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2 Skautų Aidas Nr. 5 (11)

Iš draugiškos korespondencijos.
V. „Skautas ištikimas Dievui . . .

— „Rašydamas paskutinį sykį *) apie 
charakterį, tarp kitų gero būdo ypatumų 
esi paminėjęs ir „gilų religingumą skaus
me“. Nežinau, kaip Draugas supranti re
ligiją, — tik man rodos, kad mūsų įstatas, 
skelbiąs ištikimybę Dievui ir Tėvynei, 
skamba neaptartai. Argi religingumas gali 
apsireikšti tik skausme? Pagaliau, kas 
tai yra religija? Jog esti žmonių, kurie 
jos suvis nežino ar nenori pripažinti.“
— „Iškeltas klausimas leidžia man spėti, 

kad Draugas nenori būti panašus į taip 
vadinamas Žemaičiuose „cypdavatkes“, 
kurios dalyvauja religijos apeigose dau
giau išoriniai, neturėdamos aiškesnės są
vokos apie pačią religiją . . . Bet čia 
nemanau kritikuoti kitų, kaip jie atsineša 
prie religijos — nes religija pati savyje, 
nežiūrint to, ar kas ją tinkamai supranta 
ar nesupranta, ar elgiasi sulig jos dėsnių 
ar ne, yra pilnai to verta, kad į ją at- 
kreiptumėm dėmesio nors tai būtų ir ne
marioj kaikurių sluogsnių tarpe. Juk reli
ginis elementas aiškiai reiškiasi ir Draugo 
minėtame įstate ir taipogi mūsų įžodyje. 
Todėl negali tai būti menkas dalykas, 
jeigu Baden Powel’is ir viso pasaulio skau
tai taip gerbia šį religinį įstatą. Ir ne tik 
vieni skautai prisilaiko religijos: nėr tautos 
visame pasaulyje, kurioj nebūtų religijos. 
O gal religija nyksta žengiant pirmyn 
mokslui? Suvis ne! Aš drąsiai konsta
tuoju faktą, kad religiją neigia paprastai 
pusinteligenčiai, tik kiek palaižę mokslo, 
bet jo esmės nesupratę ir paprastai, dar 
mažiau susipažinę su religija, nors kitose 
srityse būtų savo dalyko žinovais. Todėl 
jų religijos neįvertinimas dažnai man pri
mena aną Krylovo pasakėčios gaidį, atra
dusi perlą, bet jį pakeitusį miežio grūdu, 
nes pastarąjį manė esant brangesnį už 
perlą.

Ne visados vėl yra kalti nereligingi 
žmonės, nes ne visi turėjo progos pažinti 
religiją iš pirmųjų šaltinių ar gauti religinį 
išauklėjimą.

Bet net ir nereligingai auklėti žmonės, 
giliai pagalvoję apie Dievą, turėjo pripa
žinti, kad mokslas ne tik nesipriešina re-

*) „Sk. Aidas“ 1 (9) 1924 m.

ligijai, bet dar dažnai padeda sąmoningai 
pasiekti dievybės sąvokos. Štai, eksperi- 
mentalio mokslo šalininkas, anglų filoso
fas Francis Bacon (4* 1626 m.) yra, išsi
taręs: „Paviršutiniai ragauta filosofija veda 
nuo Dievo, pilnai gi išgerta veda prie Jo.“ 
Net mėgęs pašiepti visą, kas yra šventa 
ir tobula, Voltaire (t 17X8) pripažino, kad 
jis įsitikinęs Dievo /esi.meTrr Sielos nemirš- 
tamume vien |ik galiojimo /keliu: „Juo 
daugiau apsv^rstąU“, sako jrs> Juo ma
žiau galiu įsiy&zduotų* kaip ta‘s‘ laikrodis 
(pasaulis) galėtų-eiti, neturėdamas* laikro
dininko“.

Vieną sykį studgnT^S,' bešiljūkųs nuo
monės, kad mokslas* nesujgy verta su reli
gija, paklausė garsų m^slo^gėnijų Pas- 
teur’ą (f 1895): „KSipIi&^gali būti taip 
pamaldus, taip daug galvojęs ir mokslus 
tyrinėjęs?“ Pasteur’as jam atsakė: „Kaip 
tik del to, kad stengiaus rimtai galvoti ir 
moksliškai pasaulį tyrinėti, esu pamaldus 
kaip bretonas; jeigu gi dar daugiau ga
lėčiau galvoti ir tyrinėti, būčiau pamaldus, 
kaip bretonietė.“ O Prancūzijos provin
cijos Bretagne gyventojai bretonai kaip 
tik atsižymi savo prisirišimu prie religijos. 
Ir tokių, kaip Pasteur’as, giliai religingų 
ir net bažnytininkų mokslavyrių įvardyta 
virš trejeto šimtų; tarpe jų yra tokių moks
lo žvaigždžių, kaip kanauninkas Koper
nikas (f 1573), heliocentrinės pasaulio 
sistemos autorius, Newton (Njutonas), 
(t 1727) „matematikų tėvas“, Gauss (f 1853), 
Galvani (f 1738), Volta (f 1927), Lavoi
sier (f 1794), Lione (f 1778) ir kt.

