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DIDELIS PALENGVINIMAS VYKTI Į TAUTINES 
STOVYKLAS.

Ministeriij kabinetas, skautu sąjungos vadovybės pra
šomas, sutiko papiginti kelionę geležinkeliu skautams ir 
skautėms, vykstantiems i tautines stovyklas, grįžtantiems 
iš jų ir kelionėms po Lietuvą. Taip pat padarytos nuolaidos 
nuo pagrindinio geležinkelio tarifo užsieniečiams skautams, 
skautų tėvams ir rėmėjams.

Skautai ir skautės tautinių stovyklų metu už kelionę 
traukiniu moka aštuntą dalį bilieto kainos (gauna 87,5% 
nuolaidos).

Skautų tėvai ir rėmėjai paskirai vykdami į tautines 
stovyklas ir grįždami iš jų, moka pusę bilieto kainos.

Viršelis — montažas „Skautų Aido“ 15 metų viršelių^ 
paėmus iš kiekvienų metų po vieną būdingesni viršelį-
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TĖVYNĖS I II I U SS IR MĖSĖ 
ĖAEAĖTIMAI ĖŽĖAVIMAI

1938 metų kovo mėn. 17—19 d. mūsų tautos isto
rijos lapuose bus įrašytos stambiausiomis raidėmis.

Kas įvyko tomis dienomis, nėra reikalo bekar
toti — nėra Lietuvoje žmogaus, kuris to nežinotų.

Teisė mūsų pusėje, jėga — lenkų pusėje. Šian
dieną jėga triumfuoja prieš teisę. Fiziškai galinges
nis kaimynas* privertė silpnesnįjį, kurį vadina savo 
broliu, atsisakyti nuo savo teisės esą dėl to, kad ga
lėtų ateityje su juo santaikoje gyventi. . .

Ne mes vieni pasaulyje esame jėgos auka. Prisi
minkime, kas įvyko Abisinijoje, Austrijoje, kas vyks
ta Kinijoje, Ispanijoje, kas gręsia Čekoslovakijai ir 
daugeliui kitų silpnesniųjų valstybių. Visur galinges
nis skriaudžia silpnesnįjį ir vis. , . taikos vardan.

Nusižiūrėję į kitus, o gal ir jų paskatinti, palan
kioms politinėms aplinkybėms susidėjus, lenkai pa- 
sirįžo santykius su Lietuva išspręsti jėga savo nau
dai. Ir visas pasaulis pripažino, kad dabartinėse są
lygose nusileisdami jėgai mes pasielgėme protingai, 
parodėme savo politinį subrendimą ir didelį tautinį 
drausmingumą, kas įrodo, jog esame verti būti ne
priklausomi. Tačiau ar tikrai mes būsime nepri
klausomais, priklausys nuo to, kaip mes elgsimės 
dabartiniu metu ir ateityje.

Lenkai tvirtina, tenorėję tik užmegzti su Lietuva 
diplomatinius santykius ir gerbsią mūsų valstybės 
nepriklausomybę. Ar mes galime jiems tikėti? La
bai norėtumėm, bet negalime. Kodėl? Dėl to, kad nei 
praeitis, nei dabartis neduoda tam pagrindo. Kas 
nori gražiuoju bendradarbiauti su savo kaimynais, 
nesinaudoja tokiais metodais, kokiais pasinaudojo 
Lenkija. Prievarta draugiškumo negalima įgyti. Rei
kia manyti, kad lenkai tai gerai supranta.

Nors šitoks diplomatinių santykių užmezgimas, 
koks įvyko, ir yra be galo didelis mūsų tautos paže
minimas, tačiau ne jų užmezgimo fakte glūdi visa 
kovo mėn. 17-19 d. įvykių svarba. Tas būdas, kurį 
lenkai panaudojo santykiams su Lietuva tvarkyti, 
duoda mums pagrindo manyti, kad tai tėra tik pra
džia ir Lenkija turi kitokių tikslų, nukreiptų prieš 
Lietuvos nepriklausomybę.

Šių dienų įvykiai mūsų tautos istorijoje sudarė 
naują padėtį, kurios pasekmes šiandieną labai sunku 
numatyti. Tai mums labai brangiai kaštavusi pamo
ka. Ji gali būtų mūsų tautai sykiu ir labai naudin
ga. Ar taip bus, priklausys nuo mūsų pačių. Mes 
pamatėme, kas mūsų draugai ir kas tik jais dedasi, 
pamatėme, kas iš mūsiškių dviveidžiai, kurie šiaip 
dedasi didžiausiais patrijotais, o tik atsiradus pavo
jui, kiek kojos išneša dumia prie banko langelio indė
lio atsiimti, įsitikinome, kad galime pasitikėti tik sa
vo jėgomis; tai bus mums naudinga ateičiai.

Ką mes, skautai, turime dabar daryti? Pirmiau
siai įsidėmėkime šiuos tris dalykus:

1. Ne viską ir nevisada nulemia jėga. Be jėgos 
dar reikalinga ir teisė. Tikroji jėga yra ten, kur yra 
ir teisė. Vien jėga, be teisės, daug kas laimi, bet ne
daugelis paskiau tuo džiaugiasi. Istorija tai tūkstan
čiais pavyzdžių įrodo. Mūsų pusėje yra teisė, taigi 
ir tikroji jėga. Galų gale mes laimėsime.

2. Šiais laikais pasauly politinių jėgų santykis 
keičiasi jau nebe metais, bet mėnesiais. Tarpais jis 
yra palankus vieniems, tarpais kitiems. Šį syk jis 

buvo nepalankus mums, bet tai nereiškia, kad toks 
bus visada.

3. Nusileidimas jėgai nevisada reiškia atsisa
kymą nuo savo teisės ir galutinį pralaimėjimą. Prie
šingai — tinkamas įvertinimas realių sąlygų yra tei
singiausias kelias į laimėjimą. Lietuvių tauta išgy
veno labai daug sunkių laikų ir išėjo laimėtoja. Lai
mėsime mes ir šį kartą!

Žinant tai, kas čia buvo pasakyta, bus aišku ir 
ką toliau daryti. Pirmiausiai turime elgtis taip, kaip 
reikalauja mūsų aštuntasis įstatas — nenusiminti, ne
nuleisti rankų! Žuvęs yra tas, kas nebetenka pasiti
kėjimo savimi, savo jėgomis.

Šiandieną gyvename tokį momentą, kada kiek
vienas lietuvis, nuo mažiausio iki seniausio, neša at
sakomybę už Lietuvos likimą prieš busimąsias kar
tas. Dėl to visi turime parodyti aukščiausio laipsnio 
drausmingumą, pilietinį sąmoningumą ir susivaldy
mą. Menkiausias neapgalvotas žygis, nereikalingas 
išsišokimas gali turėti neatitaisomų pasekmių. Visa 
mūsų stiprybė šiuo momentu glūdi susivaldyme, šalto 
kraujo ir pusiausvyros išlaikyme. Saugokimės, kad 
karštagalviai ar provokatoriai, kuriems rūpi suardyti 
vieningą visos tautos nusistatymą, neįtrauktų mūsų 
į pražūtį.

Bet negana būti patiems drausmingiems pilna to 
žodžio prasme. Mes, kaip skautai, nešame didesnę 
atsakomybę už kitus, už neorganizuotą mūsų amžiaus 
jaunimą. Kodėl? Dėl to, kad mes visą laiką esame 
auklėjami valdyti save, daug dirbti, o maža kalbėti. 
Šiandieną mes turime duoti pavyzdį kitiems, iš kurių 
sunkiau reikalauti susivaldymo, kaip turi elgtis to
kiais momentais, kaip šis, tikras lietuvių tautos sū
nus ar duktė. Įspėkime tuos, kurie karščiuodamiesi 
ragintų griebtis represijų prieš vietinius lenkus, sta
tyti reikalavimų, kurių negalima įvykdyti, pasiduotų 
panikai, tikėtų įvairiausiems mūsų tautinį atsparumą 
silpninantiems gandams, kurių skleidimu yra suinte
resuoti tie, kurie nenori matyti Lietuvą nepriklau
somą.

Šiomis dienomis tenka išgirsti ne vieną jaunuolį 
arba ir suaugusį kalbant, jog nereikėję lenkų ulti
matumo priimti, o geriau buvę visiems žūti kovoje. 
Taip galima kalbėti tik nežinant buvusios padėties, 
vadovaujantis vien jausmais. Padėtis buvo tokia, kad 
vienintelė išmintingiausia išeitis buvo sutikti su len
kų reikalavimais. Žūti paspėsime, kai ateis neišven
giamas reikalas, kada nebebus kitos išeities. Tiems, 
kurie dabar ieško įvykių kaltininkų, galima pasakyti, 
kad dabar nelaikąs tai daryti. Reikia skaitytis su 
tuo, kas įvyko ir galvoti, ką toliau veikti. Mums, 
skautams, tėvynės reikalai rūpi nemažiau kaip tiems, 
kurie šiandieną karščiausiai kalba ir prie neapgal
votų žygių skatina. Kai ateis laikas mirti už tėvynę, 
kada mūsų broliai kariai mus talkon pašauks, mes 
būsime tarp pirmųjų, bet šiandieną — susivaidykime! 
Sukaupkime visą savo valią, nenustokime vilties, 
tikėkime Lietuvos ateitį ir parodykime esą verti 
tikrų lietuvių vardo! Tai mūsų šio momento uždavi
niai. Apie kitus, tolimesnius, pakalbėsime vėliau. 
Padėtis, kuri susidarys užmezgus santykius su Len
kija, mums, skautams, uždės daug naujų, labai sunkių 
pareigų, ir mes jas atliksime taip, kaip dera jaunuo
liams, pasirįžusiems tarnauti Dievui ir Tėvynei!
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IIIAKIMA
šešioliktus metus žengiant

Šių metų kovo mėn. 15 d. suėjo 
lygiai penkiolika metų, kai pradėjo 
eiti „Skautų Aidas". Tai toks įvy
kis, kuris žmonėms, artimai suriš
tiems su laikraščiu, kokiais yra re
dakcijos bendradarbiai, sudaro ne
kasdienišką nuotaiką. O čia dar prie 
tos nuotaikos sudarymo prisideda 
platinimo talkos užbaigimas, reika
laująs daug įtempto darbo.

Kas nežino, kokiose sąlygose „Sk. 
Aidas" gimė, augo ir brendo iki 
pasiekė savo dabartinį amžių, tam 
šios sukaktys gal ir nedaug ką pa
sako. Bet visa tai žinantiems žmo
nėms jos sukelia daug minčių, skati
nančių pagalvoti apie praeitį ir 
ateitį. Prisimena ne tik laikraščio, 
bet ir visos mūsų organizacijos nu
eitas kelias, nes „Skautų Aido" augi
mas yra glaudžiai susijęs su visos 
organizacijos augimu.

Šiame numeryje jūs rasite buvu
siųjų laikraščio redaktorių prisimi
nimus, kaip jiems teko dirbti. Aišku, 
tie prisiminimai negali pilnai atvaiz
duoti, ką laikraštis išgyveno, kol pa
siekė dabartinę padėtį, nes tai nu
pasakoti labai sunku.

Įdomūs redaktorių prisiminimai, 
bet man atrodo, kad dar įdomesni 
būtų tie, kuriuos parašytų buvę ad
ministratoriai ir platintojai. Jei sun
ku būdavo gauti rašinių, tai nepaly
ginamai sunkiau būdavo administra
toriams surinkti pinigus ir gauti 
skelbimų. Jei pirmaisiais „Skautų 
Aido" gyvenimo metais kas duodavo 
laikraščiams skelbimą, tai tik ma
nydamas atliekąs tokią pat pareigą, 
kaip ir vargšui auką duodamas.

Mes esame dėkingi tiems žmonėms, 
kurie pirmaisiais „Skautų Aido" gy
venimo metais jį tvarkė (redagavo ir 
administravo) ir parodė savo tikslo 
siekdami tokį nepaprastą pasišven

timą, kuris mums turėtų būti pa
vyzdžiu. Tačiau ne vien jiems turi
me būti dėkingi. Yra dar daug žmo
nių, žymiai prisidėjusių prie „Skau
tų Aido" kūrimo. Jų yra tiek daug, 
kad suminėti neįmanoma.

Kadangi mes kalbėdami apie pir
muosius laikraščio gyvavimo me
tus visuomet pabrėžiame juos buvus 
labai sunkiais, atrodytų, jog dabar 
yra jau tokie geri laikai, kad geres
nių ir nebereikia. Taip nėra. Da
bartinis „Skautų Aido" kelias taip 
pat nėra rožėmis klotas, nors jo ir 
negalima lyginti su buvusiuoju.

Redaktoriui, ačiū Dievui, neberei
kia taip medžioti bendradarbiuš, 
kaip tai turėjo daryti pirmieji re
daktoriai, bet administratoriui ir 
šiandieną nelengva. Nors dabar pre
numeratorių ir nemaža turime, ta
čiau gaunamo iš jų mokesčio laik
raštį leisti neužtenka. Administra
cija turi skaitytis su kiekvienu cen
tu, o dėl to redakcijai tenka atsisa
kyti nuo daugelio sumanymų laik
raštį patobulinti.

Ką mes galėtumėm pasakyti „Sk. 
Aido" 15 metų sukakčių proga? Mes 
pirmiausiai norime nuoširdžiai pa
dėkoti visiems žmonėms, kurie per 
tą 15 metų savo darbu ar pinigu 
prisidėjo ir tebeprisideda prie „Sk. 
Aido" augimo ir tobulėjimo. Norą 
teturime vieną, būtent, kad laikraš
čiui švenčiant 20 metų sukaktis visi 
skautai ir skautės būtų ne tik jo 
skaitytojai, bet ir prenumeratoriai.

Pakitėjimai mūsų tautos gyveni
me, įvykę „Skautų Aidui" žengiant į 
šešioliktuosius savo gyvenimo metus, 
uždeda jam daug naujų pareigų. 
Stovėdamas mūsų laisvės ir nepri
klausomybės sargybinių eilėse „Sk. 
Aidas", visų Lietuvos skaučių ir 
skautų remiamas, savo pareigas tin
kamai atliks!

K. Pran. Inčiura.

oddotnui Jakštui mitais
Lucerna ordens et lucens.

(Šv. Raštas).

Mes ne savo ugnimi žėruojam, 
Mes ne sau aplinkui šviesą liejam.

(A. Jakštas. Jo epitafija).

Toks menkas ir silpnas atrodė tas kūnas, 
Garbingasai vyras toks prastas, kuklus. 
O buvo dvasia jis tikriausias galiūnas, 
Parodęs veiklumo tikrus stebuklus!

Jis auštant pakilo ir kėlė artojus,
Jis šaukė į darbą tėvynės vaikus, 
Jis žengė į darbą, vargus ir pavojus 
Ir skelbė ateisiant šviesesnius laikus.

Su lyra ir knyga į mūši jis ėjo, 
Nestigo jam meilės, drąsos ir jėgų;
Pureno dirvonus ir grūdus ten sėjo, 
Nepaisydamas didžiausių kliūčių.

Mylėdamas groži, neapkentė melo, 
Žalingų idėjų, klaidingų minčių, 
Sijojo ir skyrė vis grūdą nuo pelo 
Ir rovė kūkalius šalin iš kviečių.

Jis skambino lyra, jis pūtė trimitą, 
Kai trupino pančius jauna Lietuva. ..
Štai ruošias mūs' saulė jau kopt į zenitą,— 
Aukštai plevėsuoja Vyties vėliava! —

Jo darbas ir prakaitas, dirvos apartos 
Duos gausųjį vaisių tuojaus;
Ir ką jis pasėjo, tą naujosios kartos, 
Kiti darbininkai dar piaus! —

Išvys laimingesnį, šviesesnį rytojų, 
Regės jie kitokius tėvynės laikus, 
Dėkingos minės tąjį vadą artojų, 
Kurs pirmas pureno apleistus laukus.

Bet mes kuomi pagerbsim didvyrį senelį, 
Kokius ant jo kapo uždėsim vainikus? — 
Juk vystą laurai atlygint negali
Už viso gyvenimo trūsą ir vargus!

„Nereikia nei trukšmo, nei žalio vainiko, 
Skambių ditirambų, tos pompos, garbės!“ 
Tokį testamentą jis vykdyt paliko, 
Tegul amžinoji jam Saulė žibės! ..

Tik tuo tepagerbsime kuklųjį vyrą, — 
Jei imsim jo arklą, jo knygą ir lyrą 
Ir galingi, šarvuoti mokslu giliu, 
Žygiuosime jo nužymėtu keliu!

§TAI, JAU IR 12 „SKAUTYBĖS“ NUMERIS!
^Tautinė sukaktuvinė stovykla ne už kalnų. 

Ji lipa mums jau ant kulnų. Šitai geriausiai jau
čia bet kurio vieneto vadas.

Reikia ruoštis. Tuntininkas laukia nurody
mų, kaip ir kas bus daroma. Draugininkas laužo 
galvą, norėdamas ką įmantresnio Basaniaus šile 
parodyti.

O 12 „Sk.“ numeryje, be kitų dalykų, ir 
draugininkas ir tuntininkas kaip tik ras čia su
minėtais klausimais gan daug medžiagos, pav., 
apie skautų darbų parodą, apie rankų darbus 
draugovės sueigose (besiruošiant II T. S.) ir t. t. 
ir t. t.

Tuo tarpu, pasirodo, kad daugely vietų ma-
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žai kas tegauna „Skautybę“ (ž. „Skautybės“ 12 
nr. 79 p.). Tik Klaipėdos ir Kretingos tuntuose 
šimtui skautų ateina daugiau, kaip po 10 eg
zempliorių. Kitur — vos po 5—4, Vilkaviškio, 
Trakų ir Rokiškio tuntuose — tik po 2, o Uk
mergės tunte — 0,9.

Mažoka. Sėkmingai draugovės veiklai reik
tų, kad bent 3 „Skautybės“ egzemplioriai aplan
kytų kiekvieną draugovę.

Jei Jūsų draugovėje to dar nėra, pasisten
kite tat padaryti. Jūs, be abejo, jau prenume
ruojate „SKAUTŲ AIDĄ“. Tad, nurodę savo 
pavardę ir adresą, kuriuo gaunate „Sk. Aidą“, ir 
atsiuntę 2 lt., gausite „Skautybę“ per visus 1938 
metus.
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Koks buvo „Skautų Aido“ ligšiolinis kelias

ffiuwuLSUjyu Kodua-ktoh:n atsuniy\imai

Ig. Tomašauskas

Kaip gimė „Skautų Aidas"
Sunku dabar kalbėti apie senus lai

kus, o dar sunkiau suprasti tūlam tas 
visas aplinkybes ir darbo sąlygas, kai 
kūrėsi pati sąjunga, draugovės ir skau
tiška spauda. Nors, rodos, 15 metų ne 
kažin koks laikas, tačiau skautų orga
nizacijoj darbo sąlygos tiek pakitėjo, 
kad ir šešėlio nerasi to, kas buvo anks
čiau. Juk ne paslaptis, kad anais lai
kais dažnas kuris mokytojas, o taip pat 
gimnazijos vadovybė, šnairomis žiū
rėdavo į besikuriančius skautų būre
lius. Maža, dar pasakysiu, šnairuoti, 
bet blogiausia tai tos kliūtys, suvar
žymai ir net persekiojimai, kurie ly
dėdavo kiekvieną anais laikais skautų 
žingsnį. Šiandien, jau kaip žinom, vi
sai kitaip. Šiandien visokiam skautų 
darbui yra atviros durys: skautai ger
biami, skautai remiami (kaip organi
zacija).

Apie anuos laikus galima, gal būt, 
daug ką prirašyti, bet šiandien tatai 
nebebus tiek svarbu ir įdomu. Malo
naus Jūsų redaktoriaus vyr. sktn. K. 
Lauciaus paskatintas, perverčiu kelis 
puslapius atsiminimų iš tų laikų, kaip 
gimė „Skautų Aidas“.

Sunku rašyti, prisipažinsiu, seni 
laikai. Ne ką jau tiek daug ir atsime
nu; pagaliau, nebegaliu tokiu įkarščiu 
rašyti, kaip kad anakart karštai to dar
bo ėmėmės. Tenepyksta brangūs skai
tytojai, kad jiems pakartosiu tai, ką 
kitą kartą, gal būt, kas iš jų yra apie 
tai skaitęs. Tik šia proga noriu pa
stebėt, kad spausdintam „Skautų 
Aidui“ leisti mintis — kaip šiandien tą 
gerai atsimenu, — ne mūsų, skautų, 
tarpe yra gimusi, bet ją davė atva
žiavęs amerikietis p. Mickevičius, apie 
kurą dabar jokių žinių neturiu. Visa, 
ką noriu rašyti, buvo tikrai, todėl ven
giu bet kurių pagražinimų. Tad pra
dedu.

Puiki idėja.
Plušu, skubu spausdinti Šiauliuose 

leidžiamąjį šapirografuotą laikraštėlį 
„Skautas“.

Vakaras jau nebetoli, o spausdinti 
dar geras šmotas liko. Draugai seniai 
jau laukia, sporto aikštėj susirinkę, 
šviežio „Skauto“. Na, ir pačiam norisi 
pasportuot. Anądien atvažiavęs dr. 
Eretas parodė daug žaidimų ir gražių 
pratimų.

— Kad tik niekas nesutrukdytų, — 
pamaniau ir vėl dirbu.

Šio rašinio autorius sktn. I. Tomašauskas, 
redagavęs 3—16 ir 30—34 numerius. Jis 

yra ir vienas laikraščio įkūrėjų.

Staiga į duris kažkas pabarškino.
— Še, kad nori! — murmtelėjau po 

nosimi.
— Prašau! — šūktelėjau, ir pasi

lenkiau kelti nukritusį iš to strioko 
lapą.

Pakėlęs jį, išvydau prieš save jau 
bestovintį nepažįstamą žmogų. Iš rū
bų ir skusto veido išsyk supratau, kad 
turiu reikalo su kažin kokiu ameri
kiečiu.

— Ką gi, tamsta, iš manęs dabar 
nori? — buvau beišsižiojąs klausti ne
pažįstamojo, bet laiku susipratau, kad 
tai neskautiška ir, paraudęs iš gėdos, 
nuleidau akis žemyn.

Nepažįstamas vienok buvo džentel
menas ir nudavė nieko nematąs.

— Tai gal tamsta p. T. sūnus? — 
paklausė jis.

— Taip, aš.
— Ar tėvelis namie?
— Ne, nėra. Bet, kaip tamstos ... 

ė-ė-ė...?
— Mickevičius! — suspėjo save 

perstatyti svečias.
— Aha! — ir čia prisiminiau, kad 

išeidamas tėvelis sakė, jei ateisiąs ame
rikietis, prašyt truputį palaukti.

Paprašęs svečio atsisėsti, pats, kad 
nebūtų svečiui taip nuobodu, surinkau 
spausdinamojo laikraščio sąsiuvinėlį ir, 
įteikęs jam, prašiau skaityti. Svečias 
buvo visai patenkintas, o aš, nieko ne
laukdamas, spausdinau toliau.

Netrukus svečias ėmė pasakot apie 
Amerikos skautus; pasirodė, gerai šią 
organizaciją pažįstąs. Pagaliau, bevar
tydamas laikraštėlį, staiga paklausė:

— Na, o kodėl, pasakykit, jūs ne
leidžiat spausdinto? Juk tai tiek var
go ir taip nepatogu.

„Spausdintą, spausdintą?...“

— Hm... Mes, pone, tam neturim 
lėšų, — drąsiai atsakiau svečiui. — 
Mūsų skautų asociacija (tąsyk ji taip 
vadindavosi) neturtinga ir todėl reikia 
pasitenkinti tuo, ką galim patys iš
leisti.

— Ne lėšų reikia, bet noro, tik no
ro. .. — tarė jis, ir, kaip matai, ištrau
kęs iš kišenės piniginę, išėmė 1000 
auksinų (tuomet dar buvo gana aukš
tas kursas) ir padėjo ant stalo.

— Šit pradžiai. Atsiras kitų, kurie 
taip pat paaukos... — pridūrė.

Aš jaučiausi lyg trenktas. Visam 
tam nieku būdu negalėjau įtikėti; visa 
atrodė lyg sapne. Bet tai buvo iš 
tikrųjų.

— Ačiū, ačiū... ir dėkui — vos te
galėjau ištarti, susipindamas žodžiuose.

— Dėkoti nereikia. Tai kiekvieno 
piliečio pareiga padėti Lietuvos jau-, 
nuoliams auklėtis.

Aš padaviau lapą pasirašyti.

Sugrįžo tėvelis.
Nebesitverdamas iš džiaugsmo, su

griebiau kiek buvo atspausdintų laik
raštėlių ir, mandagiai atsiprašęs ir dar 
sykį padėkojęs svečiui, galvatrūkčiais 
sprukau per duris.

„Kodėl jūs neleidžiat spausdinto ... 
spausdinto... spaus...“ — kartojau 
bėgdamas sporto aikštėn pas savo 
draugus.

II.
Mintis bręsta.

Ruduo.
Sykį mudu su Vaciu Baniuliu grį

žom iš Gubernijos per „kazarmes“, 
Šiaulių linkui.

Saulė leidosi. Paskutinieji jos spin
duliai, dar sykį švystelėję, apipylė rau
dona spalva namų stogus, medžius, 
kraštelį palšojo debesėlio ir, nebetekę 
jėgos, geso, grimzdami už tamsaus 
miško šešėlio.

— Zinai, Vacy, — tariau, — ar ne
būtų mums reikalo leisti Šiauliuose 
spausdintą skautų laikraštėlį; ne tiek 
jau brangiai apsieitų... — ir, papasa
kojęs nuotykį su p. Mickevičium, lau
kiau Vacio nuomonės.

P. Mickevičiaus auka ir skatinimas 
leisti spausdintą laikraštėlį mudviem 
smarkiai įstrigo į galvą.

Klausimas buvo tik piniginis. Su 
šita auka ateity visą laiką leisti neiš- 
tęsėsim.

— Baikos! Draugovės pastatys po
rą vakarų ir užteks, o vėliau bus ge
riau— — tarė Vacys.
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.Sutarėm. Mintis gimė; netrukus tu
rėjo gimti ir darbai.

m

Paruošiamieji darbai.
Technikinių klausimų buvo daug: 

formatas, laikraštėlio vardas, derybos 
su spaustuve, bendradarbiai. Susirin
kom visi „vyresnieji“: Vacys Baniulis, 
Alg. Januškevičius, Alg. Jakševičius, 
Ild. Stanevičius ir aš.

Tuo tarpu formatas buvo nusista
tyta leisti 8 puslapių. „Skautų Aido“ 
pavadinimas buvo pasiūlytas Alg. Jak- 
ševičiaus ir priimtas. Pigiausia spaus
tuvė iš susirašinėjimo pasirodė Biržuo
se. Redaktorius vienu balsu buvo iš
rinktas Vacys Baniulis. Man teko va
žiuoti į Biržus tartis su spaustuve ir 
vežti medžiagą. Medžiaga buvo ne
gausi. Kun. VI. Mažono str. — „Idealų 
katalogas“, Vyt. Jakševičiaus (dabai1 
rašytojas, pasirašąs Vyt. Alantu, „Lie
tuvos Aido“ vyr. redaktorius),—„Šak
nys „Budėk“, Vacio Baniulio vertimai 
„Pūgoje“ ir „Šmėklų namas“, mano — 
„Stovykloj“ ir kt. Žodžiu, išėjo taip, 

, kad pirmam laikraščio numeriui pri
trūkome medžiagos ir todėl paskutinio 
puslapio pusė liko tuščia.

Na, bet tiek to. Tęsiu toliau.
Pasiruošęs kelionėn važiavau į 

Biržus.
IV.

„Važiuojam!“ ... j Biržus.
— Biržai!—„samovarėliui“ (trauk.) 

sustojus šūktelėjo tarnautojas. Visi 
išlipom. Prieš akis lyguma ir keletas 
namelių.

— Na, tau ir miestas, — pamaniau 
ir nurioglinau miestan ieškoti spaus
tuvės.

Spaustuvėj sutikau vokietuką, su 
kuriuo vos galima buvo lietuviškai su
sikalbėti. Dėl laikraščio susitarėm. 
Kainuos 70 litų ir dar kiek atsiuntimas.

— Tik, žiūrėkit, kad kovo 1 d. tik
rai išeitų, — priminiau išeidamas.

— O ja, bus gut! — atsakė spaus
tuvininkas.

Dėlei tų pačių priežasčių turėjau 
Biržuose apsinakvot. Kambarys, kurį 
nusisamdžiau „Mūzos“ viešbuty nak
vynei, buvo šaltas, drėgnas ir be švie
sos. Be to, lovoj atsigulęs radau nau
jų „Mūzos“ prietelių.

Kai atvažiavau namo, mama, pa
žvelgusi į mano kelionės marškinius, 
net nusigando, ir tučtuojau liepė man 
eiti pirtin. Ką darysi, mamos reik 
klausyti.

V.
„Skautų Aidas“ gimė.

— „Aidas“ išėjo! — šūktelėjo sykį 
atėjęs gimnazijon Vacys Baniulis, — ir 
ištraukęs iš portfelio „Sk. Aidą“ pa
davė man, įsakydamas kol kas niekam 

nerodyt. Su godumu permečiau jį aki
mis nuo pradžios iki galo.

-— Bet kodėl nerodyt? — nustebęs 
iš sykio paklausiau jo, bet pamatęs vir
šely datą „Kovo 1 d.“ supratau, kad 
dar per anksti jis platinti.

— Aha, dar per anksti... — tariau.
Bet dalykas buvo visai kitoks. Mu

du su Vaciu klydom, manydami, kad 
nusiųstas apskrities viršininkui prane
šimas apie „Sk. Aidą“ patenkins jį. 
Kaip ten buvo, taip, bet „Sk. Aidas“ 
buvo konfiskuotas ir uždraustas pla- 
tint, o „ponui“ redaktoriui teko namų 
areštas už neteisėtai išleistą laikraštį, 
nepadėjus jame net savo parašo. Pa
dėtis buvo kritinga. Redaktoriui rei
kėjo išgauti leidimas ir ištikimybės liu
dijimas; visa tai užsitęsė gana ilgai. 
Išspausdinta data seniai praėjo, o „Sk. 
Aido“ numeriai vis tebegulėjo neišpla
tinti. Nežinia, kaip būtų buvę, jei ne 
geri žmonės valdžios viršūnėse. 1923 m. 
kovo 14 d. buvo suteiktas leidimas pla
tinti „Sk. Aidą“.

Bet kas daryti su data? Pavėluota 
dviem savaitėm.

Kaina 15 centų.

Skautų Aidas
Mėnesinis Skautų literatūros laikraštis, 

leidžiamas Šiauliuose.
ŠIAULIAI, Turgaus g-vė 12.
giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiMiiHiiiiiiuiiiiin 

Skelbimų kaina:
= a
| petito eilutei ... 20 centų. | 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiuiHiiiiiiiiuiiiiiun

1 Nr. | Šiauliai, 1923 m. kovo 15d. Į 1 metai.

Redakcijos ir administracijos adresas:
UIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIlllltlIlIlIlIlIlKlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlie

Prenumeratos kaina:
= 6 mėn.............................t litas
S 3 mėti.............................— 50cnt. |
5iiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiniiiiiiiim

Nuo redakcijos.
Skautų Vyriausiajam Stabui leidus, 

Šiaulių XIII ir XIV skautų draugovės, su
rinkusios šiek tiek skautiškos literatūros, 
pasistatė sau tikslu, išleisti Šiauliuose skau
tų laikraštį. Turėdami omenyj, duoti dau
giau žinių skautams ir plačiau supažindinti 
visuomenę su skaurybe ir jos judėjimu 
Lietuvoje.

Redakcija imdamosi šio darbo, stato 
sau už pareigą tolintis nuo partyvės po
litikos, kuri dabar Įsivyravusi, naikina 
visuomenėje pasyvias pažiūras ir ją paga
liau priveda prie neapykantos. Nusitolinę 
nuo |os, mes visgi stengsimės, kiek ga
lima paįvairinti leidžiamojo laikraščio tu
rinį, sugretindami teoriją su praktika.

Talpinsime taipogi žinių apie savo 
darbuotę, t. y. skautų kroniką, kurioj bus 
nurodoma vyriausiojo ir mūsų štabo pra
nešimai, veikimai ir t. t

„Skautų Aidas“, prašant Šiaulių L. 
G. Ir Sp. Feder Vytauto skyriui, turės 
minimame laikraštyje savo skyrių, kuria
me bus talpinama Skyriaus darbuotė ir 
centro valdybos pranešimai

Atsiradus neaiškumų ir klausimų vi
suomenėje, „Skautų Aidas“ turės savyje

Taip atrodė pirmojo numerio pirmasis puslapis.

— Žinai ką? — tarė Vacys. — Pa- 
imkiva penkiukę ir pristatysim prie 
„1“: bus kovo 15 d.

Vacio pasiūlymas buvo aiškiai pri
imtas. Netrukus gavom iš spaustuvės 
„5“ ir „t. b.“ (nes apysaka „Šmėklų 
namas“ nebuvo užbaigta, o gale nie
ko nebuvo pažymėta) raides.

Tą vakarą pridėję raides, išsiskirs
tėm namo, džiaugdamies, kad „Skautų 
Aidas“ išeis vis dėlto savo laiku.

Rytą, kovo 15 d., Šiaulių gimnazi
jos moksleivija skaitė „Skautų Aidą“.

— Viskas gerai, kas gerai baigiasi, 
— tarė man priėjęs po pamokų Vacys.

— Taip. Man nepaprastai smagu po 
visų tų įvykių! — tariau sukdamas na
mų link.

— Na, bet budėk!
Aš atsakiau tuo pačiu ir mudu, 

stipriai paspaudę viens kitam rankas, 
išsiskirstėm. ..

Atsigulus, kai snaudulys ėmė ma
ne slopinti, sąmonėj kartojosi neaiškūs 
žodžiai... „spausdintą... spausdintą... 
spaus...“

klausimų dėžutę, kurioje pasistengs išgvil
denti liečiamus skautybę neaiškumus.

Leisdami šį laikraštį, nėra abejo, ti
kimės ir iš visuomenės pusės, jogei ji ne- 
neapleis mūsų šiame idėjiniam darbe; o 
sukaupę bendras jėgas, kaip materiales, 
taip ir morales, lengvai galėsime tęsti 
pradėtąjį darbą!..

Budėk! Redakcija.

Idealų Katalogas.
Žmonės daug ginčijasi tarp savęs 

del įvairių dalykų, bet visi sutinka, kad 
nej vienas asmuo neapsieis be tam tikro 
prisiekimo, dvasios krypsnio, nusistatymo. 
Tas svarbiausias, galutinas siekinys, kurin 
nukreiptas yra visas žmogaus, veikimas, 
vadinasi idealu.

Tik deja, tame yra keblumas, kad 
galutinas idealas neaiškiai šviečia kiekvie
nam asmeniui. Todėl tokia daugybė įvai
rių idealų, idealėlių, tokia nuomonių dau
gybė del jųjų! Čia galėtume parašyti ištisą, 
ilgą idealų katalogą!

Kokie gi yra skautų idealai?
Skautų idealų katalogą lengva susta

tyti iš jų įstatų. Bus tai: 1) Ištikimybė duo- 
tąjam žodžiui. 2) Ištikimybė Dievui Ir tė-
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VI.
Pasėlio grūdai.

Biržų spaustuvė buvo neparanki ir 
mes turėjom persikelti į Šiaulius. Ta
čiau čia vietoj spausdinimo kaina atsi
ėjo su viršum 200 litų. Pinigai už 
„Skautų Aidą“ plaukė visiškai silpnai, 
todėl, man perėmus nuo 3 Nr. 1923 m. 
V mėn. redaguoti „Sk. Aidą“, kasoj vi
siškai nebeliko pinigų. Vienok ir čia 
buvo rasta išeitis. Šiaulių skautai 
miesto parke suruošė pirmą didžiulę 
sporto šventę ir gegužinę, kuri davė 
didelį pelną — apie 500 litų. Tiek pi
nigų turėdami, buvom visiškai drąsūs.

Tų pačių metų vasarą Kaime įvyko 
I-ji Lietuvos skautų stovykla, kurioje 
iš Šiaulių teko dalyvauti man vienam. 
Stovykloje skt. Šenbergas vedė dery
bas, kad „Sk. Aidas“ pasidarytų vyr. 
skautų štabo oficiozu ir tam reikalui 
buvo pažadėta iš centro lėšų. Siūly
mas buvo priimtinas, nes mes patys 
buvom pritrūkę lėšų. Todėl, pradedant 
1923 m. rugsėjo m. 5 Nr., „Skautų 
Aidą“ leidžia vyr. skautų štabas, tačiau 
laikraštis paliekamas spausdinti ir re
daguoti šiauliečiams. Šitaip man reda
guoti teko iki 1924 m. spalių mėn. 
8(16) Nr. įskaitytinai (14 numerių). 
Po to redagavimą perėmė V. Čečeta ir 
vėliau V. Baniulis.

Vieni pirmųjų ir aktingesniųjų ben
dradarbių buvo kun. VI. Mažonas, p. 
Karolis Dineika, Šiaulių gimnazijos 
mokyt, p. J. Rimkus, p. Barzdžius ir 
kiti.

Atgal grįžti prie šio darbo man te
ko gerokai vėliau — 1927 m. Mat, nuo 
1926 m. birželio iki 1927 m. sausio mė
nesio „Skautų Aidas“ padarė didžiulę 
pertrauką, neišeidamas net visą pusę 
metų.

Gaila buvo 1923 m. pradėto darbo. 
O, be to, ir provincijos skautai rėkte 
rėkė „Skautų Aido“. Laimei pasitaikė 
man latvių skautų žurnalas „Uguns- 
kurs“, kurio formatas buvo toks pat, 
kaip dabar „Sk. Aido“. Ligi tol „Sk. 
Aidas“ buvo perpus mažesnio formato. 
Kilo mintis ir mums išleisti nors iš pa
viršiaus „tikrąjį“ žurnalą. Sudaręs re
dakcinę kolegiją iš a. a. Jurgio Merkio 
ir Alg. Jakševičiaus (tąsyk mokėsi me
no mokykloj), ėmiausi vėl redaguoti 
„Skautų Aidą“. Alg. Jakševičius pats 
savo ranka piaustė iš linoleumo virše
lius bei iliustracijas, o Jurgis Merkis 
darė vertimus, rašė feljetonus ir pan. 
Pirmas šitaip performuoto „Skautų 
Aido“ numeris išėjo 1927 m. sausio 
mėnesį. Tokių numerių aš redagavau 
penkis, o vėliau jį redaguoti perėmė 
a. a. Jurgis Merkis.

