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Nuo Redakcijos.
Sustojus eiti Lietuvos Skautų Asociacijos organui „Skautui“ ir jį lik

vidavus, Šiauliuose leidžiamas „Skautų Aidas“ perėjo Vyr. Štabo žinion ir 
liko vienintelis skautų oficialus leidinys Lietuvoje.

Pildant Vyr. Štabo Viršininko vyr. skaut. V. Šembergo įsakymą, šis 
„Sk. Ąido“ Nr. išeina ankščiau (negu turėjo išeiti) ir eis toliaus kas mė
nuo, reguliariai, nesivėlindamas.

.,Skautų Aide“ dabar bus talpinami visi Vyr. Štabo Viršininko įsaky
mai, liečiantiej/ visus Lietuvos skautus. Taip pat bus talpinama naujausios ži
nios iš skautų gyvenimo užsieny ir Lietuvoje.

„Sk. Aido“ Skyrius „Fizinis auklėjimas“, padedant p. Kar. Dineikai, 
duos skautams įvairių žinių sporto šakoje.

„Sk. Aido“ Redakcija tikisi, kad ir visuomenė neužmirš Lietuvos 
skautus ir padės jiems jų darbe.

Skautai! Į darbą prie tikslo! Redakcija.
Skautai!

Jau vėl ateina laikas visiems susirinkti mokyklose, kurkiekvienas 
jaunuolis privalo kuogeriausiai mokytis ir tuo būdu atlikti savo jauno pi
liečio pareigą prieš šeimyną ir visuomenę. Mes skautai esam tai savo 
garbe pasižadėję. Mus vienija bendras tikslas—sąžiningai iš visų jėgų steng
tis būti naudingu savo krašto sūnumi. Jaunuose metuose mokytis yra bū
tina ir svarbiausi pareiga—ir skautui reikalinga mokytis skautiškai—sąži
ningai, ne del mokytojo ar laipsnio, bet del savęs.

Mes skautai, neleisim nei sau,nei mūsų silpniesiems broliams kompri- 
mituoti save ir kartu savo organizaciją. Skautybės -pamatai visiems yra 
žinomi, ir visi tėvai, mokytojai ir mokiniai žino, kad skautas yra pasiža
dėjęs tų pamatų savo gyvenime ir kiekvienam darbe laikytis: del to kiek
vienas jų seks skauto žingsnį ir jo klaidą. Nusižengimas, kuris kitam mo
kiniui yra normalus reiškinys, skaitysis—skautui kaipo žodžio nelaikymas 
ir teks jam tik raudonuoti, bet ir raudonuoti nė vienam... kas kitiems ga
lima leisti, skautui negalima.

Mylėdamas ir gerbdamas savo skautų organizaciją, skautas savo elgesiu, 
savo darbu privers ir visus ją gerbtų kas mums ypatingai svarbu, nes 
visuomenė turės pripažinti skautybės reikšmę ir iš savo pusės mums padėti.

Tad, skautai, nepamirškit, kad nuo jūs priklauso mūsų Skautų Asocia
cijos reputacija, nuo jūs priklauso atkreipti visuomenės simpatiją i mus.

Kad lengviau jums būtų savo vardą pateisinti, paimkit sau taisykles:
1. Parodyk mėkytojui, kad skautų žodžiu galima pasitikėti.
2. Neklaidink mokytojo—nenorėk neužtarnauto laipsnio.
3. Visumet atsidėjęs klausyk mokytojo žodžių.
4. Atmink, kad mokytojas yra tavo viršininku ir klausyk jo, kaip skau

tų įstatai reikalauja.
5. Kiekvieną dieną išmok visas užduotas pamokas, neatsižvelgdamas ar 

būsi pakviestas ar ne.
6. Priversk save būti akuratišku.
7. Neatidėliok rytojui to, ką šiandien gali atlikti.
8. Būk linksmas ir geras draugas. V. 5. V. Š.
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Lietuvos Skautų Asociacijos Vyriausio Štabo
ĮSAKYMAI

9 Nr.
Kaunas, 1923 m. birželio mėn. 24 d.

I. §.

Nuo §. m. birželio mėn. 3 d. prie L. S. A. Vyriausio Štabo įsteigta 
Geri — skaučių skyrius, kurio vedėja apsiėmė būti p. Vaitkienė ir jai pa
vedama rūpintis visais Geri — skaučių reikalais.

(pas.) Vyriausias Skautininkas
Vyriausio Štabo Viršininkas: ŠENBERGAS

Originalui atatinka: pask. GRIGAITIS

10 Nr.
Kaunas, 1923 m. birželio mėn. 25 d.

I §•

10-os Draugovės Anykščiuose skiltininkui Kazlauskui už išgelbėjimą 
skęstančio su pavojumi savo gyvybei suteikiu sidabrinį kryžių su mėlynu 
kaspynu.

(pas.) Skautų Šefas: Dr. ALEKNA.

Originalui atatinka: pask. GRIGAITIS

Kaunas, 1923 m. liepos mėn. 23 d.

I §•

. Skautai, menka mūsų literatūra, bet tai tik dėlto, jog pradžia, ir pra
džia sunki, ypač iš matt * ” * s mus skautų yra mažai,
bet mes turime vienatinį s ikti iš sunkios materialės
padėties; ir tam tik yra vie ikvienam iš jūsų atskirai
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4 SKAUTŲ AIDAS Nr. 5

bus lengvas, ir kuris tik, jums solidariai savo.pareigą atlikus, duos mūsų 
laikraščiui galimybę gyvuoti. Tai, skautai, pastatykit kiekvienas sau už 
pareigą išsirašyti pusmečiui — reiškia iki 1924 m. Sausio 1 dienos 
„Skautų Aidą“.