Bet čia nėr vietos išskaitliuoti visiems 
religingiems mokslo genijams ir išradė
jams, kurių dėka mes galime toliau varyti 
kultūros darbą.. Gana bendrai priminus, 
kad tarp žymiausių pasaulyje mokslavyrių 
jų biografai priskaito nemažiau 92 °/0 giliai 
ir sąmoningai tikinčiųjų į Dievą ir dvasios 
nemirštamumą. Net fizikas Galilėjus 
(t 1642), nors prityręs nemalonumo iš 
bažnyčios atstovų pusės, iki savo am
žiaus pabaigai liko ištikimas katalikas. *)

♦) Yr užsieny nemaža literatūros, dokumen
taliai tyrinėjančios mokslo galiūnų pasaulėžiūrą, 
pav., veikalai: Zockier — „Gottes Segen um Reiche
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Svarbu mums čia pabrėžti, kad tarp 
minėtų 92 °/0 visi gryno, pozityvaus mokslo 
atstovai, pripažino Dievą tikrąja to vardo 
prasme, būtent, kaipo Aukščiausią Asme
nybę, atskirą nuo pasaulio dvasinę realybę, 
šito matomojo pasaulio kūrėją, o ne kokią 
miglotą svajonę ar atitrauktą idėją, bei as
menišką žmogaus idealo siekimą. Toksai, 
pastarąja prasme, „dievas“ nebūtų tikras 
Dievas. Tokių „Dievo lipdytojų“, dar 19 
šimtmečių atgal, pažino apaštalas Paulius 
ir konstatavo, kad „jų dievas yra pilvas“ 
(Pilyp 3, 19).

Kaip tad aukščiau minėti mokslavyriai 
ir, apskritai, protingi žmonės nuliūstų, 
jeigu Lietuvos skautuose neatsirastų tiek 
dvasios lakumo, kad jie pajėgtų pasikelti 
iki Aukščiausios ir Tobuliausios Esybės — 
Dievo.

Juk tada mes negalėtumėm turėti ir 
tikros religijos, nes religija yra tai san
tykis ne su savimi, bet su kita, virš mūsų 
esančia Esybe. Ir tiktai tokia religija ži
noma, jeigu mes jos rimtai laikomės, tėra 
kuriamoji, produktinga, skatinanti tobulin
tis. Kaip tik ir paskutiniame mano laiške 
minėtas visuomenės ir auklėjimo mokslo 
žinovas Forster’is pažymi savo garsiame 
specialiame veikale apie būdo lavinimą, 
tik tokios viršgamtinės religijos reikšmę. 
Štai jo žodžai: „Religija, kalbėdama iš 
aukštesnio pasaulio, rodo mums, kame 
yra žemesniojo pasaulio pavojus, dvasiniu 
gi įtempimu ragina sielą pakilti, nurody
dama jai bedugnės gilumą, kuri gresia 
žmogui, kaip, tik jis paleidžia savo pojū
čiams vadžias!“ („Schule und Charakter“ 
1920; p. 121; 261—300).

Pridursiu nuo savęs, kad tik tokios 
religijos objektas, Dievas—Asmenybė, lyg 
gamtoje ana centrinė jėga, tegali regu
liuoti tvarkyti, normuoti žmogaus išcen
trinius chaotiškus išsišokimus, taip kliu
dančius tinkamam būdo nustatymui.

Jeigu tad, Drauguži, kaip sakei, rimtai 
esi pasiryžęs pasiekti tvirto, kilnaus būdo, 
tai tuo pačiu privalai siekti pažinti tikrąją 
objektyvę religiją, tą ištikimiausią kilnaus 
der Natur. Biographien und Bekenntnisse grosser 
''laturforscher“ (pusi. 504); Dennert — „Die Re- 
igion der Naturforscher“; Kneller — „Das Christen- 
um und die Vertreter der neuen Naturwissen- 
schafl“; E. de Cyon — „Dien et Science“; anketa 
>rancūzo Eymieu — .La part des croyants dans 
es progres de la science au XIX siecle“ — 2 tomai. 

budo lavinimo sąjungininkę ir jos laikytis 
ne tik skausme, bet visose gyvenimo ap
linkybėse. Jeigu gi tavo religija sieks ne 
aukščiau tavo nosies galo, tai ir tu pat
sai, sulig žemaitiško išsireiškimo, būsi tik 
„kvailas per visą pilvą“, nors tarsies esąs 
didelis „filosofas“. Mat, tavo protas suk
sis vien tik apie tave ir tardamasis turįs 
religiją, būsi vis del to dvasios srityj pa
našus, nelygigant, į aną žaidžia dį šuniuką, 
kursai, sukinėdamasis aplink savę, sten
giasi pagauti savo uodegą.

