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Sutapimas.
1930 Vytauto ' Didžiojo m. kovo 

mėn. 30 d. Rotušės salėje Kauno tunto 
surengtas skauto teismas šios sudė
ties: pirm. A. Žmuidzinavičius, nariai: 
— pulk. 1. Šarauskas, vyr. skaut. J. 
Kuprionis, kun. Mažonas, skaut. 
P. Svetulevičius ir pask. O. Bra- 
dauskaitė, viešai išnagrinėjęs skau
to kaltinamą aktą ir išklausęs kal
bas liudininkų ir kaltintojų: skaut-kų 
V. Kviklio, J. Jasinevičiaus-Juozaičio, 
T. Dičiutės, R. Stankūno ir Vyt. Va
liukevičiaus ir gynėjų: sk-kų A. 
Saulaičio, A. Graževičiaus, J. Ba- 
zilevičiaus ir Kaz. Lauciaus-Laucevi- 
čiaus, laikydamasis kaltinamo akio 
ribų, rado, kad:

1) skautai yra per mažai aktingi;
2) skautų programa eidama be 

gilesnio jsisąmonijimo ir stengimosi 
ją pritaikinti savo asmeniškam gyve
nimui;

3) per daug seka užsieniu ir ne
pakankamai priduoda skautybės siste
mai lietuviškų tautinių formų;

4) nepakankamai deda pastangų 
išplėsti skautų veikimą jaunimo tąrpe;

5) kai kurie skautų vadai nesisten
gia giliau susipažinti su skautybe ir 
per mažai rūpinasi savo autoriteto 
palaikymu;

6) vyr. skautai per mažai palaiko 
santykius su jaunesniaisiais ir per 
mažai jiems padeda.

Teismas, atsižvelgdamas Į sunkias 
mūsų krašto gyvenimo ir jaunimo vei
kimo aplinkybes, per mažą visuome 
nės domėjimąsi kilniomis jaunuoliu 
pastangomis, kilnius skautų norus ir 
juose glūdinčias socialines ir tautines 
jėgas, vadovaudamasis skauto garbe, 
nutarė, kad:

1) skautai šiais Vytauto Didžiojo 
metais turi glaudžiau suburti savo 
eiles;

2) kiekvienas skautas atskirai pa
sistengia įtraukti savo organizacijon 
bent vieną naują narį;

’3) skautų vadai savo pavyzdingumu 
stengiasi kelti skautų vadų autoritetą, 
tuo stiprindami skautų broliją;

4) skautų vadai ir skautai daugiau 
gilinasi Į skautybės esmę ir skiepija 
skautų idėjas Lietuvos jaunimo tarpe 
skautų sistemon įneša daugiau lieto 
viškumo—randa artimas lietuvio dva

' šiai tautiškai skautiškas formas;
5) vyresnieji skautai susiartina su 

jaunesniais’ais ir j:ems padeda;
6) visi skautai atsimena, kad jie 

yra gamtos draugai, todėl jie mėgsta 
gamtą ir saulės spinduliuose praleidžia 
laisvą laiką.

Sekantis „Skautų Aido“ nr. išeis iki š. m. 
gegužės mėn. pabaigos. Tam numeriui medžiagą 
reikia atsiųsti ne vėliau, kaip š. m. gegužės 20 d.
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Skautų Aidas
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Brangiuosius 
sveikinam didžiųjų 
Jurgio ir Motinos 

Budėk! *

skautus ir skautes karštai 
pavasario — Prisikėlimo, šv. 
dienos—švenčių proga.

Vyriausias Skautų Stabas.

Nuženk Galybė iš Dangaus, sustiprink
jauno skauto Dvasią! Mi .. .... —~LTSR vstetrecptibliWnA
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Musų suvažiavimas.

nebegali pasigirti 
nute organizacija,

Kiekvienos or
ganizacijos gyve
nime jos vadovų 
suvažiavimai yra 
labai reikšmin
gas įvykis. Tuo 
labiau jis yra pa
žymėtinas skautų 
brolijai, kuri jau 
anti labai jau- 
s jau persirito 

per pirmąjį savo gyvenimo dešimtmetį. 
Lygiagrečiai su Lietuvos, kaipo ne

priklausomos valstybės, stiprėjimu, 
stiprėja ir auga ir mūsų brolija. Pir
ma buvusi silpnutė, jauna, Lietuvos 
visuomenei svetima organizacija, da
bartiniu laiku ji tuo nusiskųsti nebe
gali. Ji jau iškilo į gyvenimo bangų 
paviršių ir visuomenės akyse yra lai
koma rimta jaunuomenės auklėjimosi 
organizacija.

Skauto teisme buvo nusiskųsta, 
kad mūsų brolija nėra skaitlinga, na
rių skaičiumi neimponuoja. Tas fak
tas gąsdinti negali, nes gerai žinoma, 
kad brolijoj yra daugiau kreipiama 
dėmesio ne į kiekį, bet koki. Svarbu 
kokie yra skautai, kuo jie yra pasižy
mėję, bet ne kiek jų yra.

. Šios teisingos minties ir toliau bro
lija privalėtų laikytis, nes toji mintis 
yra gyvenimo patyrimu ir faktais vi
sur daug kartų patikrinta.

Vieną dalyką tačiau reikia pami
nėti, kuris ir skauto teisme nebuvo 
nutylėtas, t. y., kad dabartiniu laiku 
brolija nežino kiek ji stipri yra. Ne 
visada galima pilnai suvokti plačios 
organizacijos ūpą. Tas nenormalumas 
nėra baisus ir greit pašalinamas: jo 
nebus tuoj pasibaigus brolijos suva
žiavimui. Jis atsirado berods dėlto, 
kad retai buvo tie suvažiavimai daromi.

Dėlto ir aišku, kad ne be reikalo 
kreipiama tiek daug dėmesio į šį su
važiavimą. Juk suvažiuos mūsų or
ganizacijos tvirčiausias pagrindas, — 
jos vadai. Suvažiuos jie iš visų Lie
tuvos provincijos kampų, pilni suma
nymų, projektų, gerų norų. Toji dva

sia, kuri vyrauja paprastame skautų 
gyvenime pilnumoj turės pasireikšti 
suvažiavimo posėdžiuose. Juose pasi
reikš tikroji mūsų brolijos galybė, jos 
stiprybė. Tuntininkų pranešimai bus. 
tai veidrodys, kuriame tikrose spalvo
se pamatysim visų tuntų veidą su vi
sais jų darbais bei pasiryžimais.

Pagaliau suvažiavime bus pasisa
kyta ir rimtai apsvarstyta visa tai, kas 
mums skaudu, visos mūsų skautiško- 
gyvenimo opės ir nenormalumai bus 
paliesti ir, aišku, rimtai juos apsvars
čius, bus rasti būdai jiems iš mūsų 
gyvenimo visiškai pašalinti. Bus, be 
abejonės, paliestas ir mūsų spaudos 
išlaikymo, jos tobulinimo ir tam tik
ros linijos nustatymo klausimai.

Vis tai pirmaeiliai klausimai, vi
siems įdomūs, svarbūs ir reikalaują 
rimto svarstymo.

Vyriausias štabas be to pažadėjo 
susivažiavusiems atstovams ir malonų 
siurprizą — jau atspausdintą brolijos 
statutą. Statuto pasirodymas dienos 
šviesoj, tai bus istorinis brolijos gy
venimo įvykis, nes jis turės didžiau
sios įtakos organizacijos plėtimo ir 
jos darbo suvienodinimo linkme dir
bant.

Girtina būtų, kad suvažiavime bū
tų iškeltas klausimas — brolijos 10 
metų gyvenimo istorijos parašymas. 
Tuntuose ir vyr. štabe yra susirinku
si gausi ir įdomi medžiaga. Mažutė- 
jos dalelė buvo atspausdinta „Sk. 
Aide“, kita visa medžiaga yra išsiblaš
kiusi. Reikėtų kam nors tuo užsiimti,, 
surinkti iš štabo, tuntų ir atskirų as
menų visą medžiagą apie skautų or
ganizacijos įsikūrimą ir jos darbus per 
pirmą dešimtmetį ir išleisti knygutės 
pavidale. Norisi tikėti, kad iš tos 
knygutės susidarytų tikra didelė knyga.

Tas klausimas, be abejonės, suva
žiavimo darbuose ras savo vietą.

Išeinant iš tų aktualių brolijos rei
kalų darosi aišku, kokios milžiniškos 
reikšmės turės tie vieningi žodžiai,, 
kurie bus tarti brolijos suvažiavime. 
Jie įgaus tokios reikšmės, kad ne
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praskambės tik suvažiavimo posėdžių 
salės sienose, bet praplis plačiau, vi
sos tos visuomenės sluoksniuose, kuri 
yra susirūpinusi mūsų priaugančios 
kartos likimu — o tuo pačiu ir mū
sų mylimos tėvynės likimu.

Kad šis suvažiavimas be tos dide
lės reikšmės mūsų brolijai, padarytų 
tam tikrą atgarsį ir visuomenėje, svar
bu, kad su skautišku rimtumu būtų 
nusistatyta kenksmingų jaunuomenei 
romanų, kino filmų ir kitokių tvirki
nančių jaunuomenę blogybių atžvilgiu, 
Rezoliucijų formomis turėtų būti griež
tai pasmerktas tas visas knygų šlamš
tas, kurio vardas, kriminaliniai romanai.

Tikėkime, kad po šio suvažiavimo 
visi sunkumai, kurie atrodo nenugali
mi, bus lengvai pakelti, visos blogy
bės bus prašalintos, o skautų brolija, 
nusistačiusi į ateitį gaires, jų prisilai
kydama dirbs Lietuvos visuomenei 
kilnų ir didelį jaunimo auklėjimo 
darbą.

Šis suvažiavimas, apsvarstęs visą 
tai kas padaryta ir bendrais bruožais 
užbrėžęs ateities darbo ribas skaity
sis atlikęs savo didelį tikslą.

Todėl jis yra taip laukiamas ir 
toks reikšmingas brolijos gyvenime 
įvykis. Ed.