Draugininkam — gi įsakau padėti savo skautams atlikti šią pareigą, 
ir tam, surinkti nuo visų skautų prenumeratą ir bendrai nusiųsti redak
cijom Šiauliai, Dvaro g-vė 2 (Kareivinės) ir stropiai sekti, kad nuo to 
darbo dezertyrų nebūtų.

Teko sužinoti nuo redaktoriaus, jog skautai nuo seno nėra atsilyginę 
už „Skautų Aidą“ ir .Skautą“, tai įsakau draugininkams kuoskubiausiai 
pašalinti tokį neskautišką apsileidimą ir atsilyginti už laikraščius.

, (pas.) Vyriausias Skautininkas v ' •
Vyriausio Štabo Viršininkas: ŠENBERGAS

Originalui atatinka: pask. GRIGAITIS

5^32

ds 5 Kauto •
Skautai Užsieny.

i.
Amerikos Skautai.

Snlig paskutinių žinių, skautų skaičius 
dabartiniu laiku Amerikoj pasiekė 500 000žm. 
Jie yra vedami 38 000 skautininkų ir pas- 
kautininkų. Globojami yra vietinių draugijų 
skyriais, bendras skaičiu^aktyvių, draugijos 
tikrų narių, skaitosi iki 110.000. Suvieny
tose Valstybėse išviso yra 19.000 draugovių, 
b išviso Asociacijoje skaitosi 700.000 narių.

Jų Vyriausias Štabas randasi New Yorke, 
jų įstaigą užima 1000 kv. meterų. Praeitais 

metais Štabas turėjo 37000 svečių; ten pat 
yra skautų krautuvė, kuri 1921 metais padarė 
apyvartą 500000 dolerių. Centro Organi
zacijos sąmatą pasiekė 460000 dolerių 
metams.

Išlaidos visų skyrių pasiekė 3 milijonus 
dolerių.

Iš 19000 draugininkų, kurie visi savo 
noru dalyvauja sulig profesijos—200—dva
siškuos; 400—daktarų, 500 — inžinierių, 
259—juristų, 500—valdininkų, 150-žurna- 
listų, 18oO—profesorių, ir studentų, 6Oo- 
agronomų, 2000—pramoninkų, 6100—ko
mersantų, ir t. t. Šitos skaitlinės mums 
rodo, kad Amerikoj skautybė yra galingas 
judėjimas, rimtai organizuotas ir plačiai
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N.r 5 SKAUTŲ AIDAS 5

visuomenės padedamas. Oficialiai pripažinta 
ir protektuota Suvienytų Valstybių kongresu.

Tas judėjimas skaito savo tarpe garsingiau- 
sius vardus Suvienytų Valstybių. Matyt Ame
rikiečiai suprato skautybės svarbumą, kaip 
del savo sūnų taip ir del krašto. Jie žiūri 
j skautingą kaip j geriausį būdą amerikani- 
zuoti jaunuomenę, kaip būdas išvystyti 
karakterj, pakelti individualines savybės, 
auklėjimo pilietybėj. Dauguma didesnių 
universitetų atidarė pas save kursus skautizmo 
kaip teoretinius, taip ir praktinius.

Kanadoj yra 30000 skautų Baden — 
Povėlio Asociacijos; Meksikoj ir Panamoj 
taip pat yra skautų Asociacija. Su didžiausiu 
sunkumu pasisekė įsteigti skautų Asociaciją 
Bolivijoj, Peru, Urugvaj.

Cili ekzistuoja skautų Asociacija nuo 
1921 metų kaipo valstybinė. Tas pats ir 
Argentinoj.

Tos išvardintos, bendrai turi iki 100000 
skautų. Tokiu būdu Naujas pasaulis turi 
bendrai iki 650000 skautų.

(L’EcIaireur de France 37).
Transvalis. Transvalio organizacijos 

dėka atydaryta skaut. mokykla „Florida 
Džiluel“, vedama provincijos komisaro Vil
jamo Gea.

Skautų organizacijos nąrių skaičius 
Transvalijoj viršija 10000 žm.

Peru. Judėjimas paskutinuose metuose, 
nežiūrint susidėjusioms sunkioms aplinky
bėms, pradėjo vystytis.

Įsteigta dvi draugovi.
Užmegsti ryšiai tarp Argentinos, Urag- 

vajo, Bolivijos ir Brazilijos organizacijų.

Indija.
Centralinė Provincija, 1922 m. buvo 

įsteigta Provincijos skautų kalnų stovykla 
30 mylių nuo Nagpūro

Susinėsimas su Nagpuro skautų štabo 
bustu buvo dėka šviesos signalizuotei.

— Centro Provincijos skautų komisaru 
paskirtas Radžia—Bagadur-Devakir—Snigi, 
jo sekretorium Vira Boz.

Ceilon’as. Ceilono roverai pasiėmė 
sau už pareigą suorganizuoti tarpe mažų 
nusikaltėlių —skautų eiles.

Pirma draugovė buvo suorganizuota 
keturiais Kelembo miesto rover - skautais 
Velikados kalėjime.

Anglija.
bkautybėf darbuotojų konferencija.

Kovo 29 d. 1923 m, Kombridžioje 
buvo pasiskirta visų skautybės darbuotojų 
Konferencija.

Plix—De—Burg.
1922 m. Lapkričio mėn. mirė pulkinin

kas Plix-De-Burg, įsteigėjas (1917-18 m) 
rover — skautų ir buvęs vyriausio rover — 
skautų Štabo Viršininkas.

Vandens Sportas.
Perplaukime Vidros 1923 metuose 

4 kovo, laimėjo Dugalijos draugovė.
Stovyklos sezonas 1923 m.

