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Pranešimas.
Norėdami platinti stovyklų idėją, palengvinti sto

vyklų rengėjų darbą, Šiaulių Tunto II „Lapinų“ 
draugovės „Žalčių“ skilties skautai pasiryžo dirbti 
palapines.

Palapinės — dviejų rūšių, baltos spalvos. Me
džiaga abiems rūšims ta pati. Nuo lietaus pilnai 
apsaugotos. Užsakymai išpildomi per 2 — 3 sa
vaites. Užsakant I-os rūšies palapinę išanksto įmo
kama. 39 litų; II-os rūšies — 20 litų.

I os rūšies palapinė
Aukštis—1,5 mtr.; pagrindai 2.50X1,80 mtr.; sienų 
aukštis—30—60 cnt. Įėjimai iš abiejų galų.

8-iems žmonėms.
Kaina užsisakant vieną — 90 litų

„ dyi — 170 „
„ tris — 250 „

II-os rūšies palapinė.
Aukštis — 1,5 mtr.; pagrindas — 1,70X 1,70 mtr.; 
sienų aukštis — 30—60 cnt; be rėmų. Įėjimai iš 
vieno galo.

5-iems žmonėms.
Kaina
užsisak. vieną— 60 lt.

. dvi—115 „
„ tris—170 „

Norį užsakyti pala
pines prašomi kre!p- 
tis šiuo adresu; V. 
Zubovas, Šiaulių vai. 
Gimn. Vll-a kl. m. 
(atostogų metu—Ak
menė, V. Zubovui).

Su užsakymais pra
šoma negaišti, nes 
artinantis pavasariui 
jų gali daug susispie
sti—sunku bus laiku 
darbą atlikti.

Turime dar pra
nešti, kad šios pala
pinės jau išbandytos III Šiaulių Rajono Tunto sto
vykloje. Pasirodė, kad jos nepraleidžia vandens, pa
togios, greit pastatomos ir išardomos ir užima ma
žai vietos. D-zės Štabas.

Prisiųsti „Skautų Aido“ redakcijos laikraščiai;
„Jėga ir grožis“ Lietuvos gimnastikos ir sporto 

federacijos organas. „Rygos Balsas“ demokratinis' 
lietuvių laikraštis Latvijoj. „Šaltinis“ savaitraštis. 
„Šiaulietis“ visuomenės, kultūros ir politikos savait
raštis. „Linksmas Diaugas“ I Šiaulių „Vytauto“ 
dr-vės dvisavaitinis laikraštėlis.

Musų leidiniai.
„Skautų žaidimai“ L. S. B. yyr. Skautų Stabo 

spausdintas 40 psl. leidinys. Sutaisė J. M. ir Ig. T.
Senai lauktas rinkinėlis! Dažnai ir labai dažnai 

man tekdavo girdėti nusiskundimų: „Nėr naujų, 
įdomių žaidimų!“ „Neturime kuo užpildyti sueigų 
laiką!“ Ir tai tiesa. Jaunimas turi turėti sveikų pra
mogų. Jo energijai reikalingas pritaikinimas. Mūsų 

gi skiltyse, draugovėse permažai buvo kreipiama į 
tai domės.

Užmiršta skautų įkūrėjo Baden-Pauello mintis: 
„...kiekvienas skautų žaidimas — pamoka, kuri rei
kia išmokti“.

„Skautų Žaidimai“ — sveikintinas leidinys. Jis 
suteiks skautams daug idomių žaidimų, paįvairins 
sueigas, paskatins domėtis žaidimais. „Škautų Žai
dimai“ gražiai parašyta, nedidelio formato, dailiai 
išleista knygutė. Nėra abejonių, kad skautai tinka
mai ją įvertins. K.

„Lapinas“ dvisavaitinis „Lapinų“ dr-vės šapirogr. 
laikraštis (Šiauliuose).

Manau, kad daug kas žino apie taip vadinamus 
„lapinus“ — Šiaulių lapinus Jų laikraštėlyję arba 
kaip jie patys vadina, organe atsispindi jų „lapiniš- 
ka“ dvasia. Tik jau spausdinimas ir išviršinė lai
kraštėlio išvaizda labai biauri. Rodos, reikėtų, kad

lapinai savo lai
kraštėlį dailiau tech

niškai sutvarkytų.
Šitoks laikraštėlis 

patartinas būtų ir ki
toms draugovėms lei
sti. A. V. J.
„Žvalgas“ dvisavai
tinis šapirografuo • 
tas skautų laikraštis.
Leidžia I Rokiškio 
Sk. „Prutenio“ Dr vė. 
Nr. 4. Laikraštėlis, iš 
turinio matyti, skina
mas ne vien dr-vės 
reikalams, bet ir vi
sam tuntui. Labai 
gražiai išleistas.

Sveikintinas yra 
noras brolio Scipino

išleisti draugovės skautų vardu Rokiškėnų dainas. 
Tai suteiktų lietuvių literatūrai b. angų veikalą.

Žiūrint iš viso, toks laikraštėlis leisti kas dvi 
savaiti yra draugovei persunku. Patartina prute- 
niams kiek sumažinti formatą, o kitaip greitai „nu
sibos“. A. V J.

„Jaunasis Žvalgas“ neperiodinis šapirografuotas 
Utenos skautų-čių leidinys.

Gražiai išleistas, gan įvairus, daro neblogo įspū
džio“—taip bendrai aš' jį apibudinčiau. Neblogai pa 
rašyti atskiri straipsneliai, pav. „Jaunuoli, dirvos ne
apleiski“, „Vilnius mūsų širdis“—kuris, išsldriant porą 
kiek naivių vietų („... pagimdys tautai karžygius... 
o augalai ir gyvuliai stabėsis“) daro neblogo įspūdžio.

Trūksta sporto skyrelio. Reikia tikėtis, kad žodis 
„neperiodinis“ neužtęs kitų numerių pasirodymo. K.

I
P a d ė k a. .,

Lietuvių skautams Latvijoj už linkėjimus „Skau
tų Aidui“, Redakcija.

Šiam numeriui viršeli paruošė irišspiaustė lino- 
laume. Alg. Jakševičius.

Sekantis «Skautų Aido* numeris išeis kovo 
mėn. 1 dieną.
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V MT. SAUSIS - VASARIS I 1927 M.

A. Stulginskis, 
Lietuvos Skautų Brolijos Šefas.

[J

Lietuvos Skautams — Skautėms.
Palydint senuosius metus ir žengiant naujųjų slenkstį, man tenka daug 

garbės širdingai pasveikinti Skautus ir Skautes mūsų tradiciniu „Budėk*.
Testiprėja mūsų sparčiai auganti organizacija ir šiais 1927 metais, apimdama 

savo globon visac kilnųjį Lietuvos jaunimą
Mūsų Skautės—Skautai tepasižymi kaskart ryškesnėmis skautybės dorybė

mis, sudarydami mūsų Tautos skaistaus jaunimo pažibą.

Kaunas, 1927 m. sausio mėn. 1 d.

TO

Linkėjimai 1927 metams.
Linksmai sugaudė varpai ir senieji metai, juodu 

šydu prisidengę, nugrimzdo amženybėn. Gimsta 
naujieji. Nauji metai — naujas gyvenimas Visur 
jaučiama kažkas nepaprasto. Praeitis paliko daug 
įspūdžių, daug žymių dvasioje ir kūne V’eni užsi
grūdino jėgose, išmokslino protą ir pakylo dvasioje; 
kiti — pasyvūs, gyvenimo stumdomi, liko gležnus, 
ištyžę, treti, pasidavę žemesnėms užgaidoms, ieškojo 
malonumo. Jaunuoli! Prieš Tave ateitis. Tu nori 
didelių žygių ir naudingų darbų. Kiek būsi naudin
gas visuomenei, tiek turėsi džiaugsmo. Kada žmo
gus jaučiasi daugiau patenkintas?

Minutei nuskriskim į praeitį ir prisiminkim 
kai kuriuos įspūdžius. Prisimename didesnį pasilin
ksminimą. Tiesa, gera buvo, bet tie malonumai tik 
tam kartui. Taip pat prisimenam smagią puotą, 
skanius valgius — ir tas vienam momentui. Bet 
visai kitaip atrodo prisiminus, didesnį ar mažesnį 
gerą darbą padarius, kitam nelaimėj pagelbėjus. 
Žmogaus dėkingas žvilgsnis kutena tau sielą, kelia 
vidųjį džiaugsmą, pasitenkinimą. Manau, nė vienas 

prisimena apsakymėlį, kaip vienas berniukas, gavęs 
nuo tėvo keletą centų ėjo saldainių pirkti, bet, pa
matęs gatvėj elgetą, pamanė:

— Gal jis duonos kąsnelio neturi?—ir atidavė 
jam pinigus.

Grįžo namo be saldainių, bet taip linksma, taip 
gera buvo jo sieloj! Šis džiaugsmas yra tikras 
džiaugmas. Jis turėti reikia kuo daugiausia ieškot 
progos. Skaute! Toki kilnų planą, išdėstytą skautų 
įstatuose, esi užsibrėžęs vykdyti. Jų prisilaikant 
kiekvienam lemta išaugti dvasios ir kūno milžinu ir 
visada džiaugtis tikruoju džiaugsmu. Romėnų cieso
rius Titas, pasižymėjęs dorovingumų, jei kurią die
ną netekdavo jam žymesnio darbo padaryt. — 
sakydavo: — „Si diena mano gyvenime tuščia“.

Linkėtina, kad kiekvienas skautas, pradė
damas naujus metus kuo mažiausia turėtų tokių tuš
čių dienų, o gale šitų metų galėtų ramia sąžine 
pasakyti:

— „Šiuos metus naudingai praleidau!“
J. K—nis.
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2 SKAUTŲ AIDAS

Skautai ir Vilnius.
v'Jeigu visa Lietuvių tauta trokšta žilojo Vilniaus, 

jeigu jos sieloje pasireiškia didelis skausmas del 
Gedimino pilies, Aušros Vartų ir Vytauto kapo, tai 
dar daugiau.turi jausti lietuvis jaunuolis, kurio širdis 
taip jautri, kurio kraujas,—tai degančios liepsnos...

Taip. Šiandien kiekvienas lietuvis jaunuolis, 
tik ir mąsto apie Vilnių; jo godos, mintys tik Ge
dimino kalne nurimsta, jo .darbai ir kovos tik Vil
niaus idėjai skirtos, jo meilės keliai tik Vilniun 
veda...

O jeigu paprastas lietuvis jaunuolis tik Vilniu
mi gyvena, tai ką bekalbėti apie Lietuvos skautą.

Budėk! — sako skautas sutikęs savo draugą. 
Budėk! — atsako jam draugas.
Kaip gražu! Kaip malonu girdėti tą įspėjimą, 

tik, deja, turim prisipažinti, kad dažnai tas mūsų 
prisiminimas budėti lieka paprastu įpročiu, ir mes 
tariame tą šūkį visai be jausmo, be minties...

Skautų budėjimas turi pasireikšti kuone kiek
viename gyvenimo žingsny, o ypač einant Vilniaus 
kovos lauke sargybą.

Kiekvienoj kovoj, kiekviename karo lauke, kiek
vienoje mūšio valandoje atsakomingiausią vietą už
ima žvalgas, budėtojas, net paprastas sargybinis.

Vilniaus kovos lauke budėtojas — skautas pri
valo eiti savo pareigas kuo sąžiningiausiai. „Skauto 
žodžiu galima pasitikėti,“ bet kovos lauke toj, per- 
maža, ten reikia pasitikėti skauto budėjimu, skauto 
darbu.

Lietuvoje daug kas daroma Vilniui vaduoti. 
Tam reikalui steigiamos įvairios, organizacijos, Jku- 
rios turi įvairių tikslų:^, vienos^ jų miklinasi gink
lą vartoti, kitos remia Vilniaus krašto lietuvių mo
kyklas, šelpia moksleivius Jpinigais knygomis/' ir 

t. t. Žodžiu, visi dirba vierlam bendram tikslui — 
viskas Vilniui!

Skautas privalo visiems darbininkams Vilniaus 
dirvoje skubėti į pagalbą. Pirmon galvon, skautai 
turi remti Vilniaus krašto draugus moksleivius — 
rinkti knygas, rengti vakarėlius, skirdami pelną Vil
niečiams—draugams ir siųsti Vilniui vaduoti Sąjun
gai Kaune, Laisvės Al. N° 61.

Vilniui vaduoti Sąjunga plačiai varo Vilniaus 
vadavimo prirengiamąjį darbą. Ji turi jau kelis de
šimtis skyrių visoje Lietuvoje. Be to, steigiama prie 
Vilniui vaduoti Sąjungos moksleivių kuopeles, ku
rios burs vienos ar kelių mokyklų mokinius į bend
rą darbą, renka knygas Vilniaus krašto mokykloms, 
rengia vakarėlius, rengia paskaitas ir t. t.

Mariampolės tokia moksleivų kuopa dabar ren
gia jau antrą vakarą, surengė viešą rinkliavą, kuri 
davė 400 litų pelno, padarė keletą paskaitų, 
surinko kelis šimtus knygų ir t. t. Linkuvos gim
nazijos kuopa nusiuntė Vilniaus našlaičiams Kalė
dų dovanėlių: įvairiausių raokdarbelių, pirštinaičių, 
kepuraičių, paveikslų, albumėlių, knygų ir t. t.

Kur tokių kuopelių nėra, tenai skautai privalė
tų imtis iniciatyvos steigti. Vilniui vaduoti Sąjunga 
turi paskyrusi savo instruktorių, kurie važinėja po 
visą Lietuvą, steigia Sąjungos skyrius ir kuopeles. 
Instruktorius gali atvažiuoti į kiekvieną miestelį, į 
kiekvieną mokyklą, surengti paskaitą ir pranešti, 
kaip reikia steigti kuopeles. Visi skautai,, kuriems 
rūpi Vilnius ir kas nori steigti Vilniaus kuopeles 
tesikreipia šiuo adresu: Vilniui vaduoti Sąjungos 
vyresniajam Instruktoriui Vincui Uždaviniui, Kau- 
nas^.'Aukštaičių g-vė Ns 8.

Visi skautai į bendrą Vilniaus frontą! Dirbkime 
visi vieną darbą, o darbo vaisiai bus gausūs. Vie
ningai kovoję, kovą tikrai laimėsime!

Budėk,£ skaute, Vilniaus sargyboje!
V. Vilnietis.

Aušros Vartai Vilniuje.

Skautų stovyklos
(1926 m.) '

Sporto ir Lav. Skyrius yra gavęs keletą prane
šimų apie buvusias Lietuvoje šiais metais skautų-čių 
stovyklas.

Trumpai suglaudę, esame pasiryžę duoti mūsų 
skaitytojams trumpą tų stovyklų apžvalgą.

Marijampolės skaučių stovykla.
Stovykla įvyko birželio mėn. 21—28 d. (8 die

nos) Krosnos vals. Kalniškės giriose. Stovyklos vir
šininkė—pask. E. Barščiauskaitė. Dalyvavo 19 skau
čių; suskirstyta į dvi skilti. Skautės kelda. osi 6 vai. 
ryto, — guldavo 22 v. Stovykloje pastatyta 3 pala
pinės, įrengta lovos, virtuvė, stalas ir lapinė. Sto
vyklos programa — paruošti skautes laipsniams ir 
specialybėms. Į I laipsnį išlaikė 9 sk., į'II — 4; 
7 skautės įgijo sanitarės specialybę.

Per visą laiką žaista 6 žaidimai.
Pašnekėsiu būta temomis: draugiškumas, laimė, 

kokią naudą atneša mums stovykla ir skautybė mer
gaitėms.
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Oras stovyklauti pasitaikė blogas — lijo ištisas
4 dienas.

I Lietuvos skaučių stovykla.
Stovykla įvyko liepos mėn. 7—23 d. (17 dienų.) 

Palangos pušyne.
Stovyklos viršininkė pask. stud. D. Kes'ūnaitė, 

adjutante — pask. E. Barščiauskaitė. Dalyvavo iš 
viso 7 skautės. Stovykloje pastatyta 3 palapinės, 
įrengta laužavietė, virtuvė, prausykla, stalas ir t. t. 
Skautės išlaikė egzaminus į I laipsnį—1, į II -3 ir 
sanitarės specialybės — 1.

Vakarais prie laužo susirinkdavo daug svečių. 
Prie laužų buvo įvairiomis temomis pašnekesių: mo
ters uždaviniai — prof. Šalkauskas; atsiminimai iš 
spaudos draudimo — p. Jagomasta; skautai Vilniu
je — vilniečiai; mūsų 
laužas, skautybės už
daviniai, stovyklos 
reikšmė—Kesiūnaitė.

Kitos skaučių ; sto
vyklos buvo ruošia
mos kartu su skau
tais.
Marijampolės Tunto 

III oji skautų sto
vykla.

Stovykla įvyko Kal
niškės giriose, bir
želio m. 18 — 28 die 
nomis (11 dienų). 
Stovyklos viršininkas
— vyr. skit. V. Polia
kovas, adjut. v. skit. 
—V. Papečkys, ūkve - 
dys — J. Cėsna.

Stovykloje dalyvavo 16 skautų, kurie buvo su
skirstyti i dvi skilti. Pastatyta 5 palapinės—lapinės. 
Stovykloje pasiruošta laipsniams. Į I laipsnį išlaikė
5 skautai, į II — 4. Be laipsnių skautai užsiimdavo 
žaidimais, lengvąja atletika ir darydavo ekskursijų. 
Buvo mazgų, signalizuotės ir šokimų konkursai.

Stovyklos štabas rūpinosi savo skautų socialia 
padėtim. Trečdalis skautų dalyvavo veltui. Tuntas 
stovyklai asignavo 50 litų. Iš viso pajamų — 161 
lt., Išlaidų — 144 lt. 50 cnt.

Pašnekesiai buvo šiomis temomis: 1) skautas 
stovykloj — stov. viršininkas, 2) drausmė stovykloje
— sk. P. Barkauskas, 3) Jūros narai ir 4) katalikų 
skautų judėjimas — J. Petrikas, 6) Atsiminimai iš 
I-os Liet. sk. stovyklos — pask. Sideravičius, 5) 
Skautų etika — VI. Mažonas ir kt. Stovyklos dien
raštis iliustruotas.

Mariampolėš tunto stovykla 1926 m.