Po penkiolikos metų
Tikra bėda su tais redaktoriais. 

Jei šiuo momentu paklaustų manęs, 
kas yra blogiausias žmogus pasau
ly, tai nedvejodamas atsakyčiau — 
redaktorius. Klausite kodėl? Tuoj 
atsakysiu. Sučiupo mane „Skautų 
Aido“ redaktorius — parašyk jam 
atsiminimus, kaip redagavai „Sk. 
Aidą“. Esi pirmas redaktorius, tai ir 
rašyk.

Pirmiausiai aš esu didelis atsimi
nimų rašymo priešas. Viena, kad 
žmogaus gyvenimas yra perdaug 
margas ir visokie atsiminimai, suža
dindami dar daugiau atsiminimų, ne- 
visuomet linksmai nuteikia. Antra, 
nesijaučiu toks senis, kad tik atsi
minimais gyvenčiau. Trečia, nesu 
tiek kobrus, kad viską tiksliai prisi
minčiau. Ir, svarbiausia, kad atsimi
nimai priverčia gyventi praeitimi, 
temdo žvilgsnį į ateitį, o dar taip 
norėtųsi ateitimi gyventi.

Kaip redagavau „Skautų Aidą“, 
net nemėginsiu pasakoti. Duosiu tik 
vieną kitą sausą faktelį ar datą. Bu
vau tada 17 mt. amžiaus „vyras“. 
Buvau „Vytauto“ draugovės Šiau
liuose draugininkas ir priklausiau, 
tur būt, tuzinui kitų organizacijų, 
kuriose buvau „cinų“ tarpe. Dėl 
vaizdo pilnumo galiu dar pridėti, kad 
sėdėjau šeštos klasės suole, ir man 
(kaip ir jums, sesės, broliai) grėsė 
visokie pažymiai.

Draugovės kasoj dažniausia švilp
davo vėjas. Jokių pašalpų niekas ne
davė. Visuomenė skautų nepažino, 
vadino juos „plikakinkiais“, „šnipu- 
kais“ ir kitaip. Jokios skautiškos li
teratūros, jokio gerai skautybę su
prantančio ir mus užjaučiančio žmo
gaus neturėjome. Buvome tik mes 
— skautai — ir kilni skautiška idėja. 
Jei tada Lietuvai gimė skautai ir iki 
šiai dienai sėkmingai garsina svetur 
Lietuvos vardą, tai yra pasekmė tos 
milžiniškos kovos, kurią vedė pir
mieji skautų kūrėjai Lietuvoje — 
vaikai. Mes, vaikai, norėjome būti 
skautais, norėjome likti gerais pilie
čiais, gyvenome Mafekingo dvasia, 
nes ir Lietuva tada buvo dar Mafe- 
kingas.

Norėjome spausdinto laikraščio. 
Taip, spausdinto. Jums, broliai, se
sės, juokas ima pažvelgus į pirmąjį 
„Sk. Aido“ numerį. Mažytis, papras
tutis, neįdomus. Taip, dabar gera 
juoktis. Visur yra spaustuvių. Kiek
viename mieste yra žmogus, kuris 
gerai skiria korektūrą nuo karika
tūros, žino, kad reikia rašinius rašy
ti ne į sąsiuvinį, bet vienoje lapo pu
sėje, na, ir kitas prašmatnybes. Aš

apie tai visai mažai težinojau (gim
nazijoj tuo metu net lietuvių kalbos 
mokytojo nebuvo). Žinojau viena — 
reikia laikraščio. Tiesa, turėjau 
draugu. Vienas jų buvo Tamošaus-

Šio rašinio autorius sktn. Vacys Baniulis, 
pirmasis „Skautų Aido“ redaktorius, re
dagavęs 1—2 ir 24—29 numerius. Jis taip 

pat yra vienas laikraščio įkūrėjų.
kų Ignacas, vikrus, plonas bernio
kas (tik dabar kažkodėl sustorėjo), 
kuris visą laiką mane šiuo klausimu 
udino; tik nepamanykit, kad Igna
cas buvo už mane daug gudresnis. 
Oi, ne! }

Taigi, broliai, sesės šeštokai, sės
kit į mūsų kėdę ir leiskit laikraštį. 
Pamėginkit, suprasite mūsų padėtį.

Visa laimė, kad mudu su Ignu, 
kaip ir visi to laiko skautai, smarkiai 
sirgom. Tuo laiku buvo labai papli
tus tarp skautų epideminio pobūdžio 
liga. Nežinau, gal su ja dabar me
dicinos mokslas šiek tiek susitvarkė. 
Jos simptomai — nerami dvasia, ko
vos noras, kliedėjimas, neramūs sap
nai. Ją sukelia idealizmas, o ji va
dinasi entuziazmu. Ši liga ir buvo 
pirmasis „Skautų Aido“ redaktorius 
ir leidėjas. „Jis“ turėtų ir atsimini
mus parašyti. Bet, deja, tie laikai 
praėjo. Reikia bent jų aidą sukelti!

Patys neturėdami jokių žinių, ra
šėm, taisėm, iš Šiaulių į Biržus „sa- 
movarėliu“ spausdinti vežėm, „nele
galiai“ išleidom*), už ką vienintelį

i]

J

j

■

*) Nebuvo gautas apskrities virši
ninko leidimas laikraštį išleisti ir už 
tai man, kaip redaktoriui, teko „at- 
pakutavoti“.
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kartą savo ramiam gyvenime buvau areštuotas. Bet kai išvydom gimusį laikraštį, mieli skaitytojai, pavedu jūsų iniciatyvai meniškai įsivaizduoti mūsų džiaugsmą.Dabar, po penkiolikos metų, prisipažinsiu atvirai, malonu pažvelgti į tą „seną“ praeitį ir konstatuoti, kad šis darbas buvo laiku pradėtas, kad jis buvo reikalingas, nes nemirė, gyvena ir, atrodo, turi gražią ateitį.Kaip pirmasis „Sk. Aido“ redaktorius, laikraščiui sulaukus 15 metų, nuoširdžiai linkiu jam ilgiausių metų. Kad jis ateity gyvuodamas turiniu ir forma taip tobulėtų, kaip iki šiol tobulėjo.Baigęs vaiko ir pradėjęs jaunuolio amžių, kupinas jaunatvės entuziazmo, skautiška dvasia šarvuotas, skautų mylimas Aidas tevedie esamą ir būsimas skautų kartas į gražią skautybės ir Lietuvos ateitį. Kilnus skautybės kūrėjo šūkis Die
vui ir Tėvynei, harmoningai jungiąs kilniausi idealą su žemiška tikrove, „Skautų Aido“ puslapius puošdamas, tikrai užtikrins jam ilgą ir garbingą ateitį. Sktn. V. Baniulis.

Dešinėje — pirmojo „Skautų Aido“ vedamojo straipsnio originalas. Straipsnis rašytas sktn. I. Tomašausko. Rankraštį iki šiol išsaugojo pirmasis redaktorius V. Baniulis (žiūr. sukakčių pobūvio aprašymą
114 pusi.).

Penkiolika metų — daug laikoPenkiolika metų yra daug laiko. Per tiek metų pasaulyje įvyksta didelės permainos. Ir Napoleono epo- ka tetruko vos penkiolika metų, nors pakeitė visą Europos veidą ne vien politiškai, bet ir paliko jame visą eilę kitų gilių permainų.Todėl turiu suprasti „Sk. Aido“ redaktoriaus nepermaldaujamą reikalavimą, kad būtinai parašyčiau, nors ir paskubomis, iš penkiolikos metų perspektyvos laikraščiui, kurio įtaka jaunosios Lietuvos jaunimui šiandien jau gali būti įvertinama kaip viena didžiausiųjų ir teigia- miausiųjų.

Šiandien jau juntame visose Lietuvos gyvenimo srityse skautų eiles išėjusios kartos veiklą. Jei toji karta dar neturi to brangaus gyvenimo patyrimo, kuriuo gali džiaugtis Lietuvą į nepriklausomybę atvedusioji vyresnioji karta, tai vis dėlto vyresnieji jai pripažįsta jau ir šiandien daug teigiamų bruožų: patriotizmą ir visuomeniškumo jausmą, tvirtą krikščionišką moralę ir discipliną, didelę iniciatyvą ir aktingumą. O pasitikėjimu savimi bei ateitimi ši karta net ir išsiskiria iš vyresniosios. Ar to pasitikėjimo ne per daug? Jei jis yra pagrįstas sąmoningu jaunosios Lietuvos jėgų sustiprėjimo jutimu ir nuoširdžiu lo-

P. TARASENKA

PERKŪNO
APYSAKA

PEREITAME NUMERY BUV01 
Vykdami j Kernavę mokslininkai Žąslių apylinkėse 
apžiūri akmenį, vadinamą „Velnio sostu“. Mailius 
išaiškina Vytautui, kodėl kai kurie akmens vadi
nami velnio ir Panelės Švenčiausios akmenimis if 
kaip atsirado juose „velnio pėdos“. Taip pat pa
aiškėja ir „Perkūno kirvelių“ atsiradimo paslaptis. 
Atvyksta į neolito gadynės sodybą Mitkiškių km., 
kur randa senovės liekanų, rodančių, jog jau 5000 
metų, kai lietuviai čia gyvena.
4. DRAUGE SU MOKSLININKAIS.Papasakojo Mailius atidžiai klausančiam Vytautui, kaip visa Lietuva ne kartą buvo storais ledų klodais ilgai dengiama, kaip keitėsi jos oras, augmenija, gyvūnija. Kaip paskutinį kartą ledams ištirpus ir dar šaltam arktiškam orui esant, Lietuvos laukuose ganėsi milžinų mamutų ir šiaurės elnių bandos, kaip žmonės iš tolimesnių šiltesnių kraštų iš pradžių tik vasaromis lankėsi Lietuvoje ir medžiojo įvairius žvėris, o žiemai artėjant vėl traukėsi į šiltesnius kraštus. Ledams pasitraukus, oras Lietuvoje pasidarė šiltesnis, bujojo įvairi augmenija ir nors išnyko mamutai ir šiaurės elniai, bet atsirado daugiau kitos gyvūnijos. Tuo laiku žmonės jau pastoviau apsigyveno Lietuvoje. Kur nors sausesnėje vietoje prie upės ar ežero įsirengdavo savo sodybas.

— Štai vienos tokios sodybos trobesio pėdsakai, — pasakė nutraukdamas savo aiškinimus Mailius ir parodė Vytautui ryškiai geltoname smėlyje matomą didoką juodos spalvos apskritą aikštelę.— Argi tuomet trobesiai buvo apskriti? — teiravosi sekdamas jų pėdsakus Vytautas. — Kokie jie buvo?—■ Paprasti buvo trobesiai, — aiškino Mailius. — Trobesį sudarė smėlyje išrausta 3 — 5 mtr. platumo negili duobė, kuri iš viršaus buvo pridengta kartimis, o kartys dar velėnomis ar moliu pridengiamos. Tik šone buvo palikta žvėrių kailiu uždengta anga žmonėms įeiti, o viršuje — čiukuras dūmams išeiti. Trobesio viduryje buvo kūrenamas židinys, o aplinkui, ant šakų ar sausų žolių it žvėrių kailių, sėdėjo ir gulėjo žmonės.—> O štai ir to trobesio statybos liekana, — pasakė Mailius,- pakeldamas nuo smėlio deginto molio gabalą su aiškiomis karčių atspaudomis ir rodydamas jį Vytautui;Dabar buvc aišku, kad toje vietoje buVusi karčių palapinė iš viršaus buvo nutinkuota moliu; Matyti, kad ji sudegė, neš molinis tinkas gerokai apdegęs.—- Keletas tokių netvarkingai išmėtytų trobesių ir sudarė visą sodybą, čia gyvendami žmonės peiliams} yloms ir vilyčių smailgaliams titnagus skaldė, molinius puodus lipdėj juos įvairiais brūkšniais ir linijomis gražino. O tie molinių šukelių brūkšniai — ornamentai — yra tikri, chronologiški, sodybos laikotarpio įrodymai. Štai, tos šukelės tikros neolito gadynės liekanos, o tos, — parodė Mailius keletą kitų šukelių, — jau vėlesniųjų, žalvario gadynės, laikų. Rastos šioje sodyboje įvairių laikotarpių šukės parodo, kad joje labai ilgai ir pastoviai žmonės gyveno.— O tosios šukės, kurios be ornamentų ir tokios paprastos (į molį, matyti, skaldyto akmens trupinių įmaišyta), argi jos gali būti įdomios, kad renkamos? — stebėjosi Vytautas, kai profesorius prisirinko tokių šukių ištisą krūvą.
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jalumu vyresniųjų patyrimui, jis 
kaip tik vietoje.

Dar svetur nebuvo nei fašizmo, 
nei jokio kito panašaus politinio są
jūdžio, o Lietuvoje skautai, kartu 
su savąja spauda, kovojo ir iškovojo 
vado sąvokai garbingą vietą. 
Užuot pamėgdžioję kitus tvankiose 
patalpose posėdžiaudami, balsuoda
mi, diskutuodami, rinkdami valdy
bas, skaitydami teorinius referatus, 
skautai susirikiavo tobulesne tvar
ka: vadas vyresnis, tad skiriamas, 
ne renkamas; jis pedagogas, jam pa
klusnumas ir pagarba. Jis neturi ieš
koti savo valdžios šaltinio pataikau
damas valdomųjų masei. Vadas iš
veda jaunimą iš tvankaus kambario 
į tyrą orą, pažadina jį nuo žodžio 
į veiksmą.

Vakarų Europos kultūros patyri
mo skiepas — skautybė — pas mus 
gražiai prigijo ir net išsišakojo sa- 
vingomis organizacijomis. Juk bro
lių klaipėdiečių „Santara“, atrodo, 
daug suvaidinsianti jų tautiniame 
atgimime, taigi ir visos lietuvių tau
tos likime, yra skautų atžala; dau
gelis jos vadų yra išėję skautų eilių 
mokyklą. Lygiai ir visa eilė kitų or
ganizacijų turi glaudaus ryšio su 
Lietuvos skautų veikla.

Penkiolika metų pakeitė Lietuvą. 
Pakeitė josios veidą, bet dar labiau 
dvasią. Lietuva sustiprėjo. Bet Lie
tuvos geopolitinė vieta yra visoke
riopo atsparumo bandomoji vieta. 
Nuolat budėkime ir vis labiau stip- 
rėkime.

Viktoras Č e č e t a. Šio rašinio autorius sktn. V. čečeta, 
redagavęs 17—23 numerius.

PADĖKOS
Vilkaviškio jaun. skautų II draugo

vė ir jaun. skautų-čių mišri draugovė 
širdingai dėkoja visiems padėjusioms 
suruošti vakarą, įvykusį 1938 m. kovo 
mėn. 13 d. kino „Giedra“ salėje, o ypač 
p. Matulionienei už veikalo režisavimą, 
gimn. direktoriui p. Paliuliui — už lei
dimą naudotis gimnazijos patalpomis 
repeticijoms ir ponioms: Sajetienei, 
Nasvytienei, Tarasonienei, Petraitienei, 
Jakimavičienei, Rozėnienei, Šapirienei, 
Melnikienei, Ivanauskienei, Rauluševi- 
čienei, Girniukaitienei, Virbalaitienei, 
Lukšaitienei, Liaupsinaitei, Reinikerie-

nei, Šimkienei, Povilaitienei, Žemaitie
nei, Šnelienei, Ptakienei ir p. p. Fiše
riui, Tamuliui, Juodišiui ir kitiems 
mus parėmusiems. Rengėjai.

Alsėdžių skautų D. L. K. Gedimino 
draugovės draugininkas reiškia skau
tišką padėką p. Kirkutienei ir Telšių 
miškų urėdijos tarnautojams: J. Kul- 
biui, J. Dekeriui ir J. Stanevičiui už 
didelį pasidarbavimą ruošiant draugo
vės viešą vakarą, įvykusį š. m. vasario 
mėn. 27 d.

Draugininkas, vyr. skilt.
A. Vitkevičius.

Šakių Dr. V. Kudirkos dr-vės drau
gininkui mokyt. Bal. Laukaičiui ir vi
sai draugovei už pareikštą užuojautą 
nuoširdžiai dėkoju.

Psklt. Pranas Kušlikis.

Š. m. vasario mėn. 26 d. studenčių 
skaučių draugovė suruošė Kaime di
delį koncertą — balių. Baliaus pelnas 
skiriamas tautinei stovyklai.

Padėjusiems suruošti taip jaukų ba
lių: draugovės mecenatui 2 p. p. vadui 
p. Tumui, ponioms Ružancovienei, But- 
lerienei, Kolupailienei ir Povilonaitie- 
nei nuoširdžiai dėkojame.

V. D. U. Studenčių Skaučių Dr-vė.

— Šios šukės dar įdomesnės, kaip ornamentais papuoštos, 
— ramiai pastebėjo profesorius, — nes jos rodo, kad senovės so
dybos gyventojai labai gerai žinojo fiziką.

— Fiziką? — nustebo Vytautas. — Titnaginis peilis, ran
komis lipdytas puodas ir fizikos žinojimas yra nesuderinami da
lykai!

— Tai visai teisinga, — aiškino profesorius, — nors neolito 
žmonės ir nesimokė fizikos iš vadovėlių, bet praktiškai jau buvo 
daug fiziškų dėsnių patyrę ir tuo pasinaudodavo.

— Bet kurių fizikos dėsnių žinojimą parodo tos šukės? — 
teiravosi Vytautas.

— Reikia pasakyti, — aiškino profesorius, — kad tų laikų 
puodai buvo labai netvirti ir dažnai subirėdavo. Juose virti 
valgius ant ugnies, kaip mes, nemokėjo. Valgį šiaip gamindavo. 
Puodą pastatydavo ant žemės, apdėdavo jį aplinkui akmenimis 
ir apipildavo pelenais ir žemėmis. Į puodą įpildavo vandens, 
įdėdavo žvėrienos ir virdavo.

— Be ugnies? — stebėjosi Vytautas.

Neolito ga
dynės sody
bos vieta 
prie Mitkiš- 
kių km., ne
toli Kernavės

— Be ugnies, — aiškino profesorius, — kaitindavo židinyje 
akmenis ir juos į paruoštą su viralu puodą mesdavo. Keletą 
tekių akmenų įmesdavo, ir — prašau valgyti. Tam reikalui 
neolito gadynės žmogui ir reikėjo žinoti fiziką.

— Dabar suprantu, — pagaliau susiprato Vytautas, — smul
kūs akmens trupiniai, įmaišyti į molį, sustiprindavo jo atsparu
mą staigiems temperatūros pakitimams, kai į valgiui gaminti 
puodą įmesdavo įkaitintą akmenį. Mat, akmenų trupiniais ši
luma greičiau išspinduliuodavo ir puodas nesusprogdavo!

— Visai teisingai, — pabrėžė profesorius. — Taigi, jaunas 
drauge, dabar matai, kad ir neolito gadynėje žmogui teko daug 
galvoti, stebėti, kad galėtų šiek tiek savo gyvenimą palengvinti, 
padaryti jį gražesnį, šviesesnį. Štai ši šukė taip pat parodo fi
zikos dėsnių žinojimą, — pasakė profesorius, rodydamas Vy
tautui šukelę, kurios visas paviršius buvo žolių ar šiaudų brūkš
niais išspaustas.

— Dabar jau suprantu, kodėl puodo paviršius buvo išbrai
žomas ornamentais, — apsidžiaugęs sušuko Vytautas. — Juk 
tai taip pat ne vien pagražinimo sumetimais buvo daroma, bet 
svarbiausia todėl, kad brūkšniuotas puodo paviršius turėjo di
desnį plotą. Tai stiprindavo jo atsparumą, kada į tokį puodą 
su viralu įmesdavo įkaitintą akmenį.

Taigi, jau vien tik paprastos senoviškų molinių indų šukės 
ilgesnį laiką sulaikė mokslininkų dėmesį, o Vytautas džiaugėsi, 
kad sužinojo tiek daug įdomių tolimosios mūsų krašto praeities 
paslapčių. Bet vien tik titnago skaidinių ir šukių rinkimu 
mokslininkai nepasitenkino. Dar ilgai braidžiojo smėlyne ' ir 
kiekvienam žingsnyje atidžiai jį apžiūrinėjo. Kartu su jais sekė 
smėlį ir Vytautas. Dabar ir jis jau įprato stebėti. Vienoje vie
toje Vytauto dėmesį patraukė keista, lyg tyčioms netvarkingai 
smėlyje sumesta akmenų krūvelė. Pastebėjęs akmenis Vytautas 
nurodė juos mokslininkams.

— Tai įdomi vietelė! — pasakė profesorius, ir pasilenkęs
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Šio rašinio autorius pasktn. E. Zabaraus- 
kas, redagavęs drauge su a. a. pasktn.

Merkiu 35—45 numerius.

Susidūręs su dabartiniu „Skautų 
Aido“ redaktorium iš karto, nė kiek 
neabejodamas, nusprendžiau, kad re
dakcijoj arba jo privačiame gyvenime 
vyksta, arba turi įvykti, svarbūs daly
kai! Neapsirikau. Redaktorius, 
džiaugsmu virpančiu balsu išdėstęs, 
kad „Skautų Aidas“ sulaukė 15-os me
tų jubiliejaus, prieštaravimų nepaken
čiančių tonu kvietė parašyti atsimini
mų.

— Gal ir nėra sunku rašyti atsimi
nimus, — pagalvojau, — tiems, kurie

„Sk. Aidas“—pažangos keliu!
turi už savo nugaros didelių nuopelnų 
lengvą naštą. Atsiminimai, kaip kas 
gali pamanyti, tai lyg ir pretenzijos į 
kuriuos nors nuopelnus. O jų aš netu
riu, nes nebuvau redaktorium, o tik 
redakcijos nariu, arba, kaip buvęs ilga
metis „Skautų Aido“ redaktorius vyr. 
sktn. A. Saulaitis pakrikštijo, redakto
riaus padėjėju. Kadangi nuopelnų nė
ra, tai atsiminimai gali būti suprasti, 
kaip pretenzijos į svetimus nuopelnus. 
Tai dar blogiau, nes nuopelnų našta 
yra gal pati lengviausia ir kiekvienas 
būna pakankamai pajėgus pats vienas, 
be padėjėjų, tą naštą pakelti. Be to, 15 
metų, mano nuomone, dar ne jubilie
jus. Kas kita 25 ar 50.

Žinodamas, kaip sunku derėtis su 
redaktoriais, kurie paprastai būna per 
daug įpratę kitų nuomones apkarpyti 
ir iškilus nuomonių nevienodumui, jį 
savo naudai „išlyginti“ — vis dėlto pa
bandžiau pasiginčyti. Ir ką gi? Nerei
kėjo ilgai laukti iki įsitikinau, kad ma
no nuomonė jam nelabai terūpi. Atsi
minimai turi būti — ir tuo principiniu 
klausimu jis buvo užkietėjęs, nepavei
kiamas, nepajudinamas ir nesileido į 
jokias diskusijas. Kitais, šalutiniais 
klausimais, jis netikėtai pasidarė su
kalbamas ir dargi pasiūlė rašyti atsi
minimus padėjėjo ar kitu titulu, tai 
jam esą vistiek, ir, jeigu aš turįs blogą 

nuotaiką, tai, esą, galįs pasiguosti tuo, 
kad ir visi kiti, kurie tik kada nors bu
vo pirštus prikišę prie „Skautų Aido“ 
yra atsidūrę panašioj būklėj...

* * *

Po viso to taip ir knietė išdėstyti 
visą teisybę apie redaktorius. Težino 
skaitytojai, kas tai per žmonės redak
toriai.

Kad jie turi didelius popieriui krep
šius, kuriuose negailestingai paskandi
na daug mūsų gražiausiomis eilėmis 
surašytų jausmų ir ne mažiau kitokios 
kūrybos — tai mes esame girdėję iš ki
tų arba žinome iš skaudaus patyrimo. 
Kad jie karikatūrose vaizduojami su 
didelėmis žirklėmis — tai nėra perdė
ta, nes ir tuo ne vienam teko įsitikinti, 
skaitant jau atspausdintą (kas retai pa
sitaiko), bet baisiai sužalotą, savo kū
rinį. Kad pagaliau jie įsitaiso laikraš
ty savo kampus, skambiai ' pavadinę 
redaktoriaus pastoge, redaktoriaus 
kampeliu, kuriuose reiškia savo nuo
mones, barasi arba duoda patarimus, 
matom dažnai, bet, tai ne mažiau ir ne 
daugiau, kaip jų kuklumo demonstra
cija. Juk jie turi visą laikraštį, o čia 
štai tenkinasi kažkokiu kampeliu. Bet 
tai dar ne viskas. Redaktoriai, kaip 
žmonės ir kaip savo pareigas einą — 
tai dvi skirtingos būtybės.

prie akmenų ėmė rinkti tarp jų esančias šukeles, titnaginius 
skaldinėlius ir dar kažin kokius trupinėlius. Patyrinėjęs vieną, 
kitą panašią akmenų krūvelę, profesorius, pagaliau, džiaugda
masis pastebėjo:

— Juk tos netvarkingų akmenų krūvelės yra sodybos lai
kų kapų liekanos. Tai svarbus atradimas, nes iki šiol neolito 
gadynės laidojimo Lietuvoje visai dar nebuvo pastebėta. Tai 
bus pirmieji aiškiai pastebėti laidojimo pėdsakai.

Nustebusiems savo jaunam asistentui ir Vytautui toliau 
aiškino.

— Įdomu, kad tos laidojimų liekanos pažymi, jog viduri
niosios neolito gadynės žmonės jau buvo sudarę sudėtingą ne- 
krokulto pasaulėžiūrą ir mirusiuosius laidodavo su ypatingomis 
apeigomis. Štai visos tos šukelės yra vieno ir to paties puodo 
— urnos — liekanos, o štai degintų kaulų trupinėliai, tarp kurių 
vieną nevisai sudegusį žmogaus dantį matote, — parodė pro
fesorius surinktus tarp akmenų baltus trupinėlius. — O šie tit
naginiai skaldinėliai, aišku, buvę ugnyje, nes pabalę ir labai 
trapūs pasidarę. Iš viso, ką čia matome, aišku, kad jau tais 
tolimais laikais mirusiųjų lavonai buvo kartu su mirusiojo daik
tais deginami. Deginimo liekanos buvo surenkamos į puodą — 
urną. Urna buvo statoma ant žemės, apkraunama akmenimis 
ir užpilama žemėmis. Vėliau vėjas išpūstė smėlį, sudužo urna, 
ir tik dabar išlikę netvarkingai išmėtyti akmenys ir kitos pa
stebėtos liekanos pažymi, kad čia tikrai neolito laidojimų lie
kanos, nes urna, kaip matote, tikru neolito gadynės ornamentu 
papuošta!

— Bet įdomu ir tai, kad kapai čia pat šalia gyvųjų sodybos 
buvo supilami? — susidomėjo Mailius.

Tai taip pat bus visai suprantama, — atsakė profesorius, — 
jei prisiminsime kaip plėtėsi pirmykštis nekrokultinis tikėjimas. 
Juk žinoma, kad pradžioje mirusieji buvo laikomi tikraisiais šei
mos nariais, kurie gali padėti gyviesiems šią mažą ir silpną so

dybą padaryti stipresne ir galingesne; todėl jos gyventojai mi
rusius čia pat šalia sodybos ir laidodavo.

— Pone profesoriau! — kiek palaukęs šaukė Vytautas, — 
čia ne tik mirusius degino, bet ir nedegintus lavonus laidojo. 
Štai kyšo iš smėlio tų žmonių griaučiai ir kaukolės.

Susidomėję šiais Vytauto žodžiais mokslininkai skubėjo 
pas jį.

Iš tikrųjų, gana dideliame smėlyno plote buvo matyti ky- 
šantieji iš smėlio žmonių kaulai. Visi pradėjo atidžiai žiūrinėti 
tarp tų kaulų smėlį ir rinkti tarp jų randamus daiktus. Rado 
mažą geležinį peiliuką, geležinį smeigtuką, žalvario skardos 
sagtį, žiedų, o Vytautas net mažą nudilusį pinigėlį pakėlė nuo 
žemės.

Kiek pažiūrėjęs į surinktus daiktus, profesorius tarė:
— Šis senkapis jau daug vėlesnių laikų, kaip anksčiau 

pastebėtieji, bet ir jo liekanos yra labai senos. Štai, šis ge
ležies smeigtukas yra iš I — IV šimtm. po Kristaus gimimo,

Prie Mitkiškių 
sodybos rasto 
neolito gadynės 
kapo liekanos.
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Leiskim, nesunku įsivaizduoti tylų, 
ramų ir visuomet sukalbamą žmogų. 
Ir jeigu kada nors tokio žmogaus 
kaktoj bus pažymėta, kad jis redakto
rius (tai visuomet matyti), ir jeigu tas 
su visomis minėtomis geromis ypaty
bėmis žmogus, kurio veide matyti jo 
kilni redaktoriaus profesija, įsikalbės, 
arba jam pasirodys, gal prisisapnuos, 
arba kas netyčia prasitars, kad jūs ga
lit jam šį tą parašyti, — kuo jūs labai 
abejojate, — jūs susitikę nepažinsite 
to tylaus, ramaus ir visuomet sukalba
mo žmogaus! Jis kalbės visą laiką, ne
duodamas jums prasižioti; jis jus pa
lydės kur tik norit. Jis jums giedos 
apie spausdinto žodžio galybę, apie jū
sų nepaprastus gabumus, negirdėtai 
gražų stilių ir didelį malonumą rašyti. 
Jis kalbės tol, kol jūsų bandymai atsi
sakyti pasidarys be vilties, gal dar 
daugiau, — nemandagūs, organizacinės 
drausmės atžvilgiu neleistini ir organi
zacinio solidarumo atžvilgiu negarbin
gi. Jis čiulbėte iščiulbės iš jūsų vie
nintelį žodelytį — „gerai“. Kai jūs jį 
ištarsit — jo veide pastebėsit spindint 
nugalėtojo pasitenkinimą. Jis jums pa
spaus ranką ir jūs išgirsit temos pava
dinimą ir nurodymą ligi kurios datos 
jūs būtinai turit atsiminti ištartą žo
delytį „gerai“.

Bet tai netiesa— sušuks ne vienas. 
To dabar nėra. Priešingai, dabar re
daktoriai negali atsiginti nuo poetų, 
beletristų, publicistų siūlomų straips
nių, apysakų ir eilėraščių. Nesiginčy
siu. Tikrai neatrodo, kad tai būtų tie

sa; tur būt, kad dabar to nėra ir būti 
negali. Bet ir aš rašau ne apie dabarti
nius redaktorius, kurie disponuoja ne
palyginamai didesniais ištekliais ir turi 
savo rankose priemonę — honorarus— 
privilioti geriems bendradarbiams ir 
tuo pakelti laikraščio lygį. Aš prisime
nu tuos laikus, kuomet, be oficiozo, nė 
vienas laikraštis, o tuo labiau „Skautų 
Aidas“, bendradarbiams honorarų ne
mokėjo. Kiekvienas redaktorius jautė 
gerų bendradarbių stoką, o skautiškoji 
spauda stačiai medžiojo bendradarbius 
skautus.

* * *
Jubiliejaus proga ne vien redakto

riai minėtini. Nepamirština ir tai, kur 
ii- kaip buvo kuriamas ir pats „Skautų 
Aidas“. Apie tuos laikus, kai redakci
jos patalpa būdavo redaktoriaus kiše
nė arba portfelis, jei jis jį turėdavo — 
gal parašys kiti. Mane džiugina, kad aš 
galiu prisiminti jau geresnius laikus, 
kada redakcija jau buvo šiaip taip įsi
gijusi savas patalpas.

Didelių šaulių sąjungos namų kie
me ant mažų, siaurų durelių krisdavo 
į akis neproporcingai didelė iškaba: 
„Vyriausias Skautų Štabas ir „Skautų 
Aido“ redakcija ir administracija“. Ne
kalbant apie tai, kad kambario dydis 
visiškai neatitiko pretenzingos iškabos 
poniškumą, jis vaizdžiai rodė, kad 
dirbti reikia vispusiškai susispaudus. 
Jame keturiems asmenims vietos per 
maža, vienam per daug, o trims pato
giai susėsti vargu ar pavyktų. Kadan
gi redakcija susidėjo iš trijų galvų: a! 

a. J. Merkio, A. Graževičiaus ir manęs 
ir buvo prie vyriausio to kambario šei
mininko — skautų štabo — lyg ir prie
das, pradžioj vietos trūkumą dar 
šiaip taip kentė. Būdama ne be užsi
mojimų ir turėjusi tą ydą, kad mėg
davo dirbti patogiai susėdusi, o to jos 
mėgiamo patogumo neturėdama — ji 
vėliau persireformavo ir redakcijoj li
ko tik dvi galvos, kurios, žinoma, ga
lėjo jau laisvai pasinaudoti minėtu pa
togumu.

Tame kambarėly dažniausiai buvo 
gaminami „Skautų Aido“ įžanginiai 
straipsniai. Anų laikų supratimu, koks 
gali būti laikraštis be rimto įžanginio 
straipsnio. Paprastai vienas iš trijų pa
rašydavo įžanginio projektą ir pateik
davo jį redakcinei kolegijai apsvarsty
ti. Dažniausiai iš projekto nė skutų ne
likdavo, nes visi trys redakcijos na
riai buvo griežti svetimų straipsnių 
kritikai, bet daug menkesni savo min
čių reiškėjai. Projekto autorius, ku
rio ambicija vos galėdavo pakelti ne
gailestingos kritikos smūgių sunaikinto 
kūrinio liūdną likimą, išsėmęs visus 
argumentus savo kūriniui apginti, ty
liai apleisdavo posėdį, sukaitęs, liūd
nu veidu, įsižeidęs, su dideliu sopuliu 
širdyje ir, tikriausiai, ne mažesniu pa
siryžimu niekad daugiau nebeimti 
plunksnos į rankas įžanginiam straips
niui rašyti. Bet įžanginis straipsnis tu
rėjo būti parašytas! Ir kuomet visiems 
iš eilės tekdavo patirti kartų nusivy
limą, vis dėlto iš trijų projektų likda
vo keletas nesukritikuotų minčių, ku-

žalvario skardos sagtis VIII—IX šimtm., o pinigėlis — Vytauto 
Didžiojo skatikas.

— Taigi matome, kad per ilgą, kelių tūkstančių metų, lai
kotarpį plėtėsi vienoda, savarankiška kultūra, kuri buvo reiš
kiama ne vien tik medžiaginiais padarais, bet ir tradicijomis. 
Šioje vietoje pradėtos dar ankstyvesniojo neolito gadynėje mi
rusiųjų laidojimo tradicijos nenutraukiamos ir vėlesniais, net 
istoriniais laikais, nors per ilgus amžius ne kartą keitėsi miru
siųjų laidojimo papročiai, o kartu ir nekrokultinės*) pasaulė
žiūros. Netenka abejoti, kad čia tūkstančius metų kurti vie
nodą ir pastovią kultūrą galėjo tik nuolat šioje žemėje gyvenusi 
tauta. O toji tauta ne kuri nors kita, kaip tik mes patys, 
lietuviai!

— Lietuviai! — nustebo Vytautas.
— Taigi, lietuviai, — patvirtino senas profesorius, — jau 

nuo neolito gadynės laikų (tai bus maždaug apie 5.000 metų) 
lietuviai nuolat toje pačioje vietoje gyveno!

Susipažinę su neolito sodybos ir senkapio liekanomis, ras
tomis smėlyne, mokslininkai iš atėjusių prie jų vietinių gyven
tojų sužinojo, kad netoli smėlyno prie malūno, Sukros upely, 
yra akmuo su įdubimu, kuris vadinamas Panelės Švenčiausios 
pėda, o pats akmuo laikomas stebuklingu.

Apžiūrėjo mokslininkai ir stebuklingąjį akmenį. Įsižiūrė
jęs gerai į akmens įdubimą, Vytautas kreipėsi į Mailių:

— Tame akmenyje toks pats įdubimas, kaip ir Laukogalio 
km. akmens. Įdomu, kodėl skirtingi jų pavadinimai? Ten jį 
vadina velnio, o čia Panelės Švenčiausios pėda.

— Tokių akmenų įdubimų „pėdomis“ pavadinimas jau vė
lesniais laikais atsirado. Taip pat ne atsitiktinai tie pavadinimai 
atsirado, bet dėl kai kurių vėlesniais laikais buvusių svarbių 
tautos gyvenimo įvykių, — pabrėžė Mailius.

*) Nekrokultąs—mirusiųjų garbinimo religinė pasaulėžiūra.

— Ilgą laiką visi „pėduoti“ akmenys vienodai buvo ger
biami, nors buvo įvairioms dievybėms paaukoti. Jų tarpe jau 
ir tuomet galėjo būti tokių akmenų, kurie būdavo velniams pa
aukoti. Tačiau, tų tolimųjų laikų lietuvių „velniai“ neturėjo 
mūsų laikais jiems teikiamos sąvokos. Spėjama, kad senovėj 
lietuviai velniais ne piktąsias dvasias, bet mirusiųjų vėles va
dindavo, ir jos ant tų akmenų būdavo garbinamos. Piktosios 
dvasios „pikuoliais“ būdavo vadinamos.