Kelios Anglų dr-vės posiėmė sau už 
pareigą padaryti vasarą 1923 m. stovyklą, 
del skilčių ir dr-vių svetimšaliams skautams, 
norintiems pagyventi Anglijos stovyklose.

Ąnglija. Šiais metais skautų judėjime 
matosi didelis lankimasi anglų skautų už
sienin. Keletas tūkstančių anglų skautų 
pravedė savo vasaros stovyklas Franciioj, 
Belgijoj, Olanduose ir Norvegijoj.

Vengrų skautai.
Vengrijos skautų organizaciją gyvuoja 

jau 12 metų. Ypatingai 1922 m. išsivystė 
Skautija. Balandžio 23 d. buvo didelis kon
kursas su prizais. Kartu buvo padaryta 
paroda ir padaryti bendri žaidimai, kuriam 
dalyvavo 51 draugovė išviso 2073 skautai 
ir tęsėsi 2 dienas. Skautai parodė visuo
menei savo mitrumą, daug skautiškų dalykų, 
kaip tai: stovyklos modelių, paveikslų, skulp- 

. tūros, žaidimų, senų draugovių vėliavas ir tt. 
Po žaidimų buvo atidarytas susivažiavimas, 
kuriame dalyvavo 266 deputatai iš skautų, 
Vengrijos apskričių. Ponas Pela Vitz buvo 
išrinktas skautų federacijos prezidentu. Lai
ke vasaros tik pusė skautų galėjo pasi
naudot stovykla, kurių buvo 102, kiti iš 
materiališkų kliūčių turėjo pasitenkinti iš
kilomis. Kai kurios Vengrų skautų draugo
vės aplankė Angliją, Finliandiją, Vokietiją ir tt.

1923 metai atneša lO-mstinį Asocia
cijos jubiliejų. Skautai aktyviai rengiasi prie 
1923 m. vasaros, kad aplankyti savo bro
lius tėvynėj ir užsieny.

Belgijos laikraštis „Le Scout“ 3 Nr.
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SKAUTŲ AIDAS Nr. 5

Graikija.
Naujas organizacijos viršininkas Pterie 

jadarė pilną skautų judėjime reorganiza- 
rimą. Didžiausia kliūtis skautų organizaci- 
oj randasi del stokos tinkamų instruktorių.

Egiptas.
„Džambory“ liepos mėn. 1922 m. 

Egipto skautų Asociacijos nario Abdulo 
Salamo patalpintas straipsnis,. kuriame jis 
rašo, kad būtinas yra reikalas įsteigti skau- 
tingą musulmanų šaly ir prie to rekomen
duoja plačią organizacijos dirvą.

Armėnija.
Tam pačiame Nr. „Džambory“ atspaus

dintas laiškas skautin. Kučukiano, kuris 
rašo:

Organizacijos pradžia 1908 met. Nuo 
1918 m. ji plačiai išsivysto, padedant „Ar
mėnų Skautų dr-jos ir Kūno Kultūrligės“.

— Konstantinopolyje ir jo apylinkėse 
buvo įsteigta virš 27 dr-vių.

— Apie 300 skautų buvo paskirta del 
padavimo pagelbos: ligoniams, sužeistiems 
ir pabėgėliams:

— Spalių mėn. 1919 m. išėjo pirmas 
Nr. dvisavaitinis skautų organas „Hai-Skaut“. 
(Armėnų Skautas).

— 1920 m. keletas skautinikų buvo 
nusiųsti Armenijon del organizavimo skau
tų draugovių.

Greitu laiku skaičius šitose dr-vėse 
siekė apie 12,000 sk. Armėnų Skautų Or
ganizacijos dar randasi Bulgarijoj, Sirijoj, 
Kilikijoj ir Egipte. Tose visose dr-vėse 
ypatingą dėmesį kreipiama į fizinį kūno 
auklėjimą.

m- ry w -r*

Skautai Lietuvoj.
Vyresniųjų Skautų Stovykla Lietuvos 

Vyresniųjų Skautų Stovykla Karmėlavoj tę
sėsi nuo birželio 28 d. iki liepos 19 d. š. m. 

sąstate: 7 skautai iš Mariampolės; 4 skau
tai iš Kauno; 4—iš Panevėžio; 3 —iš Šiau
lių ir 1—iš Rietavo.

Stovyklos Viršininku buvo Vyr. Skautin.
V. Šenbergas,

Rėd. Prierašas: Platesnės žinios apie Vy
resniųjų Skautų Stovyklą bus patalpinta se
kančiame Nr.

Mariampolė: Mokslo metu, visą laiką 
skautai buvo mieste, tai sunku būtų buvę 
rasti tokią valandą (žinoma dieną), kad ne
būtų buvę kokios nors sueigos. Gimnazijos 
kieme. Nuolat buvo žaidžiama, daroma gim
nastika ir kiti žaidimai žaista Sueigų neįs
tengė suturėti nėt gana smarkūs kai kurių 
mokytojų persekiojimai. Jausdamies nieką ne- 
nuskriaudę, turėdami p. Direktoriaus leidi
mą, buvom drąsūs.

Užstojo atostogos. Daugelis skautų iš
važinėjo namo. Jiems buvo nurodinėta, kaip 
jie turi elgtis, gyvendami tarp kaimo jauni
mo. Mariampolėj beliko tik maža saujelė 
skautų—apie porą skilčių, berniukų ir mer- 
gaičų. Bet nežinau del ko, tie, kurie davi-. 
nėjo išvažinėjantiems nurodymus, turint 
galimybės susiburti j neoficiales skiltis ir 
kiek galima lavintis, patys nieko neveikė, 
nors dauguma likusiųjų skautų pageidavo 
būti skilties dalyviais, kad turint laiko, pa
daryti keletą iškilų, kurių mes, galima sakyti, 
beveik nedarėm. Liūdnas reiškinys.

