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Musų leidiniai.
Laužas, Kėdainių Tunto skautų šapirografuotas 

neperiodinis laikraštėlis, Nr. 1, 1928 m. sausio mėn. 
(I metai).

Tik pažvelgus i viršelį, jau norisi jį versti ir 
žiūrėti vidun. Viršelis daro gana malonų įspūdį: 
švarus, gražiai atspausdintas ir, matyt, gabaus daili* 
ninko pieštas.

Tikrai, viršelis neapvylė. Visas leidinys skau
tišku stropumu spausdintas: nėra neaiškių, suteptų 
vietų; iliustracijos negausios, bet. gražios.

Turinys gana įvairus ir įdomus, bet jo sutvar
kymas, savo išmėtymu, nustelbia įdomesnius ir svar
biais klausimais rašytus straipsnius. Prie mažesnių 
užmetimų galima pažymėti, kad tunto įsakymai, kaipo 
tokie, nėra toks visus skautus įdomaująs dalykas, 
Iflad juos pačioj pradžioj reikėtų spausdinti;-

-- i Iš straipsnių pažymėtinas—apie skautų suvalsty- 
; Biniroą. Smarkiai krinta į akį didelis ir įdomus jūrių 

skautų skyrius. Iš jo tenka spręsti, kad Kėdainių 
jūrių skautai gana gerai veikia ir yra stiprūs. Džiaug
eis reikia, kad jūrių skautai nebesiskiria nuo sausu- 

. mos skautų ir, kaip vieni, taip ir kiti, būdami iš es
mės tas pats, užmiršta kada tai seniau atsivėrusią 
skautijos įkūne žaizdą ir dabar stoja bendrai dirbti 
vieningą skautijos labui darbą E d.

1928 m. Vasario 16.
10 metu Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvėms 

paminėti. Redagavo A. Marcinkevičius, L. Š. S. 
Centro Valdybos sekretorius. Kaunas, 1928 m. Lie
tuvos Saulių Sąjungos leidinys. 3C0 su viršum pus- 

, lapių. Parduodama po 4 lit. 50 et. Tai įdomi knyga, 
kurioj aprašomas darbas ir kova del Lietuvos lai
svės ir kas padaryta per 10 tį nepriklausomo gyve
nimo metų. Rašo 30 autorių Daug iliustracijų. 
Dailininko K. Šimonies gražus viršelis ir vinjetės. 
Kiekvienas skautas ir susipratęs lietuvis turėtų šia 
knyga papuošti savo knygynėlį, nes ji yra didelis 
įdėlis mūsų rimčiausioj literatūroj.

Gyvenimo mokykla.
Orisson Svett — Marden Gyvenimo mokykla, 

vertė K. Puida, Kaunas 1926 m.
«Žmonėms, pradedantiems gyvenimo kelią, — 

rašo K. Puida, — Mardeno knyga yra tartum švy
turys, nušviečiąs didele ir ilga šviesos juosta atei
ties vieškelį. Toje knygoje su didžiausiu atsidėjimu 
ištirti keliai, vedantieji į pasisekimą Visa čia nupa
sakota taip nuosakiai ir taip įdomiai, jog tą knygą 
skaitome kaip kokią apysaką*.

Man rodos, jog čia tiek pasakyta, kad kiekvie
nas skautas tokia knyga turėtų susidomauti. «Ji ra
gina žiūrėti į pasaulį žvaliomis akimis, — šiek tiek 
toliau rašo vertėjas, — ir budria mintim. Buities 
kovą ji moko kovoti doriausiu ginklu — valios 

ugdymo, pareigų pildymo, gerumo, 
mandagumo, šypsenos ginklu*. «

Čia pasakyta viskas, ko mes knygoje, tokioje, 
' kurios pavadinimas <Gyvenimo mokykla*, ieškome. 
' Skautai rimtai ruošiasi gyveniman,.nori būti dorai?, 

sąžiningais ir tautai naudingais piliečiais. Toji kny
ga nurodo, kaip galima tokiu piliečiu tapti •Atgy
jantis kraštas (Lietuva) reikalingas energingų, suma
nių ir dorų, visų labiausiai dorų darbininkų* 
(mano pabr.) — rašo vertėjas. Iš tiesų mūsų jaunai 
valstybei reikalinga kuo daugiausia dorų darbininkų, 
o tokie darbininkai skautų eilėse yra auklėjami.
- Visa ii knyga- pikra gražiausių^minčių, patarimų 
ir pavyzdžių iš didelių žmonių gyvenimo. Gražios 
mintys žadina energiją darbui, pavyzdžiai patraukia, 
patarimai pamoko. Del tų tai priežaščių skautams 
patartina šią knygą perskaityti, o dr-vės knygynė
liuose ji turi užimti vietą skautams naudingiausių 
knygų tarpe. E d. T

c..- ~

Jubiliejinis „Skautų Aido“ numeris.
Šią vasarą‘ sueina* 10 metų nuo skautų Brolijoj 

įkūrimo Lietuvoj. Šia\ proga bus išleistas žymiai 
padidintas «Sk. Aido* numeris. Jame tilps daug 
medžiagos ir atsiminimų iš pirmųjų skautų Brolijos 
gyvavimo metų. Be to, jis bus gausiai iliustruotas 
skautybei pasidarbavusių asmenų atvaizdais ir šiaip 
iš Lietuvos skautų gyvenimo fotografijomis.

Todėl tuntai jau dabar privalo susirūpinti .ir 
rinkti ?avo žymesniųjų darbuotojų atvaizdus ir pini? 
gus klišėms gaminti, o kiekvienas skautė-as jau nuo 
šios dienos turį nusistatyti tą įdomų paveiksluotą, 
didelį numerį įsigyti.

Kitos visos žinios, liečiančios tūrinį, kainą ir 
kitas smulkmenas bus paskelbtos «Sk. Aido* 3 Nr.„ 

.Jkuris išeis Šv Jurgio dienoje.
«S k. Aido* Redakcija.

Mūsų bendradarbiams.
•Skautų Aido* Redakcija yra nusistačiusi prieš 

šabloniškus redakcijos atsakymus, todėl ir pranešama, 
kad ji atskirai kiekvienam neatsakinės, o autoriai, 
norį, kad jų rašiniai būtų grąžinti, privalo drauge 
su raštais prisiųsti 25 centų pašto ženklą.

•Skautų Aide* turi tilpti iš tolimiausių Lietuvos 
kampelių kuo daugiausia skautų gyvenimo faktų. 
Redakcija prašo, kad skautai, teiktų aiškias, trumpas, 
turtingas faktais žinias.

Redakcija, dėkodama savo bendradarbiams už 
uolų raštais rėmimą, kviečia visus, sugebančius val
dyti plunksną skautus dar uoliau «Sk. Aidą* remti. 
Kiekvieną šiek tiek geresnį raštą Redakcija mielai 
mūsų organe talpina. Be to, kitame numeryje bus 
atidarytas draugiškos korespondencijos skyrius, į kuri 
bus dedamos įdomesnės ištraukos siunčiamų iš pro
vincijos laiškų. Todėl, sukruskit plunksnos darbininkai!

•S k. Aido* Redakcija.
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Velykoms geriausia dovana !! I
Garsiausios pasauly firmos

SALAMANDER
AVALYNĖS.

Didelis pasirinkimas. Pigios kainos. Naujausios mados.
PRAŠOME ĮSITIKINTI!
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Lietuvos skautų suvalstybinimo klausimu.
Vis labiau ir labiau pribręsta Lietuvos skautų 

suvalstybinimo klausimas, todėl ne pro šalį 
bustą klausi 
mą šiek tiek 
rimčiau pa
svarstyti,bū* 
tent, ar iš 
viso verta 
kalbėti apie 
suvalstybi- 
nimą ir, jei 
verta, tai ko
dėl ir kaip 
turėtų būti 
skautai su
valstybinti. 
Sprendžiant 
klausimą ar 

yra pras
mės kalbėti 
apie skautų 
suvalstyb i - 
nimą, tenka 
pirmiausiai 

pažvelgti j 
skautų vaid
menį valsty
bėje.

Visai aišku, kad valstybės gerovė daug kuo 
priklauso jos piliečių. Geri, sąmoningi, valsty
biškai ir tautiškai susipratę piliečiai yra svar
biausias valstybės pagrindas. Bet tik tinkamai 
auklėjant jaunimą, galima susilaukti piliečių, 
kurie sugebės juos išugdžiusiai tautai suteikti 

J. E. Valstybės Prezidentas A. Smetona ir aukštieji svečiai skautų tarpe Panemunės stovykloj

naudą. Šabloniškas posakis „pasiruošti gyve
nimui“ vis dėlto turi daug tiesos, ir ta tiesa 

yra perdaug 
aiški, kad 
reikėtų ją 

įrodinėti.
Valstybė 

turi rūpintis 
jaunuome - 

nės auklėji
mu, nes nuo 
piliečių, ku
riuos ji iš- 
auklės, pri
klauso jos 
ateitis.

Dvide
šimties metų 
viso pasau
lio beveik 
visų valsty
bių praktika 
parodė, kad 
skautizmas 
tiek savo 
ideologija, 
tiek savo 
metodais,

kaip tik yra vienas geriausių būdų piliečiams 
auklėti. Skautizmo pavadinimą „piliečių auklė
jimo mokykla“ viso pasaulio dvidešimties metų 
patyrimas, (nes dabar vargu galima rasti valstybę, 
kur nebūtų skautų) pilnai pateisino. Dvidešim
ties metų praktika parodė, kad skautizmas

LTSR va 1st 
retpabllhiai 

biblicteka
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visiškai tinka doriems, sąžiningiems, energin
giems ir pajėgiems piliečiams išauklėti. Todėl 
netenka abejoti, kad valstybė turi remti judė
jimą, kuris parodė pilną sugebėjimą išauklėti 
visiškai tinkamus del savo privalumų sociali
niam gyvenimui žmones. Tai suprato daugelis 
valstybių, kurios suvalstybindamos skautus, 
žymiai prisidėjo prie savo jaunuomenės išauklė
jimo. Europos, o paskui ir viso pasaulio, 
didžiosios valstybės greit suprato tą didelę 
naudą, kurią jos galėjo iš skautų judėjimo turėti.

Sis klausimas, kuris užsieniuose dauguma 
jau išspręstas, pas mus, Lietuvoje, dar lik ke
liamas. Tuo tarpu, kai ten skautų organizacijos 
yra suvalstybintos ir naudojasi visokeriopa 
valstybės parama, pas mus skautai palikti savo 
jėgoms; maža to, dargi kai kurių nesusipratusių 
žmonių trukdomi.

Nepaslaptis, kad mokykla, kaipo tokia, 
suteikdama pakankamai mokslo žinių, toli 
gražu nesudaro kokios nors tikrai tinkamos auk
lėjimo sistemos ir nepajėgia pilnai atlikti auk
lėjimo uždavinių. Tuo tarpu mūsų negausingai 
tautai jos narių kokybės klausimas ypačiai ak
tualus, nes mūsų tautos idealams įvykdyti reikia 
žmonių mokančių ir pajėgiančių dirbti. Tokius 
žmones gali duoti skautai, iš jų eilių išeina dar
bininkai ir kovotojai už tautos idealus. Todėl 
visai aišku, kad valstybė, kuri ir dabar dalinai 
skautais rūpinasi, turėtų sunkiose aplinkybėse 
esančia Lietuvos skautija dar labiau susirūpinti.

Bet tinkamai skautus remti valstybė galėtų tik 
suvalstybinus juos.

Kyla klausimas, kaip tas suvalstybinimas 
turėtų būti įgyvendytas, nes, jeigu iš vienos 
pusės skautai reikalingi didelės valstybės pa
ramos, tai iš kitos pusės jų vidaus autonomija 
turėtų būti nepaliesta, bent ta prasme, kad gre
ta valstybės teisių į skautiją, jai būtų palikta 
galimumas laisvai ir savarankiškai veikti.

Skautų suvalstybinimu valstybė paima skautus 
į savo globą, suteikia jiems moralę bei materialę 
paramą, bet neturi liesti pačios sistemos esmės. 
Kad tik toks skautų suvalstybinimas gali duoti 
teigiamų vaisių, įrodinėti netenka, nes tai jau 
senai įrodė daugelio kraštų skautų suvalstybi- 
nimo praktika. Tuo atveju, skautus remdama, 
valstybė susilauktų gerų piliečių, darbininkų 
sugebančių dirbti įvairiose gyvenimo srityse ir 
aplinkybėse kūrybos darbą. Skautai iš tokio 
suvalstybinimo irgi nemaža laimėtų. Remia
mi jie galėtų išplėsti savo veikimą daug 
plačiau ir apimti didesnes Lietuvos jaunimo ma
ses. Plačiau išsiplėtojęs jaunuomenės tarpe skau- 
tizmas suburtų tas plačias jaunuolių mases į vie
ningą religiniais ir tautiniais pagrindais pagrįs- 
stą broliją.

Iš viso, kas pasakyta, aišku, jog mes pri
valome rūpintis, kad kuo greičiausiai ir tinka
mai būtų pravestas Lietuvos skautų suvalstybi
nimas. Tai artimos ateities aktualiausias klausimas.

E d.
Skautai vyčiai — skautijos ateities pionieriai.

