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NAUJIEMS METAMS
pameskit iš akių, nes kitaip 
galit paklysti ... Jis nuves 
jus į miškus, ten pastatysit 
savo palapines — pagyvensi!, 
grynu oru pakvėpuosit, prisi- 
žiūrėsit gamtos gyvenimui, bet 
ne eksploatatoriaus akimis, 
ir ten apgalvosit savo klausi
mus, — tat bus jums naudin
ga, tuo sustiprinsit skautiškų 
dvasių.

Tos tik klaidos nedarykit: 
nemanykit, kad mes lošiam 
„kareivius“; visi esame laisvi 
draugai, susirinkę į draugoves,

Mūsų Šefo vardu, sveikinu 
jus, skautai, su Naujais Me
tais, mūsų Asociacijai — jubile- 
jaus metais. Birželio 27 d. 
sukaks 5 metai oficialaus gy
vavimo mūsų Paspirt. Dr-jos, 
o metų laike ne vienai mūsų 
draugovių.

Tad, skautai, pasistengkit 
iškelti ko aukščiau mūsų vė
liavų kiekvienas savam mūsų 
Tėvynės kampely taip, kad 
jūsų pavyzdys pritrauktų į 
mūsų šeimynų naujų narių, 
kad jūsų darbuotė patrauktų 
savęsp tėvų, mokytojų ir vi- kad lengviau, linksmiau kiek- 
suomenės palankumų ir, kas 
yra svarbiausia, kad jūs patys 
pasijustumėt esu jauni pilie
čiai — skautais — jauni pa
saulio draugai, kad jūs atjaus- 
tumėt norų ir reikalų būti ak
tyviems, iniciatyvos • pilniems 
ir doriems žmonėms — žmo
nėms pilna to žodžio prasme.

Tam pasiekti Skautingas 
rodo mums kelių, — 4ik drą
siau pirmyn! ~

Tegu mūsų ženklelis bus 
jums keliarodis, — įsigi
linki! į jo prasmę ir ne-

vienas galėtų prisiartinti prie 
tikslo — būti skautu. Mes 
šeimynoje — draugovėje tvar
kai, drausmei palaikyti turim 
vyresniuosius viršininkus ir pa- 
siduodam jiems; gerbiam šitų 
drausmę. Tas gerbimas, mūsų 
laisvės nesuvaržo ir neže
mina nė vieno.

Baigdamas, linkiu jums, 
skautai, pasisekimo visuose 
dalykuose ir geros stovyklos 
ateinančiais metais! . .

Vyr. Skaut.
Vs. Šenbergas.
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Dr. Jurgis Alekna.
De Jurgis Alekna paeina iš Švenčio

nių apskr. Kuktiškių parapijos. Vilniuje 
baigė 11-ųjų gimnazijų, po to Maskvos uni
versitetų, Medicinos skyrių, kurį baigė 1898
mt. Gydytojaujant Vil
niuje, už prisidėjimų 
prie „Varpo“ ir „Liet. 
Ukininko“ buvo ištre
mtas Archangelskan, 
kur prabuvo apie tre
jus metus. 1902 m. 
grįžo Lietuvon ir gy
dytojavo Ukmergėj. 
Tapęs Kauno gub. Me
dicinos Valdybos na
riu, apsigyveno Kaune 
ir nuo to laiko pradė
jo specializuotis ausų, 
nosies, gerklės ligų 
srityje. Ir iki šiolei 
darbuojasi, kaipo žy
miausias specialistas, 
žinomas ne tik Lietu
voje, bet ir užsieniuo
se. Besidarbuodamas 
savo srityje, dėjosi ir 
prie bendro visuomenės 
darbo Lietuvoje. Buvo 
valdybos narys „Dai
nos“ dr-joj, prisidėjo 
prie mūsų laikraštijos: 
„Vilniaus Žinių,“ „Lie
tuvos Ukininko,“ „Vai
ro.“ Kovojo už iš
gavimų Sv. Mikalojaus bažnyčios Vilniuje 
lietuviams ir turėjo del to 1899 metais 
smarkų susirėmimų su Vyskupu Zveravi- 
čium. Visų didįjį karų darbavosi Rusų 
Raudonajame Kryžiuje. 1917 metais daly
vavo 21-oje Lietuvių Konferencijoje Stock- 
holme. 1918 metais, kaipo šiaurės fronto 
tarybos narys, R. Kryžiaus ir vyriausias 
Lietuvių tarybos Rusijoje delegacijos, vedė
jas parvyko Vilniun, kame buvo kooptuotas

Dr. J. Alekna, 
Lietuvos skautų Šefas.

Lietuvos Tarybon. O įsikūrus valdžiai, 
paėmė vidaus reikalų viceministerio parei
gas, kurias ėjo ir antram kabinete. Prisidėjo 
prie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organi-

žavimo. Ir iki šiolei 
yra L. R. Kryžiaus 
vice-pirmininkas.

Dalyvauja Lietuvių 
Moterų Globos Komi
tete, kaipo to komi
teto narys, nuo įstei
gimo tos organizaci
jos, rūpinančios naš
laičiais. Greto to, ji
sai yra vienas įstei
gėjų Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Ban
ko, kuriame sųžiningai 
eina Tarybos pirmi
ninko pareigas. Pri
jausdamas skautų or
ganizacijai, turėjo su
manymų padėti išsiplė
toti skautybei organi
zavus paspirties dr- 
jų. Parvykęs Vilniun, 
surinko prijaučiančius 
ir prisidėjo prie skautų 
Pasp. Dr-jos statuto 
projekto paruošimo. 
Sušauktam susirin
kime projektas tapo pri
imtas, o 1919 m. VI- 27 
d. tapo užregistruotas;

po to dr. Alekna tapo išrinktas Pasp. 
Dr-jos tarybos pirmininku; remiantis įsta
tais kartu eina Liet, skautų Šefo pareigas. 

Čia reikia dar pabrėžti, kad dr. Alekna 
žymiai materialiai padėjo Liet. Skautų 
judėjimui, kaip tai: išleidimu pirmosios 
skautų literatūros ir šiais metais 3-jų tūks
tančių litų paskola (be nuošimčių) užpir
kimui skautams uniformų ir stovyklos 
reikmenų. V. S. V. Š.
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4 Skautų Aidas Nr. 1 (9)

Iš draugiškos Korespondencijos.
IV. Žmogaus būdas (charakteris).

