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Musų leidiniai.
„Žemaičių skautas“, 

Telšių I „Algimanto“ draugovės 
spausdintas laikraštis Nr. 1. 1928. 
XII.13. Kaina 50 centų.

Štai, turime jau trečią Lietuvoj 
spausdintą skautų laikraštį. Pir
moj vietoj stovi Brolijos organas 
„Sk. Aidas“ po jo eina Panevė
žio tunto leidžiamas „Sk. Žodis“. 
Teko girdėti, kad ir Marijampolės 
tuntas nori spausdintą laikraštį 
leisti. Žinoma, prieš tuntų norus 
leisti spausdintus laikraščius nieko 
negalima turėti prieš, tas rodo, 
tunto skautų gyvumą, energiją, 
žodžiu, tunto dideles pajėgas. Bet 
iš kitos pusės toks skaidymasis 
ne maža ir kenkia. Skautų jėgos 
Lietuvoj nėra per daug gausingos, 
kad galima būtų jas skaldyti. 
Bet deja, tokią išvadą tenka pa
daryti jau vien iš laikraščio pa
vadinimo „Žemaičių Skautas“. 
Vadinasi, šis laikraštis yra pasi
ryžęs jungti tik žemaičius skautus, 
nes jo toks paskyrimas. O tačiau, 
tenka paabejoti, ar vien žemaičių 
skautų pastangomis jis pajėgs 
išsilaikyti? Todėl, atrodo, kad 
jei tos jėgos, kurios aukojamos 
tuntų laikraščių leidimui, būtų bent 
dalinai pevestos Brolijos organui 
išlaikyti, tuomet tam organui ne
tektų skųstis.

Mes turim jau mėnesinį„Skautų 
Aidą“. Kiekvienas skautas jį pri
valo skaityti, jį palaikyti prenu
merata ir straipsniais bei kores
pondencijomis. Visiems skau
tams, be abejo, rūpi, kad „Sk. 
Aidas“ tobulėtų ir visuomet re
guliariai išeitų. O jei dar tunte 
leidžiamas laikraštis, tuomet du 
palaikyti, žinoma, jau skautui yra 
sunku ir net per daug. Todėl 
sveikintinas Vyriausiojo Štabo 
nutarimas, kuris draudžia tuntams 
leisti savo spausdintus laikraščius, 
negavus leidimo iš Vyr. Štabo. 
Vyr. Štabui, paėmus šį reikalą 
tvarkyti, tenka manyti, bus pri
eita tų rezultatų, kuriais pasi
džiaugti galės „Sk. Aidas“ — jis 
eis reguliariai ir nuolat tobulės.

Grįžtant prie „Žemaičių Skau
to“, tenka pasakyti, kad šis 20 
pusi, leidiniukas gražiai išleistas 
ir, nors negausiai, bet vis dėlto 
iliustruotas. Turinys taipogi gra
žiai sutvarkytas: yra ir rimtų 
straipsnių ir gražių, lengvų apy
sakaičių. Be to, korespondencijų 
skyrius mums parodo, kaip že
maičiai skautai kruta. Apskritai 
paėmus, leidinėlis daro neblogo 
įspūdžio, bet, kar kartą tenka 
priminti, kad daug gražiau būtų, 

jei tos jėgos būtų naudojamos 
„Skautų Aidui“ palaikyti. Iš to ir 
pačiai skautybei būtų daug dau
giau naudos. Brolijos organą, 
mes skautai, turim ne tik išlaikyti, 
bet vis tobulinti ir tobulinti.

Skautų kalendorius 
1929 m. Kiekvienas naujasskau- 
tiškas leidinys yra su džiaugsmu 
skautų priimamas irskaitomas. Bet 
ypačtenkadžiaugtis mūsų studentų 
skautų dr-vės aktyvumu: tos dr-vės 
„Lapinų'* skiltis išleido 1929 me
tams „Škautų Kalendorių“. Apie 
jį ir norisi šiek tiek pakalbėti.

Tenka pasakyti, kad kalendo
rius daro malonaus įspūdžio. Pa
togaus formato, su gražiais ža
liais viršeliais, 100 puslapių kny
gutė. Pirmojoj kalendoriaus da-' 
lyje, kiekvieno puslapio viršuj ir 
apačioj, padėti gražūs posakiai, 
paraginimai ir patarimai kas tą 
ar kitą mėnesį reikia dr-vėms, 
skiltims ir atskiriems skautams 
dirbti.

Antra kalendoriaus dalis yra 
pati įdomiausioji. Ji prasideda 
Tautos Himnu ir Skautų Šefo, 
Skautams remti D-jos Pirminin
ko ir Vyriausiojo Skautininko 
fotografijomis. Visame kalendo- 
rėly sutalpinta apie 20 klišių iš 
skautų gyvenimo, neskaitant ke
lionės ženklų, pirmosios pagal
bos pavyzdžių. Be skautų įžo
džio, įstatų, papročių, plačiai api
budintas skautų atsiradimas bend
rai ir Lietuvos skautų istorija 
ypatingai. Abiejuose straipsne
liuose įdėtos skautų įkūrėjo ir 
Lietuvos skautų įsteigėjo fotogra
fijos. Taipogi nepamiršta gra
žiais trumpais straipsneliais api
budinti skautuos visas tris šakas. 
Toliau seka specialesni straips
neliai apie skautų klubus, apie 
stovyklą, apie lazdos vartojimo 
būdus, mazgus, pirmąją pagalbą, 
kejionės ženklus ir t. t. Kalen- 
dorėly skautai ras suglaustai, bet 
aiškiai parašyta, tai, ko jis prieš 
egzaminus į II-jį patyrimo laipsnį 
ieško kitokiuose vadovėliuose.

76 puslapy prasideda skautų 
dainos, skautų teatras ir kalen- 
dorėlio gale neilga versta apy
saka. Dainų skyrely tilpo 6 dai
nelės. Skautų teatro skyriuje— 
įdomus vaidinimui „veikalėlis“ 
„Skautų egzaminai“. įdėtos dai
nelės, be pirmųjų 2-jų, nėra pla
čiai žinomos; teko girdėti jas 
vien šiauliečius dainuojant. O, 
reikia pripažinti, kad Lietuvoj 
kiekviena dr-vė turi savo daine

lių rinkinį. Taigi, kyla mintis, 
ar nevertėtų jas surinkti ir iš
leisti, nors ir šapirografuotas, 
kaip tai yra padariusi Panevėžio 
tunto viena dr-vės skiltis. Ka
lendorius turi plačiai pasklisti po 
skautus.

Jis yra naujiena skautų negau
sioj literatūroj. Jį įsigyti privalo 
kiekvienas skautas.

Balandis Nr. I. Juokų ir 
satyros savaitinis I-os „Vytauto“ 
dr-vės 8 pusi, laikraštėlis (kokio 
tunto nepažymėta).’ Redaktorius 
A. Jamontas. Kaina 10 et.

Gaidys Nr. 1. Juokų ir sa
tyros 8 pusi, laikraštukas II-os 
„Lapinų“ dr-vės (Šiaulių tunto) 
Redaktorius L. Dapšys. Kaina 
10 et.

Linksmas draugasNr.l. 
Šiaulių „Vytauto“ dr-vės dvisa
vaitinis 6 pusi, laikraštėlis. IV-ti 
metai. Kaina 10 et. Redaktorius 
Vilotka Vytautas.

Lapinas Nr. 1 Mėnesinis 
„Lapinų“ 14 pusi, laikraštis. Rim
tesnis leidinys, kietais viršeliais. 
Kaina 30 et. (Kokio tunto nepa
žymėta).

Gandrų Takas Nr. 1. Lei
džia Mažeikių I „Vingėlos“ dr-vės 
I „Gandrų“ skiltis. Ats. redakt. 
J. Liutkus. Kaina 30 et. Leidinys 
20 puslapių, gana įvairus ir įdo
mus.

Atsiųsta paminėti.
„1929 m. vasario 16“. 

Šaulių Sąjungos leidinys. Reda
gavo A. Marcinkevičius, L. Š. S. 
tautinio auklėjimo ir kultūros 
darbų prižiūrėtojas.

Leidinys pasižymi labai gražiu 
išleidimu ir skautai jį turėtų įsi
gyti. Kainuoja 1 lit. 50 centų. 
Leidinio viršelį piešė dail. K. Ši
monis. Pirmoj vietoj įdėti dr. Ba
sanavičiaus paminklo atvaizdas, 
J. E. Prezidento A. Smetonos ir 
viso ministerių kabineto atvaizdai. 
Iš viso leidiny tilpo apie 50 pa
veikslų.

Domės!
„Skautų Aido“ platinimo 

konkursas pratęsiamas iki š. 
m. kovo mėn. 05 dienos. 
Rinkėjai, rinkit prenumeratas.

Redakcija.
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Skautu Aidas
iliustruotas skautų laikraštis

1929 (VII) m

Prenumerata:

Pusei metų . . . 3,50 lit. 
Atskiro numerio kaina — 1 lit. 
Skautams per dr-ves—75 et. 

Užsieniuose pusei metų 50 
amer. centų.

Kovo mėn

// Gudrusis Lapinas.

pasakefo senasis ąžuolas.

Redakcija ir administracija: 
Kaunas,LaisvėsAlėja Nr.20. 
Redaguoja: J. Merkis ir E. 

Zabarauskas.
Rankraščių Redakcija ne

gražina ir nesaugoja.
Už skgrtjlinnnijji^Redak- 

neMtša,

rys? r

Saulė leidosi. Vasario 16-ji 
diena gęso. Mickevičiaus slėnį 
ir ąžuolyną gaubė pa
slaptinga žiemos nuo
taika. Šiurpus žiemos 
vėjas kaukė senųjų 
ąžuolų šakose, ir man 
rodėsi, kad senieji mil
žinai— ąžuolai žiūri į 
mane garbingosios 
mano tėvynės Lietu
vos praeities akimis. 
Aš klampojau giliu, 
minkštu, baltu, puriu 
sniegu. Keistos min
tys supė mane. „O,— 
pagalvojau aš, — kad 
šitie senieji ąžuolai 
prabiltų, kad jie pra
biltų apie praeitį nors 
šiandien, vasario 16-tą 
dieną!“ Staiga — ne, 
tai man tik pasirodė— 
vieno seno ąžuolo 
šakose keistai sukaukė 
vėjas... ir vėjo kauki
me man pasigirdo ka
žin koks paslaptingas, 
duslus balsas, kuris 
darėsi vis aiškesnis, 
ryškesnis. „Tavo no
rai išsipildė“ — tarė 
paslaptingasis balsas. 
Šimtmečius tylėjęs 
pirmą kartą aš prabi
lau tuomet, kuomet 
Lietuva atgavo nepri
klausomybę. Ir kiek
vieną vasario 16 dieną aš kal
bėjau, bet tu, skaute, esi pirmas, 
kuris mano balsą išgirdai“. „O 

senasis ąžuole“, — atsakiau aš 
drebančiu iš laimės balsu, ne

Gedimino pilies bokštas Vilniuje.

jaugi aš pirmutinis, kuriam teko 
laimė tavo galingąjį balsą girdėti? 
Senasis ąžuole, tu esi tiek daug 

pergyvenęs, tiek daug matęs, pa
pasakok šiandien man šį tą iš 

mūsų tėvynės garbin
gos praeities“. „Ne, 
jaunasis skaute“,—su
ūžė senas, senas ąžuo
las „Šiandien aštau pa
pasakosiu apie didžią
ją Nepriklausomybės 
šventę, apie mūsų tau
tos galiūnus, kurie pra
skynė Lietuvai kelią į 
Nepriklausomą gyve
nimą. Dešimtį metų 
prieš tai toks pat šiur
pus, šaltas vėjas at
nešė man brangią, iš
svajotą žinią—Lietuva 
tapo Nepriklausoma. 
Neramiai suplakė ma
no kietoj krūtinėj šir
dis, aš apsižvalgiau 
aplinkui ir mačiau, 
kiek daug priešų ty
kojo Lietuvą pagrobti. 
Aš mačiau, kaip pul
kais iš visų pusių ėjo 
lenkai, bolševikai, ber
montininkai ir teriojo, 
kaio senais laikais kry
žiuočiai, daug iškentė
jusią Lietuvą“,.. „Se
nasis ąžuole“, — per
traukiau aš jį,—ar ma
tydamas tiek daug prie
šų nepaabejojai Lie
tuvos likimu?.. Atleisk 
man, kad aš drįstų tai 

klausti, bet tiek daug lietuvių tuo
met tuo abejojo“. „Niekados“,— 
pasigirdo rūstus atsakymas. —

LTS* vaistl 
respabln^nį į 

blblidtekjj Į
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2 - SKAUTŲ AIDAS 2 n?.

„Kaip galėjau aš abejoti Lietuvos 
likimu, kuomet aš mačiau, kad 
šimtai, tūkstančiai lietuvių sava
norių stojo ginti savo tėvynę. 
Tai buvo didingi laikai. Kiek
viena bakūžėlė buvo stipri tvir
tovė, kiekvienas lietuvis kareivė
lis kovėsi prieš 10 priešų. Tuo
met mūsų tautos priešakyje sto
vėjo dabartinis jos vadas A. 
Smetona. Aš mačiau, kaip blo
gai apsiginklavę, alkani, apiplyšę 
bet su džiaugsmu ir pasiryžimu 
širdyse ėjo lietuviai savanoriai Į 
kovą. Beveik kad nebuvo atsiti
kimo, kad atviroj kovoj su 
daug galingesniu priešu lietu
viai būtų pralaimėję. Mačiau ir 
tą garbingiausiąją kovą, kuo
met priešų kareiviai bėgo jau 
iš Lietuvos. Aš džiaugiaus 
kartu su visa Lietuva, kuomet 
lietuviai Įėjo Į mūsų senąją sos
tinę Vilnių. Tai buvo laimės 
valanda. Bet atėjo viena skaudi 
diena“, — čia ąžuolo šakos 
piktai suūžė, o jo balsas pasi
darė liūdnas, — „atėjo diena, 
kuomet as pamačiau, kad niek
šai lenkai, po savo kojų pa
mynę savo pačių pasirašytą 
sutartį, kaip kadaise padarė 
Jogaila, iš pasalų puolė Vilnių.

Ir mūsų tautos širdis Vilnius 
pakliuvo į...“— ąžuolo balsas 
skambėjęs pykčiu ir apmauda, 
staiga nutrūko. Jis tylėjo. Ty
lėjau ir aš. Tik šiurpus vėjas 
gailiai, skausmingai raudojo jo 
šakose...

Praėjo kiek laiko. Ąžuolas 
atsiduso. „Ąžuole, — išdrįsau 
aš paklausti,—taip buvo... bet 
lietuviai juk nenusiminė, juk 
jie dirbo... Tu juk matei mūsų 
tautos pastangas“!..