Beveik kiekviename mūsų laikraščio numeryje 
nuolat kartojama, kad, nežiūrint į nepatogias, veikimą 
trukdančias : sąlygas, skautybė vis dėlto smarkiai 
plečiasi ir auga į didelę organizaciją, kuri, gal ir ne
tolimoj ateity, turės suvaidinti didelį vaidmenį mūsų 
nepriklausomos tėvynės gyvenime. Žymint šį mūsų 
organizacijos plėtimąsi, norima nurodyti, kaip reikia 
į jį žiūrėti, kaip jį aiškintis ir kokių'priemonių grieb
tis, kad duoti bent kiek smarkesnį impulsą skautų 
vyčiams kuogreičiausiai tvirtai susiorganizuoti.

Jau bemaž visų Lietuvos mokyklų sienose vei
kia skautų dr-vės, atskiros skiltys, o didesniuose 
miestuose — tuntai. Skautų jau priskaitoma dau
giau negu 2500. Be to, tas skaičius yra nepastovus— 

jis nepaliaujamai didėja, nes su įstojimu naujų moki
nių į gimnazijas ar šiaip kitokio tipo mokyklas, 
drauge jaučiamas ir skautų eilių smarkus patankėji- 
mas. Toks nuolatinis berniukų stojimas į skautų 
eiles dar nesudaro to veiksnio, kuriuo reikėtų rem
tis vertinant skautybės, kaip organizacijos, pajėgas. 
Tas anaiptol neduoda pamato ir dideliam džiaugs
mui. Koks, pavyzdžiui gali būti džiaugsmas iš anks
to žinant, kad pir mos klasės mokinys ar šiaip 
berniukas, įstojęs į atskirą skiltį ar dr-vę, pasiekęs 
šeštą — septintą klasę, geriau — priaugęs 17 — 18 
metų, ir jau bręsdamas ar tai subrendęs, turės tą 
pačią dr-vę, su kuria jis susigyveno, galutinai aplei
sti. Toks reiškinys jau senai pastebėtas del savo
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nuolatinio kartojimosi. Skautų dr-vės net vienam 
mėnesiui nėra pastovios. Susidaro, nelyginant koks 
tai užburtas ratas, o pati dr-vė atrodo lyg kokios 
tai milžiniškos mašinos savarankiška dalis, į kurią 
veržiasi berniukų būriai, o perėję patyrimo laipsnius, 
pasiekę išsiauklėjime šiokių tokių rezultatų, bet dar 
tik pusiau suskautinti, išeina, tikriau sakant, išlenda 
iš tos mašinos ir jau nėra vilties, kad jie grįžtų. 
Ir jei, daleiskim, jie grįžtų, tai greičiau galime tai 
palaikyti nesusipratimu, negu sąmoningu žygiu. Nes 
būtų didžiausias prieštaravimas, jei jaunuolis, paži* 
nęs ir išėjęs skautų mokyklą, antrą kartą ją mėgintų 
pereiti.

Tokie, tik išstoję iš skautų eilių, jaunuoliai atsi
duria visokių pasaulinių vėjų sūkury, kurie dažniau* 
šiai ir jau galutinai juos nuskautina.

Klausiame del ko taip atsitinka? Ogi dėlto, 
kad tokiems jaunuoliams, kurie jau yra perėję skautų 
eiles, pasidaro pagaliau nebeįdomu. Jie jaučias, kad 
jiems reikia ko tai daugiau, negu berniukams iki 
16 — 17 metų taikoma auklėjimo sistema. Ir tie 

Panevėžio tunte iškilo gyvas reikalas suorganizuoti 
skautų vyčių skiltj. Be kieno nors pagalbos buvo 
sudaryta skiltis, kuri vėliau prasiplėtė į dr-vę. Tai 
pirmoji skautų vyčių dr-vė Lietuvoje! Jos veikimo 
sąlygos buvo nepaprastai sunkios. Sekta užsieniu, 
naudotasi užsienių skautų vyčių organizavimo būdais, 
derinama jie lietuvių skautų dvasiai ir taikoma esa
mosioms sąlygoms. Ta dr-vė buvo žymi pagalba 
tuntui, nes jos nariai buvo dr-vių ir skilčių vadai 
bei adjutantai. Bet nesant stiprių ryšių, kurie ją 
rištų su Centru, ši dr-vė šiek tiek nusilpo. Vyčių 
leidžiamas organas «Ugniakuras» užgęso. Orgina- 
lės, nurodančios skautų vyčių organizavimą ir darbą 
literatūros mūsų kalboje nėra. «Ugniakuras» buvo 
vienintelis šaltinis, kur jos, nors nedaug, bet vis dėl
to galima buvo patisemti. Dabar ir to nėra. Tačiau 
nūnai vėl aiškiai girdis, kad visuose tuntuose vyres
nieji skautai sujudo, kad jie smarkiai organizuojasi. 
Reikia, kad jie tarp savęs susirašinėtų, reikia pada
ryti jų organizatorių suvažiavimą, kad neklaidžiotų, 
bet visi viena kryptimi pakreiptų energiją ir dirbtų

Skautų stovy
kla Panemu
nėje. Kaip ma
tome paveiks
le, gražiai išri
kiuotų palapi
nių e lė žiūri 
j sraunųjį Ne- 
mun?, kuriuo 
pakrantėj su
pasi jūros 
skautų moto
rinis laiveles.

jaunuoliai, nenorėdami prieštarauti patys sau, sąmo
ningai skautų eiles apleidžia. Tas ir yra priežastimi, kad 
pas mus skautų palyginamai yra daug, vadų — visai 
neskaitlingas būrelis, o prityrusių — tik keli. 
Visi, be išimties, dabartiniai skautų draugovių 
vadai dar jauni, dažniausiai gyvenimo tebeblaškomi 
jaunuoliai. Ąr tai yra rimta ir pastovi jėga? A’šku, 
kad ne. Kad toji jėga yra didelė, milžiniška — abe 
joti negalima, bet didžiausia jos yda, kad ji Iš es 
mės nepastovi. Nepastovumas gi, kad ir didele 
jėgai trukdo veikti viena linkme ir vienam tikslui, 
todėl ir tos jėgos vaisiai yra menki, beveik nežymūs.

Visa tai turint galvoje ir matant tai pačiame gy
venime, prieinama išvada, kad reikia pagaliau pada
ryti tam galas. Reikia kad skautybė augtų, bet ne 
taip, kaip ji iki šiol augo; reikia, kad ne tik ji au
gtų, bet ir stiprėtų. Jau dešimtus metus baigiame 
besitvarkydami ir vis dar nesusitvarkom, o tas ne- 
susitvarkymas pasireiškia tame, kad tame laikotarpyje 
permažai buvo atkreipta dėmesio į vyresniųjų skau
tų likimą ir j skautų tinkamais vadais aprūpinimo 
klausimą. Tur būt, nesuklysiu pasakydamas, kad 
mažiausiai buvo rūpintasi vyresniųjų skautų organi
zavimu.

Šiek tiek ankščiau, rodos, kad 1926 m. pradžioje 

tikrai kuriamąjį darbą. Kam priklauso šie keliami 
reikalai ir skautų vyčių organizavimo iniciatyva — 
aišku. Vyr. štabo atatinkamas skyrius turi visam tam 
judėjimui vadovauti. Jis turi visa tai akyliai sekti 
ir aktingai besiorganizuojantiems jaunuoliams padėti.

Skautų vyčių skyrius turi visą organizavimo 
darbą lyginti ir gerai išaiškinti, kad skautai vyčiai 
yra tie patys skautai, bet jų veikimo sistema, jų me
todai yra skirtingi nuo jaunesniųjų skautų metodų. 
Vyriausiame štabe skautų vyčių skyrius buvo ir yra 
menkiau už kitus pastatytas, o dabar, susirgus jo 
vedėjui, jis dargi visai apleistas. Apleistas tuo mo
mentu, kada ypatingai gerai reikia girdėti ir suprasti 
iš visų pusių besiorganizuojančių vyčių reikalaujama 
pagalba. Kaip ir kiekvienas skyrius, taip ir šis tu
rėjo turėti pagalbininkų,v kurie galėtų, reikalui esant, 
eiti vedėjo pareigas. Šiuo kart, tiek visas skautų 
vyčių organizavimas, tiek ir šis nemažos svarbos 
reikalas buvo pamirštas. Be to, visai suprantama, 
kad tokį skyrių vesti tegali tik pilnai subrendęs ir 
gyvenimą pažįstąs, t. y. gerai pagyvenęs žmogus, 
arba toks, kuris specialiai tuo klausimu yra rū
pinęsis, jį nagrinėjęs, juo susidomavęs, trumpai ta
riant, tos rūšies specialistas. Jo pagelbininkai irgi 
turi būti su skautų vyčių veikimu plačiai susipažinę.
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Be vyresniųjų skautų, be gerai pasiruošusių 
dr-vių ir skilčių vadų juk niekada darbas neįeis į 
visai normalias vėžes. Tuntai savo iniciatyva ruošia 
vadams kursus. Tuose kursuose dėsto pavieniai, la
biau prasilavinę, skautai. Tai vis skautų vyčių darbas*

Skautų vyčių skiltys yra ir bus tie vienetai, kur 
turi subręsti busimieji skautų vadai. Kai kas gali 
paklausti, argi visi skautai vyčiai bus vadais? Žinoma, 
kad ne. Vadu būti, raiškia turėti tam įgimtų gabumų. 
Bet mūsų dabartinės gyvenimo sąlygos reikalauja, 
kad kiekvienas vytis galėtų būti pakenčiamu vadu. 
Nes reikia žinoti, kad ne vien įgimti gabumai gyve
nime vaidina lemiamą vaidmenį, svarbus taipogi 
geras pasiruošimas ir žinios.

Be to, skautai vyčiai mūsų spaudinių propagan
dai i) skautybės idėjoms plėsti yra svarbus akstinas. 
«Skautų Aidą* remti ir tam tikroj aukštumoj pasta
tyti tik vyčių pagalba tebus galima. Kiekvienam 
juk aišku, kad «Sk. Aidas* turės kada nors būti net 

savaitinis. Bet «Skautų Aidas*, būdamas skautų or- 
gam’, negali visų** vilkiukų, jūrų skautų, skaučių, 
skautų vyčių reikalus pilnumoj apimti ir jų reikala
vimus patenkinti. To viso sujungtiniame leidinyje 
negalima. Todėl skautų vyčių skyriui vėl vienas 
neatidėliojamas ir būtinas reikalas, — jei ne atgai
vinti Panevėžy leistą «Ugniakurą», tai leisti, nors ir 
šapirografuotą, bet specialiai skautų vyčių reikalams 
skiriamą organą.

Taigi matome, kad skautų vyčių tinkamas orga
nizavimas yra dabar aktualiausias reikalas. Skau- 
tija nežengs nė žingsnio pirmyn, jei 'vyresnieji skau
tai, panašiai kaip dabar kad esti, apleis skautų eiles.

Lietuvos skautų ateitimi nuo vilkiuko iki seniau
sio skauto esame susirūpinę. Neabejotina, kad skau
tybės ateitis bus šviesi, bet ypatingai reikia pabrėžti, 
kad jos šviesumo ir gražumo pionieriais tegali būti 
tik sąmoningi, tvirtai susiorganizavę skautai vyčiai.

Džekas Londonas.

Krisas Faringtonas— pirmos rūšies jūrininkas.
— Sename Pasaulyje ant laivo 

toks jaunas vaikezas, kaip Tamsta, 
būtų tiktai berniūkščiu ir tarnautų 
pirmos rūšies jūrininkams. Ir kuo
met pirmos rūšies jūrininkas tartų: 
«Vaikas, vandens ąsotį!* —Tamsta 
šoktumėt, kaip kulka, ir atneštumėt 
vandens ąsotį. Ir kuomet pirmos 
rūšies jūrininkas tartų: «Vaikas, 
mano batai!* — Tamsta atneštu
mėt batus ir Tamsta būtumėt man
dagus ir kalbėtumėt: «Taip, pone*, 
ir «ne, pone*. Bet Tamsta ameri
kiečių laive ir manote, kad Tamsta 
esi lygus pirmos rūšies jūri
ninkui?.

— Krisai, mano vaikeli, aš esu 
jau 22 metus jūrininku, ir Tamsta 
manai esąs lygus man, Dar Tam
stai negimus aš buvau jūrininku, 
ir tiesiau būręs, rišau mazgus, tuo tarpu Tamsta 
tebežaidei su vilkeliu.

— Bet Tamsta neteisingas, Emili! — sušuko 
Krisas Faringtonas, ir jo daug reiškiąs veidas pa
raudo nuo įžeidimo. Tai buvo liesas, nors ir tvirto 
sudėjimo 17 metų jaunuolis, su ryškiais iš daugelio 
jankių kartų paveldėtais bruožais.

— Ir vėl, — sušuko švedas jūrininkas, — ma
no vardas ponas Jogansenas, o toks vaikezas, kaip 
Tamsta, vadini mane «Emiliu». Taijžeidimas ir vis 
todėl, kad aš esu amerikiečių laive.

— Bet Tamsta gi vadini mane Krisu, — priki
šo jaunuolis.

— Bet Tamsta juk vaikezas...
— Kuris dirba vyro darbą, — atsakė Krisas. — 

O jeigu aš dirbu vyro darbą, tai turiu tokią pat 
teisę vadinti Tamsta vardu, kaip kad Tamsta mane. 
Mes visi lygūs šiame laive, ir Tamsta tai žinai. Kuo
met San—Francisko reikėjo pasirašyti sutartį, mes 
visi įsirašėme į «Sofija Souzerland*, kaipo jūrininkai, 
ir iš mūsų nieks nebuvo išskirtas. Ar aš kuomet 
nors neatlikau savo pareigų? Ar aš vengiau darbo!