\ 1 Rokiškio Raj. T. stovykla.
Stovykla prasidėjo birželio 17 d. ir tęsėsi iki 

liepos 2 d. (16 dienų) Alsetoje, Kuopiškio paežeryje. 

Stov. virš.—pask. A. Deksnys, adj. v. skl. J. Pruns- 
kis, skaučių adjut.—v. sklt Drungaitė, ūkvedys — 
Drunga. Dalyvavo viso 26 žmonės: 15 skautų ir 11 
skaučių. Skautų ir skaučių buvo sudaryta po dvi 
skilti.

Kasdienė programa buvo padalinta į 5 užsiėmi
mus. Skautų stovykla buvo 130 mtr. atstu nuo skau
čių. Palapinių pastatyta išviso 5. Buvo įrengta lau- 
žavieitė, lapinė dviračiams, saulės laikrodis, virtuvė 
ir elipsio pavidalo stalas.

Tarp skaučių ir skautų stovyklos buvo praves
tas lauko telefonas.

Vakarais prie laužo buvo: teatras, savos bei liau
dies dainos ir dienoraščio skaitymas. Buvo padary
tos kelios ekskursijos prie kun. Strazdelio kapo, 
kurį skautai aptaisė ir papuolė, į „Skrebiškio pilia

kalnį“ ir kt.
Išlaikė į I laipsnį 

10 skautų-čių, į II— 
3 ir į III — 1.

Prieš paskutinę 
dieną buvo suruošta 
stovyklos šventė.

Stovykloje pragy
venimas kainavo 32 
litu; vienai dienai — 
2 litu.
III-oji Šiaulių Raj. 

T. Stovykla.
Stovykla įvyko nuo 

birželio m. 18 d. 
iki liepos 9 d. (22dn.) 
Santeklių pušyne, 
Viekšnių vals. Daly

vavo 90 žm., nuolati
nių-50. Stov. viršin. 

—; pąsk. A. Saulius, adjutantas — v. skit. V. Gri
nius, adjutante — pask. M. Gricevičiutė, ūkio mi- 
nisteris — pask. A. Lapinskas. Stovykloje dalyvavo 
studentai ir skautininkai — pask. O. Jakubėnaitė, 
skt. Baniulis, sktn. Ig. Tomašauskas, pask. Palčiaus- 
kas ir kt. Skaučių buvo sudarytos 2 skiltys, skautų 
— 5. Buvo pastatyta 13 palapinių, įrengta didelis 
stalas, laužavietė, vittuvė, filtras, kirpykla, nuošalės 
vietos ir per Virvytę buvo pastatytas tiltas. Stovyk
loje išlaikė į III laipsnį — 15 asm., į II — 22 ir į 
I — 25. Suteikta staliaus ir kirpėjo specialybės. 
Buvo suruošti skilčių—šaudymo signalizuotės, skau
tiškų dainų, duonos kepimo ir teatro konkursai.

Stovykloj buvo suruošta vieša, gryname ore 
gegužynė su skautiška ir sportiška programa. Pelno 
turėta 300 lt. Ta patį vakarą atsilankiusiems sve
čiams buvo vaidinta ore iš vaidilučių ir skautų gy
venimo veikalėlis.

Kartu su skautais stovykloje gyveno tuntinin 
kas Ubeika.

Stovyklai ruošti daug pagelbėjo visuomenės įs
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taigos ir privatūs asmenys. Daugiausia padėjo p. p. 
Zubovai {Dabikinėj', Šiaulių miesto valdyba aukavo 
100 litų, ^Skautams Remti Dr. Šiaulių skyrius—200 
lity, Dr. Jasaitis —50 lt. 8 p. pulkas paskolino skau
tams brezentų, kastuvų ir kitų įrankių.

Liepos mėn. 8 — 9 d. naktį 11 vyresniųjų skau
tų davė vyčių — roverių įžodį. * .

Sp. ir L. skyrius.

Kazys Inliūra.

K u d 1 i ūkas.
I. Pakluonėj.

— Kudliau, mano mažasis kudliuk! Gražus ta- 
> vo vardas, kaip ir tu pats. Tavo akutės taip tam

sios ir žvalios, kaip du žiburėliai. Bet kodėl tu ven
gi mano žvilgsnio, kam kraipai snukutį? Gal ką blo
gą padarei?.. Tavo antakiai juodi, snukutis juodas 
ir pasmakrėj trys juodi plaukai... Tai tu, kudliuk, 
piktas? A?.. Ko gi nieko nesakai? Kam daužai ru
da uodegėle?.. Vis dėlto tu geras! Tu prie manęs 
glaudies, trinies į mano blauzdikes ir žvaliai krai
pai snukutį... Na, jei išeitų dabar į kiemą motutė, 
arba broliukas, tu pultum, tikrai pultum juos ir ma
ne apgintum, nes tu ne kartą jau mane užstojai... 
Geras, kudliuk! Tu mane pažįsti!.. Bet ar žinai ma
no vardą?.. Fi! Tu vis nieko nesakai, tik tingus 
glaudies į mane ir unkšti. Cit, klausyk! Sušuksiu 
savąjį vardą, o aidas toli nuaidės... A-ū! Jonuk!.. 
Girdi, pakluone nuskrido į mišką mano šūktelėji
mas, atsiliepė dar toliau ir dingo . .. Negeras tu, 
kudliuk, kad negali man nieko pasakyt. Jei tu ga
lėtum kalbėt, kaip butų linksma!.. Chi, chi, chi!.. 
Bet tu gudrus! Tu mane pažįsti: ar plikomis blauz- 
dikėmis, kaip dabar, bėginėčiau, ar motulės apsiaus
te įsisupęs tave gązdinčiau, tu manęs nelosi, tik 
kraipysi galvutę ir mąstysi, ar aš ištikrųjų noriu 
tave apgauti, ar tik juokais ... Gudrus tu, kudliuk ! 
Tave labai myliu, nes ir tu mane myli. Nespėsiu 
dar pabusti, o tu jau saugai mano lovelę ir, užkė
lęs galvutę, lauki, kada pramerksiu akis. Todėl ta
ve kartais lakinu vienu pieneliu, atiduodu ir saldai
nį, kurį man atneša broliukai iš miestelio dovanų...

— Bet kur tu, kudliuk, buvai? Jau baigias po
gulis, tuoj visi atsikels, o tu tik dabar sugrįžai... 
Tu buvai miške? Taip, miške!.. Be manęs!?. Žiū
rėk man ! Nubarstysi visas žemuoges, ir aš ryt grį
šiu namo su tuščiu aukšliuku...

Kudliukas klausos ir daužo uodegėle.
II.
Kudliuko ir kitą pogulį nėra. Jonukas bėginėja 

kluone ir šaukia, bet niekas neatsiliepia. Šian
dien kaimynų piemenys žadėjo visą poguli uogauti. 
Kaip jiems gera! Galėtų ir Jonukas su jais pabu
voti, juk jis nebe taip jau mažas, visi vienkiemių 
vaikai jį taip myli, bet mamaitė ėmė ir pristatė jį 
daboti bites. O diena tokį karšta, bitės taip dūksta, 
taip piktos! Jų pilnas sodas, pilnas kiemas, kad nė 
pereit! Didelis čia daiktas tų bičių, o Jonukas ims 

ir pabėgs nors lig miško, ar nepamatys uogaujan
čių. Ir Jonukas pasileido pakluone. Sustojo. Mąs
to... Gera tai gera būtų visiems ten miške: jie žais
tų, vartytus kūlio, juoktųs... bet jei per anksti, 
svirne pabus mama ir neras jo sode prie bičių, jei 
bitės paleis spiečių, tada — kaip mama pasakoja— 
Jonukas nustotų bičiulių ... Na ! Geriau pasilikti,.

Nutarė ir pasiliko.
Pogulis buvo taip ilgas, tarytum šiandien visi 

daug ilgiau miegotų. Jonukas išbėgs kaip kulka iš 
sodo, užtrenks vartelius ir trinka pakluone... „Ciu, 
ciu, ciu! Kudliuk, kudliuk! Na, na, na!“ Veltui šau
kia. miške tik aidas atsiliepia, kudliuko kaip nėra, 
taip nėra. Jonukui liūdna.

III.
Sukilo visi iš pogulio. Kudliaus vis nėra. Jo

nukas niekam nieko nepasakė, nes žinojo: jį bartų. 
Ir taip jau visi bara už kudlių. Girdi, kam dalinė- 
jas iš stalčiaus duoną, kam leidžiąs glaustis ir trin
tis apie kojas — dar apsirgsiąs...

Jau saulė pietuos, o kudlius negrįžta. Jonukas 
sėdi troboje ir apsiblausęs drožia šakalėlius. Tuo 
tarpu priemenėj pasigirdo trankūs vyresniojo bro
lio žingsniai, ir atsidarė durys.

— Kudlius pasiuto! — suriko brolis.
Jo veidas kiek pamėlynavęs if pilnas nerimo. 

Jonukas striktelėjo ir norėjo jau smukti pro duris, 
bet staiga brolis nutvėrė jį už marškinaičių ir stū
mė atgal:

— Kur brukies! Eik gult!
— Aš noriu kudliaus pamatyt, — ištarė Jonu

kas pro ašaras, bet brolis dar labiau įnirto:
— Šunį, mat, atrado bičiuliu... Ko žliumbi! 

Sakau, eik gult ir nesijudink iš vietos!..
— Kur gi kudliukas? — paklausė mama.
— Prie daržinės durų.
— Tai gal jį kas lazda pervanojo, gal apsvai

gino? Nunešk, vaikei, rūgusio pieno, nunešk... A, 
kad tave tuoj!.. Toks geras buvo šuniukas, toks 
budrus, sargus... Nei tau iš pasalų puls, nei ką... 
Gal gi dar nepasiuto?.. — kalba mama.

— Sakau, kad taip, tai ir taip! — rūsčiai atrė
žė brolis; — atbėgo iš miško visas perdegęs, akys 
raudonos, sukas kvaitulio, gaudo muses, lojo į dan
gų, o iš gerklės driekias putos...

Tuo tarpu kieme sukudakavo perekšlė vista ir 
gindamas užrėkė gaidys. Brolis puolė prie lango.

— Žiūrėk, žiūrėk! veja per kiemą kanapėtų. 
Nutvėrė. Ardo plunksnas... Kudliau, kudliau!.. Kad 
tave velniai!,.
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Pagriebė nuo sienos šautuvą ir išbėgo į kiemą. 
Trinktelėjo šūvis.
Brolis sugrįžęs nieko nepasakė, — numanu, 

kas atsitiko: — piktas metė į gembę kepurę ir, už
lindęs užstalėn, kaire perbraukė įkaitusią kaktą.

Tuo tarpu trobon sugriuvo būrys kaimyno vai
kų. Jonukas nustebo: tai juk tie patys uogautojai, 
su kuriais jis taip smelkės uogauti. Visi vaikai bu
vo uždusę, susivėlę, iš krepšelių bit ėjo uogos, ir 
neidami nuo dury viens už kito ėmė kalbėti:

— Dėde, kur jūsų kudlius?
— Kudlius geras. Jis išgelbėjo Onytę...
— Kad kiek, gyvatė būtų įkirtus...
Mama paprašė vaikus sėstis ir paklausė, kaip 

atsitiko. Tada vienas vyresnis ėmė pasakoti:
— Uogavom... Manėm, kad ir šiandien, kaip 

ir visuomet, nieko neatsitiks. O buvo taip karšta, 
taip spirgino, kad nežinojome, kur dėtis. Kaip tik 
tada pasimaišė jūsų kudlius. Norėjom jį parvyti na
mo, kad mūs neišduotų, mat, buvom nuėję į už
gintą dvaro palaukę, bet kudlius mūšy niekaip ne
klausė: sekė ir sekė. Užėjome taip daug, tokių di
delių žemuogių — tik raudona, raudona! Onytė at
siklaupė ir šliaužiodama nuo vieno kelmo prie ki
to ramiai rinko uogeles. Tik žiūriu: sieksninė pik
toji iš kelmo belendanti. Laiba ir žvilga, kaip plie
nas, ir iškišusi gelonį, šliaužia prie Onytės. Onytė 
gi ramiai renka ir nemato. Nutirpau. Baisioji jau 
norėjo šokti ant sesutės, kaip, staiga pamatė kud
lius ir kad puls — am! — ir nutvėrė baisiąją. Ta 
jį apvyniojo ir kad ims smaugti. Mes visi pasilei
dom bėgt, bet suvirtom į krūvą ir nebegalėjom... 
Manėm, kad baisioji jau suės kudlių: apžiojo jo 
gerklę, ir visa apsivyniojusi smaugė. Bet nežinia 
kaip, kudlius perkando jos pažiaunes ir ta išsitiesė 
negyva, o pats leidosi namo... Dėde, kur kudlius, 
kur gerasis kudlius ? ..

Pieno išvežiojimas Belgijoj, j

Brolis stovi ir nieko nesako. Pasakė mama ..
IV.
Vaikučiai jau kieme ir žiuri į kudliy. Jis per

šautas i pat širdį. Nosimis laša šiltas kraujas. Mė
lynos, didelės musės, zvimbiančios musės geria jo 
kraują. Kudlius nebeturi vienos akies: ji sumaigyta...

Stovi Jonukas ir žiūri, o jo akys pilnos ašarų.
— Kudliau, — atsiliepė jo širdyje: — matai, 

tu buvai toks geras,-geras!..
Jonukas koja palietė kudliy, bet tas jau sus

tingęs. Koks dabar kudlius baisus...

A. Mekki.
Akis už akį.

Apysaka.
Styvas suprato, kad dabar tikrai >nebeišspruks 

iš priešo nagų. Jį išgelbėti tegali koks stebuklas, 
arba nepaprastas įvykis. Bet į stebuklus jaunas 
piety amerikietis netikėjo, o į laimikius, tas kuris 
imasi atsakomingo darbo, tikėti neprivalo.

— Nieko nepadarysi, reikės žūti! — kalbėjo 
pats sau Styvas, lįsdamas per dygius krūmus ir 
klimpdamas iki kelių purve.

— Tikrai žūsiu! Ir niekas nesužinos, kur,' kuo
met ir kokiam tikslui praradau savo gyvybę!

— O kiek buvo svajota apie garbę, apie tai, 
kad vardas mano busimųjų kartų bus minimas su 
pasididžiavimu ir pagarba. Ir dabar — viskas žuvo, 
viskas išnyko iš akių...

— Kur dabar eiti? — Šita giraitė atrodo labai 
įtartina. Ir būtų be galo keista, jei šiauriečiai*) 
nepastatytų joje sargybos.

— Eiti ten, reiškia, eiti vilkui į nasrus. Pasi
likti krūmuose — neturiu jėgų, nes dvi dienos nieko 
nevalgiau, o krūmuose net nerasi šaknų, kuriomis 
galėtumei nors kiek pasistiprinti.

— Grįžti atgal — kaiman?
— Ten pilna priešų. Kaime stovi jų gurguolės 
' u ■ • -

*) Kalbama apie karą kilusį tarp šiaurės ir pietų Ame
rikos yalstybių del panaikinimo negrų nelaisvės.‘šiauriečiai 
norėjo nelaisvę panaikinti, o pietiečiai tam priešinsi.

ir aš įkliūčiau jiems tiesiai į nagus, kaip kurapka į 
tinklą.

— Lieka viena: — mėginti pereiti šią aikštę. 
Ten, toliau, matosi griovys. Gal manęs nepastebės, 
bešliaužiant per aikštę, o griovy aš galėsiu pas
prukti iš tų prakeiktų spąstų.

— Na, Dieve, padėk!
Jis atsigulė ant žemės ir kaip žaltys, raityda

masis, nušliaužė į griovio pusę.
Už keletą minučių jam pasisekė prišliaužti prie 

vietos, kur rodėsi buvo griovys, bet, deja, jo vietoje 
rado gilią molio duobę, kurios dugne buvo žalias 
vanduo.

Ištroškęs gerti, Styvas, nieko nelaukdamas, at 
sigėrė vandens.

Išalkęs ir pavargęs jis mėgino išlipti iš duobės 
bet jėgos atsisakė jam tarnauti ir jis, tyliai suvaitojęs, 
sukniubo atgal duobėn.

Styvą apėmė panašus į letargą miegas*. Prieš 
jį slinko praeities vaizdai...

Ainis senos plantatorių šeimynos Virginijoje, 
Timas Styvas prieš karą lankė universitetą šiaurės 
Amerikoje, studijuodamas jame teisių mokslą.

Tais laimingais laikais, studentai turėdavo daug 
laisvo laiko ir todėl jaunas Styvas, kiekvieną laisvą 
valandą naudojo mylimajam savo užsiėmimui — 
medžioklei.

Vasarą, sugrįžęs atostogoms namo, jis ištisus 
mėnesius gyvendavo miškuose.

Pasiėmęs su savim keletą knygų ir medžioklei 
įrankių, jis išeidavo į miškus ir grįždavo tik tada,
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Baden—Pauelis
IV Tarptaut. skautų konferencijos garbės pirm-kas. 
Dabartiniu metu nubertas B. Pauelis yra išvykęs su savo 
žmona į Pietų Afriką. Aplankė ir Mafekingo m estą, su kurio 
vardu yra surištas skautų atsiradimas. Keliaudamas po Afriką, 
senas skautų įkūrėjas negauna poilsio, nes įvairią spalvų skau
tai ir ten jį „oersekioja“, keldami jam didelių ovacjjų 
Naujiems Metams jis atsiuntė per vyriausią skautų stabą pa

sveikinimą Lietuvos skautams

Skautų konferencija Šveicarijoje
Pereitą vasarą įvyko ketvirtas iš eilės skautų 

veikėjų suvažiavimas Šveicarijos mieste Kandcrstege. 
Si vieta pasirinkta todėl, kad ten yra tarptautinis 

kautų narnas.
Kanderstegas yra Alpių kalnuose, vadinamoj 

Berno aukštumoj. Konferencijoje dalyvavo atstovai 
iš 32 šalių. Tautų Sąjunga atsiuntė du atstovų. Kon
ferencija pasižymėjo džiagsmingu ūpu, delegatų su
siartinimu ir svarbių klausimų nagrinėjimu. Visur vy
ravo skautiškas ūpas; greta gilių ir jausmingų jspū 
džiu nestokojo ir juoko net iki ašarų.

