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Skautų Aidas 9 (17)

Apie skilties darbuotės principus.
— „Bet iš tikrųjų stebėtinai jūsų skiltyje 

dedasi, „Juodasai Vilke“,—kalbėjo„Erelių“ 
skiltininkas savo draugui,—aš nesuprantu, 
ką jūs darot, kad niekuomet pas jus ne
atsiranda sunkenybių. Visi jūsų naujokai 
luojaus Įstoję turi visų uniformų, skiltis 
atrodo lyg -būtų seniausia draugovėje; jo
kio trukšmo nedarydami, turite visuomet 
kasoje pinigų.“

Vilkų skiltininkas, paėmęs lazdų, nubrie- 
žė ant kelio raides: „T. P.“ sakydamas 
„Štai kame visa mūsų paslaptis“.

Tiek tegalėjo iš jo išgauti „Erelis“.
Jis nutarė sekti „Vilkus“, kad sužino

jus jų 'paslaptį. Savo patėmyjimų davi
nius jis įrašė į knygutę „Naujų Idėjų“ 
skyriun, kurį paskaitę, rasime:

— 15.X. „Vilkams“ sekasi geriau negu 
mums. „Juodasis Vilkas“ sako „T. P.“ 
Geri skautai. . . Geras sųstatas... —

— 16/X. Radau slaptų „Juodojo Vilko“ 
pasirašytų laiškų, sekančio turinio: „Nau
jokas be lėšų. „T. P.“ aprūpins.—Naujas, 
tai mažas Jonukas, kurio tėvas dabar be 
darbo. „T. P.“? Aprūpins? —

— 22/X. Jonukas davė įžodį, turėdamas 
visų uniformų. Reiškia „T.P.“ jį aprūpino.—

— Jų skilties kasa apmokėjo jų pačių 
stovyklos išlaidas. Vėl „T.P.“? Klausiau 
„Juodojo Vilko“, bet tas atsako tik „T.P.“

— 26/X. Draugininkas mums padarė 
pastabų, kad mes gerų darbelių nedirbam. 
Kur—gi rasti progos ar nors mintį tiems 
darbeliams atlikti? „Vilkai“ ir to ir kito 
turi pakankamai. Juodasis Vilkas kartoja 
vis paslaptingus „T.P.“ reiškia — Tarpu- 
savė Pagelba. Apie tai man pasakė „Juo
dasis Vilkas,“ kurio skilties pasisekimas 
tame slepiasi. —

Ar nesutiksite su tuo, broliai skiltininkai, 
kad skiltyje gera tarpusavė pagelba daug 
sunkumų nugali ir ankštais ryšiais sujun
gia ^skilties skautus; ji laiduoja skilties 
darbuotės sėkmę. Jei skiltyje yra tarpu
savė pagelba,—„Bus gera medžioklė,“ kaip 
skautai sako.

Dabar aš aprašysiu konkrečiai, kaip 
darbavosi Vilkų skiltis.

Jonukas, norįs įstoti naujoku, negalėjo 
nė įsigyti sau uniformos, nė įmokėti mo
kesnio. Dovanoti jam nepasiūlysi, nes 

nepatogu. Išeis iš skilties,—gaila gero 
skauto. Kaip čia iš to išsisukus? Kiek
vienas imasi darbo. Kų nors jam reika
linga atneša, specialistai siuvėjai kų nors 
jam pasiuva, kiti daro jam lazdų, kurpio 1 
sūnus jam pats puspadžius primuša, skil
tininkas gauna jam ženklelį ir tuo būdu 
bendromis pajėgomis skilčiai pasiseka 
įsigyti naujų brolį, kuris nuo kitų nesiski
ria ir ne žino, kad kiti skautai kitaip 
įgyjo sau uniformų.

Jei skautas suserga, jo skilties draugas 
kasdien jį aplanko, rodo jam uždavinius, 
pasakojo kų mokytojas kalbėjo, kad sergųs 
Skautas galėtų sekti mokslo eigų ir neat
silikti nuo kitų. Ir jį lankančiam yra nau
dos. Ačiū geram skiltininkui, kuris daž
nai sergantį aplanko ir aiškina jam antro 
laipsnio progrųmų, skautas kartu su ki
tais suroja išlaikyti kvotimus ir gali kakti 
į stovyklų. Šio tarpusavės pagelbos prin
cipo laikymasis davė vilkams galimybės 
be to dar daug kitų gerų darbelių atlikti. 
Vienas iškėlė gerų mintį, kitas surado 
tinkamas aplinkybes tų mintį įgyvendinti; 
visi noriai ir pakilusiu ūpu organizuotai 
dirb.o Jei įskaityti prie to viso dar jų 
taktų, tai, sakykite, ar galėjo kas nors 
jiems nesisekti?

Bet, broliai, atminkit, kad tarpusavė 
pagelba gera tiktai tuomet, kai ji atlie
kama taktingai, delikatiškai, su džiaugsmu, 
gražiai ir be plepėjimų. Reikia mokėti 
„slėpti liežuvį už dantų“, kitaip ji gali 
nustoti prasmės...

Prie šio straipsnelio, kurį aš radau 
prancūzų laikraštyje „L’e'claireur Unionist“ 
nerėčiau jums, broliai skiltininkai, pri
kergti porų minčių apie skiltį. Skiltis 
tai grupė skautų, gerų draugų, nusistačiu
sių drauge praktikuoti skautybę, tariant, 
užsiimti įvairiausiais žaidimais, rungtynė
mis ir darbais, prisilaikančių skautų įstatų 
dvasios ir pildančių tuos įstatus praktikoje 
Skiltis praktikuoja skautybę turėdama 
tikslų išauklėti skautus dvasiniai, moraliai 
ir fiziniai. Ūžtų savęs auklėjimų pirmiau
siai atsako pats skautas. Labai svarbu, 
kad skautai aiškiai nusivoktų apie savo 
skiltį, kadangi tai yra pagrinde sėkmingos 
darbuotės sąlygą. Gi tai pirmiausiai pri-

2



9 (17) Skautų Aidas 3

klauso nuo skiltininko. Duokite skautams 
suprasti, kad skiltininkas tai ne profeso
rius ir ne viršininkas, bet geriausias drau
gas, kuris išrinktas atstovauti visų skilti 
ir kuris rodo pavyzdį, kaip privalo dar
buotis bendram skilties labui. Paragin
kite skautus prisidėti aktyviai prie skilties 
gyvenimo, nes juo daugiau kiekvienas 

skautas savo skilčiai pasidarbuos, juo 
daugiau jis jų brangins. Neatšaldykit jų 
noro, būkite-draugais, bet ne viršininkais 
ir rodykit gerų pavyzdį—pasisekimas bus 
jums užtikrintas ir jūsų skiltyje bus „Gera 
medžioklė“, ko nuoširdžiai aš ir linkiu 
jums, broliai skiltininkai.