— „Paskutiniame laiške Draugas, kal
bėdamas apie drąsų*), pabraukei vieną mano 
pirmiau nepastebėtą jos sąlygą, būtent, 
drąsos patvarumą, kuris, išmintingumo 
vadovaujamas, būtinai privaląs išsivystyti 
Į nuolatinę dorovę. Juk tai bus ne kas 
kita, kaip charakteris — būdas? Ar ne 
tiesa?“ —

— „Įspėjai, Drauge, kad aš turėjau čia 
omeny tvirtą skauto būdą, pastovią, 
teigiamąją ypatybę, lydinčią žmogų visą 
jo gyvenimą. Del to ir jungiau drąsą su 
kitais trimis dorovės akmenimis: išmintimi, 
teisingumu ir susilaikimu. Tas gi žmogus, 
kursai tvarko visą savo elgesį sulig tam 
tikrų taisyklių, kaip tik ir eina savo būdo 
arba charakterio, lavinimo keliu.

Jau Aristotelio mokinys filosofas Teo- 
fhrastas, IV šimtmety pirm Kristaus, yra pa
rašęs ištisą veikalą, antrašte „Charakteris“. 
Čia jis supranta charakterį kaipo invidu- 
alį drąsos ypatumą, apsireiškiantį praktiš
kame veikime, rašliavoj ar mene. Šito 
veikalo patsai nėsmi skaitęs, bet apie jį 
ir jo turinį sužinojau iš kitų naujesnių 
šaltinių, gvildenančių tą pačią temą.

Kadangi šita tema ir man pačiam ne
paprastai rūpi, taigi mielu noru teikiu Tau 
savo mintis, kurios susikūrė mano galvoje, 
skaitant knygas, prisižiūrint gyvenimui ir 
besigrumiant su savo kai kuriais neigia
mais palinkimais.

Imant charakterį, pilna to žodžio 
prasme, pastebėsime, kad esminė jo žymė 
yra vidujinis vienetumas, pastovumas ir 
sąmoningas, aiškus valios nustatymas. 
Jeigu gi žmogus tampa svetimų įtakų, as
meniško ūpo ar aistrų žaislas, sakome, 
kad toksai individas yra be būdo, be 
charakterio. Taigi charakteris liečia dau
giausia mūsų valią, kuri čia užima vado
vaujamą rolę šituose trijuose sielos reiš
kiniuose (valioj, prote ir jausmuose).

Paprastai skiriame į įgimtąjį ir įgy
tąjį būdus. įgimtojo būdo negalima va
dinti tikrąja to žodžio prasme charakteriu, 
nes jame veikia ne tiek valia, kiek patsai 
prigimimas, rasė, lytis, temperamentas ir 
kitkas.

*) „Skautų Aid.“, Nr. 8, 1923 m. gruodžio mėn.

Dorovės atžvilgiu charakteris skirsto
mas į gerą ir į blogą charakterį. Jeigu 
geras būdas varo vagą neabejodamas tarp 
savo geidulių ir išorinio pasaulio pagundų 
ir masinimo tam tikra išorinių normų 
kryptimi, tai blogas charakteris vodovau- 
jasi nedorais nusistatymais arba nesilaiko 
jokio nusistatymo etikos srity.

Jeigu net ir ginčytumėmės dėlei proto 
nusistatymo vertės, vis tik būdo idealas 
bus geras, aiškiai nusistatęs charakteris, 
nes blogas charakteris iš tikrųjų reiškia 
ne protingos valios vadovavimą, bet pa
vergimą aukštesniųjų sielos pajėgų bet 
kokiai aistrai.

Kadangi mes nepripažįstame didelės 
moralės vertės įgimtajam charakteriui, 
todėl mūsų idealas visados paliks geras, 
sąmoningas įgytasis būdas.

Kadangi vėl nėra nė vieno, net ir ge
riausio, žmogaus, kursai kada nors nebūtų 
atjautęs savyje kokio nors neigiamo pa
linkimo, todėl savaime aišku, kad kiek
vienas mūsų privalo įgyti tinkamą gerą 
būdą. Vienam tas įgijimas eis lengviau, 
kitam sunkiau. Tegu tik tas nenusimena, 
kuriam ne taip sklandžiai eis būdo išdir- 
bimas; juk kas daugiau kainoja — yra 
brangesnis, vertesnis. Taigi ir charakteris, 
į kurį įdėta nemaža sąmoningo darbo, bus 
patvaresnis, brangesnis. Ypač reikia są
moningai lavinti savo būdas tiems, kurie 
yra paveldėję kokius nors neigiamus pa
linkimus.

Čia nujaučiu, kad tuoj paklausi ma
ne: „Kokios gi priemonės tinka būdui 
taisyti?“

Kad tavęs neversčiau naujo laiško 
rašyti tuo paklausimu, šiuo pat žygiu ir 
nurodysiu porį priemonių, kurių naudin
gumą paisai savyje esu patyręs.

1. Visų pirma, turi mums tvirtai 
įsmigti sąmonėn įsitikinimas, 
k a d ga 1 i m e s a v o b ūd ą pakreipti 
gerojon pusėn, nors jis nuolat linktų 
blogom Juk žmogus yra laisvas savo 
valioje, ypač vidujiniame savo sielos gy
venime. Žinoma, čia turiu omeny ne mažą 
vaiką arba pamišėlį, kursai negali reikšti 
savo valios.

4
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2;'Jeigu etiško (doro) charakterio es
mė yra valios pakreipimas į gerąją pusę, 
tai nebūtų nė kalbos apie būdo lavinimą, 
jeigu neturėtumėm aiškių moralių 
taisyklių ir normų, kurios yra lyg 
gairės — keliavedžiai tinkamam būdo nus
tatymui. Tiesa, toms moralėms taisyklėms 
pasisavinti kliudo „kūno filosofija“, kuri 
norėtų atmesti nepatogius jai moralius 
nurodymus, kaipo „laisvės“ pančius, bet 
tuo atveju kūniškoms, chaotiškoms tamsy
bėms esant reikia tik leisti keletas proto 
ir virškūniškų spindulėlių, kaip tuoj mūsų 
dvasios akims paaiškės moralės svarbos 
tiesa, grožis kilnumas ir harmonija.

