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Musų leidiniai.
Skautyatė vadovėlis jaunuomenei auklėti pagal 

gen. R. Baden'— Powell’io sistemą. Petras Jurgele
vičius. < Aušros* knygyno leidinys, 1918—1927 m. 
m. 276 pusi.

Savo literatūra iš visų pasaulio skautų neturtin
giausi, tur būt, esame mes, lietuviai skautai. Susit
vėrus pirmosioms skiltims nebuvo nė vieno lietuvių 
kalba vadovėlio, nė vienos brožiūrėlės, kur specialiai 
būtų liečiami skautų idealogijos klausimai. Tuo 
tarpu kai užsieniuose jau buvo spausdinamos kny
gos, leidžiami periodiški skautų leidiniai. Pas mus 
iki 1920 m. nė vieno skautiškolleidinėlio nepasirodė. 
1920 m. pasirodo net du. Abu parašyti sktn. P. Jurge
levičius. Laikotarpis tarp 1920—1925 m. yra visai tuš
čias. 1925 m. pasirodo to paties autoriaus ^Lietuvos 
ateitis*, o 1926 m. J. M. ir I. T. išleidžia «Skautų 
žaidimų* I ją dalį.

Kaip matom, iki 1927 m. neišleista nė vieno 
veikalo, kuriame plačiau didesniu užsimojimu, giliau 
ir rimčiau būtų nagrinėjami mums rūpimieji klausi
mai. 1927 m. pasirodo du didesni veikalai. Nors ir 
trumpai, pasistengsim juos čia paminėti.

«Skautystė» yra didžiausias iš visų, ankičiau 
išleistų, veikalų. Ji padalinta j dešimtį skyrių. 22 
puslapių įvade autorius, nagrinėdamas kas tai yra 
skautystė, plačiai paliečia Lietuvos skautų atsiradi
mą ir skautijos reikšmę Lietuvai. Tai, berods, pir
mas žodis apie lietuvių skautų atsiradimą. Ir rei
kia pabrėžti, kad tai labai rimtas žodis, nes iki šiol 
mes neturėjom nė vieno skautininko, kurs, besiįdo- 
maudamas ir tyrinėdamas Lietuvoj skautų atsiradimo 
klausimą, būtų savo tyrinėjimus viešai paskelbęs. 
Kiekvienas lietuvis skautas turi žinoti skautų atsi

radimo Lietuvoj istoriją.
Nėra prasmės ištisai visų skyrių nagrinėti, nes 

tam neužtektų vietos. Pasakysiu tiktai, kad dešim
tyje skyrių apimta visa didžiulė skautų organizacija, 
pradedant vilkiukais ir baigiant skautų vadovais. 
Knyga gražiai išleistą, gausiai iliustruota, parašyta 
jauniems gerai suprantama, gyva, lengva kalba. 
Kiekvienas skiltininkas be šios knygos negali apsi
eiti. Čia ras daug teoretinių žinių, patarimų ir dau
gybę žaidimų.

«Skautystės» pasisekimas skautų tarpe neabejo
tinas. Neabejotinas del lietuviškumo. Vertimas 
niekados jos negalėtų atstoti. Autoriaus pasirinkta 
geriausias būdas: prisilaikant Baden—Pouell’io duoti 
skautams tikrai lietuvišką, mums svabų vadovėlį.

Skautų tarnavimas Tėvynei. P. Jurgelevičius— 
Kaunas, 1927. 32 pusi.

Prieš mane guli sąsiuvinio formato, gražiai iš
leista knygutė «Skautų tarnavimas Tėvynei*. Pir
mame puslapy J. E. Respublikos Prezidento Antano 
Smetonos atvaizdas, tekste — Lietuvos skautų Šefo 
ir žymiausių skautybės kūlėjų ir vadovų paveikslai. 
Autorius nagrinėja koks reikalas pagimdė skautus, 
kas yra skautai, jų žinijos ir praktikos sritis, ių reikš
mę valstybės gyvenime ir, pagaliau, .plačiausiai 
paliečia skautų pareigas Tėvynės atžvilgiu. Duoda 
viso pasaulio skautų skaičiaus statistiką, iš kur mes 
matom, kad kiekiu nesam labai atsilikę nuo Austri
jos, Šveicarijos, Suomijos, Latvijos, Estijos ir kt. 
šalių skautų. Škaitytojas supažindinamas su skautų 
įstatais, žodžiu, papročiais, patyrimo laipsnių pro
gramomis ir t. t.

Seniau ir dabar yra kalbama, kad skautai yra di
džiausi patriotai ir savo tėvynės gynėjai. Skilčių 

sueigose kartojama, kad skautas visada turi išgirsti 
tėvynės pavojaus šauksmą ir kiek galėdamas stengtis , 
prisidėti prie pavojaus pašalinimo. Bet tai tik žo
džiai. Tuo tarpu autorius stato klausimą kitaip ir 
griežtai. Jis klausia, kaip skautai gali Tėvynei pa
tarnauti ir konkretiškiau į jį atsako, remdamasis au
toritetais ir kitų kraštų skautų darbų pavyzdžiais 
Šis atsakas buvo sukėlęs šiokių tokių ginčų, kurie 
tačiau neilgai tesitęsė. Vieni, nesuprasdami pačios 
militarizmo esmės, sakė, kad šioj knygoj reiškiasi 
skautų sumilitarizavimo tendencija, kiti pradėjo kal
bėti apie karišką drausmę. Autorius gi 13 pusi, 
aiškiai pabrėžia, kad «čia (suprask skautuose) viei- 
patauja sąmoninga ir savanoriška drausmėj 
kuri cementuoja visą skautų veikimą, vispusiško to
bulinimosi darbą ir kuri skautijoje nė kiek nevaržo 
jaunuolių individuališkumo bei iniciatyvos*. Kur 
gi čia kariška drausmė? Kiekvieno suaugusio pilie
čio pareiga ginklu ginti savo tėvynę. Skautai ruo
šiasi būti gerais piliečiais, todėl visai nenuostabu, 
jei pilnamečiai turi susipažinti su šaunamaisiais 
ginklais, rikiuote, žvalgyba ir topografijos pagrindais^

Ši knygutė yra daugiau informacija plačiajai 
visuomenei, o ne specialiai skiriama skautams. 
Knygutės pradžioj autorius tai patvirtina. Tuo ir 
džiugintinas jos pasirodymas, nes mus, mūsų tikslus 
ir uždavinius turi pažinti inteligentai. Be visuome
nės pritarimo ir paramos sunkus bus mums kūrybos 
ir plėtimosi darbas.

Baigiant reikia pažymėti, kad kaip vienoj, taip 
ir antroj knygoj uniforma, jos dėvėjimo taisyklės,, 
laipsnių programos, įžodžio tekstas dalinai vidaus 
sutvarkymas ir kitos smulkmenos yra buvusių ir esa
mo štabo pakeistos ir todėl dalinai nesutinka su au
toriumi. Skautai, žinoma, turi prisilaikyti pakeitimų. 
Tačiau tie pakeitimai nė kiek nesumažina minėtų 
knygų vertės. E d.

Šiaulių Skautas, Š. R. Tunto neperijodinis šapi
rografuotas laikraštėlis. 1928 m. Balandis. Kaina 
75 centai. Leidinėlis įdomus, gyvas, pavasariškas. 
Daug žinių iš Šiaulių rajono tunto gyvenimo.

«Skautų Draugas*, Mažeikių skautų «Vytauto> 
dr-vės <Sakalų» skilties 49 puslapių, bet mažo kiše
ninio formato, šapirografuotas leidinėlis. Turiny — 
visa skautų patyrimo laipsnių programa su trumpu
čiais paaiškinimais. Besiruošiantiems laikyti egzami
nus leidinys pirktinas.

«Linksmas Draugas*. <Vytauto» dr-vė išleido 
velykinį «Linksmo Draugo*, dvisavaitinio laikraštėlio,. 
3—4 numerį.

Besveikindamas vytautiečius su Velykomis «Links- 
mas Draugas*, nors ir ne per daug rūpestingai iš
leistas, vis dėlto sugeba smarkiai raginti savuosius 
plačiai dalyvauti parodoje.

Jubiliejinis «Sk. Aido* numeris išeis rudenį — 
mokslo metams prasidėjus. Plačiau apie jį parašy
sime «Skautų Aido* stovyklos numeryje.

Gegužės mėn. 4 dieną išeina «Skautų Žodis*— 
Panevėžio R. Tunto laikraštis. Jis bus 20-ties pusla
pių, iliustruotas. Numeris skiriamas -pavasariui. 
Kaina — 50 centų. Draugovės, išjriuntusios iki ba
landžio mėn. 30 dienos «Skautų Žodžio* adm-cijai 
pinigus mažiausia dvidešimčiai (20) egz., gauna laik
raštį su loterijos bilietais. Proga išlošti naudingų ir 
įdomių dalykų: skautiškų knygų, kompasų, pašto mar
kučių ir t. t. Red. ir adtn. „adresas: Panevėžys 
Klaipėdos 1. «S kautų Žodžio* ad m.
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SKAITYK 16 PUS L.

Uisiems, visiems, visiems! Užsieniuose pusei metų 40 
amer. centų.

3 nr. Balandžio — Gegužės 1928 (VI) m.

Šv. Jurgio dienai.
Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, mes kad 

švenčiame Šv. Jurgio šventę — viso pasaulio sios 
skautų Globėjo šventę. 
Tai graži, kilni jauninjo 
šventė. Tai šventė, kuri 
savo gražiomis tradicijomis 
suvienija viso pasaulio 
skautus į vieną vieningą 
šeimą. Šv. Jurgis, tas gra
žus jaunimo idealas, yra 
skautams kovos simbolis. 
Per sunkią kovą siekti ide
alų — štai skautų šūkis! 
Skautai turi būti užsigrū
dinę gyvenimo kovoje, nes 
jie žino, kad tiktai kovo
jant galima naikinti pikta,
kad tik sunkia kova galima pasiekti džiaugsmingo 
laimėjimo. Nes jie žino, kad valia ir pasiry
žimas yra svarbiausi pergalės akstinai.

Didžiąją kovą laimėjęs, pergale vainikavosi 
Šv. Jurgis. Ne mažesnę kovą turi vesti ir kiek

esame tikri dvasios ritieriai, mūsų atgimti- 
tautos ritieriai!
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Gal būt, nė viena pasaulio 
tauta nėra tiek reikalinga 
pasiryžusios, energingos, 
darbščios, doros, idealios 
ir vieningos jaunuomenės, 
kiek mūsų, ilgus metus 
vilkusi svetimą jungą, tauta. 
Dvasios galiūnai — mūsų 
tautos šv. Jurgiai praskynė 
skurstančiai mūsų tėvynei 
kelius į šviesesnę ateitį. 
Dabar mes tą ateitį gyve
name. Nuo mūsų priklau
so, ar lietuvių tauta nueis 
tais religiniais, tautiniais, 
patriotiniais keliais, ku

riuos nurodė ir teberodo mūsų tautos didvyriai. 
Mokėkime būti vieningais, siekiant bendrų 

tautos idealų! Mokėkime atsižadėti savo asme
niškų sumetimų, mokėkime gerbti mūsų tautos 
didvyrius. Mūsų pavienios jėgos silpnos, bet

vienas skautas: jis turi nugalėti pats save. 
Tiktai nugalėjęs savo blogus palinkimus ir 
išugdęs geruosius, jis galės būti šv. Jurgio pa
sekėju — ritieriu. -

Šiandieną šarvais apkaustytų ritieriu nėra. 
Tačiau ne vien šarvai parodo ritierį. Dvasios 
galiūnai yra taip pat tikrieji ritieriai. O mes, 
skautai, kiek turime gražiausių progų pasirodyti,

suburdami jas, aukodami tėvynei ir mokėdami 
del jos atsižadėti visko — mes būsime tikrais 
šv. Jurgio ritieriais.

Tad stokime vienon eilėn, petys į petį 
kovoti su didžiuliu smaku! Daugiau pasiryžimo, 
tėvynės meilės, vienybės, pasiaukojimo, savo 
vadams pagarbos, atsidavimo ir mes galėsim 
kartu su šv. Jurgiu sušukti — pergalė!
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2 S K A U T Ų AIDAS 3 nr.

Sveikiname skautus-es su Šv. Jurgio

Šventas Jurgis
Buvo vidurnaktis. Nese

nai dar pastojęs į skautų eiles 
Juozelis sėdėjo prie stalo prieš 
baltą popierio lakštą ir kramtė 
plunksnakotį. Pagaliau; giliai 
atsidusęs, parašė savo draugi
ninkui šitokį laišką:

Mielas Draugininke!
Pranešu Tau, kad ketinu 

iš skautų eilių išstoti. Moky
kloje visi juokiasi iš manęs. 
Gražu būti skautu, bet kad visi 
skautą vis žodžiais: „skiautas, 
skiautas“ palydi... To aš ne
galiu pakęsti!

Budėk! Tavo Juozas.
Tolumoj skambėjo bažny

čios varpai. Staiga kažkas kur
čiai pabeldė į duris ir, pirm 
negu išsigandęs Juozelis suspėjo 
ištarti ,.prašau“, atsivėrė durys 
ir skambančiais ginklais, trau
kiančios akį šviesos nušviestas, 
vavęs riteris. Juozel’® paprašė

Šv. Jurgi® stovyla Londone.

ir jaunas skautas
save, pasiūlė man aukso ir 
brangių akmenų, kad aš savo 
tikėjimo išsižadėčiau, bet aš to 
nepadariau. Jokia žemės galybė 
manęs nebūtų privertusi savo 
idealui neištikimu palikti. Jie 
kankino mane 12 dienų, bet 
aš iškentėjau; tryliktąją dieną 
jie nukirto man galvą.

Ir jis parodė randą, kuris 
žymėjo apie jo kaklą. Po to, 
jis užsimovė šalmą ir pranyko.

** *
Juozelis trynė, krapštė akis. 

Jis žvilgterėjo į laišką, kuris 
prieš- jį gulėjo.

Mielas Draugininke!
Pranešu Tau, kad ketinu iš 

skautų eilių išstoti. Mokykloje 
visi juokiasi iš manęs. Gražu 
būti skautu, bet kad visi skautą 

skiautas, skiautas“ palydi... To
jį sėstis, bet aš pegaliu pakęsti!
įėjo apsišar- vis žodžiais:

vėlybassvečiaspa- 
liko bestovįs. Nu
siėmęs šalmą jis 
tarė:

— Dėkų, aš 
neturiu laiko. Ma
no vardas Jurgis. 
Jau tu apie mane 
turi būti girdėjęs. 
Juk jūs, skautai, 
visam pasauly 
švenčiate mano 
vardo dieną.

— Ta>P. aŠ Pavasa

esu girdėjęs, kad 
jūs nukovėte smaką . . .

Riteris šypsojos.
— Aš ne tam atėjau; aš tau norėjau apie 

savo mirtį papasakoti. Kai Romos ciesorius 
persekiojo krikščionis, jis pasišaukė mane pas

is išaušo.

Jo ausyse dar 
tebeskambėjo ri
terio žodžiai: ...„ 
jokia žemės galy
bė nebūtų mane 
privertusi savo 
idealui neištikimu 
palikti... “

Juozelis pa
raudo ir suplėšė 
laišką į skiautes.

Stovėjo susi
mąstęs, akis įsmei
gęs į vieną tašką. 
Rengėsi gulti. At- 
Vėl atsikėlė. Už-sigulė. Bet užmigti negalėjo.

žiebė žvakę. Prie drebančios jos šviesos rū
pestingai surankiojo visus savo laiško gabalėlius 
iš popierių dėžės ir vieną po kito sudegino 
žvakės liepsnoje . .. Sulietuvino E.
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3 nr.SKAUTŲ AID A S 3

Ed.

Didžiajai dešimties metų sukaktuvių šventei besiartinant.
Kiekvieno žmogaus gyvenime yra ypatingų atsi

tikimų, sukaktuvių, kurias jis švenčia, kurias jis sten
giasi praleisti nepaprastai, kuo nors pažymėdamas, 
kad tuo išskirtų jas iš kitų kasdieninių, pilkų savo 
gyvenimo dienų, laukdamas jam brangios šventės, jis 
stropiai ir atsidėjęs ruošiasi prie jos, kad tam tikru 
dvasios pakilimu, tam tikromis apeigomis galėtų ją 
tinkamai praleisti. Sulaukęs jis jaučia didžiausį 
malonumą, pasitenkinimą, o gražiai praleidęs — dva
sios sustiprėjimą. Tą patj pastebime tiek valstybių, 
tiek atskirų organizacijų gyvenime.

