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Skautų Aidas Nr. 4 (12)

SKAUTAI!
Neužmirškite, kad š. m. bal. mėn. 24, 25 ir 26 d. 
įvyks visuotinis Lietuvos skautų susivažiavimas 

KAUNE.

L. S. A.
Vyriausio Skautų

Šiuo skelbiama visiems Lietuvos skau
tams konkursas, parašymui Lietuvos 
Skautų Himno.

Himnas bus priimtas tas, kuris atatiks 
skautų idėjai bei Lietuvos dvasiai*

Rašyti gali ir ne skautai.
Himno padavėjai gali pasirašyti po 

himnu slapyvardę, bet atskirame voke 
turi paduoti ir savo pavardę. Vokas su 
pavarde bus atplėšiamas tik to, kurio him
nas bus priimtas.

Terminas rašymui skiriamas iki Skautų 
Susivažiavimo, įvyksiančio š. m. balandžio 
mėn. 24, 25 ir 26 dieną Kaune.

Skautai! Jau penkeri metai, kaip 
skautybė gyvuoja Lietuvoje. Daug 
ko būtų prie mūsų pirmųjų skautybėn pa
dalytų žingsnių pridėti, daugel ko atimti, 
bet tą dalyką spręsti paliksim mūsų ainiams 
— skautams. Dabar, jau šiek tiek sutvar
kius skautų organizacijos reikalus, įėjus 
į, taip sakant, normalesnes vėžes, pats 
gyvenimas reikalauja iki šiol šiaip taip 
pakenčiamus trūkumus dabar užpildyk 
Vienas tų trūkumų tai yra neturėjimas 
tikro Lietuvos skautų Himno, nes šis him
nas, kuriuo dabar naudojamės, yra laikinai 
skolintas iš Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos „Vyčių“. Taigi Vyriausias Lie-

Štabo Konkursas, 
tuvos Skautų Štabas, suprasdamas,himno 
svarbą, nutarė paskelbti konkursą, kad 
būtų pagamintas atatinkgmas Lietuvos 
skautams Himnas. V

Kiekvienas skautas, bent kiek nusi
manąs apie tai privalėtų susirūpint tuo 
dalyku; kiekvienas draugininkas privalėtų 
turėti sau už pareigą paraginti savo drau
govės skautus imtis to darbo.

Bet ne vien skautai tegali rašyti mini
mąjį himną. Kviečiama taipogi parašyti 
visi tam dalykui užjaučiantieji asmens.

Ne skautams, norintiems rašyti skautų 
himną, kad galėtų geriau susipažinti su 
skautų idėja ir Lietuvos skautais, patar
tina perskaityti „Piliečių Auklėjimo Mo
kykla—Skautybė“, „Pirmieji skauto žings
neliai“, „Skauto“ ir „Skautų Aido“ kom
plektai (daugiau skautų literatūros lietuvių 
kalboj šiuo tarpu nėra).

Vėliausia padavimo data š. m. ba
landžio mėn. 25 diena, 12 vai. (susivažia
vime). Siųsti galima šiuo adresu: „Šiauliai, 
Dvaro g-vė 2 Nr. (Kareivinės), „Skautų 
Aido“ redakcija“, o susivažiavimo metu —

„Kaunas, Duonelaičio g-vė 15 a, pas- 
kaut. K. Grigaičiui.“

Vyr. Skautų Štabas.
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Is draugiškos korespondencijos.
VI. „Skautas ištikimas........... Tėvynei“.

„Nors pastarajame savo laiške*) pa
brėžei, kad Draugo minėtas anas „Kvai
las per visą pilvą filosofas“, kursai, „lyg 
žaidžiantis šuniukas, sukinėdamasis aplink 
save, stengiasi pagauti savo uodegą“, 
neliečiąs manęs, tačiau prisipažinsiu, kad 
prisiklausęs įvairių apie religiją kalbų, ne
pastebėjau tokios svarbios tame mūsų 
antrame Įstate („skautas ištikimas Dievui“), 
kokia dabar puikiai paaiškėjo iš Draugo 
laiško: ir man kartais ateidavo galvon min
tis, kad, gal, girdi, iš tikrųjų Dievas nėr aukš
tesnis ir platesnis už patį žmogų, nes juk 
„dievu“ gali būti jo asmeniškas idealas, sva
jonė, palinkimai, kuriuose žmogus sukasi ir 
kuriuos gaudo . . . Ne, gėda man jau 
prisipažinti, kad tais momentais nesugebė
jau tos aiškios tiesos suprasti, kaip tas 
miglotas, mano išsvajotas „dievas“ buvo 
tolimas mokslinei sąvokai ir nieko ne
duodąs dvasinei pažangai. Bet ir apie 
antrąją to |stato pusę, kuri liečia ištiki
mybę Tėvynei, esti Įvairių kalbų. Štai, 
girdėjau vieno asmens nuomonę, kad, 
girdi, skautai nesą tautinė organizacija, 
kad tai lyg anglų šnipai, jų nesąmoningi 
agentai pasauliniam britų viešpatavimui 
plėsti ir t. t. Girdėdamas tokią nuomonę 
apie Lietuvos skautus, jaučiau, lyg kas 
skaudžiai būtų Įdūręs mano širdin . . . 
Argi mes, maniau, galime tapti savo Tė
vynės išdavikais? Juk pati jau panaši 
mintis yra baisi!“ . . .

„— Nusiramink, brangusis mano Drau
guži! Daug yra įvairių kalbų ir nuomo
nių! Argi jas visas suvaikysi?

Užteks mums to, kad mes vadovau
jamės aiškiu, ne dviprasmiu savo Įstaiu: 
„Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei!“ ... 
Patsai žodis „ištikimybė Tėvynei“ nerei
kalauja jokių komentarų, nes negali būti 
tikusiu skautu, jeigu kuo nors prasižengsi 
prieš savo Tėvynę.