Ar Tamstai ar kam nors kitam teko nors kartą 
pavaduoti mane prie vairo ar stovėti mano vietoj 

sargyboje^ ar laipioti po stiebus?

įsikišo
Niekam

Krisas teisingas, 
jaunas anglas jūrininkas 
iki šiol neteko nė pįršto už iį pa
judinti. Jis pasirašė sutartį tokio- 
mis pat sąlygomis, kaip ir mes, ir 
parodė save darbe neblogiau 

fes už mus
save

— Dargi geriau: — įsikišo 
žmogus iš Naujosios Šotlandijos,— 
geresnis už daugelį mūsų. Kuo
met mes užtikome ruonių, jis pa- 
sirodė antruoju po geriausiojo 
valties vairininko. Tiktai pran- 

- kuris dirba tą darbą
jau dgus metus, gali jį nurungti. 
Aš viso labo tik irklininkas, tiesą 
pasakius, ir Tamsta, Emili, tiktai 

c ... c . . .7 . .... ... , irklininkas, nors jau 22 metai jūroj.:Sof>ja Souzerland. nardė tarp m,lz.n..k, bangę. Kode] ].g ne

cuzas

vairininkas?
— Perdaug nerangus, — nusijuokė anglas, — o 

be to, per lėtas.
— Tai visai nesvarbu, kas jis toks, — įsikišo 

Deni jergensenas, ateidamas savo Skandinavijos bro
liui pagalbon. — Emilis piityręs žmogus ir be to, 
pirmos rūšies jūrininkas, o šis vyrukas nei vienas, 
nei kitas.

Tokiu būdu kilo ginčas. Švedai, norvegai ir 
danai iš nacionalinio solidarumo palaikė Joganseno 
pusę, o anglai, kanadiečiai ir amerikiečiai stovėjo už 
Krisą. Objektyviai žiūrint1 tiesa, be abejo, buvo 
Kriso pusėje. Kaip visai teisingai pastebėjo Krisas, 
jis dirbo vyro darbą, tą patį darbą, kaip ir kiekvie
nas jūrininkas; bet nacionaliniai motyvai buvo tiek 
stiprūs, kad iš ginčų kilo ilgi vaidai, padalinę visus 
jūrininkus į dvi puses.

Škūna «Sofija Souzerland*, užregistruota San — 
Francisko, vertėsi ruonių medžiokle ir medžiojojuos 
pagal visus Japonijos krantus iki pat Beringo jūros. 
Ji buvo didžiausia iš panaš;ų laivų ir turėjo tris 
stiebus. Tai buvo visai naujintelė škūna.

Nors Krisas Faringtonas ir suprato, kad tiesa jo 
puseje, ir kad jis sąžiningai ir gerai atlieka savo 
darbą, vis dėlto, širdies gilumoje jis svajojo apie 
netikėtą pavojų, kuris šute;k ų jam progą įrodyti
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skandinavams, kad jis taip pat vertas pirmos rūšies 
jūrininko vardo.

Bet, deja, vieną audringą naktį jį ištiko nelai
mingas atsitikimas, be jokios, tiesą pasakius, iš jo 
pusės kaltės. Vyniodamas atsarginį inkaro retežį, 
jis smarkiai susižeidė visus kairiosios rankos pirštus. 
Toji nelaimė atėmė visas jo viltis, nes dabar jis ne
begalėjo medžioti valtyse ir turėjo pasilikti be dar* 
bo laive, kol užgys pirštai. Nežiūrint to, ta pati il
gai laukta proga, apie kurią jis jau Įaustojo ir sva
joti, staiga jam pasitaikė.

Vieną dieną, gegužės mėn. gale, «Sofija Souzer- 
land* tingiai supėsi netrukdomoj rimtyj. Ruonių bu
vo daug, medžioklė puikiai klojosi ir laive neliko 
nė vienos valties. Visos jos išnyko iš akiračio, iš- 
veždamos beveik visą škunos įgulą. Išskiriant Krisą, 
laive tepasiliko tik kapitonas, škiperis ir kinietis 
virėjas. Kapitonas vadinosi kapitonu tik iš manda
gumo. Tai buvo 80 metų senis, kuris buvo laimin
gas savo jūros ir jos ypatumų nežinojimu, bet laivas 
buvo jo, ir iš to kilo ir jo 
škiperis, faktinasis laivo 
kapitonas, buvo prity
ręs jūrininkas. Škiperio 
padėjėjas, kuriam, tiesą 
pasakius, reikėjo pasi
likti laive, pakeisdamas 
Krisą, išplaukė vienos 
valties vairininku. Pa
prastai, esant geram orui 
ir sėkmingai medžioklei, 
valtys išsiskirstydavo į 
visas puses ir sutemus 
grįždavo į škūną. Bet 
Krisas pastebėjo, kad, 
nežiūrint puikios me
džioklei dienos, škiperis 
pradėjo vis labiau ne
rimauti. Jis susirūpinęs 
žingsniavo po palubę, 
vis apvesdamas žiūronu 
akiratį. Valtys nesiro
dė. Šaulei leidžiantis, 
jis net pasiuntė Krisą į 
sniu pasisekimu. Valčių, tikriausia, 
naktį, nebuvo ko laukti. Barometras ėmė kristi ne
paprastu greitumu, be to, visos žymės rodė besiarti
nant didelę audrą, tačiau net ir pats škiperis nenu
matė jos baisumo. Škiperis ir Krisas ėmėsi darbo, 
besiruošdami prie audros: suvyniojo ir surišo būręs, nu
ėmė keletą jų; paliko tiktai stipriai pririšę vieną kliverį.

Vos spėjo jie baigti, kaip sutemo, o sutemus 
pakilo audra. Jūra ėmė vaitoti ir vėjas smarkiai 
palenkė «Sofiją Souzerland». Bet ji staiga išsitiesė ir, 
škiperio vairuojama, pasisuko pavėjui. Krisas, dirb
damas su kiniečiu virėju, pasuko pavėjui kliverį.

— Padėk, Dieve, valtims. Tai ne audra! Tai 
taifunasl — sušuko 11 valandą škiperis Krisui. — 
Perdaug būrių. Suvyniok ir tą grotą. Ir greičiau! 
Jis žvilgterėjo į seną kapitoną, smarkiai drebantį 
savo kailiniuos ir savo neperšlampamame palte.—Mū
sų čia tiktai trys, Krisai. Tu, aš ir virėjas. Tačiau, 
tiesą pasakius, virėjo galima neskaityti. Kad būtų 
galima suvynioti būręs, reikėjo nuleisti grotą.

— Stok prie vairo, — įsakinėjo škiperis, — ir 
kuomet aš paduosiu komandą, pasuk laivą pavėjui.

Nusitvėręs už šturvalo rankenų, Krisas žiūrėjo, 
kaip škiperis, kartu su nepatenkintu kiniečiu virėju 
dingo kaukiančioj tamsumoj.

garbingas titulas. Užtat

Jūrių skautai gerbia savo vėliavą.

stiebą, bet ne su dide- 
prieš vidu-

«Sof i ja Souzerland* nardė tarp milžiniškų bangų, 
beviltingai supdamosi, o įtemptos lynos ir plieno ka
beliai skambėjo, kaip aifos stygos. Krisas pasuko 
šturvalo ratą ir susirūpinęs sekė nuolat besimainan
čio vėjo kryptį, kurį jis tuo momentu jautė iš užpa
kalio. Užstojo kritiškas momentas. Besisukdama 
škūną turėjo atsisukti į bangą dešiniuoju šonu. Vėjas 
jau pūtė į dešinį žandą, kuomet Krisas pajuto, kad 
«Sofija Souzerland» pasidavė ir pradėjo kilti banga 
vis aukštyn ir aukštyn be galo. Ar užlips ji iki milžiniškos 
bangos kūbric? Krisas vėl pajuto—matyti jis nieko 
negalėjo — kad vandens siena rangydamosi pasikėlė 
virš škunos iš dešinio jos šono. Valandėlei viskas 
nurimo. Siena išaugo prieš juos uždengdama laivą 
nuo vėjo. Škūna išsitiesė ir lyg visai aprimo. Po 
to ji pradėjo blaškytis, laukdama smūgio.

Krisas sušuko kapitonui laikytis tvirčiau ir pasi
ruošti prie smūgio. Bet dar nebuvo gimęs žmogus, 
galįs jį išlaikyti. Visas vandens kalnas griuvo ant 
Knso ir jis, lyg mažas vaikas, paleido vairo ranke
ną. Apsvaigintas, bejėgis, lyg šiaudelis, pakliuvęs į 

krioklį, jis nuskrido kaž
kur pirmyn, pats neži
nodamas kur. Pralėkė 
pro kajutos kampą, pro 
pirmąjį stiebą ir,pagaliau 
trenkėsi į trečiąjį stiebą. 
Kita banga nunešė tuo 
pat keliu jį atgal ir pa
liko pusiau užtroškus! 
laivo užpakaly. Sudau
žytas ir kruvinas, nenu- 
sivokdamas, kas dedasi 
aplinkui, Krisas nurėp
liojo Iki borto ir vargais 
negalais atsistojo ant 
kojų. Jis juto, kad viskas 
žus, jei jis nieko neda
rys. Kuomet jis atsigrįžo 
į laivo užpakalį, vėjas 
jam ėmė pūsti į burną, 
jėga galinčia uždusinti 
žmogų. Tai iš karto at

gaivino jį. Vėjas pūtė iš laivo užpakalio. Šfcūna 
išplaukė iš bangų ir plaukė prieš jas. Bet ji 
neišvengiamai turėjo pakliūti tarp jų. Jis nurėpliojo 
prie vairo, ir kaip tik spėjo to išvengti. Kajutėj te
bedegė ugnis. Jie liko sveiki. Tai yra jis ir šauna. 
Del savo trijų draugų Krisas nieko negalėjo pasaky
ti ir nedrįso palikti vairo ir paieškoti jų. Visas jo 
dėmesys buvo atkreiptas į ta', kad kaip nors neleisti 
laivui pakeisti krypties. Mažiausias neatsargumas 
arba smarkesnė vandens srovė galėjo mesti škūną 
tarp dviejų bangų.

Tokiu būdu Krisas, vos 140 svarų jaunuolis, pa
siėmė Herkulio uždavinį vesti tarp įsiutusių stichijų 
chaoso dviejų šimtų tonų milžiną.

Praslinkus valandai, prie Kriso kojų atrėpliojo 
stenėdamas ir murmėdamas kapitonas.

— Viskas žuvo, — verkšleno jis. Jis pats esąs 
sudaužytas, o burės, lynos, virėjas — viskas nunešta 
į jūrą.

— Kur škiperis? — paklausė Krisas, išlyginda
mas laivo judesius, nes, per taifūną vairuoti turintį 
ištemptas būręs laivą — nelengvas darbas.

— Škiperį nunešė pirmyn, — atsakė senis. Jis 
prispaustas prie palubės, bet dar kvėpuoja. Jis sa
kosi, kad jo abi rankos ir nežinia kiek šonkaulių 
sulaužyta. Jis visai sudaužytas.
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— Bet juk jis gali paskęsti ten, nes per škūnos 
bortą taip ir pilasi vanduo. Eikit pirmyn, — įsakė 
Krisas, pasiimdamas atsakomybę už viską, lyg tai 
taip ir turėtų būti. — Pasakykite jam, kad jis nesirū
pintų. Aš vairuoju. Padėkite jam ir tegu jis pats 
sau padeda, — jis nustojo kalbėti ir pasuko škūną 
dešinėn, bėgdamas nuo milžiniškos bangos, pakilusios 
iš kairės, — ir tegu jis sau pats padeda. Atidary
kite dureles į kajutę ir nutempkite jį žemyn, paskui 
uždarykite duris.

Kapitonas atsigrįžo į laivo priešakį ir su baimės 
išraiška veide, pradėjo abejoti:

Eik! — žiauriai sušuko Krisas. Ir kuomet išsi
gandęs senis pradėjo eiti pirmyn, pridėjo: — Ir pa
sirūpink apie virėją.

Už dviejų valandų, vos gyvas 
nuo iškentėtų kančių, kapitonas 
grįžo. Jis išpildė įsakymą. Ški
peris, tiesa, be viltingoj padėty, 
gulėjo apačioj, kajutėje. Virėjas 
d.ngo. Krisas pasiuntė kapitoną 
žemyn persirengti.

Po nesibaigiančios nakties va
landų darbo, užstojo pilka šalta 
diena.
s Krisas apsidairė: «Sof ja Sou- 
zerland* nešėsi,kaip pasiutusi, 
prieš taifūną. Lietaus nebuvo, bet 
vėjas iškeldavo baugų putas virš 
stiebų. Tokiu būdu Krisas iš 
karto tegalėjo matyti ne daugiau 
dviejų bangų: vieną iš priešakio, 
kitą iš užpakalio.

Kokia mažutė ir menkutė at
rodė Ramiojo vandenyno ban ose 
škūną. Pasiekusi begalinės aukštu
mos, ji sustodavo, valandėlę krū
pčiodavo vietoj, o paskui kiek 
paėjusi pirmyn, krisdavo į baisią, 
atsiveriančią prieš ją, bedugnę. 
Paskui pasirodydavo naujas van
dens kalnas: vėl škūną kildavo, 
sustodavo ir krisdavo žemyn.

Krisas matė, kaip už borto, 
lyg audros šmėkla, daužėsi į škūną
virėjo lavonas. Krisdamas jis, matyt, įsipainiojo tarp 
lynų, ir dabar «Sofija Souzerland* jį vilko kartu.