Šie 1928 metai, yra mums skautams brangūs tuo, 
kad rudenį sukanka lygiai dešimt metų nuo skautų 
įsikūrimo Lietuvoj. 1918 m. vasario mėn. 16 d. pa
skelbta Lietuvos nepriklausomybė, o jau tais pačiais 
metais lapkričio mėn. 1 dieną suoganizuotas pirmas 
skautų būrys, 
mūsų sostinėj 
Vilniuje. Tas 
supuolimas 

mums aiškiai 
rodo, kad tik 
išsivadavusioj 
iš svetimo jun
go tautoj pa
sireiškia visos 
jos kūrybinės 
galios.

Įsikūrus 
pirmiesiems 

skautų būre
liams ir kiek 
^susitvarkius, 
kilo draugo
vės įkūrimo 
reikalas. Ka
dangi skautų 
skaičius buvo 
užtektinas, tai 
po kiek laiko 
pradėjo dar
bą net ir dvi 
dr-vės.

Netenka 
aiškinti, kaip 
sunkūs buvo 
pirmieji žingsniai. Be lėšų, be visuomenės pritarimo, 
jau visai nekalbant apie bent kokią paramą, tokiais 
neramiais laikais, kada Lietuva iš visų pusių buvo 
apsupta plėšriųjų priešų, skautų plėtimuisi sąlygos 
negalėjo būti lengvos, o tuo labiau, patogios. Be to, 
pirmieji kūrėjai ir vyresnieji skautai stojo į tėvynės 
gynėjų eiles, specialiai liečiančios skautybę literatūros 
lietuvių kalba nebuvo, palikę jauni vadai neturėjo 
reikalingo prityrimo, praktikos ir net teoretinių žinių. 
Tačiau skautai nenusiminė. Nors sąlygos iki 
1920 m. ir nepagerėjo, bet jie į tai nekreipė dėmesio. 
Jų eilės augo, o Vilniaus mokyklų vadovybė jais 
buvo tiek patenkinta, kad. nors ir ne viešai, bet vis 
dėlto rodė jiems didelį palankumą ir aiškias simpa
tijas. Tatai stiprino juose pasiryžimą, žadino energiją 
ir pasitikėjimą savimi.

Po kiek laiko skautų atsirado tiek Kaune, tiek 
Panevėžy, tiek kit. didesniuose miestuose. Pirmieji 
skautiški vadovėliai, nors ir ne iš tobuliausių, greit 
išgaudomi. Skautais susidomėjimas nepaprastas! 

Ii kairės pasižymėjęs Vilniaus lietuvių skautų dr-vės įkūrėjas ir jo dabartinis draugininkas 
nuo 1925 metų P. Zižmaras; iš dešinės dr-vės adjutantas Vilniaus universiteto III kurso stu
dentas A. Mačionis. Abudu Vilniaus krašto įžymūs lietuviško tautiško darbo veikėjai. Jie 

kartu su dr-ve žada atsilankyti į šiemet rengiamų didžiųjų stovyklų.

Kitose gimnazijose dauguma mokinių įstojo į skautų 
eiles. Bet sunkios veikimui sąlygos ir aplinkybės, 
stoka vadovybės sustabdė skautų plėtimąsi. Prasi
dėjo vyresniųjų išstojimas, kuris, nesusiorganizavus 
skautams vyčiams, iš dalies tebesitęsia net iki šių 
laikų. Nežiūrint į tai, skautų veikimas nė kiek ne
mažėjo. Priešingai, — jis didėjo, plėtėsi po visą 
Lietuvą ir vis tebesiplečia, nors viršūnėse, kaip pa
prastai jaunoj organizacijoj būva, buvo skaldymosi 
ir nesutarimų ir ginčų.

Nepaslaptis, kad nuo skautų įsikūrimo iki šių 
dienų buvo daug neigiamų veiksnių, kurie trukdė jų 
plėtimąsi, bet nepalyginamai daugiau buvo teigiamų 
pusių, sudariusių tą gaivų skautybės Lietuvoje ele
mentą, kuris tiek tada, tiek dabar žymus gražiomis 
idealiomis pastangomis siekti įgyvendinimo kilniausio 

skautų obal- 
sio «Dievasir 
Tėvynė*. Ne
apsirikus gali
ma pasakyti, 
kad jeigu 

skautai per 
tuos 10 gy
venimo metų 
įgijo visuo
menės sim
patijų, pasiti
kėjimo, jeigu 
jie sutvirtėjo, 
tai tik šių pa
stangų dėka.

Nemaža 
veikta ir tau
tinėj dirvoj: 
skiepyta lie
tuviškumas, 

tėvynės mei
lė, pasiryžta 

kelionėmis, 
stovyklomis 

plačiau pažin 
ti savo kraštą. 
10 metų dirb
ta didelis auk
lėjimo ir auk

lėjimosi darbas. Daug pasiryžimo, energijos pa
rodyta per L. S. Br. gyvenimo laikotarpį Lai
mėjimais džiaugtasi, nepasisekimais nenusiminta. 
Per dešimtį metų dirbtas tas milžiniškas darbas, 
kurį šiuo suvažiavimu turime tinkamai pami
nėti. O tas paminėjimas reikalauja geros valios ir 
nemaža pastangų. Negana to, jis reikalauja nema- 
žesnio ir apgalvoto pasiruošimo, didelio darbo ir 
gerų norų Jau laikas kiekvienam tuntininkui, drau
gininkui ir atskiros skilties skiltininkui rimtai atsidė
jus pasvarstyti, kuo jo vadovaujami skautai galės 
pasižymėti. Jau metas pagal nurodytą programą 
ruoštis, o besiruošiant atsiminti, kad tai bus didelis 
pasirodymas prieš visuomenę. Mes galim būti tikri, 
kad visuomenė rimtai vertins mūsų žygius, juo labiau, 
kad paskutiniuoju laiku labiau pradėta mumis do
mėtis. Todėl, kad tinkamai, didžiausiu dvasios pa
kilimu ir užtikrintu laimėjimu atšvęstame sukaktuves, 
turime ne tiktai nusistatyti jose dalyvauti, bet ir ne
atidėliojant pradėti ruoštis.

a
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Šis sukaktuvėms paminėti nepaprastas susivažia
vimas j gyja dar gilesnę prasmę, nes jame dalyvauja lenkų 
okupuoto, prispausto Vilniaus krašto mūsų brangūs 
broliai vilniečiai skautai. Jie pasistengs atvykti pas 
mus visa draugove. Tai jau nutarta, o mūsų ener
gingieji, tvirtų pasiryžimų broliai moka laikyti savo 
žodį. Tiktai, ypatingos, ne nuo jų pareinančios, są
lygos galės juos sutrukdyti. Nes reikia atsiminti, kad 
jų veikimas del lietuviško bei tautiško darbo 
nejmanomai sunkus ir nepaprastai varžomas. Kiek
vienas jų žingsnis yra sekamas, jų darbai kontroliuo-
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jami. Bet tai jų negąsdina. Jie nuo savo sumanymų 
neatsisako. Beveik tikrai jau žinoma, kad jie atvyks 
susiorganizavę, uniformuoti, su reikalingais stovyklai 
įrankiais.

Skautai, mes turime parodyti savo broliams, kad 
gyvendami laisvoj nepriklausomoj Lietuvoj, dirbdami 
palankiomis sąlygomis, mokėsime jas išnaudoti ir at- 
vyksime j šią sukaktuvių stovyklą tinkamai pasirengę, 
uniformuoti, su visais įrankiais, kad galėtumėm gra
žiai priimti brangius svečius ir drauge su jais at
švęsti didžiąją šventę.

Džekas Londonas.

Padavimas apie Kišą.
Kišas gyveno prieš daugelj 

melų ant Šiaurės jūros krantų. 
Ilgus, laimingus metus jis buvo 
kaimo vadu ir mirė didžios pagar
bos apsuptas, ir jo vardas buvo 
visų lūpose. Kišas gyveno taip 
senai, kad tik seniai tepamena jo 
vardą, ir padavimus apie jj, ku
riuos jiems patiems papasakojo 
seneliai ir kuriuos jie papasakos 
savo vaikams, o tie savo vaikų 
vaikams ir taip bus per amžių*.

Žiemos tamsoje, kada anl su
šalusios žemės siaučia pūgos, o 
oras pilnas krintančių baltų snie 
guolių, ir niekas nebedrjsta išeiti 
iš lūšnelių, — geriausias laikas 
pasakoti apie tai, kaip Kišas 
tirgiausio visam kaimui žmogaus, pasiekė valdžią ir
tapo, pranešęs visus, kaimo vadas.

Kišas buvo gyvas vaikas, — taip sako padavi
mas, — ir jis trylika kartų buvo matęs saulę — toks 
jų*) laiko skaičiavimas. Nes kiekvieną žiemą saulė 
dingsta ir žemė paskęsta tamsumoje, ir tik kitais 
metais saulė vėl pasirodo, kad žmonės vėl galėtų 
sušilti ir žiūrėti viens kitam j veidą. Kišo tėvas 
buvo labai narsus žmogus ir sutiko mirtj bado metu, 
stengdamasis užmušti milžinišką baltąjį lokj, norėda
mas išgelbėti savo gen'j. Kovos karštyje, jis ankš
tai susikibo su lokiu ir šis sulaužė jam šonkaulius; 
bet iš lokio buvo daug mėsos, ir gentis buvo išgel
bėta. Kišas buvo jo vienintelis sūnus ir po tėvo 
mirties vienas gyveno su savo motina. Bet žmonės 
linkę užmiršti, užmiršo ir jo tėvo žygdarbi; o ka
dangi Kišas tebebuvo dar vaikas, o jo motina tiktai 
moteris, tai ir jie trip pat greit tapo panvršti ir nuo 
to laiko gyveno pačioj prašiausioj lūšnoj visam 
kaime.

Kartą vakare taryboj didelėj vado Kloš-Kvano 
lūšnoj, Kišas parodė tekėjusio jo gyslose kraujo 
karštumą ir vyriškumą, kuris vertė jj tiesiai laikytis. 
Su suaugusio pilnamečio iškilmingumų atsikėlė jis iš 
vietos ir laukė, kol nutils balsų trukšmas.

— Tiesa, man ir motinai duoda mėsos, — tarė 
jis. — Bet ji beveik visada sena ir kieta, ta mėsa, 
ir dar daugiau, joj perdaug kaulų.

Medžiotojus, pagyvenusius ir pražilusius, jaunus 
ir tvirtus — visus apėmė siaubas. Niekados nieko 
panašaus jiems neteko girdėti. Kūdikis, kalbąs kaip 
didelis, išdrįso mesti jiems į akis šiurkščią tiesą.

*) Toliausia j Šiaurės Amerikos žiemius gyvenančių tautų.

Bet nesustodamas Kišas, griež
tai tęsė toliau:

— Aš kalbu tai todėl, nes 
žinau, kad Bokas, mano tėvas, 
buvo didysis medžiotojas. Kalba, 
kad Bokas parnešdavo į kaimą 
daugiau mėsos, kaip du geriausi 
medžiotojai, kad jis pats savo 
rankomis dalindavo tą mėsą ir pats 
savo akimis sekdavo, kad pats 
paskutinis senelis ir pati paskutinė 
senutė gautų savo teisingą dalj.

— Na! na! Suriko vyrai.
— Išvykite vaikezą! Vary

kite gult ! Jis dar per jaunas, kad 
taip su suaugusiais ir žilais sene
liais kalbėtų!
kė, kol nurims trukšmas.

— Tu turi žmoną, Ug—Gloke,—kalbėjo jis, ir—
tu kalbi už ją. Tu taip pat turi žmoną, Masukai, ir turi 
motiną ir tu kalbi už jas. O mano motina be manę j nieko 
neturi, štai ko del kalbu aš Kaip aš jau pasakiau, nors 
Bokas mirė, jis mirė už savo genti ir todėl aš, jo sūnus, 
ir A’kiga, mano motina ir jo žmona, kol kaime yra 
mėsos, turi pakankamai turėti maisto. Aš, Kišas, 
Boko sūnus, pasakiau.

Jis atsisėdo, atsargiai klausydamasis visų pro
testų ir pasipiktinimų, kuriuos iššaukė jo žodžiai.

— Kur girdėta, kad vaikai taryboj kalbėtų? — 
sumurmėjo senasis Ug Glokas

— Nejaugi žindomi kūdikiai mokys mus, suau
gusius, kas reikia daryti? — smarkiu balsu paklausė 
Masukas. — Ar tai vyras, kuris leidžia tyčiotis iš 
savę« kiekvienam vaikui, verkiančiam del mėsos?

Pyktis pasiekė aukščiausio laipsnio. Kišui liepė 
eiti gulti, grasino visai nebeduosią maisto, sumušią 
lig kraujo už akiplėšiškumą. Kišo akys sužibo, 
veidas pajuodo nuo pritvinkusio kraujo. Pačiam 
trukšmo isiutime jis pašoko ant kojų.

— Klausykite gi jūs, dideli vyrai!—sušuko jis.— 
Niekados daugiau aš nekalbėsiu taryboj tol, kol pas 
mane neateis žmonės ir nepasakys: «Mes norim, kad 
tu kalbėtum, Kišai, to reikia ir toks mūsų noras. 
Paklausykite gi jūs, žmonės, mano paskutinio žodžio, 
Bokas, mano tėvas, buvo didysis medžiotojas. Ir aš, 
jo sūnus, eisiu ir medžiosiu. Ir tebūna jums žino
ma: — tai, ką aš parsinešiu, bus dalinama teisingai 
Nė viena našlė, nė vienas silpnas žmogus nebeverks 
naktimis del to, kad neturi ko valgyti, tuo tarpu, 
kai galingieji stenės nuo persiryjimo. Tose dienos, 
visi persiriję bus sugėdinti. Aš, Kišas pasakiau!

Pasityčiojimas ir piktas juokas palydėjo jį, ei
nantį iš lūšnos, tačiau jis sukando dantis ir ėjo to-
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liau savo keliu, nesigręžiodamas nei j dešinę nei j 
kairę.

Kitą dieną jis pasileido pakrante ten, kur susi* 
lieja žemė ir ledas. Matė, kad jis nešėsi lanką ir 
daug vilyčių su kauliniais smaigaliais, o ant peties 
didelę savo tėvo medžioklės ietj. Daug juoko ir 
šposų buvo iš to. Niekados nepasitaikydavo pana
šių j vykių.

Niekados nepasitaikydavo, kad tokio švelnaus 
amžiaus vaikas būtų ėjęs medžioti, tuo labiau vie
nas. Vyrai linksėjo galvomis ir ką tai pranašingai 
murmėjo, o moterys gailestingai žiūrėjo j Aikigą, 
kurios veidas buvo rimtas ir liūdnas.

— Jis grįš, — kalbėjo moterys, ramindamos ją.
— Tegul sau eina; tai bus jam pamoka, — kal

bėjo medžiotojai. — Jis greit grįš ir jo kalba bus 
švelni ir nuolanki.

Bet praėjo diena, ir dar viena, trečią dieną už
kaukė pasiutusi audra, o Kišo nebuvo. Aikiga rovė 
sau plaukus nuo galvos ir išsitepė veidą suspirgintų 
ruonio taukų suodžiais, o moterys užpuldinėjo vyrus, 
karčiai prikaišiodamos jiems, kad jie blogai pasielgė 
su vaiku ir pasiuntė jį 
tikrai mirčiai; vyrai tylėjo, 
ruošdamies, kada nutils au
dra, eiti ieškoti vaiko kūno.

Kitą dieną, anksti rytą, 
Kišas įžengė į kaimą. Jis 
grjžo su garbe. Jo pečiai 
linko nuo nesenai užmušto 
lokio mėsos našta. Jo ei
senoj buvo išdidumas, o 
kalbose — puikybė.

— Ei, jūs, vyrai, imki
te roges ir šunis ir eikite 
mano pėdomis, nes jums 
teks eiti visą dieną, — ta
rė jis. — Ten ant ledo 
daug mėsos — lokė ir du 
lokiukai.

Aikiga apkvaišo iš 
džiaugsmo, bet jis priėmė 
jos glamonėjimus, kaip tik
ras vyras ir pasakė:

— Pataisyk valgyti, Aikiga. O paskui aš eisiu 
gulti, todėl, kad aš pavargau.

Ir jis įėjo į savo lūšnelę ir daug valgė, o paskui 
išmiegojo dvidešimtį valandų iš eilės.

