, gal prieš pusantro šimto metų, moksli
ninkai jų paslaptį atspėjo. Tie kirvukai visai ne dangiškos kil
mės, o žmonių rankomis padaryti savo kasdieniams reikalams: 
medžioklei, karui ir t. t. Jie buvo padirbti ir naudojami labai 
senais praeities laikais, kai dar žmonės nežinojo nei geležies, 
nei vario, nei kitų metalų.

— Iš pradžių žmonės net paprasto akmens gabalo ar baslio 
griebdavosi, norėdami kurį nors žvėrį užmušti, bet ilgainiui pa
stebėjo, kad pritvirtintas prie koto akmuo yra patogus medžiok
lės ar kovos įrankis. Dėl to pradėjo tokius akmenis tobulinti, 
darė panašius į kaltelius su aštriais ašmenimis ir buka pentimi. 
Pradžioje tokių kaltelių buvo nelygiai nuskelti šonai, ir tik vėliau 
išmoko juos nulyginti. Dar vėliau išmoko išgręžti juose kotui 
skylę, nes prie kotų pritvirtinti kalteliai buvo nepatogūs.

— Norėdami nulyginti nuskeltų kirvukų šonus, žmonės ilgai 
juos trindavo ant kai kurių mūsų laukuose esančių akmenų, pa
pylė į tą vietą smėlio ir palaistę ją vandeniu. Ilgainiui toje ak
mens vietoje pasidarė negilus pailgas įdubimas, kuri ir matėme 
Laukogalyje, kaip „velnio pėdą“.

■ 80 ■

8



skautų reikalams. Negausių rėmėjų 
nario mokesčio, toli gražu, neužteko. 
D-ras Alekna, dalyvaudamas tuo me
tu įvairiose kredito organizacijose, pa
veikdavo jas, kad paremtų skautus di
desnėmis sumomis. Daugiausia auko
jo prekybos ir pramonės bankas, ku
rio valdybos pirmininku buvo pats dr. 
Alekna, ūkio bankas, kooperacijos 
bankas, raudonasis kryžius, atskiri rė
mėjų dr-jos nariai ir pats d-ras Alek
na savo duosnumu yra ne kartą vada
vęs vyr. skautų štabą iš finansinių sun
kumų.

1923 m. kovo 22 d. buvo vėl ren
kama paspirties dr-jos taryba, į kurią 
įėjo: d-ras Alekna, p. Novickienė, kun. 
Morkelis, Itn. Šenbergas, Itn. Valušis; 
kandidatais liko: p. K. Dineika, p. Ka
mantauskas, Itn. p. Jurgelevičius. Į re
vizijos komisiją įėjo: a. a. Itn. Darius, 
ponia Kaupienė, p. Vaitkus; (kandida
tais liko: p-lė Kudirkaitė-Norkaitienė, 
p. Vaitkienė ir p. Zareckas).

Ši valdyba dirbo iki 1924 m. lapkri
čio mėn. 1 d. ir per tą laiką sutvarkė 
ir perredagavo dr-jos įstatus, išrūpi
no vyr. štabui būklą, darė žygių per 
mokyklų vadovybes ir švietimo mi
nisteriją, kad netrukdytų mokyklose 
skautams kurtis ir leistų naudotis mo
kyklų patalpomis. Padėjo suruošti 
skautų instruktorių 1923 m. birželio 
mėn. stovyklą Karmėlavoj, kurioj sto
vyklavo 19 skautų. Išrūpino skautams 
papigintą pravažiavimą geležinkeliais į 
stovyklą bei suvažiavimą, įvykusį 1924 
m. balandžio 29 d.; daug kartų darė 
žygių gauti skautams sklypą Kaune.

Išrūpino iš vyriausybės pašalpą vykti 
43 skautams į tarptautinę skautų sto
vyklą, įvykusią 1924 metais rugpiūčio 
mėn. Kopenhagoje, padėjo vyr. skau
tų štabui įrengti paruošiamąją sto
vyklą Pažaislyje, įsigyti palapinių ir kt. 
stovyklos inventoriaus.

1924 m. lapkričio 1 d. išrinkus nau
ją rėmėjų tarybą, į kurią įėjo: P. Čar
neckis, p. L. Gira, p. Tumėnienė, dr. 
Sakalauskas, kun. prof. Meškauskas, 
ir reviz. komisiją, į kurią įėjo dr. Rau- 
linaitis, p. Romanienė, p. Kizevičius, 
d-ras Alekna buvo išrinktas tarybos 
garbės nariu ir ėjo šefo pareigas iki 
1925 metų balandžio mėn. 23 d., kol 
savo pareigas perdavė tuometiniam 
Respublikos Prezidentui St. Stulgins
kiui.

Reikia ypatingai gėrėtis d-ro Alek
nos sugebėjimu pirmininkauti, mokėji
mu sutaikinti ir labiausiai išsikarščia- 
vusias šalis ir sukurti vienybės ir ben
dradarbiavimo dvasią siekiant svar
biųjų tėvynės ir skautybės tikslų. Tą 
savo vienybės skiepijimo dvasią d-ras 
Alekna yra ne kartą savo kalbose ir 
oficialiuose raštuose pabrėžęs. Savo 
dvasios kultūra, ramumų ir giedria 
skautiška nuotaika d-ras Alekna vi
siems, su kuriais jam teko dirbti, pa
liko malonių atsiminimų.

Vyr. sktn. V. Šenbergas.

MŪSŲ NORAI SAULĖMIS TVISKA, 
TAUTINEI STOVYKLAI SKIRKIM 

VISKĄ!

CKam cu(as augino sesė

Palangėj daržely mano sesė 
Augino ir laistė rūtą žaliakasę 
Ir tik kartą metuos ją teskynė 
Papuošti Lietuvai—mano tėvynei,

Sesė darželį lankė, rūtas ravėjo, 
Brolis žiogreliais aptvėrė nuo 

[piktų vėjų.
Ir žalios rūtelės augo, klestėjo!
O Lietuvai dvidešimt laisvės

[metų jau ėjo.

Tuomet, darželin nuėjus mano sesė, 
Snaiges nužarstė — rūtas ji kasė 
Ir iš jų puikų vainiką nupynė
Papuošti Lietuvai—mano tėvynei. 

Vilkiukas.

VANDENS KELIONIŲ REGISTRA
CIJA.

„Skautų Aidas“ prašo visus, kurie 
šia vasara keliavo baidarėmis ir kito
mis lengvomis valtimis Lietuvos van
dens keliais, pranešti šias žinias:

1) Kelionės laikas.
2) Kelionės maršrutas.
3) Baidarių skaičius ir tipas.
4) Dalyviai: vardai, pavardės, laips

niai.
5) Ar pavyko kelionė, kokios buvo 

kliūtys, Įdomesni nuotykiai.
Pranešimų santrauka bus paskelbta. 

Tikimės, kad ji bus Įdomi skaityto
jams ir paskatins kitus keliauti.

— Kodėl tie įdubimai, būdami pačių žmonių padaryti, „vel
nio pėdomis“ vadinami? — teiravosi Vytautas.

— Tai jau vėlesniais laikais, po akmens gadynės, šis pava
dinimas atsirado, — tęsė jaunas mokslininkas. — Anais tolimai
siais žmonijos gyvenimo laikais, kai dar akmens įrankius var
todavo, žmonės buvo susidarę ypatingą religinę pasaulėžiūrą. 
Tikėjo, kad visa, kas tik gamtoje yra gyva, turi savo dvasią ir 
tos dvasios įvairiai gali veikti žmogų. Jei su kuriuo nors daiktu 

žmogui reikėjo ką veikti, tai jis pirmiausia turėdavo to daikto 
dvasios palankumą sau išprašyti. Norėdamas kuriam nors ak
menyje akmens kirvuką nulyginti, žmogus pirmiausia jam pasi
lenkdavo ir maldaudavo jo sutikimo tam darbui. Taigi, tokie 
akmenys jau pačioje pradžioje buvo gerbiami. Amžiai slinko. 
Keitėsi žmonių gyvenimas. Žmonės pažino varį ir kitus me
talus, ir pradėjo gaminti žalvarinius, o vėliau ir geležinius įran
kius. Keitėsi ir religinė žmonių pasaulėžiūra. Žmogų apsupan-

Kairėje: 
Mitkiškių neolito sodybos titnaginiai 

dirbiniai.
*

* *
Dešinėje:

Mitkiškių sodybos šukės (1—4 neolito 
gadynės, 5—11 žalvario gadynės, 12—15 

geležies gadynės).
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Skaučių vadovės ir 
parodė

skautų vadai
didelę meilę Šefo pavaduotojui

Vasario mėn. 17 dieną sukako 
65 metai amžiaus mūsų sąjungos 
Šefo pavaduotojui, tarybos pirminin
kui vyr. sktn. dr. Jurgiui Aleknai. 
Taip pat šiomis dienomis sukanka 
40 metų, kai jis pradėjo dirbti gy
dytojo darbą. Seniausiam skautų 
vadui pagerbti vasario mėn. 20 die
ną Kaune, „Pažangos“ rūmuose, su
ruoštas skautų vadų pobūvis.

Noras šia proga pabendrauti su 
solinezantu jaukioje skautiškoje nuo
taikoje į pobūvį sutraukė per 70 
skautų-čių vadų ir vadovių, kurių 
daug atvyko ir iš provincijos. Daly
vių tarpe matėsi ir senieji skautybės 
darbininkai, kaip vyr. sktn. V. Sen- 
bergas, dail. A. Žmuidzinavičius, 
sktn. V. Baniulis, sktn. I. Tamošaus
kas ir kiti. Dalyvavo daug s-gos ta
rybos narių, visa tarybos pirmija, 
rajonų vadai, vyriausiųjų vadijų na
riai, tuntininkai-ės ir Kauno skauti- 
ninkai-ės.

Ypatingą nuotaiką sukėlė Jo Eks
celencijos Valst. Prezidento Skautų 
Šefo A. SMETONOS dalyvavimas.

Prie kuklios arbatėlės garbingam 
jubiliatui pareikšta daug nuoširdžių 
žodžių ir jausmų. Brolijos vadas ir 
seserijos vadė, kaip aktingieji jo 
bendradarbiai, pabrėžė Šefo pava
duotojo taktą ir sumanumą perfor
muojant skautų organizaciją ir jo

nuoširdumą bendram darbe. Skautų 
sąjungos Šefas pasakė ilgesnę kalbą 
(dedama atskirai), kurioje iškėlė 
daktaro Aleknos nuopelnus lietuvių 
tautai bei skautams ir priminė svar
biausius skautybės principus. Dr. 
Alekna, dėkodamas už labai šiltus 
žodžius, pažymėjo džiaugsmą, kurį 
sukėlė Šefo dalyvavimas, senesnių 
laikų priminimas, sakėsi tokių žo
džių neužsitarnavęs, bet jie įparei- 
goją užsitarnauti. Kad Lietuvoje 
skautybė turi savo charakterį, kal
bėjo jis, turime būti dėkingi mūsų 

Dr. Aleknai pagerbti dalyvių dalis.
Kairiojoj eilėje viduryje sėdi mūsų Šefas, jo dešinėje — dr. Alekna, o kairėje — 
p. Aleknienė. Stalo gale sėdi pobūvio vedėjas, tarybos vicepirm., dr. Zaunius. 
Dešiniojoje eilėje pirmutinis yra brolijos vadas pulk. Šarauskas, o paskutinė toje
  eilėje — seserijos vadė sktn. Žilinskienė. 

Šefui. Mes gal per daug jį vargina
me, laukdami jo žodžio, bet jo žo
džiai yra lietuvių skautų evangelija. 
Kiekvieną žodį skautai deda giliai į 
širdį ir stengiasi siekti jo nurodomų 
tikslų. Nuotaikos pakilimas, kaipo 
gilios ir įsidėmėtinos Šefo kalbos 
padarinys, karščiausiais aplodismen
tais pertraukdavo atvirą ir aiškią 
solinezanto kalbą.

Sąjungos Šefas skautų vadų tarpe 
teikėsi pabūti daugiau kaip dvi va
landas ir pažiūrėti sklandžiai pra
ėjusių mūsų jaunųjų menininkų pa-

čios Įvairių daiktų dvasios įgavo ryškesnį pobūdį. Jas imta 
skirstyti į geras ir blogas, galingesnes ir silpnesnes. Ryškiau 
iškilo galingesnės dvasios, kurioms buvo teikiama dievybių galia 
ir pavedamos kurių nors svarbių žmonijos gyvenimo įvykių ir 
gamtos reiškinių globėjų ir valdytojų pareigos. Taip susidarė 
pažiūra, kad medžioklė, žemdirbystė, karas, audros, ir kitkas 
turi savo globėjus dievus. Tų globėjų ir valdytojų dievų pa
lankumo nuolat žmonės maldaudavo, dažniausiai jiems aukas 
atnašaudami. Šiam reikalui parinkdavo akmenis, kuriuos ir pa
skyrė būti „dievų stalais“ — aukurais. Šiam reikalui dažniau
siai būdavo parenkami akmenys su įdubimais, atsiradusiais nuo 
akmens kirvukų lyginimo. Mat, tokie akmenys buvo gerbiami 
jau nuo tų laikų, kada jais naudojosi. Vėliau, kai jau paplito 
metaliniai įrankiai, žmonės visai pamiršo ir tų akmenų įdubimų 
atsiradimo priežastis ir pačių akmens kirvukų reikšmę. Susi
darė pažiūra, kad tie akmens kirvukai paties dievo Perkūno yra 
svaidomi audrų metu į piktąsias dvasias — velnius, — o akmens 
įdubimų atsiradimą irgi pradėjo aiškinti, kad jie stebuklingu 
būdu atsiradę: yra gerųjų ar piktųjų būtybių (velnių) įminti. 
Todėl dažnai kai kur tokie akmenys vadinami „velnio akmeni
mis“, o jų įdubimai — „velnio pėdomis“, nors jie dažniausiai į 
pėdas visai nepanašūs.

— Bet įdomu, kaip mūsų liaudis taip ilgai atmena šių ak
menų tikrąją, kad ir kiek pakeistą, praeitį? — teiravosi Vytautas.

— Tai yra pasekmė ypatingų mūsų tautos gyvenimo są
lygų, — pabrėžė Mailius, — apie kurias vėliau teks papasakoti, 
nes štai jau ir gražusis mūsų Neris tarp aukštų savo krantų pla
čiame slėnyje vingiuojąs!, o štai tolumoje ir Kernavės bažnyčios 
bokštai kyla!

Kalbos nutrūko ir visų akys nukrypo į tolumoje, kitame 
aukštame Neries krante, matomus Kernavės bažnyčios bokštus. 

Visus apėmė kažin kokia nerimo nuotaika, smarkiau plakė šir
dys, visi lyg jautė, kad ten Kernavėje jie suras kažin ką nepa
prasta, kad paslaptingasis „Mortus — dievų tarnas“ neprigaus 
jų ir liks išspręsta Načiūnų akmenyje jo palikto išdilusio parašo 
paslaptis.

Nusileidę nuo aukšto kalno į platų Neries slėnį ties Mit- 
kiškių kaimu, mokslininkai pateko į smėlyną. Darbinis kaimo 
arklys vos vilko per smėlį ratus. Keleiviai, gailėdamiesi gyvulio, 
išlipo iš ratų ir ėjo sunkiai klampodami smėlynu.