Dar tris valandas Krisas šioj bloga lemiančioj 
draugystėj tebestovėjo prie vairo, palaikydamas 
«Sofiją Souzerland* pavėjui. Jis visai pamiršo savo 
sužeistus pirštus. Tvarstai senai buvo nutraukti ir 
šaltas, sūrus vanduo išėdė jo pusiau užgijusias žaiz
das, bet jo rankos užtirpo ir nebeskaudėjo. Bet 
jam nebuvo šalta. Suokus darbas prie vairo vertė 
jį prakaituoti. Tačiau jis jautėsi silpnas, pavargęs ir 
alkanas. Todėl jis su dideliu džiaugsmu sutiko at
nešusį jam visą svarą šakoladinių sausainių, kapitoną. 
Tai iš kr to atgaivino jo jėgas.

Jis įsakė kapitonui nuplauti lynas, kurios tempė 
virėjo lavoną, o paskui nuplauti ir ištemptas būręs.

Olandų jūrių skautai vyksta savo laiveliu jūron.

Kapitonas išpildė įsakymą, ir paskutinė būrė, 
plevėsuodama, kaip nosinė, švystelėjo virš laivo ir 
dingo tolumoje. Dabar «Sofija Souzerland* nebetu
rėjo nė vienos būrės.

Apie pusdienį audra nurimo, ir apie šeštą va
landą vakaro bangos tiek aprimo, kad leido Krisui 
atsitraukti nuo vairo. Nebuvo ką ir galvoti, kad 
mažos valtys būtų išlikusios per taifūną; bet viltis 
išgelbėti draugus, privertė Krisą dėti visas savo jė
gas, grįžti atgal tuo pat keliu, kuriuo jis ėjo, bėgda
mas nuo audros. Jam pavyko pastatyti keletą būrių 
ir jis, naudodamasis stiproku vėjeliu, kuris pakeitė 
audrą, visą naktį laviruodamas plaukė atgal. 
Nukentėjęs škiperis pradėjo klejoti, ir Krisas įsaki

nėjo kapitonui arba slaugyti ligonį 
arba padėti jam statyti būręs. 
«Per šią parą aš išmokau iš jo 
jūdninkystės daugiau, kaip per visą 
savo gyvenimą*, — pasakodavo 
paskui kapitonas. Bet, išaušus 
rytui, silpnas kapitono organizmas 
nebeišlaikė, ir jis ramiai užmigo.

Dabar Krisas galėjo laika nuo 
laiko palikti vairą. Jis apklojo 
pavargusį senį antklode ir nuėjo 
į sandėlį pasieškoti sau ko nors 
pavalgyti. Bet ir jis negalėjo visą 
laiką budėti ir tik retkarčiais sto
vėdamas prie vairo, atmerkdavo 
akis ir apsidairydavo aplinkui.

Trečios dienos vidjd'enį jis 
pastebėjo apdaužytą, aplaužytais 
stiebais škūną. Prisiartmęs prie 
jos, Krisas pastebėjo, kad jos pa
lubėje susirinkusi nepaprastai di
delė įgula. Dar labiau prisiartinęs, 
visai arti, jis pažino tarp kitų ir 
savo dingusius draugus, «Sofija 
Souzerland* paskutinėje valandoje 
atvyko juos išgelbėti, nes įgula 
buvo nusilpus beviltirgoje kovoje 
prie pompų. Už valandos visa 
įgula ir skęstančio laivo įgula buvo 
jau «Scf*jos Souzerland* škunoj. 
Pasirodė, kad «Sof-jos Souzer- 
sau prieglaudą kanadiečių laive,land* įgula rado

kuris pirmą—ir paskutinį kartą buvo išplaukęs į jūrą.
«Sofija Souzerland» kapitonas turėjo šį tą pa

pasakoti ir jis papasakojo tai labai gerai, — taip 
gerai, kad, kuomet už dviejų valandų visi susirinko 
ant palubės, Emilis Jogansenas prisiartino prie Kriso 
ir padavė jam ranką.

— Krisai, — tarė jis taip garsiai, kad visi jį 
užgirstų, — Krisai, aš pasiduodu. Tamsta toks pat 
geras jūrininkas, kaip ir aš. Tamsta vyras ir pirmos 
rūšies jūrininkas — ir aš didžiuojuos Tamsta

— Ir štai ką, Krisai, — jis atsigrįžo, lyg ką tai 
būtų užmiršęs: — Nuo šio laiko vadinkite mane 
tiktai «Emiliu», be jokio «pono»!
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Gillwell
Daugelis iš mūsų girdėjo apie taip vad. skauti

ninkų Gillwell kursus, bet, pradedant rūpintis jų 
įsteigimu pas mus, naudinga kiek plačiau tuo reikalu 
pasiinformuoti. Skautininko «amatas», nėra lengvas 
ir reikalauja pasiruošimo, žinių, sugebėjimo Tą mes 
aiškiai matome mūsų brolijos gyvenime, —juk daž
nai skundžiamės, kad neturime tinkamai paruoštų 
vadų ir tuo aiškiname tokj lėtą Brolijos progresą. 
Panaši dalykų padėtis yra ir buvo ne tik pas mus, 
bet ir kitur, ir pirmiausia Anglijoj iki 1916 m. 
Anglijos skautams vadovavo vyresnioji jaunuomenė, 
perėjusi skautų eiles ir išmokusi vadovauti praa- 
tiškai, reikalo verčiama. Tokie vadai geri, bet yra 
per jauni auklėti jaunesnius už save. Todėl anglai 
išpopuliarizavo skautizmą taip, kad jau pradedant 
nuo 1916 metų, organizacijoj aktyviai dalyvauja 
mokytojai, kunigai, inteligentija, ir šiaip įvairių luomų 
ir pažiūrų žmonės. Mokykla jau priversta skaitytis 
su skautizmu. Vyr. štabo inciatyva, švietimo minis
terijai pritariant ir jos atstovui dalyvaujant, kasmet 
rengiamos aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų moky
tojų konferencijos, specialiai pašvęstos skautų auklė
jimo sistemos klausimams. Bet ir tokie žmonės turi 
trūkumų: jie nemoka sutapti su skautais. Skautiz- 
mas ne mokykla su pamokomis, egzaminais, nuobo
džiais pamokslais, bet aktyvus, įdomus, patraukiąs 
darbas. O tokio aktyvumo išmokti suaugusiam žmo
gui nelengva.

Kad palengvintų šiam reikalui, anglai 19 i9 me
tais Gillwell parke, Essexe įsteigė nuolatinius skau
tininkams lavinti kursus. Kursams paskirtas dido
kas žemės plotas, su mišku, pievomis, ežeru. Pasta
tyti gyvenami trobesiai, pravesta elektra, vanden
traukis, įrengtas muziejus, svečių kambariai.

Kursų tikslas — lavinti skautininkus, einant skau- 
tybės įkūrėjo nurodytais metodais ir principais, pa
lengvinti skautininkų darbą, apsaugoti juos nuo, 
klaidų ir tas klaidas atitaisyti. Per aštuonius 
metus kursai pasirodė atatinką savo tikslą, ką įrodė 
ir tos tautos, kad pusė skautų asociacijų pasauly 
turi panašius kursus, pagrįstus Gillweh’io sistema. 
O ši sistema yra tokia. Skautininkų lavinimą pri
žiūri skautininkų dalies vedėjas vyr. štabe. Jis ir 
yra kursų vyriausias vadovas. Jam padeda prity
rusių skautininkų kadrai Kursuose yra trys skyriai: 
vilkiukų, skautų ir skautų vyčių, bet darbas varo
mas taip, kad baigę, pav., vilkiukų skyrių, visumet 
sugebės vadovauti ir skautams ir skautams vyčiams. 
Darbas suskirstomas į tris dalis: teoretinę, praktinę 
ir administratyvinę.

Laužavietė arba poilsio vieta, kuri, tačiau neperdaug gaustai lan
kom jMatyt, kuršy ^lankytojai «laisvi» žmonės.

V. E-is.
kursai.

«GilwelI» kursuos esantieji skautininkai statosi namus, kurie nebū
dami «marmuriniais vis dėlto padeda jiem išvengti buty «krizio».

Teoretinė dalis išeinama susirašinėjimo keliu. 
Kursų vadovybė užduoda eilę klausimų.Kad į tuos klau
simus atsakyti, lankytojas turi perskaiyti nemaža 
skautiškos ir auklėjimo klausimais literatūros. Ši 
dalis išeinama žiemą.

Praktinė dalis išeinama 10 dienų stovykloj (vil
kiukų vadams 4 dienų). Stovykla vedama kaip 
paprasta skautų stovykla. Prie pirmo laužo skautai 
nusiima visus laipsnių ženklus ir susiskirsto į skiltis. 
Kiekvienas skilties narių paeiliui būna skiltininku. 
Darbas suskirstomas į teoretinį aiškinimą ir prak
tiką. Tarp skilčių eina nuolatinės rungtynės darbe, 
žaidimuose, švarai palaikyti ir t. t. Dalyviai ver
čiami grįžti į skauto kailį ir dirbti darbą taip, lyg 
būtų skautais. Vakarais, pasibaigus laužo programai, 
aptariami ir diskutuojami atlikti darbai ir jų metodai.

Administratyvinę dalis atliekama taip: baigę dvi 
pirmas dalis, turi keturis mėnesius vadovauti drve, 
o kursų vadovybei, praneša jo viršininkas, kaip tas 
darbas atliktas.

Baigus visas tris dab’s išduodama baigimo liu
dijimas ir ženklas (wood bage) Jokių egzaminų 
nėra. Baigę kursus tampa I Gillwellio dr-vės «skau- 
tais», jos draugininku yra Baden • Paulis. Draugo
vės sueigos daromos kartą per metus. Viso per 8 me
tus kursus baigė 3072 skautininkai.

Todėl tenka labai pasidžiaugti, kad vyr. štabas 
daro žygių panašius nuolatinius skautininkų kursus 
ir pas mus šiemet įsteigti.

Ad laborem!

KIEKVIENAS SKAUTAS TURI NUSIPIRKTI P. JURGELEVIČIAUS
Mii Tarnavimas Tėvynei

Kaina 2 litu.
Skautams, perkant per «Skautų Aido* administra

ciją, (su persiuntimu) —- tiktai IJt. 50 et.

9



8 SKAUTŲ AIDA S 2 nf

S. M.

Mano kelionė į Aigiptą.
Aigiptiečių skautų kvietimo raštas buvo mano 

kišenėj. Kišenė buvo prisiūta prie švarko, o švarke 
buvau aš pats. Ir labai laimingas. Nes: 1) aš sė
dėjau lėktuve, 2) mes, t. y. aš, raštas, kišenė, švar
kas ir lėktuvas skridom į Aigiptą, į kurį mus (mane, 
raštą ir t. t.) kvietė Aigipto skautai Mes skridom.. 
20 «Skautų Aido» prenumeratų greitumu per valandą.

Staiga apačioj, tolimoj žemėj, pamačiau kroko
dilą. — Palauk, brolyti, — pamaniau sau ir nusilei
dau žemėn. Mano dideliam nustebimui, krokodilas 
pasirodė šokolado su grietine spalvos a’giptiečių po* 
licininku, kuris tuč tuojau parbloškė mane žemėn, 
surijo, atsisėdo ant galvos ir mandagiai paklausė, ko 
aš atlėkiau. Aš jam paaiškinau, kad visi dokumentai 
yra mano kišenėj.. Bet jis man netikėjo.

Taip praėjo pora valandų. Aš jaučiaus gana 
blogai, bet širdy džiaugiausi, nes polięininkui buvo, 

Viiur yra skautai Europoj, Amerikoj, Azijoj, Afrikoj, Australijoj. Kaip'mato n j. entns jų ir Aigiptą 
Garsusis aigiptiečių sfinksas priima «kvie$tus*svečiui.

matyt, labai nepatogu sėdėti ant mano galvos.
— Tepavargsta ir jis, gyvatė, pamaniau.
Bet neilgai jis vargo. Matyt, laimingas, vel

niūkštis.
Pasigirdo būgnas ir aerodroman įžengė skautų 

būrys, kurio vadas tuč tuojau įsakė mane paliuo- 
suoti; atrišo, pabučiavo mane ir nu/edė į pal
mių pavėsį.

Buvo nežmoniškai karšta. Mes ėjom plačia dul
kėta dykuma, kuri tačiau pasirodė Kairo gatve.

— Dieve, — pagalvojau, — tai lengva tokioj 
dykumoj mirti. Nei vandens, nei susisiekimo prie
monių, išskiriant kupranugarius ir bananus...

Aigiptietis skautas buvo, matyt, prie viso ko 
pripratęs, nes nekreipė dėmesio į mano nuovargi.

Tačiau paėjus mums apie 50 žingsnių, jis ^atsi
gręžė j mane ir ramiu balsu pasakė:

— Gal sėsim į 
tramvajų?

■— Į tramvajų??! — 
sušukau ir sustojau, kaip 
stabo ištiktas. Aigipte 
yra tramvajus??

Bet paskui pasiro
dė, kad Ka’ras toks pat 
miestas, kaip ir visi di
dieji miestai, tai yra vi
sai nepanašus į Kauną.

Po 5 vai. aš buvrn jau 
visai pasipiktinęs Koks 
gi čia Aigiptas?! — pa
maniau sau Nei liūtų, 
nei krokodilų, nei kito
kių faraonų, išskiriant 
policininkus, nebuvo.

Negrų ir tai maža 
buvo matyti. Nesimatė 
nei mirštančių iš troš
kulio žmonių, nes kiek
vienoj būdelėj, deja, ga
lima buvo gauti* limona
do. Žodžiu, nieko! Spio- 
viau ir nuskridau prie 
sfinkso.

