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1936 metų liepos mėn. 16 d. tragingai žuvusių 
buriavimo mokyklos klausytojų skauto vyčio Sta
sio Niemčinavičiausir jūrų skauto Jurgio 
Garmaus brangiam atminimui pagerbti š. m. lie
pos mėn. 16 d. 7 vai. Kauno, Aukšt. Panemunės baž
nyčioje ir liepos mėn. 17 d. 8 vai. Palangos bažny
čioje bus atlaikytos gedulingos mišios.

Skautus, velionių gimines, draugus ir pažįstamus 
maloniai prašome pamaldose dalyvauti.

NIEMČINAVIČIAI ir GARMAI.

Šių metų „Skautų Aido“ prenumeratoriams skiriamąjį 
priedą — albumą „Mūsų gyvenimas vaizduose“ — admi
nistracija yra išsiuntinėjusi visiems tiems prenumerato
riams, iš kurių gavo prenumeratos mokestį (išskyrus jaun. 
skautus-es).

Jeigu kas iš sumokėjusių platintojams pinigus albumo 
dar nebūtų gavęs, prašomas pirmiausia pasiteirauti pas pla
tintoją, ar jis jau išsiuntė pinigus administracijai Jei 
pasakytų išsiuntęs, tuomet kreiptis į administraciją, kuri 
aiškins pašte, kodėl prenumeratorius albumo negavo.

1934 ir 1936 metų prenumeratoriai, kurie priedų dar 
nėra gavę, galės juos atsiimti jubiliejinėse skautų stovyk
lose A. Panemunėje ir Pažaislyje. 1934 m. prenumerato
riams duodama knyga „Vado Pašėke“, o 1936 m. — skau
tų ar skaučių jubiliejinių stovyklų paveikslai

Stovyklos krautu”?se bus skautiškos literatūros sky
rius. Kiekvienas skautas-ė, kurie turi teisę gauti vieną ar 
antrą aukščiau minėtųjų priedų, užpildę tam tikrą blanką, 
kuriame reikės nurodyti savo vardą, pavardę, dabartinį ir 
tą, kuriuo 1934 ar 1936 m. gaudavo „Skautų Aidą“, adre
sus (jei aną adresą dar prisimins); pasirašęs ir parodęs 
skauto liudijimą gaus minėtuosius priedus.

Administracija prašo prenumeratorius šią progą išnau
doti priedui atsiimti — prenumeratoriai greičiau jį gaus, o 
„Skautų Aidui“ atliks priedo persiuntimo išlaidos.

Jei dar neužsirašei vykti į Latvijos skautų tautinę sto
vyklą, dar gali tai padaryti iki liepos mėn. 10 d. Vėliau 
nebebūsi priimtas.

Stovyklos krautuvėse galėsi įsigyti visus skautiškus 
leidinius.

Specialiai stovykloms išleisti skautų stovyklos plakato 
atvirukai, kuriuos galėsi gauti stovyklos krautuvėse. Ten 
taip pat galėsi gauti giliaspaudės būdu atspausdintų skau
tiškų atvirukų ir atvirukų su mūsų krašto vaizdeliais, ku
riuos išleido Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų są
junga.

Siame numery rasi:
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Kas įdomesnio buvo 
pereitame numeryje:

• Respublikos Prezidento ir Arkivyskupo Metropolito kal
bos apie krikščionybės įvedimo Lietuvoje reikšmę. • 

Dviejų „Skautų Aido“ platinimo garbės konkursą laimėju
sių draugovių „biografijos“. • Feljetonas „Stovyklos dva

sios beieškant“. • Ketvirtas laiškas Jonui.

Kitas numeris

išeis po tautinių stovyklų, liepos mėnesio pabaigoje. Tai 

bus dvigubas numeris ir, aišku, skirtas jubiliejinėms mūsų 

stovykloms aprašyti.

VIRŠELYJE — Į tautines stovyklas.

J. Kostečkos piešinys.
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Tautinių jubiliejinių stovyklų viršininkų laiškai skautėms ir skautams

Vyr. sktn. S. Čiurlionienė, Lietuvos skau
tų sąjungos tarybos pirmijos narys, skau
čių tautinės jubiliejinės stovyklos virši

ninkė.

Vyr. sktn. majoras V. Šenbergas, buvęs 
Lietuvos skautų brolijos vyriausias skau
tininkas, skautų II tautinės jubiliejinės 

stovyklos viršininkas.

TAUTINĖS JUBILIEJINĖS SKAUČIŲ STOVYKLOS 
VIRŠININKĖS LAIŠKAS SKAUTEI.

Mieloji Sese!

Mūsų tautinė jubiliejinė stovykla jau čia pat, čia pat. 
Jeigu jos nelauki, „nesvajoji“, nesistengi iš visų jėgų pri
dėti ir savo plytelę — nesi skautė. Bet Tu esi iš tų, kur 
gyvai nori seserijos darbe dalyvauti, lavintis ir kilti. Ta
čiau ar viską prisimeni, kaip vadovė sakė, ragino, padėjo 
nugalėti kliūtis? Ar nenustoji geros nuotaikos, ar neapsi- 
leidai sakydama: „kaip bus — taip bus“, ar nenusiteiki per
daug kritiškai ir gudrauji ranką pamodama: „Aišku, — 
nieko iš to nebus“ — ir tuo pačiu kitus nepasitikėjimu ap- 
kreti. Žinoma, jei nenuoširdžiai rengeisi, sunku dabar, 

bet staiga savo apsileidimą supratus, kyla entuziazmas, 
dvigubėja energija ir pajėgumas. Tau, mieloji, juk ne vis- 
tiek, kaip bus, juk žinai, kad skautės: viena už visas, visos 
už vieną. Naudokis paskutine savaite, paskutinėmis ren
gimosi dienomis. Mankštinkis, taisyk savo kraiteli, lavin
kis kaip begalėdama ta svetima kalba, kur esi pramokus ir 
pajusk didelį atsakingumą: juk iš Tavęs, iš Tavęs, Sese, 
spręs dešimties svetimų, tolimų kraštų atstovės, kokios yra 
lietuvaitės.

Gal dar turi kliūčių atvažiuoti? Sakyk artimiesiems, 
nuo kurių priklausai, kad tokia proga kitą kartą bus gal 
tik už 10 metų, kad ši stovykla turi tau labai daug duoti, 
kad grįši sustiprėjusią dvasia, daug mačiusi, išmokusi, prie 
didelio kultūros darbo prisidėjusi. Ir dvasioje taip pasiryžk 
— augti ir kilti.

Vyr. sktn. SOFIJA ČIURLIONIENĖ, 

Tautinės jubiliejinės stovyklos viršininkė.

SKAUTŲ II TAUTINĖS JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
VIRŠININKO LAIŠKAS SKAUTAMS.

Mieli Broliai!

Antrosios tautinės stovyklos išvakarėse stovyklos va- 
dija kviečia Jus, broliai skautai, joje kuo gausingiausiai da
lyvauti. Stovykloj pamatysit ir išgirsit mūsų mylimąjį Šefą 

Respublikos Prezidentą, turėsit progos pabendrauti su už
sienio lietuvių ir kitų šalių skautais, kurie irgi žada mūsų 
stovykloj dalyvauti.

Broliai skautai, geri darbai, artimui pagalba yra mūsų 
skautiškoji duona kasdieninė. Kitiems pagalbą teikdami 
šioje stovykloje, mes turėsim puikią progą pasimokyti, kaip 
be kitų paslaugų apsieiti. Stovykla bus broliškas židinys, 
kur visi, iki jauniausiųjų, turės savarankiškai apsirūpinti.

Į stovyklą, broliai skautai, rengiamės ne pasirodyti, ne 
pasididžiuoti savo išoriniu puošnumu. Stovyklos išpuošimas 
ir pasirodymai neturi mūsų pavergti. Stovyklos vadija nori 
su Jumis, brangūs skautai, sukurti šia stovykla didingą pa
lapinių miestą, kur tvarka, švarumas ir pasipuošimas būtų 
sąlygos, kuriose gerai tarptų skautiškoji dvasia.

Savo drausmingumą, vienybę ir susiklausymą Jūs turit 
visuomenei parodyti dar ruošdamiesi stovyklauti ir atvyk
dami. Skautiškasis kilnumas Jus įpareigoja būti visur pa
vyzdžiu.

Atneškite, broliai skautai, į šią stovyklą kiekvienas 
giedrią nuotaiką ir skautišką šypseną. Kiekvieno įlietas į 
stovyklą linksmumas tepadaro ją tyro džiaugsmo vietove!

Iki greito pasimatymo.

Vyr. sktn. V. ŠENBERGAS, 

Stovyklos Viršininkas.

Proga dalyvauti tokiose stovyklose, kaip bus šios stovyklos, pasitaiko 
tik per daugelį metų vieną syk. Nepraleisk jos neišnaudojęs!

LTSR v*.i!j 
respablitaai: 

bibliS* iki

■ 255 ■
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y - _ . iMES RUOŠIAMĖS
SAVO

TAUTINĖMS
STOVYKLOMS

Seserijos tautinės stovyklos vadijos pranešimai skautėms
TUNTININKĖMS ŽINOTINA.

Apie skaučių išvykimą i stovyklą pranešti stoties vir
šininkui. Nurodyti skaičių ir laiką.

KAUNO RAJONO SKAUTĖMS, VYKSTANČIOMS 
I TAUTINĘ STOVYKLĄ.

Kauno rajono skautės j tautinę stovyklą vyksta šia 
tvarka: 1) liepos mėn. 4 d. 8 vai. 30 min. Kauno geležin
kelio stoty renkasi pionierės; 2) liepos mėn. 8 d. 8 vai. 30 
min. ten pat renkasi visos važiuojančios. Kuprines ir ma
žesnį bagažą pasiima su savimi, o didesnį Neries ir Centro 
tunto skautės suneša į „Aušros“ merg. gimnaz. liepos mėn. 
7 d. 17 - 19 vai. (pionierės daiktus palieka ten pat iki liepos 
mėn. 4 d. 8 vaL ryto). Nemuno tunto skautės savo daiktus 
suneša Šančių vidurinėn mokyklon tuntininkės nurodytu 
laiku.

SKAUTININKĖMS SVARBU.
Skaučių seserijos vyriausioji vadija priėmė ir tarybos 

pirmija patvirtino naują skautininkės fetro projektą. Vi
sos skautininkės, atvykusios į Kauną, galės naująjį fetrą 
užsisakyti pas p. Paplauskienę, Laisvės ai. Nr. 14. Ku
rios turi senus fetrus, tegul atsiveža: bus galima perdirbti 
pagal naująjį projektą.

SKAUČIŲ MIESTAS DYGSTA IR AUGA.

Tautinės skaučių stovyklos Pažaislyje įrengimo darbai 
prasidėjo birželio mėn. 18 d. Nugriautas ir nugabentas į 
Pažaislį stovėjęs Parodos aikštėje akc. b-vės „Lietuvos 
Cukrus“ paviljonas, kurį ši bendrovė padovanojo skautėms. 
Iš paviljono lentų statomas pagrindinis stovyklos trobesys, 
kuriame bus krautuvė, pašto ir finansų įstaigos. Taip pat 
skubiai įrengiama laužavietė ir paradams tribūna. Jau 
įrengtas inventoriaus sandėlis, o sandėlis maistui statomas. 
Vežama miško medžiaga palapinėms ir jų vidaus įrengi
mams.

Bet ne tik Pažaislis jaučia stovyklos artėjimą — net ir 
netolimi Petrašiūnai puošiasi: naujai perdažomi namai ir 
tvorelės, o kelias, kuriuo vyks susisiekimas su stovykla, 
iš pagrindų taisomas.

MĖNUO, KUPRINĖ IR TAUTINĖS STOVYKLOS 
KRAUTUVĖ.

Naktis. Tylu, nė šnapšt. Net ir ponas Mėnuo vaikš
to padangėmis ant pirštų galų. Turbūt, jis bijo pabu

dinti Daliutę, kuri ryt važiuos į tautinę stovyklą, o da
bar labai stropiai miega.

Tik štai iš tamsios kambario kertės tylus ir liūdnas: 
„Oi, oi“. Mėnuo skubiai nučiuožia debesiukų kalnu že
myn, pažiūri pro langą ir sušnibžda: „Tššš. Daliutė 
miega“.

— Ir aš mielai norėčiau užmigt, tik kad negaliu, — 
sudejuoja balsas iš kampo, — visi šonai gelte gelia.

Mėnuo nušviečia tamsiąją kertę.
— Ak, tai jūs, panele Kuprine! Seniai bematyta. 

Na, ką, puikiai atrodote — tokia papilnėjusi, pasitai
siusi.

— Geras pasitaisymas, — priekaištingai ištaria pa
nelė Kuprinė, — jei jus kas taip baisiai visko primur- 
dytų ir paskum dar koja primynęs suspaustų, nežinau, 
kaip ten jums, tokiam „pasitaisiusiam“, sektųsi po dan
gų lakstyti.

— Užuojautos jums, bet taip pat ir Daliutei: neįsivaiz
duoju, kaip ji tokią kuprinę pavilks, — sako Mėnuo. 
— Kuo gi ji jus taip prikišo?

— Ak, sugrūdo į mane pusę namų. Dešinį šoną 
taip duria tos adatos, sagos ir siūlų kamuoliai, kad nors 
verk.

— Bet kam ji tą visą siuvyklą vežasi? — nesupra
to Mėnuo. — Juk stovykloje (girdėjau kartą dvi skau
tės kalbėjo) bus krautuvė, kur nė kiek nebrangiau, kaip 
visur, kiekviena galės gauti kokių tik norės adatų, siū
lų, sagų.

— O man be reikalo šonus bado — susijaudino p. 
Kuprinė. — Štai kairiame šone, tiesiog kaip kokia kul
ka, ta „Imalino“ dėželė įsispaudusi su dantų pasta ir 
muilu dėl geresnės vietos stumdosi, o juk, aš manau, ir 
dantims miltelių, ir batams tepalo toj krautuvėj bus?

— Oje. Kiek tik norėsi! Ir siūlų ir laiškams popie
riaus, odekolono ir užrašams knygelių, pieštukų ir muilo. 
Ir visko. Sako, net ir šokolado būsią.

— Štai, — dūsauja p. Kuprinė, — o Daliutė vakar 
lakstė visą dieną rankiodama ir pirkinėdama kiekvieną 
niekutį, ir dabar aš tikras prekių sandėlis. Laistys ji 
savo prakaitą mane tokią sunkią į Pažaislį tempdama, 
o juk beveik viską galėtų stovykloj nusipirkti. Gaila 
man savęs, bet ir Daliutė vargšelė...

Kaip Daliutei ir jos kuprinei toliau klojosi, dar ne
išaiškinta, bet tu, sese, juk nenorėsi, kad tylią naktį, 
kai tu saldžiai miegosi, tavo kuprinė dejuotų kažkur 
tamsiam kampe: „Oi, oi“.

Tautinės Stovyklos
Krautuvė.
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Skautai, atidžiai perskaitykit šiuos pranešimus!
Programų dalies vadovybės pranešimas vykstan

tiems į tautinę stovyklą.

EITYNĖS.
1) L. S. S. Šefui pagerbti

eitynės (VII. 10) įvyks stovykloje, 
vėliavų aikštėje. Šefui ir garbės 
svečiams bus įrengta estrada.

Reikalinga:
a) Atsivežti į stovyklą tautinių 

vėliavų (2X1 m2) su kotais kiekvie
nam tuntui nemažiau 10 ir kiekvie
nai vietininkijai — 2 (jei gali, tai 
daugiau),

b) Atsivežti vienetų vėliavas: tun
tų, vietininkijų ir tų draugovių, iš 
kurių stovyklaus nemažiau 10 skau
tų.

c) Pasistengti turėti reikšmingų 
užrašų, savo miesto herbų, orkestrų 
ir t. t.

d) Pasirengti Šefą pasveikinti 
skautiškais šūkiais.

e) VII.8 (atvykus į stovyklą), visi 
tuntai ir vietininkijos įteikia eitynių 
vadi j ai:

— tautines vėliavas,
— žinias, kiek dalyvaus eitynėse,
— žinias, kaip vienetai nori pa

sireikšti eitynėse (užrašai, šū
kiai ir kt.).