Tru f ! pa lietuves skautu brolijos
(1927—3C m.} veikimo apžvalga.
Nuo dabartinio vyr. sk. štabo su

darymo iki šiol štabo sąstate įvyko 
kai kurių pasikeitimų: keli nariai, ne
begalėdami toliau vyr. štabe dirbti, 
pasitraukė, jų vieton pakviesti nauji 
žmonės.

Vyr. sk. štabo skyrių vadai ir dalių 
vedėjai veikia pagal jų kasmet išdirb
tas ir vyr. sk. štabo patvirtintas pro
gramas, planus.

Dabar brolijoj yra dešimt rajonų 
tuntų ir viena (Trakų — Kaišiadorių) 
skautų sritis. į kai kurių rajonų 
tuntų sudėtį įeina net kelių apskričių 
skautų organizaciniai vienetai. Vyr. 
sk. štabas palaiko netarpiškus ryšius 
tik su tuntininkais, kurie savo keliu 
tvarko draugovių bei atskirų skilčių 
veikimą. Tačiau netarpiško ryšių pa
laikymo atžvilgiu yra kai kurių išimčių: 
kai kurie vienetai dėl tam tikrų aplin
kybių negali priklausyti tuntui, tad su 
jais laikinai tenka palaikyti ir netar
piškus ryšius.

Apskritai, r. tuntų veikimas yra 
gana geras, tik vieno antro tunto dėl 
tam tikrų priežasčių veikimas kartais 
būva kiek silpnesnis. Bet tie apsi
reiškimai yra laikini ir, kiek jie per
eina nuo pačių skautų veikėjų, yra 
nugalimi.

Vyr. sk. štabas deda pastangų ar
timiausiu laiku dar suorganizuoti ke
lius raj. tuntus, pav. Raseiniuose, Tel
šiuose, Ukmergėje; šie miestai yra to
lokai nuo dabar pereinančių tuntų 
centrų ir juose jau susidarė keli stip
resni organizaciniai vienetai. Todėl 
pamažu galima eiti prie kūrimo r. 
tuntų ir šiuose miestuose.

Tuoj po šio štabo sudarymo pradėta 
ruošti Lietuvos skautų brolijos statu
tas.. Iš pradžių buvo paruoštas jo 
projektas trumpas. Vėliau jis gerokai 
praplėstas, o 1929 metų pradžioje dar 
papildytas. Gi po to svarstytas spe- 
cialinėse vyr. sk. štabo komisijose; 
taip pat per kelius kartus visas-ir at
skiromis dalimis svarstytas ir pačiame 
vyr. sk. štabe. Po to galutinai perra
šytas ir patiektas patvirtinti. Skautams 
remti dr-jos centro valdyba š. m. 
balandžio m. 14 d. priėmė ir, rodos, 
sekančią dieną šefas patvirtino. Dabar 
jis jau atspausdintas.

Statuto ruošimozdarbas buvo pa
grindinis, svarbiausias ir sunkiausias 
vyr. sk. štabo darbų. Į šio darbo talką 
buvo pakviestas ir Kauno r. tunto 
tuntininkas, kurį" laiką pirmininkavęs 
vienai statuto ruošimo komisijai.
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Skaute, tu žinai, kad mylėt ir būt mylimam yra di
džiausia laimė. Motinos diena (geg. m. 4 d.) yra meilės 
ir atsidavimo motinai šventė.
,|l"l|ll|l"l|ll|l"l|ll|f"l|ll|lll||ll|f"lll||l"l|1 Ii".... ......... 'Hull................................................................................................................................. .

Spauda.
Be periodinio brolijos organo 

„Skautų Aidas“, kartais išeina vienas 
kitas ir kai kurių r. tuntų leidžiamų 
laikraščių numeris. Be to šiemet 
skautiems vadovėms vyr. sk. štabo 
skaučių skyriaus iniciatyva pradėta 
leisti specialus spausdintas laikraštis 
„Vadovė“. Taip pat rūpinamasi išlei
dimu ir skautininkams bei kitiems va
dovams specialinio laikraščio. Aišku, 
šis dalykas turi labai daug savo sun
kumų ir gal būt galės būti dar ne 
tuoj įgyvendintas.

Vyr. sk. štabas labai susirūpinęs, 
kad „Skautų Aidas“ galėtų išeidinėti 
reguliariai ir reikiamai tobulėti. Nuo 
1927 m. „Sk. Aidui“ yra duota apie 2000 
litų paramos. Taip pat stengiamasi patį 
laikraštį ir turinio ir formos atžvilgiu pa
daryti kuo tinkamesnių skautams. Be 
abeįo, kad jis turi tikti ir vyresniems 
skautams, net patiems skautininkams, 
ir skautams ir atstoti jaunučių skautų- 
čių laikraštį, jo visiems prieinamu
mas žymiai pasunkėja.

Daugelis tuntų, draugovių ir skil
čių leidžia savo šapirografuotus laik
raštukus ir kartais išleidžia kitų skau
tiškų leidinėlių, pav., patyrimo laipsnių 
programų paaiškinimus, kai kurių ins- 
trukciijų, pirmosios pagalbos vado
vėlių ir t. t.

Be kelių sktn. Jurgelevičiaus skau
tiškų knygų, šiemet Kauno skautai 
vyčiai išleidžia 3 ir Panevėžio rajono 
tuntas 1 spausdintą skautams knygą, 
kurios sudarys gana žymų indėlį į 
mūsų skautų literatūrą. Nuo 1929 m. 
kasmet išleidžiami skautų kelendoriai, 
savo turiniu taip pat daug pastiprina 
skautišką veikimą.

Vyr. sk. štabas yra pradėjęs ruošti 
vilkiukų ir paukštyčių vadams vado
vėlį. Be to pradedama rinkti medžia
ga skautiškų pramogų ir žaidimų kny
gai. Vienos ir antros knygos nebu

vimas mūsų organizacijai labai jaučia
mas. Šiedvi knygos, ypač antroji, bus 
reikalinga didelio prisidėjimo ir iš tun
tų bei pačių skautų veikėjų.

Stovyklos.
Vyr. sk. štabas 1927 metais Pane

munėje suruošė pirmąją platesnio maš
tabo mūsų skautų stovyklą, į kurią 
organizuotai buvo atvykę net kelių 
tuntų skautai. 1928 m. ten pat įvyko 
didžioji tautinė jubiliejinė stovykla, ku
rioje dalyvavo per 400 skautų-čių. 
Ši stovykla yra vienas svarbiausių pro
pagandiniu atžvilgiu mūsų organizaci
joje įvykių. Jai ruošti labai daug pa
dėjo kai kurie skautininkai ir keli stu
dentai skautai. Nuo tų pačių metų 
kasmet buvo suruoštos skaučių vado
vių stovyklos. Šiemet ruošiama va
dovų ir skautų vyčių stovykla; taip 
pat ir skaučių vadovių stovykla. Be 
to beveik visi tuntai ir kai kurios drau
govės kasmet daro savo stovyklas. 
Pažymėtinos didelės Šiaulių r. tunto 
stovyklos, kuriose stovyklauja nemaža 
dalis ir kitų raj. tuntų skautų-čių. 
Taip Kauno r. tunto stovyklos suvai
dina žymią rolę stovyklavimo gyveni
me. Vyr. sk. štabas ir tuntų vadovy
bės skatina mūsų skautus-es geriau 
pažinti savo kraštą. Tuo tikslu skau
tai-ės padarė daug iškilų, ekskursijų 
ir t. t.

Konkursai.
1928 metų gale anglų skautų vei

kėjas gen. A. Burt’as padovanojo bro
lijai du skydu, kaip pereinamas dova
nas geriausiai veikiančioms mūsų drau
govėms. Vyr. sk. štabas išleido ata
tinkamas tiems skydams laimėti kon
kursų taisykles, kurios normuoja pa
čius konkursus. Be čia minėtų kon
kursų, tuntai ir draugavęs daro įvai
rius mažesnius savo draugovėms, skil-
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tims ir skautams-ėms konkursus, ku
rie taip pat turi didelės organizacijos 
stiprėjime reikšmės.

Santykiai su užsienių skautais.
1927 m. šeši skautininkai dalyvavo 

Švedijos skautų tautinėje stovykloje. 
1928 m. du skautininkai buvo nusiųsti 
į Latvijos skautų didžiąją stovyklą, 
taip pat j šią stovyklą buvo nuvykę 
ir 4 Šiaulių r. tunto skautai ir 1929 m. 
keturi skautininkai — pasaulinėje skau
tų konferencijoje ir džamborėje Ang
lijoje.

1928 m. dvi skautininkės buvo 
tarptautinėje skaučių konferencijoje ir 
stovykloje Vengrijoje, o 1929 — dvi 
skautės Prancūzijos skaučių vadovių 
stovykloje—kursuose. Be to Klaipė
dos r. tunto jūros skautai savo laivu 
„Budys“ apsilankė Švedijoje, Danijoje, 
Vokietijoje, Latvijoje ir kitur. Tuo 
būdu lankydamiesi mūsų skautai-ės 
užsieniuose turėjo progos susipažinti 
su kitų kraštų skautais-ėmis ir kiek 
aplinkybės leido apgarsino Lietuvos 
vardą ir skautiškame pasaulyje.

1928 m. keliasdešimt Vilniaus lie
tuvių skautų-čių dalyvavo mūsų tauti
nėje stovykloje, važinėjo po Lietuvą 
ir visur buvo mūsų skautų pastango
mis aprūpinami. 1929 m. Šiaulių r. 
tunto VI (Palangos) stovykloje daly
vavo po keliolika žmonių iš Liepojaus 
ir Rygos lietuvių skautų-čių. Be to 
vyr. sk. štabas jiems yra suteikęs ir 
šiokios tokios materialinės paramos.

Kelis kartus užsienio skautų gru
pės ir atskiri vadovai buvo atvykę 
Lietuvon susipažinti su mūsų skautų 
gyvenimu. Kai kurie jų buvo pačių 
tuntų priimti ir užimami.

Vyr. sk. štabas per „Sk, Aidą“ 
skatina mūsų skautus(es) korespon
duoti su kitų kraštų skautais. Jau 
daugelis mūsų skautų(čių) tą kores
pondenciją varo platesniu maštabu. Pa
stebėtina, kad nemaža užsienio skautų 
labai įdomaujasi mūsų kraštu ir mū
siškais skautais.