— Na, sakau, nors 
čia amžina paslaptis! 
Atsistojau, žiūriu į sfin
ksą. o jis tik staiga 
vi mą akį primerkęs kita 
man mirkt, mirkt... ~Ap
ėmė mane siaubas. Šalta 
pasidarė. Aigintietiški 
monai žodžiu Žiūriu ir 
netikiu savo akims. 
Nuostabesnio atsitikimo 
nebuvau dar matęs, iš
skiriant vieną stebuklą, 
kuomet kažin kas laiku 
atsilygino už «Skautų 
Aidą*.

Sfinksai, —- sušukau, 
—ir tu prieš^mane, — ir 
kad šoksiu iš lovos... 
nes tai atsitiko balan* 
džio 1 d. ir... skautai 
nemeluoja.
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Kairo^miestas.

„Didysis nebylys“.

Naujas dievaitis — kino turi daug 
garbintojų. Paskutiniais statistiniais ap
skaičiavimai?, visame pasauly yra 52.000 
kinematografų, kuriuose kasdien aplanko 
11.000.000 žmonių.

Mažiausias pasauly laikraštis.

Tai mažutis 30X15 centimetrų lapelis, 
kuris reguliariai išeina «Ketvirtadienio» 
saloj (Toreso sąsiaury, tarp Australijos ir 
Naujos Gvinėjos).

Tas laikraštis turi, žinoma, ir skelbi
mų. Jame skelbiasi... vietos dantų gydy
tojas, nurodydamas priėmimo dienas.

Bučkių kolekcijos.

Mūsų «kolekcijų» amžiuje pradėta 
rinkti ir... bučkių kolekcijas. Tai įvairių garsenybių 
lūpų anspaudų kolekcijos albomuose.

Maža valtimi per Atlanto vandenyną.
Olandas Schuttervaeras pastatęs mažą būrinį 

laivelį, kuris turi keistą savybę: jis, kad ir apverstas, 
paskęsti negali. Tąja jo, liesa pasakius, neperdaug 
tepatikina savybe nutarė pasinaudoti jis ir dar 3 
olandai, kad nuplauktų iš Londono į New Jorką. 
Visi 4 drąsuoliai jau išplaukė savo laiveliu nykštuku 
į tą pavojingą kelionę.

Mechaniškas smuikas.

Iš Europos į Ameriką per 15 valandų!

Žinomas vakiečių cepelinų konstruktorius dr. 
Eckeneris pareiškė Berlyne, kad ekspertai dabar 
studijuoją naujo lėktuvo planus, kurs, skrisdamas 12 
kilometrų aukštumoj, galėsiąs sumažinti oro snaudi 
mą. Naujas lėktuvas galėsiąs perskristi Atlanto 
vandenyną per 15 valandų.

Naujos Atlanto vandenyno aukos.

Atlanto vandenyno bangose žuvo skridęs iš Ang
lijos į Jungtines Valstybes anglų lakūnas Hinchliffas 
ir jo keleivė p-lė McKay. Iš Europos į Ameriką 
kol kas dar neperskrido nė vienas žmogus. Žuvu
siųjų drąsuolių skaičius siekia jau arti 30 žmonių.

Protaujanti mašina.

«Elektros vergas* arba protaujanti mašina yra 
ne fantazija, bet inžinieriaus Venslėjaus išradimas. 
Ji telefonu «kalba» su esančiu kitur jos aptarnauja
mo buto šeimininku. Praneša jam ar viskas tvarkoj, 
kaip verda pietūs, ar užkaistas vanduo ir t. t. Kal
ba, žinoma, žmogaus užklaustas, gaidomis <do» «re» 
— kurių kiekviena turi savo reikšmę. «Televoks» 
mašinos principas esąs pagrįstas elektros srovės ir 
temperatūros kitėjimu.

XX amžiuje viskas mechaniškėja. Paryžiaus spau
dos žiniomis, 2 išradėjai padarė automatišką mecha
nišką, kuris bus panašiai vartojamas kaip ir pianola 
(mecaniškas pianinas, skambinąs elektros pagalba).

B angiausias pasauly šuo, kainuojąs tiktai 1 000.000 litų- Tai buvo 
žinomas Los Angeles kino artistas. Tačiau ir ši «kino žvaigždė® 
pabaigė savo gyvenimo dienas: jį nušovė vienas namų savininkas. Už 
. tą «malonumą> jis užmokėjo šuns savininkei 1.000.000 litų.
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Oficialus
Vyriausio Skautininko Įsakymai
1928 metų vasario mėn. 28 d. 1 nr.

§ 1.
Mariampolės Tunto Tuntininkui tarpininkaujant, 

tvirtinu IV-ją Mariampolės Tunto Rajono skaučių „Mil
dos“ draugovę ir jos draugininke skiriu ir tvirtinu skilt. 
M. Baukytę.

§ 2.
Kėdainių Tunto Tuntininkui tarpininkaujant, tvirtinu 

Krakių miesto skautų „Kęstučio“ draugovę ir jos drau
gininko pareigoms eiti skiriu ir tvirtinu vyresnį skiltininką 
K. Bandžių.

§ 3.
Skitininkui A. Dirmeičiui leidžiu Kretingos pra

džios mokykloje organizuoti Vilkiukų gaują.
(pas) Vyr. Skautininkas Maj. Kalmatavičius 

Vyriausio Skautų Štabo Viršininkas.
Originalą atatinka. Pasktn. A. GraževiČius, 

L. e. p. Vyr. Sk. štabo adjutantas.

1928 metų kovo mėn. 2 d. 2 nr.
§ 1.

Tvirtinu Kaišiadorių skaučių „Birutės“ draugovę ir 
jos draugininke skiriu ir tvirtinu J. Petrauskaitę.

§ 2.
Tvirtinu Kaišiadorių skautų „Trakų Pilies'" draugovę 

jr jos draugininku skiriu ir tvirtinu A. Meteliciną.
§ 3.

Leidžiu kun. Nikodemui Švogžliui organizuoti Kai
šiadoryse atskirą miesto skautų skiltį.

(pas) Vyr. Skautininkas MajoT. Kalmatavičius 
Vyriausio Skautų štabo Viršininkas

Originalą atatinka. Pasktn. A. GraževiČius, 
L. e p. Vyr. Sk. štabo adjutantas.

Lietuvos skautų tautinis suvažiavimas—stovykla.
šiemet Lietuvos sksutijai sukanka 10 gyvavimo 

metų. Ta proga ir šaukiamas pirmasis tautinis visų 
mūsų skautų-Čių suvažiavimas — stovykla š. m. birželio 
m. 28 d. — liepos m. 3 d. Kauno apylinkėse.

Čia bus proga susirinkti ir susipažinti visiems Lie 
tuvos skautams, gausiai pasirodyti visuomenei, išbandyti 
savo jėgas, pamatyti kiek toli esam nužengę ir įgauti 
pastiprinimo tolimesniam mūsų darbui.

Stovykloje bus iškilmės, dalyvaujant aukštiems sve
čiams, sportas, žaidimai, dainos, skautų darbų paroda, 
vakarais laužai, jūros skautų plaukiojimo bei irimo rung
tynės ir t. t. Numatoma bendros ekskursijos ž. ūk. 
parodon, dainų šventėn, muziejuosna ir į įdomesnes 
pramonės įstaigas.

Geležinkeliai bus papiginti. Bendru sau invento
rium rūpinasi tuntai. Kiekvienas skautas pasistengia 
būti uniformoje, turėti reikalingą savo inventorių.

Stovyklai ruošti ir vadovauti yra sudarytas komite
tas, kuris duos tolimesnių nurodymų Tuntai gali jam 
artimiausiu laiku del stovyklos pasiūlyti savų pageidavimų. 
Adresas: Vyr. Skautų Štabas, stovyklos komitetui, Kau
nas, Laisvės Al. 20.

Visi, skautai-ės, ruoškitės ir dalyvaukite tautinėje 
stovykloje — suvažiavime!

Vyr. Skautų štabas.

skyrius.
Vyriausio Skautų Štabo pranešimai.

i.
Lietuvos Skautų Brolijos dešimties metų sukaktu 

vių proga bus prašoma L. S. A. šefo suteikti atatn- 
kamus laipsnius skautininkams, paskautininkams, tuntų 
adjutantams, draugininkams ir Šiaip skautams pasi
darbavusiems ir besidarbuojantiems L. S B. naudai ir 
turintiems ne mažiau I patyrimo laipsnio, todėl tunti- 
ninkai atatinkamai numato tuos kandidatus ir jiems 
atatinkamai suteikia vadovas reikalingų žinių bei patyri
mo, remdamiesi paskelbtomis L S. Brolijos vadovų 
laipsniams įgyti taisyklėmis (žiūr. 1927 m. „Sk. Aido“ 
1 — 2 nr.

** ♦
Ta pačia proga bus apdovanoti garbės ženklais 

skautininkai, skautai ir šiaip asmens, pasidarbavę L. S. 
Brolijos labui.

Terminas pasiūlyti kandidatus apdovanoti garbės 
ženklais ir pakelti į vadovų laipsnius baigiasi š. m. bir
želio m. 1 d. Visi pasiūlymai turi būti motyvuoti.

* u.)£ *
Vyr. Sk. štabas siūlo ir tuntininkams atidėti pakė

limus į jiems priklausomus vadovų laipsnius dešimties 
metų sukaktuvių dienai.

Pastaba: Garbės skautų pakėlimas turi 
būti atliktas paprasta tvarka, t y. šv. Jurgio dieną.

II.
Kada turės būti švenčiamos dešimties metų sukak" 

tuvės bus pranešta atskirai.
III.

Ligi sukaktuvių stovyklos visi L. S. Brolijos naria 
privalo pasirūpinti įsigyti nario liudijimus.

Neturintiems liudijimų bus draudžiama dėvėti uni
forma, nes tai reikalinga mūsų uniformos ir ženklų ap
saugojimui nuo panaudojimo pašaliniams tikslams.

IV.
šiuo skautams primenama, kad visos ligi šiol lie

tuvių kalba išleistos knygos skautų klausimu nėra visai 
suderintos su Vyr. Skautų štabo nuostatais, todėl jos 
tegali tarnauti skautams tik kaip pagelbinė priemonė, o 
įsitaisant uniformas, vėliavas, taip pat ir vidaus susi
tvarkymas privalo būti derinamas su mūsų tradicija ir 
Vyr Štabo išleistais nuostatais bei aplinkraščiais, nes 
laikymasis atskirų asmenų išleistų vidaus tvarkos, uni
formų ir kitų dalykų aprašymų įneša netvarkos ir dargi 
padaro materialinių nuostolių

V.
Vyr. štabas pataria tuntams ir draugovėms tuo 

tarpu susilaikyti nuo naujų vėliavų, antspaudų bei štam
pų įsigijimo ligi bus Vyriausio štabo galutinai tas daly
kas nustatytas Norintieji įsigyti privalo atsiklausti Vyr. 
štabo nurodymų

-• VI.
Vyr. Skautų Štabas praneša visiems skautų klausimu 

knygų leidėjams ir autoriams, kad prieš leidimą jos 
turi būti įteiktos Vyr. Štabui peržiūrėti Kitaip bus 
skautams uždrausta tas knygas pirkti ir platinti.

Vyriausias Skautų štabas.

Del vilkiukų ir paukštyčių himno.
Vyriausiojo Skautų štabo vilkiukų ir paukštyčių 

skyrius iki šiol yra gavęs apie 10 vilkiukų paukštyčių
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himno projektų. Tačiau jų nė vienas neatatinka pa
skelbtosioms sąlygoms ir negali būti priimtas. Todėl 
vilkiukų paukštyčių himno konkurso terminas prailgina
mas ligi balandžio 20 d. Tikimės, kad iki to laiko susi
lauksime nemaža projektų. Geriausieji bus spausdi
nami „Skautų Aide“.

L, S. B. Vyriausio Štabo nustatyta Lietuvos 
skautų uniforma ir jos dėvėjimo taisyklės.

I. Dėvėjimo taisyklės.
1. Dėvėti skauto uniformą gali tik davę garbės 

pažadą skautai.
2. Dėvėdamas uniformą skautas privalo visuomet 

su savim turėti nario bilietėlį.
3. Griežtai draudžiama: a) daryti kokie nors sa

vavališki uniformos pakeitimai, b) dėvėti uniformą da
limis (dėvima uniforma turi būti pilna ir tvarkinga); 
c) skauto uniformoje draudžiama dalyvauti politinio 
pobūdžio demonstrancijose, mitinguose bei susirinki* 
muose ir vaidinti scenoje (išskyrus skautų teatrą).

II. Uniforma.
1. Skautų.

1. Kepurė. Valtukė dengiamos spalvos su 
įsegtu priešais Brolijos ženklu ir dirželiu.

Pastaba. Turintiems fetrus leidžiama 
juos sudėvėti.

2. Marškiniai. Platelės ar paprasto audeklo 
dengiamos spalvos bliūzė su dviem uždengiamomis ir 
sagomis užsegtomis kišenėmis. Kišenės per vidurį turi 
3 cm. pločio raukšlę. Apykaklė atversta ir jos kampai 
prisegami sagomis. Antpečiai proporcingai skauto ūgiui. 
Rankovės su mankietais dviem sagom užsegamais 
kurių viena užsega mankietą, antra — skiemį. Skauto 
marškiniai sukišami į kelnaites.