P. B.
Šiauliai. Šiaulių Skautai surado dar vie

ną sau prielankų asmenį Gerbiamą p. Inž. 
Narutavičių. P. Narutavičiaus iniciatyva, pa
vasarį birželio mėn. netoli Rekyvos ežero, 
(8 kil. nuo Šiaulių), prie naujai įsteigtos 
Elektros Gamyklos, skautai buvo surengę 
vienos savaitės stovyklą.

Stovykla buvo specialiai rengiama nau
dingam tikslui: ištirinėjimui Rekyvos dur
pyno, susipažinimui su elektros gamyklos į- 
taisymu, apžvalginėjimui ežero ir t. t.

Kadangi iki mokslo metų galo buvo 
dar visa savaitė, tai tam dalykui, p. Direk
toriaus ir mokytojų prielankumu, 12 vyres
niųjų skautų buvo paliuosuoti nuo mokslo 
(žinoma tiktai tie, kurie jau neturėjo jokių 
kliūčių iš mokslo srities) ir iškeliavo sto
vyklom Amerikos Prek. ir Pram. B-vė skau
tams paskolino dvi didžiuli palapini.
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Nr. 5 SKAUTŲ AIDAS 7

Skautuose atsirado didžiausio noro pa
sidarbuoti durpyne ir jį patirinėti. Gražiomis 
dienomis skautai dirbo pačiame durpyne, 
pavaduodami darbininkus. Taip pat susipa
žino su visu durpyno įtaisymu; lentelių klo
jimu, linijos nustatymu ir t t.

Kai kurie skautai darbavosi prie trak- 
torio. Tik deja jog visų beveik laiką buvo 
blogas oras.

. Gerai apžvalgyti ežerą skautai nesuspė
jo, bet ir iš tiek pasigavo daug žinių 
ir parsinešė kupinų atsiminimų iš sto
vyklos gyvenimo.

P. Narutavičiui už tokį prielankumą 
skautams, pastarieji begalo yra dėkingi ir 
tikisi jog p. Narutavičius padės ir. toliaus 
Šiaulių skautams, jų judėjime.

Lapinas.

Vilkiukų gaujos.
(sekimas)

Sako, kad apie vilkiukų Organizaciją yra 
parašytų gražių ir įdomių knygų, bet jos 
lietuvių kalbon neišverstos. Pakol kas mums 
patieks tų knygų, teks tenkintis šiomis žinio
mis. Čia duodame svarbesnes žinias, bet 
gaujų gyvenime jų neužtenka. Tą spragą 
teks užpildyti senam vilkui. Jei jis tai tin
kamai įvykdys, tuo suįdomins vilkiukus ir 
pasieks savo tikslo.

Tikimės, kad, norį organizuoti vilkiukų 
gaujas, pasinaudos šiuo rašiniu ir duos pra
džią vilkiukų gaujoms Lietuvoje.

Vilkiukų organizacija.
Vilkiukų orgajiizacija tai naujas auklė

jantis žaidimas. Žaidime dalyvauja vaikai 
7-12 metų amžiaus.

Užsieniuos šis žaidimas gana pasek
mingai išsiplėtojo. Savo idėjomis yra tai jau
nesnioji šaka skautybės.

Tikslas šios ir antros, išauklėti stiprius 
moraliai ir fiziniai busiančius piliečius ir 
sustiprinti juose tarptautinio solidarumo 
jausmą. Tai atsiekiama nė mokyklos keliu, 
bet praktiniu auklėjimu, tarpinikaujant žai
dimui vienaip įdomiam vaikams ir vedėjui.

Kaip organizuoti vilkiukų gauja.
Surinką vaikus amžiaus 7-12 metų pasa

kykite jiems, kad tokie vaikai kitose šalyse 
sumanė įdomų žaidimą vilkiukais. Tokių 
vaikų—vilkiukų visame pasauly yra keletas 
tūkstančių ir, kad jie turi savo įstatus, 
papročius ir slaptuosius ženklus. Slaptasis 
ženklas riša vilkiukus viso pasaulio. Juo 
jie pažįsta vienas kitą. Slaptasis ženklas 
yra toks: dešinė ranka iškeliama ligi peties, 
rodomasis ir vidurinis pirštas ištiesti 
ir išskiesti, likusieji gi sudėti krūvon. 
Šiuo ženklu vilkiukas parodo vilko ausis ir 
žino kad jis gyvena pagrindiniais vilkiukų 
įstatais.

Vilkiukų įstatai.
1. Vilkiukas klauso seno vilko.

Keturkojis vilkiukas žino, kad sensa 
vilkas yra gudrus ir prityręs. Vilkiukas 
dargi senam vilkui nesant pildo jo įsaky
mus ir žino, kad tas jo darbas atneša gaujai 
naudą. Taip pat ir vaikai—vilkiukai visuo
met pildo įsakymus seno vilko, tėvų ir 
mokytojų. Pats mažiausias vilkiukas pasi
stengs išpildyti visus norus savo vyresniųjų.
2. Vilkiukas nepasiduoda pats 

sau.
Kaip ir tikriems vilkiukams, vilkiu

kams— vaikams prisieina daryti neįdomų 
ir nemalonų darbą, bet jis nepasiduoda pats 
sau, t. y. savo blogiems norams, mintims 
ir pradėtąjį darbą visuomet užbaigia.

Viso pasaulio vaikai-vilkiukai turi savo 
papročius. Štai tie papročiai.

„Vaikai vilkiukai nesivarto rytą lovoj, 
bet keliasi vos akis praplėšę. Klojasi patalą 
patys, ne kito rankomis. Prausiasi kuo 
balčiausiai, nepamiršdami nei kaklo nei ausų.