Iš pradžios buvo daug abejonių žmonėse, daug 
abejonių ir ginčų. Medžioti baltąjį lokį — tai labai 
pavojinga, bet tris ir triskart tris pavojingiau me
džioti — lokę su lokiukais. Vyrai negalėjo prisi
versti tikėti, kad vaikas Kišas savo jėgomis padarė 
tokį stebuklą. Bet moterys pasakojo, kokia šviežia 
buvo mėsa, kurią atnešė Kišas ant savo pečių, ir tai 
buvo pakankamas įrodymas, kad galėtų juos priverst 
tikėti. Pagaliau jie išvyko mėsos, baisiai murmė
dami, kad, jeigu Kišas ir kalbėjo tiesą, tai vis dėlto 
nedasiprotėjo nupiaustyti mėsos nuo kaulų. Tuo 
tarpu šiaurėj tas būtina tuoj, kaip tik žvėris užmuš
tas, padaryti. Priešingai, mėsa sušals ir jos pačiu 
aštriausiu peiliu nebenupiaustysi, o įvilkti į roges 
ir vežti per nelygų ledą visą trijų šimtų svarų sun
kumo lokį — daiktas nelengva?.

Priėję lig nurodytos Kišo vietos, jie ne tik kad 
rado užmuštus lokius, — del ko jie anksčiau abejojo, 
— bet pamatė, kad Kišas, kaip tikras medžiotojas, 
išskrodė lokius ir išėmė vidurius.

Kauno tunto tuntininko A. Žmuidzinavičiaus paveikslas.

Tokia buvo kasdien didėjančios Kišo paslapties 
pradžia. Kitą kartą jis užmušė jauną, bet jau visai 
suaugusį lokį, o paskui ir patiną su patele. Iš kai
mo jis paprastai išeidavo trims keturioms dienoms, 
nors būdavo atsitikimų, kad jis dingdavo sniego 
lygumose visai savaitei. Jis visados atsisakydavo 
eiti bet su kuo drauge. Ir stebėjosi žmonės. «Kaip 
jis tai padaro?#— klausinėjo vienas kito vyrai.

— «Niekados jis neima su savim šunų, o šunys, 
juk didelė parama medžioklėj#.

— Kodėl tu medžioji tik vienus lokius? — iš
drįso paklausti jo Kloš Kvanas.

Ir Kišas davė atatinkamą atsakymą.
— Visiems žinoma, kad daugiausia mėsos turi 

lokys.
Kaime pradėjo kalbėti apie burtus.
— Piktos dvasios medžioja kariu su juo, — 

tvirtino vieni. — Todėl jo medžioklė visados sėk
minga. Argi jis galėtų tai pats be piktų dvasių 
pagalbos padaryti?

— Gal būt, ne piktosios, bet gerosios dvasios, 
—- kalbėjo kiti. — Žinoma, kad jo tėvas buvo ga
lingas medžiotojas. Gali būti, tėvo dvasia padeda 

jam tapti vikriu, atsargiu, 
geru medžiotoju. Kas gali 
žinoti? ,4}

Ir vis dėlto laimė ne
nustojo šypsotis Kišui; ir 
dažnai pasitaikydavo, kad 
ne taip įgudę medžiotojai 
buvo užsiėmę išimtinai per
vežiojimu Kišo užmuštų 
lokių, ir jis buvo teisingas 
mėsos dalymu. Ir jis buvo 
taip pat teisingas, kaip ir 
tėvas ir sekė, kad net pati 
paskutinė senutė ir pats 
paskutinis senelis gautų tei
singą dalį ir sau pasilikda
vo tik reikaliogiausią

Ir jo teisingumo ir. 
medžiotojo kilnumo dėka, 
visi į jį žiūrėjo su pagarba 
ir dargi su baime. Ėjo 
kalbos, kad reikia jį išrinkti

vadu po senojo Kloš-Kvano mirties. Dabar jie no
rėjo, kąd jis vėl pasirodytų taryboj, bet jis pats ne
norėjo pirmas nueiti, o jie sarmatijosi prašyti jo.

— Aš galvoju pasistatyti sau lūšną, — tarė jis 
kartą Kloš Kvanui ir keletui kitų medžiotojų. — Tai 
bus didelė lūšna, kur man su Aikiga bus patogu.

— Taip, — iškilmingai sutiko jie.
— Bet aš neturiu laiko. Mano darbas — me

džioklė, ir ji atima man visą laiką. Todėl būtų tik 
teisinga, jei vyrai ir moterys mūsų kaime, kurie mai
tinasi mano sumedžiota mėsa, pastatytų man lūšną.

Ir lūšna buvo pastatyta, ji pranešė savo didumu 
dargi Kloš-Kvano gyvenimą. Kišas ir jo motina 
persikraustė į naują lūšną, ir čia Aikiga, pirmą kar
tą po Boko mirties, galėjo džiaugtis gyvenimu, ir 
naudojosi ji netik materaline gerove, bet ir ta pa
dėtimi, kurią jį, dėka savo nepaprastam sūnui, užėmė 
ir tapo pirma moterimi kaime. Ir moterys vaikšti
nėjo pas ją tartis ir rėmėsi jos išmintimi, besiginei- 
damos su vyrais.

Bet vyrų galvos po senobei buvo užimtos ste
buklinga Kišo medžiojimo paslaptimi. Kartą Ug-Glo- 
kas metė jam tiesiai į akis apkaltinimą burtinin-.
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— Tave kaltina tuo, — paniuręs tarė jis, — kad 
tu bendrauji su piktomis dvasiomis, ir todėl tavo 
medžioklė visados tokia sėkminga.

— Argi mėsa, kurią aš parnešu, bloga? —buvo 
Kišo atsakymas. — Argi kas nors kaime susirgo, 
jos pavalgęs? O, gal būt, tu tai kalbi lik todėl, kad 
pavydas ėda tave?

Ir Ug-Glokas susigėdęs nudūlino, ir moterys 
juokėsi iš jo, jam išeinant.

Bet kartą vakare taryboj po ii rų svarstymų bu’ 
vo nutarta pasiųsti jo pėdomis žvalgus, kada jis eis 
medžiot;, kad tie susektų, kaip jis medžioja. Ir ka
da Kišas, kaip paprastai, išėjo medžioti, Bimas ir 
Baunas—du jauni vyrai, patys geriausi medžiotojai 
kaime, pasekė jo pėdomis, naudodamiesi visomis 
galimomis priemonėmis, kad jis tik jų nepastebėtų. 
Po 5 dienų jie grįžo Jų akys buvo plačiai atvertos, 
liežuviai drebėjo iš nekantrybės atpasakoti tą, ką 
jie matė Kloš Kvano lūšnoj. Skubiai buvo sušaukta 
taryba, ir Bimas pradėjo pasakoti:

— Broliai! Kaip mums buvo įsakyta, mes ėjom 
Kišo pėdomis, ėjom taip mikliai, kad jis nepastebė
jo mūsų. Po pusės dienos kelionės jis susiėmė su 
lokiu — patinu. Tai buvo milžiniškas lokys.

— Niekados aš nebuvau matęs tokio milžino lo
kio, — paivirtino Baumas ir pats tęsė pasakoti.

— Bet lokys nebuvo pasiryžęs stoti j kovą, 
pasuke j kitą pusę ir ėmė pamažu eiti ledu. Mes 
tai matėm nuo uolos ant kranto. Lokys judėjo į mū
sų pusę, o Kišas žingsniavo be mažiausios baimės 
paskui jį. Jis garsiai rėkė lokiui, mosavo rankomis, 
kėlė triukšmą. Kišas ėjo tiesiai j lokį. — Taip,—tę
sė jo pasakojimą Bimas. — Tiesiai j lokį ėjo Kišas. 
Tada lokys puolė jį, ir Kišas ėmė bėgti. Bft, bėg
damas, jis numetė ant ledo mažą rutuliuką. Lokys 
sustojo, pauostė rutuliuką ir prarijo jj. O Kišas vis 
bėgo ir mėtė lokiui mažus rutuliukus, o lokys rijo 
juos.

Pasigirdo sušukimai ir abejonės riksmai, o Ug- 
Glokas atvirai pareiškė nepasitikėjimą.

— Savo akimis mes tai matėm, — pareiškė 
Bimas.

O Baumas patvirtino:
— Taip savo akimis.
Ir tas tęsėsi to), kol staiga lokys išsitiesė, bal

siai sustenėjo iš skausmo ir, kaip pasiutęs, ėmė 
maskatuoti pirmutinėmis kojomis O K šas vis bėgo 
tarp ledo iki nepavojingo atstumo. Bet lokys nekrei
pė į jj dėmesio, kentėdamas nuo skausmo, kurį jam 
darė mažieji rutuliukai pilve.

— Taip, pilve, — pertaukė Bimas. Nes jis pats 
draskėsi ir šokinėjo po ledą, kaip linksmas šuniukas. 
Jis urzgė ir cypė iš skausmo. Niekados aš nemačiau 
panašaus regimo.

—- Ir niekas nieko panašaus nėra matęs, — pa
griebė Baumas. — O kas svarbiausia — tai buvo 
toks milžinas lokys.

— Burtai! — pasakė savo nuomonę Ug Glokas.
— Aš nežinau, — atsakė Baunas. — Aš pasa

koju tik tai, ką matė mano akys. Ir po kiek laiko 
lokys susilpnėjo ir nuvargo — nes jis buvo labai 
sunkus ir šokinėjo vis su didesniu įsiutimu. Ir jis 
nudūlino pakrante, palengva mojuodamas galva į 
vieną ir į kitą pusę, visą laiką prisėsdamas ir pra
dėdamas urgzti ir čypti. O Kišas ėjo paskui lokį, ir 
mes sekėme jj, ir taip ėjom visą tą dieną ir tris se
kančias dienas. Lokys vis silpnėjo ir be perstoji- 
mo ėmė kaukti ii skausmo.

— Tai burtai! — sušuko Ug Glokas. — Be abe
jonės, tai burtai!

— Gali būti.
Ir Bimas atėjo pagalbon Baunui.
— Loky* v s ėjo tai čia tai ten, tai pirmyn, tai 

atgal, aprašydamas ratus, taip kad pagaliau atėjo j 
tą vietą, kur Kišas iš pradžių su juo susidūrė. Da
bar jis jau visai nusilpnėjo, tas lokys, ir nebegalėjo 
net pasivilkti pirmyn, ir Kišas priėjo arti prie jo ir 
mirtinai pervėrė jj ietimi.

— O paskui? — paklausė Kloš Kvanas.
— Basku* Kišis ėmė lupti lokiui odą ir mes 

tekini pasileidom j čia, norėdami pranešti jums apie 
tai, kaip Kišas užmušinėja juos.

— Ir tą pačią dieną, po vidudienio, moterys 
parvilko lokio mėsą, tuo laiku vyrai susirinko į ta
rybą. Kada Kišas grįžo, pas jį buvo pasiųstas šauk
lys su prašymu atvykti j tarybą Bet Kišas liepė per
duoti, kad jis alkanas ir pavargęs; ir be to, jo lūšna 
gana didelė ir erdvi ir gali sutalpinti daug žmonių.

Ir toks didelis buvo smalsumas, kad visa tary
ba, su Kloš Kvanu priešaky, pasikėlė ir pasuke j 
Kišo lūšną. Jis varge, bet priėmė visus juos su pa
garba ir susodino sulig vadovybės. Ateiga buvo iš
didi, ir sumišus, bet Kišas buvo visai ramus.

Kloš Kvanas išdėstė Bimo ir Bauno suteiktas 
žinias ir baigdamas tarė griežtu balsu:

— Ir taip, Kiše, tu turi mums paaiškinti, kaip 
tu medžioji. Ar ten yra burtų.

Kišas pakėlė akis ir nusišypsojo.
— O, ne, KIoš-Kvanai. Iš kur vaikui žinoti apie 

piktas dvasias; aš nieko apie jas nežinau. Aš tik 
sugalvojau būdą lengvai užmušinėti lokius, štai ir 
viskas. Tai gudrumas, o ne burtai.

— Ir kiekvienas gali tai padaryti?
— Kiekvienas.
Įsiviešpatavo ilga tyla. Žmonės žiūrėjo viens į 

kitą, o Kišas valgė toliau.
— Ir... ir... tu papasakosi mums apie tai, o, Kiše?
— Taip, aš tau papasakosiu. Kišas iščiulpė 

smagenis iš kaulo ir pasikėlė. —Tai visai paprasta.šiai!
Jis paėmė ploną banginio ūso plokštelę ir paro

dė ją jiems. Jos galai buvo aštrūs, kaip adatos. Jis 
atydžtai susuke ją į žiedelį, kol ji pranyko jo rankoj. 
Paskui jis netikėtai ją paleido; plokštelė akimirksny 
išsitiesė Jis paėmė šmotelį banginio taukų.

— Štai, — tarė jis, — reikia paimti mažą šmo
telį banginio taukų, štai tokį, ir padaryti jame įdubi
mą Paskui į tą įdubimą įsistato banginio ūsas, štai 
taip, gerai susuktas, ir ant plokštelės dedamas antras 
gabalėlis taukų. Paskui reikia tą viską padėti ant 
šalčio ir jis sušąla ir pavirsta į mažą apskritą rutu
liuką. Lokys praryja tą mažąjį rutuliuką, taukai 
tirpsta, plokštelė išsitiesia, lokys suserga ir kada jis 
visai nusilpsta, — na, tada jūs paprastai užmušate 
jį ietimi. Tai labai paprasta.

Ir Ug Glokas tarė: — O!
Ir Kloš — Kvanas tarė: — A!
Ir kiekvienas ką nors savotiškai ištarė, ir visi 

iš karto suprato.
Toks padavimas apie Kišą, gyvenusį daug laiko 

tam atgal ant šiaurės jūros krantų. Ir todėl, kad jis 
naudojosi gudrumu, o ne burtais, jis pasikėlė nuo 
pačios vargingiausios; lūšnelės gyventojo iki kaimo 
vado padėties, ir visuose jo gyvenimo metuose jo 
genčiai gerai klojosi ir nei našlėms, nei vargšams 
netekdavo balsiai naktimis verkti iš bado.

Vertė V. B.
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Vilkas.

Vilkiukai ir paukštytės.
Paskutin'uoju laiku vilkiukų — paukštyčių orga

nizacija sukėlė gyvo susidomėjimo, ypačiai pradžios 
mokyklos mokytojų tarpe, todėl manau, bus ne pro 
šalį padaryti tuo klausimu keletą pastabų. Trūkstant 
šiuo klausimu literatūros, pirmai pradžiai, manau, 
šiek tiek padės nors ir trumpi straipsneliai.

Pradedant šią vaikų auklėjimo sistemą nagrinėti, 
kyla daug įvairiausių klausimų, kaip pav.: kas yra 
vilkiukų organizacija, kokie jos tikslai, metodai, 
priemonės ir t. t. Nors visais tais klausimais reikė
tų atskirus straipsnius rašyti, bet nesant galimumo, 
stengsiuos nors bendriausiais bruožais juos apibūdinti.

Vilkiukų — paukštyčių sistema yra tam tikras 
variantas plačiai žinomos auklėjimo sistemos, vadi
namos skautizmo vardu.

Žymus anglu pedagogas-prak
tikas generolas R. Baden-Pawellis, 
ilgai studijavęs vaiko ir jaunuolio 
psichologiją, sukūrė, turinčią mil
žinišką pasisekimą pasauly, visai 
originalią auklėjimo sistemą, pa
grįstą giliu pažinimu auklėtinio 
psichologijos ir sąlygų, kuriomis 
jam tenka augti. Ši sistema savo 
metodais buvo pritaikinta auklėti 
jaunuolius nuo 12 ligi 20 metų. 
Tas periodas yra ypač svarbus 
visam žmogaus gyvenimui. Bet 
visai aišku, kad auklėjimas pra
sideda ne nuo 12 metų, o daug 
anksčiau ir, kad įspūdžiai įgyti 
jauniausiais metais, palieka neiš
dildomus pėdsakus. Jau priešmo
kyklinio amžiaus vaikų auklėjimas 
yra be galo svarbus, nekalbant 
apie tai, kokios didelės reikšmės 
turi vaiko gyvenime atėjimas į 
mokyklą. Atėjęs mokyklon, vaikas 
pasijunta naujose sąlygose ir nau- 
joje aplinkumoje ir net gerai šei- 
moję auklėtas vaikas gali išdykti 
ir bendrai rasti dirvos žemesniems 
instinktams ir palinkimams išplėto
ti, nekalbant jau apie tai, kad į 
mokyklą ateina vaikų iš tokių šei
mų, kur jie jau spėjo užsikrėsti blogais pavyzdžiais.