— Krikščionybei Lietuvoj įsigalėjus, atsirado ir įvairių pa
gerbtųjų akmenų paskirstymas. Krikščionių dvasininkai, norė
dami atpratinti lietuvius nuo daugelio stabmeldiškų papročių, 
skelbė, kad senoji lietuvių religinė pasaulėžiūra piktąsias jėgas
— velnius — garbindavo, ir todėl viskas, kas dar buvo su se
nąja religija surišta, yra velnio — krikščionybės priešininko
— valdžioje. Tuomet ir pradėta vadinti kai kurie senovėje 
gerbti akmenys „velniakmeniais“, o senovės kapai — „velnia- 
kapiais“. Tačiau, nors dvasininkai ir kovojo su senosios reli
gijos liekanomis, senoviškos religinės tradicijos buvo labai stip
rios ir dar ilgai, jau būdami krikščionimis, lietuviai ypatingo
mis dienomis rinkdavosi į senovės šventyklų vietas, prie savo 
mirusiųjų sentėvių kapų, prie akmenų aukurų ir senoviškais 
papročiais juos pagerbdavo. Matydami tokį lietuvių liaudies pri
sirišimą prie savo senosios religijos liekanų, krikščionių dva
sininkai paėmė jas į savo globą ir jos naujai Dievybei buvo 
pašvęstos. Tuo būdu vėliau liaudyje susidarė pažiūra, kad kai 
kurie akmenų įdubimai esą Viešpaties Dievo, Panelės Švenčiau
sios ar kurių nors kitų krikščioniškųjų šventųjų įminti. Tokius 
akmenis pradėjo laikyti ypatingoje pagarboje ir laiko juos ste
buklingais, prie jų kryžius ir koplytėles statydina, atlaidus ren
gia. Štai, kad ir šis akmuo, žiūrėkite, kaip jis yra globojamas. 
Šalia jo pastatytas kryžius, pats akmuo su kryžiumi aptvertas, 
medžiais apsodintas.

Ilgai vyko liaudyje religinių pasaulėžiūrų kova. Dar XVI
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rios ir tapdavo pagrindinėmis būsimo 
straipsnio mintimis.

Ir kas po to galėtų lengvabūdiškai 
tvirtinti, kad kūryba nėra pats sun
kiausias darbas! — sušukdavo kartais, 
baigiantis redakcijos posėdžiui, lyg 
guosdamas ar guosdamasis a. a. Jur
gis Merkys, kuris tuo laiku buvo 
„Skautų Aido“ ir vyr. redaktorius ir 
vyr. administratorius ir vyr. skelbimų 
rinkėjas, kurio optimizmo, apsukrumo 
ir didelės energijos dėka tebuvo gali
ma „Skautų Aidą“ išlaikyti.

* * *
Mūsuose yra įsigalėjęs įprotis mi

nint praeitį, kad ir netolimą, būtinai 
pabrėžti, kad ji buvusi labai sunki, su
gretinti ją su dabartimi ir... iš to jokių 
išvadų nepadaryti. Praeiti pro šalį ne
paminėjus tos sunkios „Skautų Aido“ 
praeities, būtų stačiai nusikaltimas mi
nėtam įpročiui. Tokio nusikaltimo pa
daryti nesinori, o kadangi, man rodos, 
kad iš to, kas jau parašyta, visi suprato, 
kad laikai buvo ne lengvus, tad mano 
pareiga to įpročio atžvilgiu pasidaro 
nebesunki. Ir nusikaltimo baimė pra
puola. Nes telieka dar kartą patvir
tinti, kad, iš tikrųjų, materialiniu at
žvilgiu „Skautų Aido“ praeities laikai 
buvo simkūs. Jeigu skautų štabas, 
neturėdamas būtinųjų lėšų, dar galėjo 
išlaikyti išaugusią organizaciją ir ją 
plėsti, tai „Skautų Aidui“ lėšų klausi
mas buvo gyvybės klausimas.

Kodėl vyr. skautų štabas ir redak
cija visomis jėgomis stengėsi „Skautų 
Aidą“ išlaikyti? Ar nereikėjo kuriam 

laikui jo leidimą sustabdyti? Svarbiau
sia todėl, kad skautijos vieningumui 
palaikyti viena svarbiausiųjų priemo
nių ir buvo „Skautų Aidas“, kuris jo
je palaikydavo skautišką nuotaiką, ku
ris buvo tuo kontaktu, nors ir ne taip 
dažnu, kaip to norėta, tarp skautų va
dovybės ir išsisklaidžiusių po visos 
Lietuvos mokyklas skautų dalinių.

* * *
„Skautų Aidas“, minėdamas savo 

15-os metų sukaktį, padarė tokią pa
žangą, kuria visi jo bičiuliai nuošir
džiai džiaugiasi. Toji pažanga pasiekta 
tuo skautišku užsispyrimu, kuris 
„Skautų Aidą“ pagimdė; tuo pačiu už
sispyrimu, kuris jį išlaikė ligi tol, kol 
skautų organizacija tapo įstatymu iš
skirta iš kitų organizacijų ir palikta 
vienintele legalia jaunimo organizacija 
mokyklose.

„Skautų Aidas“ dabar toks gyvas 
ir toks rimtas, jis toks puošnus ir toks 
skautiškai linksmas. Jis toks savitas, 
kad nelygintinas nė su jokiu jaunimui 
skiriamu žurnalu, kuriuos visais at
žvilgiais yra pralenkęs.

Tad geriausi linkėjimai ir „Aidui“ 
ir jo redaktoriui šio jubiliejaus proga!

Psktn. Ed. Zabarauskas.

PRISTIGĘ VIETOS NEGALĖJOME 
ĮDĖTI

daug surinktos aktualios medžiagos. 
Įdomių dalykų rasite kitame numery, 
kuris išeis balandžio mėn. 10 d.

Iš redaktoriaus 
stalčiaus

„Skautų Aidui“ 15 metų! Visiems 
jo bičiuliams šventė.

Ne kiekvienas laikraštis išgyvena 
tiek metų. Laikraščiui — tai gražus 
amžius.

„Skautų Aidas“ yra mūsų, tikrąja 
žodžio prasme mūsų, skautų ir skau
čių. Jis mūsų savo vardu, savo turi
niu, savo istorija ir savo vargais, ku
rių taip įvairių turėjo per tą 15 metų.

„Skautų Aido“ istorija yra labai 
artimai susijusi su visos mūsų skau- 
tybės istorija. „Skautų Aidas“ ėjo tą 
patį kelią, kurį ėjo mūsų organizacija.

Redakcija kreipėsi į buvusius re
daktorius „Skautų Aido“ sukakčių 
proga parašyti „atsiminimų“. Redak
toriai arba žmonės buvę redaktoriais 
gal labiau kaip kiti padorūs piliečiai 
mėgsta rašyti, bet rašyti „atsiminimus“ 
apie „Skautų Aidą“ bent man yra ne
lengva. Pirma, labai kebli mano pa
dėtis: esu nė buvęs, nė būsimas re
daktorius — negaliu rašydamas jaustis 
tik buvęs, o „atsiminimus“ rašyti, kaip 
būsimam, per anksti. Be to, „Sk. Aido“ 
redaktoriumi išbuvau daugiau, kaip 
pusę laikraščio amžiaus: laikas ilgas 
ir „prisiminti“ yra ko; tai antra. Tre
čia, mano „prisiminimus“ specialiai 
varžo dar tebesą arenoje spaudos ir 
organizacijos veikėjai: turiu su jais pa
laikyti visai gerus (bet ir ne per gerus)

— XVII šimtmečiais krikščionių dvasininkai ne kartą skun
dėsi, kad lietuviai tebegerbia senovės šventąsias vietas, nors jos 
ir velnio yra, kaip pastebi kanauninkas Daukša savo „Posti
lėje“.

Toji senovės lietuvių religinių pasaulėžiūrų kova pačios 
liaudies gražiai atvaizduota padavimais, kad kai kurie mūsų 
didieji akmenys nakties metu velnių būdavo velkami jais baž
nyčios duris užversti.

— Taip ir apie garsųjį Puntuko akmenį pasakojama, — 
pastebėjo Vytautas.

— Taip pasakojama apie Puntuką, taip pasakojama ir apie 
daugelį kitų mūsų akmenų, — tęsė Mailius. — Taigi, ir fantas- 
tiškiausiems liaudies padavimams susidaryti pagrindą davė kurie 
nors realūs gyvenimo faktai. Padavimai daug mūsų įdomios 
praeities paslapčių pasako!

— Iš tikrųjų, viskas įdomu! — galėjo tik pabrėžti Vytau
tas, išklausęs jaunojo mokslininko paaiškinimų. — Tik dabar 
pradedu suprasti, kad daug ką gali mums pasakyti ir paprasta 
molinio puodo šukelė, kuris nors senoviškas daiktelis ar sama
nomis apaugę akmenys!

Tačiau, nors ir įdomi buvo Vytautui ši trumpa kelionė 
drauge su mokslininkais, čia prie Mitkiškių kaimo artėjo jos 
galas, nes priešais kaimą, kitame Neries krante, buvo matyti 
Kernavė, galutinis jų kelionės tikslas.

Mokslininkai mažu laiveliu persikėlė per sriaunų Nerį ir, 
pagaliau, įžengė į jų nekantriai laukiamus Kernavės — Lietu
vos Trojos — laukus.

5. KERNAVĖ — LIETUVOS TROJA.

Kernavę tikrai Lietuves Trojos vardu galima pavadinti, nes 
vargu ar yra Lietuvoje kuri nors kita senovinė vieta, kuriai 
tiktų šis pavadinimas. Nemaža Lietuvoje yra išdidžių piliakal

nių, kurie tos vietos reikšmingąją praeitį pažymi. Bet toji pra
eitis jau seniai pamiršta ir tik pasakojami apie kai kuriuos pi
liakalnius padavimai vieną kitą jų praeities bruožą mums pri
mena. Daug dar tebėra garsių senovės miestų ir miestelių, ku
rie ir šiandien dar lieka gyvais tradiciniais krašto kultūriniais 
centrais, nors nauji jų pastatai uždengia dar užsilikusias kuklias 
senovės liekanas. Kas kita yra Kernavėje. Nors čia dar ir 
randame negausingą sodybą, kuri tą garsųjį senovėje pavadinimą 
gyvą iki mūsų dienų išlaikė, bet ji jau seniai nustojo kurios 
nors reikšmės kultūriniame krašto gyvenime. Ir tik sunykusios 
jos senovinės liekanos, dar gyvi jų padavimai ir daugelis isto
rinių pastabų, pažymi Kernavės reikšmę praeityje. Tuo Ker
navė gal kiek ir skiriasi nuo garsiosios graikų Trojos, kuri isto
rinių pastabų yra sulaukusi, bet jų likimas vienodas. Kaip ir 
Homero apdainuotoje Trojoje, taip ir mūsų Kernavėje senovėje 
gyvenimas žydėjo. Aukštos jų pilių sienos ir bokštai kilo, 
gausingos minios jų aikštėse ūžė, garsūs tautos karžygiai aukštai 
jų garbę kėlė. Baisios kovos ties jų sienomis siautė, linksmų 
puotų garsai toli skambėjo, karštai šventyklose krivės ir žyniai 
dievų palaiminimo maldavo, skaisčios gražuolės skambias dainas 
dainavo.

Amžiai slinko... Ir lyg sapne išnyko sienos ir rūmai, ir 
garsūs tautos vadai, narsūs karžygiai, maldingi kriviai ir skais
čios gražuolės. Garsiosios graikų Trojos vietoje, Gisarliko upe
lio slėnyje, Mažojoje Azijoje, vien tik užmirštas piliakalnis 
riogsojo, apie kurį niekas ir manyte nemanė, kad tai garsiosios 
Trojos vieta. Tik tyrinėtojas Šlimanas Trojos istorinę vietą 
prikėlė ir atgijo užmiršti jos vaizdai. Mūsų Kernavė dar nesu
laukė visa širdimi jos praeitį pamilusio tyrinėtojo. Bet jau ir 
dabar Kernavės senovės liekanos daug ką pasako smalsiam jos 
lankytojui. O jų čia nemaža. Prie aukštų Neries krantų pri
siglaudęs paslaptingas piliakalnis tūno, šalia jo smėlingi apylin
kės laukai kiekviename žingsnyje kurį nors praeities bruožą
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santykius, todėl negaliu ką nors „atsi
minti“, kas mūsų santykius galėtų 
keisti. Taigi, rašyti sąlygos sunkios. 
Bet ką nors reikia rašyti, nes nebega
liu jau ir taip pasirodyti mieste: v. sk. 
Laucius stačiai gaudyte gaudo, o aš 
parašymą tęsiu ligi paskutiniosios.

Pirmoji pradžia.
Redakcijai laimingai pavykus gauti 

leidimą „Skautų Aidą“ leisti, pirmąjį 
jo nr. išleido tą dieną (1923.III.15), ku
rią aš įstojau į skautų draugovę, leidu
sią „Sk. Aidą“ Šiauliuose.

Suprantama, kad jaunas skautas 
yra uolus laikraščio skaitytojas. Tokiu 
skaitytoju redakcija turėjo ir mane; 
nuo pirmo jo numerio, ligi tapau jo 
redaktorius, buvau stropus skaitytojas.

„Sk. Aido“ bendradarbiu korespon
dentu tapau, rodos, sekančiais metais, 
nors į kitus laikraščius jau rašinėjau 
prieš įstodamas į skautų organizaciją.

Knyga, laikraštis ir, apskritai, spau
da mane, kai tik jau pradėjau domėtis 
elementoriumi, dar prieš didįjį karą 
vaikščiodamas pas „daraktorką“, visą 
laiką traukė. Ji man buvo visada kaž
kas ypatingo, kažkas didaus. O žmo
nes, kuriančius spaudą, vaizdavausi 
esant kitokius, kaip paprasti mirtingie
ji. Ta graži svajonė sudužo, kai ir pats, 
būdamas tik eilinis mirtingasis, pasida
riau spaudos „kūrėjas“. Nors spaudos 
kūrėjų taip aukštai ir nebevertinau, 
bet spaudos darbas ir toliau liko graži 
pasaka, tam tikra mistika ir svajonė.

Šio rašinio autorius vyr. sktn. Antanas 
Saulaitis, redagavęs 46—179 numerius ir 
dabar paleistas atostogų, kol atliks karinę 

prievolę.

Kaip tapau redaktoriumi.
Niekad nebuvau pamanęs būsiąs 

„Skautų Aido“ redaktoriumi; juo ta
pau, galima sakyti, beveik visai atsi
tiktinai.

1929 m. vasarą, „Sk. Aido“ redak
toriai psktn. J. Merkis ir psktn. Ed. 
Zabarauskas, beveik 3 metus laikraštį 
redagavę, pasitraukė. Mokslo metams 
prasidėjus, brolijos štabas, didelių sa
vanorių nenumatęs, nutarė tą „Sk. 
Aido“ redagavimą užversti ant mano 
pečių. Tada buvau vyriausiojo brolijos 

štabo adjutantas ir bendrosios dalies 
vedėjas. Brolijos vyriausiojo skauti
ninko pulk. Kalmanto pavestas per
ėmiau redaktoriaus kėdę.

Tiesa, kėdės tai nebuvo; ne tik kė
dės, bet ir paprasčiausios bylos popie
riams dėti. Gavau gniužulą popierių 
— senų ir ne taip senų. Tai buvo ne
naudoti rankraščiai, pirmoji medžiaga.

Mano pirmatakūnai, neturėję daug 
medžiagos atsargos, lengvai mane iš 
redakcijos išleido. Bet kai atėjau kito 
turto — klišių — pasiimti, tai pama
čiau visą redaktorių triumfą. Ir ne be 
pagrindo: jie buvo rūpestingai įvai
riose spaustuvėse (mat, dažnai turėda
vo kaitalioti spaustuves) prisimedžioję 
visokiausių klišių, ir didelę krūvą to 
redaktoriško kraičio perdavė man. Aš, 
rodos, sktn. Kastanausko padedamas, 
sunkiai vilkau didelį maišą „iliustraci
jų“, ir ta proga jiedu man palinkėjo 
sekti jų pėdomis: nenubiednėti. Ar 
dabar redakcija yra klišių atžvilgiu nu
sigyvenus, galėtų autoritetingą žodį 
tarti skautų spaudos administratorius, 
kuris ir sėdėti turi jau ant klišių: tiek 
jų daug.

Prasidėjo sunkumai.
„Skautų Aidas“ visada pasninkavo: 

niekad nebuvo pakankamai pinigų už
mokėti bent už laikraščio spausdinimą 
ii- iliustracijas. Jo vadovai visada sun
kiai kovojo, kad kaip nors pirmoje 
kiekvienų metų pusėje parodytų bent 
3—5 numerius, toliau vėl skurstų, 
rinktų skolas, ieškotų labdarių, me-

parodo, o apylinkės pušynuose tyliai rymo daugybė milžinka
pių — pilkapių.

Garsi buvo Kernavė praeityje, o dabar tik kuklus lietu
viškas bažnytkaimis. Bažnyčia, klebonija, mokykla, viena kita 
maža krautuvėlė ir kelios pasenusios ūkininkų trobelės. Atro
do, kad dar ir dabar, kada atgimusioje Lietuvoje visur matyti 
gyvumas, pažanga, Kernavėje tebevyksta jos nykimas. Būda
ma atskirta nuo jaunesniojo savo brolio Vilniaus, Kernavė merdi.

Pagaliau mokslininkai su Vytautu persikėlė per Nerį ir 
įžengė į Kernavės laukus. Nekantraudami pasiekė jie Kernavę, 
kad čia, pagaliau, išspręstų Načiūnų akmenyje atrasto užrašo 
paslaptį, surastų ir ištirtų dievo Perkūno šventyklą, aptiktų dau
giau „Mortaus — dievų tarno“ pėdsakų ir galutinai išspręstų 
senovės lietuvių originaliosios rašybos buvimo klausimą.

Pasiekę Kernavę mokslininkai, manydami čia ilgiau už
trukti su savo tyrinėjimais, ieškojo sau ramios buveinės, kurią 
netrukus ir surado.

— Koks mažas ir niūrus bažnytkaimis, — skaudančia šir
dimi pastebėjo Vytautas. — Jį matydamas tiesiog nenoriu tikėti, 
kad Kernavės praeitis buvo garsi ir didinga.

— Šis tamstos abejojimas visiškai suprantamas, nes apie 
Kernavę be vienos kitos istorinės žinios daugiau nieko grei
čiausia nesi girdėjęs? — paklausė profesorius.

— Iš tikrųjų taip yra! — atsakė Vytautas, — labai mažai 
žinau apie Kernavę, o labai norėčiau daugiau apie jos praeitį 
išgirsti.

— Svarbų vaidmenį praeityje mūsų tautos gyvenime su
vaidino Kernavė, — pradėjo aiškinti profesorius. — Kernavė 
yra Lietuvos valstybingumo lopšys. Čia gimė, brendo ir buvo 
įkūnyta Lietuvos valstybės kūrimo idėja. Ši idėja per amžius 
lietuvių tautą garbės keliais vedė. Tik dėl jos vėl buvo su
kurta Lietuvos valstybė, atstatyta senoji tautos garbė ir galime 
naujos laisvos Lietuvos gyvenimu džiaugtis.

— Štai, kaip vyko. Kernavė, būdama prie patogaus van
dens kelio ir dėl savo miškingų apylinkių, jau gilioje senovėje 
buvo žmonių apgyventa. Mitkiškių neolito gadynės sodybos lie
kanas tyrinėdami, mes ne tik išsprendėme, kad jau nuo seniai 
toje apylinkėje žmonės gyveno, bet ir kad tais gyventojais nuo 
vidurinio neolito laikų buvo lietuviai. Tokius pat žmonių gy
venimo pėdsakus aptiksime ir Kernavės apylinkės smėlynuose. 
Taigi, jau iš giliausios senovės Kernavėje ir jos apylinkėse ma
tome gausingas sodybas. Laikui slenkant, kartu su kultūrine 
gyvenimo pažanga, keitėsi ir visuomeninė tų gyventojų san
tvarka. Ji įgavo daugiau organizuotumo ir jau tolimoje pra
eityje Kernavėje susidarė kultūrinis tos srities centras, kuriame 
gyveno jos valdytojas — kunigaikštis — ir iškilo joje buvusios 
Perkūno šventyklos reikšmė. Kas kartą Kernavės kunigaikščių 
reikšmė didėjo, jų valdomoji sritis plėtėsi. Kai kurių istorikų 
žiniomis, jau 1040 metais Kernavės valdytoju minimas kuni
gaikštis Kernius, kuris valdė plačius lietuvių ir slavų žemių plo
tus. Šiomis, pusiau mitiškomis istorinėmis žiniomis, kunigaikš
tis Kernius turėjo dukterį, garsią gražuolę Pajautą, apie kurią 
dar ir dabar daug padavimų kalba, o jos kapas prie Pajautiškių 
km., ties Žasliais, esąs. Pajauta buvo ištekėjusi už Živibunto, 
kuris dar plačiau praplėtė kunigaikštystės ribas, prijungdamas 
naujus, didelius slavų žemių plotus. Po Živibunto Kernavės ku
nigaikštystę valdė jo įpėdiniai — sūnus Kukovaitis, po jo 
Švalkstys, kuris žuvo 1204 m. kovose ties Dauguva. Ten pat 
1212 m. žuvo ir jo sūnus Utenis. Nors kai kurie istorikai abe
joja, kad kunigaikščio Kerniaus giminė būtų buvusi Lietuvos 
valstybės kūrėja, tačiau visvien tos pastabos rodo, kad ir to
limais praeities laikais Kernavė buvo žymus kultūrinis ir poli
tinis centras. Kernavės galybė ypatingai iškilo jau tikrais isto
riniais laikais, kai 1230 m. Kernavės kunigaikščiu tapo Ringau
das, kuris, sudarydamas plačią kunigaikštystę, net savo buveinę 
perkėlė į Novogrudką. Tačiau, ir Kernavė dar savo reikšmės
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džiotų platintojus ir vėl ruoštųsi džiu
ginti visus — išeis „Skautų Aidas“!

Toks vargo kelias ištiko ir mane, to 
visai nenumačiusį. Jau seniau dirbau 
kito laikraščio redakcijoje, spaudos 
darbą iš arti pažinau, bet tas piniguo
čius visai neturėjo tokių medžiaginių 
bėdų, kokių turėjo vargšas „Sk. Aidas“.

Negalima sumedžioti pinigų apmo
kėti skolas, negalima tobulinti ir daž
niau leisti.

Vyriausias skautų štabas nutarė 
1930 m. „Skautų Aidą“ leisti mažesnį, 
bet kad jis galėtų eiti ne tik pavasarį: 
tegul išeina bent 7—8 numeriai.

Tai buvo sunkiausi laikai.

Laikai pasikeitė.
Skautų organizacijai persiformavus 

į Lietuvos skautų sąjungą, visas dar
bas palengvėjo. Didėjo narių ir vie
netų skaičiai, visur buvo gyviau ir 
veikliau. Pasitaisė ir piniginiai reikalai.

Nuo 1930 m. vėl padidinome „Sk. 
Aido“ formatą, pradėjome jį leisti daž
niau: du kartu per mėnesį. Labai pa
augo laikraščio tiražas. Ir 1931 metais 
jau turėjome nemaža prenumeratorių; 
ligi tol laikraštis būdavo dažniausiai 
pačių skautų pardavinėjamas atskirais 
numeriais. Dabar „Sk. Aido“ leidėjai 
nebežino tokio dalyko.

Augant organizacijai, stiprėjant jos 
jėgoms, kitėjo ir laikraščio reikalai. 
Nebepasitenkinome esamu „Sk. Aidu“, 
bet ryžomės jį tobulinti, gerinti ir pa
daryti įtakingesnį.

Mūsų svajonės.
Naujasis sąjungos vyriausias skau

tininkas pulk. Šarauskas buvo entu
ziastas. Ir, dėl pagerėjusių sąlygų, mes 
galėjome įvesti gerų permainų laik
raštyje.

Daug planavome, daug skaičiavome 
ir galvojome, ne maža gal ir dirbome; 
šis tas pasisekė, išsipildė, kita liko gra
žiomis svajonėmis.

Viena tokia dar ir dabar neįgyven
dinta svajonė buVo — padaryti „Skau

tų Aidą“ didelį, viso Lietuvos jaunimo 
mėgiamą laikraštį.

Speciali komisija :— vyr. sktn. Barš- 
čiauskaitė, sktn. Čečėta ir aš — tą 
klausimą labai rimtai studijavome.

Reikėjo rasti žmonių (galinčių laik
raštį padaryti tobulą ir patraukiantį, 
susidomėjusių gauti laikraštį skaityto
jų) ir pinigų. Mums pasisekė įsiti
kinti, kad gerų žurnalistinių jėgų laik
raščiui kurti surastumėm, patikėjome, 
kad ir uolių skaitytojų visoje Lietuvo
je pasisektų pakankamai daug pa
traukti, bet nepasisekė įtikinti žmonių, 
kurie galėtų pradžiai, kol laikraštis at
sistos ant kojų, patiesti apie 100.000 li
tų. O, be to, mūsų planai neįvykdomi 
staiga.

Nepasisekus savo sumanymų įgy
vendinti visu 100%, mes ryžomės juos 
gyvendinti bent po 5—10%. Ir ta kryp
timi jautėmės šį tą padarą pirmyn.

Didžiosios minties, kad skautų idė
jos laikraštis būtų įžymiausias, įtakin
giausias ir labiausiai išplitęs visoje Lie
tuvoje, aš ir dabar nenustoju. Tokios 
mūsų spaudos pozicijos reikalauja mū
sų judėjimo ideologija.

Bendradarbiai.
Laikraštį sukuria ne redakcija. Tie

sa, jos įnašas žymus, bet ne visuotinis. 
Bendradarbiai — va, laikraščio paslap
tis! Toliau eina skaitytojai-os ir orga
nizacijos jėga.

Surasti gerų bendradarbių, ne ropė 
griaužti.

Pamažu, laikui bėgant, mūsų 
„Skautų Aido“ kūrėjų eilėse suranda
me entuziastingiausius plunksnos žmo
nes: S. Čiurlionienę, Matą Grigonį, 
Vikt. Kamantauską, P. Jurgelevičių, 
Petrą Babicką, L. Dovydėną, Liūnę Ja
nušytę, St. Zobarską, A. Gricių, V. 
Uždavinį, A. Steponaitį, prof. Kolupai
lą, dr. K. Avižonį, K. Dineiką, B. Man- 
tvilą, V. Jurgutį, dail. Kulakauską, 
dail. Kosciušką, M. Martinaitį, K. Pal- 
čiauską, S. Jakštą ir daug kitų.

Beveik kiekvienas įžymesnis skau

tų ir skaučių vadovas yra rašęs ir ra
šo „Sk. Aide“. O kokios minios yra ko
respondentų, eilėdarininkų, pradedan
čių rašytojų ir neiškeltų talentų!...

Nebėra dienos, kad paštininkas ne- 
atvilktų pundo rankraščių „Skautų 
Aidui“ iš visos Lietuvos ir užsienio.

Laikraštis yra jėga. Jis sutraukia 
didelę energijos srovę iš visų vietų. 
Laikraštis byloja visų lūpomis. Jis kal
ba ir už kitus, jis pasako už visus 
drauge, ko negalėtų visi atskirai pasa
kyti — laikraštis kondensuota mintis, 
išlygintas žodis, sukaupta valia. Todėl 
taip svarbu jo kūrėjais turėti geriau
sius protus, kilniausias širdis, galin
giausias valias ir smagiausius plaučius.

Laikraščiui reikia daugiau.
Kad laikraštis būtų tikras laikraš

tis, o ne „laikraštis“, jam reikia, be ge
rų bendradarbių, ir daugiau: reikia 
idėjos, kuri gaubtų bendradarbius ir 
artintų skaitytojus; reikia žmonių, ga
linčių tas idėjas savintis ir jomis gy
venti; reikia materialinių gėrybių, už
tikrinančių laikraščio gyvavimą. Rei
kia ir dar daug to, kas vadinama vi
suomenės kultūra, organizaciniu susi
pratimu.

„Sk. Aidas“ nebeaprėpia.
Kai kalbame apie skautų organiza

cijos laikraštį, aiškiai žinome, kad jis 
turi būti jos laikraštis. O tokio laik
raščio gyvenimas nėra lengvas. Yra 
vienijančių, visiems aiškių, bendrų da
lykų, bet kiek gi yra skirtingų, ku
riuos vienam laikraščiui aprėpti yra 
vis sunkiau ir sunkiau. Žiūrėk — 
skautai ir skautės — jau dvi katego
rijos; va, skautai: jaun. skautai, skau
tai, skautai vyčiai, vieniši skautai, va
dai ir t. t. Kiek čia kategorijų!

Ir tie visi žmonės glaudžiasi nuo 
gyvenimo lietaus po mažais „Skautų 
Aido“ skėčio sparnais. Jie nori laik
raštį matyti sau gražų, skaityti sau 
įdomų, turėti sau naudingą, ir tas

heriustojo. Čia, istorikų spėjama, kūrė Lietuvos valstybę kara
lius Mindaugas, kuris 1242 m. Kernavėje net vainikavosi ka
raliaus vainiku. Karalius Mindaugas jau tiek buvo sustiprėjęs, 
kad sugebėjo sutelkti gana stiprių jėgų, su kuriomis jau tuomet, 
Vos tik įžengiant Lietuvos valstybei į plačiąją istorijos areną, 
galėjo atremti beveik visos Europos puolimą ir visiems amžiams 
palikti gyvą Lietuvos Valstybingumo idėją. Mindaugas mirė. 
Kilusieji po jo mirties vidujiniai vaidai Mindaugo idėjos — stip
rios Lietuvos Valstybės kūrimo — nenuslopino. Lietuvos vals
tybė liko gyva. Iš Kernavės ją valdė kunigaikštis Traidenis 
Didysis kunigaikštis Gediminas, tapęs Lietuvos valdovu, spė
jama, veikti pradėjo taip pat Kernavėje ir tik vėliau savo bu
veinę perkėlė į Trakus, o vėliau į Vilnių. Nuo to laiko Kerna
vės reikšmė kas kartą mažėjo ir vėlesniais laikais ji virto tik 
seniūnijos centru. Nustojusi būti politiniu centru, Kernavė 
šiek tiek ilgesnį laiką buvo žymiu religiniu centru ir plačiai 
buvo išgarsėjusi dievo Perkūno šventykla, kurioje mirė Vy
tauto Didžiojo laikais paskutinis krivė ir tik po to toji šventykla 
buvo sunaikinta, o Kernavėje buvo pastatyta bažnyčia.

Kylant Vilniui, Kernavės reikšmė mažėjo ir, pagaliau, ji 
virto tik mažu kukliu bažnytkaimiu.

— Kokia įdomi Kernavės praeitis, kokia ji buvo garsi se- 
novėje, ir koks jos liūdnas likimas! — skaudančia širdimi pa
brėžė Vytautas.

—• Tokią pat praeitį turi ir daugelis kitų mūsų senovinių 
sodybų. Daugelis jų senovėje turėjo didelę reikšmę kultūrinia
me krašto gyvenime, bet, sąlygoms pasikeitus, savo reikšmės 
nustojo ir vėliau visai išnyko. Kai kur dar yra užsilikę tylūs 
piliakalniai, o kitur ir jų neliko. Kai kurių vietų pavadinimai: 
miestavietės, miesteliškiai, miesteliai ir padavimai primena, kad 
toje vietoje senovėje tikrai žymi sodyba klestėjo, — baigė pro
fesorius savo aiškinimus.

KITAME NUMERY — šio skyriaus pabaiga. Mokslininkai 
teiraujasi vietos gyventojų, ką jie žino apie Kernavės piliakalnį. 
Vienas senelis papasakoja įdomų padavimą apie į jį „nugrimzdu
sią“ bažnyčią. Buvusi ir skylė į piliakalnį, bet jos niekas pa
rodyti negali. Nusivylusiems mokslininkams sumigus, Vytautas 
atranda angą į Perkūno šventyklos požemį.
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1000.000
K

KĄ KALBA ŽMOGUS, KURIS ATSPAUSDINO MILIJONĄ „SKAUTŲ AIDO“

Suku telefono skritulį, kol gau
nu skaitmenį 20726. Atsiliepia. Kal
buosi.

— Ponas Atkočiūnas?... Labą die
ną. Čia „Skautų Aido“ koresponden
tas (pavardės nesisakau). Kada aš 
galiu Tamstą rasti?... Kur? Na, kad 
ir spaustuvėj... Šiandien 17 vai.?... 
Gerai, aš užeisiu... Viso ger. .. Ką? 
Kokiuo reikalu?... Jubiliejinio „Sk. 
Aido“ nr.... Plačiau kai ateisiu... Ge
rai. Ačiū. Sudiev... — Padėjau ra
gelį ir sunkiai atsidusau, — paga
liau susiradau.

Nepriklausomybės aikštės ketvirto 
numerio kieme. Mūrinis vieno aukš
to namas. Duryse raktas. Balta ema
liuota iškaba „Vilniaus spaustuvė“. 
Spaustuvės viduje, girdėtis, ūžia ma
šinos. Įeinu. Rinkykla. Dešinėj du
rys — kontora. Pasibeldžiu, įeinu. 
Randu tik rinkyklos skyriaus vedėją 
p. Čepukaitį ir buvau benusimenąs, 
kad p. Atkočiūno nėra. „Dieną ne- 
prisimuši prie jo, nes tada jis už
verstas darbais, po pietų nesugausi. 
Bėda“... — pamaniau, bet tuo pačiu 
momentu įsirita pro duris iš mašinų 
skyriaus, jis, apskritutis, raudonutis... 
Pamatęs nudžiugau ir išsišiepiau ligi 
ausų...

— Tai Tamsta man skambinai?
— Taip, taip.
— Hm. .. kuo tas baigsis...
— Taigi, aš norėjau... — pra

dėjau, bet nebaigiau, nes pamačiau, 
kad p. Atkočiūnas klauso jau nebe 

sau gali eiti be galo. Tokių „sau“ ieš
kančių yra (ir, žinoma, turi būti) daug.

Turėjome ir šiuo reikalu rasti išeitį. 
Pradėjo eiti „Vadovė“ (skaučių vado
vėms ir vyresniosioms skautėms), 
„Skautybė“, pirm jos „Skautų Vadas“ 
(skautų ir skaučių vadams-ovėms). 
Kurį laiką skaučių skyrius bandė leis
ti vaikams laikraštėlį „Vyturys“, bet 
piniginių bėdų našta paklupdė leidė
jas; tada „Skautų Aide“ palikome spe
cialų skyrių vaikams.

Kad „Skautų Aidas“ visiems būtų 
s a v e s n i s, jis turi būti didesnis (sto
resnis), dažniau išeiti ir gausesnis. Jį 
tokį padaryti galime tik visi drauge.

Užteks!
Ar greit bus galas? — jau nekan

trauji. Tuoj. „Prisiminimų“ užteks. Ne 
taip seni laikai, ir patys tebesame isto
rijos liudytojai.

manęs, bet kažko kito telefono ra
gely.

— Čia „Vilniaus“ spaustuvė. 
Laukiu atvežant popieriaus... Taip, 
taip, ir labai skubiai, nes mašinos 
laukia, reikia spausdinti, — atsisvei
kino ir padėjo ragelį. O aš tuojau ir 
tveriu jį už skverno.

— Taigi, aš norėjau pakalbėti su 
Tamsta apie „Skautų Aidą“ jo 15-kos 
metų sukakčių proga.

— Mano nuomone, jis yra arti
miausias jaunimo dvasiai žurnalas, 
— nieko nelaukdamas pasakė p. At
kočiūnas.

— Iš ko gi Tamsta taip sprendi? 
Argi Tamsta dar turi laiko jį skai
tyti? — nustebęs paklausiau.

— Turiu daug darbo, bet „prie 
gerų norų“, kaip žmonės sako, ir aš 
randu laiko ir kitiems reikalams. O 
spaudos sekimas man yra juk būti
nas, gal nemažiau, kaip bet kuriam 
redaktoriui. Tuo labiau, kad iš pat 
jaunystės spaudos darbus dirbda
mas įpratau prie spaudos, pamėgau 
ir dabar negaliu nė vieną vakarą 
nueiti gulti nepaskaitęs šį tą. Pir
mučiausiai, žinoma, skaitau tai, ką 
savo spaustuvėje išspausdinu. At
spausdinus „Sk. Aidą“, tą pačią die
ną parėjęs namo jį perverčiu ir vi
sa, kas gali būti įdomu ne vien skau
tui, atsidėjęs perskaitau. Labiausia 
patinka kelionių ir tolygūs aprašy
mai bei įspūdžiai iš mūsų skautų 
stovyklų užsieniuose.

Man būtų įdomu vėl skaityti skai
tytojų, platintojų, prenumeratos rinkė
jų, bendradarbių ir... skolininkų (šie, 
kaip kandys gelumbę, ėda administra
cijos galybę) parašytų prisiminimų.

Dabar aš, kaip „Skautų Aido“ re
daktorius, atostogauju. Atostogauda
mas stebiu mano bičiulio, redakcijos 
kėdėn įvirtusio vyr. sk. Lauciaus var
gą, tarpais ir pats jį padidinu (straips
nelius vis vėliau atiduodu, kaip jis lau
kia; juk ir man kiti taip darydavo...). 
Jo bėdas gali visi po truputį žymiai 
sumažinti. Tada ir jam bus lengviau ir 
gal nebus tokiam pavojuje seni bičiu
liški mudviejų santykiai: mano prašo
mas sutiko redaguoti „Skautų Aidą“ 
mano atostogų metu ir dabar yra labai 
nedėkingas už sunkumus, kuriuos su
daro tas paslaptingas redagavimo dar
bas.

Ant. Saulaitis.

J. Atkočiūnas, „Vilniaus“ spaustuvės sa
vininkas, didelis „Skautų Aido“ bičiulis.

— Tamsta minėjai, kad ir jaunas 
būdamas tą patį darbą dirbai?

— Taigi. Prieš karą spaustuvi
ninko darbą dirbau su kitais kompa- 
nijonais Rygoje. Didysis karas jį 
pertraukė. Lietuvoje pradėjau su 
savo broliu, o nuo 1927 m. atskirai 
jau vienas.

— O „Skautų Aidą“ jau seniai 
spausdinat?

— Tur būt, bus jau 10 metų.
— Tikrai, — kaip aš „Sk. Aidą“ 

laužau jau bus 9 metai. Jau 9 metai, 
kaip čia dirbu, o „Sk. A.“ jau ra
dau spausdinamą, — atsiliepė gerai, 
kaip ir visada, nusiteikęs p. Čepu- 
kaitis, nemažai prisidedąs prie „Sk. 
Aido“ pagrąžinimo ir paįvairinimo 
savo stropiu darbu.