Patsai skautizmo įkvėpėjas Baden— 
Powell ne senai po Didžiojo karo išleis
tame savo veikale „Scoutmastership“ 
(tark: skautmasteršip=skautų vadas) api-

„Sk. Aid.“ Nr. 3 (11) laiške „Skautas ištiki
mas Dievui“.

budina skautizmą, kaipo sistemą, papil
dančią mokyklą auklėjant jaunimą pilietiš
kose dorybėse.

Pabrėždamas toj sistemoj skaučių svar
bą, Baden—Powell taip samprotauja: „Kai 
tautoj bus geros pilietės — motinos ir 
tvirto būdo moterys jos sugebės budėti, 
kad ir jų sūnums netrūktų tų gerų ypaty
bių. Toliau sako jis: „Jauno vaikino iš
tikimybė sau, tai yra vadovavimasis sąžine, 
yra didelis žingsnis pažinti pačiam save. 
Ištikimybė kitiems yra išrodoma daugiau 
darbais, negu žodžiais. Kitiems patarna
vimas ir pasišventimas turi būtinai eiti 
iki tarnavimo savo kraštui, jeigu reikalinga 
apsaugoti jis nuo išorinio užpuolimo . . .“ 
Yra tai kiekvieno piliečio pareiga. Bet 
tat nereiškia, kad mes padarytumėm iš 
mūsų berniukų užpuolikus arba kraujo 
trokštančius, arba kad mes juos lavintu- 
mėm militariniai: tat galima atidėti iki to 
amžiaus, kai jie patys galės spręsti apie 
savo pašaukimą.“

Kas su tuo nesutiks? Juk tuose žo
džiuose išreikštas sveikiausias patriotizmas, 
stumiąs mus pasišvęsti savo krašto tarny
bai vengiant šovinistinės kitų tautų neapy
kantos ir jųjų užpuldinėjimo.

Kaip Baden—Powell rimtai gvildena 
tautinį klausimą, matyti iš pridedamos čia 
jo sustatytos minėtame jo veikale lentelės 
— schemos, kaip kovoti su tautinėmis 
ydomis (žiūr. 4 p.).

Kas gi stengiasi pažinti savo tautos 
trūkumus ir imasi veiklių priemonių jiems 
pašalinti, tas yra tikras savo tėvynės mylė
tojas — patriotas.

Ir jeigu toksai patriotas pastebės iš 
vidaus ar iš oro pusės ką nors veikiant 
jo tėvynės nenaudai, tai patsai skauto var
das vers jį atremti tokius nenaudėlius, 
nors jų tarpe būtų ir patsai „John-Bull“ 
(tark: Džonbul), t. y. anglas, kaip jį kar-
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5Nr. 4 (12) Skautų Aidas

L. S. A. Vyriausiojo Skautininko Nusprendimai.
1924. m. kovo mėn. 25 d.

§ 1.
Remiantis Kauno Tuntininko prane

šimu,.tvirtinu naujai Įsikūrusią IV-tą Kauno 
D. L. K. „Algirdo“ draugovę, kurios drau
gininko pareigas eina pask. K. Grigaitis.

§ 2.
Tarpininkaujant skaučių Skyriaus Ve

dėjai, tvirtinama I Naumiesčio skaučių 
draugovė. Draugininke — Barniškaitė.

§ 3.
Tarpininkaujant Mariampolės Tunti- 

ninkui, tvirtinu IV-tą Mariampolės skautų 
dr-vę. Draug. — Liūdžius.

§ 4.
Šiaulių I-ąją atskirą „Lapinų“ skiltį, 

skaityti nuo š. m. kovo mėn. 25 d. iš
plėsta į IlI-ą Šiaulių skautų „Lapinų“ dr-vę. 
Draugininkas — pas. Ig. Tamošauskas.

§ 5-
Remiantis Panevėžio Tuntininko pra

nešimu, tvirtinu naujai įsikūrusią atskirą 
Panevėžio V-tą „Lapinų“ skiltį. Skilt. — 
Žvirgždėnas.

(pas.) L. e. Vyr. Skautininko 
pareigas A. Valusis.

1924 m. Kovo 15 d.
Esant reikalui ir pageidaujant Šiaulių 

dr-vių skautams, randu reikalingu Įsteigti 
Šiaulių Tuntas.

Juo vadovauti pavedama Kap. Kal- 
mantavičiui.

(pas.) L. e. Vyr. Skautininko 
pareigas:. A. Valusis.

Aplinkraštis N. 12.
Kaunas 1924 mt. kovo mėn. 22 d. 

Išvengimui netiksliai įkurtų draugovių iš
krikimo, jau nesykį pasikartojusių, šiuo 
skelbiama, visų Tunlininkų ir draugininkų 

žiniai, jog kreipiantiesiems ir jiems as
menini norintiems įkurti skautus, privalo 
prisilaikyti šios tvarkos priimtos Lietuvos 
skautų Asociacijoj: asmenys norintieji 
įkurti draugovę, privalo turėti leidimą. Tuo 
reikalu kreipiasi pas artimiausį tuntininką, 
jam nesant tik Vyriausiai Štabam

Leidimai įkurti draugoves, bus išduo
dami asmenims; pakankamai susipažinu- 
siems su skautybe ir turintiems bendra
darbiais nemažiau dviejų skiltininkų. Jei 
jie skiltininkų neturi, tai jiems gali būti 
duotas leidimas organizuoti skiltį, kad iš 
jos paruošti skiltininkus. Nemažiau, kaip 
po trijų mėnesių jiems gali būti leista or
ganizuoti draugovę.

Galutinas įregistravimas įvyksta po 
trijų mėnesių nuo dr-vės įkūrimo. Laike 
tų trijų mėnesių, dr-kas organizatorius, 
kas mėnuo siunčia tuntininkui, o tik jam 
nesant Vyr. Staban smulkų pranešimą apie 
savo darbuotės pasekmes.

L. e. Lietuvos Vyr. Štabo V-ko 
pareigas (pas.) A. Valusis. * 

Originalui atatinka: K. Grigaitis.

