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Gruodžio mėnesio pirmai dienai.
Motutė.

Didžiausias šiame pasaulyje 
turtas jaunoliui — tėvų, o ypač 
motinos, meilė . . .

Tu buvai mažas, silpnas, be
jėgis . . . Motutė tave mai
tino, saugojo, ant savo nuo 
darbo nuvargusių rankų nešiojo, 
ašaromis tau kojas mazgojo, 
pūslėta ranka glostė tavo gal
velę, tave glamonėjo, del tavęs 
vargo ir naktis nemiegojo; bet 
tave mylėjo labiau už viską pa
sauly, taip mylėjo, kaip niekas 
tavęs per visą tavo gyvenimą 
nemylėjo ir nemylės. Ji, tave 
lopšyje supdama, lopšinę dai
navo, paūgėjus tave išmokino 
tėvų kalbos, pasaką sekdama 
vystė tavo vaidentuvę.

Motinos meilė — gyvybė. 
Motinos meilė saugojo tavo 
pirmuosius silpnučius žings
nius. Po motinos sparnu tu 
augai stiprėjai . . . Motina vedė 
tave meilės, šviesos ir doros 
takais, ruošė tave gyveniman

ir, išleisdama iš po savo spar
no į platųjį pasaulį, ji tave pa
lydėjo palaiminimu ir malda.

Gyvendamas tu viską rasi, 
rasi blogą ir gerą, bet Moti
nos meilės niekur nerasi!

Todėl gyvendamas turėk Mo
tinos paveikslą sieloje ir akyse; 
Ji — tavo geroji Dvasia, Ji — 
Angelas Sargas! Tik nebe
turėdamas prie šalies Motinos 
pajusi, kas Ji tau buvo, ir Jos 
atminimas bus — praeitos lai
mės ir džiaugsmo atminimas.

Skautams Gruodžio pirma 
diena — Motinos diena.

Skaute, pasirūpink tą dieną 
savo augintojai motinėlei su
teikti ypatingo smagumo, pra
džiugink ją, atlygink už meilę 
meile.

Už didelę ir šventą Motinos . 
meilę tu neįstengsi atsilyginti 
— jai nėra lygios brangeny
bės, bet tu padaryk taip, kad 
tavo Motina nors tą dieną būtų 
linksma ir laiminga. Sk.

L<

iš draugiškos Korespondencijos.
III Apie drąsą.

. . Nesuprantu to savo pusbrolio: 
iš vienos pusės, būdamas paprastas eilinis 
pėstininkas, rodė tiek drąsos ir pasiry
žimo ginti tėvynę nuo lenkų ties Giedrai
čiais, kad nustebino visą savo pulką, gavo 
garbingą atsižymėjimą ir greit tapo pakeltas 
į puskarininkus; iš kitos vėl pusės, rodosi 
jis man tesiog bejėgis ir nenuoseklus, ne

galėdamas nusikratyti lenkutę iš Širvintų, 
kuri taip sugebėjo apsukti jam galvą, kad 
pasibaigus baro sargybai net grižo su ja 
į mūsų tėviškę; vėl stebina mane tas faktas 
del ko jis taip vaikiškai pasiduoda, draugų 
įkalbinėjamas išgerti „snapso“, nors pir
miau, kiek žinau, nebuvo jis linkęs Bakchui 
tarnauti!
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Artas mano pusbrolis iš tikrųjų yra drąsus?
— „Bravo, Drauguži, kad pakėlei šitų 

klausimų apie tikrųjų drųsų. Bet, gal, ne 
Tau, o tam Tavo nenuosekliam pusbro
liui turime padėkoti, kad jis savo pa
vyzdžiu paskatino mus susidomėti, kame 
glūdi drųsa ir kaip jb reiškiasi.

Yra, mat, drųsa kumščio ir drųsa 
valios, dvasios. Tavo giminaitis kaip tik 
pareiškė daug fizinės, kumščio drųsos, 
išpėręs kaili .eligovskio gaujai, bet pasi
rodė nulis dvasios srity, nesugebėjęs drų- 
siai atstumti nuo savęs priešų besikėsi
nančių pavergti jo sielų. Ir štai, „Želi
govskio pataikūnė“ (kaip tu ja pakrikštijai) 
pavergė mūsų karžygį, lyg ana Dalilė 
stipruolį Samsonų.