3. Kelinės. Vasarinės trumpos, virš kelių, 
tamsiai mėlynos spalvos. Apjuosimo vietoje keturios 
diržui įverti kilpos. Žieminės — žemiau kelių, dviem 

Skautininko uniforma.

sagom susegamos.
4. Diržas. Rudos 

odos, be perpetės.
5. Kojinės spor

tinės, tamsiai žalios spalvos,
6. Pusbačiai.
7. Kaklaraištis ne 

mažesnis 80X80 cm. gel
tonos spalvos surišamas 
mazgu, arba suveriamas į 
žiedą, paliekant užpakaly ne
didelį trikampį. Vienam jo 
gale kasdien užrišamas maz
gelis.

Bendri visiems laips
niams ženklai.

1. Brolijos ž e n-~~ 
klas dėvimas_ kairės ki
šenės raukšlėje.

2. Miesto pava
dinimas. Dėvimas virš 
dešinės kišenės išsiūtas ant 
dengiamos spalvos kaspi
nėlio raudonomis 1 cm. di
džio raidėmis.

3. Draugovės N r. 
Dėvimas dešinės kišenės 
raukšlėje išsiūtas rymiška 
skaitline raudonai siūlais.

Skauto uniforma.

4. Juostelės. Prie 
kairio peties prisegamos dvi 
tautinės skiltiesspalvos juo
stelės 2 cmt. pločio ir 18 
cmt. ilgio. Ant viršutinės per 
2V2 cm. nuo apačios užri
šamas mazgelis.

5. Eilės Nr. Skau
to eilės nr. skilty raudonai 
išsiūta arabų skaitline pri
segamas virš skilties juo 
stelių.

6. Žvaigždutės. 
Virš kairės kišenės segamos 
sidabrinės spalvos trikampės 
žvaigždutės. Jų skaičius 
rodo kiek metu skautas iš
buvo organizacijoj. Žvaigž
dutė be rutuliuko reiškia 
vienus metus, su rutuliuku— 
penkis metus. Kiekviena 
žvaigždutė segama prie at
skiro dengiamos spalvos 
fono.

Pastaba. No
rint pažymėti paskau- 
tininko ir skautininko 
laipsnyje išbūtų metų 
skaičiusžvaigždutėsde- 
damos tuo laipsniu pa
žyminčių spalvų fone.

7. Specialybių ženklai dėvimi ant deši
nės rankovės dengiamos spalvos fone išsiūti raudonos 
spalvos siūlu.
Patyrimo ir jaunesniųjų vadovų laipsnių ženklai.

1. Ill-čio laipsnio skautas. Išlaikęs 
į III čią patyrimo laipsnį ir davęs įžodį skautas turi 
teisę dėvėti virš aprašytą skauto uniformą. Specialaus 
ženklo III Čiam laipsniui pažymėti nedėvi.

2. II o laipsnio skautas. Savo laipsniui 
pažymėti dėvi ant kairės rankovės virš alkūnės prisiūtą 
dengiamos spalvos kaspinėlį su žaliai išsiūtu šūkiu 
„budėk“.

3. lo laipsnio skautas. Be ll-o laipsnio 
ženklų dėvi dar virš II laips. kaspinėlio ant dengiamos 
spalvos fono žalia spalva išsiūtą Brolijos ženklą.

4. Paskiltininkas. Savo laipsniui pažy
mėti dėvi ant abiejų antpečių skersai prisiūtą žalią 
72 cmtr. pločio kaspinėlį.

5. Skiltininkas dėvi ant antpečių po du 
tokiu pat žaliu kaspinėlių tarp kurių x/4 cm- atstumo.

6. V y r. skiltininkas. Ta pat tvarka dėvi 
po 3 kaspinėlius ant antpečių.

Skautininkų uniforma.
1. Skrybėlė. Fetro su plačiais kraštais ir 

tautine juostele vietoj dirželio. Žiemą valtukė.
2. FrenČas. Angliškas, dengiamos spalvos, 

atvira apykakle, su tos pat medžiagos dirželiu.
3. Marškiniai. Tokie pat kaip skautų. Dė-
3. Kelinės tos pat medžiagos kaip frenčas 

pusiou galifė arba trumpos (mėlynos spalvos).
5. Kak la rištis. Ne mažesnis 80X80 cm. 

žalios spalvos tautinė juostelė.
6. Kojinės sportinės, tamsiai žalios spalvos.

Ženklai.
1. Paskautininkas savo laipsniui pažymėti 

dėvi kairės frenčo ar marškinių kišenės raukšlėj L. S.
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B. ženklą ant raudono emaliuoto sidabriniais kraštais 
vyties kryžiaus.

2. Skautininkas dėvi tokį pat L. S. B. 
ženklą ant tokių pat žalios spalvos emaliuoto vyties 
kryžiaus.

3. Vyresnis skautininkas dėvi L. S. B. 
ženklą ant baltai emaliuoto vyties kryžiaus.

4. Vyriausis skautininkas dėvi auksinį 
L. S. B. ženklą ant oksiduoto vyties kryžiaus.

5. L. S. B. Š e f a s dėvi L. S. B. auksinį ženklą 
ant auksinio vyties kryžiaus juodais kraštais.

Pastaba. Vyr. Skautų štabo nariai dėvi 
auksinį L. S. B. ženklelį.

Pareigų ėjimo ženklai.
1. Paskiltininkas. Savo pareigoms pa

žymėti dėvi ant marškinių abiejų kišenių raukšlelių po 

žalios gelumbės V2 cm- pločio kaspinėlio kampą (apa
čioj L. S. B. ženklo ir dr-vės nr.).

2. S k i 11 i n i n k a s. Po du tokiu pat kampu 
kaip paskiltininkas, ir geltoną Švilpuko virvelę.

3. D-vės adjutantas. Ant abiejų rankovių 
dėvi virš mankieto po skersai užsiūtą žalią kaspinėlį 
5 cmt. ilgio ir V*? cm. pločio ir baltą akselbantą.

4. D r a1 u g i n i n k a s. Dėvi po du tokiu pat 
kaspinėliu, kaip adjutantas, ir žalią Švilpuko virvelę.

5. Tunto adjutantas. Ant abiejų rankovių 
dėvi po vieną tokį pat, kaip d vės adjutantas, auksinį 
ruoželį ir baltų akselbantą.

7. T u n t i n i n k a s. Ąnt abiejų rankovių dėvi 
po du tokiu ruoželiu ir auksinę Švilpuko virvelę.

VILKIUKŲ UOLA.
Mažasis Justukas.
Dar ir šiandien nepamirštu tos 

iškilmingos dienos, kai mūsų draugovė 
šventė 5-kerių metų sukaktuves. Tos 
iškilmės mūsų genių skiltį taip džiu
gino, kad jautėmės, kaip didvyriai 
grįžtą iš mūšio. Tą dieną geniai

laimėjo pirmenybes draugovėje: pirmą kartą per 
ištisus penkeris metus! Mums suteikė didžiau
sią garbę — iškilmėse nešti draugovės vėliavą. 
Būkle tapo iškabintas genių gražiai papuoštas ir skyde 
išpiaustytas skilties siluetas. Vakare, dalyvaujant ki
tų draugovių svečiams ir viešnioms, bei mūsų gimna
zijos mokytojams, valgėme skanią vakarienę. Geniai 
triumfavo ne tiek kitus nugalėję, kiek tuo, kad jų 
darbas ir pasišventimas, kuris per visas kitas drau
govės rungtynes pasirodydavo nepakankamas, šiuo 
kart, iškilo.

Pokylyje dalyvavo ir mano mažasis 7-nių metų 
adjutantas Justukas (taip jį praminė skautai). Jis nebu
vo skautu, net nėjo jokion mokyklon, bet kadangi jis 
prisidėjo prie to, kad geniai laimėjo, draugininkas 
leido jį į pokylį atsivesti kartu linksmintis, kartu 
vaišintis.

Rungtynėms pasiruošti turėjau pusę metų. Skil
ties sueigoje nutarėme visomis jėgomis dirbti, kad 
draugovėje ne tik nepaveržtų mums antrosios vietos, 
bet kad užsitarnautume pirmąją. Be daugybės kitų 
punktų buvo — riteriškumas. Tikėjaus šioje srityje 
niekam neapsileisti. Matydavau mūsų mieste prie 
bažnyčios keletą elgetų, kuriuos galėjau sušelpti.

Kartą dieną grįždamas iš gimnazijos (lankiau 
III-ją klasę) pasuku pašventorin. Ten sėdėjo vie
narankė moteriškė ir šalia jos mažas išbalęs ir mur
zinas vaikezas, jos sūnelis. Moteriškė laikė ant kelių, 
skarmalais apsuptą, skurdžios išvaizdos trijų metų 
dukrelę. Ji laikė rankutėj baltą pirštinėlę išmaldai 
rinkti. Kada prie jų prisiartinau, man pasidarė 
nedrąsu įmesti išmaldą. Sustojau, apsižvalgiau. Pa
stebėjęs paskui mane ateinantį matematikos mokyto-* 
ją, susigėdau ir praėjau pro šalį. Po to ėmiau gai
lėtis, kad mano riteriški pasiryžimai greit išgaravo ir 
skubėjau į vieno dienraščio administraciją. Joje jau 
treti metai tarnavau laikraščių nešiotoju.

Po keletos dienų, kada lauke baisiai pustė, ma
niau prie šventoriaus vartų nieko nerasiąs. Bet, nu

stebau! Moteriškė sėdėjo dar labiau susikuprinusi ir 
kūdikį apglobusi, o vaikutis, prisiglaudęs prie moti
nos, šiltu kvapu šildė sugrubusius pirštus. Šiuo 
kart pats įėjau į krautuvę ir nupirkau porą bulku- 
čių ir duonos gabalėlį. Motina ašarodama dėkojo.

Nešiodamas laikraščius mąsčiau, kaip galėčiau 
daugiau pagelbėti vargšams. — Kad nors kokį leng
vą darbą tam berniukui surasčiau? Nutariau, jei mo
tutė sutiks, pasikviesti sau pagelbininku laikraščiams 
nešioti.

Kitą dieną pasisakiau savo sumanymą motinai. 
Iš karto abejojo vaiko tinkamumu, bet, kad man pa
lengvintų, sutiko.

Grįždamas iš mokyklos parsivedžiau nedrąsųjį 
Justuką. Nupasakojęs jam būsimas pareigas, užėjau 
į administraciją laikraščių parsigabenti. Motutės gerai 
pavalgydinti abu nešiojom ir dalinom. Viską ati
džiai tėmydamas po keletos panaš ų dienų mano 
pagalbininkas jau savarankiškai išnešiodavo 30 egz. ir 
gautą pelną pasilikdavo kasdieninei duonai. Savo 
pareigas ėjo taip sąžiningai, kad skaitytojai jį pa
mylėjo ir administracija įvertino. Po mėnesio jam 
dar perleidau 15 prenumeratorių.

Ne mažiau rūpėjo, kad Justukas pramoktų skai
tyti ir rašyti. Į mokyklą žiemai baigiantis nepriėmė. 
Skilties sueigoje nutarėm, surinkę daugiau tokių 
bemokslių ir neišsigalinčių mokytis, pradėti jiems 
«profesoriauti». Susirado dar pora berniukų. Nu
pirkę elementorių, sąsiuvinių atidengėm mokyklą. 
Kai kada «studentai» tekdavo pavalgydinti.

Šitie mūsų labdaringieji darbai ir nemažai kitų 
skilties pasižymėjimų per rungtynes iškėlė genius į 
pirmąją vietą.

Šckantį rudenį mano adjutantas Justukas pateko 
į mokyklą j b skyrių ir pasižymėjo gabumu, tvarkin
gumu. Senas Vilkas jį sugavo ir priskyrė prie sa
vos vilkelių gaujos. A. Deks.
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Vyr. Stabas.
VYRIAUSIO SKAUTŲ ŠTABO VIRŠININ

KAS VYR. SKAUTN. major. M. Kalmatavičius ap
dovanotas Gedimino ordenu už nuopelnus Lietuvai.

RUOŠIAMASI SUKAKTUVIŲ STOVYKLAI 
Vyr. Štabas priėmė sukaktuvių stovyklos programą 
ir pasikvietė studentus skautus stovyklai ruošti. Sto
vykla jvyks Kauno apylinkėj nuo š. m. birželio m. 
29 d. ligi liepos m. 3 d.

SKAUTŲ PUSVALANDIS PER RADIO. Nu
tarta prašyti Radio Tarybos leisti kas mėnesis kartą 
suruošti skautų pusvalandį. Tikimasi, kad jau balan
džio mėn. skautų pusvalandis bus suruoštas. Jį ruošti 
imasi iniciatyvos Kauno tuntas.

SUSIRGO. Vyr. Štabo adjudantas sktn. P. Šle
žas susirgo. Jo pareigas laikinai eina psktn. A. Gra- 
ževičius.

ATVYKSTA SKAUTŲ VYČIŲ SKYRIAUS 
VADAS. Psktn. A. Saulius sirgęs ir negalėjęs eiti 
savo pareigas Vyr. Štabe jau pasveiko ir atvyksta į 
Kauną.

Iš mūsų rėmėjų gyvenimo.
LIETUVOS SKAUTAMS REMTI DRAUGI“ 

JOS CENTRO TARYBOS PIRMIMINKAS Krašto 
Apsaugos Ministeris pulk. T. Daukantas kovo mėn. 
15 d. išvyko atostogų į Tripolį ir Tunisą (Afrikoje).