Pranešimai.
Šiuo pranešama, kad paskelbtas ap

linkraštyje Skautų Suvažiavimas Kaune 
26, 27 ir 28 d. balandžio mėn., yra at
keliamas į 24, 25 ir 26 d. balandžio mėn.

Be to, pranešama visiems tuntininkams 
ir draugininkams, kad prisiruoštų iškelti 
suvažiavime visus neaiškius klausimus.

— Vasario mėn vidury, del priežasties 
ligos Vyr. Skautininkas V. Šenbergas iš
vyko Prancūzijon gydytis.

— Vyr. Skgutlnjnkui išvykus, Vyr. 
štabo Viršimęrk^T^^as laikitiai perėmė 
Sk. A10!Z^y$įMsį^^<

/A?/ SoeddOHZ)
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6 Skautų Aidas Nr. 4(12)

Skautai užsieny.
Anglija. Skautų šefas Baden—Powelis, 

po ilgos kelionės Kanadoj ir Suvieny
tose Valstybėse, sugrįžo Londonan. 

Sirija. Reuterio agentūra telegramų pra
neša iš Beiruto, kad armėnų skautai 
atrado ties Kasabo (Sirijoj) didelios 
maldyklos fundamentų, matomai seno
vės žinyno.

Malajų pusiasalis. Penaugoje randasi 
keturios skaučių draugovės (viso 
80 žm). Skautės — kinietės. Visos 
skautės dabar dėvi bendrą, khacky 
spalvos nustatytą formą.

Turkija. Laike Turkijos Nepriklausomy
bės šventės, manifeste dalyvavo su- 
virš 1000 vietinių skautų.

Čecho-Slovakija. Bratislave randasi 
keletas skautų organizacijų (vokiečių, 
slovakų ir madjerų); įvairių tautybių 
skautų tarpe matomas didelis kerš
tavimas.

Geriausia organizacija randasi slo
vakų, kuri turi savo spausdintą organą. 

Austrija. Danų Komiteto dėka yra sutei
kiama pagalba neturtingiems austrų 
vaikams. Bendran darban yra įtraukti 
ir Vienos skautai, kuriems yra uždėta 
pareiga išdavinėti bendrose valgyk
lose kakava, duona ir kt., o taip 
pat ir rūbus.

Amerika. M. Klemensas, seniausias 
prancūzų skautų šefas priėmė Ameri
kos skautų delegaciją Čikagoje, kuri 
įteikė jam trispalvį garbės ženklą.

SKAUTAI
Šiauliai.

Š. m. kovo mėn. 16 dieną Gimnazi
joje (Tilžės g-vė) įvyko steigiamoji Šiau
lių Tunto sueiga. Tuntininku paskirtas 
ne vienam Lietuvoje žinomas kapitonas 
Kalmantavičius, adjutantu — paskaut. V. 
Baniulis. Tuntą sudaro šios draugovės: 
I-ji „Vytauto“, I-oji „Mirgos“, II-oji žydų 
(mišra), IlI-oji „Lapinų“ ir „Drausmės“ 
skiltis. . Pirmiausia buvo padarytas ben
dras visų draugovių paradas, paskiau 
salėj įvyko sueiga. Sueigoje, be skautų, 
dar dalyvavo gerb. skautininkas A.Valušis, 
Tuntininkas, Gimnazijos Direktor. p. V. 
Šliageris, vice-direkt. A. Petraitis ir I-os 
„Vytauto“ dr-vės globėjas kun. VI. Mažo-

Kiek kame skautų esama.
Sulig paskiausių Tarptautinio Skautų 

Biuro žinių, įvairiose šalyse skautų skai
čius taip atrodo: J trr

Amerika . . . . ... 527,582
Anglija su kolonijomis 342,273
Lenkija . . . . . . 40,000
Ispanija . . . . . . 25,275
Siamas . . . . . . 20,565
Čekoslovakija . . . 18,000
Argentina . . . . . 16,517
Prancūzija . . . . . 12,000
Vengrija . . . . . , 11,805
Italija .... . . . 11,200
Šveicarija . . . . . 9,300
Graikija . . . . . . 8.560
Belgija . . . . . . 8,400
Norvegija . . . . . 6,850
Olandija . . . . . 5,000
Peru .... ... 5,000
Čili .... . . . 3,000
Aigiptas . . . . . . . 5.000
Brazilija . . . . . . 2,500
Danija . . . . . . 2,300
Austrija . . . . . . 1,535
Suomija . . . . . . 1,160
Ekvadoras . , . . . 1,110
Luksemburgas ... . 900
Serbija . . . ... 630
Portugalija . . ... 400

Mes nežinome skautų skaičiaus Vo
kietijos. Rusijos ir Balkanų šalių del to, 
kad jos Londone nėra oficialiai užregistruo
tos. „Uuser Weg“ — Petras B.

LI ETŲ V O J.
navičius. Perskaičius Tuntininko įsaky
mus buvo pagieduota Lietuvos, skautų ir 
žydų skautų himnai. Po to „Drausmės“ 
skilties skiltininkas Ild. Stanevičius atsi
prašė skautų už savo darbus. Galop, 
buvo padarytas mazgų rišimo konkursas 
ir žaidimai. Konkursą laimėjo I-os „Mir
gos“ dr-vės skautė p. Adomaitytė surišus 
5-ius III laipsnio mazgus per 16-ą sekun- 

. džių. Pažaidus keletą žaidimų Tuntinin
kas, skautininkas* ir kun. Mažonavičius 
trumpai prabilo į skautus, ir po to visi 
išsiskirstė į namus.

— Kovo mėn. 19 dieną įvyko Tunto 
Štabo pasėdis, užsitęsęs pora su viršum 
valandų. Pareigomis pasiskirstyta se-
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Nr. 4 (12) Skautų Aidas 7

kančiai: Bendros dalies vedėjas — pask. 
Baniulis, padėjėjas — A. Veitaitė, Švietimo 
skyriaus ved. — pask. Ign. Tamošauskas 
padėjėjas — K. Laucius ir Ūkio da
lies ved. — pask. Gildė, iždininkas — 
J. Daniusevičius.