Bet to, kaip sakei, esi susirūpinęs, 
kad jis, tur būt, iš jos, yra įgijęs kažkokios 
keistos nesveikatos, — dar daugiau pa
aiškės, kad trūkstant dvasios drųsos ir 
riteriškumo galima netekti net ir fizinių 
jėgų. Todėl tikroji drųsa, arba stiprybė, 
katalikų etikoje yra lyg vainikas pagrin
dinėms, arba kardfnalėms, dorybėms.

Tos pastarosios paprastai eina tokia 
eile: išmintis .(sumanumas), teisingumas, 
susilaikymas ir stiprybė (drųsa). Kaip 
namų nepastatysi be pamato, taip tikro, 
tvirto, rimto gyvenimo nesudarysi be tų 
keturių kertinių dvasinių akmenų, taigi ir 
be stiprybės — drųsos. Todėl privalome 
imti drųsų ne tik kaipo praeinančių aistrų, 
kuri tuo tik pavojingu momentu gali kilti, 
užsidegti, bet pavojui nesilpnėjant arba net 
stiprėjant tokia aistringa drųsa, lyg šiaudų 
ugnis, greit perdega, nusileidžia, pasiduoda 
pavojui. Ne, stipri drųsa būtinai turi iš
sivystyti į nuolatinę dorovę, kuri, vado
vaujama išmintingumo, sumanymo, parodo 
didelio patvarumo ir dvasinės jėgos fizinia
me ir moraliame pavojuje. Drųsa įgyja 
sau akstino ir jėgos meilėje ir atsidavime 
kilniam dalykui arba idėjai, kuri gali pa
kelti žmonijų.

Jeigu visiems drųsa yra reikalinga 
gyvenime, tai jau skautams yra ji būtina, 
kad jie netaptų kažkokie „lepšės“, pisi- 
mistai, lyg maži vaikai nusiskundžių: 
„mama, man skauda“.

Todėl kūno ir dvasios grūdijimas 
fizinių ir dvasinių pratimų pavidale yra 
labai gerbiamas, kaipo priemonė išmėginti 
keliui į tikrųjų drųsų. Mžn.

Lietuvos Skautų Asociacijos
Vyriausio Štabo Įsakymas.

Nuorašas.
21 Nr.

Kaunas, 1923 m. Spalių mėn. 30 d.
1 §•

Skiltininkų Tamošauskų Ignų už 
tinkamų darbuotę redaguojant „Skautų 
Aidų“ ir už gerų vedimų draugovės, pa
keliu į paskautininko laipsnį.

(pas.) Vyriausias Skautininkas
Vyriausio Stabo Viršininkas:

šenbergas.
Originalui atatinka 

Sekretoris adjutantas:
K. Grigaitis.

Lietuvos Skautų Asociacijos 
Vyriausias Skautų Štabas.

Nuorašas.
Aplinkraštis N. 8.

Kaunas, 1923 m. lapkričio mėn. 10 diena.
Lietuvos Skautų Paspirties Draugijos 

Tarybai užtvirtinus skelbiu naujai priimtų 
laipsnių programų, kurios minimumo 
kvočiant skautus privaloma laikytis.

III-j o laipsnio:
Kad galėtų tapti skautu, kandidatas 

po dviejų mėnesių nuo įstojimo organizaci- 
jon laiko kvotimus. Tam reikia: 1. Su
prasti skauto įžodis. 2. Įstatai. 3. Įsakimai. 
4. Papročiai. 5. Atsakyti į klausimų „kas 
tai yra skautas“. 6. Žinoti skautų šūkis 
„budėk“. 7. Nupaišyti Skautų organizaci
jos ženklelis, paaiškinti šūkio ir ženklelio 
prasmė. 8. Žinoti Skautijos įkūrėjas ir 
visų skautų šefas, Lietuvos skautų šefas 
ir Vyriausias skautininkas. 9. Žinoti sekan
tieji antrašai: vietinio tunto, draugovės 
būklo, artimiausio gydytojo, vaistinės, mili
cijos nuovados. 10. Žinoti skautų ženklas 
svastika ir skautų uniforma. 11. Mokėti 
Lietuvių tautinis ir skautų himnai. 12. Mo
kėti rišti ir žinoti, kam vartojami sekantieji 
mazgai: gerasis, piemenų, vėliavos pa
kėlimo, slankiojančia kilpa, mirties kilpa.
13. Žinoti sekantieji kelionės ženklai: šiuo 
keliu eik, šiuo keliu neik, paslėptas laiškas, 
aš nuėjau namo, lauk manęs čia, parašas.
14. Žinoti sekantieji švilpesiai: domė, pa-
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4 Skautų Aidas Nr. 8