PAKELTAS f GENEROLO LAIPSNĮ. Lietu
vos Skautams Remti Draugijos Panevėžio skyriaus 
pirmininkas pulk. Tamašauskas vasario m. 16 d. pa
keltas į generolo leitenanto laipsnį.

NAUJAS PIRMININKAS. Generolui Nagevi
čiui atsistatydinus Lietuvos Jūrininkų Sąjungos Val
dybos Pirmininku išrinktas pulk. Įeit. Mikelevičius, 
didelis Lietuvos jūrų skautų rėmėjas, buvęs Lietuvos 
Jūrininkų Sąjungos narys ir jūrininkystės instruktoriusg

STUDENTŲ SKAUTŲ DRAUGOVĖ. Studentų 
Skautų Dr-vė šiais metais ne tik žymiai padidėjo 
narių skaičiumi, bet ir veikimas žymiai pakilo. Daž
nai daromose sueigose nagrinėjama skautų ideologija, 
sekamas skautų gyvenimas. Vyr. Štabo pakviesta 
dr-vė imasi padėti Vyr. Štabui surengti sukaktuvių 
stovyklą.

Kauno tuntas.
REIKĖTŲ STEIGTI RAJONĄ. Kaune yra 

daug daug skautiškų jėgų, tik gaila, kad jos susnū- 
dusios. Tuo tarpu, kai provincijos tuntai turi pla
čiausius ir gerai organizuotus rajonus, Kauno tuo 
reikalu iki šiol nieko nepadaryta. Vertėtų susirūpinti.

NAUJI SKAUTŲ VIENETAI. Tunlininkas 
leido organizuoti atskiras skiltis aukštesniojoj techni
kos ir meno mokyklose. Vokiečių gimnazijoj ir skau
tams vyčiams leista organizuoti dr-ves.

IŠKILMINGA SUEIGA. Sv. Kazimiero dieną 
Kauno skautų vyčių ir skaučių «Mirgos» dr-vės 
«Saulės» rūmų salėj suruošė savo iškilmingą sueigą. 
Buvo atsilankęs Kauno Tuntininkas, Vyr. Štabo nariai, 
būrys studentų skautų ir kitų dr-vių skautai. Sueiga 
praėjo tikrai skautiškoj nuotaikoj.

RUOŠIAMA DIDELĖ ŠVENTĖ Apie gegužės 
mėn. Kauno tuntas rengiasi suruošti didelę Kauno 
skautų šventę. Programa numatoma plati ir įdomi*

Mariampolės tuntas.

ATSISTATYDINO. Tuntininkas įeit. Pūrelis 
atsisakė nuo tuntininko pareigų. Laikinai tuntininko 
pareigas eina vyr. sklt. J. Dabulevičius.

NAUJA DRAUGOVĖ. Mokytojų seminarijoj 
susiorganizavo nauja skaučių «Mildos» dr-vė, kurios 
draugininke paskirta M. Baukytė.

PARODA. Per užgavėnes Mariampolės tuntas 
suruošė savo darbų parodą, kuri buvo gana įdomi. 
Parodą aplankė daugiau 500 žmonių.

Vilkaviškio tuntas.

TRUPUTĮ SNAUDŽIĄMA. Anksčiau gera 
veikęs Vilkaviškio tuntas truputį apsnūdo. Reikėtų 
sukrusti, ypač prieš sukaktuvių stovyklą.

PILVIŠKIŲ DR-VĖS. Nors mūsų skautai yra 
gan jauni, bet veikimas yra gyvas. Yra dvi drau
govės — berniukų ir mergaičių, kurioms vadovauja 
energingas mokytojas V. Kulickas.

SKAUDI NELAIMĖ Kybartų skautus ištiko 
skaudi nelaimė. Sausio m. 24 d. mirė vienas uoliau
sių vietos skautų V. Giedrys.

Panevėžio tuntas.

GRAŽUS IR PELNINGAS VAKARAS. Vasa
rio 11 ir 12 d. Panevėžio tuntas suruošė gražų vakarą. 
Vaidinta R. Tagorės «Auka». Gauta apie 500 lit 
pelno.

KURSAI. Panevėžy smarkiai veikia skiltininkų 
ir tunto skautų kursai. Skiltininkų kursus veda vyr. 
sklt. Jurgutis, skautų—vyr. sklt. Stankūnas. Kursams 
lektoriai kviečiami iš visuomenės veikėjų tarpo ir da
lykų specialistai.

NUMATOMI DARBAI. Pavasarį ruošiama di
džiulė skautų gyvenimo ir dirbinių paroda, kurioje 
savo dirbinius išstatys visos rajono dr-vės. Taip pat 
jau ruošiamasi tunto stovyklai kuri įvyks Anykščių 
apylinkėj.

PIRMOJI PAVASARIO ŠVENTĖ Labai gra
žiai š/ęsta šv. Kazimierio šventė. Suvaidinta kome
dija «Tarnas įpainiojo*, kun. Liepinis skaitė paskaitą,
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naujai įstoję davė įžodį.* Šventėj dalyvavo L. S. 
Remti dr-jos Panevėžio skyriaus pirmininkas gen. 
Įeit. Tamašauskas, p. Apskrities Viršininkas ir kiti L. 
aukšti svečiai.

Iš Panevėžio rajono tunto.

GIEDRAIČIŲ «Geležinio Vilko* dr-vė puikiai 
veikia — drausminga, tvarkinga ir veikli. Dr-vei 
vadovauja L. Kerulis. Giedraičiuos skautus |kūrė 
p-lė Sotelytė, kuriai už triūsą skautai labai dėkingi.

MALĖTŲ skautai truputį buvo apsnūdę, bet 
jau vėl sukruto dirbti. Paskirtas naujas dr-kas pasklt. 
Valiukas.

UTENOJ skautai irgi veikia neblogai. Už pasi
darbavimą dr-kas Valiukėnas tuntininko įsakymu pa
keltas į vyr. sklt. laipsnį.

ANYKŠTIEČIŲ veikimas nelygus. «Vytauto» 
dr-vė veikia gerai, bet atskira «Varnų* skiltis snau
džia. Teikėtų sukrusti.

•Italų skautai parade

Kėdainių tuntas.
ORGANIZUOJASI MIESTO SKAUTAI. Kra

kių mieste iš vietos jaunimo skiltininkas K. Bandžius 
suorganizavo skautų draugovę.

UKMERGĖS DR-VĖS. Ukmergėje veikia dvi 
skautų draugovės. Skautams labai prielankūs vietos 
pedagogai. Dr-vės leidžia savo laikraštėlį «Žvalgas».

Alytaus tuntas.

SKILT1N1NŲ KURSAI. Tuntiuinko įsakymu 
veikę prie «Margio» draugovės skiltininkų kursai 
paskelbti tunto kursais ir vedėju paskirtas vyr. sklt. 
J. Kiaušas.

TUNTO VAKARAS. Vasario m. 12 d. gimna
zijos salėje Alytaus tuntas suruošė vakarą. Vaidinta 
«Karalaitė Tikroji Teisybė*.

NEPRISIRENGIAMA. Nors jau senai galvo
jama apie rajono organizavimą, bet dar tuo reikalu 
nieko nedaroma. Reikėtų pasirūpinti.

Rokiškio tuntas.
TUNTO DARBAS. Nuo 1927 jp. X. 15 d. ligi 

1928.11.15 padaryta 6 tunto ir 60 dr-vių sueigų. Taip 
pat padaryta 12 dr-vių ir 5 skilčių iškilas. Draugo
vės dar buvo suruošiusios savo šventes, pramogas, 
vakariukus. Skiltininkų žinioms praplėsti ruošiama 
specialūs pašnekesiai.

SUMANYMAI. Velykų atostogų metu manoma 
suruošti rajouo skiltininkams ir k. vadams kursai. 
Pradedama ruošti? II tunto stovyklai ir sukaktuvių 
stovyklai Kaune.

NESUSIPRATĘ PEDAGOGAI. Ežerėnų skau
tams vietos pedagogai trukdo veikti. Gaila, kad 
mūsų mokyklose tebėra tokio anachronizmo.

PAVYZDINGA DR-VĖ. Kunkursą Vilniaus 
jaunuomenei knygams rinkti laimėjo Rokiškio «Vy
tauto* dr-vė surinkusi 273 knygas. Gražus pavyzdys! 

KAM TIKRAI RUPI SKAUTŲ REIKALAI. 
Š. m. vasario m. 29 d. Tunto Štabo posėdyj, ryšy 

su Kultūros ir Propagandos 
skyriaus aplinkraščiu, svarstė 
skautybės plėtimo būdus tunto 
ribose. Išdirbimui plano ir 
numatymui naujų propogan- 
dos kelių išrinkta komisija į 
kurią 'įeina kun. G'žinskas, 
psktn. Kirklys, skilt. Jurge- 
lionytė ir vyr. sklt. Gaiška.

Pirmon eilėn manoma ren
gti propogandines paskaitas 
per apskrities mokytojų, de- 
karojos kunigų suvažiavimą, 
ir k. Be to, .pagaminti atsi
šaukimą.

Kaišiadorių skautai.

ENERGINGI DARBI
NINKAI. Kun. N.JŠvogžlys 
su skautu A. Metelicinu Kai- 
šiadoriuos įkūrė dvi skautų 
draugoves — vyrų «Trakų 
Pilies* ir mergaičių «Birutės». 
Daug prie šio darbo prisidėjo 
ir skautė J. Petrauskaitė/kuri 

dabar7paskirta' «Birutės» dr-vės draugininke.
DIDELĖ ŠVENTĖ. Vasario m. 12 dalyvaujant 

Vyr. Skautų Štabo adjutantui sktn. P. Šležui, peda
gogams, tėvams ir kitiems svečiams Kaišiadorių skau
tai šventę. Buvo pamaldos, egzaminai į III laipsnį ir 
duotas iškilmingas garbės pažadas.

PRIELANKI VISUOMENĖ. Kaišiadorių visuo
menė reiškia skautams didžiausio prielankumo ir su
sidomėjimo. Tėvai ir pedagogai dalyvauja skautų 
iškilmėse ir šventėse kartu džiaugdamies savo vaikų 
ir auklėtinių kilniais pasiryžimais ir enturiazmu.

Vietos jaunuomenė labai susidomėjusi skautų ju
dėjimu. Jau gauta leidimas organizuoti atskirą mie
sto skautų skiltį.

Plungė.

SKĄUTŲ SKAIČIUS AUGA. Skautų idėja 
randa pritarimo Plungės jaunuolių tarpe. Skautų 
d vės draugininko ir skauto A_ Pebrėžos pastango
mis, Vysk. Valančiaus Žemės Ūkio Mokykloj, 1927
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m. gruodžio mėn 1 d. įkurta skautų skiltis. Skiltis 
prijungta prie d-vės.

EGZAMINAI. Š. kovo mėn. 9—11 dienomis, 
Plungėje atsilankė Šiaulių Tunto Štabo atstovas 
pasktn. Ant. Saulius - Saulaitis. Buvo padaryti 
egzaminai j II ir III patyrimo laipsnius. Sekmadienį, 
kovo mėn. 11 d.^ padaryta skautų sueiga. Pasktn. 
Saulius * Saulaitis turėjo pašnekesį, paliesdamas 
einamuosius reikalus, Tunto parodą, skautų elgesį ir 
drausmingumą. Skautai, dėkodami paskautininkui už 
atsilankymą, sušuko garsų valio!

Artėjant pavasariui visi pasiryžę kuo skautiš- 
kiau jį praleisti.

SK. RDR. SKYR1US šiek tiek persitvarkė. 
Išrinkta nauja valdyba. Ši labai susirūpinusi tenykš
čiais skautais. Mano suruošti vasarą kelių dienų 
stovyklą. Skautai-ės veikia 
energingai.

ATGAIVINTA Pasva
lyje atgaivinta vėl skau* 
tų dr-vė ir atsk. skautų skiltis. 
Vidur, mokyklos vadovybė jų 
veikimui prijaučia.

KURIASI skautų skyl- 
tys Plateliose ir Tauragėje.

«LAPINŲ» dr-vė Šiau
liuose merg. gimnazijoj 
įsisteigė koperatyvą. Biznis 
gerai sekasi. Turi ir skau
tiškų prekių.

Šiaulių Rajono Tuntas.

Š. m. Jbalandžio m 
14 — 15 d. Šiauliuose ruo
šiama viso rajono tunto skau
tų -čių rankdarbių paroda. Be' 
parodos bus savybės skau. 
tų-čių ir artimųjų svečių va
karėlis. Suvažiavę vadovai 
turės porą posėdžiukų del 
pavasario darbų bei stovyklos. 
Tarp kito, lankysis ir «Auš- 
ros» muziejuje, kur bus ati.
darytas skautų čių skyrius.
Už geriausius darbus bus duo
dama pagyrimo lapai bei 
piniginės dovanos. Smarkiai ruošiamasi.

• — ŠIAULIŲ V. GIMNAZIJOS administracija 
rudenį mokinių skaityklą perdavė globoti skautams. 
Ten pastarieji įsirengė Jdūbą.

Skautai užsieniuose.
TARPTAUTINIAME SKAUTŲ BIURE iki š. 

m. sausio 1 d. įregistruota 42 tautinės asociacijos 
(laikant Did. Britanija su kolonijomis vienu vienetu). 
Saulė niekumet nenusileidžia skautų pasauly!

TAUTŲ SĄJUNGOS KNYGYNUI ŽENEVOJ 
pareikalavus, jam pasiųsta mūsų skautiškoji neperio
dinė ir periodinė literatūra.

ANGLŲ SKAUTŲ ASOCIACIJOJ 1927 me
tais išduotalll medalių ir kryžiųužgyvybės išgelbėjimą.