Belieka palinkėti Šiaulių Tuntui pasek
mingo veikimo.

Kaziukas.
Ne labai senai (vos keletas savaičių 

atgal) I „Vytauto“ draugovė, del kilusių 
joje nesusipratimų tapo reorganizuota. 
Draugovė pavesta K. Lauciui, adju
tanto pareigas eina J. Mielys.

Draugovėje skautų skaičius sumažėjo, 
nes einančio vyr. sk. pareigas sk. Va- 
lušio įsakymu, keletas skautų yra 
paliuosuoti; nekurie gi, asmeninių nusi
statymų vedami, išstojo iš draugovės. 
Liko 45 skautai, kurie paskirstyti i ke
turias skiltis.

Keletas skautų liko rezerve skiltininkų 
stokos dėliai.

Sumišimo metu suspėta vis tik su
šaukti trys sueigos.

Pirmieji dvi auklėjamosios reikšmės, 
galima sakyt, neturėjo nes daugiau infor
macinio pobūdžio buvo.

Trečioji gi sueiga, dr-ko rūpes
niu sutvarkyta, pilname sąstate dalyvavo 
sueigoje; joje sk. J. Beleckas vaizdžiai 
apibūdino dešimtąjį skautų įstatą, kaipo 
pagrindinį ir didžiausių reikšmės turintį 
kiekvieno skauto gyvenime.

Po paskaitos, padarę keletą žaidimų, 
patenkinti galėsią vėl ramiai dirbti skau- 
tybėje, linksmi prablaivėjus mintim, kurias 
slėgė netolimos praeities atsitikimai, — 
— išsiskirstė.

I dr-vės koresp. A. Adiklis.
Mariampolė. — Įsikūrė nauja drau

govė. Pereitų metų pabaigoje, skiltininko 
Antano Liūdžiaus pastangomis, pradėta 
organizuoti nauja draugovė. Kiekviena 
pradžia sunki bet ši, gal, buvo ir ne per 
sunkiausia. Dar lapkričio mėnesį susih 
vėrė pirmoji „Taurų“ skiltis. Gruodžio 
mėnesį susitvėrė dar trys skiltys. Ir gruo
džio 16 dieną, draugovės sueigoje, išsi
rinkta „Gedimino“ vardas ir draugininkas 
A. Liūdžius. Iki šių metų draugovė tunte 
veikė dar neužregistruota ir tik šiemet, 
1924 m. sausio 30 dieną, tapo priimta į 

bendrą skautų šeimyną. Dabar dar dides
niu pasiryžimu draugovės skautai griebėsi 
darbo. Trumpu savo gyvavimo metu 
(iki š. m. vasar. 25 d.) padarė penkias 
draugovės sueigas, kuriose laikyta šios 
paskaitos: 1) „Skautai ir jų papročiai“, 
2) „Higiena“, 3) Koks turi būti skautas?“, 
4) „Skautas yra ištikimas savo tėvams ir 
vyriausybei“ ir t. t.

Atskirai, skilčių sueigų padaryta dvylika. 
Sped a lis Korespondentas.

Mariampolė. Vasario 10 d. buvo 
jaun. „ateitininkų“ visuotinis sus-mas, į 
kurį buvo kviesti ir skautai bendram vei
kimui aptarti. Kadangi buvo numatyta 
tarimosi reikalas, o tat gali geriau atlikti 
draugininkai, negu visi skautai — nuvyko 
Tunto štabas. Atvykęs iš Kauno stud. 
Steponaitis nupasakojo, kokias reformas 
„at-kų“ Centras mano įvest pas jaunes
niuosius „at-kus“ ir kokie santykiai nu
matyta tarp „ateitininkų“ ir skautų. „Atei
tininkų“ kuopoje būsią steigiamos skautų 
sekcijos. Sekcijos nariai eina visas skauto 
pareigas, būdami tos pačios asociacijos 
nariais, ir atlieka „at-ko“ pareigas: daly
vauja visuotinuose susirinkimuose, lavi
nasi pasaulėžiūroje. Atsiklausus mūsų 
štabo, ar skautai su tuo sutinka, štabas 
atsakė paliekąs tą klausimą spręsti Vyr. 
Štabui, savo gi tik privatinę nuomonę pa
sako: Mes prieš nieko neturim“.

Petras B.

Vilkaviškis.
Senai suspindo skautybės žvaigž

delė — jau nuo 1920 m. Ir pamilo ją 
skaisčios jaunos sielos. Ne gana to — 
pamilti jaunuoliai greit ką pamilsta, bet 
nekurstoma ugnis greit užgesta. Taip 
ir pas mus buvo. Iš pradžių, susitvėrus 
draugovei, prisirašė daug narių, bet dau
guma greit išdilo iš draugovės.

Ir taip iki 1924 m. draugovė, galima 
sakyti, skurdo; nors būdavo daroma ir 
sueigų ir gimnastikos bei sporto užsiė
mimų, bet visa būdavo nesistematinga. 
Visas draugovės veikimas ėjo skurdžiai. 
To mūsų neveikimo priežastis buvo trū
kumas tinkamų prityrusių vedėjų, nes ve
dėjui neužtenka suprasti skautybę ir vy
kinti ją savo gyvenime, bet reikia turėti 
prityrimo ir tam tikrų gabumų.
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Šiais metais mūsų veikimas susti
prėjo, nes mūsų veikime daug padėjo 
gerb. mūsų-gimnazijos mokytojas. Z. Va- 
ranka, už ką mes jam esam labai dėkingi. 
Įkurta nauja mergaičių draugovė ir pa
pildyta buvusioji draugovė (berniukų dr.). 
Taigi dabar Vilkavišky, veikia dvi dr-vi: 
I-ji Vilkaviškio Liet. Kun. Margio Skautų 
Draugovė (buvusi V-ji Skautų Draugovė) 
ir naujoji mergaičių draugovė. Šie dvi 
draugovi sudaro Vilkaviškio Tuntą.