Valo dantis, nepamiršta, kad dantys yra 
vidurių draugai, stovi ir sėdi tiesiai, nesi- 
kuprodami. Nesidrovi pasiūlyti žmonėms 
savo patarnavimą. Nerūko ir negeria (svai
galų), rūkąs ir geriąs vilkiukas, jau nebe 
vilkiukas,© šakalas.

Norinčius įstoti į vilkiukų gaują pada
lykite būreliais (šeši vilkiukai). Kiekvieno 
būrelio vilkiukai klauso būrelio vyresniojo 
vilkiuko.

Kiekvienas vilkiukas nešioja ant kairio
sios rankovės virš alkūnės savo būrelio 
varsos trikampį.

7
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Vilkiukai gali būti juodi, balti, rudi 
eltoni ir k., Vyresnysis po trikampiu nešioja 
ivi žali juosteli, o jo pavaduotojas vieną. 
Cuomet vyresnysis sušunka „Balti prie ma
lęs“ visi balti bėga prie jo.

Visa vilkiukų gauja klauso seno vilko, 
aip ir vilkiukai klauso vyresniojo vilkiuko.

Vyresnysis turi žinoti, kad jeigu jis bus 
[eras vilkiukas, tai ir jo vilkiukai bus geri. 
>tai delko jis turi būti pavizdingu vilkiuku.

Jis turi stengtis gerai pildyti vilkiukų 
status ir papročius.

Vaikai, jstoją vilkiukų gaujon, laikomi 
įaujokais. Naujokas, išbuvęs gaujoj du me
tėsiu, laiko pirmuosius kvotimus.

Išlaikęs pirmuosius kvotimus, turi teisę 
lėvėti savo spalvos trikampy žvaigždutę.

PROGRAMA PIRMIEMS KVOTIMAMS.
I. Žinoti pavadinimus gimtojo krašto.— 

valstybė, jos sostinė, apskritis ir miestas, 
curiame gyvena.

II. Žinoti seno vilko, būrelio draugų 
gyvenamąsias vietas.

III. Mokėti rišti 4 mazgus: gerąjį, žvejų,
ludėjų. ir piemenų. ,

IV. Mokėti rikiuotę, verstis per galvąi 
>okti per virvę, peršokti grabę, žaisti, pašokt j 
int vienos kojos aštuonetą, mesti sviedin 
<airia ir dešine ranka taip, kad priešais 
stovintis vilkiukas galėtų sugauti, sugauti 
svedinj dešine 4 iš 6 o kaire 3 iš 6 kartų.

V. Mokėti bent 3 gimnastikos pavyz- 
ižius ir žinoti kuriam tikslui jie vartojami.

VI. Žinoti delko reikia karpyti ir valyti 
nagus, dantis ir kvėpuoti nosimi, o ne burna.

Vilkiukas, išlaikęs pirmuosius kvotimus 
duoda senam vilkui pasižadėjimą pildyti 
vilkiukų įstatus ir papročius. Duodant vilkiu
kui įžodį, visa gauja išsirikiuoja, išnešama 
vėliava, prie kurios vilkiukas duos įžodį. 
Prieš įžodį senas vilkas paaiškina vilkiukų 
įstatus ir reiškia pasitikėjimą, kad duodąs 
įžodį bus pavizdingu vilkiuku.

Vilkiukas davęs įžodį ir išbuvęs gaujoj 
4 mėnesius gali laikyti antruosius kvotimus.

Išlaikęs antruosius kvotimus turi teisę 
dėvėti spalvuotame trikampy dvi žvaigžduti.

PROGRAMA ANTRIESIEMS KVOTIMAMS.
I. Mokėti morzės signalizacija, per 

minutę siųsti 6 raides ir priimti 4 raides.

II. Rasti pasaulio šalis su pagalbažvaigž- 
džių, kompaso.

III. Mokėti kelias daineles.
IV. Padaryti kokį nors naudingą daiktą.
V. Uždegti laužą arba sukurti krosny 

ugnį, suvartojus tik du degtuku.
VI. Mokėti 8 gimnastikos pavyzdžius.
VIL Mokėti nuplauti ir užrišti įpiautą 

pirštą. Žinoti kaip pasielgti apdegus ir žinoti 
žaizdų užteršimo pavojų- i

PASTABA: Senas vilkas savo noru gal 
šias programas pakeisti.

Vilkiukų forma.
Vilkiukai dėvi tamsiai žalią bliuzę, 

trumpas mėlynas arba žalias kelnaites, koji
nes žemiau kelių, skrybėlę su geltona juos
tele ir kaklaraištę gaujos spalvos.

Jeigu tokia forma negalima gauti, galima 
ją pakeisti paprastesne.

Pasakykit, kad viso pasaulio vilkiukai 
formą brangina, ir stengias'būti švariais.

Kaip tikras vilkas valo savo vilnas, 
taip ir vaikas—vilkiukas stropiai prižiūri ir 
valo savo rūbus-

Vilkiukų saliutas.
Vilkiukai saliutuoja abiem rankom, pri

dedami išskėstus pirštus prie galvos, pavydale 
vilko ausų.

Šitaip saliutuojama tik parade ir atėjus 
sueigon vilkui.

Paprastas saliutas daromas dešine ranka 
susitikus su viršininku arba kalbant su juo. 
Pusiau — saliutas daromas tokiu pat būdu 
ranką pakėlus ligi peties. Pusiau saliutu 
sveikinas vilkiukai tarpe savęs.

Vilkiukų šventė
Gruodžio 1 diena tai žymi diena vilkiukų 

gyvenime. Tą dieną vilkiukų gaujos švenčia 
savo šventę — motinų šventę.

Tą dieną vilkiukas savo motinai už 
vargą, kuri pravalo jį auklėdama, sten
gias suteikti malonumą.

