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Skautų Aidas 8(16)

Musų Broliui
Gabrieliui Sakalauskui.

Pirmajam amžinybėn nužengusiam šių 
metų rugpjūčio mėn. 15 d.

Savo ilgesį reiškiam.
Mariampolės Tunto Skautai.

A. a. G. Sakalauskas — Gene-Kolas.-
Pasibaigė atostogos. Grįžta mokslei

viai į tuos pačius mokyklų suolus. Grįžta 
visi pilni pasiryžimo ir energijos prie dar
bo. Grįžta Mariampolės Tunto skautai, 
bet grįžta liūdnomis širdimis, netekę savo 
brolio a. a. Gabrieliaus Sakalausko. Ši 
liūdna žinia, lyg viesulas, perlėkė per vi
sų širdis. Jis mirė atostogų metu, rugpjū
čio 15 d.

A. a. Gabrielius Sakalauskas darba
vosi Mariampolės skautų tunto tarpe, kai
po skiltininkas.

Jis gimė Augustave 1906 m. sausio 
mėn. 2 d. Ten baigė pradinę lenkų mo
kyklų. 1919 m. pradžioj drauge su tėvais 
persikėlė į Mariampolę. 1921 m. įstojo į 
Mariampolės Mokyt. Seminarijų. Mirė 
baigęs I-mų kursų.

Skautų eilėsna stojo 1922 m. rudenj — 
į seminarijoj pask. P. Barkausko organi
zuotų skiltį. 1923 m. nuo birželio 25 d. 
ligi liepos mėn. 18 d. buvo I Vyresn? 
Skautų Stovykloj ties Karmėlava.

A. a. Gabrielius labai domėjosi skau- 
tybe. Rašinėjo straipsnius „Skautų Ai- 
dan“ „Gene-Rolo“ slapivarde. Vertė 
drauge su skilt. Z. Blynu straipsnį apie 
vilkiukus (patalpintų „Sk. Aide“ 5 Nr., 
1923 m.), kurių pionierium jis svajojo 
būti. Tačiau mirtis jau nebeleido įgyyen- 
dint mylimų dalykų.

Graudu netekus tokio jauno darbininko. 
Ne vienam ašaros ritas prisimenant skau
tiškų jojo gyvenimų.

Juozelis ir K. S i d.
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8(16) Skautų Aidas 3

Mūsų skautai Jamborėje (Džemborėje).
Prieš iškeliausiant Jamborėn, mes bu

vom Lietuvos stovykloje, kurioj mokėmės, 
grudi nomės, — žodžiu, ruošėmės pasiro
dyti kitų skautams, kad mokame stovyk
lauti, mokame būti skautais. Tris savai
tes stovyklavę, rugpjūčio 8 d. išvykome 
iš Kauno per Vokietijų Danijon.

Pakeliui buvome sustoję Berlyne. Di
dingas ir turtingas, nors rūkęs, Berlynas 
mums gero įspūdžio darė. Gal, ne men
kesnio Įspūdžio berlyniečiams darėme ir 
mes. Vokiečiai mus amerikiečiais ar ang
lais vaizdavos, kiti klausinėjo ar, perskai
tę virš dešiniosios kišenės parašų „LIE
TUVA“, kits kitam aiškindamies, jį kartojo. 
Apie skautus berlyniečiai, kaip ir didė 
Vokios visuomenės dalis, jokio supračio 
neturi.

Pernakvoję apžiūrėjom zoologijos sodų 
ir 11 vai. išvažiavom Į Varnemūnde, o 
iš ten garlaiviu Danijon. įvažiavę Danijon, 
pasijutom, kaip namie. Visur švaru, gra
žu, žmonės mandagūs, mielu noru reikale 
mokų patarnauti. Kopenhagoje stoty mus 
sutiko ir, kaip tikrus savo brolius, vaišino 
skania kava Jamborės komiteto nariai. 
Mūsų daiktai pirma mūsų tapo Į vietų 
nugabenti; mes dar kelias stotis traukiniu 
pavažiavę, tvarkingoj rikiuotėje, nešini 
Tautine ir Skautų vėliavomis, žingsnia
vome Jamborėn. Pakeliui mus sutikdavo 
daugelis skautų; jie visi atiduodavo mūsų 
vėliavoms pagarbų.

Šit ir jamborė — didelė iš visų pusių 
gražių girių apsupta aikštė, kurioje ant 
aukštų stiebų plevėsavo įvairių tautų vė
liavos. Vidury aikštės didelė Danijos — 
svarbiausioji Jamborės — vėliava. Visas 
vėliavas mes pagerbdavom. Atėjus ties 
biuru, mus sveikino komiteto pirmininkas, 
ragindamas prisidėti prie bendro stovyk
los gyvenimo. Padėkoję už širdingų pri
ėmimų, nurodyti sustojom mums paskir- 
ton vieton stovyklos rengti.

Greit ir gražiai įrengėme stovyklų: 
pryšaky prie kelio (mūsų stovyklos vieta 
buvo gražioj nuotakioj vietoj, centre, prie 
svarbiausiojo kelio) paruošta vėliavai 
vieta už jos — laužavietė, gražiu iš jū
ros pririnktų akmenukų Vyčiu išpuošta, 
dar toliau — valgomasis stalas. Ir lau

žavietė ir stalas buvo padaryta iš velėnų. 
Ant stalo buvo padaryta Gedimino kalnas 
su pilimi, papuošta tautine vėliavėle. Var
tai ir virš vartų Gedimino stulpai pada
ryta iš karčių. Vartuose parašas „LIETU
VA“ — iš pagaliukų. Šonuose pasagos 
formoje pastatytos palapinės. Virtuvė ir 
sandėlis — užpakalinėje daly kampuose. 
Toks fStovyklos įrengimas, savotiškas 
vėliavos įtaisymas (tautinė viršui, o prie 
vejos skautų ir iš kitos pusės skilčių gai- 
rikės), be to, mūsų nuolat ir gana sutar
tinai dainuojamos liaudies dainutės patiko 
visiems. Visi — tiek publika, tiek skau
tai visa kuo domėjos. Mūsų kaimynai — 
iš vienos pusės kinai, iš kitos italai, ško
tai ir Amerikos indėnai (anapus kelio) — 
gėrėjos mūsų dainomis.