5. Kadangi doros Įstatymas apsireiškia 
praktiškame gyvenime tik nuolatiniuose 
geruose įpročiuose, gi pastarieji įgijami 
paprastai tik tinkamu auklėjimu, — lodei 
viena svarbiausių būdo lavinimo priemonių 
yra žmogaus auklėjimas. Nereikia 
manyti, kad tik vaikai privalo būti auk
lėjami. Ne, ir suaugusiems yra labai 
pravartu, jeigu iš pusės nusimanančiųjų 
gauname nurodymų ir tėviškų ar draugiškų 
pataisymų, pastabų arba net atatinkamą 
bausmę, ypač tuose doros dalykuose, kurių 
net mes patys negalime ar nenorime pa
stebėti. Žinoma, auklėjimas bus daug 
sėkmingesnis, jeigu auklėjamam šviečia 
gero auklėtojo pavyzdys, jeigu pedagoginiai 
motyvai ir priemonės tiesiog vysto savai
mingumą, savitvardą, kas, kaip matėme, 
sudaro charakterio esmę.

4. Kame trūko tinkamo auklėjimo iš 
šeimos arba mokyklos pusės, tenai susi
pratęs žmogus gali tą spragą užkišti 
savęsauklėjimu. Žinoma, tas savai
mingas tobulinimosi darbas neapsieis be 
savęs pažinimo su visomis savo 
silpnybėmis, trūkumais. Juk, norim ką 
nors taisyti, pradedama nuo susipažinimo 
su visa tuo, kas taisytina. Čia mums, 
skautams, kaip tik yra geriausia proga 
kilniausioms žvalgo ypatybėms pareikšti 
ir joms išvystyti susekant reikiamojo mūsų 
charakterio vylingiausius priešus.

Bet tame ir slepiasi mums patiems 
pavojus, kad mes savo akis vartojame 
dažniausiai tam, kad galėtumėme matyti 
ydas kitų, o ne savąsias. Tačiau praš
matnūs prancūzai ir šitą ypatumą naudoja 
sąmojingai gero būdo vystymui. Žinau 

vieną krikščioniškojo jaunimo organizaciją 
(„Sillon“), kur kiekvienas narys iš gerų 
draugų tarpo, drąsiai sakydamas ir ne
malonią tiesą į akis, pabrėžia draugui 
neigiamąją jo pusę Pasekmės puikiausios, 
nes laisvai susitariant įspėtasis nesijaučia 
nužemintas, užgautas esąs, bet esti dėkingas 
už draugišką patarnavimą. Del to šiandien, 
atgimstant Prancūzijai doriniai, iš jaunes
niųjų pusės taip giriama kilnus, tvirtas ir 
sumaningas „sillonistų“ būdas.

5. Su auklėjimu ir savęs auklėjimu 
jungiasi darbštumas, susilaikymas, 
pakantrumas, gilus religingumas skaus
me ir kiti dori ypatumai, taip puošiantieji 
skautų būdą

Tik neužmirškime vienos svarbios 
pastabos nesvarbiuose dalykuose!

Tie nesvarbūs dalykai, vadinamieji 
mažmožiai, lošia labai svarbią rolę būdo 
lavinime, pav.: užmiršta® grąžinti pasko
lintas paišelis, keletosminučiųpasivėlinimas 
ir t. t. laikoma mažmožiais. O juk, iš tų 
mažmožių susideda mūsų kasdienis gy
venimas. O patsai gyvenimas ar maž
možis? Todėl apsileidęs mažmo
žiuose, laikąs niekais smulkius 
nesąžiningumus, nepunktualumus, 
niekados nesudarys gero, gyve
nimui tinkamo charakterio.

Bet reikia baigti, nes, matyti, jau ir 
vietos stinga popieryje.

Jeigu norėtumei daugiau tuo klausimu 
pasiskaityti, tai rasi nemaža gražių minčių 
ką tik išleistame Smailso veikalėly „Būdo 
įtaka“.

Nors, turinio atžvilgiu, kai kurie maž
možiai, mano nuomone, būtų taisytini, bet 
bendras dalykolšvystymas yra labai gražus, 
ypač, kad veikalas yra išverstas gražia 
lietuvių kalba, prof. Jablonskiui prižiūrint 
(kaina 1 lit.).

Bet daugiausia medžiagos apie charak
terio lavinimą yra peidagogo Pr. Fbsrterio 
veikaluose. Gaila, kad specialiai jaunimui 
skirtieji raštai dar neprieinami lietuvių 
jaunimui, gerai nesusipažinusiam su vo
kiečių kalba. Taigi stropiai mokintis vo
kiškai tuo pačiu bus tai ir būdo lavinimo 
pratimas, kame linkiu tau pasisekimo 
naujuos 1924 m.

M ž n.
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Skautai Lietuvoj.
Kaunas. Tunto štabo sudėtis 1923 m. 

gale žymiai pakitėjo. Nauji nariai, skau
tai: Čečeta Viktoras paskirtas Tunto adju
tantu, vieton pasiliuosavusio paskaut. Ci- 
vinsko, Beresnickis Borisas paskirtas 
ūkio reikalų vedėju ir Girtautas Viktoras 
— švietimo reikalų vedėju. Visi jie pra
dėjo eit savo pareigas nuo lapkričio 23 d.

Vl-oj dr. pasikeitė dr-ė; vieton pasi- 
liuosavusios dr-ės Limantaitės paskirta 
skiltininkė Šikiraitė.

Priimta į K. S. Tuntų nauja „Lapinų“ 
skiltis, paskaut. Grigaičio vedama. Joje — 
9 skautai. Vėliau toji skiltis manoma iš
plėsti į draugovę.

— Rugsėjo 24 d. pasižymėjo „Žirgų“ 
skilties skautas J. Merkinas. Jis, eidamas 
Nemuno pakraščiu, pamatė vidury upės 
menką laivelį, kuriame buvo du mažu, maž
daug 5 metų, vaiku. Vaikai garsiai verkė 
ir šaukė pagalbos. Antroj upės pusėj sto
vėjo būrys žmonių, kurie tačiau nieko ne
darė vaikams išgelbėti. Tada skautas 
J. Merkinas nusirėdęs šoko upėn, priplaukė 
laivelį ir vėliau paskubėjusių dviejų savo 
draugų pagalba ištraukė jį krantan. Vaikai 
buvo išgelbėti.

Tai ir vėl naujas žmonių gyvybės iš 
pavojaus išgelbėjimo atsitikimas Lietuvoje, 
kuriame pasižymėjo skautai. Turėkime 
vilties, kad ir toliau mūsų skautai sugebės 
panašiai patarnauti artimiems nelaimin
guose atsitikimuose. V. C.

Šiauliai. 1923 m. Lapkričio mėn. 
26 dieną suėjo dveji metai nuo XIII „Vy
tauto“ draugovės įsikūrimo dienos.