— Tiesiog ideali neolito gadynės sodybos vieta, — pastebėjo 
aplinkui apsidairęs profesorius. — Jeigu čia tikrai tos sodybos 
pėdsakų galėtumėm užtikti, apsimokėtų po tuos smėlio laukus 
pabraidyti.

— Kas gi čia gali mokslininkus vilioti? — galvojo Vytautas, 
sekdamas paskui juos, — nei jokių ypatingų įrengimų, nei kurių 
nors pastatų čia nematyti, vien tik grynas smėlis.

Tačiau netrukus Vytautas buvo nustebintas, kai profeso
rius, pasilenkęs, pradėjo rinkti smėlyje randamas mažas juodas 
molinių puodų šukeles.

— Štai ir pirmosios neolito sodybos liekanos, — paaiškino 
profesorius, rinkdamas šukes. — O štai ir kiti jos pėdsakai — 
tipingi neolito kultūros gadynės titnaginiai skaidiniai.

Drauge su asistentu profesorius atidžiai rinko titnaginius 
skaldinėlius ir šukes. Norėdamas patarnauti' mokslininkams, ir 
Vytautas ėmėsi rinkti šukes ir titnaginius skaidinius, kuriais gana 
didelis smėlio plotas buvo sėte nusėtas. Nesuprasdamas tikros 
renkamų daiktų paskirties, Vytautas neiškentė ir kreipėsi į 
mokslininkus:

— O ką reiškia šie titnaginiai skaidiniai ir šukės?
— Tai seniausios mūsų krašto žmogaus gyvenimo liekanos, 

— atsakė Mailius.
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sirodymų. Turiningas eilėraštis iš
kylai į Užulėnį prisiminti, švelni 
kanklių muzika, liaudies dainų gar
sai akordeonu ir lengvi, grakštūs tau
tiški šokiai buvo nuostabūs ir labai 
prisidėjo prie puikios pobūvio nuo
taikos. Meniškąją dalį atliko skautų 
radijo būrelio nariai, sktn. Zaukos 
vadovaujami. Pažymėtina, kad di
desnę programos dalį atliko labai 
jauno amžiaus skautės ir skautai: 
jaun. skautė Matulevičiūtė, skautas 
Čaplikas (vid. reik, ministerio sūnus) 
ir kiti. Tik tautiškus šokius pašoko 
vyresnieji: Kauno centro tunto skau
tės ir Pilies tunto skautai.

Jo Ekscelencijai Valstybės Prezi
dentui išvykus, dr. Alekną sveikino 
įvairių Lietuvos kraštų atstovai, 
skautų veikėjai bei bičiuliai. Dail. 
A. Žmuidzinavičius (buvęs Kauno 
tuntininkas) pasveikino kaip dzū
kas, gyva, jumoristine kalba. Prof. 
Končius (jo visi vaikai skautai) gra
žiais žodžiais apibūdino žemaičių 
charakterį ir pasveikino žemaičių 
vardu. Daug puikių minčių pareiškė 
agr. Gimbutienė. Prof. Kolupaila ap
gailestavo, kad jam dar neteko dak
taro „išmaudyti“ baidarių kelionėse. 
Dim. gen. Tamašauskas (senas skau
tų rėmėjas-bičiulis) ilgesnėje kal
boje nupiešė dr-o Aleknos asmenį, 
ypatingai pabrėždamas jo, kaip vi
suomenės veikėjo, kuklumą. Tą So- 
lenizanto ypatybę pabrėžė ir daugu
mas kitų sveikinusių. Utenos skautų 
rajono vardu pasveikino to rajono 
vadas Motiejūnas-Valevičius. Vyr. 
sktn. Šenbergas priminė 1918 metus, 
kada jis su daktaru dar Rusijoje 
kalbėjosi apie Lietuvos skautų kūri
mo darbą. Tad dabar sukanką 20 
metų ir skautiškos Solenizanto veik
los. Visus sveikinimus lydėjo skam
bios dainos.

Šefo pavaduotojas atsakė kiekvie
nam sveikinusiam atskirai.

— Įdomu, kiek jos gali turėti metų? — teiravosi Vytautas.
— Štai, šios šukelės turi nemažiau, kaip 5.000 metų, o tit

naginiai skaidiniai tai dar daugiau, — ramiai atsakė Mailius.
Vytautas nustebo:
— Tai jie senesni ir už Babilono bokštą ir už Egipto pira

mides? — nepasitikėdamas teiravosi Vytautas.
— Visai teisingai, — patvirtino senas profesorius. — Kada 

babiloniečiai, o taip pat ir egiptiečiai apie savo .garsius pastatus 
dar nė negalvojo, Lietuvos gyventojai jau skaldė tuos titnaginius 
skaldinėlius, lipdė molinius indus, kurių šukes mes taip atidžiai 
renkame.

Matydamas Vytauto susidomėjimą tokiomis paprastomis 
praeities liekanomis, jaunas mokslininkas kiek tiksliau ėmė aiš
kinti šitų senovės daiktų praeitį. (B. d.).

*
Kitame numeryje — šio skyriaus pabaiga. Mailius išaiš

kina Vytautui, kaip gyveno neolito gadynėje lietuviai. Paaiš
kėja, kad jie buvo geri fizikos dėsnių žinovai. Netikėtai suranda 
tos gadynės kapus. Aplanko akmenį su Panelės Švenčiausios 
„pėda“ ir pasiekia Kernavę, kur prasideda jaudiną mokslininkų 
ir Vytauto nuotykiai.

KAS LAIMĖS „SKAUTŲ AIDO“ PRENUMERAVIMO GARBĖS KONKURSĄ, 
šiandieną numatyti dar sunku. Tai galutinai paaiškės tik po kovo mėn. 10 d. Nuo 
pačių paskutiniųjų dienų priklausys, kam teks pirmosios vietos ir dovanos.

PIRMAUJANČIŲ DRAUGOVIŲ,
kurios buvo paskelbtos pereitajame numery, skaičius dar dviem padidėjo, būtent:

1) MARIJAMPOLĖS EIMUČIO VARDO DRAUGOVĖS SUDĖTIES SKAUTŲ 
VYČIŲ būrelio ir 2) PANEVĖŽIO VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ „GRAŽINOS“ DR-VĖS 
visos narės užsiprenumeravo „Skautų Aidą“. Pastaroji draugovė jau net atsiuntė pre
numeruojančių narių sąrašą, sutvarkytą pagal pereitajame nr. nurodytus reikalavimus.

PASKIRŲ PLATINTOJŲ
pirmavimo eilė taip pat pakitėjo. Skltn. S. Genys (Kauno Pilies tunto I skautų vyčių 
draugovė) jau surinko 79 pren. ir atsidūrė pirmoje vietoje. Pasktn. Ubeikienė 
(Klaipėda) turi 75 pren., vyr. skltn. E. Gimelis (Marijampolė) — 65 pren., vair. V. 
Konkulevičius (Panevėžys) — 60 pren.

Na, ką atsakė, tai tikrai buvo ver
ta pasiklausyti visiems, nes nuošir
dumas, kuris reiškėsi jam kalbant, 
galėtų būti visų mūsų darbų ir kal
bų nuoširdumo idealu. Be to, savo 
kalboje plačiau sustojo prie skauty- 
bės idealų ir tarptautinio skautų or
ganizacijos pobūdžio. Pabrėžė, kad 
šis tarptautinis pobūdis skautų or
ganizacijai nėra minusas, kaip kai 
kas mėgina aiškinti, bet pliusas. Ko
kia yra garantija, klausia garbingas 
jubiliatas, kad siaurai nacionalinė 
organizacija, kuri kinų siena aprėžia 
savo kultūringumo šaltinius, tikrai 
yra gera. Tuo tarpu skautybės pa
plitimas beveik visose pasaulio vals
tybėse ir gausūs gražūs skautiškojo 
auklėjimo padariniai yra neabejo
tina skautiškojo auklėjimo sistemos 
garantija, mes jos metodus kritiškai 
vertina ir tobulina visas pasaulis.

Pobūvio metu perskaityta daug 
sveikinimų laiškais, aktais ir telegra
momis. Tarp kitų telegrama sveiki
no užsienių reikalų ministeris p. Lo
zoraitis ir „Dainos“ draugija. Dak
tarui Aleknai buvo įteiktas jo skau
tiškųjų darbų vaizdų albumas su vi
sų dalyvių parašais, o Poniai — gy
vų gėlių puokštė.

Ketvertą valandų trukęs skautų 
vadų pobūvis baigtas šūkiu: „Myli
mas vade, mes su Tavim, vesim jau
nimą gražion ateitin“. R.

OmiL

n. ŠŪKIAI.

Brangus Jonai,
Skautų šūkis, kaip tu žinai, yra 

„Budėk!“ Tai kiekvienu atveju tin
kamas šūkis: jei žmogus nori, kad jam 
gyvenime sektųsi, jis turi nuolat bu
dėti, kad nepraleistų progos ne tiktai 
atlikti gerus darbus, bet ir pasistūmė
ti savo karjeroje.

Senos giminės turi savo šūki, kuris 
visų narių gerbiamas. Mokyklos, pul
kai, laivai ir skautų skiltys turi šūkius, 
bet be jų yra dar asmens šūkių.

Gražu turėti savo šūkį. Nupiešk 
arba parašyk jį gražiomis raidėmis ir 
pakabink savo miegamajame kamba
ryje. Pasiryžk visuomet vadovautis 
pasirinktu šūkiu ir sau jokiu būdu ne
nusileisti.

Mano draugas kartą svečiavosi ka
ro laive, kurio šūkis buvo: „Neleisk 
baimei užvaldyti savo galvą“. Man 
atrodo, kad toks šūkis laivui labai tin
ka, nes panika pražudo, o baimė suke
lia paniką. Jei laivo įgula pasiduoda 
baimei, visi protingi veiksmai parali- 
žuojami, ir pražūtis neišvengiama.

Minėtas šūkis tinka jūrininkams, ka
dangi jų gyvybė nuolat pavojuje. Tu 
pasirink tokį šūkį, kuris tau padėtų.

Yra daugybė gerų šūkių, iš kurių 
gali pasirinkti vieną sau: „Neatidė
liok“, „Nesikarščiuok“, „Nenustok vil
ties“, „Žodžio negalima nėra“, 
„Pralinksmėk: netrukus būsi negyvas“, 
„Dievas visa mato“.

Mano šūkis ilgokas: „Šiuo keliu eisiu 
tiktai vieną kartą, taigi, neatidėliosiu 
daryti gera, kur tik galiu. Netingėsiu 
ir nežiopsosiu, nes šiuo keliu niekuo
met nebekeliausiu“.

Įdomu studijuoti šūkius. Ar neno
rėtumėte ginčytis šia tema skilties ar
ba draugovės sueigoje? • „

Atsiminkite, kad nepakanka pasi
rinkti šūkį: reikia pagal jį gyventi. Jis 
turi šviesti kaip šviesi žvaigždė, kuri 
jums rodo kelią gyvenime.

v. P. P.
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ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS PRAŠOME:

• Rašyti ne apie kasdieninio gyveninio smulkmenas, bet apie Įdomesnius Įvykius ar sumanymus, kuriuos vertėtų 
žinoti kitiems. • Stengtis rašyti kiek galima trumpiau, tačiau sykiu taip, kad visiems būtų aišku, kas norėta 
pasakyti. • Rašyti tuojau pat po aprašomojo Įvykio ir parašius neatidėliojant išsiųsti redakcijai. Pirmajam mė
nesio numeriui korespondencijos redakciją turi pasiekti ne vėliau, kaip 5 d., antrajam — 20 d. • Pradėjus rašyti 
pirmiausiai pažymėti savo tuntą ar vietininkiją. • Pasistengti kiekvienai žinelei duoti antraštę. • Rašyti vienoje 

lapo pusėje ir aiškiai, ypač pavardes. • Visuomet nurodyti redakcijai savo pavardę ir adresą.

Sqjungos centre
SVEIKINIMAI IŠ UŽSIENIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKČIŲ PROGA.
Skaučių seserija ir skautų brolija nepriklausomybės su

kakčių proga gavo pasveikinimų laiškais ir telegramomis iš kai 
kurių užsienių skautų organizacijų ir paskirų asmenų, Lietuvos 
skautu bičiuliu.

Skautes sveikino Estijos ir Latvijos skaučių organizacijos. 
Latvijos skautų vardu Lietuvos skautus telegrama pasveikino 
gen. Goppers, o estai atsiuntė ilgesnį sveikinimą raštu. Taip 
pat labai nuoširdų sveikinimą atsiuntė pereitais metais įsistei
gusi Čekoslovakijos katalikų skautų sąjunga.

su Kauno 
vardu jie 
proga:

1938.H. 14.

Jelgavos skautai ypatingai yra susidraugavę 
skautais. „Aušros“ tunto tuntininko sktn. J. Mašioto 
atsiuntė tokį sveikinimą nepriklausomybės sukakčių

Didžiai Gerbiamam
Ponui J. Mašiotui,
Aušros skautų tuntininkui, 
Kaunas.

Maloniai prašome Jus, didžiai gerbiamas pone Mašiotai, ir 
Jūsų žinioje esančius skautus priimti mūsų širdingiausius lin
kėjimus Jūsų Valstybės 20 metų sukakčių proga.

Kiekvieną kartą, kada aplankome Jūsų gražiąją žemę, su 
didžiausiu džiaugsmu stebime vis naujus ir didžius laimėjimus 
kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime, statyboje ir visur 
kitur, kas parodo lietuvių neišsenkančią energiją, kūrybos ir dar
bo džiaugsmą.

Galite būti užtikrinti, kad žemgaliečiai ir toliau visa šir
dimi ir karščiausiu užsidegimu tęs, gilins mūsų abiejų organi
zacijų pradėtąjį draugiškumą, kaip savo žemėje, taip ir didžiose 
tarptautinėse stovyklose.

Linkėdami Jums ir Jūsų skautams gražių sėkmių tolimes
niame darbe, tikimės Jus susilauksią mūsų š. m. vasarą ren
giamoje 4-oje didžiojoje stovykloje Lielupėje.

Budėkim!
(pas.) E. Rullis, 

Žemgalės Skautų Vadas.

(pas.) J. Baltmanis, 
Sekretorius,

Tervetės Tunto Vadas.

BROLIJOS INSTRUKTORIAUS VEIKLA.
Skautų brolijos instruktorius nuo naujų metų jau aplankė 

Mažeikių, Šiaulių, Klaipėdos skautų tuntus ir Klaipėdos peda
goginio instituto skautiškų studijų draugovę.

Artimiausiu laiku instruktorius numato aplankyti Rokiš
kio, Ukmergės, Tauragės skautų tuntus ir Pagėgių skautų vie
tininkiją.

AMERIKOS LIETUVIŲ SKAUTŲ ŠEIMA NUOLAT DIDĖJA.
Šiomis dienomis brolijos užsienio skyriaus vedėjas gavo iš 

buvusios vilkaviškietės skautės O. Pucetaitės, kuri dabar gy
vena Amerikoje, laišką, kuriuo pranešama, jog Detroite įsikūrė 
lietuvių skautų draugovė. Šį įdomų laišką paskelbsime kitame 
„Skautų Aido“ numery.

Akademinio skautų jaunimo padangėje

STUDENTŲ SKAUTŲ KORP. „VYTIS“.
Skautybė ir kariuomenė.