— Kai pradėjau „Skautų Aidą“ 
spausdinti, spaustuvė tada buvo 
prie gatvės, pirmame aukšte dabar
tinio skautų štabo, — tęsia p. Atko
čiūnas. — Tada „Sk. Aidą“ redaga
vo dar p. Merkys ir Zabarauskas.

— Įdomu, kiek egzempliorių „Sk. 
Aido“ Tamsta iš savo spaustuvės iš
leidai?

— Tai galime greit apskaičiuoti, 
— ir jis vikriai atsikėlęs atsirakino 
spintą, išsiėmė seną storą knygą, iš 
kurios aiškiai matyti visas spaustu
vės atliktas darbas. Ir taip pradėjo
me ieškoti pirmojo „Sk. A.“ nume
rio, spausdinto „Vilniaus“ spaus
tuvėj.

Pasirodo, kad „Sk. Aido“ pirmasis 
numeris „Vilniaus“ spaustuvėj at
spausdintas 1928 m. gruodžio mėn 
4 d.; redaguotas psktn. J. Merkio. 
1929 m. 5 ir 6 nr. nr. spausdintas 
kažkur kitur, p. Atkočiūno prisi
minimu, tur būt, buvusioj „Meno“ 
spaustuvėj. Bet tais pačiais metais 
su 7 nr. vėl grįžta į „Vilniaus“ spaus
tuvę, redaguojamas jau sktn. A. Sau-
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laiČio. Ir nuo to laiko iki šiol „Šk. 
Aidas“ spausdinamas „Vilniaus“ 
spaustuvėje. Pono Cepukaičio paste
bėjimu, „Sk. Aidas“ augo kartu su 
spaustuve, o gal ir pastaroji su juo...

Įdomu, kad būta tokių laikų, kad 
tais pačiais metais „Sk. Aidas“ tu
rėjo, pagal spaustuvės duomenis, la
bai smarkiai šokinėjantį — tai di
desnį, tai mažesnį (tūkstančių skir
tumu) — tiražą.

Taigi, p. Atkočiūno duomenimis 
(o tai tikriausi), „Vilniaus“ spaustu
vėj „Sk. A.“ atspausdinta:
1928 m.*) ..................... — 2.500 egz.
1929 m..........................— 10.500 „
1930 m..........................— 40.800 „
1931 m............................—141.500 „
1932 m....................<....—156.000 „
1933 m............................—119.400 „
1934 m............................—131.000 „
1935 m............................—106.350 „
1936 m............................— 30.300 „
1937 m............................—103.000 „
1938 m. iki šiol..........— 28.000 „

Viso: —871.350 egz.
— Tai reikia manyti, kad su iš

ėjusiais „Sk. A.“ nr. egz. nuo 1923 
iki 1928 m., su visais, kurie buvo 
spausdinti ne „Vilniaus“ spaustuvėj, 
bendras skaičius gali siekti 1.000.000 
egz. Tai jau gražus skaičius. Dabar 
laikraštis švenčia jau penkiolika 
metų, greit išleis 200-tąjį numerį. 
Kuris kitas jaunimo žurnalas tiek 
metų išgyveno — aš nežinau, — 
kalba p. Atkočiūnas linksmai, lyg 
būtų iškasęs iš savo knygų didelę 
„Sk. Aido“ paslaptį.

— Kodėl, Tamstos manymu, „Sk. 
Aidas“ tiek ilgai išsilaikė?

— Moka atitikt, prisitaikyt to 
laiko jaunimo dvasiai.

— Nuo ko priklauso, Tamstos 
nuomone, laikraščių tiražo augimas?

— Apskritai, laikraščių tiražas, 
manau, priklauso nuo paties laikraš
čio įdomumo, o organizacijos orga
no, kaip štai „Sk. Aidas“, dar ir nuo 
pačios organizacijos stiprėjimo, di
desnio sudrausminimo ir įsąmonini- 
mo, kad kiekvienas turi skaityti jam 
skiriamą savo organą.

— Taip, bet kad yra tokių, kurie 
nepatenkinti. dabartiniu „Sk. Aidu“. 
Sako, kad senesniais laikais, sakysi
me, prieš 6-7 metus jis buvo daug 
įdomesnis, ir turiningesnis.

— Skaičiau „Skautų Aide“ skai
tytojų nuomones, kurios buvo paim
tos iš anketų. Jos labai skirtingos: 
kuo nepatenkinti vieni, tuo paten
kinti kiti. Be to, reikia nepamiršti,

*) 1928-29 m. ėjo nereguliariai; 
1930-35 ir nuo 1937 m. iki šiol eina 
dvisavaitinis; 1936 metais ėjo mė
nesinis.

kad mūsų jaunimas dabar daugiau 
išlepęs, kaip seniau... — kalbėjo p. 
Atkočiūnas.

— Na, jau nekalbėkit — „Sk. 
Aidas“ veidą labai pakeitė, bet tik 
jau ne blogoj on pusėn, o geroj on, — 
lyg įsižeidęs nutraukė p. Atkočiūną 
p. Cepukaitis. — Ko iš jo dar norėti, 
aš nebežinau...

— Žinoma, kai ką gal ir galima 
būtų dar rasti keistino. Pirmučiau
sia reikia keist šriftą, nes petitas 
yra per smulkus. Šrifto sąskaiton 
vietos taupymas šį tą iš žurnalo at
ima. Be to, reikia pasakyti, kad de
dami linoleumo raižiniai biaurina 
laikraštį ir sunkina darbą, — kalba 
p. Atkočiūnas.

— Na, o ar ilgai „Sk. Aidas“ 
spausdinamas?

— Tik vieną išleidai, jau redak
torius ir neša medžiagą rinkti kitam 
numeriui (gero redaktoriaus pažy
mys).

— Bet konkrečiau...
Į šį klausimą atsakyti p. Atkočiū

nui padeda ir p. Cepukaitis.
Pasirodo, kad linotipu (mašina) 

renkant visą medžiagą (vienam nu
meriui) vienam darbininkui reikėtų 
dirbti 32 vai., bet, paprastai, renka 
4 darbininkai. Laikraščio sulaužy
mui puslapiais vienam žmogui, be 
pagelbininkų, reikėtų 12 vai., su pa-

NARSTYTINIO KELIONĖ
(Iš mano jubiliejinių prisiminimų).

„Skautų Aido“ 10-ties metų sukak
čiai paminėti ir spaudos darbininkų 
sielvartui sušvelninti, nes krūvos raš
tų, tarytum šieno, per tą dešimtmetį 
paskendo redakcijos krepšyje, buvo 
suruošta arbatėlė.

Gražiai išpuoštoje salėje išsirikiavo 
baltomis staltiesėmis pasipuošę stalai, 

Iškylaujame!

Stud, skauto
V. Stašiškio nuotr.

gelbininkais, darbą pasiskirsčius, tik 
3 — 4 vai. Atspausdinti mašinomis 
8—10 vai. (pusę spausdinimo laiko 
užima rinkinio puslapių pritaisymas 
mašinoje). Ir paskutinis darbas — 
brošiūravimas — 6 vai.

Pasižiūrėjęs į laikrodį nusigan
dau, nes tiek ilgai trukdyti p. Atko
čiūną visai nebuvau pasirįžęs. Taigi, 
atsistojau ant kojų ir ištiesiau deši
nę, tuo tarpu kai jis, pagal savo pa
pratimą, atsisveikino skautiškai pa
duodamas man kairę, mūsų pasikal
bėjimą užbaigdamas šiuo linkėjimu:

— Viso geriausio Jums, o „Skau
tų Aidui“ linkiu ne daugiau 20.000 
tiražo, nes jei būtų tiražas didesnis, 
bijau, kad nebeįveikčiau jį atspaus
dinti. Kartu džiaugiuosi, kad šįmet 
jis turi tikrai jubiliejinį tiražą, pa
lyginus su visų praėjusių metų tira
žais.

Išėjęs pro duris ir pamatęs platų 
kiemą, kuriuo atėjau, nustebau, nes 
šią „misiją“ atlikti — pakliūti į 
„Vilniaus“ spaustuvę man buvo toks 
siauras takelis, gal toks pat, koks 
buvo ir „Sk. Aidui“ prieš 15-ką me
tų išeinančiam siauru takeliu į pa
saulį, o štai dabar jis žengia plačiuo
ju jaunatvės vieškeliu.

Valio, „Sk. Aidas“!

Stasius.

gausiais valgiais apdėti. Po salę jau 
nuo 18 vai. pradėjo vaikščioti spaudos 
veikėjai, rašalotomis rankomis, nusvi
rusiomis po akinių našta nosimis ir 
momento svarbai derama rimtimi vei
duose.

Daugumas jų stoviniavo būreliais 
po tris, keturius ir pašnabždomis kal-
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DAUG NUSIPELNĘ „SKAUTŲ AIDUI“ ŽMONĖS, KURIŲ JAU NEBĖRA GYVŲJŲ TARPE.

Afa. Jurgis Merkis, 
redagavęs 35—45 nr.

bedami, akimis pasveikindavo kiek
vieną naujai atvykstantį svečią, pada
rydami apie jį atitinkamą išvadą. Tarp 
spaudos darbininkų buvo daug tokių, 
kurių talentą griaužė redaktoriaus 
žiaurumas ir redakcijos krepšio talpu
mas. Jų galvose buvo gimę gražiausi 
rimai, skirti sesutei, pažintai Palangos 
pušyne ar Nemuno krante, tačiau re
daktoriaus krepšys... Ir jie dairėsi į 
naujai pasirodančius veidus ir tylomis 
klausė, ar visų spaudos darbininkų 
toksai suodinas likimas?

Tarp garsiųjų bendradarbių aš jau
čiausi ne visai laisvai, nes man atrodė, 
kad į arbatėlę esu pakviestas dėl ju
moro arba apsirikimo rašant pakvieti
mus. Juk aš buvau menkas spaudos 
darbininkas — mano eilėraščius dau
giausiai skaitė tik redaktorius, retai te- 
siryždamas juos parodyti pasauliui.

Nerimas sumažėjo, kai dideliame 
veidrodyje pamačiau ilgus, ilgus savo 
plaukus, tarytum karčius gulančius ant 
apikaklės, ir storus, nors ir skolintus, 
amerikoniškus akinius, — juk visa tai 
ne juokais kvepėjo ano laiko spaudos 
veikėjo požymiais! Pagaliau nė vie
nas svečių nenešiojo ant nugaros dia
gramos, rodančios, kiek jo raštų buvo 
išspausdinta ir kiek širdžių jisai su
graudino savo dainomis!

Svečiams gausiai susirinkus, imta 
sėsti prie stalų ir šeimyniškai šneku
čiuojant užkandžiauti. Ši programos 
dalis man itin patiko, nes valgydavau 
pietus tik kas antra diena. Sėdėdamas 
greta su viena sesute, kuri, kaip vė
liau patyriau, buvo autorė rašinių apie 
valgių virimą, laisvai kalbėjau apie 
malonumą vaikščioti rugių laukais, 
klausyti švelnaus jų ošimo ir džiaugtis 
raudonai žydinčiomis lauko aguonomis.

A.fa. sktn. B. Mantvila, 
buvęs redakcijos sekretorius.

Žinoma, visa toji poezija neatitolino 
manęs nuo skaniai kvepiančios realy
bės — aš su didele meile naikinau 
įvairius jubiliejinius valgius. Sesė, 
klausydama mano kalbos, pritariamai 
tylėjo ir jos akys visai neišdavė, kad 
jai visi tie dalykai taip tolimi ir nesu
prantami, kaip man seviliškos sriubos 
su kukulaičiais receptas!

Begeriant arbatą aš nejučiomis už
siminiau apie labai gerą narstytinių 
skonį. Dieve tu mano, — sesė tarytum 
iš miego pabudo.

— Nuj, nuj, neblogi, tik truputį 
maža taukų, cukraus proporcija ne vi
sai išlaikyta, krosnis gal kiek per karš
ta buvo. Žinai, brol, narstytinių kepi
mas reikalauja didelės atydos, sakysiu, 
net pasišventimo ir meilės... — ėmė 
gyvai aiškinti.

Štai, pamaniau, kieno raštai deda
mi laikrašty, štai kur tikras talentas!

Norėdamas patikrinti sesės diagno
ze tikrumą, įsiverčiau į lėkštę didelį, 
tarytum rąstą, narstytinį ir, prisiminęs 
nesenai skaitytą mandagumo bei gero 
tono vadovėlį, norėjau jį padalinti pu
siau, perspausdamas šakute.

Nežinia, kokios jėgos apsėsta viena 
narstytinio pusė pakilo į orą ir pada
riusi, kariškai tariant, riestą trajekto
riją, su dideliu trukšmu tekštelėjo į re
daktoriaus lėkštę. Nelaimingiausias 
sutapimas!

Kai kurį laiką viešpatavo slegianti 
tyla. Visų žvilgsniai, tarytum adatos, 
įsmigo į mane. Redaktorius šluostėsi 
aptaškytą veidą ir juodą smokingą. 
Paraudau, ausys ėmė degti ir rankos 
virpėti. Norėjau atsiprašyti, bet tik su
šnabždėjau:

— Po plynių...
Vakarienė baigėsi. Prasidėjo kalbos,

A.fa. psktn. J. Tarbūnas, labai gabus pie
šėjas, padarydavęs labai gražių iliustracijų, 

linkėjimai, redaktoriui dovanų, ordinų 
ir kt. įteikimas. Atsakydamas į visus 
sveikinimus redaktorius prabilo „falšy- 
vu“ bosu ir ilgai kalbėjo apie patirtus 
vargus, bėdas einant spaudos keliu ir 
kitus dalykus, kuriems ir jis patsai 
sunkiai tikėjo. Baigdamas kalbą ir nu
sakydamas ateities gaires, aštriai žiū
rėdamas į mane, spaudos darbinin
kams pažadėjo:

— Ateityje laikraštyje skirsime 
daugiau vietos mandagumo ir, apskri
tai, gero elgesio reikalams.

Visi vėl surėmė į mane savo negai
lestingus žvilgsnius. Mano kaimynė, 
kuriai aš tiek daug kalbėjau apie poe
ziją, nejučiomis dingo. Likau vienas.

Krūtinę kažkas, sakytum sena sko
la, slėgė, o galvoje kunkuliavo mintis 
— jei ne tas narstytinis!...

Būkštaudamas, kad nepaversčiau 
stiklinės su arbata arba servetėle ne- 
nusišluostyčiau gausiai kakta riedančio 
prakaito, nežymiai pakilau nuo stalo ir 
išėjau.

Lauke lynojo. Asfaltas blizgėjo, ta
rytum taukuotas smakras.

Širdyje buvo taip griaudu, liūdna ir 
ne dėl to, kad būtų mane palikusi my
lima sesutė, arba neišspausdintas ma
no eilėraštis, bet dėl... narstytinio ke
lionės ...

Tai buvo „Sk. Aido“ 10 metų su
kakčiai paminėti arbatėlėje.

—**—
Štai dabar vėl arbatėlė. 15-kos me

tų sukakčiai paminėti. Jei aš jon pa
tekčiau, tai broliui redaktoriui tikrai 
nereikėtų kalbėti apie gero elgesio 
svarbą, bet gal apie blaivybę.

Geriausia, kai jubiliejai ar sukak
tys pasibaigia be valgymų, gėrimų ...
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ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS PRAŠOME:

• Rašyti ne apie kasdieninio gyvenimo 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
BROLIJOS VADO VARDINĖS.

Kovo mėn. 19 d. brolijos vadas vyr. sktn. pulk. Juozas 
Šarauskas šventė savo vardadienį. Brolijos vadą sveikino 
nuvykę į namus jo artimiausieji bendradarbiai-ės, kurie 
Įteikė dovanėlę — medinę lėkštę. Kauno Šančių tunto 
skautai estafetės būdu atnešė brolijos vadui dovaną — me
dinę koplytėlę. Daug sveikinimų gavo laiškais ir telegra
momis iš provincijos skautų vienetų ir paskirų asmenų.

„SK AIDO“ BENDRADARBIŲ SUKAKTUVINIS POBŪVIS.
Š. m. kovo mėn. 20 d. 16 vai. 30 min. Kaime, „Pažangos“ 

rūmuose, „Skautų Aido“ 15 metų sukaktims paminėti buvo su
ruoštas pobūvis — arbatėlė, kurioje dalyvavo šefo pavaduotojas 
vyr. sktn. J. Alekna, brolijos vadas vyr. sktn. J. Šarauskas, šios 
arbatėlės didžiausias mecenatas „Vilniaus“ spaustuvės savinin
kas p. J. Atkočiūnas, dalis buvusiųjų ir esamieji „Sk. Aido“ re
daktoriai: sktn. Baniulis, sktn. Cečeta, vyr. sktn. Saulaitis ir vyr. 
sktn. Laucius, prof. Kolupaila, buvę ir dabartinis „Sk. Aido“ 
administratoriai, keletas artimesniųjų bendradarbių ir Kauno ir 
provincijos keli platintojai, šiemet surinkę daugiausia prenu
meratų, ir kt.

Pobūvį pradėjo dabartinis „Skautų Aido“ redaktorius vyr. 
sktn. K. Laucius, kuris pažymėjo, kad šis pobūvis įvyksta labai 
nepaprastomis sąlygomis, dėl kurių kai kuriems kilo klausimas, 
ar nevertėjo jį atidėti. Jis mano, kad šis pobūvis kaip tik labai 
reikalingas dabar, nes mūsų tautos gyvenime prasidėjo naujas, 
labai svarbus laikotarpis, kuris pareikalaus iš skautų s-gos ir 
„Skautų Aido“ didelio jėgų įtempimo ir darbo. Dėlto labai pra
vartu pasikalbėti apie „Skautų Aido“ praeitį ir ateities uždavi
nius. Iš viso mes neturime nusiminti, nuleisti rankas, o prie
šingai, sukaupti visas savo jėgas šviesesnei tėvynės ateičiai kurti. 
Baigdamas savo įžangos žodį, vyriausiu pobūvio šeimininku pa
kvietė pirmąjį jubiliejato redaktorių sktn. V. Baniulį.

Šiomis mintimis ir buvo pagrįstos visos arbatėlės kalbos. 
Visi, ypatingai vyr. sktn. J. Alekna ir sktn. Vikt. Čečeta, itin 
labai pabrėžė šį mūsų tautos momentą ir linkėjo „Skautų 
Aidui“ patvarumo. Be aukščiau išvardintų sąjungos va
dovybės narių bei kitų sąjungai artimų žmonių, kalbėjo 
dar psktn. Sevelinskaitė — skaučių seserijos vardu, pasa
kydama gražių ir praktiškų linkėjimų, psktn. Valsiūnienė — 
bendradarbių vardu, sktn. V. Kastanauskas — buv. administra
torių vardu, R. Skipitytė — skaučių skyrelio redaktorė, skltn. 
Št. Genys ir vyr. skltn. E. Gimelis — platintojų vardu.

Daugelis kalbėtojų priėjo išvados ir linkėjo „Sk. Aidui“ 
pastorėti ir pasidaryti savaitiniu, o prof. Kolupaila „Sk. Ai.“, 
kaipo taikos nešėjui, šiais laikais, linkėjo būti dienraščiu ir net 
dviejų laidų. (Salėj juokas).

Sktn. Baniulis, papasakodamas pirmuosius „Sk. A.“ žingsnius, 
pažymėjo, kad tais laikais teko eiti „Sk. A.“ ir skautams prieš 
srovę, kai tuo tarpu eina su srove (o prof. Kolupaila žino, kaip 
lengva irtis su srove, tenka tik žiūrėti, kad neatsimušti į kurį 
nors krantą). Bet kad dabar yra per mažai kliūčių sk. organi
zacijai, tai esąs didelis minusas, nes nėra kliūčių — nėra kon-

Sktn.
V. Kizlaičio 

nuotr.

Brolijos vadas 
kalba jį vardinių 
proga pasvei
kinti atvyku
sioms skautams.

kuliavimo darbe, kuris dabar kaip upė išsiliejusi deltoj aprimo. 
Antroji, jo nuomone, klaida yra ta, kad sąjunga apsiribojo skau- 
tybe mokyklose, o užmiršo miesto jaunimą ir kitus. Skautybė 
visiems, — sako R. Baden-Powellis. Minint 15 metų „Sk. Aido“ 
sukaktį, linkiu jam išaugti, ištobulėti ir bėgti pirma visų ir būti 
kelrodžiu skautams, kad jie pilnu žingsniu žengtų į gyvenimą, 
— baigė sktn. Baniulis.

Arbatėlę baigė vyr. sktn. A. Saulaitis savo kalba, trumpai 
nušviesdamas savo ilgų metų vargo kelius redaguojant „Sk. 
Aidą“, padėkojo visiems jo bendradarbiams ir atskirai p. Atko
čiūnui už visa tai, kuo yra prisidėję „Sk. Aido“ labui.

Baigiant „Sk. Aidui“ sugiedota „Ilgiausių metų“. Sktn. 
Baniulis įteikė laikraščiui labai vertingą dovaną — pirmojo 
„Skautų Aido“ numerio, išleisto 1923.IH.15 d., rankraščius, ku
riuos jis ligi šiol išsaugojo.

SKAUTAI VILNIAUS VADAVIMO DARBE.
Praėjusiais metais visoje Lietuvoje buvo vykdoma pirmoji 

Vilniaus Geležinio Fondo rėmėjų registracija.
Prie šio darbo prisidėjo Rokiškio, Trakų, Utenos, Kauno 

Šančių skautų tuntai, Zarasų, Švėkšnos, Jurbarko, Žagarės, Pa
gėgių skautų vietininkijos, studentų skautų korporacija „Vy
tis“ ir brolijos vyriausioji vadija, iš viso užregistruodami 528 
Vilniaus pasus. Į šį skaičių įeina ir 108 Vilniaus pasai, kuriuose 
Vilniaus ženklelių įlipinta per tris litus, kas sudaro apie 700 lt. 
bendrą sumą. Be to, p. p. Radvilų (Raseinių skautų tuntas), 
Pažemeckų (Kauno Šančių sk. t.) ir p. p. Vaitkų (Zarasų skau
tų viet.) šeimos įtrauktos į V. G. F. Aukso Knygos Vilniaus 
Kovotojų eiles.

V. G. F. įregistruoti Vilniaus pasai jau išsiųsti tuntams ir 
vietininkijoms, kad vietoje registravusieji galėtų grąžinti juos 
savininkams.

Š. m. vasario mėn. pabaigoje Vilniaus vadavimo sąjungos 
centre uoliesiems V. G. F. rėmėjams, kurie į savo Vilniaus pa
sus įlipino nemažiau 3 lt. ženklelių ir įteikė juos užregistruoti, 
burtų keliu buvo paskirstytos 99 dovanos. Užregistravusieji 
savo Vilniaus pasus prašomi sekti „Mūsų Vilnių“, kur laimėji
mai skelbiami.
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Akademinio skautų jaunimo padangėje

STUD. SK. KORP! „VYTIS“.
Turim atstovą studentų 

atstovybėje.
Kovo 10-11 dienomis Vytau

to Did. u-te buvo studentų at
stovybės rinkimai. Sesės stud, 
skautės ir vytiečiai juose daly
vavo bendru sąrašu Nr. 4. Su
skaičiavus balsus paaiškėjo, kad 
mūsų sąrašas pravedė vieną at
stovą. Tuo atstovu tapo korpor. 
vadas Stepas Kairys, nes iš viso 
sąrašo individualiai gavo dau
giausia balsų.

Didelė šventė.
Šv. Kazimiero dienai pami

nėti kovo 13 d. kūno kultūros 
rūmuose įvyko iškilminga kor
poracijos sueiga.

Joje dalyvavo daug aukštųjų 
svečių: dr. Alekna, karo mokyk
los v-kas brig. gen. Musteikis ir 
kt. Be to, dalyvavo ir visa stud, 
skaučių dr-vė.

Visiems entuziastingai prita

riant korpor. vadas Stp. Kairys 
pasveikino dr. Alekną, jo 65 m. 
amžiaus ir 40 m. gydytojavimo 
sukakčių proga.

Vėliau buvo paskaityti „Vy
ties“ korpor. senjorų sueigos nu
tarimai, kuriais prof. Končius ir 
prof. Kolupaila pakelti „Vyties“ 
korp! garbės nariais.

Toliau buvo įdomi prof. Kon
čiaus paskaita „Akademinė 
skautybė“, o sueiga užbaigta 
menine dalimi, kurioje sesės stu
dentės ir vytiečiai skaitė savo 
poeziją, deklamavo, grojo smui
ku, dainavo solo ir t. t.

Du diplomuoti vytiečiai.
Du vytiečiai — Milvydas ir 

Stankevičius — gavo universiteto 
baigimo diplomus. Pirmasis da
bar yra dipl. inžinierius, antras 
— dipl. gydytojas. Inž. Milvy
das buvo „Vyties“ korpor. vadu. 
Kovo 13 d. per iškilmingą su

eigą jis pakeltas į korporacijos 
filisterius.

Atsargos karininkų būrelis.
Vytiečiai atsargos karininkai 

korporacijoje įsteigė savo atski
rą būrelį. Dabar būrely yra 14 
narių. Jo vadas senj. ats. jaun. 
Įeit. M. Naujokaitis. Šio būrelio

STUDENČIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖ.
Ruošiamės tautinei stovyklai.

Šiais metais draugovės eilės 
gerokai padidėjo: turime net 38 
naujas kandidates! Visos naujai 
įstojusios yra labai energingos ir 
žvalios skautės. Tiesa, yra ke
lios kandidatės, kurios skautėmis 
anksčiau nebuvo. Dabar jos yra 
„skautiškai apmokomos“, t. y., 
ruošiasi patyrimo laipsniams ir 
įžodžiui, o rudenį bus pakeltos 
tikrosiomis narėmis.

Draugovė uoliai ruošiasi tau
tinei stovyklai. Tas paruošiama
sis darbas daugiausia eina skil

iniciatyva ir buvo surengta pa
skaita „Skautybė ir kariuome
nė“. „Skautų Aido“ Nr. 4 per 
korespondento (Germ.) neapsi
žiūrėjimą kalbamas būrelis bu
vo pavadintas atsargos karių bū
reliu. Šią klaidą atitaisau.

Germantas.

tyse. Kartojamos specialybių ir 
patyr. laipsnių programos, mo
komasi svetimų kalbų, taupomi 
pinigai.

Studentės skautės, norėdamos 
daugiau tų pinigų surinkti ir su
teikti visuomenei progos skau
tiškai pasilinksminti, vasario m. 
19 d. surengė Ukmergėje, drau
ge su vietos skaučių tuntu, kon
certą-balių, į kurį gausiai atsi
lankė vietos visuomenė, o vasa
rio mėn. 26 d. suruošė didelį 
balių Kaune. Abiejų pramogų 
pelnas paskirtas tautinės sto
vyklos reikalams. V. R.

Skautų ir skaučių tuntuose

ALYTAUS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ TUNTAI. KAUNO NEMUNO SKAUČIŲ TUNTAS.
Jaunesniųjų skaučių ir skautų 

dešimtmetis.
Vasario . 27 d. jaunesniųjų 

skautų skyrius šventė dešimties 
metų veiklos sukaktį. 1928 m. 
tuntininko sktn. Slavėno įsaky
mu buvo įkurtas pirmas vilkiu- 
kų-paukštyčių būrelis. Štai po 
dešimties metų šis būrelis išsi
plėtė į aštuonias draugoves. Da
bar jaun. skautės ir skautai 
priklauso atskiriems tuntams — 
skaučių ir skautų. Abu skyriai 
veikia atskirai, bet dešimtmetį 
sesutės ir broliukai šventė kartu.

Dešimtmečiui paminėti įvyko 
bendra jaun. skautų ir skaučių 
sueiga-, kurioje dalyvavo per 200 
skaučių-skautų. Ji buvo užbaig
ta linksmąja dalimi — vaidini
mėliais ir vaizdeliais iš skautiš
ko gyvenimo.

Turėsime skautų miškininkų.

Aukšt. miškų mokykloje 
įkurtas antras Alytaus tunte 
skautų vyčių būrelis. Būrelis 
pasirinko prof. Matulionio vardą.

Jo globėju maloniai sutiko būti 
mokyklos dir. p. Rauktys.

Be to, Pikelionių pradžios 
mokykloje įkurtas jaunesniųjų 
skautų vienetas. Jam vadovauja 
mokyt. J. Kuveška.

Visi uniformuoti.
Tuntininko įsakymu, visi skau

tai iki Šv. Kazimiero turėjo įsi
gyti skautiškas uniformas. Da
bar visi tunto skautai unifor
muoti, nes neįsigiję uniformų 
atleisti atostogų. Neturtingiems 
skautams medžiaga uniformai 
duota išsimokėtinai.

Įkurtos jūrų skautės.
Skaučių tunte, padedant jūrų 

skautams, įsikūrė jūrų skaučių 
valtis. Valtininke paskirta Anelė 
Stelmokaitė. Alytiškės jūrinin- 
kės žada nuolat palaikyti glau
džius ryšius su jūrų skautais. 
Jos su jais plauks Nemunu į 
tautinę stovyklą. Valties instruk
torium pakviestas karin. A. Juo
zapavičiaus vardo jūrų skautų 
vadas valtin. VI. Šefleris.

Germantas.

Nepaprastas konkursas.
Tunte buvo paskelbtas kon

kursas įsigyti skautiškus liudi
jimus. Konkursą laimėjo „Au
dronės“ skaučių draugovė. Tarp 
kitko pažymėtina, kad ši drau
govė įsikūrė 1937 m. rugsėjo 
mėnesį, o jau įsigijo vėliavą. Iš 
jaunesniųjų skaučių minėtąjį

KAUNO PILIES SKAUTŲ TUNTAS.
Draugovė, kuri dirba drauge su 

skautų tėvais.

„Maironio“ skautų draugovės 
tėvai labai rūpinasi visais drau
govės reikalais ir paremia visus 
sumanymus. Neseniai, po vienos

KAUNO ŠANČIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
„Pavojus“.

Kovo mėn. 4 d. 11 vai. iš tun
to būklo buvo išsiųstas viene
tų vadams toks pranešimas: 
„Šiandien, 1938 m. kovo 4 d., 
Šančių tunto skautų vienetams 
skelbiamas pavojus. Vienetai, 
pasinaudodami ryšių schema, 
14 vai. 15 min. renkasi Šančių 

konkursą laimėjo IV-oji drau
govė. Pirmoji draugovė gavo 
premiją kamuolį, o antroji — 
įrankius stalo tenisui.

Tunto vadija visoms draugo
vėms padovanojo po vieną skau
tišką bliūzę, įteikti neturtin
giausiai draugovės skautei.

Vėpla.

draugovės sueigos, buvo skautų 
tėvų pasitarimas, kuriame ap
tartas tolimesnis draugovės vei
kimas ir atvyksiančių į mūsų 
tautinę stovyklą draugovės sve
čių — Latvijos skautų — pri
ėmimo reikalai ir kt. Gaidys.

progimnazijoj. Psktn. J. Eidu- 
kas, tuntininkas“.

Lygiai 14 vai. 15 min. skau
tai buvo mokykloje. Tuntinin
kas paaiškino, kad norėta iš
bandyti, koks yra d-vėse ryšių 
planas ir ar gali juo pasinaudoti 
skautai. Perskaitytas tunto įsa
kymas ir padarytas vienetų var-
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Draugovės tikrajai na
rei psktn.

■ Erikai Petersonaitei, 
netekus brangaus tėve
lio, reiškiame nuoširdžią 

užuojautą.

V. D. U-to Studenčių 
Skaučių Dr-vė.

Sunkioj gyvenimo va
landoj liūdintiems sesei 
Rūtai ir broliams Leonui, 
Vyteniui, Benui ir Valiui

J uške vičiams 
nuoširdžią užuojautą reiš

kia
Alytaus skautai.

Sesei Rūtai Juškevičiū
tei, jos Mamytei ir bro
liukams. liūdesio valan
doje reiškiame nuoširdžią 

užuojautą.

Buv. klasės draugės 
ir draugai.

Sesėms
Gražinai Laukaitytei 
ir Stasei Jakulytei,

liūdinčioms dėl mylimųjų 
tėvelių mirties, nuoširdžią 

užuojautą reiškia
Alytaus skautės 

ir skautai.

dinis patikrinimas. Ir pasirodė, 
kad per tris valandas galima bu
vo sušaukti 86 skautus. Vadi
nasi, reikalinga daugiau prakti
kos ir laikui bėgant galima bus

KLAIPĖDOS SKAUTŲ TUNTAS.
Naujas lietuvybės švyturys 

pajūryje.
Klaipėdos spartesniojoje gim

nazijoje, kurią lanko beveik vien 
Klaipėdos krašto ūkininkų vai
kai, įsikūrė pirma skautų drau
govė. Į pirmąjį skautišką šūkį 
nuoširdžiai ir entuziastiškai at
siliepė lakesnės dvasios moki
niai: V. Kiaupas, J. Skėrys, B. 
Viliūnas, J. Aušra, H. Vanekis, 
M. Gižas, V. Buntikas, M. Kalvis, 
M. Tydekas ir kt., sudarydami 
naujos dr-vės branduolį. Drau
govę sudaro dvi skiltys: „brie
džių“, vadovaujama skiltininko 
V. Kiaupo ir paskilt. Br. Viliū- 
no, ir „lapinų“, vadovaujama 
skiltn. M. Kalvio ir paskiltn. J. 
Aušros.

Draugovė pakrikštyta dr. 
Zauerveino, didelio lietuvių bi
čiulio ir žadintojo, vardu. Pir
moji sueiga — krikštynos — 
įvyko 11.26. Prisistatę tuntinin- 
kui sktn. Grudzinskui ir išklau
sę gražių sveikinimų ir linkėji
mų, jauni skautai gražiai suvai
dino skautišką 2-jų veiksmų 
vaizdelį „Į jubiliejinę skautų

MARIJAMPOLĖS SKAUTŲ TUNTAS.
Pasirinktas gražus vardas.

S. Kalvarijos miesto skautų 
„Liūtų“ skiltis, išaugusi į d-vę, 
pasirinko sau didžiojo Lietuvos 
karvedžio a. a. gen. Žukausko 
vardą. Tuntas pasirinktąjį var
dą patvirtino. Draugovei vado
vauja skilt. Mišlius ir pasklt.

MAŽEIKIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Atgaivinta - draugovė.

Akmenė. Čia anksčiau vei
kusi dr. J. Basanavičiaus vardo 
d-vė prieš dvejus metus, dėl 
mažo skautų skaičiaus, buvo lik
viduota. Tačiau pereitais metais, 
St. Adomaičio pastangomis, bu
vo įkurta atskira „Lapinų“ skil
tis. Prie skilties veikimo prisi
dėjus mok. skautui vyčiui A. 
Zapkui, skilties veikimas smar
kiai pagyvėjo ir atsirado reika

sušaukti ir kitą pusę. Geriausiai 
ryšių planą vykdo IV „Šarūno“ 
d-vė: iš 32 skautų į pavojų su
sirinko 30 skautų.

Sk. vytis Žvanga.

stovyklą“. Gražiai vaidino Kiau
pas, Skėrys, Vanekis, Viliūnas, 
Juodžiūnas, Tydekas ir skautės 
Mačkaitė ir Bakaitytė.

Pavasarį draugovė žada da
ryti antras „krikštynas“ jūroje, 
pasižadėdami budėti pajūrio sar
gyboje ir įsirašydami į savo šir
dis pajūrio lietuvių atlietuvini- 
mo pareigą. Į darbą įdėdami 
meilės, širdies ir ugnies, tikime 
skautėti ir tobulėti.

Draugovei vadovauja sktn. 
mokyt. R. Stankūnas, adjutantas 
— paskltn. V. Gižas.

Naujiems skautams daug pa
lankumo rodo direktorius Kal
niškis. Klaipėdiškis.

Gražus skuodiškių pasiryžimas.
Vasario mėn.- 19 d. įvyko 

„Kęstučio“ ir „Birutės“ draugo
vių bendra sueiga, kurioje psktn. 
Rozniekas kalbėjo apie jūros 
skautų uždavinius ir skatino ge
riau susipažinti su mūsų pajū
riu. Pasiryžome pavasarį ir va
sarą pėsti pereiti visą pajūrį nuo 
Šventosios ligi Nidos.

J. Vareška.

Zarcinas. D-vė šiomis dienomis 
išsirinko sau globėju skautą vytį 
skilt. dr-ą Anatolijų Zarciną. 
Pažymėtina, kad d-vė per trum
pą laikotarpį, vos 2 metus, su
gebėjo savo veiklumu pralenkti 
kitus vietos vienetus. Linkėtina 
jai ir toliau dirbti tėvynės ir 
skautybės labui. Alg. Z.

las atgaivinti draugovę. Draugi
ninku paskirtas vyr. sklt. A. 
Zapkus ir adjutantu skit. St. 
Adomaitis. Vasario mėn. 27 d. 
15 skautų išlaikė trečio patyri
mo laipsnio egzaminus. Vakare 
įvyko iškilminga sueiga, kurios 
metu skautai davė įžodį. Po iš
kilmingos sueigos skautukai su
vaidino keletą dalykėlių, o po to 
sekė pasilinksminimas.

Dabartiniu metu d-vėj yra 
20 skautukų. J. Dakteris.

PANEVĖŽIO SKAUTŲ IR SKAUČIŲ TUNTAI.
Viljamo nuotykiai scenoje.

Š. m. vasario mėn. 19 d. mer
gaičių gimnazijos salėje įvyko 
„Birutės“ draugovės 17-kos me
tų ir „Algirdo“'draugovės 7-nių 
metų gyvavimo minėjimas.

Pasibaigus oficialinei daliai, 
buvo suvaidinti visiems žinomo 
iš „Skautų Aido“ Viljamo nuo
tykiai „Šmėklų Namuose“. Vai
dinimą režisavo p. Mušinskienė. 
Tetos Bumbulytės rolę labai

ROKIŠKIO SKAUČIŲ TUNTAS.
Ką veiksime pavasarį.