Sukaktuvėms paminėti XI—24. buvo 
surengtas Gimnazijos Salėje vakaras. 
Vakarė dalyvavo XIII dr-vė, XIV mergaičių 
dr-vė ir „Lapinų“ skiltis. Vakaro pro
grama daugiausia buvo sportinio pobūdžio. 

Tvarka buvo pavyzdinga. Tačiau buvo 
įvykęs vienas nemalonus nuotikis, kai mo
kinys J. Baldauskas, kurs, kaip matyt, 
maža tesupranta apie skautybę, viešai 
scenoje šitame vakare pašiepė ir tuo 
pačiu užgavo skautus. į mok. Baldausko 
kalbą atsakė pask. Baniulis, kursai per
spėjo gerb. Baldauską, kad čia esąs 
vakaras, o ne susirinkimas, ir paprašė 
nusiramini, o tą klausimą pakelti artimiau
siame susirinkime, kame bus galima apie 
tai diskutuoti.

Šiaip viskas darė malonaus įspūdžio. 
Vakaras baigėsi 12 valandą. Visi skirstėsi 
pakilusiu ūpu.

— 1923 m. XII—8 įvyko susirinkimas, 
kame, be skautų, matyt buvo ir svečių. 
Tame susirinkime „Varnėnų skilties sk. 
Adiklis laikė paskaitą tema „Gyvenimas ir 
skautybė“, už ką draug. Stanevičius drau
govės vardu tarė nuoširdų ačiū. Į susi
rinkimą buvo žadėjęs atvykti Baldauskas 
padiskutuoti jo iškeltu sukakt. paminėti 
surengtame vakare klausimu — bet nebe- 
atvyko. Matomai susiprato niekus kalbėjęs.

XIII dr-vės koresp. K-las.
Šiauliai. Pradėtieji 1923 m. rugsėjo 

mėn. 24 d. Šiaulių „Lapinų“ skilties skil- 
tininkų kursai, užsibaigė 1923 m. gruodžio 
mėn. 16 d. Kvotimus į III-jo laipsnio 
skiltininkus išlaikė 6 asmenys.

Ateity manoma, jei bus galimybės, 
skiltį išvystyti į draugovę.

Skili. Ig. Tamošauskas.

Vyriausio Skautininko 
nusprendimai.

Kadangi iki šiol buvusi draugovių 
numeracija sudaro kai kurių neaiškumų, 
dėlei tikro draugovių skaičiaus uždarant 
kai kame draugoves, tai nutariau senąją
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Nr. 1 (9) Skautų Aidas

dr-vių registraciją pakeisti ir registruoti 
vietų eiles sekančia numerių tvarka:

Kaunas:
Berniukų: buvusi:

I draugovė — dr. pask. Civinskas - XV dr,
11 „ — „ Puchertas - IX

111 „ — „ pask. Sokolskis — XVII .
Mergaičių;

1 draugovė — dr. Šikiraitė — VI dr,
Atskiros skiltys:

1 „Žirgų“ skiltis — Vyr. Skil. Berznickas.
11 „Lapinų“ „ — pask. Grigaitis.

Panevėžys:
Berniukų:

1 draugovė — pask. Šležas - VII dr,
II • — skaut. Kott’as - XII
III — dr. Daukas - XXV w

Mergaičių:
1 draugovė — pask. Blynaitė -- Vili dr.

11 — dr. Petkevičiūtė -— —

Mariampolė:
Berniukų:

1 draugovė — dr. Kreivėnas - XVI dr.
II * — „ Navikas - XXVI 99

III — „ Barkauskas - —

Mergaičių:
1 draugovė — dr. Liūdžiutė — XXVII dr.

11 — „ Senkutė — XXVIII ■

Šiauliai:
Berniukų:

I draugovė — dr. Stanevičius — XIII dr.
n 99 — „ Gildė — XIX w

Mergai č i ų:
i draugovė — dr. Veitaitė — XIV dr.

Atskira skiltis;
I „Lapinų“ skil. — pask. Tamošauskas.

Rietavas:
1 dr-vė — IX d r.

I dr-vė —
Vilkaviškis: 

dr. Bačinskas — V dr.

1 dr-vė —
Utena: 

dr. Rukša — XI d r.

I dr-vė —
Anykščiai: 

dr. Leonavičius — X dr.
Kilus neaiškumams del naujės registra

cijos, prašoma apie tai pranešti iki 1924 m. 
vasario 1 d., nes vėliau nebebus priimama 
pataisų.

Vyr. skaut. (pas.) Šenbergas.

Laiškas iš Latvijos.
Ryga, 1923 m. lapkr. 20 d.

Ne labai senai (tai buvo pavasarį 
šių metų) atsirado žmogus, lietuvis, kurs 
labai įdomavosi skautybe. Ir ne vieną 
sykį dirbo skautybės labui. Nors St. 
Burlevičius (taip vadino jaunikaitį, kurs 
rūpinosi skautybe) buvo ne labai liuosas, 
bet vis gi labai gerai mokėjo išnaudoti 
liuosąją valandėlę. Jau pavasarį, 1922 m., 
kad kunigas Juoda vaikis įkūrė „Lietuvių 
Katalikų Jaunimą“, ir St. Burlevičiaus tenai 
netrūko. Jis pasižymėjo savo nenuvarg- 
stančiu darbštumu, nes nesigailėjo nei 
darbo nei laiko, kad tiktai daugiau galėtų 
veikti lietuvių jaunuomenės labui.

Po kelių draugijos gyvavimo mėnesių, 
rudenop, St. Burlevičius rengė sporto sek
ciją. Greitu laiku jaunikaičiai ir panelės 
pradėjo užsirašinėti sporto sekcijom Uoliai 
besidarbuodamas sporto srityje, St. Burle
vičius pritraukė daug sportininkų ir 
sportininkių.