Vasario 13 d. „Pažangos“ rū
muose įvyko bendra korporaci
jos sueiga, į kurią atsilankė ne
mažas būrys Kauno skautų vy
čių bei vadų. Korporacijos filis
teris gen. štabo kpt. sktn. J. 
Navikas skaitė paskaitą „Skau
tybė ir kariuomenė“. Prelegen
tas nurodė visą eilę bendrų bei 
panašių ryšių ir savumų tarp 
skautų ir karių. Be to, ir kai 
kurie lavinimo metodai beveik 
visiškai sutampą. Besiklausan
tiems ne be pasididžiavimo te
ko išgirsti iš sktn. Naviko lūpų, 
kad geri skautai kariuomenėje 

visuomet būna geri kariai ir yra 
viršininkų branginami. Po pa
skaitos buvo įdomios diskusijos, 
per kurias labiausiai buvo 
svarstomi du klausimai: 1) ar 
reikia skautus sukarinti, t. y. jų 
veikimą pakreipti grynai karine 
linkme ir 2) mūsų skautų pa
triotizmas. Pirmu klausimu pa
sisakyta, kad reikia tik daugiau 
suaktyvinti dabartinį skautų 
ruošimąsi praktiškam tėvynės 
gynimo darbui, o sukarinti 
skautų nėra reikalo. Kaip skau
tai turėtų suprasti patriotizmą, 
nutarta plačiau aptarti kitą kar
tą. Diskusijose aktyviai dalyva

vo ir „Skautų Aido“ redaktorius 
vyr. sktn. K. Laucius.

Pažymėtina, jog sueiga ir pa
skaita buvo surengta nesenai 
korporacijoje įsisteigusio atsar
gos karių būrelio. Šis būrelis ir 
ateity dažnai rengs panašias pa
skaitas. Be to, būrelio nariai 
nuolat tobulins ir gilins savo ži
nias, įgytas atliekant kariuome
nėje karinę prievolę.

Paskaitos apie tautinę stovyklą.

Vasario mėn. 10 d. buvo kor
poracijos senjorų sueiga. Kor
poracijos filisteris j. Įeit. inž. 
Jonaitis skaitė paskaitą apie šią 
vasarą įvyksiančios tautinės sto

vyklos įrengimus. Be to, sktn. 
Kastanauskas papasakojo apie 
šios stovyklos ūkį.

Po paskaitų buvo tartasi Vyt. 
Didž. u-to studentų atstovybės 
rinkimų klausimu.

Mūsų šeima vis didėja.

Šiais akademiniais mokslo 
metais kaskart į korporaciją 
įstoja vis naujų narių. Vasario 
mėn. ir vėl buvo priimti du stu
dentai vytiečių junjorų tarpan. 
Tuo būdu dabar iš viso jau yra 
trylika junjcrų. Teko nugirsti, 
kad dar keli studentai ketina 
paduoti pareiškimus.

Germantas.
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Skautų ir skaučių tuntuose

KAUNO NEMUNO SKAUČIŲ TUNTAS.
Padidėjo skaučių šeima.

A. Fredoj, žem. sodininkystės 
ir darž. mokykloj, vasario mėn. 
13 d. įvyko atskiros skaučių 
„Birutė s“ skilties iškilmin
ga sueiga. Sueigoje 9 sesės, 
išlaikiusios į III-jį pat. laipsnį, 
davė įžodį. Į sueigą malonėjo 
atsilankyti mokyklos direktorius 
p. A. Nasvytis, psktn. E. Gimbu
tienė ir vyr. sklt. Gimbutaitė. 
Įžodis praėjo susikaupimo nuo
taikoje ir ne vienai sesei išspau
dė džiaugsmo ašarą. Daug gra

KAUNO NERIES SKAUČIŲ TUNTAS.
Sekasi dirbti, kai turime gerų 

rėmėjų.
Tunte darbas virte verda. 

Tiesa, kurį laiką nuotaika buvo 
įtempta: mat, senoji mūsų tun- 
tininkė psktn. Spudienė buvo 
ketinusi pasitraukti iš pareigų. 
Tačiau, aplinkybėms gerai su- 
sidėsčius, dideliam skaučių pa
sitenkinimui, tuntininkė pasiliko. 
Užtat dabar dirbam išsijuosu- 
sios.

Daugely draugovių pasikeitė 
draugininkės, paskirta j. skaučių 
skyriaus vadė psktn. O. Vilpi- 
šauskienė. Tvarkomos unifor
mos, įsigijami liudijimai, spar
čiai laikomi egzaminai į pat. 
laipsnius. Draugovės pakilusia 
nuotaika ruošiasi tautinei sto
vyklai. 3—4 kart per mėnesį esti 
bendros tunto sueigos, kurių 
metu mokomasi žaidimų, tautiš
kų šokių, pratimų ir dainų. Be 
to, nepamirštama ir rikiuotė.

KAUNO PILIES SKAUTŲ TUNTAS.
Skautiškojo susiartinimo ir pro

pagandos vakaras Prienuose.
Vasario mėn. 12 d. X Dr. V. 

Kudirkos vardo draugovė, tuntui 
padedant, suruošė ekskursiją 
pas savo tunto XI Prienų drau
govę. Nuvyko apie 40 žmonių 
dalyvauti abiejų draugovių su
ruoštame vakare.

Vakaras prasidėjo skautų įžo
džiu. Prieniškei visuomenei 
skautai buvo mažai pažįstami, 
todėl visa salė įtemptai žiūrėjo 
įžodžio apeigų: motinos vaikus 
kėlė ant rankų, vedė artyn, sa

žių minčių ir linkėjimų pareiš
kė psktn. E. Gimbutienė. Mo
kyklos direkt. A. Nasvytis taip 
pat palinkėjo gražiai ir sėkmin
gai dirbti skautišką darbą. Sesės 
skautės svečiams sukėlė garsias 
ovacijas. Sueiga baigėsi skautiš
komis dainomis ir žaidimais. 
Linkėtina sesėms skautėms, 
įžengusioms į skaistųjį skautijos 
gyvenimą, apsišarvavus kilnia 
jaunatvės energija, sėkmingai 
dirbti Dievui, tėvynei ir artimui.

Sakalas.

„Aušros“ merg. gimn. skau
tės turi savo rėmėjų būrelį, ku
ris veikia labai aktyviai. Rėmė
jai labai susirūpinę tautine sto
vykla. Dabar tik ir galvoja, kaip 
kuo daugiausia skaučių parem
ti, kad galėtų važiuoti stovyklon, 
ir kaip įtaisyti gerą inventorių. 
Tačiau skautės, yra remiamos ne 
vien materialiai, bet ir moraliai. 
Nei tėvai nei mokytojai, kurie ir 
sudaro tą rėmėjų būrį, neatsi
sako skautėms padėti. Pav., rei
kia chorą pamokyti — tuoj dai
nų mokytojas p. Norvaiša pade
da; šokių, pratimų pamoko mo
kyt. p. Staškevičiūtė. Ypač tun
tas turi būti dėkingas gimn. di
rektoriui p. Jokantui už jo daž
nai pasakomas skautėms per su
eigas bei skautiškas šventes 
mintis ir už leidimą naudotis 
gimnazijos patalpomis „Aušro- 
kės“ jaučiasi laimingos, turėda
mos tokius rėmėjus.

Adjutante.

kydamos, kad ir jie paaugę taip 
pat duos skautų įžodį. Po įžo
džio kudirkiečiai berniukai, tal
kon pasikvietę Kauno Neries 
tunto „Audronės“ draugovės 
mergaites, suvaidino skautišką 
dramatinį veikaliuką „Meilė ir 
pavydas“. Veikaliukas pavaizda
vo skautiškai išsiauklėjusio ber
niuko ir mergaitės pasišventimą 
artimui, skauto žodžio laikymą 
ir kita, supažindindamas prie
niškę visuomenę su skautiškuoju 
jaunimo gyvenimu ir jo idėjo
mis. Be veikaliuko, buvo išpil

dyti keli dalykėliai kanklių mu
zikos ir dainų — solo ir duetu.

Prieniškė visuomenė, iki šiol 
kiek abejingai žiūrėjusi į skau
tus, per vakarą pareiškė daug 
nuoširdaus palankumo. Prieniš

KLAIPĖDOS SKAUČIŲ TUNTAS.
Skaučių arbatėlė.

Sausio mėn. 29 d. įvyko Klai
pėdos skaučių tunto „Jūratės“ 
d-vės arbatėlė. Atsilankė skautų 
bičiulė p. Trukanienė, p. A. Ka- 
zanavičienė ir kitos viešnios. 
Arbatėlę pradėjome malda. Vi
sus pralinksmino „Žuvėdrų“ 
skilties sugalvota dainelė. „Bi
čių“ skiltis pašoko čigonų šokį. 
„Našlaičių“ skiltis padainavo. P. 
Trukanienė papasakojo linksmų 
nuotykių. Dvi skautės nunešė 
tuntininkei skautn. Žemgulienei 
pasveikinimą. Arbatėlę suruošė 
ir ją pravedė „Jūratės“ d-vės

KLAIPĖDOS
Gražus vasario 16-tos minėjimas.

Šilutė. S. m. vasario mėn. 15 
d. Šilutės Dariaus-Girėno ir 
Duonelaičio vardo draugovių 
skautai, kartu su „Neringos“ dr- 
vės skautėmis, vidurinėje mo
kykloje surengė gražų Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų su
kakčių minėjimą visai mokyklai.

Minėjimą atidarė mokyklos 
direktorius p. Bajoras. Po to 
pskl. Balgalvis, pskl. Balčaus- 
kas ir sk. Timpa skaitė refera
tus apie Lietuvos praeitį, jos 
kovas dėl laisvės ir mūsų parei
gas savo tėvynei. Skltn. Saka
lauskas skaitė referatą apie dr. 
J. Basanavičių, kaip tautos ža-

MARIJAMPOLĖS
Pasisekęs vakaras.

Suv. Kalvarijos valstybinės 
progimnazijos skautai 11.12 d. 
progimnazijos salėje surengė 
viešą vakarą, kuriame buvo su
vaidintas Gaigale 3 veiksmų 
veikalas „Žygis į Vilnių“. Tau
tiniais drabužiais apsirėdę skau
tai pašoko tautiškus šokius: ke
purinę, tryptinį ir kalvelį.

Vakare teikėsi atsilankyti vi
daus reikalų ministeris brig, 
gen. Čaplikas ir pilnutėlė salė

kiai skautai kauniškiams pasiro
dė broliški, vaišingi, moką už- 
megsti ryšius ilgesniam laikui. 
Dabar kauniškiai ketina revan- 
šuotis — rengti vakarą ir kviesti 
prieniškius. T. A.

draugininke B. Kapliauskaitė. 
Arbatėlė praėjo labai geroj nuo
taikoj.
Kurseliai tautinei stovyklai pa

siruošti.
Vasario mėn. 12—15 d. d. 

Klaipėdoje buvo suruošti skilti- 
ninkių kurseliai. Tikslas — pasi
ruošti tautinei stovyklai. Kur
seliai buvo pravesti sueigų for
ma. Buvo atvykusi iš seserijos 
vyr. vadijos pasktn. M. Kuršai- 
tė. Be to, skaitė paskaitas skau
tininkai, vyr. skautės ir kiti. 
Dalyvavo apie 40 skaučių.

Žuvėdra.

kAUTŲ TUNTAS.
dinteją. Tuo buvo paminėta jo 
mirties 11 metų sukaktis. Mo
kyklos choras padainavo gražių 
dainelių. Buvo padeklamuota 
daug patriotinių eilėraščių. Be 
to, mekinė Audulaitytė ir skltn. 
Sakalauskas paskaitė savo kūry
bos eilėraščių.

Baigiant paminėjimą abiejų 
draugovių globėjas psktn. Svet- 
lauskas pasakė reikšmingą vi
siems mokiniams kalbą, kurioje 
pabrėžė, jog Klaipėdos krašto 
mokiniai savo tarpe negali da
ryti jokių kilmės skirtumų. Visi, 
ar tai klaipėdietis, ar Didžiosios 
Lietuvos mokinys, turi vienin
gai dirbti tėvynės labui.

Sakalas.

SKAUTŲ TUNTAS.
publikos. Pelno gauta per 300 
litų, kuris paskirtas sušelpti ne
turtingiems skautams, vyksian- 
tiems į II tautinę skautų broli
jos stovyklą.

Skautai labai džiaugiasi, kad 
skautų vadovybės pareigūnai: 
mokyt. Stanikūnaitė, a. j. Įeit. 
Juknevičius ir muz. mokytojas 
Matutis nepasigailėjo savo bran
gaus laiko vakaro programai 
paruošti.

VI. P.

■ 85 ■

13



MAŽEIKIŲ SKAUTŲ
Jūros skautų šeima dar vienu 

vienetu padidėjo.
1938 m. sausio mėn. 21 d.

gimnazijoj įvyko steigiamoji jū
rų skautų valties sueiga, kurion 
įstojo 15 kandidatų. Steigiamojoj 
sueigoj dalyvavo tuntininkas 
psktn. H. Bucevičius, vieneto 
globėjas mok. skautas Jagutis ir 
miesto jūrų skautų vadas vyr. 
valt. J. Šaulys, kuris' supažindi
no su jūrų skautų veikimu. Val-

PANEVĖŽIO SKAUTŲ TUNTAS.
„Šarūno“ jūros skautų laivas 

š. m. vasario 12 d. minėjo savo 
13-kos metų skautiško darbo 
sukaktis.

Truputis istorijos. 1925 m. 
vasario mėn. 6 d. I „Kęstučio“ 
dr-vės pionierių skiltis persifor
mavo į „Šarūno“ laivą. Laivo 
įkūrėjas ir pirmasis jo vadas bu
vo pasktn. Br. Michelevičius. 
Laivas visą savo gyvavimo laiką 
pasižymėjo kaip veiklus viene
tas, nors teko nugalėti daug 
kliūčių, sunkinusių darbą. Bet, 
visą laiką turėdamas energingus 
vadus, laivas viską nugalėjo. Įsi
gijo valčių, įsirengė uostą ir kt. 
Vadais buvo: Br. Michelevičius, 
Alg. Tamošauskas, Įeit. Gumbi- 
nas, Įeit. Kaupas, vyr. sktn. Gri
gaitis, vyr. valt. D. Urbas, vyr. 
sktn. Grigaitis, valt. Kličmanas, 
vyr. valt. Marcinkevičius. Laivo 
skautai yra padarę daug tolimų 
plaukiojimų ir kelionių Lietuvos 
upėmis. Be to, buvę vadai valt. 
Kličmanas ir vyr. valt. Marcin
kevičius baigė buriavimo mo
kyklą. Dabar laivas savo veik
lumu užima pirmą vietą tunte. 
Laivui vadovauja valt. Konku- 
levičius.

Sukakčių minėjimas. Minėji
me dalyvavo tuntininkas psktn. 
Baltrušaitis, vyr. sktn. Grigaitis, 
gimnazijos skautų globėjas mok. 
Vedegys ir kiti. Per oficialiąją 
dalį didokas skautų būrelis da
vė įžodį. Susilaukėme gražių 
sveikinimų. Ypač buvo nuošir
dūs tuntininko ir mokyt. Vede- 
gio sveikinimai ir linkėjimai 
sėkmingai dirbti jūriškai skau
tišką darbą. Sveikino beveik vi
sos tunto dr-vės ir laiškais buvę 
įgulos pareigūnai bei skautai. 
Šventės proga keli laivo nariai 
buvo pakelti į aukštesnius laips
nius.