Pandėlio XXVI skaučių drau
govė, artėjant pavasariui, rūpi
nasi, kokius darbus reikės at
likti. Kovo mėn. 6 d. įvykusioje 
sueigoje pasitarta apie darželių 
tvarkymą: jiems vietos parinki

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Vytautiečių gastrolės Telšiuose. 
(Taip turėtų daryti kitos d-vės).

Paskutiniu laiku prasidėjęs 
gan dažnas tarpgimnazinis moks
leivių bendravimasis. užkrėtė ir 
mus, Šiaulių I „Vytauto Didžio
jo“ draugovės skautus: panoro
me dar prieš tautinę stovyklą 
užmegsti kuo draugiškiausius 
ryšius su tolimesniais savo kai
mynais — telšiškiais skautais. 
Jie mūsų pasiūlymą — surengti 
pas juos koncertą-vakarą ir iš
bandyti su Telšių tuntu sporti
nes jėgas, priėmė ir vasario m. 
19 dieną 28 vytautiečiai nuvy
kome pas juos. Stoty radome 
mūsų belaukiančius Telšių tunto 
tuntininką psktn. Sidabrą, „Al
gimanto“ dr-vės dr-ką Jankaus
ką ir keletą žemaičių skautukų.

19 vai. gimnazijoje prasidėjo 
mūsų meninis pasirodymas: dai
nos, čelo, smuiko ir akordeono 
muzika, savų eilėraščių skaity
mas. Pasirodyti mums pasisekė 
neblogai. (Pasiklauskit, kas abe- 
jotumėt, telšiškių; jie jums pa
tvirtins, kad nesigiriame).

Rytojaus dieną, nuoširdžiai 
katedroje pasimeldę, pradėjom su 
telšiškiais stiprią sportinę kovą. 
Pirmiausia stalo tenisas. Mūsų 
vyrai paprasti „mirtingieji“, o 
telšiškių pusėje pora gimnazijos 
„didmeisterių“. Pralaimėjome 
visai švelniai (4:5). Užtat ori- 

puikiai suvaidino sesė skit. St. 
Kamarauskaitė. Po vaidinimo 
šoko baletą sesės A. Pauliukaitė 
ir J. Bikelytė; be to, V. Petro
vas, K. Balčiui akompanuojant, 
pasmuikavo keletą gražių daly
kėlių. Šokiams grojo 4 p. p. 
orkestras.

Visiems, ypatingai p. Mu- 
šinskienei ir psklt. Slabšinskui, 
prisidėjusiems prie minėjimo 
rengimo, draugovių vadijos nuo
širdžiai dėkoja. J. B.

mą, pasikeitimą gėlių sėklomis 
ir kt. Be to, tartasi apie senų 
inkilėlių paukščiams sutvarky
mą ir naujų darymą. Pažymėti
na, kad daugumas skaučių sykiu 
yra ir jaun. ūkininkų ratelių 
narės. K. L.

nyje parodėme, ką galime. Lai
mėjome 2 : 0. Pakilusia nuotai
ka mūsų šaunieji broliai išeina 
į trečią kovą. Su krepšiniu liūd
niau. Telšiškių pusėje žaidžia 4 
gimnazijos „rinktiniai“, kurie 
nesenai viršūnėse besisukiojan
čiai Kaimo „Aušrai“ suteikė pra
laimėjimo garbę. Vyrai tikri že
maičiai — plačiapečiai, raudon
veidžiai. Mūsiškiai prieš juos 
kaip vaikai atrodo... Prasideda 
atkakli kova. Kamuolys daugiau 
krinta į mūsų krepšius. Nepasi
duodame. Paskutinėmis minu
tėmis vytautiečių penketukas, 
išvystęs nemažą tempą, verčia 
žemaičius susirūpinti. Visgi pra
laimime (40:18).

Žaidėjams nuplovus prakai
tą, skubėjome į stotį. Čia iškilo 
vakarykščių šokių pasekmės. 
Mat, vytautiečiams per šokius 
nelabai kaip sekėsi draugauti su 
Telšių sesėm. Jei būtų susibi
čiuliavę, gal ne viena būtų pa
lydėjusi į stotį. O dabar tepa- 
lydėjo tik... vienas dr-kas A. 
Jankauskas.

Dr-vė reiškia gilią padėką 
Telšių tunto tuntininkui psktn. 
Sidabrui, „Algimanto“ dr-vės 
dr-kui sklt. A. Jankauskui ir ki
tiems, už nuoširdų priėmimą bei 
rūpinimąsi mūsų globa.

E. Maksimavičius.
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Pagėgiškiai Šiauliuose laidojo 
faraoną.

Pask. D. Venslauskaitės pa
stangomis, š. m. kovo mėn. 6—7 
dienomis į Šiaulius skfeutų tun
to vardu buvo pakviesti Pagėgių 
gimnazijos skautai suvaidinti 
sktn. Vainausko pastatytą vai
dinimą „Faraono laidotuvės“. 
Vaidinimas paliko didingą įspū
dį, kaip skautams, taip ir vei
kalą mačiusiai visuomenei. Gai
la tik, kad daugelis kviestųjų 
flegmatiškai atsisakė atsilankyti 
į šį vaidinimą, nors paskiau gai
lėjosi, nes vaidinimas buvo tik
rai vertas pažiūrėti.

ŠIAULIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
Estijos nepriklausomybės 

minėjimas.
Vasario mėn. 22 d. įvykusioje 

tunto sueigoje skautės paminėjo 
gražiais šūkiais ir paskaita Esti
jos nepriklausomybės sukaktį. 
Skilt. E. Stuokaitė paskaitė pla
tų ir turiningą referatą apie 
Estiją, paliesdama jos praeitį ir 
kovas už savo nepriklausomybę 
ir laisvę.

TELŠIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Ir čia mažiukai nesnaudžia.
1937 m. gegužės mėn. 23 d. 

Rotinėnų pr. mokykloje atsirado 
vos keletas, kurie panoro stoti į 
skautų organizaciją, tačiau šian
dien jau galima pasidžiaugti 24 
jaun. skautų būreliu, iš kurių 
16 jau įsigijo uniformas. Be to, 
jaun. skautukai suruošė tos mo
kyklos vaikams per Kalėdas du 
įdomius vakarus ir beveik pusė 
jų užsiprenumeravo „Skautų 
Aidą“.

UKMERGĖS SKAUČIŲ TUNTAS.
Demonstravome kariams tautiš

kus šokius.
Vasario mėn. 16-tą d. I pėst. 

D. L. K. Gedimino pulko kari
ninkų ramovėje mūsų skautės 
pašoko „Sukčių“, „Kepurinę“ ir 
„Blezdingėlę“. Šokiai visiems la
bai patiko.

600 litų!
Vasario mėn. 19 d. skaučių 

tuntas su studenčių skaučių dr- 
ve suruošė didelį koncertą-balių.

UTENOS SKAUTŲ TUNTAS.
Kaip mes organizavome jaunes

niųjų skautų draugovę.
Vasario mėn. 6 d. keletas 

skautų, jų tarpe ir keli vyčiai, 
nužygiavome miesto pradžios 
mokyklos link. Nuėję radome 
jau susirinkusias mergaites ir 
keletą busimųjų mūsų šeimos 
narių berniukų. Palaukus va
landėlę dar daugiau atėjo būsi
mų skautukų ir pradėjome savo 
darbą. Prieš tai dar pasižiūrė
jome gan kuklaus ir gražiai su
tvarkyto muziejaus, kurį mums

Vaidintojams nakvynę ir val
gį paruošė sktn. St. Venslaus- 
kienė savo namuose, kur visi 40 
asmenų išbuvo dvi paras. Ma
loniai prisidėjo prie šio pastaty
mo pulk. Butkevičius, 8 p. p. 
kapelmeisteris ir skautininke 
Venslauskienė, jau nekalbant 
apie patį p. Vainauską, kuris 
visa širdimi yra atsidavęs savo 
mokiniams ir menui. Būtų gera, 
kad ir kiti tuntai būtinai išsi
kviestų pagėgiškius savo bro
lius ir iš viso dažniau mėgintų 
su jais draugauti — bendrauti.

Vaiva.

Vyresniųjų Žagarės skaučių 
geras darbelis.

Šiomis dienomis Žagarėje stai
ga mirė vienas žmogus, palik
damas dideliame sielvarte ir 
skurde žmoną ir tris vaikučius. 
Žagarės vietininkijos vyr. skau
tės kuo begalėdamos sušelpė ne
laimingą šeimą, paremdamos 
gausiomis aukomis našlaičius. 
Šiam tikrai skautiškam ir krikš
čioniškam darbeliui vadovavo 
vietininkė pasktn. Kirlienė.

Ateities darbai.
Pasiryžta, kad visi skautai 

skaitytų savo organą, visi iki 
š. m. gegužės mėn. įsigytų uni
formas ir išlaikytų egzaminus į 
ni-čiąjį patyrimo laipsnį. Ža
dama suruošti dar 3 vakarus, o 
iš gautojo pelno bent 4—5 skau
tus pasiųsti į tautinę stovyklą. 
Vakarėliams smarkiai ruošia
masi — kas šeštadienį daromos 
sueigos. Skautas vadas.

Balių globojo p. Gustaitienė. 
Pelną pasidalinome su studen
tėmis, bet vis dėlto mums liko 
600 lt. gryno pelno.

Taigi spręskit patys, koks 
turėjo būti balius. Baliaus me
tu salės ir gretimų kambarių 
kampuose „žydėjo“ obelys ir 
saulėgrąžos. Tai visus stebino, 
nes Ukmergėje tada buvo labai 
šalta ir obelys niekur nežydi.

Skirmantė.

parodė ir, apskritai, mus supa
žindino su muziejumi ir būsi
mais skautukais pskt. J. Mažei
ka. Pasilinksminę gerą valandė
lę grįžome į namus. Būsimi 
skautukai mums padarė tokį 
gražų įspūdį, kad kai papasako
jom savo broliams apie juos, vi
si klausė, kada ten eisim kitą 
kartą. Ir, iš tiesų, kitą sekma
dienį nuėjom kur kas skaitlin- 
gesnis būrys; žinoma, ir būsimų 
mūsų broliukų buvo kur kas 
daugiau, nes ir mes mokėjom

Sesei
Imgardai Grosaitei, 

tragingai žuvus jos myli
mam broliui, reiškia 
užuojautą

ILK. Birutės dr-vė 
Skuode.

juos patraukti. Penktadienį, va
sario mėn. 11 dieną, mes juos 
pakvietėm į rengiamo vakaro 
generalinę repeticiją. Ir mūsų 
šeima padidėjo 20-čia naujų 
smarkiai plakančių širdžių.

VILKAVIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.
Uniformuojamės.

„Margio“ draugovės visi skau
tai nusipirko valtukes ir su jo
mis dalyvavo vasario 16 d. iš
kilmėse. Jau 85% turi pilnas 
uniformas, o „atsilikėliai“ per 
šv. Kazimierą pasipuoš bliūzė- 
mis ir kaklaryšiais.

Kuklios, bet reikšmingos išleistuvės
Šio mėnesio 20 d. Kauno miesto savivaldybės ugniagesių 

rūmuose įvyko Kauno m. skautų sanitarijos ir priešcheminės 
apsaugos kursų, atidarytų 1938.1.17 d., iškilmingos išleistuvės. 
Kursus lankė 124 asmens. Patikrinamuosius egzaminus išlaikė 
100 skautų-čių, 3 skautai egzaminų neišlaikė ir 21 nelaikė. Be 
to, skautų kursus lankė apie 30 savivaldybės ugniagesių, iš kurių 
baigė 2 asmenys.

Paskaitas skaitė šie gydytojai: Baublys, Garmus, Kamins
kas, Kazakevičius, Masalskis, Ragaišienė, Steponaitienė, Stan
kus, Ūsas, Zacharinas, mjr. Vitkus ir Kauza. Viso teoretinių 
paskaitų skaityta 48 valandos.

Kursantai pratybos darbus atliko karo ligoninėje trimis pa
mainomis. Kiekviena pamaina karo ligoninėje dirbo po 10 va
landų. Praktikos darbams vadovavo ligoninės skyrių vedėjai ir 
vyr. sesutė Baltutienė, padedant kitoms gail. sesutėms.

Visiems kursantams yra nustatytos kraujo grupės. Tai pa
darė prov. Žvirėnas, gyd. Masalskis, Dobrovolskaitė ir Kauza, 
dirbdami po 2 vai.

Degazacijos pratyboms vadovavo prov. Žvirėnas ir gyd. 
Kauza; degazacijos pratybos atliktos per 2 vai.

Patikrinamųjų egzaminų komisiją sudarė: Kauza (pirmi
ninkas), Kazakevičius, Masalskis ir vyr. brandmeisteris Dum
čius (nariai). Egzaminai įvykdyti per 4 vai., tuo būdu praktiški 
darbai įvykdyti per 18 vai. Kursų teoretiniai ir praktiški darbai 
buvo numatyti ir faktiškai be pakeitimų įvykdyti per 66 darbo 
valandas. Kursus steigti ėmėsi iniciatyvos Kauno Aušros tunto 
ugniagesių draugininkas vyr. brandmeisteris St. Dumčius, vėliau 
buvęs kursų administratoriumi, o jiems vadovavo gyd. Kauza. 
Kursai pravesti sklandžiai ir gyvai.

Išleistuvių dieną prisirinko pilna ugniagesių salė kuršinin
kų ir svečių. Susirinkimą atidarė gyd. Kauza. Pažymėjimus įtei
kė Kauno rajono vadas ats. pulk. Budrevičius. Taip pat gražių 
minčių pasakė ats. pulk. Budrevičius ir kpt. Petruškevičius. Už 
didį darbą gyd. Kauzai skautai padėkojo ir įteikė atminimui 
dovanėlę sterelizatorių, o draugininkui Dumčiui — adresą. 
Vėliau gyd. Kauza padėkojo p. p. lektoriams, kursų administra
cijai, karo ligoninės personalui, ugniagesių vadovybei ir paga
liau klausytojams už kantrybę ir visiems kitiems šiokiu ar tokiu 
būdu prisidėjusiems šiuos kursus vykdant. Be to, sveikinimo 
telefonogramą prisiuntė majr. Ružancovąs.

Iškilmingai daliai baigiantis atvyko brolijos vadas pulk. Ša- 
rauskas, kuris ilga ir gražia kalba, pritaikyta išleistuvių ir vals
tybės kritiškam momentui, pažymėjo šių Kauno skautų sanita
rijos ir priešcheminės apsaugos kursų reikšmę ir svarbą. Pasi
baigus iškilmingai daliai, buvo surengta graži meninė dalis, ati
tinkanti išleistuvių momentą. S. D.

Vyresnei skautei
Julijai Burdulytei 

mirus, jos tėveliams ir gi
minėms reiškiame gilią 
užuojautą.

Marijampolės skaučių 
tuntas.

Draugininku paskirtas gimnazi
jos skautas, mokąs ypatingai 
gerai su vaikais sugyventi ir 
jiems vadovauti, psklt. VL Kups
tas.

Visi skaitom „Skautų Aidą“.
„Margio“ draugovės visi skau

tai užsiprenumeravo „Skautų 
Aidą“. Džiaugiasi patarimais 
ruoštis tautinei stovyklai, kurio
je žadam gausiai dalyvauti.

Vytautas.
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Gerb. Jubiliatas kalbasi
1938 m. kovo mėn. 15 d.

„Ilgiausių metų, ilgiausių ..giedam mes šiandien 
visos gerb. Jubiliatui jo 15 metų sukaktuvių proga. Pas
kutini „ilgiausių ...“ prašom dainuoti kiek pamažiau, 
kad spėtų atbėgt mūsų korespondentė, kuri buvo spe
cialiai pasiųsta pas Jubiliatą jį visų mūsų vardu pasvei
kinti ir su juo pasikalbėti. Štai ir ta korespondentė. Bet 
kadangi nuo greito bėgimo ji vis dar neatgauna kvapo, 
mes iš jos bloknote pakreiveliotų keletos eilučių supra
tome, kad jos pasikalbėjimas su Jubiliatu buvo maždaug 
toks:

— Galiu pamatyt gerb. Jubiliatą? — uždususi klau
sia mūsų korespondentė, pilnu tempu užlėkusi visus 16 
laiptų iki Jubiliato buto durų (jeigu jūs norite jam siųsti 
sveikinimus ar dovanas, tai jo adresas Nepriklausomy
bės a. 4 Nr.).

— Jubiliatą? Ach, brolį Skautų Aidą. Tuojau, — 
pats paklausė ir pats atsakė vienas iš gerb. Jubiliato 
gerbiamų tarnų (nežinia, kuris ten iš jų administrato
rius, reikalų vedėjas, ar dar kažkas).

Ir tikrai, beveik tuojau iš vieno kambario iššoko 
linksmas, vikrus 15 metų Jubiliatas, o paskui jį žengė 
rimtas ponas su akiniais. Plevėsuodamas ir šlamėdamas 
savo popieriaus rūbais, Jubiliatas pribėgo prie mūsų 
korespondentės.

— Labs ryts. Sveikutė, — tarė spausdamas kairę. — 
Būk pažįstama, čia mano tėtė Laucius, — pridėjo rody
damas poną su akiniais.

— Malonu, — tarė mūsų korespondentė, o paskum 
labai iškilmingai prabilo: — Sveikinu Jubiliatą su visais 
15 metų. O dabar, — pridėjo mūsų korespondentė nebe 
taip iškilmingai, — norėčiau Jūsų kai ko pasiklausti. 
Pirmiausia, aišku, kaip jaučiatės kaip jubiliatas?

— Puikiai, ypač, kad šios dienos proga tėtė mane 
gražesniais rūbais apvilko, o ir pavalgydino visai sočiai. 
Matai, koks aš drūtas? Ak, kad taip kiekvieną sykį žmo
gus sočiai prisivalgytum ... — užbaigė Jubiliatas sva
jingai.

— Krizė, vaikeli, — glostydamas galvą Aidukui įsi
kišo tėtė Laucius, — ir man pačiam mieliau būtų tave 
rubuilį matyti. Tik ...

— Antras klausimas, — nutraukė tėtę Laucių mūsų 
korespondentė, — kokį sportą gerb. Jubiliatas labiausia 
mėgstate?

— Vaikščiojimą į svečius, — bematant atrėžė Ju
biliatas ir net jo akutės sublizgo.

— Ak, tas mano vaikelis, — nuolaidžiai šypsoda
masis prabilo tėtė Laucius, —- jis pasiruošęs kasdien ap
lakstyti visus savo pažįstamus, galų gale ir pas nepa
žįstamus bėga, kai tik jį kas pasikviečia.

— Dar vienas klausimukas, gerbiamasis, — pasisuko 
mūsų koresp. Jubiliato pusėn, — gal papasakosite, kaip 
praleidžiate savo darbo dieną, ką veikiate, kiek dirbate?

— Diena dienai nelygi, — protingai pataisė korės-

su mūsų korespondente
pondentę gerb. Jubiliatas. — Bent mano dienos tai aiš
kiai dviejų rūšių — juodosios ir baltosios. Baltosios, tai 
kada mane tėtė 2 kart per mėnesį išleidžia į svečius, o 
juodosios, kai aš turiu mokytis.

— Ką, gerb. Jubiliate, net ir Jūs mokotės? — nusi
gando mūsų korespondentė.

— Na-je, — galva patvirtino Jubiliatas, — juodo
siomis dienomis aš po kelias valandas sėdžiu pas tėtę 
ir jis mane klausinėja, ką aš iš savo draugų, draugių 
girdėjau ir nurodo, ką aš turiu savo pažįstamiems pa
sakoti, apie ką tylėti, ką reikia pasveikinti, kam ilgiau
sių metų palinkėti, statistikas dar visokias ...

— Pfff, nuobodoka ... — išsprūdo mūsų korespon
dentei.

— Jums atrodo mokytis nuobodu? — žiaurokai į 
mūsų korespondentę pažvelgė tėtė Laucius, — bet ma
note įdomiau būtų, kad mano vaikas būtų neišauklėtas 
ir plepėtų, kas tik ant seilės jam užeina. Ir tai, žiūrėk, 
ateina koks dėdė, brolis ar teta ir sako: „Tėte Lauciau, 
na gi jau jūs daugiau tą savo sūnelį, tą Skaut-Aidį žiū
rėkit ir pamokykit. Štai paėmė jis ir užmiršo mano , 
bobutę jos gimimo dienos proga pasveikinti. Ar tai leis
tina? O aną dieną mano anūkui kažkokių istorijų apie 
indėnus pripasakojo — miegot dabar vaikas negali“. O 
dar kitas ateina, girdi: „Kokiais rūbais tą savo vaiką 
rengiate, negaliu žiūrėti. Kitą kartą jo į namus neįsi
leisiu, jei dailesnių neužvilksite“. Tai matot... — už
baigė tėtė Laucius.

Mūsų korespondentė, pagarbiai ištylėjus per Tėvelio 
kalbą, pasiryžo paskutiniam klausimui:

— Gerb. Jubiliate, jei galiu paklausti, kokie jūsų 
norai ateičiai? Taip jau grynai asmeniški pageidavimai?

Staiga Jubiliatas nudūrė akis žemyn, paraudo ir 
ėmė tampyti savo skautiško kaklaraiščio galą. Paskum 
greitai žvilgterėjęs į tėtę Laucių, paskum į mūsų kores
pondentę ir tvirtai žiūrėdamas, kažkur į sieną, sukaupė 
visą drąsą, dar labiau paraudo ir tarė:

— Matote ... Žinote. .. na, jeigu jūs jau taip nie
kam neišplepėsitė? Aš labai norėčiau daugiau patikti 
mergaitėms.

Čia, matyt, buvo tas baisusis sakinys, kurį Jubiliatas 
išdrožė nė nekveptelėjęs ir kai pamatė, kad mes nelabai 
tenustebome, ėmė kalbėti drąsiau:

— Matote, draugų brolių skautų aš turiu daug ir su 
visais aš labai mielai pasišneku, bet kažkaip sesės skau
tės ... na, aš nežinau, bet su jomis aš lygiai taip pat mie
lai paplepėčiau, bet jos kažkaip ...

— Ak, ką gerb. Jubiliate, — užprotestavo mūsų ko
respondentė, — jos nemažiau Jus myli, kaip ir broliai 
skautai.

— Kad ... aš nežinau, bet į svečius jos mane re
tokai tekviečia, retokai man ir laiškus terašo.

Ir čia gerb. Jubiliatas taip liūdnai atsiduso, kad mū
sų korespondentė jau ruošėsi pradėti jį guosti, kaip stai
ga jis vėl pralinksmėjo, nusišypsojo ir sušuko:
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Lentynėlė skautės palapinei 
■BnMaMMHMBHBBBHBHiMHBBMHiHHHnBSQBRanHn

Skautė tvarkinga, o savo palapinėje ypač. Nes, o varge vargeli mano, kai 
sesei Netvarkinga j ai skubiai reikia kokį savo daiktą susirasti, tada rausiamas ran
kinukas, knisama lova ir aukštyn kojom verčiamas lagaminas, ir vistik dažniausiai 
daiktas kažkur dingsta, prapuola be žinios ir be pėdsako. Ir kur tam vargšui daik
teliui neprapulti, jei, žiūrėk, štai dantims pasta ir batams šepetys, užrašų knygelė ir 
indams rankšluostis visi kartu kur lagamino kampe be jokio išauklėjimo stumdosi.

Žemiau p. M. Glemžaitė vis tik surado receptą, kaip tuos visus daiktus „išmo
kyti“, kad jie būtų tvarkingesni, kiekvienas rastų savo vietą, ir nevaikščiotų kur 
po palapinę, kad jų žmogus nė su šakaliu sumedžioti negali.

Receptas. (Deja, šitą receptą dar reikia ir pasisiūti, o paskum jau jį galima 
pasikabinti savo kampely palapinės sienoje. Jo fotografija yra čia netoliese, ir 
kitaip tas receptas vadinasi sudedamoji lentynėlė). Red.

„Padaryti tokią lentynėlę visai 
nesunku. Kiekviena skautė pati su
gebės ją pasisiūti, įžymėti savo skil
ties ženklu bei savo inicialais, be to, 
ir kukliais raštais papuošti.

Nufotografuotoji lentynėlė yra pa
siūta is kaimiškos drobės, tačiau ga
lima ją siūti ir iš kitokios stiprios 
medžiagos. Tokiai, kaip fotografijoj, 
lentynėlei reikia 80 cm platumo, 1,5 
metro ilgumo kaimiškos drobės.

Darant lentynėlę pirmiausia rei
kia iškirpti jos nugarą, t. y., jos pa
grindą. Tinkamiausias pagrindo dy
dis yra 55X90 cm. Sukirpusios len
tynėlės nugarą, iš šonų paliekame 
po 3 cm, o iš galų po 6 cm užlenki
mams. Vėliau visą likusį lentynė
lės nugaros plotą suskirstome pagal 
reikalą bei pasirinkimą į skyrius, su
kerpame . kišenes ir jų užvožtuvus. 
Ši lentynėlė yra suskirstyta į 4 sky
rius. Pirmame skyriuje yra trys ki
šenės: 1) kišenė puodukui ir 2) bliu- 
deliui — abi po 17 cm aukštumo ir 
21 cm platumo, o 3) kišenė šaukštui 
ir peiliui — 12 cm aukštumo, 10 cm 
platumo.

Antrame skyriuje yra didelė kiše
nė 49 cm platumo ir 28 cm aukštu
mo. Ji perskirta stipria siūle į du 
skyrių. Viename skyrelyje laikome 
indų rankšluostį, jo apatiniame kam
pe yra padaryta 15 cm ilgio ir 12 cm 
aukščio kišenė dantims pastai ir še
petukui. Kitame skyriuje laikome 
veido rankšluostį, jo apatiniame 
kampe yra padaryta tokia pat, kaip 
ir pastai, kišenė muilui. Muilas lai
komas dėžutėje, todėl į tą pat kiše- 
niukę galima sudėti šukas ir dėžutę 
su siūlais, adatomis. Antrojo sky

riaus kišenė turi užvožtuva, kurio 
ilgis 49 cm, o plotis šonuose po 11 
cm ir vidury 17 cm.

Trečiojo skyriaus kišenė yra 49 
cm ilgio ir 24 cm aukštumo; ji per
skirta stipria siūle į du skyreliu. 
Viename laikome baltinius, kitame 
nosines ir galvos skareles. Šio len
tynėlės skyrelio kišenės užvožtuvas 
yra skeltas į dvi dali, jo platumas 
šonuose po 7 cm, o vidury 11 cm.

Ketvirtojo lentynėlės skyriaus ki
šenė yra 49 cm ilgio ir 19 cm plo
čio; ji perskirta stipria siūle į tris 
skyrelius. Viename skyrelyje įdeda
me užrašų knygelę, sąsiuvinį ir pan.,

antrame — švarias kojines, trečia
me — rūbams bei batams šepečius 
ar kitus mažmožius. Šio skyrelio ki
šenių užvožtuvas yra 49 cm ilgio, o 
plotis šonuose 7 cm ir vidury 14 cm.

Sukirpdamos kišenius ir jų užvož
tuvus, paprastoms siūlėms užleidžia
me po 0,5 cm, o užlenkimui po 1,5 
cm. Visų kraštų užlenkimus daro
me į gerąją pusę ir atsiuvame juos 
vingele mėlynais ar kurios kitos 
spalvos D. M. C. siūlais. Tais pat 
siūlais išsiuvame ir kitus pagražini
mus bei ženklus.

Kad lengviau būtų įdėti ir išimti 
indus, jiems skirtas kišenes darome 
3—4 cm platesnes. Viršuje, atlenki
me, įveriame gumą, o apačioje pri
siuvant kišenes, sudedame porą klos- 
telių, kaip padaryta ir čia atvaizduo
toje lentynėlėje. Vėliau, pristriguo- 
jame ir prisiuvame kišenes skirtose 
vietose ir padarome jų skyrelius. 
Visus kišenių užvožtuvus, dėl pato
gumo, prisiuvame aukščiau kišenių 
per 3 cm. Panašius užvožtuvus gali
ma prisiūti ir indų skyrelyje.

Sutvarkiusios lentynėlės vidurį, 
viršutiniame jos gale įsiuvame 4 
stiprias kilputes, kurios laikys visą 
lentynėlę. Vėliau užlenkiame lenty
nėlės abu galu taip, kad būtų galima 
įkišti medines lazdeles, kurios palai
kys lentynėlės lygumą. O dėl di
desnio stiprumo, pačiame lentynėlės 
viduryje visu jos platumu iš kairės 
pusės, reikia prisiūti 3 cm platumo 
juostelę, kad galima būtų įkišti to
kią pat kaip galuose lazdelę. Taip 
sutvarkiusios galus, lenkiame lenty
nėlės šonus į gerąją pusę, per 3 cm 
„pristriguojame“, atsiuvame juos ir 
galus pagi’ažiname vingele mėlynais 
siūlais.

Tokią lentynėlę galima sudėti ke
lionėn su visais jos lentynose (kiše
nėse) išdėstytais daiktais. Kad daik
tai neišbirtų, galima iš apačios už- 
vožtuvų kraštuose, ar kišenėse įsiū
ti segtukus (knopkes). Be to, prie 
lentynėlės vidurio lazdelės prisiūtos 
juostelės, abiejuose Jos galuose nuo 
krašto per 10 cm ir pačiame jos vi
dury reikia prisiūti po du kaspinė
liu 40 cm ilgio. Norėdamos tokią 
lentynėlę sudėti, jos viršų ir apačią 
lenkiame į vidų ir surišame kaspi
nėliais. M. Glemžaitė“.

— Ak, ką čia. Geriau, dėkų, kad aplankėte ir pa- 
sveikinkit mano vardu visas seses, ypač tas, kurios ma
nim nesidomi, ir pasakykit, kad šiaip ar taip, aš nusi
statęs jom patikti. Ir aš būtinai patiksiu. Na, kaip 
jums atrodo, juk aš visai nieko sau berniokas? — nusi
juokė gerb. Jubiliatas visai prie korespondentės ausies, 
tris kart apsisuko ant vienos kojos ir šlamėdamas savo 
naujais rūbais nušokavo į administraciją.

— Ilgiausių metų, — dar spėjo sušukti mūsų ko
respondentė ir jau Jubiliato nebebuvo.

—-Na, štai... — susigraužė tėtė Laucius, — ir iš- 
auklėk, jei nori, tokį padarą! - •

„Tėtė s“ prierašas. Šis „padaras“ be tėtės turi dar 
ir močią, kuri sesių skyrių tvarko. Kažin, ar tik ne abu 
kalti dėl blogo jo auklėjimo. Rodos, abu jį auklėja. .. 
O jis, korespondentei atvykus, net nerado reikalo su 
močia ją supažindinti.
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Pasktn. A. Urbanavičiūtė.

Lietuvos skaučių istorijos bruožai
(Tęsinys iš Nr. 4).

2. PIRMŲJŲ SKAUČIŲ VIENETŲ 
ĮSIKŪRIMAS KAUNE IR VISOJE 

LIETUVOJE.
Taip pat 1922 m. atsirado skaučių 

Anykščiuose ir Kėdainiuose. Anykš
čiuose kiek ilgiau veikta bendroje 
skautų-čių dr-vėje, o Kėdainiuose jau 
spalių mėn. 14 d. A. Januškevičiaus 
rūpesčiu įkurta atskira skaučių „Biru
tės“ dr-vė.

1923 m., Iz. Bamiškaitės pastango
mis, įkurta atskira skaučių skiltis Nau
miestyje. Iš šios skilties greit išaugo 5 
skilčių „Rūtos“ draugovė, kuriai sėk
mingai vadovavo pati organizatorė I. 
Bamiškaitė.

1923 m. įsikūrė skautės ir Vilkaviš
kyje. Po metų susiorganizavo 6 skilčių 
„Gražinos“ dr-vė, kuriai vadovavo E. 
Jašmantaitė, o vėliau — O. Vingilytė.

1924 m. jau daug kur įsikūrė at
skiri skaučių vienetai. Spalių m. 12 d. 
įsakymu jau tvirtinama I-ji Rokiškio 
skaučių „Živilės“ draugovė ir josios 
draugininke skiriama L. Marcijonaitė, 
vėliau J. Drungaitė. Spalių mėn. 5 d. 
įsakymu Linkuvoje skautės atskiria
mos nuo skautų. Greit čia sudaroma 
skaučių „Gražinos“ dr-vė, kurios pir
moji draugininke buvo A. Čeilitkaitė, 
antroji — O. Vilutytė.

1924 m. pavasarį Alytaus skautų 
draugovėje įsikuria skaučių „Gegučių“ 
skiltis, kuriai vadovavo O. Dzenkaus- 
kaitė. Greit čia susiorganizavo ir I-ji 
„Mirgos“ dr-vė, kurios pirmoji drau
gininke buvo E. Stankevičiūtė. 1925 m. 
įsikuria II-ji „Laimutės“ dr-vė. Dr-kė 
St. Tomsaitė.

1924 m. atsirado skaučių ir Ukmer
gėje. Viena iš pačių pirmųjų Ukmer
gės skaučių pažymėtina F. Srogytė. 
1925 m. spalių mėn. įsikūrė „Živilės“ 
draugovė, kurios pirmoji draugi
ninke buvo Irma Pikaitė. Be šių dviejų 
pirmųjų Ukmergės skaučių, vadovių 
tarpe dar buvo V. Pečiūraitė, A. Urba
navičiūtė, A. Kačinskaitė, Butkeviciu
te (mok. seminarijoj) ir kitos.

Taip pat 1924 m., lapkričio mėn. 
16 d., įsikūrė I-ji „Živilės“ draugovė 
Mažeikiuose. Bronė Šapkauskaitė bu
vo pirmoji jos draugininke.

1924 m. rudenį skautės įsikūrė V.

KAS NEGAUS PIRMŲJŲ „SKAUTŲ AIDO“ NUMERIŲ.
Platinimo taisyklėse nurodėme ir laikrašty įvairiomis progomis nesykį minėjome, 

kad šiemet PLATINIMO TALKĄ BAIGIAME KOVO MĖN. 1 D., o iki kovo mėn. 15 d. 
platintojai turi galutinai atsiskaityti su administracija.

Deja, pasirodė, kad nemaža užsiprenumeravo laikraštį vėliau, po kovo mėn. 1 d. 
Visiems tiems, kurių užsakymus administracija gavo platinimo talkai užsibaigus, NE
BEGALIME IŠSIŲSTI PIRMŲJŲ KETURIŲ NUMERIŲ, nes pristigome, nors šiemet 
spausdinome trečdaliu daugiau, kaip pernai. Mums labai smagu, kad šiemet „Skautų 
Aidas“ įgijo tiek daug naujų bičiulių ir labai nemalonu, jog nebegalime visiems išsiųsti 
pirmuosius numerius, bet nesame kalti — numatyti, kad tiek daug užsiprenumeruos ir 
atspausdinti tiek laikraščio, kad užtektų ir pavėlavusiems jį užsisakyti, negalėjome.
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D. Universitete. Bendro akademinio 
skautų-čių vieneto — draugovės — or
ganizatoriai buvo Stasė Stanikūnaitė ir 
Juozas Kazakevičius. 1924 m. spalių 
mėn. 16 d. universiteto senatas patvir
tino dr-vės įstatus, o kitais metais — 
statutą. Skautės sudarė savo skiltį, 
kurios pirmoji skiltininkė buvo A 
Veitaitė, vėliau — St. Stanikūnaitė, 
A. Blynaitė, O. Vingilytė, L. Jegaitė. 
Ši skiltis gana gerai veikė, konkuruo
dama su geriausia skautų „Lapinų“ 
skiltimi. Beveik visos tos skilties 
skautės dirbo tada vyriausio skautų 
štabo skaučių skyriuje. 1930 m. skau
tės nutarė nuo brolių atsiskirti ir su
daryti savo atskirą vienetą. Rugsėjo 
mėn. 27 d. jau buvo patvirtinta atskira 
studenčių skaučių draugovė, kurios 
pirmoji pirmininkė - draugininke buvo 
vyr. sktn. D. Kesiūnaitė, valdybos na
riai — St. Stanikūnaitė ir S. Jegaitė. 
Draugovę pradžioje sudarė dvi skiltys: 
„Šatrijos Raganos“ ir „Liepsnelių“. 
Kiek vėliau susikūrė III-ji „Gražinos“ 
skiltis. Nors pirmieji žingsniai nebuvo 
lengvi, bet, ačiū pirmosioms patyru
sioms vadovėms, draugovės veikimui 
padėti tvirti pamatai, parinkta tinka
ma darbo kryptis, kuri ir iki šiai die
nai išlaikoma.

1925 m. sausio mėn. 5 d. įsakymu 
tvirtinama naujai įsikūrusi I-ji „Biru
tės“ dr-vė Biržuose ir josios draugi
ninke skiriama L. Januševičiūtė.

1925 m. kovo mėn. 10 d. įsikūrė 
Lazdijuose I-ji „Birutės“ dr-vė, kuriai 
vadovavo O. Norušytė, vėliau — O. 
Bradauskaitė.

1925 m. kovo mėn. 21 d. įsikūrė I-ji 
„Mildos“ dr-vė Utenoje. Pirmoji tos 
dr-vės draugininke buvo V. Paplaus
kaitė.

Palangoje įsikūrė atskira skaučių 
„Gegučių“ skiltis 1925 m. rugpjūčio m. 
12 d. Iš jos greit išaugo I-ji „Biru
tės“ dr-vė. Dr-kė Br. Baukaitė.

Tais pat metais įsikūrė atskira 
skaučių skiltis Vilkijoje (vad. Simo
naitytė), „Pempių“ skiltis — S. Kal
varijoje (vad. O. Botyraitė), „Gegu
čių“ skiltis — Telšiuose, „Birutės“ 
dr-vė—Kybartuose. Be to, įsikūrė vie
netai Jurbarke, Šeduvoje ir kitose Lie
tuvos vietose. (Bus daugiau).

Skautams — oreiviams ir 
oreivybės bičiuliams

Kaip 1934 m. paskelbtas Šefo kon
kursas mūsų tarpan įnešė daug gyvu
mo, entuziazmo ir darbo nuotaikos, 
taip dabar artėjanti tautinė stovykla 
vėl sujudino mus, į gįslas lyg kas pri
pylė greičiau pulsuojančio kraujo, gal
vas kraute prikrovė mintimis. Kiek
viena draugovė stengiasi savo įsiren- 
gimu stovykloje pralenkti kitą, savo 
dainomis ir pasirodymais paįvairinti ir 
pagražinti stovyklos gyvenimą. Ruo
šiami įsirengimai, daromi išplanavimai. 
Kad mokam džiaugtis savo krašto lais
ve ir skautų organizacijoje dirbti jos 
gerovei — tai turėsim tautinėj stovyk
loj parodyti.