Mokykla, kaip tokia, toli gražų dar ne visu
met auklėja ir todėl svarbu, kad atėjęs į mokyklą 
vaikas neatsirastų visai neribotoje padėtyje, arba, 
kad nebūtų jo auklėjimo klausimas pastatomas taip, 
kad visi auklėjimo dėsniai taptų vaikui jo individua
laus pasaulio priešingumu. Pirmuoju atveju jis ne- 
auklėjamas išdyks arba ištvirks, antruoju— netikusių 
auklėjimo metodų bus sugadintas. Turint galvoje 
šiuos mokyklos ir bendrai šio amžiaus vaikus, skau
tizmo sistema buvo perkeista atsižvelgiant į tai, kad 
ji tiktų 7—12 metų ^vaikams auklėti, ir sukurta tam 
tikra organizacija. Šios organizacijos tikslai galuti
nai sutampa su bendraisiais pedagogikos tikslais —

Priimkit mane pas save?.. Mažasis italų 
bambino vaikutis prašosi italų skautų, 
kad priimtų jį į savo eiles. Italų skautai 
yra Mmolini suvalstybinti ir naudojasi 
visokeriopa parama, kas daro juos labai 

naudingais Italijai.

išauklėti visais ažvilgiais gerą žmogų. Artimesnieji 
tikslai — paruošti vaikus skautų mokyklai.

Del šių priežasčių vilkiukų — paukštyčių or* 
ganizacijoj jau iš pat pradžios rūpinamasi duoti tvir
tus pagrindus geram bei kilniam charakteriui, saugot 
ir stiprini vaikų sveikatą, pratint prie tvarko?, šva
ros ir darbštumo. Tikslų ažvilgiu, didelio naujo
viškumo čia nėra. Išauklėt gerą žmogų visumet 
buvo pedagogikos tikslas. Daugiau skirtumo yra 
metoduose.

Yra žinoma, kad vaikų gyvenime žaidimai turi
dideliausios reikšmės ir be to dar, kad vaikai su-
geba ir labai nemalonius darbus dirbti, jei tai rei
kalinga jų žaidimui. Bendrai vaikai daugiau 
priima tai, su kuo geruoju sutinka, o ne ta?, kas yra 
jiems užmesta. Visa tai turint galvoj, negali būt 

abejonių, kad tinkamai šias vaikų 
savybes panaudojus, galima daug 
auklėjime pasiekti. Ta mintimi 
vadovaujantis vilkiukų — paukš
tyčių sistema taip yra sukurta, kad 
ji atrodo vaikui įdomiu patrau
kiančiu žaidimu, kuriame berniukai 
žaidžia vilkiukais, o mergaitės — 
paukštytėmis «Žaidėjai» yra orga
nizuojami į gaujas ir pulkelius su 
tam tikrais įstatais, papročiais, uni
formomis ir t. t Čia vaikai susi
renka ne todėl, kad jie būtų ver
čiami, bet todėl, kad jie gauna 
žaisti, dirbti ir mokytis tai, kas 
yra jiems įdomu, suderinta su jų 
prigimtimi. Į tai atsiremiant len
gvai galima pakreipt vaikų dėme
sys į tvarką, švarą, darbo pamė
gimą. Taip organizuoti vaikai turi 
savo kolek’yvę būrelio garbę ir 
laikosi savo įstatų ne iš prievartos, 
bet todėl, kad tai yra jų, vilkiukų, 
arba paukštyčių įstatai, o vaikas 
visumet jaučia didelio malonumo 
turėti savo įstatus, jaustis 
gudresniu už kitus vaikus, t. y. 
būti geru vilkiuku, arba pauk
štyte. Del vietos stokos negaliu 
rašyti apie šios organizacijos tech
nišką sutvarkymą, tai galima rasti

jų statute ir kai kuriuose «Skautų Aido* Nr.
Nr. (Nr. 5 1923 m.) Nr. Nr. 21 - 22 ir 23 1925 
m. ir Nr. Nr. 4 (27) ir 5—6 (28—29 1926 m.). Čia 
norėčiau tik priminti, kad vilkiukų — paukštyčių 
organizacija ypač mokytojams, jau nekalbant apie 
skautus ir skautininkus, reikėtų daugiau susirūpinti.

Turėdami prieš savo akis plačiausius tautinės 
dvasios stiprinimo, kultūrinimo ir auklėjimo dirvonus 
turime tą darbą pradėti nuo pat šaknų, t. y. nuo 
vaikų, o šiam darbui nudirbti geriausiai tinka vilkiu
kų — paukštyčių sistema.

Šios sistemos pagalba galėsim sustiprinti mūsų
vaikų sveikatą, duoti jiems tinkamą pagrindą toli
mesniam auklėjimui.

Skaityk 9 pusi, savotišką įvairenybę!
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KAS GIRDĖT
Sensacingi skridimai.

Iš Europos į Ameriką—per Atlanto vandenyną!
Nesenai 2 vokiečių lakūnai ir airis — kapitonas 

Koehl, baronas Huenefeld ir Fitzmaurice lėktuvu 
«Bremen» perskrido per Atlanto vandenyną iš Eu
ropos į Ameriką. Tai pirmieji lakūnai, kuriems šia 
kryptimi pasisekė Atlanto vandenyną perskristi. Apie 
30 drąsiausių 
žmonių rado 
sau nežino 
mus kapu; 
Atlanto van 
denyno ban
gose. Šta 
smulkesnis jų 
kelionės ap 
rašymas. Pra
džioje kelio 
nė jiems ge
rai sekėsi, bet 
paskui jie pa
kliuvo j bai 
šią audrą, ku
ri nunešė juos 
toliau į šiau
rę.

Jie pakly
do. Pagedus 
elektros apš
vietimui, likosi visiškoj tamsoj. 400 mylių skrido jie, 
šėlstant audrai, nakties tamsumoj, virš Atlano vande
nyno įsiutusių bangų.

Moderniškas 400 jėgų lenktynių automobilis. 'Juo Frankas Lokartas bandė pasiekti pasaulinį rekordų.

Pagaliau jie pristigo benzino. Jų laukė tikra 
mirtis, tačiau jie nutarė iki paskutinio benzino lašo 
laikytis ore. Dar minutė — kita—ir jų lėktuvas bū
tų kritęs į vandenyną, bet staiga jie pamatė mažą 
Greenly salą. Leisdamiesi žemyn, jie nusileido ant 
mažo užšalusio ežerėlio, tačiau ledas neišlaikė ir jų 
lėktuvas vos neįlužo. Taip po karžygiškos kovos 
jie nugalėjo vandenyną.

Dabar, su
sitaisę lėktu
vą, jie mano 
skristi iš Gre
enly salos j 
dideliu ne
kantrumu jų 
laukiantį New 
Jorką.

Lėktuvu per 
šiaurės aši- 

gali..
Du ameri

kiečiai lakū
nai Wilkins 
ir Eyelson, 
išskrido’ iš 
Point Barrow 
(Aliaskos) po 
3500 kilomet

rų kelionės, perskirdę per šiaurės ašigalį, nusileido 
Spitzbergene. 100 metų atgal šiaurės ašigalis buvo 
paslaptis. Šimtai drąsiausių žmonių žuvo, savo gy-

Fel je t o n a s. S. M.

Pasiryžimo takais.
•Lietuvos Skautų Brolijoj jaučiamas 

didelis dešimčiai metų sukaktuvėms pa
minėti stovykla susidomėjimas*.

Gandrų skiltis susirūpinusi sėdėjo aplink stalą.
— Važiuosim į Lietuvos visuotiną stovyklą! — 

rūsčiai, pasiryžusiu balsu prabilo skiltininkas.
—- Važiuosim! — atsiliepė gana vieningas, gana 

pasiryžusių balsų choras.
<•' — Važiuosim! — pasigirdo jauniausio gandriuko
Vytuko balsas, kuris gana pasiryžęs trenkė kumščiu 
į stalą.

— Nupirksim palapinę, pasisiųdinsim uniformas, 
nusidrošim lazdas, maišus, kibirus—aiškino skiltininkas. 
— Ir mes ne iš kelmo išspirti! Kas savaitė dėkime 
į skilties dėžutę tiems reikalams ne mažiau, kaip 
po 50 centų

— Taigi nutarta!
** *

Atėjo pavasaris. Čirena vieversėliai. Papūtus 
pavasario vėjeliui atšilo oras. Tačiau ir gandrų 
skilties kasoje dvelkė švelnus pavasariškas vėjelis! 
O gandrų kaklai nepaprastai pailgėjo.

— Žinot ką, — įnešė naują pasiūlymą skiltinin
kas. — Kam mums palapinė?! Necukriniai! Iš li
kusių pinigų galėsim geresnes uniformas pasisiūti. 
O vasarą kasgi matęs, kad lietus lytų.

— Bet!.. — tarė kiek nusiminęs Vytukas.

— Nieko nesupranti, — skautas linksmas visose 
aplinkybėse, o tuo labiau be palapinės!

♦* *
Užstojo gegužės mėnuo.
— Žinot ką? — Gavau geroką pintinę, džiau

gėsi skiltininkas, kalbėdamas susirinkusiems gan
drams apie stovyklą. —Kam mums reikalingi maišai?! 
Dar neduok Viešpatie, prakiurti gali, o lopetėlės’?!— 
vienas vargas. Tik šonus daužo ir tiek.

— Aš paimsiu mamos sufelį, — pasiaukojo en
tuziastas Vytukas. Kiti tylėjo.

Kažkas išdidžiai prunkštelėjo.
Bendruoju«Gandrų» skilties nutarimu buvo nusi

statyta dėti į skilties dėžutę jau ne mažiau, kaip po 
2 litu.

Praėjo dar dvi savaitės. Visa gandrų skiltis 
dirbo, kaip pasiutusi. Neskaitant didvyriško atsisa
kymo nuo brezentinių kibirų, skiltis nutarė siųsti 
tris—puikiai uniformuotus — skautus.

— Neatsisakykim vyrai, — karščiavosi skilti
ninkas, — nuo puikios progos pasimatyti su broliais 
vilniečiais. Dirbkim visi..

— O važiuosim?.. — paabejojo Vytukas.
Jo niekas neklausė.

♦♦ *

Atėjo važiavimo diena. x
— Važiuojam! — piktai šaukė Vytukas, liūdnai 

žiūrėdamas į savo mėlynas kelnaites ir puikiai išpro- 
savotą kaklaryšį.

— Tai beveik... — atsiliepė nusiminusių «Gan
drų* skilties skautų choras.
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PAS A U L Y.
vybę mokėdami už keliasdešimts praeity pirmyn, 
prie šiaurės ašigalio, kilometry.

Dabar du 
drąsuoliai,tie
sa, taip pat su 
didžiausiu pa
vojum — nes 
nukristi tarp 
amžiny ledy 
reiškia mirti 
— be dideliy 
vargų padarė 
tą kelionę. 
Wilkins ap

dovanotas 
amerikiečių 

geografų d-jos 
aukso meda
liu.

7 plaukian
čios salos 
Atlanto van

denyne.

Iš technikos stebuklų. Nepavojin
gam lėktuvais 
susisiekimui

taxp Europos ir Amerikos įsteigti, nutarta pastatyti 
Atlanto vandenyne plaukiančias salas — stotis lėk
tuvams pakeliui nusileisti. Kiekviena ty «salelių» 
kainuosianti tiktai 2.500 000 doleriy. Kaip matoma, 
«tverti» salas ne taip jau ir brangiai kainuoja.

— H n! — numykė rūstusis ir pasiryžęs «Gan 
dry» skilties skiltininkas. — Kodėl, pagaliau, mums 
nevažiuoti? Atidarykim mūsų iždo dėžutę ir siųskim 
sukrautais pinigais tris uniformuotus skautus.

Visų širdys neramiai plakė, kai aklai užkli
juota žalia dėžutė, į kurią visi krovė per tris mėne
sius po du litu, buvo padėta ant stalo.

— Ar sunki? — užklausė kažkas iš gandrų.
— Ne. Matyt, popieriniais krauta.
Skiltininkas drebančiomis rankomis paėmė dė

žutę. Kažkas subarškėjo.,
— O, matyt, ii sidabrinių nesigailėta!
Popierius atplėštas. Mirtina tyla užviešpatavo 

«Gandrų» skilties tarpe. Skiltininkas pasiryžusią 
ranka atvožė dėžutės dangtelį ir smarkiai pabėrė 
viską ant stalo. Iš visų gandrų krūtinių išsiveržė 
nusiminimo šauksmas. Ant stalo gulėjo suplėšytas 
popierinis litas, pora varinukų, keli guzikai ir iriska!

— Iš kur guzikai ir iriska? — užkimusiu iš pyk
čio balsu surėkė skiltininkas.

— Mat, as as... man ištrūko... — sumišo Vytu
kas. — As maniau uniformai... maišui.^.

— Iš kur ištrūko, peckeli?! A? — kaip vanagas 
viščiuką puolė skiltininkas.

— Is... is..
— O iriska, žioply?
— Is uspakalio... Iriska...

* *
— štai vyrai, — rėžė kitą dieną gerai pasiruošęs 

skiltininkas, — štai jūsų apsileidimo vaisiai. Tuo

Žemės drebėjimas Balkanuose.

Paskutiniuoju laiku Bulgarijoj, o paskui ir Grai
kijoj įvyko keli smarkūs žemės drebėjimai. Vienoj 
Bulgarijoj beveik visiškai sunaikintas nemažas Fili- 
popoli miestas ir daugybė kaimų. Keletas šimtų 
žmoniy užmušta. 160 000 likosi be pastogės. Pada
ryta 1.500 000 000 levy nuostolių. Graikijoj žemės 
drebėjimo padarytieji nuostoliai kiek mažesni, tačiau 
ir čia sugriautas Korinto miestas ir daug kaimų. Grai
kijoj ir. dalinai, Bulgarijoj žemės drebėjimai tebesi
tęsia. Yra davinių manyti, kad Balkanuose atsirado 
naujas vulkanas.

Savotiška įvairenybė.
Dp vė ar atskira skiltis pirmoji užsisakiusi „Skautų 

Aido“ Nr. 4 20 egz. ir prisiuntusi pinigus gaus fut
bolą arba krepšiasvydžio kamuolį arba 4 asme
nims kroketą.

Dr vės ar atskiros skiltys, negavusios dovanų, ir 
prisiuntusios pinigus už 20 egz., dalyvaus loterijoj 
futbului, krepšiasvydžio kamuoliui arba kroketui lai
mėti. Konkursas prasideda gegužės mėn. 8 d. ir bai
giasi gegužės mėn. 25 d.

tarpu, kaip mūsų broliai su palapinėmis, uniformuoti, 
su maišais, brezentiniais kibirais, kastuvėliais... si e- 
kia idealų, jūs visi pasiliekat namie. Jau pats Ro
landas Philipsas nurodė jums šviesius takus, o jūs...— 
čia skiltininkas beviltingai mojo ranka. — Tiek to 
Rudenį padarysim didelę 5 dienų iškilą. Įsigysim 
palapinę, įsitaisysim uniformas, maišus, gražias laz
das, brezentinius kibirus, kastuvėlius. Taigi stovy
klausim, — rūsčiu balsu baigė pasiryžęs skiltininkas.

Stovyklausim, — pritarė gana vieningas, gana 
pasiryžusių gandrų choras.

—■ Stovyklausim, — džiaugsmingai šaukė Vytukas.

Bžžzz ... bzzzz!.. Atsargiai... «Budėk»!..
(Nuotrauka iš gyvulių gyvenimo.)
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N a g u t i i.
Kas buvo „skilčių sistemos“ autorius.

Rolandas Philipsas buvo neturtingų tėvų sūnus; 
mokslą išėjo Oksfordo universitete . ir 1911 m. 
įstojo į skautų eiles vadovu. Jis buvo jaunas, turtin* 
gas ir būtų galėjęs savo gyvenimą laisvai leisti. Bet 
Rolandui šitoks gyvenimas niekados nepatiko, nes 
nuo to laiko, kai jis paliko skautu, svarbiausias įsta
tymas jam buvo šis: «Skauto pareiga yra — būti 
naudingu artimui, padėti jam, užstoti jį*. Kadangi 
jis buvo turtingas ir galėjo daugiau padaryti, negu 
kiti skautai, tad tai jis ir stengėsi įvykdyti. Jis ieš
kojo progos, kad kam nors galėtų padėti. Tam tiks
lui jis išrinko Rytų Londono apskritį, neturtingų ir 
vargšų kvartalą, kaip darbo apylinkę. Čia jis buvo, 
jo paties noru, paskirtas apskrities komisaro pa
dėjėju.

Pats sau jis buvo aštriausias teisėjas, lygiai toks 
pat ir kiekvienam skautui, kuris dr|so s ka uty bes 
idealus arba jos garbę įžeisti.

Atvykęs į skirtąją vietą, pirmiausia jis stengėsi 
pažinti, išstudijuoti žmones, kuriems jis norėjo padėti. 
Apsigyvenęs vargšų kvartale, per kelis mėnesius 
pažino jų gyvenimą ir vargus taip nuodugniai, kaip 
tie, kurie jau senai čia gyveno. Kada jis išgirdo, 
kad dauguma jo naujų kaimynų už penkis šilingus 
pragyvena ištisą sąvaitę, pats bandė už tokią juo
kingą algą pragyventi, apsigyvendamas pavargėlių 
pensijone. Kad žmonėms nekristų į akį, jis nustojo 
važinėjęs savo auto ir vaikščiodavo pėsčias arba 
važiuodavo omnibusu.