Daugelis pamanys, turėjus tokius kai
mynus, kaip ypač škotai, 'mes daug ko 
galėjome pasimokyti. Taip, mes pasimo
kėme, kokiais mes... neprivalome^ Nes’ 
jei mokyti kitus žodžiu, o ne pavyzdžiu, 
— nesulauksi gerų pasekmių. Panašiai 
pas juos esama. Ar dora, jei vyresnysis, 
drausdamas jaunesniems skautams, pats 
rūkys ar girtuokliaus?! Nesuprantama, 
kam skautybė ir kaip suprasti josios idea
lų — kovų su egoizmu, liberalizmu, iš
tižimu ir kitomis visuomenę žudančiomis 
ydonvs. Kas kita, pav., italai, kurie su 
visa ta apsupančiųja įvairenybe moka 
teikti ir sielai džiaugsmo — skautiškos 
linksmybės — kai ji tų palapinių tarpe 
randa ir Kristų stovyklaujant: labiau čia 
negu kitur kur jinai nusilenkia Jam.

Rugp. 15 d. paradas Baden—Powel’iui. 
Dešimtys viso pasaulio tautų vėliavų nu
silenkia žilam, gal būt, niekad nepame
tančiam iš veido skautiško linksmumo 
seneliui, o tūkstantinė skautų minia mo
juoja jam žaliomis šakelėmis, tartum sa
kydama: „Seneli, įspėjai Sfinkso mislę, 
išvadavai žmonijų iš baisiausio priešo — 
karo nagų; garbė Tau už tai!“

17 d. paradas J. E. Danijos Karaliui. 
Šiam Lietuviai irgi patiko: mūsų dainos, 
graži eisena ir Didysis Saliutas atkreipė 
Jo domę Į mus.

Tų dienų persikėlėm Kopenhagon danų 
šeimosna. Danai, visumet linksmi, šir-
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4 Skautų Aidas 8 (16)

dingi ir vaišingi, mus labai gerai priėmė. 
Ne tik šeimose, bet ir daugybę įvairių 
ekskursijųvmus kiekviename miestely su
tikdavo danai, išsipųpšę vėliavomis, vai
nikais ar barstydami mums gėlių. Daug 
prielankumo ir privilegijų buvo ir iš val
džios pusės: visur, ar bendrai ar pavie
niui važinėdami, naudojomės papiginto 
tarifo biletais. Muzejuosna arba veltui 
arba (retai kame) primokėti J/4 kainos 
tereikdavo. ,

Nežiūrint to, kad visi buvom gerai 
priimti, pusėtinai pasiilgome ir savo 
šalies. 26 d.mūsų šeimininkai mus palydėjo

Lietuvos Skautų Asociacijai {sakymas.
L. S. A. 

įsakymas.
1924 m. liepos mėn. 20 d.

1924 m. Birželio 20 d. mėn.
1 §•

Skautininkų-lnstruktorių suvažiavimo 
priimtų Skutininkų Sųjungos statutų tvir
tinu ir pavedu vadovautis.

2
Remiantis Skaut. Statutu, iš skaičiaus 

išrinktųjų kandidatų į vyr. štabų vyriau
siuoju skautininku skiriu Vsevolodų Sen- 
bergų ir pavedu jam sudaryti Vyr. Stabų.

(pas) Skautų Šefas: D r. Alekna.

L. S. A. 
įsakymas.

1924 m. liepos mėn. 1 d.
1 §•

Vvriausiam skautininkui pristačius, tvir
tinu šį Vyriausio Stabo sųstatų:

1) Vyr. Skaut. Vsevolodas Senbergas— 
Stabo Viršin.

2) Skaut. Valušis Aloyzas.
3) „ Civinskas Vytautas.
4) „ Grigaitis Keistutis.
5) pask. Čečeta Viktoras.
6) „ Vaitkus Kostas.
7) „ Vaitkienė.
Vadovaujantis skautininkų sųjungos sta

tutu Vyr. Stabo nariais skaityti sekančius 
skautininkus:

Kauno T unto tuntininkų skautin. Mačiuikų 
ir Šiaulių „ „ „ Kalmata-
vičių.

(pas.) Skautų Šefas: D r. Alekna. 

iki uosto ir, besitolinant laivui, tol ranko
mis ir skarikėmis mosavo kol begalima 
buvo užmatyti.

Kelionė per jūrų ^uvo gana p įpras’r, 
nes oras buvo gražus. Atvykę •< raliau- 
čiun, turėjom apie 6 vai. traukiui > laukti.

Minėjus daug reikia paminėti k i>l tarp
tautinėse skautų rungtynėse užėmė pirmų 
vietų Amerika. Taipat buvo pa v zdinga 
vengrų drausmė, amerikiečiu iv. t bingu
mas ir Danijos skautų tikrai sk d m iškas, 
linksmas ir darbštus tipas. T ik mos, se
kančioje jamborėje būsim ir mes tokie.

Petras B.
%. ' : ' ' ' -- ‘ V. '

1 §■
Vyr. Skaut. tarpininkaujant žemiau iš

vardytiems Asociacijos nariams, suteikiami 
vardai:

skautininkės — pask. Blynaitei, 
paskautininko — draug. Peikevičiutei, 

r, „ Slučkiiūei,
„ „ Kazėnui,

(pas.> Sk. Šefas D r. A I e k n a.

L S. A. 
įsakymas.

1924 m. rugpiūčio 27 d.
Vyr. Skaut., tarpininkaujant žemiau iš

vardytiems Asociacijos nariams, suteikia
mi vardai:

skautininko — pask. Tamošauskui,
„ „ Micheliui,
« „ Grigaičiui,

paskautininko — draug. Mielini.
(pas.) Sk. Šefas t)r. Alekna.