Oficialiai konferencija prasidėjo Berno kantono 
prezidento Bosigerio pasveikinimu ir oficiale vaka
riene viename daugelio Kanderstego viešbučių. Ry
tojaus dieną posėdžius pradėjo Baden-Pauelis savo 
kalba, kurioje jis nušvietė pastaruosius skautų sąjū
džio laimėjimus ir apžvelgė jo etapus. Jis paminėjo, 
kad skautybės tikslas bioliškurnas kas kart ryškiau 
realizuojasi, kad tarptautinis jaunomenės susiartimas 
didėja, tarpusaviu vizitų skaičius auga. Paaiškėjo kad 
nuo 1924 metų skautų skaičius padidėjo 318.347. La
bai gerai pavyko Didžioji Stovykla Vengruose, jūros 
skautų Didžioji Stovykla Antverpene. Pažymėtina 
Amerikos Prezidento Kolidžio kalba apie skautus; 
per Gilwell kursus skautininkams ruošti perėjo la
bai daug įvairių tautų skautininkų. Amerikos amba
sadorius Londone jteikė Anglų skautams dovaną ir 
tuo parodė, kad Amerikos valdžia su skautų organizacija 
labai skaitosi. Tautų Sąjungos suruoštoj konferenci
joj, kuri svarstė vaikų gyvenimą ir į kurią delegavo 
savo atstovus tarptautinės organizacijos platesnio 
mąsto, skautų atstovas turėjo daug pasisekimo. Skau
tės turėjo tarptautinę konferenciją Naujorke.

Suvažiavimą sveikino daugelio didžiųjų ir ma
žesniųjų valstybių užsienių reikalų ministerial.

kada pritrūkdavo parako, arba, kada knygos buvo 
iki paskutinio puslapio perskaitytos.

Šitos ilgos kelionės padėjo jam ištyrinėti dide- 
liausius krašto plotus ir pažinti jį kaip gali pažinti 
tik senas įgudęs medžiotojas.

Bet štai užėjo karas ir Timas pasiryžo stoti į 
savanorių eiles.

Čia, žinoma, jam pagelbėjo ne tik geras krašto 
žinojimas, bet taip pat sugebėjimas iš matyto daryti 
logiškas išvadas.

Iš pradžių žvalgydavo retai, bet gavęs keletą 
kartų pagyrimų, Styvas karščiau ėmėsi to darbo. 
Tas darbas buvo labai pavojingas, nes sunku nu
statyti ribas, kur baigiasi žvalgyba ir prasideda šni- 
pavimas, už kurį, tačiau, sugautasis be teismo vieną 
gražią dieną gali būti pakartas ant. sausos eglės.

Ir-štai kartą, vieną gražų rytą, per neatsargu
mą, Styvas užėjo per t< Ii į priešo pusę. Prie
šas pamatė ir ėmė vytis. Bebėgdamas, Styvas iš
mėtė visus savo ginklus, pasilikdamas tik paprastą 
lenktinį peilį.

Be to, pasiliko dar užrašų knygutė, prirašytą 
žinių apie priešo kariuomenės stovyklą ir keletą 
padarytų akies nuotraukų. Su knygute Štyvas nu
sprendė skirtis vėliausiai.- Žinoma, ji buvo pavojin
giausias įrodymas; be jos, Timas vistik kaip nors 
išsisuktų, bet joje buvo tiek daug surašyta reika
lingų ir brangių žinių. Na, bet vis dėlto jis turėjo 
vilties išsprukti ir todėl pasiliko ją pas save.

Apie visą tą mąstė jaunas žvalgas, gulėdamas 
nusilpęs duobėje.

Staiga, jis išgirdo žmogaus kalbą, šūkavimus ir 
arklių bildesį.

Lyg elektros trenktas pašoko Styvas iš duobės 
ir pakėlė galvą.

Jis neapsiriko: nuo giraitės, duobės linkui, arti
nosi dviejų karininkų vedama „šiauriečių* grandinė. 
Jie ėjo ieškodami, žiūrinėdami visus krūmus ir gar
siai šūkaudami.

— Jis čia slapstosi! — išgirdo Styvas vieno 
karininko balsą.

Būkit atsargūs, vyrai! Jis drąsus ir apsuk
rus vyrukas!

Štyvas pažino tuos pačius kareivius, kurie va
kar gynėsi.

Matyt, jiems pasisekė susekti jo pėdsakus ir da
bar jo ieško.

— Reikia skubėti. Laukti nė minutės nėra 
galima — pamanė Styvas.

Nuovargis ir miegas išsiblaškė. Styvas išlipo 
iš duebės ir prisispaudęs prie žemės slinko į miš
ko pusę, prie krūmų.

Priešų balsai pamažu tilo. Styvas manė, kad 
pavojus praslinko.

jis buvo netoli seklios, pelkėtais krantais, upės. 
Jam reikėjo perplaukti kiton pusėn ir jis būtų iš
gelbėtas. Dar dvidešimts, dešimts žingsnių. Kran
tas jau visai čia pat...

Bet staiga, kažin kas nutvėrė Styvą už apy
kaklės ir stipriai prispaudė prie žemės. Keletą stip
rių raiių, kaip replėmis sugniaužę, laikė jauną vai
kiną. Keletą piktų balsų šūkavo ant jo.
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Skaitytų referatų tarpe galima pažymėti sekan
tieji klausimai: vilkiukų programa, pripažinimas 
skautų org-jos, kaipo naudinga visuomenei, mažumų 
skautai, rungtynių vieta Didžiosiose skautų stovyk
lose, ženklų suvienodinimas, skautininkų apmokymas, 
būdo auklėjimas per skautybę, kaip padaryti išskau- 
tybės žaidimą, tarptautinio draugavimosi psichologija 
ir roverių (vyresnių skautų) pažanga nuo 1924 metų.

Iš 20 suvažiavimo priimtų rezoliucijų galima 
paminėti: padėką Baden-Pauelmi už jo padarytą 
darbą skautams ir visam pasauliui; padėka tarptau
tinio Biuro direktoriui Hubertui Martinui už jo uolų 
darbavimąsį skautams; padėka daugeliui valstybės ir 
visuomenes vyrų, kurie paskatino ir padėjo dirbti 
skautų veikėjams ii parėmė organizaciją; padėka 
visiems pasaulio skautininkams, kurie pasišventę 
savo laiką aukoja vaikams ir ruošia geresnę tautų 
ateiti; nurodymas Tarptautiniam Skautų Biurui, kad 
ateities Didžiose skautų Stovyklose programa būtų 
remiama skautų lavinimo pagrindais ir rungtynės 
būtų sumažinamos iki minimumo, kad būtų duodama 
progos apsireikšti, kiek skautai yra išlavinti skauty- 
bės dalykuose; reikalavimas, kad visos oficialiai Įre
gistruotos skautų organizacijos leistų gyvuoti mažumų, 
skautams, kurie būdami tęs šalies piliečiais priklau
sytų bendrai šalies skautų organizacijai, bet galėtų 
vartoti savo gimtąją kalbą draugovėse, iškilus nesu
sipratimams, galutinai sprendžia tarptautinis skautų 
komitetas; reikalavimas, kad spauda nenaudotų blo
gais ir biznio tikslais žodžių: .skautas“, „ska’tė“, 
„skautybė“, skautiškas“ ir t. t.; skatinimas, kad visos 
skautų organizacijos pasirūpintų d„r daugiau išgauti 
palengvinimų keliaujantiems po svetimas šalis skau
tams ir Jroveriams; pritarimas Tautų Sąjungos vai
kams globoti komitetui, kuris reikalauja, kad ateity 
išplanuojant miestus būtų paliekama pakankamai 
vietos vaikų sporto aikštėms ir maudyklėms; nuta-

^anderstego konferencija.
Baden-Pauehs laiko pašnekesį.

rimas, kad/sekančiojifttarptautinė’skautų Didžiojrsto- 
vykla turės įvykti .1929 metais, del vietos — pavesta 
rūpintis Tarptautiniam Komitetui.}

Konferencijos metu buvo daromos bendros dele
gatų iškilos j aplinkinius kalnus. Viena diena buvo 
pašvęsta susitikti su Šveicarijos prezidentu Haber- 
linu Interlakeno mieste, dur buvo iškelti delegatams 
pietūs. Ypatingai nuoširdžiai jis sveikino ten buvusį 
Baden-Pauelį, dėkodamas jam už tiek gera padaryta 
žmonėms.

Po konferencijos ten pat Kanderstege įvyko 
tarptautiniai skautininkams ruošti kursai, kurie tęsėsi 
9 dienas. Dalyvavo 40 skautininkų iš 16 įvairių šalių.

• — A, labą dien, gerbiamasis! — išgirdo Styvas 
pajuokiantį balsą. — Taip šliauždamas ar nemanei 
kartais žalčiu virsti?

Atėmę iš Styvo paskutinį ginklą — peilį, prie
šai įsakė jam atsistoti. Piktai sugniaužęs kumščius 
žiūrėjo Styvas į savo priešus.

Jie buvo savanoriais. Jų vadas — tūlas kapi
tonas — aukšto ūgio, kumpa nosimi ir piktai žiban
čiomis akimis.

— Tamsta, kapitone! — pranešė vienas iš ka
reivių. — Pas jį, — parodė į Styvą — kišenėje ra
dau užrašų knygutę. Nieko nesuprantu, kas ten pri- 

. braukyta.
— Štabe peržiūrėsimi — atsakė kapitonas.— O 

dabar pirmyn, vyrai! Belaisvį į vidurį. Jei bandytų 
bėgti...

— Kulipką į pakaušį, arba durtuvu į šoną! — 
suriko kiti.

— Taip! Jis šnipas. Trijų vyrų, tur but, užteks 
nuvesti iki štabo. Na, marš! O mes su kitais liksi
me vietoj.

Trys paskirti kareiviai nuvedė Styvą štaban.
Styvas nei kiek neabejojo, kas jo laukė.
Jį tuojau pažins, o jei nepažins tai iš knygutės 

supras, koks jis paukštis. Teismas bus skubus ir 
sprendimas griežtas.

Be vilties, nuleidęs galvą, ėjo Styvas sargybos 
vedinas upės pakraščiu.

— Na, nesidairyk! — šuktelėjo piktai vyresny
sis iš kareivių. — Nesidairyk, sakau tau, o ne, tai 
trenksiu šautuvu, kad nebeatsikeltum.

Kiek vėliau, einant siauru takeliu, vyresnysis 
pasiuntė du kitus kareivius į priekį apžvalgyti kelio, 
o pats ėjo užpakaly Styvo, laikydamas rankose šau
tuvą.

— Ei, tu, laikyk rankas ramiai, nemojuok. Ne
bandyk pabėgti, nes pašausiu, kaip šunį! Girdi!

Bet, kuomet pasiustieji žvalgai atsitolino, tas 
pats kareivis sušnabždėjo ausin:

— Tamsta esi Styvas, — seno pulkininko Sty
vo sūnus? Aš tamstą pažįstu!

— Bet aš tamstos nepažįstu! — taip pat tylo
mis atsakė nustebęs belaisvis.

— Ir nereikia. Aš vadinuos Dikas Ultersas. Bet 
tai nesvarbu; tamsta, tur būt, tik porą kartų esi 
matęs mane. Bet laiko nėra, klausyk.- mes tuojau 
prieisim prie neaukšto kranto, kur daug krūmų ir 
negili upė. Nieko nelaukdamas, šok į vandenį!

— Ką? — nustebęs paklausė Styvas.
— Ar tamsta kurčias?—šuktelėjo sukeikęs ka

reivis. — Sakau, šok į vandenį ir plauk kiton pu
sėn — ten jūsiškiai.

— Gerai, sveikas, sakai!—atsakė nusijuokęs Sty
vas. — Neapgausi! Apgaudinėk vaikus, o ne mane.

— Kas gi tamstą nori apgaut?
— Jūs! Jūs tingite eiti su manim stovyklon, tai 

sugalvojot mane pašauti, aiškindamies paskui, kad 
aš norėjau pabėgti.

— Nebūk kvailas! — atsakė kareivis. — Man 
gaila tamstos. Tamsta dar jaunas ir iš jūsų gali 
išeiti geras žmogus. Kitaip — jus nušaus, arba pa
kars, kaip biauriausį šunį. Bėk!
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Tiek konferencijoje, tiek lavinimo kursuose da
lyvavo Lietuvos Brolijos vienas skautininkas.

Sktoi. Ccčeta.
Redakcijos prierašas. Šio straipsnio autorius siūlo 

susidomėjusiems kuriais konferencijoje svarsty
tais klausimais kreiptis j jj, ir jis, kiek galėdamas, 
duos smulkesnių žinių ar patieks posėdžių ste
nogramų ištraukų vertimus.

Latvių vilkiukų paradas Rygoj.

Jurų skautai Lietuvoje.
Pirmoji jūrų skautų draugovė įsikūrė 1922 m. 

balandžio 19 d. kng. Algimanto vardu. Jos pirmuoju 
draugininku buvo vyr. skilt. Julius Jurgelevičius. Pir
mieji jos skiltininkai — Joruševičius, Vojevodskis, 
Dainauskas, Labanauskas ir, vėliau pasižymėjęs, skau
tas Alg. Mošinskas.

Iš pirmų dienų draugovė ėmėsi sparčiai dirbti. 
Leidžiama įvairi.skautiška literatūra, k. t. Rol. Philipso 
„Laiškai skiltininkams“ ir tt., ruošiama pirmoji skautų 

darbų paroda (I-jo sk. suvažiavimo metu), dalyvau
jama konkursuose, ruošiamės iškdos.

Keliems mėnesiams draugovė buvo paleista, bet 
susirinkusi vėl ėmė dirbti. Užmegsti ryšiai su Liet. 
Jūrininkų Sąjunga, Liet. Jacht-Klūbu, Moterų D ja 
Tautiniam Laivynui Remti ir kt. Šiuo laiku draugovė 
jau nuo. L. S. B. nepriklausė. Jos dr-ku buvo sktn. 
K. Jurgelevičius.

1923 ra. keli jūrų skautai buvo nuvykę Latvijon 
į svečius pas lietuvių ir latvių jūrų skautus.

Koresponduojama su užsienio skautais: italais,

— Bet, jei aš bėgsiu, jūs nušausit mane!
— Mano vyrai vakar tegavo šautuvus į rankas! 

Išviso tik aš vienas truputi šaudau, bet aš duodu 
garbės žodį šausiu į šoną. Laiko nėra. Bėk, po 
velnių!

Tai pasakęs jis nustūmė Styvą nuo nestataus 
kranto vandenin ir tuo pat laiku visa gerkle sušuko:

— Laikyk! Laikyk! Pabėgo! Šaukit vyrai, tą šunį!
Ėjusieji priešaky kareiviai atbėgo atgal prie 

savo viršininko.
Ba-ba-bach! — pasigirdo pirmieji šūviai.
Styvas, įstumtas vandenyn, pasinėrė, paplaukė 

porą sieksnių po vandeniu ir išplaukė į vidurį upės.
Kulka Diko Ulterso suzvimbė ore ir pliumpte

lėjo į vandenį, porą sieksnių į šoną nuo bėglio.
— Šaukit! šaukit! — karščiavosi Ultersas.
— Mano šautuvas neužtaisytas, — teisinosi vie

nas iš kareivių.
— Tu ko nešauni?! — šuktelėjo Dikas antram. 

Tas pakėlė šautuvą ir iššovė, bet Dievas geras 
žino, kur nuzvimbė jo paleista kulka.

Ir vėl skambėjo balsai ir ardė tylą betiksliai 
šūviai.

— Vyrai, kas nebijot aligatorių—šokit į vandenį! 
— įsakinėjo Dikas.

— Kas? Aligatoriai? Rask durnį, kuris išsiža
dėtų savo gyvybės.

— Tai šaukit! Nes mes patys galim pakliūti!
O Styvas, plaukė ir plaukė. Protas dirbo.
— Aligatoriai? — išgirdo jis. — Tikrai, čia gali 

būti aligatorių. Dieve, kaip baisu. Štai, rodos vie
nas jau plaukia, Dieve! Išgelbėk ir padėk!

Styvas iš paskutinių jėgų plaukė į šoną nuo 
juodo daikto, judančio dumbliname vandeny. Bet 
tuojau nurimo: tai buvo purvinas rąstas, apaugęs 
žolėmis. Plaukdamas upės viduriu jis pamatė ma
žą salelę, apaugusią nendrėmis. Priplaukęs, jis 
atsigulė ant jos krašto.

Tik spėjo atsigulti, kaip krantas, iš kur traškėjo 
šūviai, sujudo, sukruto: pasirodė reguliarės kariuo
menės kareiviai ir atjojo du karininkai su savo bū
riu.

— Štai jis! štai! Plaukia! — sušuko Dikas Ul
tersas bėgdamas į visai piiešingą pusę ir šaudamas 
į kokį tai daiktą plaukiantį pavandeniui.

— Pataikiau! Tiesiog galvon!
— Aligatorius!—sušuko kažkas, pamatęs plau

kiantį rąstą.
O Styvas vis dar tebegulėjo ant salos kranto 

ir laukė progos tęsti savo kelionę.
Vakare upės krantai aptuštėjo ir Styvas, be di

delių vargų, perplaukė likusią upės dalį.
Apie pusiaunaktį jį sutiko saviškiai ir nuvedė 

stovyklon. Po viso to jis sunkiai apsirgo. Ligoni
nėje Styvas išgulėjo ilgą laiką.

Kada jis pagijo — karas pasibaigė. Šiauriečiai 
visur laimėjo. Pietai nualinti, sudeginti, visiškai pa
sidavė nugalėtojams.

Po visos tos katastrofos Styvo pažiūros visai 
persimainė. Į pietiečių teises, kurias pirmiau ginklu 
gynė, dabar žiūrėjo visai šaltai.

Jeigu pietiečiai ir būtų laimėję kovą, kažin ar 
būtų Styvas likęs vergovės šalininku.

** *
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prancūzais, ispanais, anglais, čekais, belgais ir kt. 
Tarp kitko suruoštos pirmosios Lietuvoje valčių ir 
vandens sporto rungtynės.

Draugovės nariai yra išgelbėję keletą gyvybių. 
Kai kurie jūrų skautai gavo iš užsienio garbės 
ženklų, medalių, ir vienas net pakeltas Italijos garbės 
skautu. Matydamas dr-vės veikimą, Liet. Jacht-Klubas 
padovanojo draugovei gražią ir brangią vėliavą.