Taip besidarbuodamas, St. Burlevičius 
manė įkurti ir skautų organizaciją prie 
lietuvių katalikų jaunimo „Šviesos“. Savo 
sumanymus jis pranešė draugijos nariams 
ir prašė, kad „Šviesa“ paremtų skautus. 
Tuo būdu St. Burlevičius ėjo prie „Latvijos 
Skautų Centralės Organizacijos“ su pra
šymu, kad jam duotų teisės organizuoti 
lietuvių skautų draugovę. Organizacija 
su tuo sutiko ir priėmė St. Burlevičių, 
kaipo aktyvų narį, kurs ir įkūrė L. S. C. 
O. 64. Lietuvių skautų draugovę. Tatai 
atsitiko 1923 m. gegužės mėn. 17 d., ir 
nuo to laiko St. Burlevičius pradėjo dar
buotis kaipo vado kandidatas, mūsų 
draugovės draugininkas. Netrukus jis, 
išlaikęs vado įžodį, pradėjo organizuoti 
skautus lietuvius. Keletą sykių buvo pa
skelbta laikraščiuose, kad berniukai gali 
prisirašyti prie skautų. Nors aš buvau 
latvių draugovės skautas, vis gi neapleidau 
lietuvių ir ėjau prisirašyti prie jų. St. Bur
levičius labai nudžiugo, matydamas, jog 
lietuvių draugovėje yra ir senesnių skautų, 
kurie su laiku galės būti skiltininkai ir 
mokinti savo skilties skautus.

Pirmasis lietuvių skautų draugovės 
susirinkimas įvyko sekmadienį prieš Sek
mines. Buvome atvykę tiktai keli skautai 
ir keli jaunuoliai, bet vis gi visų skautų
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ir draugininko akyse žibėjo viltis, kad 
mūsų draugovė pakils ir praplis ir galėsim 
susisiekti su Lietuvos skautais — broliais. 
Po savaitės, kada lietuvių skautų įvyko 
sekantis susirinkimas, tai atvyko 11 jau
nuolių, norinčių tapti skautais. Draugi
ninkas St. Burlevičius pranešė mums, jog 
jis važiuosiąs Lietuvon ir atvešiąs mums 
kokių nors žinių apie Lietuvos skautybę. 
Tuo laiku, dalinai apmokinfi jaunuoliams, 
draugininkas pavedė B. Rupšiui, nes pats 
prižadėjo greitu laiku pagrįžti atgal. Sunku 
buvo tuomet, kai reikėjo užsiminėti su 
busimaisiais skautais ir mokinti juos pa
žinti skautybės tikslus, idėjas ir skautų 
pareigas. Mes neturėjome jokių žinių iš 
Lietuvos, kaip ten, Tėvynėje, gyvena 
skautai ir ką gerą veikia. Turėjome visus 
įstatus ir paaiškinimus versti iš latvių 
kalbos. Ką padarysi, vargome kiek galė
dami, bet vilties nenustojome ir platinome 
skautybės idėjas lietuvių tarpe. Aš buvau 
labai užimtas mokyklos darbu, nes turėjau 
baigti 6 šių klasių pagrindinę mokyklą. 
Mokyklon eidamas, vis papasakodavau 
berniukams ką nors iš skautybės ir tuo 
būdu pritraukiau daugiau jaunuolių mūsų 
draugovėn. Užbaigęs mokyklą, pradėjau 
daugiau užsiiminėti su skautais, nes tu
rėjau liuosesnio laiko. Vieną sekmadienio 
ryta mes nutarėme padaryti ekskursiją. 
Jau iš ryto, 9. valandą, mes, du skautu ir 
11 jaunuolių, susirinkome „Šviesos“ drau
gijos bute ir iškeliavome „Karaliaus miš
kan“. Įėję miškan, labai nudžiugome, nes 
tenai manėme suruošią kokius nors įdomius 
žaislus. Saulė karštai šildė, apšviesdama 
visą prigimtį. Dangus buvo apklotas 
baltais debesėliais. Vėversėliai nė nurimti 
nenorėjo tokiu gražiu laiku. Pušys aplink 
mus ūžė ir siūbavo, lyg dainuodamos 
liūdną dainelę. Miške, bežaisdami skau
tiškus žaislus, suvis ir nepastebėjome, 
kad dangus palengvėlę apsitraukia pilkais 
debesėliais, kurie paskui tampa suvis tam
sūs. Galų gale pradėjo lyti, bet ne labai 
telijo, todėl busimieji skautai suvis ne
pabūgo lietaus, nors kai kuriuos gerokai 
išplovė lietus. Visų buvo linksmas ūpas, 
nežiūrint negražaus oro. Skautai buvo 
labai patenkinti naujais skautiškais žai
dimais ir kitais gamtos reginiais. Šiai 
ekskursijai vadovavo skautas B. Rupšys 
ir Budziūnas. Kaipo pirmoji tos rūšies 

ekskursija, buvo ne labai kaip tesutvarkyta, 
bet vis gi buvusieji skautai ilgai jos nepamirš.

Vasaros metu ne visi skautai pasiliko 
Rygoj; vieni išvažinėjo į kaimus, kiti Rygos 
pajūrin, taip kad mūsų draugovė negalėjo 
padidėti. Vasara prabėgo greit. Susi
rinkimus darydavome beveik kiekvieną 
savaitę. Busimieji skautai jau rengėsi 
laikyti tretįjį laipsnį, nes neužilgo turėjo 
būti įžodis. Pasiryžę tęsti darbą toliaus 
mes nenusimenam ir darbuojamės dar 
sparčiau!

Skilt. B. Rupšys- 
Pirmosios lietuvių skautų draugovės 

Latvijoje.

Skautų stovykla centra- 
linėj Indijoj.

Vivian Bose, Hon. Provincial Secretary, 
Boy Scouts, Nagpur, India.

Tikiuos, kad šis papasakojimas apie 
Skautų stovyklą tolimuose kraštuose, pa
čioj širdyj Indijos, dabar, „stovyklavimo“ 
laike, galės užinteresuoti mūsų angliško- 
sius1) skaitytojus. Vienas mūsų brolių iš 
A. S. M.2) yra vedėjas Mangano kasyklų 
šiuose kraštuose; jis pakvietė mus pada
ryti, arba atlaikyti, mūsų kalėdų stovyklą 
netoli jo kasyklų ir atidavė mūsų globai 
viešbutį. Stovykla netoli kasyklų centro yra 
visai jau ne taip blogas dalykas, kaip tai 
skamba. Pirma, kad Mangano kasyklos 
yra ne anglių kasyklos, o antra, kad Kon- 
dri3), į kur mes turėjome eiti, yra vieta, 
visai nepanaši į kasyklų centrą. Vieta 
kaip tik randasi gale didelio miško, kur 
prasideda ilga eilė kalvų. Vieta atvira ir 
graži, nei dūmų nei dulkių nėra.