Palaikoma susirašinėjimas su už
sienių skautų organizacijomis. Be to 

dažnai mainomės skautiškais leidiniais. 
Į daugelį valstybių jų skautų centrams 
siuntinėjamas „S. Aidas“.

Vadovų lavinimas ir propaganda.
Vadovams lavinti daugelis tuntų ir 

draugovių suruošia specialinius kur
sus, daro tam tikrus užsiėmimus,- iš
kilas ir t. t. Kiti tuntai, pav., Šiaulių, 
Panevėžio, Rokiškio, padaro viso ra
jono skautų vadovams kursus, konfe
rencijas.

Retkarčiais per Kauno radio skai
tomos skautystės klausimais paskaitos 
ruošiami radio pusvalandžiai ir t. t. 
Čia žymios iniciatyvos parodė Kauno 
skautai.

Rūpinamasi, kad ir laikraščiuose 
būtų šis tas rašoma apie skautų vei
kimą. Yra tartasi su jų redaktoriais 
dėl dėjimo žinių apie skautus(es). Kai 
kurie laikraščiai ir noriai įdeda šį tą 
apie skautus, kiti sunkiau deda arba 
visai atsisako. Kurių-ne-kurių raj. 
tuntų vadovybės tos viešos, per spau
da, propagandos reikalu yra labai su
sirūpinusios ir jau daug ką šioje sri
tyje yra padariusios.

Ypatingo dėmesio kreipiama, kad 
įtraukti į aktingą mūsų organizacijos 
darbą mokytojus. Šios pastangos jau 
kai kur parodė gražių rezultatų, pav., 
Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir kt. tun
tuose.

Kasmet įvyksta įvairios skautų ir 
skaučių rankdarbių parodos, kurios 
dažnai yra labai gausingos ir savo 
turtingumu pralenkia net mokyklų ir 
kitų ruošiamas tokias parodas. Be 
to į šias parodas atsilanko daug žmo
nių, kas padeda su jais susiartinti. 
Taip pat yra^ įsteigti keli skautų mu
ziejai, pav., Šiauliuose prie didžiulio 
„Aušros“ muziejaus skautai turi net 
atskirą kambarį, Kaišiadoryse taip pat 
yra ne mažas skautų muziejus.

Kiekvienas skauto pirštas, kiek
vienas jo kraujo lašas tegu pri
mena, kad jis yra skautas.

Prof. K Mil de n'as.
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Skautai(ės) aktingai prisideda prie 
labdaringų darbų: dalyvauja rinkliavo
se, lanko vaikų ir senelių prieglaudas, 
ruošia beturčiams vaikams Kalėdų eg
laites ir t. t. Daugelis skautų tvarko 
ir prižiūri karių bei visuomenės vei- 

^“kėjų kapus; taip pat viešosioms vie
toms papuošti sodina ir medelius, juos 
prižiūri.

Daugelyje vietų skautai(ės) puikiai 
uniformuoti ir drausmingai dalyvauja 
šventėse, paroduose ir kitokiose iškil
mėse.

Lėšos.
Vyriausiojo skautų štabo pajamų — 

išlaidų balansas buvo:
. 1927 m........................ Lt. 5797,50

1928 m..........................Lt. 6982,50
1929 m..........................Lt. 7039,10
Didžiausia dalis šių lėšų gauta iš

Vyriausybės pašalpa.
Tuntai, draugovės ir atsk. skiltys 

savo bėgamiesiems reikalams tvarkyti 
pinigų užsidirba patys, kai kurie or
ganizaciniai vienetai šiek tiek mate
rialinės paramos gauna iš atskirų savo 
rėmėjų. Vienur kitur yra įsteigti skau
tams remti dr-jos skyriai, vieni jų la
biau, kiti mažiau materialiniai pare
mia skautų-(čių) veikimą. Taip pat 
tuntai, draugovės ir atsk. skiltys gau
na paramos iš kitų visuomeninių or
ganizacijų ir valdžios bei savivaldybių 
Įstaigų.

Daugelio draugovių skautai(ės) nuo 
savo privatinio uždarbio, pav., pamo
kų, juostų audimo ir kitų rankdarbių, 
tam tikrą procentą atiduoda draugo
vės iždui. Šios rūšies pajamos, kad 
ir nėra labai didelės, bet jos turi la
bai didelės ir gražios pedagoginės reikš
mės. Be to dažnai būtiniausioms išlai
doms padengti suruošiami skautiški va
karai, sporto šventės ir t. t.

Lėšų ir apskritai, materialinis klau
simas yra labai svarbus. Jų stoka 
labai dažnai yra priežastis, kad skau
tų vienetai silpnai veikia.

Bendros pastabos.
Pastebėtas svarbus dalykas, kad 

1928 m. rudenį švietimo ministerija 

leido skautams laisvai veikti visose šv. 
ministerijos žinioje esančiose mokyk
lose. Tas šios įstaigos žingsnis tikrai 
parodo, kad jau pradedama geriau 
suprasti skautiško auklėjimo svarba. 
O mums skautams-ėms šis leidimas 
yra .dar didesniu paskatinimu energin
giau plėsti savo veikimą skautystės 
dirvoje. Reikia pažymėti, kad be čia 
paminėto leidimo, palengvinančio skau
tų organizavimąsi, šv. ministerija mū
sų organizaciją paremia ir materialiai, 
pav., statuto išleidimui lėšų davė ir 
ministerija. Taip pat iš jos yra gauta 
šiek tiek pinigų ir kai kuriems kitiems 
organizacijos reikalams.

Tiesa, ir ministerijos palengvinimas 
skautų organizacijai veikti mokyklose, 
kai kuriose jų tebėra tik formaliai su
tiktas: skautai su primygtinu, ir vargu 
bent kokio pedagogiško supratimo 
lydimu, spaudimu po senovei tebevar
žomi. Bet šie dalykai (kuriuos, rei
kalui esant, būtų galima gyvais fak
tais pailiustruoti, o nuo to, žinoma, 
reikalas tiK gal būt galėtų pagerėti) 
neardo bendros taisyklės, kalbančios 
kaip tik mūsų naudai.

Ypatingo susirūpinimo skiriama 
skautų vyčių organizavimui. Jau 
įsteigta keliolika skautų vyčių bū
relių. Daug dėmesio tenka kreipti į 
vilkiukų paukštyčių organizavimą. Ta
čiau šis dalykas, dėl stokos atatinka
mos literatūros, tuo tarpu nėra taip 
plačiai išplečiamas. Tenka pastebėti, 
kad nemaža mokytojų, dažniausiai bu
vusių skautų, nori suorganizuoti vil
kiukus ar paukštytes. Tuntuose šių 
būsimų skautų-čių organizavimo reika
lu gal būt nemažiau susirūpinta kaip 
ir pačiame centre.

Jūros skautai, ypač Klaipėdoje, 
Kaune, Panevėžyje, Mažeikiuose, ener- 
ginkai lavinasi savo specialinėje jūri
ninkystės srityje.

į skautų organizaciją vis daugiau 
ir daugiau įeina paaugusių ir net su
augusių žmonių, todėl be skautų vyčių, 
pradedama plėsti ir vyresniųjų skaučių 
organizavimas. Statutas numato net 
specialų vyresniųjų skaičių skyrių ir 
vyr. sk. štabe. Tenka manyti, kad ši
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organizacijos šaka palengva bus dide
lis mūsų brolijos pastiprinimas.

Kadangi per visuotinį brolijos su
važiavimą vyr. sk. štabo ir tuntininkų 
apie brolijos per šį laikotarpį veikimą 
pranešta gana smulkiai, čia aš ir dėl 
vietos stokos turiu tą apžvalgą su
trumpinti. Tuo tarpu palydint šiuos 
-darbo metelius, neabejotinai tenka ti
kėtis, kad dėl daugelio priežasčių bu

simųjų metų darbas bus našus ir to
dėl mūsų organizacija stiprės ir galės 
atlikti tą svarbų Lietuvos jaunimo 
auklėjime pasiryžtą misiją. Tik dau
giau pasiryžimo, gal būt, didesnio nuo
širdumo ir mes vis tik būsim perga
lėtojais!

Budėk!
Sktn. Ant. Saulaitis. 

Vyr. sk. štabo adjutantas.

Henr. Ablauchas.

SVmc lopšio iki brolijos suvažiavimo.
Brolijos su

važiavimo proga 
norisi ir man, 
gyvenimo atstu
mtam, pasidalyti 
su plačia skau
tiška visuomene 

asmeniškais atsiminimais.
Gimiau 1912. 1. 1. — stačiai per 

Naujus Metus. Smulkių aplinkybių ne
prisimenu, vieną tik atmenu, kad tu
rėjau nemaža baimės, ką parodo, kad 
ir toks reikalas: gimęs iš strioko ne
galėjau 2 metų kalbėti! Ramiai sau 
leidau laiką augdamas pas žmones ir 
Dievo malonėje, iš mažens jau turė
jau patraukimą naikinti visą piktą pa
sauly, o ypač į pagundą vedančias 
grietinės puodynes ir langus, kurie 
vasarą juk nereikalingi. Kada man 
sukako 12 metų, aš buvau nuvestas į 
gimnazijos suolą ir ten tarp draugų 
pasodintas, idant jie mane peštų ir 
boksuotų... Laikas slinko maloniai ir 
aš džiaugiausi galėdamas nors savo 
kailiu patarnauti artimui. Iš mažų 
dienų buvau linkęs prie filosofijos, tai
gi daug galvodavau Jvairiais pasaulė
žiūros klausimais. Štai vienas pavyz
dys. Vieną kartą sėdžiu klasėj, žiūriu 
į simpatišką p-lės mokytojos veidą ir 
svarstau problemą: „Kodėl moterims 
neauga ūsai?“. Staiga mano suolo 
collega ištiesia prieš mane, kaip bly
ną, „Skautų žingsnelius“. Kas čia per 
štukos? — pagalvojau — ir ėmiau sle- 