Manau, kad tie „žemaitiškumai“ ir, 
gal, kiek vulgariai palyginimai tavęs neį
žeis, nes tavęs jie neliečia, kadangi sten
gies pažinti tokią religiją, kuri atatmka tik
renybei, ir santykiausi su tokiu Dievu, 
kaipo tobuliausia Esybe, kuriam gali pil
nai ir tikrai pasitikėti.

Bet nenoriu smerkti čia ir tų, kurie 
nepriėjo prie išsamaus religijos supratimo, 
nes, kaip sakiau, gali jie būti nekalti savo 
religinio išsivystimo trūkumuose, — no
rėjau tik ryškiau čia tau išreikšti faktiną 
skirtumą tarp religijos — realybės, kaipo 
mūsų siekimo, ir religijos — tuščio 
žodžio.

Negaliu baigti šito ilgoko laiško ne
priminęs kalbamu klausime Baden — Po- 
vvel’io gražių žodžių: „Senovės riteriai, 
kuriais skautai privalo sekti, buvo labai 
religingi. Jie uoliai lankė bažnyčią, ypač 
ruošiantis į kovą arba atliekant sunkų už
davinį. Jie laikė būtinu dalyku visados būti 
pasiruošusiems mirčiai patikti. Maltos sa
loje iki šiol užsiliko bažnyčia, kame mels
davosi senovės riteriai ir kame jiej „Tikiu 
Dievą Tėvą“ skaitydami stati išimdavo 
iš mankšnų kardus pažymėjimui, kad jie 
yra pasiruošę ginti savo tikėjimą kardu ir 
gyvybe. Riteriai ne tik garbino Dievą 
bažnyčioje, bet matė Jį gyvuliuose, au
galuose ir gamtos grožybėje. Panašia 
būdu ir dabartiniai ramūs skautai, kur tik 
jie bebūtų privalo meilingai žiūrėti į apsu
panti juos pasaulį ir esančius jame gyvius* 
tyrinėti gėlių ir augalų stebuklus.

Žmogus, netikįs į Dievą ir nepildas 
jo įsakymų, maža ko tevertas.

Yra daug įvairių tikybų, pav.: krikš
čionių, judėjų, mahometonų ir t. t., bet 
jose yra pamatinė žymė — Dievo gar
binimas, nors skirtingais būdais. Tode', 
jeigu jums pasitaiko žmogus, išpažįstas ?
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kitų tikybų, negu jūs, — nereikia jo lai
kyti savo priešininku, bet žiūrėti j jį, kaipo 
į kareivį tos pačios kariuomenės, kurioj 
ir jūs tarnaujate, bet kitos uniformos ir 
ginklo rūšies.

Pildydami savo pareigas Dievo aky- 
vaizdoje, būkite visados jam dėkingi. Pa

tirdami kokį malonumų, dalyvaudami įdo
miame žaidime, ar padarę kų gerų, padėko
kite Jam už tat nors keleriais žodžiais“ *).

Taip sako Baden-Powel’is.
Mžn.

♦) Cituoju iš Popovo ir Preobraženskio „Boi 
skautai“ Maskva — 1907 p. 282.

Lietuvos Skautų Asociacijai 
įsakymas.

Šiauliai, 1924 m.
Einant man Vyr. Skautininko parei

gas ir atvykus į Šiaulius iškilo Šiaulių 
Tunto skautų tarpe sekantis smerktinas 
apsireiškimas, rodantis silpnų skautiškos 
drausmės supratimų ir ardantis skautų 
santykius ir draugiškumų.

Skautas skiltininkas Ild. Stanevičius, 
norėdamas tapti I-os „Vytauto“ draugovės 
draugininku, savimeilės ar kito siekio ve
damas, susitaręs su keliais skautais, ku
rių tarpe ryškiausiai pasižymėjo Saulius, 
stengėsi pašalinti buvusį draugininkų pas- 
kautininkų Baniulį dėlei jo neveiklumo. 
Del to įvyko daug netaktingumų ir įsižei
dimų iš abiejų pusių, kas privertė paša
linti visus prasižengusius iš skautų tarpo. 
Be to, tiems įvykiams einant keletas skautų 
ir net skiltininkų kreipėsi betarpiai į mane, 
kuo įžeidžia savo vyresniuosius draugus 
ir parodo palinkimų prie intrigų.