„Taip, skaute, mano akys se
kė per šį pirmąjį nepriklausomo 
gyvenimo dešimtmetį lietuvių 
tautos kovą už būvį. Daug dirbta, 

daug nuveikta, daug gal ir klysta... 
Tik tas neklysta, kas nedirba. O 
dabar aš drąsiai galiu pasakyti, 
kad laikas dirba už mus, kad 
kiekvienais metais mes artinamės 
prie tos valandos, kuomet Vilnius 
bus vėl mūsų. Per aukas, pasi
šventimą ir nenuilstamą darbą 
Lietuva eina į šviesesnę ateitį“. 
Ąžuolas, lyg ką prisiminęs, dar 
kartą giliai atsiduso“. „Taip, 
skaute, per aukas, per didžiąsias

’A#

Tautos tėvo Vilniaus „Gedimino“ dr-vės 
garbės skauto J. Basanavičiaus paminklas 

Kauno Karo Muziejaus sodely.

aukas. Prieš dvejus metus mane 
pasiekė liūdnas varpų gaudimas, 
kuris lydėjo mūsų tautos tėvą 
Basanavičių į kapus. Tautos 

tėvo Basanavičiaus mirtis yra 
viena didžiųjų aukų...

Tu, tikriausiai, skaute, atsimeni 
ir gerbi visus Lietuvos didvyrius: 
Vytautą, Gediminą, Kęstutį, Ba
sanavičių, Kudirką, Vileišį... Tu 
ir visas Lietuvos jaunimas turit 
eiti jų pramintais’.keliais. Aš žiū
riu į jus—tęsė ąžuolas—į Lietu
vos skautus ir su džiaugsmu ma
tau, kad kas kartą jūsų širdyse 
stiprėja Dievo ir gražios tėvynės 

meilė. Aš tikiu jumis ir esu 
įsitikinęs, kad jūs neapvilsit se
nojo ąžuolo vilčių“.

„Niekados,—sušukau aš už
sidegęs — niekados; tikėk, se
nas ąžuole, skautai eina tautos 

(didvyrių pramintais keliais! 
Ąžuole, kalbėk daugiau apie 
mus, mūsų uždavinius, parei
gas, aš kiekvieną tavo žodį 
įsidėsiu širdin, duok mums pa
tarimų“! Ąžuolas tylėjo. „Ąžuo
le“, — prašiau aš, — tark, kur 
slepiasi laimėjimo priežastis“? 
Ąžuolas vis tylėjo. Vėjas tik 
švilpavo jo šakose. „Ąžuole,— 
maldavau aš,—atsakyk gi“...

„Darbe,—pagaliau pasigirdo 
smarkus ir griežtas atsakymas, 
—dirbkit“...—ir daugiau nenu
girdau; ąžuolo balsas vis labiau 
ir labiau silpnėjo, vis daugiau 
ir daugiau darėsi panašesnis 
į vėjo kaukimą, pagaliau visai 

• nutrūko.
Lyg iš gilaus miego pabudęs 

aš vėl pasijutau esąs ąžuoly
ne, o prieš save pamačiau sto
vintį plačiai išsišakojusį seną, 
seną ąžuolą.

Buvo tamsu. Vasario 16-oji 
diena buvo jau visai užgęsusi. 
Tik šiurpus žiemos vėjas kaukė 
aplinkui ir senojo ąžuolo viršū

nėje. Ar jis iš tikrųjų buvo pra
kalbėjęs? Tai galėsiu sužinoti 
tik kitais metais vasario 16-tą 
dieną...

Ant. Saulaitis.
Prcpagandcs mėnuc.

Praeis šalta žiema, greitai su
lauksime linksmesnio pavasario, 
o po jo — ir maloniosios va
saros. Tada iš ankštų kambarių 
bei mūsų klubų išeisime į pla
čiąją gamtą.

Kaip paprastai, žiemą mūsų 
darbas esti netoks gyvas, kaip 
vasarą. Juk kambarys negali pa
keisti erdvios pievos, miško... 

Bet ir kambaryje daug naudinga 
padarome, ruošiamės rankdarbių 
parodoms, egzaminams, šven
tėms, konkursams ir t. t.

Palydėję žiemą ir šiek tiek 
keisdami savo veikimo vagą, ži
noma, norime parodyti ką per ją 
nuveikėm, ko pasiekėm.

Kiekvienas mūsų darbas, kiek
vienas laimėjimas turėtų būti ne 

tik mums, patiems skautams-ėms, 
bet ir mūsų tėvams, globėjams 
ir visai visuomenei kuo geriau
siai žinomas. Mes giliai esame 
įsitikinę, kad skautų organizacija 
Lietuvai yra labai naudinga ir 
būtina. Bet tikėti per maža. Rei
kia visa daryti, kad ši naudinga 
organizacija stiprėtų, būtų visiems 
pažįstama ir, žinoma, reikalui
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2 nr. SKAUTŲ AIDAS 3

Sveikiname visą Eietuves skautą 
šeimą, iškilmingai švenčiančią£ie- 
tuves skaute katrene šv. Kazimiere 
dieną.

Vyr. Sk. Stabas iv „Skautų $lidc>“ Red.

esant, paremia
ma. Reikia pasa
kyti, kad skautų 
idėjų propagan

dos atžvilgiu mes vis esame dar 
labai pasyvūs ar kuklūs, o gal ir 
gerokai apsileidę. Kiekvienas, kas 
nori egzistuoti, turi rodyti savo 
veiklumą, aktingumą...

trukcijų, bet svarbiausias propa
gandos darbas ir jos organizavi
mas, žinoma eis tuntininkų va
dovybėje tuntuose, draugovėse bei 
skiltyse.

Todėl į darbą, skautai-ės! Kiek
vienas ir sunkiausias darbas pa- • 
siseks padaryti, jei pasiryšime 
laimėti. Parodykime, kad mes 
pasiryžti, pažadėti irištęsėti galime

CC!'
Vyr. sk. štabas paskyrė š. m. 

balandžio mėnesį skautų orga
nizacijos propagandai. Per šį 
mėnesį reikia visomis išgalė
mis garsinti skauto-ės vardas ir 
stengtis supažindinti visuomenę, 
ypač tėvus, mokytojus, dvasinin
kus, karininkus ir kitus visuom. 
veikėjus su skautystės judėjimu, 
Lietuvos Skautų Brolija. Iš su
minėtų žmonių, būkime tikri, dau
gelis, jei pažintų skautystės idėjas, 
jau senai būtų pradėję noriai 
skautų organizaciją moraliai remti.

Propagandai progų užteks. Tik 
jas gerai išnaudokime. Kai kur 
bus rankdarbių parodos, vado
vams kursai, pasilinksminimai — 
vakarai; visur bus iškilmingai mi
nima šv. Jurgio diena; viena kita 
dr-vė, skiltis ar tuntas švęs kelių 
metų savo sukaktuves. J visas 
tas šventes, iškilmes kvieskime 
kuo daugiausia svečių, rodykime, 
ką galime ir, būkime tikri, kad 
turėsim daug prijaučiančių. Be 
to, Kauno tuntas suruoš įdomius 
radio pusvalandžius. Tiesa, iki 
šiol retai kur laikraštyje randi 
žinutę apie skautus. Dėlto, ži
noma, kalti esame tik mes, skau- 
tai-ės! Parašyti, kas daroma, kas 
nuveikta visuomet galime ir net 
turime. Ypač šį, balandžio mėn., 
kuo plačiausiai iškeikime spau
doje skautų reikalus.

Be to, paskaitos, referatai, pra
nešimai įvairiuose susirinkimuose 
taip pat duotų daug naudos.

Be abejo, vyr. sk. štabo kul
tūros ir propagandos skyrius dar 
tuo reikalu duos atitinkamų ins-

Iliuminuotas Karo Muziejaus bokštas naktį papuoštas sim 
bolingais ženklais.
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Ubaldo Ciani.
(Istorinė apysaka iš vieno Venecijos didiko gyvenimo).

(Pradžia pereitam numery).

Vertė
V. Kastanauskas.

IV.

Donato Grimani nujautimai 
neįvyko, nes beprotiškas Ubaldo 
pasielgimas nesukėlė jokio Įtari
mo, tik buvo paskaitytas vienas 
nuostabiausių ir originališkiausių. 
Jo išplaukimas prieš turkus vi
suomenės sluoksniuose buvo gi
riamas, o ypač Venecijos ponių, 
kurios tokį pasielgimą laikė ro
mantišku. Visi tik gyrė jaunojo 
didiko narsumą ir vyriškumą, ku
riam nusibodo serenados gondo
lose, kaukių baliai ir kiti pasi
linksminimai ir kuris ryžosi iš
mėginti naują malonumą, karo 
jausmą. Venecijos ponios, girda
mos Ubaldo pasiryžimą, sukėlė 
pavydą daugelyje jaunų didikų ir 
jie pasiuntė nuo savęs kelis karo 
laivus prieš turkus. Tokiu būdu 
Venecijos laivynas padidėjo, ne
sudarydamas valstybės iždui iš
laidų. Narsiai užpuolė turkai pir
mąjį Venecijos laivą, kuriame 
buvo Ubaldo, manydami, kad jie 
lengvai nugalėsią visą laivyną. 
Bet nesuskubo jie pirmojo laivo 
apsupti, kaip patys buvo apsupti 
iš visų pusių Venecijos laivyno. 
Prasidėjo žiauri kova, kurią tur
kai pralaimėjo ir turėjo didelių 
nuostolių.

Neilgas, bet įdomus žygis 
prieš turkus suteikė Ubaldo 
vien tik malonumo. Naujas 
gyvenimo būdas, nepapra
stas, vėsus ir gaivinąs oras 
suteikė jam tik naujų jėgų 
ir sukėlė jame nepaprastą

gyvenimo džiaugsmą.
Neturėdamas jokių rūpesčių ir 

būdamas linksmo būdo, jis greit 
susibičiuliavo su jūreiviais. Jų 
santykiai buvo paprasti ir nuo
širdūs. Nors Ubaldo buvo netur
tingo žvejo pavaduotojas, bet 
laivo vyriausybė neapsunkino jo 
sunkiais darbais. O ištikus mū
šiui su turkais, Ubaldo kovojo 
kaip liūtas pirmose eilėse. Žy
maus didiko narsumas mūšyje 
buvo pastebėtas; tokiu būdu 
Ubaldo pagarsėjo ten, kur varg
šas Bembo Marini savo drąsumu 
būtų tik pastatęs savo gyvybę pa
vojum

Vis dėlto, jaunas didikas labai 
apsidžiaugė, kada valdžios laivas, 
kuriame jis buvo, apsunkintas 
atimtu nuo priešo grobiu, pasuko 
atgal į Veneciją. Ubaldo jautė, 
kad po visų kelionės sunkumų 
jo puikių rūmų tyla ir ramumas 
suteiks jam ypatingą malonų ir 
žavėtiną poilsį.

Nugalėjus turkus, kitą savaitę, 
jauni Venecijos didikai ir jų prie
šaky Ubaldo iškilmingai išlipo iš 
laivo gimtojo miesto prieplaukoje. 
Nustebę mato, kad susirinkusi 
juos sutikti minia buvo nedidelė 
ir nelinksma, o jie tikėjosi, kad 
bus priešingai. Ubaldo ilgai aki
mis ieškojo minioje Bembo Ma
rini su žmona ir senosios elge
tos, bet niekur jų nematė. Tas 

jo nė kiek nenustebino ir 
nesupykdė. Jis nepastebėtas 
atsiskyrė nuo savo draugų 
ir nuėjo namo, vis labiau ir 
labiau stebėdamasis nepa
prasta tyla, tuštuma ir liūd
nais veidais kur-ne-kur su
tiktų praeivių.

Nesuskubo jis peržengti 
savo rūmų slenksčio, kaip 
išbalę ir išsigandę jo tarnai, 
pranešė jam, kad maras 
siaučia visuose aplinkiniuose 
miestuose: Veronoje, Trie
ste, Vičencoje ir Padujoje. 
Dešimties taryba tikisi ap
saugoti Veneciją, nes ji stovi

geroj padėty—tarp kanalų ir nuo
latinių, jos orą valančių, jūros 
vėjų. Jau yra išleistos griežtos 
sanitarinės taisyklės ir paskelbtas 
parėdymas, kuriuo draudžiama bet 
kam įvažiuoti iš sausumos į 
miestą.

Baisios naujienos neleido Ubal
do pasistiprinti miegu. Jis buvo 
atsigulęs lovon, bet tuojau atsi
kėlė ir nusprendė eiti pas Do
nato Grimani patikrinti kiek tik
ros tarnų praneštos žinios. Vos 
tik išėjęs iš rūmų Ubaldo uždarė 
sunkias duris, kaip dvi moters,
— viena užsidengusi veidą, kita
— dar jauna mergaitė, — sėdė
jusios prieš tai ant Ciani rūmų 
marmurinių laiptų, pakilo ir pri
siartino prie jo.

— Štai, sinjoras Ubaldo Ciani,
— pasakė balsas, kurį išgirdęs 
Ciani krūptelėjo.

Jaunoji mergaitė tuojau puolė 
prie Ubaldo kojų. Sielvarto pilnu 
ir išblyškusiu jos veidu tekėjo 
gausios, karštos ašaros. Ji pra
dėjo kalbėti perjunkančiu nuo 
ašarų balsu ir papasakojo štai ką:

Jos tėvas, atvažiavęs kartu su ja 
į Veneciją tik išvakarėse išleisto 
dešimties tarybos parėdymo, ku
riuo draudžiama įvažiuoti Venecij
on išsausumos, kitą dienąlabai su
sirgęs. Jis nuolat vėmęs ir jį krė
tęs drugys, jis negalėjęs kalbėti, 
jo kojos linkusios. Jis išsigan
dęs pastebėjo, kad ant jo kūno 
atsiradę tamsiai rausvos dėmės. 
Geriausia ir stropiausia priežiūra 
buvusi nenaudinga: jis nesenai mi
ręs. Bet pasirodę, kad jos tėvas 
miręs maru, todėl visi kaimynai
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Vyr. skiit. St. Lukaševičiutei
dėl jos tėvelio mirties š. m. vasario 12 d. reiškia giliausią užuojautą

Alytaus tuntas.

griežtai atsisakę kuo nors pagel
bėti vargšei, visai svetimai mieste 
mergaitei. Be to, žinia apie mirtį 
galinti sukelti visuose Venecijos 
gyventojuose sumišimą. Gal būt, 
tikrai pavojus gresiąs miestui, ir 
todėl reikėtų kuo greičiausiai gauti 
gondolą ir, įdėjus į ją vargšo 
senio lavoną, nuvežti jis į gimti
nę, Fučinon, kur velionies sūnūs 
tuojau tinkamai jį palaidosiąs.

Ubaldo instinktyviai pajuto fi
zinį pasibiaurėjimą galimumu už
sikrėsti ir nekantriai paklausė:

— Kam gi aš čia reikalingas? 
Kodėl tu kreipies į mane? Pir
mas sutiktas Venecijoje gondol- 
jeras galėtų tau daug greičiau 
patarnauti. Be to, jei tavo tėvas 
tikrai yra miręs maru, tad kodėl 
tu nori, kad aš statyčiau save 
pavojun, kurio visi kiti vengia?

Tą minutę, visą laiką tylėjusi 
antroji moteris, atidengė savo 
veidą ir garsiai ir aiškiai pasakė:

— Todėl, kad visoje Veneci
joje tik vienas Ubaldo Ciani turi 
tokią gailestingą ir gerą širdį, 
kuri stovi aukščiau visų asme
ninių pavojų.