Koncertinė dalis. Po oficialio
sios dalies buvo koncertinė, ku
rią sudarė pianino muzika, eilė
raščių deklamavimas, „dėdės“ 
pasirodymas su armonika, jūri
ninko šokis (Savrimavičiūtė) ir 
daina iš filmos „Kapitono Gran
to vaikai“ (dainavo Pališke vi- 
čius). Labiausiai publikai patiko 
jūrininko šokis ir daina „Kapi
tonai“. Vėliau publika smagiai

IR SKAUČIŲ TUNTAI.
ties vadu paskirtas skautas Al
gimantas Bielkevičius. Šilas.

Įsisteigė jūros skautės.
Sausio mėn. 24 d. įvyko van

dens skaučių „Birutės“ laivo 
steigiamoji sueiga.

Vieneto steigimu daugiausia 
rūpinosi skautė Eufemija Šau
lytė. Naujan vienetan įstojo per 
20 skaučių bei kandidačių. Tiki
masi, kad naujas vienetas gerai 
susitvarkys ir pasirodys:

Ventos ašara.

pasilinksmino, nes buvo sureng
tas ir vakaras. Šarūnietis.

Įspūdinga 15-kos metų sukaktis.
Šeduvos progimnazijos skau

tai ir skautės, susibūrę į „Bi
rutės“ ir „Kęstučio“ draugoves 
ir vadovaujami draugininkų 
mokyt. A. ir E. Kuzavinių, šių 
metų vasario mėn. 6 d. šventė 
nepaprastą savo šventę — 15-kos 
metų sukaktis. Iš Panevėžio at
vyko tuntininkės pavaduotoja 
pasktn. V. Makauskaitė, vyr. 
skautės B. Žusinaitė, I. Fridma- 
naitė, L. Gražytė ir tuntininko 
pavad. mokyt. J. Balčiūnas. Iš 
ryto prieš pamaldas 29 sesės ir 
broliai išlaikė egzaminus į įvai
rius patyrimo laipsnius, o po pa
maldų, 13 vai., susirinkome iš
kilmingos sueigos. Čia išklausė
me egzaminų komisijos visiems 
teigiamą sprendimą, o 15 cpia- 
kojų davėm įžodį. Brolis drau
gininkas papasakojo per 15-ka 
metų šeduvių skautų dirbtą dar
bą, ypačiai pažymėjo buvusius 
veiklesnius vadus: J. Šereivą, 
Prekeri, Martinėną ir pirmąjį 
draugininką a. a. K. Krivicką, 
kurį visi atsistoję ir susikaupę 
pagerbėme. Pasirodo, skautai 
Šeduvos priv. vidurinėj mokyk
loj įsikūrė 1923 m. vasario 6(?) 
d. ir veikė ligšiol labai nevie
nodai, žiūrint, kuriuo metu ko
kios buvo sąlygos. Be to, šia 
proga šeduvius maloniai pasvei
kino abiejų tuntų vardu svečia8, 
atsiuntė sveikinimą buv. tunti- 
ninkė pasktn. M. Juozaitienė ir 
vyr. skilt. J. Šereiva. Visų šir
dys prisipildė jaunystės džiaugs
mo ir pasiryžimo ateičiai. Dabar 
šeduvių šeimą sudaro 52 skau- 
tai-tės.

Vakare abi draugovės suren
gė viešą pramogą — vakarą, ku
riam veikalą parašė ir jį pastatė 
patys draugininkai A. ir E. Ku- 
zaviniai, būtent, „Devyngalvį“, 
3-jų veiksmų lietuvių pasaką, 
papildytą laumių, ugnelių, gėlių 
baletu, taip pat jų pačių sukur
tu pagal specialiai parinktą 
plokštelių muziką. Be to, buvo 
įterpti senoviški lietuvių šokiai: 
sukčius, blezdingėlė, kubilas ir 
kepurinė. Gražiai vaidino patys - ■‘■‘lipina taupymo ženklelių. Tau- kas.

skautai. Į vakarą atvykę skautų 
ir skaučių tėvai ir šiaip gausokas 
vietos visuomenės būrys buvo 
tiesiog sužavėti ir pageidavo dar

RASEINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Atsirado skudutininkams kon

kurentų.
Pernai skudutininkais buvo 

tik miesto skautai (nemokslei- 
viai), bet šiemet skilt. A. Jakutis 
padarė reformą: suorganizavo 
mokinius ir dabar jau šį tą pa
švilpauja.

Per vieną vakarą uždirbom 
400 litų.

Š. m. vasario mėn. 5 d. „Ro-

ŠAKIŲ SKAUTŲ
Naujas skautų vietininkas.

Pasktn. Vincui Liulevičiui pa
sitraukus iš vietininko pareigų, 
gavome naują — skautą vytį 
pulk. Įeit. Bronių Pečiulį.

Naujojo vietininko jau įsteig
tas (1.14) Prano Vaičaičo vardo 
skautų vyčių būrelis, pradėtas 
organizuoti skautų rėmėjų bū
relis ir kiti darbai šakiečius 
skautus labai optimistiškai nu
teikė.

Šakių skautų įsteigėjui pasktn. 
V. Liulevičiui, visuomet prisi
dėjusiam nuoširdžiais patarimais 
ir skautišku darbu prie mūsų 
veikimo, esame labai dėkingi. 
Nors padidėjęs pedagoginis dar
bas brolį paskautininką ir ati
traukė nuo skautiškų pareigų, 
bet tikimės, kad ir ateityje mus, 
prie jo išaugusius, niekuomet 
nepamirš ir padės mums savo 
žiniomis ir patarimais.

Pasikeitė ir draugininkai.
Ne po ilgo laiko nuo vietinin

kų pasikeitimo, pasikeitė ir Dr. 
V. Kudirkos draugovės draugi
ninkas. Pasktn. A. Gudaitis 
draugininko pareigas perdavė 
visą laiką iki šiol iš šalies seku
siam skautiškąjį veikimą moky
tojui Baliui Laukaičiui.

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Darbas eina pilnu tempu!

Gruzdžių aukšt. gyvul. mo
kyklos Vlado Putvinskio vardo 
skautų vyčių būrelis, nors jau
nas (įsikūrė pereitą rudenį), bet 
dirba energingai. Surengta ne
maža iškilmingų minėjimų, dar
bo sueigų. Dabar ruošiamasi pa
statyti vakarą. Būrelis visais at
žvilgiais žymiai sustiprėjo. 
Skautų vyčių ir skautų kandi
datų būrely jau yra per 30. Už
simojimai yra dideli. 20 skautų 
prenumeruoja ir skaito „Skautų 
Aidą“ ir keletas drauge ir 
„Skautybę“. Veik visi skautai 
turi įsigiję tautinei stovyklai 
taupyti knygutes ir į jas nuolat 

kartą tą patį dalyką matyti. Vi
sas pramogos pelnas skiriamas 
šių metų tautinei stovyklai.

Pempė.

muvos“ salėje Raseinių valsty
binės gimnazijos skautai suren
gė viešą vakarą. Buvo suvaidin
ta 3 veiksmų pjesė „Buities So
nata“. Parodė savo meną naujieji 
skudutininkai ir skautai padai
navo kelias skautiškas daineles. 
Po programos buvo loterija ir 
šokiai. Pelno gauta daugiau kaip 
400 lt.; jis skiriamas šelpti skau
tus, vykstančius į tautinę sto
vyklą.

VIETININKIJA.
Oficialus vietininkų ir drau

gininkų pasikeitimas įvyko sau
sio mėn. 25 d. Dr. V. Kudirkos 
draugovės sueigos metu, į kurią 
atsilankė ir gimnazijos direkto
rius K. Šapalas.

Įspūdingiausios mums buvo 
naujųjų vadų kalbos, kuriose 
daug buvo pasisakyta ateities 
veikimo klausimais. Drauginin
kas, pirmą kartą atsidūręs šiose 
pareigose, nustebino visus savo 
puikiu nusivokimu apie skauty- 
bės sistemą ir metodus siekti 
kilnaus skautybės tikslo. Keletu 
bruožų jis apibūdino dabartinį 
šakietį skautą ir nurodė, koks 
jis, iš tikrųjų, galėtų būti.

Vietininkas, pastebėjęs drau
govės nuolatinį stiprėjimą, pa
reiškė didelį pasitenkinimą dėl 
gimnazijos direktoriaus sudary
tų skautams veikti palankių są
lygų, kurios leidžia draugovei 
stiprėti.

O draugovė tik apsidžiaugė, 
numatydama galėsianti, savo 
naujų vadų pedagogų vadovau
jama, labiau išsiauklėti ir tinka
mai pasiruošti tautinėje stovyk
loje, reprezentuoti sūduvietį, 
kartu ir šakietį, skautą.

An. Gs.

pymo ženklelių paskutiniu laiku 
buvo išpirkta už 50 litų. Pasiro
do, kad į tautinę stovyklą vyks 
didesnė pusė skautų. Neturtin
giems skautams vykti į tautinę 
stovyklą rėmėjų būrelis paskyrė 
90 litų. Rėmėjų būrelio pirmi
ninkas yra mokyklos vicedirek
torius agr. Petraitis, kuris skau
tus visomis išgalėmis remia.

Nepriklausomybės švenčių iš
vakarėse būrelis turėjo iškil
mingą sueigą, kurios tikslas bu
vo plačiai nušviesti nepriklau
somos Lietuvos atstatymo dar
bus ir jų pasekmes. Pranešimus 
darė būrelio vadas mokyt. Ju
revičius ir skaut. vyt. Lazaus-

Aš.
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Skautų specialybių ženklai
1. artistas, 2. astronomas, 3. audėjas, 4. aviatorius, 5. būgni

ninkas, 6. dailidė, 7. daržininkas, 8. dviratininkas, 9. fotografas, 
10. gamtininkas, 11. gyvulių draugas, 12. higienininkas, 13. 
irkluotojas, 14. kalvis, 15. kelrodis, 16. knygrišys, 17. medžioto
jas, 18. menininkas, 19. miškininkas, 20. muzikas, 21. paukšti- 
ninkas, 22. pionierius, 23. radistas, 24. sanitaras, 25. signalizuo
tojas, 26. stovyklautojas, 27. telefonistas, 28. topografas, 29. 
ugniagesis, 30. virėjas.

Patiekiami skautų specialybių ženklai yra natūralaus didu
mo. Siuvami ant apskrito dengiamos spalvos fono tamsiai rau
donais ir gelsvais (pilko, bet ne geltono atspalvio) siūlais.

Piešinyje matome tris spalvas: šviesią, tamsesnę ir tamsią. 
Šviesios vietos siuvinėjamos gelsvais siūlais, tamsesnė spalva yra 
dengiamos spalvos ženklo fonas, o tamsiosios vietos siuvinėjamos 
raudonais siūlais.

Higienininko specialybės ženkle (pieš. 12 nr.) kryžius siu
vinėjamas žaliais siūlais.

Kelrodžio specialybės ženkle (pieš. 15 nr.) skautas ant 
kiekvienos rodyklės (jų trys) išsiuvinėja prie miesto pavadinimo 
skaičių, kuris reiškia miesto nuotolį geležinkeliu nuo jo gyve
namosios vietos kilometrais. Pav., Vilnius 120; Kaunas 80; 
Klaipėda 200.
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Skyrių tvarko

p/MUiacLu.
Tylus birželio vakaras. Aukštom 

pušim apaugusia pakrante eina būre
lis skaučių. Keletas jų nešasi po glėbį 
žabų. Priėjusios įlinkį sukrauna lau
žą, ir po kelių minučių skaidri liepsna 
rausvai nušviečia sesių veidus. Tyliai 
pakyla visų rankos, kai trys skautės 
ištiesia draugovės vėliavą.

„Sesutės, šį vakarą septynios drau
gės įeina į mūsų šeimą, septynios pasi
žada pildyti įstatus ir tarnauti artimui. 
Šiandien mūsų džiaugsmo diena“, — 
kalba draugininke.

Į priekį išeina viena skautė, laiky
dama rankose keletą baltų lakštų:

„... ir paskui tu atsiminsi, kad vie
ną vakarą prie ramios ugnies tą valan
dą, kai slepiasi šviesa, kai nutyla 
triukšmas, tarp draugių, kurios turėjo 
tą patį idealą, kaip ir tu, tu pasižadė
jai tarnauti Dievui..." — tai žodžiai 
šveicarietės skautės Lezard, tai jos pri
minimai į skaučių šeimą įžengiančiai 
sesei.

Susimąstęs mėnulis seka degančio 
laužo nušviestą skaučių būrelį. Ant 
draugininkės kelių ilsisi septyni gel
toni kaklaryšiai, septynios raudonos 
radastos žydi adjutantės rankoje, ir 
septynios jaunos skautės prie vėliavos. 
Šį vakarą jos duos įžodį, pasižadės tar
nauti Dievui, Tėvynei, padėti artimui 
ir vykdyti įstatus.

Pirmoji saliutuodama kalba prie
saikos žodžius. Draugininke jai užrišo 
kaklaryšį, įmegsdama į jį Radastą. 
Nyksta raudonos gėlės adjutantės ran
koje, trumpėja skaučių eilė prie vėlia
vos. Pagaliau septintoji radasta kukliai 
pražysta geltoname kaklaryšyje, skau
čių rankos susipina, ir ramų vakarą 
suvirpa tyli malda, suvirpa ii’ nuslysta 
sidabrinėmis Nemuno bangomis.

Laužas gęsta ... Belieka tik žėrin
čios žarijos, kurias užpilame sausu Ne
muno pakrančių smėliu. Suskamba 
nedrąsi dainelė, ir skautės nutraukia 
mėnulio nubaltintu taku namo — į sto
vyklą.

Sese, dabar, turėdama galvoje di
dįjį savo ateinančios vasaros egzaminą, 
ar prisimeni, kad tarei: „Aš pasižadu“.

Danutė Jesaitytė.

5 minutės tautinei

Tautinei stovyklai bus reikalingos 
tavo tvirtos rankos, sese. Joms sustip
rinti duodame keletą gimnastikos pra
timų, siūlomų diplomuotos Paryžiaus 
gimnastės Ritos Chatin, kuriuos tu, 
sese, įjungsi į savo kasdienę ryto 
mankštą. Ją tu, be abejojimo, darai.

I judesys. Paimk dvi stiprias kėdes 
ir jas apkrauk knygomis, ar kuo kitu, 
kad nejudėtų. (Viena nuo kitos kėdės 
turi būti atitrauktos tavo pečių pločio 
atstumu). Rankas stipriai į kėdės at
ramas įrėmusi, stenkis ant jų savo kū
ną pakelti ir nuleisti. Taip daryk 20 
kartų.

Lietuvos 

skaučių 
seserijos 

t a u t i n ė n 

s tovy klon 
vykstančios 

skautės 
kraitis 

stud, skautė R. Skipitytė.

stovyklai

II judesys. Rankos į-kėdes atremtos. 
Pakelti abi suglaustas kojas ir išbūti 
toje padėtyje kuo ilgiausiai, o paskui 
pamažu kojas nuleisti žemyn. 12 kartų.