<

Vyr. Skautininko Nuspren
dimai.

1924 m. liepos mėn. 1 d.
Skelbiu žiniai, kad Vyr. Stabo narys 

Kostas Vaitkus, einant susitarimu su Atei
tininkų Organizacij, paskelbtu „Skautų
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8(16) Skautų Aidas 5

Aide“ 6-7 Nr. skiriamas palaikymui ryšių 
su Ateitininkų Centro Valdyba.

' (pas.) Vyr. Sk. Šenbergas.

1924 m. rugpiūčio 30 d.
Skautui Simanavčiui Alfonsui leidžiu 

organizuoti Mažeikiuose atskirų skautu 
skiltį. (pas) Vyr. Sk. Šenbergas.

Il-as Lietuvos Skautininkų—Instruktorių suvažiavimas Kaune įvykusis š, m. 
balandžio mėn. 24-26 d.

Iš draugiškos Korespondencijos.
VII. Linksmumas.

„...Draugo pridėtojoj prie VI laiško rim
toj „Tautinių ydų schemoj“ mane suįdo
mino „linksmumas“, pakliuvęs tarpepriemo- 
nių būdui lavinti ir savo tautos ydoms 
taisyti. Išsyk gavau įspūdžio, kad tai 
juokais vertimas rimtų dalykų... Gal 
klystu?..“

— „Viskas priklauso nuo to, kaip į ką 
žiūrėti. Kiekvienas, net rimčiausias daly
kas galima pašiepti, pajuokti, žinoma, 
pirmiau jį karikatūros būdu iškreipus, ly
giai kaip ir gyvenimo mažmožiuose. O 

reikia pripažinti tat, kad kartais net ir 
juokingame nuotiky esama rimtų pusių.

Baden—Powell’io schemoje linksmumas 
nėra tai koks dirbtinas laikinas ūpas, 
kvailas juokavimas, bet gražus optimisti
nis būdo privatumas, išplaukiąs iš dva
sios sutvarkymo ir savęs valdymo. Skau
tų organizacija 8-me savo įstate pažymėjo 
ką tik paskutiniame sakiny minėtą to lin
ksmumo kilmę, Skautas yra savęs valdo
vas: jis šypsos ir dainuoja sunkiose aplin
kybėse, vadinasi, tokio skauto neprisle
gia priešingos jam aplinkybės, joks ne
pasisekimas neįvairo į desperaciją nusivy-
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6 f - Skautų Aidas 8 (16)

limų, nes stipri, rami jo siela drąsiai žiūri 
Į pavojus ir nemalonumus, neverkšlena 
susitikus su kokia kliūtimi, bet ieško prie
monių jai nuveikti.

Baden — Powell’is mano minėtame jau 
veikale „Aids the Scoutmastership“ links
mumų vadina gyvenimo džiaugsmu, 
kursai kyla iš kilnių minčių, grožės nu- 
jautino gamtoje, mokslo, dailės, muzikos 
literatūros stebuklų, jeigu nuo jų nesišalino 
skautas. Visa tat praplatina dvasinį skau
tų akiratį, įneša į patį gyvenimų daugiaus 
įvairumo, pagilina gyvenimo sųvokų, mo
ko ir menkiausiame gyvenimo apsireiš
kime atrasti kų nors gera, gražaus, džiu
ginančio.

Čia mes prieiname ir prie laimės sąvo
kos, atrasdami jų suderinime vidujinio 
giliausio jausmo su išorinėmis percepci
jomis, t. y. įspūdžiais veiksmu. Ta laimė 
gali būt realizuota tik fenai, kur sųžinė ir 
jausmai yra patenkinti tik kilnaus grožio 
akivaizdoj. Tad Baden — Powell’is šita 
tiesų paaiškina dar šiuo ne mažiau tikru 
dėsniu: grožio nujautimas neatneš tau 
laimės, jeigu tavo sųžinė yra nerami.

Matai tad, Drauguži, kad skauto links
mumas turi gilesnes šaknis, negu tau iš 
pradžios rodėsi: augo jis iš skaiščios 
sielos sveikatos, iš gyvybės pilnos sųži- 
nės, tinkamo ir harmoningai suderinto 
proto, jausmų ir valios auklėjimo, iš švie
sios ir aiškios pažiūros į gyvenimų ir 
pasaulį, kuri (pažiūra) pergali gyvenimų 
su jo trūkumais.

Ant tokio vidujinio pagrindo išaugęs 
pilnas, platus linksmumas apsireikš išori
niai maloniais, be įžeidimo, natūraliais 
juokais ir šypsena —taip pašiepiant pas
tebėtas juokingas artimo ydas, vengiant 
jį pažeminti, užgauti nuo beprotiško dūkimo.

Argi tokie tikrai vidujiniai ir išoriniai 
« visados linksmi žmonės nėr tikra savo 

tautos pažiba?..
Jie, ir šposų nekrėsdami, savo maloniu 

saulėtu būdu, vidujine ramybe greta su 
dvasios stiprybe yra savo draugų mylimi 
naudojasi pasitikėjimu. Pisimistai, kurie 
„žiūrėdami į .barankų, mato joje vien tik 
skylę*, maža kų tepadės gyvenimui kurti.

Jeigu su natūraliu linksmumu dar „virš 
programos* jungiasi ir sųmojaus kibirkš
tėlė, tada šios ypatybės paveldėtojas kiek
viename gamtos ar paprasto gyvenimo 

apsireiškime atras kų nors jukinančio, 
sųmojingo ir drauge pamokinančio.

Štai nedidelė iškila vyksta iš Šiaulių, į 
Kairius, kame yra giraitė, ežeras, varnų, 
ožkų, kačių ir t. t.