Jaunasis didikas, nežiūrėdamas 
į akis senajai elgetai (čia buvo 
ji), tuojau pajuto, kaip giliai jam 
sielon įsmigo jos, pilnas begali
nio švelnumo, žvilgsnis. Jos žo
džiai dvelkė tokiu dideliu pasiti
kėjimu, kad visokia egoistiška 
baimė iš karto pranyko. Tada 
jis pasakė jaunai mergaitei:

— Sėskis greičiau į vieną iš 
tų gondolų — jos mano, ir ro
dyk man kelią ten, kur guli tavo 
tėvo lavonas.

Paskui abiejų moterų įšoko 
gondolon Ubaldo ir paėmė į ran
kas irklus. Visai tyliai jie nu
plaukė kanalu. Senoji elgeta arba 
jaunoji mergaitė rodė jam kelią, 
kur reikia irkluoti. Greitai jie 
priplaukė tuščią pakrantę, arti 
vieno Venecijos priemiesčio.

Kiek pagalvojęs, Ciani ištraukė 
savo užrašų knygutę ir prie gat
vės žiburio šviesos parašė keletą 
eilučių Donato Grimani. Jis pa
rašė, ką ryžosi daryti, kokios yra 
to priežastys, ir prašė senojo 
draugo tuojau apie viską pranešti 
dešimties tarybai, kad ji atsiųstų 

jam, Ubaldo, į Fučinos miestą 
savo parėdymą, kas jam daryti, 
jei jo sugrįžimas į Veneciją būtų 
negeistinas ir pavojingas, nes jis 
galįs atnešti epidemiją į miestą.

Ubaldo atidavė laišką senajai 
elgetai, prašydamas tuojau per
duoti jį senam senatoriui į ran
kas. Po to jis nuėjo paskui jau
nąją mergaitę tamsiomis, tuščio
mis ir drėgnomis gatvelėmis.

įėjęs į kambarį, kuriame gu
lėjo senio lavonas, Ubaldo kil
numo vedamas ir nemanydamas 
apie gresiantį jam pavojų, paėmė 
ant rankų jau pradedantį dvokti 
lavoną ir nunešė jį į gondolą, kur 
padėjo jį ant kilimo ir uždengė 
savo apsiaustu. Jaunoji mergaitė 
atsisėdo ant suolelio priešais jau
nąjį didiką, o jis, smarkiai irkluo
damas, greit išplaukė su savo 
gondola į atvirą jūrą.

Aukštos Venecijos bažnyčių 
varpinės pamažu išnyko jiems iš 
akių. Pagaliau miestas atrodė 
maža dėme, lyg tolimu debesė- 
lik, horizonte.

Ciani atidžiai įsižiūrėjęs į nu
mirėlio veidą, gulintį prieš jį, tada 
tik pamanė, kad jam, gal būt, 
reikės kiek laiko išbūti karantine, 
kurį paskirs jam dešimties tary
ba. O gal jam gresia ištrėmimas 
iš Venecijos visam amžiui? Bet 
abu tie dalykai nesvarbūs, nes 
tikrų tikriausia jam teks mirti. 
Kas žino, gal būt, jis jau užsi
krėtė ir nuodai jau čiulpia iš jo 
jauno kūno gyvybę? Bet drąsi 
ir kilni Ubaldo širdis nesudre
bėjo prieš gresiantį pavojų. Jis 
ramiai žiūrėjo į ateitį.

Visą naktį Ubaldo irklavo ste
bėtinu ištvermingumu ir jėga. Pa
galiau, auštant, jie pamatė krantą. 
Jaunoji mergaitė parodė, kur reikia 
priplaukti. Kada gondola priplau
kė prie kranto, mirusio senio 
duktė išlipo ir greit pranyko tarp 
medžių. Po kiek laiko ji sugrįžo 
su velionies giminaičiais, kurie, 
pakėlę lavoną, nusinešė jį neštu
vais. Nueinant, mergaitė greitai 
paėmė Ubaldo ranką ir karštai 
ją pabučiavo, atsidėkodama už 
padarytąjį darbą. Liūdna eisena 
nuėjo ir po kiek laiko visai iš
nyko Ubaldo iš akių.

Likęs vienas, Ubaldo atsisėdo 
ant akmens. Greitai jis pamatė 
jūroje gondolą, kuri artinosi į 
krantą. Tačiau ji visai nepriplaukė 
prie kranto; tik vienas dešimties 
tarybos agentas, išgirdęs Ubaldo 
balsą, išmetė jam į krantą už
antspauduotą voką, ir tuojau gon
dola nuplaukė atgal.

Nulaužęs antspaudą, Ubaldo 
rado voke raštelį, kuriame Gri
mani tėviškai jį papeikia už naują 
ir netikėtą pasielgimą. Be to, 
Ubaldo dar rado oficialų popierį 
su dešimties tarybos herbu. Čia 
buvo įsakymas vykti į San-Kle- 
menco salą ir pasilikti ten, kol 
jam bus pranešta apie nuėmimą 
nuo jo karantino. Tada jis galė
siąs grįžti į Veneciją specialiai 
jam atsiųstu laivu, jei, žinoma, 
jis per tą laiką išliks gyvas ir 
sveikas.

V.
Ar todėl, kad senis mirė ne 

maru ir jo duktė be reikalo buvo 
išsigandus, ar dėka stiprių jėgų 
ir jaunystės, Ubaldo visai nesu
sirgo ir išliko visai sveikas. Nors 
karantinas atrodė jam daug il
gesnis ir sunkesnis, už visus ke
lionėj prieš turkus patirtus var
gus, bet vis dėlto jis dar niekuo
met nesijautė taip sveikas, kaip 
dabar. Jis, taip ilgai vienas nuo
bodžiavęs, labai apsidžiaugė, kada 
42-tą dieną savo karantino jis 
sulaukė leidimą grįžti į Veneciją. 
Kitą dieną turėjo atplaukti spe
cialiai atsiųstas jam laivas ir jį 
paimti.

Išaušus, Ubaldo buvo jau pa
jūry. Labai nekantraudamas vaikš
čiojo jis ten ir šen pajūriu, vis 
žiūrėdamas, ar nematyti atplau
kiančio laivo. Pagaliau, jis tikrai 
pamatė jūroje laivą. Kada Ubaldo 
geriau galėjo įsižiū* ėti, jis pamatė, 
kad ant laivo plevėsuoja vėliava 
su Adriatikos liūtu, o ant laivo 
dangčio yra sostas su aksominiu 
baldachinu ir išsiūtu Venecijos 
herbu. Be to, buvo girdėti garsai 
linksmos muzikos. Aplink laivą 
plaukė labai daug gondolų, pa
puoštų ugnimis ir plevėsuojan
čiomis įvairiaspalvėmis vėliavo
mis. Plaukiąs laivas vadinosi „Bu- 
centauras“ ir jis buvo dožo ga-
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lera. Įvairiausios ir keisčiausios 
mintys skverbėsi Ubaldo galvon, 
bet jis visai nemanė, kad šis iš
kilmių laivas atplaukė jį paimtų 
ir nuvežtų Venecijon.

Tačiau jis greit pats tuo įsiti
kino, kada lipant jam į laivą, jis 
buvo apsuptas skaitlingos minios, 
kuri, pakėlusi jį ant rankų, nu
nešė prie aksominio sosto. Čia 
po baldachimu Ubaldo pamatė 
dožą, jo šviesiaplaukę 
žmoną, o jų užpakaly 
— seną savo draugą 
Donato Grimam’ ir 
daug kitų jam pažįsta
mų didikų ir Venecijos 
ponių.

Ubaldo turėjo at
sisėsti ant kėdės, kuri 
didesnei jo garbei buvo 
pastatyta šalia dožo 
auksuoto krėslo, ir jis • 
turėjo atsakyti į dau
gybę klausimų, ku
riuos duodavo jam 
aplinkui stovį žmonės. 
Pagaliau, visiems nuti
lus, dožas atsistojo ir 
garsiai pasakė:

— Ubaldo Ciani, aš 
panorėjau pats atva
žiuoti tavęs valdžios 
iškilmių laivu „Bucen- 
tauro“ drauge su savo ’ 
gerbiamąja žmona, 
laimingais ir žymiais 
visos Venecijos didi
kais tam, kad viešai ir 
iškilmingai tave pager
bus ir tau padėkojus. 
Visų pirma, tu suge
bėjai pavojaus valan
doj patarnauti tėvynei, 
iškeliaudamas kovoti 
su turkais. Garbingas 
tavo darbas paragino 
ir kitus mūsų jaunus di
dikus apleisti pasilink
sminimus ir savo rūmų 
prabangą, kad taip 
pat, kaip tu, važiuotų prieš tė
vynės priešus. Tu pirmas, Ciani, 
o jie visi paskui tavęs, — tomis 
neužmirštamomis mums dieno
mis, jūs visi, įsigijote tokios gar
bės, kuri amžiais nepražus. Puiki 
yra tavo garbė, kilnusis jaunuoli, 
bet daug puikesnis, daug garbin
gesnis yra tavo karžygiškas pa
sielgimas tą tamsią naktį, kada 
tu vienas, nemanydamas apie pa
gyrimus ir statydamas savo gy
vybę pavojun, paėmei ant rankų 
maro suėstą lavoną, padėjai jį į 
gondolą ir išvežei jį iš Venecijos, 

kad išgelbėjus gimtąjį miestą nuo 
maro.

Dožui pabaigus kalbėti, visi iš
reiškė savo pasitenkinimą dožo 
kalba. Kol dožas sakė savo iš
kilmingąją kalbą, senatorių ir de
šimties tarybos narių akys sužiuro 
į Ubaldo, kad jo veide nuo dožo 
pagyrimų pastebėjus išdidumo bei 
puikybės žymių. Bet simpatiškas 
ir atviras jauno didiko veidas 

Smarkiai irkluodamas greit išplaukė į atvirą jūrą.

visą laiką buvo ramus, tuo iš
blaškydamas visus įtarimus.

Pabaigus dožui kalbėtis su Ubal
do, tuojau ponios apsupo pastarąjį 
ir pradėjo klausinėti jį. Jos tvirtino, 
kad jis padaręs visus savo žygdar
bius tik kokios nors moters įtakoje.

— Aš nenoriu padaryti tams
tai nemalonumų,—tarė šviesia
plaukė dožo žmona, sakydama, 
kad visas ankstesnis tamstos gy
venimas, pilnas netikėtų fantazijų, 
nedavė progos mums manyti, 
kad tamsta pajėgi atsiekti tokį 
dvasinį tobulumą, kokį tamsta 
dabar mums parodei. Čia,—mes 

taip manom, — be moters įtakos 
negalėjo tas įvykti.

Į visus ponių klausimus Ubal
do tik nusišypsodavo ir pagaliau 
atsakę:

— Tamsta įspėjai, kilnioji po
nia! Viena moteris yra padariusi 
įtakos į mane. Mes jau greit at
plauksim Venecijon ir, kada iš
lipsime į krantą, aš tikiuos, ten 
bus ir ta, kuri tiek daug man yra 

padariusi. Jūs galėsite 
pažinti ją, nes aš, kaip 
mandagus ritieris, pri
eisiu prie jos ir nusi
ėmęs skrybėlę, viešai 
pabučiuosiu jai ranką. 
Tai bus ženklas mano 
didžiausios pagarbos 
jai.

Tie žodžiai sukėlė 
tik didesnį venecijiečių 
smalsumą. Dožo žmo
na, lipant iš laivo, leido 
Ubaldo paduoti jai ran
ką. Iškilminga eisena 
perėjo visą Piacetto 
aikštę, bet jaunasis di
dikas neparodė dar 
savo darbų įkvėpėjos. 
Ponios buvo beprade- 
dančios pykti, many
damos, kad Ubaldo no
rėjęs jas pajuokti, kaip 

.staiga jis pamatė, po
licininko stumiamam 
elgetų būry tą, kurios 
ieškojo. Ten buvo ji, 
tamsiai mėlynų akių 
senoji elgeta, kuriose 
spindėjo amžina jau
nystė.

Ciani pastūmė poli
cininką ir priėjo prie 
.senosios elgetos. Švie
siaplaukė dožo žmona 
vos neapalpo, pama
čiusi, kaip žymus sin
joras Ubaldo Ciani, 
prie visų žmonių nu
siėmė skrybėlę ir pri

klaupė prieš senąją, žiląją elgetą, 
kuri išsigandusi atsitraukė atgal. 

Bet Ubaldo, gražiai paėmęs jos 
ranką,pabučiavo. Paskui prašneko 
jis savo meiliu, žavėtinu balsu:

— Tegul juokiasi iš mūsų tie, 
kurie nesupranta. Bet aš laiminu 
tave, brangioji moterie, todėl, 
kad tu sugebėjai savo siela įsi
skverbti mano sielon. Tu suge
bėjai meilės, gailestingumo ir vil
ties žodžiais išvesti mano sielą 
iš tamsybių ir prikelti mane iš 
mano savimeilės kapo.

Visa tai atrodė šviesiaplaukei 
dožo žmonai, puikiosioms vene-
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cijietėms, visiems palydovams ir 
miniai taip beprotiška ir juokinga, 
kad aplinkui suskambėjo nesu
valdomas ir garsus juokas.

Ir vėliau šis Ubaldo Ciani gy
venimo atsitikimas buvo laikomas 
netikėtu ir drąsiausiu pasielgimu 
keistojo didiko, pasiryžusio savo 

juokingu pasielgimu nukreiptinu© 
savęs visų j jj atkreiptas akis.

Galas.

Vadų
Nė vienoj 

organizacijoj 
vadai nevaidi
na tokio dide
lio ir svarbaus 
vaidmens,kaip 
skautų. Skau
tų vadai—tun- 
tininkai, drau

gininkai, skiltininkai yra iš vienos 
pusės skautų vyresnieji broliai, pa
tarėjai, kurie nurodo tiesiausius 
kelius, vedančius į tikslą, iš kitos 
gi pusės—yra visai neaprėžtos 
iniciatyvos, jų įsakymus skautai 
be prieštaravimo turi greit, sąži
ningai, kaip to reikalauja garbin
gas skauto vardas, pildyti. Tuo 
ir skiriasi toji skautiška — sava
noriška drausmė, nuo kitų orga
nizacijų drausmės, kad ji yra re
miama savo vadų gerbimu ir jais 
didžiausiu pasitikėjimu.

Apie skilties vadus—skiltinin- 
kus ir jų uždavinius ir noriu čia 
kelis žodžius tarti.

Kiekvieno vado pareiga gerai 
pažinti vadovaujamus: jų būdą, 
visus palinkimus, jų privatinį ma
terials gyvenimą. Norint visa 
tai pažinti, reikia visados visur: 
mokykloj, šeimoj, sueigoj sekti 
jų elgesį ir darbus. Gėda vadui, 
jei kitas pirmiau jo sužino jo 
skauto gerus darbus arba nusi
žengimus. Tačiau klaidinga būtų 
manyti, kad vadas privalo kont
roliuoti, sekti tik savo vadovau
jamus skautus. Ne, vado pareiga 
žiūrėti skautų gyvenimas, darbai 
bendrai, kiekvieno skauto atski
rai, o savo ypatingai. Ši kontrolė 
turi būti griežta, bet tokia, kad

Psktn. M. Valiukėnas.
pareigas iv atsakomybė.

kontroliuojamieji nepasijustų esą 
šnipinėjami ir nepradėtų nuo savo 
vyresniojo brolio — skiltininko 
slėpti savo darbus. Tik vieningai, 
broliškai vieni kitų ydas, klaidas 
nurodydami, mes tapsime gerais 
skautais ir išsiauklėsime tikrais 
savo Tėvynės piliečiais.