Skautų. vadovams ir skautams jis tuojau paliko 
geriausias draugas, padėjėjas ir patarėjas. Savo vei
kimą praplėtė aukščiau normalių ribų, vis daugiau ir 
daugiau užimdamas pareigų. Miegodavo tik keletą 
valandų. Del to jo draugai bijojo, kad toks inten
syvus darbas nepakenktų jo sveikatai. Visi įspėji
mai buvo veltui, nes Rolandas nenorėjo nė vienos 
valandos veltui praleisti.

Nuolatos stebėdamas skautų gyvenimą, suprato, 
kad skilčių sistema turi ypatingai daug reikšmės, 
tik ji daug kartų klaidingai buvo suprasta. Todėl 
jis pasiryžo tai paaiškinti. Pirmiausia jis įsteigė skil- 
tininkų štabą, kame jauniems vadovams davė progos 
išsikalbėti visais skiltį liečiančiais klausimais. Tuo

jau pasirodė jo «Laiškai skiltininkui», kurie buvo 
vėliau sudėti į vieną knygelę.

Reikia pastebėti, kad Rolandas šituos «Laiškus» 
iš tikrųjų diktavo vienam savo apskrities skiltininkui, 
kuris paskui nuolat informavo Rolandą apie jų nau
dingumą ir reikalingumą. Tokiu būdu Rolandas 
prieš išleisdamas «Laiškus skiltininkui* įsitikino, kad 
jo mintys tikrai galima realizuoti. Tasai skiltininkas, 
kuriam padiktavo, buvo vardu Bop’as, kuris, būda
mas kareiviu Rolando pulke, mirė Prancūzijoj 1916 m,

Rolandas rimtai pabrėždavo skautų kasdieninį 
gerą darbelį. Jis niekados neužmiršdavo užmegzti 
kaklaryš o mazgelio ir smarkiai prižiūrėdavo, kad jo 
jaunieji taip pat darytų. Tačiau tai nebuvo taip jau 
lengva, kaip iš tikrųjų pasirodė. Rolandas turėjo 
parodyti, kad jis galįs per dieną keturis gerus dar 
helius padaryti, tuomet vaikai tik duodavo prižadė
jimą vieną gerąjį darbelį padaryti.

Niekados jis nelankydavo jokios draugovės, ne
pasiruošęs jos kuo nors sudominti. Mėgo astronomi
ją, tatai ir skautams pabrėždavo.

Pas stovyklaujančius skautus atvykdavo be jokių 
ceremonijų, be jokių oficiališkumų. Niekam nieko 
nesakęs, kartą mėgino iš netyčių užklupti bestovyk- 
laujančius skautus, bet šie tuoj pajuto «pavojų» ir 
paėmė jį nelaisvėn.

Tokiame vertingame ir intensingame darbe už
klupo jį karas, ir jis turėjo apleisti skautus ir savo 
pamėgtąjį apskritį. Pajuto, kad dabar savo tėvynei 
reikės kitokiu būdu tarnauti, negu lig šio). Jis buvo 
pasiruošęs ir šitai tarnybai. Linksmas ir patenkintas 
atsisveikino su skautais, bet visu savo širdies karš 
tumu ilgėjosi savo įprastojo darbo, kuris lavina ir 
ugdo vyrus. Kartą jis rašė iš fronto: «Skautybė yra 
kilnesnė ir savo rezultatais pastovesnė, negu kariš
kas užsiėmimas». Kitą kartą jis vėl rašė savo drau
gui: «Jei tokia Dievo valia, tai aš vėl grįšiu pas sa
vo vaikėzus; o jei ne, tai aš kitur tarnausiu*.

Po kelių savaičių jis buvo pašauktas neaukštes
nei tarnybai*, iš kur nieks nebegrįžta. Jo kūnas pa
laidotas tolimoj Prancūzijoj, bet jo dvasia gyvena ir 
veikia mums ir didžiajai idėjai, kuriai šis Skautas 
tarnavo iki paskutinio savo atsidūsėjimo.

Oficialus
Vyriausio skautininko įsakymai.

1928 m. balandž. mėn. 23 d. 5 nr.
§ 1-

Tarpininkaujant Kaišiadorių skautų Globėjui, Šv. Jurgio šventės 
proga, ženfau įvardintus pakeliu į sekančius vyresniškumo laipsnius:

Skiltininko:
1. Metelicinų Aleksandrų,
2. Metelicinų Anatolį,
3. Žydavičių Kazį ir
4. Petrauskaitę Janę.

Paskiltininko:
]. Saulevičiutę Nastutę,
2. Janušauskų Jurgį,
3. Steikūnaitę Zosę ir
4. Švėgždų Jonų.

Major. Kalmatavičius
Vyriausias Skautininkas.

Vyr. Sk Stabo Viršininkas.
Psktn. Ant. Saulius-Saulaitis.

L. e- Adjutanto p.

skyrius.
1928 m. balandž mėn. 25 d. 6 nr. *

§ 1.
Tarpininkauj nt Vyr. Sk. Štabo Vilkiukų — Paukštyčių sky

riaus Vedėjai žemiau įvardintiems asmenimis leidžiu organizuoti 
vilkiukų gaujas ir paukštyčių pulkelius:

1. Ignatavičiui Vikt. Būdv'ečiuose,
2. Bagdonaitei E. Rokiškyje,
3. Lszdauskui G. Vėlaičiuose,
4. Jačianienei Jul. Kalnėnuose,
5. Volbekui Košt. Šilavoje,
6. Jauniškiui St. G penuose,
7. Ranchui M. Darbėnuose,
8. Daukantui Br. Ketūnuose,
9. Markauskui Jovaišiuose,

10. Radžiutei E. Zdoniškėje,
11. Gedminaitei K. Antaminuose,
12. Senavaičiui Ant Alytuje,
13. Sčeponavičiutei Sof Lenkviūnose,
14. Lancevičiui S. Laukuvoje,
15. Krikštopaičiui Košt. Traupyje,
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16. šneideriui Emil. Ricieliuose,
17. Guntuliui J. Rokiškyje.
18. Vitkauskaitei A. Girninkuose,
19. Jurevičaitei Z. Norvydžiuose,
20. Vokietaitytei Angelei. Sarginiuose,
21. Dubinskui Česlv. Arūn. Aukštadvaryje,
22. Brankilaitei. Želčiuose,
23. KesiGnui. Lukštuose.
24. Mačernytei E. Jonapilėje,
25. Kriaučiūnui M. Svainiuose,
26. Gruodžiui Alf. Žeimiuose,
27 Karpui P. Kvėdarnoje,
28. česnai A. Vilkaviškyje,
29. Žemaitytei A. Aleksandravoje ir
30. Meškauskaitei Pr. Molainiuose.

Major. Kalmatavičius 
Vyriausias Skautininkas 

Vyr. Sk. Stabo Viršininkas.
psktn. A. Saulius-Saulaitis.

L. e. Adjutanto p.

Vyriausio Skautų Štabo pranešimai, 
i.

S. m. gegužės m. 15 d.—10 metę nepriklau
somo Lietuvos gyvavimo sukaktuvių šventėje,—visi 
skautai-ės privalo kuo aktingiausiai dalyvauti. 
Tuntai, draugovės ir atskiros skiltys organizuotai 
ruošiasi šiai iškilmingai dienai. Tuo reikalu greitai 
bus išleistas aplinkraštis, nurodęs prisidėjimo prie 
šventės ruošimos! būdą.

II.
Ne vėliau š. m. geg. m. 10 d. visi skautai-ės 

turi, per savo tiesioginius vadus, užsisakyti L. 
Sk. Er. nario knygeles. Po to neturintiems nario 
knygelių bus uždrausta nešioti L. Sk. Brolijos 
uniforma ir ženklai. Vyr. Skautę Štabas.

3. Draugovės Nr. dėvimas kairiajame antpe 
tyje, išsiūtas išilgai rym. skait žaliais siūl. 2 cm. ilgio.

4. Eilės Nr. Skautės eilės Nr. skilty žaliais 
siūlais išsiūtas arabę skait. 2 cm. ilgio ant dengia
mos spalvos juost. I1/2 cm. pločio, kuri užmaunama 
ant kairiojo antpečio, viršuj skilties juostelių.

5. Juostelės. Prie kairiojo peties prisega
mos dvi tautinės skilties spalvos juostelės 2 cmt. 
pločio ir 18 cmt. ilgio. Ant viršutinės per 2l/2 cm. 
nuo apačios užrišamas mazgelis.

1. Žvaigždutės. Viršuj kairės kišenėlės sega
mos sidabrinės spalvos mažos trikampės žvaigždutės. 
Jų skaičius rodo kiek metų skautė išbuvo organiza
cijoj. Žvaigždutė be rutuliuko reiškia vienus metus, 
su rutuliuku penkis metus. Kiekviena žvaigždutė 
segama prie atskiro dengiamos spalvos fono.

Pastaba. Norint pažymėti paskau- 
tininkės ar skautininkės laipsnyje išbūtų metų 
skaičių, žvaigždutės dedamos tuo laipsniu pa
žyminčių spalvų fone.

7. Specialybių ženklai dėvimi ant dešinės 
rankovės.

Patyrimo ir jaunesniųjų vadovių 
ženklai.

1. III čio laipsnio skautė. Išlaikius į IlI-čią 
patyrimo laipsnį ir davus garbės pasižadėjimų 
skautė turi taisę dėvėti čia aprašytą' skautės uni
formą. Specialaus ženklo III-čiam laipsniui pažy
mėti nedėvi.

2. Il-O laipsnio skautė. Savo laipsniui pažy
mėti dėvi ant kairės rankovės viršuj alkūnės prisiūtą 
dengiamos spalvos juostelę su žaliai išsiūtu šūkiu 
«Budėk»!

3. 1-0 laipsnio skautė. Be II-o laipsnio žen

Skaučių uniforma.

klų dėvi dar viršuj II laipsnio kaspinėlio ant den
giamos spalvos skydelio žalia spalva išsiūtą lelijėlę, 
kurios dydis 5 cm.

4. Paskiltininkė. Savo laipsniui pažymėti dėvi kairės kišenė
lės dangtelyje vieną žalią kampą (juostelė cm. pločio).

5. Skiltininkė dėvi du tokius pat kampus, tarp kurių lji cm.

1. Skrybėlė.
šešię dalię. Bryliukas 
Brolijos ženklelis.

Panama tamsiai mėlynos spalvos, susidedanti iŠ 
užlenktas kairiajame šone, kur ir prisegamas

atstumo.
6. Vyr. skiltininkė. Ta pat tvarka dėvi 3 kampus.

2. Bliuzė. Vilnonė ar pa
prasto audeklo dengiamos spal
vos- Bliuzė ilga perjuosta tos 
pat medžiagos dirželiu žemiau 
liemens, r išenėlės dvi viršuj ir 
dvi apačioj įsiūtos į vidų. Api- 
kaklė atversta ir jos kampai pri
segami savomis. Antpečiai pro
porcingi skautės ūgiui. Rankovės 
su mankietais dviem sagom užse
gamais.

~3. Sijonėlis. Tamsiai mė
lynas, aplink rauktas Ilgis 5 cm. 
žemiau kelių.

Pastaba. Stovyk
lose ar iškilose sijonėlis ga
li būti ir dengiamos spalvos.

4 Batukai tamsūs, žemom 
kurkom.

5. Kojinės tamsios.
6. Kaklaryšis ne mažesnis 

80X80 cm. geltonos spalvos, suri
šamas mazgu, arba suveriamas į 
uodinį žiedą, paliekant užpakaly 
nedidelį trikampį. Vienam jo gale 
kasdien užrišamas mazgelis.

Pastaba. Ne iški
lose galima nešioti taut;nę 

juostelę.

Bendri visiems laips
niams ženklai.

1. Brolijos ženklas įsega
mas kaklai yšin.

2, Miesto pavadinimas dė
vimas viršuj dešinės kišenėlės, iš
siūtas ant dengiamos juostelės, ža
liomis 1 cm. dydžio raidėmis.

Skautininkės
1. įSkrybelė tamsiai mėlynas 

fetras*
2. Frenčas tamsiai mėlynas, 

su dviem kišenėm apačioje ir 
viena mažute į vidų viršuje. Fren
čas perjuostas tos pat medžia
gos dirželiu žemiau liemens

3. Bliuzė baltos spalvos. 
Ilga, perjuosta tos pat medžiagos 
dirželiu žemiau liemens. Kišenėlės 
dvi apačioje ir viena viršuje. Kiše
nėlės tokios kaip.ir skaučių Bliuze 
be antpečių. Apikaklė atversta. 
Mankietai dviem sagom užsegami.

Pastaba. Žiemos 
metu bliuzė gali būt vilnonė, 
tamsiai mėlyna.

4. Sijonėlis tamsiai mėlynas 
aplink rauktas, tik kairiajame šone 
uždėtas gilus klostąs, kuris iki pu
sei užsiūtas.

5. KaklaryšisJ žalias tri
kampis.

Pastaba. Ne iški
lose ir ne paraduose galima 
nešioti tautinę juostelę, ku
rioje pagrindinė spalva žalia.

5, Batukai tamsūs, žemom 
kurkom.

Kojinės tamsios.

Ženklai.

1. Paskautininkė savo laips
niui pažymėti dėvi fienčo atlapoje 
lelijėlę ant raudonai emaliuoto si
dabriniais kraštais vyties kryžiaus.

2. Skautininkė dėvi tokią 
pat lelijėlę ant tokio pat žaliai 
emaliuoto vyties kryžiaus.

uniforma.
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3. Vyresnė skautinlnkė dėvi lelijėlę 
ant baltai emaliuoto vyties kryžiaus.

Pastaba. Sirenos virvelė ne
šiojama po frenčo kalnierium ir įdėta 
į viršutinę kišenėlę, virvelė žalios 
spalvos.

Šiaip visi ženklai dėvimi ant frenčo.

Pareigų ėjimo ženklai.
1. Paskiltininkė. Dėvi ant dešiniojo 

antpečio skersai žalios spalvos juostelę V2 
cm. pločio.

2. Skiltininkė. Dvi tokias pat juos
teles, tarp kurių atstumo V4 cm- Švilpuko 
virvelė geltona.

3. Dr-vės adjutantė. Dėvi ant kairės 
rankovės vtršuj mankieto skersai užsiūtų žalios 
spalvos juostelę 5 cm ilgio ir l/2 cm. pločio 
ir baltų švilpuko virvelę, kurių nešioja per petį.

4. Draugininkė. Dėvi dvi tokias pat 
juosteles, kaip adjutante ir žalių švilpuko 
virvelę.

Pastaba I. Švilpuko virvelė 
nešiojama pertraukus iš vienos kišenėlės į kitų.

Pastaba II. Draugininkės ir 
adjutantės skalpai balti.

Vyresnių skaučių uniforma.
1. Skrybėlė, Tamsiai mėlynos spal

vos fetras.
2. Blluzė. Kremavos (šviesiai gelto

nos) spalvos, tokia pat kaip ir skautininkių, 
tik viršutinis kišenėlis be apdangalėlio.

3. Sijonėlis. Aplink klostytas tamsiai mėlynos spalvos. Ilgis 
5 cm. žemiau kelių.

4. Žakietas. Tamsiai mėlynas.
5. Batukai. Tam-

lūs, žemom kurkom.
6. Kojinės. Tamsios.
7. Kaklaryšis mėly

nos (vcsilkinės) spalvos tri
kampis.

Past. Ne iš
kilose galima dėvėti 
tautinę juostelę.

8. Brolijos žanklelis 
įsegamas kaklarišy.

9. Specialybės dėvi
mos ant kairiosios bliūzės 
rankovės.

Patyrimo laipsnių 
ženklai.

1. Prityrusi skautė 
dėvi įstrižai iš kairės pusės 
viršutinio bliuzės kišenėlio 
mėlynų (vosilkinę) juostelę 
l/2 cm. pločio.

2. Tėvynės duktė— 
dėvi tokių pat juostelę ir 
iš dešinės kišenėlės pusės.
Pareigų ėjimo ženklai.

1. Draugininkė dėvi 
ant viršutinio kišenėlio mė
lynos (vosilkinės) spalvos 
triaampyje auksu išsiūtų 
raidę „D“.

2. Skiltininkė tokia
me pat trikampyje nešioja 
auksų išsiūtų raidę „S".

Jūrų skautų 
uniforma.