bizavot. Sekės neblogai, tik sunkiai 
ėjosi ištarti žodis „skautas“, tai pra
leisdavau u, tai a, tai be reikalo pridė
davau p ir t. t. Pagaliau susipažinau 
su pačia skautijos esme iš pagrindų 
ir pasiryžau daryt, kaip ten parašyta, 
ypač man patiko išsireiškimas, — „ne
lauk iš kitų nieko, bet duok visiems 
pats kuom gali“, na tai militariškai 
nusiteikęs kartais taip duodavau ne
laukdamas, kad net už tai vieną kartą 
iš gimnazijos buvau neribotoms ato
stogoms paleistas..., bet tėvui pataisius 
mano moralinę sveikatą su beržine 
koše — aš vėl grįžau gimnazijom Pa
sidariau, brač, idealistu ir nedariau 
klaidų net brolijos įstatus skaitydamas 
Ėjau aukštas pareigas-— buvau pa- 
skiltininkas! Dirbau. Šaukiau reformuoti 
pasaulį, taisyti sugedusią Vakarų Eu
ropą, gelbėti žydų tautą iš pražūties, 
sutvarkyti demokratiniais pagrindais 
Lietuvą, šviesti tamsią liaudį ir t. L 
kol... palikau antroj klasėj antriems 
metams. Blogai — pagalvojau — ant
roj klasėj palikau antriems metams, 
trečioj priseis . palikti tretiems metams, 
o kas bus aštuntoj? Geometrinė pro
gresija gyvenime!.. Pagaliau aprami
nęs nervus pradėjau naują gyvenimo 
erą. Sekės tada neblogai, kartais mo
kytojai net pirmu žurnale pažymėda
vo, bet dažniausiai trejetuku. Po di
džių pastangų ir nužemintų iki gradus 
superlativus prašymų tėvai sutaisė 
man skautų uniformą. Pasistengiau
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ją papuošti įvairiaspalviais akselbantais 
bei guzikais; mėlynas trumpas kelnai
tes dar 3 coliais patrumpinau (kad 
būtų skautiškiau) ir prisiuvau su baltu 
siūlu ant užpakalio dar vieną kišenę 
virš programos. Savęs baidydamasis 
(iš fantazijos!) išdrįsau pasirodyt vie
šai publikai ir, įsivaizdinkit, koks nusi- 
vilimas! Net plaukai piestu stojas 
atsiminus: bobos pradėjo kiaušiniais 
bombarduoti, o aplink skambėjo bai
sūs kovos šūkiai „mušk tą V stacijos 
judošių su puse kelnių!“ taip mano 
pirmoji uniforma per kelias minutes 
virto 3 cm. storumo ir iš žalios bei 
mėlynos tapo šviesiai geltona. Gali
ma būtų dar nešioti, bet kad spalva 
jau neatatiko. įpuoliau, brač, į pesi
mizmą: ar taip ar taip vistiek reiks 
mirt, tai kam dar ta uniforma? Apsei- 
siu — pamaniau — ir be jos.

Aš jau pradėjau vyru darytis pilna 
to žodžio prasme, mat, susigundyda- 
vau net biškį paflirtuot, bet (nors tai 
mano šeimyniška paslaptis) pasisaky
siu, kad prastai sekės. Ir, kiek atsi
menu, visos mano „dulcinijos“ buvo 
nedaugiau ir nemažiau, kaip šlu
bos, be skonies ir t. t. Dabar jau 
surimtėjau — šalin romantiška nuo
taika! Būčiau, žinot, gal taip ra
miai gyvenęs Panezėžy ar Giedrai- 

čiuos iki grabo lentos, tik nei iš šio> 
nei iš to brolijos suvažiavimas 1930 m. 
bal. m. 25 d. Važiuosiu, būtinai va
žiuosiu — pamaniau — tik kad tos 
uniformos kaip ir nėr. Trūksta kel
nių, trūksta bliūzės, trūksta kaklaraikš- 
čio ir batai juokias išsišiepę... Bet 
tai dar niekis: mano nelaimei trūko 
dar vienos glupstvos, tai tų smulkių... 
Atėjo man į galvą zuikis! Valiai — 
pamaniau — ir, kai atėjo laikas, įvyk
džiau. Delegacija su tuntininku prie
šaky važiavo užpakaliniam vagone. 
Kaipo neįgaliotas atstovas važiavau ir 
aš kukliai susiraitęs. Virš manęs sė
dėjo, šalia manęs delegacijos kojos» 
o aplink tamsu. Aš svarsčiau kalbos 
planą, kurią ruošiaus su-mui išdrožti. 
Staiga į mane padarė spaudimą, kaž 
kieno viena koja kaip ir paspyrė ma
ne, tuoj kita, trečia, šešta, vienuolik
ta... „kas bus?“ pamaniau. Pritrūkau 
kantrybės ir pusbalsiai sučiaudėjau. 
Pakilo triukšmas ir konduktorius čia. 
Ėmė mane tempti į šviesą šaukdamas 
„kas čia?“, o aš įtikinėjau, kad čia 
maišas, bet veltui.

Po valandėlės aš jau skaitydamas 
špalus, ėjau geležinkelio linija namų 
link, šone kažkas dūrė, sieloj buvo 
juoda, o širdis plakė jau dešinėj pu
sėj. Taigi ir suvažiavimas...

Mt. Ilgesys.

laukianti
Kai numirę gelsvi lapai 
Mūsų kojas glamonėjo, 
Mes su šūkiais sutartiniais, 
Su aidais skambių dainų 
Vasaružę paly dėjo m, 
Lig nematomų dausų ... 
Šiandien vieškelį dulkėtą 
Vėl lankyt visi pradėjom, 
Nes nemiela taip gyventi — 
Kai nemirga laužo liepsnos, 
Kai nebeskamba daina.

Užtai ilgimės ir laukiam 
Šalia vieškelio sustoję 
Vasaružės divinos. 
Ji atbėgs keliu dulkėtu 
Pasipuošus žaluma, 
Ir atneš mums naują džiaugsmą 
Jos švelnutė šypsena. 
Tada vėl uždegsim laužus 
Žalio miško glūdumoj, 
Vėl atgims skardusis juokas 
Nenutilstančioj dainoj!..
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Lietuvos Skautų Asociacijai Įsakymas 3 nr.
Kaunas, 1930 Vytauto Didžiojo m. balandžio m. 8 d. •

1 §•
Vyriausiam skautų štabui pasiūlius, šaukiu Lietuvos skautų brolijos vi

suotinį suvažiavimą š. m. balandžio mėn. 25, 26 ir 27 dienomis Kaune.
2 §•

Suvažiavime sprendžiamu balsu galės dalyvauti: a) visi aktyvus skauti
ninkai; b) rajonų tuntų štabų nariai (tuntininkas, tuntininko padėjėjas — adju
tantas, skautų vyčių, skaučių, vyresniųjų skaučių, jūros skautų ir vilkiukų — 
paukštyčių skyrių vadai, ir ūkio ir mokslo — propagandos dalių vedėjai) ir 
c) draugininkai.

A. Stulginskis
Lietuvos Skautų Asociacijos Šefas.

Vyr. sktn. pulk. Įeit. Kalmantas
Vyriausias skautininkas

Vyriausio Skautų Štabo Viršininkas.

Lietuvos Skautų Asociacijai Įsakymas 4 nr.
Kaunas, 1930 Vytauto Didžiojo mt. balandžio m. 23 d.

1 §•
Viso pasaulio skautų Patrono šv. Jurgio šventės proga žemiau išvar

dintiems Lietuvos skautų brolijos nariams, žymiai pasidarbavusiems Lietuvos 
skautų brolijai, suteikiu sekančius skautininkų laipsnius:

I. Vyresniojo skautininko:
1) Panevėžio r. t. tunt. sktn. kap. St. Žukaičiui.

II. Skautininko:
1) Pulk. įeit. J. Šarauskui.
2) Šiaulių r. t. tunt. K. Ubeikai.
3) Mokytojai J. Augustaitytei-Vaičiūnienei.
4) Mokytojui Kulviečiui.
5) Psktn. Onai Bradauskaitei ir
6) Psktn. Juozui Kazakevičiui.

III. Paskautininko:
1) Vyr. sk. štabo nariui Korzonui. 10) n Artūrui Jurgučiui.
2) V. sk. št. nariui Rapolui Stankūnui. H) n Henrikui Lukaševičiui.
3) Mokytojui Kizevičiui. 12) n n Marijai Pempaitei.
4) „ Alfonsui Vaškevičiui. 13) n n Joanai Nokutytei.
5) Skaučių skyr. št. narei F. Dičiutei. 14) M n Onai Šaukaitei.
6) Stud. Bagdonui Montvilai. 1 ) n 99 Stasiui Paliuliui.
7) Ats. Įeit. Kostui Korsakui. 16) n 99 A. Skėriui ir
8) Vyr. skilt. Aleksui Mauragiui. 17) n 99 Anatoliui Metelicinui.
9) „ „ Viktorui Kastanauskui.

o
Sis įsakymas galioja nuo š. m. balandžio mėn. 23 dienos.

A. Stulginskis
Lietuvos Skautų Asociacijos Šefas.

Vyr. sktn. pulk. Įeit. Kalmantas
Vyriausias skautininkas 

Vyriausio Skautų Štabo Viršininkas.
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Mt. M-tis.
Teismas.

Š. m. kovo m. 30 d. Kauno skau
tai pergyveno šiurpų momentą, nes 
jų gyvybė, kaip iš anksto jiems buvo 
žinoma, kabėjo ant ploniausio voro 
siūlo ir tik kai kurių vyresnių brolių 
drąsa išgelbėjo mus vargšus.

15 v. prigūžėjo pilnutėlė Rotušės 
salė Kauno skautų, o vienas kitas-a, 
net iš provincijos atskubėjo sužinot 
teismo lėmimo. Po trumpos Kauno 
tuntininko kalbos prasidėjo teismas. 
Teismo sąstatas: p. A.Žmuidzinavičius— 
pirm. pulk. Įeit. J. Šarauskas, kun. 
VI. Mažonas, vyr. sktn. J. Kuprionis 
ir sktn. J. Svetulevičius—nariai; pasktn. 
O. Bradauskaitė, psktn. V. Kizlaitis ir 
vyr. skilt. V. Kastanauskas — sekreto
riatą. Kaltinamo aktą, kurio turinį jau 
žinote iš 2 Nr. „Sk. Aido“, perskaito 
vyr. sktn. J. Kuprionis.