LONDONE, per paskutinį Temzos potvynį' skau
tai, rizikuodami gyvybe, suteikė žymią pagalbą ne
laimingiesiems.

Š. M. GEGUŽĖS M. 3-17 D. VENGRIJOJ 
ĮVYKS TARPTAUTINĖ SKAUČIŲ KONFEREN
CIJA, kuri paruoš įstatus Tarptautiniam Skaučių Biu- 
rui ir aptars eilę svarbių reikalų. Numatyta 23 re
feratai. Lietuvą atstovaus dvi skautininkės.

PRANCŪZŲ SKAUTAI kviečia Lietuvos skautus 
dalyvauti rugpjūčio m. 12—17 d. jų tautinėj stovyk
loj. Pragyvenimas 11 fr. (4 lt. 40 cnt.) dienai, ke
lionė į Paryžių ir atgal 400 It. Jei kas iš skautų no
rėtų minėtoj stovykloj dalyvauti, turi ne vėliau ba
landžio m. 30 d. praneštijužsienio dalies vedėjui.

Italų skautų stovykla.

Geriausia Velykų dovana.
SKAUTYSTĖ

Parašyta P. Jurgelevičiaus. Vadovėlis jaunuomenei 
auklėti pagal gen. R. Baden-Pav/elTio sistemą. Gra
žiai išleista. 271 pusi. Kaina tik 7 lit. Skautams 
per draugoves daug užsisakant 25 nuoš. nuolai
dos. Skautai, jei norite geriau pažinti savo įdėją, 

visi privalote įsigyti tą knygą.

fibros knygynas
Leidžia L. S. B. Vyr. Skautų Štabas. 

Atsak. Redaktorius — Tamašauskas,
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Skaniu Aido“ radio Imnkurso daviniai.O
Radio konkursas praėjo patenkinamai. Buvo tikė

tasi, tiesa, šiek tiek daugiau, tačiau iš skautų pusės 
parodyta gera iniciatyva, ateityje neabejotinai bus 
dar daugiau išplėsta. Daugiausia apsileidimo, deja, 
parodė Kauno Tuntas. Iš jo buvo tikėtasi daugiau
siai, tuo tarpu tedalyvavo tik viena, nesenai susikū
rusi, bet aktinga skautų vyčių Simano Daukanto d-vė. 
Tolimosios provincijos draugovės ir atskiros skiltys, 
iš kurių mažiausia tikėtasi, ne tik kad skaitlingiau 
už didelius miestus dalyvavo, bet,—su kuo jos reikia 
sveikinti, ir laimėjo.

KONKURSE DALYVAVO:
1) Alytaus «Valančiaus» vyčių būrelis, prenu

meratų rinkėjas Balčius (26 pren.).
2) Kauno «Simano Daukanto* vyčių d vė, 

pren. rinkėjas Jasinevičius (20 pren.)
3) Lazdijų «Kęstučio» d-vė, pren. rinkėjas 

Šūkis (21 pren.).
4) Linkuvos «Algimanto» dr-vė, prenumeratų 

rinkėjas Paliulis (30 pren.).
5) Mažeikių «Gandrų» skilties, prenumeratų 

rinkėjas Grabažis (20 pren ).
6) Mažeikių «Vytauto» d-vė, prenumeratų rin

kėjas Milieška (20 pren.).
7) Mariampolės «Algimanto» d vė, prenume-- 

ratų rinkėjas Bazilevičius (20 pren.).
8) Panevėžio Mok. Sem. «Rūtos» d vė, pren. 

rinkėja Nokutytė (46 pren.).
9) Panevėžio ^Kęstučio* d-vė, prenumeratų 

rinkėjas Virbickas (23 pren).

10) Panevėžio Mok. Sem. «Vaidoto» dvė, pren. 
rink. Karka (21 pr.).

11) Pasvalio skautų d-vė, pren. rinkėjas Stuo- 
gis (30 pren ).

12) Plungės «Duonelaičio» d-vė, prenumeratų 
rinkėjas L. Šniukšta (20 pren.).

13) Šiaulių «Lapinų» d-vė, pren. rinkėjas Gri
nevičius (20 pren)

14) Telšių «Algimanto* d-vė, pren. rinkėjas 
Prijalgauskas (45 pren.).

15) Ukmergės skautų d-vė, pren. rinkėjas Ma- 
siulionis (26 pren.).

16) Utenos «dr. Basanavičiaus* d-vė, pren. 
rinkėjas Valiukėnas (20 pren.).

Laimėtojai.
Pirmąjj detektorių laimėjo PLUNGĖS «DUONE- 

LAIČIO* DR-VĖ, prenumeratų rinkėjas ŠNIUKŠTA. 
Antrąjį detektorių laimėjo PANEVĖŽIO MOKY
TOJŲ SEMINARIJOS «RŲTOS» DR-VĖ, prenu
meratų rinkėja NOKUTYTĖ. Ji surinko daugiausia 
prenumeratų—46. Trečiąjį detektorių laimėjo MA
ŽEIKIŲ ATSKIROS «GANDRŲ» SKILTIES pre
numeratų rinkėjas RATAISKIS.

Radio abėcėlė. Iš spaudos išėjo Hinentalio 
parašyta, Pribačio išleista knygelė «Radio Abėcėlė*. 
Tai nedidelis, tačiau gana gražiai išleistas, labai 
gausiai iliustruotas ir įdomus leidinėlis. Kaina 1 litas.

„Skautu ir Foto - konkursas.
«Skautų Aide* talpinamos iš skautų gyvenimo 

iliustracijos — skautų pasaulio veidrodis. Tad pasi- 
stengkim, kad mūsų gyvenimas kuo ryškiausiai at
sispindėtų «Skautų Aido* skiltyse. Tačiau, kokios 
fotografijos gali būti talpinamos.

— GRAŽIAUSIOS, ĮDOMIAUSIOS, CHA
RAKTERINGIAUSIOS, PILNOS VEIKSMO, GY
VUMO.

Neabejotina, kad kiekviena dr vė ar atskira 
skiltis tokių fotografijų turi. Todėl skelbdami FOTO— 

KONKURSĄ, prašome siųsti «Sk. Aidui* kuo dau
giausia fotografijų.

Laimėtojų 2 fotografijos bus atspausdintos 
«Skautų Aide* (paskui ir užsienių skautų žurnaluose) 
su laimėjusios dr-vės ar atskiros skilties vardu.

Konkursas baigsis š. m. BALANDŽIO 15 D.
Na, pažiūrėsim, kas iš Lietuvos skautų 

gražiausias fotografijas turi... ir pamatysim.,. 
,,Skautų Aide“,

!si jalfHjalSšalfsiHlSsjHllHHllBijallBiša’Sjša’fHia'.SjjallBi iaĮfaia! faialSiallHia!®®!® ša! !s šalia laša!
iŠ® SSĮS
® Moksleiviams ir mokykloms
| Vadovėlius ir mokslo priemones g
lįj kuo pigiausiomis kainomis teikia KOPĖ R. S-GOS ...... ............ ■■■n—

I „Spaudos Fnio“ knygynas rajss |
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BIURAS
parduoda laiva
kortes ir teikia 
informacijas vi

sais kelionės 
į, reikalais.

«Cap Arcona® :
«Cap Polonio® 21000 

. «Cap Norte® 14000 
j®? «Antonio Delfino® 14C00

(g) Tiesioginis

Mūsų keleiviai, va- Įgj 
žiuojantieji Į Pietų ® 
Ameriką, t. y. Į Ar- ® 
gentiną, Braziliją ir ® 
Uragvajų, važiuoja @ 
sekančiais laivais: ®?

«Monte Sarmiento® 14000 tonų įtalpos
«Monte Olivia® 14000 »

«Monte-Cervantes® 14000 »

važiavimas iš I Transportai su palydovu Į Telegramų
Hamburgo uostą. | - kas savaitė | Agentūra

27000 tonų įtalpos 
» »
» ; 
» »©

® Kauno per

t KAUNAS, Laisvės al. 11 nr. Tel. 19-47. %
t-—' - . .©

®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@@®@®®®®®

antrašas 
Kaunas

:x~xx“.xi
H Kas dar nenusipirko II

II „SKOTU ŽAIDlNIir II
M X

I Tiktai tie, kurie nežino, kad
I ' toji reikalinga kiekvienam skau- 

y tui knygelė tekainuoja 75 cen.

I I Gaunama „Skautu Aido“ Adm, Laisvės Al. 20. I I

X
’ • \ZMZ " ■" MZ " 1 " MZ 

■■■■■■■■■B MBBBBBBBB BBMBWBI

f SPORTAS! SPORTAS!1 VISI SPORTO 1P LENGVĄJĄ! ATLETIKAI ĮRANKIAI.
| S. TRINKOVSKIS ir K. ARRIS
= Kaunas, Laisvės Alėja 21. Tel. 396.

B-VE „KNYGA“
Kaunas, Laisvės ai. 52 nr. (kieme) tel. 1800 nr.

BIBLIOTEKA IR PREKYBA KNYGOMIS
Didžiausias pasirinkimas įvairiausių mokslo šakų knygų. Naujausia dai
lioji literatūra. Generalinė rusų valdžios leidinių atstov. visai Lietuvai.

Didžiausias knygų pasirinkimas

„VAIRO" B UĖS HhYGVNE
KAUNAS, Laisvės ai. 48

S K. Katkevičiaus ir II. Atkočiūno S
KAUNAS, MAIRONIO GATVĖ 14.

B 
I 
S 
T 
II 
K

Tel. 13-35.
Spausdina knygas, iliustruotus žurnalus, laik
raščius, afišas, įvairias knygas, blankus, rašti
nėms vizitines korteles ir kitus spaudinius
— — — įvairiomis spalvomis. — — — 
Susitarus, rankraščiai ir korektūra taisoma
— — taisyklinga rašyba vietoje. — —

Tel. 13-35.
Kas yra šioj spaustuvėj ką nors spausdi
nęs, prireikus vėl, jos daugiau neaplenkia, 
nes geras ir sąžiningas darbas spaudinių 
leidėjų rūpestį ir triūsą visada pateisina.

h
II 
s 
I
II
I

S P A U S T U V Ė
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Npnirkifp radio ooooooooooooooooooooo IvCpilKIlc iaUlU, nesužinoję mūšy sumažinty kainy. 
Q Reikalaukite dykai m
O Šiomis dienomis laukiama DIDŽIAUSIA SENSACIJA: 

8 RADIO APARATAS BE 
g LEMPŲ IR B ATARĖ JŲ 
O TOLIMOMS STOTIMS PRIIMINĖTI.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXJOOOO

j kainoraščio Nr. 23. W
Pirmoji Lietuvoje radio krautuvė ir klinika. Q

A. BARHAISKAS |
KAUNAS, LAISVĖS AL. 61. TEL. 13-13. Q

Mėhll miDiHlOBlil!
■ Fotografuoti gali kiek- 
J vienas vaikas. Fotogra- 
J fijos — geriausia atsimi-
■ n imu sąkeleivis.
■ Vienintelė fotolaborato-
J rija, kur atliekami mėgė- 
a jų fotografijos darbai
■ PER VIENĄ DIENĄ. ■
■ „ F O T O - B A Z A R “ ■

ĖI. IRSVŪINftS iŠ.%.!
Z.............. T ELE F. 8-65.

ratai nuo 10 lit. ■

Foto-optikos Ir; 
radio krautuvė ■

Garsiau ir geriau girdėti tik su

I PHILIPS}
M nAFMA lemputėmis I

Taip pat galima gauti: Lj

RADIO RefiUMATŪRIAI | 
Radio garso padidinlojal N
Radio aparatai
Detektoriai h
Ausinės
Reikalaukite visur ir pas 

atstovą

s į mill Hesse B•į- Telef. 7-20 1 le

Balandžio 12 
ketvirtadieni

Balandžio 20 
penktadienį

bus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus XII Loterijos 
5-os KLASĖS LOŠIMAS

Bus iilcšti stambiausieji laimėjimai po
60.000, 20 000, 10.000 ir daug laimėjimų po 3.000, 2.000

1 000 litų ir t. t.

Nepamirškite laiku įsigyti biliety
Bilietų kainos: 1/4—lt. 12,50, lj'i—lt. 25, 1/i —lt. 50.

BILIETAI PARDUODAMI:
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Loterijos Valdyboje, Kaune, 
Laisvės Alėja 35, pašto įstaigose Kaune ir provincijoje, 

bankuose ir pas agentus

XXXXXX

Prašom prisiųsti Tamstos adresą ir mes NE
MOKAMAI prisiusime nurodytuoju adresu 

kainuojančių po 2 lt. knygų katalogą.

a pTftŠEKUK N ykaWasn a s 11. L IIIMUlIU PREZIDENTO G VĖ16nr.

Susidarykit na- Dniinjb rillbaj RusM klasikai 
mų bibliotekų OuVuIll UjAul ir romanai po

2 litu knyga

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦e
♦ W NAUJIENA! ♦
+ Iš spaudos išėjo HINENTALIO parašyta

t Radio Abėcėlė $
♦ Jos kaina - TIKTAI 1 LITĄS. Knyga ♦
♦ gaunama visuose knygynuose ir radio ▼
+ parduotuvėse, o taip pat ir pa« leidėją — ▼

t Pribačis, Kaunas Laisvės Al. 63 nr. t
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i

K. Narkevičiaus ir V. Atkočiūno spaustuvė Kaune, Maironio g-vė 14. Telef 13-35. Karo cenzūros leista.
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