Be to rengiama vakarėlis, kur vilkiukai 
pažaidžia.

Vilkiukų sueigos.
Kuomet senas vilkas ateina sueigon’ 

vilkiukai išsirikiuoja pusračiu.
Pritūpia, nuleidžia rankas tarp kelių.
Taip sėdėdami sveikina seną vilką choru: 

„Tov... tov..., pridesim visas jėgas, tov, tov“!
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Žodi, „jėgas“ taria staigiai ir balsiai; surikę 
atsistoja ir sveikina pilnu saliutu.-

Tuomet senas vilkas sušunka:
„Gev, gev, pridėkite visas jėgas!“
Visi vilkiukai nuleidžia kariąją ranką 

ir saliutuodami sušunka: Tov, tov, pridėsim 
visas jėgas!“ nuleidžia dešinę ranka iš ramiai 
laukia tolimesnio jsakymo.

Šūkiai „gev, gev“ ir „Tov, tov“ tai yra, 
sutrumpinti sakiniai: „Geras vilkiukas seka, 
{savo elgimusi, darbais), seną vilką“ ir 
„Tokiu vilku seku ir aš vilkiukas“.

Kuomet paskirtas vilkiukų gaujos susi- 
rinkimas-sueiga, išnešama vėliava, prie kurios 
atsisėda senas vilkas vedąs pašnekesį, skaitąs 
apysakas iš gyvulių gyvenimo ir t. t.

Pirmoje sueigoje būtinai yra reikalinga 
paskaityti Kiplingo apysaką „Džunglėse,“ 

nes šis žaidimas ligi kai kurio laipsnio pa- 
duotas ta apysaka.

Gaujos sueigose apysakų skaitymą, paš
nekesį įvairinti dainavimu, žaidimais ir rankų 
darbu, piešimu, dažymu, piaustymu, gėlių ir 
augalų auklėjimu.

Savaime aišku, kad gaujos sueigų prog
rama priguli nuo seno vilko.

Jis turi stengtis, kad sueigų darbai būtų 
praktiški, laiviną vilkiuko kūno ir dvasios 
jėgas ir, be to įdomintų vilkiukus.

P. S. Tikimės, kad vilkiukų gaujos 
pasistengs apie savo veikimą parašyti „Skau
tų Aide„

Budėk! Z. B. ir G. S.
1923 m. VII m. M6 d.

Vyresniųjų Skautų stovykla.

Švariame, tvarkingame rūbe — švarus, tvarkingas kūnas, — švaria
me,tvarkingame kūne švari kilni siela. Štai ko turi siekti viso pasaulio skautai.

„Ūžiančio krioklio“ 
drąsuolis.

Lefti Karltonas stovėjo ant mažos gelž- 
kelio stoties platformos ir prisispaudęs iš
blyškusiu veidu prie lango telegrafo rašti
nės atydžiai klausėsi aparato telegrafavimui

Sfaiga jis nusišipsojo ii jo lūpos suju
do: jis suprato ir perskaitė tai, ką telegra
fo aparatas išmušė... Tris mėnesius tam at
gal. jis palaidojo savo tėvą—vienintelį arti
mą žmogų, kurį jis turėjo pasaulyje. Ir pa
silikęs dabar visai vienas, Lefti Karltonas 
dėjo visas pastangas, kad 'ką nors išmokti- 
ir tuo būdu galėtų užsidirbti sau duonos 
kąsnelį.

Taip energingai besidarbuodamas Letif 
įgavo net ypatingos, nuo kai kurių asmenų

—Sveikas Lefti!—tarė duodamas jam 
ranką Mileris

Timlero gelžkelio stoties simpatijos. Vienas 
iš jų, tai buvo augštas, sudžiūvęs telegrafis
tas, Tedas Mileris, kuris jau mėnuo, kaip 
padėjo mokintis Lefti telegrafiniam darbui.

Ir dabar, štai pamatęs jį bemirkant ant 
platformos, Mileris priėjo prie lango ir pa
barškinęs per stiklą liepė berniukui įeiti 
vidun. Vos išgirdo šį pakvietimą Lefti, kaip 
tuoj iš kaž kur išlindo jo ilgakojis šunelis 
rudos spalvos ir, pribėgęs prie savo šeimi
ninko, linksmai sulojo.

—Einam, Auksospalvi,—tarė Lefti. Už
girdęs savo vardą, šuo žvilgterėjo savo iš
mintingom akim į Lefti ir nusekė paskui 
savo šeimininką į raštinę. Mileris meiliai 
nusišypsojo, pamatęs juos abu įeinant į raš
tinę.

—Džiaugiuos pamatęs tavę. Delko gi 
tu Stovėjai visą laiką ant lauko ir šlapai?

9
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Visumet įeik p4s mane kuomet būsi. Bet 
Kas čia tokio?

Mileris parodė ant ženklelio, prisegto 
ant kairios rankovės.

—A, tai mano skauto ženklas. Aš iš
laikiau pirmus bandymus, kaip tik prieš tai, 
kuomet mirė mano tėvas ir šiandien šit ga
vau ženklelį. Aš maniau, kad jie mane dau-. 
giau nepaliks draugovėj, bet visgi paliko ir 
beto pareiškė, jog norį man net padėti, bet 
aš turiu jau penkioliką metų ir galiu pats 
sau užsidirbt. Ponia Patrikienė irgi labai 
gera del manęs. Ji sako, kad aš galiu pas 
ją gyventi, kaip ir pirmiau ir vaikščioti mo
kyklon. Bet aš nenoriu. Aš jau didelis ir 
turiu patsai užsidirbti sau duoną.

Mileris suprato jį. Jis buvo praktiškas 
žmogus.