2) Kovotojams dėl Lietuvos laisvės 
pagerbti eitynės (VII.14) įvyks

Vilniaus dienos metu, pasibaigus 
programai valstybiniame aikštyne, 
Kaune. Teks aplankyti Žuvusiųjų 
dėl Lietuvos laisvės paminklą, Neži
nomojo Kareivio kapą ir Lietuvos 
Respublikos Prezidentą.

Reikalinga:
a) Mokėti žygio dainų ir skautiš

kų šūkių; turėti muzikantų.
b) Turėti vienetų vėliavas.
c) Iki VII. 11 19 vai. pranešti ei

tynių vadi j ai:
— kokiu būdu tuntai bei vieti

ninkijos nori pagerbti Nežino
mojo Kareivio - kapą,

— kokiais šūkiais nori pasveikin
ti Respublikos Prezidentą.

3) Stovyklos pabaigtuvių
eitynės (VII.17) įvyks „Sukaktu-r 

vių sekmadienį“, stovyklos uždary
mo metu.

Reikalinga:
a) Turėti tautinių aprėdalų, pla

katų ir p.

b) Pasirengti, ką nors atvaizduo
ti: tautinius papročius, savo krašto 
įžymenybes (gyvaisiais paveikslais) 
ir t. t.

c) Mokėti dainų, šūkių; turėti 
muzikantų.

d) Iki VII. 13 pranešti eitynių va- 
dijai, kuo kuris vienetas yra numa
tęs pasireikšti. Pranešimą įteikia 
raštu kiekviena stovyklos vadija 
apie visus turimus vienetus (pažy
mėti ir tuos vienetus, kurie nieko 
nesugalvojo).

Bendrosios pastabos.
1. Eitynėse žygiuoti laisvai, bet 

derinant kojas ir palaikant lygia
vimą.

2. Gerbiant didžiuoju saliutu pir
miausia vadas iškelia ranką statme
nai (= dėmesio!), paskiau palenkia 
ją saliutavimo kryptimi; tuomet ir 
visi skautai iš karto sutartinai saliu
tuoja. Panašiai elgtis ir baigiant sa
liutuoti. Saliutavimo metu kaire 
Tanka nemostaguoti.

LAUŽAI.
Numatyti penki laužai:
1) Tėviškės laužas (VII.10), 2) Ne

muno laužas (VII.12), 3) Baltijos lau
žas (VII.13), 4) Jaun. skautų laužas 
(VII.16) ir 5) Meno laužas (VII.17).

P. T A R A S E N K A

PERKŪNO
Šventykloje

APYSAKA

PEREITAME NUMERY BUVO: Palikęs gu
linčius be sąmonės mokslininkus požemy, Vytautas 
eina ieškoti išėjimo. Suranda lapės urvą ir išlenda 
juo lauk, į mišką. Besanti naktis. Kol turi jėgų, eina 
žmonių ieškotų Jų nebetekęs pradeda šaukti „Gel
bėkite“ ir sugriuva. Jo šauksmą išgirdę arkliganiai 
vaikai nubėga į kaimą ir atsiveda žmones. Šie ran
da apalpusį Vytautą.

■ z •

9. IŠSIGELBĖJIMAS.
Šviesa ar žmonių balsai, nežinia, pažadino be sąmonės gu

lintį Vytautą, kuris pramerkęs akis ir pamatęs aplink save žmo
nes, kažin ką kuždėjo.

— Gyvas, štai akis pramerkė, lūpos juda, kalba! — pasigir
do susirinkusių žmonių balsai. Bet Vytauto kalba buvo tiek silp
na ir neaiški, kad jos niekas nesuprato. Tik pasilenkęs prie jo 
ūkininkas išgirdo kažin kokius nesąmoningus maldavimus:

— Gel...bė...ki...te la...pės ur...ve.. miške mok...sli....ninkus!
Bet ir toji kalba išsėmė paskutines Vytauto jėgas ir jis, už

merkęs akis, vėl nustojo sąmonės.
— Kažin ką miške gelbėti prašo, ar lapę ar ką kitą? — pa

sakęs jo klausęsis ūkininkas.
— Ką ten nakties metu miške gelbėsi, — pasakė kitas, — 

pirmiausia jį patį reikia skubiai gelbėti. Tai greičiau, vyrai, jį 
į kaimą nešime!

Ūkininkai atsargiai pakėlė be sąmonės gulintį Vytautą ir 
nunešė į kaimą.

Keli gurkšniai vandens ir suvilgytas vandeniu veidas vėl 
atgaivino Vytautą ir jis apsidairęs pamatė, kad yra troboje, o 
prie jo keli žmonės triūsia. Vėl pradėjo maldauti:

— Gelbėkite, miške, lapės urve mokslininkus, jie miršta...
Tačiau niekas iš pradžių negalėjo suprasti to kliedėjimo ir 

tik vėliau, kai išgertas pienas sustiprino Vytautą, jis pradėjo 
sąmoningai žvalgytis troboje ir aiškiau kalbėti.

Pamatęs prieš savo akis ant sienos kabantį kasdieninį ka
lendorių ir jo lapelyje aiškų skaitmenį 20, Vytautas net savo 
akims nepatikėjo ir paklausė:

— Kuri dabar diena?
— Trečiadienis, rugpiūčio 20!
— Trečiadienis, rugpiūčio 20! — nustebęs kalbėjo Vytautas.

— O į Perkūno požemį šeštadienio vakare, rugpiūčio 16 d., įli
pome. Keturias dienas po požemius tamsoje klaidžiojome!

Pamatęs, kad niekas jo nesupranta, Vytautas vėl paklausė:
— O Kernavė ar toli iš čia?
— Kernavė, tai daugiau kaip už trijų mylių!
— O kokia čia vieta?
— Upninkai!
— Upninkai, prie Šventosios?
— Taip, jie!
— Upninkai, prie Šventosios! — stebėjosi Vytautas.
Pamatę Vytauto nustebimą, ūkininkai pradėjo jo teirautis 

ir labai nustebo Vytauto atsakymais.
— O tamsta iš kur?
— Iš Kernavės!
— O kaip čia nakties metu patekai?
— Požemiais atėjome!
— Požemiais?
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1, 2 ir 3 laužai numatyti trans
liuoti per radiją. Už geriausius pasi
rodymus laužų programoje viene
tams ir paskiriems dalyviams numa
toma paskutinio laužo metu įteikti 
dovanų.

Reikalinga:
a) Pasirengti atitinkamų pasiro

dymams dalykėlių: vaidinimėlių, gy
vųjų paveikslų ir kt.

b) Atvykus į stovyklą, visiems 
laužų vedėjams tuojau užsiregistruo
ti laužų vadijoje (bendroje progra
mų dalies būstinėje).

SPORTAS.

Stovykloje bus vietos sportuoti. 
Kas savų įrankių neturės, sporto va
dijoje gali jų gauti.

Stovykloje teks sužaisti krepši
nio rungtynes tarp atskirų vienetų. 
Iš kiekvieno tunto ir atskiros vieti- 
ninkijos bus leidžiama dalyvauti 1 
krepšinio komandai.

Bendromis skautų ir skaučių jė
gomis bus surengta „Vilniaus die
na“ valstybiniame aikštyne. Progra
moje numatyta:

1) Atidarymas, pasveikinimas. 2) 
Paradas. 3) Skaučių diagrama. 4) Ko
miškas sportas. 5) Skautų 100 ir 200 
metrų bėgimai. 6) Skaučių pratimai. 
7) Jaun. skaučių pratimai. 8) Tauti
niai šokiai (skaučių). 9) Gedimino 
bokštas (skautų). 10) Skautų gaisri
ninkų, degazatorių ir sanitarų pra

timas. 11) Palapinių statymo varžy
bos.

Už krepšinio rungtynes, bėgimus 
ir įdomiausius komiško sporto nu
merius numatyta duoti dovanų. Do
vanų įteikimas bus stovyklos užda
rymo iškilmių metu.

Gedimino bokšto pratimo
aprašymas yra atspausdintas 

„Skautybės“ 11 nr. 17—20 psl.

Reikalinga:
a) Visiems gerai išmokti „Gedi

mino bokšto“ pratimą.
b) Bėgikams turėti bėgimo batu

kus ir sportinį apdarą.
c) Atvykus į stovyklą tuojau už

siregistruoti visiems sporto vado
vams sporto vadijoje (programų 
būstinėje).

VARŽYBOS.
Apie varžybas paskelbta „Skau

tybės“ 13 nr. 90—93 pusi. Datos nu
rodytos atskiroje dienotvarkėje. Pre
mijoms yra numatyta skirti ne vien 
palapinių, bet dar ir kitokių dovanų: 
laikrodžių, knygų ir kt.

Reikalinga:
Atvykus į stovyklą tuojau su

teikti varžybų vadijai žinias:
a) kokiose varžybose vienetai da

lyvauja,
b) kokios sudėties (vardiniai są

rašai).
Sktn. Navikas.

Sktn. Matonis.

Kaip elgtis stovykloje su ugnimi?
Atvykus stovyklon, reikia:
1. Vienetui skirtą plotą neatidė

liojant nuvalyti nuo šiukšlių, šakų ir 
išgrėbstyti sausą žolą grėbliais.

2. Ugnį kurti tik stovyklos parei
gūnų tam tikslui skirtose vietose, kur 
iki artimiausiai augančio medžio būtų 
nearčiau kaip 6 m.

3. Kiekvieną ugniavietę reikia ap
link apkasti grioveliu; jei galima, net 
nuimti velėna.

4. Draudžiama kurti ugnį tokioje 
vietoje, kur pasikasus pasirodytų dur
pynų žemė.

5. Ugnį niekad, net ir visai trum
pam laikui, nepalikti be priežiūros.

6. Nekurti ugnies arčiau kaip 100 
m nuo sukrautų šiaudų, statybos me
džiagos ar kt.

7. Nedeginti mažose palapinėse žva
kių ar kitos šviesos (išskyrus kišen. 
elektr. žibintuv.).

8. Prižiūrėti, kad niekas stovykloje, 
net iš svečių tarpo, nerūkytų, ir ne
mėtytų nuorūkų arba degtukų.

9. Radus bet kur ugnį, paliktą be 
priežiūros, tuoj ją visai likviduoti (ge
riausia užpilti žemėmis!).

Virtuvėje, prie laužo ir kitur, kur 
tik bus kūrenama atvira ugnis, reikia 
nuolat netoli turėti kelis kibirus van
dens ir kelias ilgas medžių šakas (ge
riausia lapuotų) kibirkštims gaudyti. 
Taip pat ne mažiau kaip du kastuvu ir 
vieną kirvį.

Nedidelio gaisro pradžia likviduo-

— Taip!
— Argi vienas?
— Ne, aš ir dar du mokslininkai!
— O kur gi jie?
— Dar be sąmonės požemyje guli, o aš tik vienas, lapės urvu 

išlipau. Prašau juos gelbėti, gerieji žmonės!
— Kokie ten mokslininkai? — teiravosi ūkininkai.
— Profesorius Kalnietis ir jo asistentas Mailius, kurie Ker

navės piliakalnį tyrinėjo. Šeštadienio vakare piliakalnyje po
žemį radome ir į jį įlipome. Išeiti nebegalėjome, nes išėjimas 
užgriuvo ir visą laiką po požemius tamsoje klaidžiojome.

— Vaikinas lyg ir tiesą sako, — pastebėjo vienas ūkininkų, 
— rašė laikraščiai, kad tikrai tie mokslininkai Kernavės pilia
kalnį tyrinėjo ir kažin kur paslaptingai dingo.

— Bet ar gali būti toksai ilgas iš Upninkų į Kernavę po
žemis? — kažin kas paabejojo.

Į tąsias kalbas viena senyva moteris įsimaišė:
— Ogi amžiną atilsį nabašninkė Šikšnienė, ar neatmenat 

kaip pasakodavo, kad senovėje Upninkai dideliu miestu buvo. 
Jame net 12 bažnyčių stovėjo. Iš Upninkų net į Vilnių požemis 
ėjo. Toks platus požemis buvo, kad net trejetą arklių galėjo 
važiuoti!

— Teisingai, — atsiliepė vienas ūkininkų, — dargi štai Un
tulio lauke net rodoma, kur viena senoji bažnyčia stovėjo. Al
toriaus vietą Untulis aptvėrė ir kryžių pastatė. Švedai mūsų 
miestą sudegino. Tai ir požemiai gali būti į Kernavę, nes jie 
yra pakelyje į Vilnių.

— Taigi, senieji žmonės tiesą kalbėjo! — vėl įsimaišė mo
teris.

Matydamas, kad žmonės visiškai jo žodžiams patikėjo, Vy
tautas vėl pradėjo jų prašyti likusius požemyje mokslininkus 
gelbėti.

— Bet ar galima dabar naktį tą lapės urvą rasti? — pa
abejojo ūkininkai.

— Aš ir kelią prie jo šakomis paženklinau, — pabrėžė 
Vytautas.

Tačiau ūkininkai pasitarę nusprendė, kad ir Vytauto ženk
lintu keliu naktį miške lapės urvo neras, ir todėl geriau vieną 
kitą valandą palaukti, kol prašvis ir jau dienos metu eiti lapės 
urvo ieškoti ir mokslininkų gelbėti.

Taip nusprendę ūkininkai išsivaikščiojo.
Išgėręs dar kiek pieno, Vytautas užmigo. Miegojo taip stip

riai, kad prašvitus susirinkusieji žmonės negalėjo jo prižadinti. 
Ir vandeniu laistė, ir kratė, ir nuo lovos pakėlę ant kojų statė. 
Niekas negelbėjo. Pastatytas Vytautas, kaip tuščias maišas, ant 
žemės sudribdavo, sąmonės neatgaudamas.

— Tai pavargęs vaikas! — tarė ūkininkai ir ėmė tartis, ką 
daryti. Vieni siūlė policijai pranešti, kiti pas seniūną eiti. Ge
rokai apie vidudienį pabudo Vytautas. Pabudo, apsidairė ir pa
stebėjęs, kad esąs troboje, prisiminė likusius požemyje moksli
ninkus ir savo naktinę su ūkininkais kalbą, kad prašvitus turi 
visi eiti mokslininkų gelbėti. Tai prisiminęs, kaip įgeltas, šoko 
Vytautas iš lovos, apsidairė troboje ir, nieko joje neradęs, gal
vatrūkčiais išbėgo į lauką ir pradėjo žmones šaukti.

Greitai susirinko beveik visi Upninkų gyventojai. Griebė 
kastuvus, kartis, žibintus. Netrukus žmonių būrys nuėjo į pa
miškę, prie degusios nakties metu laužo vietos. Čia apsidairę 
greitai pastebėjo Vytauto įsmeigtas į žemę šakutes ir jomis sek
dami patraukė į mišką. Gerokai pakeliavę, pagaliau, pasiekė gilų 
skardį su stačiais šlaitais ir jame pamatė išgriautą lapės urvą.

— Ar tai tasai urvas? — paklausė ūkininkai.
Vytautas apsidairęs pagalvojo ir pagaliau patvirtino.
— Taip, taip, tai šis urvas!
— Tikras esi lapinas, kad tokiu urvu galėjai išlįsti! — pa-
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jama šakomis, kurios laikas nuo laiko 
turi būti mirkomos vandenyje. Jomis 
mušama ugnis. Gerai yra kastuvais 
pilti i ugnį žemę ar smėlį.

Kilus nors ir visai mažam gaisrui 
reikia tuoj griebtis visų priemonių 
ugnį likviduoti arba bent sulaikyti jos 
plėtimąsi ir kartu tuč tuojau pranešti 
kam yra stovyklos vadijos iš anksto 
nurodyta.

Niekad nereikia pamiršti, kad grei-
■

tumas yra pirmutinė sąlyga sėkmin
gąją! kovai su ugnimi.

Kilus didesniam miško gaisrui rei
kia atsiminti, kad jo gesinimas gero
kai skiriasi nuo kitų gaisrų gesinimo. 
Svarbiausias čia gesinimo įrankis yra 
kastuvas, grėblys, šluota ir kirvis.