O aš norėčiau iškelti nedrąsų, bet 
gilų troškimą skautų, tiesa, dar ne
skaitlingų, bet norinčių dirbti ir dir- 
bančių svarbioje mūsų kraštui srityje 
— oreivybėje. Girdėti, kad vienur, ki
tur susikūrė avio modelistų draugovė, 
vienas kitas skautas padarė nusisekusį 
modelį. Sklandymo mokykloje ir su
tiksi nevieną skautą. Jauna, tačiau jau 
spėjusi pasaulį užkariauti, žmonių dar
bo sritis oreivybė Lietuvos skautų 
tarpe įgijo daug draugų. Ne vieną 
skautą rasime pasipuošusį žydriu 
sklandytojo ženkliuku, ar turintį mo- 
delisto pažymėjimą. Praeis dar pora 
metų ir ant skautiškos uniformos gal 
jau pastebėsime sublizgėjusį ne vieną 
ir lakūno ženklelį. Dabar dar nejučio
mis, pamažu, o vėliau vis greičiau, 
skautų organizacijoj įsigyvens nauja 
skauto sąvoka: skauto — oreivio. 
Mums nepakanka būti skautais lau
kuose ir vandeny. Prieš akis nauji ho
rizontai, kuriuose rodosi naujos srities 
pionierius — skautas oreivis.

Todėl į jus, oreivybės pionieriai 
skautų organizacijoje, kreipiuos. Tau
tinėj stovykloj pasirodyti mūsų parei
ga. Į dvidešimt pirmuosius skautiško 
darbo metus žengiančiam skautiškam 
Lietuvos jaunimui mes turim mesti dar 
vieną šūkį: „Pamilkim Lietuvos pa
dangę!“... Todėl ruoškime modelius, 
kuriuos galėsime stovykloje paleisti ir 
kuriais papuošime parodą. Gal ir 
sklandytojai rasime vietos pasirodyti. 
O kilusiomis mintimis pasidalykime, 
kad ir per „Skautų Aidą“.

Mūsų laukia truputis darbo. Tas 
pat troškimas, kuris nukreipė mūsų 
žvilgsnius padangėn, dabar įpareigoja 
mus sužadinti norą ir kituose nuka
riauti savo krašto erdves ir jas pamilti. 
Darban mus turi skatinti mintis „Spar
nuotos Lietuvos labui“. Mes turime pa
dėti įgyvendinti „Lituanicos I“ vairuo
tojų testamentą.

Tad į darbą, skautai, skautiškos 
oreivybės pionieriai.

Psktn. K. Janavičius.
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Kas yra Marianapolis?
Daugelis, tur būt, esatę skaitę mū

sų laikraščiuose ar girdėję, kad netoli 
Naujorko yra dvaras, vadinamas Ma- 
rianapoliu. Jis priklauso lietuviams 
vienuoliams marijonams, nariams to 
paties ordeno, kurių vienuolynas yra 
mūsų Marijampolėje. Marianapolis — 
reto gražumo dvaras! Labai puikūs 
rūmai ir nuostabus parkas. Jame auga 
vienas toks retas medis, kad kažkoks 
milijonierius norėjo jį nupirkti už 3.000 
dolerių, bet marijonai nepardavė, nors 
tie pinigai būtų ir labai pravertę. Vie
nas lietuvis man papasakojo, kad mi
nimasis dvaras priklausęs prieš didįjį 
karą Suvalkijoje labai išgarsėjusio lie
tuvių persekiojimais rusų žandaro 
Vonsiackio giminaičiui. Kiek tai tikra, 
nežinau. Įgiję šį dvarą vienuoliai ma
rijonai pavadino Marianapoliu ir įkū
rė jame vyrų koledžą (aukštąją mo
kyklą. Šį koledžą kai kurie ame
rikiečiai lietuviai ir vadina lietuviš
kąja Mariampole.

Kaip aš patekau į Marianapolį.
Liepos mėn. 4 d. amerikiečiai šven

čia savo valstybės įkūrimo sukaktis. 
Marijonai šia proga suruošė Mariana- 
poly „Lietuvių Dieną“: iškilmingas 
pamaldas, organizacijų eitynes, sporto 
rungtynes, dainų šventę. Tokia lietu
vių diena Marianapoly ruošiama nebe 
pirmą syk ir visada sutraukia daug 
lietuvių iš artimesnių apylinkių ir net 
iš gana tolimų Amerikos kampų. Va
šingtono lietuviai patarė mums būti
nai nuvykti į minėtą lietuvių dieną, 
nes tai puiki proga susitikti su dides
niu skaičiumi Amerikos lietuvių.

Parašiau tuo reikalu koledžo direk
toriui kun. dr. J. Navickui ir gavau iš 
jo labai nuoširdų laišką, kuriuo patarė 
kaip atvykti ir pažadėjo atsiųsti į stotį 
automobilį parvežti į Marianapolį. Ka
dangi liepos mėn. 4 d. stovykloje buvo 
didelės iškilmės, o, be to, žadėjo at
vykti Baltimorės lietuviai skautai ir 
Pittsburgo lietuviai, visi vykti į Ma
rianapolį negalėjome. Teko vykti man 
vienam. Pasiėmiau lietuviškos muzi
kos patefono plokšteles, kurias buvo
me atsigabenę iš Lietuvos, ir liepos 
mėn. 3 d. vakare išdūmiau traukiniu 
Marianapolio link. Rytojaus dieną, sau
lei patekėjus, jau buvau Providence 
stoty, kur manęs belaukiąs atvykęs iš 
Marianapolio labai nuoširdus ir sim
patiškas vyras p. Poška. Po kokio pus
valandžio važiavimo automobiliu atsi
dūriau Marianapoly.

Lietuvių skautų stovykloje.
Pakeliui p. Poška man papasakojo, 

kad Marianapoliri esą atvykę ir lietu
vių skautų iš Vorcesterio ir įsirengę 
savo stovyklėlę. Man tai buvo visai ne
laukta ir labai maloni žinia. Ypač svar
bi ji buvo todėl, kad paaiškėjo, jog 
Amerikoje yra daugiau lietuvių skau
tų vienetų, kaip mes tikėjomės; apie 
Vorcesterio lietuvius skautus nieko 
nebuvome girdėję.

Šiek tiek apžiūrėjęs koledžo rūmus 
ir parką aplink jį, pasileidau lietuvių 
skautų ieškoti. Už kokio pusantro ki
lometro nuo rūmų, viename parko pa
krašty, radau jų stovyklėlę. Tik ką su
kilę ir besigaminą pusryčius. Iš viso 
besą 6 berniukai maždaug po 11—13 
metų amžiaus. Jiems bevadovaująs su
augęs vyras p. R. B. Sarapas, kuris be

kalbąs taip puikiai lietuviškai, kad nie
kuomet negalėtumei pasakyti, jog tai 
lietuvis amerikietis.

Išsikalbėjus su p. Sarapu, paaiškė
jo, kad visi jie yra iš Vorcesterio. 
Draugovė ten įsikūrusi prieš porą mė
nesių. Esą apie 11 berniukų. Draugo
vės vadas arba, kaip jie jį vadino, ka
pitonas yra p. Juozas Dirsė. Jis taip 
pat suaugęs vyras, iš profesijos — lai
dotuvių direktorius. Nei Sarapas, nei 
Dirsė skautais nėra buvę ir skautų vei
kimo metodų gerai nepažįsta. Draugo
vė yra pasivadinusi Šv. Kazimiero var
du ir jau įsigijusi vėliavą. Dirsės Ma
rianapoly dar nebuvo. Jo laukė atvyks
tant. Mums besikalbant ir jis atvyko. 
Man teko likti stovyklaujančių skautų 
vadovu ir sutikti jų draugininką su 
raportu.

Vorcesterio
Šv. Kazimiero 
dr-vės skautai 
Marianapoly.
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Pirmoji rikiuotės pamoka.
Papusryčiavę bendromis jėgomis 

ėmėme tvarkyti „stovyklą“: apkasėme 
palapines grioveliais, sutvarkėme jas ii’ 
rajoną. Iki pamaldų, į kurias turėjome 
eiti organizuotai, dar buvo gražaus lai
ko. Jį teko sunaudoti mokantis pagrin
dinių rikiuotės dalykų, nes pasirodė, 
kad Šv. Kazimiero draugovės nariams 
iki tol nebuvo tekę eiti rikiuotėje. Ma
žiausia dešimtis metų buvo praėję nuo 
to laiko, kai aš buvau „turėjęs reikalo“ 
su rikiuote, o dabar teko prisiminti 
visa, ką žinojau ir pamokyti juos. Tai
gi, pirmąją rikiuotės pamoką Šv. Ka
zimiero draugovės skautai gavo iš Lie
tuvos skauto.

Susipažinę su pagrindiniais rikiuo
tės dėsniais, patraukėme į pamaldas. 
Mudu su p. Sarapu stojome šešių ber
niukų „draugovės“ priešakin ir abu 
komandavome. Aš padavinėjau ko
mandą „Viens, du, trys“, o jis — „left“, 
„left“...*). Vėliavos sunkios — vėlia
vininkai vos jas pavelka. Laikas nuo 
laiko turime sustoti pailsėti. Taip pa
lengva pasiekiame pamaldų aikštę.

Amerikoje ar Lietuvoje?
Kai prasidėjo pamaldos, aš nebeži

nojau kur esąs: Lietuvoje ar Ameri
koje. Pamaldos vyko atvirame ore; 
altorius buvo įrengtas prie įėjimo į ko
ledžą po balkonu. Pamaldas laikė ir 
pamokslą pasakė J. E. vyskupas M. 
Reinys, kuris buvo atvykęs iš Lietuvos 
ir lankė Amerikos lietuvių kolonijas. 
Giesmės lietuviškos, pamokslas lietu
vių kalba. Žmonės, kurie pamaldose 
nedalyvavo, daugiausiai kalbasi lietu
viškai. Aplinkuma taip pat tokia, kad 
niekuo neprimena Amerikos. Nuotai
ka tokia, kad atrodo, lyg būtumei Lie
tuvoje. Jums sunku įsivaizduoti, kaip 
smagiai jautiesi į tokią aplinkumą pa
tekęs, kokios mintys kyla galvoje.

„Sveiki, sesės ir broliai lietuviai, 
amerikiečiai!“

Pamaldoms pasibaigus man buvo 
leista per garsintuvą pasveikinti į iš
kilmes atvykusius lietuvius. Kalbėjau 
kokias 10—15 minučių, paaiškindamas, 
ko mes atvykome į Ameriką, pasvei
kinau Lietuvos skautų vardu ir pa
kviečiau šiais metais atvykti į Lietuvą 
ir mūsų jubiliejines stovyklas. Tai bu
vo pirma proga viešai prabilti į Ame
rikos lietuvius.

Kaip mes saliutavome ne garbės sve
čiams, bet., pranešėjams.

Po pamaldų įvyko lietuvių dienoje 
dalyvavusių organizacijų paradas. Jį 
vedė minėtasis p. Dirsė. Dalyvavome ir 
mes, skautai. Paradas įvyko sporto 
aikštėje prie didžiulės estrados. Buvo

*) Left — kairė.
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Pamaldos Marianapoly. Už kolonų altorius.

manyta, kad garbės svečiai paradą pri
ims iš estrados. Išmokome saliutuoti 
dešiniąja ranka didžiuoju saliutu. Bet 
kai artėjome prie estrados, pasirodė, 
kad teks eiti iš kitos pusės, kaip buvo 
numatyta ir dėl to reikės saliutuoti 
kaire ranka. Greit „persimokėme“ sa
liutuoti kaire. Ir praėjome taip saliu
tuodami. O kai praėjome, pamatėme, 
kad estradoje, kur, tikėjomės, bus 
aukštieji svečiai, paaiškėjo, kad ten 
prie garsintuvo buvo iškilmių prane
šėjas kun. Strakauskas su kitais (tarp 
kitko, jis labai puikiai pranešinėjo 
šventės programą; mūsiškiai „spikeriai“ 
turėtų ko iš jo pasimokyti), o vysku
pas Reinys su kitais sėdėjo priešingoje 
estradai pusėje, drauge su žiūrovais. 
Taip mes pagerbėme ne paradą pri
imančius, bet pranešėją... Nemalonu, 
bet labai nesijaudinome — pranešėjas 
už vykusį savo pareigų ėjimą tos pa
garbos buvo vertas.

Pusdienis lietuvių nelaisvėje.
Į šventę buvo suvažiavę daug lie

tuvių, ne tik katalikiškų pažiūrų, bet 
ir kitokių. Kai pasibaigė iškilmės, aš 
patekau į lietuvių „nelaisvę“. Kai vie
ni paleidžia, kiti sugriebia — visi api
pila įvairiausiais klausimais apie Lie
tuvą. Sunku spėti atsakinėti, o, be to, 
norisi pačiam šį tą savo iniciatyva pa-

Lietuviai skautai žygiuoja į parado aikštę.
Pirmas eina p. Sarapas. 

aiškinti. Taip ir sukausi visą laiką, iki 
vakaro, kol man reikėjo išvažiuoti. Iš 
pasikalbėjimų su lietuviais paaiškėjo, 
kad daug žalos Lietuvai daro kai ku
rie mūsiškiai. Norėdami išgauti dau
giau pinigų iš savo giminaičių ameri
kiečių, gyvenimą Lietuvoje stengiasi 
atvaizduoti kuo tamsiausiai. Pasiskai
čius tokių laiškų atrodą, kad Lietu
voje be didžiausio skurdo nieko dau
giau nėra. Viena moterėlė man sako:

— Giminės rašo: „Jūs nebebijot
Dievo, kad mūsų nesušelpiat“. Ką be- 
bijosi, jei pats vos galus su galais su- 
durstai. Žiūrėk, kokios mūsų rankos 
pasidaro, kol kvoterį*) uždirbi! — ir 
parodė man suskilinėjusius nuo darbo 
delnus. Nenuostabu dėl to, kad dėl to
kių laiškų Amerikos lietuviai mano, 
jog Lietuva ir tebėra tokia nuskurusi, 
kokia buvo prieš didįjį karą.

Ką nesutikdavau Lietuvoje, sutikau 
Amerikoje.

Marianapoly netikėtai sutikau žmo
nių iš Lietuvos, kurių tėvynėje nebu
vau matęs daug metų. Pirmoje eilėje 
čia paminėtinas tik ką atvykęs į Ame
riką kun. Liubauskas, su kuriuo lan
kiau vieną gimnaziją ir nebuvau ma
tęs daugiau kaip 10 metų. Net nežino
jau, kad jis kunigas. Kitas besąs 
p. Laučka, su kuriuo teko kartu lan
kyti universitetą. Šis gabus visuome
nininkas dabar redaguoja Brooklyne 
leidžiamą katalikų savaitraštį „Ameri
ką“. Čia susipažinau su Vilkaviškio 
kunigų seminarijos prof. kun. Rožaičiu, 
kuris Amerikoje išbuvo apie dvejis 
metus, važinėdamas po įvairias lietu
vių kolonijas. Besą ir daugiau nese
niai iš Lietuvos atvykusių. Radau net 
porą Lietuvos skautų. Tai Jonas Kum
pa, buvęs pirmosios Vilniaus lietuvių 
skautų draugovės narys ir Adelė Ju- 
raitytė, buvusi skaute Vilkavišky. At
sirado pora lietuvių, kurių vaikai mo
kosi Lietuvoje: Svetikas ir Voverys. 
Pirmojo sūnus lanko Klaipėdos pre
kybos institutą, o antrojo — Kauno 
konservatoriją.

Apskritai, diena tarp lietuvių pra
bėgo bematant. Nė nepastebėjau, kaip 
atėjo vakaras ir reikėjo išvykti. Baig
damas negaliu nepaminėti koledžo di
rektoriaus kun. dr. Navicko, kuris pa
sirodė besąs labai simpatiškas, plataus 
akiračio ir labai atsidėjęs lietuvybei 
žmogus. Nors kaip vyriausias lietuvių 
dienos šeimininkas ir buvo be galo už
imtas, tačiau vis tik surado laiko pa
sikalbėti apie lietuvių skautų organi
zavimo Amerikoje perspektyvas. Kvie
tė atvykti prieš išvažiuojant dar sykį, 
deja, man teko prieš pat išvažiavimą 
vykti į Lietuvos vyčių seimą. Apie šią 
įdomią kelionę papasakosiu kitą sykį.

*) Kvoteriu vadina 25 amer. centus.
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MES RUOŠIAMĖS
SAVO

TAUTINĖMS
STOVYKLOMS

Švara ir sveikata
Tautinės skaučių ir skautų sto

vyklos jau prieš akis. Tos stovyklos 
yra labai didelis dalykas mums pa
tiems ir mūsų bičiuliams. Joms ruo
šiamės visokiais būdais. Pasiruošimo 
sritys plačios ir jų nemaža.

Štai vienas, taip pat labai svarbus 
tautinėse stovyklose, klausimas—š v a- 
r a ir sveikata.

Skautų sąjunga yra kultūringų, 
šviesių ir sveikai gyvenančių jaunuolių 
organizacija. Mes norime šia proga 
priminti visiems ateinančių stovyklų 
dalyviams jų pareigas savo švaros ir 
sveikatos atžvilgiu.

ŠVARA.
Kultūringas žmogus yra švarus. 

Koks malonus įspūdis matyti jaunuolį 
švarų ir tvarkingą!

Ar jums teko matyti mokinį, nuo
lat turintį nešvarias rankas, juodus 
pirštų nagus, rudus dantis, dvokiančią 
burną ir tokias pat kojas? Aišku, te
ko. Ar tai skauto tipas? Ne, nes jis 
apsileidęs. O skautas būtinai turi at
rodyti kitaip: būti toks švarus, kad 
būtų miela jį matyti, smagu su juo 
bendrauti.

Tokių nevalyvų tipų, kaip čia aukš
čiau aprašytas (jei jų pasitaikytų), į 
stovyklą neįsileisime. Tokiems čia 
vietos nebus. Arba, blogiausiu atveju, 
paduosime išmaudyti Nemune ir ap

švarintą įvesime į stovyklą pro užpa
kalinius įėjimus.

Kokie yra stovyklinės švaros rei
kalavimai?

1. Turi būti visas kūnas švariai nu
plautas ii’ kasdien plaunamas.

2. Visada švarios rankos ir pirštų 
panagės.

3. Balti dantys.
4. Švarūs baltiniai, kojinės, drabu

žiai, išvalyti batai.
5. Švarus ir sausas guolis.
6. Švari, vėdinama ir valoma pala

pinė.
7. Švariausia aikštė, virtuvė, iš

vietė.
8. Tinkamai laikomas valgis.
9. Naikinamos maisto liekanos.

10. Švarūs indai.

Pasirengimas.
Pratinkis būti visai švarus namie. 

Tai pirmoji sąlyga būti švariam sto
vykloje.

Prieš vykstant į stovyklą reikia su
sitvarkyti savo švarai palaikyti reik- 
menes:

a) turėti muilo, dantims šepe
tuką (kad ir savo darbo), miltelių 
(gali turėti kreidos ar medžio anglių);

b) plaukams šukuoti, kirpti ir 
skusti reikmenių;

c) drabužiams ir batams 
valyti šepečių ir tepalo;

d) susitaisyti dvi baltinių pa
kaitas; turėti bent du rankšluosčiu, 
3—4 nosines, 2 kojines, batų pakaitą, 
2 paklodes, 2 užvalkalus;

e) turėti savo bliūdelį, šaukštą, ša
kutę ir peilį,

f) turėti skuduriukų indams 
šluostyti ir t. t.

Nesvarbu, kad kai kurie daiktai, iš 
namų pasiimti, bus tavo broliuko ar 
kitų namiškių. Nereikalinga, kad jie 
būtų nauji ir „madingi“. Bet ypatin
gai svarbu, kad jie būtų švarūs, o 
baltiniai dar ir sveiki, gerai sulo
pyti ir suadyti.

Namų darbo baltiniai (paklo
dės, rankšluosčiai ir kt.) yra geresni 
už pirktinius. Jei gali, atsigabenk na
mų darbo visus savo baltinius ir skal
binius.

Švaros reikmenes sukrauk į kupri
nę ar šiaip kokį maišelį. Ir stovykloje 
nešvarius daiktus laikyk atskirai nuo 
švarių.

Stovykloje.
Stovykloje turėsi ypatingai rūpin

tis: a) asmenine, b) palapinės, c) aikš
tės ir d) virtuvės švara. To rūpesčio 
negalėsi išvengti vis vien ar būsi pa
prastas stovyklautojas, ar turėsi dar 
kokias vadovo pareigas. Švara turi 
kiekvienas pats rūpintis, nes 
kitam tos pareigos negalima perkelti.

Marianapolio koledžo auklėtinių orkestras. 
Atkreipkit dėmesį į jų uniformas.

Lietuviai legionieriai žygiuoja į paradą. Pirmas eina 
parado vadovas, Vorcesterio skautų draugininkas, 

p. J. Dirsė.
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a) Asmeninė švara.
Kaip minėta, reikia visada turėti 

švarų kūną, rankas, kojas, burną. To
dėl teks kasdien net kelius kartus 
praustis ir mazgotis,, o maudytis bent 
vieną kartą per dieną.

Aišku, stovykloje bus nustatyta 
tvarka, kas ir kaip, kada ir kur gali 
praustis ir švarintis. Ypatingai griež
tai bus tvarkomas maudymosi 
reikalas. Maudydamasis turėsi griež
tai laikytis maudymosi taisyklių. Sto
vyklos vadovybė atsako už tave, ir jos 
tuo reikalu nurodymai tau šventi. Bet 
atsargumas nepašalina pareigos būti 
visada švariam.

Taigi, vienas reikalavimas yra bū
ti švariam.

Kitas reikalavimas — būti šva
riai apsirengusiam. Tavo bal
tiniai, kojinės, uniforma ir kt. turi būti 
gerai išskalbti ir švarūs. Negali būti 
jokio prakaito, dulkių, dūmų ar kokio 
kito kvapo. Ir dirbdamas mokėk iš
likti švarus ir tvarkingas.

Tinkamai ruošęsis prieš stovyklą, 
lengvai išliksi visada skaistus ir šva
rus stovykloje.

Guolis, kur tu po dienos darbo, ku
pinas įspūdžių, praleidi naktį, yra ta- 
v o guolis. Gerbdamas save, negali 
bet kur dribti, ir didžiuotis savo 
nevalyvumu. Tave priglaudžiąs poilsio 
patalas yra tavo bičiulis. Padėk ir 
jam išlikti švariam. Rytą, išvilkęs lau
kan, išdulkink, ilgai pakaitink saulutės 
atokaitoje, jei reikia paskalbk, ir tik 
visai tvarkingą grąžink į pastogę. Ne
švarus patalas suteps, o drėgnas guo
lis susirgdys tave.

Tvarkinga ir pavyzdinga asmeninė 
švara sako, kad toks skautas yra ge
resnis už kitus. Ir, iš tikro — stebėda
mi matome, kad išoriniai švarus jau
nuolis yra ir išvidiniai skaistus; tai 
tikrai teisingai suprastas ir įgyvendin
tas 10-asis įstatas.

b) Palapinės švara.
Palapinė yra tavo būstinė. Ji ro

do tavo prityrimą, mokėjimą stovyk
lauti, švarumą, įpročius ir palinkimus.

Kokios medžiagos bus palapinės 
stogas ir sienos, gal mažiausiai gali nuo 
tavęs priklausyti, bet kokia bus po 
tuo stogu ir tarp tų sienų tvarka, šva
ra ir įtaisymai — tik tu vienas atsa
kingas (neversk bėdos savo bičiu
liams, su kuriais raivais toje pačioje 
palapinėje! Gali jiems padaryti geros 
įtakos ir paskatinti juos palapinę lai
kyti tvarkingą).

Pastatyti palapinę reikia tai
syklingai. Ne kiekvienas „molis“ 
tą gali lengvai padaryti. Turėsi pro
gos parodyti savo sumanumą.

Palapinės (viduje ir aplink ją) 
įrengimai ir įtaisymai yra tavo nuopel
nas. Bet mums rūpi švara. Viską 
statyk taip, kad palapinės vidus dieną 

galėtų džiūti, gauti v ė j o ir matyti 
saulės. Padaryk lengvai šluojamą, 
ir dažnai šluok. Tas pats ir lauke 
aplink palapinę. Atmink, kad pala
pinėje ir apie palapinę negali būti jo
kių liekanų (popierio, maisto, virvės, 
drabužių ir t. t. ir t. t.); turi būti vi
sai švaru; tik žolė, gryna žemė, me
džiai ir kiti natūralūs gamtos padarai 
lieka savo vietose.

Jei gali, palapinėje guolį pakelk 
nuo žemės: įtaisyk lovą arba bent pa- 
kišk šiaudų ar panašių daiktų pintinę, 
kuri izoliuotų žemės drėgmę, kad ši 
nesigertų į tavo čiužinį.

Naktį savo daiktų ir baltinių nepa
lik ant žemės, kabink juos aukštai. 
Ant žemės jie drėgsta, aukštai — 
džiūsta.

Ir iš viso nieko nedėk tiesiog 
ant žemės: padaryk padėklus, kojeles, 
kobinius ir pan.

c) Aikštės švara.
Palapinė ir vieta, prie palapinės yra 

tavo, grynai tavo, karalystė, kurią tu 
gerai ar blogai (tikėkim, kad gerai!) 
valdai. O jūsų vieneto aikštė yra jū
sų visų, taigi ir tavo.

Visas stovyklos rajonas tini būti 
švarus, todėl ir jūsų vieneto rajonas 
negali likti apleistas. Jis turėtų būti 
pavyzdys visiems, nes jame stovyklau
ji tu!

Stovyklos plote, kaip ir tavo pala
pinėje, negali būti jokių liekanų, ne
gali niekas mėtytis. Ten tvarkai su
irti yra daugiau pavojaus — ją reikia 
nuolat palaikyti, nes pilna svečių, ku
riems gal ne visai aišku, kokios tvar
kos mes siekiame. Už tat aikštės šva
rai tu turi daugiau pareigų.

Pastebėjęs netvarką ar švarai pa
vojų, pašalink jį, nors dai- nebūtum 
kieno lieptas. Geros valios palaikyti 
švarą visoje stovykloje turėk visada ir 
visur, ir tąja valia stenkis užkrėsti 
kitus.

a) Virtuvės švara.
Stovykloje virtuvė yra svarbi įstai

ga. O nevalyvi virtuvininkai—šlykš
čiausi pasaulyje padarai. Kartą, jau 
prieš kokius 6—8 metus, buvau pa
kviestas aplankyti vieną skautų sto
vyklą. Pati stovykla nebuvo pavyz
dinga, bet kai pakliuvau į virtuvės ir 
valgyklos rajoną, man pradėjo akyse 
raibaliuoti: kokia baisi netvarka ir 
kaip nešvaru! Silkių galvos ir nugar
kauliai ko plačiausiai išdrabstyti visam 
rajone, duonos griaužų pilna, darbuo
jas virėjai, bet už juos dar labiau dar
buojas tūkstančiai musių ir visokių va
balų. Jei policija būtų žinojusi, kad 
ten yra tokių „skautų“ tokia nešvari 
stovykla, ji būtų net kelius protokolus 
už nešvarumą surašius.

Laimė, kad tokių nešvarių dalykų 
retai pasitaiko. Iš tautinės stovyklos 
tokius „stovyklininkus“ su visa jų 

„virtuve“ vysime lauk. Tegul važiuoja 
teršti namo.

Mačiau ir geros tvarkos virtuvėje 
pavyzdžių. Malonu prisiminti. Labiau
sia tvarkingos savo stovyklų virtuvėse 
lig šiol buvo skautės.

Pavalgius, virtuvėje visi indai turi 
būti gerai išplauti, nušluostyti; visos 
maisto liekanos sunaikintos (tirštimai 
kam nors atiduoti gyvuliams ir t u o j 
išnešti arba sudeginti, o skysčiai 
supilti į atitinkamas paplovams pilti 
duobes). Negalima nieko šiaip bet 
kur drabstyti ir mėtyti, negalima nė 
skysčių laistyti!

Kada negaminamas valgis, virtuvė
je, valgykloje ir aplink negali būti jo
kio maisto ar jo liekanų kvapo. Indai 
(viso vieneto ir kiekvieno stovyklau
tojo) turi būti visada svarūs.

Maistas turi turėti savo vietą. Jo 
nepasiekia nė musės ir jis neskleidžia 
jokio kvapo.

Tai tiek, apskritai, apie švarą.
Aš džiaugiuos, kad stovyklos vado

vybė yra pasiryžusi griežtai reikalauti 
tautinėje stovykloje švaros ir tvarkos. 
Jei ten būtų sudaroma kokia „polici
ja“ prižiūrėti švarai, stočiau savanoriu, 
ir tada tu, mielas bičiuli, saugok savo 
tinginį...

SVEIKATA.
Su sveikata reikalas paprastesnis. 

Švara — jau pusė sveikatos.
Sveikatos atžvilgiu reikalavimai yra 

tokie:
1. Prieš vykdamas stovyklon ap

lankyk gydytoją; gydytojas pa
tars, kaip savo sveikatos reikalais turi 
rūpintis stovykloje (gydytoją pasiekti 
neturėtų būti sunku: juos turi kiek
viena mokykla, o vietinė skautų vado
vybė gal specialiai pakvies kokį gydy
toją apžiūrėti skautus).

2. Jei ką tik sirgai ar dar apylin
kėje serga kiti užkrečiamomis epide
minėmis ligomis (pav., šiltine, raupais 
ir kt.), be gydytojo leidimo stovyklon 
ne vyk!

3. Jei sergi tokiom ligom, kaip 
trachoma, niežais, ar kt., taip pat be 
gydytojo leidimo nevyk į stovyklą.

4. Stovykloje griežtai laikykis sa
nitarijos, maitinimos, maudymos ir ki
tų panašių taisyklių.

5. Vartok tik savo indus, savo bal
tinius, savo guolį; nenaudok svetimų ir 
savųjų neduok niekam naudotis, jei 
sau nebeturi kitų.

6. Pastebėjęs kokį sveikatos daly
kuose trūkumą ar negerovę, tuojau 
pranešk savo vadovybei ar stovyklos 
sanitarinėms įstaigoms.

Dar turi laiko, gali pakartoti arba 
papildyti savo žinias apie švarą ir 
sveikatą. Jei nėra kitų priemonių, tai 
paimk kokią knygą ir ten pasiskaityk.

Atvažiuok švarus ir sveikas, 
stovyklausi smagus ir grįši 
džiaugsmingas. Baltasis Juodvarnis.
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B. J. Slaboševičius.

Kaip pasidaryti baidarei bures?
Prieš pradėdamas darbą, viską atydžiai 

perskaityk ir apsvarstyk!Jau išaušo pavasaris ir netrukus mes, baidarininkai, išsitraukę baidares iš sandėlių ir pastogių, jas nudažę ir sutvarkę, leisimės plaukinėti upėmis ir ežerais, trauksime į tautinę stovyklą.Tačiau irklavimas plaukiant kiek toliau pasidaro gana varginantis ir pravartu pagalvoti, kaip išnaudojus nemokamą gamtos jėgą — vėją. Tuo tikslu daromos burės. Be to, buriavimas yra vienas iš maloniausių sporto šakų. Buriuotojas turi turėti šaltą kraują ir greit susivokti esamoje padėtyje.Žmonėse yra paplitusi nuomonė, kad plaukti baidare, o ypatingai su burėmis, yra pavojinga, nes galima lengvai apvirsti. Iš dalies ši nuomonė yra teisinga, tačiau verta patikrinti tų apvirtimų priežastis. Ir kasgi pasirodo? O gi, kad vieni apvirto išdykaudami, kiti užsižiopsoję, o kiti, apskritai, nemokėjo valdyti nei baidarės, nei būrių. Žinoma, ir prityręs baidarininkas gali kartais apvirsti be savo kaltės. Tačiau tai gana retas atsitikimas.Kadangi mano skaitytojai — skautai, žioplumu ir kitomis tolygiomis ypatybėmis nepasižymi, ar bent neturėtų pasižymėti, galvosime drąsiai, kaip būręs pasidaryti.
Baidarės tinkamumas buriuoti.Su burėmis plaukti skirta baidarė turi būti lengvai valdoma, nepersunki ir turėti didelį skersinį pastovumą, t. y., neturi būti lengvai paverčiama ant šono. Apie baidarės skersinį pastovumą galima maž-

b f o4______ > >

daug spręsti iš baidarės skersinio piūvio per vidurį (vidurinio španto) formos.Geriausia šiam reikalui yra baidarė paplokščių, kiek išgaubtu, dugnu arba visai plokščiadugnė (1 pa v. a, b, c, d), blogesnė trikampio ar elipsio formos (1 pav. e, f), o apvalios formos (1 pav. g) yra blogiausia, nes lengviausiai apvirsta.Baidarės pastovumui didelę reikšmę turi ir viršvandeninis baidarės bortų aukštis — v (1 pav. h). Juo didesnis viršvandeninis bortų aukštis, juo daugiau gali baidarė pakrypti, neprisemdama vandens (1 pav. i). Tačiau atstumas tarp baidarės dugno ir „vašbortų“ viršaus — s (1 pav. h) neturėtų prašokti 35—40 cm, nes kitaip irklavimas darosi nepatogus. O vėjo nesant, norėsi — nenorėsi, irkluoti reikės.Buriavimui geriausiai tinka dvivietės baidarės, ne mažesnio kaip 80—85 cm platumo. Su pilnu įkrovimu ir keleiviais baidarės pryšakinis galas turi būti 10 — 15 cm aukščiau už užpakalini. Išpiova sėdėti turėtų būti nesiauresnė kaip 55— 60 cm. Vėjui verčiant baidarę, plaukiantieji turi turėti vietos atsilošti į kitą pusę ir tokiu būdu išlyginti pusiausvyrą.
Būrių projektas.Bene sunkiausia bus padaryti gerą būrių projektą — braižinį. Tačiau aš manau, kad VII—VIII klasės mokiniai skautai sugebės ne tik patys tai puikiausiai padaryti, bet ir padėti jaunesniesiems savo broliams.Pirmiausiai susipažinkime su kai kurių būrių dalių pavadinimais ir kai kuriomis daugiau teoretinėmis sąvokomis, būtent:

Stiebas — statmeniška kartelė, nejudo- mai įstatoma ar pritvirtinta baidarėje burėms pririšti. Bomas — kartelė apatiniam burės kraštui pririšti. Gafelis — kartelė viršutiniam burės kraštui pririšti. Likas

— taip vadinamas burės kraštas. Falas — virvė burei pakelti. Škotas — virvė burei valdyti. Fokas — pryšakinė trikampė būrė. Grotas — didžioji — pagrindinė būrė. Bezanas — užpakalinė būrė, jei yra 2 stiebai. Refuoti būręs — stipriam vėjui esant sumažinti būrių plotą, susukant būręs ant bomo arba jas trumpiau pririšant.Iš būrių teorijos reikia žinoti štai ką: Būrių plotas — visų būrių plotų suma. Būringumo centras — visų būrių ploto svorio centras. Šoninio pasipriešinimo 
centras — kitaip tariant povandeninės baidarės dalies šoninės projekcijos svorio centras.

Būrių plotas surandamas šitokiu būdu: Burės tiksliai išbraižomos (patartina masteliu 1:10, t. y., 1 cm braižinyje — 10 cm tikrovėje), keturkampiai suskaldomi į trikampius (2 pav.). Kiekvieno trikampio plotas skaičiuojamas pagal šią formulę: aukštinė X pagrindinės trikampio plotas =-----------------------------2Sudėję visų trikampių plotus, gausime 
būrių plotą.

Būringumo centras lengviausiai surandamas grafiškai: nubraižę būręs ir jas suskaldę į trikampius, ieškome tų trikampių ploto svorių centrus. Trikampio ploto svo-
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rio centras yra jo pusiaukraštinių susikir
timo taškas. Pav., foko ABC (2 pav.) plo
to svorio centras O yra pusiaukraštinių 
CG ir BF susikirtimo taške.

Groto — keturkampio ploto svorio 
centras randamas tokiu būdu:

Pirmiausiai randame trikampių, suda
rančių minėtą keturkampį, ploto svorio 
centrus O2 ir O3. Sujungiame juos tie
siąja O2O3 ir jos galuose išvedame į prie
šingas puses statmenis O2H ir O3L. Kiek
viename statmenyje atmatuojame kito 
trikampio plotą vienodu masteliu, pav., 
1 cm=l m2. Rastus taškus sujungiame 
tiesiąja HL. Josios susikirtimo taškas su 
tiesiąja O2O3, jungiančia abudu svorio 
centrus, yra bendras abiejų . trikampių 
arba viso keturkampio ploto svorio cen
tras Oa. Neužmirškime, kad bendras svo
rio centras turi būti arčiau didesnio ploto 
svorio centro.

Visai tokiu pat būdu iš svorio centrų 
O4 ir Os randame užpakalinės burės — 
bezano ploto svorio centrą O7. Toliau 
randame bezano ir groto bendrą svorio 
centrą Os (čia statmenyse matuojame vie
nos ir kitos keturkampės burės plotus). 
Pagaliau jungiame gautąjį tašką Os su 
foko ploto svorio centru Oi, išvedame 
statmenis; nuo Os matuojame foko plotą, 
nuo Oi abiejų kitų būrių plotą ir randa
me visų būrių ploto svorio centrą — bu- 
ringumo centrą O.

Braižinius reikia stengtis daryti kiek 
galima tiksliau. Jei plotas neatitinka, 
reikia būręs mažinti ar didinti, kol „pa
taikysime“. Tarp kitko — neužmirškime, 
kad 1 m2=10.000 cm2.

Šoninio pasipriešinimo centrą (2 pav. 
Še) galima taip rasti: iškirpti iš kartono 
povandeninės baidarės dalies profilį (2 
pav. užštrichuota) ir balansuojant iškirptą 
figūrą ant skersai pastatyto peilio surasti 
jos svorio centrą.