—Sėskis čionai, aš pasistebėsiu, kaip tu 
telegrafuoji—tarė jis—Aš pažiūrėsiu, dirbai 
tu, ar ne ant seno aparato, kurį aš tau da
viau. Džiaugsmo išreišką nušvietė berniuko 
veidą ir jis greitai sėdo prie stalo ant ku
rio stovėjo atsarginis aparatas.

Jo ranka pradėjo dirbti. Tilėjęs iki šio 
laiko aparatas pradėjo veikti ir išmušinėti 
aiškius taškus ir brūkšnius.

—Gerai,—sušuko Mileris—Tęsk taip ir 
toliau tokioj kripty savo darbą, o aš tikiuos 

kad iš tavęs tikrai išeis, pirmarūšis telegra
fistas.

Kai tik atvažiuos mūsų viršininkas, tai 
būtinai pakalbėsiu apie tave. O dabar gal 
nori truputį pasipraktikuoti?

Berniukas pažiūrėjo ant stoties laikro
džio. Buvo penkios valandos.

—Aš, tai su mielu noru,—nedrąsiai at
sakė jis,—bet man šešiomis valandomis rei
kia būti p. Beno fermoj. Aš girdėjau, kad 
Džonui Benui reikalingas berniukas išnešio
jimui rytais pieno, tai aš manau, kad tokį 
darbą galėsiu drąsiai atlikti.

—Bet tu truputį palauktume! Lefti. Lie
tus pradeda vėl lašuoti.

—Iki dvaro dvi myli (anglų). Jeigu pa
laukti, galiu pasivėluot. Nesirūpinkit ponas 
Mileris, man lietus nebaisus.

Einam, Auksospalvi! Ir atsisveikinęs su 
p. Milerių išėjo.

Minute vėliaus ponas Mileris stovėjo 
prie lango ir žiūrėjo, kaip jaunas berniukas 
pamažu tolinosi vingiuotu jakeliu, • kuris 
vede žemyn į lygumą.

—Nelaimingas vaikelis,—pusbalsiai ta
rė pašto agentas,— nei tėvo nei motinos, vie
nas vienintelis ant šio margo pasaulio.

(Dar bus)

FIZINIS AUKLĖJIMAS.

Karolis Dineika.

Sportininkų lūkesiai.
(Skiriu P. Savukaitytei)

Per jėgą ir grožį sustiprinkim šalį — 
Atgausime sielą kūrybos valia!
Mūs! Lietuva brangi pražūti negali,— 
Turės sutrupėt nuožmaus priešo galia!

Štai saulė nušvito ir pergalę švenčia, 
Jaunuoliams skaistiems ji dėkoja karštai. 
Ir džiaugias Tėvynė! nors daug ji 

dar kenčia,
Vilnijos ji ilgis... Atgaukime ją! 

Pavasario gaivus vėjelis sušilo...
Sparčiai žengia tauta kultūros keliais,—

Už ateitį šviesią visi jau sukilo...
Ir būsim laimingi, kaip saulės vaikai!

1923. VIII. 21 d. y
Šiauliai.

K. Dineika ir P. Savukaitytė.

Atletinės ripkos judesių 
imitacija.

i
Iš pusės sukinio dešinėn

Viens, dešinė koja įtūpstas atgal, liemenį 
pasukti dešinėn (liemuo sudaro tie
sią liniją su kairiąja koja). Dešinė
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ranka aukščiau peties ir įlenkta al- 
. kūnėje į viršų, (delnas į vidų aukš

čiau galvos), o kairė ranka sulenkta 
alkūnėje į save ties krūtine (delnas 
prieš dešinį petį).

2, 3, 4—pauza.

II
Viens, įtūpstas į kairę koją, ištiesiant dešinę, 

liemuo pirmyn kairėn (nugara tie
siai); dešinioji ranka tiesiai 45° že
myn, kairoji lygiagreičiai dešiniajai 

> 2, 3, 4—pauza.

III
Viens, klauptis dešiniuoju keliu, tiesios 

rankos nuleistos žemyn ties kairios 
kojos pirštais.

2, 3, 4—pauza.
IV

Viens, atsistoti įtūpstas atgal į dešinę 
koją, kairė koja tiesi ir liečia žemę 
pirš ais. Kairė ranka šonais 45° 
aukštyn, dešinioji sulenkta alkūnėje 
(kumštis ties petimi).

,2, 3, 4—pauza.
V

Viens, Didelis žingsnis pirmyn (už kairio
sios kojoo) dešine koja, įtūpstas į 
dešiniąją koją, dešinė ranka kum
šty šonais, kairė ranka taipogi kum
šty aigal 45° žemyn.

VI
2, 3, 4—pauza.

Viens, į padėtį ramiai, pristatant dešinę koją.
2, 3, 4—pauza,

Skautiški žaidimai.
Iš pašnekesio pasaulio skautų Šefo ištrauka iš 

„Le Scout“ 3 Nr.
Birmanų skautai turi kelius gerus žai

dimus, vienas iš jų: „Chin-loong“: Skiltis 
atsistoja į ratą, tarp skautų lieka tarpeklis 
dviejų metrų. Sviedinys, galima futbolą, 
metamas nuo vieno žaidėjo kitam. Parduo
dant sviedinį kojomis tokių būdu, kad 
sekantis žaidėjas galėtų futbolą pagauti, ne
duodant jam žemės pasiekti, naudojantis 
kojomis, galva, bet ne rankom. Kiekviena 

skiltis žaidžia 5 minutes. Skiltis, kuri dau
giausiai duos sviediniui paliesti žemę, skai
tosi pralaimėjusi.