Berniukų draugovėj yra 8 skiltys po 
10 skautų. Skiltys po kartą savaitėj daro 
savo sueigas. Mergaičių draugovėj yra 
38 mergaitės. Du kartu savaitėj daro 
bendrus (visos draugovės) susirinkimus.

Tuntas pirmą savo gyvavimo dieną 
pasirodė visuomenei su savo vėliava da
lyvaudamas Atminimui Lietuvos Nepri
klausomybės Atgavimo paminklo atiden
gime. Tai buvo vasario 16 d.

Tad, jaunieji skautai, stiprinkim savo 
dvasines ir fizines jėgas, kad ateity ga
lėtume savo suvargusiai ir visų skriau
džiamai Tėvynei patarnauti!

Vyturėlis.

Laiškai Redaktoriui.
i.

Kaunas. Nežinau, kokiems vėjams pučiant, 
kartą (sausio 27 d.) atsiradau Kaune.

Sostinėn papulti tai šiais laikais, bra, nedide
lis daiktas, bet visas svarbumėlis tas, kad aš pa
puoliau skaučių vakarėlin (1-sios Kauno skaučių 
D-vės.)

Programoje: 1- „Cingachgukas“ vaizdelis iš 
indijonų gyvenimo (taigi, brolau redaktoriau, ausin 
pasakau: vaidinta iš rankraščio). 11-Eilės ir lll- 
Gimnastika.

Vakaras į mano įspūdžių lapus daug daug įrašę.
Vaidinimas, kad tik ne lietuvių kalba (matai, 

indijonai mūšiškai šnekėjo), būtų mane į prerijas 
įviliojęs. Tas karžygių tautos židinys ir tarybos prie 
jo priminė man mylimą stovyklos pašnekesį prie 
iaužo.

Nepaisant didelių šalčių aš gautuosius įspū
džius parsivežiau Mariampolėn.

11.
Mariampolė. Nepaisant didelių šalčių, mes 

negalim užmigti lokio miegu. Netiki? Tai, bra, 
pasiklausyki: šiais meteliais vasario penktą dieną 
visas skautų tuntas išėjo B-vės „Vigada“ lent- 
piūvės apžiūrėti.

Nemanyk, kad tai paprasta lentpjūvė; ne — 
ten ir lentas piauja, ir grūdus mala (nelik mala 
bet ir pitliavoja), ir elektros stotis (kuri apšvie
čia Kapsijos sostinę) — tai, mat, visas fabrikas.

Keletą valandėlių tetrūko, kol viską apžiū
rėjom. Smagi pramogėlė; ketama dar keletą to
kių ekskursijų padaryti.

Budėki Tavo Gene-Rolas.

SKAUTU SKAITYMAI.
I. K.

Liūdesys.
Apysaka.

Gražiai išpuošta mokyklos salė mar
gavo gėlių ir šiaip žalumynų vainikais. 
Šioje salėje turėjo būti skautų kvotimai 

paruoštos į 3-ąjį laipsnį skilties.
Jaunas mokytojas, ne senai ėmusis 

čia mokytojauti, pats buvo skautas. To
dėl, vos tik čia atvažiavo, surinko pir
mąją skiltį iš geriausiųjų mokinių.

Prieš mokslo metų pabaigą prie su
prašytų svečių, kunigo — klebono ir skautų 

— naujokų tėvų, turėjo būti kvotimai, se
kančią dieną — įžodis, po kurio manyta 
žaisti naujas, pačio draugininko sugal
votas žaidimas.

Tą dieną atvyko ir čionykštis aps
krities skautų viršininkas — tuntininkas.

Skautai susirinko prieš mokyklą dar
žely ir nekantraudami laukė kvotimų. Jie 
buvo tvarkingai sustatyti dvieilėn ir pra
eiviui darė malonaus įspūdžio.

Kaimo vaikai ir mokyklos mokiniai, 
dar nepriklausą prie skautų draugovės 
kaišiojo pro tvorų plyšius nosis, gėrėda
mies jaunaisiais riteriais. Dauguma ji
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kai esu 
keliose

skautų

darė tvirčiausius pasižadėjimus taip gy
venti, kad draugininkas leistų jiems tapti 
draugovės nariais. Galas galų, atvyko 
suprašytieji svečiai, susėdo užustalėn, o 
mokytojas ėmė paeiliui šaukti skautus kvo
timų laikyti.

Pirmas nuėjo Stasys Martinaitis, vai
kas vikrus, pernelyg tvirtas ir sugebąs 
gerai atlikti pavestąjį darbą; buvo geras 
mokinys, kandidatas paskiltininkystėn, o 
vėliau skiltininku naujajai skilčiai.

Stasiukas lengvu žingsniu įėjo į vidų, 
išnykdamas draugams iš akių.

Praslinkus keietai minučių vėl pasi
rodė, nuraudęs, šypsančiu veidu.

— Kaip tau klojos? Ko klausė? — 
pasklido į jį iš visų pusių jam duodami 
draugų klausimai.

— Tuntininkas manęs klausinėjo, — 
pasakojo Stasys, — kiek laiko, 
skautas, kiek turiu gerųjų pažymių, 
iškilose laimėjau.

— Ir daugiau nieko? —
— Liepė dar man pasakyti 

įstatus ir paaiškinti 2-ąjį paragrafą. Pas
kui draugas draugininkas, davęs virvelę, 
liepė surišti pagalbus kilpą ... —

Čia nutraukė Stasys savo pasakojimą, 
nes duryse pasirodė draugininkas — mo
kytojas, kaip jie jį vadino ir pašaukė se
kantį skautą.

Dabar eilė Juozo Nevaraičio. Tai 
buvo beturtės našlės, lauko darbininkės, 
sūnus, vaikas liesas, bet darbštus, ener
gingas, smarkus ir vienas geriausiųjų 
skautų. Jis ateity, kaip ir Stasys Marti
naitis, turėjo tapti skiltininku kitos rengia
mos skilties.