Vadas, sužinojęs, kad jo skau
tas padarė, nors ir mažiausį, ne
leistiną darbą, turi neatidėlioda
mas ištirti jį ir, reikalui esant, 
skautą nubausti. Jei skautas blo
gai elgdamasis negauna broliško 
įspėjimo, jis daro išvadas, kad 
toks jo elgesys ar darbas yra pa
teisinamas, todėl ir nesistengia 
savo blogo elgesio pakeisti. Ir 
taip pamažu skiltyse, sykiu ir 
dr-se, įsigali lepšiškumas, ištiži
mas, didesnis ar mažesnis įstatų 
nesilaikymas, išnyksta organiza
cijos pamatas—drausmė.

Skiltininkai ypatingai turi at
kreipti dėmesio į pašnekesius su 
nusikaltusiais skautais. Per pa
našius pašnekesius nevalia skil- 
tininkui parodyti, kad jis yra skau
to aukštesnis viršininkas, kuris 
kiekvieną kartą jam gali įsakyti 
taip arba kitaip pasielgti, tą ar kitą 
darbą padaryti. Skiltininkas kal
basi su skautu, kaip jo vyresnis 
brolis. Aiškus dalykas—pasikal
bėjimo rezultatai visados turi išeiti 
skiltininko naudai. Bausmės sky
rimas yra labai svarbus ir opus 
dalykas. Bausmė turi skautą pa
taisyti, atvesti jį į tikrąjį kelią, o 
ne pastumti jį į didesnį pasiprie
šinimą skelbiamiems auklėjimo 
dėsniams. Todėl bausti reikia 
atsižvelgiant skauto išsilavinimo, 

nusikaltimo didumo ir aplinky
bių, kuriose nusikaltimas pada
rytas. Nepatartina, nors ir už 
didelį nusikaltimą, skautą atleisti 
iš draugovės. Skautų organiza
cijos tikslas tiek išauklėtus ber
niukus tobulinti, tiek neišauklė
tus auklėti. Taigi klysta tie, kurie 
nenoriai priima į skautų dr-ves 
išdykėlius berniukus. Koks ma
lonumas matyti skiltininkui, kad 
jis iš ištvirkusio gatvės vaiko yra 
išauklėjęs gyvą, energingą, links
mą berniuką — skautą gali su
prasti tik tas, kurs tai prakti
koj yra patyręs ir pergyvenęs! 
Todėl ir nusižengusį reikia viso
mis jėgomis stengtis atitaisyti, 
suskautinti ir jei visos pastangos 
negelbsti, tik tada atleisti iš drau
govės.

Reikia neužmiršti ir tai, kad 
nežiūrint į bausmės dydį, bau
džiamasis skautas atlikdamas ją, 
aiškiai žinotų, už ką jis yra bau
džiamas t. y. reikia, kad jis su
prastų savo padarytas klaidas, savo 
kaltę. Suprantama, vado pareiga 
jam tą išaiškinti ir net moraliai 
padėti paskirtą bausmę atlikti.

Vadų pareigos atsakomingos 
ir sunkios. Vadai atsako už savo 
vadovaujamus, Užtat tie, kurie 
vadovauja ar tai skiltims, ar tai 
draugovėms, ar tai tuntams vi
suomet privalo būti pavyzdžiu 
skautams. Gražūs ir rimti žodžiai 
pamoko, gražus pavyzdys pa
traukia! Skautų vadovai, stengki- 
tės, kad jūs jaunesniuosius bro
lius patrauktumėte. Būkite jiems 
visur ir visados gražiais pavyz
džiais.

Wovisad. gi rimtam būti...
„Seklių“ skilties dė

mesiui!
Slaptas raštas.

A EJ C Č D E F G H

CH I J K L M N 0 P

R S T U Y Z Ž Š V

Kiekvienoj šios figūros daly 
yra po 3 raides. Čia jos susta
tytos, maždaug, abėcėlės tvar
ka, bet galima įvairiausiai raidžių 
tvarką keisti.

Tuo slaptu raštu norint rašyti, 
nubraižoma toji klėtkutė, kurioje 
yra reikalinga raidė, bet jos vie
toje statomas taškas. Pavyzdžiui,

žodį „skautas“ sulig šiuo raštu 
taip parašytumėm:

Reikia pripažinti, kad tas slap
tas raštas yra labai paprastas, 
bet tam, kuris neturi rakto, at
rodys labai paslaptingas, neįma
nomas perskaityti. PilkasVilkas.

9
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Šitaip
Vilkiukai—tai, 

nelyginant, karš
ta geležis iš ku
rios kalama skau
tai. Geležis, ku
riai negalima 
duoti atšalti, ku
rią reikia saugoti 
nuo rūdies; gele
žis, kurią reikia 

paversti plienu. Mažai kam dau
giau galima turėti įtakos, kaip 
vaikui vilkiuko amžiaus, ir ma
žai kas lengviau įtakai pasiduo
da, kaip jis. Reikia tik vaiką suįdo
minti, patraukti ir jau beveik viskas 
atsiekta. Jis pats jau prisiriš, 
pripras ir jau daugiau nebeat- 
skils. Iš jo beveik jau galima tikė
tis gero, veiklaus skauto, kaip iš 
laiku įskiepyto jaunojo medelio— 
obelies, išauga gera ir naudinga 
obelis.

Reikia tik suįdominti pa
traukti... O suįdominti gali tik 
senas vilkas, tinkamas vadas, pri
tyręs skautas.

Žiemą vilkiukai neturi užsi
ėmimų, skilties iškilų, todėl visas 
jų veikimas ir reiškiasi būrelio 
sueigose. Ir tas būrelio sueigas

Lapinų Vytautas.

vilkiukai veikia žiemą.
reikia kuo stropiausiai, tinka
miausiai pravesti.

Jei vilkiukai nenoromis, ne- 
punktualiai renkasi į sueigas, ne
ateina be svarbios priežasties,— 
tai reiškia, kad sueigos negerai 
vedamos.

Jei sueigos įdomios, linksmos 
—vilkiukai į jas veržte veržiasi. 
Ir žiemą, kada veik negalimi pasi
vaikščiojimai už miesto, žaidimai 
aikštėse, sueigos sudaro svarbiau
sią vilkiukų veikimo sritį. Čia 
ir noriu mintį kitą mesti, kaip 
tas sueigas pravesti, perspėdamas, 
kad šis būdas ne vienintelis, jis 
gali ir turi būti įvairinamas.

Pradedant sueigą būrelio va
dovai (vyresni amžium) sustato 
vilkiukus į eilę šešetomis ir, atė
jus senam vilkui, sveikina jį įpras
tu (tov... tov... etc.) ir savo tra
diciniu išgalvotu būdu. Po to 
giedama himnas, dainuojamos 
savo būrelio ir jiena kita tau
tiška dainelė. Šaukiama savo 
būrelių šūkiai, leidžiama rakietos, 
mokinamąsi staugti vilkiuku ir tt.

Reikia, žinoma, padaryti tikri
nimą. Tikrinama esančius, tik
rinama ar turi vilkiukai adatą, 
siūlą, virvutę, peiliuką...

Vėliau padaroma pašnekesį. 
Pašnekesys patartina pravesti įdo
mioj dialogo formoj, leidžiant 
reikšti savo mintis vilkiukams, 
duoti jiems klausimų. Pašneke
sys turi tęstis neilgai, apie 20— 
30 min. Pagaliau, įdomiausioji 
dalis—žaidžiama žaidimai. Žai
dimai nesunkūs, su dainelėm, šo
kiais. Galima įterpti vienas ki
tas žaidimas, liečiąs programą. 
Pažaidus, paūžus vėl darban. Mo
kinama rikiuotės, lengvos gim
nastikos, dainavimo, aiškinama 
šis tas iš programos, kartojama 
seniau praeiti dalykai.

Vykdant iš anksto nustatytą 
programą neprivaloma užmiršti 
tikrojo darbo pusvalandį. Jį iš
naudojama vilkiukus mokinant lip
dyti, pjaustyti, piešti. Visuose 
čia nurodytuose atsitikimuose tu
ri vadovauti senas vilkas, jis turi 
kiekvienam padėti, pamokyti, ką 
reikia pagirti ir kartais papeikti.

Sueiga baigiama linksmomis 
dainomis, pakeltu ūpu. Senesnieji 
vilkai tvirtina, kad sueiga neturi 
užsitęsti ilgiau 2 vai. O svar
biausia vadui reikia žiūrėti, kad 
viena sueiga nebūtų panaši į ki-

juodoji
(Vieno veiksmo linksma

Veikiantieji asmenys:
I- as skautas
II- as skautas
Skiltininkas
Vilkiukas Kaziukas ir 
Virėja Ona.

I veiksnias.
(Virtuvė. Stovi stalas, pora 

suolų, taburetė. Ant sienų pa
kabinti visokie rakandai. Matosi 
krosnies galas. Ant stalo guli 
„milžiniškas“ virtuvės peilis, su

S. M.

keiukė.
skautiška komedijėlė). * 

teptas kažin kokiu raudonu skys
timu. Ant stalo, be to, numestas 
kažin koks popierėlis. Virtuvėj 
betvarkė. Vienas suolas apvers
tas, pora indų numesti ant grin
dų. Ant grindų taip pat raudono 
skystimo klanelis. Ant lentynos 
stovi bonka su vyšnių uogiene. 
Viename kampe stovi spinta).

(Įeina susimąstęs I skautas. 
Įėjęs, nepakeldamas akių, kalba
si pats su savimi).

/ skautas. — Ne, man nesise

ka. Man, kuris turi tokius aiškius 
palinkimus prie nuotykių... Nieko. 
Net vagystės mūsų namuose ne
pasitaiko. Nėr kur man parodyti 
savo seklio gabumų (numoja ran
ka ir prieina prie stalo. Pakelia 
akis).

— Viešpatie, kas čia! (Puola 
prie stalo ir griebia peilį). Čia 
įvyko kas tai tokio baisaus!! Su
teptas krauju peilis!!!

(Apsidairo). Čia įvyko baisi 
kova! (Pamato raudono skystimo 
klanelį). Kraujo klanas!... (pasi
lenkęs žiūri). Dar nesukrešėjęs!...

(Baisiai susijaudinęs vėl pribė
ga prie stalo. Pamato taip pat 
suteptą raudonu skystimu raštelį, 
pakelia jį ir skaito):

— Aš visai nekaltas, kad taip 
atsitiko. Aš visai nenorėjau taip 
padaryti. Nors jūs vistiek netikė
si!, kad aš nekaltas, bet aš vis- 
tik grįšiu... J. K. (Svarsto balsiai) 
„Aš nekaltas, kad taip atsitiko“... 
Čia įvyko žmogžudystė!... J. K. 
—Juodoji kaukė! (Su pasididžia
vimu atsigręžia). Ir aš tai atiden
giau!—Bet kur jis padėjo lavoną? 
Kas jis toks? Kur jis pabėgo?
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tą. Jos turi būti įvairios, links- visas vilkiukų darbas, visas jų eigas rimtai pagalvoti, kuo jie 
mos ir vis kitoniškos, vis įdo- veikimas pasireiškia tik jų suei- mano užimti jaunuosius vilkiu- 
mesnės, pagaunančios jaunojo gose. Vilkiukų vadai turėtų tai kius, kad jiems nebūtų nuobodu 
vilkiuko sielą, nes žiemos metu giliai įsidėti galvon ir pries su- ir liūdna.

Senas skautas.
Draugovė ar korporacija?

(Straipsnis diskusinis. Red.).

Vyresnieji skautai arba, kaip 
pas mus Lietuvoj jie vadinami, 
skautai vyčiai yra jaunuoliai, išė
ję skautų mokyklą, giliai pažinę 
skautų gyvenimą, tvirti savo ideo
logija. Jie yra vadai jaunesniųjų, 
jų vyresnieji broliai. Tuntuose 
jie sudaro vadovaujamą pajėgą, 
nuo kurios ir priklauso visas 
tunto darbų pasisekimas ar ne
pasisekimas. Tačiau pas mus yra 
dar viena rūšis vyresniųjų skau
tų — tai studentai skautai, kurių 
dalis yra susibūrusi į studentų 
skautų draugovę. Studentai skau
tai yra nutarę prisilaikyti skautų 
įstatų ir savo organizuotu vei
kimu remti jaunesniųjų pastan
gas auklėtis, tobulėti. Šiemet stu
dentų skautų dr-vė yra sutvirtė
jusi. Joj yra virš 60 studentų. 
Studentės veikia pasiskirsčiusios 
skiltimis ir jų darbas yra daug 
vaisingesnis ir pasėkmingesnis, 
negu studentų skautų. Šių moks-

(Staigiai, išsigandęs). Bet jis turi 
grįžti. . . (Kažin kas beldžiasi į 
duris. Skautas, baisiai išsigandęs, 
puola žemėn ir pasislepia po 
suolu. Visas dreba. Kalendamas 
dantimjs, kartoja):

— Žuvęs amžinai... Visai jau
nas ir į kapus...

(Atsidaro durys ir įeina 11 skau
tas. įėjęs sustoja ir nustebęs su
šunka):

// skautas: — Kas čia?
/ skautas (paslėpęs veidą ran

kose, verkiančiu balsu, prašo):
— Nežudyk... palik gyvą. Nie

kam nieko nesakysiu... (pamato, 
kad į kambarį įėjo jo draugas 
skautas, baigia sakinį visai kito
nišku balsu).—Taip. Niekam ne
sakysiu, kad tu kvailys, vos ne- 
sutrypiai plėšiko pėdsakų.

II skautas: — Kas čia įvyko?
I skautas: —įvyko baisi žmog

žudystė, o aš po suolu ieškojau 
pėdsakų.

II skautas: — Žmogžudystė! 
(Apsidairo). Tiesa! Aš bėgu pra
nešti policijai. (Nori eiti, bet I 
skautas jį sulaiko).

I skautas: Tu durnas, kaip ba
to aulas. Ir, be to, esi bailys. 
(1 skautas kalba visą laiką pa
kėlęs galvą su didžiausiu pasidi
džiavimu). Aš ištirsiu tą reikalą. 
Nužudyta, aišku, mūsų virėja 
Ona. Ji tapo iš pasalų užpulta 
ir nužudyta, štai, šiuo peiliu. į 
pat širdį.

// skautas (nerimastauja):
— Aš geriau eisiu pranešti po

licijai... O jeigu plėšikas grįžtų?...
I skautas: — Aš jam parody

čiau! Pirmiausiai parbloškiu že
mėn, (rodo tai), o paskui... (ka
žin kas smarkiai beldžiasi į duris).

(I skautas pasislepia po stalu, 
II skautas už spintos).

I skautas (tylomis). Viešpatie! 
(Abu drauge vaitoja). Mes žuvom!

(įeina skiltininkas).
/ skautas (išlenda iš po stalo, 

rodydamas į II-jį).
— Jis kaltas!
II skautas (rodydamas į I 

skautą). .
— Jis norėjo pranešti policijai.
(Abudu skautai pamato, kad 

tai skiltininkas).