Kitas žaidimas vadinasi „Maung—ma- 
ung“ Viena skiltis atsisėda raita ant kitos, 
kiekvienas arklys su savo raiteliu užima tam 
tikrą vietą bendram rate, aplink kiekvieną 
arklį daromas mažas ratelis, futbolas, 
geriausia nedidelis, metamas nuo vieno rai
telio kitam, kuris pagauna ir permeta sekan
čiam raiteliui.

Jeigu sviedinys apeis pilną ratą, tai 
visi raiteliai pereina ant vieno ratelio to
liau. Bet laike šio permetimo arkliai, neri
mauja, bet negali išeiti iš savo ratelio. Jie 
gali šokinėti ir ką nori daryti, kad neduoti 
raiteliui pagauti sviedinį. Sviediniui pasie
kus žemę raiteliai su arkliais mainosi 
rolėmis.

Didžiulė skautų sporto šventė 
Šiauliuose.

1923 m rugpiūčio 15 d Šiauliuose, pa
rodos aikštėje, įvyko didelė skautų sporto 
šventė. Šventėje dalyvavo 3 organizacijos: 
Skautų „Vytauto“ skyrius, „Šaulių“ ir „Sa- 
kalaičių“ sporto organizacijos. Iš viso apie 
60 asmenų. Programa buvo įvairi.

Dėka p. Dineikai vadovaujant, publi
kai nuobodauti neprisiėjo.

Prie šventės dar buvo prisidėję ir žy
miai pasidarbavę p-lė Savukaitytė ir Švieti
mo M-jos fizinio auklėjimo instruktorius 
p. Janušauskas.

4 vai p. p. visos organizacijos išsiri
kiavusios į vieną eilę, griežiant orkestrui, 
nužingsniavo į aikštę. Sportininkus pasiti
ko ir pasveikino Š. miesto burmistras 
p. Ubeika. Po to, sveikino p. Janušauskas, 
pabrėždamas savo kalboj pilną pasitikėjimą 
Šiaulių sportininkams, kad jie ir toliaus 
kels Šiauliuose kūno kultūrą Po pasvei
kinimų buvo demonstruojama paidagoginė 
gimnastika. Publikai buvo parodyta įvairūs 
pratimai ir paaiškinta, kokiai kūno daliai 
jie yra reikalingi. Vėliaus mankšta su vė
liavėlėmis ir be. Be to skautai atskirai 
nuo visų prademonstravo savo mankštą.
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P-lei Savukaitytei vadovaujant, mergaitės 
parodė du plastiniu dalyku „Malda“ ir „Gė
lės“. Estetinis įspūdis buvo be galo geras. 
Publika gausiai plojo. Tuo baigėsi I daljs.

Antroj dalyj buvo lengvosios atletikos 
rungtynės: 60 mt. bėgimo, disko ir jėties 
mėtymai. Dalyvavo aktyvių ir junorių grupės.

Po leng. atl. rungtynių sekė žaislų 
rungtynės: krepšiasvydį žaidė „Vytautiečiai“ 
ir „Sakaliečiaį“; rezultatai 2:0 („Vytautiečių“ 
naudai).

Po šitų rungtynių ėjo įvairūs bendri 
žaidimai; ripka, kerėbla, lazdų rungtynės, 
estafetė ir tt. Labai suįdomavo publiką vir
vės traukimas. Su plona virve traukė 8 
mergaitės ir 6 vyrai, laimėjo mergaitės. Be 
to buvo daug dar įvairių dalykų. Bematant 
pradėjo temti.

Sportinė programa buvo užbaigta ir 
prasidėjo kalbos.

Nuo skautų „Vytauto“ skyriaus kalbėjo 
pirm. II. Stanevičius, vėliaus p. Kar. Dinei
ka ir užbaigai viso miesto vardu kalbėjo 
p. Ubeika.

Savo reikšmingoje kalboje p. Ubeika 
patėmijo, jog ir dar lauksią Šiaulių visuo
menė pasirodančių šioj aikštėj Šiaulių spor
tininkų, ir jei nešįmet, tai kitą pavasarį.

Keliais šūkiais „valio“ ir orkestrui ly
dint sportininkų eilės programa buvo už
baigta. •

Lėtai skirstėsi publika, lyg dar norė
dama ką nors pamatyti, laukdami, gal dar 
ką nors parodys...

Vakare miesto sodne buvo didelė skau
tų gegužinė.

Miesto Valdyba tą vakarą skautams 
pavedė sodu naudotis dykai, su sąlyga, 
reikalui ištikus, ar tai pagražinimui sodo, 
ar ką kitą skautai Miesto Valdybai 'padės.

Skautai jau senai laukia tos progos, 
kuomet galėtų nors kuo patarnauti Miesto 
Valdybai.

Vakare susirinkę sportininkai sode į 
ratą, kartu su p. Kar. Dineika padainavo 
kelias gražias, tautiškas daineles.

Visi atsilankiusieji buvo užganėdinti.
Užsibaigė viskas pasekmingai. Mato

mai Šiaulių skautai žengia pirmyn, stengiasi 
užindomaut visuomene skautų veikimu, 
įdomu žinoti, ar kitų miestų skautai veikia 
ką nors panašaus, ar ne? Laikas būtų 
atsiliepti!

____________________ S: P. T.
Leidžia—Vyriausias Skautų Štabas.

Redaktorius'. Ig: Tamošauskas.

>6 »

| Skaitykite ir platinkite I 
|vienintėlį Lietuvoje skautųg 

laikraštį
| „SKAUTU AIDĄ“ j 

| „Skautų Aido“ prenumerata iki Naujų Metų | 
g t. y. 3 mėn.—75 cent. Atskiro Nr. kaina—25 cent. ’ 1
iRedakcijos ir Admin, antrašas Šiauliai Dvaro g. (kareivinšs)f •T;

Savičio ir Šumkauskio spaustuvė. Šiauliai.
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