Tai skilčiai kandidatų jis jau turėjo, 
tik* laukė kvotimų ir draugininko leidimo. 
Tuojau paskui, skiltininkas būdamas, 
manė imtis darbo.

— Tamsta, draugininke! ... — ūmai 
atsiliepė į mokytoją Juozukas.

Bet draugininkas negirdėjo skauto 
žodžių: buvo jau grįžęs kvotimų salėn.

Juozas svyruojančiu žingsniu, lyg 
abejodamas, nusekė paskui mokytoją.

Jo draugai skautai pastebėjo, kad iš
blyškęs jo veidas dar labiau nustojo savo

— Kas jam atsitiko? — tarė vienas

— Gal susirgo, — bandė spėti antras.
Juozas įėjo į klasę.
Čia garsiai drebančiu balsu tarė tun- 

tuntinkui:
— Tamsta, tuntininke, aš negaliu 

šiandien laikyti kvotimų. —
Didelė tyla užviešpatavo salėje, nes 

nė vienas nesitikėjo išgirsti iš kurio nors 
skauto tokio atsakymo.

Tuntininkas klausiamai pažvelgė į 
draugininką. Pastarasis sumišo.

— Ar sergi? — paklausė Juozuko.
— Esu sveikas, tamsta, draugininke. —
— Gal nepakankamai paruoštas? — 

pastebėjo tuntininkas.
— Bet juk tai vienas geriausiųjų! — 

gynė mokytojas.
_ — Aš . . . todėl negaliu laikyti kvo

timų, — mykė Juozukas, — kad . . . ne
turiu sutaupyto nė vieno cento, o tai ne
duoda galimybės laikyti kvotimų.

— Kaip tat? — nustebo draugininkas, 
— juk tu prieš savaitę man rodei savo su
taupytąjį litą. —

— Taip, prieš savaitę turėjau tiek 
pinigų, bet dabar jau nieko nebeturiu. —

Vėl užviešpatavo nuobodi tyla.
Sugėdintas draugininkas jau buvo 

berodąs Juozukui išeiti, kai prabilo kle
bonas, žinomas savo gera širdimi senelis.

— Labai atsiprašau, — tarė: — 
manau, kad suprašytieji pono mokytojo 
svečiai sutiks duoti berniukui dar keletą 
klausimų ištirti, kur jis padėjo sutaupytus 
pinigus. —

Visi linktelėjo galvas sutikimo ženk- 
lan, o klebonas kreipėsi į Juozuką:

— Gal nūt, vaikeli, pametei tą litą? —
— Ne, gerbiamas kunige klebone, 

bepamečiau. —
— Paskolinai kam? klausinėjo 

toliau.
— Nepaskolinau. —
— Gal pirkai kokį tau ar motinai rei

kalingą daiktą? —
— Pirkau, bet tokį sutvėrimą, kuris 

nereikalingas nei man nei mano motinai.
— Ką gi tokį? — įdomavosi kle

bonas.
— Pirkliu gandrą, — tarė vaikas, nu

leisdamas žemyn akis.
— Gandrą? O kam jis tau? ką tu 

su juo padarei? —

9
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— Tų gandrų privalėjau pirkti, o pas
kui paleidau. —

— Kodėl privalėjai pirkti? iš ko pir
kai ir kuriuo tikslu? —

— Tai buvo taip, gerbiamas kunige:
Prieš savaitę ėjau iš sueigos namo. 

Prie tilto, netoli balos, pamačiau mūsų 
kaimo berniukų, kuris sugavęs pievoje 
gandrų, surišo jam sparnus, galvų aprišo 
skuduru ir lazda stumdinėjo vargšų paukštį 
į vandenį.

Gandras bandė palėkti, bet tik ne
tikusiai straksėti tepajėgė, šokinėjo ir ke
letu kartų net į vandenį įkrito. Vaikas 
labai džiaugės iš paukščio straksėjimo; 
išimdavo iš balos ir vėl įmesdavo.

Pamatęs baisiai perpykau, norėjau 
sugauti gandrų ir paliuosuoti iš blogojo 
vaiko nagų. Bet vaikas buvo tvirtesnis 
už mane, parmetė mane, apmušė lazda ir 
liepė eiti namo.

Tada ėmiau jį prašyti įrodinėdamas, 
kad nedera skriausti nebylio paukščio. 
Bet jis vien juokėsi, grasindamas lazda, 
kad jei neatsitrauksiu, gausiu daugiau.

Nieko kita nestengdamas padaryti, 
pasakiau, kad aš noriu tų gandrų nupirkti.

BO kiek gi duosi man už jį?“ — pa
klausė mane vaikas. — „Trisdešimt, centų“, 
— atsakiau. — „Maža!“ — „Duosiu pen
kiasdešimt“, — tariau.

— „Duok litų; jei ne, tai nešinkis iš 
čia, kol sveikas esi.“ —

Kų gi galėjau daryti? daviau jam savo 
skautiškai sutaupytus pinigus ir pasiėmiau 
gandrų.

Namie išdžiovinau jam plunksnas ir 
paleidau į laisvę! sukaleno linksmai, iš
tiesė sparnus ir nuskrido ... —

— Pasielgei taip, kaip priderėjo geram 
skautui, — tarė draugininkas. — Bet ko
dėl gi apie tai dabar tepranešei? —

— Nepranešiau to tamstai del to, 
kad šiandien prieš kvotimus tikėjaus gauti 
pinigų.

Per trejetų vakarų dirbau namie su
šilęs. Padariau staliukų, spintelę ir ke
letu mažų kėdučių — tokių, kuriomis mer
gaitės žaidžia. Daviau tuos daiktus dėdei, 
kad, kaip jau ne kartą yra padaręs, juos 
mieste parduotų. Maniau motinai duoti 
mažiau, kad turėčiau savajam ižde litų. 
Bet dėdė, kuris ketino pietums grįžti, dar 
iš miesto negrįžo ... —

Juozukas liovėsi pasakoti, vos be 
pajėgdamas sulaikyti besiveržiančias is 
akių ašaras.