I skautas (susigėdęs).
— Aš apskritai...
II skautas. Mes manėm, kad 

čia plėšikas.
I skautas (atsipeikėjęs): v Čia 

įvyko baisi žmogžudystė. Žiau
riai nužūdyta mūsų virėja Ona. 
Lavonas nežinia kur dingo.

II skautas (rodydamas į „krau
jo“ klaną). — O kiek čia kraujo; 
net baisu!

/ skautas: Tylėk. Aš pirmas 
suradau žmogžudystę, o ne tu, 
baily (rodydamas pirštu į II 
skautą).

// skautas: — Tu pats bailys!
/ skautas (baisiai pasipiktinu

siu balsu). — Aš bailys!? Skilti- 
ninke, tu mane žinai, aš būčiau 
vietoj plėšiką...

(Skiltininkas nieko nesako, tik 
atydžiai žvalgosi po kambarį, pri
eina prie stalo, paima peilį, ir 
tuo momentu, kuomet sekąs pas
kui jį I skautas sako „vietoj plė
šiką. . .“ staigiai meta peilį ant 
stalo. 1 skautas daro šuolį į šalį, 
antras — prie spintos).

— / skautas: — Ai!
II skautas: — Kas čia?
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lo pradžioj dr-vės pirmininkas 
savo kalboj priminė, jog visomis 
priemonėmis stengsis, kad ir stu
dentai skautai pasiskirstytų skil
timis. Skilčių sistema yra dau
gelio metų praktiškai ištirta ir 
pripažinta, kaip geriausia prie
monė skautų organizavimui ir jų 
darbo pasekmingumui. Skautų 
organizacija menka būtų, ji ne
pasiektų savo užsibrėžtų auklėji
mo tikslų, jei visas jos veikimas 
nebūtų paremtas skilčių sistema. 
Nėra prasmės aiškinti, kas tai 
yra skilčių sistema. Visi ją ži
nome ir gerai esame įsitikinę ir 
praktikoj patyrę, kad tik mažais 
būreliais, su vienu vadu priešaky 
dirbant, tegalima daug nudirbti, 
daug pasiekti. Savaime aišku, 
kad studentams skautams tai ži
noma, todėl jų šaltas atsinešimas 

prie nuolatinių pirmininko ragi
nimų skaldytis į skiltis ir deda
mų pastangų tai įvykdyti, yra 
visai nepateisinamas. Nepateisi
namas ir savo uniformos nene- 
šiojimas...

Tenka jau pastebėti, kad dr-vė 
skaidosi į šachmatininkų, žurna
listų būrelius. Tačiau, deja, iki 
šiol dauguma tokiai naudingai 
linkmei nepritaria ir lieka pasy
vūs.

Tokioj, kaip dabar kad yra, 
padėty pasilikusi ir toliau veikti 
studentų skautų dr-vė, kaip per 
didelis ir tuo nelankstus viene
tas, negalės kokių nors geresnių 
laimėjimų pasiekti. Ji savaime 
nustoja savo kaip draugovės var
do, ir, be abejo, turės palikti 
eiline Lietuvos Universiteto kor

poracija, bet ne skiltimis susi
skaldžiusi studentų skautų dr-vė. 
Skautų ideologija gi reikalauja, 
kad skautai dirbtų pasiskirstę 
skiltimis, todėl studentų skautų 
dr-vei tokia kryptis bus nesu
derinama su mūsų priimta ir 
praktikuojama skilčių sistema. 
Tas bus žalinga ir jaunesniesiems, 
nes studentų skautų uždavinys 
remti jaunesniuosius, jiems va
dovauti, laikyti paskaitas, orga
nizuoti naujas dr-ves, iki šiol 
mažai tėra vykdomas. Net ir 
Kauno tuntas iš studentų skautų 
dr-vės iki šiol žymios paramos 
nėra sulaukęs. Ir nesulauks tol, 
kol skautų dr-vė studentai ne- 
•išsiskirstys-skiltimis ir nesispe- 
cializuos darbui. Studentai skau
tai, jaunesnieji broliai jūsų dar
bų laukia!

Gatviįcs lietuvių skuutų gyvenime.
Liepojaus lietuvių skau

tų pirmas įžodis.
Liepojaus lietuvių skautų „Vy

tauto“ draugovė įsikūrė 1926 mt. 
rugpjūčio m. 16 d. Jos įkūrėjas 
ir dabartinis vadas yra VI. Venc
kus. Pradžioje draugovėje buvo 
tiktai viena „Lokių“ skiltis, susi

dedanti iš 7 skautų. Pirmas drau
govės įžodis buvo duotas 1926 
mt. lapkričio m. 27 d. į įžodžio 
iškilmes atsilankė lietuvių mo
kyklos mokytojai-jos, skautų tė
veliai, vietiniai latvių skautinin
kai ir skautai ir daug, daug sve
čių. įžodis buvo duotas lietuvių 

ir latvių kalbomis. Pasibaigus 
įžodžio davimo iškilmėms ir gau
singiems sveikinimams sugiedota 
Lietuvos ir Latvijos himnai ir ke
letas lietuvių tautiškų dainelių.

Šiek tiek vėliau įsikūrė ir antra 
„Voverų“ skiltis. Dr-vės jėgos 
auga ir veikimas didėja. 1927 m.

I skautas (nuduoda, kad nie
ko neatsitiko). — Kokios slidžios 
grindys... Tai mes čia...

Skiltininkas (nekantriai, nu
traukdamas jo kalbą): — Pecke- 
liai. Abudu jūs bailiai. O dar 
skautai. Čia reikia greitai susi
tvarkyti, nes tikrai plėšikas gali 
grįžti ir apvogti namus. Mes čia 
jį suimsim. Policijai apie įvykį 
nesuspėsim pranešti. Matai, krau
jas dar nesukrešėjęs. Žmogžu
dystė visai nesenai teįvykusi. Jis 
tikrai grįš.

/ skautas-. Tai padarė Juodoji 
Kaukėj Aš žinau. (Paduoda raš
telį). Čia aiškiai parašyta: „J. K.“ 
Ir jis parašė, kad tikrai grįš. Aš, 
reikia pasakyti, skaičiau Pinker- 
toną...

Skiltininkas-. — Ką tu čia nie
kus pliauški. Atnešk stiprią vir
vę, kirvį ir porą lazdų. Mes plė
šikui iškelsim gerą pirtį...

(Skautas virtuvėj suranda bal
tiniams džiauti virvę, kampe pa
kelia kirvį, paima pora lazdų. 
Visi susitvarkę, sustoja prie du
rų. Skiltininkas su virve. II 
Skautas paima lazdą. 1 skautas 

vienon rankon kirvį, kiton antrą 
lazdą.

I skautas:—Aš jam parodysiu! 
Tegu tik bando pasipriešinti! Kir
viu galvon. Lazda—galvon. Kumš
čiu — galvon...

Skiltininkas. (Nutraukia jo kal
bą. Pašiepiančiai): — Liežuviu — 
galvon... (Rimtai).—Vyrai, čia vi
sai rimtas dalykas. Kaip tik plė
šikas įeina, mes visi puolam jį 
ir surišam. Tik vieningai.

/ skautas: (daug griežčiau už 
skiltininką): —Vieningai! Visi už 
vieną, vienas už visus.

Skiltininkas: —Reikia užgesinti 
šviesą. Tamsumoj mes jį leng
viau užklupsim. (Visi skautai ty
koja ties durimis. Scenoj užgesta 
šviesa ir pasidaro visai tamsu. 
Kurį laiką visai tylu. Staiga pa
sigirsta prie durų žingsniai:

Skiltininkas, (garsiu šnibž- 
I skautas ir dėsiu kartu).
// skautas:
— Eina!...
(Durys atsidaro ir visiškoj tam

sumoj į virtuvę įeina virėja Ona. 
Staigiai scenoj kyla didžiausias 

triukšmas. Riksmai: „laikyk, lai
kyk! Rišk, griauk žemėn! Jau tu
riu! Puodu, puodu galvon!“ Mo
teriškas storas balsas rėkia: „Ai, 
ai, gelbėkit, plėšikai!“ Scenoj eina 
smarki kova, krenta suolas, dūž
ta indai. Pagaliau, pasigirsta iš 
nuovargio užkimęs balsas: „jau 
surišau, eik užžiebk šviesą!“).

Staiga scenoj pasidaro šviesu. 
Vidury scenos guli surišta storo
ji virėja Ona. Aplink ją išbars
tyti, matyt, iš turgaus atnešti ry
šuliukai. Skiltininkas stovi prie 
jos. II skautas stovi prie sienos, 
ranka tebelaikydamas elektros sa
gutę. 1 skautas išsitiesęs guli 
po stalu, turėdamas vienoj ran
koj kirvį, antroj lazdą.

Skiltininkas (su didžiausiu nu
sistebėjimu):

— O kas čia?!!
// skautas (taip pat nustebęs 

pertraukia skiltininką):
— O kas čia gali būti?..
I skautas_(iš po stalo):
— Tai mūsų virėja Ona!
(Surišta virėja baisiai supykusi):
— Taip, tai aš, bjaurybės, iš

dykėliai, pasiutėliai!! Aš jums
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dr-vė sustiprėjo ir vasarą suruošė 
stovyklą prie Didžiojo akmens 
(12 klm. nuo Liepojaus). Sto
vykloj skautai įgavo daug prity
rimo ir įvairių praktiškų žinių.

Rudenį, mokslo metams prasi
dėjus, draugovėje įsikūrė trečia 
„Briedžių“ skiltis. 1928 mt. ge
gužės m. 20 d. „Vytauto“ drau
govė prisiregistruoja prie lietuvių 
katalikų jaunimo draugijos „Švie
sos“, Liepojaus skyriaus ir gauna 
leidimą daryti sueigas draugijos 
salėje. Draugininko iniciatyva 
tapo įsteigtas skautams remti ko
mitetas, kuriame dalyvauja: Lie
tuvos konsulas p. J. Juovaraus- 
kas, lietuvių mokyklos vedėja 
ponia A. Gerbstienė ir kun. Bar- 
dauskas; 1928 mt. rugpiūčio m. 
nuo 20—30 d. „Vytauto“ drau
govės skautai dalyvavo II joj Lat
vijos džamboree prie Rygos, kur 
jie sudarė su Rygos lietuvių skau
tais vieną l etuvių skautų šeimy
ną. Tais pačiais metais rugsėjo 
m. nuo 2—5 d. Liepojaus tunto 
surengtoj stovykloj „Vytauto“ 
dr-vė iš 14-os stovyklaujančių 
draugovių laimi pirmąją vietą. 
Lietuvių stovyklą aplankė keletą 
tūkstančių žmonių ir žymūs lie
tuvių ir latvių veikėjai, kaip: Lie
tuvos konsulas p. Jovarauskas, 
Liepojaus tuntininkas generolas

SKAUTŲ AID AŠ

Zommers, kun. Bardauskas ir lie
tuvių mokyklų mokytojai. Skau
tai suruošė gerbiamiems svečiams 
arbatėlę. Svečiai gėrėjosi gražiu 
lietuvių skautų stovyklos įrengi
mu, kurios centre plevėsavo tri
spalvė Lietuvos vėliava. Vakare 
prie laužų lietuvių skautams sa
vo vaidinimus tekdavo keletą 
kartų kartoti. 1928 m. gruodžio 
27 dieną lietuviai skautai ir skau
tės, padėjus skautams remti ko
mitetui suruošė neturtingiems 
vaikams eglaitę. Didelio džiaugs
mo buvo pagauti vaikai, kai skau- 
tas-senelis išdalijo Kalėdų dovanas.
Vilniaus užgrobimo iš
kilmingas minėjimas.
Pažymėtinas Liepojaus lietuvių 

skautų gyvenime įvykis, tai 1928 
m. spalių mėn. 9 dienos minėji
mas. Tą dieną Liepojaus lietu
viai suruošė vakarą, skirtą lenkų 
grobuoniškam žygiui įvertinti ir 
paminėti. Kaip tas lenkų plėši
kiškas žygis buvo Įvertintas — 
visiems lietuviams aišku. Lietu
viai niekados neatsižadės savo 
širdies — Vilniaus ir nenurims 
tol, kol savo sostinės neatvaduos...
Liepojaus skautai mano 

atlankyti Lietuvę.
Pastaruoju laiku „Vytauto“ 

dr-vė susideda iš 2-jų skautų vy

li

čių skilčių, 3 skilčių skautų ir 
vilkiukų gaujos. Skautės įsikūrė 
1928 m. liepos mėn. 1 dieną irgi 
V. Venckaus dėka. Skautės vei
kia pasiskirsčiusios į dvi skiltis: į 
„Rūtos“ ir „Našlaitėlės“.

Paskutiniuoju laiku Liepojaus 
skautuose-ėse iškilo sumanyma- 
ateinančią vasarą atlankyti Lies 
tuvą, lietuvius brolius ir sesutes 
skautus ir šiek tiek Lietuvoj pasto- 
vyklauti. R K

Latvijoj pasižymėjo lie
tuvis skautas.

Š. m. sausio mėn. 26 dienos 
„^ygos Balsas“ paduoda žinutę 
apie lietuvio skauto vyr. skilt. 
Juozo Vainausko pasižymėjimą. 
Rygoj netoli prekybinio tilto, skęs
damas Konstantinas Varus, šaukė
si pagalbos. Argi skautas galėjo 
praeiti pro šalį jam nepadėjęs? Jis 
užmiršo save ir šokęs į vandenį 
išgelbėjo jį iš mirties nasrų, nors 
ir paties gyvybė buvo pavojuj. 
Dideli ir kilnūs darbai niekuomet 
nelieka neatlyginti. Šiuo atveju 
vyr. skilt. Juozui Vainauskui di
džiausias atlyginimas yra tas 
jausmas, kurį jis jautė, išgelbėjęs 
žūstančio žmogaus gyvybę. Irtai 
yra didžiausias atlyginimas!

parodysiu, nekaltą moteriškę tam
sumoj gąsdinti!! Aš jums...

(Skiltininkas skubiai atriša vir
vę ir padeda jai atsikelti).

SkiltiniriKCLS (baisiai sumišęs): 
— Dovanokit... mes manėm... 
II skautas (prieidamas arčiau): 
— Atsiprašau... Kaip čia pa

sakius...
I skautas (išlysdamas iš po 

stalo, baisiai susigėdęs, eina prie 
virėjos):

— Mat, dovanok, Onut... (gar
siau) Mes čia kaip liūtai puolėm 
plėšiką... (švelniau) Čia matai, 
žmogžudystė ir tu buvai nužu
dyta, va, čia kraujas... (rodo į 
klaną ant grindų ir peilį) Čia, mat...

Virėja (priena prie stalo ir 
paima peilį):

— Kas, žmogžudystė?! (Pada
žo pirštu ir paragauna raudoną 
skystimą) Geras kraujas! Aš jums 
parodysiu! Čia juk mano vyšnių 
uogienė! Kas gi čia apie ją apsi
suko? Ar tik ne Kaziukas? Aš 
jam parodysiu! O kas čia? (Visi 
atsisuka į spintą iš kurios išlen
da vilkiukas Kaziukas).