Mūsų linksmutis, pamatęs varnų, tekan
čia mūsų kryptim, rimtu tonu klausia 
draugus:

— Išriškit šitų klausimų; kodėl vęrna 
lekia į miškų?

Vienas šiaip, kiti taip sako, o paklausė- 
jas vėl rimčiausiu tonu paaiškina:

— Todėl, kad miškas nelekia prie varnosl
Arba vėl:
— Kokių medžių daugiausia yra miške?
Atsakytojai nesutaria.
Tad paklausėjas sako:
— Tai jūs, matyt, silpni gamtininkai. 

Juk miške daugiausia medžių apvalių!
Dar gamtamokslio uždaviniai, ypač ata

tinkamieji lietaus metu:
— Po kokiu krūmu kiškis tupi, kai 

lyja? \
— ?
Argi nežinote: nugi po šlapiu!
Dar paklausimas: •
— Kokių akmenų gulima daugiausia 

atrasti ežero dugne?
— ?
— Žinoma, šlapių!
Štai pradūmė pro šalį dviratininkas. 

Šauniai dūmė, bet, kokių pusę kilometro 
toliau pavažiavęs, išvirto. Mūsų šposi
ninkas sako:

— Nesijuokite! Su tuo įvykių jungiasi 
rimtas klausimas: kas yra greičiausias 
pasaulyje?

Viens sako—šviesa, kits—mintis...
O paklausėjas rimčiausiai išsprendžia 

uždavinį:
— Argi nepastebėjot? Juk tai kaip tik 

dviratis greitesnis už pačių mintį: išvirto 
greičiau, negu apie tai galėjo dviratinin
kas pagalvoti!

Įeinam į dvarų ir miestelį. Matome— 
katė ant tvoros uodegų beraitanti.

Vėl klausimas:
—Kodėl katė raito, sukinėja uodega?
Jeigu kas nesugebėjo atsakyti, tai štai 

jis:
— Todėl, kad uodega negali katės 

raityti.
Matant avis ir ožkas vėl rimtas klausmasj
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8 (16) Skautų Aidas ; 7

— Kas įvyksta su ožiu baigus jam 
10 metų?

Atsakymas ryškiai seka:
— Ožys tada įžengia į vienuolyktus 

savo amželio metus!
Girto besivoliojančio žmogaus vaizdas 

sužadina naujų klausimų.
— Koks skirtas tarp žmogaus ir statinės?
— Pripildyta degtinės statinė stovi, o 

žmogus—virsta.

— Koks skirtas tarp žmogaus ir kiaulės?
— Nugi, kiaulė užgema ir visada pa

silieka kiaule, o žmogus užgema žmogu
mi ir tik begyvendamas gali virsti kiaule.

— Koks skirtas tarp žmogaus ir kup
ranugario?

— Kupranugaris gali 6 dienas dirbti ir 
nė lašo negerti, o žmogus—6 dienas bal
takę gerti ir nieko nedirbti!.. M ž n.

< i
Gerasis darbelis.

Ar šiandien padarei gerųjį darbelį?
Tu nežinai, kokios svarbios auklėjamo

sios naudos teikia kasdieninis gerasis 
darbelis!

Skauto gerasis darbelis ugdo jame vi- 
suomeningumo, pasišventimo artimui, jo 
meilės jausmų it daugelį kitų jausmų.

jisai padaro skautų doru ir naudingu 
visuomenei nariu.

jaunas skautas, norėdamas atlikti kas
dieninę savo pareigų — padaryti gerųjį 
darbelį — ieško progos namie, ieško pro
gos mokykloje, kelionėje, ieško jos mie
ste — tūkstantinėje minioje: studijuoja ti
pus, minips ir atskirų individų psicholo
gijų, be neras reikalingų pagalbos... Su
radęs reikalaujantį kurio nors patarnavimo, 
nudžiunga, ir šypsančios lūpos suvirpa iš 
džiaugsmo: jis savo pareigų atlikti galės.

Šitokios idealingo darbo valandos, kai 
jos ateina, saldžios ir nieku nepamaino
mos esti.

Gerai organizuota skiltis maloniai nu
tiks niekeno neskatinama tiltų sutaisyti, 
vandienį nuo lauko potvinio metu nulei
sti ir šimtus kitų, visuomenei naudingų 
darbų atlikti. *

Iš šio minčių pluoštelio tau bus su
prantama, kokiais žmonėmis išaugs mūsų 
skautai, jei jie kasdien būtinai nors vienų 
gerų darbeĮį atliks, iki šiol mes maža 
apie tai tekalbėjom, tačiau čia svarbus 
dalykas, ir, vieton pasikalbėjimo, — eiva 
atlikti gerojo darbelio! Petras* B.

Reflekcija.
Skautų rišamas ant kaklaraištės maz

gelis turi nepaprastai svarbios pedagogi
nės reikšmės: vakare jį atrišdamas skau

tas dar# refleksinę sųžinės sųskaitų — 
klausia savęs, ar šiandien padariau ge
rųjį darbelį? Taip privalo elgtis visi 
skautai, taigi ir vyresnieji. Vyresnieji juk 
privalo būti mažiesiems pavyzdžiu. Ir tai 
visame kame. Skautas, ypač naujokas, 
labai pastabus ir tėmija kiekvienų vyres
niojo skauto pasielgimų. Kadangi bemaž 
visi mūsų skautai — mokiniai, tai aš no
riu žodį tarti kai del mūsų skautų vadų 
elgesio mokykloj. Suprantama, del laiko 
ir vietos stokos, aš tik kų ne kų tegaliu 
paliesti.

Dauguma mokytojų, būdami su skau- 
tybe mažai tesusipažinęarba (dažniausia!) 
visai jos nepažindami, į skautus žiūri 
skeptiškai. Mūsų pareiga — kadangi mes 
pirmuosius takus minam — įtikinti juos, 
kad skautybe veria susidomėti, kad skau
tai mokykloje — pedagoginis pliusas. 
Tik, deja, ne visur taip yra... ir tai vy
resniųjų kaltė.