Draugovei padeda gen. Nagevičius, pulk. Dau
kantas, kap. Šuipys, inž. Skardinskas, kap. Kuizinas, 
p. Azguridi-Nemo, p. Mošinskienė, p. Dirvianskis ir kt.

1924 m. Velykų atostogų metu, ledams tebeinant, 
9 jūrų skautai valtimis nuvyko Klaipėdon. Kelionė 
sunki ir pavojinga. Klaipėdoje skautus sutiko p. Bud
rys ir p. Stulpinas. Įkurtas Klaipėdoje draugovės 
skyrius, kurio vadu paskirtas M. Brakas. Tais pat 
metais Kauno dr-vė padeda įsikurti jūrų skautams 
Panevėžy, Mažeikiuose, Kėdainiuose.

1925 m. balandžio mėn. 19 d. jūrų skautų vadovų 
suvažiavimas nutarė visus jūrų skautus suburti į 
Lietuvos Jūrų Skautiją, kuriai statutą ir darbo prog
ramą nustatyti išrinko L. J. Sk-jos vadą sktn. P. Jur
gelevičių. L. J. S-jos štabe aktyviai dirba pats vadas, 
mjr. Kuizinas, mjr. Mikelevičius, p. Kar. Dineika, 
P. Labanauskas ir kt.

Kūrinsi atskiros skiltys Telšiuose, Šiauliuose, 
Viekšniuose, Jurbarke, Kybartuose ir kt.

1926 m. antrasis jūrų skautų vadovų suvažiavi
mas išreiškė pageidavimą greičiau susitarti del bendro 
darbo su L. Sk. Brolija. Sį rudenį, L. S k. šefo spren
dimu, Lietuvos jūrų Skautija priskirta prie L. Skautų 
Brolijos, kaipo skyrius. Patvirtinus pataisytąjį L. J. 
Sk-jos statutą ir suderinus visų draugovių bei atskirų 
skilčių veikimą, reikia tikėtis, darbas eis tinkama 
kryptimi.

Daugelis dabartinių vyresnių jūrų skautų rimtai 

mano ir yra pasiryžę studijuoti jūrininkystę, jei ne 
čia, Lietuvoje, tai užsieny. Keletas iš jų, baigę 
1927 m. aukštesnįjį mokslą, žada važiuoti į užsienį 
ir stoti į kariškas jūrų mokyklas.

Bendrai kalbant, Lietuvos jūrų skautų eilės karts 
nuo karto darosi didesnės; karts nuo karto jūrų 
skautų judėjimas labiau plečiasi ir prigyja mūsų 
krašte.

Reikia džiaugtis, kad Lietuvoje baigia kurtis 
visos skautystės šakos. £.od.

v Kazys Inčiura.
PRIEŠ DIENELĘ . . .

Prieš dienelę atsikėlęs, 
ėjm ankstų rytą.
Pūkasp-^r iės, gležnutėlės 
snaigės krito, krito . . .
Ir apsnigo mano taką — 
tako nebežymu.
O snaigelės žaidžia, šneka, 
baltos egles rymo . . .
Tai ne bados eglės dunkso 
už kalnu snieguotų, — 
tai sidabro vartų vartai 
į laimužės puotą.
Saulės jūrėj maudos bokštai, 
deoesis jie remia . . .
Cit! lyg gir lis, šaukia varpas, 
dui.da visa žemė . . .
Tai balti vežimai skuba 
j k aštus sau ėtus 
E>, snaigelės, duokit rūbus 
baltus nedėvėtus . . .
Lik su vėjais, o lūšnele, 
beržo atsišl ėjus, 
emu. kur iš saulės sostų 
aukso versmės liejas! , . .

Praslinko dešimtis metų.
Timas' Styvas liko populiariu visuomenės ir 

politikos veikėju.
Užbaigęs mokslus liko žymiu Amerikoje juristu 

su kurio nuomone skaitydavosi visi.
Pasisekimą turėjo begalo didelį. Gindamas by

las jis sukrovė didelius pinigus.
Ir, štai, kartą, skaitydamas laikraščius, užtiko 

straipsnį apie areštą kokio tai Diko Ulterso.
Areštuotam gręsė mirties bausmė.
— Bet, juk tas pats, kuris tuomet mane išgel

bėjo! — sušuko Timas Styvas. — Na, žinoma tas 
pats! Štai čia pasakojama, kad dalyvavę kare, ir 
pasižymėjo nepaprastu drąsumu.

Vakare, Styvas, greituoju traukiniu, išvažiavo 
Virginijon: jis skuba patarnauti savo išgelbėtojui.

Byla pasirodė sunki. Dikas Ultersas buvo rim
tai įsipainiojęs.

Jis buvo geras, bet nelaimingas žmogus. Visą 
jaunystę bastėsi po pasaulį, o vėliau dalyvavo kare, 
kur atsižymėjo narsumu, o kada karas pasibaigė — 
visai neteko uždžftbio.

Žodžiu, per paskutinius dešimt metų vertėsi 
kaip galėjo. Dažnai alkio verčiamas apiplėšdavo 
gyventojus.

Toks nenormalus gyvenimas privedė Ulteršą 
prie to, kad jam grėsė mirtis.

-Nors byla buvo sunki, bet Styvas nenusiminė 
ir ėmėsi darbo. 0

Visuomenė buvo begalo nustebinta, sužinojusi, 
kad Styvas, atsisakąs be šimto tūkstančių ginti pa

prasčiausios bylos, dabar stojo kokio tai valkatos 
gynėju. Pasklido visokių kalbų.

Teisme susirinko minios žmonių. Styvas pasa
kė gražią kalbą.

Jis nupasakojo visą jo gyvenimą, išrodydamas, 
kad ir labai prasikaltęs žmogus daro neleistinus pra
sižengimus gyvenimo aplinkybių verčiamas. Tame 
dvasios puolime dažnai esti kalta pati visuomenė, 
kuri priveda žmones prie panašių ekscesų.

Procesas baigėsi Ulterso išteisinimu.
Kada išteisintasis buvo paliuosuotas, Styvas 

nusivežė jį pas save.
— Akis už akį! — tarė jis Ultersui.
— Kadaise tamsta mane išgelbėjai. Aš atsimenu, 

tamsta tuomet sakei, kad tamstai gaila manęs, nes 
aš buvau jaunas ir iš manęs gali išeiti geras žmogus.

— Dabar aš tamstą išgelbėjau. Bet nors tams
ta ir nejaunas, vis tik manau, kad dar gali grįžti į 
teisingą kelią ir tapti geru žmogumi. Nedėkuok 
man! Kuomet tamsta stūmei mane į vandenį, aš taip 
pat nedėkuojau ir dirbau abiem rankom kiek galė
damas kad pasiekti kito upės kranto. — Plauk ir 
tamsta dabar! O aš, kad lengviau būtų plaukti, 
duosiu tamstai porą laivelių.

Styvas žinojo ką sakąs: jis nupirko didelį plotą 
derlingos žemės ir įtaisė ten gyvulių ūkį, kurį Ul
tersas, kaipo įgudęs žemdirbys padarė vieną iš 
pavyzdingiausių apylinkėje ūkių.

Iki galo savo amžiaus Ultersas buvo visų ger
biamas apylinkėj žmogus.

Styvas gi džiaugėsi ištesėjęs priežodį — „akis 
už akį“. Vertė A. D.
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^Džekas Londonas.

Jokohamos uoste.
Tikriausiai bus pametęs Teatro gatvėj. Jis at

mena, kaip jį stumdė šioj triukšmingoj gatvėj 
ir todėl visai panašu, kad dabar koks nors vikrus, 
miklių pirštų vagis naudojasi buvusiomis jo pinigi
nėj 50 jenų. Vienu laiku jam pasirodė, kad pats 
bus ją pametęs ir ėmė vėl iš naujo ieškot. Dvi
dešimtąjį kartą iškratė jis visas savo kišenes, bet 
piniginės nerado. Jaunuolio ranka pasiliko tuščioje 
kelnių kišenėje, o jis pats nusiminęs žiūrėjo į rė
kiantį restorano savininką.

— 25 sėnai! Tuojau sumokėti — bliovė jis.
— Bet... mano piniginė, ponai... — tarė jaunuo

lis,— aš sakau jums, kad kažin kur esu ją pametęs.
Bet restorano savininkas, pakėlęs rankas į dan

gų, dar balsiau sušuko:
— 25 sėnai! 25 sėnai! Tuo-jau sumokėti —
Aplinkui susirinko minia, ir Alfui Deviui pa

sidarė begalo nesmagu.
— Kokia kvailystė, — manė Alfas, — kiek triukš

mo del niekų!
Tikrai, jam reikėjo kas nors daryti. Galvoj 

dingtelėjo mintis — jėga prasiveržti per minią ir 
parblokšti visus, kurie bandytų jam sutrukdyti. Bet 
vienas iš tarnų, žemas, vikrus, piktai žibančia viena 
akimi vyrukas, pagriebė Alfą už rankos.

— Sumokėk 25 senus! — suriko užkimusiu iš 
pykčio balsu.

Alfas išraudo. Lyg kažin ką prisiminęs, jis vėl 
iš naujo ėmė kratyti švarko kišenes. Jo laimėj ma
žoj švarko kišenėlėj smulkiais jis rado 10-ties ir 5-kių 
sėnų pinigėlius. Prisiminęs, nesenai pražudęs 10-tį 
sėnų, Alfas išardė kišenės pamušalą ir ištraukė iš 
jos pinigėlį. Dabar ]o rankose buvo 25 sėnai, ku
riuos jis buvo skolingas už vakarienę. Jis atidavė 
pinigus šeimininkui, kuris, suskaitęs, nusiramino ir 
vergiškai nusilenkė. Minia, sulaukusi dramos galo 
išsiskirstė.

Alfas Devis buvo jaunas, šešiolikos metų jūri
ninkas. Jis tarnavo būriniame amerikiečių laive 
„Ona Main“, kuris atvyko į Jokohamą (Japonijos 
uostas) pargabenti kailius į Londoną.

Antroje kelionėje į krantą Alfas Devis pirmą 
kartą susipažino su kai kuriais Rytų papročiais.

Kada sveikinimai ir tūpčiojimai pasibaigė, jis 
pasisuko ir nusijuokęs norėjo eit laukan... bet jam 
kylo klausimas, kaip patekti laivah? Buvo vienuo
likta valanda vakaro, ir jis gerai žinojo nerasiąs ant 
kranto nevieno garlaivio, kuris nuvežtų jį ant*„Ona 
Main“, o perspektyva — pasamdyti tuščiomis kiše
nėmis japoną — laivininką, jo neviliojo. Aplinkui 
apsidairęs, ir neradęs nė vieno pakeleivingo draugo 
— jūrininko, jis nusileido į uostą.

Jokohama yra didelis ir gyvas, Japonijos 
uostas. Laivai meta inkarus reide, tuo suteikdami 
uždarbio keliems šimtams trumpakojų žmonių.

Dešimtimis laivininkų, vaikų "ir vyrų šaukė 
Alfą, siūlydami jį nuvežti. Jis išsirinko sampaną 
(laivelį), kurios savininkas buvo senas, šlubas ir, ma
tyt, lėtas žmogus. Įžengęs į sampaną jis atsisėdo.

Buvo visai tamsu. Alfas negalėjo gerai įžiūrėti 
ką senis dirbo, nors matėsi, kad šis visai nesiruošė 
kelionėn. Galų gale jis šlubuodamas įlipo į laivą 
ir, pažiūrėjęs į Alfą, tarė:

— 10 sėnų!
— Taip, aš žinau, 10 sėnų, — atsakė Alfas. — 

Tik skubėk — į amerikiečių laivą.
— 10 sėnų jūs privalot sumokėti tuojau — pa

tvirtino senis.

Išgirdęs tuos nemalonius žodžius „sumokėti 
tuojau“, Alfas sumišo.

— Nuvežkite mane į amerikiečių laivą, tada aš 
užmokėsiu, — tarė jis.

Bet senis buvo neperkalbamas ir stovėjo prieš 
jį ištiesęs į ranką, kartodamas: „10 sėnų sumokėkit 
tuojau“.

Alfas mėgino aiškintis, kad pas jį dabar nesą 
pinigų, kad jis pametęs piniginę, bet jis užmokėsiąs 
tuoj, kaip tiktai pasieksiąs amerikiečių laivą. Net 
nelipsiąs neužmokėjęs laivan—jis pašauksiąs drau
gus jūrininkus, ir jie atiduosią jam — savininkui 
10-tį sėnų.

Bet senis nenorėjo girdėti ir vis kartojo: „su
mokėkite tuojau 10 sėnų“.

Viskas atrodė kvailai. Prie laivelio susigrūdo 
kaimynai laivininkai ir tylėdami klausėsi jų ginčo. 
Nusivylęs ir supykęs Alfas atsistojo ir norėjo lipti 
iš laivelio.

— Atiduokit marškinius, tada nuvešiu jumis į 
amerikiečių laivą —pasiūlė japonas. Buvo perdaug. 
Alfo dvasia jautė amerikiečio nepriklausomybės 
jausmo įžeidimą. Anglo saksas nemėgsta tapti auka, 
o jam tas pasirodė niekšingu plėšimu. Dešimtis 
sėnų—lygus šešiems amerikiečių centams, o geros 
medžiagos nauji marškiniai kainavo jam du doleriu.

Netaręs nė žodžio, jis apsigręžė ir nuėjo į mo
lo galą. Minia nusekė paskui jo, garsiai klykaudama 
ir šokdama. Joje buvo .daugiausia plačiais pečiais 
raumeningų vyrukų, kurie kuone iki pusės buvo 
pliki. Uosto žmonės visuose kraštuose pasižymi 
storžieviškumu ir neramiu būdu, todėl Alfui atėjo 
galvon mintis, kad atsidurti tokioj japonų minioj 
ir molo gale būtų beveik pavojinga.

Kaž-koks juodaplaukis japonas, piktai žvilgan
čiomis akimis prisiartino prie Alfo:

— Duok man batus, — tarė jis. — Aš nuvešiu 
į amerikiečių škūną.

Alfas papurtė galvą, bet minia neatstodama 
reikalavo priimti siūlymą. Anglo-sakso tokia pri
gimtis, kad baimė ir grasinimas yra labiausiai ne
vykę būdai, priversti jį ką nors padaryti. Jis gali 
pats, laisva valia, pamėginti padaryti, bet niekados 
neleis sau įsakyti. Tokiu būdu, laivininko pastan
gos užuot paveikti į Alfą, pabudino jame griežtą 
pasipriešinimą.

Čia, uoste, mirgant žvaigždėms, apsuptas besi
grūdančios minios, jis nusprendė greičiau mirti, negu 
nusižeminti ir atiduoti nors menkinusį savo dra
bužių šmotelį. Dalykas buvo ne del vertės, bet 
del principo.

Kažin kas smarkiai pastūmė Alfą iš užpakalio. 
Jiš atsigrįžo ir piktai pažvelgė į minią. Bet minia 
darėsi karts nuo karto drąsesnė. Kiekvienas dris
kis reiškė pretenzijų į tą ar kitą tualeto dalį. Savo 
pageidavimus jie reiškė visa gerkle. Alfas senai 
jiems nustojo atsakinėjęs ir jautė, kad padėtis da
rosi pavojingesnė ir reikėjo iš čia pasitraukti. Jo 
veide matėsi didelis ^pasiryžimas, akys blizgėjo, o 
visa figūra reiškė tvirtą valią ir griežtumą. Tas 
pasiryžimas stipriai veikė į laivininkus. Kada Alfas 
paėjo į kraštą, minia prasiskyrė. Ji sekė Alfą iš 
šonų ir iš užpakalio, ir kada jis truputį pasitraukė, 
dar labiau prapliupo juokais. Vienas iš jaunųjų lai
vininkų, kuone vienodo ūgio su juo, išdrįsęs, 
pagavo kepurę nuo jo galvos. Bet nesuspėjo jos 
dar gerai užsidėti, kaip Alfas, iš visų jėgų užsimo
jo, ir... japonas nukrito ant žemės. Kepurė išlėkė 
ir kažin kur dingo minioj. Jūrininko garbė neleido 
palikti Alfui kepurės jų rankose. Jis prisiartino ta 
kryptimi, kur ji nuriedėjo ir greit surado. Aukštas
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vyras tvirtai laikė prispaudęs basa koja kepurę 
prie žemės. Alfas mėgino ištraukti kepurę ir truk
telėjo ją iš po kojos. Vyras nesileido. Alfas pa
stūmė vyro koją, bet tasai tiktai sumurmėjo. Rei
kėjo suprasti, kad be kovos neapseis. Žaibo grei
tumu viena jaunuolio koja atsirado už laivininko 
kojos, o jo petys iš visų jėgų stumtelėjo į krūtinę. 
Nieks negalėjo išgelbėti japono nuo žiauraus tų im
tynių būdo, japonas, pasverdėjęs, krito ant molo. 
Sekantį momentą kepurė buvo Alfo rankose. Jis 
greitai apsidairė ir, kad puolimo išvengti, skubiai 
atšoko į užpakalį. Dabar tarp jo ir kranto nieko 
nebuvo. Molo būta labai siauro. Atsigręžęs į mi
nią ir grasindamas kumsčia jis pamažu traukėsi at
gal. Buvo nelengva trauktis į užpakalį ir minią 
laikyti nuo užplūdimo. Bet tamsiaodžiai visame pa
saulyje priprato bijotis baltųjų. Už savo nugalėji
mą Alfas turėjo būti ne tiek dėkingas apystovom, 
kiek savo karingumui ir ankščiau, jūrininkų tarpe, 
laimėtiems mūšiams. Toje vietoje, kur prieplauką 
jungiasi su krantu, buvo uosto policijos punktas, 
ir Alfas, traukdamasis, įbėgo į raštinę. Apsiraminę 
laivininkai spietėsi, lyg musės prie atidary
tų dury, per kurias jie galėjo pamatyti ir išgirsti 
viso dalyko eigą.

Alfas keliais žodžiais nupasakojo savo sunkią 
padėtį ir reikalavo svetimtaučio teisėmis pristatyti 
jį laivan policijos laiveliu. Leitenantas atsakė at
mintinai į iškalta taisykle: tarnybos įstatymas sa
ko, kad uosto policija neužsiima keleivių vežioji
mu, ir kad policijos laivai, tarnauja visai ne pavė
lavusiųjų jūreivių pervežimui.