Skautininkas Šenbergas.

Vyriausio o Skautininko Nusprendimai.
1924 met. spalių mėn. 5 d.

Tvirtinu naujai įsikūrusių I Linkuvos 
Berniukų Draugovę, kurios draugininku 
skiriamas Stasys Bačkys. Esančioms 
prie draugovės mergaičių skiltims atsi
skirti ir sudaryti atskirų draugovę, kuri 
bus užtvirtinta patiekus pakankamai žinių 
apie savo veikimą.

1924 met. spalių mėn. 12 d.
1 §•

Tvirtinu naujai įsikūrusių I Rokiškio 
„Živilės“ Mergaičių Draugovę kurios 
draugininke skiriu Liudų Marcijonaitę.

2 §•
P. Simanui Slavėnui leidžiu organi

zuoti skautų draugovę Alytuj.

1924 met. spalių mėn. 18 d.
1 §•

Mažeikių atskirų skiltį skaityti nuo 
šios dienos išplėsta į I-ų Mažeikių ber
niukų draugovę. Draugininkas — Alfon
sas Simanavičius.

2 §.
Šiuo leidžiu organizuoti atskiras skau- 

tų-čių skiltis šiose vietose:
Vilkijoj — berniukų skiltį, skiltininko 

pareigas eiti Dabinskui.
Vilkijoj — mergaičių skiltį, skiltininkės 

pareigas eiti Simonaitytei.
Šeduvoj berniukų skiltį skiltininko pa

reigas eiti Bajoriūnui.
Vyriausias skautininkas (pas.) Šen- 

berga s.

Vyr. Štabo pranešimas.
Šiuo skelbiama žiniai, jog visi norin

tieji steigti skautų skiltis bei draugoves, 
privalo prisilaikyti šių taisyklių:

Asmuo, norįs steigti skiltį, kreipiasi į 
vietoj esantį tuntininkų, ten kur tuntininko 
nėra, tiesiai į Vyr. Štabų. Gavus leidimų, 
organizuojama iš pradžių tik viena skil
tis, kurioj esti ne daugiau 9 asmenų. Kai 
visi naujai įstojusieji po 2-jų mėnesių iš
laiko kvotimus į III-jį laipsnį ir duoda 
įžodį, skiltis tvirtinama, kaip susiorgani
zavusi. Kvotimų laikymo ir įžodžio da
vimo diena išanksto privalo būti pranešta 
Vyr. Štabui. Esant tinkamų skautų, ga
linčių vadovauti skiltims ir norint skiltį 
išplėsti į draugovę, organizatorius išsirū
pina leidimų organizuoti draugovę. Ei
nant ta pačia tvarka visi naujai įstoju
sieji privalo išlaikyti kvotimus ir duoti 
įžodį, kaip ir pirmam atvėjy, ir čia pra
nešama Vyr. Štabui kvotimų ir įžodžio 
davimo laikas, ir po to tik draugovė tvir
tinama; gi prieš tai ji skaitosi organiza
vimosi stadijoj.

Vyr. Štabas laikys sau per taisyklę 
tvirtinant skiltį, sykiu suteikti organizato
riui skiltininko laipsnį, jei pastarasis nėra 
išėjęs iš skautų amžiaus. Tvirtinant drau
govę bus suteikiamas vyr. (skiltininko 
laipsnis, gi paskautininko laipsnis bus 
suteikiamas atsižvelgiant į tinkamų dr-vės 
vedimų, ne anksčiau dviejų mėnesių ir tik 
turint I-jį laipsnį.

Prašant leidimo, reikia prisiųsti trum
pas prašytojo gyvenimo aprašymas, iš 
kurio būtų galima spręsti Įtarp ko kita ir 
apie tai, Jkiek būsiųs draugininkas ar skil
tininkas pažįsta skautybę. Nurodytini taip 
pat skautiškos literatūros šaltiniai, kuriais 
naudotasi. Pageidaujama, kad prašytojas 
būtų jau dalyvavęs skautų organizacijoje. 
Reikia nurodyti taip pat ir trumpų pro
gramų, sulig kurios organizuojamoji skil
tis ar draugovė bus tvarkoma. Prašant

3



4 Skautų Aidas 9 (17)

Vyriausiojo Štabo nurodymų, privalu tik
sliai nurodyti, kas reikalaujama.

Panašių žinių reikia suteikti ir apie būsi
mus skiltininkus, jeigu prašoma leisti 
įkurti draugovę.

Skilties ar draugovės organizavimosi 
metu, reikia kas dvi savaiti siųsti Vyr. 
Štabui įvykusių sueigų programas, pažy
mint, kaip sueigos vyko.

Vyr. S k a u t. Šenbergas.

Pranešimas.
Vyriausias Skautų Štabas praneša tun- 

tininkams bei draugininkams su Ateitinin
kų Centro Valdyba jau susitarus ir 6—7 
(14—15) „Skautų Aido“ numeryje tilpusį 
tuo reikalu aplinkraštį jau veikiant. Ten 
pat tilpęs to aplinkraščio veikmą stabdąs 
pranešimas turėjo būti paskelbtas anksčiau 
negu pats aplinkraštis. Kitaip įvyko per 
nesusipratimą.

Iškiloje.
/

Pasislėpė saulė toli vakaruose
Ir gamtą bematant apklojo naktis, 
Aukštybėn iškilo mėnulis rytuose, 
Nutilo, nurimo gimtoji šalis.

Miške netoliese dar skamba dainelė, 
Plačiai išsisklaisto tarp girių tamsių;
Tai skautai dainuoja-jų skambūs balseliai 
Taip liejas linksmai iš krūtinių jaunų.

Jiems pritaria—čiulba naktinė paukštelė, 
Gražiai ji dainuoja nutupus medy, 
Puiki tai lakštutė sau gieda giesmelę, 
Tai jos balsas skamba tylioje nakty.

Saulutė į dangų jau ritasi, kyla,
Ir apgobia žemę šviesiais spinduliais;
Ir skautai iš guolio palengva jau kyla 
Ir vėl miške klykia balseliais švelniais. 

Svyruonėlis.

Skautų skaitymai.
Mžn.

Pašnekesys prie laužo.
Apie Vilniaus ženklą (50 litų banknoto 

dugne).
— Kas turi 50 litų kišenėje? Nieks! 

Na, tai aš jums tą banknotą parodysiu. 
Ką matote vienoj pusėj?

— Bažnyčią vartuose, apvainikuotuose 
ženklu, kurį mes šiemet gavome Olimpia
dos šventėje; regis, tas ženklas — vadi
namieji Gedimino stulpai. Antroj pusėj 
yra ženklas, kurio nežinoma reikšmė.