vojus, sueiga, pirmyn; skiltininkai prie 
manęs! skautininkai, prie manęs! 15. Mo
kėti vykdyti pradžios rikiuotė.

II - j o laipsnio:
Skautas po 4 mėn. davęs įžodį gali 

aikyti kvotimus į II-jį laipsnį. Tam reika- 
inga žinoti:
1. Pirmoji pagalba, a) Apsaugojimas 

žaizdų nuo užkrėtimo, jų tvarstimas, 
kraujo stabdimas; b) apalpimas, pa- 
springimas, nuodingi sužeidimai, kaulo 
perlūžimas, apdegimas, sušalimas, 
skęstančio gelbėjimas ir elektros nu
trenkiamas; c) dirbtinas alsavimas, neš
tuvų parengimas ir sužeistųjų per
nešimas.

2. Morzės signalizacija: siųsti 16 ir pri- 
jimti 12 raidžių per minutę.

3. Mokėti surasti pasaulio šalys kom- 
posu, laikrodžiu, žvaigždėmis ir kitais 
gamtos pažymiais.

4. Kimo žaidimas: iš 24 daiktų atsiminti 16.
5. Skautų sutartieji (Kelionės ženklai, 

švilpesiai).
6. Mokėti išmatuoti aukštis, plotis, srovės 

greitumas iš akies ir geometrijos būdais.
7. Pereiti skautų žingsniu 1 km. per 8 min.
8. Sukurti laužas dviem degtukais ir iš

virti pietus dviejų patiekalų.
9. Mokėti nuplaukti metrų skaičius, ata

tinkamas plaukėjo metų skaičiui.
10. Mokėti nukirsti medis skersmens ne 

mažiau 12 cn.
11. Padaryti modelis vieno stovyklos į- 

taisimo.
12. Žinoti 15 lazdos vartojimo būdų.
13. Mokėti lopyti rūbai.
14. Turėti uždirbti 3 litai.
15. Žinoti Lietuvos skautų sąjungos (Aso

ciacijos) sutvarkimo būdas.
I-jo laipsnio:

Ne ankščiau 8 mėn. davus įžodį ir ne 
mažiau trijų parų prabuvęs iškiloj, skautas 
gali laikyti kvotimus į I laipsnį. Tam 
reikalinga: I. turėti savo triūsu uždirbtus 
7 litus.

II. Žinoti Pirmoji pagalba:
a) ledui įlūžus, arkliui įsibėgėjus, 

nusinuodijus, pasikorus, susipažinti su 

vaistinėle, atskirti išnėrimą nuo nu- 
lužimo, užgavimas, ligonių prižiūrė
jimas, kaip apseiti laike gaisro, iš
traukti iš šulinio, apsiėjimas su ligo- 
nimi sergančiu limpama liga, mokėti 
bandažuoti, kompresai, apseiti su voti
mis, prislėgimas.

III. Morzės signalizacija, siųsti 27 ir pri
imti 20 raidžių per minutę.

IV. Elementarinės žinios iš topografijos, 
maršrutinė kroki 3 klm.,akies nuotrauka
2 klm., radiusu ir maštabinė nuo
trauka ne smulkesnė 1 : 10000, mo
kėti naudotis ir skaityti žemėlapis.

V. Persikėlimas per upę keltu, padaryti 
tiltą 5 mtr., padaryti lapinė, žinoti
3 būdus laužo kūrenimui, iškepti duona.

VI. Įspėti atstumas iki 1500 žingsnių su 
klaida 2O°/o, plotis, augštis, skaičius, 
laiko ilgis.

VII. Užmerkus akis rišti mazgai: žvejų, 
policijos, potobulinta mirties kilpa, jūrų 
kilpa, palapinės, sutrumpinimo ir 
markė.