Vanduo čia reikalingas daugiausia 
tik dirbantiems pagirdyti, nes gesin
tojus labai kankina troškulys.

Tik išgirdę gaisro pavojų visi pri

valo kuo skubiausia imti minėtus įran
kius ir skubėti gaisro vieton. Ten rei
kia nesiblaškyti, nesinervinti, bet ati
džiai klausyti vadovaujančių gesinimo 
darbui parėdymų ir šaltai, rūpestingai 
kovoti su ugnimi.

Mes gi, skautai-ės, esame gamtos 
draugai, tad ypač branginkime mūsų 
mylimą mišką, kuriame tiek gražių 
valandų praleidžiame ir atsargiai elki
mės su ugnimi! Budėkime!

Svarbu visiems!

Skautų stovyklos tarnybų 
dalies pranešimas.

Tik pilnai įvykdžius duodamus čia nurodymus, ga
lima tikėtis tvarkingai, lengvai ir patogiai pasiekti sto
vyklos vietą.

1. Visą turtą reikia jau iš anksto supokuoti nedi
deliais, nepersunkiais, patogiai pernešamais vienetais, 
kuriuos būtų lengva paimti su savimi į vagonus, krauti 
į mašinas, pernešti rankomis ir pan. Visi daiktai ar jų 
ryšuliai būtinai privalo būti paženklinti!

2. Apie pionierių išvykimą, laiką, skaičių ir kada 
apskaičiavimu, kad pranešimas pasiektų tarnybų dalį 
bent 3 d. prieš jų atvykimą į Kauno stotį.

3. Kitų skautų vienetų išvykimo laiką tuntinin- 
kai pasirenka patys (liepos 4—8 d. laikotarpyje). Būtina 
yra visų vykstančių jų bendram vadovui (tur būt, stovyk
los v-kui?) bent 5 d. prieš išvykimą nuvykti į savo stotį 
pas stoties viršininką ir jį painformuoti, kada manoma iš
vykti, kiek žmonių vyks, kiek turto turės ir pan.

Geležinkelių valdyba neleido ekskursijoms važiuoti 
automatrisomis ir greitaisiais traukiniais. Jais važiuo-

stebėjo kažin kas ūkininkų, nustebęs, kad tokiu siauru urvu ga
lėjo išlįsti žmogus.

— Mano gi ir pavardė Lapinas! — atsakė Vytautas.
Visi prasijuokė ir griebėsi darbo. Vieni kasė žemę, kiti 

kirto trukdančias kasti medžių šaknis. Gerokai į šlaitą įsikasę, 
ilga kartimi pabandė pasiekti urvo galą, tačiau dar negalėjo. 
Kasė toliau. Dar kiek įsikasus, pradėjo griūti žemė ir buvo pa
vojinga dirbti. Kad iškastas urvas neužgriūtų, jo viršų parėmė 
kartimis, ir atsargiai rausėsi gilyn.

Matydamas, kaip ilgai tęsiasi darbas, Vytautas labai ne
rimo dėl mokslininkų likimo. Ne kartą jis net vienas norėjo 
lįsti lapės urvu į požemį, bet ūkininkai neleido.

Pagaliau, dar kartą pabandė kartimis pasiekti urvo galą, 
ir jį pasiekė. Visų veidai prašvito, ir dar didesne energija ėmėsi 
darbo. Dar kiek laiko, ir kastuvu paliesta žemė apgriuvo ir pa
sirodė požemio skliautai.

— Jau požemis, požemį pasiekėme! — kilo riksmas.
Nieko nelaukdamas Vytautas šoko į požemį ir pasileido prie 

mokslininkų. Paskui jį skubėjo keli žmonės su žibintais.
— Štai ir jie! — sušuko Vytautas.
Visi puolė prie be sąmonės gulinčių mokslininkų.
— Argi jau mirę! — nerimavo Vytautas ir kiti žmonės.
Bet pasilenkęs ir pridėjęs ausį prie mokslininkų širdies, 

pastebėjo jų plakimą. Apsidžiaugęs suriko:
— Gyvi, gyvi! Greičiau į orą, vandens!
Žmonės griebė be sąmonės gulinčius mokslininkus, greitai 

juos išnešė į lauką, bet jų atgaivinti negalėjo. Be sąmonės moks
lininkus ir į Upninkus atnešė, Ir tik iškviestas gydytojas atgai
vino išgelbėtuosius mokslininkus.

KITAME NUMERY — paskutinis šios apysakos skyrius 
„Kultūrinė tautos šventė“.

jama tik pavieniai arba visai mažomis grupėmis (po 
3—5 žm.). ’

Kur su savimi vežamo turto bus labai daug, gali
ma stoties viršininko prašyti duoti važiavimui prekinį 
vagoną, kuris bus kabinamas prie keleivinio traukinio. 
Kur turto bus mažiau, galima jį paimti su savimi į va
goną. Grupėms, ne mažesnėms kaip 50 žm., galės būti 
duodami atskiri keleiviniai vagonai, mažesnėms gru
pėms — atskiri skyriai.

Stočių viršininkai, apskritai, patars, ar patogu bus 
pasirinktu traukiniu važiuoti ir pranešdami iš anksto 
kam reikia, padės patogiai išvykti.

Kas iš anksto su stočių pareigūnais nepasitars, gali 
negauti vietos nei sau, nei savo turtui.

4. Svarbu ne tik savo stoties pareigūnams, bet ir 
stovyklos tarnybų daliai apie atvykimą laiku ir atskiru 
raštu pranešti. Pranešti reikia bent 3 d. prieš atvykimą 
Kaunan. Kartu nurodyti, kiek maždaug atvežama turto. 
Priešingai, pareigūnai Kaune atvykstančiųjų nepasitiks 
ir transporto priemonių turto pervežimui paskirta nebus.

5. Apie teikiamas nuolaidas važiuoti geležinkeliais 
atskirų, specialių, blankų užpildymo tvarką ir kt. skai
tyk atskirai dedamą pranešimą.

6. Už visus įvykius kelionės metu atsakingas yra 
ekskursijos vadovas. Visi skautai kelionėje pavyzdin
gai klauso visų vadovo nurodymų.

Parodykime daugiau drausmės, tvarkos, susiklau
symo!

7. Atvykus į Kauną, vadovai tuojau kreipiasi į 
skautus pareigūnus (su šviesiai pilkos spalvos rankovine 
raištimi) ir klauso visų jų duodamų nurodymų.

Čia būkime tikrai organizuoti, drausmingi; vadai 
parodykime daugiau sveikos iniciatyvos savo skautus 
tvarkant!

Kaip smulkiau elgtis ir vykti stovyklon, žiūrėk tar
nybų dalies pranešimą, kuris buvo išdalytas tuntų at
stovų pasitarime VL5 d.

8. Jei vėliau dar būtų ruošiamos ekskursijos ap
lankyti skautų stovyklą, didesnės kaip iš 50 žm., tai jų 
vadovai turi taip pat stočių viršininkus apie išvykimą 
painformuoti iš anksto.

9. Žemiau išvardinti tuntai privalo atsivežti ir sto
vyklos laikotarpiui perduoti tarnybų daliai turimų te
lefonų tvarkingus komplektus: Aušros, Pilies, Šančių, 
Tauragės, Alytaus, Panevėžio, Šiaulių ir Biržų tuntai po 
2 komplektus (komplektą sudaro: 1 mikrotelefonas, 1 
induktorius ir 1 dėž. elementams); Raseinių, Telšių, Ro
kiškio, Mažeikių ir Klaipėdos tuntai — po 1 kompl.

10. Likusį ryšio turtą tuntai atsiveža ir naudoja 
savo tuntą įjungti stovyklos vidaus tinklan (jei apie tai 
laiku buvo pranešta!?) ir telefonijos varžyboms. Atvy
kus ir norint prisijungti centrinėn, reikia tuojau kreiptis 
į telefonijos skyrių.

11. Kitas reikalingas žinias, susijusias su tarnybų 
dalimi, rasi stovyklos „Vadove“. Atidžiai jas perskai
tyk! Iki pąsimatant!
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St. Volungė.

Paneriai - Kaunas (Įspūdžiai iš studentų skautų korp. 
„Vytis“ organizuotos kelionės baida
rėmis š. m birželio mėn. 5—6 d.).

Kiekvienas kelionės dalyvis gavo tokią 
atminimo vėliavėlę.

Prof. S. Kolupailos nuotr.

— Akmuo, akmuo! Sukit dešinėn!
— Eskadros, susitvarkyt!
— Irklu gerbk!
Skamba žodžiai, kuriuos išgirdus, 

norisi stipriau suspausti irklą ir pa
sukti baidarę nuo verdančio verpe
to. Laimingai praplaukta! Galiu vėl 
dairytis, atsikvėpti padėjęs irklą. 
Sraunus vanduo neša, supa ...

Štai prieš mane žemėlapis. Aš re
giu vingiuotą Neries juostą, ji spindi 
prieš saulę ... Kernavė — Čiobiškis
— Gegužinė — Jonava ... Deja, tai 
jau buvo. Galiu tik svajoti apie tai 
ir papasakoti sesėms ir broliams, 
dar neplaukusiems puikiąja Neries 
srove.

Jūs galit pavydėti mums, kurie 
birželio mėn. 4 d. pavakary išlipo
me iš vagonų Balceriškėse, nebetoli 
Okup. Lietuvos, kurie matėme gelež. 
pylimą, per 20 poilsio metų apaugu
sį jaunu pušynėliu. Dabar pušaitės 
buvo jau iškirstos. Dainuodami nu
traukėme miško keliu į Panerių dva
rą. Pakeliui pušynai, kalnai — kal
neliai, saulėj tviskantieji ežerėliai ir 
pagaliau — Neris. Abiem krantais 
tęsiasi tankūs krūmai ir išsirikiavu
sios gluosnių eilės. Vanduo ramus, 
ramus. Aplink tylu.

— Štai ten jau Okup. Lietuva, — 
parodo prof. Kolupaila.

Nesinori tikėti, kad tas siauras 
vandens ruožas būtų toji nepereina
ma pertvara. Dabar visų dėmesys
— dešinysis Neries krantas. Žvalgo
mos — gal ką išgirsim, gal ką pa
matysim.

Paneriuose pirmasis visų rūpestis
— baidarės. Kai kurios nukentėjo 
vežamos, tad išsitraukiam iš kupri
nių siūlus, adatas, dažus. Vienas ki
tam padedam. Einant vakarieniauti 
visos 46 baidarės vėl sveikos ir pa
ruoštos rytdienos kelionei.

Naktį kopiame į šlaitą, sargybinio 

vedami einame į Pragaro kalną, iš 
kur matyti Neries kilpa — didžiulė 
plieno juosta nakties fone, o rytuose 
— rytuose Vilniaus šviesų pašvaistė. 
Mes esame tik per 25 km nuo jo.

** *
VI. 5 d. 7 vai. ryto eskadros jau 

Neryje. Atsisveikinome su šeimi
ninkais — insp. Kairiūkščiu, p. Mic
kevičium. 14 km plaukiame siena. 
Mus lydi kelionėje pasienio sargybos 
Vievio rajono v-kas p. Vilutis. Plau
kiame pačiu upės viduriu, kai kurie 
kartais prisiartina prie dešiniojo 
kranto, nusiskina šakelę ar akmenėlį 
paima.

Mes plaukiame sava upe, abu jos 
krantai — mūsų, bet dešinysis taip 
toli, toli, mes negalime jame išlipti 
ir pasikalbėti su žmonėmis.

Kairėje daugiau gyvumo, trobų, 
galvijų, dešinėje reta kur pasirodo 
piemenukas, žvejys. Visus sveiki
name. Kairėj visi atsako rankų mo
jimu, dešinėj — ne visi.

Taip tekdavo kelionės dalyviams saugotis 
saulės...

A. Laučienės nuotr.

** *
Pora valandų kelionės, ir mes jau 

Kernavėj. Čia atsisveikiname su 
mus lydėjusiu ra j. v-ku Vilučių, nes

• abu Neries krantai čia jau laisvi. 
Kernavėj mus pasitinka pr. mokyk
los vedėjas su tautiškais rūbais pasi- 
rėdžiusiąis mokiniais. Aplankom 
gražiai sutvarkytą mokyklos darželį, 
išklausom šv. Mišių jaukioj bažny
tėlėj. Giedoti sekasi — nuotaika 
puiki, be to, „solistą“ turime. Kun. 
J. Šiaučiūnas pasako gražų pamoks
lą. Pats vidurdienis, karšta, būtų 
gera prigulti pavėsyje, bet mūsų lau
kia ilgas kelias, tad trumpai pavie
šėję klebonijos sode, pasivaišinę pie
nu, atsisveikinome su Kernave. Ma-

4 lonus, linksmas klebonas ir rūpestin

gas pr. mokyklos vedėjas atsisveikin
dami prašo dažniau aplankyti šias 
vietas, nes čia taip reikalingi esą jų 
darbo talkininkai. Prof. Kolupaila 
— laivyno vadas — įteikia jiems po 
vėliavėlę, klebonas jam atlygina 
šiaudine vietos namų darbo skrybė
le, ir mes pasukame į Nerį.

** *
Srovė neša, rankos dar nenuvar- 

gusios, tad upės vingiai vienas po ki
to nyksta iš akių. Krantuose jau 
daugiau žmonių sutinkam. Daugely 
vietų laukia mūsų su gėlėm, duona 
ir druska, armonikos muzika. Kran
tais bėga vaikų pulkeliai ir ilgai lydi 
baidares rėkdami „valio“.

Saulei besileidžiant artinamės prie 
Gegužinės. Visi kažko laukiame, nes 
esame girdėję apie jos kleboną kun. 
Svogžlį — Milžiną. Apie 6 km prieš 
Gegužinę mus pasitinka baidare Ge
gužinės pašto v-kas J. Radišauskas 
ir pr. mok. ved. A. Stadalnikas. 
Plaukiame drauge. Iš tolo pasigirsta 
būgnų dundėjimas ir trimitai — tai 
mus pasitinka entuziastas klebonas 
su visa parapija. Matome daugybę 
žmonių, girdime jų sveikinimo šū
kius.

** *
Kun. Švogžlio rankose 1935 m. 

„Sk. Aido“ organizuotos kelionės 
gairelė, krūtinę puošia svastikos or
dinas.

Neįmanoma aprašyti visko, reikia 
pačiam pamatyti tą didį patriotą, 
reikia pačiam išgirsti jo pamokslą ar 
kitą kokią kalbą, kad galėtum su
prasti jį, kad galėtum matyti, kokių 
žmonių Lietuvai reikia.

Kelionė pradedama iškilmingu gairelių 
prie irklų pririšimu. Pirmasis prisiriša ke

lionės vadovas prof. Kolupaila.
A. Laučienės nuotr.
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Skauto vyčio V. Balčiūno nuotr.

Kairėje:
Kernavės klebonas 
kun. Šiaučiūnas 
vaišina ekskursi- 
ninkus pienu ir 

duona.

Dešinėje:
Kernavės mergai
tės, kurios apdova
nojo ekskursinin- 
kus gėlėmis, tauti

niais rūbais.
Prof. S. Kolupailos 

nuotr.
Užeiname jo rūpesčiu pastatyton 

bažnyčion, sugiedame „Marija, Ma
rija...“, dalyvaujam „Vilniaus sode
lyje“ iškilmėse. Čia yra ir „Karo 
muziejaus sodelis“ — aukuras, ku
riame uždegama ugnis, čia iškeliama 
vėliava, giedamas tautos himnas. 
Prof. Kolupailai įteikiamas vietos 
vaizdų albumas. Seka kalbos, linkė
jimai. Kun. Švogžliui, mokytojui 
Stadalninkui ir pašto v-kui Radi- 
šauskui bei girininkui Bartkūnui, 
kurs specialiai baidarininkams įruo
šė puikų uostą, įteikiamos gairelės.

Laužo programoje dalyvauja ir 
vietos žmonės. Visi dainuoja, visi 
ūžia. Gegužiniečiai — linksmus žmo
nės, nes to reikalauja iš jų užrašas 
prie įėjimo „Vilniaus sodelin“: 1)..., 
2)..., 3) „Laikytis linksmai, patrio
tiškai“.