Jūrų skautų uniformų dėvi 
jūrų skautai, vairininkai ir 

valtininkai.
1. Kepurė.
Žieminė kepurė angli

ško pavyzdžio, siuvama iš 
tamsiai mėlyne s gelumbės. 
Lankelis 4 cent, aukščio. 

Kepurės dugnas plokščias ir pb 4-centim. 
atsikišęs nuo lankelio. Lankelis apjuostas 
juodu lygiu kaspinu, 3,5 cm- pločio. Kaspine 
išrašyta: jūrų skautas. Raidžių spalva 
auksinė; jų aukštis 2,5 cm ; plotis 1 cm.; tarp 
raidžių tarpas 0,25 cm. Kairiame lankelio 
šone iš jį juosiančio kaspine padaryta 8 cm 
ilgio kokarda. Iš po kokardos kabo du to'pat 
kaspino galu 4 ir 6 cm- ilgio Kepurė kieta 
— su spyruokle.

Vasarinė kepurė U. S. A. .pavyzdžio 
pagaminta iš balto brezento.

2. Marškiniai.
Ž eminiai marškiniai ■ mėlynos,' gerai 

skalbiamos, vilnonės medžiagos U.S.A, jū
reivių tipo. Marškiniai tiek teplatūs, kad juos 
galima būtų nusivilkti; beveik aptempia 
kūnų. Apikaklė ir viršutinė marškinių dalis 
dvilinkos medžiagos. Siūlė pasibaigia kam
pais ant krūtinės ir nugaros. Priešakinis 
kampas ats'einalies krūtinės duobute. Kaklo 
iškirpimas trikampas 10 cm. ilgio skaitant 
nuo kaklo pradžios jis pasibaigia kiek •< p va
liai Apikaklė atversta. Kada ji laisvai kabo 
jos kampai turi būti ties to pat nuogo žmo- 
gaus pažastimis.* Viršutinė (matomoji) api
kaklės dalis prisiūta prie apatinės marškinių, 
krūtinės dalies paprasta siūle.- Tos pat api- 
kaklės apatinė (nematomoji) dalis prisiūta 
dviguba siūle prie viršutinės marš, krūtines 
dalies. Apikaklės ir marškinių apatinės dalys 
tos pat, kaip ir marškiniai, medžiagos. 
Apikaklė apvadžiota dviem baltom 0,5 cm.

pločio juostelėm. Jų nuotolis nuo apikaklės krašto 3/a cm. Tarpas 
tarp juostų 0,?5 cm. Apikaklės kampuose, po 5 cm. nuo abiejų 
kraštų, išsiuvama 1,5 cm. skersmens balta penkiakampe žvaigždutė.

Marškinių kairiojoje 
krūtinės pusėje įkirpta 8 cm. 
ilgio kišenė. V’sos marški
nių siūlės dvigubos. Marš
kinių šoninės siūlės apačioje 
padaryta {kirpimai po 7,5 
cm. ilgio, suveržiami virvute, 
pernerta per 4 skylutes. 
Rankovės įsiuvamos tokio 
aukštumo kaip marškiniuose 
(raktiniuos). Kairiosios ran
kovės siūlėn įsiuvamas 
spalvotas (laivo spalvos) 
kantas 4 mm. skersmens. 
Rankovės baigiamos man- 
kietais, užsegamais dviem 
juodom sagom. Viršutinis 
mankieto kraštas taip pat 
apsiūlėtas kaspinais, kaip ir 
apikaklė. 4 cm. aukščiau 
krDt'nės siūlės kampo pri
siuvama 7 cm. ilgio ir 2 cm. 
pločio marškinių medžiagos 
juostelė, per kurių perve
riama vienas kaklaryšio 
galas, kad jis stovėtų vietoje. 
Kaklaryšis juodos kiek ga
lima plonos medžiagos 100X 
100 cm. Jis rišamas visad 
geruoju mazgu.

Marškinių ilgis iki 
tarpukojo.

Vasarai, griežtai to 
pat pavyzdžio, baltos storos 
«čortova koža» medžiagos 
marškiniai. Apikaklės ma
tomoji pusė mėlynos, plauna
mos, vilnonės medžiagos su 
baltom juostelėm ir- žvaigž
dėm. Apikaklės apatinė 
dalis baltos (marškinių) me
džiagos. Mankietai taip pat 
mėlyni baltom- juostom ap
vedžioti- Po abiejais marš
kiniais dėvima nerti, dekol
tuoti, smarkiai iškirptom, 
rankovėm balti marškiniai.
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3. Kelnės.
Žieminės kelnės U.S.A, jūreivių tipo Siuvamos iš mėlynos, 

tokios pat, kaip marškiniai, medžiagos, užsegamos prieky 13 sagų. 
Atlapo ilgis 25 cm. (viršutinės briaunos), o šonai sulig žmogaus 
ūgiu. Atlapo viršutinė briauna turi būti 5 cm. žem:au kelių viršų* 
tinės briaunos Jo šoninės briaunos pasibaigia šoninėse kelių siūlėse 
toje vietoje, kur sulenkiama koja. Po atlapu, ant juostos dvi kišenės* 
Kelnės sujuosiamos paprastu rudu ar juodu di-žu. Diržui įverti pri
siuvama 6 medžiaginės kilpelės. Po 10 cm užpakalin nuo kiekvie
nos šoninės siūlės padaryta {kirpimai, pro kuriuos įveriamas diržas- 
Pačiame kelnių užpakalyje padarytas trikampis 10 cm. iškirpimas, 
kurio šonuose padaryta po 5 skylutes mėlynai virvutei įverti. Tai 
vartojama kelnėms susiaurinti.

Kelnės plačios, apačioje 160 cm. Vyrui kelnių plotis 27 cm., 
o aukštesniam po 1 cm. daugiau kiekvieniem 3 ūgio cm.

Kelnės pradeda platėti nuo pat viršaus ir eina apačion tiesio
mis linijomis (be jokių paplatinimų ar susiaurinimų). Kelnės turi 
būti tiek ilgos, kad uždengtų batų virvutes. bet negali nudribti. 
Apatinė kelnių briauna tiesi.

Vasarinės kelnės baltos iš «čortovos kožos*. Jų užsegimas 
toks, kaip civilių kelnių. Apačioje 3 mis cm. plačiau.

Laipsnių ir pareigų ženklai.
Visi turintieji teisės dėvėti jūrų skautų uniformų, bet neturin

tieji vadovo laipsnio, dešinėje rankovėje turi išsiūtų baltų skautiškų 
lelijų. Po lelija kaspinėlis su parašu «B u d ė k!*, išsiūtu mėlynais 
siūlais. Lelijos aukštis 5 cm., kartu su kaspinėliu 8 cm. (po kas
pinėliu kaba mazgeb’s)

La'psniai žymimi baltai išsiuvinėtomis, trikampėmis žvaigždu
tėmis 1,5 cm. skersmeiyje. Už pirmų (žemiausį) laipsnį — viena 
virš lelijos; už antrų—dvi, lelijos šonuose; už trečių — trys, šonuose 
ir viršuje. Žvaigždės siuvamos trikampio viršūnėse (viršūnėje žvaigž
dės centras), kurio trik, pagrindinė eina per vidurį lelijos sumi
šime ir turi 8 cm. ilgio, o aukštinė 5 cm

Pareigos žymimos kampais iškirptais iš raudonos (neavietinės) 
gelumbės. Kampas 160° 1 cm. platumo. Kampo vidus per 5 cm. 
nutolęs nuo apatinio lelijos lapelio. Vienas kampas vairininkui; du— 
valtininkui. Tarp kampų 0,5 c. Laipsnių ir pareigų ženklai išsiu
vami ant marškinių medžiagos keturkampio 11X18 cm. Keturkam
pis prisiuvamas ant dešinės renkovės kiek priešaky taip, kad lelijos 
kaspino mazgelis atsieitų ties pat rankos sulenkimu. Žiūrint iš 
priešakio arba iš šono ženklas turi būti matomas visas. Vasarinėje 
uniformoje lelija ir kampai tamsiai mėlyni.

Lelijos ir kampų pavyzdys 3-me brėžiny dukart sumažinti.

Ilgo reiso ženklas.
6,5 cm. skersmens ra'eliukas, apvestas stora ir plona raudonom 

siūlėm. Viduje baltas laivas, žydras dangus ir mėlyna jūra. Už 
kiekvienų sekantį reisų 0,75 cm. virš ženklo užsiuvamas 0,75 cm. 
pločio galiuone kampas 120° kampo, kraštinių ilgis po 3 cm.; 
tarpai tarp kampų 0,25 cm.

Ilgo reiso ženklas siuvamas ant kairės rankovės 13 cm. nuo 
spalvotosios siūlės, pusiau prieky, pusiau šone.

Specialybių ženklai marškinių spalvos 3 cm. skersmens. Mė
lynoje uniformoje ženklai išsiuvinėti gražia raudona spalva (zinno- 
ber; kraujo spalva). Baltoje uniformoje ženklai išsiūti tamsiai mė
lynais (tokiais, kaip apikaklė) siūlais.

Specialybių ženklai s’uvami po tris eilėje, pradedant nuo apa
čios, pirmieji ženklai 5 cm. atstu nuo mankieto viršaus. Tarpas 
tarp jų po 0,5 cm. Jei tik du ženklu—tarpas 3,5 cm.

II. Jaunesnio vado uniforma.
Jaunesnio vado uniformų dėvi būrininkai, draugininkai ir kiti, 

neturintieji vyresnio vado, t. y. jūų paskautininko ir skautininko 
laipsnių, bet tik jur. sk. (I, II, III,) laipsnius, o užimantieji vyresnio
jo vado pareigas.

1. Kepurė.
Jachtmano kepurė mėlynos gelumbės, su stogeliu. Lankelis 5 

cm. aukščio, apjuostas juodu drūžiuotu (tik be gėlių) išilgai, 4,5 cm. 
pločio kaspinu. Kepurės viršus kietas, bet nesmailais šonais. Vir
šaus aukštis — 5 cm. p'ieky ir 2,5 cm užpakaly. Stogelis lakiruotos 
odos, apsiūtais oda kraštais, 5 cm. atsikišęs nuo lankelio ir su ke
purės prietikiu sudaro 3G° kampų Viršuj stogelio prisegamas laki

ruotos odos diržiukas su sagtele. Jo galuose (ties stogelio kampais) 
įsiuvamos baltos inkaruotos sagos.

Kepurės priešaky įsegamas jūrų skautų ženkliukas mėlyname 
gelumbiniame elipse. Elipsas turi būti platesnis iš visų pusių už 
ženklelį po 0,5 cm. Ženklelis siuvamas taip, kad jo vienas trečda
lis būtų ant lankelio, o du ant kepurės viršaus.

Vasaros metu kepurės viršus pakeičiamas baltu pasiūtu iš 
«čortovos kožos*.

2. Kurtkė.
Mėlynos (tiktai tamsios) medžiagos kurtkė, užsegama C-iom 

inkaruotom sidabro sagom (kiekviename bo*te po 3). Kurtkės šoni
nės siūlės per 7,5 cm. nuo apačios nesusiūtos Prie mankietų dvi 
mažos sidabr. sagutės su inkarais. Kairėje krūtinės pusėj maža kiše
naitė, apačioje—šonuose dvi su dangčiukais. Po kiirtke dėvimi balti 
marškiniai su dviguba apikaklė ir po ja parišama tamsiai mėlyna 
kaklaraištė.

3. Kelnės
Tokios pat medžiagos, kaip kurtkė. Geriausiai tinka smokin- 

ginių kelnių fasonas. Be jokio «kliošo» paprastai užsegamos, be 
mankietų.

Vasaros metu to pat pasiuvimo baltos (ne gelsvos) kelnės. 
Geriausiai tinka «čortova koža». Prie baltų kelnių būtinai balti 
pusbačiai.

Laipsnių ir pareigų ženklai.
Laipsniai (I, II, III) žymimi taip pat, kaip pas jūrų skautus 

lelija ir žvaigždutės. Lelija ir žvaigždutės tokioje pat proporcijoje 
ir ten pat siuvamos kaip ir pas jūrų skaitus.

Pereigos žym’mos kampais: būrininkas — trys kampai, drau
gininkas (laivo vadas) — keturi. Kampai tokie pat, kaip pas jūrų 
skautus, aiškios raudonos spalvos.

III. Vyresniųjų vadų uniforma.
1. Kepurė.

Tokia pat, kaip pas jaunesniuosius, vadus tik lakiruotas dirže
lis pakeičiamas 0,5 cm. plonesnių — vieno cm. sidabriniu galionu, 
prisiūtu prie odinio dirželio, kad jį galima būtų nuleisti žemyn po 
smakru. Elipsas, kur įsegtas ženkliukas, apvestas sidabriniu siūlu 
4 cm. skersmens.

2. Mundurą?.
Mėlynas, toks pat, kaip pas jaunesniuosius vadus. Dėvimas 

vasaros ir žiemos metu.
3 Kelnės.

Žieminės ir vasarinės kelnės tokios pat, kaip pas jaunesniuo
sius vadus.

Laipsniai ir pareigos.
Pareigos žymimos baltais galio.iais, apsiuvamais apie rankovę, 

8 cm. nuo apačios. Galionai yra trijų rūšių: <'plonas* — 0,5 cm., 
•vidutinis* — 1 cm.; <storas» — 2 cm. pločio. Tarp galionų tar
pai 0,25 cm. Galionų skaičius ir plotis skirstomas taip:

1) Būrininkas — vienas vidutinis.
2) Draugininkas — du vidutiniu.
3) Eskadros vadas — trys vidutiniai.
4) Jūrų skautų štabo narys —> vidutinis, plonas vidutinis.
5) Jūrų skautų vadas — storas ir vidutinis.
Vadų laipsniai yra šturmano (paskautininko) ir kapitono 

(skautininko).
Šturmanas. Viršum pareigų žyminčio galiono balta skautiš

ka lelijėlė išsiuvinėta sidabro siūlais. Lelijėlė tokio pat tipo kaip 
ir pas jūreivius. Jos aukštis, kartu su kaspinu 4 cm. aukščio. Siu
vama 1 cm. aukščiau pareigos galiono, pačiame viduryje. Šonuose 
dvi penkiakampės žvaigždutės 1,5 cm. skersmens.

Kapitonas. Prie šturmano ženklo pridedama dar viena 
žvaigždė viršum lelijos. Visos trys žvaigždės kartu sudaro trikampį, 
kurio pagrindinė eina 0,75 cm. į viršų nuo lelijos apačios ir turi 
5,9 cm. ilgio, aukštinė 4,5 cm.

Ilgo reiso ženklas toks pat, kaip jūrų skautams ir siuvamas 
ten pat.

Ilgo reiso ir specialybių ženklai vienodi vadams ir jūreiviams- 
Jurų skautų uniformoje vartojamos tik šios spalvos: mėlyna 

balta, juoda, skaisčiai (tik ne per šviesiai) raudona ir sidabrinė.
Metų žvaigždutės išimamos iš uniforminių ženklų tarpo.

SKAUTŲ KRONIKA.
Vilnius.

SUKAKTUVĖS. Š. m. vasario mėn. 16 dieną 
sukako dveji metai nuo įsikūrimo lietuvių skautų 
•Gedimino* dr-vės Vilniuje. Per tuos dvejus metus 

vilniečiams teko kovoti su lenkų pasiprešinimu, Įvai
riausiais varžymais, trukdymais dirbant skautišką ir 
tautiškąjį darbą. Mūsų broliai vilniečiai veiklaus, 
energingo draugininko P. Žižmaro vadovaujami, per
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tuos du metu pasiekė to, kad jų organizacija pripa
žinta legale. Per vargus ir pasiryžimą daug pa
siekta. Juo iškilmingesnių ūpu buvo suruošta su* 
kaktųvėms paminėti vasario 16 d. iškilminga sueiga, 
kurioj atsilankė ir skautų tėvai, mokytojai, visuome, 
nės darbuotojai.

Sueigą pradėjo dr-kas, skaitęs pranešimą apie 
dr-vės įsikūrimą, gyvavimą ir dabartinį stovį. Iš pra
nešimo paaiškėjo kiek daug okupuotoj Vilnijoj yra 
pasiryžusių jaunuolių, lietuvybės idėjai skleisti darbi
ninkų. Dr-vę sveikino Laikinojo Komiteto pirminin
kas, Centro Komitetas, studentų sąjunga ir mokinių 
kuopos.

LOTERIJA. Šiemet «Gedimino» dr-vė suruošė 
didelę loteriją, kurios dovanos: radio priimtuvai, foto 
aparatai, suomių peiliai ir t. t. Pelnas skiriamas 
vasaros stovyklai, būtent: Lietuvos didžiajai stovyk
lai, į kurią vilniečiai žada vykti pilnai pasirengę. 
Puikus pavyzdys!