VIII. Pėdsakų ieškojimas, slėpimas.
IX. Valstybinių ir visuomeninių įstaigų 

antrašai.
X. Žinoti skautų judėjimai vilkiukių or

ganizacijų.
XI. Žinoti gelžkeliai atstumu nuo gyve

namos vietos 40 klm., plentu 25 klm. 
keliai 10 klm.

XII. Savoapylininkės gyvenamosios vietos 
istorija.

XIII. Mokėti valdyti laivą ir vienam nu
plaukti ten ir atgal 5 kilm. arba dvi
račiu po 25 klm. arba raitam po 
10 klm.

XIV. Priruošti skautus į 3 laipsnį.
XV. Žinoti, kaip apseiti su šaunomu ginklu.

(pas.) Vyriausias Skautininkas 
Vyriausio Štabo Viršininkas:

šenbergas.
Originalui atatinka 

Sekretoris adjutantas:
K. Grigaitis.
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SKAUTAI UŽSIENY.
— Prancūzija. Liepos mėn. Lione 

Kongresan buvo susirinkę apie 125 skau
tininkų, Eclaireur Unioniste.

— Liepos pabaigoje pradės veikti pirma 
prancūzų skautininkų mokomoji stovykla, 
pilyje (Cappy) netoli Vernesios, ką pa
rūpino Amerikoniškas komitetas. Stovy
kla išskaityta 20-skautininkų kandidatų, 
instruktoriams teoretikams ir praktikams 
dviejų organizacijų: Eclaireur Unioniste 
ir Eclaireur de France.
— Liepos 13 d. Liono gelžkelio stotyje 

viena ponia bųtųnebesuskubuspakliūti įtrau
ki nį, jei ne skautas, kuris panešė jos ba
gažų ir, radęs vietos, įsodino jų traukinin 
ir maloniai atsisveikino, atsisakęs priimti 
bent kų ir net savo vardų pasakyti. Nuo 
tos dienos ta ponia, kuri pati turėjo sūnų 
skautų, didžiuojasi tuo ir ieško to skauto, 
kad dar sykį jam padėkotų.

— Rio Grande doNorto. 5skau
tai šios mažos šalies, Rio Grande do 
Norto, pribuvo į Rio de Janairo, atlikę ke
lionę pėsčia, virš 5000 kilom, per miškus, 
lygumas, upes ir t. t. Išvyko jie sausio 
14 d. iš Natai (Rio Grande do Norto so
stinės), kelyje matė indijonų — kai ku
riuos jų civilizuotus, taip pat ir laukinius. 
Jie išeis į miestų Sao Paulo aplankyti 
skautų asociacijos. Jų sveikata ir dvasia 
labai gera. Kelionės išlaidas apmoka Rio 
Grande do Norto valstybė.

— Švedija. Tarptautinėj olimpiadoj 
Gotheburge Švedų skautai suorganizavo 
Jamborę nuo 5—15 liepos į kurį buvo 
pakviesta daug kitų šalių skautų. Anglijos 
Boy Scouts Association nusiuntė atstovais 
21 Nevcastle dragovę.

— Šveicarija. Šveicarijos skautai 
surinko ir pasiuntė Mažosios Azijos skau

tams, atsidūrusiems sunkioj padėty, pa
šalpos pinigais 4669,50 frankų, 580 kg. 
produktų ir rūbų. Daugiausia pasidarbavo 
Genevos skautai.
— 11 tarptautinis kongresas įvyko Gene- 

voje nuo VIII. 28 d. iki IX. 3 d. m. Šiais 
metais tarptautinis skautų Biuras turėjo 
atstovu Majorų W. de Bonstetten, Švei
carijos Skautų oefų, ir p. Lient Colan 
W. Borel Genevoj skautams remti drau
gijos pirmininkų.

— Lukše m burga s. Laike ben
dros skautų stovyklos Luksemburgo, Bel
gijos ir Italijos p. ministerial prikabino 
prie stovyklos vėliavos abiejų šalių Rau
donojo Kryžiaus medalius, kaipo padėkų 
už skautų darbuotę laike karo — padedant 
sužeistiems, gyventojams ir belaisviams.