Mums trūksta akuratiškumo, mandagu
mo, inteligentiškumo,—žodžiu,m ums trūk
sta skautiško riceriškumo.

Nuo ko pradėti?
Kiekvienas skautas privalo (žiūr. „Sk. 

Aido“ 5 num. Vyr. Skaut. įsakymų) ruošti 
pamokas kasdien taip, kad netektų atsa
kinėjant rausti prieš klasę.

Dauguma mokinių didžiuojas kokiu 
nors storžievišku pasielgimu, kito įžeidi
mu, tyčiojimos iš draugo nepasisekimo 
etc. Skautui panašus pasielgimas turi 
būti nesuprantamas.

Vienu svarbiausių mūsų rūpesnių turėtų 
būti stengimasis išmokti mandagaus el
gesio kiekvienoje vietoje.

Darydamas kas vakaras reflekcijų, 
skautas privalėtų į viršminėtus nurody
mus (opiausius!) kreipti domės — ar bu-
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vo visą dieną ir visur pavyzdingu skautu, tvirtą skautybei pagrindą — bus dalinai 
Tuo mes tapsim tikrais skautais, mus pa- pasiektas. Budėkime!
seks jaunesnieji, ir mūsų tikslas — duoti Petras B.

Šiaulių l-ojl skautų-čių stovykla Kairiuose.
Puikiam Kairių pušinėlyj, prie ežero 

praėjo linksmai Šiaulių skautų-čių stovy
kla liepos mėn. 21-29 d. Jauni skautai-ės 
per tas dienas mokinosi būti naudingais 
ir padėti artimiesiems gyvenime praktiniais 
skautų darbais. Stovykla įrengta pavyz
dingai. Pastatyta 3 palapinės, įrengta 
sportui aikštė, virtuvė, valgykla ir skai
tykla; pastatytas ilgas ežere tiltukas iš 
sausų šakų ir t.t. Visur švaru ir tvarkinga 
Dienos metu visi skautai-ės dirba jiems pa
vestą darbą, atėjus vakarui, skaisčiajai sau
lutei nusileidus, pašnekėsiu laužą užžiebus, 
susirenka apie jį sk. ir svečiai, kurių 
netrūkdavo. Linksmai šnekučiuoja, daine
les dainuoja... skaito stovyklos dienyną 
ir t.t. Varsota laužo liepsna, nedidučio 
vėjelio blazgenama, šnabždėdama blaš
kosi į šalis, kreipiasi prie vieno, prie kito... 
Dūmai kyla aukštyn, siekia aukštas me
džių viršūnes... o ten juos vėjas išblaško, 
išsklaido... Ežero bangos vis plakas į 
krantus, nori prieiti ir tarti ką jaunuoliams... 
Dar nenutilę paukščiai gieda — pritaria 
linksmam būriui. Tamsa nori juos pa
glemžti, bet laužo liepsna galingesnė: ji 
apšviečia ne tik prie jo sėdinčius, bet ir 
toliau, aukščiau medžių šakas, aikštę, net 
ir ežerą... Taip netrunka ateiti Vėlyvas 
vakaras, visi turi eiti poilsiui, tik sargy
biniai kursto laužą, kad jo neužveiktų 
tamsa... ir besigėri gamtos puikumu... 
Neužilgo ir paukščiai nutilsią, pušynas 
nurimsta...

Rytais keliamės 6 vai. 8 vai. vėliavos 
pakėlimas. Kaip visur, taip ir čia puiku 
ir tvarkinga. Dežuruojančiam' -sušaukus 
visus skautus eilėn tikrinama sveikata ir 
kalbama, kun. Mažonavičiaus rašyta/ 
skautų malda:

„Gražios gamtos ir viso pasaulio Kū
rėjau, Dieve, stiprink mūsų brangiosios 
Lietuvos skautų dvasią, idant ji tobulėtų 
šviesaus proto žiniomis, kilnių jausmų 
švelnumu ir veiklios valios tvirtumu. Pa
dėk mums, Visagali, semtis reikalingų 
jėgų iš Tavęs, kursai esi tiesos, grožio 

ir gėrio ^altinis, idant, nugalėdami visas 
kliūtis ir kasdien eidami geryn, su gryna 
sąžine ir linksmu veidu dirbtumėm mūsų 
Tėvynės ir žmonijos naudai. Amen“.

Po to giedamas Lietuvos himnas ir 
keliama sk. vėliava, kuri per dieną virš 
20 mtr. aukšty plevėsuoja. Iškilminges
nėse dienose draug ir valstybinė vėliava.

Per dieną sk. šypsančiais veidais eina 
savo pareigas, laiks nuo laiko dežuruo- 
jančio tvarkomi... Atsilankiusius svečius 
priimdavo vyresnieji aprodydami ir pa- . 
aiškindami st-klą. vakare 7,30 m. vėliava 
nuleidžiama. Apeigos tokios, kaip pake
liant.

Sekmadieny liepos m. 27 d. stovyklos 
skautų'buvo padaryta iškilmingesnė diena. 
Tą dien daug susirinko svečių, atvyko iš 
Šiaulių m. ir apylinkės gyventojų. Lankė
si ir žiūrėjo stovyklą, jos įrengimą ir pa
togumą tuo laiku buvusieji mokytojai — 
kuršininkai. Skautai po piet atliko daug 
gimnastikos ir sporto pratimų ir žaidimų. 
Atsilankiusieji buvo begalo patenkintLvi- 
sapusišku skautų lavinimu. Gerb. Skaut. 
Kap. Kalmatavičius tą dieną darė nuolat 
su svečiais pašnekesius apie skautybę.
•Taip praslinko diena po dienai.
Prisirengusiems buvo padaryta kvoti

mai III-jam laipsniui, išlaikė 5 asmens.
Tarp skilčių padaryta signalizuotės 

konkursas ir t.t. "
Jau paskutinė diena... reikia viskas iš

griauti, išardyti, gražusis pušynas išvalyti. 
Paskutinė diena buvo sunkiausia, nes 
reikėjo apleisti stovykla; atsiskirti su nu
mylėta gamta, pušynu, ežeru, medžiais 
ir t.t. • / *

Pasirengus vykti dar susirinko visi 
ratu apie duobelę, kur buvo laužas ir už
kasė raštelį atminimui I-os tunto stovyk
los:

„Šiaulių Rajono Tunto skautų-čių I-oji 
stovykla Kairiuose prasidėjo 21, baigės 
29 liepos 1924 m. sąstate 27 skautų (9 
mergaičių, 18 berniukų)
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8 (16) Skautų Aidas 9

Pirmoji pagalba.