„Gegužinė — Vilniaus žemių pra
džia“, — dažnai kartoja savo kalbo
se kun. Švogžlys.

*
* *

VI.6 d. 7 vai. eskadros vėl Nery
je. Atsisveikinę su vaišingais šeimi
ninkais, vėl pasileidžiame Neries 
bangomis. Dainuojam. Kažkas vamz- 

• dėlių groja, kitas armonikėle prita
ria. Neries krantų vaizdai keičiasi, 
tartum puikioje filmoje (gaila, kad 
kino kronikose mes nematome taip 
gražių vaizdų).

Gegužinės kleb. kun. N. Švogžlys sako 
sveikinimo kalbą.

A. Laučienės nuotr.

Apie 10 vai. pasiekiame poligo
ną. Kiek pailsėję, leidžiamės Jona
vos link. Štai Ciūžų skardis — sta
tus molio krantas. Pamenu — aukš
tai kitados augo pušaitė ir beržas, 
abu horizontaliai pasvirę. Paveiks
luose jums teks užtikti šį vaizdą, bet 
krante pušaitės jau nebėra.

Venecija — Balandėliai — San
takos dvaras. Štai — Žirgo rėvos. 
Saugome baidares, kad neatsimuštų 
į akmenis. Štai Šventoji įteka Nerin. 
Čia vanduo sraunesnis ir mes bema
tant pasiekiam Jonavą. Visi gerokai 
nuvargę, visų rankos, veidai skais
čiai raudoni nuo saulės, lūpos iš
džiūvusios. Dainuojame mažiau, nes 
tai karšta, o tas troškulys ramybės 
neduoda.

Bet mes jau nebetoli Kauno. Pri- 
plaukiam Gaidelį — didžiulį akme
nį Neries vidury, Karmėlavą, pasiro
do Lapių bažnyčios bokštas. Vaizdai 
keičiasi. Daugelis jau nebesiskubina, 
nes vistiek Kauną pasieksim. Karš
tis, nuovargis, troškulys ir pūslės 
rankose — mūsų kelionės laimikis. 
Bet tai vieni juokai jauniems, mes 
to nebijome — dar daugelį kartų 
plauksime ir pūslėtomis rankomis 
ir dainuodami grįšime namo.

Kleboniškio pušynas pilnas poilsio 
ieškančių žmonių. Jie visi, be abejo, 
mums pavydi. Lydi mus rankų mo
jimu ir sveikinimo šūkiais. Mes iš
didūs pasiekiam Kauną, nes nuga
lėjome kelionės vargus. Jėgos grįž
ta, užtraukiame dainą. Irklai juda 
dainos ritmu.

— Irklu gerbk! — pasveikiname 
irklais kauniečius.

Vilijampolės tiltas.
Mūsų kelionės vadas pasuka į 

krantą. Atsisveikiname ir jau lais
vai skirstomės kas sau. Rankos de
ga, visas kūnas dega nuo saulės, 
akys tviska, bet prisiminimuose tiek 
daug puikių vaizdų.

Norint skanius valgius ir gėrimus pagaminti, 
reik nepagailėti cukraus jiems pasaldinti.

Protęsėme 
„Skautų Aido" viršelių 

konkursų
Šis konkursas pasibaigė birželio m. 

1 d. Tą dieną mes gavome daugiau 
laiškų, kaip piešinių. Laiškuose prašė 
mus konkursą pratęsti iki š. m. rudens. 
Sako, mes parinkę nepatogų laiką 
konkursui: mokslo metų pabaiga ir 
ruošimasis tautinėms stovykloms dau
geliui kliudę dalyvauti šiame konkur
se. Norėdami, kad konkurse galėtų 
dalyvauti visi skautai ir skautės daili
ninkai, nutarėme jį pratęsti net iki 
š. m. gruodžio mėn. 1 d. Manome, 
kad dabar niekas negalės nusiskųsti, 
jog per maža laiko konkursui.

Gegužinėje apeigos prie aukuro Vilniaus 
sodely.

A. Laučienės nuotr.
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... 4įnašu didžioji Sf im. i
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.

Skautų ir skaučių tuntuose

KAUNO PILIES SKAUTŲ TUNTAS.
Skiltininkų kursai.

Tunto lavinimo ir švietimo 
dalies vadovas psktn. V. Svi- 
derskas nuo š. m. V.10 ligi V.25 
d. suruošė 20 vai. skiltininkų 
kursus. Juos lankė 25 skautai.

Buvo pakartotos patyrimo 
laipsnių programos ir pasimoky
ta kaip vesti skiltį. Paskaitas 
skaitė psktn. V. Sviderskas, tun
to adjutantas Adamonis, skautų 
globėjas Įeit. Monkevičius ir kiti. 
Žinioms patikrinti V.25 d. bu
vo suruošta dienos iškyla su už
daviniais.

Kursantai turi ligi VILI d. 
pristatyti kursų dienoraštį — 
užrašus ir skilties darbo planą 
trims mėnesiams, tada jie bus 
skaitomi kursus baigusiais.

Pažymėtina, kad kursai vy
ko atvirame ore, ąžuolyne, ir 
viskas buvo atlikta praktikoje.

Reikšmingos išleistuvės.
Šio mėnesio 14 d. įvyko Kau

no miesto skaučių ir skautų te
lefonuos linijų statybos kursų 
išleistuvės.

Kursai buvo pradėti IV.3 d. 
ir baigti VI.2 d. Juos lankė 54 
asmens iš visų Kauno tuntų (iš
skyrus Kauno „Aušros“ tuntą). 
Patikrinamuosius egzaminus iš
laikė 29 skautai ir 11 skaučių, 
14 nelaikė.

Kursai vyko ryšių batalijono 
mokom osios kuopos patalpose; 
jiems vadovavo sktn. kapit. Pe
trauskas. Paskaitas skaitė kap. 
Petrauskas ir Įeit. J. Paulėnas.

Kursų teoretiniai darbai bu
vo išeiti per 50 valandų. Teore

KLAIPĖDOS SKAUTŲ TUNTAS.
Laužas Šefo garbei.

Šilutė. Birželio mėn. 12 d. 8 
vai. vakaro mes, šilutiškiai — 
Duonelaičio ir Dariaus - Girėno 
dr-vės — organizuotai susirin

tinėms žinioms patikrinti buvo 
suruošti 3 praktikos darbai, tru
kę 10 vai. Juose buvo vartota 
telefono ir VTA (vaizdinis tele
grafo aparatas) aparatai.

Išleistuvių dieną susirinko 
visi Vytauto parke. Buvo įteikti 
pažymėjimai. Kursų vedėjas 
sktn. kapit. Petrauskas pasvei
kino baigusius ir palinkėjo to
liau sėkmingai lavintis ir dirbti 
tėvynės ir žmonijos naudai.

Kursantai, atsidėkodami už 
suteiktas žinias, padovanojo sa
vo lektoriams gražius medžio 
raižinius. K. V-tas.

I-os skautų vyčių dr-vės tra
dicinis pavasario įžodis birželio 

11 dienos naktį.
Žydėjo mūs veidai pavasariu 
Nakties fone ant Jėsios šlaitų, 
Kuomet siluetai keturi 
Budėjo prie laužo liepsnų. 
Pasaką mums pušys sekė — 
Taip nuostabią ir žavią, 
Visa giria keistai ošė, 
Žadindama sieloj idėją kilnią. 
Su vyčio lazda ir nuodėguliu 

[rankose, 
Lakštingalai begiedant solo 

[graudų.
Keliavome su šypsniu lūpose 
Į tikslą — Senų Vyčių Laužą. 
Mūs įžodis skardžiais aidu 

[skambėjo, 
Prieš visą gamtą, dangų ir drau- 

[gus, 
Saulutei pluoštą spindulių pa- 

[bėrus 
Mes gavom kaklaryšius fioleti- 

[nius.
Sk. vytis sktn. Pr. Žolpis.

kom prie laužo. Laužą padegė 
Lietuviškų Organizacijų Komi
teto pirmininkas M. Labutis. 
Plačiau kalbėjo atvykęs iš Kau
no L. T. Sąjungos atstovas. Lau

žo programą išpildėm patys 
skautai su vadovu psktn. A. 
Svetlausku. Linksminome publi
ką įvairiais pasirodymais ir dai
nomis. Nors oras buvo ir nela

RASEINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Kelmės miesto atskiroji dr. 

V. Kudirkos skautų skiltis Kel
mės pušyne suruošė mūsų Šefo 
Antano Smetonos garbei iškil
mingą laužą. Ta proga momen
tui pritaikintas kalbas pasakė 
mokyt. Stabingis ir skautas vy
tis Br. Zolpys. Lauže dalyvavu

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Skautai krepšininkai.

Gruzdžiai. VI. Putvinskio bū
relio skautai yra neblogi sporti
ninkai. Tai rodo ir paskutinių 
dienų rungtynių rezultatai. 
Gruzdžių miest. ir aukšt. gyvul. 
m-klos JŪR nariai, švęsdami 
savo metinę šventę, — Sekmi
nių antrąją dieną, į programą 
įtraukė ir krepšinio rungtynes, 
kuriose pasikvietė rungtis VI. 
Putvinskio būrelio skautus.

UTENOS SKAUČIŲ TUNTAS.
Uteniškės skautės dirba!

Utenos gimnazijoj veikia I-ji 
„Mildos“ d-vė ir pradžios mo
kykloj skaitlinga jaun. skaučių 
draugovė. Kiekvieną žymesnį 
tautos įvykį ar šventę skautės 
nepraleidžia iškilmingai nepa
minėjusios. Taip pat smarkiai 
ruošiasi tautinei stovyklai. Bir
želio mėn. 21 d. buvo suruošta 
parengiamoji stovykla, kuri įvy
ko netoli Utenos miesto, Rašės 
šilelyje. Stovyklavo nemažas 
skaičius skaučių ir jaun. skau
čių. Stovyklai vadovavo jaun. 
skaučių skyriaus vadė vyr. skilt. 
J. Vaškelytė. Stovyklos tikslas 
— supažindinti nestovyklavusias 

bai gražus, bet lietuviškos pub
likos susirinko gana daug. Tą 
patį vakarą prie laužo skautai 
kandidatai davė įžodį.

J. Ž.

siems Antanams įteiktos gėlių 
puokštės. Po iškilmingosios da
lies sekė šokiai ir žaidimai. Lau
žui vadovavo skautas vytis Br. 
Žolpys. Atsilankė apie 400 vie
tos ir apyl. visuomenės ir per 
100 skautų.

Viadukas.

Rungtynės baigėsi skautų ko
mandos laimėjimu 15:11 (8:8). 
Skautų komanda žaidė tokios 
sudėties: Laukys, Dagys, Liau- 
danskas puolime ir Sudaris, Pa
liūtis — gynime. Krepšių įmetė 
Laukys — 11 ir Liaudanskas—4.

Pasibaigus rungtynėms, krep
šininkai pražygiavo rikiuotėj pro 
tribūną. Orbestras laimėtojams, 
t. y., skautų komandai, sugriežė 
maršą. Al.

skautes su stovyklos gyvenimu, 
tvarka ir, žinoma, pasirengti 
tautinei stovyklai.

Trečiadienio vakare prie 
liepsnojančio laužo atsilankė 
Utenos rajono vadas — apskri
ties viršininkas Motiejūnas-Va- 
levičius, nemaža skautų rėmėjų 
ir daug visuomenės. Vakaro ty
loje gražiai skambėjo sutartinės, 
sklisdamos viršum pušyno pa
dangėmis. Gražiai prie laužo pa
sirodė jaun. skautės. Laužas bu
vo vykęs ir įdomus!

Apskritai, visos skautės buvo 
patenkintos pareng. stovykla ir 
laukia diena iš dienos tos di
džiosios mūsų šventės!

Vienas iš dalyvavusių.
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Skyrių tvarko — stud, skautė R. Skipitytė.

PIRMOJI KELIONĖ ■ 
(Iš Laimutės dienoraščio).

Liepos 4. (Ryt jau iškeliausim).
Saulė leidžiasi ir kertės vis tam

sėja ir tamsėja. Mes abi su Jūrate 
sėdim ant lovos, kojas žemyn nuke
rusios, ir tylim.

— Nugi žmogėdros mūsų tikrai ne
suvalgys, — galų gale labai netvir
tu balsu sako Jūratė: — sugrįšim 
namo gyvos ir sveikos.

— Nu jo, — atsakau irgi apyliūd- 
niai.

Nors aiškiai žinau, kad žmogėdrų 
Lietuvoje nėra, bet kažkaip nedrąsu 
— visą savaitę tarp svetimų žmonių, 
svetimose apylinkėse, svetimais ke
liais vaikščiok, svetimose pastogėse 
nakvok. Kai žiemą pasitiesusios že
mėlapius ant stalo projektavome tą 
kelionę pėsčiomis per gražiąją Aukš
taitiją į tautinę stovyklą Pažaislyje, 
viskas atrodė gražiai ir linksmai: bus 
vasara, šilta, kvepės gėlės, eisim su 
kuprinėmis ant pečių per ramunėmis 
besijuokiančias pievas ir dainuosim, 
ir gegutė kukuos ir čirens vyturėlis. 
O pati stovykla! Daugybė baltų pa
lapinių tarp šniokščiančių pušų, ir 
dar didesnė daugybė skaučiukių, sa
vų ir užsieniečių, tokių mielų ir be
sišypsančių. Gi dabar, kai prie lo
vos kiūkso jau prikrautos kuprinės, 
ir kai rytoj reikia keliauti, rodos, 
taip jauku, aišku namie, sodely, dar
že, o kelionėj nežinia, kas ten tyko 
miškuose, pagriovėse, patamsėse. Ne
žinia, kaip bus stovykloj, kur tiek 
nepažįstamų veidų, nesuprantamų 
kalbų. Beveik norėčiau, kad kas ryt 
sutrukdytų išeit.

— Laimut, tu pasakyk atvirai, — 
taria Jūratė, — kaip tu jauties?

— A, kažkaip ... — neaiškiai nu
mykiu.

— Ir aš kažkaip. Vis galvoju, kaip 
ten bus su tom nakvynėm... ir vis
kuo. Ir pačiam Pažaisly. Sako, van
dens nėra. Aš nežinau ...

Matyt, ji jaučia tą patį, ką ir aš. 
Bet abi vengiame prasitart, kad ne
pasitikim savimi, kad beveik bijo
me tos pirmos savo kelionės.

— A. Neprapulsime, — pagaliau 
sako Jūratė.

— Oje. Aišku, — pritariu aš, vai
dindama drąsią — aš noriu keliauti.

O tikrai taip trokštu, kad saulė 

leistųsi į debesį. Deja, ji slenka nuo 
dangaus skaistutėlė ir jokios vilties, 
kad ryt būtų lietus.
Liepos 5.

Atsisveikinimas.
Šiandien namie tikras jomarkas. 

Mes su Jūrate lakstom iš vieno namo 
galo į kitą, tikrindamos, ar ko nepa
miršom. Mama susirūpinusiu veidu 
skubiai gamina „ką nors užkąst“. 
Brolis, paliktas su svečiais, kurių 
prisirinko visa galybė ir visi jie čia 
sugarmėjo mūsų garbei: atsisveikin
ti su „keliauninkėm“ (atrodo, kad 
mes ne per Aukštaitiją į stovyklą ke
liauti, bet į džiungles liūtų medžioti 
ruoštumėmės).

Patikrinusios kokį 20-tą kartą 
kuprinių „turinius“, nueinam pas 
svečius.

— Ach, štai ir keliauninkės aplink 
pasaulį, — iš aukšto pro akinius 
žiūrėdamas pasišaipo ponas gydyto
jas. Mes į tą jo pastabą nesiteikia
me reaguoti. Reikia pripažinti, kad 
šiandien mes abi daug ramesnės; 
tur būt, dėl to, kad visi labai jau mū
sų likimu sujaudinti.