Jis pridūrė, kad, tiesa, žinąs laivininkus tikrais 
plėšikais esant, bet nieko negalįs padaryti nesučiu
pęs jų plėšimą darant. — Jie turi teisę iš anksto 
imti atlyginimą,—tarė leitenantas. — Kuo remdama
sis keleivis galėtų įsakyti jiems vežti laiveliu, ne
įmokėjus pinigų iš anksto?

Alfas su tuo sutiko, bet padarė mažutę pastabą, 
kad jeigu jis, leitenantas, neturįs teisės įsakinėti, tai 
galįs nors bandyti juos įtikinti. Leitenantas sutikęs 
jam patarnauti ir priėjęs minią pasakė jai trumpą 
prakalbą. Bet laivinikai taip pat žinojo savo tei
ses, ir kada baigė, jie vienu balsu sušuko:

—10 seny! Reikia tuojau sumokėti, prieš važia
vimą!

— Jūs matote, aš nieko negaliu jiems padaryti 
— tarė leitenantas, (jis gerai kalbėjo angliškai). — 
Bet aš įspėjau juos, kad jie nelįstų ir nekliudytų 
jus. Naktis šilta ir jau aušta — atsigulkite kur nors 
ir užmikite. Aš mielu noru leisčiau jums pernakvoti 
raštinėj, jeigu tam neprieštarautų „ tarnybos įstatymas “.

Alfas padėkojo už „gerą širdį“ ir norą patar
nauti. Jo dvasioj virė smarki kova del teisių. Lai
vininkai paniekino jame tautinį jausmą ir išdidumą. 
Šitaip klausimas, jo nuomone, negalėjo būti rišamas. 
Pernakvoti ant akmenų — reiškė prisipažinti nuga
lėtu.

— Vadinas, laivininkai atsisako mane pristatyti 
į laivą ?

Leitenantas linktelėjo.
— Ir jūs irgi atsisakot? 
Leitenantas vėl linktelėjo.
— Na, gerai, o jūsų „tarnybos Įstatymas“ ne

prieštarauja tam, kad aš pats tenai nusikraustyčiau?
Leitenantas truputį sumišo.
— Bet laivo nėra!, — tarė jis. -H
— Dalykas ne tame, — pareiškė Alfas. — Jei

gu aš pats pristatysiu save į laivą, ar visi bus pa
tenkinti, ir jokių taisyklių nesulaužysiu, a?.

— Bet, jūs negalite patys save pervežti — tarė 
leitenantas.

— Gerai, tik žiūrėkite, — pasigirdo atsakymas 
ir Alfo kepurė nukrito ant raštinės grindų. Jis me
tė į dešinę ir kairę savo pusbačius. Kelnės ir marš
kiniai taip pat greitai gulėjo ant grindų.

— Atsiminkite, — suskambėjo balsas, — aš, 
Jungtinių Valstybių pilietis, laikau jus, Jokohamos 
miestą ir Japonijos vyriausybę atsakomingais už 
tuos daiktus. Labanaktis!

Jis išlėkė už durų, praskyrė nustebusius laivi
ninkus ir nubėgo molu prie jūros. Atsipeikėję lai
vininkai nusekė paskui jo.

Ilgai pasiliks toji naktis Jokohamos uosto žmo
nių atminime.

Alfas pribėgo prie molo galo ir, nesustojęs, šoko 
tiesiai į vandenį. Nuo molo pasigirdo balsai. Jis 
persivertė ant nugaros ir, supdamasis aint bangų, 
klausėsi: •

— Gerai, gerai, — nugirdo jis iš bendro riks
mo, — gali nemokėt tuojau, užmokėsi paskui! grįžk 
atgal!

— Ne, dėkui, — atsiliepė Alfas, — geriau vi
sai nemokėti! Labanaktis!

Jis atsigrįžo ir ieškojo „Ona Main„ Ji buvo 
geros jūros mylios atstume nuo kranto ir tamsu
moje ją pastebėti buvo sunku. Pradžioj jis paste
bėjo aiškias ugnis, kurios, jis žinojo, tegalėjo būti 
nuo karo laivo. Tikriausia, bene bus tai Jungtinių 
Valstybių laivas „Lankasteris“. Kairėj nuo jo, jis 
matė tris, arti viena nuo kitos, ugnis. Ten negalėjo 
būti jo laivas. Vienam momentui Alfas sumišo. Jis 
persivertė ant nugaros ir, užmerkęs akis, stengėsi 
prisiminti uosto vaizdą tokiu, kokį jis buvo matęs 
dienos metu. Kiek prisiminęs, jis vėl atsivertė ir 
plaukė toliau. Trys ugnys tikriausia buvo nuo di
delio anglę transportinio laivo. Reiškia, jo laivas 
turėjo būti kur nors tarp jo ir „Lankasterio“. Jis 
ilgai ir atydžiai žiūrėjo. Labai toli, neaiškiai, bet 
tikrai, toj pačioj vietoj, kur jis tikėjosi, degė viena 
ugnis. Ten buvo „Ona Main“.

Kaip malonu buvo plaukti žvaigždžių šviesoj! 
Oras šiltas, kaip vanduo, o vanduo šiltas, kaip at- 
virintas pienas. Jis jautė kojų ir rankų judesį, jau
tė burnoje skanų druskos skonį; o jo širdyje lygus 
ir stiprus plakimas žadino jame norą^sutikti džiaugs
mingą gyvenimo rytojų. Alfas pralenkė nušviestąjį 
„Lankasterį“, anglų transporto laivą, ir greitai „Ona 
Main1* pasirodė prieš jį. Jisai sugriebė virvių laip
tus ir tyliai pasikėlė ant laivo. Viršuj nieko 
nebuvo. Jis pastebėjo galeroje ugnį ir suprato, kad 
kapitono sūnus virė kavą. Alfas nusileido po dang
čiu. Laive visi miegojo. Karštis kajutėse buvo 
nepakenčiamas. Jis užsivilko marškinius ir, pasi
ėmęs anklodę ir pagalvį, išėjo ant dangčio. Atsigu
lęs, jis ilgai žiūrėjo į tankų žvaigždžių sietyną ir 
svajojo, svajojo apie keliones.

Akys pamažu ėmė merktis.
Jau buvo beužmiegąs, kaip kažin kas apačioj 

už laivo sušuko.
Netrukus jis užgirdo pažįstamo leitenanto bal

są. Su juo kalbėjosi kapitono sūnus. Leitenantas 
klausė, kieno tie drabužiai, ar pažįsta juos kapi
tonas.

Taip, kapitono sūnus pažįsta drabužius. Jie 
priklauso vienam šio laivo jūrininkui Alfui Deviui.

— Kas atsitiko?
— Ar Alfas Devis neatvyko į laivą?
— Jis ant kranto.
— Jo nėra krante.
— Tur būt, greičiausia, bus nuskendęs.
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Čia abudu, leitenantas ir kapitono sūnus, pra
dėjo kalbėti iš karto, kad Alfas nieko negalėjo su
prasti. Paskui jis nugirdo, kaip jiedu nulipo į apa
čią ir sukėlė komandą. Tingūs ir mieguisti jūrinin
kai murmėjo ir tvirtino, kad Alfo Devio laive nė
ra. Kapitono sūnus nemandagiai išbarė Jokohamos 
policiją, jos papročius ir patį leitenantą su jo „tar
nybos įstatymu“.

Tuo laiku pasikėlęs Alfas, ištiesė ranką ir tarė:
— Tai lyg ir mano daiktai! Dėkui, kad taip 

greitai pristatėt.
— Nesuprantu, kodėl jis negalėjo atvežti kar

tu su tais daiktais ir jumis? — tarė kapitono sūnus.
Policijos leitenantas nieko neatsakydamas, kuk

liai pratiesė drabužius jų teisėtajam šeimininkui.
* *

Kitą dieną, kada AVas išlipo į krantą, jį sutiko 
minia, kelis kart didesnė už vakarykščią. Laivinin
kai, šaukdami ir gestikuliuodami mandagiai 
kvietė pas save į laivelį. Ir tas, kurį vakar Alfas 
buvo išsirinkęs, šiandien nepasakė jam — „sumo
kėkite tuojau“.

Išlipdamas į krantą Alfas pratiesė laivininkui 
jo uždirbtus 10 seny, bet šis atstūmė juos ir papur
tė galva.

— Jūs geras, — tarė jis, — man gėda iš jūsų 
imti. Jūs niekados ne mokėkit mums! Jūs puikus ir 
geras vyrukas!

Per visą laiką, kol stovėjo uoste „Ona Main", 
laivininkai atsisakydavo imti pinigų iš Alfo' Devio.

Kad pasigėrėti jo drąsa ir pasimokyti iš jo sa- 
vygarbos jie visada vežiodavo jį į krantą dykai.

Vertė M.fy\

Musų rytojus.
Pats gyvenimas stato mums įvairių klausimų, 

kuriuos mes,—jei mums tikrai rūpi skautybės liki
mas Lietuvoj, — negalime palikti neaptarę ir ne- 
išsprendę. ’

Pirmiausia, kiekvienos organizacijos likimas yra 
ankštai surištas su vadais. Del jų stokos vis daž
niau ir dažniau nusiskundžiama. Gimnazija jaunėja, 
senesnieji vadai, skautininkai, vietose nepasilieka ir 
apleisdami gimnazijas, vady vietas palieka jos lais
vomis. Todėl ne veltui tuntai, draugovės etc. bai
mingai kasmet stato klausimą: kas bus su mūšy 
skautais, kai šie mokslo metai pasibaigs? Klausimas 
visai rimtas. Seniems, daug išmokus ir patyrus pa
ties gyvenimo ir apleidus skautų eiles, jaunieji 
bailiai pradeda dairytis. Trūksta žinių ir patyrimo 
vadais likti. Todėl Vyr. Sk. Štabui tenka susirū
pinti jų paruošimu. Tam tikslui reikėty suorgani
zuoti specialius kursus. Del jy ne tik laikas pradėti 
galvoti, bet reikia imtis priemonių šį klausimą įgy
vendinti.

Taip pat sumanyta ateinančią vasarą suruošti 
Sk. Stovyklą. Sumanymas geras, bet vargu šiais 
metais įvykinamas. Reikia žinoti, kad yra draugovių 
ir net tuntų, kurie turi menką supratimą apie sto
vyklavimą ir visiškai siauras žinias iš mūšy prakti
kos, o juk ta stovykla manoma pasirodyti platesnei 
mūsų visuomenei ir net užsieniui (? Red.). Tokiai 
padėčiai esant, koki dabar yra, kyla klausimas, ar 
nereikėtų stovyklą nors metams atidėti, kad per 
tuos metus galėtumėm papildyti kai kuriuos trū
kumus, suruošdami tokią pat, kokia buvo skelbta, tik 
mažesniame maštabe stovyklą vadams,kad šie, sugrįžę 
iš L. stovyklos, šią vasarą, būtinai padaryty nors 

kelių dienų, pilnoj to žodžio prasmėj, stovyklas, įsi
gytų reikalingų įrankių ir priemonių stovyklauti ir 
t. t. Tik tada gal ir ramiau būtų kalbėti apie Di
džiąją Stovyklą.

Nepaslaptis, kad mūsų veikimui daug ko trūks
ta, kad esam toli atsilikę nuo užsienio skautų. Tam 
yra ne maža priežasčių. Pirmiausia stoka skautiškų 
vadovėlių ir skautiškos literatūros. Yra vienas kitas 
naudingas dalykas išverstas, bet nelaimei — nėra 
pinigų juos išleisti. Tad šiomis dienomis įsisteigia 
Vyriausiame Štabe Spaudos Fondas, kurio tikslas, 
ne tik „Sk. A“, remti, bet ieškoti ir surasti lėšų iš
leisti nors vieną—kitą mums reikalingą vadovėlį. Šio 
darbo vaisius priklausys nuo mūsų pačių: kiek mes 
prie jo aktyviai prisidėsim.

Škundžiames, kad pas mus nėra vienos linijos* 
vienodo susitvarkymo nei tuntuose, nei draugovėse... 
Visi jaučia būtiną reikalą, kaip greičiau išleisti, tre
čiame skautininkų suvažiavime priimtą, statutą. Da
bartiniam štabui paėmus šį statutą į savo rankas ir 
peržiūrėjus, reikia daug kas pertvarkyti ir pataisyti. 
Taip pat reikia papildyti naujų skyrių statutus, k. t. 
vilkiukų, paukštyčių, mergaičių, roverių, jūrų, van
dens skyrių ir kt. Tenka taip pat derinti statutą su 
ruošiamu skautų monopolizacijos įstatymu.

Monopolizacijos įstatymas dėl kai kurių Remti 
Draugijos kliūčių tebestovi vietoj, o pats gyveni
mas reikalaute reikalauja, kad tas įstatymas būtų 
greičiau priimtas.

L. S. Brolijos viršūnė yra skautininkų sąjunga, 
kurios tikslas ne tik kad koordinuoti savo narių 
veikimą, bet ir duoti pačiai skautybei krypti ir būti 
jos vadais. Tikslai labai gražūs, tik visa nelaimė, 
kad neturime pasiruošusių skautininkų tiems tiks
lams vykinti.

Iki šiol skautininkų darbas nebuvo koordinuotas. 
Jiems reikėtų daugiau susiorganizuoti, susijungti ir 
labiau jausti mūsų organizacijos pulsą.

Reikia tikrai nusistebėti, kad Lietuvos skautai 
be vadovėlių, be tinkamai pasiruošusių vadų, be 
paramos iš šalies —iki šiol—ne tik kad išliko, bet 
dar spėjo tokiomis sunkiomis aplinkybėmis išaugti 
į beveik 3000 narių šeimą. Bet tai negali mus nu
raminti. Ne visos mokyklos mus pripažino. Kai 
kurios jų, pav. Raseinių, Šakių ir kitos gimnazijos 
nenori mūs įsileisti. Nereikia nusiminti. Kada 
pedagogai įsitikins, kiek skautybė turi auklėjamosios 
reikšmės jaunimui, jie patys imsis šito metodo. 
Todėl mums reikalinga per spaudą supažindinti vi
suomenę ko yra verta skautybė, kaipo jaunimo au
klėjimosi sistema. Maža to, reikia mūsų pačių 
elgesiu, gyvu pavyzdžiu įrodyti jos vertų ir naudą. 
Be to, mes turime aiškiai atsirubežiuoti nuo by 
kokių politiniu partijų, kad neliktumėme jų kovos 
objektu. Mūsų partija — Tėvynė, mūsų siekiai — 
Jos gerovė: kas prieš tai eina — mūsų priešai. Mes 
aiškiai pasisakome visiems, kad mums tautybė nėra 
kažkas iš piršto laužta, bet tvirtas gyvenimo prin
cipas, kurį mes ryžtamės vykinti gyvenime. Taip 
pat mes ryžtamės pasidaryti gerais skautais, kad 
tuo būdu galėtume mūsų Tėvynei atnešti daug 
naudos, duoti jai sveiku kūnu ir dvasia Ją mylinčių 
piliečių; mes ryžtamės išnešti Ją ant savo pečių į 
gražesnę ir laimingesnę ateitį, mes ruošiamės į kovą 
su visomis gyvenimo piktybėmis ir blogybėmis.

Iš mūsų rytojus laukia skautiško charakterio 
piliečių. Mes jį turime sukurti!

Paulius.
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JAUNOJI SKAUTE

Iš skaučių 
skyriaus.

♦

1927 matais numatoma sušaukti skautininkių su
važiavimas ir suruošti stovykla."

Skautininkių suvažiavimo reikalas neatidėliotinas. 
Yra begalo daug klausimų. Reikia aptarti mūsų or
ganizaciniai reikalai: santykiavimas su skautų tuntais 
ir draugovėmis, rėmėjų draugijomis, bendrieji darbo 
metodai, vyresniųjų skaučių (Raugens atatink. Rove- 
ling) organ'zacija, susipažinimas su judėjimu ir t. t. 
Nemaža klausimų vilkiukų ir paukštyčių organizavi
me. Pagaliau, reikia išrinkti skaučių skyriaus naiius. 
Reikia tikėtis, kad visos kvieč.amos skautininkės ar 
jų pareigas einančios skautės prisidės aktyviai prie 
šio sumanymo ir skaitlingai atlankys suvažiavimą.

Suvažiavimas manoma sušaukti netrukus. Smul
kesnė jo programa, pakvietimai ir kitos reikalingos 
žinios bus pasiųsta vėliau.

Būsimajai Lietuvos stovyklai laikas pradėti ruo
štis. Stovykloj negyvenusi, skautė negali jaustis tikra 
skaute: patyrusi skautė išeina tik iš stovyklos. Ten 
susipažįsta iš įvairių vietų suvažiavę skautės, ten kas 
nauja sugalvota galima pravesti nutarimu ir realy
bėj įgyvendinti. Žinau, jūs atminsit, kad nevien 
džiaugsmo teduoda stovyklos laukimas. — Būna ne
maža ir rūpesčio. Svarbiausias rūpestis — lėšos. Bet 
drąsios, stiprios skautės linksmumą rūpesčiu ne
drįsta drumsti! Rūpestį pašalinsit, jei tuojau visose 
skiltyse, draugovėse ir tuntuose įsteigsiu „Stovyklos 
dėžutę“, kad ateity, sutaupę pinigų, galėtumėt atvykti 
į Lietuvos skaučių stovyklą. Budėk!

A. Blynaitė.
į Skaučių sk. vedėja.

I Siuvėjos specialybei įgyti reikia: mokėti pa 
siūti ir sukirpti uniforma, moteriški ir vyriški balti 
niai: lopyti, adyti.

II Virėjos specialybei jgyti reikia: tris dienas 
virti trijų patiekalų pietus (vieni be mėsos), kepti 
duoną (ir stovykloje) ir pyragus. Išvirti stovykloje 
trijų patiekalų pietūs. Mokėti išlaikyti produktus sto
vykloje.

Sekančiam numery bus paskelbta dar keletas 
I-mos eilės specialybių: sanitarės, keliarodės, skalbė
jos, pionerės.

Musų gyvenimas.
I „Birutės“ draugoves skaučių, vy- 
metų 1926 m. birželio 16 dieną orga-

Iš Kauno 
resnių 16—17 
nizuota atskiroji vyresniųjų skaučių „Bičių“ skiltis. 
Skilty 10 meigaičių, vadovauja paskt. Kesiūnaitė.