Iš kaltintojų pusės buvo pašaukti 
trys liudininkai, bet jie daugiau patar
navo gynėjams kaip kaltintojams. Kal
tinamo akto a) skyrių palaikė sktn. VI. 
Kviklys, b) — sktn. J. Juozaitis, c) — 
vyr. skilt. R. Stankūnas, d) — sk. F. 
Dičiutė ir e) — pasktn. Valiukevičius. 
Visų kaltintojų kalbos, statistikos ir 
pavyzdžiai gąsdino, jau ir taip dre
bančius iš baimės, skautus. Po jų kalbų 
ir prašytų bausmių visi atrodė lyg ap
mirę; visa viltis glūdėjo šypsančiuose 
gynėjų veiduose. Prasidėjo teisinimas.

Pirmas tribūnoj pasirodė sktn. A. 
Saulaitis. Pradžioj kalbos skundėsi, 
kad ir dabar štai gynėjai nuskriausti. 
Jie sėdi prie neapdengto ir mažai ap
šviesto stalo ir guodžiasi vien šalto 
vandens gurkšniu, o tuo tarpu kaltin
tojai turi visai aristokratišką aplinku
mą. Kalbėtojas, gaunamais iš tuntų 
raštais įrodinėjo, kad skautai aktyvūs, 
kad vadų paruošimas visur stropiai 
atliekamas, o jei ir yra vietų kur vei
kimas neva apsnūdęs, tai tą apsnūdi
mą pagimdo pati aplinkuma, kurioje 
skautams reikia veikti. Juk yra vietų, 
kuriose mokytojai įvairiais būdais, 
apeidami šv. ministerijos taisykles, 
trukdo skautams veikti ir net perse

kioja. Ne visur ir visuomenė skautų, 
veikimui suteikia materialės paramos 
nors kartais žodžiais ir daug žada.

Veikimo planus turi visi tuntai it 
net draugovės. Skautų skaičius nors 
ne šuoliais, bet didėja. Dėl skaičiaus 
reikia atsiminti, kad mūsų brolija savo 
nariams jokių materialių gėrybių ne
duoda, kaip kitos organizacijos, dėl 
to pas mus spiečiasi tik tie, kuriems 
yra brangios skautizmo idėjos, o idėjų 
sujungtas organizmas žymiai patva
resnis už organizmą, sujungtą mate
rialių išrokavimų.

Taigi dėl skaičiaus nereikia nuliūsti. 
Baigdamas savo ciceroniškai griaus
mingai gynimo kalbą prašė skautus 
pagirti, o nebausti. Kalba susirinku
sių palydima katutėmis, nors šis vie
šas jausmų reiškimas teisme dar ne
priimtas. Bet ką daryti su tokiais 
„silpnavaliais“...

Sktn. A. Graževičius savo gynimo 
kalboje pažymėjo, kad mūsų pirmas 
eiles sudaro jauni gimnazistai—skautai 
mes neturėjom prityrusių darbininkų, 
gilių teoretikų, kurie būtų tinkama, 
išaiškinę skautų ideologinius principus, 
bet ir tokiose aplinkybėse mes iš skau- 
tiškumo vagos neiškrypome ir šiandien 
mūsų eilėse nėra nei ateistų, nei in
ternacionalistų. Jeigu koks nors vie
nas netyčia ir įsibrauna, bet vėl greit 
išnyksta, nes jis savo veikimui neran
da tinkamos dirvos. Mūsų spauda 
savo tikslą pasiekia: ji yra tuo veid
rodžiu, kuriame atsispindi mūsų dvasia, 
siekimai ir troškimai, o kad spauda 
pilnai patenkintų visas mūsų skautys- 
tės šakas—negalima norėti, juk tai ne
pasiekiamas dalykas, kad mažame lei
dinėly, kaip mūsų „Sk. Aidas“ rastų 
medžiagos — skautininkai ir skautai. 
Jei.„Sk. Aidas“ galėtų rodytis dides
nis, tai kitaip tektų kalbėti ir apie jo 
turinio sudėtį.

Pasktn. J. Bazilevičius karštu tonu 
ir pavyzdžiais įrodinėja, kad mūsų 
spaudoj plėsti skautiškų idėjų pilnu 
mastu negalima, nes kaimo visuome-
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nė tpkių dalykų nesupras, o mūsų 
šviesuomenė, anot gynėjo, nerodo ten
dencijos rimtų straipsnių laikraščiuose 
skaityti ir tokių laikraščių pasisekimas 
būtų labai menkas. Be to rašyti mums 
trūksta mokslinių pajėgų, o jeigu kas 
ir parašo, tai sunku rasti leidėją. Skautai 
stovyklose dalyvauja aktyviai ir savo 
darbais bei pasirodymais visada džiu
gina atsilankančią visuomenę, tai ir 
šis kaltinimas neturi pagrindo.

Sktn. K. Laucius įtikinančia kalba, 
paįvairinta skautišku jumoru, pažymė
jo, kad kaltinimai buvo perdaug išpūsti. 
Vienu pavyzdžiu, kaip kad darė kal
tintojai, visko įrodyti ir nuneigti ne
galima, nes juk skautų brolija ne šven
tųjų sąjunga ir jos gyvenime gali vie
nas kitas nenormalumas atsitikti, bet 
tai dar nieko blogo nereiškia. Sugy
venimas tarp skautų geras, tai rodo 
žinutės ir bendrai dirbami darbai. Jei 

kada ir buvo nenormalumų, tai dabar 
jie likviduoti ir viskas eina geryn. Ma
žų netikslumų skautai, žinoma, yra 
padarę ir teismas, jei ras reikalo 
galės šiek tiek nubausti, tik ne tokio 
mis bausmėmis, kokių reikalauja kal
tintojai, nes tai būtų perdaug ir skau 
tai to visai neužsitarnavo.

Po gynėjų kalbų skautai lengviau 
atsiduso, nes voro siūlas sustorėjo ir 
gyvybei pavojaus beveik nebuvo.

Prasidėjo replikos. Replikos buvo 
trumpos ir ypatingo ko nors naujo 
neiškėlė.

Teismas, užtrukęs septynetą va
landų, pasibaigė, tik gaila—be galutino 
sprendimo. Visi, pergyvenę tokių 
šiurpulingų scenų, skubėjo namo, visų 
širdis kamavo nerimas, pagrįstas klau
simu — Ką teismas pasakys, kokį 
sprendimą paskelbs? —

Js Kaune skautų veikime).
(Pasikalbėjimas su Kauno tuntininku).

— Kauno tuntas 
jaučia, kad iš jo bre- 
lija reikalauja daugiau 
negu iš bet kurio kito 
tunto. Suprantama, jei 
kurio tolimesnės pro 
vincijos tunto veikimas 
kartais šiek tiek ir ap
siblausia, natai, žino
ma, blogai, bet tai 
dar pusė bėdos, ne taip 
daug kas jį temato, 
tui tas jau neleistina,

Kauno tun- 
nes jis, kaipo

centrinis ir mūsų laik. sostinės tuntas, 
turi itin būt visuomet gerai pasiruošęs, 
sakysim, ar ką pasitikti, ar ką priimti, 
ar kam plačiau patarnauti, gražiau vi
suomenei pasirodyti, čia pat esančiam 
vyr. sk. štabui ką nors techniškai 
pagelbėti ir daug kitų be savo grynai 
vidujinių organizacinių darbų atlikti.

*) Į sekantį „S. Aido“ nr. ’įdėsime,įdo
mų pasikalbėjimą su mūsų didžiausio—Šiau
lių rajono tunto tuntininku K. Ubeika. Red.

— įdomu, turbūt, 
Tamstai, kaip Kauno 
skautams einasi dar
bas ir bendrai apie jų 
padėtį.

— Kliūčių, žinoma,
«nestinga, bet tai yra 

natūralu. Žymiausios 
Kauno r. t. kliūtys yra 
gal šios, kad skautai 
dirba beveik vieni. Pa

ramos iš visuomenės pusės beveik jo
kios, išskiriant keletą asmenų, kuriem
tikrai užtarnauta padėka, tai būtent, 
pulk. lt. Šarauskas, kurs dar nesenai 
buvo pakviestas sk. vyčių dr-vės glo
bėju ir jau daug kuo yra padėjęs Kauno 
skautams, toliau turiu padėkot p. 
prof. Šalkauskui ir p. Žmuidzinavičiui, 
kurie nemažai kur mums pataria. Be 
to nuoširdžiai padeda keletas vietos 
mokyklų mokytojų.

— Nors yra Kauno skautams remti 
dr-jos skyrius, kuriame skaitoma apie 
160 narių, bet tuntas iš jo lig šiol nieko
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negauna, gyvenam tik viltimis. Dėl to 
medžiaginė padėtis gana sunki, tuo la
biau, kad, sakysim, vakarų ar kitų pa
našių pramogų ruošimas, iš ko galima 
būtų gaut pajamų, Kaune beveik ne
įmanomas.

— Kitus sunkumus sudaro tai pats 
Kauno gyvenimas. Miestiška dvasia, 
daug triukšmingų miestiško Įvairumo 
progų lengvai patraukia jaunuolius ir 
jie į rimtesnį darbą, ypač kur reikalau
jama drausmės ir sau naudingo susi
varžymo, dažnai nebenori žiūrėt. Štai, 
pav., yra mokyklų, kuriose yra arti 
600 moksleivių, o skautų ten tėra 
apie 10,

Tai šiurpulinga, bet geriausi norai 
ir pastangos išplėšt ten skautų darbą 
eina niekais. Žinoma, vilčių mes ne- 
nustojam.