— Matau, yra reikalo jums ką nors 
papasakoti, kad mūsų simboliai — žen
klai iš tikrųjų ženklintų simbolizuotus 
brangius mums dalykus.

Užteks šiandien, jeigu jums pasakysiu, 
kad bažnyčia yra tai brangioji mums Vil
niaus Katedra, kurioj palaidotas Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero kūnas. Toliau ma
tyti Gedimino kalnas su bokštu; legendą 
apie tą kalną jūs, tur būt, jau žinot iš 
Lietuvos istorijos.

Iš antros pusės yra herbas, arba žen
klas, Kauno (jautis), Klaipėdos (bokštas 
prie jūros). O vidury? Spėkit!—Vilniaus 

herbas? Kaip jis vadinasi? Nežinot? Kr iš
tolo r a s! Prisižiūrėkite gerai jo išvaizdai. 
Žmogus malonaus veido, vaiku ant pe
čių nešinąs, eina per vandenį su lazda, 
kuri viršūnėje užsibaigia lapuotomis ša
kelėmis.

Gražia Kristoforo legenda ir noriu šį 
pašnekesį užimti. ' Klausykit!

Kanaano žemėje, ties Viduržemio jūra, 
gyveno žmogus, vardu Oferas. Nieks 
apylinkėje negalėjo su juo susilyginti, nes 
jis buvo milžiniško ūgio ir nepaprastos 
jėgos — stiprybės.

Jis labai didžiavosi savo stiprumu; 
vieną sykį tarė jis sau:

— Eisiu sau keliauti po pasaulį, ieš
kodamas galingiausio karaliaus, kursai 
nieko nebijotų, ir nesustosiu, nenusira
minsiu, kolei tokio karaliaus nesurasiu.

Pradėjo tad jis vaikščioti po visus že
mės kraštus ir klausinėti, kame, galėtų 
rasti tokį galingą karalių. Štai jis suži
nojo, kad viename mieste esąs toksai ka
ralius, viešpataująs daugeliui kraštų ir 
žmonių. Kreipiasi į jį Oferas siūlydamas 
savo tarnystę. Karalius mielu noru jį
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9 (17) Skautų Aidas 5

pasisamdė, džiaugdamasis suradęs tokį 
diktų tarnų.

Vienų dienų atsilankė pas tų karalių 
kanklininkas ir pradėjo dainuoti karaliaus 
ir jo artimųjų akivaizdoje. Kada vienoje 
giesmėje kanklininkas paminėjo velnių, 
karalius persižegnojo. Pasirodė, kad ka
raliaus būta jau krikščionies. Kryžiaus 
ženklo Oferas dar nebuvo matęs. Todėl 
jis paklausė karalių: — Viešpatie, kam 
tu darai ant savęs tuodu bruožu?

Karalius nenorėjo nieko atsakyti. Bet 
Oferas nenusiramino ir pareiškė: — Vieš
patie, jeigu tu nesiteiki man to ženklo pa
aiškinti, aš paprašysiu ko greičiausiai 
mane nuo tavęs atleisti.

Tada karalius prisipažino, kad jis žen
klina save kryžiumi visumet, kai minimas 
yra velnias, nes nelaboji dvasia bėga 
nuo to ženklo.

Tai išgirdęs, nuliūdęs tarė Oferas:
— Tiek laiko aš tau tarnavau, many

damas, kad nieko nėra už tave galinges
nio. Jeigu tačiau yra toksai, kurio stipry
bės tu bijai, turiu būtinai jį surasti ir tar
nauti tam, kurs yra galingesnis už tave.

Ješkojo tad jis — ir ilgai ieškojo — 
kipšo, bet nieks negalėjo nurodyti jo bu
veinės.

Vienų kartų joja Oferas per plačių 
girių ir netikėtai susitinka didelį pulkų 
kažkokios keistos kariuomenės. Prieky 
joja juodai apsivilkęs raitelis. Nustebęs 
žiūri Oferas, kaip tasai juodasis raitelis, 
atsiskyręs nuo savo pulko ir prisiartinęs 
prie jo klausia:

— Ko ieškai?
— Ieškau velnio, nes noriu jam tar

nauti!
— Aš esu velnias,—su pasididžiavimu 

rekomenduojasi kipšas.
Pristojo tad Oferas prie velnio ir tar

navo jam ilgokų laikų.
Vienų sykį joja juodu abu vieškeliu, 

prie kurio stovėjo kryžius. Pasisuko tad 
ūmai velnias iš tiesaus kelio į šuntakį.

— Ko, nejoji tiesiai? — pasiįdomavo 
Oferas. Kipšas nenorėjo jam atsakyti. 
Tada Oferas tuoj jam pareiškė:

— Jeigu nenori man atsakyti, tai aš tau 
nebetarnausiu nė vienos dienos. Pris
pirtas nelabasis taip aiškiuos:

— Klausyk! Ar matai prie kelio tų 
kryžių? Prie panašaus medžio Kristus 

buvo prikaltas. Todėl Kryžius yra Kris
taus ženklas. Aš to ženklo labai bijau 
ir priverstas esu visumet jį aplenkti, kuo
met jis pasitaiko man sutikti.

Tada Oferas drųsiai pareiškė:
Jeigu tu bėgi net nuo Jo ženklo, — 

matyt, kad Jis tikrai yra už tave galin
gesnis. Lik sau sveikas, o aš eisiu ieš
koti Kristaus.

Ir nuo tos valandos Oferas keliavo vėl 
vienas po pasaulį ir ieškojo Viešpaties 
Jėzaus Kristaus.

Pasitaikė Oferui susitikti su vienu se
niu atsiskyrėliu. Kai pastarasis užgirdo, 
kad Oferas nori Kristui tarnanti, papasa
kojo jam apie galingųjį dangaus Karalių 
ir apie didelį atlyginimų — užmokesnį, 
kurį gauna iš Jo Jo tarnai ir prieteliai.

Oferui tat, patiko ir jis pasižadėjo uo
liai tarnauti tam didžiajam karaliui.

(T. B.).

Pirmoji dovana.
(Apsakymėlis iš skautų gyvenimo).

Skautas Jurgis, vos akis praplėšęs, iš
šoko iš lovos ir, priėjęs prie lango, jį 
pravėrė. Diena turėjo būti graži, nes ant 
dangaus nesimatė jokio debesėlio, o sau
lutė atrodė linksma ir šilta. Jurgis labai 
tuo apsidžiaugė, nes šiandien Šv. Jurgio 
diena, skautų patrono šventė. Tai yra 
metinė skautų šventė ir todėl visi skautai, 
vos atsikėlę, tuojau stengiasi sužinoti, ar 
graži bus diena. Jurgis uždarė langų ir 
pradėjo taisytis. Jis jau išvakaro išvalė 
savo uuiformų, ir todėl ramiai ruošėsi 
į paradų. Apsitaisęs, jis pamažu, kad 
nepažadinus miegančios motinos ir sesers, 
nuėjo virtuvėn užkurti virdulį. Po to pa
ruošė pusryčiams stalų, apruošė liuosus 
kambarius, nuėjo krautuvėn parnešti pieno 
ir duonos, ir pastatęs ant stalo verdantį 
virdulį, nuėjo žadinti motinų ir seserį.