Šitas vizitas buvo mums kartu pamo
kinimas, kadangi šitie kraštai yra vienos 
turtingiausiųjų šalių „mangano rūdos“ pa
saulyje ir šis kraštas teikia jo visiems pa
saulio kraštams. Mes gi, savo eile, bu
vome irgi pamokinimas vietiniams gy
ventojams. Jie dar niekumet nieko pana
šaus nebuvo matę. Jie negalėjo suprasti, 
kodėl mes* viską darome patys, turėdami

’) ois straipsnis yra verstas iš anglų kalbos, 
(Vertėjo pastaba).

2) Kas reiškia A. 5. M., nežinau; beįmanau, 
kad tai yra sutrumpinimas „Association Scout — 
Mosteria“ — „Skautininkų draugija, asociacija*.

a) Vietos vardas. (Vertėjo pastaba).
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savo globoje tarnus, kuriuos kasyklų au
toritetai mums davė aprūpinti mus pato
gumais; jie negalėjo suprasti būdo skautų 
ir skautininkų, kiekvienų dienų dirbančių, 
kaip jiems rodėsi, pažeminamųjĮ darbų 
šluojant mūsų stovykloje vietas nuo vieno 
galo iki kito ir pašalinant mažiausius ne
švarumus.

Po mūsų „lourt of Honor“ pasiūlymo, 
mes padarėme bandymų vieno naujo iš
radimo, kuris, kaip pasirodę, veikė labai 
gerai: mes virdavome valgį tiktai vienų 
kartų į dienų, bet pilnai pakankamai vi- 

,soms dvidešimt keturioms valandoms. Tai 
taupė mums daug laiko, ir tuo būdu mes 
galėjome atlikti daug dalykų, kurių kitaip 
nebūtume galėję atlikti.

Jau pirma dienų mes pasidalinome į 
dvi partiji, pasivadindami Maharatais ir 
Mogulais, dviem antagonistinėm parti
jom, kurios yra gerai žinomos Indijos 
istorijoj. Kiekviena dienų turėjome žaislų, 
kuriame Mogulai kovojo visokiais būdais 
su Maharatais. Planai didžiausiai daliai 
žaislų buvo taip sugalvoti, kad berniukai, 
pasiskirstę mažomis grupėmis (dviese 
ir triese) ir apsiginklavę tik žemėlapiais ir 
kompasais, turėjo eiti į džungles ir patys 
rasti kelių atgal.

Viena rytų jie buvo išsiųsti su užant
spauduotais4) įsakymais į visokias vietas, 
apie vienų milių atstumo viena nuo kitos, 
tenai jie galėjo „atidaryti“ savo įsakymus 
ir susieiti viename kaimely, apie tris my
lias tolio, ir atsiųsti į stovyklų raportus 
iš ten apie kaimo, jų gyventojų padėtį, 
aprūpinimų vandeniu ir t. t. Kiekviena 
partija turėjo stengtis pasiųsti savo rapor
tus ko ankščiau ir pakely pagauti raportus 
priešingosios partijos.

Kitų kartų mes žaidėme „helio-raiding“5) 
— rūšis vieno geriausių žaidimų — vogi
mas vėliavėlių. Mes pasiėmėme į stovyklų 
„helio“ ir Lueo’s signalines lempas. Kiek
vienų dienų mes signalizavom į mūsų

*) Užantspauduoti“ įsakymai galima atidaryti 
tik tuomet, kada jų nešėjas esti išpildęs nurodymus, 
pažymėtus įsakymo voke; pav., nešėjas turi nueiti 
į kokių nors vietą ir tik ten tegali atidaryti vokų 
su įsakimu. (Vert, past.)

5) „Helio“, rodos, angliškai veidrodį, ar tik
riau sakant, signalinį aparatą, kuris signalizuoja 
veidrodžiu; žodis „raiding“ reiškia užpuolimą, vo
gimą, „Helio-raiding“ užpuolimą, pavogimą veid
rodžių, arba, tikriau, „Helio-aparatų.

Štabų Nagpur’e, „helio“-aparatais arba 
lempomis — atstumo 28 angį, mylios. 
Mes, faktinai, įvedėm taisyklingų skautiškos 
signalizacijos tarnybų (stotį, punktų, skautų 
signalizacijos). Berniukai siuntė žinias savo 
tėvams, o tėvai į stovyklų atsakymus savo 
sūnums. Vienų dienų šis susisiekimo 
įrankis buvo paverstas žaidimu: S. M.6) 
paėmė „helio“ su savim ir bendrais bruo
žais aprašė vietų, kur būtų galima jis rasti. 
Penkiolikai minučių praėjus, kada Mogu
lai jau buvo jiems nurodytoj vietoj, Mahara- 
tai buvo painformuoti, kad grupė Mogulų 
atidarė jų, Maharatų, stovėjimo (stovyklos) 
vietų ir nori signalizuoti apie Maharatų ju
dėjimus į Nagpurų toliau, kad Mogulai 
įtaisė savo „helio“-stotį dviejose myliose į 
vakarus nuo bendros senosios stovyklos ir 
mano pradėti signalizuoti apie pietus. 
Tuo būdu, Maharatai turėjo pasistengi rasti 
Mogulus prieš pusdienį, kad galėtų suvar
žyti jiems signalizacijų į Nagpurų. Abi 
partiji rado viena kitų, kas buvo verta 
pažymėjimo, nes džunglės buvo tankios; 
bet niekas negalėjo rasti S. M. su „helio“ 
aparatu. Grįždami į bendrųjų stovyklų, 
jie išsiplėtė toli po džungles ir praktikavosi 
palaikydami susisiekimų Morsė’s raidyno 
signalais, pagalba švilpukų.

Viena dienų mes nuėjome apžiūrėti 
kasyklos, ko mes niekumet neužmiršime. 
Paprastai, Mangano kasyklos randasi že
mės paviršiuje, bet šios turėjo, be to, dar 
kelias požemines galerijas. Mes turėjome 
nusileist į žemės gilumas, nusileisdami 
begaliniais laiptais, kuriems, rodos, nebuvo 
galo, ir turėdami vienoj rankoj žvakę tam- 
sumoms nušviesti. Kiekvienuose žemes
niuose laiptuose mes jautėmės, kaip pa
sakiška „Alice in Wonderland“, (Alice 
stebuklų žemėje), kuri, krisdama į kurmio 
urvų, manė: „Ar bus gi galas šitam!“ — 
Bet galas tikrai buvo, ir mes ėjome ap
graibydami kelių požeminėse galerijose, 
kurios buvo iškaltos mangano uolose. 
Mes patys sau atrodėme panašūs į kaž
kokius keistus gnomus mūsų žvakių švie
soj. Vieta buvo šlapia ir drėgna, vanduo 
lašėjo iš visur iš uolų, ir mums dažnai 
prisieidavo šokti per mažus požeminius 
šaltinius. Staiga mes išgirdome tamsumoj 
baisų linksmai dainuojant ir ūmai pama-

") Tur būt, sutrumpinimas žodžio „Skout- 
Moster“ — Skautininkas.