III judesys. Rankos atremtos į kė
des. Suglausti kojas, paskui jas kelti 
sulenktas iki krūtinės ir pamažu nu
leisti. 20 kartų.

IV judesys. Rankos atremtos į kė
des. Pakėlus nuo žemės kojas, mėginti 
jomis imituoti žirkles: mesdama kairę 
koją pirmyn, dešinę mesk atgal ir prie
šingai 20 kartų.

1. Labai tvarkingos paradinė ir stovyklinė uniformos 
(uniformos aprašymą rasi 1937 m. „Vadovės“ Nr. 3); 2. Šil
tas apsiaustas. 3. Juodi batukai prie paradinės uniformos. 
4. Lengvi batukai prie stovyklinės uniformos. 5. 2 pakaitos 
naktinių baltinių (patartini šilti). 6. 3 pakaitos dieninių 
baltinių. 7. 2—3 poros juodų kojinių ir keletas porų trumpų 
kojinaičių. 8. Čiužinys (80 cm X 1,80 cm). 9. Labai šilta 
antklodė. 10. 3 paklodės. 11. Maža pagalvėlė ir 2 užvalka- 
lėlių pakaitos. 12. 4 rankšluosčiai ir muilas. 13. Maudymosi 
kostiumas. 14. Nosinės. 15. Dantims milteliai ir šepetėlis. 
16. Šukos. 17. Šepečiai rūbams ir batams. 18. Batams te
palas. 19. Emaliuota balta lėkštė ir dubenėlis. 20. Puodukas. 
21. Peilis, šakutė, valgomas šaukštas ir šaukštelis (patar
tini nerūdiją). 22. 3 servetėlės. 23. 2 pašluostės indams. 
24. Maišelis indams. 25. Maišelis šepečiams. 26. 22 metrai 
virvės lovai pasidaryti ir keletas metrų špagato. 27. Užra
šams juodraštis, knygutė, pieštukas ir trintukas. 28. Deg
tukų dėžutė. 29. Adatos ir siūlai. 30. Jodas ir merlė. 31. Žirk
lutės ir lenktinis arba suomiškas peilis. 32. Prijuostė vir
tuvėj, balta prijuostėlė padavimui ir balta skarelė ant 
galvos.

Pageidaujama, kad kiekviena skautė, kuri gali, dai- tu
rėtų: 1. Taisyklingą tautinį kostiumą. 2. Megstuką. 3. Foto 
aparatą. 4. Elektros lemputę. 5. Apsiaustą nuo lietaus. 
6. Aukštus botus (kaliošus). 7. Rytinį apsiaustą (chalatą). 
8. Drobinę spintą baltiniams.

Pastaba: Visi skautės daiktai turi būti paženklinti. 
Vykstant stovyklon, ant kiekvieno skautės ryšulio turi būti 
stipriai prikabinta atitinkamos rajonui skirtos spalvos kor
telė su smulkiu adresu.
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Pasktn. A. Urbonavičiūtė.

Lietuvos skaučių istorijos bruožai 
(Tęsinys iš Nr. 3).

2. PIRMŲJŲ SKAUČIŲ VIENETŲ 
ĮSIKŪRIMAS KAUNE IR VISOJE 

LIETUVOJE.
, a) Kaune.

Kaune skautės įsikūrė 1919 m. Ba
landžio mėn. 12 ir 13 d. d. sktn. K. 
Vaitkus suorganizavo čia skautų-čių 
būrį, iš kurių buvo sudaryta berniukų 
„Lapinų“ ir mergaičių „Karvelių“ skil
tys. 1919 m. balandžio mėn. 25 d. „Kar
velių“ skilties skiltininke paskirta Ma
rijona Račkauskaitė, o paskiltininke — 
Kairiūnaitytė. Abiem skiltim vadova
vo sktn. K. Vaitkus.

Tais pat metais iš Vilniaus atvykęs 
sktn. P. Jurgelevičius suorganizavo 
jau visą Kauno skautų draugovę. 
Skautės sudarė atskirą „Birutės“ drau
govę. Pirmoji „Birutės“ dr-vės drau
gininke buvo K. Ambrazaitė, o jos pa
dėjėja — J. Sabaitė. Antroji iš eilės 
dr-kė buvo L. Limantaitė. Pirmosios 
draugininkės ir skiltininkės reikalin
giausias vadovavimui žinias sėmė iš P. 
Jurgelevičiaus knygelės „Pirmieji 
skauto žingsneliai“ ir dirbo kontakte 
su skautų draugove. Tačiau buvo čia 
jau Rusijoj su skautybės sistema susi
pažinusių skaučių, kurios draugovės 
darbą iš pat pradžių vedė gera krypti
mi. Ši draugovė ne tik darė sueigas, 
žaidė, iškylavo, bet ir pačios vienos 
atskirai stovyklavo.

1923 m. rudenį draugovę perėmus 
V. Šikeraitei, buvo jau skyrium nuo 
skautų surengtas vakarėlis. Iš viso bu
vo žiūrima į gerą skaučių mokymąsi 
(blogos mokinės negalėjo būti skautė
mis), sąžiningą pareigų atlikimą ir ge
rų darbelių praktikavimą. Draugovėje 
buvo stropiai atliekami skautiški prak
tikos darbai — ruošimasis į patyrimo 
laipsnius, specialybes ir kt. Per Kalė

Štai kaip atrodo šio 
rašinio autorė, kai 
ji Lietuvos skaučių 

istoriją rašo.

das draugovė rengdavo eglutes netur
tingiems miesto vaikučiams.

Kiek vėliau, apie 1924 m., įsikūrė 
II-ji „Auksutės“ draugovė, kuriai va
dovavo Pr. Vaitkienė.

Įsikūrus pirmiesiems skautų-čių 
vienetams Kaune, skautybės idėja pra
dėjo plisti po visą Lietuvą. Pradžioje 
skautės ir jų vienetai beveik visur kū
rėsi drauge su skautais, kurių suorga
nizuotose draugovėse susidarydavo 
atskiros skaučių skiltys. Bet, skaučių 
skaičiui didėjant, pradėta organizuoti 
ir atskiros skaučių draugovės.

b) Provincijoje.
1920 m. gruodžio mėn. 9 d. Panevė

žyje įsikūrė atskira skaučių „Birutės“ 
draugovė, kurios pirmąja draugininke 
paskirta Bronė Koreivaitė, o truputį 
vėliau — E. Hakaitė. Jos abi jau buvo 
buvusios skautėmis Rusijoje lenkių 
skaučių draugovėse. Panevėžio skau
čių „Birutės“ draugovė labai greit iš
augo ii’ sustiprėjo, nes čia jau kiek 
anksčiau buvo skautybe susidomėjusių 
žmonių. 1922 m. buvo paskirta drau
gininke E. Kvedaraitė, o jos padėjėja 
Apolionija Blynaitė, kuri iš savo bro
lio buvo jau susipažinusi su skautybe. 
Vėliau ji buvo tos dr-vės draugininke.

1923 m. rugsėjo mėn. Panevėžio 
mokytojų seminarijoje įsisteigė II-ji 
„Rūtos“ dr-vė, kurios pirmoji draugi
ninke buvo Elena Petkevičiūtė, vėliau 
— A. Juškaitė, E. Slučkaitė ir kt. 1924 
m. lapkričio mėn. 16 d. įsikūrė III—ji 
„Živilės“ dr-vė. Josios pirmoji dr-kė 
buvo Br. Dičiūtė. 1925 m. spalių mėn. 
21 d. „Birutės“ draugovė skilo pusiau 
ir sudaryta nauja IV-ji „Mirgos“ drau
govė, kurios pirmoji draugininke buvo 
Ona Masiulytė.

Reikia pažymėti, kad Panevėžyje 

skautės kūrėsi visai atskirai ir iš pat 
pradžių jau vykdė nuo berniukų skir
tingą ir daugiau mergaitėms pritaikytą 
programą, rūpinosi tos programos su- 
prasminimu ir praktišku pritaikymu. 
Visais Panevėžio skaučių reikalais iki 
1924 m. nuoširdžiai rūpinosi sktn. A. 
Blynaitė.

1922 m. vasario mėn. 23 d., draugi
ninko V. Baniulio pastangomis, įkurta 
I-ji skaučių „Mirgos“ draugovė Šiau
liuose. Pirmąja tos draugovės draugi
ninke buvo Aldona Januškevičiūtė. Vė
liau — M. Gricevičiūtė, Ona Jakubė
naitė, Aldona Veitaitė. Iš pirmųjų 
Šiaulių skaučių vadovių pažymėtina 
dar Marija Milvidaitė — buvusi II-os 
„Pajautos“ dr-vės draugininke ir Vacė 
Lukošaitė — buvusi III „Birutės“ 
draugovės draugininke.

Šiaulių skautės nuo pat pradžių bu
vo žinomos kaip didelės su skautais 
bendro veikimo šalininkės, pasižymėjo 
smarkiu drausmingumu, energingumu 
ir sportiškumu.

1922 m. gegužės mėn. 10 d. V. Stau
gaičio pastangomis suorganizuota skau
čių skiltis Marijampolėje. Tą pirmąją 
skiltį sudarė M. Liūdžiūtė, I. ir M. Bar- 
niškaitės, Budrevičiūtė ir kitos skautės. 
Tų pat metų liepos mėn. įkurta kita 
skiltis, kurioje buvo E. Barščiauskaitė, 
A. ir J. Karaliūtės, M. Vilčiauskaitė ir 
kitos. Greit buvo įkurta I-ji „Rūtos“ 
draugovė, kurios pirmoji draugininke 
buvo M. Liūdžiūtė, antroji — M. Bar- 
niškaitė, ir II-ji „Mirtos“ dr-vė — pir
moji draugininke N. Senkiūtė, antroji 
— E. Barščiauskaitė.

1925 m. rugsėjo mėn. 8 d. suorga
nizuota „Mirgos“ dr-vė, kurios dr-ke 
buvo O. Mažėtytė, vėliau — E. Žitkūtė, 
ir lapkričio mėn. — IV-ji „Danutos“ 
dr-vė, dr-kė O. Apolskaitė.

1925 m. Marijampolės tunte suda
rytas skaučių skyrius, kurio vedėja 
buvo sktn. J. Augustaitytė-Vaičiūnienė. 
Tų pat metų vasarą surengta Marijam
polės skaučių stovykla, kuri buvo I-ji 
didesnė atskira tunto skaučių stovykla.

Marijampolė išugdė energingų nuo 
skautų atskiro veikimo šalininkių, ku
rios vėliau daug dirbo dėl Lietuvos 
skaučių savarankiško veikimo ir teisių 
lygybės. Įžymiausios jų — sktn. M. 
Bamiškaitė ir vyr. sktn. E. Barščiaus
kaitė. (Bus daugiau).

TETOS MORTOS PATARIMAI.
1. Kad svogūnus piaustydama neverktu

me!, pamerk juos į vandenį ir vande
nyje piaustyk.

2. Jei nori skubiai panaikinti silkių kva
pą nuo peilių ir šakučių, paimk gaba
lėlį citrinos, juo gerai nutrink peilius 
ir šakutes, o paskui citrinos sunką nu
plauk drungnu vandeniu. Silkių kva
pas išnyks.

3. Šukos gera valyti su benzinu. Paimk
vatos šmotelį ir juo išvalyk šukas. (Tik 
atsargiai — tai nedaryk arti prie ug
nies) . Teta Morta.
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Kaip Kaunas ir skautai minėjo
20 metų nepriklausomybės sukaktis

„Prie skautų sąjungos 
būstinės iš vėliavų bu
vo padaryta saulė ir 
švietė mums, skau
tams, dvigubai bran

gus XX...“

Vyr. sktn. K. Lauciaus 
nuotr.

vą“ garsai ir orkestras sugrojo „Ei, 
pasauli“... Tuojau po to, orkestrui 
grojant maršą, buvo išneštos skautų 
vėliavos ir prasidėjo švietimo mi
nisterijos pagamintos kultūrinės fil- 
mos „Lietuva“ demonstravimas. Pro 
akis prabėgo Lietuvos girios, miškai, 
gėlėmis nusagstytos lankos, žodžiu, 
visa gražioji Lietuva.

Kauno skautai-ės iškilmių metu 
prie Nežinomojo Kareivio kapo buvo 
pastatę sargyboje visas savo vėlia
vas, ir papuošė vainikais Nežinomo
jo Kareivio kapą, dr. Basanavičiaus, 
dr. Kudirkos, Maironio ir Daukanto

Prabėgo jau dvidešimt metų, kai 
mūsų tėvynė, josios dūkros ir sūnūs 
džiaugiasi laisve. Rodos, dar taip 
nesenai ore žvangėjo kardai, aidėjo 
duslūs šūvių garsai... Bet, tai buvo 
prieš dvidešimtį metų. Dabar — 
laisvosios Lietuvos padanges raižo 
plieniniai mūsų arai, saulėje tviska 
ir plasdena laisva mūsų trispalvė 
vėliava. Šių, taip brangių dvidešim
tųjų sukakčių išvakarėse laikinoji 
sostinė skendo šviesų jūroje ir vė
liavų bangose. Aukštai, aukštai virš 
Kaimo, veik dangų remiančiuose ra
dio Stulpuose, šviesiai sužibo skait
muo 20. Tūkstančiai elektros akučių 
puošė Kauno pastatus, garsiakalbiai 
skleidė laisvosios Lietuvos dainų 
garsus, visų akyse spindėjo džiaugs
mas, o lūpos kartojo žodžius — „20 
metų nepriklausomi“.

Vasario 16-osios rytą Kauno gat
vėmis žygiavo kariai, šauliai, skau
tai ir kitos organizacijos su savo 
vėliavomis į pamaldas. Tuojau po 
pamaldų Kauno gatves užliejo orga
nizuota ir neorganizuota visuomenė 
— visi skubėjo į karo muziejaus 
sodą.

Lygiai 13 vai. prasidėjo žuvusiųjų 
dėl Lietuvos nepriklausomybės pa
gerbimo iškilmės prie Nežinomojo 
Kareivio kapo. Keli šimtai organi
zacijų vėliavų, giedant tautos himną, 
skambinant Laisvės Varpui ir gau
džiant patrankų šūviams laimingai 
Lietuvos ateičiai, nusilenkė atiduo
damos pagarbą žuvusiems kovose už 
tėvynę. Nežinomojo Kareivio kapas 
paskendo gėlėse ir vainikuose. Pasi
baigus žuvusiųjų pagerbimo iškil
mėms, pro Nežinomojo Kareivio kapą 
pražygiavo kariai, šauliai, skautai ir 
organizacijų vėliavos. Šios vėliavos 
nuvykusios į prezidentūrą taip pat 
pasveikino ir atidavė pagarbą Tau
tos Vadui. Po šių iškilmių įvairiose 
vietose įvyko iškilmingi aktai ir mi
nėjimai.

Kauno skautės ir skautai, susirin
kę „Forumo“ kinoteatro salėję, iš
klausė Šefo pavaduotojo vyr. sktn. 
dr. J. Aleknos ir brolijos vado vyr. 
sktn. pulk. Šarausko kalbų. Atsisto
ję išklausė taip pat ir nepriklauso
mybės paskelbimo aktą, kurį per
skaitė tarybos pirmijos narys dr. 
Juška, ir palydėjo Lietuvos himno 
garsai. Susikaupimo minute buvo 
pagerbti žuvusieji už tėvynės laisvę. 
Orkestrui sugrojus Prezidento mar
šą iš jaunųjų krūtinių išsiveržė mū
sų mylimam Šefui, Tautos Vadui, 
griausmingas „valio“. Po to Kauno 
rajono vadas pulk. Budrevičius per
skaitė Šefo aktus, kuriais eilė kau
niškių skaučių ir skautų vadovų pa
kelti į skautininkų laipsnius. Vado
vybės vardu juos pasveikino pulk. 
Šarauskas.