Šiame paveiksle atvaizduota, kaip skautai teikia savo draugui — skautui pirmąją pagalbą. 
Pastarajam sulaužus koją jie atsargiai žirklėmis perpiauja jam rūbus (toj vietoj, kur yra sulū
žusi koją) ir įgudusiai apibintoja koją pridedami iš abiejų jos šonų po lentelę. Tas daroma tam, 
kad benešant ligoninėn ligonį, sužeidimas (jeigu jis yra lengvasis) nepasidarytų sunkesnioju bei 
pavojingesnių pačiam ligoniui.

š. R. Tuntininkas: Skaut. Kalmatavičius
I-os Stovyklos viršininkas: pask. Ig.

Tamošauskas.
Stovyklos adjutantas: St. Kumpis.

Skiltininkai:
1. Ant. Saulius
2. F. Dargužas
3^Vyr. skil. O. Jakubėnaitė.

29 liepos, 1924 m. Kairiai“.

9



10 Skautų Aidas

Kokio ūpo buvo stovyklos dalyviai, 
supras tik tas, kas joje buvo.

Užbaigę visas tas apeigas paskutinį 
kanų pažvelgę išėjom... Prieš išeinant 
buvo paminėta st. virš. Ig. Tamošausko 
jos reikšmė mūsų tunto gyvenime ir 1.1. 
Sk. Kalnia avičius kalbėjo irgi labai nuo
širdžiai d‘kodam is visiems skautams 
skiltininkams už taip didelį triūsų ir rū
pestį tvarkant ir vedant stovyklų. Galop, 
garsingai sušukę po 5 syk „valio“, mūsų 
Šefui, Vyr. Skaulin. Tuntininkui, globėjui 
kun. Mažonavičiui kuris pas mus dažnai 
atsilankydavo ir moraliai sustiprindavo, 
apleidom stovyklų... Gerb. kun. Mažona- 
vičius, atsisveikinant su juo paskutini 
kartų pasikvietė mus klebonijon pasistiprinti 
kelionei. Tenai atsisveikindamas su mu
mis, kaipo išvažiuosiąs iš Šiaulių gerb. 
kunigas trumpai, bet aiškiai nubriežė 
skautų siekius. Nupjsakojo, kaip pirmieji 
Šiaulių skautams žingsniai sunkūs buvę, 
kiek daug vargo padėta. Skautų darbš
tumo ir nenuilstainumo dėka, įkurta viena

8 (16) 

draugovė. Dabar yra ne 1, bet kelios, 
reikia vykinti įstatai, neužmiršti savo pa
reigų, duoti pavyzdys kitiems ir t.t. Kas 
negera — šalinti iš savo tarpo, kas gera 
— įgyvendinti.

Prabilęs tuntininkas padėkojo gerb. 
kun. V. Mažonavičiui už dėtas pastangas 
kuriant ir plečiant skautybę Šiauliuose. 
Kvietė ir toliau dirbti skautybės idėjai, o 
mums palinkėjo dirbti, sąžiningai ir šven
tai savo pareigas eiti, kad plėstumėm 
skautybę ne tik mieste, bet ir kaimo jau
nimo tarpe, būti tikrais tėvynės sūnumis, 
dirbti jos ir skautybės labui.

Sugiedoję kun. Mažonavičiui „ilgiausių 
metų“ ir su visais atsisveikinę, apleidom 
Kairius atsigręždami atgal ir kartas nuo 
karto pažvelgdami pušynan, ežeran. . .

Dabar malonu yra prisiminti stovykla 
ir pasiž urėti į silpnų jos atvaizdų — fo
tografijas. A. Saulius.
12. IX. 1924.

Skautai Lietuvoj.
Mariampolė. Pereitame „Skauto 

Aido“ numeryje (t. y. 6—7) buvau prane
šęs, kad mūsų tunte yra keturios bernai
čių draugovės ir dvi mergaičių. Į tai 
turiu pranešti, jog 3-čioji bernaičių drau
govė tapo likviduota, nes ji buvo mišra. 
Bernaičiai, kurių buvo viena skiltis, tunte 
įregistruota, kaipo atskira „Arų“ skiltis. 
Šios draugovės mergaitės-skautės pasi
skirstė 1-oje mergaičių draugovėje.

Mūsų tunte yra apie 200 skautų-čių. 
Dauguma jų yra IlI-čio laipsnio. Mūsų 
skautai dar ne visai įsigyvenę skautybėj, 
nes darbuose pasireiškia labai daug trū
kumų. Per tunto dvejų metų sukaktuves 
parodyta vien tik sportiniai pratimai iš
skyrus tilto tiesimų, kurį atliko „Vytauto“ 
draugovė.

Įsteigtoji gaisrininkų sekcija savo vei
kimo neparodo, nor ir būta kelių sueigų, 
kuriose, be gimnastikos pratimų, nieko 
specialybės pratimų neparodyta.

Mergaitės skautės savo veikimo „Skau
tų Aide“ niekad neaprašo. O gal, neturi 
ko!