9



10 Skautų Aidas Nr. 1 (9)

tėme išeinantį iš tamsumos į mūsų žva
kėmis apviestą vietų, suteptą suodimis 
žmogystą, nešančią ant galvos krepšį 
mangano rūdos. Mes matėme technikus 
laike darbo: jie barškino ir tyrinėjo uolą, 
kad galėtų surasti mangano rūdos gyslą, — 
dinamito patronai buvo priruošti ir savo 
vietuose, kad susprogdintų šitą uolą vaka
re; vakar susprogdintos uolos liekanas mes 
matėm transportuojant. Viskas kartu buvo 
įdomi pamoka, išskaityta, kad pakliūtų 
tiesiog į berniuko širdį, — išskaityta šitų 
žmonių, kuriuos Skautingas išvedė į tikrą 
jų veikimo sferą. Mums pavyko, rodos, 
įnešani savo gyvenimus į fabrikų pramonę, 
pasilikti visgi kupiniems to ūpo džunglėse 
ir tos milžiniškos Dvasios, kuri išplatinta 
visoj gamtoj (po visą pasaulį) ir kuri kalba 
iš visų didelių Dievo tvarinių.

Skautų klausimas tautų 
Sąjungoj.

Tautų Sąjungos 5-tas Komitetas 
1923 m. rugsėjo 28 d. padarė pranešimą 
visuotiname tautų Sąj. susirinkime apie 
reikšmę skautų organizacijos pasaulyje- 
pasaulinei taikai, išsireikšdami, jog skau
tai tai elementas, liuosas nuo pykčio, 
keršto, o pilnas entuziazmo ir gailestingų 
jausmų, ir pažada padėti skautų judėjimui 
pasimainant vizitais, laike kurių stovyklos 
skautai susiartina vienas su kitu, įvairių 
tautų jauunoliai turi progos susipažinti ir 
išmokti viens kitą suprasti, gerbti ir net 
mylėti, neatsižvelgiant i skirtumą kalbų, 
rasės, tėvynės. Vaduojantis 5-to komi
teto pranešimu Tautų Sąjung. visuotinis 
susisirinkimas priėmė šią rezoliuciją:

„Imant domėn patarnavimą taikos 
klausime, kurį gali duoti tarptautiniai ry
šiai jaunuolių grupių tarp savęs, valdžios 
valstybių, įeinąnčių į Tautų Sąj., kviečia
mos teikti šitam klausimui pilną domę 
sulig vertės ir tiekti visus palengvinimus 
kelionei kaip sausuma, taip ir vandeniu 
a) studentų grupėms ir b) skautų ir skau
čių grupėms, prigulinčioms oficialiai tau
tiniai Asociacijai, arba pervažiuojant per 
vieną jų“.

Si rezoliucija buvo vienu balsu pri
imta 1925 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Higienos patarimai.
Kvėpavimas. Jei nori išlaikyti sveikus ir 

tvirtus plaučius, kvėpuok pilna krū
tine ir visada per nosį. Nosyje oro 
nešvarumai sugula ant sienelių ir 
neerzina plaučių; oras, eidamas per 
nosį, sušyla ir šilta srovė patenka į 
plaučius; taipogi oras, eidamas per 
nosį, nedžiovina gerklės, ir todėl 
lengviau kęsti troškulys.

Miegas. Miegok ne daugiau 8 vai. į parą 
ir prie atdaro lango per kiaurus metus 
(pratintis taip miegoti pradėk vasarą).

Gėrimas. Geriamą vandenį vartok virintą 
arba žinomo šaltinio. Nevirintas 
vanduo dažnai esti įvairių ligų prie
žastis. Nevartok svaiginamųjų gėralų, 
nes jie kenkia organizmui ir silpnina 
protavimą.

Rūkymas. Nerūkyk, nes tai kenkia ne tik 
plaučiams, bet silpnina regėjimą, uoslę 
ir skonį.

Akys. Tavo akys brangesnės už knygą. 
Pasisekimas gyvenime daugiausia 
priklauso nuo akių. Taigi kreipk į 
jas dėmesio; 1) Skaitydamas laikyk 
galvą tiesiai. 2) Knygą skaitydamas 
laikyk maždaug per 30 cm. tolumo nuo 
akių. 3) Dabok, kad skaitant šviesa 
būtų gera; jei bus menka ar labai 
skaidri šviesa, greitai nuvargins 
tavo akis. Skaitydamas nesigręžk 
į šviesą bet taikyk, kad šviesa būtų 
iš užpakalio arba šviestų per kairį 
petį. 4) Neskaityk neaiškiai spaus
dintų raštų. 5) Skaitydamas laikas 
nuo laiko duok akims pailsėti, o jei 
nuolatinį darbą dirbi, tai nors ran
komis pridengk akis valandėlei. 
6) Rytą ir vakarą plauk akis tyru 
vandeniu.

Ausys. Skaute! tavo ausys turi būti 
sveikos ir jautrios; taigi saugok jas 
ir nekrapštyk smailiais daiktais, nes 
jos švelnus organas, kuris lengva 
pradurti. Atsiradus ausyje nešvarumų 
atsargiai purkšk ir išplauk jas šiltu 
vandeniu. Vieton vandens galima 
vartoti švarus aliejus.

Dantys. Prie praustuvės pakabink lapelį 
su parašu: 1) Svarūs, dantys retai 
tegenda. 2) Sugedę dantys dažnai 
būna ligos priežastis. Valgio liekanos
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pūdamos gadina dantis, ypatingai 
naktį. Valyk dantis kas rytas ir 
vakaras ir plauk vandeniu po val
gymo. Valymui vartok šepetuką 
ir maltą kreidą. Šepetuką užlaikyk 
švariai; nevartok svetimo šepetėlio. 
Sugedusius dantis plombuok arba 
laiku ištrauk. Kramtyk neskubė
damas, bet tvirtai.

Kojos. Nagus karpyk lygiai, o ne išriestai. 
Sutinusios pūslės nedraskyk, bet, 
aptepęs boro tepalu, apdėk vata. 
Kad neprakaituotų, tepk odą žvak
taukiais arba mišiniu žvaktaukių su 
saliciline rūkštim. Prieš žygiavimą 
irlaike sustojimo plauk kojas vandeniu. 