Po to, sktn. dr. Juška ilgesne kal
ba priminė, kad pavergtoji mūsų 
sostinė Vilnius yra mūsų nepriklau
somybės lopšys. Sktn. dr. Juškai 
pasakius paskutinius žodžius: „Mes, 
skautai, turime rengtis Vilniaus žy
giui“, iš jaunatve alsuojančių krū
tinių išsiveržė dainos „Į kovą, į ko- 

paminklus, kurie yra karo muzie
jaus sodely.

Vasario 16-osios vakare laikinoji 
sostinė vėl sužibo įvairiomis švieso
mis. Naktis virto, tartum, rytmetine 
aušra. Prie skautų sąjungos būsti
nės iš vėliavų buvo padarytos saulė 
ir švietė mums, skautams, dvigubai 
brangus XX, primindamas, kad mes 
minime laisvosios Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo ir skautų įsi- 
steigimo Lietuvoje 20-ąsias sukaktis. 
O virš saulės iškelta vytis kiekvie
nam skautui-ei taip pat turėjo pri
minti, kad ateis laikas ir mūsų Vy
čio iškeltas saulės spinduliuose žvil
gąs kardas sutriuškins pavergtosios 
mūsų sostinės vergijos pančius.

Alius Z.

PAMESTI LIUDIJIMAI.

Pamestas L. S. S. nario liudijimas 
ser. I Nr. 3645, išduotas Kauno Šan
čių t. tuntininko vyr. skiltininkui 
Benjaminui Mačiuliu i. Radus 
siųsti skautų brolijos vyriausiai va- 
dijai.
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MES RUOŠIAMĖS
SAVO

TAUTINĖMS
STO VYK LO M S

STOVYKLA BE VINIESIlga mūsų stovyklavimo istorija. O koks didelis stovyklinis prityrimas! Kiek būta gražių stovyklų, kiek įvairių įvairiausių įrengimų. Štai, ateinanti tautinė stovykla užbaigs vieną mūsų skautų stovyklavimo laikotarpį — ji apvainikuos visą ligi šiol įgytą stovyklinę praktiką ir prityrimą. Ji parodys visų mūsų skautų stovyklinius sugebėjimus, atskleis mūsų norus ir darbus, mūsų jėgas ir veiklumą.Juk stovyklavimas (turiu galvoje skautišką stovyklavimą), apskritai, yra didelė kūrybinė mistika. Ta mistika prasideda namuose prieš stovyklą ir grįžta namo po stovyklos, bet niekad nenyksta ir neužgęsta. Kai kuriems paaugėliams „nubosta skautauti“, nebeįdomu žaisti, bet niekam „nenubosta“ stovyklauti. Stovyklavimas turi patraukiančių paslapčių. Kas pradėjo kartą vykti į stovyklą, tą tik ypatingos kliūtys besulaiko namuose, kai kitąmet jo bičiuliai traukia į stovyklą.Stovyklinė mistika apima visą žmogų: jo jausmus, mintis, jėgas ir vaizduotę. Stovykla pasidaro kūrybinis liepsnoj imas.Stovyklos ir turi tikslą patraukti skautus į atviros gamtos gyvenimą, sudominti kuriamuoju darbu, įtraukti visas jėgas dirbti, suburti vieningon draugėn visus stovyklautojus.Todėl stovyklavimas yra pagrindinis skautiško lavinimo elementas. Stovyklų reikšmė išeina ir plačiau, už skautiško auklėjimo ribų: stovyklavimą skatina ne tik įvairios organizacijos, bet ir mokykla.Ligšioliniu marfo įsitikinimu, tikrą stovyklavimą tuo tarpu atstovauja tik skautai. Todėl skautų stovyklų įtaisymai, veikla ir nuotaika labai skiriasi nuo kitų stovyklų.Skautų stovyklos turi būdingą bruožą — organizuojamas platus (įsikūrimo, įtaisymų, įrengimų, puoši-mų, maitinimų, tarnybų, programų, užsiėmimų, žaidimų, studijų, apeigų ir t. t.) kuriamasis darbas pagal skautybės sistemą.

Stovyklų įsirengimas ir yra pats būdingiausias skautiško stovyklavimo elementas, išeinąs iš pačios skautiškų stovyklų prigimties.Taigi apie įsirengimus.Geras stalius ir šaltkalvis stovykloje būtų naudingi subjektai, tik skautų stovykloje jie su savo kaltais, obliais, dažais, grąžtais, vinimis ir kitkuo ne labai turėtų ką veikti: skautai stovyklinius įsirengimus stengiasi padaryti be tokių baisiai civilizuotų priemonių, paprasčiau, bet originaliau ir sumaniau, kas ir dirbantiems ir stovyklas lankantiems įdomiau.Vienas mano senas bičiulis skautas ilgai svajojo kada nors bent keletą parų pastovyklauti tokioj stovykloj, kuri būtų pastatyta ant polių, kaip senų senovėje žmonės statydavęs savo gyvenamus namelius ant polių viršum vandenų arba kai kur ir dabar laukiniai žmonės kad statosi. Tas skautas svajojo kur nors

Žuvusioms dėl Lietuvos laisvės paminklas 
Karo muziejaus sodely nepriklausomybės 

sukakčių naktį.
Vyr. sktn. K. Lauciaus nuotr.

virš ežero bangų iškelti ant polių palapinės grindis ir pastatyti palapinę. Ir tokioje stovykloje pasvajoti. Negaliu pasakyti, kad jis būtų tingėjęs, stovyklaudamas žemėje, apie savo palapinę šluoti ir švarą palaikyti. Jis buvo pavyzdingas skautas. Savo idėja jis ir mane užkrėtė. Ir aš, jį pasekdamas, svajojau apie tokią stovyklą. Bet tuo tarpu ir jis ir aš tik... svajojom, o aš dar ir dabar tebesvajoju.Aš svajoju ir apie kitą dalyką: 
[taisyti stovyklą — visos draugovės, 
vadinasi, didelę stovyklą — be vi
nies! Ta stovykla turėtų turėti visus geros stovyklos patogumus ir ypatumus, bet ji turėtų būti įrengta be jokios vinies, visvien, ar geležies krautuvininkams tas patiktų, ar ne.Paskirus stovyklos įrengimus esu su savo skautais įvairiose stovyklose išbandęs padaryti be vinies, bet visą stovyklą taip įrengti tuo tarpu nepasisekė, gal būt todėl, kad tarp stovyklautojų būdavo vienas kitas krautuvininko kraujo žmogus ir nukreipdavo mūsų gerus užsimojimus į krautuvės lentynas.Bet vieną kartą nenusileisiu.Stovyklai be vinies įrengti reikia tik kirvio. Gali, žinoma, turėti piūklą ir peilį, bet nebūtina. Be kirvio neapsieisi. Tik, jei gali, turėk ir virvagalių — tai geriausios rūšies vaistai. O medžiaga — ko biauriau- sia, ne tik kad nebuvusi lentpiū- vėje, bet ir, apskritai, visai nežinanti civilizacijos. Šakoti medžiai, kreivi, šleivi, su šaknimis, ar tik vienos šaknys ir netikusiomis pripažintos šakos. Žodžiu, viskas, ko nebegerbia miesto rangovai. Tuos dalykus tinkamai pagerbs prityręs stovyklautojas įrengti stovyklai be vinies.Stovykla be vinies yra įrengta taip prašmatniai, kaip gali būti stovykla įrengta. Visokių patogumų pilna ir jie vienas už kitą įdomesni ir originalesni.
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Kaip tai padaryti?Virvės reikės. Turi mokėti kelius mazgus.Paimk 1936 metų „Skautų Aido“7 (166), 8 (167) ir 9 (168) numerius.8 nr. paskaityk „bendras pastabas apie mazgus“ (238 pslp.). Paskui išmok rišti ten nurodytus mazgus: 239 pslp. — paprastąjį mazgą, tikrąjį mazgą, slankiojantį mazgą, 240 pslp. — žvejų mazgą, kalinįo mazgą, piemenų mazgą, gelbėjimo kilpą, 241 pslp. — audėjų mazgą. Iš 9 nr. pakartok šiuos mazgus ir kilpas: 270 pslp. — slidųjį mazgą, rąstų kilpą, 271 pslp. — artilerijos mazgą. Atsivertęs „Sk. Aido“ 7 nr. rasi tikrai išganingų mazgų: 213 pslp. — „kaip sudurti dvi lazdas“, 214 pslp. — „kaip padaryti gubinį“, „kaip surišti dvi lazdas kryžmais; pastarajame puslapyje apačioje rasi stovyklos tvoros ir vartų, įtaisytų be vinies, brėžinius.Dr. Avižonio knygoje „Kaip sto
vyklauti“ ir įvairiuose „Skautų Aido“ komplekto numeriuose yra labai daug stovyklinių įtaisymų ir įrengimų, kurie padarytini be vinies. Prieš tautinę stovyklą „Sk. Aidas“, žinoma, dar duos įvairių pavyzdžių stovykliniams įsirengimams padaryti. Pasidomėkite, ką galite padaryti be vinies.Tikėdamas, kad šiam kartui brėžinių studijuoti pakaks ir čia nurodytuose šaltiniuose, šį kartą teduo- siu trumpus kai kurių stovyklinių įrengimų aprašymus be brėžinių; tuos įrengimus galite daryti vienus iš šakotų, sukrypusių medžių, kitus iš gerų medžių, kitus suraišioję aukščiau nurodytais mazgais ir t. t. Bet visus darote be ypatingų civilizacijos priemonių ir be vinių.

Pastogės — palapinės, lapinės, stoginės. Vienos skautams gyventi, kitos daiktams dėti ar nuo lietaus pasislėpti. Naudojant natūralius pagalių šakotumus ir įlinkimus, su virvės pagalba ar be jos, galima sunerti „ožius“, o ant jų užtempti brezentą, dengti šakų, šiaudų ar kitokį stogą ar dėti sienas.
Virtuvės įrengimai — „ožiai“ puodams kabinti, rėmeliai indams sudėti, kabikliai indams kabinti, mazgotėms ir rankšluosčiams džiauti ir p.
Stalai — ne žemėje kasti, bet statyti virš jos, skautams valgyti, skaityti, rašyti, virtuvės darbams dirbti ir kitokie.
Sėdynės — suolai, kėdės.
Stiebai — sudurstyti iš įvairių pagalių, vėliavai kelti, skelbimams kabinti, ką nors džiauti, sporto ir k. reikalams.

Bokštai — signalizuotės pratimams, fotografuoti apylinkei ir kiti.
Kopėčios — įlipti į bokštą, pasiekti vėliavos kablį, pasimiklinti kopėčiomis laipioti, ugniagesybos reikalams lavintis.
Vartai ir tvoros — stovyklos pasididžiavimas.O kiek stovykloje yra įvairių, 

smulkių įrengimų (kabliai, kobinė- liai, malkidės, indaujos, guoliai, džiovyklos, sėdynėlės, paramstės ir kita (palapinėse, aikštėse, virtuvėje, sandėliuose ir kitur), kurie gali būti įtaisyti paprasčiausiu būdu, panaudojant pačių medžių, iš kurių dirbama, „prigimtį“ be jokių civilizacijos priemonių.Vartojant vinį gal kai kada (bet ne visada!) galima ir greičiau ar ir geriau padaryti, bet skauto sumanumas (kurį jis turi parodyti dirbdamas be vinies) yra labiau vertinamas ir toks darbas yra tikra stovyklos puošmena. Su vinimi kiekvienas gali viską padaryti, bet svarbu mokėti padaryti vinių neturint.
Baltasis Juodvarnis.

JAU YRA SKAUTŲ, SUTAUPIUSIŲ 
VISĄ STOVYKLOS MOKESTĮ.

Taupymo komitetas yra gavęs ži
nių, kad keliolika skautų jau sutaupė 
visą stovyklos mokestį. Ypač džiugu, 
kad atsidėję taupo ir jaunesnieji skau
tai, kurie bene bus ir savo vyresnius 
brolius pralenkę.

O tavo knygutėje ar daug 
dar tuščių langelių?

Taip atrodė nepriklausomybės sukakčių metu valstybės teatras.Vyr. sktn. K. Lauciaus nuotr.

FILATELISTU
L E E T E L E

PAŠTO ŽENKLŲ KILMĖ.Pereitą sykį „Filatelistų kertelėje“ buvo papasakota pašto ženklų rinkimo istorija. Tuo tarpu gal ne visi gerai žino, kaip atsirado patys pašto ženklai, kurie mums tiek daug naudingų patarnavimų atlieka. Jų atsiradimo istoriją aš čia suglaustai ir papasakosiu.1823 metais švedas Treffenbergas savo šalies parlamente pasiūlė ant vokų dėti pašto antspaudus, kur būtų nurodyta laiško persiuntimo kaina. Tačiau šis pasiūlymas, kaip ir daugumas kitų naudingų sumanymų, buvo atmestas. Tą patį planą truputį vėliau įvykdė anglų pašto reformuotojas 
Hillis (1830 m.), kuris po dešimties metų (1840.V.6 dieną) išleido pirmus pašto ženklus su to meto Anglijos karalienės Viktorijos atvaizdu. Kitais metais išėjo nauja laida, o vėliau pašto ženklai gana greit išsiplatino po visą pasaulį.Lietuva pirmus savo pašto ženklus išleido 1918 m. gruodžio 27 d. Tiesa, pirmi mūsų pašto ženklai buvo labai paprasti, bet vėliau yra išleista net labai meniškų ženklų, kurie filatelijos parodose buvo apdovanoti medaliais.Dabar pašto ženklai yra labai ištobulėję. Jie atvaizduoja krašto gamtą, meną ir primena svarbesnius valstybės ar tautos įvykius. Todėl nereikia labai stebėtis, jei kas renka pašto ženklus, nes jis tuo būdu susipažįsta su įvairiomis valstybėmis ir jų istorija, o, be to, pratinasi prie tvarkos ir ugdo pastabumą. Pašto ženklų rinkimas, kaip ir Kiekviena kita kultūringa pramoga, suteikia nemaža džiaugsmo ir malonumo. P. Žulys.

Kitą sykį įdėsime rašinį apie skau
tiškus pašto ženklus. Red.

KAS NORI KEISTIS SU OLANDIJOS 
SKAUTAIS PAŠTO ŽENKLAIS?

Olandijos skautų sąjungos užsienio 
skyriaus vedėjas atsiuntė mūsų broli
jos vyriausiai vadijai raštą, prašydamas 
adresų mūsų skautų, kurie norėtų keis
tis su Olandijos skautais pašto ženklais.