Įsikūrusi skiltis išmoko taisyti knygas. Užsidir
busi pinigų, įsigyjo sviedinį, gaireles, dienyną, skil
ties albumą ir t. t.

Kiek vėliau įtaisė savo knygynėlį, kuriame yra 
apie 150 knygų, didesnė jų dalis yra lietuvių kalboj. 
Vasaros metu 3 skautės šios skilties dalyvavo Pa
langos stovykloj. Skiltis padarė 5 iškilas. Dabar 
skiltis rengiasi į I-jį laipsnį ir į sanitares, be to turi 
savo besimokantį fotogiafą ir prityrusę sanitarę.

Galima tikėtis, kad skiltis iki pavasaiio išlaikys 
į I-mą ir s bitininkių laipsnį ir įgys dar porą spe
cialybių.

Tuomet galės pasivadinti vyresniųjų skaučių 
skiltimi: (angį. „Raugers“ — atatinka , Roveriams“).

Skilties kerespondentė.

Skaučių specialybės.
Skautė — praktikė: stengiasi išmokti daugiau 

specialybių, kad nereiktų jai laukti iš kitų pagalbos, 
o priešingai, kad pati galėtų ją suteikti visiems jos 
reikalingiems.

V. Š. Skaučių Skyriaus skaučių laipsniams įgyti 
nustatytoj programoj yra įdėtos ir specialybės, kurios 
yra svarbus programos punktas. Kadangi Lietuvoje 
lig šiol nebuvo nustatytų skautėms specialybių, todėl 
Skaučių Skyrius išdirbo jų programas ir dalimis 
talpins jas laikrašty, vp

A*
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girdėt

Rakietoje į mėnulį per 97 valandas!
Julio Vern’o fantazijos virsta realybe. Vienoje 

atsirado „Pasaulinės erdvės tyrinėjimo draugija“.
Ji bandys nusiųsti į mėnulį rakietą. Inžin. F. 

Hoff’as išradęs aparatą —rakietą, kuri, jo tvirtinimu, 
nulėksianti į mėnulį per 97 valandas.

Vokietija visai rimtai žiūri į tą projektą. Ji irgi 
siųsianti į mėnulį „motorinę rakietą“, kurioje vyk
siąs... Maksas Valiras — keliautojas į mėnulį! Kaip 
Austrijoj, taip ir Vokietijoj renkamos lėšos tiems 
proektams įvykdyti.

Naujas fotografijos aparatas.
Prancūzas Nognes išrado aparatą, kuriuo galima 

nutraukti 380 paveikslų per sekundę.
Nognes aparatu galima būsią studijuoti skrajo

jimo mechaniką.

Genialus išradimas jūrininkystėj.
Vienas italų inžinieris padarė genialų išradimą. 

Pritaikintas laivams jis suteikia jiems greitumą iki 
75 klm. per valandą. Tai sutrumpina keliones kuo
ne per pus. Taip nuvykti į Ameriką tereiks 4—5 
dienų (vietoj dabartinių 9—10). Jau statomi naujo 
tipo laivai „Rex“ ir „Dux“. Italiją kol kas laiko iš
radimą paslapty.

Lietuvos stovyklos programa.
šiuo laiku kilo daug abejonių del Lietuvos skautų sto’ 

vykios 1927 metais.
Yra daug sumetimų. Vieni tvirtina, kad girdi, šiais 

metais tinkamai pasiruošti negalima, nes nėra inventoriaus ir 
trūksta praktiškų žinių. Be to, pasiruošimui lyg ir permaža 
laiko, todėl stovyklą siūloma ruošti 1928 m. Ta’s metais su
kanka dešimties metų Lietuvos Nepriklausomybės ir Liet, 
skautų organizacijos sukaktuvės, be to, tais pat metais ruo
šiama Lietuvos dainų šventė. Kitų siūlymas—stovyklą ruošti 
šiais 1927 metais, su ta pačia programa, tik mažesniame da
lyvių maštabe. Jos tikslas bus supažindinti vadus (paskilt., 
skilt. ir kt.) su būsimos stovyklos tvarka, įgyti daugiau žinių, 
kad sugrįžus namo, tą pačią vasarą, galėtų suruošti vieti
niams skautams stovyklų.

Čia iškelėm tik porą siūlymų del stovyklom. Reikia 
manyti, kad čia ne vietą šiems klausimams spręsti ir todėl 
juos pal kim mūsų vadams. Ar stovykla įvyks šiais metais, 
ar kitais — visai nesvarbu, — faktas, kad stovykla bus — 
skatina mus prie jos rengtis.

Tam tikslui reikia nuosekliau išaiškinti paskelbtą sto
vyklos programą ir įnešti į ją kai kurių pakeitimų *).

*) Šis paaiškinimas taip pat nėra galutinas. Reikalui esant programą vi 
- sada galima keisti.

Imsime iš eilės:
1 § Stovyklos darbai (st. įtaisymai ir darbo greitumas). 
Draugovė gali įrengti stovyklą įvairiausiai. Niekas ne

varžys jos iniciatyvo Prieš tai bus nurodoma aikštė, ku
rioje, savo planu, dr-vė galės rengti stovyklą.

Įtaisymų skaičius neribotas (tas nė kiek nekliudys 
darbo greitumui; svarbu, kad kiekvienas įrengimas būtų grei
tai ir sumaniai atliktas). Pageidaujama, kad būtų įnešta kuo 
daugiausia originalumo.

Sąryšy su šiuo turi daug bendro ir 2 § — stovyklavi
mas. Svarbu, kad stovyklavimas (gyvenimas stovykloj), o 
taip pat ir pačios stovyklos įruošimas būtų atliktas draus
mingai, tvarkingai ir švariai.

Kiekvienas iš tų dalykų bus vertinamas ir už kiekvie
ną atskirai bus statomi taškai.

Del 3 ir 4 §§ nėra kas kalbėti. Kiekviena dr-vė, kiek
viena skiltis laisvai ir savarankiai parodys savo gabumus.

Skautu rungtynės.
5 § I dalis.
a) Pirmoji pagalba. Dalyvauja 2 (gali ir vienas) skautu 

iš dr-vės (pakeitimas).
Svarbiausia: perlūžimai, užgavimai, apalpimai, dirbt, 

alsavimai, įvairūs bandažavimai, pernešimai ir kt. Viską rei
kės praktikoj atlikti Bus nuvaizduotas nelaimingas atsitiki
mas, o skautams reikės susivokti ir pritaikyti savo žinias.

b) — pasilieka kaip buvęs.
c) Pėdsakų sekimas (sutart. sk. ženklas). Dalyvauja 

vienas skautas. Pėdsakai gali būti dedami: popierėliais, nu
laužytam šakelėm, lazda, kojos, sutart. ženki, ir kt.

d) Topografija (1 skautas'.
Gali būti duotas krokis Vs — 1 klm. arba akies nuo

trauka spindulio V*—1/’ klm. Maštabas nustatomas prieš pat 
nuotraukų darymą. Svarbu—greitas ir stropus atlikimas.

e) Šaudymas lanku (2 skautu).
Lankus pasidaro ir atsiveža patys skautai. Lankai turi 

bųfi nedidesni, kaip 1 mtr. 50 cnt. ilgumo (lazdos). Strėlių 
dydis ir ilgis — nesvarbu., Taikinys žieduotas, centro (juoda 
dėmė skersmuo 10 cnt. Žiedų—12; tarpai tarp žiedų 5 cnt. 
Šaudyt atstume 10—20 mtr.

f) Šaudymas montekristu (2 skautu).
Montekristus galima atsivežti savus. Taikinys žieduo

tas, centro (juoda dėmė) skersmuo—4 cnt., tarpai tarp žiedų 
5 cnt. Žiedų—12. Šaudyt atstume 20—30 mtr.

♦ **
Juostų audimas — skautėms. Juostos — paprasčiausios 

(raštą pasirenka pati audėja), nesiauresnės 2-3 cnt. Spalvų, 
skaičius nurodomas prieš audimą.

g) Fotografavimas (1 skautas).

Latvijos skautininkų kursai 1926 m Rygos apylinkėse,
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Batų*’valytojai Kaire. Poilsis.

5 9 N® 1926 m. ir Lygos organe „Sportas“. Kiaulikė—„Keli 
taut, žaidimai-* — Kar. Dineika.

h) Estafetė su kliūtimis.
Kliūtys nurodytos prieš rungtynes.
i) Krepšiasvydis (Sp. Lygos nustatytomis taisyklėmis. 

Yra išleista speciali knygute — Basketbolas).
§ 8.
a, b ir c' Skautai kambinuoja patys.
9 § Bendroji dalis.
ai Gimnastikos pratimai.
Pratimų yra parinkta >c; trys — paprastiems judesiams 

ir du u skautiškom lazdom. (Kiekvienas privalo turėti 
sk. lazdą).

Visos mankštos skaitomos trimis taktais.

/ vienai — įtupstas dešine koja pirmyn, rankos delnais su
lenkti ant pečių, 
du, trys -* pauza.

II viens priklaupti kairiu keliu, rankas klubais, 
du, trys i auza

Iii viens - įstrižai dešinė ranka tiesiai i viršų 135°, kairė į 
žemę (abi rankos sudaro vieną liniją, delnais į žemę). 

I V viens — į padėtį ramiai.
du — sukinys dešinėn, 
trys - pristatyti koją.

Reikia parinkti momentų iš|L. stovyklos gyvenimo ir 
juos nufotografuoti. Fotografijos turi būti gražiai ir švariai 
atliktos. įvairių nuotraukų padaryti nemažiau 1?. Išdirbdinti 
fotografijas, prisitaikant prie aplinkybių ten pat*, stovykloj.

h) Skautų bėgimas (dalyv. 1 skautas).
6 § II dalis paliekama taip, kaip buvo, su pastaba: 

kiekviename dalyke gali dalyvauti nedaugiau 2 skautų.
7 $ III dalis.
a) Signalizavimas (10 sk.). Iš kiekvienos grupės suda

romos dvi stotys po 2 skautu kiekvienoj: vienas — viršinin
kas, kitas — raštininkas. Kiti šeši po 2, nugaromis sustoja 
tarpe vienos ir kitos stoties. Visi skautai, išskyrus raštininkų, 
turi po dvi vėliavėlės.

Schema.
stotis A postai

ir "ir "ir
stotis B

E C
II II II

ai bi as b2 as bs D F
Stotys A ir B. Stoty A — raštininkas E ir viršininkas 

C; stoty B — viršininkas D ir raštin. F; a ir b - signalizuo
tojai (“j — veidu į kairę, f — veidu į dišinę'. Sakysim, te
legrama perduodama iš stoties A į B. St virš. C signali
zuoja (žinoma, pamažu) raidę „al< — „. — “ (taškas — pakė
limas vienos vėliavėlės į viršų; brūkšnys — dviejų; raidės 
galas vieną kartą apačioj sukryžiuojama; žodžio - du kart 
ir sakinio—trys). Vėliavėlių sukryžiuojimas viršum—reiškia: 
„pradedu“. Todėl virš. C norėdamas signalizuoti raidę „a“— 
pirmiausia turi iškelti sukryžiuotas vėliavėles į viršų. Sig
nalizuotojas ai, pamatęs sukryžiuotas vėliavėles turi tuo pa
čiu (taip pat sukryžiavęs vėliav.) atsakyti viršininkui C. Po 
to viršininkas C ima signalizuoti raidę. Kada signalizuotojas 
ai pamato raidės pirmąją dalį, iškeltą vieną vėliavėlę'(reiš
kianti tašką', jis balsu praneša (nesigręždamas) užpakaly 
stovinčiam draugui bi, — taškas! ^is išgirdęs pranešimą lei
džia „tašką“ (taip pat pakeldamas vieną vėl. į viršų) stovin
čiam sign. a2. Pastarasis pamatęs draugo bi ženklą, taip pat 
kaip ir ai, praneša draugui bs „tašką“ ir t. t. Tuo tarpu vir
šininkas C, išleidęs „tašką“, tuojau leidžia ir brūkšnį. Darbas 
turi būti greitas ir be klaidų. Pagaliau, kada viršininkas D 
pamato signaliz. bs ženklą „tašką“ jis balsu praneša rašti
ninkui F, kuris užrašo. Užrašęs visą eilę ženklų ir parašęs 
išverstą sakinį ar žodį, raštininkas neša telegramą teisėjui.

Jei telegrama leidžiama iš stoties B, viskas vyksta 
taip pat, tik pasikeičiama pareigomis.

Postai dažniausia statomi ant kampų, kad galėtų ma
styti tik kaimyninį postą, nes kitaip trukdoma signalizuoti ir 
daromos klaidos.

Kad gerai perduoti tokiu būdu telegramas reikia daug 
praktikos ir šalto kraujo.

b) Duonos kepimas (5 skt).
Reikia pasidaryti lauke krosnį ir pakepti nerūgintą 

duoną. (Laikas įskaitomas nuo pradžios taisymo krosnies iki 
pakepimo).

c ir d) žaidimai vėl. vog. ir lap. ir šunis aprašomi 
atskirai.

e) Virvės traukimas (10 skautų). į*
f ir g) Ripka ir kiaulikė. Ripką priimta žaisti — Vil

niaus ripkos taisyklėmis, kurios buvo skelbtos „Sk. Aide“

Pratimas II ♦).
ĮJ / viens - Dešine koja įtupstas į šalį — dešinę ranką su

lenkti alkūnėje (alkūnė į šalį, kumštis virš peties), 
kairę ranką ištiesti į šalį, delnas žemyn, žiūrėti į k. 
ranką, 
du, trys — pauza.

H viens Pasisukti kairėn ir atsiklaupti kaire koja — ran
kos klubais, 
du, trys — pauza.

III viens — Atsistoti kaire koja, dešine — pirštų galais at
gal — rankas į šalis delnais žemyn, 
du, trys — pauza.

IV viens — Dešinę koją pristatyti prie kairės—rankas žemyn,
du, trys — pauza.

III
/ viens — pasišokėjus įsižergt, rankos aukštyn 135°, del

nais žemyn, 
du, trys — pauza.

// vienas — pasišokėjus suglaust kojas, pritupt ir rankom 
paliesti žemę (pirštai vieni prieš eitus), 
du; trys — pauza.

III viens — įžulniai kristinoji padėtis, 
du, trys — pauza.

IV viens — atsistot,
du — sukinys dešinėn, 
trys — pristatyti koja.

PraMmai su lazdom.
I*’).

1. Lazdą pirmyn, įtupstas dešine koja į dešinę.
Pastaba: koją pakelia pirmyn atstu nuo kitos 3 pėdas kojos 

bei pirštų kryptimi ir sulenkta kely. Kūno svarumas pryšakinėj kojoj 
visus judesius daroma su praskėstom letenom lig tiesaus kampo.

2. Sukinys kairėn ištiesiant kojas, lazdą kelti už gal
vos (alkūnės atgal).

3. Lazdą į viršų, atsiklaupti dešiniuoju keliu.
4. Į padėtį ramiai, pristatant dešinę koją.

II.
I viens — pašokt, kojos į šalis, lazdą į viršų, 

du, trys — pauza.
// viens — sukinys kairėn, lazdą ištiestom rankom prieš 

krūtinę,
du, trys — pauza.

III viens — lazdą, pro dešinę pusę, pakišt po kojų ir ant 
jos pritupt (kaip per poilsį), 
du, trys — pauza.

1 V viens — atsistot, lazdą prie deš. peties ir kojos, 
du — kaire ranka už lazdos ir nuleisti horizontaliai 
žemyn, 
trys — pauza.
Kiekvienas pratimas daromas du ratu.
Mankštas reikia išmokti gerai (teisingai) ir be klaidų. 
Ne visiems yra suprantamos pastabos. Jas reikia su

prasti šitaip. Skautų rungtynių pirmoj ir antroj dalyj vienas 
skautas gali dalyvauti tik dvejose rungtynėse. Pav. jeigu

*) ir **) Pirmasis piatimas p. Janušausko, paimtas iš „Jėgos ir Grožio“; 
antras — p. Kar. Dineikos — iš „Sk. Aido“.
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skautas dalyvauja pirmoj pagalboj ir šaudyme lanku, tai jis 
kitų dalykų nei iš I, nei iš II dalies imti negali. Gali būti ir 
kitaip. Pav. skautas ima: skautų bėgimą (I dal.) ir disko mė
tymą (II d.); trišokį bei fotografavimą ir t. t. Žodžiu, vienas 
skautas per abi dali, bendrai, gali pasirinkti tik du dalyku.

UI dalis nieko bendro neturi su I ir II dalim Tie pa
tys skautai dalyvavę 1 ir II gali vėl naujai pasirinkti 2 da
lykų III dalyj, (vadinasi, gali dalyvauti kokioj nors grupėje 
arba komandoje).

Trumpai kalbant, galima pasakyti — visose trijose da
lyse (5 §, 6 § ir 7 §), .vienas ir tas pats skautas gali daly
vauti tik keturiose rungtynėse.

Be to, reikia nusakyti tvarką, kaip dalyvauja stovyk
loj dr-vės, tuntai bei atskiros skiltys.

Stovykloje kiekvienam tunto rajonui skiriama aikštės 
plotas, kurį tuntai proporcionaliai išdalo savo draugovėms 
bei atskiroms skiltims (jeigu jų yra). Kiekvieno tunto drau
govė rengia atskirai stovyklą. Tuntas, kaipo toks, vienos 
bendro» draugovės -nesudaro, o tik tarpininkauja dalyvau- 
jančiom dr-vėm. Tunto štabai stovykloje' dalyvauja, kaipo 
aktyvūs stovykloje nariai. Tunto interesas — draugovių 
laimėjimai.

Kaip draugovės, taip ir tuntai, suėmus laimėjimus krū
von, gauna vietą (1, II, 111 ir t. t vietų Lietuvoje).

Baigdami, turime pabrėžti, kad ši programa nėra viena 
iš lengviausių, tačiau, turint galvoj, kad šios stovyklos pir
maeilis tikslas suburti vienai savaitei visus Lietuvos Broli
jos skautus, arčiau pažinti kits kitą ir visumoje sudaryti 
jaukią skautų šeimyną, antraeilis — aptarti skautų žinias bei 
patyrimą.

Todėl, naujai įsikūrusioms bei silpnesnioms draugo
vėms visai nėra reikalo baidytis _ programoje pažymėtų 
rungtynių.