— Nežiūrint į viską, dabar Kauno 
tuntas vis dėlto stovi ant kojų, ir jei 
neviskam, tai bent jau daug kam yra 
pakankamai pasiruošęs ir stiprus. Da
bartinę Kauno padėtį aš pavadinčiau 
stiprėjimo, kuri gal būt~ greit galės 
pereit į bujojimo padėtį. Šiam yra štai 
kokie motyvai: pačiam Kaune dabar 
yra 13 draugovių (7 bern. ir 6 merg.) 
ir keli atskiri būreliai, viso arti 500 
skautų. Beveik visi vienetai stovi ant 
stiprių kojų. Kiek seniau sunkiau tvar
kėsi mergaičių skaučių reikalai, dabar 
jos visai gerai laikosi, o kai kurios 
draugovės pasigėrėtinai gerai veikia. 
Šia proga turiu pareikšti padėką Kauno 
tunto skaučių skyriaus vedėjai paskaut. 
O. Bradauskaitei, kuri palyginamai ne 
taip senai paėmusi skyrių, žymiai pa
stūmėjo skaučių reikalus pirmyn. Apie 
mergaičių reikalus ir planus man čia 
nepatogu užbėgt už akių, tą jos pačios 
galės papasakot, tik galiu pasakyt tiek, 
kad jų užsimojimas yra nemažas. Gra
žiai veikia skaitlinga vyčių draugovė, 
kuri net ir platesniais darbais jau gali 
pasigirti: išleido kelius gražius skautų 
literatūros leidinius. Kauno skautų pa
žangesniam darbui daug žada prasidė
jęs vis didesnis bendradarbiavimas su 
studentų skautų draugove. Ligi tol toji 
padėtis buvo tiesiog nenormali. Visos 
gerosios skautų pajėgos kasmet iš vi

sos Lietuvos suplaukdavo į universi
tetą ir čia daugumoj jos lyg ir ding
davo. Dabartiniam stud, dr-vės pirm, 
sktn. Juozaičiui-Jasinevičiui pasiėmus 
iniciatyvos pertvarkyti stud, dr-vę ir 
Kauno tuntui su juo ir bendrai su ki
tais veiklesniais stud, skautais sten
giantis palaikyt artimesnius santykius, 
jau galime pasidžiaugt pasiektais gra
žiais rezultatais: tunte dirba apie 20 stu
dentų, iš jų, apie 15 skautininkų. Nu
matoma, šioj srity dar didesni planai 
bei perspektyvos. Ir Kauno tuntas šiais 
metais jau drįso paimt platesnių darbų, 
kaip sakysim vesti radio skautų pusvalan- 
dį.Sekminėms tuntas ruošia didelę skau
tų rankdarbių parodą, kuriai tikiuosi 
žodis „didelė“ pilnai .pritiks. Lietuva že
mės ūkio ir pram, parodoj, manoma 
realizuoti sktn. A. Šaulaičio mintis— 
suruošt skautų pavilioną. Vasaros sto
vykloms ruošiamasi gana plačiu mastu. 
Turiu pastebėt, kad kažkurios Kauno 
draugovės pirmoj eilėj Šančių mindau- 
giečai kelis kartus stovyklavo ir žiemą. 
Smulkesnių gana gražių ir charakte
ringų dalykų iš draugovės gyvenimo 
galima būt priskaityti labai daug, bet 
šiam maža vietos.

— Bendrai kalbant apie visą tuntą, 
kaip minėjau jis yra stiprėjimo kely, 
atskiros draugovės veikia net labai ge
rai. Pastebėta, kad kurios draugovės 
daugiau kreipia dėmesio Į žaidimus 
bei formas, tai jos daugiausia ta kryp
timi ir pasitenkina, jų skautai nuolat 
keičiasi, mažiau drausmingi. Draugovės 
žymiai stipresnės, skaitlingesnės, draus- 
mingesnės ir jų nariai pastovesni, ku
rios daugiau kreipia dėmesio Į auklė
jimą, daro rimtesnius pašnekesius, mo
kosi specialybių ir t. t.

— Prie viso to turiu pažymėt, kad 
prie Kauno tunto priklauso dar 3 
Ukmergės draugovės (2 bern. ir 1 
merg.) 2 ir 1 draugovė Širvintose. 
Be to, Ukmergėje yra 1 sk. vyčių ir 
1 vyr. skaučių būreliai, kurių nariai 
daugumoj yra vietos gimn. ir prad. 
mokyklų mokytojai, karininkai ir šiaip 
žymesni žmonės. Tai pasigėrėjimo ver
tas reiškinys. Viso to ir bendrai gero
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Ukmergės skautų-čių veikimo nuopel
nų didžiausia dalis tenka p. mokyt. 
Kulviečiui. Ukmergės skautai šiais me
tais yra paėmę tvarkyti miesto sodną. 
Ukmergės ir Širvintų skautų priklau
symas Kauno tuntui, žinoma, yra lai

kinas ir tik laukiama progos suda
ryti atskirą Ukmergės tuntą.

— Trumpai pasakant tuo tarpu 
tebus tiek, o vėliau Kauno tuntas pa
sistengs savo pasirodymu bei darbu 
daugiau save perstatyti.

O. B.

Js skaučių pavasarinių darbų.
Pavasaris... Tas vienas paprastas 

žodis—pavasaris. Kiek daug jis kelia 
mumyse gražių minčių, norų, troški
mų... Tai gražiausias metų laikas. 
Tai laikas, kuriam neprilygs nei nuo- 

• latos verkšlenantis ruduo, nei šiurkšti, 
amžinai nerimstanti su pusnimis ir 
pūgomis žiema. Pavasaris galingas! 
Jis visiems teikia naują gyvenimą, kaip 
gamtai, taip lygiai ir žmonėms. Su 
pavasariu visa atbunda. Rudens nuo
latinių vėjų ir lietų nuslopinta ir žie
mos šalčių visiškai numarinta žolelė 
atgyja, stiepiasi j saulę, šypsosi žmo
nėms. Ir medžiai ilgai nesnaudžia, 
neužsileidžia menkutei žolelei. Neilgai 
jie stovi susimąstę ir nuleidę šakas. 
Žiūrėk jau pumpurėliai šnabždasi vie
nas su kitu, kad jiems per ankšta savo 
narveliuose, jiems reikia saulės, reikia 
laisvės!... Na ir pasipila gražūs žiedai.

Visa gamta lenktyniuoja, stiepiasi 
į saulę, atbunda... Sesutės, argi ne
gražus metų laikas, ar ir mums neverta 
su pavasariu atbusti gražiam darbui, 
gražiam lenktyniavimui? Bet—atsipra
šau, ką čia aš kalbu apie atbudimą, 
juk skautė visuomet budi. Tam ji 
ir skautė. Ji neskęsta rudens melan
cholijoj ir neverkia su krintančiais la
pais. Ji nesnaudžia ilgais žiemos va
karais. Ką veikti — ji greit suranda. 
Tai darbšti, energinga, gražių vilčių ku
pina sesutė.

Jei žiemą tenka daugiau laiko pra
leisti kambary, vasarą skautė eina į 
gamtą. Nes kur gi kitur rasi mieliau, 
kaip gamtoje, tyrame ore? Gamtoje 
aiškiausia jauti tikrosios Meilės, Gėrio 
ir Grožio Šaltinį... Ir laiminga yra 
skautė, galėdama vadintis gamtos 
drauge.

Tai vis gražūs žodžiai, bet kur dar
bai? Ką skautė gali nuveikti gražioje 
pavasario gamtoje? Juk visą laiką 
nesigėrėsi vien savo malonumui. O 
pavasario laikas labai norėtų tai pa
daryti... Šia proga aš norėčiau pasi
tarti dėl kelių darbelių.

1. Manau kiekvieną esam buvusios 
kapuose. Kiekviena matėm tas vietas, 
kurios amžiams atskyrė nuo mūsų 
mūs tėvelius, gimines, draugus ar pa
žįstamus. Matėme, vieni kapai gražūs, 
aptaisyti, kiti... Liūdna ir minėti. Ne 
visi gi gali turėti artimų žmonių, kurie 
rūpintųsi jų amžina poilsio vieta. Daž
nai mirtis pasitinka visai nelauktai ir 
netikėtai, svetimame krašte, tarp sveti
mų žmonių... Sesutės, čia mums labai 
gera proga padirbėti. Lankykime ka
pus, aptaisykime juos, apsodinkime 
gėlėmis... Bus ir pačioms malonu, 
ir matysime savo darbo vaisius.

2. Visi giria lietuvaičių darželius. 
Gražiosios liaudies dainos pasakoja 
visiems apie mergaičių sugebėjimus 
įrengti darželį. Sesutės, mes esam lie
tuvaitės ir dargi skautės lietuvaitės. 
Negi mūsų palangėje galėtų želti usnės 
ir dilgelės? Mūsų darželiai turi būti 
gražesni už visų kitų. Su tekančia 
pavasario ryto saule mes eikim į dar
želį. Sekim ir prižiūrėkim gėles, gėlės 
žydės, kvepės ir sesutė skautė tyliais 
vasaros saulėleidžio vakarais, pavar
gusi po dienos darbo, turės kur atsil
sėti, gėrėsis savo gėlėmis, seks joms 
nepabaigiamą pasaką...

3. Mes skautės. Mus vilioja ir 
laisvas miško gyvenimas, kurčioji va
saros naktų miško tyla. Tyla, kuri 
daug, labai daug ko išmokina. Bet 
kaip tą miško tylą suprasi, kaip ją
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pasieksi? Sesutės kas gali duoti ge
resnės progos pažinti mišką; jei ne 
mūsų vasarinės stovyklos? Stovykloje 
pasijunti, kad esi skautė, gamtos drau
gė, kad gyveni. Tiesa, su ta stovykla 
atsiranda ir keblumų. Tai pinigų maža, 
tai vėl amžius per jaunas. Pirmoji 
kliūtis kartais pasirodo lengvesnė, ne
gu antroji. Ir iš tiesų, nors tas miš
kas ir labai vilioja, bet su savo šaltų 
rasų naktimis, su tamsiomis miglų 
skraistėmis ir beširdžių uodų pulkais 
jaunutei skautei gali pasidaryti labai 
Įkyrus. O kartais ir moraliai nekaip 
paveiktų. Bet čia vėl vienas išgelbė
jimas. Mat metai, nors kartais ir la
bai norėtų juos sulaikyti, neina atgal, 
bet pirmyn. Jaunutės sesės turės laiko 
ir laimės pastovyklauti. Vyresnėms gi 
nėra ko laukti, visos greičiau Į kve

piantį mišką, pas čiulbančius paukščius, 
pas ošiančias pušis...