Kaziukas'.
— Taip, tai, mat, aš... dėl uo

gienės (artinasi arčiau, baisiai 
susigėdęs) aš, šiek tiek... puodą 
peiliu atidariau, o paskui truputį 
sutepiau... Na, o paskui pradė
jau bijoti Onutės (kuo ne verkian
čiu balsu), o paskui parašiau 
laiškutį, kad manęs niekas ne
baustų... Bet, man (pradeda 
verkti) nusibodo spintoj sėdėti... 
bet aš dėl uogienės nekaltas... 
aš tik norėjau pažaisti...

(Visi juokiasi išskiriant pir
mąjį skautą).

/ skautas (baisiai supykęs, pri
bėga prie jo):

— O ką reiškia J. K., peckeli, 
ką reiškia tos dvi raidės po tavo 
durnu laišku? (purto Kaziuką 
už rankos) A?

Kaziukas:
— J. K. tai reiškia Jūsų Ka

ziukas...

(1 skautas įniršęs puola Ka
ziuką).

Uždanga.
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12 SKAUTŲ AIDAS 2 nr
Oficialus skyrius.

Lietuvos Skautų Asocijacijos 
Šefo įsakymas Nr. I.

Kaunas, 1929 metų sausio mėn. 27 d.

§ 1-
Laikinai ėjusį Marijampolės tunto 

tuntininko pareigas paskautininką Da- 
bulevičių Jurgį laikyti nuo 1928 m. 
rugsėjo mėn. 10 d., jam pačiam pra
šant”, atleistu nuo einamųjų pareigų. 
Tuntininko pareigas ligi š. m. sausio 
mėn 26 d. ėjo paskaut. Poliakovas 
Viktoras, .

Marijampolės tunto tuntininku tvir
tinu nuo š. m. sausio m. 26 d. moky
toją Dailidę Juozą.

§2.
Kauno tunto tuntininką dailininką 

Žmuidzinavičių Antaną laikyti nuo 
1928 m. spalių mėn. 10 d., jam pačiam 
prašant, atleistu nuo einamųjų parei
gų. Tuntininko pareigas ligi š. m. 
sausio mėn. 20 d. ėjo skautininkas 
Grigaitis Kęstutis.

Kauno tunto tuntininku tvirtinu 
nuo š. m. sausio mėn. 26 d. vyresnį 
skautininką Kuprionį Joną.

§3.
Kėdainių tunto tuntininką vyresnį 

skautininką Kuprionį Joną laikyti nuo 
1928 m. lapkričio mėn. 12 d., jam pa
čiam prašant, atleistu nuo einamųjų 
pareigų. Tuntininko pareigas ligi š. 
m. sausio m. 26 d. ėjo paskautinin- 
kas Bačinskas Viktoras.

Kėdainių tunto tuntininku tvirtinu 
nuo š. m. sausio mėn. 26 d. paskau- 
tininką Bučinską Viktorą.

Gen. T. Daukantas, 
Lietuvosskautų asocijacijosšefo pavad-

Vyr. sktn. major. Ka.lmantas 
Vyriausias skautininkas ir vyriausiojo 

skautų štabo viršininkas.

Vyriausiojo skautų štabo 
pranešimai.

I.
Visems spausdintiems (nešapirogra

fuotiems, hektografuotiems ar kt.) 
skautiškiems leidiniams, pav., laikraš
čiams, knygoms, leisti reikalinga gau
ti vyriausiojo štabo sutikimas.

II.
Pastebėta, kad kai kuriuose tun

tuose skautams specialybės teikiamos 
be egzaminų (įvertinus skautų paro
doje išstatytus eksponatus ar t p.). 
Vyriausias štabas praneša, kad spe
cialybės gali būti skautams teikiamos 
tik išlaikius atatinkamus egzaminus.

III.
Į skautų patyrimo (III, 11, 1) ir vy

resniškumo (paskiltininko,skiltininko, 
vyresn.skiltininko) laipsnius kai kuriuo

se tuntuose egzaminuoja patys drau
gininkai ar jų nuožiūra sudarytos ko
misijos. Vyriausias sk. štabas įspėja 
tuntininkus, jog tokius egzaminus da
ryti gali tik tuntininko paskiriama 
nuolatinė ar nenuolatinė komisija.

IV.
Vyriausiajame štabe dežūruojama 

kasdien šia tvarka:
Papr. dienomis ir šventadieniais

— nuo 15 — 16 vai. Sekmadieniais
— nuo 9 — 10 vai.

1. Pirmadieniais dežur. vyčių sky
riaus vedėjas,

2. Antradieniais — kultūros ir pro
pagandos dalies vedėjas,

3. Trečiadieniais—ūkio dalies ve
dėjas,

4. Ketvirtadieniais — mergaičių 
skyr. vedėjas.

5. Penktadieniais — jūrų skautų 
skyriaus vedėjas,

6. Šeštadieniais—vilkiukų ir paukš
tyčių skyraus vedėjas,

7. Sekmadieniais — užsienio da
lies vedėjas.

Bendrosios dalies vedėją ir adju
tantą sktn. K. Laucių galima rasti 
kasdien, išskyrus šventadienius, Kauno 
m. ir apskr. v-ko įstaigoje (Gedi
mino g-vė 7a, 111 aukštas — policijos 
skyrius) nuo 8 — 14 vai. Telef 717. 
Bendrosios dalies vedėjo dežūravi- 
mo laikas vyr. štabe bus praneštas 
vėliau.

Anglų skautų veikėjo genero
lo Alfredo Burt’o Lietuvos 
skautų brolijai padovanotie
siems garbės skydams laimė

ti KONKURSŲ TAISYKLĖS.
(Pradžia „Skautų Aido“ 1 Nr.)
§ 15. 8 taškus gauna: a) už skau

tą, įgijusi paskautininko laipsnį,
b) už suruošimą Kalėdų eglaitės 

beturčiams vaikams.
Pastaba: Jei eglaitę ruošia ke

lios draugovės, taškus dalijasi pro
porcingai.
c) už įsteigtą skautišką knygynėlį, 

kuriame bus ne mažiau kaip 50 kny
gų skautiškos, sporto ir auklėjamos 
literatūros,

d) už skautą, mokslo metais (iki 
konkursų metų pabaigos), negavusį 
dvejetukų,

e) už organizuotą dalyvavimą su 
eksponatais ne skautų parodoje,

f) už organizuotą dalyvavimą kitų 
suruoštose sporto šventėse.

§ 16. 9 taškus gauna: a) už skau
tą, įgijusį skautininko laipsnį,

b) už suruoštus draugovės kon
kursus, ne trumpesnius, kaip 2-jų mė
nesių,

c) už klūbo įgijimą ir išlaikymą jo 
ne trumpiau, kaip mėnesius.

§ 17. 10 taškų gauna: a) už skautą, 
įgijusį vyrseniojo skautininko laipsnį,.

b) už skautą, turintį paskutinį prieš 
konkursų metų pabaigą trimestro pa
žymėjimą be 4-ių.

c) už skautą, išgelbėjusį žmogaus 
gyvybę,

d) už^. skautų koperatyvėlį mo
kykloje,

e) už suruoštą draugovės skautiškų 
išdirbinių parodą,

f) už suruoštą draugovės sporto, 
šventę.

III.
Už skautų nusižengimus skautiškai 

drausmei, nepildymą savo pareigų ir 
neskautišką elgesį laimėtieji konkurse 
draugovės taškai naikinami šia tvarka:

§ 18.1 taškas: a) už kiekvieną skau
to pavėlavimą be svarbios priežasties 
skilties užsiėmiman ar draugovės su
eigom

§ 19. 2 taškai: a) už suvėluotą pil
dymą terminuotu raštų.

§ 20.3 taškai: a) už kiekvienoskau- 
to nepatenkinamą pažymį trimestro 
pažymėjime.

§ 21. 6 taškai: a) už kiekvieną 
skauto gautą pataisą.

§ 22. 10 taškų: a) už kiekvieną 
antriems metams toje pačioje klasė
je palikusį skautą.

IV.

§ 23. Taškus draugovei, skilčiai ir 
atskiriems skautams rašo draugovės 
štabas. Žinios pristatomos tuntinin- 
kui jo nustatyta tvarka.

§ 24. Tuntininkai prižiūri draugo
vėse konkursų eigą ir tikrina jų re
zultatus.

§ 25. Žinias apie konkursų rezul
tatus draugovėse, tuntininkai atsiun
čia vyriausiam skautų štabui pagal vyr. 
sk. štabo nustatytą tvarką.

§ 26. Laimėjusios skydą draugo
vės skautas, konkursų metu gavęs 
daugiausia taškų, eina skydininko pa
reigas. Kitu du daugiausia taškų ga
vę skautai eina paskydininkų parei
gas. Iškilmių metu skydininkas su 
paskydininkais neša skydą.

V.

§ 27. Pirmasis konkursas praside
da 1929 metų sausio mėn. 1 dieną ir 
baigiasi tų pačių metų balandžio mėn. 
23 dieną.

§ 28. Šias taisykles keičia ir pa
pildo vyriausias skautų štabas.

Vyr. sktn. major. M- Kai mantas 
Vyriausias Skautininkas

Sktn. K. Laucius 
Adjutantas.

P. S. Burto skydų atvaizdai tilps 
sekančiam „Skautų Aido“ numery.

Red-

j
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Kauno rajono tuntas.
Naujas tuntiįlinkas pra

deda darba.
įvykusiame, vasario mėn. 17 d. 

Kauno tunto štabo posėdy, nau
jas tuntininkas vyr. sktn. J. Ku~ 
prionis perėmė iš senojo tunti- 
ninko p. A. Žmuidzinavičiaus 
pareigas. Naujastuntininkas, pra
dėdamas eiti savo pareigas, lanko 
draugovių ir atskirų skilčių bei sk. 
vyčių būrelių sueigas, susipažinda
mas su skautais, jų veikimu ir 
pajėgomis. Matydamas tunte tin
kamų vadovų trūkumą, ryžosi už- 
megsti ryšius su studentų skautų 
draugove ir sutraukti į tuntą visas 
Kauno skautų pajėgas.

Tunto 10 metų gyvavimo 
sukaktuvės.

Balandžio mėn. sukanka 10 m. 
nuo Kauno tunto įsikūrimo. Šios 
sukaktuvės bus iškilmingai šven
čiamos kartu sušv. Jurgio švente, 
balandžio m. 23 d. Tą dieną nu
tarta suruošti skautų-čių rank
darbių parodą. Manoma sukak
tuves tinkamai paminėti „Sk. 
Aide“.

Tunto štabas dės pastangas, 
kad būtų įvestas nuolatinis (mė
nesinis ar dvisavaitinis) radio 
pusvalandis. K Kas.

įdomi studentų skautų 
dr-vės sueiga ir „Lapi

nų“ pralaimėjimas.
Š. m. vasario m. 17 d. įvyko 

studentų skautų d-vės vyrų sueiga. 
Jai vadovavo sktn. Čečeta. Suei
goj dalyvavo^ ir Kauno skautai 
vyčiai. Skt. Čečeta vadovavo su
maningai. Jis suskirstė visus da
lyvius į 4 skiltis po aštuonius 
skautus ir paskelbė skilčių kon
kursą: kuri skiltis geriausiai pa
sirodys šioj sueigoj. Davė pasi
ruošti kiekvienai skilčiai po kokia 

10 minučių. Po to, kiekviena 
skiltis privalėjo rodyti savo pa
rengtą programą. Skiltys visos 
pasirodė neblogai. Visos pastatė 
teatrą, sudainavo, pasportavo. 1 
vietą laimėjo „Meškinai“, jdomi 
buvo sueiga, bet pralaimėję „La
pinai“ laukia dar įdomesnės.

Senis Lapinas.

Panevėžio rajono 
tuntas.

Skautai turi būti geri 
mokiniai.

Panevėžio tuntas kiekvienų 
mokslo metų pradžioj nustato

P. VI. Rozmanas
Panevėžio skautų įkūrėjas ir ilgai bu
vęs Panevėžio Sk. Remti Dr-jos Pir
mininkas. Dabar Biržų apskrities Vir

šininkas.

visų metų veikimo programą. Šiais 
metais ypatingai į tai atsižiūrima 
ir jos prisilaikoma. Šiuo metu 
didesnioji tos programos dalis 
jau išpildyta. Rezultatai geri. Pir
moje tos programos vietoje kal
bama apie skautų mokymąsi. Pa
sitaiko, kad skautai blogai mo

kosi. Tokiems duodamos pasi” 
taisymui „atostogos“ ir padeda
ma pasitaisyti. Aplinkraščius ir 
instrukcijas tą klausimą tvarkan
čias leidžia ir skautų mokymąsi 
kontroliuoja tunto štabo moks- 
lo-literatūros skyrius.

Pasikeitimai nuo Naujų 
Metų.

Keli skautų vadai, baigdami 
gimnaziją, pasitraukė nuo tiesio
ginio darbo organizacijoj. Prieš 
Naujus Metus įvyko bent keli pa
sikeitimai; jų žymiausias— tunto 
adjutanto pasktn. M. Martinaičio 
pasitraukimas ir vyr. skilt. H. Lu
koševičiaus jo vieton paskirimas.

Rajono tunto štabo su
važiavimas.

Žymiausias šiais mokslo me
tais Panevėžio skautų veikimo 
įvykis bene bus gruodžio m. 1 ir 
2 d. įvykęs rajono tunto štabo 
suvažiavimas, į kurį provincijos 
dr-vės atsiuntė savo atstovus. 
Suvažiavimo posėdžiuose arčiau 
susipažino atskirų rajono vietų 
skautų vadai, aptarta daug svar
bių klausimų, susipažinta su atski
rų dr-vių veikimo sąlygomis, per
žvelgtas praeitojo dešimtmečio 
veikimas ir pažymėti keliai toli- 
mesniajam veikimui. Suvažiavi
mas buvo šauktas ryšy su 10 
metų Lietuvos skautijos gyvavi
mo sukaktuvių minėjimu Pane
vėžy. Ta proga skautai rytą iš
klausė šv. Mišių ir pritaikinto 
kun. Liepinio (skautų Dvasios Va
do) pamokslo. Dienos metu su
ruoštas iškilmingas paminėjimas, 
vakare — pasilinksminimas skau
tams ir mokiniams.

Skautai akliesiems į 
pagalbų.

Visoj Lietuvoj 1928 m. prieš 
Kalėdas buvo suruošta rinkliava
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P. Jankauskas, 
buvęs Rokiškio Tuntininkas, dabar 

Kauno policijos vadas. Rokiškio tunto štabas.

aklųjų naudai. Aukas rinko skau
tai. Panevėžio tunto skautai su
rinko 611 litų 10 centų. Neat
siliko ir kiti tuntai.

Tokiais kilniais darbais skau
tai įgauna visuomenėje didelio 
prijautimo.