Svarbiausia reikia žiūrėti, kad Lietuvos stovyklą at
lankytų kuo skaitlingi usi mūsų skautų ir skaučių būriu*.

Stovyklos uždaviniu, nėra žiūrėti į skautų patirymą ir 
statyti jiems būtinų sąlygų dalyvauti pirmenybėse, bet duoti 
progos visiems bendrai pagyventi ir per tai arčiau skautišką 
dvasią pažinti.

Lietuvos skautų šefo nusprendimai.
5 Nr. Nuorašas

1926 m. spalių mėn. 25 d.
Vyriausiam skautininkui tarpininkaujant, Kauno 

Tuntininką A. Mačiuiką, jam pačiam prašant, pa- 
liuosuoju nuo pereigų, o sutikus jas eiti skiriu ir 
tvirtinu p. Žmuidzinavičių Antaną.

(pas.) L Gira
Už Lietuvos Skautų Brolijos 

Šefą.
Su orginalu sutinka 

Sktn. P. Šležas.
6 Nr. Nuorašas’

1926 m. spalių mėn. 26 d.
Vyriausiam skautininkui tarpininkaujant, sktn. 

Petrą Barkauską, Mariampolės rajono tuntininką, 
jam pačiam prašant, paliuosuoju nuo pareigų, o su
tikus jas eiti skiriu ir tvirtinu leitn. Pūrelį.

(pas.) L. Gira
Už Lietuvos Skautų Brolijos 

Šefą.
Su orginalu sutinka

Sktn. P. Šležas.
7 Nr. Nuorašas*

Vyriausiam skautininkui tarpininkaujant, Alytaus 
rajono tuntininką mokytoją Meškauską, jam pačiam 
prašant, paliuosuoju nuo pareigų, o sutikus jas eiti 
skiriu ir tvirtinu mokytoją S. Šlavėną.

(pas) L Gira
Už Lietuvos Skautų Brolijos 

Šefą.
Su orginalu sutinka

Sktn. P. Šležas.

8 Nr. Nuorašas.
1926 m. gruodžio mėn. 1 d.

Lietuvos Jūrų skautijos grupę, kuriai vadovavo 
skautininkas P. Jurgelevičius, su visomis jam pri
klausančiomis jūrų skautų draugovėmis ir skiltimis, 
nuo 1926 m. gruodžio mėn. 1 d. įjungiu į Lietuvos 
Skautų Broliją.

Visoms esančioms Lietuvoje jūrų skautų drau
govėmis ir skiltimis einant bendrąja Vyriausio Skau
tų Štabo santvarka vadovaus Vyr. Škautų Štabas 
per Jūrų-vandens skautų skyrių.

(pas.) L. Gira
Už Lietuvos Skautų Brolijos 

Šefą.
Su orginalu sutinka

Sktn. P. Šležas.
9 Nr. Nuorašas.

Vyriausiam skautininkui tarpininkaujant, vyr. 
skilt. L. Kreivėną, Vyr. Štabo narį, Jūrų vandens 
skautų skyriaus vedėją išvykusį provinciją,paliuosuo
ju nuo pereigų, o joms eiti tvirtinu Labanauską Paulių.

Pastaba: Padaryta remiantis Liet. Jūrų Skautijos 
Štabo raštu 1926 m. XI-17 d. 35 Nr., kurio vieninteliu 
kandidatu laikomas P. Labanauskas.

(pas.) L. Gira
Už Lietuvos Skautų Brolijos 

Šefą.
Su orginalu sutinka

Sktn. P. Šležas.
Vyriausio Skautinihko nusprendimas.

Nuorašas. 
1926 m. spalių mėn. 26 d.

Už pavyzdingą skautišką darbą ir suorganizavi
mą Antalieptės Vidurinėj Mokykloj „Gegučių“ skiltį 
skautę Prunskytę Aleną, ėjusią skiltininkės pereigas, 
pakeliu į paskiltininkes.

(pas.) V. Sk. Major. KalmataviČius 
Vyr. Sk. Stabo Viršininkas.

Su orginalu sutinka
Šktn. P. Šležas.

Nuorašas.
Taisyklės Lietuvos Skautų Broli
jos skautų vadovų laipsniams 

įgyti-
Pa^kiltininko laipsniui įgyti kandidatas privalo
1. Būti IĮ patyrimo laipsnio.
2. Paskiltin. pareigose išbūti nemažiau 2 mėn.
3. Susipažinti su R. Filipso „Skilties sistema“.

Be to, perskaityti visą skautišką literatūrą 
lietuvių kalba.

4. Mokėti vesti skilties užsiėmimus.
5. Išbūti stovykloj nemažiau 1 savaitės.
6. Mokėti nupasakoti skilties organizavimą ir 

tvarkymą.
7. Mokėti nupasakoti Sk. Br. tvarkymąsi.
Skiltininko laipsniui įgyti kandidatas privalo: *
1. Būti I patyrimo laipsnio.
2. Turėti nemažiau vienos specialybės.
3. Mokėti vadovauti skiltimi.
4. Gerai pravest skilties iškilą vienai nakčiai
5. Vadovauti skilčiai bent vienoj stovykloj (ne

mažiau 3 dn.).
6. Turėti skilties vedimo planą.

Priedai: aukso knygos, skilčių Šventės, skil
čių teatras, skilčių konkursai.
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7. Žinoti nemažiau 10 dainų, nemažiau 30 žai
dimų (10_ kambary).

8. Žinoti skilties rikiuotę.
Vyr. skiltininko laipsniui įgyti kand. privalo:
1. Mokėti vesti dr-vę.
2. Gerai žinoti dr-vės raštinės ir iždo knygų 

vedimą.
3. Mokėti eiti dr-ko pareigas.
4. Vadovauti dr-vės rikiuotėje.

' 5. Sumaniai vesti žaidimus.
6. Žinoti dr-vės vedimo programą.
7. Žinoti vyr. skautų (roverių) judėjimą Lie

tuvoj ir užsieny.
8. Žinoti administratinį Lietuvos Respublikos 

sutvarkymą.
Paskautininko laipsniui įgyti kand. privalo: 

turėti nemažiau 18 metų amžiaus.
1. Turėti nemažiau dviejų specialybių (pasi

rinkti iš: gaisrininko, sanitaro, pionerio, virėjo, spor
tininko, šaulio ir plaukėjo).

2. Paruošti skiltį į I laipsnį.
3. Tinkamai pravesti sueigą, pašnekesį ir žai

dimus.
4. Žinoti 40 įdomių žaidimų (20 kamb., 20 lau

ke) ir 15 dainų.
5. Mokėti vadovauti stovyklą.
6. Išbūti stovykloj nemažiau savaitės. Vado

vauti skiltimi. Mokėti eiti dežuruojančio skiltininko 
ir stov. adjutanto pareigas (nemaž. 3 dienų'.

7. Mokėti vesti gimnastiką Visų kūno dalių 
lavinimas. Gerai nusivokti vasaros ir žiemos sporte.

8. Turėti dr-vės vedimo programą.
9. Perskaityti visą prieinamą skautišką li- 

taratūrą.
10. Gerai susipažinti su vyr. skautų, vilkiukų 

ir paukštyčių judėjimais Lietuvoje ir užsieny.
11. Parašyti į „Sk. Aidą“ nemažiau 3 straipsnių. 
Skautininko laipsniui įgyti kandidatas privalo:

turėti nemažiau 21 metus amžiaus.
1. Būti gerai susipažinęs su Baden - Pauelio 

knyga „Scouting for Boys“, jos vertimu arba oficia
liai aprobuotu jos siekimu.

2. Perskaityti tunto skautininkų susirinkime 
referatą, kuriuo nors skautų ideologijos ar jų me

todų klausimu ir jį apginti (referato skaitymo rezul
tatus įvertina ir galutinai sprendžia tuntininko skir
toji trijų skautininkų komisija, kuri gali ir pati pri
imti referatą, jei skautininkų susirinkimą sušaukti 
negalima).

3. Iš viso turėti 3 specialybes.
4. Savystoviai vadovauti stovykla (nem. 5 dn.).
5. Savarankiai išgyventi vienam 2 paras (duo

dama: du degtuku, valgio minimumas ir kai kurie 
indai: puodelis, katiliukas ir peilis).

6. Gerai laikyti stovykloj nemažiau 3 pašnekesių.
7. Paruošti nemažiau 2 skautų specialybių.
8. Smulkiai nupasakoti tunto bei dr-vės ve

dimo planus.
9. Parašyti į „Sk. Aidą“ nemažiau 3 straipsnių.
Vyresniojo Skautininko laipsniui įgyti kandida

tas privalo:
turėti nemažiau 23 m. amžiaus.

1. parašyti bent 3 straipsnius apie skautybę ir 
paskelbti juos ne skautų spaudoj.

2. Perskaityti referatą skautiška tema per vi
suotiną skautininkų suvažiavimą arba per skautų 
rėmėjų skyriaus susirinkimą.

3. Išeiti skautininkų lavinimo stovyklą.
PASTABOS:

L Paskiltininko, skiltininko ir vyr. skilti
ninko laipsnius suteikia tuntininkas; paskauti
ninko, skautininko ir vyr. skautininko — L. 
Sk. Br. Šefas, Vyr. Sk. Štabui tarpininkaujant.

II. Egzamenų komisija paskiltininkams, 
skilt. ir vyr. skilt. laipsniams įgyti sudaroma 
iš 3 asmenų rajono tuntininko parėdymu; pask. 
skautin. ir vyr. skautininkams — iš Vyr. Sk. 
Štabo nario, tuntininko ir vieno skautininko 
(ar paskautininko), Tuntininko parėdymu.

Minėtos taisyklės vadovų laipsniam įgyti yra 
priimtos Vyr. Štabe 1926 m. gruodžio 12 d.

(pas) Vyr. Skaut. maj. M. Kalmatavičius, 
Vyr. Štabo Viršininkas.

Su origina sutinka
skt. P. Šležas.

Ž A 1 D
Vėliavų vogimas.

Grupė skautų pasiskirsto pareigomis: 1 vadas, 
1 sargybinis, visi kiti — žvalgai.

Iš viso dvi stovyklos (krūmai, eglės ir t. t.). 
Kiekvienoj stovykloj ant medžio šakų pakabinamos 
3 vėliavos (kaklaryšiai). Tankesnio j vietoj vėliavas 
dedama arčiau, viena prie kitos (ne mažiau 8 žings
nių), retesnioj — toliau.

Kiekvienoj stovykloj prie vėliavų stovi sargy
biniai. Jų pareiga saugoti vėliavas Kiekvienai sto
vyklai skiriamas teisėjas. Žvalgas, užgirdęs šnabž
dėsi krūmuose,praneša teisėjui (teisėjas randasi vi-/ 
sada prie sargybinio). Teisėjas nurodyta kryptim 
patikrina sargybiniu pranešimą. Radęs toj (tik)

INAI.
krypty, arčiau kaip 50 žingsnių, skautą, teisėjas jį 
prašalina iš žaidimo.

Vado ir žaidėjų tikslas, prislinkti nematant 
sargybiniui ir pavogti vėliavas. Vienas skautas te
gali pavogti vieną vėliavą.

Žvalgai ir vadas turi užsiryšę (vienu kartu) ant 
kairės rankos, virš alkūnės, kaklaryši — skalpą. 
Trys nutraukti skalpai atstoja vieną vėliavą.

Žaidimas žaidžiamas neilgiau 30 min. Jei re
zultatų' nėra, tai laimėjusi partija skaitosi ta, kurios 
du skautai arčiausiai prislinko prie vėliavų.

P Prieš žaidimą stovyklų kryptį (tik) nurodo tei
sėjas.
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Lapės ir šunes.
Burtais lemiama, kuri partija „lapės“ ir kuri 

„šunes“. Dažniausia lapių būna tik dvi, o šunų — 
visa skiltis. Lapės bėga nurodyton vieton (1—3 
klm.) ir mėto popierio šmotelius (per 10—20 žings
nių, prie galo-dažniau'. Jų kelias gali būti vingiuo
tas. Po 10 minučių išbėga pėdsakais šunes. Jie turi 
pribėgti finalą 20 minučių vėliau lapių — kitaip, 
išlošia lapės. Jei šunes sugauna lapę pakely, tada 
žaidimas nutraukiamas ir skaitomas šunų laimėjimu.

4. Paukščių pėdsakai.
Sniego paviršius duoda puikią progą pažinti 

įvairių paukščių ir gyvulių pėdsakus. Skiltis daro 
iškilą tikslu surasti kuo daugiau įvairių paukščių ir 
gyvulių pėdsakų. Kiekvienas skautas mėgina aptarti 
kurio gyvulio arba paukščio yra rastieji pėdsakai. 
Labai naudinga nupaišyti (tiksliai) įvairių pėdsakų. 
Ilgainiui susirinktų įdomus ir naudingas rinkinys.

Margas pasaulis.

Žiemos žaidimai.
1. Kelionė į polių.

Skiltis sudeda į roges valgį, įrankius bei kitus 
daiktus ir vežasi kelis kilometrus. Priešaky (skilčiai 
nematant) eina du skautu, žen
klindami kelią ženklais arba 
savo kojų pėdsakais. Visi se
ka ženklus. Atvykę vieton 
skautai lipdo iš sniego trobas, 
naudodami tam lazdas ir žabas 
sienų ir stogo sustiprinimui.

Jeigu yra netoli ežeras ar 
upė, tai skautai gali padaryti 
iškilas čiuožėmis.

2. Eskimosų kaimas.
Skiltis stato sniego triobas.
Skliautams — vartojamos 

skautiškos lazdos. Jos iš vir
šaus dengiamos šakomis o pas
kui apdedama sniegu. Kiekvie
na pora skautų stato sau tro
bą kūgio, pyremydės ar kubo 
formoj. Šiuo žvilgsniu duoda
ma pilna laisvę skautų fantazi
jai. Skautai mėgina uždegti 
laužus ant sniego ir išvirti ar
batos. Draugininkas įvertina 
skautų sumanumą ir gudrumą.

3. Sniego tvirtovė.
Vieną skautų dalis stato 

tvirtovę. Jos sienas geriausiai 
yra lipdyti iš didelių sniego 
kamuolių. Jeigu sniegas nelim
pa, tada geriausia naudotis kas
tuvais.

Sienose daromos angos del 
priešo žvalgymo, kerčiose sta
tomi bokštai ir 1.1. Žodžiu, tvirtovės gali būti įvai
rių rūšių ir įvairiai statomos gali būti apskrita, 
keturkampė, daugiakampė ir t. t., Žodžiu, kokia tik 
patogiausia apsiginimui. Naujai pastatytai tvirtovei 
geriausia duoti pastovėti per naktį; tuomet jos sie
nos bus stipresnės.

Kuomet tvirtovė pastatyta, pastačiusi partija 
užima ją ir ruošiasi ją apgynti, darydama krūvas 
sniego kamuolių. Antra partija, maždaug du kartu 
skaitlingesnė, atakuoja tvirtovę. Abi pusi stengiasi 
pataikyti į priešininkus sniego kamuoliais. Kiekvie
nas skautas, į kurį pataikė kamuolys, skaitosi už
muštu. Tvirtovės viduryje sniego krūvoje įsmeigiama 
gairė. Jeigu atakuojantiems pasisektų atimti gairę 
gudrybe arba nužudę visus gynėjus, tada tvirtovė 
skaitosi paimta.

Lietuvos jūrų skautai—visi trys laimėtojai 
Lietuvos plaukymo rungtynėse 1926 m. 
Iš kairės į dešinę —B. Kuzmickas—nardy
me; VI. Glemža —plaukime; J. Ambrozas — 

figūrinio plaukime.

Pasižymėjęs lietuvis boksininkas.
Spalių mėn. 12 d. Brokiyne erodrome, aky- 

vaizdoje 40.000 žiūrėtojų, lietuvis, sunkiojo svorio 
boksininkas — Juozas Žukauskas (Jack Sharkey) 
nugalėjo milžiną negrą Harry Wills‘ą.

VisL didieji Naujorko laikraščiai pripažino jam 
tą garbę. Jau tą pačią dieną 
radio pranešė apie tas rungty
nes visai Amerikai ir pasauliui. 
Iš žiūrėtojų surinkta 200.000 
dolerių. Tos trumpos žinutės 
parodo kokią milžinišką reikšmę 
turi sportas amerikiečiu gyve
nime Žinoma, netenka daug 
stebėtis del iškeltų Amerikoje 
mūsų sportininkui ovacijų

Juozas Žukauskas yra gi
męs Amerikoj 1901 metais. Jo 
tėvai — lietuviai, kilę nuo Pas
valio. Didelio mokslo jis netu
rėjo, 12 metų pradėjo uždar
biauti, dirbdamas fabrike. Jau 
natvėj turėjo didelio noro tapti 
jūrininku. Bet tiktai karo pa
baigoje jį tepriėmę į karo lai
vyną-

Pirmas imtines Žukauskas 
turėjo laive su negru Po to 
jis išeina nugalėtoju iš dauge
lio rungtynių. Dabartinis pasi
sekimas — vaisius ilgo, pasek
mingo darbo sporto srytyje.

Įdomiai išsitarė pats J. Žu
kauskas apie savo nugalėjimą: 
„nugalėti Wills‘ą (negrą) buvo 
daug lengviau, negu turėti pro
gos su juo rungtis“.

Lietuvis- nugalėtojas.
Berlyne 1926 m. gruodžio 

mėn. įvyko tarptautinis čiuoži
mo rungtynes. III-čia vietą paėmė lietuvis studen
tas K. Bulota. Reikia pažymėti, kad įvykusiose prieš 
rungtynes mėginimose jis buvo paėmęs I-mą vietą. 

Latvija — Lietuva.
Kaune, gruodžio mėn. ivyko bokso rungtynės 

Latvija — Lietuva 3 : 1.
Pusiau sunkaus svorio nugalėtoju išėjo lietuvis 

Vinča.
Tikrai amerikoniškai.