Netrukus jie visi gėrė arbatų. Jurgiui 
uniforma labai tiko ir net jo sesuo pra
dėjo jam pavydėti: ji žiūrėdama į Jurgį, 
tarė: „Ot tai frantas!“ Jis dar tik vakar 
išlaikė kvotimus į antrųjį laipsnį ir įgavo 
senai laukiamos teisės dėvėti kaklaraištę 
ir ženkliukų. Jis vakar davė taip pat ir 
įžodį. Pavalgęs, Jurgis išvyko į sueigų,
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nors buvo dar tik 8 valanda. Nusileidęs 
nuo kalno, jis priėjo prie traukinėlio, bet 
pasvarstęs, nutarė pinigus taupyti ir ėjo 
pėsčias.

Kurį laikų jis ėjo nuleidęs galvą ir 
manė: „Šiandien visi skautai, einant mū
sų papročiu, turės prisisegę gėlėlę, gi aš 
neturiu... Kur man čia gauti nors vieną 
gėlelę? Miškan eiti vėlu... o nupirkti—ne, 
netinka... Taip nusiminęs beeidamas jis 
užgirdo, kad kažkas sušnabždėjo jam į 
ausį: „Skautas niekuomet nenusimena. 
Budėk!“ Jurgis sustojo ir apsidairė, bet 
nieko arti nesimatė. Paėėjęs kiek, vėl 
atsigrįžo, ir netikėtai pamatė prie tvoros 
mažą verkiantį vaikelį. Jurgis tuojaus prie 
jo pribėgo ir paklausė: „Ko tu verki? 
Kas tave nuskriaudė?.. Nebijok manęs“, 
bet vaikinas, baimingai į jį pažiūrėjęs, 
pradėjo dar labiau verkti. „Bet kas tau 
yra? Ko verki?“ klausinėjo Jurgis, „Ne
verk, aš tau padėsiu“... Su dideliu vargu 
pasisekė Jurgiui jį nuraminti. Vaikas pra
dėjo verkšlendamas pasakoti: „Ma...a...ne 
ma...ma siu...u...ntė pi...e...e...no...,o... aš 
nupi...i...r...kau, o pikta...a...s vaikas...s 
mane...e... pastū...ū...mė ir aš parkri...i...t.. 
.ę...ę...s s... sudaužiau puodynę...ę,.. ir 
įsi...i...pio...via...u...u ranką. Aš bijau eiti 
namo, ma...a...ma net...turi pinigų ir 
ma...a...ne ba...ars... Jurgis pažiurėjo į juo
das vaiko rankas ir pamatė jog jo deši
nioji ranka gan smarkiai stiklų supjaustyta. 
Kadangi jis visuomet turėjo su savim 
mažą vaistinėlę, tai nuplovęs sužeistąją 
ranką artimo šulinio vandeniu, ją patepė 
jodu ir perrišo.

Vaikas, matydamas, jog Jurgis „geras“, 
nustojo verkti. „Dabar tu gali eiti namo, 
pirštas greitai užgys“, pasakė Jurgis. 
„Ne, neisiu. Bijau, aš neturiu pieno ir 
vaikas pradėjo verkti. „Palauk, sušuko 
Jurgis“ neverk. Pas mane yra dar pinigų, 
aš tau nupirksiu pieno ir parnešiu namo. 
Gerai?“ Pasakyta—padaryta. Po valandė
lės, nešdamas pieną ir vesdamas vaiką, 
Jurgis ėjo į jo namus. O ten jau buvo 
pradėję nerimauti. Bet štai duryse pasi
rodė kaltininkas su kaž—kokiu vaikinu. 
Jurgis trumpai apsakė, kas atsitiko sujos 
sūnumi ir, mandagiai atsisveikinęs, norėjo 
išeiti. „Klausyk vaike, aš esu neturtinga 
ir negaliu jums niekuo atsidėkoti už tai 

ką jūs mano sūnui padarėte. Aš našlė, 
mano vyras žuvo ties Giedraičius. Jokios 
pašalpos negaudami, mes gyvenam tik 
tuo, ką mums uždirba mano duktė. Bet 
štai ir ji“... Tuo laiku į kambarį įėjo 
jauna, graži mergaitė. Bet Jurgis atsakė, 
jog jis skautas ir jokio atlyginimo neims, 
nes geri, darbai tai yra jo, kaipo skauto, 
kasdienė pareiga.

Tai pasakęs, norėjo išeiti. Bet mergaiė 
jį sulaikė: „Man brolis pasakojo kaip jūs 
jam padėjote. Jūs padarėte tikrai skautišką 
darbą. Aš negaliu Jūs kuo nors brangiu 
apdovanoti, bet aš turiu vieną gėlelę, kurią 
labai myliu, šiandien ją aš jums ir dova
nosiu. Juk einant skautų papročiu, Jūs pri- 
valoie prisisegti sau gėlėlę. Jurgis dar ne- 
smojo pasakyti: „Ačių, nereikia,“ kaip ji, 
nuskynusi gražią tulpę prislėgė jau ją jam 
prie krūtinės. „O dabar skubėkite, nes 
dar pasivėlinsit.“ Jurgis padėkojo ir lin
ksmas skubėjo sueigon. Kai jis atėjo 
kieman, visa draugovė jau buvo susiri
kiavusi ir pasiruošusi žygiuotėn.

Jis priėjo prie draugininko atsaliutavo. 
Draugininkas užklausė: „Tu pasivėlavai 
trims minutėms. Kodėl?“

Jurgis linksmai atsakė, kad tam ne jis 
kaltas.

„Na, tai eik į savo vieią, bet pasakyk, 
kur gavai tokią puiką gėlę?“

„Tai pirmoji mano dovana“, atsako Jur
gis.