4. Jau mat mergaitės toks palin
kimas būti lanksčiai, grakščiai, gražiai. 
Šioje srityje ateina Į pagalbą sportas. 
Tik žinoma, nereikia taip sportuoti, 
kaip, pav., ateina pas mane viena mer
gaitė ir sako: „Ot išsisportavau, pakaks 
visam mėnesiui“. Ką belieka jai atsa
kyti?—Nieko. Nusišypsoti ir tiek. Spor
tuoti reikia nuolatos, kiekvieną dieną 
po truputį. Tuomet tik tikslas bus 
atsiektas. Iš tokių pavasario ir vasaros 
sportų galima geriausia pasiūlyti teni
sas, krepšiasvydis. Jie daugiausia rei
kalauja bėgiojimo, lankstumo ir aty- 
dumo. Yra dar šiaip įvairių pratimų, 
kurie lavina lankstumą, judesius ir p. 
Reikia tik noro, reikia darbą organi
zuoti, o kas dirbti atsiras.

Tad sesutės, su pavasariu į darbą!

Skautai visame pasaulyje.
Latvijos lietuvių skautai.
Mums labai svarbu žinoti ir tiksliai 

suregistruoti, kur ir kiek yra lietuvių 
skautų užsieniuose. Vyriausias skautų 
štabas šiuo reikalu daro reikiamų žy
gių. Visų mūsų bendras reikalas pa
laikyti su jais kuo glaudžiausius broliš
kus santykius. Vėliau apie šį reikalą 
parašysime daugiau. Dabar trumpai 
apie Latvijos lietuvių skautus.

Lietuvių skautų Latvijoje yra kelios 
draugovės:

1) I-ji Rygos lietuvių skautų dr-vė, 
įkurta 1923 m. Jai vadovauja sk-intr. 
Stabinis Jurgis, kuris maloniai mus 
informavo apie savo ir kitas draugo
ves. Draugovė dalyvavo Lietuvos skau
tų tautinėje, Kauno ir Šiaulių tuntų 
stovyklose. Turi keletą prizų už 
skautiškas rungtynes. Dr-ėje yra 4 
skiltys, vyčių būrelis ir vilkiukų gauja. 
Dr-vės adresas: Strelnieku iela la-G., 
Riga.

2) II-ją Rygos liet. sk. dr-vę sudaro 
2 skiltys. Vadovauja askm. St. Burlevi- 
čius. Adresas: Matisa iela 54. dz. 15., 
Riga-

3) Liepojos liet, skaučių draugovei 
vadovauja p. Kaulinaitė. Veikimo pa
žanga vis didėja.

4) Liepojos liet, skautų dr-vė įkur
ta 1927 m. Dabar narių skaičiumi ir 
veikimu yra pasiekusi didelės aukštu
mos. Vadovauja sk-instr. V. Venckus.

, Adresas: Liepaja. Parka iela 8. dz. 11.
Be to, šiais metais manoma įkurti 

naują Rygos liet, skaučių dr-vę. Šiuo 
reikalu rūpinasi brol. Stabinis su sa
vo dr-ve.

Girdėti, kad šią vasarą jie žada 
atvažiuoti į Lietuvą stovyklauti. Lauk
sime.

Mes siunčiame jiems širdingiausių 
linkėjimų nuolatos augti, stiprėti ir ne
užmiršti savo sesučių—broliukų Lietu
voje. Vyr. skltn. R. Stankūnas.

L. e. vyr. sk. št. užsien. dal. ved. p.

Rusų skautai.
„Sk. Aide“ 2 nr. buvo įdėtas straips

nelis, pavadintas „Rusų skautai“, ku
riam gerb. autorius ne visai tiksliai 
apibudina rusų .emigrantų skautų vei
kimą.
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Iš savo pusės noriu pasakyti štai 
ką: Rusijoj dabar nėra skautų, o yra 
„Pionieriai“ — jaunųjų komunistų or
ganizacija *).

Rusų skautų—emigrantų yra beveik 
visame pasaulyje ir jie sudaro visai 
atskirą organizaciją, nepriklausančią 
nuo skautų tos šalies, kurioje jie gy
vena. Turi savo atskirą centrą iš kur 
gauna instrukcijas ir duoda jam savo 
veikimo apyskaitas.

Straipsnely gi buvo pažymėta, kad 
tokie skautai yra ir Lietuvoje, o taip pat 
ir Latvijoj. Kiek aš žinau, nei Latvi
joj, nei Lietuvoj tokių skautų emigrantų 
nėra, o yra tik tautinių mažumų skau
tų draugovės, kurios priklauso prie 
skautų organizacijos tos valstybės, 
kurioje jie gyvena ir skaitosi piliečiais.

V. Ržečickas.

triusu gyvenimas..
Brolijos statutas!

Jau (tikrai!) š. m. balandžio m. 
25 d. iš spaudos išeina brolijos sta
tutas. Be paties statuto, toje pačioje 
knygoje atspausdinta ir penki jo prie
dai. Be to, yra keliasdešimt braižinių. 
Statuto pasirodymas bus nemažas siur
prizas visuotiniam brolijos suvažiavi
mui. Statutas ir priedai apima apie 90 
puslapių, knygutė būsianti pardavinė
jama skautams po 1,50 lt,, kitiems—-2 lt.

Galų gale sulaukėm statuto. Dabar 
tik į darbą. K.
Il-ieji konkursai pasibaigė.

Š. m. balandžio m. 24 d. vyr. skt. 
štabas plačiai apsvarstęs prisiųstus gen. 
Burt’o skydų konkursų davimus, nu
tarė abu skydu paskirti Šiaulių raj. 
tunto dr-vėms skaučių 1 Mirgos drau
govei Šiauliuose ir skautų T Duone
laičio draugovei Plungėje.

Kauno raj. tuntas.
Nauja draugovė.

Liet. Moterų globos komiteto ama
tų mokykloje suorganizuota nauja

*) Apie „Pionierius“ parašysiu kitą 
kartą.

skaučių draugovė. Draugovė įsteigta 
tunto skaučių skyriaus vedėjos psktn. 
O. Bradauskaitės iniciatyva ir laikinai 
kol bus paskirta draugininke yra jos 
žinioje. Draugovėn įsirašė 23 mergaitės.

Kėdainių raj. tuntas.
įsteigtieji vadams kursai jau baigti. 

Dabar eina tik egzaminai. Beveik visi 
kursų lankytojai jau išlaikė egzaminus 
iš pirmosios pagalbos, anatomijos, 
fiziologijos ir įgijo sanitarų ir slaugy
tojų specialybes. Daug skautų ruošiasi 
ir kitoms specialybėms.

Gegužės mėn. 4 d. nutarta be šv. 
Jurgio, Motinos šventės, švęsti ir Kė
dainių tunto penkių metų sukaktuves. 
Bus suruošta skautų-čių darbelių pa
roda. Skautai ruošiasi.

P. daktarui Augevičiui, p. gimna
zijos direktoriui Elisonui ir visiems 
kitiems, prisidėjusiems prie kursų Kė
dainių gimnazijos skautai-ės taria širdin
gą ir skautišką dėkui. Ekstra.

Marijampolės r. tuntas.
Tunto sueiga. Kovo m. 9 d. 

įvyko Valst. R. J. gimnazijoje iškil
minga sueiga šv. Kazimierui paminėti.
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Sueiga buvo rimta ir kartu linksma. 
Programoje: šis tas apie šv. Kazimierą 
— kalbėjo tunt. A. Kučinskas, Sava
rankiškumas (paskaita) — mokyt, dr. 
M. Krasauskaitė. Po to sekė meno 
dalis — atliko atskiros draugovės.

Sueiga truko 2 v. 30 m.
Skiltininkų kursai veikia 

vidutiniškai. Vadovauja skit. J. Po
liakovas. Kursų dienotvarkė susideda 
iš dviejų dalių: teorijos ir praktikos. 
Pastarojoj daly demonstruojama skil
čių ir dr-vių sueigos, žaidimai, dainos 
ir t. t.

I930-V-4 dieną ruošiama iš
kilminga tunto sueiga. Bus minima 
šv. Jurgis, Motinos diena, tunto aš- 
tuonerių metų sukaktuvės ir Vytauto 
D. 500 metų sukaktuvės. Vakare bus 
kūrenamas didžiulis laužas, apie kurį 
bus susispietę tunto skautai ir svečiai. 
Laužas pašvenčiamas Vytautui D.

Panevėžio r. tuntas.
Maištai. Su atgimstančia pavasa

rio gamta, atgimė ir malėtiškiai skaučiu- 
kai. Š. m. bal. m. 5 d. įvyko visuotina 
draugovės sueiga. Atsilankė ir globė
jas kun. K. Trimonis. Dienotvarkė 
buvo netrumpa. Dar pažaidę, visi su 
šypsančiais veidais išsiskirstė į namus, 
nekantriai laukdami sekančios sueigos.

Draugovėje veikia 2 skiltys. Abu 
skiltininkai, A. Dirma ir B. Židonis, 
gerai prityrę. Tikimasi greitu laiku 
turėti ir mergaičių skiltį. Draugovei 
vadovauja energingas ir gabus skau
tas Br. Umbrasas. Dabar gi atėjus 
šiltam pavasarėliui sukrutome: daro
me sueigas, žaidimus, na, o po Vely
kų atostogų, tai jau tikrai drošim į 
miškelį... Vienas malėtiškių.

Šiaulių r. tuntas.
Didelė paroda.

Š. m. bal. m. 24—27 d. Šiauliuose 
įvyksta didelė viso Šiaulių rajono tunto 
skautų ir skaučių rankdarbių paroda, 
bal. m. 27 d. įvyks grandiozinė visų

Leidžia L. Sk. Brolija.

šiauliškių ir atvykusių iš rajono skau- 
tų-čių sueiga.

Apdovanotas tuntininkas. 
Šiaulių r. t. tunt. p. K. Ubeika J. E. 
Respublikos Prezidento už nuopelnus 
Lietuvai apdovanotas D. L. K. Gedi
mino ordenu.