— Vaikeliai, ar jūs iš galvos einat? 
— nuoširdžiai teiraujasi ponia vete- 
rinorienė: — vienos dvi per miškus,

Traukiame pėsčiomis į tautinę stovyklą.
R. Skipitytės nuotr.

naktį. Kad bent kas vyresnis eitų 
su jumis. Pavargsit, nusikankinsit. 
Einat gi ne namo pas mamą, bet į 
Kauną. Jau manot, kad ten kas jū
sų ir lauks. O vis iš kelionės.

— Naktį mes gi neisim — mėgi
nu pasipriešinti, — o stovykloj gau
sim ir išsimiegoti ir pavalgyti.

— Tai dar klausimas su valgiu. 
Jau geriau iš namų pasiimkit, — 
perspėjo teta Malvina. — Spės kas 
ten apie tūkstančius suvažiavusių su 
sriuba ar blynais lakstyti? Žiūrėk, 
kol septyniems žmonėms pietus iš- 
verdi ir tai. O dabar tokia galybė ... 
Vaikeliai, jūs vaikeliai. Tik užsima
nėt, — užbaigė atsidūsėjimu.

— Miškuose ir vilkų pilna. Ir 
šernų kai kur yra — iš kitos pusės 
mus griaudeno veterinorienė.

— O šunys, — staiga sušunka teta 
Malvina. — Aš jūsų mamytės vietoj 
nė už ką neleisčiau į tokią tolimą 
kelionę.

— Suprantu, automobiliu, ar bent 
dviračiu, bet pėsčios ... — gūžteli 
pečiais gydytojas — na, aš tik ma
nau, kad nei jūs eisit, nei ką. Iki 
nakties, tai gal ir pakeliausit. O 
saulė ims leistis, nuvargsit ir norėsit 
namo. Gal man atsiųsti savo auto
mobilį jus namo pargabent?

O dėdė, pašto viršininkas, tik pa
žvelgia į mus, kaip į kokius siunti
nius, ant kurių užrašyta „prekių pa
vyzdys be vertės“, ir prataria:

— Suprantu, kad berniukai ke
liauja, bet jūs ... mergaitės. Argi 
neina traukiniai į Kauną? Et, tik. 
Tai kur gi jūs savo daiktus susidėsi
te? Ar manote su lagaminėliais ke
liauti?

Vietoj atsakymo Jūratė kareivio 
žingsniu išžygiuoja į miegamąjį ir 
tuoj vėl pasirodo iškilmingai nešda
ma abi kuprines.

— Ak, kokios sunkios, na, argi 
mergaitėms tokias nešt? — būtinai 
pasako kiekvienas, pakilnojęs kupri
nes. Na, ir vėl prasideda: — „Nu
vargsite iki kažin kiek“. „Dar pa- 
klysite miškuose“. „Pareisite tik kau
lai ir oda“. „Dar ko gero plėšikai“. 
„Ak, visokių žmonių šiais laikais“. 
„Argi niergaitėms tokiais dalykais 
užsiiminėt“. „Girdėjau, stovykloj už
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kiekvieną stiklinę vandens reikės po 
50 et. mokėti“ ir t. t. ir t. t.

Mus išgelbsti tik mama, pastaty
dama šaltibarščius ant stalo. Bet tuoj 
vėl:

— Na, tai bent sočiai pavalgykit, 
mergaitės. Niekas jūsų Pažaisly su 
varškėčiais nelauks.

— Taigi. Manot, kad bus kaip na
mie. Oho. Kitur dar ir šunimis už- 
piudys. Arba gausit kokią sudžiū
vusią plutą ir nugriebto pieno. Ne 
kitaip ir stovykloj maitins. Kas gi 
žmonišku maistu prišertų tokią dau
gybę.

— Nieku būdu nesuprantu, kodėl 
visi mūsų ateitį tokia juoda suknele 
velka? — sakau tyliai Jūratei.

— Man rodos, kad, apskritai, daug 
kas nemėgsta, jei darai ką neįprasta, 
ypač ko jie patys nėra darę, — sako 
Jūra, o garsiai prideda: — Bet gi 
tiek žmonių keliauja, tiek skaučių 
stovyklauja ir niekas čia, Lietuvoje, 
neprapuolė.

— O vienas sykis gali nemeluoti
— atrėžia teta Malvina, ir ginčykis 
su ja, jei nori.

— Aš manau, kad vistik jūs neikit,
— pasiūlo galiausiai mums išsigel
bėjimą dėdė Juozas. Lygiai po to 
sakinio mes atsikeliame, padėkoja
me už pietus ir užsidedame kuprines 
ant pečių.

Visiems beviltiškai aišku, kad pui
kūs sakiniai veltui. Pradžioje už
viešpatauja tyla, o kai imam atsi
sveikinti, mama atneša mums visą 
dėžę saldžių pyragaičių („Tur būt, 
prie to nugriebto pieno“, tyliai sako 
man Jūra). Teta Malvina kemša 
Jūratei šokoladą, o dėdė apelsinų 
porą, gi visi drauge mus apipila to
kiais svariais patarimais: „Tik ne- 
paklyskit“, „Tik kur upėj nenuskęs- 
kit, nepavarkit“. „Jei pavargsit—pa
ilsėkit“ ir 1.1. Teta primygtinai siūlo 
lietsargį („O jeigu lietus, tada kas?“). 
Vos šiaip taip atsikalbame. Dar per 
kiemą einančias mus vejasi recep
tai, pamokymai ir užuojautos. O 
paskum mes užveriame paskum sa
ve vartelius ir pasukam smėlėtu, 
baltais dobiliukais apaugusiu keliu
ku, kuris bėga ten, kažkur į sveti
mus pasaulius, kur sūkuriuotos upės, 
ilgomis iltimis vilkai ir pagriovėse 
susislapstę plėšikai.
Liepos 25.

Sugrįžimas.
Grįžom namo nudegusios, kaip či

goniukai ir patenkintos, kaip žvirb
liai šiltą pavasario dieną.

— Na, kaip gi kelionė, kaip sto
vykla? — klausinėjo apspitę išlydė- 
jusieji. O kai mes pasakojom, kad 
buvo puiku, kad vilkai mandagūs ir 
nė vienas net ausies iš miško neiški- 
šo; kad žmonės visur greičiau grie

tinėle, kaip nugriebtu pienu vaiši
na; kad stovykloj buvo gražu ir įdo
mu, kaip knygose, visi juokėsi ir 
džiaugėsi kartu su mumis, o gydyto
jas vis kalbėjo:

— Na, argi aš nesakiau? Kur gi 
pas mus, Lietuvoje, šiais laikais, pra
puls dvi jaunos, energingos ir su
manios mergaitės? Aš visuomet esu 
už stovyklas ir už keliones pėsčiomis. 
O puikūs dalykas taip pakeliauti, 
o paskui grynam ore pagyventi tarp 
kvepiančių pušų. Ir plaučiams svei
ka. Aš tą juk nuolat sakiau.

Ir kai vakare po visų triukšmingų

A. Urbanavičiūtė.

Lietuvos skaučių istorijos bruožai
(Tęsinys iš Nr. 11).

Dirbta daug. Padaryta Skaučių 
Skyriaus darbų apyskaita ir išklau
syta draugininkių pranešimų. Skai
tyti tokie referatai:

1. Skaučių organizacija ir organi
zavimas — sktn. O. Jakubėnaitė,

2. Skautininkės ir instruktorės — 
sktn. V. Šikeraitė,

3. Specialybės ir jų svarba skau
tėms — sktn. A. Blynaitė.

4. Stovyklos — sktn. E. Barščiaus- 
kaitė,

5. Paukštytės — sktn. A. Adomai
tytė,

6. Vyresnės skautės — sktn. D. 
Kesiūnaitė.

Priimta Skaučių Skyriaus patiek
tas skaučių organizacijos statutas, 
vyresnių skaučių ir paukštyčių—vil
kiukų statutas ir skaučių specialybių 
programos. Tartasi dėl tolimesnio 
skaučių org-jos stovio ir santykių su 
skautų org-ja. Iškeltas 10-ties metų 
Lietuvos skautybės sukaktuvių klau
simas. Nutarta surengti skaučių sto
vyklą, įsteigti spaudos fondą ir kit. 
Priimta ir tokių nutarimų: skautės 
vengia gerti vaisvynius, nešoka mo
dernių šokių, neseka madų ir t. t.

Dėl jaunesniųjų skaučių-tų orga
nizacijos buvo padarytas toks nuta
rimas:

„Vilkiukai ir paukštytės yra skau
čių organizacijos šaka (kaip skauti
ninkės ir vyresnės skautės), todėl 
jais rūpinasi skaučių skyrius.

Motyvai:
1. Taip tvarkoma organizacija už

sieniuose.
2. Vaikai, vis viena, ar jie būtų 

berniukai ar mergaitės, nuo 7 iki 12 
metų amžiaus privalo būti auklėjami 
moterų, nes tokiame amžiuje vai
kams reikia daugiau įkvėpti švelnu
mo jausmo, o tokiam darbui geriau 
tinka moteris, kaip vyras.

3. Atskyrimas vilkiukų ir paukš

pasipasakojimų abi su Jūrate nu
ėjom į savo kambariuką, jau leidosi 
saulė ir kertės tamsėjo.

— Laimut, pasakyk atvirai — pra
tarė Jūratė, — o kaip tu dabar jau
ties?

Ką gi kitą galėjau pasakyti, jei ne: 
„Nežmoniškai puikiai“.

— Ir aš. Tu žinai, aš netikėjau, 
kad tiek gerų žmonių yra, kad toks 
mielas pasaulis ir kad taip smagu 
stovykloj. Man rodos, mes kaž-ką 
parsinešėm iš stovyklos ir kelionės.

— Uhm. Kažkokį pasitikėjimą 
žmonėmis ir savimi.

tyčių į atskirą skyrių pasunkina dar
bą kaip būrelių, taip ir pulkelių va
dams, taip pat ir skaučių skyriui, nes 
iš pastarojo nuolat prašoma informa
cijų, o antra vertus, vilkiukų ir 
paukštyčių būreliai mūsuose daž
niausiai yra prie draugovių. Be to, 
praktika parodė, kad tokio skyriaus 
egzistavimas skyrium ne tvarko or
ganizaciją, bet ją griauna, ir dėl tų 
priežasčių daugelis paukštyčių ir vil
kiukų į būrelius nesuorganizuoti.

Todėl tik tada ši organizacijos ša
ka bus taisyklingai suorganizuota ir 
pasieks savąjį tikslą, kai skaučių sky
riaus moters, nusimanančios apie 
vaikų auklėjimą, ją tvarkys, o ne 
vyrai“.

Išrinkti nauji nariai į vyriausio 
štabo skaučių skyrių. 1927 m. gegu
žės mėn. 9 d. įvykusiame pirmame 
šio skyriaus posėdyje pareigomis pa
siskirstyta taip: 1. M. Milvidaitė — 
skyriaus vedėja, 2. E. Putvinskaitė — 
sekretorė, 3. O. Jakubėnaitė — ins
pektorė, 4. A. Adomaitytė — litera
tūros reikalų vedėja, 5. O. Vingilytė
— vyresnių skaučių reikalų vedėja.

1927 m. nuo birželio mėn. 30 iki 
liepos mėn. 10 d. A. Panemunės miš
ke surengta II-ji Lietuvos skaučių 
stovykla, kurioje dalyvavo 22 skau
čių vadovės. Stovyklos viršininkė 
buvo skaučių skyriaus kandidatė 
sktn. E. Barščiauskaitė, pavaduotoja
— sktn. O. Mažėtytė.

(B. d.).

KAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Greit išeina iš spaudos

„SKAUTYBĖ MERGAITĖMS"
Šią lordo Baden - Powellio knygą 

skautėms išvertė, sulietuvino ir papil

dė pasktn. A. Saulaitienė.
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Kaunas anksti rytą
Netrukus, atvažiavę į tautines stovyklas, turėsite progos pamatyti mūsų laikinąją sostinę Kauną tie, 
kurie dar jos nematėte. Čia rasite vienos mūsų sesės aprašyta, kaip atrodo Kaunas tuo metu, kai 

jūs dar saldžiai miegosite stovyklose.

Tyliai sugirgžda lėtai uždaromi 
kiemo varteliai. Vienas tik žingsnis — 
ir aš jau gatvėj.

Nakties skraistė dar gaubia sapnuo
jančią žemę. Aplinkui — nė gyvos dva
sios. Taip gera sielai ir ramu, ramu... 
Taip noris pakilti į dangų, pavirsti 
maža žvaigždute ir šviesti, žibėti — ne 
sau, o žmonėms, tik žmonėms — ir 
nešti jiems laimę'. Juk, sako, nuo 
žvaigždžių likimas pareina. Gal ir ne 
tiesa, bet jos tokios skaisčios ir tyros 
atrodo ..., rodos, lyg turi mažytę šir- 
dukę viduj, ir gana! Rodos, jos gyvos, 
supranta, ir kviečia tave jų tarpe pa
buvoti. Bet mums, žemės vaikams, 
per tolimas kelias į jas ...

Žingsnis po žingsnio matuoja greit 
bėgantį laiką. Rytuose nakties skrais
tė jau bąla, šviesėja ... Kažkur toli 
girdisi duslus šuns lojimas. Ir ratų 
bildesys vis artėja, artėja ... Tai vieš
keliu sartis į Kauną vežimą traukia.

*
* *

Štai ir bažnytėlė. Užeinu. Pirmiau
sia akys sutinka Amžiną Ugnį. Raudo
nos liepsnelės šešėliai žaidžia Marijos 
drabužiuose ir veide. O, koks šven
tas, nekaltas Jos veidas! Nepajuntu, 
kai širdis ima smarkiai tvaksėti, o akys 
ir lūpos kalbėti Jai maldą. Pasveiki
nus Sūnų, Mariją, apsidairau: viena... 
dvi... trys moterėlės pamaldžiai suka 
rožančių tarp rankų.

Balzgana prieblanda tebesupa mies
tą. Pilkšvu šydu apsigaubusi Vilija 
skuba į Nemuno glėbį. Ritmingai su
pas guminiais ratais vežimas, ir bėrio

Skautų tautinėje stovykloje kasami šuli
niai. Sktn. Matonio nuotr.

žingsniai kurčiai aidi tilto grindiniu. 
Susimąstęs tiltą „matuoja“ vieninte
lis Mėlynas Dėdė ... Kranksėdama 
praskrenda varna, ir... vėl tylu.

*
* *

Saulė, matyti, rytuose jau pabudo 
ir Aušrai įsakė patiesti raudoną kili
mą. Ir žvaigždutės danguj užsimerkė 
— užmigo. Tik skaisčioji Aušrinė, 
gudriai paviliojusi Mėnulį, dar šnabž
da jam meilės žodžius. O tas apsi
blausęs, išblyškęs, be miego, apsnūdęs, 
dabar tiktai ritasi poilsio vietos ieškotų.

Miesto gatvėse užgęsta lempos. Bet 
gatvės dar tuščios, tik palengva į tur
gų rieda vežimai. Rotušės laikrodis 
valandas skaito; jam pritaria Kauno 
bažnyčių varpai. Rytmečio tyloj jie 
taip maloniai gaudžia, taip ^velniai ža
dina miestą...

*
‘ * *

O, jau ir Saulė pakilo. Kokia ji rau
dona, nukaltus — lyg susigėdus skaist- 
veidė mergelė. Iš tikro Saulutė turi 
ko rausti: pamigo šį rytą ir dabar tik
tai pina auksines kasas.

Laisvės alėjos liepų lapuotos ša
kos siūbuoja nuo silpno vėjelio. Ma
žyčiai žvirblaičiai supas jose čirškėda
mi apie savo planus. Iš vieno, kito 
kiemo išeina šlavėjas, nešinas šluota; 
prie trečio, ketvirto, dešimto namo nuo 
šluotų pakyla dulkėti maži debesėliai. 
Visos durys kietai uždarytos.

Tarpais vežimas koks ar sunkveži
mis pro šalį prarieda ... O, ir lengvoji 
mašina pasirodė; bene pirmoji bus iš 
„savųjų“. Kokia nerangi, mieguista,’ 
lėtai šliaužia didžiąja gatve. Nedaugiau 
žvalus ir šoferis, o keleivis, kojas pa
togiai ištiesęs, lengvai pasiduoda snau
dulio valion. Nenoroms nusišypsai ir 
pamanai, kaip, kartais, žmonės be rei
kalo „vargsta“... Aure, jau ir autobu
sas neria Rotušės link. Tuštutėlis. Pir
masis! Pasirodo daugiau dar vežimų ir 
automašinų.