Pernai, spalio mėn. 7 d., buvo sušauk
tas "steig. Skautų Paspirties Draugijossu- 
sirinkimas, kuriame išrinkta valdyba, nu
statyta nario mokesnis ir k. Bet kažin 
kode! jau metai bus nuo įkūrimo, o dar 
nepadaryta nė vieno susirinkimo, paskai
tos ir t.t. Laikas bėga. Labiau susirū- 
pinkim veikimu!..

'Susirūpinęs — Jūsų Kazys.
Mariampolė. 8 d. rugsėjo s. m. įvy

ko Tunto sueiga a. a. Gabrieliaus mirtį 
paminėti ir Tunto darbų toliaus tęsti, 
įžengiamoji kalba buvo tuntininko, kurio
je jiš daugel užuojautos del mirusiojo 
brolio jo tėvams ir draugams skautams 
reiškė. Vėliau darbų perspektyvų nušvietė 
ir Gabrieliaus biografijų, papasakojo K. 
Petriką, mūsų Globėjas. Apie Jambore 
pranešė P. Barkauskas. Po sus-mo visi
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nuėjome į kapus pasimelstų už mums 
brangaus brolio vėlę ir nors Jis savo 
darbais pasistatė sau mūsų širdyse pa
minklų — mes atsidėkodami nutarėme 
pastatyti jam ant kapo kryžių.

Petras.

Baigė Lietuvoj gimnaziją.
S. m. baigė gimnazijas sekantieji skau

tai:
Kaune — skaut. Civinskas Vytautas, 

Kazokų Juzas.
Panevėžy — skaut. Kuprionis Jonas 

ir skaut. Blynaitė.
Šiauliuose — Inst. Veitaitė Aldona, 

Plačėnytė Bronė, Adiklis Aleksas, Belec
kas Juozas, Glodenis Zenonas, Kumpi- 
kevičius Leopoldas, Rakšnys Juozas ir 
Kiršinaitė Stasė.

„Laipinu“ d r-vės konkursas.
Nors „Laipinu“ dr-vei Šiauliuose dar 

ir nesukako pilnų metų nuo jos įsteigi
mo dienos, tačiiu skautybės įleistoji šak
nis į jauno berniuko dvasių davė teigiamų 
toj srilyj rezultatų.

Pavasario metu buvo suruošta „Lapinų“ 
dr-vės I-ji Šiauliuose skautų tarpe šventė, 
kurion buvo kviesta visos tunto dr-vės ir 
skautų tėvai bei pažįstami. Laike šven
tės „Lapinai“ davė įžodį, vėliau atliko 
savo paruoštus skilties darbus, prademon- 
stravo „Lapinų“ sukurtų „nabašninkų“, 
kovojo raiteliais, sustatė savo monogramų 
ir k. Galas galu, buvo daryti mišrūs, 
dalyvaujant visų dr-vių skautams, skau
tiški žaidimai.

Dabar gi, rudenop, parvykus visiems iš 
atostogų ir pagrįžus dviem „lapinam“ iš 
Danijos (Ig. Tamošauskui ir B. Norvai- 
šui), vėl stvertasi darbo. Rugsėjo 13—14 
d. buvo dr-ko paskelbti draugovėj tarp 
skilčių konkursai.

Minėti konkursai lyg sudarė mažutę 
„lapinų“ olimpiadų, kurioj tarsi kiekviena 
skiltis stengėsi būti laimėtojais ir tuo būdu 
užimti dr-vej pirmų vietų.

Konkursų programon įėjo šie dalykai:
1. Stovykla:
a) paprastos stovyklos įtaisymas — 

palapinė, virtuvė, laužavietė (greičiausiai, 
rodos, buvo įtaisyta per 15 minučių); b) 
stovyklos perkėlimas; c) valgio virimas.

2. Įvairūs darbai: a) signalizuotė, b) 
mazgų rišimas, (ant medžio), c) virvės 
traukimas, d) lipimas medžiais, e) bėgi
mas (nelygiu keliu), f) mėtymas akmens 
1I2 klg. svorio.

Žaidimai: a) vėliavų vogimas, b) laužų 
degimas.

4. Skautų teatras iškiloj — skiltys da
lyvauja atskirai.

Tai tokia maždaug buvo programa 
„Lapinų“ dr-vės konkursuose. Laimėtoja 
šiuose konkursuose bene bus Loji „Arų“ 
skiltis, P. Dargužo vedama.

Iš viso to daugiausia įsidėmėtina skau
tų teatras. Tai įdomiausios valandos, 
kada skautai tampa patys vaidintoia;s, o 
vėliau žiūrovais. Kiek sveiko juoko ir gal
vosūkio išneša toksai teatras! Įvairūs 
nelaimingi atsitikimai, pirmoji pagalba, 
atvaizdavimas nerangioj pozoj nerangios 
skilties, rebusai, monogramos ir kt. su
teikia skautams daug įdomumo ir link
smų momentų. Mūsų draugovės savo 
iškilose turėtų daugiau kreipti domės į šių 
įvairių pramogų rūšį.į

Tokie panašūs konkursai ir laisvo
sios pramogos ore duoda galimybės 
skilties skautams daugiau dėti savo ini
ciatyvos ir verčia juos stoti skilties išra
dėjų eilėn savo skilties labui. Jau ir da
bar buvo reiškiama darbe skilties skautų 
bei skiltininkų iniciatyvos, nes matėsi 
daugelyje vietų savotiško originalumo ir 
įvairumo, būtent: stovyklos įrengime, 
valgio tiekime ir t. t.

Baigiant tenka vis tik palinkėt vi
siems „lapinams“, kad šį pradėta savo 
darbų jie tęstų ir toliau tokia pat krypti
mi, nenutoldami nuo idėjos.