Paradas pavyko. Gražus oras jam 
daug padėjo. Skautams einant gatve, iš 
žiūrinčiųjų minios pasigirdo vaikiškas bal
sas: „Ančia... štai jis. Ei skautai! Aš 
čia... žiūrėk!“ Šaukė ir mojo ranka kaž
koks vaikas. Skautas Jurgis kaip tik 
ėjo pro klykiantį jį. Jis pažino šio ryto 
savo naują pažįstamą, su kuriuo buvo 
drauge jo sesuo. Jis jiems linksmai nu
sišypsojo. Skautams praėjus, vaikas, 
traukdamas už rankovės savo seserį, 
šnibždėjo jai: „Ančia kai aš būsiu didėlis, 
aš būtinai tapsiu skautu. Gerai“?
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Skautams
Prancūzų skautų Unionistų tautinis ko

misaras duoda skautams sekančius pata
rimus:

1) „Sakykite visumet atvirai savo skil- 
tininkui ką jūs manote ir visumet įneškite 
skilties gyveniman naujų projektų ir išra
dimų“.

2) „Statykite skilties gyvenimų, auk
ščiau už savo asmeniškus įgeidžius; ge
riau, kad dalykai būtų išpildyti ne visai 
taip, kaip jus manot, negu visai nebūtų 
įgyvendinti.

3) „Gerbkite savo skilties vardų; kuo- 
uoliausiai prisidėkite prie skilties gyve
nimo, pridėkite savo triūso sustatant skil
ties „aukso knygų“, kurioje aprašomas, 
braižiniais iliustruojamas ir dainomis pa
gražinamas jūsų skilties gyvenimas; rin
kite taip pat visa tai, kas rišasi su jūsų 
skilties totemu.

4) „Būkite išradėjais ir raskite būdus 
naudingai praleisi! laikų su jūsų skilčia, 
siūlikite naujų žaidimų konkursams, nuro
dykite būdus, kaip padidinti žinias iš spe
cialybių ir ypač ieškokite naujų kelių pil
dyti skautų įstatus“.

Man rodosi, kad prie šitų 4 patarimų 
galima pridėti dar vienų, būtent:

5) Atminkite, kad jūs esate savo skil
ties pasisekimų kalviai, kad jūsų skiltis 
bus tokia, kaip patys jus jų pastatysite, 
ir kad tai priklauso tik nuo jūsų skilties 
narių bei nuo jūsų skiltininko.

Surinko S.
Kelkis anksti. Geriausias darbui 

dienos laikas — rytas; visi skautai ke
liasi anksti. Nedaug nuveiks tas jaunuo
lis, kuris verčiasi ant kito šono, tuo 
tarpu, kada saulė šviečia kambary.

Jau pati gamta verčia keltis kiekvienų 
gyvį rytų.

Skautas, įpratęs anksti keltis, juoksis 
iš savo draugo, „pašokančio iš patalo“ 
dešimtų valandų.

Visi didieji pasaulio žmonės keldavosi 
anksti ir dirbdavo dažniausia prieš pus
ryčius. Karolis Didysis, savo laikų ge
riausias skautas, keldavosi tuoj po pu
siaunakčio, o Velingtonas, kuris, kaip ir 
Napoleonas, miegodavo medžioklės lovoj,

patarimai.
sakydavo: „Kai nori apsiversti ant kito 
šono, tai ženklas, jog laikas keltis“.

Jei kasdien atsikelsi viena valanda anks
čiau, tai per mėnesį sutaupysi 30 vai., o 
per metus 365 valandas, arba 30 dienų, 
reiškia gyvensi 13 mėnesių, o kiti tik 
dvylika! 1 Surinko Petras B.

Dabokite Švaros. Kariaudami Pie
tų Afrikoj anglai, nustojo daugelio žmo
nių, kurie žuvo del žaizdų bei ligų, Ja
ponai, bekariaudami su rusais, beveik vi
sai nenukentėjo nuo ligų, o ir mirimų 
nuošimtis, palyginti, buvo mažas. Kuo 
tat išaiškinus?

Anglai per daug nekreipė dėmesio į ge 
riamųjį vandenį, gi japonai blogo vandens 
negėrė, bet visumet virintų vartodavo; 
anglai daug daugiau vartojo maistui mė
sos, negu japonai, o taip pat nedaboja 
švaros, dažnai nesiprausdųvo, retai te
skelbdavo skalbinius; pagalios, sunkiai 
gaudavo gero vandens. Japonai — prie
šingai, pasižymėjo ypatingu švaros pa
mėgimu ir stengės būti švarūs net sun
kiausiose valandose, kasdien maudyda- 
miesi ar bent prausdamiesi. Naudojimas 
to, kų seniau patyrė, nenuėjo niekais: 
didžiuliame kare abi pusi išmoko kreipti 
daugiau dėmesio į armijos higienų, gi ir 
karo pažanga buvo milžiniška.

Jei sužeisti nešvarų pirštų, tai galima 
tikėtis, prisimesiant karštį. Žaizda neuž- 
gys ir gali būti gana pavojinga, bet jei 
prieš sužeisiant jis bus nuplautas, tai be 
abejo žaizda greitai užgys. Tų patį ga
lima pasakyti ir apie žaizdas, įgytas karo 
lauke:jos esti pavojingesnės nešvariems.

Kūno švara daro įtakos į kraujo švarų. 
Japonai sako, kad gimnastikos ir kitų fi
zinių mankštų nauda pusiau sumažėja, jei 
po kiekvienos mankštos nesimaudoma. 
Ne kasdien galima maudytis, bet užtat 
kasdien galima išsitrinti šlapiu rankšluos
čiu, o nesant vandens — bent sausu.

Taip pat privalu daboti ir dėvimų dra
bužių bei skalbinių švaros; prieš apsivel
kant, reikia juos lendrele išdulkinti.

Norint būti tvirtam ir sveikam reikia 
turėti gyslose tyras ir sveikas kraujas. 
Tat priklauso nuo gilaus kvėpavimo ir 
nuo reguliario pilvo veikimo. Jei pilvas
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silpnai tevirškina, pakanka rytmetį prieš 
valdysiant išgerti stiklas vandens, o va
kare prieš gulsiant padaryti keli „liemens 
mankštos“ judesiai ir visa bus gerai. 
Niekad negalima pradėti darbo suvis ne
valgius; kas nors reikia duoti skilviui, 
kad ir stiklinė karšto vandens.

Niekad nesimaudyk tuoj pavalgius—nuo 
to dažnai gaunama narių apmirimas, ir 
greit galima nuskęsti.

Tabokas ir alkoholis kenkia kū
no ir sielos sveikatai. Tad didelio dėme
sio privalo kreipti skautai į dešimtojo 
įstato antrųjų pusę: „Skautas negeria ir 
nerūko“. Tiesa, Anglijos skautai savo 
įstatuose šio punkto neturi, bet Angluos 
ir be to jaunikaičiui įstatymai draudžia 
gerti ar rūkyti. Skautybės Įkūrėjas visu- 
met buvo blaivus ir kiekvienam žingsny 
nurodinėja šių nuodų kenksmingumų.

Surinko Petras B.