*
* *

Durys dar vis uždarytos ir langus 
dar dengia tankios užuolaidos, na, o 
už jų — Sapnų Karalaitei šypsosi var
gą pamiršę žmonės. Jie dar nejaučia, 
kad rytas išaušo, netrukus jiems kel
tis reikės, skubėti į darbą ...

Nagi, o čia kas dabar? Vos tik ne
pramušė kaktos. Aha, tai kažkieno 
smarkiai daromos durys vėl nutraukė 
mintį. Kad jį kur bala! Bet kas gi čia 

būtų šitoks ankstyvas? Saulė nušvie
čia viršum durų iškabą — „Kunigaikš
čių Baras“. Kągi, nemaniau, kad „ku
nigaikščiai“ būtų šitokie darbštūs ir 
keltųsi anksčiau už kitus... O ten, to
liau, prasiveria dar antros durys. Juk 
tai — „Pienocentras“? Taip, tikrai. Šit 
dar ir dar vienerios... Ir taip pamažu 
atsidaro veik pusė „biznieriškų“ durų 
— tai pieninės ii' maisto produktų 
krautuvės kviečia ankstyvą pirkėją į 
vidų. Žiūrėk, jau ir žmonės „išdygo“: 
tai tarnaitė su krepšiu, tai senutė ko
kia su pieno ąsotėliu į parduotuvę su
ka. Gatvėj jau tarška vežimai, ir ša
ligatvy maišosi pavėlavęs šlavėjas, 
semdamas paskutinę krūvą žemių.

*
* *

Saulutė gerokai pakilus, jau nusi
prausus, supynus kasas. Tik dabar 
pakyla tankios užuolaidos ir leidžia 
Saulutei pažvelgti į vidų. Dabar tik 
atsiveria likusios durys, dabar tik į 
gatvę išeina dar negausus kauniečių 
būrelis. Tai darbininkai, daugiausia, 
skubą į fabrikus, dirbtuves. Vienas 
dar baigia pyrago šmotelį kąsnoti, ki
tas stropiai segioja apsiaustą. Į abidvi 
pusi šliaužia kone tušti autobusai: dar
bininkas mažai juo naudojasi, o tar
nautojas, valdininkas — dar pusry
čiauja.

*
* *

Pusė astuonių! Kaunas sukilo! Tą 
valandą, rodos, atrišo kas užveržtą mai
šą ir pabėrė kauniečius. Pirmiausia jau
nimas iš jo išriedėjo: raudonų, mėlynų, 
žalių, o dar daugiau rudų kepuraičių 
„Laisvėn“ pasipylė. Linksmai čiauškė
dami moksleiviai, studentai lenkia vie
ni kitus. O vėliau dar tarp jų ir aukš
ta skrybėlė ar katilokas įsimaišo. Au
tobusai visi — pilnutėliai. Jau nebe- 
šliaužia, bet „švilpia“ nuo Rotušės 
aikštės ligi pat Panemunės. Ir nieks 
nepažiūri į liepų šakas, nieks nesi
klauso žvirblaičių „šnekos“ — kiekvie
nas užsiėmęs rūpesčiais savais, kiek
vienas skuba skirtingais keliais.

Ir šitaip dvidešimt minučių verda 
gyvenimas gatvėj. Prieš pat aštuonias 
vėl žmonių eilės retėja, nurimsta 
krykštavę balsai, gyvenimas persike
lia už mokyklų ir įstaigų sienų.

Jau greitai aštuonios. Reikia ir man 
paskubėt su kitais praskinti į ateitį ke
lią. Gyvenimas manęs juk nelauks: 
pas jį privalau aš skubėti, ne jis pas 
mane! , Aleksandra.

■ 265 ■

13



Skautų Aido** š. m. foto konkursas
„Mūsų jubiliejinės stovyklos"

Norėdami, kad būtų tinkamai atvaizduotos fotografijoj 
skaučių ir skautų jubiliejinės stovyklos, skelbiame šį kon
kursą. Tema apima visa, kas susiję su jubiliejinėmis sto
vyklomis: vykimas į jas ar grįžimas atgal, stovyklų įren
gimas ir skaučių ar skautų gyvenimas šiose stovyklose. 
Tema yra tokia plati, kad šiame konkurse gali dalyvauti 
kiekvienas, kuris fotografuoja, jei laikysis žemiau išdėstytų

KONKURSO SĄLYGŲ.

1. Konkurse gali dalyvauti visi „Skautų Aido“ skaity
tojai ir bendradarbiai, išskyrus redakcijos narius.

2. Skautės gali siųsti ne tik savo, bet ir skautų sto
vyklą vaizduojančias nuotraukas, o skautai — skaučių sto
vyklos nuotraukas.

3. Nuotraukų skaičius neaprėžtas: kiekvienas gali at
siųsti tiek nuotraukų, kiek nori, bet nemažiau, kaip 3.

4. Galima siųsti originalaus formato nuotraukas ar pa
didinimus iki 18x24 cm.

5. Nuotraukų negalima tonuoti (spalvoti).
6. Kiekvienos nuotraukos antroje pusėje turi būti pa

žymėti šie duomenys: 1) autoriaus slapyvardė ir konkursui 
atsiųstų nuotraukų skaičius; 2) nuotraukos pavadinimas, 
t. y., kas norėta joje pavaizduoti; 3) foto aparato objektyvo 
pavadinimas ir 4) nuotraukai padaryti panaudotos negaty
vinės medžiagos pavadinimas. Pvz., Ramutis 5. Gražiausi 
stovyklos vartai. Objektyvas „Dominar“. Filmą „Selo- 
chrom“.

7. Visas nuotraukas sudėti į voką, kurį užadresuoti 
šiaip: „Skautų Aidas“ (foto konkursui), Kaimas, Nepri
klausomybės a. 4. Į šį voką įdėti kitą, užlipdytą, voką, ku

riame turi būti raštelis su autoriaus slapyvardė, tikrąja pa
varde, adresu ir, be to, pažymėtas skautiškas vyresnišku
mo laipsnis. Ant šio antrojo voko reikia užrašyti šių sąly
gų 6 punkte nurodytu būdu slapyvardę ir užlipdyti kon
kurse dalyvauti kuponėlį (žiūr. sąlygų 14 punktą).

8. Nuotraukoms konkursui išsiųsti paskutinis terminas 
1938.IX.30 d. Tie vokai, kurie turės vietinio pašto, t y., to, 
iš kurio išsiųsti, šios datos antspaudą, bus laikomi laiku 
išsiųsti. Vėliau išsiųstos nuotraukos nebus priimtos.

9. Už geriausias nuotraukas bus skiriamos premijos. 
Premija skiriama už tris geriausias autoriaus nuotraukas. 
Vienas autorius galės gauti tik vieną premiją. „Skautų 
Aidas“ stengsis įsigyti nepremijuotas, bet tinkamas naudoti 
spaudoje nuotraukas.

10. Premijuoti negatyvai lieka autoriaus nuosavybė, 
bet „Skautų Aidui“ pereina išimtinė teisė nuotrauką skelbti 
skautiškoje ir kitokioje spaudoje.

11. Nepremijuotos nuotraukos bus grąžintos autoriams, 
jei bus įdėta šiam reikalui pašto ženklų. Jų neįdėjus, nuo
traukos paliks redakcijoje ir ji neima už jas atsakomybės.

12. Konkurso rezultatams įvertinti bus sudaryta spe
cialistų komisija, kurios sprendimas galutinis.

13. Konkurso dalyviams skiriama 10 vertingų daiktinių 
ir piniginių premijų (foto aparatų, kurių vienas kaštuoja 
net 168 lt., apšvietimo matiklių, knygų ir kt). Premijų są
rašą paskelbsime rugpiūčio mėnesio numery.

14. Kas nėra „Skautų Aido“ prenumeratorius, tas ant 
voko su tikrąja pavarde (žiūr. 6 punktą) turi prilipdyti tam 
tikrą kuponėlį, kuris bus atspausdintas „Skautų Aido“ lie
pos, rugpiūčio ir rugsėjo mėn. numeriuose.

Kas nori vykti į Gilwell kursus Latvijoje ?
Latvijos skautų organizacija šią va

sarą rengia skautų vadų kursus Ga- 
rezere (Gilwelio kursų skyrius). Kur
sai įvyks tuoj po 4 Didžiosios Latvijos 
skautų stovyklos — rugpiūčio mėn. 
2 —16 d. d.

Stovyklos mokestis 15 latų (apie 
18 litų). Už tai gaus maistą stovykloje 
ir bus apmokėtos kelionės išlaidos nuo 
Rygos ligi Garezero ir atgal. Kursų 
teoretinę dalį (rašto darbus) galima 
atlikti po praktiškosios dalies (sto
vyklos). Kursantai privalo pasiimti 
antklodes, baltinių ir prausimosi reik
menis. Kursuose bus duodama palapi

nės, čiužiniai ir indai valgiui, taip pat 
ir užrašams knyga.

Lietuvos skautų brolijos vadija pa
geidauja, kad Garezero skautų vadų 
kursuose skaitlingai dalyvautų mūsų 
skautininkai (vyr. skautininkai, skau
tininkai ir paskautininkiai). Kursų 
teoretinės dalies programą galės gauti 
brolijos vyr. vadijoje. Rašto darbus ga
lima rašyti lietuvių kalba. Pageidau
jama, kad vykstantieji mokėtų kurią 
nors iš šių kalbų: latvių, vokiečių arba 
rusų. Užsienio pasą ir vizą padės iš
rūpinti brolijos vyr. vadija.

Kursuose dalyvaus ir kai kuriems 
užsiėmimams vadovaus atvykęs iš

Anglijos Gilvelio kursų viršininkas p. 
Wilsonas. Dėlto būtų gera, kad vyks
tančių į kursus skautininkų tarpe būtų 
mokančių anglų kalbą.

Rugpiūčio mėn. 6 ir 7 d. d. ten pat 
įvyks baigusių Garezere kursus vadų 
suvažiavimas. Šiame suvažiavime taip 
pat dalyvaus p. Wilsonas. Į suvažiavi
mą kviečiami atsilankyti visi Lietuvos 
skautininkai, kurie yra baigę Gilvelio 
kursus arba tų kursų skyrių Garezere.

Skautininkai, kurie nori dalyvauti 
Garezero aukštuosiuose skautų vadų 
kursuose, prašomi artimiausiu laiku 
pranešti skautų brolijos vyr. vadijai.
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(/3ho&.a/ns aftituhiantojns
Broliai, jūs neseniai pabaigėte laikyti išleidžiamuo

sius egzaminus. Gavę brandos atestatus nersite gyve
nimo jūron. Be abejo, daugelis iš jūsų yra skautai. 
Kiekvienas esate skolingi mums brangiai skautijai. Visi 
mes tai pajuntame, kada išeiname iš gimnazijos gyve
nimam Užtat neteisinga ir netikslu abiturientui, ypač 
besirengiančiam studijuoti aukštuosius mokslus, tuoj nu
traukti ryšius su skautų sąjunga, kuriai jis gali būti nau
dingas, kaip vadas arba vyresnysis narys. O baigęs aukš
tuosius mokslus gal užimtų joje ir atsakingas pareigas. 
Juo daugiau bus gerų vadų ar vyr. skautų, juo ramiau 
mūsų sąjunga gali žiūrėti savo ateitin.

Kad skautavimas nesibaigia su gimnazijos baigimu, 
rodo tas faktas, kad Vytauto Didžiojo U-te jau 14 metų 
veikia studenčių-tų skaučių-tų vienetai. Tai yra — stu
denčių skaučių draugovė ir studentų skautų korporacija 
„Vytis“. Be to, ir Klaipėdoje, įsisteigus pedagoginiam 
institutui, tuoj buvo įkurtos stud, skaučių ir skautų skau
tiškų studijų draugovės.

Mes čia kompetentingi plačiau painformuoti tik apie 
„VYTIES“ KORPORACIJĄ. Korporacijos tikslas yra 
jungti studentus skautus į drausmingą, solidarią ir vie
ningą organizaciją, pagrįstą skautizmo principais ir įsta
tais, studijuoti skautizmą, kaip pedagoginio auklėjimosi 
sistemą, ir sudaryti sąlygas sėkmingesniam realizavimui 
skautizmo principų akademiniame gyvenime (korp. įsta
tų § 1).

Korporacijos nariais — korporantais gali būti stu
dentai skautai, sutinką su jos įstatais, pasižadą juos vyk
dyti ir laikytis korporacijos tradicijų. Pastaba: Išim
tinais atsitikimais senjorų sueigos nutarimu, korporacijon 
gali būti priimti ir studentai nebuvę skautais (Korp. įsta
tų § 3).

Korporacijoje veikia atsargos karininkų, menininkų, 
skautų vyčių ir kit. būreliai ir jūrų skautų laivas. Atsar
gos karininkų būr. ir jūrų skautai, nors neseniai susior
ganizavo, bet jau aktingai pasireiškė korpor. gyvenime. 
Pirmasis laimėjo V. D. U-to tarpkorporacinėse mažojo 
kai. šaudymo rungtynėse meisterio vardą, o laivas su
rengė baidarių kelionę Nerimi iš Panerių dv. į Kauną.

Linkime broliams abiturientams studijuojant aukš
tosiose mokyklose rasti brolišką aplinką skautiškuose 
vienetuose. Kur tokių vienetų nėra, patariame būtinai 
pasistengti suorganizuoti. Korporacija tokiame darbe 
jums mielu noru ir kiek galėdama padės.

O tuo tarpu patarnausime ir atsakysime į visus jūsų 
paklausimus studijų reikalu. Kreipkitės raštu šiuo 
adresu:

Kaunas, Nepriklausomybės a. 4, vyr. skautų brolijos 
vadija, stud, skautų korp. „Vytis“.

Prašytume su laišku siųsti ir pašto ženklą atsakymui.
Budėk,

STUD. SKAUTŲ KORP. „VYTIS“.

WHYGU^
^lehtytiele -j

NAUJI „SAKALO“ LEIDINIAI:
Generolas A. Niesselis, buvęs Santar

vininkų Komisijos Baltijos Kraštuose 
pirm., VOKIEČIŲ IŠSIKRAUSTYMAS IŠ 
BALTIJOS. KRAŠTŲ (ir iš Lietuvos). 
Memuarai. Iš prancūzų k. išvertė J. Oriš
ka. Tai didelis, rimtas, dokumentalinis 
veikalas vokiečių galvosenai tirti, jų pla
nams ir veikimui pažinti ir Lietuvos Ne
priklausomybės pirmoms dienoms pami
nėti.

T. Jeske - Choinski, PASKUTINIEJI 
ROMĖNAI. Teodozijaus Didžiojo laikų 
apysaka (IV šimtm. po Kristaus) Trilo
gijos II dalis. I tomas — 371 psi., II to
mas — 334 psl. Vertė J. Strazdas-Jaunu- 
tis. Abu šios intriguojančios istorinės apy
sakos tomai po Lt. 3.

V. Mykolaitis-Putinas, KRIZE. Roma
nas. 330 psl. Lt. 4. A. Gudaičio viršelis. 
Krizė — vienintelis veikalas taip plačiai 
ir rimtai vaizduojąs neseną Lietuvos gy
venimo laikotarpį, kuris praėjo po visam 
pasauly siaučiančios krizės ženklu.

A. Vienuolis, RAŠTAI. X. NEMIGO 
NAKTYS. Novelės. 226 psl. Lt. 3. A. Vie
nuolis jau anksčiau gražiausiais mūsų li
teratūros meninio realizmo kūriniais sau 
įgavęs klasiko vardą, nei skaitytojų, nei 
literatūros neapvilia nė dabar. Jo nove
lėse tiek realistiško tikrumo, tiek gyvų, 
nemeluotų charakterių, tiek vietomis len
gvo jumoro, kad knyga skaitoma su tikru 
pasigėrėjimu.