Pėdsakais...
I Kęstučio dr-vė Panevėžy 

sausio m. 20 d. suruošė didelį 
pėdsakų sekimo žaidimą. Praėjo 
labai įdomiai. Sausio m. 27 d. 
keletas skautų išlaikė egzaminus 
į III-jį laipsnį. Draugovėj, prie 
trijų seniau buvusių skilčių, orga
nizuojamos dar trys naujos. 
Draugininkas — skilt. A. Gabrė
nas.
Penki veikalėliai per 

vieną vakarą.
Plačioji Panevėžio tunto pro

vincija neatsilieka. Utenos skau
tai š. m. sausio m. 20 d. suruo
šė vakarą, kuriame suvaidinti net 
penki veikalėliai (vaidino skiltys), 
deklamuota, griežta, v
Štai, ką gali mažieji!
Nors patys maži, bet darbai 

dideli.
Prie Utenos Dr. Basanavičiaus 

dr-vės gruodžio m. 20 d. įkurtas 
vilkiukų būrelis, kurį veda senas 
vilkas Steponėnas. Štai įdomus 
paragrafas iš tos dr-vės veikimo 
programos: „Išplatinti ir laiku 
(dviejų savaičių laikotarpy) atsi
lyginti už „Sk. Aido“ kiekvieno 
numerio nemažiau 35 egz.“

Tunto korespondentas.
Skiltininkų ir paskaiti

ninkų kursai.
Utenos skautų vyčių d-vė su

ruošė skiltininkams ir paskilti- 

ninkams kursus. Jų programon 
įrašyta visa eilė rimtų ir naudin
gų paskaitų. Jų tarpe: „Skilti- 
ninkas, kaip skilties vadas ir au
klėtojas“, „Skautai ir religija“, 
„Skautas gyvenime“, „Skautas ir 
literatūra“, „Disciplina“, „Susi
rinkimai (sueigos), iškilos, vaka
rai“, „Skautų žaidimai“ ir kit. 
Be to, į programą įeina ir prak
tiškų užsiėmimų demonstravimas.

Kursuose laiko paskaitas eilė 
mokytojų ir visuomenės veikėjų.

Juos kas savaitė lanko visų 
trijų Utenos skautų d-vių skilti- 
ninkai ir paskiltininkai.

Dausiinas.

Skaučių mokykla: iš 24 
mokinių 22 skautės.
Vabalninko mergaičių žemės 

ūkio mokykloj šiemet susikūrė 
skaučių dr-vė. Mokykloj mokosi24 
mokinės, iš jų 22—skautės. Dr-vė 
smarkiai veikia. įsitaisė vėliavą. 
Vasario m. 10 d. ruošė pirmąjį 
savo vakarą, įžodį; kvietė atsto
vus iš tunto štabo. Vadovauja 
dr-kė G. Budrytė.

Tunto korespondentas.

Iškilmingos dviejų metų 
sukaktuvės.

Giedraičiai. Sausio mėn. 27 d. 
įvyko „Geležinio Vilko“ dr-vės 
dviejų metų sukaktuvės. Išvakarėse 
atlikom išpažintį. Dvasios vadas 
kan. A. Meigys sueigoj laikė pa
skaitą tema: „Moralybės pagrin
dai“, kurioj iškėlė visas skautiz- 
mo, kaip auklėjimo organizacijos, 
teigiamas puses.

Mūsų tuntininkas mus pasvei
kino telegrama: „Arčiausiai Lie
tuvos širdies budintiems linkiu 

stiprėti jos atvadavimui“. (Gied
raičiai 4 klm. nuo demarklinijos).

Skaučiukas.
Šeduvos skautai 

tvarkosi.
Šeduvos skautai, kurių dr-vė 

buvo apmirus, šiemet žymiai apsi
tvarkė ir smarkiai plečiasi. Va
das — dr-kas Martinėnas, globė
jas—mok. Lingė. Šeduvos skau
tai leidžia savo laikraštėlį „Bu
dėk“.

Klaipėdos skautai. 
Keturių metų sukaktu

vių šventė.
Š. m. sausio m. 20 dieną 1-oji 

„Kęstučio“ dr-vė iškilmingai šven
tė savo 4 metų gyvavimo šventę, 
į šventę atsilankė daug svečių 
klaipėdiečių. Iš Kauno buvo at
vykęs skautams remti dr-jos pir
mininkas gen. Daukantas ir Vil
niaus skautas J. Zabrockis. Šventę 
atidarė sveikinimu dr-kas Edv. Pet
raška. Po dr-ko kalbos buvo suvai
dintas vieno veiksmo veikalėlis 
„Logikos jėga“. Pertraukos metu 
skaityta eilėraščiai. Ir gen. Dau
kantas gražiai sveikino Klaipėdos 
skautus, linkėdamas jiems augti 
ir stiprėti mūsų Tėvynės naudai. 
Gen. Daukanto žodžiai buvo su
tikti ir palydėti didžiausiomis ova
cijomis. Suvaidinta dar vienas 
trumpas juokingas veikalėlis „Jo
nas nusižudė", o Vilniaus skau
tas Zabrockis padeklamavo porą 
savo eilėraščių ir šiek tiek pa
dainavo. Savo balsu ir gražiomis 
deklamacijomis jis klaipėdiškius 
sužavėjo.

Vakaras Klaipėdos visuomenei 
labai patiko. Ir vietinė spauda,
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minėdama ši skautų viešą pasi
rodymą, nepagailėjo skautams 
pagirimų.

Šiaulių rajono tuntas.
Kad daugiau nuveiktų — 

susijungė.
Mažeikiai. Ligi šiol čia vei

kusios atskirai „Vytauto“ dr-vė 
ir atsk. „Gandrų“ skiltis š. m. 
sausio mėn. 26 d. susijungė. Iš 
abiejų atskirų vienetų išdygo 
nauja „Vingėlos“ dr-vė su tri
mis skiltimis po dešimtį skautų. 
Draugininko pareigas eina su
manus ir energingas skautas, 
buvęs „Gandrų“ skilties paskil- 
tininkas, A. Sakalauskas. Dr-vė 
jau susitvarkė ir mano stipriai 
dirbti.

Sekmadienį 27 d. Loji „Gan
drų ir Il-oji „Genių“ skiltys jau 
padarė ir sueigas. I „Gandrų“ 
skiltis žada greit išleisti laik
raštėlį, redaktorių išrinktas — 
J. Liutkus.

Dabar dr-vėj yra 31 skautas; 
iš „Vytauto“ dr-vės 13 skautų ir 
atsk. „Gandrų“ skilt. 18 skautų.

Buvęs gandras.

Jūrų skautai apsnūdo.
Mažeikiai. Čia pirma veikė 

viena jūrų skautų skiltis, bet 
dabar nieko apie ją nebegirdėt.

Nesenai pasirodė ir kita jūrų 
skautų skiltis, bet ir ji jaučiasi 
neperstipriausiai. Gaila.

Ilgesys.
Viekšnių jūrų skautai.

Jau treji metai suėjo, kaip 
Viekšniuose gyvuoja jūrų skautų 
„Narūnų“ valtis. Ji buvo bepra
dedanti žlugti, bet dėka 5-to 
D. L. K. Vytauto laivo (Mažei
kiuose) škiperio energijai 1929. 
L 13. iš naujo suorganizuota 
viena valtis-įgula iš penkių skau
tų. Valties vardas paliktas pir
mutinis, būtent „Narūnai.“ Mi
nėtoji valtis priklausys prie Ma
žeikių aukščiau minėto laivo, 
kaip Loji valtis. ,

Viekšnių jūrų skautai yra pa
darę ir tolimus plaukiojimus: 
buvo nuplaukę Venta Papilčn, 
du kartu į Mažeikius, iš viso 
padarė apie 150 klm. įgulą su
daro visi beveik vienodo ūgio 
skautai ir beveik visi turi spe
cialybes. Per sueigas skaitomos 
paskaitos apie jūrininkystę ir 
ruošiamasi egzaminams.

Ventos Kaukė ir 
Albertas Ž.

Vilkaviškio tuntas.
Saldžiai miega.

Apie Vilkaviškio skautų vei
kimą daug kas norėtų ką nors 
išgirsti. Tačiau kaž kodėl vilka
viškiečiai saldžiai snaudžia. Rei
kėtų tunto viršūnėms mažiau 
snausti, o daugiau veikti. Rei
kėtų tunte įvesti skiltininkų kur
sus, kur jaunesnieji skautų vadai 
galėtų pasisemti reikalingų žinių. 
Reikėtų sukrusti. Merus.
Tai bus didelė skilties 

kasa!
Kybartuose veikia dvi moks

leivių skautų dr-vės: berniukų 
„Algimanto“ ir mergaičių „Bi
rutės.“

įsikūrę apie 1923 m., skautai 
pradžioje silpnai veikė, bet at
vykus į Kybartus mokytojauti 
P. A. Kizevičiui, kuris apsiėmė 
skautus globoti ir dabar jo glo
boje veikiama visai gerai. Dar 
pernai buvo tik dvi skiltys, da
bar jau yra trys ir manoma 
steigti dar ketvirta.

Sueigas ruošiame gana dažnai, 
ypač skilčių. Mūsų „Tigrų“ skil
tis kiekvieną sueigą didina skil
ties kasą ir už sudėtus pinigus 
pirksime „Skautystę.“

A. Tigras.

Vėliausiai gautos 
žinios.

Liepojaus lietuvis 
skautininkas Kaune.
Vasario 22 d. iš Liepojaus į 

Kauną atvažiavo lietuvių skautų 
draugininkas V. Venckus.

Vilniaus lietuviai skautai—sportininkai, kurie pernai gegužės 3 d. laimėjo lenkų 
skautų suruoštas tradicines lenktynes aplink Vilnių (10 klm.). Valio, broliai 

vilniečiai! »

Kauno vyresnieji skautai šir
dingai jį priėmė ir supažindino 
su laikinąja sostine Kaunu.

Sktn. V. Venckus plačiai pa
pasakojo apie sunkias sąlygas, 
kuriose lietuvių skautams tenka 
dirbti Latvijoje. Kauno skautų 
lydimas svečias aplankė kelius 
muziejus, Čiurlionies geleriją ir 
kitas žymesnes vietas. Taip pat 
turėjo progos susj pažinti su Vy
riausio Skautų Štabo nariais, 
Lietuvos Skautijos įkūrėju sktn. 
P. Jurgelevičium, „Skautų Aido“ 
redaktoriais, kitais skautininkais 
ir vyresniaisiais skautais. Be to, 
svečias atsilankė IV D. L. K. 
„Algirdo“ dr-vės egzaminuose ir 
visuotinoje Kauno tunto skaučių 
sueigoje. Vakare svečią į stotį 
palydėjo vyresniųjų skautų būrys.

Kas.
Iškilminga sueiga.

1929 m. vasario mėn. 24 d.. 
„Saulės“ gimnazijos salėje įvyko 
Kauno tunto mergaičių skyriaus 
iškilminga sueiga, į kurią susi
rinko virš 60 skaučių. Iškilmin
gą sueigą aplankė Kauno tunti- 
ninkas vyr. skaut. J. Kuprionis 
ir 112-tos Liepojaus lietuvių „Vy
tauto“ dr.draug. sktn. V. Venckus.

Sueigoj paminėta Roberto Ba- 
den-Powell’io 72 m. sukaktuvės.

Po to 8 skautės iškilmingai davė 
įžodį. įžodžio iškilmėms pasi
baigus, skautės linksminosi ir 
svečius linksmino dainomis, 
melodeklamacijomis ir linksmais 
šposais. Tuo sueiga baigėsi.

Iškilmingą sueigą vedė skauti
ninke Kesiūnaitė. Kor.
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įltlministraciįcs žodis.
1. Konkursai sekasi.

Mūsų noras leisti „Skautų Aidą“ 
kas mėnesį rado didelio pritarimo. 
Tikimės, jei visi prie to darbo noriai 
prisidės, mūsų „Sk. A.“ bus dažnas 
svečias*

Prenumeratų rinkimo konkursų re
zultatai dar galutinai nežinomi. Pir
majai premijai — romanui „Grapas 
Montekristo“—laimėti dalyvavo 9 rin
kėjai: Šiaulių tunto: V* Lapins
ką i t ė,—„Gražinos“ dr-vės Plungėje, 
—32 prn. VI- Stu o gi s,—„Kęstučio“ 
dr-vės Pasvalyje, — 16 prn. A. Gra
fa aš i s, „Vingėlos“ dr-vės Mažeikiuo
se — 15 prn. An t. Sakalauskas, 
„Vingėlos“ dr-vės Mažeikiuose — 15 
prn. K. Po če k ai t ė, „Mirgos“ dr-vės 

Šiauliuose,—15 prn. ir V. Šniukšta, 
„Duonelaičio“ dr-vės 'Plungėje, — 15 
prn.

Alytaus tunto: V* Balčius, „Va
lančiaus“ vyčių būrelio Alytuje, — 
15 pren.

Kėdainių tunto: E. Me Skys. 
„Čiurlionies“ dr-vės Ukmergėje, — 
15 prn.

Panevėžio tunto: L. K erų Ii s, 
„Geležinio Vilko“ dr-vės Giedraičiuo
se,—15 prn.

Konkursų komisija pirmą premiją 
—romaną „Grapas Montekristo“—lo
terijos būdu pripažino Šiaulių tunto 
„Vingėlos“ draugovei Mažeikiuose 
(rinkėjas A. Sakalauskas).

Visi, dalyvavę konkurse romanui 
„Grapas Montekristo“ laimėti, bet jo 
nelaimėję, gali dalyvauti ir kituose 
dviejuose konkursuose, jei savo pri
siųstų prenumeratų skaičių papildys 
naujai surinktomis prenumeratomis*

Visi kiti rinkėjai stropiai darbuo
jasi laimėti radio aparatą, dviratį,

L. Baleišai. Eilėraštis silpnas— 
netilps, korespondencijos sunaudoti 
negalėsim, reikia daugiau faktų iš jū
sų gyvenimo ir darbo* Laukiame.

Tunto korespondentui. Ga
vome ir sunaudojome. Greit rašykit, 
kaip žadėjot, apie žaidimų vadovo 

skautų literatūros. Patogumo dėhai 
konkursai pratęsiami iki š. m. kovo 
mėn. 15 d. Vadinas, kad dalyvauti 
„Sk. Aido“ platinimo konkursuose 
paskutinis terminas išsiųsti prenume- 
ratūros pinigus š. m. kovo m. 15 d* 
Pasinaudokite proga!

II. „Sk. Aidas“ į namus.

Iš anksto užsimokėjusiems „Sk. 
A.“ prenumeratą, pranešus adresą, 
laikraštis bus siuntinėjamas tiesiog 
adresatams. Rinkėjams tai svarbu žinoti.

III. Kas irkiek nori „Sk. Aido“.

Paprastai „Sk. A.“ platinti siunčia
me per draugoves ar atsk. skiltis. Bet, 
nežinodami kiek egzempliorių ta dr-vė 
ar skiltis gali išplatinti, dažnai nu- 
siunčiame per daug ar per maža. To
dėl vadovus prašome pranešti kiek 
kiekvieno „Sk. A.“ numerio galite iš
platinti. Be to, kartu praneškite pla
tintojų tikslius adresus.

IV. Seni skolininkai—prašome
atsiskaityti!

Didžiojoje Panemunės stovykloje 
žemiau išvardinti paėmė platinti „Tau
tinė Skautų Stovykla“ ir mūsų turi
momis žiniomis iki šiol neatsiskaitė; 
1. Martinaitis (Panevėžys)—30 kn*, 2. 
Naujokaitis (Alytus)—20 kn., 3. Gusi- 
kauskaitė (Rokiškis)—10 kn., 4* Kas- 
peravičiūtė (Alytus)—10 kn., 5. Barš- 
čiauskaitė (Marijampolė)—20 kn., 6. 
Kviklys (Rokiškis)—15 kn.,7. Petraus
kaitė (Kaišiadorys)—15 kn , 8* Jasi- 
nevičius (Kaunas)—8 kn., 8. Mikelevi
čius (Panevėžys)—20 kn., 9. Bazile-

Redakcijos atsakymai.
privalumus, nes sekantis „Sk. A.“ nr. 
išeis apie 20 kovo. Laukiame daugiau.