Kas iš mūsų filatelistų norėtų šiuo 
pasiūlymu pasinaudoti, tekreipiąs! į 
savo draugininką, prašydamas, kad šis 
praneštų jo adresą brolijos vyriausios 
vadijos užsienių skyriaus vedėjui Už
sienio skyrius pranešinės svetimųjų 
kraštų skautams adresus tik tų mūsų 
skautų filatelistų, kuriuos rekomen
duos kaip rimtus, nepadarysiančius 
savo organizacijai ir kraštui gėdos, 
draugininkai.
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Brolijos atstovas pasktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko pasktn. Vi. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

„Darbas gyvenimq saldina“
— Šiandie, vartydamas vieną knygą, radau tokį 

priežodį: „Darbas gyvenimą saldina“. Sužinojau, kad 
tai vokiečių priežodis, tačiau man jis patiko — sa
ko skautas.

— Et, jis man visai nepatinka, nes juo pasakoma 
netiesa — atsako neskautas.

— 0 jis man kaip tik todėl ir patinka, kad juo 
pasakoma tiesa — vėl kalba skautas,

— Kokia čia tiesa! Darbas vargina žmogų. Gy
venimas būtų saldus^ kad nereiktų dirbti — spyrėsi 
neskautas.

— Mielas drauge! Kalbi visai nepagalvojęs. Abu 
esame mokiniai. Ar mokslas tau ne darbas?

— Taigi kad darbas. Bet aš per daug neužsi
puolu mokytis.

— Bet jei tu taip darai, tai ar turi iš to kokį 
malonumą, kokį pasitenkinimą?

— Kad mokytojai nieko nesakytų, būtų nebloga.
— O kai tu palieki toje pačioje klasėje antrus 

metus arba gauni pataisą, tai ar tau maloni vasara, 
nors ir nereiktų mokytis?

— Kokia tuomet vasara? Vienas vargas . ..
— Bet jei tu žiemą netingėtum dirbti, tai tau 

maloni būtų ir žiema ir vasara. Taigi, dabar matai, 
kad malonumą gali turėti tik per darbą. Tuo būdu 
priežodis teisingas, nes tik darbas gyvenimą saldina.

Skruzdžių ir nykštukų karas E. Paalksnytė.

1. Paslaptingoji pilis.

Gražioje miško aikštelėje, ant kalnelio, augo didelis senas 
ąžuolas. Jo ilgos, plačios ir kreivos šakos, lyg kokio milžino 
rankos su išskėstais pirštais, dengė aplink save kuone visą 
aikštelę.

Aplinkiniai medžiai buvo daug žemesni už jį. Iš tolo žiū
rint jis atrodė lyg koks didelis, žalias kalnas, savo aukšta vir
šūne išlindęs iš miško.

Slinko vasaros ir žiemos, pavasariai ir rudenys, lijo lietūs, 
siautė audros, medžiai augo, seno, virto, jų vietoje dygo kiti, 
bet ir šie amžiaus naštos nuvarginti krito ir mirė. O ąžuolas 
nieko nepabojo. Vėjuoti rudenys neįstengė net jo prikepusių 
prie šakų lapų nuplėšti; kasmet jie visą žiemą iščežėdavo nuru
davę ir tik patį pavasarį, sulaukę kitų, tenukrisdavo. Jo gele
žinės šakos nebojo jokių audrų, jo liemuo nesilankstė jokiems 
vėjams. Tai buvo karališkiausias ąžuolas visoje girioje.

Paprastai, sakoma, kad ąžuolas nepūsta, tačiau vis dėlto 
šimtmečiai paveikia — mūsų ąžuolui išpuvo vidurys ir pasidarė 
didžiausia drevė. Tačiau ąžuolas dėl to nė kiek nenukentėjo, 
priešingai, išpuvimas dar labiau liudijo jo garbingą amžių ir ro
dyte rodė, kad jis visko matė: ir šilto ir šalto, ir juodo ir balto.

Pažiūrėti ąžuolas liko kaip buvęs. Aukštą viršūnę iškėlęs 
virš medžių, lyg koks milžinas, žvalgėsi po apylinkę, plačiomis 
šakomis kvėpė nemažos aikštelės orą ir tai dar atrodė, kad jam 
per tvanku, atrodė, kad jam reikia dar kita tiek erdvės; šaknimis 
siekė giliausius žemės sluoksnius ir siurbė vandenį. Bet to jam 
neužteko — jo šaknys ėjo toli už aikštelės ribų, skverbėsi tarp 

kitų medžių šaknų ir traukė jų drėgmę. Ąžuolas mišką stelbė. 
Aplinkiniai medžiai troško, skurdo, vidurvasariais jų lapai vyto, 
net džiūvo ir miškas darėsi prastesnis, o tas ąžuolo gražumą dar 
labiau ryškino.

Senasis ąžuolas daug ko matė, daug ko girdėjo, daug pa
slapčių žinojo. Tarp tų paslapčių buvo ir tokia, kad po jo šak
nimis gulį pasakiški turtai, o jo drevėje gyveną ir tuos turtus 
saugą nykštukai.

Iš kur ir kada jie čia atvyko, niekas nežinojo; nežinojo net 
ir jie patys. Tik visi sakė, kad tai buvo labai labai senai. Tai 
buvę tada, kada ąžuolo drevėje pasidarę šiek tiek erdvės gy
venti. Begyvendami drevę patys praplatinę.

Dabar nykštukų buveinė didžiajame ąžuole buvo lyg kokia 
stipriausia pilis su paslaptingiausiais požemiais tarp ąžuolo šak
nų. Čia buvo išmūryta daugybė kambarių, koridorių, užsisu
kimų. Kai kurių kambarių durys buvo taip užmūrytos, kad nė 
nežymu, kur jos turėtų būti.

Kas tuose kambariuose buvo — niekas nežinojo, išskyrus 
tik vyriausiąją pilies tarybą. Pilies gyventojai visaip spėlioda
vo, kas ten galėtų būti. Vieni spėdavo, kad ginklai, kiti — kad 
priešų'suvaryti ir užmūryti senovės gyventojai, dar treti, kad 
brangenybės. Bet taip tik spėliodavo, o kas iš tikrųjų buvo — 
nežinia.

Be to, tarp šitų kambarių sienų buvo dar vienas kamba
rys. Jis buvo taip slaptai trikampio būdu įrengtas, kad neži
nantis jokiu būdu jo nerastų. Čia tai ir buvo didžiausia pilies 
paslaptis. Kituose kambariuose, tiesa, buvo turtai, bet šitame
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BŪKIT PAŽĮSTAMI SU MANIMI, 
AŠ ESU VARNA.

— Jei Tamsta leisi, aš papasakosiu 
trumpai iš savo gyvenimo keletą bruo
žų, ir Tamsta apie mane taip blogai 
nebemanysi, kaip dauguma kad mano.

— Mano gyvenimo pradžia—aukš
tame medyje, lizde. Balandžio mėn. 
tris savaites išmiegojusi mėlynai žals
vame kevale (mūsų buvo 3—5), išvy
dau pavasario saulutę. Motina mane 
labai mylėjo ir maitino visu tuo, ką 
atnešdavo tėvas, radęs žemėje: kirmi
nais, atmatomis, dvėsenomis, vabz
džiais ir jų vikšrais. Tiesa, kartais 
atnešdavo grūdų, žąsiuką ar viščiuką, 
mažą paukščiuką, kiškiuką, bet tokių 
dalykų mažai. Šiaip mes, varnos, min
tame tuo, kas žmonėms nebereikalin
ga.

— Mes keliauti nemėgstame, o gy
vename ten, kur ir gimstame. Lietu
vos klimatas mums tinka. Nors mus 
žmonės laiko miškų paukščiais, tačiau 
mes esame gana visuomeniškos ir 
mėgstame daugiau gyventi prie žmo
nių: mat, čia lengviau rasti maisto.

— Jūs, žmonės, mus, varnas, laiko
te kvailėmis. Tai mus labai užgauna. 
Mes esame gana protingos: turime ge
ras akis, gerai girdime, o ypač turime 
gerą uoslę. Ligoniui merdėjant, jei 
tik mes esame nelabai toli, tuojau pa
juntame lavoną, ir jau stengiamės apie 
tą vietą sukaliotis. Ir šiaip mes apva
lome jūsų daržus, sodus, kiemus ir 

laukus nuo visokių žalingų jums pa
darų.

— Iš to galite spręsti apie mūsų 
sumanumą ir naudingumą. Tiesa, mes 
turime ir priešų, kurie mus persekio
ja, skriaudžia — tai vanagai, apuokai, 
lapės, kiaunės; taip pat ir žmonės yra 
mūsų nedraugai: dažnai mūsų lizdus 
išverčia net su kiaušinėliais ar mažais 
varniukais, jei mes apsigyvenam ar
čiau namų. Taigi, prašyčiau jūsų, skau
tai, paramos. Jei nenorėtų kas, kad 
mes apsigyventume arti namų, tegu 
neleidžia nė pradėti lizdus suktis. Ir, 
apskritai, būkite apie mus, varnas, ge
resnės nuomonės, nes mes, be vieno ki
to menkniekio, daugely atvejų jums 
esame labai naudingos. Taigi supras
kite ir būkite nuolaidesni ir mums už 
padarytą žalą.

Viso geriausio! Jūsų Van

ĮVAIRUMEL I AI.

PINIGAI — LIGŲ PLATINTOJAI.

Gydytojų yra pastebėta, kad ligas gali
ma pernešti iš vienos vietos į kitą su po
pieriniais pinigais. Pastebėta, kad šilti
nės bakterijos piniguose laikosi net 5 pa
ras. Ypač reikia saugotis skaičiuojant 
pinigus seilinti pirštus, nes tokiu būdu 
greičiausiai galima užsikrėsti įvairiausio
mis ligomis.

PASITEISINIMAS.

Teisėjas: Už ką patekai kalėjiman?
Kaltinamasis: Ganykloje radau virvės 

gabalą.
Teisėjas: Vien už tai?
Kaltinamasis: Taip, ponas teisėjau. Tik 

prie virvės buvo pririšta...
Teisėjas: Ką? Sakai pririšta? Tur būt, 

koks nors gyvulys?
Kaltinamasis: Ne, ne gyvulys, tik ožka.

kambaryje buvo daugiau negu turtai. Kiti kambariai saugojo 
ir slėpė savo turtais šito kambario turtą — didžiąją paslaptį. 
Tai paslaptis, apie kurią net baisu pagalvoti.

Miršta kuris nors pilies tarybos narys — tuoj jo vieton 
renkamas kitas. Vidurnaktį, kuo slapčiausiai susirinkusi, pilies 
taryba prisaikdina naujai išrinktąjį, kad niekam neišduotų to, 
ką sužinos. Išrinktajam prisiekus, prieina prie jo tarybos pir
mininkas ir tyliai į ausį pasako visas paslaptis. Dabar išrinktasis 
sužino, kas slaptajame kambaryje yra ir kaip rasti įėjimą į jį.

Ir taip tos paslaptys nuo neatmenamų laikų keliauja iš 
ausies į ausį. Jau daug žmonių praėjo žinojusių tas paslaptis, 
bet niekas neatsimena, kad kada nors bent viena iš jų būtų 
buvusi išduota. Ypač išduoti ypatingojo kambario paslaptį, atro
dė, daug baisesnis dalykas, negu mirti baisiausia mirtimi. Apie 
tą paslaptį tarybos nariams net dažnai galvoti uždrausta. Atro
do, lyg nuo to pareitų viso pasaulio likimas.

Jau daug nykštukų kartų praleido senasis ąžuolas. Visus 
jis juos globojo ir mylėjo, kaip tikras tėvas savo vaikus. Tai 
buvo labai geri žmogeliai, visų nuskriaustųjų žmonių ir gyvu
lių geriausi globėjai.

Pavyzdžiui, radę miške pamotės iš namų išvarytą našlaitę, 
jie priglaudžia ją, pavalgydina, sušildo, padeda surasti gerus 
globėjus, dar net brangenybėmis apdovanoja.

Arba radę paklydusį vaikutį, jie suramina jį, padeda išeiti 
iš miško ir parveda tėveliams namo.

Nykštukai — rankos nykščio didumo žmogeliai — visi, net 
ir vaikai, buvo barzdoti, kuone ligi pat žemės nusidriekusiomis 
barzdomis.

Linksmumo — nepaprasto! Kad linksmindavosi, tai links
mindavosi, net visa aikštelė skambėdavo. Na, ir bepiga links
mintis, kai širdyje nėra nieko pikta, kai nėra jokio noro betką 
skriausti, o vien tik linkėti visiems gero.

Nykštukų visas darbas būdavo per ištisas dienas ieškoti 
žemėse aukso ir kitų brangenybių.

Šie darbštūs žmogeliai surinktus turtus sverdavo, pilsty
davo į maišelius ir slėpdavo požemiuose. Čia gulėdavo surinkti 
pasakiški turtai, surinkti gal net per kelis šimtus metų.

Vieną karštą vasaros dieną nykštukų pilyje ir aplink ją 
aikštelėje virė gyvenimas. Tai buvo prieš pat šventą Joną — 
didžiausią nykštukų šventę. Moterys skalbė, šlavė, dulkino; vy
rai svėrė auksą, pilstė jį į maišelius ir nešė į požemius slėpti; 
vaikai kapstėsi po smėlį, lakstė, šūkavo, žaidė.

Senis Nigdas, visos pilies galva, sėdėjo aikštelėje atokiau 
nuo ąžuolo, palindęs po vešlaus dobilo lapu ir rūkė ilgą pypkę.

Tai buvo jau senas nykštukas, plika galva ir ilga ilga, ligi 
pat žemės nusidriekusia, balta barzda.

Nors senas buvo, tačiau atrodė dar visai pajėgus: raudoni 
skruostai ir gyvos žibančios akys iš po storų vilnotų antakių 
tvirtino, kad jis dar ilgai gyvens, kaip gyvenęs.

Prieš Nigdo akis miškas retėjo. Pro medžius švietė didelė 
pieva, o už jos prasidėjo senas, tamsus pušynas.

Ten Didžiojoje Pušyje irgi buvo nykštukų pilis. Paskuti
niu laiku iš ten vis ateina neramios žinios, kad Didžiosios Pu
šies kaiminystėje gyvenančios skruzdės skubiai ruošiasi į karą. 
Kur jos žada eiti, su kuo kariauti — nežinia. Bet spėjama, kad 
gali pulti savo kaimynus nykštukus Didžiojoje Pušyje, Jei taip, 
tai teks iš Didžiojo Ąžuolo siųsti pagalbą, nes vis tiek jie vieni 
neatsilaikys prieš tokį didelį skruzdėlyną, koks yra po Didžiąja 
Egle. Juk ten skruzdžių tokia daugybė, kad vien knibždėte 
knibžda.