— H o 1 a n d i j a. Holandijos kara
lienės jubilejaus diena VII-17 d. Apeldoorke 
1500 skautų buvo inspektuoti pačiai kara
lienei. Lordas Komptonas atstovavo tarp
tautinį skautų Biurų.

Skautai Lietuvoj.
Šiauliai. XIII-oj dr-vėj įvyko kaiku- 

rios permainos pareigose. Pask. Baniulis 
pasiliosuodamas nuo pareigir paliko savo 
vietoj: dr-ku II. Stanevičių ir adjutantu 
Kazį Laucių.

Draugovės korespondentu išriktas Kar
kalas Stepas. XIII koresp. K-Ias.

— 20 lapkričio, gimnazijos salėj, įvyko 
XIII ir XIV skautų (čių) dr-vių bendra 
sueiga.

Per sueigų buvo atvykęs Šiaulių 
V. Gimnazijos vice-direktorius p. A. Petraitis, 
kuris papasakojo apie skautybę ir Ame
rikos skautų judėjimų.
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Palinkėjo mums, skautams, dirbti ir 
siekti savo tikslo, eiti teisybės takais, traukti 
skautybėn daugiau jaunuolių ir plėšt tą 
idėją visur ir visuomet.

p. Pietraitis išsireiškė, labai esąs nu
džiugęs, kad Šiaulių Vai. Gimnazijoj yra 
skautų būrelis.

Tatai susilaukėm dar vieno sau už
tarėjo.

Abi draugovi labai dėkingos p. A. Pe
traičiui ir tikisi ateity, kad p. Pietraitis ir 
toliau padės Šiaulių skautams jų darbe.

A. SI.

Skautų paroda.
Sužinojęs, kad XVII draugovė suruošė 

parodą, nutariau nueiti jos pasižiūrėti. Pa
rodos atidarymas įvyko rugsėjo 29 dieną 
18 vai. vak.

Įėjus į parodos kambarį visų pirma 
metasi į akis kybanti sienoje draugovės 
vėliava, po kuria kabėjo ant poperio iš
rašyti skautų įstatai, o jų šonuose skilties 
vėllavutės. Virš vėliavos pakabintas Ba- 
den-Powell’io paveikslas. Abipus vėliavos 
stovėjo du skautu su lazdomis.

Kertėj, prie durų, buvo pastatyta bre
zentinė palapinė. Palapinėj gali tilpti 4—5 
skautai. Kitoj kertėj stovi fotografijos 
aparatas, vieno skauto dirbtas. Kiek to
liau kelios fotografijos vidutinio darbo. 
Pasirodo, kad tai minėto aparato nuo
traukos. Pirmosios fotografijos nekokios, 
kitos vidutiniai padarytos. Virš aparato, 
lentynoje stovi keletas iš medžio peiliu iš
pjaustytų stovylėlių ir iš molio nulipdytas 
Baden-Powell’io bareljefas. Šaly aparato, 
ant staliuko, pastatytas tunelio modelis. 
Man bežiūrint priėjo skautas ir uždegė 
jame elektrinę lemputę, kuri buvo prie tu
nelio sienos pritaisyta. Prisiminė tuojau 
Kauno tunelis. Bet viskas pasauly nusi
bosta, nusibodo ir man vietoj rioksotl prie 
tunelio. Bent kiek toliau stovi didelė lenta, 
kurioje nuo įvairios skautų literatūros 
viršelių net mirga akyse: balta, raudona, 
žalia, mėlyna ir vėl raudona, mėlyna ir 1.1. 
Tai skautų literatūra. Deja, ne mūsų! Tik 
„Skautų Aido“ ir „Skauto“ po vieną nu
merėlį. Daugiau prancūzų, anglų, belgų 
ir kitų organai. Toliau staliukas, ant jo 
įvairaus didumo programos. Programų 

piešiniai visi iš skautų gyvenimo. Gana 
įdomūs.

Toliau prikabinėta visokių skautiškų 
įrankių: lopetukės, kirvukai, žibintuvas, 
skautiškas maišas, ietis ir kiti. Dar ant 
kito staliuko išdėstyta įvairių Lietuvos 
pašto ženklų: yra jau retų, yra ir dabar
tinių.