Rūbai. Rūbai turi būti dukslūs, nevaržyti 
kūno judesių ir turi būti perpučiami. 
Per šalčius dėvėk lengvus, bet šiltus 
rūbus, geriausiai vilnonius.

Skalbiniai. Linų drobės skalbiniai yra 
tinkamiausi kūnui, arba tokie, kurie 
lengvai praleidžia orą. Šaltame ore 
sportuojant galima vilkėti vilnoniai, 
bet reto audimo skalbiniai. Skal
biniai turi būti dukslūs ir nevaržyti 
kūno judesių.

Kojinės. Tinkamiausios kojinės yra storos 
vilnonės, nes oras pasiekia apautą 

. koją ir mažina prakaitavimą.
Batai. Batai turi būti patogūs ir nespausti 

kojų. Siūdindamasis naujus batus, 
matuok koją su stora kojine; oda 
turi būti tvirta ir gana stora. Šlapius 
batus ne džiovink prieš krosnį, bet 
tepk riebalais, kol neišdžius oda. 
jeigu nori turėti neperšlampamus 
batus, tai siūdindamas siūlę tarp pado 
ir priešavo apipilk siuvama derva. 
Padus ištepk kelis kartus mišiniu 
terpatino (štinkspirito) su aliejumi. 
Sporto ir ginklų sankrovose galima 
gauti tinkamų tepalų, neperleidžiančių 

r drėgmės. Poilsio vietoje nuauk batus 
ir apsimauk drobines šlepes.

Kelionėje. Prieš eidamas į kelionę tvirtai 
pavalgyk. Kelionėje negerk daug 
vandens; gerk mažais gurkšniais ir 
neskubėdamas. Geriamas vanduo 
neturi būti šaltas (-Į- 8" C.) Su savim 
turėk vandens arba, dar geriau, vaisių. 
Saugokis poilsio drėgnoje vietoje. 
Nemiegok knūpsčias žolėje. Šiltomis 

, „ dienomis kelionę pradėk ankstį rytą, 

o apie pusiaudienį daryk p-/trauką 
pailsiu! ir pasistiprinimui 4—3 vai. 
Karščiui užėjus atsegk apykaklę, at- 
raityk rankoves, skrybėles nesimauk, 
bet po ja padėk šlapią skepetą. Peršal
ėjus jautriąsias kūno dalis: kai, ausis, 
kaktą, rankas ir kojas, ištepk riebalais. 

Žygiuotė. Kad nenuvargtum taip greit, 
eidamas reguliuok žingsnį. Lygioje 
vietoje neik greičiau, kaip 5 klm. į 
valandą, jei skiltis eina, tai tada 
kas 55 min. ėjimo ilsėkis 5 min. O 
jei dar didesnis būrys žygiuoja, tai 
kas 50 min. ėjimo 10 min. ilsėkitės. 
Per valandą tuomet 4 klm. tenueisi, 
jeigu reikia nukelianti 20 klm., tai 
3/4 kelio nuėjus skirk poilsiui ir pa- 
sistipriniemui 1 vai.

Be vyresniojo leidimo skautai negali at
silikti užpakalyje. Vertė E. P-tė.

įvairenybės.
Naujasai Amerikos Suvienytų Val- 

styjų prezidentas Coolidge, priimdamas 
garbės pirmininkavimą „Boy scauts of 
America“, išsireiškė: „Aš visumet įdoma- 
vaus skautų reikalais ir skaitau, jog tat 
yra pilnai atsakantis būdas pilietiniams pri
valumams išvystyti ir charakteriui išdirbti.

Abu mano sūnu-skautu. Ir ta nauda, 
kurią jie gauna iš to, dar labiau mane 
įtikino judėjimo naudingume“.

Pranešimas.
L. S. A. Vyriausias skautų štabas 

praneša, kad š. m. Velykų laike, manoma 
šaukti visuotiną skautininkų bei draugi
ninkų susivažiavimą Kaune.

Data suvažiavimo bus paskelbta vėliau.
Redakcijos Atsakai.

Petrui B. Tamstos laiško spausdinti 
negalime. Redakcija nemano, kad straipsnio 
autoris „Mes ir Skautai“, kuris yra pa
talpintas jaun. Ateit, organe „Kanklės“ 
Marijampolėj, būtų rimtas ir nors, bent 
kiek nusimanąs tame dalyke žmogus, o 
todėl ir dalyko kelti „Skautų Aide“ nėra 
prasmės.

P. Bitinėliui, Eilutę „Motutei“ nedėsim.
E. P-tei. Tamstos vertimą talpinam. 
Agrastui. „Skautų žvalgybą“ talpinsim
Leidžia — Vyriausias Skautų Štabas,

Redaktorius: Ig. Tamošauskas.
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SKAUTAI!
Skaitykite ir pla
tinkite vienintelį 
skautų laikraštį
'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinmmmiHr

„SKAUTU AIDĄ“
'umfiniiiiiiiiiiiiiiiiiir 

'uiiiiiiiiiiiiniiiiir

„SKAUTŲ AIDAS“ yra oficialis Lietuvos Skautų Asociacijos 
leidinys.

„SKAUTŲ AIDAS“ duoda skautams įvairių žinių ir apibūdina 
skautų veikimų Lietuvoj ir užsieny.

„SKAUTŲ AIDE“ maloniai yra sutikę bendradarbiauti šie 
asmens: kun. VI. Mažonavičius, mokyt, 
p. O. Petrauskaitė — Krikščiūnienė, p. Kar. 
Dineikia, prof. dr. Eretas, mokyt, p. J. Rim
kus ir kiti.

„SKAUTŲ AIDE“ rasite skyrių „Fizinis Auklėjimas“, kuriame 
nuolat apsiėmė dalyvauti p. Kar. Dineika.

„SKAUTŲ AIDAS„ išeina kas mėnuo; didumo 12 pusi.
„SKAUTŲ AIDAS“ kainuoja 3 mėnesiams 90 cnt. Atskiras 

N r. 30 cnt.
„SKAUTŲ AIDO“ adresas: Šiauliai, Dvaro g. 2 (Kareivinės).

šiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Redakcijos ir Administracijos antrašas. Šiauliai, Dvaro gatvė 2 (Kareivinės).
Spaustu.* „Titnagą*" ilaullal Bainyčloa g-»* Ho.1
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