Albertui Z. Korespondencija pa
vėlavo — netilps. Jei turit gražių iš 
skautų gyvenimo fotografijų, prisiųs- 
kit, galėsim jas „Sk. Aide“ patalpinti, 
bet reikia siųsti drauge ir 15 litų kli
šei pagaminti.

vičius (Marijampolė)—10 kn., 10. Po
liakovas (Marijampolė)—100 kn. ir 20 
egz* „Sk. A.“, 11. Balandžius (Krakės) 
—12 kn. ir 10 egz. „Sk. A.‘‘, 12. Aly
taus tuntas—20 kn*ir 16 egz. „Sk. A.“

Sakoma—„skola ne rona, neužgis“, 
todėl prašoma greičiau atsiskaityti.

V. Kiek kuris tuntas paima
„Sk. Aido“.

Š. m. „Sk. Aido“ Nr. 1 tuntai maž
daug paėmė sekančiai: Šiaulių —600, 
Panevėžio — 275, Rokiškio — 195, 
Marijampolės — 150, Kauno — 140, 
Kėdainių — 125, Vilkaviškio — 120, 
Alytaus — 40, Lazdijų — 35 ir Kai
šiadorių skautai — 40 egz. Be to, 
keli šimtai egzem. platinama mažes
niais skaičiais. Panašiai tuntai plati
no irpr. m. Nr. 5 — jubiliejinį. Žiūrėsi
me, kaip bus atsiskaitoma.

VI. Vilkaviškio tuntas remia
„Sk. Aidą“.

1928 m. gruodžio m. 14 d. Vilka
viškio tunto štabas nutarė ,,Sk. Ai
dui“ paaukoti 50 litų, kuriuos jau 
per jų tunto ūkio skyriaus vedėją 
sklt. J. Matusevičių gavome. Auko
tojams tariame širdingą ačiūl

Visus mūsų skolininkus prašome 
kuo greičiausiai atsilyginti. Tikimės, 
kad jų nereikės „Sk Aide“ skelbti. O 
vadovus ir platintojus kviečiame dar 
didesne energija platinti „Skautų Ai
dą“. Mūsų pastangos duos Lietuvos 
Skautijai gražių vaisiu. Tik naudo
kimės proga ir dirbkim! Budėk!

Sktn. Ant. Saulaitis.
„Sk. A.“ Administratorius.

Leonui Mickevičiui. Deja, pie
šinių viršeliui sunaudoti negalėsime.

Sktn. J. Kuprioniui. Už straipsnį 
dėkojme. Prie progos sunaudosime.

Pilkam Vilkui. Jūsų įdomų straip- 
nį „keletas įdomių mazgų“ pal kome 
sekančiam „Sk. Aido“ numeriui.Leidžia L. Sk. Brolija. Atsak. Redaktorius J. Merkis.

Uždavinys JV° 5.
(Prisiųstas vyr. skilt. H. Rudzins- 

ko iš Vilkaviškio).
1, 2, 3, 10, 11 — ?????

3, 6, 1, 4, 8 — Kas yra tarp 
planetų?

4, 11, 12, 2, 13 — Žmogus, 
nesilaikąs Dievo įsakymų.

4, 11, 6, 10, 11 — Lietuvos 
paukštis.

4, 2, 10, 9, 13 — Kas laiko 
padus prie bato?
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14, 3, 10, 7, 8 — Nugaros 
kaulas.

15, 5, 16, 2, 13 — Medis.
7, 11, 2, 12,11 — Sibiro miš

kas.

Pakeisti skaitmens atatinkamo- 
■mis raidėmis ir gauti pažymėtos 
reikšmės žodžius. Vienodi skait
mens reiškia vienodas raides. Gau
tųjų skaitmenų reikšmes įstatyti 
j šią eilutę:
1, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 4, 9, 10, 
3, 2 2,6 11, 6, 7, 2, 14, 5, 2 
ir gauti posakį, kuris išreikštų 
mintį, kam tarnauja visi skautai.

Uždavinys JVs 6.

Atsakyti į šiuos klausimus:
1. Kas buvo pirmasis „Skautų 

Aido“ redaktorius?
2. Kokiais metais ir kur pra

dėjo eiti „Skautų Aidas“?
3. Koks Lietuvos skautų laik

raštis ėjo prieš „Skautų; Aidą“ ir 
kas jį redagavo?

4. Kuris iš eilės yra šis „Skautų 
Aido“ numeris, skaitant nuo to 
laiko, kuomet jis pradėjo eiti?

5. Išvardinti visą lietuvių kalba 
skautų literatūrą, skautų laikraš
čius spaustuvėj spausdintus, ir 
kitus skautų leidinius. .

Uždavinys JVs 7.
a) Kaip suskirstyti skaitmens: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kad ga
vus viso 61110?

b) Kaip suskirstyti skaitmens: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kad ga
vus 1368?

c) Kokie reikia sudėti trys tri
ženkliai skaičiai, kuriuose nė vie
nas skaitmuo nesikartotų, kad 
gavus 1929?

Uždavinys JVa 8.

a) Pridėti 12 degtukų ir gauti 
■9 lygius keturkampius ir 3 ly
gius taisyklingus šešiakampius.

b) Pridėti 18 degtukų ir gauti 
12 lygių keturkampių ir 6 lygius 
taisyklingus šešiakampius.

Uždavinys JV° 9.
Kiek kartų per 12 valandų abi 

laikrodžio rodyklės atsistoja viena 
ant kitos ir kada?

Kas daugiausia išspręs talpi
namų uždavinių, tiems loterijos 

būdu bus paskirta kompasas, skau
tiškas peilis, švilpukas-sirena, ro
manas. Sprendimo laikas bai
giasi š. m. 15 kovo.

Atsakymai.
Uždavinio nr. 4 tikro sprendi

mo dėl vietos stokos patalpinti 
negalėjau. Tilps sekančiame „Sk. 
Aido“ nr.

H. Rudzinskui. Pakeitęs dedu. 
Atsiųsk rebusus.

A. Gabrėnui. Netinka. Pagal
vok, gal surasi geresnių.

Visiems. Sprendimus siųsti su 
iškirptu kuponu.

Iškirpti

Kuponas.
Pavardė ......
Vardas ____
Tuntas ........................
Draugovė
Skiltis .....................................
Adresas ......................................

Išspręstų uždavinių nr. nr........

Uždavinio JVs 9 spren
dimas.

Petras Jurgelevičius
Skautininkas. '

Teisingai išsprendė: Kaune — 
„Bitė“ S. A. ir V. Skibniauskas; Kai
šiadoryse — Al. Metelicinas; Kybar
tuose — A. Nykštaitis; Kretingoje — 
Z. Survila; Panavėžy — A. Gabrėnas; 
Pasvaly — G. Krasauskas; Šiauliuose 
— J. Pušinskaitė, A. Brilytė, S. Gu- 
dinavičiutė, S. Augulis, B. Šaparas, V. 
Kašauskas, M. Balintavičius, M. Sudi- 

- navičius ir A. Jamontas; Telšiuose — 
P Laucevičius; Ukmergėje — V. Kar- 
točius; Utenoje — V. Apeikis, P. Mar
kevičius ir Paliukėnas-

Uždavinio JVž 2 spren
dimas.

I V I V V I V I
IA Al

Teisingai išsprendė: Kaune—„Bi
tė“ S. A. ir V. Skibinauskas; Panevė
žy — A. Gabrėnas; Rokišky—J. But
kevičius; Šiauliuose — S. Gudinavi- 
čiutė, S. Augulis. V. Kašauskas, M. 
Baliutavičius, M. Gudinavičius ir A. 
Jamontas; Ukmergėje — V. Kartočius; 
Utenoje — P. Markevičius ir Paliu- 
kėnas; Vilkavišky — H. Rudzinskas.

Uždavinio JVs 3 spren
dimas.

Teisingai išsprendė: Kaune — V. 
Skibniauskas; Šiauliuose — S. Gudi- 
navičiutė^ S. Agulis, V. Kašauskas, M. 
Baliutavičius ir A. Jamontas; Utenoje 
— P. Markevičius; Vilkavišky — H. 
Rudzinskas.

Uždavinio Nr. 4 sprendėjai ir 
laimėtojai.

Pirmą dovaną gavo J. Pučinskaitė 
Šiaulių tunto III „Birutės“ dr-vės, 
„Šarkų“ sk-ties, suradusi daugiausia 
netikslumų — 107 (Šiauliai).

Antrą dovaną gavo H. Čerkesas 
Panevėžio tunto, Simano Daukanto 
skautų vyčių būrelio, suradęs 95 ne
tikslumus (Panevėžys).

Trečią dovaną gavo V. Skibniaus
kas, L. Un. St, sk. dr-vės „Lapinų“ 
sk-ties, suradęs 88netikslumus (Kau
nas).

Dovanos laimėtojams pasiųstos.
Be to, surado netikslumjj: 80 — 

„Bitė“ S- A. (Kaunas), Žemaičių 
Kukutis (Plungė); 79 — Al. Metelici
nas (Kaišiadorys); 77 — H. Rudzins
kas (Vilkaviškis); 76 —A. Vysjupaitis 
(Linkuva); 73—A. Jamontas (Šiauliai); 
70 - P. Markevičius (Utena); 69 — 
Z. Survila (Kretinga); 67 — B. Šapa
ras (Šiauliai); 64 — M. Raškevičius 
(Šiauliai); 63 — „Voverė“ (Kaunas), 
V. Kašauskas (Šiauliai), S. Jameikis 
(Antalieptė); 62 — ABrilytė (Šiau
liai), M. Baliutavičius (Šiauliai); P. Pet
kevičius (Raseiniai); 61 — A. Masiulis 
(Šiauliai), V. Apeikis (Utena); 57 — 
A. Stungurys (Raseiniai); 56—An. Me
telicinas (Kajšiadorys); 53 — M. Gu
dinavičius (Šiauliai); 52 — J. Butke
vičius (Rokiškis), Paliukėnas (Utena); 
51 —R Kolokša (Klaipėda), K. Vens- > 
lovas (Panevėžys); 50—A. Vitkevičiuj , •- 
(Pasvalys); 49 — B. Avižonytė (Kau-, ‘
nas ; 48 -- K. Nenėnas (Antalieptėj K \ A 
46 — A. Plėnys (Giedraičiai); 4<^7.- • ' ’»
S. Augulys (Šiauliai), L Cieška (let; .. & I 
šiai); 43 — A. Gabrėnas (Panevėzįs^ \
42 — V. Normantas (Telšiai); 41W?r X. M į
R. Skipitytė (Kaunas), psktn. J. kžk - ------ #
zakevičius (Kaunas),, V. Dainauskay^
(Papilė), J. Misiūnas (Šiauliai), P. Lau- 
cevičius (Telšiai), J. Gailius (Telšiai), 
H. Jurgaitis (Klaipėda), Jūra (Skapiš
kis); 39— T. Volius (Telšiai); 37 —M. 
Narbutas; 35 — A. Sieliškas su V. Mi
liūnu (Vilkaviškis); 34 —J- Stikliorius 
(Klaipėda); 33 — L. Baleiša (Anta
lieptė); 32 — S. Janušauskas (Mažei
kiai), V. Kartočius (Ukmergė), H. Svi- 
derskas (Panevėžys); 31 — E, Jacke
vičius (Anykščiai); 30—G. Krasauskas 
(Pasvalys); 29 — A. Nykštaitis (Ky
bartai); 28 — sktn. K. Grigaitis (Ra
seiniai); 27—A. Lapienytė (Antalieptė); 
25—paukštytė V. Ružancovaitė (Kau
nas), P., Baliukas (Šiauliai), J. Hof
manas (Šiauliai), L. Kerulis (Giedrai
čiai); 24 — J. Jagminas (Šiauliai), K. 
Vaičius (Viekšniai); 23 — H. Upins- 
kas (Šiauliai); 17 — K. Debregaitė 
Kupiškis); V. Janulevičius (Šiauliai); 
Mok. P. Aklytė (Skuodas), K. Luko- 
ševičus (Telšiai); 10 — Simanavičius 
(Kupiškis).
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Amerika, ■ ■
Azija, į

Florida —: ■ ■-
viskas

„N. Žodžio“ 3 Nr.:
atvaizduota. ■ ■ 

Atminkit, kad tik ■ 
užsiprenumeravę ■
gauna nemokamą
priedą L. Tolsto
jaus „KAZOKUS.“ ;■ ■ 

Rašykit tuojau: ■
KAUNAS, ■

„NAUJ. ŽODIS.“ : ■

[Į VISI SKAITO IR PLATINAH VILNIUI VADUOTI S-GOS
Į: LEIDŽIAMĄ MĖNESINI
| :: LAIKRAŠTĮ ::

Įjisi iiiuir
| „Mūsų Vilnius“ kaš-
| tuoja metams 5 litai,
įį pusei met. 2 lt. 50 et.
:: ų.

H Red. ir a d m. adresas:

| Kaunas, Laisvės alėja 61 Hr.
« Telef. 10-88. .-. Telef. 10-88.

□□ □□
□ D

Įdomiausias jaunuome
nei knygas gausite tik

„VAIRO“ B-VĖS}
-= KNYGYNE =-J
Kaune, Laisvės Alėja 48 nr. Tel. 984. ((

□□ □□

Verčiasi vien lietuviškomis 
knygomis. Turi visas kny
gų naujienas bei senes
nes laidas, esamas rinkoje.

(( Katalogai veltui, tik persiuntimui įdėkite 
jj 25 centus pašto ženklais. Užsakymai sku- 

biai atliekami, galima ir telefonu 984.

(( Knygynams, bibliotekoms ir
j platintojams daroma nuolaida.

Vienas „Skautų Aido“ konkur- y 
so laimėjimų, 6 tomų „GRAFAS ) 
MONTEKRISTAS“, romanas — I1 

mūsų leidinys!
□ū □□

HĮįiiiiiiiiilllllliiiiiiiiiilllllliiiiiiiiiilllllliiiiiiiiiilllllliiiiiiiiiilllllliiiiiiiiiilllllliiiiiiiiiilllllliiiiiiiiiilllllliiiiiiiiiįjįl  

| Skautai! į 
i Jus visi turite skaityti i 

^TRIMITĄ“! 
f nepartinį, iliustruotų, labai | 

įdomų šaulių laikraštį.

J —„TRIMITAS“— f 
1 mėgiamiausias Lietuvos f 
| jaunuomenės laikraštis.

| — KAINA: — |
metams — 8 litai, 

f pusei m. — 4 lit. J.

Į ADRESAS: J

f Kaunas, Laisvės ai. 20. r
piiiiiiiiii|ijiiiiiiiiiiiiilliiiiii>>"iiiilliiiiii<>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||iiiiiiiiiiiiii]||iiiiiiiiiiii|| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij

„VILNIAUS“ spaustuvė Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2 nr. Telef- 776. Karo cenzūros leista.
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