Apėjęs kambarį pakraščiais, pasukau 
į jo vidurį. Ten ant vieno staliuko buvo 
modelis gelžkelio tilto Kazlų-Rūdos ruožo. 
Modelis, mano išmanymu, tikrai puikiai 
padarytas. Po tiltu upė, kurioje laiveliu 
plaukia lokys.

Ant kito staliuko rinkinys samanų, 
surinktų keliose iškilose iš Kauno apylin
kių, ir keli palapinių modeliai. Buvo dar 
vienas staliukas su tilto modeliu ir dar 
kažin kuo, bet mano nuvargintoje vaiz
duotėje jau mažus bepaliko pėdsakus.

Būčiau jau gal ir nebepastebėjęs, jei 
nebūtų metęsį akysna vienas įdomus daly
kas: tai sudedamoji kėdė; padaryta iš 
pailgų, nedidelių medžio gabalėlių. Buvo 
dar gan daug įvairių fotografijų, paveikslų, 
atviručių iškabinėtų visose sienose, bet jie 
nebetraukė įspūdžių prisigėrusio skauto: jei 
ne du skautų skydu, aplipdytu skilties spal
vomis, ir ant jų skilties siluetai — Vėbras 
ir lapė, tai į tuos mažmožius gal ir ne
būčiau nė pažvelgęs.

Man paroda patiko: ji nebuvo didelė, 
bet įdomi-ypatingai skautams.

Mums reikėtų daugiau kreipti domės 
į tokias parodas.

Kiekviena draugovė turėtų bent vieną 
kartą metuose, tinkamiausiai šv. Jurgio 
dieną, suruošti parodą.

Skili. Z. Blynas. 
Kaunas, 1923 m. X. 8 d.
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FIZINIS AUKLĖJIMAS.
OOCOOQOOOOŪOOOOOOQOOOOOOOOOCnCXXXXOOOOOCOOCCOOOOOOOCCOCCraOOOCOOOOODOOOOOOOOOOCOOOOOŪOOOOCXXOOC»300^

Žiemos Sezono angoj.
Ruduo merdėja. Greit įsivyraus rau- 

donveidė žiemužė. Štai neužsigrūdiję va
sarų šaltais apsitrynimais jau ir nūn turi 
„šiltais“ rūbais dangstytis. Tik žvalūs 
sportininkai (ės) dar vaikščioja nedeng
tomis galvomis, be kaliošų ir rudens rūbais. 
Na, jiems (oms) nebaisi ir žiema! Jei jau 
sakoma, kad žmogus turi valdyti gamtą, 
tai sportininkai mažiausia tepriklauso oro 
atmainoms ir žiemą lengviausiai prisitaiko 
prie šalčio.

Taigi, būdami žiemos sezono angoj, 
turime progos pagalvoti: ar tinkamai su
naudojome poilsio valandas kūnui grūdinti 
ir stiprinti, kad sveikam kūne tarpių sveikas 
protas. Jei kas pražiopsojo vasarą, nesi- 
grūdino vandens, oro ir saulės naudinga 
įtaka, tai tam teks gana dažnai gailėtis. 
Suglebęs kūnas labai opus šalčiui ir žiemos 
nepato'gumarns. Bet nėra ko per daug 
nusiminti. Geriau vėliau, negu niekumet! 
Visi rengkimės žiemos sportui!

Pirmas rūpestis, tai čiuožyklos įren
gimas ir pačiūžų, megstukų ir tinkamų 
batukų įsigijimas. Lietuvos Gimnastikos ir 
Sporto Federacija rūpinasi urmu tas reik- 
menas užsipirkti užsieny, kad galėtų mūsų 
sportininkai jomis naudotis labiau priei
nama kaina. Apie tai suinterisuotieji gali 
rasti žinių žurnale „Jėga ir Grožis“, 
1 Nr.

Antras rūpestis, tai salės ir reikalingų 
gimnastikai ir žaidimams įrankių įsitaisy- 
mas. Žinoma, svarbiausia salė, kuri ata- 
tiktų higienos reikalavimams. Iš įrankių 
pakaktų švedų skolelio, bumo, lazdų ir 
žaidimams vieno kito kamuolio. Tatai ne 
per daugiausia ir kainuos. Bet negalin
tieji tų papraščiausių reikmenų įsigyti, 
tenenuleidžia rankų ir tesiverčia kambario 
gimnastika, kuri yra aprašyta „Saulėtose 
Pramogose“. Bet to ir masiniai ameri
koniški žaidimai žymiai paįvairins pratimų 
programą salėje. Tie žaidimai bus apra
šomi žurnale „Jėga ir Grožis“.