Telšių sk. vyčiai. Telšiuose, 
stud. B. Montvilos pastangomis, š/m. 
IV. 4. įsikūrė sk. vyčių S. Daukanto 
būrelis. Būrelio vado pareigas eina 
Pr. Drukteinis, bet laikinai jai vado
vauja B. Montvila. Būrelio sueigose 
nagrinėjama sk. vyčių tikslai, santy
kiai su skautais, visuomene ir t. t.

A. E.

Vilkaviškio r. tuntas.
Vilkaviškio r. t. įsteigtas pradžioj 

1925 m. j dabartinį raj. tuntą įeina: 
3 draugovės Kybartuose, 2 dr. Pilviš
kiuose, Šakių skautai „naujakuriai“ ir 
2 dr. Vilkaviškyje. Mūsų skautai — 
moksleiviai; baigę gimnaziją išvažiuoja: 
vis nustojame senų vadų. Štabą su
daro sktn. Z. Varanka — tuntininkas, 
Z. Raulinaitis—t. adjutantas, I. Barš- 
čiauskaitė ir A. Sušinskas — einą 
draugiu, pareigas, J. Daniliauskas — 
mokslo—propag. dalies vedėjas, O. Vil
kytė — ūkio d. v. Čia veikia ir sk. 
remti dr-jos skyrius. Malonu konsta
tuoti, kad visuose mūsų rajono mies
tuose turime po vadovą — mokytoją 
Besikuriantiems Šakių skautams ma
loniai sutiko vadovauti mok. p. Liu- 
levičius. Pernai vasarą Vilkaviškio 
tuntas turėjo stovyklą bendrai su ma
rijampoliečiais, anksčiau turėjome sa
vo stovyklą. Šiais metais valdžios 
gimnazijoj buvo Vilkaviškio skautų 
surengtas koncertas, kuris neblogai 
pavyko. Be to, gauta truputį pelno.

Šią vasarą rengiamės irgi stovy- 
klaut. X.

Sakių skautai. Šakiuose apie 
skautus pirmieji išgirdo gimnazijos 
mokiniai per paskaitą, kuri buvo 
1929. XII. 1 d. Susiinteresavimas skau- 
tybe buvo labai didelis. Po tos pa-

Ats. Redaktorius Ant. Saulaitis.

18

18



skaitos atsirado daug kandidatų būti 
skautais. Iš visų kandidatų išrinkta 8 
ir sudaryta mokomoji skiltis. Kiti pa 
likti ištyrimui. Mokomoji skiltis smar
kiu tempu ruošėsi Į III-jį skautų pa
tyrimo laipsni. Tinkamai pasiruošę 
išlaikė egzaminus ir iškilmingai davė 
Įžodį. Dabar, turint vadų, š. m. kovo 
15 d. įkurta 1 Vytauto draugovė iš 
trijų skilčių. Draugininku paskirtas sk. 
Just. Steponaitis ir adjutantu—sk. Pr. 
Liutkus. Šie vadai pasižymi sumanumu 
ir darbštumu.

Skiltys daro per savaitę po dvi su
eigas. Štabo posėdžiai daromi kas 

' savaitę. Pirmadieniais veikia skiTti- 
' ninku kursai.

Per. tą trumpą laiką buvo jau dvi 
draugovės sueigos. Sueigose reiškiasi 
aktyvumas.

Nuo š.m. sausio 11 d. susiorgani
zavo atskira mergaičių skiltis, kuriai 
vadovauja sumani ir gabi skautė T. So- 
daitytė. Skiltis prisiruošė ir išlaikė į 
III laipsnį. Greičiausiu laiku duos 
įžodį ir pereis į draugovę, nes daug 
yra norinčių būti skautėmis;

Šakių skautai ir skautės taisosi' 
uniformą sekmingesniam darbui, visi 
nori turėti tiesioginius ryšius su vyr. 
sk. štabu.

Mums labai padeda ir didžiausią 
skautų veikimo darbo naštą ant savo 
pečių neša mok. p. Liulevičius.

Eįnkamaa kampelis

Stovykloje.
Skautas (virėjui):—Kas gi čia tokio!?' 

Mano sriuboje yra didelis kirminas.
Virėjas: — Tyliau, tu, kiti, išgirdė, 

irgi norės.
Po dr-vės sueigos.

— Ką gi tu dabar veiksi?
— Aš dirbsiu vaizduotės darbą.
— Kas tai per darbas?
— Tai reiškia, kad aš įsivaizdinsiu 

dirbąs.

Argumentas.
Draugininkas:—Vien tik švedų gim

nastika pailgina gyvenimą ir stiprina 
sveikatą.

Skautas: — Tačiau, draugininke, 
mūsų protėviai nežinojo švedų gim
nastikos ir puikiai gyveno.

Draugininkas: — Taip, jie puikiai 
gyveno... jie puikiai gyveno... bet vis 
dėlto jie visi mirė.

Vilkiukuose.
— Ką tu dirbi, kad tavo rankos 

taip nešvarios?
— Aš ploviau savo veidą.

Tikras būdas pastovėti.
Plonas skautas (storajam): — Ką 

gi tu darai, kad tapti taip storu?
Storasis:—Nieko, absoliučiai nieko!

Pasiaiškino.
— Aš stebiuos radęs jus, skautą, 

vagiant obuolius mano sode.
Skautas: — Aš norėjau, pone, nors 

vieną sykį padaryti gerą darbelį sau 
pačiam.

Pirmoji pagalba.
Gydytojas, pamatęs paukštytę-sani

tarę, priėjęs prie jos klausia;
— Ką, skautužėle, darytum, jei man 

skaudėtų nosį?
— Tuoj bėgčiau namo, paimčiau 

didįjį mamos peilį ir nupjaučiau tams
tai tą biaurybę nosį.

IS
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'Mūsų leidiniai.
Skautas. Ukmergės skautų 1-os D. 

L. K. Vytauto dr-vės laikraštis Nr. 1 
saus.—vas. mėn. (48 pusi.).

Viršelis, ir apskritai viršutinė iš
vaizda, labai gražus, stebėtinai švariai 
išleistas. Įtalpoje rašyta eilučių, straips
nelių, skirtų vasario m. 16 d., Vytauto 
Didž. jubil. ir Ukmergės sk-tų 5 m. 
sukaktuvėms paminėti. Redaktorius ra
gina vytautiečius „blogais darbais ne
sutepti Vytauto vardo“. J. Kr-no eilu
tės silpnutės, dažnai beritmės ir nai
vios, išskyrus „Žiedus ir Širdis“. Ge
riausiai vykę J. Š. „Stovyklos įspū
džiai“. Feljetonėlis „Susirūpino“ nu
kreiptas prieš kitas dr-ves. Vietomis 
jame nuslysta nuo humaniškumo pa
grindų ir prasilenkta su broliškumu. 

Redaktoriui reiktų daugiau kreipti dėr 
mesio Į lojalumą. Rimtesnio skautų 
ideologijos straipsnelio nėra. Kronika, 
linksmoji dalis ir kt. skyriai pavyz
dingai vedami.

Apskritai „Skautas“ Ukmergės 
skautams gėdos nedaro. R. Lap.

Skautų Mintys. Nr. 1. 1930 m. 
Šapiragrafuotas. Leidžia: Kauno t. V! 
Mindaugo ir IV Laimutės dr-vės. Laik
raštukas labai švariai išleistas. Turi
nys ypatingai viliojantis: įdomūs -ir 
gražiai, parašyti straipsniai ir jų ne
maža. Tipingas ir pavyzdingas, dr-vės 
32 puslapėlių laikraštėlis.

Redaktorių pasirašo vyr. skltn. 
J. Butkevičius.

Kiekvienas skautininkas, 
vadas ir skautas turi tu
rėti „Skautų Aido“ kom

plektą.
„Sk. Aido“ administracijoje galima gau

ti senų „Sk. Aido“ komplektų ir atskirų nu
merių. Siunčiama tik pasiuntus pinigus arba, 
prašant, apdėtu mokesniu. Siunčiant apdėtu 
mokesniu priskaitoma išperkamojo mokes
nio 55 centai.

1924 met. galima gauti tik Nr. 5 (13) ir 
10 (18). Numerio kaina 30 centų.

1925 m t. yra tik (5 pilni komplektai po 
2 lt. 50' c. Pavieniai Nr. Nr. 20, 21 — 22, 23 
po 50 centų.

1926 mt. komplektas—1 lt. 50 c. Atsk. 
numeris (Nr. 1 — 2, 3, 4, 5 — 6) 50 č.

1927 mt. komplektas —2 lt. 50 c. Atsk.
numeris: Nr. 1 2 — 60 c., 4, S — 75
centai.

1928 mt. komplektas — 3 lt. Atsk. nu
meris — 75 centai (penki numeriai).

1929 mt: komplektas — 4 lt. Atsk. nu
meris — 75 centai (aštuoni numeriai).

1926, 1927, 1928 ir 1929 metų Komplek
tai kartu kaštuoja 10 litų, kartu su 1925 mt. 
— 12 litų. . •

Pastaba: 1925 mt. Nr. 19, ir 1927-mt. 
Nr. 3. atskirais .egzemplioriais nępąrdųodąmą;

„Sk. Aido“

Puiki pavasario 
šventėms dovana.

Loji Kauno Rajono Tunto skautų vy
čių draugovėprieš Šv. Jurgio šventę išleido 
didelę, gausiai iliustruotą knygą „Kelias j 
laimę“. Ši knyga yra svarbi skautų litera
tūroje, joje rašo žymūs visuomenės ir skau
tuos darbuotojai. Skautas vytis, skautas — 
ras puikių patarimų savo darbui. Visuome
nės veikėjas — galės plačiau susipažinti su 
skautija. Visi skautai vyčiai skautų vadai ir 
skautai turėtų nepraleisti progos minėtą 
knygą patys įsigyti ir visuomenės tarpe iš
platinti. Knyga kainuoja tik 2 lt. 50 et., bet 
dradgovė platintojams žada duoti nuolaidą. 
Knygą galima gauti pas draugovės spaudos 
administratorių, (žiūr. „Sk. Aidas“ 3 nr )

,VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Tel. 776- Karo cenzūros leista.
e.' , ' ' ' '.r
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