Nigdą tas truputį jaudina, bet raminasi, kad gal tai tik 
gandai — daugiau nieko. Juk panašiai ir seniau pasitaikydavo. 
Jau būdavo visi ima vien tik šaukti:

— Karas!... Karas!... Karas neišvengiamas!...
Bet kaip nieko nebūdavo, taip nebūdavo.
Kitame numeryje — skyrius „Skubus pasiuntinys“.
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8. Kauno Aušros skautų tunto vyresnįjį skiltininką 
Eduardą DANILEVIČIŲ,

9. Kauno Aušros skautų tunto vyresnįjį valtininką Vla
dą PETUKAUSKĄ,

10. Kauno Aušros skautų tunto vyresnįjį valtininką Vla
dą ŠARAUSKĄ,

11. Kauno Šančių skautų tunto vyresnįjį skiltininką 
Alfonsą KRUOPĮ,

12. Kybartų skautų vietininkijos vietininką vyresnįjį skil
tininką gimnazijos mokytoją Praną PAULIUKONĮ,

13. Kretingos skautų vietininkijos skiltininką pradžios 
mokyklos vedėją Stasį JUODIKĮ,

14. Marijampolės skautų tunto vyresnįjį skiltininką jau
nesnįjį leitenantą Petrą NARINKEVIČIŲ,

15. Marijampolės skautų tunto vyresnįjį skiltininką jau
nesnįjį leitenantą Matą KRUČĄ,

16. Marijampolės skautų tunto vyresnįjį skiltininką 
Zigfridą TURNEVIČIŲ,

17. Mažeikių skautų tunto vyresnįjį skiltininką pradžios 
mokyklos vedėją Praną ZAILSKĄ,

18. Mažeikių skautų tunto vyresnįjį skiltininką pradžios 
mokyklos vedėją Petrą BARANAUSKĄ,

19. Mažeikių skautų tunto vyresnįjį skiltininką Joną 
ŽIŽĮ,

20. Panevėžio skautų tunto vyresnįjį skiltininką moky
toją Petrą BALČIŪNĄ,

21. Rokiškio skautų tunto vyresnįjį skiltininką pradžios 
mokyklos vedėją Vincą STULGĮ,

22. Seinų skautų tunto tuntininką gimnazijos inspekto
rių Baltramiejų JURKŠĄ,

23. Šakių skautų vietininkijos vietininką skautą vytį 
pulkininką leitenantą Bronių PEČIULĮ,

24. Šakių skautų vietininkijos vyresnįjį skiltininką Kęs
tutį KASPERAVIČIŲ, '

25. Šakių skautų vietininkijos vyresnįjį skiltininką An
taną GUDAITĮ,

26. Šiaulių skautų tunto vyresnįjį skiltininką Petrą 
ARMONĄ,

27. Tauragės skautų tunto vyresnįjį skiltininką Kazi
mierą BEDALĮ,

skiltininką

skiltininką

skiltininką

skiltininką 

vyresnįjį

Alfonsą 

mokytoją 

mokytoją 

mokytoją

skiltininką

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Telšių skautų tunto vyresni ji 
PETRUTĮ,
Telšių skautų tunto vyresnįjį
Antaną URBONĄ,
Telšių skautų tunto vyresnįjį
Zenoną ALIMĄ,
Trakų skautų tunto vyresnįjį 
Kazį TIRVĄ,
Žagarės skautų vietininkijos 
Antaną LAURINAVIČIŲ,
Klaipėdos pedagoginio instituto skautiškų studijų 
draugovės vyresnįjį skiltininką Adomą ST ASYTĮ, 
Klaipėdos pedagoginio instituto skautiškų studijų 
draugovės vyresnįjį skiltininką Vladą KUNČINĄ, 
Vytauto Didžiojo Universiteto studentų skautų kor
poracijos .„Vytis“ vyresnįjį skiltininką Stasį OBU- 
CHAVIČIŲ, “
Vytauto Didžiojo Universiteto studentų skautų kor
poracijos „Vytis“ vyresnįjį skiltininką Jurgį GIM
BUTĄ,
Vytauto Didžiojo Universiteto studentų skautų kor
poracijos „Vytis“ vyresnįjį skiltininką Miką NAUJO
KAITĮ,
Vytauto Didžiojo Universiteto studentų skautų kor
poracijos „Vytis“ vyresnįjį skiltininką Juozą KLI
MAVIČIŲ,
Vytauto Didžiojo Universiteto studentų skautų kor
poracijos „Vytis“. vyresnįjį skiltininką Algirdą
JURSKĮ,

40. Vytauto Didžiojo Universiteto studentų skautų kor
poracijos „Vytis“ vyresnįjį skiltininką Joną MA
ČIULĮ.

Kaunas, 1938 metų vasario mėn. 16 d.
A. SMETONA, 

Respublikos Prezidentas,
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Vyr. sktn. pulk. J. ŠARAUSKAS, 
Brolijos Vadas.

Nr. 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 79, 

80, 81, 82 ir 83 str. str., Garbės Gynėjų sueigos patvirtintu 
Seserijos Vadijos nutarimu ir Seserijos Vadės pristaty
mu, Nepriklausomybės šventės proga žemiau išvardintas 
skaučių vadoves pakeliu į sekančius skautininkių laips
nius:

Į vyresniosios skautininkės:
1. Marijampolės skaučių tunto tuntininkę skautininkę 

Juozę AUGUST AITYTĘ-VAIČIŪNIENĘ.
Į skautininkės:

1. Kauno Neries skaučių tunto paskautininkę Giedrę 
ZMUIDZIN AVIČIŪTĘ.

Į paskautininkės:
1. Seserijos vadijos bendradarbę ir Kauno Centro skau

čių tunto tuntininkę vyresnę skautę Stanislavą GU
DAUSKIENĘ,

2. Seserijos vadijos bendradarbę vyresniąją skiltininkę 
Oną KAZAKAITYTĘ,

3. Seserijos vadijos bendradarbę vyresniąją skiltinin
kę Feliciją BOGUSLAUSKAITĘ,

4. Seserijos vadijos bendradarbę vyresniąją skiltininkę 
Antaniną LAUČIENĘ,

5. Seserijos vadijos bendradarbę vyresniąją skiltininkę 
Albiną MACIENĘ,

6. Vytauto Didžiojo Universiteto studenčių skaučių 
draugovės vyresniąją skiltininkę Oną REKLAITYTĘ,

7. Klaipėdos pedagoginio instituto skautiškų studijų 
skaučių draugovės vadę vyresniąją skiltininkę Re
giną Viktoriją UBE1KIENĘ,

8. Klaipėdos pedagoginio instituto skautiškų studijų 
skaučių draugovės vyresniąją skiltininkę Eleną 
ESKYTĘ,

9. Ukmergės skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Mari
ją ALSEIKIENĘ,

10. Ukmergės skaučių tunto vyresniąją skiltininkę An
gelę SABALIAUSKAITĘ,

11. Biržų skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Nataliją 
PUODŽIŪNIENĘ,

12. Kauno Neries skaučių tunto vyresniąją skiltininkę 
Sofiją ZOGRYTĘ,

13. Marijampolės skaučių tunto vyresniąją skiltininkę 
• Mariją IEŠMANTIENĘ,

14. Panevėžio skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Pet
ronėlę BYLA1TĘ,

15. Panevėžio skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Bronę 
ZUSINAITĘ,

16. Raseinių skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Eleną 
BALEVIČIENĘ,

17. Rokiškio skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Biru
tę ROZMANAITĘ,

18. Rokiškio skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Mar
garitą ŠULCAITĘ,

19. Vilkaviškio skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Ma
riją BAČANSKIENĘ.

Kaunas, 1938 m. vasario mėn. 16 d.
A. SMETONA, 

Respublikos Prezidentas,
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Sktn. E. RUDIENĘ, 
e. Seserijos Vadės p.
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Psklt. PRANUI KUŠLIKIUI, 

jo myliniam tėveliui mirus, savo ir visų draugovės narių 
vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Šakių Dr. V. Kudirkos dr-vės draugininkas.

Telefonisto specialybės 
programa

1. Žinoti telefono aparato dalis ir 
jų paskirtį. Telefono, mikrofono, 
indukcinės špūlės, induktoriaus, zir
zeklio, kintamosios srovės skamba
lėlio dalys ir jų veikimas.

2. Sausų elementų sudėtinės dalys. 
Lauko elementas, jo užtaisymas ir 
tyrimas. Lauko voltmetras.

3. Zirzeklinis armijos mikrotele- 
fonas. Dėžutė su mikronine arba 
šaukiama baterija. Dėžutė su papil
domu induktorium zirzekliniam mik- 
rotelefonui. Aparato dalys, dalių

r pavadinimas, paskirtis ir veikimas. 
Aparato patikrinimas ir paruošimas 
veikti.

4. LT30 lauko telefono aparatas. 
Aparato dalys, dalių pavadinimas, 
paskirtis ir veikimas. Aparato patik
rinimas ir paruošimas veikti.

5. OB05 komutatorius. Komutato
riaus dalių pavadinimas, paskirtis ir 
veikimas. Komutatoriaus patikrini
mas ir paruošimas veikti. Linijų ir 
baterijos prijungimas prie komuta
toriaus. Komutatoriaus valdymas.

6. Prancūzų tipo induktorofoninis 
lauko komutatorius „Rutin“. Dalių 
pavadinimas, jų paskirtis ir veiki
mas. Komutatoriaus paruošimas 
veikti. Komutatoriaus valdymas.

7. Lauko centrinių įrengimas.
8. Perkūnsargiai ir saugikliai. Jų 

reikšmė.
9. Linijoms tikrinti aparatas.
10. Telefono pasikalbėjimo tai

syklės.
11. Telefono pasikalbėjimų pasi

klausymas įsijungiant į liniją ir 
indukcijos būdu.

12. Telefonogramų priėmimo ir 
siuntimo taisyklės. Blankų rašymas 
ir registracija.

13. Mokėti tiesti lauko kabelio li
nijas ant gamtinių atramų, laukais, 
per plentus, kelius, geležinkelius ir 
kitas kliūtis.

14. Kabelio galų rišimas ir izo
liavimas.

15. Kabelio tikrinimas.
16. Linijų priežiūra. Linijų gedi

mų vietų suradimas (vienalaidėse ir 
dvilaidėse). Gedimų pašalinimas. 
Prisijungimas prie nuolatinių linijų 
lauko sąlygose. Lipimas į stulpus.

PADĖKA.

Gerb. p-nui mokyt. St. Ta
in u 1 a i č i u i, režisavusiam 
skautų vakarui veikalą, gerb. 
p-lei mokyt. Kaunaitei, 
tvarkiusiai bufetą, p-Iei mokyt. 
Zadušauskaitei, gražiai 
parengusiai „Ispanų“ šokį, p-nui 
mokyt. B r. Grikeniui, tvar
kiusiam dekoracijas, p-nui gim

Ką daryti, kad „Skautų Aidas“ rašytų 
apie telšiškius.

Mielas Broli Redaktoriau!

Patark, ką daryti, kad apie mus, 
telšiškius, taip maža terašoma. Juk, 
rodos, dirbame, krutame. Niekas ne
parašė, kad mes labai smarkiai ruo
šiamės tautinei stovyklai. Ruošiamės 
ne taip, kaip visi: paskelbėme pasiro
dymų lauže konkursą. Už geriausius 
dalykus skirsime puikias premijas. 
Na, tad ir laužo sau galvas visi: ir 
jauniausieji ir seniausieji, ir su ūsais 
ir be ūsų, ir baltarankiai gimnazis
tai, ir tvirti amatininkai, ir plungiš
kiai, rietaviškiai, ir visur, kur tik 
yra kokie nors „iškiai“.

Nemanydami, kad tautinėj sto
vykloj galėsime pilvus sukabinėti į 
pušis, taupome, kiek galėdami — ne 
litais, bet centų krūvomis. O dau
giausiai, tur būt, taupo skautai vy
čiai.

Niekas neparašė, kad šiemet mes 
ir „Skautų Aidą“ smarkiai platina
me, o ypač pradžios mokyklose. Taip 
antai, pradžios mokyklos nr. 1 skau
tų draugovėje visi iki vieno užsipre
numeravo. „Iškada — jie sako, — 
kad mūsų mažas vienetas, vos tik 14 
berniukų, o tai visus vienetus kon
kurse supiškintume“. Liūdniau su 
algimantiškiais ir ypač su visa mo
derniąja mūsų gimnazija. Vos tik 
kuris išsirašo „Sk. Aidą“, neišken
čia, ima vartyti, o štai mokytoja 
čirrrkššš išilgai, skersai — ir nėra 
„Aido“. Jei nori, imk ir kriok.

Taigi, Mielas Broli Redaktoriau, 
patark ką daryti, kad apie mus „Sk. 
Aidas“ imtų rašyti?

9

Nors aš ir labai nenorėčiau daryti 
konkurencijos tiems laikraščiams, 
kurie turi skyrių „Patarkit, ką da
ryti“, tačiau kadangi taip gražiai 
prašoma, pamėginsiu atsakyti į bro
lio „Klaustuko“ klausimus — kaž
kodėl nepatogu atsisakyti...

nazijos inspektoriui K. Venc
kų n u i už visus rūpesčius ren
giant vakarą, ir visiems rėmė
jams, padėjusioms surengti 
skautų vakarą, Utenos valstyb. 
gimnazijos skautės ir skautai 
nuoširdžiai dėkoja.

Psklt. M. Namajūnas, 
Dr. J. Basanavičiaus dr-vės 

dr-kas.

hetLalftjDtdjuL
1. Į pirmąjį klausimą, ką daryti, 

kad apie jus mažai rašoma „Skautų 
Aide“, atsakyti negaliu dėl to, kad 
pats nežinau ką daryti, kai vienetai 
pradeda apie save daug rašyti... Jūs 
norite, kad būtų daug rašoma kaip 
jūs kalnus verčiate, o skaitytojai, at
sakydami į anketą, lyg susitarę, rė
kia, kad kuo mažiausiai dėtumėm 
mūsų šeimos naujienų. Girdi, įgriso 
iki gyvo kaulo tie nuobodūs pasigy
rimai... Kaip manote, ar neturėčiau 
aš tik kreiptis į jua, prašydamas 
patarti, ką aš turiu dabar daryti?

2. Kodėl niekas neparašė, kad jau
nieji skautai uoliai prenumeruojasi 
„Sk. A.“, nežinau, bet jei ir būtų pa
rašę, greičiausiai, nebūtų tekę jums 
tos žinelės paskaityti.. . Mat, ji būtų 
,>ne prie širdies“ administratoriui ir 
jis, tikriausiai, būtų mane „paspau
dęs“, kad nedėčiau. Jį, mat, tokios 
žinios mažai tedžiugina, nes tokie 
prenumeratoriai tik didina laikraščio 
deficitą. O kur reikalas eina apie 
pinigus, aš prieš administratorių esu 
bejėgis... Juk jaunieji skautai, tei
sybę pasakius, laikraštį gauna be
veik už dyką. Kitais metais vargu 
begaus už tokią pat kainą. Taigi, jei 
norite, kad žinelės patektų į laikraštį, 
nerašinėkit tokių, kurios administra
toriui ne prie širdies. Ot, rašykit, 
pavyzdžiui, kad kurios nors skautų 
(ne jaunųjų) draugovės visi nariai 
užsiprenumeravo „Skautų Aidą“, 
tikrai atspausdinsime ir aiškiai ma
tomoje vietoje. O jei atsirastų tokia 
skaučių draugovė, tai net stambesniu 
šriftu žinelę surinktumėm!

3. Rašydamas apie „Skautų Aido“ 
sudraskymą, tur būt, visko „nedasa- 
kei“? Ar neįvyko tik tai pamokos 
metu? Jei taip — patarimas labai 
trumpas: per pamokas laikraščio ne- 
vartykit ir nereikės galvoti apie 
„kriokimą“. Jei skautas nesusivaldo 
ir ima per pamoką laikraštį vartyti, 
užuot klausęs, ką mokytojas dėsto, 
tai kodėl mokytojas turi būtinai su
sivaldyti?

Gera šeimininkė 
žino cukraus vertę,

Ji užtat negaili 
jo visur įkerti

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