— Ir ko gi tu liūsti, brangus veikeli‘P 
— tarė sujaudintas kunigas.

— Tai, kų mums papasakojai, dau
giau turi vertės, negu tas litas ar nei 
daugiau sutaupytųjų pinigų, — pridūrė 
tuntininkas. — Tavo draugininkas privalė 
didžiuotis, kad savo draugovėj turi tokį 
kaip tu. —

Juozukas gerai išlaikė kvotimus ii 
gavo teisę tverti naujų skiltį.

šiandien jis jau yra draugininkas, c 
jo krūtinę, kaipo gerojo tėvynės karžygio 
dabina auksuotas Vyties kryžius.

Vertė Petras B.

Pražūtis.
Kas yra kiekvieno krašto, kiekvienos 

valstybės nepriklausomybės ir laisvės pa 
grindas? — Vienybė, darbštumas, teisiu 
gumas, blaivumas, pasiryžimas etc. — 
žodžiu, dvasinė kultūra, sielos kultūra 
Jeigu šalies žmonėse trūksta sielos pra 
kilnumo ir kultūros — ta šalis stovi pra 
žūties angoje. Istorijoje pavyzdžių netrūksta 
Jų galima rasti ir mūsų laikuose. Pūvųj 
vaisius ne ilgai ant medžio šakelės saulėje 
tesimaudo — puola ir nyksta.

Mūsų nepriklausomo gyvenimo til 
penkeri metai. Valstybė kūrėsi griuvėsiuose 
Silpnos jėgos jautėsi valdymo aparate 
O jos turėjo padėti pagrindus amžiams 
oiandienų gi valdymo aparatas žymia 
pasikeitė. Daug pirmųjų klaidų atitaisėme 
Daug prityrėme. Daug ko pasimokinomi 
tvarkymosi srityie. Bet vis dar negalimi 
pasakyti, kad mūsų valdžios aparatai 
gana tobulas. Ir kame ta jo netobulybė1! 
Kame šitoji neužgyjamoji žaizda? Didžiau 
sias žmogaus laimės priešas yra degtinė 
Ji ardo sveikatų, marina sielos prakilnumų 
temdo meilę, teisingumų, darbštumų pakei 
čia tinginyste, šalina iš gyvenimo žmonis 
kūmų — žodžiu, kas gera, prakilnu, šventi 
ir verta, keičia prastu, nepadoriu, žemu ii 
apgailėtinu. Apie faktus nėra nė kalbos - 
tai gyvenimo aksioma.

Tauta, kurios sūnūs, dukters girtuok 
liauja, žūs nelaimėse ir varguose, nema
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čiusį savo laimės dienų. Girtuokliai, tušti, 
žemos doros žmonės nesudarys vienybės 
ir neišlaikys savo tvirtybės rūmų. Gir
tuoklių tautai gresia pražūtis.

Valstybė, lygiai kaip ir tauta, turi tu
rėti blaivius vadus — valdytojus ir blai
vinti pavaldinius. Jeigu to nėra — su
skaitytos tos valstybės dienos! Jai gresia 
?ražūtis!

Aš myliu vieną kraštą užvis labiau
— tai Žemaitiją. Josios laimė yra mano 
saulėtas džiaugsmas, nelaimė — mano 
skausmo ašaros, kurių tiek daug... Ir 
Jei ko? Del to, kad Žemaitija jau žūva. 
Taip, jau žuvimo pradai matyti — jaučia
mi, pastebimi. Kur tik pasisuki, kur tik 
nueini, visur girdi aimanavimus, verksmus, 
ašaras, nepasitenkinimą . . . Žemaičių 
(raštas skursta ir grimsta nykybės jūroje
— degtinėje. Geria, geria ir dar geria! 
□eria žmonės suaugę, geria vaikai, geria 
arnautojai, valdininkai, viršininkai. Po
kyliai, vakarai, sueigos, vestuvės, laidotu
vės nuo viršūnių iki žemiausiųjų — skan
dinami degtinėje, likerų ir kituose „ska
nėsiuose“. Įkurtuvės, vakarienės ruošia
mos tai vieno, tai kilo inteligento — val
dininko ar tarnautojo, kainoja iki d v i e j ų, 
rijų tūkstančių litų. Vistiek ar tie pi

nigai uždirbti ar kartomis išlošti, negalima 
ų tuštybėms ir pražūčiai išeikvoti, beijie 
/ra, aš tikiu, nelegaliu ir nepadoriu būdu 
š žmonių surinkti. Šaukia žmonės, rašo 
aikraščiai — nėra litų, stoka kraštui pi
nigų, o čia šimtais aikvojami kortoms ir 
gėralams, pokyliams! Kitaip pasakyti aš 
negaliu, nes nesuprantu, iš kur tie žmonės 
ma pinigų, kurie mažoką, palygint, algą 
egauna! Kaip minėjau, kas vakarą jų iš- 
eidžia šimtais!

Kas bus toliau? Prie ko degtinė pri
ves mūsų kraštą? Jau visi nedorybių 
bandymai išmėginti ir, žmonių širdyse su
kėlę skaudžias ašaras, Lietuvos istorijos 
dienynan Žemaitijos puslapyje rašosi . . . 
(©greičiausiai visi, kas dar gyvas, teisingas 
r blaivas jaučiamės, nors pro karčias verks
mo ašaras ištarkime saulėtus žodžius, kad 
mūsų nepriklausoma Lietuva turi būti blaiva, 
) girtuoklius šalinkime nuo pareigų ir jų 
/ieton siųskime blaivus ir dorus žmones, 
(itaip gresia pražūtis.

Telšių Pliumpis.

Asociacijų Antrašai 
Užsieny.