Tačiau tai gana sunku tiksliai pada
ryti ir mes nepadarysime didelės klaidos 
laikydami, kad dvivietės baidarės 5 m 
ilgio, su kyliu prie priešakinio stiebo šo
ninio pasipriešinimo centras yra apie 
5-30 cm į užpakalį nuo vidurio.

Būrių plotas, reikalingas turimai bai
darei, skaičiuojamas tokiu būdu: baida
rės ilgis dauginamas iš jos pločio ir gauta 
sandauga dauginama dar kartą iš tam tik
ro skaičiaus — būringumo koeficiento 
(žiūr. pavyzdžius). Baidarėms šis koefi
cientas svyruoja nuo 1—1,4 (plačioms ir 
neilgoms medinėms būrinėms valtims 
koeficientas gali siekti net iki 2,4).

Buringumo koeficientą patartina imti 
tokį: gero pastovumo, nesiauroms baida
rėms, (per 80 cm) neperžemais bortais — 
1,3 iki 1,4; kitoms baidarėms — 1 iki 1,3. 
Mažiau 1 nepatartina imti, nes tada jau 
netenka kalbėti apie sportinį buriavimą, 
o tik apie pagelbines būręs.

Mažo pastovumo baidarėms ir nepri- 
tyrusiems baidarininkams patartina, bent 
pradžioje apsiriboti viena pagalbine būre 
nuo 1 iki 2,5 m2 ploto.

Baidarė yra tokios formos laivas, kad 
padarius tik vieną būrę, ji bus labai aukšta 
ir nepatogi valdyti. Tenka tad susipa
žinti su 1-2-3 būrių sistemomis (3 pav.).

1 — paprasta trikampė. 2 — cat (skai
toma ket) keturkampė būrė. 3 — luge- 
rinė, ypač tinka pagalbinei burei. 4 — 

šprintovinė, vartojama mūsų žvejų, tačiau 
sportui nelabai tinka; tūri vieną kartelę 
— šprintovą nuo stiebo apatinės dalies 
iki burės užpakalinio viršutinio kampo.

Toliau seka 2—3 būrių sistemos, iš ku
rių vieną turime sau pasirinkti:

1 stiebo sistemos: 5—2 trikampės burės. 
6—sloop (slup) viena keturkampė ir 1 tri
kampė būrė ir 2 stiebų sistemos: 7—3 tri
kampės burės su 2 stiebais. 8—2 trikampės 
burės su 2 stiebais. 9—yawl (jol) — 2 ke
turkampės ir 1 trikampė būrė. 10—2 ke
turkampės burės.

Trikampės burės neturi gafelio, kas 
šiek tiek palengvina jų valdymą, tačiau 
turi ilgesnį stiebą, kaip tokio pat ploto 
keturkampės.

Būrių projektas turi atitikti šias sąly
gas: 1) burės turi būti reikiamo ploto, bū- 
ringumo centras turi būti apie 25 cm į 
priekį nuo baidarės šoninio pasipriešinimo 
centro, t. y., praktiškai beveik baidarės 
viduryje (tai reikalinga geram manev
ravimui) ir 2) būringumo centras negali 
būti per aukštai.

Baidarės plotis dauginamas iš 0,8 iki 
1,2 (irgi tam tikras koeficientas), pav.: 
baidarės plotis 0,85 m; 0,85 m X 1,2=1,02 m.

Gautas skaičius rodo, kad būringumo 

KONKURSO „MES KURIAME SKAUTIŠKAS DAINAS“
rezultatus paskelbsime kitame numery. Reikia pasakyti, kad dainų gavome 
mažiau, kaip tikėjomės. JEI KAS LIGI BALANDŽIO MĖN. 1 D. DAR AT
SIŲSTŲ ŠIAM KONKURSUI DAINŲ, nebūtų vėlu. Jo sąlygos paskelbtos š. m. 
Nr. 2, 27 nsl.

Jūrų skautas spėja 
orą.

„Kario“ klišė.

centras negali būti aukščiau, kaip 1,02 m 
nuo baidarės denio. Jei atsargiam ir pri
tyrusiam buriuotojui leistina bent kiek 
peržengti šį skaičių, pradedantysis turėtų 
pasirinkti kiek mažesnį būringumo centro 
aukštį.

Pasirinkę būrių sistemą ir nustatę jų 
reikiamą plotą, braižome projektą ir tai
some jį tol, kol burės atitiks visas są
lygas.

Braižant burės apatinį liką patartina 
daryti tai tokiu būdu: išvedę tiesiąją, ly
giagretę baidarės ašiai (horizontaliai) at
matuojame reikiamą ilgį ir tiesiosios gale 
vedame 10—15 cm ilgio statmenį. Gautą 
tašką jungiame su kitu tiesiosios galu ir 
tokiu būdu gauname burės pagrindą (2 
pav. tiesioji MN). Tokios burės užpaka
linis galas yra kiek pakeltas, kas pa
lengvina vėliau valdyti ją. Pravartu taip 
pat stengtis taip braižyti būręs, kad būrė 
būtų kiek aukštesnė, kaip jos pagrindas 
ir viršuje siauresnė. Tada būrė gražiau 
atrodys.

Stiebai turi stovėti statmeniškai arba 
šiek tiek palinkę į užpakalį. Du stiebai 
statomi baidarės išpiovos galuose, o vie
nas — išpiovos pryšakiniame gale.

(Bus daugiau).
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Dabartinės skautų uniformos aprašymas
t

1. Kepurė. Dengiamos spalvos valtukė. Priešaky įsega
mas brolijos ženklas. Skautininkai ir skautai vyčiai gali dėvėti 
ir tokios pat spalvos fetrus. Skautininkų fetras apjuostas 3 cm 
pločio tulpių rašto juostele. Kairėje pusėje juostelė surišama 
ir surišimo vietoje įsegamas ženklas su Lietuvos skautų sąjun
gos inicialais. Skautų vyčių fetras apjuosiamas 3 cm tautinių 
raštų juostele. Raštas gali būti įvairus, bet negali būti toks, 
kaip skautininkų. Skautininkai brolijos ženklą kepurėje dėvi 
kaklaraiščio spalvos fone.

2. Palaidinė. Dengiamos spalvos su dviem uždengiamomis 
kišenėmis, 12—14 cm gilumo ir 11—13 cm platumo. Kišenės 
per vidurį turi 2,5—3 cm pločio raukšlę. Apykaklė atverčiama 
ir jos kampai prisegami sagomis. Antpečiai nuo peties iki 
1 cm nuo atverstos apykaklės krašto, proporcingo ūgiui pločio, 
bet nesiauresni, kaip 3 cm ir ne platesni kaip 4 cm prie peties 
ir ne siauresni kaip 2 cm ir ne platesni kaip 3 cm prie apy
kaklės. Rankovės su mankietais, keturių dėvėtojo pirštų pla
tumo, susegamais dviem sagom. Sagos rudos spalvos. Palai
dinė sukišama į kelnaites. (1 pieš.). Skautininkai ir skautai vy
čiai po frenčiumi gali dėvėti ir šviesiai pilkos plieno spalvos 
marškinius su atitinkamos spalvos civiliško sukirpimo kakla
raiščiu. Kaklaraištis turi būti vien tik nustatytos spalvos — be 
raštų ir pagražinimų.

3. Kelnės. Vasarinės — trumpos, 3 cm virš kelių, tamsiai 
mėlynos spalvos. Stovykloje galima dėvėti dengiamos spalvos 
kelnaites. Žiemą dėvimos dengiamos spalvos kelnės „bridž“ 
kirpimo.

4. Frenčius. Dengiamos spalvos, kariško tipo, atversta apy
kakle su stačiakampėmis išpiovomis atlapuose, su antpečiais ir 
keturiomis ant viršaus užsiūtomis kišenėmis. Diržas tokios pat 
spalvos, 5 cm pločio, susegamas ruda oda apsiūta sagtimi. 
Frenčius susegamas 3—4 rudos odos sagom. Dėvi skautininkai 
ir skautai vyčiai. (2 pieš.).

5. Kurtkė. Dengiamos spalvos, angliško kirpimo, atversta 
apykakle, su antpečiais, dviem užsiuvamom kišenėm. Diržas 
tokios pat medžiagos, 6 cm pločio, ruda oda apsiūta sagtis. 
Kurtkė susegama 3—4 sagomis, kurių dvi eilės. Sagos rudos 
odos. (3 pieš.).

6. Kaklaraištis. Skautams — geltonos, skautams vyčiams — 
violetinės, paskautininkiams — raudonos, skautininkams žalios 
spalvos, stačiakampio trikampio formos. Trikampio kraštinės po 
80 cm ilgio. Kaklaraištis suveriamas į žiedą, užpakalyje palie
kant nedidelį trikampį. Viename gale rišamas mazgelis. Skau
tams ne skautiškų užsiėmimų metu ir skautams kandidatams 
leidžiama dėvėti 4 cm pločio tautinių raštų juostelę.

7. Kojinės. Ilgos, dengiamos spalvos, žemiau kelių atlen
kiamos.

8. Pusbačiai (be auliukų) rudos ar juodos odos. Stovyk
laujant ir keliaujant galima dėvėti pusbačius su auliukais, bet 
negalima dėvėti batų. Skautininkai ir skautai vyčiai prie fren
čiaus dėvi rudos odos pusbačius be auliukų.

Bendri ženklai.

1. Brolijos ženklas. Dėvimas kairės kišenės raukšlėje. 
Skautininkai ženklą dėvi kaklaraiščio spalvos fone.

2. Miesto pavadinimas. Dėvimas virš dešinės kišenės, iš
siūtas ant dengiamos spalvos kaspinėlio, 1 cm dydžio raidėmis, 
nustatytu štiftu (6 pieš.).

3. Draugovės numeris. Dėvimas dešinės kišenės raukšlėje, 
išsiūtas ant dengiamos spalvos kaspinėlio raudonais siūlais 1,5 cm 
dydžio romėniškais skaitmenimis (5 pieš.).

4. Žvaigždutės. Sidabrinės spalvos, trikampės. Dėvimos 
virš kairės kišenės ant dengiamos spalvos 1,5 cm pločio juostelės. 
Žvaigždute pažymima išbūti skautų organizacijoje vieni me
tai. Žvaigždute apskritime pažymima penkeri metai. (4 pieš.).

5. Specialybių ženklai. Ant apskrito dengiamos spalvos fo
no 2,5 cm skersmens, išsiūti raudonais ir gelsvais siūlais. Dėvi
mi ant dešinės rankovės aukščiau alkūnės.

6. Švilpuko virvelė. Praveriama po apykakle, priešaky virš 
kaklaraiščio surišama mazgu. Švilpukas dedamas į kairę ki
šenę. Virvutės galai neturi nusvirti žemiau kišenių apačios. 
Skautai dėvi dengiamos spalvos švilpuko virveles, skautai vy
čiai — violetinės.

7. Šakos ženklas. Jaunesniųjų skautų ir skautų vyčių ša
kos ženklas dėvimas dešinės kišenės raukšlėje viršum draugo
vės numerio. (5 pieš.). Jeigu reikia dėvėti abiejų šakų ženklus, 
tai tas dėvima aukščiau, kurioj šakoj skautas eina aukštesnes 
pareigas.

Patyrimo ženklai.
1. Trečiam patyrimo laipsniui pažymėti dėvima 1/s cm plo

čio raudona juostelė skersai kairės kišenės raukšlės po brolijos 
ženklu.

2. Antram patyrimo laipsniui pažymėti virš raudonosios 
dėvima tokio pat pločio žalia juostelė.

3. Pirmam patyrimo laipsniui pažymėti virš žaliosios dė
vima tokio pat pločio geltona juostelė.

4. Prityrusio skauto vyčio laipsniui pažymėti dešinės ki
šenės raukšlėje ant raudono keturkampo fono dėvimi l‘/2 cm 
didumo Gedimino stulpai. Ženklas dėvimas žemiau visų kitų 
dešinės kišenės raukšlėje dėvimų ženklų.

Vyresniškumo ženklai.
1. Paskiltininkis savo laipsniui pažymėti dėvi ant abiejų 

antpečių skersai prisiūtą žalią V2 cm pločio kaspinėlį.
2. Skiltininkas dėvi ant antpečių po du tokios pat spalvos 

ir pločio kaspinėliu. Tarp kaspinėlių paliekamas V2 cm tarpas.
3. Vyresnysis skiltininkas ta pat tvarka dėvi tris žalius to

kio pat pločio kaspinėlius.
4. Paskautininkis dėvi raudoną kaklaraištį ir raudoną foną 

po brolijos ženklu.
5. Skautininkas dėvi žalios spalvos kaklaraištį ir žalią foną 

po brolijos ženklu.
6. Vyresnysis skautininkas — žalios spalvos kaklaraištį ir 

mėlynos spalvos foną po brolijos ženklu.

ROKIŠKIS
6 pieš.

KAUNAS

5 pieš.
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Kas laimėjo „Sk. A.“ prenumeravimo garbės konkursq
Žemiau išvardintų draugovių visi skautai užsiprenu

meravo šiems metams „Skautų Aidą“:

Jaunesnieji skautai.
1. Šiaulių miesto II-oji draugovė ................... (44 nariai)
2. Papilės Simano Daukanto draugovė ........... (24 „ )
3. XIV Paliepių (Kėdainių tunto) draugovė (23 „ )
4. Skirsnemunės (Jurbarko viet.) jaun. skau-

tų-čių draugovė.............................................. (20 „ )

Skautai.

1. Biržų III „Kęstučio“ draugovė .................... (33 „ )
2. Kauno Pilies tunto „Maironio“ draugovė .. (33 „ )
3. Vilkaviškio „Margio“ draugovė .................... (33 „ )
4. Šiaulių I „Vytauto“ draugovė .......................    (32 „ )
5. Kauno Šančių tunto „Vytenio“ draugovė .. (28 „ )
6. Kauno Aušros tunto „Vaižganto“ draugovė (27 „ )
7. Jurbarko Tumo-Vaižganto draugovė.... (27 „ )
8. Klaipėdos I „Kęstučio“ draugovė ................ (25 „ )
9. Švėkšnos „Gedimino“ draugovė .................... (25 „ )

10. Šiaulių VI „Šarūno“ draugovė .................... (23 „ )
11. Šakių Dr. Vinco Kudirkos draugovė.... (19 „ )
12. Klaipėdos Zauerveino draugovė .................... (14 „ )

Skautai vyčiai.
1. Kauno Pilies tunto I-oji draugovė .............  (49 „ )
2. Klaipėdos skautų vyčių draugovė ................. (39 „ )
3. Marijampolės sk. vyčių „Eimučio“ būrelis (23 „ )
4. Pasvalio II skautų vyčių draugovė................ (18 „ )

Jūrų skautai.
1. Panevėžio „Šarūno“ laivas ........................... (45 „ )
2. Mažeikių I Vytauto Didžiojo laivas ...... (30 „ )

Studentai skautai.

1. Klaipėdos ped. instituto skautiškų studijų 
draugovė ......................................................... (20 „ )

Skautės.

1. Panevėžio vyr. skaučių „Gražinos“ dr-vė (25 „ )

Šio konkurso rezultatai pasirodė tokie, kokių mes nesi
tikėjome — prašoko visas mūsų viltis. Mes manėme, kad 
laimingiausiu atsitikimu gali atsirasti nedaugiau 10 vienetų, 
kurių visi nariai užsiprenumeruos „Skautų Aidą“. Dėl to 
ir žadėjome dešimčiai vienetų (5 brolijos ir 5 seserijos) 
duoti po puslapį savo vieneto istorijai, draugovei ir jos va
do fotografijoms įdėti. Dabar, apsvarstę naujai susidariusią 
padėtį, priėjome išvados, kad bus teisingiausia, jei mes pa
gerbsime visus vienetus, kurie 100% užsiprenumeravo

Pareigų ženklai.
1. Paskiltininkis dėvi durpinės spalvos švilpuko virvelę, 

vyčių būrelio vado padėjėjas — raudonos spalvos.
2. Skiltininkas — geltonos spalvos virvelę, vyčių būrelio 

vadas — mėlynos spalvos.
3. Draugovės adjutantas — baltos spalvos virvelę per kairį 

petį (7 pieš.).
4. Draugininkas, vyčių draugovės vadas ir jų pavaduotojai 

dėvi žalios spalvos švilpuko virveles.
5. Tunto adjutantas dėvi dengiamos spalvos virvelę per de

šinį petį (7 pieš.).
6. Tunto ar yietininkijos vadi jos narys — brolijos ženklą 

geltonos spalvos fone.
7. Tuntininkai ir vietteiinkai — auksinį brolijos ženklą ir 

sidabrinę švilpuko virvelę.

„Skautų Aidą“. Dėl to duosime po puslapį laikrašty vi
siems aukščiau paskelbtiems vienetams. Visi aukščiau iš
vardinti vienetai prašomi neatidėliodami atsiųsti mums: 1) 
visų draugovės narių, užsiprenumeravusių laikraštį, foto
grafiją; 2) draugovės vado fotografiją ir trumpą jo biogra
fiją, nurodant svarbiausius skautiškos veiklos etapus; 3) 
trumpą vieneto istoriją. Kiekviename numeryje duosime 
vietos dviem vienetams.

Šiaulių miesto II jaunesniųjų skautų draugovę ir Pa
nevėžio vyr. skaučių „Gražinos“ draugovę prašome 1—3 
punkte nurodytus dalykus atsiųsti ne vėliau, kaip ligi ba
landžio mėn. 2 d. --------------------

Draugovių, kurios turi teisę gauti auksinį jubiliejinį 
„Skautų Aido“ numerį, nutarėme šį syk dar neskelbti, nes 
turime pagrindo manyti, kad tokių draugovių turėtų būti 
daugiau, kaip mes šiuo momentu kad žinome. Iki šiol 
mums yra atsiuntusios prenumeruojančių narių sąrašus tik 
šios draugovės, kurios turi teisę gauti auksinį jubiliejinį 
numerį: 1) Radviliškio Vyt. Didž. dr-vė, 2) Gruzdžių V. 
Putvinskio skautų vyčių būrelis; 3) Šiaulių II „Pajautos“ 
dr-vė, 4) Mažeikių II „Audronės“ dr-vė, 5) Jurbarko I 
„Kęstučio“ dr-vė, 6) Klaipėdos H. Montės dr-vė, 7) Ne
makščių X jaun. skaučių dr-vė, 8) Jurbarko „Birutės“ 
dr-vė.

Jei yra daugiau draugovių, kurių narių pusė prenu
meruoja „Skautų Aidą“, prašome pranešti mums iki š. m. 
balandžio mėn. 2 d., kiek draugovėje yra narių ir kiek iš 
jų užsiprenumeravo laikraštį. Balandžio mėn. 10 d. nume
ry paskelbsime šių draugovių sąrašą.

PASKIRIEMS PLATINTOJAMS
skiriame 30 dovanų, o iki šiol dar nė pusė platintojų ne
atsiuntė prašytų prenumeratorių sąrašų (žiūr. Nr. 3, 58 
psl.). Matyti, tie platintojai, kurie surinko mažesnį skai
čių prenumeratorių, nesitiki jokių premijų laimėti. Iš tik
rųjų yra tokia padėtis, kad keletas platintojų surinko gana 
didelį skaičių, o daugumas žymiai mažiau. Taigi premijų, 
reikia tikėtis, teks ii’ tiems, kurie turi surinkę ir nedaug, 
po keliolika prenumeratorių. Dėl to prašome visus pla
tintojus, kurie surinko nemažiau, kaip 15 prenumeratų, 
atsiųsti minėtąjį sąrašą nevėliau, kaip ligi balandžio mėn. 
2 d., nes balandžio mėn. 10 d. numery, kaip jau buvo mi
nėta, paskelbsime premijas laimėjusių platintojų sąrašą.

Pranešimai
ROKIŠKĖNAMS PRUTENIEČIAMS.

I-mos „Prutenio“ draugovės buvusieji nariai, draugovės 
15 metų sukakties proga, kviečiami š. m. balandžio mėn. 24 d. 
(per atvelykį) suvažiuoti į Rokiškį.

Tą pačią dieną skiltininkų sueigos 5 metų sukakčiai pa
minėti kviečiami suvažiuoti Rokiškin visi buvę tos su
eigos dalyviai — „stumbrai“ ir „k a 1 a k u t a i“.

Dvigubo suvažiavimo programa prasidės bal. 24 d. rytą ir 
baigsis vakare. Smulkesnė programa bus paskelbta vėliau.

Visi, kurie galės dalyvauti, prašomi negaišuodami pranešti 
vyr. skilt. E. Tipeliui (Rokiškis, Gimnazija) ir pareikšti savo 
pageidavimų.

Suvažiavimo rengėjai.
Skiltininkui reikalingų žinių enciklopedija — 

SKILTININKO VADOVĖLIS —
jau išėjo. Knyga romanų formato, 475 puslapių, labai gausiai 
iliustruota. Kaina 4,50 lt. Kas perka nemažiau, kaip 5 egz., 
gauna 10% nuolaidos, o perką nemažiau 10 egz. — 20% nuolai
dos. Užsisakyti skautiškų reikmenių tiekimo skyriuje.
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J. Paulėnas

TELEFONUOS PAGRINDAI
, (Tęsinys iš Nr. 3)

kad būtų galima vienkart telegrafuoti ir 
telefonuoti (viduje aparato kondensato
rius naudojamas kitam tikslui), ir trans- 
liacinės dėžutės, vartojamos pereiti iš 
vienlaidės linijos į dvilaidę.

ATSILIEPIAMIEJI PRIETAISAI.

Atsiliepiamieji prietaisai skirstomi į 
dvi rūšis: 1) kintamosios srovės skambu
tis ir 2) nuolatinės srovės skambutis.

Kintamosios srovės skambutis.

Kintamosios srovės skambutis skamba 
nuo induktoriaus srovės. Jo sudėtį ir vei
kimą mes čia ir panagrinėsime (žiūr. 
31 brėž.).

Paguldykime prieš save pasagos pavi
dalo magnetą taip, kad maty tumėm jo abu 
galus. Magneto lankas tegu būna polių 
užpakalyje. 31 brėž. kaip tik atvaizduoti 
tokie magneto poliai N ir S.

Prie N poliaus įtvirtinti du minkštos 
geležies priedėliai, ant kurių užmautos dvi 
nuosekliai sujungtos ritės. Vienos ritės 
apvija (žiūrint iš priedėlių apačios) už
sukta prieš laikrodžio rodyklę, kitos — 
pagal laikrodžio rodyklę. Priedėlių lais
vieji galai nuo magneto N įsimagnetina 
n poliais. Inkaras ab (minkštos geležies) 
savo centru sukiojasi ant ašelės ir, be to, 
turi prijungtą plaktukėlį.

Tegu iš linijos laidu ateina induk
toriaus srovė ir, perėjusi per abi riteles, 
grįžta atgal į L2. Kairiojoj ritelėj (žiū
rint iš apačios) srovė prabėgs prieš laik
rodžio rodyklę, o dešiniojoj — laikrodžio 
rodyklės kryptimi.

Srovės ypatybė yra tokia, kad jei sro
vės bėgimo kryptis sutampa su laikrodžio 
rodyklės kryptimi, tai ji gimdo tame gale 
pietų polių, o jei jos kryptis priešinga laik
rodžio rodyklei, gimsta šiaurės polius.

Šiame atvejuje prabėgusi srovė kairia
jame priedėlyje pagimdys nj polių, o de
šiniajame — s polių. Tokiu būdu pirmąjį 
priedėlio polių sustiprins (n-t-nj), o ant
rąjį susilpnins (n-f-s). Sustiprintas polius 
pritrauks inkaro b galą, o plaktukėlis, 
slinkdamas į dešinę, suduos į dubenėlio 
kraštą.

Kadangi laidais bėga kintamoji srovė, 
tai kitu momentu jos kryptis pasikeis ir 
ji ateis laidu L.2, o grįš Lt. Tuomet srovė 
dešinįjį polių sustiprins, o kairįjį susilp
nins ir inkaras, atšokęs nuo silpnesnio po
liaus, prisitrauks prie stipresnio, kartu su
duodamas plaktukėliu į kairįjį dubenėlio

kraštą. Tokiu būdu kintamos srovės 
skambutis skambės tol, kol suksime in- 
duktorių.

Skambučio varža siekia 100—300 omų.

Nuolatinės srovės skambutis.

32 brėž. atvaizduotas nuolatinio skam
bučio principas.

Minkštoji geležis Fe apsukta apvija ir 
nuosekliai sujungta su elementų baterija, 
raktu R ir inkaru. Prie inkaro prijungtas 
plaktukėlis, šalia kurio yra skambučio du
benėlis. Nuspaudus raktą R, srovė iš ba
terijos pliuso pereis per raktą, inkarą, 
elektromagneto apviją ir grįš į minusą. 
Dėl to elektromagnetas įsimagnetins ir 
pritrauks inkarą. Inkaras, slinkdamas prie 
Fe, užgaus plaktukėliu dubenėlį, kuris 
suskambės.

Kaip matome iš brėžinio, inkarui pri
sitraukus' nutrūksta grandinėje sąlytis 
(kontaktas) ir srovė nustoja tekėjusi. Tuo 
pačiu momentu išsimagnetina elektro
magnetas ir inkaras, plieninės plunksnos 
verčiamas, atšoks į senąją padėtį, sudary
damas vėl elektros grandinę. Srovei pra
bėgus, elektromagnetas inkarą pritrauks 
ir skambutis vėl suskambės. Ir taip skam
butis tol skambės, kol neišjungsime rak
tą R.

Nuolatinės srovės skambučiai vartoja
mi tik komutatoriuose. (Komutatorius yra 
centrinė, iš kurios išeina visi laidai pas 
abonentus). Mums paskambinus atsilie
pia centrinė, kurios prašome, kad sujung
tų su norimu abonentu. Reiškia, iš cen
trinės mes galime gauti bet kokį reika
lingą abonentą.

Skambučio gedimai.

1) Galimas apvijos nutrūkimas ar 
trumpas sujungimas.

2) Per stipriai varžteliais suveržtas 
inkaras ir negali judėti.

3) Inkaro nuolatinis Jraukimasis prie 
elektromagneto polių. Šio gedimo prie
žastimi gali būti dulkės, esančios tarp in
karo ir elektromagneto galūnių, arba at
skleidę varžtai, reguliuojantieji inkaro ju
desius.

4) Sulankstytas plaktukėlis arba atsi
sukę skambučio dubenėliai ir plaktukėlio 
smūgis negali pasiekti jų kraštus.

Praktikoje dažniausiai tenka reguliuoti 
inkaro svyravimus ir nustatinėti dubenė
lių padėtį (pasukant dubenėlius taip, kad 
plaktukas siektų jų kraštus).

PAPILDOMIEJI ĮTAISAI.

Iki šiol buvo kalbama tik apie pagrin
dinius telefono aparato įtaisus; dabar šiek 
tiek panagrinėsime ir papildomuosius 
įtaisus, kurie arba tiesioginiai įeina į apa
rato sudėtinę dalį, arba jungiami į liniją 
visai atskirai nuo aparato. Prie papildo
mųjų įtaisų priklauso: perkūnsargiai, sau
gikliai, saugojantieji telefoną nuo stiprios 
srovės, kuri gali atsitiktinai pakliūti į te
lefono liniją, kondensatoriai, naudojami 

įjungti telefono aparatą į telegrafo tinklą,

Perkūnsargiai.

Perkūnsargis yra įtaisas, kuris apsau
go telefono aparatą ir prie jo esantį žmo
gų nuo perkūno sužalojimų. Pirmiausiai 
pakalbėsime, kaip susidaro perkūnas, o 
po to — apie patį perkūnsargį.

Jūs atsimenat, kad priešingų polių 
magnetai traukiasi vienas prie kito, lygiai 
taip pat traukiasi arba nori susijungti, iš
sitaisyti priešingos kraujos elektra. Pav., 
trinant kaučiuką (šukas), atsiradusią ja
me neigiamą elektrą (paprastai sakoma, 
kad kaučiukas duoda neigiamą elektrą) 
kraukime į metalinį burbulą (liesdami 
burbulą šukomis); trindami stiklo lazdelę 
su amalgamuota oda, teigiamą stiklo elek
trą (stiklas duoda tik teigiamą elektrą) 
kraukime į kitą metalinį burbulą. Tuos 
metalinius burbulus (izoliuotus nuo ran
kų) artinkime vieną prie antro ir pamaty
sime, kad susidarius nedideliam tarp jų 
oro tarpui, prašoks kibirkštis ir pasigirs 
mažas traškesys. Vadinasi, neigiamoji 
elektra veržėsi prie teigiamos ir net per 
oro tarpą (oras yra izoliatorius) pajėgė 
susijungti, išsitaisyti.

Panašiai įvyksta ir su perkūnija. Įsi— 
elektrinęs debesis įtakos keliu (per orą) 
įelektrina priešingos rūšies elektra žemės 
paviršių. Kadangi tokių įelektrintų de
besų įtampa skaičiuojama milijonais vol
tų, todėl ji ir pajėgia per tokį storą oro 
sluoksnį (nuo žemės iki debesų) išsitai
syti. Dažnai perkūnija, išsitaisydama, su
skaldo stulpus, sutirpdina laidus, sudegi
na aparatus ir net mirtinai sužaloja ap
tarnaujančius telefonistus. Kad išvengus 
panašių nuostolių ir nelaimių, telefono 
aparatai apsaugoti perkūnsargiais.

Reikia pridurti, kad oro išsitaisymas 
įvyksta ne tik tarp žemės, bet ir tarp pa
čių debesų.

Perkūnsargių yra dvi rūšys: stambūs 
ir jautrūs. Stambūs perkūnsargiai reika
lingi kai elektros išsitaisymas vyksta tarp 
žemės ir debesų, jautrūs — kai išsitaiso 
debesys, o žemės paviršiuje nuo to poten
cialas pakitėja.

Stambūs perkūnsargiai yra šie: smai- 
lagaliniai, plokšteliniai, sraigtiniai ir angli
niai. Jautrūs — beoris perkūnsargis. Apie 
kiekvieną rūšį pakalbėsime skyrium.
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33 br. 35 br.

Stambūs perkūnsargiai.
33 brėš, atvaizduotas smailagalinis 

perkūnsargis. T. y., dvi metalinės dantuo
tos plokštelės, kurias vieną nuo kitos ski
ria oro tarpas. Viena iš jų yra jungiama 
prie linijos laido, kita su žeme. Dante
liai palengvina elektrai kelią.

Tame pat brėž. parodytas plokštelinis 
perkūnsargis. Jis -padarytas iš dviejų me
talinių plokštelių, kurias skiria arba žė
ručio plokštelė (izoliacija), arba palieka
mas oro tarpas. Laidų prijungimas toks 
pat.

Sraigtinis perkūnsargis (žiūr. 34 br.) 
sudėtas iš dviejų metalinių plokštelių ab. 
Plokštelėn b įsuktas reguliuojantis sraig
tas, kurio dėka nustatomas atstumas taip 
plokštelių.

Žaibui einant per metalinius perkūn
sargius, dažnai tose vietose metalas iš
tirpsta ir perkūnsargis lieka sugadintas. 
Pataisyti jį yra kiek sunkiau, todėl dabar 
labai plačiai vartojamas pigus, lengvas ir 
gerai praleidžiąs elektrą, anglinis perkūn
sargis (35 brėž.).

Tarp dviejų anglies kaladėlių ab 
įsprausta žėručio plokštelė. Kad lengviau 
įvyktų perkūnijos „išsitaisymas“, toji 
plokštelė daroma su skylutėmis. Jei anglis 
apsvila, sudega nuo perkūnijos, anglies 
kaladėlės lengvai pakeičiamos kitomis. 
Anglinis perkūnsargis priskiriamas prie 
plokštelinių perkūnsargių.

Jautrūs perkūnsargiai.
Keičiantis žemės potencialui, jo įtampa 

esti žymiai mažesnė už perkūnijos „išsi- 
taisymą“ tarp žemės ir erdvės. Todėl šia
me atvejuje stambusis perkūnsargis ne
tiks; reikalingas vadinamas jautrus per
kūnsargis.

Stiklinis vamzdelis (36 br.), iš kurio 
ištrauktas oras, turi metalinius antgalius 
aa. Tie antgaliai metalinių juostelių bb 
pagalba sujungti su anglies kaladėlėmis 
cc. Anglies kaladėlės viena nuo kitos yra 
labai mažu atstumu. Kad atstumas tarp 
kaladėlių būtų pastovus, jos surišamos žė
ručio plokštelėmis d. Toks perkūnsargis 
jau veikia esant 300 voltų „išsitaisymo“ 
įtampai.

Pastaba: visi minimieji perkūn
sargiai dvilaidei linijai statomi po du.

Saugikliai.

kad kaltais dėl įvairių priežasčių (lai
do nutrūkimas) telefono linija negautų 
elektros srovės, kuri galėtų mūsų telefono 
įrengimą sužaloti. Apsaugoti telefono 
aparatus nuo didelės elektros srovės, var
tojami saugikliai.

Saugiklių yra dviejų rūšių: stambūs ir 
jautrūs. Stambūs saugikliai apsaugo nuo 
srovės, kurios įtampa aukštesnė kaip 300 
voltų, jautrūs — apsaugo nuo srovės, ku
rios įtampa žemesnė 300 v.

Saugiklis (37 brėž.), tai stiklinis vamz
delis, kuriame yra plonas metalinis siūle
lis iš lengvai tirpstančios medžiagos. Elek
tros srovė, perėjusi per siūlelį, jį perde
gina ir tuo būdu nutraukia grandinę (iš
jungia aparatą). Ant kiekvieno saugiklio 
pažymėtos skaitlinės 2A, 3A, 6A, 0,3A ro-

38 br.

do kokio stiprumo srovei esant jie perde
ga. Saugikliai, kurie išlaiko stipresnę 
srovę (2A, 3A, 6A), vadinasi stambūs, 
kurie silpnesnę (0,3A, 0,5A) — jautrūs.

Anksčiau konstruoti saugikliai savo 
forma vieni nuo kitų nesiskyrė. Stam
biems saugikliams viela buvo imama sto
resnė, jautriems plonesnė. Dabar stam
būs saugikliai dažniausiai daromi vamz
delio pavidalo, jautrūs — t e r m o ritelės.

Termo ritelė (38 brėž.) yra tai meta
linis vamzdelis, kurio viduje yra lengvai 
tirpstančio metalo lydinys. Į vamzdelio 
lydinį įkištas metalinis stiebelis B ir už
mauta metalinė mova, o kitame gale už
suktas veržeklis (izoliuotas nuo vamzde
lio). Patį vamzdelį supa plonos vielos 
apvija, nuo kurios ir įgijo ritelės vardą. 
Vienas apvijos galas yra prijungtas prie 
veržeklio A, kitas tiesiog prie vamzdelio. 
Saugiklis įstatomas tarp plunksnų (meta
linių), kurios jį tempia į priešingas puses: 
viena už veržeklio kaklelio A, kita už 
stiebelio kaklelio B. Srovė bėga iš vie
nos plunksnos į kitą, per veržeklį, apviją, 

vamzdelį ir stiebelį. Srovei tekant (0,2A) 
apvija įšila. Metalo lydinys, esąs sau
giklio viduje, ištirpsta ir stiebelis, plunks
nų traukiamas, iššoka nutraukdamas sro
vės grandinę.

Saugikliai statomi prieš aparatą, bet 
netoliau kaip kambario laidų įvaduose.

Praktikoje, dėl patogumo, saugikliai ir 
perkūnsargiai įtaisomi vienoje dėžutėje.

39 brėž. atvaizduotas pilnas apsaugoji
mas telefono linijos nuo perkūnijos ir 
elektros tinklo srovės.

40 brėž. parodo, kaip atrodo pati sche
ma pas mus vartojamo kombinuoto per
kūnsargio. Ji skiriasi tik savo išvaizda, 
o šiaip perkūnsargių ir saugiklių išdės
tymas toks pats.

Kondensatoriai.
Norint įjungti telefono aparatą į tele

grafo liniją, reikalinga būtinai užkirsti 
kelią nuolatinei telegrafo srovei, kad ji 
neitų į telefono aparatą ir nesišakotų į 
žemę (jei linija vienlaidė) arba į antrąjį 
laidą (linija dvilaidė). Užkirsti kelią 
nuolatinei srovei vartojami kondensato
riai.

Kondensatorius daromas šiaip: imamos 
dvi staniolio juostos ir sudedamos viena 
su kita. Į juostų tarpą įdedamas izoliaci
nis popierius. Sudėtos juostos susukamos 
į ritinėlį, paskiau supresuojamos ir gau
namas daiktas, degtukų dėžutės formos. 
Juostos neprivalo niekur viena su kita 
liestis. Vienas juostos galas jungiamas su 
vienu gnybtu, kitas su kitu. Kadangi 
juostos viena nuo kitos atskirtos izoliuotu 
popieriumi, tai nuolatinė srovė iš vienos 
juostos į kitą praeiti negali (susidaro var
ža apie 100 milijonų omų). Kintamai sro
vei (induktoriaus), kurios dažnumas 15 
periodų sek., šitoji varža krenta iki 5500 
omų, o srovei didesnio dažnumo, pav., 
kalbos, foninio šaukimo, pasipriešinimas 
krenta iki 100 omų.

Zirzeklyje kondensatorius vartojamas 
kaipo kibirkšties gesinimo priemonė.

Kitas kondensatoriaus tipas yra vielos 
kondensatorius. T. y., ritė sudaryta iš 
geležies šerdeso ir dviejų atskirų apvijų. 
Viena apvija jungiama prie aparato, kita 
į liniją. Telefonijos perdavimas galimas, 
bet nuolatinei srovei šis kelias bus už
kirstas. (Galas).