Skauto patvarumas. Vienas in
dėnų skautų sirgo cholera ir gulėjo ligo
ninėje. Gydytojas jo slaugytojui įsakė 
šildyti jo kojas ir trinti kūnų: tai esanti 
vienintelė pagalba palaikyti kraujo apyta
kai, palaikyti ligonies gyvybei, Vos at
sitolinus gydytojui indėnas, metęs savo 
darbų, atsitūpė aslos kerčion pypkės už
sirūkyti. Nelaimingas ligonis matė, kaip 
nedorai indėnas elgėsi bet, negalėdamas 
kalbėti, neįstengė jo priversti pildyti gy- 
gytojo įsakymų; jis nesikarsčiavo, bet 
pasiryžo būtinai pasveikti jr atkeršyti ne
doram tarnui. Pasiryžo ir pasveiko.

Skautas niekad ne privalo ?karščiotis. 
Nesikarščiavimo dėka, jisai sunkiausiose 
apystovose, kai, rodos, visa bus prieš jį, 
ras sau išeitį. Tai yra" priemonė drųsai, 
kantrumui ir jėgoms sujungti į vienumų.

Skauto šypsą. Ligoti žmonės maža 
tesišypso. Juokitės kiek tik galėsite, o 
pamatysite, daug geriau besijaučių. Kur 
begalėdami linksminkite ir kitus; tatai 
jiems geron pusėn eis. Jei pajutai skau
smų ar liūdesys kamuoja, — nusišypsok, 
ir pamatysi, kad bus geriau. Skaitydami 
apie žymius skautus, mes visumet patė- 
mijame juos buvus linksmais žmonėmis. 
Skautybės Įkūrėjo veido šypsą niekumet 
nebuvo apleidusi, užtat Jisai ir sunkiose 

valandose sugebėjo savo pavaldiniuose 
palaikyti ūpų, priduodamas jiems energijos, 
pasitikėjimo vadu ir savimi.

Surinko Petras B.

Uždavinys.
Turguje.

Tūlas kaimietis atnešė turgun parduoti 
keletu ančių. Atėjo virėja, kuri nupirko 
jam visų ančių pusę. Nudžiugęs, kad 
jam gerai sekasi, kaimietis pridėjo virė
jai nemokamai dar pusę anties. Po to 
atėjo kitas pirkėjas, kuris taip pat pano
rėjo pirkti pusę likusių ančių ir kuris taip 
pat gavo nemokamų anties pusę. Galų 
gale atėjo trečioji pirkėja, kuri pirko pusę 
likusių nuo pirmų dviejų pirkėjų ančių ir 
gavo taip pat pusę anties nemokamai, 
nes doras kaimietis nenorėjo ir jos skriau
sti. Po to kaimietis linksmas keliavo 
namo džiaugdamasis, pardavęs greitai ir 
neturėjęs reikalo žudyti ančių, jas dalant, 
nes vises jos buvo parduotos gyvos.

Kiek ančių nupirko kiekvienas pirkėjas?

Juokai.
Kaip dangun patekti.

Gydytojas, būdamas viename miestely, 
užklausė vilkiuko:

„Pasakyk, man, Jonuk, kas reikia da
ryti, kad dangun patekus?“

— „Mirti“, p. Gydytojau!“
— Visai teisingai sakai, bet kas prieš 

mirsiant daryti?“
— Reikia susirgti; o paskui pakviesti 

Tamstų, p. Gydytojau!“ atsakė Jonukas.

Fenomenas.
— Jurgi! Ar žuvys greitai auga? —
— Kai kurios labai greitai; pavyzdin, 

mano draugas nesenai sugavo vienų to
kių, kurios vis užauga 5 cmtr., kaip tik 
jis ima apie tai pasakoti. „L. U.“ — Š.
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Iš Skautų gyvenimo.

Skautai užsienyje.
Amerika.Niekurnėra skautybė tiek išsi

plėtojusi, kiek Amerikoje,kurioje nuo skautų 
organizacijos kūrimosi pradžios, tarinat, 
nuo 1910 mt. iki šių dienų jos eilės pe
rėjo virš 1.500.000 skautų, kurių 458 as
mens dar iki 1921 metų gavo medalius 
už gyvybės išgelbėjimą. Organizacijos 
pryšakyje yra t. v. Tautinė Taryba, ku
rion įeina tarp ko kita ir Amerikos pre
zidentas. Skautus globoja ir remia ne 
tik valstybė, bet ir visuomenė, tiek finan
siniai, tiek moraliai. Nenuostabu tad, kad 
šiemet Jamboree Danijoje Amerikos skau
tai buvo patys pirmieji skautiško išsilavi
nimo atžvilgiu. K. K.

Vengrija. Skautų judėjimas prasi
dėjo 1913 m. Pradžioje ten gyvavo dvi 
lygiagretės organizacijos, kurios 1917 m. 
susijungė į vieną. Didysis karas turėjo 
įsravos ir Vengrų skautų judėjimui, ku
riam kiek pakenkė. Dabar vengrų skau
tų organizacija atgyja, darbas eina spar
čiai pirmyn. Ten yra apie 5000 skautų, 
120 draugovių, kurių 10 draugovių — 
mergaičių. K. K.

Čekoslovakija. Šiuo metu Čeko
slovakijoj yra 600 skautų draugovių, ku
riose apie 19.000 skautų. Skaučių yra 
120 draugovių, apie 3000 skaučių. Be to 
50 būrių su 1000 vilkiukų. Olt skautų 
(turbūt vyresniųjų skautų) 50 draugovių 
su 1000 skautų. Vadų ir bendradarbių 
apie 2000. „U. W.“ — P. B.

Skautai Lietuvoje.
Kaunas. Į Lietuvos Universitetą šie

met įstojo keliolika skautų. Grigaičio, 
Civinsko ir Kazakevičiaus iniciatyva stei
giama „Studentų skautų draugovė“. Tuo 
tikslu buvo sušauktas steigiamasis susi
rinkimas ir yra paduotas Universiteto Se
natui prašymas užtvirtinti draugovės įsta
tus. Prašymą pasirašė 14 studentų skau
tų. įstatus užtvirtinus, bus išrinkta val

dyba, parašytas statutas, įsigyta vėliava 
ir galbūt uniforma, tariant, draugovės 
išorinis sutvarkymas bus panašus kitų 
studentų korporacijų sutvarkymui. Tik
slas panašus L. S. A. skautininkų sąjun
gos tikslams. Vyriausiojo Skautų Štabo 
draugovė nepriklausys, kaip nieko nepri
klauso ir kitos studentų organizacijos.