A. Vienuolis, RAŠTAI. XI. 1831 ME
TAI. Istorinės 1831 metų Lietuvos suki
limo tragedijos 8 paveikslų dramatizuota 
kronika. 206 psl. Lt. 3.

Ignas Šeinius, AŠ DAR KARTĄ GRĮŽ
TU. Novelės. 304 psl. Lt. 4.

St. lvoviškis, SPŪDAI. Romanas. 180 
psl. Lt. 2,50. T. Kulakausko viršelis. Šis 
romanas skaitytoją nukelia į gražų, pil
ną poezijos ir malonių atsiminimų provin
cijos miestelį, ramų tik iš paviršiaus, nes 
jo viduj vyksta žiauri tragedija, nes vie
šajai moralei susidūrus su kraštutinių 
jausmų ir įsitikinimų žmonėmis, pralai
mėtojai būna priversti pasitraukti iš gy
venimo. Veikalas pasižymi originaliu 
stiliumi, gamtos meile ir stipria intryga.

Liudas Dovydėnas, KORTŲ NAMELIS. 
Novelės. 262 psl. Lt. 3. A. Gudaičio vir
šelis.

Kazys Inčiūra, OBELYS ŽYDI. Nove
lės. 348 psl. Lt. 4. Gražus trijų spalvų T. 
Kulakausko viršelis. Stiliaus lengvumas, 
šviesi personažų ir vaizdų nuotaika ir 
fantazuotas pasaulis charakterizuoja šį 
įdomų ir gražų beletristikos veikalą. 
Ypač simpatiški, grakštūs novelių mote
riški personažai ir pagaunanti romantiška 
dvasia.

Pearl S. Buck, SŪNŪS. I. Vertė K. 
Boruta. 320 psl. Lt. 3. Šis romanas yra 
pagarsėjusios „Gerosios Žemės“ tęsinys. 
Jame veikia Van Luno sūnūs. Romane 
vaizdžiai pamatome ir suprantame tos 
didžiulės kinų tautos tragediją, kadangi 
kiekviena provincija nori tik vadovauti, o 
nežiūri bendros tautos gerovės. Romanas, 
ypač šiandien aktualus ir literatūriškai 
vertingas.

„SPAUDOS FONDAS“ ATSIUNTĖ 
PAMINĖTI:

Kazys Binkis — KIŠKIŲ SUKILIMAS. 
Poema jaunimui apie didįjį kiškių suki
limą prieš Kiprą Petrauską. Spalvotos di
namiškos, dail. Tarabildaitės, iliustraci
jos. Didelio formato litografinis „Spau
dos Fondo“ leidinys. 3,75 lt.

Aleksandras Ronkus — MALŪNAS. 
Novelės jaunimui. Efektingai dail. T. Ku
lakausko iliustruotas gražių, jauno bele
tristo parašytų apysakaičių rinkinys. 
„Spaudos Fondo“ leid. 200 p., 2,50 lt.

N. Bangelė — BALTASIS MARALAS. 
Įspūdinga apysakaitė jaunimui. Iliustruo
ta. „Spaudos Fondo“ leid. 1 lt.
. Aldona Kazanavičienė — KRINTAN
ČIOS SNAIGES. Dail. D. Tarabildaitės 
gražiai iliustruota poezijos knygelė vai
kams. „Spaudos Fondo“ leid. 1 lt.

Bronšteino — SAULES MEDŽIAGA. 
Mokslo populiarizacijos spalvotai iliu
struota knygelė. Vertė K. Dobiliškis. 
„Spaudos Fondo“ leid. 1,50 lt.

Cukovskio — LIMPOPO. Nepaprasti 
daktaro Aisopos nuotykiai. Pagal Cukovs- 
kį paruošė K. Binkis. Keturių spalvų teks
to iliustracijos. „Spaudos Fondo“ leid. 
1,50 lt.
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Brolijos atstovas pasktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko pasktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

IKI PASIMATYMO!
Kiekvienas lietuvis, atsisveikindamas su gimine 

ar prieteliu, sako „Sudie“. Gražus tai paprotys. Ge
ras žmogus taip atsisveikina ir savo nedraugą, linkė
damas ir jam gero ir norėdamas, kad ir nedraugo 
žygį lydėtų Dievas. Bet kai žmogus savo giminę ar 
prieteliu tikisi vėl greitai sutikti, pamatyti, taria 
„Iki pasimatymo“.

„Skautų Aido“ puslapius tvarkantiems artimiau
siais prieteliais esate jūs, sesutės, broliukai. Mes 
su jumis susitikdavome ir kalbėdavomės tik „Sk. 
Aide“, nes darbas, laikas ir atstumas kitaip mums 
susitikti kliudė. Bet, štai visos kliūtys nugalėtos. 
Liepos mėn. 8 d. mes su jumis susitiksime Basanavi
čiaus šile ir Pažaislio pušyne tautinėse stovyklose. 
Ten sueisime akis akin, rankomis paspausime rankas 
ir žalių pušų prieglobstyje, baltų palapinių „mieste“, 

supinsim dainas ir juoką į vieną džiugesio vainiką. 
Iš jūsų mes laukiame noro ir drąsos, kaip ir dera 
skautams, su mumis susitikti ir visa, visa išsipasako
ti. Raskite laiko ir progos su mumis pasikalbėti ir 
savo džiaugsmu bei sielvartu pasidalinti. Stovyklo
je būkite apdairūs ir pastabūs. Nepraleiskite nė ma
žiausio nuotykio nepažymėję savo atmintyje ar už
rašų knygelėje, o paskui aprašę įteikite „Sk. Aidui“.

Dar vienas mūsų prašymas: vykdami į tautinę 
stovyklą, nepamirškite, kad turite kišenes ir neat
važiuokite tuščiomis. „Sk. Aidas“ neprašo nei sū
rių, nei kiaušinių, o tik jam reikalingo maisto •— 
rankraščių. Bet jūsų, jaunieji skautai, skyriaus tvar
kytojai laukia išskėstomis rankomis visų, o ypač šio 
skyrelio bendradarbių. Mes tikimės, kad mūsų vil
tys įsikūnys. Todėl sakome: „Iki greito pasimatymo!"

■ -.....-... — Ten, kur bus tautinė stovykla =
Žalios pušys skleidžia nosį kute

nantį ir plaučius gaivinantį šakų ir 
spiglių kvapą, viršūnėmis šnabžda kaž
ką slapta. Vėjas žarsto baltą paplūdy- 
mio smėlį, apnuogindamas pušyno pa
kraštyje stovinčių tiesialiemenių pušų 
šaknis. Nemuno vanduo ridinėja prie 
kranto sustumtus švariausiai nuplautus 
įvairiaspalvius akmenėlius, tarp kurių, 
džiaugsmu virpėdamos, žaidžia šipulė
lio dydžio linksmutės žuvytės. Pačio
je upės vagoje retkarčiais supliaukši 
lydeka, puldama savo grobį. Virš van
dens ore skraido smailiaspamės baltos 
žuvėdros. Prie pat vandens virpa spar
neliais balti drugeliai. Visa: ir žuvėd
ros ore, ir drugeliai prie vandens ir 
žuvytės vandeny juda, maišosi, mirga. 
Jei užmirštum gamtos padarų gyveni
mą ir kovą už būvį, visų tų gyvių ju
desiuose matytum tik žaidimą, bet ne 
darbą.

Pušyno gilumoje skamba gegutės 

ku-kū, o ore skardi vyturėlio giesmė. 
Bet tarp tų visų harmoningų ir į vie
ną darnią gamtos muzikos melodiją 
susiliejančių garsų girdėti aštrūs kir
vio ir kastuvo dūžiai. Visą tą harmo
niją jie ardo, bet būtini. Ten bus tau
tinė stovykla. Ten jau dabar darbas 
prasidėjo: planuojama, kasama, tvar
koma, įrengiama. Atvykę į stovyklą 
mūsų broliai skautai turės visus būti
nus ir reikalingus įrengimus.

Šventadieniais jau dabar stovyklos 
vietą aplanko daug žmonių. Visi jie 
nori prisižiūrėti, kaip išrodo ta vieta, 
kurioje už mėnesio suplauks apie 3000 
skautų ir prasidės judėjimas, kaip 
skruzdėlyne. Atvykę skautai ne tik 
įdomiai praleis laiką, bet ir sveikatos 
pasisems. Pušynas, baltas smėlis ir šal
tas gaivinantis Nemunėlio vanduo, tai 
tautinės stovyklos vieta. Antroje Ne
muno pusėje geležinkelis, kuriuo jūs, 
broliukai, iš Žemaitijos, šiaurės ir ry

tų Lietuvos atvyksite stovyklom Prie
šais geležinkelio kiaurakalnis, kuris, 
lyg koks išsižiojęs milžinas, tai prary
ja lekiantį traukinį, tai vėl kitą iš
spjauna, kuriam nuriedėjus, paskui dar 
ilgai iš nasrų rūksta dūmai.

Pačiame pušyne, kuris yra dr. J. 
Basanavičiaus šilu vadinamas, taip pat 
gražu. Čia daugybė gegučių, stirnų, 
briedžių, lakštučių ir kitokiais vardais 
pavadintų takų takelių, kurie abiem 
pusėm nusodinti mažomis eglaitėmis. 
Takų pakraščiuose daug suolų poilsio 
ieškantiems. Tai tokia vieta yra pa
rinkta mūsų tautinei stovyklai. O jei 
dar prisiminti tą raminančiai veikian
tį pušų šlamesį ir paukščių giesmes, 
kurios skautus kiekvieną rytą prikels 
ir vakare užmigdys, tai kas galės mus 
sulaikyti nuo stovyklos? Žinoma, nie
kas. Į tautinę stovyklą vyksime visi.

V.
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Skruzdžių ir nykštukų karus E Paalksnytt'
(Tęsinys iš Nr. 11).

14. Sunki kelionė.
Vos žymu, kad pradeda aušti.
Būgnininkas tris kartus nepergarsiai subugnijo. Tačiau bu

dri kariuomenė tuoj išgirdo ir beregint sukilo.
Ryto vėsuma varė kraują į paodę. Kūnu lakstė maži dre- 

buliukai. Bet tai buvo labai gera — grūdino kareivių valią.
Visa lanka buvo rūku nutvinusi. Ir tokiu rūku, kad už po

ros, trejetos žingsnių nieko negalėjai įžiūrėti.
Gaišti nėra ko. Reik judintis. Bet bėda. Kaip per upę per

sikelti? Eiti per lieptą toli. Keltis kaip skruzdėms? Gerai. Bet 
šokti nuo šakų žemėn pavojinga. Vadai su padėjėjais galvoja, 
ką daryti. Pagaliau sugalvoja. Suriša žilvičio šakelių, lyg ko
kią virvę, jas pririša prie šakos anoje pusėje upės ir jomis ka
reiviai gražiausiai nušliaužia žemyn.

Per upę persikelta.

Persikelta, tai persikelta, bet kaip toliau slinkti — rūkas, 
kaip siena ir paklysti labai lengva. Bet čia į pagalbą pasisiūlė 
samanė. Jai visa pieva buvo geriausiai žinoma: ji žinojo kuone 
kiekvieną žolelę, kiekvieną žiedelį.

Samanė rasota žole eiti negalėjo. Todėl skrido, o kariuo
menė sekė. Bet kareiviams kelionė buvo taip sunki, kad vargu 
ir apsakyti: kiekvieną žingsnį, kiekvieną pėdą teko peiliu skin
tis, laužte laužti. Mat, šlapia žolė buvo taip sulipusi, kad jokiu 
būdu negalima buvo praskirti. Ir kuo giliau į pievą, tuo labiau 
žolė tankėjo. Rasa krito — permerkė drabužius ir apavus.

Kariuomenė slinko sraigės žingsniu.
Vieniems pailsus skinti kelią, kiti juos pakeisdavo. Taip ėjo 

pakaita po pakaitos. Kareivių nuotaika ėmė blogėti. Daugumas 
taip nuvargo, kad vos kojas bepavilko. O kaip dabar stoti į 
mūšį taip nuilsus?

Rimtutis nervinasi, kai kareiviai skins, skins ir tik staiga 
visa meta, beviltiškai nuleidžia rankas ir pasako:

— Žinokitės!

Rimtutis ir bara ir kolioja.
Gerutis tuo tarpu vis juokais, vis šypsodamasis, juokingas 

istorijas pasakodamas stengiasi kareivių nuotaiką kelti. Ir laimi. 
Papasakos ką nors linksmaus, kareiviai plačiai nusijuoks, o Ge
rutis priduria: — Tai matote, kaip buvo, bet tiek to, stokim prie 
darbo. — Ir, žiūrėk, kareiviai, užmiršę nuovargį, vėl puola, vėl 
plėšte plėšia, raute rauna kelią. Rimtutis su Geručiu irgi su
prakaitavę darbuojasi, paskutines jėgas eikvoja. Vadų pavyzdys 
kareivius veikia.

Pagaliau danguje pasirodė didelis, bet neaiškus skritulys. 
Rūkas ėmė retėti, retėti ir iš miglos išsinėrė graži, maloni saulė. 
Ji bėrė į lanką didelę saują spindulių ir žolė sužvilgo aukso ir 
deimanto lašais. Įsižiūrėjus, kiekviename lašelyje degė, liepsnojo 
tūkstančiai įvairiaspalvių liepsnelių.

Rūkas nyko, pieva džiūvo, kelias lengvėjo, kareivių nuo
taika taisėsi.

Jau nebetoli priešo pilis. Pusvalandis kelio — ir atžygiuota. 
Tas Rimtutį su Geručiu truputį jaudina. Jaudina ir kareivius. 
Bet nieko, tai kaip tik teikia daugiau ugnies.

15. Žvalgyba.
Jau visai nebetoli ošė Didžioji Pušis.
Atbėgęs žvalgas atraportavo vadui pranešimą:
— Kelias užkirstas skruzdžių sargybų!
Pasirodo, skruzdės geruoju nenori pasiduoti. Rimtutis iš

kėlęs ranką aukštyn davė ženklą stoti. Kariuomenė sustojo.
Vadai išstatė sargybas. Kariuomenei buvo leista papusry

čiauti ir pailsėti.
Rimtutis kreipėsi į Gerutį:
— Ką dabar veiksime?..
Čia Gerutis pasisakė, kam pakvietęs bitę kartu.
— Sėsiu ant jos, lyg ant kokio orlaivio, ir išžvalgysiu frontą. 
Rimtutis pasiūlymą priėmė išskėstomis rankomis.
— Na tu man ir sugalvok taip! — stebėjosi Rimtutis.
Neužilgo dūgzdamas „orlaivis“ atsiskyrė nuo žemės ir Ge

rutis pakilo virš visų galvų.

Gerutis apsižvalgęs negaišo. Susipažinęs su padėtimi ir nu
matęs, kur patogiau būtų pulti, skrido atgal. Didelė samanė, 
lyg koks bombonešis, dūzgė virš fronto. Bitė pati labai gerai 
žinojo kelią, todėl jos nereikėjo vairuoti. Gerutis tuo tarpu per
sikreipęs į šoną žiūrėjo žemyn, ar ko ypatingo nepamatys.

Tik staiga kažkas smarkiai capterėjo į galvą. Lakūnas grie
bėsi už galvos ir kuo neišvirto. Viršuje suko tirštas skraiduolių 
skruzdžių debesys, lyg kokių naikintuvų ir viena po kitos kirto 
į galvą. Negailėjo smūgių ir samanei. Ji lėkė, kiek tik įka
bina, o „naikintuvai“ vijosi.

Pagaliau pasirodė saviškių kariuomenė. Samanė, visai ne
betekusi jėgų, krito į žemę. Gerutis buvo nublokštas net kelis 
žingsnius tolyn. Išliko sveikas, tik jautė smarkų sutrenkimą 
Bitė gi gulėjo, kaip negyva. Tik pulsas dar šiek tiek plakė.

Atsiviję naikintuvai puolė kariuomenę visu įniršimu.

Žygiavimas pirmyn buvo labai vargingas: visą laiką reikėjo 
švaistytis su ietimis apie galvą ir tokiu būdu neprisileisti skruz
džių artyn.