Reiškia, žiemos sezono programa 
reikia skirstyti į dvi dali, kurių viena atlie
kama ore, gamtoje, kita — salėje.

Mankštai salėje reikia sudaryti atskiros 
grupės mergaitėms ir vyrams.

Vienų ir kitų grupės reikia suskirstyti 
sulig amžio: 1) nuo 12—15 metų, 2) nuo 
15—18 m. ir daugiau.

Pirmai grupei (12—15m.)mankšta 
reiktų maždaug taip sudaryti: 5 min. kvė
pavimo gimnastikai; 5 min. tvarkos jude
siams; 15 min. švedų gimnastikai (įsiręži- 
mai, pusiausviros nugaros, pečių ir sprando 
raumenims, pilvo raum., ėjimas, liemens 
abipusio kitimo judesiai, kojoms šuoliai ir 
suraminimo pratimai); 7 min. ritminei gim
nastikai; 10 ar 15 min. judamiesiems žai
dimams bei bėgimams; 2 min. kvėpavimo 
gimn. ir 5 min. savęs masažavimui (žiūr. 
„Saulėtos Pramogos“).

Antrai grupei (15—18 m. ir daug.) 
reiktų mankšta maždaug taip sudaryti: 
5 min. kvėpavimo gimnastikai; 5 min. 
tvarkos (rikiuotės) judesiams ir figūriniam 
ėjimui; 15 min. švedų gimnastikai (žiūr. 
pirmos grupės suskirstymą) ir čekų siste
mai (laisvi judesiai, įvairenybės, grupiniai 
ir kovos judesiai); 10 min. pritaikomajai 
mankštai (Džiu — džitsu arba Eberto 
sistema); 7 min. ritminei gimnastikai; 
10—15 min. judamiesiems žaidimams bei 
bėgimams; 2 min. kvėpavimo gimnastikai 
ir 5 min. savęs masažavimui.

Kartas nuo karto „Skautų Aide“ bus 
išvardytų dalykų aprašymai. Bet pravartu 
jau iš anksto susipažinti su esama litera
tūra ir pasiruošti žiemos sezono darbams. 
Itin rekomenduojame „Sveikatos Keliais“, 
„Saulėtos Pramogos“, „Keli tautiški žai
dimai“, Muštukas ir kumščiasvydis“ ir k. 
Specialės literatūros žiemos sportui kol 
kas neturime. Ją stengsis atstoti „Jėga ir 
grožis“ ir „Skautų Aidas“.

Visos sunkenybės galima nugalėti, te
reikia noro ir tvirtos valios. Nors čiuo
žyklos ir salės įrengimas didelių pastangų 
reikalaus, bet neabejojame, kad jaunieji 
sportininkai (ės) sujungtomis pajėgon is 
įsigalės pasistatyto tikslo pasiekti.

Rūpindamiesi savo kūno kultūra, ne
turime pamiršti ir mūsų brolių — sesučių
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darbininkų — ių! Teikdami jiems galimy
bių sveikai ir linksmai praversti niūrius 
žiemos vakarus, mes sudarysime jiems 
tinkamas sąlygas kultūrintis, atprasti nuo 
alkoholio ir paleistuvavimo!

Taigi, žiemos sezonas artinasi. Laikas 
sukrusti ir ruoštis iškilmingai sutikti rau- 
donveidę žiemužę.
Ei, tik čiūžinėkim melsvuoju ledu! 
Širdį atgaivinsim džiugesio aidu . . . 
Gamta motužėlė mums švelniai užjaus, 
O jauna krūtinė mūs’ galingai gaus . . . 
Žvilgsniu užkerėsim šaltį ir ledus, 
Gamtužei įkvėpsim svajingus sapnus! 
Grįžę tik į gamtą, jausimės jaukiai . . . 
Mums, jaunieji, lemta grožis skleist plačiai!