— Kauno skautų tuntininkui skautininkui 
Mačiuikai atsitiko nelaimė. Tą patį rytą, 
kada mūsų skautai grįžo iš Danijos, 
drauge su kitu lakūnu Mačiuika kilo ero- 
planu nuo Kauno <aro erodromo. Vos 
kelias dešimtis metrų tepakilusi virš že
mės mašina nukrito apačion ir sudužo. 
Abu skridusiu lakūnu tapo sunkiai sužei
stu. Virš mėnesio išgulėjęs ligoninėje, 
Mačiuika, sunkiau sužeistas nei jo drau
gas, pasveiko, apvildamas tuo būdu gy
dytojus, kurie iškarto buvo spėlioję jį 
mirsiant. Dabar jis išvažiavo porai mė
nesių atostogų, kurias jis praleis tyrinė
damas istorines Lietuvos vietas. Tunti- 
ninko pareigas laikinai eina paskautinin- 
kas Čečeta.

Naumiestis, Šakių apskr. Mūsų gim
nazijoj iki 1923 m. rudens skautybė buvo 
visiškai nežinoma. Tik rudenį persikėlus 
iš Mariampolės gimnazijos į Mokytojų 
kursus III-jo laipsnio skautei J. Barniškai- 
tei, paskleidė mokinių tarpe skautybė. 
Skautybė daugiausia susidomavo mergai
tės. Tuoj susiorganizavo pirmoji skiltis 
ir J. Barniškaitės vadovaujama, pradėjo 
rengtis į III-jį laipsnį. Padavėme gimna
zijos Direktoriui įstatus, kuriuos užtvirti
no ir po to jau veikėme viešai.

Po Kalėdų dar atsirado daug mergai
čių, norinčių įstoti į skautų organizaciją. 
Tokiu būdu susidarė penkios skiltys, ku
rios sudarė „Rūtos“ draugovę, vadovau
jamą J. Barniškaitės.

1924 met. kovo mėn. 1 d. draugovė, 
padedama Gimnazijos Direktoriaus, p. 
Barniskio, kurs apsiėmė būti mūsų glo
bėju, suruošė vakarą, kurs gan gerai pa-
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vyko ir davė 126 litus gryno pelno. Tu
rėdami lėšų, Įsitaisėm draugovės vėliavą, 
ir jau 15 d. gegužės mėn. su savo vė
liava priešaky, viešai demonstravom greta 
Saulių, Pavasarininkų ir kitų organiza
cijų.

Ligi mokslo metų pabaigos, dvi skiltis 
pasiruošė į III-jį laipsnį, išlaikė kvotimus, 
o viena jų davė įžodį. Pavasarį padary
ta gan didelė pažanga sporte.

Šiais mokslo metais darbas jau prasi
dėjo ir visiškai įstojo į normales vėžes ir 
sėkmingai eina. Jau padaryta keletas 
draugovės ir skilčių sueigų, kuriose lai
komos paskaitos ir nagrinėjami įvairūs 
klausimai. Kiekvieną dieną vadovaujant 
p. Barniškiui daroma gimnastika ir spor
tas.

Dabar dalis skaučių ruošiama į II-jį 
laipsnį, nors stoka žinių ir literatūros la
bai trukdo darbą, bet, norui esant, nors 
ir pamaži, savo tikslą tikimės atsiekti.

Labai apgailėtina, kad mūsų berniukų 
tarpe nesusiorganizuoja skautų skiltys, 
nors yra ir du skiltininku, prisiruošusiu 
Kaune, Velykų atostogų metu, Ateitininkų 
skiltininku kursuose, ir norinčiu tapti 
skautais. P-tė.

Rokiškis. Laikas bėga ir niekas ne
lieka nepakitėjęs. Otai kad ir Rokiškio 
draugovėje: anksčiau tik vienas, kitas 
giliau skautybę tepažino, šiandien jau tu
rime devynius berniukus išlaikiusius į III-jį 
vieną į II-ji ir vieną i I-jį laipsnį. Darbas 
eina sėkmingiau. Išlaikę egzaminus, da
vėm įžodį. Įžodžiui duoti suėjom į baž
nyčią, kur mūsų kapelionas pešventė vė
liavą ir pasakė gražų, tam pritaikintą pa
mokslą. Po to jau davėme įžodį. Tai 
buvo labai jausminga valanda. Lyg ko
kie senovės riteriai kiekvienas mūsų pa
kėlė aukštyn dešinę ir iš kiekvieno krū
tinės išplaukė pasižadėjimas, kad jis bus 
žmogus, kokio Dievas, tėvynė ir žmonija 
laukia. Baigėm. Nuskambėjo žodžiai, 
tačiau jausmas, kurį tada įgavome nemirs 
niekuomet. Rodosi taip nesenai buvo 
pirmutinė draugovės sueiga, o štai nuo 
to laiko ir metai praslinko. Metinėms 
įsikūrimo sukaktuvėms pažymėti surengėm 
literatūrinį vakarėlį. Buvo vaidinama 
mūsų draugininko A. Deksnio parašytas 
scenos veikalėlis iš skautų gyvenimo, 
vardu „Garbingas Smūgis“.

Š. m. birželio 7, 8 ir 9 d. padarėme 
iškilą į Brizgių kalną (apie 20 kil. nuo 
Rokiškio). Abi nakti praleidome savo 
palapinėse. Stovykloje atlankė mus so
džiaus jaunimas. Matyt jiems buvo labai 
nuostabus mūsų gyvenimas palapinėse; 
jie žiūrėjo į mus lyg mes būtume kokie 
Afrikos negrai. Iškila buvome nepapras
tai patenkinti. D-vės koresp. J. P.

Mariampolė. 11 d. spalių mėn. 7 v. 
v. įvyko Mariampolės tunto skautų vaka
rėlis. Suvaidinta Moliero „Vestuvės per 
prievartą“. Be to buvo skaučių gimnas
tika, keturių skaučių sudainota trys dai
nelės, komiškos „laidotuvės“ ir gyvasis 
paveikslas. Vakerėlį baigė šokiai ir žai
dimai. Grojo N. pulko orkestras. Tarp 
svečių buvo 17 Vilkaviškio tunto skaučių 
ir Vilkaviškio skautų globėjas p. Varanka.

Bendrai imant, vakaras pavyko.
K. Sid.

Mariampolė. 7 d. spalių mėn Rūtos 
dr-vė darė iškilą, į kurią buvo kviesti: 
svečių, Globėjas, Tantininkas ir įvairių 
dr-vių skaučių bei skautų. Iškila buvo 
gana įdomi. Šiemet mirtos dr. Saulutės 
skilčiai prasidėjus draugovės bei skiltis 
ėmėsi daryti panašias, šiek tiek savo rūšies 
iškilas. Tenka pasidžiaugti, kad mūsų 
skautai bent kada ne kada susivokia iš
eiti iš numylėtų miesto gatvių į tyrą orą. 
Čia gera ir tatai, kad tose iškilose esama 
šokios tokios tarp skilčių konkurencijos, 
kiekviena skiltis ar dv-vė stengiasi įvai
riau bei geriau už kitas įrengti stovyklą, 
paruošti tinkamesnių žaidimų ir... iškelti 
svečiams geresnius pietus. Tik ar ne ge
riau būtų pietus ruošti ir prastesnių pro
duktų, o ne iš saldainių ar kiaušinių. Geri 
skautiški pietūs mažiau ir atseitų mažu
čiams rengėjams.