’ Nykštukams jos jokių nuostolių nepadarė, bet jų pačių daug 
žuvo. Mat, puldamos įsipainioja aukštoje žolėje ir nykštukai jas 
lengvai nudobia. Tačiau jos vis tiek puola.

Samanė, kiek pagulėjusi, atsigavo. Ji taip pat, kaip ir Ge
rutis, tik susitrenkusi buvo. Tačiau žygiuoti toliau nebegalėjo — 
skundėsi, kad kaulus skauda. Nebegalėjo net paeiti.

Kareiviai nuskynė rūkštymo lapą, ir uždėjo bitę ant jo. 
Gerutis su Rimtučiu padėkojo jai už pagalbą, atsisveikino ir 
pažadėjo grįždami pas ją užsukti ir papasakoti, kaip sekėsi.

Kareiviai įsikibo į lapą ir parvežė bitę namo.

XX metų nepriklausomybės ženklelis
Dabar labiau nei kada suprantame ir jaučiame, kad 

Nepriklausomybės dvidešimtmečio sukaktis yra didelis isto
rinis įvykis. Ar šviesių, ar sunkių dienų turėjome pra
ėjusių dvidešimties metų būvyje, vis viena jos paliks mums 
neišdildomų pėdsakų.

Sukakčiai paminėti yra išleistas gražus atmintinis žen
klelis, kurį vyriausias nepriklausomybės dvidešimtmečiui 
minėti komitetas leido platinti Lietuvos aero klubui.

Šis ženklas turi puošti šiais metais kiekvieno lietuvio 

krūtinę, kad primintų sukaktuvių reikšmę ir aplinkybes, 
kuriomis tos sukaktuvės yra minimos, o taip pat ir mūsų 
nepalaužiamą valią likti nepriklausomais.

Ženklelis turi būti matomas simbolis tų jausmų, kuriuos 

kiekvienas mūsų dabar nešiojame savo krūtinėje. Tene- 
būnie nė vieno lietuvio, kurio krūtinės nepuoštų XX metų 
nepriklausomybės ženklelis.

Ženkleliai platinami visoje Lietuvoje. Kaina 1 litas. 

Gautas už išplatintus ženklelius pelnas skiriamas civilinei 
aviacijai plėsti.

Kaip manote, ar 
jos gerai žygiuoja?

J. Miežlaiškio 
nuotr.
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Kaip mūsų sportininkai ruošėsi tautinei stovyklai
(O kiek pasiruošė, pamatysime stovykloje)

J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

1. Oi, subruzdo skautai, 
Mūsų vyrai miklūs — 
Kiekvienam jau rūpi 
Sportas mūs' stovyklose. 
Rengiasi rungtynėms 
Skautas Ridikas — 
Pirmas bus stovykloj 
Jis šiemet bėgikas.

2. Jei žvilgtersim i skautą 
Vytautą Rudoką — 
Ai, gražiai į aukšti 
Šitas vyras šoka! 
Keturi štai metrai 
Nieko jam nereiškia — 
Nugalės stovykloj 
Jis kiekvieną aiškiai.

O štai ir Spiriukas 
Davė smarkų šuoli — 
Apie dešimt metrų 
Nulėkė į toli.
Jis laimės stovykloj 
Pačią pirmą vietą — 
Taip jau jam likimo, 
Matyti, žadėta.

4. Mūsų Mikė Švilpa 
Puikiai diską mėto - 
Gaus ne paskutinę 
Jis stovykloj vietą. 
Lekia Švilpos diskas 
Ūždamas, kaip vėtra, 
Nulekia mažiausia 
Šešiasdešimt metrų!

5. Ė, vikrus vyrukas 
Kasparas Rūkštinis: 
Ką jūs nedarykit — 
Sekas jam krepšinis. 
Kamuolį pačiupęs 
Įmeta ir baigta — 
Nėr už tai lengvesnio 
Jam pasauly daikto.

6. Na, dabar, brangieji, 
Eisime pas Rėtį — 
Jis specialistas 
Bėgti estafetę.
Stiprūs Rėčio plaučiai, 
Jo kojytės greitos — 
Nieks žvaliausio Kiečio 
Nepralenks net raitas!

7. Va, Kazys Kikilis 
Metė ietį smailią — 
Ieties čempijonai 
Nersis dabar iš kailio. 
Šimtą metrų ietis 
Lėkė, kaip padūkus. 
Nuo tokio lėkimo 
Net galva man sukas.

8. Na gi aplankykim 
Algirduką Dauką. 
Ką šis vyras veikia? 
— Ugi puikiai plauko! 
Daukas vandenyje 
Kaip žuvelė nardo — 
Gaus jisai stovykloj 
Cempijono vardą.

9. Turi skautas Pūkas 
Mėlyną baidarę, 
Gali jis nuvežti 
Jus į pačią marią. 
Irkis tu, broleli, 
Nors ir įsispyręs, 
Nepralenksi Pūko — 
Jis puikiausiai irias!

10. Kas čia? Skautas Žaibas 
Dviračiu nusmilko, 
Ai, jūs nepralenksit 
Šito seno vilko! 
Traukitės iš kelio, 
Gerbiamieji žmonės, 
Jis sumuš rekordą, 
Nėra abejonės!

11. Skautas Jurgis Grucė 
Turi stiprią ranką — 
Ai, gražiai jis valdo 
Ąžuolinį lanką! 
Puikiai jis nutaiko 
Savo aštrią strėlę, 
Jūs taip pamėginkit, 
Brangūs bernužėliai.

12. O, štai, gerbiamasis, 
Skautas Rimtas Linga, 
Mėgsta ir jis sportą, 
Bet tiktai juokingą. 
Jis maišan įlindęs 
Mėgsta pasportuoti, 
Prašom šitą sportą 
Tamstos pakartoti.

FOTO KONKURSĄ „MŪSŲ JUBILIEJINĖS STOVYKLOS“ LAIMĖSI TIK TADA,
jei būsi skaitęs Kazio Lauciaus knygos

“Fotografuoti gali kiekvienas**
šiuos skyrius: 1) Ju- • 

dančių objektų fotografavimas (118—122 psL), 2) Buities arba žanrinės nuotraukos (132—134 psl.) ir 
3) Sporto nuotraukos (134—136 psl.). Be to, dar būtinai turi perskaityti skyrių „Kaip apskaičiuojamas 
nuotraukos apšvietimo laikas“ (psl 106—115).

Šios knygos II leidimas tik ką išėjo iš spaudos. 320 psl., 206 iliustracijos. Dalis iliustracijų (32 pus
lapiai) kreidiniame popieriuje.

Antrasis leidimas yra iš pagrindų perdirbtas, tikriau, naujai parašytas. Už 4 litus gausi ją stovyklos 
krautuvėse, jei nenusipirksi prieš atvykdamas knygyne.
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Skautiški pašto ženklai
Visi mūsų skaitytojai, kad ir ne 

filatelistai, tur būt, dar atsimena, 
kad pernykščios pasaulinės stovyklos 
Olandijoj proga Olandijos pašto 
valdyba buvo išleidusi specialius 
pašto ženklus. Ypač gerai juos at
simena stovyklos dalyviai, kurie už 
tuo§ ženklus stovyklos pašte ne tik 
pinigus mokėdavo, bet ir alkūnėmis 
už juos pakovodavo. Mat, nors 
daugelyje stovyklos vietų buvo 
įrengti pašto ženklams pardavinėti 
automatai, jais beveik niekas nesi
naudodavo, nes jie išmesdavo vien 
paprastus Olandijos pašto ženklus, o 
kiekvienas stovyklos dalyvis steng
davosi ant savo laiško, siunčiamo to
limoje tėvynėje pasilikusiam drau
gui, tetai ar sesutei, užklijuoti skau
tišką pašto ženklą. Už tai stovyk
los pašte visada būdavo didžiausias 
susigrūdimas.

Visus iki šiol pasirodžiusius pašto 
ženklus, kurie turi ryšio su skautybe, 
galima suklasifikuoti į tris grupes:
1. pasaulinių stovyklų, 2. tautinių 
stovyklų ir 3. kitokie skautiški paš
to ženklai.

l. Pasaulinių stovyklų pašto ženklai.
Pirmoje eilėje reikia paminėti 

Olandiją, kuri 1937 m. išleido seriją 
pašto ženklų po IV2, 6 ir I2V2 centų. 
Žaliasis pusantro cento vertės ženk
liukas vaizduoja pilkame dugne 
skautų leliją. Rudasis 6 et. vertės 
p. ž. vaizduoja ranką, mušančią būg
ną, ir fone įvairių tautų vėliavas. 
Mėlyname I2V2 centų p. ž. matome 
labai meniškai nupieštą Hermeso 
galvutę. Tai gražiausias 1937 metų 
pašto ženklas. Graikija, kuri per 
eilę metų išleido daug pašto ženklų 
su galvomis ir vaizdais iš savo se
nosios mitologijos, tokio gražumo p. 
ženklo neįstengė pagaminti. Pami
nėtų ženklų serija kaštuoja 60—80 
Rp., taigi žymiai pigiau, negu 1933
m. Vengrijos ženklų serija, kuri 
šiandien gaunama už 4,50 Fr. V-sios 
pasaulinės stovyklos proga 1937 m. 
du pašto ženklus išleido ir Olandų 
Indija. Šie pašto ženkliukai 7V2 ir 
I2V2 et, nominalinės kainos, tačiau 
buvo pardavinėjami kiekvienas po 
2V2 et. brangiau. Kainos priedas 
buvo sunaudotas neturtingiems 
Olandų Indijos skautams kelionės iš
laidoms į stovyklą apmokėti. Abie
jų pašto ženklų piešinys vienodas: 
du skautai ir fone stovyklos ženklas.

IV-toji pasaulinė stovykla buvo 
Vengrijoje Godollo apylinkėje prie 
Budapešto. Ta proga vengrų buvo 
išleistą pašto ženklų serija po 10, 16, 
20, 30 ir 42 fillerių vertės. Visi 

ženklai papuošti tuo pačiu piešiniu; 
baltu stebuklinguoju briedžiu. Tai, 
vengrų padavimais, šventas gyvulė
lis. Sena legenda sako, kad hunų ir 
magyarų proseneliai Hunoras ir Ma- 
goras medžioklės metu pamatę baltą 
briedį ir ėmę jį vytis. Besivydami 
tą stebuklingąjį briedį abu atsidūrę 
Meočio ežero saloje ir čia su visais 
savo palydovais įsikūrę. Iš čia Hu
no palikuonys pirmieji pradėję di
dįjį tautų kraustymąsi, kuris prive
dė prie pasaulinės hunų imperijos 
įkūrimo. Tos imperijos širdimi bu
vęs Attilos miestas, esąs žemutinėje 
Vengrijoje. Vėliau hunus pasekę ir 
Magoro palikuonys, kurie ir įsikūrę 
buvusiose Attilos žemėse.

II. Tautinių stovyklų ženklai.
Tautinės stovyklos proga pašto 

ženklų tėra išleidusi tik viena Ru
munija. Pirmoji serija išleista 1932 
m., antroji 1934 m. ir 1936 m. tre
čioji serija.

1932 m. laidos pašto ženklai yra 
šešių rūšių: po 25 ir 50 bani, 1 leja, 
2, 3 ir 6 lejų. Ženklų piešiniuose 
pavaizduoti įvairūs skautų gyveni
mo vaizdai, arba karaliaus Karolio ir 
sosto įpėdinio Mykolo galvos.

1934 m. laidoje buvo tie patys 
ženklai ir skyrėsi nuo 1932 m. ženk
lų tik savo įrašu: „Romania 1934“ ir 
herbas.

1936 m. išleisti trys pašto ženklai 
po 1, 2 ir 6 lejų, su nauju piešiniu 
— deriniu iš skautų lelijos, karališ
kojo vainiko ir erelio.

III. Kiti skautiškieji pašto ženklai.
Rumunijos pašto valdyba, atrodo, 

iš visų kraštų pašto valdybų skau
tams yra bičiuliškiausia. Jau 1931 
m. ji išleido seriją ženklų po 1, 2, 
3, 4 ir 6 lėjas, kurie buvo pardavi
nėjami dvigubai didesne kaina. Skir
tumas ėjo skautų parodos naudai.

Vengrijoje 1925 m. buvo išleista 
serija pašto ženklų su sportiniais 
vaizdais. Greta su slidininkų, pa- 
čiūžininkų, bėgikų ir fechtuotojų pa
veikslais 1000 kronų vertės pašto 
ženkle randame pavaizduotą skautą. 
Ir šios serijos ženklai buvo pardavi
nėjami 100% brangiau, skirtumas 
ėjo sporto organizacijų naudai.

Skautiškų pašto ženklų yra išlei
dęs ir Siamas. Pirma serija pasirodė 
1919, antra 1920 m. Piešinyje buvo 
tigro galva (Siamo skautų ženklas) 
ir įrašas „Scouts Fund“ anglų ir Sia
mo rašmenimis.

1918 m. du skautiški pašto ženk
lai po 10 ir po 20 hellerių buvo iš
leisti Čekoslovakijoj. Abiejų pieši-

•* nys vienodas — Bohemijos liūtas. 
Laiškus su šitais ženklais adresa
tams išnešioti buvo pavedama skau-
tams, kurie už tai gaudavo pašto 
ženkle pažymėtą sumą.

MIK

Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.
Šiais uždaviniais pradedame naują už

davinių sprendimo konkursą. Konkursui 
skiriamas dovanas paskelbsime kitą sykį.

Konkursas bus vertinamas taškais, 
skirtas dovanas laimės sprendėjai, kurie 
daugiausiai surinks taškų.

Šie uždaviniai taip pat įeina Į garbės 
konkurso uždavinius.

DVIEJŲ KONKURSŲ UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 1(12).

Šachmatų lentoje kiek yra kvadratų?
Užd. vert. 2 taškais.

Neatitraukdami pieštuko nuo popie
riaus, nubrėžkite šią figūrą.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 3(14).

/I h Aušroko iš Kauno.
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Rodyklės kryptimi, praleidžiant vieno-
dą raidžių skaičių, paskaitykit Tautos Va
do posakį. Kas parašyta Morzės abėcėle?

Užd. vert. 2 taškais.
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Užd. nr. 4(15).
S a r adė.

Laiko matui gaidą trauksi —
Moters vardą tuomet šauksi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 5(16).

< Saradė.
Naminiam gyvuliui skiemenį pridėsi, 
Būdamas laive tikrai regėsi.

Užd. vert. 1 tašku.
„SK. A.“ Nr. 9 UŽDAVINIŲ 

SPRENDIMAI.
Užd. nr. 7.

Kaklaryšis bus juodos spalvos.

Užd. nr. 8.

Užd. nr. 9.

Sktn. V. Kizlaičio nuotr.

Užd. nr. 10.
Prekių kainos buvo mažesnės po atpi

gimo.
Pavyzdžiui, prekės kaina 100 litų, kai 

pabrango 110 lt, po atpigimo 99 lt.
Užd. nr. 11.

UŽDAVINIŲ SPRENDĖJAMS.

Kas kiek garbės konkurse už užd. nr. 
nr. 7—11 gavo taškų, bus paskelbta ki
tame „Sk. A.“ nr. Uždavinių sprendimus 
siųsti iki š. m. liepos mėn. 20 d. šiuo 
adresu: psktn. H. Rudzinskui, Š. Joniškis, 
Gimnazija.

MŪSŲ LAUKIA 
STOVYKLA
ALYVOM NUŽYDĖJO ŽEMĖ, 

MUMS DŽIAUGSMĄ SKELBDAMA 

VISUS GARSAS TOLI SIEKIA: 

„GREITAI JAU BUS STOVYKLA!“

VISOS DIENOS — VIEN LAUKIMAS, 

DARBAS SU DŽIAUGSMU IR DAINA, 

SKAMBANČIA, KAIP PADAVIMAS: 

„GREITAI JAU BUS STOVYKLA!“ 

SAVO TRIŪSĄ, SAVO JĖGĄ 

SKIRIAME TAU, SKAUTIJA.

DARBO DIENOS GREITAI BĖGA — 

MUS JAU LAUKIA STOVYKLA!

Giedrė.

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