BRAZIL. Associacao de Escoteiros Ca- 
tolicos do Brazil, Av. Rio Branco 
40-I a. Rio de Janeiro. Senor D. M. 
deBarrosInternational Commissioner.

CHILE. Boy Scouts de Chile, Casila 1813. 
Santiago, Chile. S. America President 
Senor Joge A. Alfonso.

CZECHO-SLOVAKIA. The Czechoslo
vak Boy Scouts Association Pastovni 
schranka 571, Prague I. (Chief Scouts 
Dr. A. B. Svojs).

DENMARK. Det Danske Spejderkorpe, 
Norregade 15 Copenhagen Denmark 
Chief Scout. Capt. C. Lemboke.

ECUADOR. Boy Scouts Association of 
Ecuador, Calicuchima 302, Guayaguil 
Ecuador. (President Senor Carlos 
Matamoras Jara.)

EGYPT. Egyptian Boy Scouts Asso
ciation 4, Snaria El Lawawin, Omiro 
Egypt- (President Mahmud Shukri 
Pasha).

ESTONIA. Estonian Boy Skouts Asso
ciation Falpark 9 k 5, Tallin Reval. 
(Sekretary Mr. Balduin Rautsmann) 

FINLAND. Finlands Svenska Scoutbri- 
gad 14 Boulevardsgatan Helsingfors, 
Finland. (Chief Scouts Mr. Alfons 
Akerman).

FRANCE. Federation des Eclaireurs de 
France 6 rue Saulnier, Paris (9 mė.) 
France. (International Comissioner 
Monsieur Henri Marty.)

FRANCE. Eclaireurs Unionistes de France 
94 rue St. Lazare Paris (9 me.) France. 
(National Comissioner Monsieur 
J. Guerin — Desjardins).

FRANCE. Les Scouts de France 51, rue 
Saint Didier Paris (16 me.) France. 
(General Commissioner Monsieur 
1’Aboe J. Sevin).

GREAT BRITA1NŽ. The Boy Scouts 
Assoiation 25 Bickingham Palace 
Road, London S. W. 1. (Chief 
Scouts Sir. Robert Baden-Powel Bt.)

GRECK. Greek Boy Scouts Association 
Nikis II Athens. (Chief Scouts Mr. 
Constantin Melas.)
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12 Skautų Aidas Nr. 4 (12)

mmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiim

| Juokai. |
niimiiiimiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiTi

Skirtumas.
Skautas klausia naujoko:
— Pasakyk, Jonai, koks skirtumas 

tarp šieno ir šiaudų?
— Nežinau.
— Et, asilas! Bet gi ir kiekvienas 

gyvulys tai žino! Taspats.

Uždavinys]).
Vienas skautas atnešė kalviui penkias 

grandinės dalis, po tris žiedus kiekvienoj 
dalyj, ir prašė sulituoti visas penkias dalis 
į vienų. Prie to sulygo, kad skautas 
mokės kalviui už kiekvienų sulituotų vietų 
po 50 cnt.

Pabaigęs darbų, kalvis padavė skautui 
sųskaitų sumoje 2 litų. Skautas užprotes
tavo įrodinėdamas kalviui, kad darbas 
tekainoja 1 lit. 50 cnt. Ir taip kalviui 
nepasisekė įrodyti skautui, kad reikalinga 
gauti pinigų ne už tris sulitavimo vietas, 
bet už keturias.

Kokiu būdu skautas įrodė kalviui?
Pastaba: Išrištų uždavinį prisiųsti 

redakcijom
') Šis uždavinys yra perspauzdinamas iš kito lai

kraščio, tačiau jam atsakymas iki šiol nesurastas.
Atsakymu bus skaitoma tas, kurs teisingiausiai bus, 

kieno nors, išspręstas. Ued.

Išsprendusiųjų pavardės bus paskelb
tos laikrašty. Redakcija.

Skautų leidiniai.
Jau yra išėję 1, 2 ir 3 Nr. „Jauno Skil- 

tininko“ leidžiamo „Lapinų“ Skilties, „La
pinų“ dr-vės skautų. Kaina 30 et.

Taipogi tos pačios skilties yra išleista 
„Skautų sutartiniai ženklai“ — į III * ir 11 
laips. Kaina 15 et.

Padėka. •
P. J. Strimaičiui už paaukotų Šiaulių 

Skautų Knygynui knygų „Skauci“ (lenkų 
kalboj) ir „Trimito“ administracijai už pri
siųstų žurnalų taria gilios padėkos žodį 
Šiaulių skautai. Šiaulių Tuntas.

Redakcijos Atsakai.
Sk. J-s. Antrų rašinėlį talpinsim.
Akelai. „Bailusis Jonelis“ reikia prisiųsti 

iki galo. „Iškiloj“ — talpinsim.
P. Kazėnui. Prašome prisiųsti likusių 

straipsnio dalį iki galo.
J. Geneliui. „Neva himnas“ ir kitus ra

šinėlius palikom archyve.
Red.

Leidžia — Vyriausias Skautų Stabas, 
Redaktorius: Ig. Tamošauskas.

1 PQM^S! ' DOMĖS! g
* ŠV. JURGIO ŠVENTEI paminėti sekantis

Į „Sk. Aido“ Nr., f. y. 5 (13), |
J išeis š. m. balandžio 23 d. J

Minimas laikraštis išeis padinto formato bei skaičiaus ir jam išleisti bus A 
reikalinga gana didelė suma lėšų, todėl visų dr-vių draugininkai bei prenu- Jį 
meratoriai prašomi kuogreičiausiai prisiųsti pinigus už praeitus N. N. Jį 

S Laikraštėlio kaina ta pati — 30 cnt. £
Visų laikraštėliui medžiagų siųsti iki š. m. bala ndžio m ė n. 1 0 d. w

Redakcijos antrašas. Šiauliai, Dvaro gatvė 2 (Kareivinės).
Administracijos antrašas. Šiauliai, Gimnazija (Tilžės gatvė).

Spaustuvė ,.Titnagas" Šiauliai Bažnyčios g-vė No. 1
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