Karolis Dineika.
P. S. Šia proga karštai spaudžiu 

dešinę „Vytautiečiams“ ir „Sakalaičiams“.
L. G. ir Sporto Federacijos obalsis 

„stiprėk!“ tesužadins jumyse noro siekti 
sveiko, gražaus ir stipraus žmogaus idealo! 

Kar. Dineika.
L. G. ir Sp. Federacijos pirmininkas. 

Kaune, 1923. XI. 3. d.

Vilkiukų Žaidimas.
— Parašas. Žymus asmuo atvyko 

į stovyklą, tuomet visi vilkiukai bėgo 
pas jį gauti jo parašo į savo užrašų kny
gutes. Pasirodo, kad aplinkui stovi kita 
vilkiukų gauja (partija), kuriai tas asmuo 
įsakė nieko per taką nepraleisti.

Kiekvienas vilkiukas puolančios ar gi
nančios partijos, nuo kurio bus nuimta 
kepurė išeina iš žaidimo. Rato vidury 
imti vienam nuo kito kepurių negalima. 
Kas praeina vidun, gauna parašą į savo 
knygutę ir privalo grįžti atgal už rato kitos 
vilkiukų partijos, bet jam einant jis gali būti 
gaudomas. Žaidimui pasibaigus, sulig 
ženklo išlošusiais skaitosi puolantieji, jeigu 
turės daugiau parašų, negu kepurių paimta.

L’eclaireur de France Nr. 88.
Padėka.

Skil. Algirdui Puidai už paaukotas 
Šiaulių Skilt. Kursų knygynui knygas (viso 
apie 15) Skilties vardu tariu nuoširdų ačiū.

Skilt. Ig. Tamošauskas.

Nuo Redakcijos.
Draugovės, kurios dar iki šioliai ne

užsimokėjusios už „Sk. Aidą“ Nr. 1-7, pri
valo ne vėliau š. m. gruodžio 15 d. at
siskaityti.

Neperduotus gi Nr. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
kartu su pinigais prisiųsti.

Be to, redakcija ragina draugoves, iš 
anksto užsiprenumeruoti „Sk. Aidą“ se
kantiems metams.

Prenumeratos kaina:
3 mėn. = 90 cent.
Atskiras Nr. = 30 cent.

Draugininkai privalo iš ankšto nu
matyti laikraščių skaičių, kurs galimą 
būtų išplatinti savo apylinkėje, ir apie tai 
pranešti redakcijai.

Nepranešusioms apie tai dr-vėms lai
kraščiai visai nebus siuntinėjami.

Straipsniai Naujųjų Metų numeriui bus 
priimami ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 
mėn. 10 d. Redakcija.

Klaidų atitaisymas.
Paskutiniame t. y. 7 Nr. „Skautų Aido“, 

patalpintoj korespondencijoj apie Pane
vėžio skautus, yra keletas klaidų.

Klaidos sekančios:
1. „VIII dr-vės mergaitės parodė“ . . 

Vietoj „VIII“ turi būti „XXV“ dr-vės.
Toliau, „Iškilon atvyko Panevėžio 

Skautų globėjas kun. Lingė“.
Čia reikia pridėti: Panevėžio gimna

zijos skautų-člų (nes Mokyt. Semin. Skau- 
tai-ės turi kitą globėją) ir ne „kun. Lingė“, 
bet „kun. Liude“.

Ir dar. „Vėliau buvo padarytas žai
dimas „Gairių vogimas“, kuriame daly
vavo XXV dr-vė prieš VllI-tą“ . . .

Ištikro žaidė tik Viltoji pasidalinus į 
dvi partiji, kurių vienoj buvo tik keli 
XXV-tos dr-vės skautai ir tokių būdu žai
dimo išlošimą VH-ajai dr-vei priskirt ne
galima.

2. Įsekime Nr. 19 buvo pažymėta: 
. . . „pakeltais nuo š. m. Kovo mėn.“ . . . 
turi būti . . . „pakeltais nuo š. m. rugsėjo 
mėn.“ . . .

Už padarytąsias klaidas redakcija at
siprašo. Redakcija.
Leidžia — Vyriausias Skautų Štabas,

Redaktorius: Ig. Tamošauskas.

Redakcijos ir Administracijos antrašas. Šiauliai, Dvaro gatvė 2 (Kareivinės).
Spaustu** „Titnagu" Šiauliai Bažnyčios fl-vė No.1
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