Skiauterė.
Linkuva. Š. m. birželio 18 d. buvo 

sušaukia sueiga kurioje tarp kitų dalykų 
buvo adjutanto paskaita — „Pirmasis 
skautų įstatas“. Baigiant sueigų, draugi
ninkas ragino skautus per vasaros atos
togas skautiškai apsieiti padaryti ko dau
giau gerų darbelių ir t.t. Po sueigos buvo 
kvotimai į 3-įiį skautų la psnį; juos laikė 
viso devyni asmenys; pasekmės buvo 
geros. Iš visų darbų matyti, kad mūsų 
draugovė ne snaudžia, bet dirba kiek 
pajiegdama, nors sųlygos tam darbui ir 
nelabai geros. Korespondentas.
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Šiauliai. Susidomėjimas skautybe 
kaskart labiau reiškiasi darbu. Ne tiktai 
moksleivijos tarpe, Įbet pradeda jau jisai 
ir už mokyklų sienų plisti.

Šiauliuose, keletas mėnesių atgal, įsi
kūrė pirmoji miestiečių skiltis, A- Kasta- 
nausko vedama. Greitu laiku, darbuo
jantis instr. K. Lauciui, susitvėrė vasaros 
atostogų metu H-oji skiltis, A. Lapinsko 
vedama. Kadangi norinčių tapti skautais 
jaunuolių skaičius vis didėjo, tai radosi 
reikalas įkurti draugovę. Ir štai š. m. 
rugsėjo 7 d. sušaukta pirmoji miestiečių 
sueiga. Sueigoje dalyvavo ne per dide
lis skautų būrelis. 'Sueigoje aptarti eina
mieji reikalai, išrinktas d-vei vardas „Kę
stutis“ ir pasiskirstyta pareigomis šiaip: 
d-kas K. Laucius, a-tas, P. Barzdžius, 
skiltininkais — P. Šutas, P. Barzdžius ir 
H. Vanagaitis.

Prie d-vės yra įsteigta ir skiltininkų 
Skiltis, kurioje dalyvauja skiljininkai bei 
paskiltininkai. Žodžiu, darbas pradėtas 
su pasiryžimu, ir greitu laiku, gal, susi
lauksime darbo vaisių. Linkėtina geriau
sio pasisekimo. Kęstučio sūnus.

Mariampolė. 1-10 d. liepos š. m. 
prie Alytaus Sudvajų girioje buvo Mari- 
ampolės Tunto Stovykla. Stovyklos *tikslu 
buvo supažindinti dalyviai su stovyklos 
ir skautų dvasia. Stovyklavo 6 skautai.

Petras.
Okmergė. Skaitant „Skautų Aidų“ 

tenka pastebėti, jog visur gimnazijose ir 
daug kur vidurinėse mokyklose yra įsi
kūrusios skautų draugovės, kitur net tun
tai. Tuo tarpu Ukmergės gimnazijoj — 
tyku: „švari“ gimnazija nuo skautų. Gal, 
kas pamanys, kad nėra pas mus vadų. 
Nė, vadų buvo ir yra. Dar 1921 m. X mo
kinys norėjo įkurti skautų draugovę, bet, 
kažin del kokių priežasčių, negavo lei
dimo.

Praėjusiais (1923/24) mokslo metais, 
sulaukuę daugiau draugų skautų iš kitų 
mokyklų, sumanyta įkurti Ukmergėj skautų 
dr-vė. Tuojau, rudenį, buvo paduotas 
prašymas pedagogų tarybai. Bet taryba, 
perskaičiusi mūsų prašymą, dauguma 
balsų, atidėjo. P. direktorius žadėjo pa
siteirauti apie skautų veikimą kitose gim
nazijose ir, rods, teberenka žinias nuo 

pernai rudens iki šiai dienai. Prašytojai, 
gavę iš p. direktoriaus „kol kas palau
kit“, nutarė privačiai įkurti nors vieną 
skiltį. Ir tat jiems pavyko. Dar prieš 
Kalėdas susirinkdavome pas draugus be
veik kas sekmadienį, skaičiuje 6—10 as-* 
menų, pasikalbėdavom apie skautų idėją, 
pažaisdavom. Po Kalėdų atostogų, pa
darius keletą sueigų, vasario 25B. įkūrėm 
1 Ukmergės „Kiškio“ skiltį. Nuo to laiko 
pradėjom rengtis prie kvotimų į tretįjį 
laipsnį. Sueigos įvykdavo privačiai, na
rių skaičius padidėjo iki 19. (Buvo dar 
daug norinčių, bet del nepatogumo veikti 
su dideliu narių skaičium prisiėjo pasi
rinkt tam tikras skaičius). Velykų ato
stogų metu į skautų konferenciją buvo pa
siųstas vienas atstovas. Grižę po Velykų, 
pasipuošus gamtai žaliu apdaru ir mes 
perkėlėm susirinkimų vietą iš tvankių 
miesto butų į mišką. Ten daugiausia mo
kinomės rikiuotėje, paskui žaisdavom. 
Vakare, saulei leidžiantis, grįždavom iki 
pat miesto dainuodami, pakeltu ūpu.

Prieš išsiskirstant vasaros atostogų, 
birželio 15«d., skaičiuje 12 asmenų, išlai
kėm kvotimus į tretįjį laipsnį. Birželio 
17 d., pakėlę vėlavą, davėm įžodį. Po 
to buvo karštų prakalbų, atsisveikinimų, 
padainuota keletas dainelių, ir paskui, kaip 
ir visumet, linksmi, dainuodami, traukėm 
miesto linĮc. Tokia tai I Ukmergės, slaptai 
įsikūrusios, „Kiškio“ skilties istorija. Ma
nau, kad šiais mokslo metais pedagogų 
taryba nebebus priešinga mūsų idėjai. Ar 
tikrai manau — parodys ateitis. Jis.

Redakcijos atsakai.
J. Grudzinskaitei. Su nekantrumu 

laukiam iš Tamstos eilėraščių.
S k. J-i s. Sunaudot del vietos stokos 

negalėjom.
Korespondentui — Linkuva. Pra

šome rašyti trumpesnes bei riškesnes 
korespondencijas.

Kaziui Veličkai. Skautui, ant tokių 
korespondencijų, kaip Tamstos, mes neat
sakome. Redakcija.

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

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