Islando valstybėje Ričmondo miestelis nutarė 
kviesti į savo 100 metų sukaktuvių šventę Filadel
fijos miestą. Pakvietimą nusiuntė ne paštu, bet... 
skautų estafete. Nuotolis tarp tų dviejų miestų 145 
klm. Estafetėja dalyvavo 180 skautų —6 tuntai. Jie 
atliko savo uždavinį per 9 valandas Visur bėgan
čius laukė didžiausios minios žmonių.
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— Geras darbas. Gruodžio mėn. 8 dieną kiek pa

šalo ir jaunimas linksmai čiužinėjo Subato ežere. 
Ledas buvo dar nestiprus. Nelaimei įlūžo ledas ir 
dvi mergaitės ir 6 metų vaikutis įkrito į vandenį ir 
ėmė skęst. Kilo triukšmas. Į vietą atbėgo skautas 
(lietuvių dr. Rygoj) vyr. skilt. J. Garša ir, nežiūrint 
didelio pavojaus gyvybei, puolė į vandenį ir išgelbė
jo pradžioj vaikutį, o paskui—mergaites.

— Nelaimingas atsitikimas. Gruodžio mėn. 2 d. 
Rygos lietuvių skautų draugovės, Subato skyriaus, 
skautas Stankevičius važiavo traukiniu iš Abelių į 
Subatą.

Tame pačiame kupė buvo viena panelė, kuri, 
atsirėmusi į vagono duris, žiūrėjo per langą. Staiga, 
einant traukiniui, visu smarkumu, atsidarė durelės ir 
panelė iškrito iš vagono. Bekrisdama užsikabino 
kojomis už laiptų ir — ilgą laiką vilkosi žeme.

Ji susižeidė galvą ir buvo nustojusi sąmonės. 
Skautas Stankevičius, rizikuodamas gyvybe, įtraukė 
ją į vagoną ir čia pat suteikė pirmąją pagalbą ne
laimingajai; stoty ją nugabeno į ligoninę.

—Esperanto dr-vėje. Rokiškio „Prutenio“ dr-vė su
ruošė Rokiškio skautams esperanto kalbos kursus. 
Pamokos būna du kart savaitėje.

— Rokiškėnų dainos. Rokiškio skautai pasiryžę 
surinkti savo krašto tautosaką ir liaudies dainas. 
Dainas žada išleisti atskirai, pavadinę „Rokiškėnų 
dainos.“

— Sporto aikštė. Malėtų skautai gavo iš p. M. 
Graužinytės gražią sportui ir gimnastikai aikštę. Aikš
tės plotas 125X80 metrų. Šioje aikštėje skautai žai
džia ir užsiima sportu.

Visų skautų ūpas geras.
—Skiltininkių kursai. Kauno Tunte yra įsteigti 

skiltininkių kursai. Kursus lanko suvirs 40 skaučių.
— Konkursai. 1927 m. sausio 23 d. Šiaulių Tun

te įvyks: 1) mažgų rišimo, 2) pėdsakų sekimo, 3) 
kimo žaidimo, 4) virvės traukimo ir 5) komiško 
sporto konkursai.

Praeituose Tunto konkursuose (26 IX 25 dj. 
Laimėjo „Lapinai“—92 taškų ir „Vytautas“ — 79 t.
— V Žemės Ūkio Parodoj Šiauliuose tvarkdariavo 

Tunto skautai (tik!)
Be to, Parodoj buvo įrengta skautų stovykla: 

padarytas stalas, virtuvė, pastatytos 3 palapinės ir 
vieno skauto įrengtas radio priimtuvas su ruporiu.

Stovykloje skautai virė pietus. Skautų stovyk
la buvo Parodos sanitarijos punktu.

Ypatingo dėmesio kreipė į save radio kon
certai.

— Vilniaus moksleiviams. Šiaulių T. skautai su
rinko Vilniaus molsleiviams suvirš 3700 knygų.

—Skiltininkų konferencija. Šiaulių R. Tuntas 
užgavėnioms (ar Velykų atostogoms) ruošia rajono 
skiltininkų konferenciją. 4 T

• Temos įvairios: skilties drausmė, skilties vedi
mas (teorija ir prekybos), skilčių sistema, skilttes 
garbė, Lietuvos stovykla ir t. t.

KRONIKA
— Valančiaus atvirutes platina Šiaulių R. skautai 

Valančiaus paminklui^ statyti. Surinkta suvirš 800 lt.
—Lapinų klubas. Šiaulių Lapinai savo klube įsi

taisė kiną.
— Gruodžio i d„ iškilmingai šventė Kėdainių Tun

tas. Skautus sveikino p. gimnazijos direktorius ir 
Rėmėjų dr-jos pirm. p. Kolis. Po sveikinimų buvo 
skautų įžodis.

Scenoje buvo atvaizduotas „Lietuviškas Čapli
nas“. Paukštytės ir skautės parodė keletą plastikos 
judėsiu.

—Motinos šventė Utenoj. Buvo sušaukta skautų — 
skaučių sueiga. Utenos apskr. viršininkas p. Vale
vičius laikė skautams paskaitą „Drausmingumas ir 
jo reikšmė“.

Vakare įžodis ir vakarėlis. Suvaidinta „Motinos 
diena“ 2 v. iš sk. gyvenimo veikalėlis. Scenoje skil
čių teatras pasirodė labai įvairus. Iš viso dalyvavo 
8 skiltys. Teatro konkurse laimėjo Basanavičiaus 
dr. 1 roverių skiltis.

— Telšių skautai gruodžio 27 d. suruošė neturtin
giems miesto vaikams eglutę.

—Plaukė į Liepojų. 1926 m. spalių 2d. 11 lie
tuvių Klaipėdos jūrų skautų buvo nuplaukę mator* 
būriniu laivu į Liepoj ų".

—Didžiulė sueiga. Panevėžio Tuntas 1926 m. ru
denį buvo sušaukęs viso Rajono skautus į Pane
vėžį. Buvo atvykę skautų iš Utenos, Anykščių ir kt. 
miestų. Vietoje skautai įrengė stovyklą, pastatė pa
lapinių, padarė stalą ir iškėlė vėliavą. Išviso daly
vavo suvirš 200 skautų. Šventė tesėsi dvi dienas
— šeštadienį ir sekmadienį.

Programa įvairi: bendros mankštos, paradas, 
rungtynės, konkursai pietų virime, komiškas spor
tas, liaudies dainos ir kt.

Viskas buvo stropiai išpildyta. Panašus žygis 
bus bene pirmas Lietuvoje ir sektinas pavyzdys 
kitiems tuntams K a

Tuntu vadovauja energingas sktn. vyr. Įeit. 
Žukaitis.

Švente vadovavo ir ją ruošė Panevėžio vyres
nieji skautai — vyčiai. '

Šventę buvo atlankęs vyr. sk. štabo narys — 
skt. Ig, Tamošauskas.

— Kandai st ego konferencijoj ir skautinkų kursuo 
se, kurie tęsėsi 9 dienas, dalyvavo L. Sk. B. vyr. 
štabo narys sktn. V. Čečeta.

Pasaulinė Jambore įvyks 1929 m. Del vietos
— pavesta rūpintis Tarptautiniam skautų komitetui.

—Lietuviai — skautai Latvijoje. Lietuvių skau
tų draugovių Latvijoje yra dvi — Rygoje ir Liepo- 
juje. Pastaroji įsikūrė 1926 m. rudenį

Atskiros lietuvaičių-skaučių draugovės nėra, 
nors nemažai lietuvaičių yra latvių draugovėse.

Lietuvių skautų draugovė Rygoje (L. S. C. O. 
64 sk. drg.) įsikūrė 1923 m. pavasarį. Vėliau, 1924 
m. rudenį, prie jos įsikūrė I Rygos lietuvių „rove- 
vėrių" skiltis Gedimino vardu. 1926 m. pradžioje
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prie dr-vės taip pat skaučių skyrius. Metų gale įsi
kūrė skyrius Subate. Dabar manoma įkurti vilkiu
kų gaują ir skyrių Mintaujoje.

Dirbama plačiai. Paskatiniu laiku draugovėje 
yra 50 narių.

Draugovė skaitoma viena geriausių II Rygos 
skautų tunte (Tuntų Rygoje trys). Prie II tunto 1926 
m. rudenį įkurta I Latvijos skautų aviacijos drau
govė, kurioje gali dalyvauti 11 tunto nariai. Lietu
voje joje priskaitoma 10 (viso turi 30 narių).

, II tunto draugovės turi būklę, vadinamą „Skau
tų namu,“ 1926 m. rudenį buvo „Skautų namo" 
atidarymas. Toje šventėje lietuvių skautų draugovė 
gavo viešą pagyrimą už tai, kad jos klubas buvo 
išremontuotas ir pavyzdingai sutvarkytas.

Draugovė turi nemažą knygynėlį (apie 250 
įvairaus turinio knygų), klubo baldus ir t. t.

7 „Gediminas*.
— Papilės skautų Šventė. Spalių m. 31 d. Papi

lėj buvo didelės iškilmės: Simanui Daukantui ati
dengė paminklą. Po iškilmingų pietų, kuriuose da
lyvavo daug aukštų svečių, Papilės skilties skautai 
(6) davė įžodį.

Pirm to, Šiaulių R. Tunto Adjut. pask. A. 
Saulius svečiam nupasakojo skautų idėjas ir judė
jimą.

Davusius įžodį sveikino buv. Seimo Pirminin
kas dr. J. Staugaitis, linkėjo sėkmingai plėstis mū
sų organizacijai ir dirbti kilnųjį skautybės darbą. 
Be to, sveikino Šiaulių apskr. vald. narys J. Švam- 
beris. Sveikinusiems paskaut. Saulius padėkojo, o 
p. Seimo Pirm. dr. J. Staugaičiui Š. R. T. vardu 
atminčiai prislėgė sidabrinį skautų ženklelį, prašy
damas neužmiršti jaunųjų skautų.

Svečiai buvo patenkinti gautais įspūdžiais ir 
linkėjo skautams gero pasisekimo kilniam tautiniam 
darbui. Bebras.

— Naumiestis (Šakių). Vietos skautai jau trys 
metai kaip įsikūrę. Yra mergaičių dr-vė ir berniukų 
dvi skiltys. Minint trijų metų sukaktuves (XI. 28), 
buvo suruoštas vakarėlis, vaidinta „Dumblynė“ 4 v. 
drama, sk. M. Statkevičaitės vedamas baletas ir 
gyvasis paveikslas. Programą paįvairino radio 
koncertas.

Veikimas labai susnūdęs. Vilkaviškio tuntas 
niekuo nesirūpina. Per visą pusmetį berniukų dr-vei 
nepaskyrė draugininko, neturi nejokių artimiausių 
ryšių su sktn. P. B. ir vietos skautais, nors tai labai 
daug galėtų padėti skautams jų žinybos plėtime.

Esant nesutvarkytoms draugovėms, rimtesnis 
organizacinis darbas neįmanomas. Zb.

— Ukmergė. 1926 m. gruodžio mėn. 8 d. buvo 
I-os „Čiurlionies“ Draugovės skautų būklo atidengi
mas. Dalyvavo visi Ukmergės skautai. Buvo gražiai 
atpasakota, kaip yra vedami skautų būklai ir kokią 
re’kšmę jie turi skautams. Po gražių kalbų buvo 
išpildyta koncertinė dalis. Taip pasilinksminę ir 
sugiedoję „Tautos Gimną“, skautai išsiskirstė.

Skautų būklas veikia kasdieną nuo 3l.'a vai. 
iki 7 vai. vak. Būkle yra žaidimų, laikraščių ir žur
nalų. Citvaras.

Skautai užsieny.
— Ruošia Jamborą. 1928 metais per sa

vo organizacijos 10 metų sukaktuves Latvijos skau
tai nutarė surengti Jamborę, kurioje numatomas da
lyvavimas kaip Latvijos, taip ir užsienio skautų. 
Jamboree vadovauti paskirtas vyriausias skautinin
kas Dzirkalis. Kaikurie kraštai, būtent, Anglija, 
Cechoslovakija ir Vengrija jau ruošiesi prie jos.

— Latvijos jūros voveriai. Latvių skautų laikraš
čio „Ugunskurs“ žiniomis Rygoje steigiama jūros 
roverių draugovė.

— Vengrijos Jambore. Šią vasarą įvyko I veng
rų skautų Jembore Joje dalyvavo ir kitų šalių skau
tai. Štai ką sako apie ją B. Pauelis: — Toj stovyk
loj aš pastebėjau tris dalykus:

Pirma - nieks nebuvo palikta „Dievo Apveiz- 
dai;“ viskas iš anksto sistematingai išplanuota.

Antra — buvo didelis pritarimas, kaip skau
tų, taip ir visuomenės. Nemaža prisidėjo įvai
rios firmos. x

Trečia — puiki disciplina.
Faktas, kad 8000 skautų per 50 minučių su

lipo į laivus, rodo jų gerą organizaciją.
Jambore pavyko labai gerai. Ji davė pelno 

30.000 kronų (60.000 litų).
— Naujiems Metams atsiuntė pesveikinimus šių 

šalių skautai: Amerikos, Anglijos, Čekoslovakijos, 
Olandijos, Indų, Rusų emigrantų, Estų, Latvių, Da
nų, Suomių, Vengrų.

— Švedijos skautai šįmet švenčia savo 15 metų 
gyvavimo sukaktuves. Ta proga ruošiamasi prie 
Didžiosios Stovyklos (Jambore) ateinančią vasarą 
liepos mėnesio 8 — 19 dien. Yra užkviesta šešioli
kos svetimų valstybių skautai dalyvauti jų stovyk
loje. Gautas pakvietimas ir Lietuvos skautams. 10 
skautų ir vieną skautininką švedai apsiima savo lė
šomis išlaikyti siovyklos metu. Kelionė bus papi
ginta. Iš Kauno į Stokholmą ir atgal kainuoja apie 
200 litų. Uniforma reikalinga. Norintieji vykti turi 
apie tai pranešti vyriausiam štabui iki š. m. vasario 
20 dienos Sktn. Cečeta

Už s. Reik, vedėjas.

XSkilčių gyvenimas.
— Skilties albumas. „Lapinų“ dr. Žalčių skiltis 

įsigvjo „Aukso knygą“. Knyga aptraukta draugovės 
spalva (fioletine).

„Įsitaisėm skilties kasą, kurioj yra — 80 cnt. 
Mat. ji, nabagė, pratuštėjo įsigijus mums „Aukso kny
gą“, kuri kainavo 16 litų“.

Knygoje išviso 320 pusi.
— Gamina palapines. „Žalčių“ skiltis (Lapinų dr. 

Šiauliai) gamina visiems skautams palapines.
— Mano skiltis.—Valdyti tokią didelę armiją (net 

9 žmones) yra labai sunku. Jos pavadinimą tur būt 
visi žinote, — „Voverys“. Todėl su voverim sunku, 
kol jas sušauki. Ta didžiulė organizacija į mažas 
mūsų sueigas ateina punkt-a-punkt... punktualiai. 
Retas atsitikimas, kada kas neateina, o jei neateina, 
tai aš jau žinau iš anksto kur dingo: vienas jų pas 
mamą nuvažiavo bandukų atsivežti, kitas batus taiso 
ir t. t. Per tokį ilgą laiką sueigų padarėm visai 
mažai — vos penkias. Užduotus darbus „voverys“ 
atlieka kuo gražiausiai ir drožia atmintinai, kaip rie
šutus griauždamos. Sueigos—skautiškos ir linksmios.

V-s
i» Kėdainių.

Leidžia L S. B. Vyr. Skautų Štabas.
Ats. Redaktorius — lg. Tomašauskas.

“Švyturio“ B-vės spaustuvė Kaunas, Miško gatvė Nr. 11.

Karo cenzūros leista.
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Visi skaitykit, platinkit ir užsisakykit

Skautų Aidą
iliustruotą skautų laikraštį

Visi! Kas
Kas
Kas
Kas

Visi!

neri pasiskaityti įdomų iliustruotą jaunimo laukraštį.
nenori politikuoti.
nori sekti skautų gyvenimą Lietuvoj ir užsieny.
nenori tenkintis vien straipsniais, Įbet skaito įdomią beletristiką 

ir įdomaujasi sporto žiniomis.

Skaitykit Skautų Aidą!
Laikas—pinigai? Taupyk laiką ir pinigus!
Skubėk užsisakyti Skautų Aidą — jis tiktai kainuoja:

3 mėn. — 1 lt. 80 cnt.
6,mėn. — 3 lt. 80 cnt.
Atskiro numerio kaina — 60 cnt.

' Redakcijos ir Administracijos adresas: Kaunas, Laisvės Al. 20 Nr.

Į

SKAUTEI Būdamas gyvenimo žvalgas ir jaunu 
kultūros nešėju—negali pamiršti mūsų jaunutės 
spaudos. Dideliai padirbėsi, rinkdamas inteligentų 

tarpe prenumeratorių

..ŽIDINIO“
ŽURNALUI.

&

„ŽIDINĮ“ redaguoja
D-ras V. Mykolaitis-Putinas

„ŽIDINYJE“ rasi naujausių mūsų literatūros 
kūrinių, mokslo straipsnių, įvairių visuomenės 
gyvenimo įvykių įvertinimą, akademiško gyve
nimo žinių, knygų recenzijų ir t. t. Ypačiai 
„ŽIDINYS“ skaitytinas visiems skautų vadams. 
Be to, surinkęs 5 metinius _ prenumeratorius ir 
pats gali turėti naudos — „ŽIDINĮ“ gausi veltui. 
Už daugiau prenumeratorių „ŽIDINYS“ mokės 
ir geriau atsilyginti. Taigi padirbėk „ŽIDINIUI“!

ŽIDINIO“ kaina:
met. 40 lt., pusm. 20 lt., studentams 
irw moksleiviams, kurie atsiima per 
„ŽIDINIO“ atstovus met. 20 lt, 
pusm. 10 lt., imantiems savo vardu 
— met. 25 lt W

Kas galima nupirkti už

1 CENTĄ?
Lengva atsakyti, nes jau išleista

SKAUTŲ |
ŽAIDIMAI l

Vyr. Sk. Stabo leidinys. Sutaisė J. M. 
ir J. T. Dėmesys, Pastabumas, Jutimai, 
Atmintis, Susivokimas, Įvairūs žaidimai.

75 ĮDOMŪS LAVINĄ ŽAIDIMAI.
Knygutės kaina 75 centai. ’r

Vienas žaidimas tik

1 CENTĄ
tekainuoja.

Kiekvienas skautas-ė privalo nu- 
sipirkt «Skautų žaidimus*!

Kreiptis „Sk. Aido“ redakcijon
Laisvės Al. 20 Nr. j]
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