EKSKURSIJA. Velykų švenčių laiku keli 
skautai su skiltininku Kriveliu pasiryžo pereiti 250 
klm. Keliauja Rudnikų giriomis Lydos link. Kaip 
matome, vilniečiai yra užsigrūdinę sportininkai.

PAGALIAU. Po ilgų vargų 
šiomis dienomis «Gedimino» dr vė 
gavo sau beveik miesto centre (Di
džioji g-vė 12 Nr.) būklą, nes kaip ir 
visur pas mus, o tuo labiau Vilniuje, 
joks rimtesnis darbas be savo būklo 
nėra įmanomas. Vilniečiai tuo rei
kalu pralenkė daugelį mūsų, galinčių 
visai laisvai veikti, dr-vių.

Vyr. Stabas.
SUSIDOMĖJO VILKIUKAIS. 

Vilkiukų, paukštyčių skyrius vadės 
pranešimu, į skyriaus išle'stą atsi
šaukimą atsakė daugiau 50 pradžios 
mokyklų mokytojų. Jie pasiryžę įkurti 
savo mokyklose vilkiukų—paukštyčių 
būrelius. Tuo tarpu reikalauja informacijų, įstatų, 
patarimų. Skyrius smarkiai dirba, kad reikalaują 
inJOjmacijų mokytojai būtų kuo greičiausiai patenkinti 
ir galėtų pradėti taip naudingą mūsų tautai darbą.

Klaipėda.

PAVASARIO DARBAI. Klaipėdos budžių 
draugovė per žiemą savo veikimo kaip ir neparodė, 
nes tai yra tokia draugovė kuri tik vasara savo 
darbą išplečia ir tikrą veikimą teparodo. Budžių 
draugovė turi savo nuosavą laivą.

Jų laivas «Budys», kaip ir visi kiti panašaus 
tipo laivai, žiemą buvo nejudinamas Bet, pavasa
riui išaušus ir atšilus orui, «Budys» vėl pabudo iš 
ilgo miego. Vėl viskas sunešta laivan ir jis paruoš
ta^ plaukyti.

Š. m. balandžio mėn. 7 d. 8 vai. ryto visi budžiai 
susirinko laivan ir dirbo iki 16 vai. Darbui vado
vavo draugininkas K. Plonaitis, nes laive darbas 
ne toks, kad būtų galima jį dirbti be vadovybės. 
Laive viskas taip turi būti sudėta, kad išvažiavus į 
iūrą, nereiktų klausinėti, kur yra tas ar kitas daiktas 
Todėl visi budžiai stengėsi, draugininko vadovauja
mi. laivą sutvarkyti taip, kad po kelių dienų jis 
galėtų išvykti jūron.

Ir tikrai, balandžio mėn. 15 d. 9 vai. ryto «Bu
dys* leidosi jūron.

PIRMOJI KELIONĖ. Tai buvo pirmoji šiais 
metais kelionė jūron. Gi jūra buvo^ gana rami, tik 

Vilnius. Gedimino pilis.

dar siūbavo nuo nesenai praėjusios audros. Oras 
buvo gražus — saulėta, nešalta. Upas geras. Pa
plauktas apie pusantros valandos, draugininkas davė 
ženklą visiems susirinkti kajutėn. Visi, išskyrus 
einančius sargybą ir vairininką, susirinko. Draugi
ninkas paskirstė visą laivo įgulą į vachtas. Kiek
viena vachta susideda iš trijų budžių, neskaitant ka
pitono ir virėjo. Paskui buvo paskaitytas statutas 
kurio kiekvienas, esąs laive, budys privalo prisilai- 
laikyti. Nesilaikančius statuto nuostatų, kapitonas 
gali bausti.

RUOŠIAMASI TOLIMOMS KELIONĖMS. 
Pasitarus smulkesniais einamaisiais draugovės reika
lais, nutarta energingai ruoštis prie svarbios kelionės, 
kuri manoma padaryti dar šią vasarą. Manoma va
žiuoti Danijon, Švedijon ir dar kitur. Kiekvienas 
budys stropiai lavinasi jūrininkystėje, kad, ištikus 
audrai, nereikėtų drebėti. Prieš didžiąją kelionę 
nutarta padaryti ir keletą mažesnių: — į Liepojų, 
Rygą ir kt.

POILSIS. Po pasitarimo visi išsipylė palubėn. 
Visi linksmai šūkavo, krėtė šposus, kurių, bendrai 
jūrininkams nestinga. Toli jūroje matėsi šėlstančios 

jūros bangos, į kurias praeitais metais 
«Budys» nekartą buvo patekęs. Apie 
14 vai. «Budys» vėl ramiai ilsėjosi 
«Uosto Darbų Valdybos* uoste.

Budys.
Kauno Tuntas.

IŠKILMINGA ŠV. JURGIO 
ŠVENTĖ. Gražus, saulėtas sekma
dienio rytas. Rotušės linkui skubiai 
nužingsniavo skaitlingi būriai skautų. 
11 vai. prasidėjo Jėzuitų bažnyčioj 
pamaldos. Iškilmėms pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. Usaris. Po pa
maldų skautės-tai susirinko Baltosios 
Gulbės salėj. Žymi dauguma skau- 
čių-tų uniformuoti. Salėj matėsi Kau

no Tuntininkas p. A. Žmuidzinavičius, Vyriausias 
Sktn. major. Kalmatavičius, Kauno Komendantas 
maj Saladžius skautams remti Dr-jos atstovai, skautų 
tėvai, Vyr. Štabo nariai, daug studentų skautų ir 
šiaip skautais susidomavusios publikos.

LINKĖJIMAI, SVEIKINIMAI IR OVACIJOS. 
Iškilmingą posėdį linksma kalba atidaro Tuntininkas 
Sveikindamas skautus, džiaugiasi pavasariu, nes jau 
greit galima bus daryti iškilos, stovyklos, pasivaikš
čiojimai. Linki skautams pasiekti užsibriežtų tikslų, 
ragina visur ir visada būti tikrais skautais. Iškilmių 
proga, trumpai sveikina Vyriausias Skautininkas. 
Kauno Komendantas maj. Saladžius nori skautus ma
tyti geriausių tėvynės gynėjų eilėse. Po jo sveikina 
skautams remti dr-jos atstovas.

Kalbėtojams keliamos nepaprastos ovacijos.

IŠKILMINGAS VĖLIAVOS ĮTEIKIMAS. VASI- 
LIAUSKAS—TUNTO GARBĖS'SKAUTAS. ĮŽO
DIS. Tuntininkas džiaugiasi, kad skautų eilės tankėja. 
Parodo išsirikiavusią dr-vę, kuri laukia jos pašventi
mo — vėliavos įteikimo. Prie estrados prisiartino 
dr-kas ir du skautai. «Ramiai. Didysis saliutas* — 
pasigirdo Tunto adjutanto psktn. A. Gabrėno balsas. 
Draugininkas priklaupia. Paduodamas vėliavą Tun
tininkas ragina dr-vę ją gerbti, saugoti. Bubnui. 
pritariant vėliava nešiojama apie salę prieš dr-ves. 
Skautui Vasiliauskui atrišamas kaspinų mazgelis. 
Jis tunto garbės skautas! Įžodį duoda daug
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skautų-čių. Tuntininkas juos sveikina. Garbės skau
tui ir davusiems įžodį vėl garsūs «valio».

Šventė baigiama: gražiomis 1-os «Birūtės» skau
čių dainomis, skaučių deklamacijomis, plastika ir 
bendrais žaidimai. Geriausia nuotaika išsiskirstyta 
namo.

KAUNAS. Aukštesniojoj technikos mokykloj 
iki šių metų nebuvo susiorganizavusių skautų. Ne- 
persenai įsikūrė skiltis, kuri nuo pat pradžios pra
dėjo smarkiai dirbti. Dabar joj yra 12 skautų. 
Greitu laiku manoma steigti dr-vę. Šiuo tarpu rū
pestingai ruošiamąsi stovyklai. J. V — r a s. 

Visi i Lietuvos Didžiąją
Stovyklą!

IŠVAŽIAVO į VENGRIJĄ. Balandžio mėn. 
26 dieną 16 vai. 6 min. į tarptautinę ;skaučių^konfe- 
renciją Lietuvos skautėms at
stovauti išvažiavo psktn. E. 
Barščiauskaitė ir psktn. O. 
Masiulytė. Be to, važiuoda
mos į Vengriją pro Prahą, 
specialiai «Skautų Aido» rei
kalais apsilankys «Skaut Ju- 
nak» redacijoj. «Skautų Ai
das* mano, kad jau sekan
čiame numery tilps daug įdo
mių žinučių tiek iš kelionės į 
Vengriją, tie ir iš konferenci
jos darbų. Paskautininkės 
Vengrijoj išbus apie 3 savaites.

Šiauliai.
RANKDARBIŲ PARO

DA. Š. m. balandžio mėn. 
14 ir 15 dieną įvyksta skautų^ 
čių rankdarbių paroda. Pa
roda žada būti gausi ekspo
natais. Skautai susirūpinę, kad 
ji būtų įdomi ne tik jiems, 
bet ir plačiajai visuomenei.

GRAŽIAI BENDRADARBIAUJA. Joniškėlyje 
skautai susikūrė ne per senai. Pirmąjį skautų būrį 
suorganizavo vidurinės mokyki, mokytojas p. Rač
kauskas. Su juo esame darę daug įdomių ekskursijų. 
Pernai net iš Kauno pėsti grįžome! Tai buvo įdomi, 
pilna~ nuotykių kelionė.

Šiemet skautų skaičius padidėjo. Yra dvi mer
gaičių ir berniukų dr vės. Pavasariui užstojus, skautų 
ūpas toks geras, kad manoma daug kas nuveikti. 
Pažymėtina, kad joniškėliečiai skautai broliškai su
gyvena ir bendradarbiauja su linkuviečiais ir pasva
liečiais skautais—savo artimiausiais kaimynais.

GERAS UPAS. Neturėdami savo buto susi
rinkimus darėme gimnazijoje. Tas labai trukdė darbą. 
Tačiau nuo skiepimo skautijos idėjų visuomenėje 
buto stoka negalėjo mūsų atbaidyti. Orui sušilus ir 
skautų skaičiui padidėjus, pradedame dirbti ore ir 
smarkiai ruošiamės prie 10 metų skautų įsikūrimo 
paminėjimo. L i n k u v i e t i s.

Panevėžys.
PASIKALBĖJIMAS SU PANEVĖŽIO RAJO

NO SKAUTŲ TUNTININKU. Baigdamas Velykų 
atostogas, nutariau užvažiuoti- j Panevėžį. Šiaulių 

stoty sutikau vieną «Skautų Aido* redaktorių, kuris 
pasisakius, kad vykstu į Panevėžį, pavedė padaryti 
«interviu» Panevėžio tuntininkui.

Panevėžio tuntas 1927 m. rudenį sudarė metinį 
darbų planą, todėl tiek žiemos metu, tiek ir atėjus 
pavasariui, dairytis netenka — viskas yra numatyta- 
tik dirbk. Dirbti tuntas gali ir moka. Paramos 
turi pakankamai. Visuomenė skautais ir jų darbais 
domisi, kas ir kuo gali padėti niekumet neatsisako. 
Patys skautai savo organizacijos reikalais stropiai 
rūpinasi. Darbas, kiek pamačiau, sekasi gerai. Opių 
reikalų daug, bet sėkmingai visi sutvarkyti. Visą 
laiką buvo jaučiama didelė jaunesniųjų vadų stoka. 
Šį reikalą tunto štabas sutvarkė šiaip*, rudenį orga
nizavo kursus skiltininkams ruošti. Kursuose be pa
skaitų, kurias laiko kviesti asmenys ir patys skautai, 
daromi praktikos užsiėmimai bute ir lauke. Sušilus 
orui, kursai ketina suruošti pavyzdinių iškilų ir sto
vyklų. Kursams vadovauja gabus skautas vytis vyr, 
skilt. Jurgutis Vytautas. Pagilinti skautams žinias ir 

supažindinti visuomenę su 
skautų idealogija, veikia at
skiri kursai. Šiuose kursuose 
iki šiol daugiausia paskaitų 
laikė p. Mičiulis, p. dr. Ru* 
daitis, kun. Liepinis ir toliau 
yra pasižadėjęs skaityti kun. 
Lindė (Dobilas). Šiuos kursus 
lanko visi skautai ir prijaučian
tieji. Kursams vadovauja vyr. 
skilt. Stankūnas Domas. Abie
jų kursų organizavimu ir lai
kymusi rūpinasi mokslo - lite
ratūros skyrius. Prie tunto 
štabo veikia dar šie skyriai: 
vilkiukų, mergaičių ir sporto 
skyriai. Skyriai savo darbo 
sryty leidžia aplinkraščius, ir 
veda susirašinėjimą su viso
mis draugovėmis. Veikliau
sias—mokslo - literatūros sky
rius. Be aukščiau minėtų darbų 
šis skyrius leidžia spausdintą 
«Skautų Zodį» (vienuoliktas

Nr. jau paruoštas ir išeis į pasaulį gegužės mėn. pir
momis dienomis), organizuoja tunto knygynėlį, renka 
tunto albumui fotografijas*), turi paskirtus mokslo 
žiniomis stipresnius asmenis, kurie padeda silpnes
niems skautams mokytis.

Visos tuntos draugovės dabar ruošiasi tautos 
šventės iškilmėms.

Gegužės mėn. pabaigoje ar birželio mėn. pra
džioje tuntas ruošia didelę skautų rankdarbių pa
rodą. Dalyvaus visos rajono draugovės. Ši paroda 
bus iš eilės jau trečioji. Numatoma, kad paroda, 
bus labai turtinga, nes skautai jau dabar turi daug 
eksponatų.

Birželio mėn. pabaigoje tuntas ruošia Anykščių 
apylinkėje 10-ties dienų stovyklą. Stovykloje nori 
dalyvauti daug skautų iš visų draugovių. Neturtin
giems skautams vykstant į stovyklą ketinama duoti 
pašalpa. Stovyklai programa jau numatyta. Orga
nizavimu rūpinasi skautai vyčiai. Ši stovykla bus 
kaip ir pasiruošimas prieš vykstant į visos Lietuvos 
skautų stovyklą. į didžiąją jubiliejinę stovyklą Kau-

♦) Pageidautina, kad Panevėžio tuntas atsiųstų naujesnių ir 
įdomesnių «Sk. Aido* redakcijai. Red.
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nan vyks daug skautų ir skaučių. Visi pasiryžę 
vykti su visa uniforma.

Rajono draugovės veikia gerai. Kai kurios ima 
lenkti net Panevėžio miesto draugoves, nors šių vei* 
kimo sąlygos ir geresnės. Tunto štabas rajono draugo
vėms padėti siuntinėja instruktorius. Paskutiniu laiku 
suvienodinta visų draugovių knygų vedimo tvarka.

Gaila, neturėjau progos pamatyti tunto štabo 
būklo. Kiek supratau iš pasakojimų tunto štabo 
būklas įrengtas gerai: tenai daromi posėdžiai, laiko
mos knygos, albumai. Visokios diagramos, paveik
slai, vėliavos puošia sienas.

Daug dar pasakojo Panevėžio tuntininkas, bet 
kur čia viską surašysi!

Sėkmingo darbo broliams panevėžiečiams!
Skautininkas St. Z-tis.

Redakcijos pastaba. Pažymime, kad ši 
korespondencija savo aiškumu, konkretumu, tikslumu 
gali būti pageidaujamų «Skautų Aidui* korespon
dencijų pavyzdžiu.

Mažeikiai.
Š. m. balandžio mėn. 21 d. «ZiviIės» dr-vė ir 

atsk. «Gandrų» skiltis gimnazijos salėj surengė šei* 
myninį vakarą. Pelnas paskirtas vykti į Lietuvos 
skautų stovyklą.

Sekmadienj balandžio mėn. 22 d. «Zivilės» dr-vė 
ir atsk. «Gandrų» skiltis linksmai atšventė šv. Jurgio 
šventę. Ilgesys.

RUOŠIASI DALYVAUTI STOVYKLOJ. Ma
žeikiuose veikia dvi draugovės: l oji pasiruošusi lai-

Visiems, visiems, visiems!
arba

Kaip mes visi turime dirbti, kad „Skautų Ai
das“ būtų įdomus, plačiai paskleistas, gausiai 

įliustruotas ir pasidarytų mėnesinis?
Bendradarbiai. Visi paskirtuoju laiku 

stengiasi parašyti straipsnių, korespondencijų ir t. t., 
žinodami, kad vėlindamiesi jie deda visas pastangas 
•Skautų Aidui* suvėlinti. Rašo trumpai, vienoj po
pieriaus lapo pusėj ir, kiek galima, Įdomiau. Priima
mi ir ilgesni raštai, tačiau — ilgesnius raštus pa
prastai daug sunkiau įdomiai parašyti. Ateity, norė
dami «Skautų Aidą* leisti mėnesinį, iš anksto turime 
parinkti nuolatinį rašytojų bendradarbių kadrą. To
dėl, visi mūsų skaitytojai, kas jaučiasi norįs, galįs 
rašyti, teiškerpa žemiau dedamą iškarpą ir prisiunčia 
ją Redakcijai.
Iškirpti! Iškirpti!