Charakterizuodamas iškilas uegali ne
paminėti vieno liūdno fakto. Tenka gir
dėti kai kurias skiltis apyrečiai sueigos 
darant 2—3 sueigos į metus, tuo tarpu 
kaip kiekvienas skiltininkas-ė privalėtų 
šaukti mažiausiai 2—3 sueigas į mėnesį,

Petras.
Įregistruotų draugovių bei 

atskirų skilčių sąrašas.
Kauno Tuntas. (Berniukų dr-vės).
Tuntininkas-skautin. Mačiuika Antanas. 

Freida, Aviacija II Oro Eskadrilė.
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Tuntininko adjutantas paskaut. Čečeta 
Viktoras. Daugirdo g. 2 Nr. 5 but.

I. „Kęstučio“ dr-vė — draug. skautin. 
Civinskas Vytautas. Aleksotas.

II. „Algimanto“ dr-vė — draug vyr. Įeit. 
Jurgelevičius Petras. Daukanto 12, 
Linksmakalnis 4 Nr.

III. Dr-vė — draug. skautin. Sokolskis 
Anatolijus. Ukmergės plentas 43 Nr.

IV. „Algirdo“ dr-vė — draug skautin.
Grigaitis Keistutis, Duonelaičio 13-a. 

(Mergaičių dr-vės).
I. Kauno dr-vė — draug. paskaut. Šiki- 

raitė Viktė. Raseinių 22 Nr.
Panevėžio tuntas.

Laikinai eina tuntininko pareigas — 
paskaut. Kazėnas P. Mokytojų Semi
narija.

Laikinai eina Tuntininko adjutanto par. 
pask. Gabrėnas Alfonsas. Vyrų gimnazi
ja VII kl.

I. ..Kęstučio .dr-vė — draug. skautin. 
Šležas Povilas. Vyrų gimnazija VIII kl.

II. „Vaidoto“ dr-vė — draug. pask. Ka
zėnas P. Mokytojų Seminarija.

I. Atskira „Lapinų“ skiltis— skiltim Ei
noris Vytautas. Vyrų gimnaz. VII kl. 

(Mergaičių dr-vės).
I. „Birutės“ dr-vė — draug. paskaut. 

Slučkaitė Emilė. Moterų gimnazija 
VII kl.

II. „Rūtos“ dr-vė — draug. paskaut. 
Petkevičaitė Elena. Mokytojų Semi
narija.

Mariampolės tuntas.
Eina Tuntininko pareigas pask. Stau

gaitis Vytautas. Valst. „R. J.“ gimnazija 
VIII kl.

Eina Tuntininko adjutanto pareigas — 
pask. Barkauskas Petras. Mokytojų Se
minarija.

I. „Vytauto“ dr-vė—draug. Kreivėnas. 
Valstybinė „R. J. gimnaz. VII kl.

II. „Kęstučio dr-vė — draug. Navikas 
Vytautas. Valstybinė „R. J.“ gimna
zija VIII kl. -

IV. „Gedimino“ dr- vė — draug. Liūdžius 
Antanas. Partizanų g. 14-a Nr.

(Mergaičių dr-vės).
I. Mariampolės dr-vė — draug Liūdžiu- 

tė. Gimnazija VII kl.
II. Mariampolės dr-vė — draug. Sen- 

kiutė. Gimnazija VII kl.

Šiaulių tuntas.
Tuntininkas — skaut. Kalmatavičius. 8 

pėst. pulkas.
Tuntininko adjutantas — pask. Baniulis. 

Gimnazija VIII kl.
I. „Vytauto“ dr-vė — draug. Laucius 

Kazys. Gimnazija VI kl.
II. „Lapinų“ dr-vė — draug. skaut. Ta

mošauskas Ignas. Dvaro g. 2 Nr.
I. Šiaulių mergaičių dr-vė — draug. Vei- 

taitė. Gimnazija.
I. Rokiškio „Prutenio“ dr-vė — draug. 

Deksnys Antanas. Gimnazija.
I. Rietavo „Aimučio“ dr-vė — draug. 

Grauslys P. Gimnazija VII kl.
I. Vilkaviškio „Margio“ dr-vė — draug. 

Bačinskas. Laisvės g. 45 Nr. 2 bt.
I. Mažeikių dr-vė—draug. Simanavičius 

Alfonsas. Bažnyčios g-vė 1 Nr.
I. Anykščių „Vvtauto“ dr-vė — draug. 

Zlatkus Petras. Vidurinė mokykla.
I. Utenos„Basanavičiaus“ dr-vė—draug. 

Stundžia Jonas. Gimnazija.
I. Biržų „Keistučio“ dr-vė — draug. 

Petrauskas Eugenijus. Gimnazija.
I. Linkuvos dr-vė — draug. Bačys 

Stasys. Gimnazija.
I. Ukmergės atskira skiltis — skilt. 

Kiaušas Jonas. Gimnazija 
(Mergaičių dr-vės).

I. Rokiškio „Živilės“ dr-vė — draug. 
Liuda Marcijonaitė. Gimnazija VII kl. 

Leista organizuoti.
Alytuj draugovę — p. Slavėnui.
Vilkijoj berniukų skiltį — Dabinskui.
Šeduvoj „ „ — Bajoriūnui.
Pasvaly „ „ — Stuogiui.
Vilkijoj mergaičių „ — Simonaitytei.
Pastebėjus kokius netikslumus bei visai 

nepatekus surašau, prašoma apie tai pra
nešti tuojau betarpiai Vyr. Štabui, o ne 
redakcijai.

Atitaisymas.
Skelbiant 8 (16) „Skautų Aido“ nume

ryje abiturientų skautų surašą, del korek
tūros kaltės, tapo nepažymėti šie Kauno 
vaistybinę gimnazijų baigusieji skautai: 
skautas Girtautas Viktoras, paskautinin- 
kas Čečeta Viktoras, skautininkas Grigai
tis Kęstutis ir skautas Šniukšta Vytautas.

Leidžia — Vyriausias Skautų Štabas.
Redaktorius: Stud. V. Čečeta.
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Redakcijos antrašas. Kaunas, Daugirdo g. 2 Nr. 3 but.
Administracijos antrašas. Šiauliai, Gimnazija (Tilžės gatvė).'
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