Kadangi telefono laidai dažnai kry
žiuojasi su elektros linija, yra pavojaus,

39 br.
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Brolijos atstovas pasktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko pasktn. Vi. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

SUSITVARKYKIME SAVO MANTĄ
Mieli broliukai, mielos sesutės! Spėju, kad jūs 

visi laukiate vasaros, ypač mūsų tautinės stovyklos. 
Todėl paklausykite manęs, Vilkiuko: noriu kai ką 
jums priminti. Neatidėliodami tvarkykite savo sto
vyklinę mantą ir ko trūksta — papildykite. Pava
saris jau beldžiasi už durų. Nelaikąs bus tvarkytis, 
kai liepos mėnuo išauš. O stovyklos malonumą tik 
tie skautai patiria, kurie iš anksto susitvarko ir tin
kamai pasiruošia. Nesusitvarkę namie, stovykloje 
patys savęs neapkenčia ir yra našta kitiems. Todėl, 
pradedant nuo batų ir baigiant kepure, visą savo 
skautišką aprangą sutvarkykime. Žinokite, kad tau

tinėje stovykloje bus ne tik savo krašto skautų, bet 
ir iš užsienio.

Vietinėse savo tuntų stovyklose jūs nekartą esa
te gražiai pasirodę ne tik saviems, bet ir iš toliau at
vykstantiems svečiams. Mokėkite ir tautinėje sto
vykloje būti vertais skautų vardo. Todėl susitvar
kykite iš anksto. Stovykloje neturi būti kiaurų koji
nių, prairusių siūlių,, kiaurų batų, dulkių prisigėrusių 
rūbų bei kuprinių. Visus tuos trūkumus pašalinkite 
iš anksto. O tuomet ir pavasaris bus skaistesnis ir 
stovykla suteiks tikro džiaugsmo.

„PENKIOLIKMETIS“
— Sveikas gyvas, Antanuk! Kur 

taip skubi? Su manim tai jau nė pa
kalbėti nenori, lyg būtum nepažįsta
mas.

Antanukas, taip netikėtai pasvei
kintas, sustojo ir nustebęs mikčiojo:

— Tai... tai... veidas lyg matytas... 
bet niekaip negaliu prisiminti, kur bū
sim susipažinę...

— Tai tau! Nagi susitinkame pas 
Juozuką. Aš nuolatinis jo svečias. Aš 
„Skautų Aida s“.

— Tu „Skautų Aidas“?!
— Taip, taip.
— Ir tu jau toks didelis?
— O, man jau 15 metų.
— Ir man 15 metų, bet aš negaliu 

tau prilygti.
— Daug vargo patyręs pirmaisiais 

savo amžiaus metais, išmokau gyventi 
ir todėl išaugau. Su manim išaugo ir 
tie, kurių aš svečias esu, nes gyventi, 

- augti ir stiprėti jie iš manęs mokėsi ir 
tebesimoko. Tu nedidelis todėl, kad su 
manim nebendrauji; net mano užkal
bintas nenori pažinti. Todėl, jei nori 

užaugti ir sustiprėti, klausk patarimo 
tų, kurie moka ir žino, kas ir kaip 
veikti. Pasikviesk mane į savo namus, 
ir aš būsiu nuolatinis tavo patarėjas ir 
vadovas.

— Tai ir aš užaugsiu toks didelis, 
kaip tu?

— Žinoma. Gal net ir mane pra
lenksi.

TRAUKINIO DAINA.

Aš kasdieną bėgu, 
Greitas, tartum vėjas. 
Geležiniais bėgiais 
Mano dainos liejas.

Man lygaus ant kelio 
Nesiras nė vieno.
Jūs mane pažinsit 
Iš dainelės plieno.

Skamba mano plienas.
Juodas mano rūbas.
Geležiniais bėgiais 
Mano dienos skuba.

Vaiva.

Mano virtą gardžią sriubą visi valgys, 
kurie skuba darbelius dirbti.

Mūsų norai saulėmis tviska,

Tautinei stovyklai skirkim viską!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwwwwwvwwwwv
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UŽDAVINIO TĄSA IŠ NR. 2.
Nauji Metai, nauji vėjai, 
Nauji ir kūrėjai.

Malonu tai pasakyti, 
Bet kur kas dar maloniau 
Kūrinėlių tiek matyti, 
Kiek šiandieną jų matau.

Dėkui tau, Juodka Vytukai, 
Puikūs tavo piešinukai: 
Žmogaus galva, kiaušinėlis, 
Skautų ženklas, katinėlis, 
Graži elektros lemputė.

Puiki Jono Vabalo sesutė, 
Stilizuoti vabalai,
Taip pat elektros lemputė 
Ir du broliai katinai.

Vytas Vakaras ir Pranas, 
Taip pat Pumpuras Antanas, 
Visi trys, kaip susitarę, 
Vienodą dalyką padarė — 
Visi elektros lemputę. 
O jau mažoji Birutė

Pripiešė tiek daug daiktų, 
Bet į kriaušę panašių 
Aš tenai nesuradau.

Dėkui, Birute, ir tau 
Už tą gražią „katarinką“, 
Uždaviniui ji netinka, 
Bet, kai vietos kiek turėsiu, 
„Aidukan“ aš ją įdėsiu.

Taip pat, Baravykai Jonai, 
Puikūs ir tavo „uzbonai“, 
Bet nepyk, miels brolužėli, 
Matai Vyto ąsotėlį.
Juk ir jis tos pat kilmės, 
Tik ąsa jo be gėlės.

Na, jau brolio Karkos šluota 
Ir galvelė nešukuota!...
Abi primena ne kriaušę, 
Bet ežius, kai pasišiaušę, 
Lapus neša guoliui tiesti. 
Miela jus dar kartą kviesti 
Uždavinį tęst toliau.
Nes taškų kaskart daugiau,

Juodka Vytautas ir Pranas, 
Brolis Pumpuras Antanas, 
Visas trejetas kartu 
Gaunate dvidešimts taškų.

Daugalonių Antanėlis.

Muselė
(Monologas)

Kaip aš čia, nelaiminga muselė, pa
tekau? Baisu man darosi. Iš visų mano 
sesučių vos tik kelios likome gyvos. 
Ir piktumas tų dvikojų vaikučių! Kaip 
tik mus pamato, tuoj pradeda vaikyti 
ir gaudyti. Sykį jau buvau patekus į 
jų nagus ir pusgyvė vos išsprukau. 
Nepavydėtinas mūsų, muselių, gyveni
mas ...

Bet ne visai taip jau galima skųstis. 
Yra pasauly ir gerų žmonių. O kaip 
gerai esu gyvenus! Atsimenu tuos lai
kus, kai aš apleidus gimtąjį šiukšlyną 
patekau į vieną cukrainę. Geresnio gy
venimo ir nereikėjo! Atviros lentynos, 
pilnos saldžių pyragaičių. Šeimininkas, 
nepavydus ir nusivokiąs žmogus, ži
nojo, kad mes, bedantės muselės, jo 
bulkučių nesuvalgysime, todėl mūsų 
negaudė ir nevaikė. Nusibosta, būdavo, 
saldūs daiktai, nutupi asloj ant spiau- 
dučių, palaižai ir vėl ant lentynos prie 
cukrainių.

Išskrisdavome ir toliau. Kartą iš
skridau pro langą į lauką. Nutūpiau 
ant sąšlavyno, kuris buvo netoli cuk
rainės langų. Po kojomis jaučiau kaž
ką šiltą ir minkštą. Pajutau mėsos kva
pą. Ant pilko daikto, apaugusio mažais 
pilkais plaukeliais, vaikštinėjo daug

Skruzdžių ir nykštukų karas e paalksnyte
(Tęsinys iš Nr. 4).

2. Skubus pasiuntinys.
Sėdi sau Nigdas dobilo pavėsyje, rūko ir svajoja. Melsvi 

pypkės dūmai, kaip siūlas, driekiasi srovele į viršų, kyla ir 
vietoje išnyksta. Tokia tyla, toks ramumas, kad nejuda nė 
pienės pūkelis.

Kažkas šmėkštelėjo pro medžius ir pražuvo.
— Gal akys apgaudinėja?... — pamanė. Pasitrynė jas 

pirštais ir vėl žiūri.
Ir vėl šmėkštelėjo, bet jau daug arčiau.
Nigdas išsiėmė iš dantų pypkę, atsistojo ir pridėjęs ranką 

prie akių įsižiūrėjo.
Šmėkštelėjimai dažnėjo. Netrukus iš miško išnėrė raitelis 

ant didelio žalio žiogo.
Žiogas lėkė kiek tik įkabina pilies link. Raitelis net pri

gulęs leidosi. Rodosi, net junti, kaip švilpia jam vėjas pro ausis.
Nigdas kažkaip nujautė, kad toks jojimas nesibaigs geruoju. 

Jis išbėgo priešais raitelį ir ėmė rankomis moti, kad stotų. Bet 
kur tau stos!... Žiogas, prieš pasiekdamas ąžuolą, sukaupė pas
kutines jėgas, davė kelis didelius šuolius, perlėkė per Nigdą, 
peršoko gana aukštą krūmą, ir nebesuspėjęs nei susilaikyti, nei 
į šalį pasukti, tėškėsi į ąžuolą.

Kritimas buvo toks smarkus, kad žiogas visai susiplojo 
galvą, o raitelis taip susitrenkė, kad gulėjo, kaip negyvas.

Visa tai matęs Nigdas nepaprastai persigando. Rankos ir 
kojos tirtėjo, kaip epušės lapas.

Apie raitelį subėgusi visa pilis ko nedarė, kaip nebandė 
jį atgaivinti, bet visos pastangos buvo veltui. Net vienu kartu 
pasirodė, kad raitelis jau merdi. Aplink sustojusius apėmė iš
gąstis ir baimė, ypač kad kartu su juo gali mirti ir jo atneštoji 

žinia. O ta žinia, be abejo, labai svarbi, gal lemia net daugelio 
gyvybę. Juk dėl menkniekio nebūtų taip beprotiškai lėkęs.

O taip norėtųsi tą žinią kuo greičiausiai išgauti, net plėšte 
išplėšti iš jo burnos!.. Bet... viskas veltui... Jis ją laiko už 
kietai sukąstų dantį}, lyg būtų pasiryžęs net mirti niekam jos 
neišdavęs, kaip kad turi daryti kiekvienas tikras pasiuntinys, 
priešų užkluptas. Jo skausmu iškraipytos lūpos, atrodo, lyg šyp
sosi ir sako:

— Veltui jūs stengiatės paslaptį išgauti...
Bet čia ne priešai, o draugai, tokie pat nykštukai, kaip 

ir jis. Tačiau, argi jo užmerktos akys mato, kad čia ne apgaulė?
Slinko ilgos ir nuobodžios laukimo minutės. Minutės pra

ilgo į valandas, o valandos į metus. Atrodė lyg kad visa pilis 
merdėtų kartu su merdinčiu pasiuntiniu. Visi jie stovėjo tylūs, 
nejudą, lyg įbesti į žemę ir nuleidę galvas.

Nigdas taip pat stovėjo tylus ir sugniužęs, pasirėmęs pušies 
spygliu. Jis nerviškai kramtė lūpas ir nuolat rijo seiles. Jam 
buvo sunku sunku ant širdies. Jis, kaipo vyriausia pilies galva, 
kentėjo už visus.

Stovintieji nieko nebedarė raiteliui atgaivinti, nes visos 
priemonės jau buvo išbandytos. Dabar pasiuntinys gulėjo pa
liktas likimo valiai.

Ilgą laiką saulė, stovėjusi tiesiai, ir visą vidurdienį kepinte 
kepinusi, pradėjo krypti į vakarus.

Pagaliau po kelių gulėjimo valandų pasiuntinys vieną kitą 
kartą giliai giliai, lyg iš kokio miego, atsiduso, pravėrė akis ir 
sujudino lūpas.

Apstojusiųjų džiaugsmas buvo nepaprastas. Atrodė, lyg jie 
patys būtų atgiję.
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gyvulėlių, kurie buvo daug mažesni, 
kaip aš. Vienas jų tarė man: „Tai yra 
negyva pelė. Puikus kepsnys“. Tai pa
sakęs jis įsmeigė savo straubliuką į 
kūną ir siurbė iš jos kraują. Aš taip 
pat jo ragavau, bet man geriau patiko 
cukrainiai.

Iš čia jau skridau į namus, bet ra
dus uždarą langą, pasukau kaimyno 
pusėn ir patekau virtuvėn. Paskrai- 
džiau aplinkui ir tuojau buvau pagau
ta malonaus kvapo. Apsidairiau. Pa
mačiau tamsų skritulį ir kaip įsmei
giau į jį savo straubliuką, pajutau, kad 
jis skanus, kaip gėlių kvapas. Girdė
jau, šeimininkė jį medumi vadino.

Čia taip pat gyvenau neblogiausia. 
Labiausia man patiko Stasiukas. Jis 
nesigailėdavo man trupinių išbarstyti 
ir palikti ant stalo.

Man patikdavo popierių bėginėti 
arba atsitūpus Stasiukui ant kaktos 
žiūrėti, kaip jis raides vedžioja balta
me popiery, tokias juodas, visaip išrai
tytas. Būtume taip gyvenę ii’ toliau, 
jei ne vienas atsitikimas.

Sykį bevaikštinėdama ant jo rašto, 
pristačiau ne vietoj daug taškučių. 
Skaito Stasiukas ir stebisi: ten, kur tu
rėjo būti „meta“ — išėjo „mėta“. Ir 
dar daug vidury sakinio pridėjau taš
kučių.

Suprato Stasys kieno čia darbas, 
kad sušuks „Biaurybe!“, kad pradės 
vaikyti, blaškyti iš kambario... Galvo
trūkčiais išsprukau lauk ir pati dabar 
nežinau kaip čia pakliuvau.

O mes, muselės, be gero, rodos, nie
ko blogo nedarome. Ar gi negeras dar
bas, kad mes iš ryto ausin pabirbiam 
arba nosį pakutenam, iš miego pažadi
name. Ar blogas darbas, kad mes arto
jui apypietes neduodame per ilgai mie
goti. Ir daug mes dar gero darome. Bet 
turiu iš čia jau bėgti. Antai jau slen
ka prie manęs dvikojis ir tyko pagau
ti. Sudie! Neužmirškite mūsų, muse
lių! Sediškis žirgas.

SEKITE ŠAUNŲJĮ SKAUTĄ MIKĘ ŠVILPĄ! J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

' (ii J KAUTci 4 fOĄ. 7
SUMOKĖJAU (SPYA/Ąf S .. f

1. Švilpa skaito „Skautų Aidą“, 
Trykšta džiaugsmas iš jo veido - 
Sek ir tujen Švilpą mūs, 
Parsikviesk jį į namus!

2. Švilpą sekti mums telieka 
Turtinga jo biblioteka — 
Įsigykite ir jūs
Skautų leidinius naujus!

3. Štai šaunusis mūs didvyris 
Drožia iš tiekimo skyriaus — 
Užtat nieko jam nestinga, 
Kas tik skautui reikalinga!

4. Aišku, vasarai atėjus
Bus linksmiausias jubiliejus 
Į stovyklą jis važiuos, 
Linkirn laimės jam gražios!

Pasiuntinys, dar kiek pagulėjęs, visai atsigavo, net keltis 
pabandė, bet vyrai jį sulaikė ir atgal paguldė. Jis buvo taip nu
silpęs, kad negalėjo nieko kalbėti. Judino lūpas, mojo ranko
mis, bet nieko negalima buvo suprasti, ką jis nori pasakyti. Iš 
jo akių ir išgąstingos veido išraiškos tik tiek tegalima buvo 
išskaityti, kad žinia yra baisi.

Raitelis nukreipė akis į Nigdo pusę, pamatęs jį, minutę 
susimąstęs žiūrėjo, ir staiga, lyg atsiminęs ko atlėkė, ir lyg vie
nam Nigdui turėjęs visa tai pranešti, pašoko ir riktelėjo:

— Gelbė!.. — bet nebaigęs žodžio apalpęs krito atgal.
Nykštukai sužiuro viens į kitą:
— Ką jis pasakė?!... Kaip?!...
Taip pasiuntinys šituo savo pusiau pratartu pranešimu 

nieko nepasakė, tik dar labiau patvirtino spėliojimą, kad kas 
nors baisaus yra atsitikę.

— Gal greičiausiai skruzdžių užpuolimas!..
Reiktų siųsti savo žmonių į pasiuntinio pilį sužinoti, kas 

atsitiko. Bet vėl — nežinia iš kur jis yra. Vieni spėja, kad iš 
Didžiosios Pušies, kiti, kad iš Senojo Kelmo, o treti, jog dar 
iš kitur, bet iš kur tikrai — nežinia.

Nigdas įsako ligonį nugabenti į pilį ir palikti ramybėje, 
kad pailsėtų ir atsigautų, pats gi susikviečia pilies tarybą tartis, 
kas daryti.

3. Pavojaus būgnas.

Atsipeikėjęs pasiuntinys papasakojo, kad Didžiosios Eglės 
skruzdėlynas pulsiąs Didžiojo Ąžuolo pilį. Į pagalbą pasikvietęs 
Storojo Kelmo skruzdės ir kariuomenė jau atžygiuojanti. Visa 
tai buvę sužinota skruzdėms jau išvykus. Ir jei ne greitakojis 
žiogas, Didysis Ąžuolas būtų buvęs visai netikėtai užpultas. 
Skruzdėms esanti išduota slaptųjų kambarių paslaptis.

Vos tik pasiuntinys tai papasakojo, tuoj visoje pilyje su
skambėjo pavojaus būgnas.

Visi sujudo. Dirbę už pilies lauke metė darbą, įrankius ir

9 

bėgo į pilį. Kas tik buvo beeinąs iš pilies, metėsi atgal. Vaikai 
bėgo į pačius giliausius pilies požemius ir slėpėsi. Moterys ga
beno maistą į slaptus sandėlius. Vyrai tvirtai rakinėjo duris, 
slėpė auksą, ruošė ginklus.

Skubiai buvo išsiųsti žvalgai išžvalgyti, kur ir kiek yra 
skruzdžių ir už kiek laiko jos gali pasiekti pilį.

Lauke buvo išstatytos stiprios sargybos.
Pavojaus būgnas nesiliovė gaudęs, tarsi norėdamas iš visų 

pakampių iškrapštyti visus nykštukus lig vienam.
Sąmyšis, išgąstis, nusiminimas didžiausias. Ypač visiems 

baisu dėl išduotos paslapties.
— Kas išdavė?!... Kas?!... — lyg galvos netekęs šaukė 

Nigdas tarybos posėdyje. Tačiau visa taryba sėdėjo tyli, nulei
dusi galvas ir nieko negalėjo atsakyti. Paslaptis tebuvo žino
ma tik šios pilies ir aplinkinių pilių vyresniesiems — iš viso 
kokiai dvylikai žmonių. Ir tarp tos dvylikos yra vienas išdavikas.

— Išdavikas!.. Kas?!... — Iš nusiminimo draskėsi senis 
Nigdas.

Senojo Ąžuolo pilis tarp kitų pilių buvo tuo ypatinga, kad 
tik joje vienoje tebuvo saugojama didžioji paslaptis. O ta pa
slaptis buvo visų pilių bendra, patikėta Didžiajam Ąžuolui, kaipo 
stipriausiam. Ir dabar ji išduota!...

Vakaras. Saulė skęsta už pušyno tokia didelė, tokia raudo
na, kaip krauju pasruvusi. Dangus nusidažo gęstančios saulės 
atošvaistėmis ir atrodo lyg kad degtų, pleškėtų gaisrų gaisrai.

Neramus vakaras tamsėja. Tamsa, lyg kokie alkani vilkai, 
lenda, sėlina iš visų pamiškių, pakrūmių, pakampių pražioję 
savo juodus nasrus. Ji slenka vis artyn ir artyn; žioja krū
mus, žoles, medžius ir beregint aprėpia visą pasaulį ir net 
Didįjį Ąžuolą. Tamsu, kaip maiše.

Jau vėlu, o pasiųstų žvalgų vis dar nėra.
(Kitame numery — skyriai „Nerimo naktis“ ir „Sugautos 

skruzdės“).
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<II<IAIIS( DALIS
(Tęsinys iš 98 psi.)

Nr. 7.
Kaunas, 1938 m. kovo men. 9 d.

§ I-
Mažeikių rajono vadą skautininką Juozą RAINĮ, 

jam pačiam prašant, atleidžiu iš einamų pareigų ir už 
eitas pareigas reiškiu padėką.

§ 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 23 str., 

Mažeikių rajono vadu skiriu Mažeikių apskrities virši
ninką Viktorą VOLONSEVIČIŲ.

J. Alekna, 
Tarybos Pirmininkas.

Ant. S a ui a it i s , 
Tarybos Sekretorius.

Nr. 8.
Kaunas, 1938 m. kovo mėn. 9 d.

§ 1-
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 23 ir 

35 str. str. ir Tarybos Pirmijos nutarimu, steigiu Telšių 
rajono vadiją.

§ 2.
Telšių rajono vadijai priklauso:

a) Telšių skautų tuntas ir 
b J Telšių skaučių tuntas.

§ 3.
Telšių rajono vadu skiriu Telšių apskrities agrono

mą paskautininkį Vaclovą T ALL AT-KELPŠĄ.
J. Alekna, 

Tarybos Pirmininkas.
Ant. S aulaitis, 
Tarybos Sekretorius.

II.
LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO 

ĮSAKYMAI
Nr. 1.

Kaunas, 1938 m. sausio mėn. 3 d.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 

Trakų skautų tunto tuntininką Bronių KLIORĘ, jam 
prašant, iš pareigų atleidžiu ir už eitas pareigas reiškiu 
padėką.

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

Vyr. sktn. K. P ai čiauška s, 
Vadeiva.

Nr. 3.
Kaunas, 1938 m. sausio mėn. 26 d.

§ I-
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str. 

ir Tarybos Pirmininko 1937 m. gruodžio mėn. 15 d. įsa
kymu Nr. 24 §§ 3 ir 5, naujai įsteigtos JONIŠKIO skau
tų vietininkijos (Šiaulių sk. tunt.) vietininku skiriu Jo
niškio gimnazijos direktorių Adolfą ORVIDĄ.

§ 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str. 

ir Tarybos Pirmininko 1937 m. gruodžio mėn. 15 d. įsa
kymu Nr. 24 §§ 3 ir 5, prie Joniškio skautų vietininkijos 
priskiriu visus Joniškio ir Žeimelio vietovių skautų bro
lijai priklausančius vienetus.

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

Vyr. sktn. K. P ai čiauška s, 
Vadeiva.

Nr. 5.
Kaunas, 1938 m. kovo mėn. 3 d.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str. 
ir vadų lavinimo skyriaus vedėjo raportu, skelbiu 
Vl-uosius skautų vadų kursus baigusiųjų sąrašą:

1. Dragūnas Kostas, Mažeikių sk. t.,
2. Gudaitis Antanas, Šakių sk. v.,
3. Nejus Hugo, Pagėgių sk. v.,
4. Sodaitis Juozas, Marijampolės sk. t.,
5. Kasperavičius Kęstutis, Šakių sk. v.

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

Vyr. sktn. K. P ai čiauška s, 
Vadeiva.

Nr. 6.
Kaunas, 1938 m. kovo mėn. 4 d.

§ 1-
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 

Rokiškio skautų rajono vadą vyresnįjį skautininką Vladą 
ROZMANĄ, ėjusį nuo 1937 m. vasario mėn. 16 d. Ro
kiškio skautų tunto tuntininko pareigas, jam prašant, iš 
eitų pareigų atleidžiu ir už pareikštą atsidėjimą ir nuo
širdumą einant tuntininko pareigas, reiškiu skautišką 
padėką.

§ 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str.. 

Rokiškio skautų tunto tuntininku skiriu gimnazijos mo
kytoją Vincą SABĄ.

Vyr. sktn. pulk.- J. Šarauskas, 
Brolijos Vadas.

Vyr. sktn. K. P ai čiauška s, 
Vadeiva.

Nr. ,7.
Kaunas, 1938 m. kovo mėn. 5 d.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 
tvirtinu skautų brolijos propagandos skyriaus vedėjo 
pristatytus propagandos skyriaus bendradarbius:

1. Spaudos informatorium — vyresnįjį skiltininką 
Gerardą JUŠKĖNĄ,

2. Spaudos sekėju — vyresnįjį skiltininką Arnoldą 
GRUŠNĮ,

3. Spaudos sekėju — skautą Algirdą STANĖNĄ,
4. Spaudos sekėju — skautą Bertoldą ŠEFERĮ.

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

Vyr. sktn. K. P ai čiauška s, 
Vadeiva.

Nr. 8.
Kaunas, 1938 m. kovo mėn. 5 d.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str. 
ir Tarybos Pirmininko š. m. kovo mėn. 4 d. įsakymu 
Nr. 6, Šakių skautų vietininkijos vietininką paskauti
ninkį pulkininką leitenantą Bronių PEČIULĮ iš Šakių 
skautų vietininkijos vietininko pareigų atleidžiu ir ski
riu naujai įsteigto Šakių skautų tunto tuntininku.

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

Vyr. sktn. K. P ai č i a u s k a s , 
Vadeiva.
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Nr. 9.
Kaunas, 1938 m. kovo mėn. 10 d.

Skautų atostogų tvarkymo taisyklės.
§ 1-

Šios taisyklės apima skautus vyčius, juros skautus, 
skautus ir jaunesniuosius skautus.

§ 2.
Skautas laikomas esančiu atostogose, kai tuntininko 

įsakymu jam leidžiama nelankyti ar draudžiama lankyti 
skautų užsiėmimus.

§ 3.
Atostogos gali būti duodamos, kai skautiškas orga

nizacinis darbas kliudo skauto sveikatai, mokslo pažan
gumui ar tarnybinėms pareigoms.

§ 4.
Atostogos gali būti:

a) poilsio,
b) nepažangumo (privalomos).

§ 5.
Poilsio atostogų duodama patiems skautams prašant, 

jei jie dėl pablogėjusios sveikatos negali atlikti jiems 
pavestų pareigų.

§ 6.
Skautams vyčiams poilsio atostogų gali būti duoda

ma jiems patiems to prašant, kai jie nebegali eiti pa
vestų pareigų dėl pablogėjusios sveikatos ar padidėjusio 
tiesioginio darbo.

§ 7.
Poilsio atostogų duodama iki 1 metų. Tam laikui 

pasibaigus, jei reikia atostogas pratęsti, klausimas spren
džiamas iš nauja. Trečią kartą atostogų gali būti duo
dama tik brolijos vadui sutikus.

§ 8.
Nepažangumo atostogų duodama moksle nepažan- 

giam skautui vienam mokslo periodui (trimestrui).
§ 9.

Nepažangūs moksle skautai tvarkomi taip:
turįs trimestre du dvejetuku atleidžiamas iš 

pareigų,
turinčiam trimestre tris dvejetukus duodamos 

atostogos.
Jei iš viso ketvertukų ir penketukų trimestre yra 

daugiau, negu pusė, vienas dvejetukas atskaitomas.
§ 10.

Analogiškai tvarkomi ir Mažosios Lietuvos skautai 
moksleiviai.

§ H-
Ypatingais atsitikimais, tuntininkui pasitarus su 

klasės auklėtoju, skautas dėl nepažangumo moksle iš 
pareigų gali būti ir neatleistas.

§ 12.
Pradžios mokyklos mokiniams skautams nepažan

gumo laipsnį nustato ir atostogas duoda draugovės drau
gininkas, pasitaręs su globėju.

§ 13.
Jei atostogų laikui pasibaigus skautas į darbą ne

grįžta, tai nuo naujų skautiškų metų pradžios (spalių 1 
dienos) jis išbraukiamas iš skautų sąrašų.

Teisės ir pareigos.
§ 14.

Skautas poilsio atostogose turi visas skauto teises 
ir pareigas: gali dėvėti skauto uniformą, ženklelį, daly
vauti skautų užsiėmimuose, turi turėti galiojantį skauto 
liudijimą.

§ 15.
Skautas nepažangumo atostogose uniformą dėvėti 

gali, bet negali dėvėti brolijos ženklo ir dalyvauti skau

tų užsiėmimuose, išskiriant šventes, keliones ir stovyk
las. Stovyklauti ir keliauti gali tik gavęs tuntininko 
sutikimą.

§ 16.
Abiejų rūšių atostogas skiria tuntininkas, draugi

ninkui ar kitam vieneto vadui pristačius, jei skautas 
tam vienetui priklauso.

§ 17.
Atostogaujantieji skautai priklauso savojo vieneto 

vado, kaip ir prieš atostogas. Vieneto vadas pats ar per 
draugovės vadijos narį stebi atostogaujantį ir pastebė
jęs, kad tos priežastys, dėl kurių atostogos jam duotos, 
sumažėjo ar išnyko, praneša tuntininkui, nors atostogos 
ir nebūtų dar pasibaigusios.

§ 18.
Šiose taisyklėse nurodytos tuntininko teisės ir pa

reigos, vietininkijoje taikomos vietininkui.

Pereinamieji dėsniai.
§ 19.

Draugininkai, vyčių draugovių vadai ir kiti atitin
kami pareigūnai iki 1938 metų kovo mėn. 30 dienos pra
neša tuntininkui apie savo vieneto skautus, esančius ar 
turinčius būti atostogose. Tuntininkas nustato atostogų 
rūšį ir laiką ir pradeda atostogaujančius tvarkyti pagal 
šias taisykles.

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

Vyr. sktn. K. Palčiauskas, 
Vadeiva.

Nr. 10.
Kaunas, 1938 m. kovo mėn. 11 d.
Paskirųjų skautų veikimo taisyklės.

Bendrieji dėsniai.
§ 1. Paskiruoju skautu, skautu vyčiu ar jūrų skau

tu laikomas toks skautas, kuris yra davęs įžodį, išlaikęs 
egzaminus ne mažiau kaip į II skautų patyrimo laipsnį, 
vykdo skautų įstatus, prenumeruoja „Skautų Aidą“, turi 
skauto liudijimą, bet negali dalyvauti skautiškajame 
darbe dėl to, kad jo gyvenamojoj apylinkėj nėra vieneto 
(draugovės, laivo, būrelio, skilties, valties). Be to, paski
rasis skautas per kiekvienus skautiškuosius metus (skau
tiškųjų metų pradžia spalių m. 1 d.) atlieka ne mažiau 
kaip po 2 darbus (§ 4) — po vieną iš grupių A ir B.

§ 2. Dalyvaujančiu skautiškajame darbe laikomas 
tas, kuris priklauso prie kurio nors skautų vieneto, eina 
statute numatytas pareigas arba tuntininko paskirtas 
eiti kitas statute nenumatytas pareigas.

§ 3. Apylinke, kur nėra skautų vieneto, laikoma 
tokia apylinkė, nuo kurios iki arčiausio vieneto buklo 
yra daugiau kaip 10 km kelio.

§ 4. Paskiriesiems skautams (§ 1) skiriami šie 
darbai:

A.
1. Dalyvauti dviejose tunto, draugovės, laivo, vy

čių būrelio, skilties ar valties sueigose, kurių vienoje 
aktyviai, pav., pravesti pašnekesį ar uždavinį, vadovauti 
visai sueigai.

2. Dalyvauti ne mažiau kaip 5 dienas skautų sto
vykloje ar skautiško pobūdžio kelionėje.

3. Dalyvauti ir baigti vadų ar specialybės kursus 
arba pačiam pasirengus išlaikyti bent vienos specialybės 
egzaminus.

4. Išlaikyti egzaminus į aukštesnį patyrimo laipsnį.
B.

1. Parašyti bent vienos skautiškos knygos santrau
ką ar recenziją.
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2. Parašyti į skautišką laikraštį skautavimo tema 
straipsnį, ne mažesnį kaip 150 spaudos eilučių.

3. Parašyti rašinį tuntininko paskirta tema.
4. Atlikti kitokį tuntininko pavestą darbą.
§ 5. Paskirasis skautas kiekvienais metais iki spa

lių mėn. 1 dienos turi pateikti savo rajono tuntininkui 
skautavimo apyskaitą. Tuntininkas, apyskaitą įvertinęs 
teigiamai, jei kitų kliūčių nėra, paskirojo skauto liudi
jimą pratęsia sekantiems metams. Apyskaitą įvertinęs 
neigiamai, liudijimo pratęsimo klausimą spręsti perduo
da vyriausiai brolijos vadijai.

Teisės ir pareigos.
§ 6. Paskirasis skautas turi visas skauto teises ir 

pareigas, gali dėvėti skauto uniformą, ženklelį, gali da
lyvauti skautų užsiėmimuose, turi turėti skautų liudi
jimą.

§ 7. Paskirieji skautai priklauso tuntininko. Tun
tininkas leidžia skautams būti paskirais skautais, kiek 
galėdamas palaiko su jais ryšius ir nusižengusius skau
tiškai drausmei arba iki nurodyto laiko nepristačiusius 
reikalaujamos apyskaitos (§4) bendra tvarka atleidžia iš 
skautų brolijos.

§ 8. Tuntininkai apie paskiruosius skautus iki 
kiekvienų metų gruodžio mėn. 1 dienos praneša broli
jos vadui, nurodydami, kaip jie atliko reikalaujamus 
darbus. Taip pat praneša apie atleistuosius iš skautų 
brolijos, nurodydami priežastį.

§ 9. Šiose taisyklėse nurodytos tuntininko teisės ir 
pareigos vietininkijoje taikomos vietininkui.

Pereinamieji dėsniai.
§10. Kiekvieno vieneto vadas iki 1938 metų balan

džio mėn. 15 dienos praneša tuntininkui apie priklau
sančius vienetui skautus, dabar vienete vadinamus pa
syviaisiais, paskiraisiais ar kitaip. Be to, iki gegužės 
mėn. 1 dienos visi tuntui priklausę tokiais vardais va
dinami skautai, turi pranešti tuntininkui, kad nori būti 
paskiraisiais skautais.

§ 11. Ligšioliniams pasyviesiems, paskiriesiems ir 
kitokiems skautams, jei jie atitinka § 1 reikalavimus, 
tuntininkas leidžia būti paskiraisiais skautais iki 1939 
metų spalių mėn. 1 dienos, kada šie skautai turi pateikti 
šių taisyklių § 4 numatytų darbų apyskaitą.

§12. Visi §10 nusakyti skautai, kurie patys nepa
reikš noro būti paskiraisiais skautais ir apie kuriuos 
nepraneš vienetų vadai, nuo 1938 m. gegužės mėn. 1 d. 
laikomi iš skautų brolijos išstojusiais ir skautiškus liudi
jimus grąžina tuntininkams.

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

Vyr. sktn. K. P ai čiauška s, 
Vadeiva.

m.
LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJOS VADĖS 

ĮSAKYMAI.
Nr. 1.

Kaunas, 1938 m. sausio mėn. 10 d.
Remdamosi L. S. S. Tarybos Pirmininko 1937 m. 

lapkričio mėn. 19 d. įsakymu nr. 21 § 1, naujai įsteigto 
Seinų skaučių tunto tuntininkės pareigoms eiti skiriu 
ėjusią Seinų skaučių vietininkijos vietininkės pareigas 
vyresnę skautę Verą MATELIENĘ.

Sktn. E. Rudienė,
L. e. Seserijos Vadės p.

Nr. 2.
Kaunas, 1938 m. sausio mėn. 25 d.

§ !•
Trakų skaučių vietininkijos vietininkę paskautinin- 

kę Antaniną KLIORIENĘ, išvykusią iš Kaišiadorių, jai 

pačiai prašant, iš tų^paYeigų nuo š. m. sausio mėn. 19 d. 
atleidžiu.

§ 2.
Remdamosi Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str. 

ir Tarybos Pirmininko 1937 m. gruodžio mėn. 15 d. įsa
kymu nr. 24. § 2, naujai įsteigto Trakų skaučių tunto 
tuntininkės pareigoms eiti skiriu/paskautininkę Eleną 
MOZŪRIENĘ.

Sktn. E. Rudienė, 
L. e. Seserijos Vadės p.

%
Nr. 3.

Kaunas, 1938 m. sausio mėn. 26 d.
Remdamosi Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str. 

ir Tarybos Pirmininko 1937 m. lapkričio mėn. 19 d. įsa
komu nr. 21, § 2, naujai įsteigtos Raseinių skaučių tunto 
Jurbarko skaučių vietininkijos vietininkės pareigoms eiti 
skiriu vyresnę skautę Iliuminatą GIEDRAITIENĘ.

Sktn. E. Rudienė, 
L. e. Seserijos Vadės p.

Nr. 4.
Kaunas, 1938 m. vasario mėn. 1 d.

Remdamosi L. S. S. statuto 25 str. ir Tarybos Pir
mininko 1937 m. gruodžio mėn. 15 d. įsakymu nr. 24, 
§ 3, naujai įkurtos Šiaulių skaučių tunto Joniškio vie
tininkijos vietininkės pareigoms eiti skiriu paskautinin- 
kę Mikaliną DUNDURAITĘ.

Sktn. E. Rudienė,
L. e. Seserijos Vadės p.

Nr. 5.
Kaunas, 1938 m. vasario mėn. 10 d.

§ I-
Utenos skaučių tunto tuntininkę skautininkę Oną 

ZABIELSKIENĘ, jai pačiai prašant, iš tų pareigų nuo 
š. m. vasario mėn. 10 d. atleidžiu.

§ 2.
Remdamosi L. S. S. statuto 25 str., Utenos skaučių 

tunto tuntininkės pareigoms laikinai eiti skiriu vyresnę 
skiltininkę Genovaitę KAZICKAITĘ — BARTAŠIENĘ.

Sktn. E. Rudienė,
L. e. Seserijos Vadės p.

Nr. 6.
Kaunas, 1938 m. vasario mėn. 20 d.

Grįžusi iš atostogų, vėl pradėjau eiti skaučių sese
rijos vadės pareigas.

Sktn. K. Žilinskienė, 
Seserijos Vadė.

Nr. 7.
§ L

Vyriausios seserijos vadijos vyresniųjų skaučių sky
riaus vedėją skautininkę Sofiją STEPONAITIENĘ, jai 
pačiai prašant, atleidžiu trims mėnesiams atostogų — 
nuo š. m. vasario mėn. 23 d. iki š. m. gegužės mėn. 23 d.

§ 2.
Nuo š. m. vasario mėn. 23 d. iki š. m. gegužės mėn.. 

23 d. vyriausios seserijos vadijos vyresniųjų skaučių sky
riaus vedėjos pareigoms laikinai eiti skiriu paskautininkę 
Danutę NAVIKIENĘ.

Sktn. K. Žilinskienė,
Seserijos Vadė.

Sktn. E. Rudienė, 
Vadeiva.

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