Norėdamas būti «Skautų Aido* bendradarbiu, 
aš...................................................................... skautiš-

(pavardė ir vardas)
kai pasižadu be jokių paraginimų Redakcijos pas
kirtu laiku siųsti jai medžiagą.

Prašau laikyti mane «Skautų Aido* nuolatiniu 
bendradarbiu.

Parašas:...................................
Adresas:
Neapsvarsięs nežadėk, o pažadėjęs ištesėk! Gali 

pasitaikyti, kad ne visi dalykėliai, del įvairių kliūčių, 
tilps. Nelaikyk tai blogu. Kartais ir geriausieji raš
tai nepritaikomi momentui arba laikraščio išdirbtam 
planui. Visiems bendradarbiams veltui siuntinėsim 
•Skautų Aidą* ir iš anksto pranešinėsim rašytinas 
temas.

kyti į II-jį patyrimo laipsnį, II-ji — į III-jį.
Laukiama egzaminų ir stovyklos. Be to, mažei

kiečiai mano dalyvauti ir žemaičių stovykloj.
Utena.

MAZGŲ RIŠIMO KONKURSAS. Dr. Basa 
navičiaus dr vėje š. m. kovo m. 17 d. įvyko mazgų 
rišimo konkursas, kuriame dalyvavo visi dr-vės skau
tai. Rišta 5 mazgai: tikrasis, žvejų, piemens, pagal
bos ir slankiojanti kilpa. Konkursą laimėjo: «Sakalų» 
skilties paskiltininkas psklt. V. Apeikis, ir •Ba
landžių* skilties skautas A. Lelėnas. Pirmasis su
rišo per 21, antrasis—per 24 sekundes.

Draugininkas.

Skautai užsieniuose.
ŠIAIS METAIS LATVIJOS SKAUTAI ŠVEN

ČIA, kaip ir mes 10 metų sukaktuves Numatyta suruošti 
tautinę Jamboree. į kurią pakviesti ir Lietuvos skautai.

PRIE BELGRADO PIETŲ SLAVAI skautai 
liepos mėnesyje atidaro savo tautinę stovyklą.

VIENAS AMERIKIEČIŲ MOKSLININKAS 
KELIAUTOJAS PUTNAM pasiūlė paimti su savim 
į Pietų Afriką skautus: 13ya ir 15 metų. Jie 
turi būti sveiki, išlaikę į skautų patyrimo 1-ąjį laipsnį 
ir turėti draugininko rekomendaciją, kad jie vykdo 
skautų įstatymus.

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE 
per baisų viesulą, kuris nuteriojo Saint-Louis sr tį, 
4000 skautų sudarę gelbėjimo būrį, padėjo nukentė- 
jusiems. Tarp kitko Mafekingo skautų pavyzdžiu, 
jie įsteigė skautų aptarnaujamą paštą.

Platintojai. Tol, kol skautai laiku neatsily
gins už siunčiamą jiems numerį, t. y. tol, kol «Skautų 
Aidas* nedarys greitesnės apyvartos per dvi savaiti, 
tol reguliarumo iš jo nėra ko laukti. Jis visada vė
luosią. Nusistatykim tad kuo greičiausiai išplatinti 
numerį ir kuo skubiausiai siųsti surinktus pinigus, 
nes kiekviena be reikalo pavėluota diena delsia laik
raščio išėjimą. Iki šiol «Skautų Aidu* nepasitikėta- 
mes pasistengėm padaryti įdomiu, gausiai ilius
truotu ir leidžiam jį, kaip ir pažadėjome, kas pus
antro mėnesio. Nesakykite todėl daugiau, kad «ten», 
Kaune kaiti, jeigu «Skautų Aidas* pasidarytų blo
gesnis ar nebe laiku eitų! Nes tai gali įvykti tik
tai del jūsų pačių kaltės. Pirmojo numerio piniginė 
apyvarta ir dr-vių statistika aiškiai parodė ir rodo, 
kad, jeigu visi ateilygins taip, kaip jau atsilygino, tai 
«Sk. Aido* leidimas puikiausiai apsimokėtų. Todėl, 
platintojau, atsimink, kad nuo tavęs, nuo tavo geros 
valios išplatinti prisiųstus numerius ir laiku, Įtai
ku ir dar kartą laiku atsilyginti, be jokių paragi
nimų, už «Skautų Aidą*, priklauso mūsų organas.

Skautai. Jei kiekvienas mūsų pirks vieną 
numerį, tai «Sk. Aidas* galės išeiti dukart didesnis! 
Tuo tarpu dabar jis priverstas labai sunkiai verstis. 
Todėl nupirk, išplatink šį numerį! O jeigu išplatinsi 
net du numerius, tai atsimink, kad esi jau padaręs 
didelį, labai didelį savo laikraščiui gerą darbą. O 
tai taip lengva! Ką tau reiškia išplatinti porą nu
neriu? Juk jis kainuoja tiktai 60 centų. O pats, tik- 
riausai, turi pažįstamų, draugų, kurie mielu noru, 
jei tiktai tu to panorės i, iš tavęs tą vie
ną numerį nupirks.

Padėk platintojui. Sumokėk jam laiku pinigus 
ir tuomet, žiūrėdamas į vis didesnį, įdomesnį 
•Skautų Aidą* galėsi pasakyti: tai mano
darbas.

Leidžia L. S. B. Vys. Skautų Štabas. Atsak. Redaktorius — J. Merkis.
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Vėliausiai gautos žinios.
Telšiai.

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ. Su džiaugsmu šven
tėme šią šventę. Balanožio 22 d. 9 vai. ryto kr 
roj klausėme šv. mišių ir pamokslo. Per mišias skau
tas-ė giedojo solo ir duetą. 4 vai. p. p. susirinkome 
gimnazijoj iškilmingai sueigai. Sueigą pradėjom Tau* 
tos Himnu, kur j griežė mūsų pačių stygų orkestras. 
Po himno kun. Prieiga uskas laikė pašnekės j apie 
šv. Jurgj. Atskira <Gegučių» skiltis suvaidino savo 
sugalvotą dalykėlį. Neatsiliko ir «Lapinai» ir jie vai* 
dino. Stygų orkestras išpildė keletą skautiškų dai
nelių ir kitų dalykėlių Užsibaigus programai visi 
sujudome žaisti.

Reikia pažymėti, kad j kiekvieną šventę oas 
mus atsilanko vis daugiau ir daugiau svečių. Šioj 
šventėj jų buvo daugiausia. G e g u t ė.

Ežerėliai.
JAU DARO IŠKILAS. Kur skautų nėra? Jie 

visuose kampeliuose smarkiai kruta. Ežerėnuose 
skautų dr*vės įsisteigė 1927 m. spalių 27 d. Dabar 
yra dvi veiklios d-vės: mergaičių «Birutės> ir ber
niukų «Vytenio». Š. m. sausio 16—17 d. visos skau
tės ir skautai išlaikė j III-jį skautų patyrimo laipsnį 
egzaminus, o sausio 29 dieną iškilmingai davė įžodį. 
Iškilmėse dalyvavo mokyklos kapelionas ir šiaip pa
lankios skautams visuomenės nemaža svečių. Dabar 
darbas eina normalia vaga. Manoma steigti skautams 

remti dr-jos skyrius, balandžio 29-ai dienai'suruošti 
vakarėlį, o tuo tarpu jau daromos iškilos. g

Vergas.
VILKIUKAI PRADŽIOS MOKYKLOJ. Paliū- 

niškio pradžios mokykloj apie 9 klm. nuo Panevėžio, 
tos mokyklos mokytojas pskt. Daukas 1927 m. 
pradžioj suorganizavo vilkiukų gaują. Vilkiukai 
veikia neblogai. Pernai gegužės mėn. 15 d. unifor
muoti dalyvavo Panevėžy parade. Dabar turi savo 
knygyną, taupomąją kasą, kurioje yra 67 litai, ko- 
peratyvėlį. Buvo surengtas vakarėlis. Jo pelnas pa
skirtas knygoms jsygyti. Senis vilkas žada ir šiemet 
gegužės m- 15 d. nuvesti vilkiukus į Panevėžį.

Senas Vilkas.
Dar galima gauti

VILKIUKŲ ŽENKLIUKAI
Kaina 75 centai.

Kreiptis į Vilkiukų—paukštyčių Skyriaus Vadą. 
Ženkliukai siunčiami ir apdėtu mokesčiu.

DOMĖS!
«Skautų Ąido* Foto—konkursas pratęsiamas iki 

š. m. gegužės mėn. 30 dienos. Redakcija yra gavusi 
daug fotografijų, bet įdomių maža. Todėl dabar nu
sistačiusi laukti pavasariškų. Redakcija.

Pirkite Vilniaus skautu išleistą 1928 metams 
SKAUTIŠKĄ KALENDORĖLĮ 
Kaina 50 centų. Galima gauti ūkio daly.

1928 metų stovyklos štabo

APLINKRAŠTIS 1 Nr.
Sesės skautės ir broliai skautai!
Prieš dešimtį metų mūsų brangioje sostinėje Vil

niuje radosi būrelis jaunuolių, kurie pirmi įskiepijo 
skautybės medį Lietuvoje. Jie lygiai kaip <Gedimi- 

* no sapno vilkas* garsiai sušuko «budėk» ir to šūkio 
aidas nuskambėjo po višą mūsų Tėvynę. Ir šian
dieną jau šimtais jaunų sesių ir brolių kartoja tą patį 
šūkį ir budi įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Mūsų 
jaunos organizacijos gyvenimas turėjo ir sunkių ir 
linksmų, valandėlių, tačiau skautiškas pasiryžimas 
duoda mums progos šįmet švęsti savo dešimties me
tų sukaktuves.

Kaip gi mes švęsime tą mūsų taip didžią šven 
tę? Nejaugi kiekvienas tik sau skirium? Ne, ne! 
Taip didelėje šventėje mes visi turim susijungti į 
vieną bendrą galingą džiaugsmą — į Didžiąją Lietu
vos Škautų Štovyklą. Čia mes gausiai susirinkę gra
žiai ir linksmai kartu praleisim kelias dienas. Tepa- 
matys visuomenė mūsų linksmą nuotaiką, nuoširdų 
broliškumą, o mes daę daugiau džiaugsimės pasisėmę 
tvirto noro ir pasiryžimo tęsti tikrai skautišką gyvenimą.

Taigi sese, broli, būtinai pasiruošk ir aplankyk 
Tavęs laukiančią Didžiąją Stovyklą. Neužmiršk, kad 
jos didumas, nuotaika ir pasiruošimas nuo Tavęs 
priklauso.

Atvykęs neapsivilsi, nes be stovyklos turėsi pro
gos aplankyti antrąją Lietuvos Dainų Šventę ir Že
mės Ūkio ir Pramonės parodą. Taigi pats ruoškis 
ir ragink savo seses, brolius į šią stovyklą!!!

Stovykla prasideda š. m. birželio mėn. 28 d. ir 
tęsiasi ligi liepas mėn. 3 d. imtinai; stovykla bus ruo
šiama Kauno apylinkėse. Pragyvenimas stovykloj 
viena diena apsieis 2 lt. 10 et. — 5 lt. Atvykstan
čios į stovyklą skautų draugovės bei skiltys privalo 
turėti su savim visą stovyklavimo inventorių. Visi 
skautai privalo stengtis būti uniformoje ir griežtai 

laikytis tuo reikalu Vyr. Štabo išleistų taisyklių. 
Skautai neturintieji pilnos skautų uniformos privalo 
turėti paprastą (civilį) kostiumą (nepilnoj uniformoj 
— k. a. ilgos kelnės ir tik skautiški marškiniai bei 
skribėlė— skautai už stovyklos ribų nebus išleidžia
mi, o privalės būti apsirengę arba pilna uniforma ar
ba visai be jos). Ypač stovyklos štabas primena, 
kadskautai atsivežtų su savim palapines, kirvius, kibirus, 
virtuvei inventorių, maudymosi kostiumus (pastaruo
sius galės gauti stovykloj už 3—4 litus) ir t. p. Iš 
savo pusės stovyklos štabas aprūpins skautus šiau
dais, kastuvais, produktais (už pinigus), atgabens 
skautų daiktus iš gelžkelio stoties į stovyklavimo vietą.

Visos skautų-čių draugovės bei atskiros skiltys 
per savo Tuntininkus prisiunčia Stovyklos Štabui 
skautų-čių ir skautininkų-ių sąrašus. Tuntininkai sa
vo rajonų skautus sugrupuoja draugovėmis ir skilti
mis ir praneša kiek atskirų draugovių bei skilčių da
lyvaus stovykloj; praneša palapinių skaičių ir jų dydį. 
Šios žinios privalo būti suteikto ligi birželio mėn. 1 

dienos' Be minimų žinių Stovyklos Štabas prašo 
Tuntininkų iki gegužės 12 d. informuoti jį apie ren
gimąsi stovyklon ir bent apytikriai pranešti dalyvių 
skaičių; taip pat iškelti kilusius klausimus, sumany
mus ir t. t.

Skautai ir skautės stovyklaus atskirai, tačiau 
stovyklos paruošiamasis darbas atliekamas bendrai.

Jei Tuntuose atsirastų skautų-čių, kurie dalyvau
tų Dainos Šventės choruos, tai siunčiant sąrašus pra
šoma tatai pažymėti, Štabas gi iš savo pusės suteiks 
jiems galimybės atlikti šią pareigą.

Visais stovyklos reikalais prašoma kreiptis 
į Stovyklos Viršininką Vyr. skautininką Šenbergą — 
adresu — Kaunas, Laisvės Alėja 20 Nr.

Stovyklos Viršininkas 
Vyr. Skautininkas Šenbergąs.

Skautininkas
Viršininko Adjutantas K. Grigaitis.

k.
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Kloni r Lit a ra din oooooooooooooooooooodSo INcpiiKIlc laUlU, nesužinoję mūsų sumažintu kainų, g 
o o Reikalaukite dykai musų kainoraščio Nr. 23.

Šiomis dienomis laukiama DIDŽIAUSIA SENSACIJA:
RADIO APARATAS BE
LEMPŲ IR BATARĖJŲ
TOLIMOMS STOTIMS PRIIMINĖTI.

o
Pirmoji Lietuvoje radio krautuvė ir klinika.

H. VARHAOMAS
KAUNAS, LAISVĖS AL. 61. TEL. 13-13.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Geriausios pasauly firmos

SALAMANDER
Didelis pasiiinkimas. Pigios kainos. Naujausios mados SOTI*

©@©@© Pavasario ®@©@©
ir vasaros sezonui

© didžiausias pasirinkimas Ponioms ir 
Ponams Įvairiausių angliškų medžiagų.

©

naujausių madų pil
domi specialistų 
priežiūroj.

Didelis pasirinki
mas savo darbo 
gatavų rūbų ir urmo 
kainomis guminių 
ploščių.

Praklikuoiamas išsimokėjimas

K. KUDSftITIS.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
g Kas dar nenusipirko g 
i „srniĮ iiiDinir 1

O ' Tiktai tie, kurie nežino, kad toji O Ow reikalinga kiekvienam skautui
knygelė tekainuoja 75 cnt. W

q Gaunama „Skautu Aidd“ adm. Laisv. Al. 20. q 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

XIII piniginė loterija

Per

.•* Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 1
XIII LOTERIJOS

KLASĖS LOŠIMAS 
bus 1928 m. birželio 4 d. 
visas 5 klases išlošiaml 7000 laimėjimų 

sumoje 486,450 Litų.
l-os Klasės bilietų kaina: 1/4— Lt. 2,50, V’—Lt. 5, lll—Lt< W-

i:

OŽEŠKIENĖS G-VĖ 1 Nr.
(Laisvės Al. kampas) TELEF. 744.

Bilietai parduodami: Lote
rijos Valdyboje, Kaune, Lais* 
vės Alėja 35, pašto įstai
gose Kaune ir provincijoje, 
bankuose ir pas agentus.

Smulkesnių žinių Loterijos 

Valdyba tiekia nemokamai. 
Pareikalavus bilietai siunčia
mi paštu apdėtų mokesniu.

::::@©@@©©©©©©©©©©©©©©© ::

K7 Narkevičiaus ir V. Atkočiūno spaurtuvė Kaune, Maironio g-vė 14. Telef. 13 35 Karo cenzūror leista.

W -
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