Pašalintieji reiškė noro tapti vėl skau
tais, o minėtas Ild. Stanevičius, apgailes
tavęs ir prisipažinęs padaręs paklaidų, 
prašo leisti jam pasiteisinti skautų akyse 
nebe žodžiais, bet darbais. Todėl 11d. Stane
vičiui leidžiu sutverti atskirų „drausmės“ 
skiltį iš paliuosuotų skautų ir įsakau iki 
pavasario iškilų ir stovyklų parengti iš 
visų skauto laipsnių kvotimams ir ypa
tingai įsigilinti į drausmę ir klusnumų. 
Kad ateityje aukštai vertintų prakilnias 
skautų idėjas, gerbtų vardų, ženklus ir uni
formų, „drausmės“ skilčiai atimu dėvėjimų 
kciklaraištės ir įsakau ta pat prasmę, dė
vėti dengiamos spalvos virvelę. Be to, 
kad galėtų aiškiai įrodyti ir pažymėti savo 
paklaidas ir tikrų norų pasišvęsti skautų 
idėjai be jokių egoistinių tikslų — kad 
skautais esu ne del ženklų ir uniformos, —

vasario mėn. 27 d.
įsakau rodytis su šia bausmės žyme, vi
sose viešose vietose, kame skautai pri
valo būti uniformoje.

Pildymų šio įsakymo pavedu prižiūrėti 
Šiaulių Tuntininkui, o vyresniems skau- 
tams-kreipti domės į prasižengusiųjų el
gesį, kad vėliau, priimant vėl į skautų 
eiles, teisingai būtų galima nuspręsti,

Be to, visų Lietuvos skautų domę 
kreipiu į charakteringus ir biaurius šių 
dienų apsireiškimus: veidmainystę, tuščių 
garbės troškimų, perdėtų egoizmų ir vėja- 
vaiikiškumų, plačiai įsivyravusius Lietuvos 
jaunuomenės tarpe; su šiomis ydomis pri
valome griežtai kovoti. Nepastovūs šių 
dienų spekuliacijos laikai pagimdė pesi
mizmų, pas daugelį atbukino doros jaus
mus, susilpnino energijų. Kaskart dau
giau atsiranda „silpnadūšių“.

Skautai! Juk mes esam pasišventė 
kilnias skautų idėjas vykdyti ne del to, 
kad tat mums teikia garbės, bet del to, 
kad sieloje jaučiame jų šventumų. Dirb 
kime, kaip Kristus sako . . . „kad kita 
ranka nežinotų, kų viena daro“ . . . Skau
tas visados tyliai ir sųžiningai dirba. Si 
kitokiais siekiais skautų tarpe neturi būtį 
Skautai kaip tik dabar turėtų suprasti ii 
atjausti sunkių mūsų Tėvynės padėtį. Turi 
save grūdinti sunkiems, dideliems ir gar
bingiems darbams, kurių reikalauja nu
silpninta intrigomis, tuščiomis mitingo 
kalbomis ir spekuliacijomis mūsų Tėvynė 
— Kas jaučia dvasios elgetystę, kas vier 
del pliuškystės įsirito į mūsų tarpų, kart 
Tėvynė ten, kame „gera“, — šalinkime 
tokius iš savo tarpo, nes jie taps išdavi
kais arba išsigandę pabėgs.

Skautai-Jaunosios Kartos priešaky 
Kalkite savo valių kietesnę už geležį ii
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plieną. Mūsų ateities laikams priguli gel
bėjimas antros pusės Lietuvos ir sostinės. 
Kalkime tyliai nenugalimus dvasios šar
vus! —

Skautai! Dabartinė artimiausia mūsų 
užduotis — savimi stiprinti Tautos dorą. 
Būkime tikri džentelmenai ir stiprūs rite
rių dvasios vyrai, o ne gaudytojai tuščių 

užgaidų, būkime verti garbingos mūsų 
praeities didvyrių — ir mūs’ idėjos banga 
bus sprendžiama ir nenugalima.

Budėk!
Si įsakymą perskaityti ir išaiškinti 

jojo prasme visose draugovėse ir skiltyse.
Aloyzas Valusis.

Einantis Vyr. Skautininko pareigas.

SKAUTAI LIETUVOJ.
Skaučių vakaras.

Šiauliai. Šeštadienį, vasario 23 d. 
Šiaulių skaučių 1-os „Mirgos“ draugovės, 
2-jų metų sukaktuvėms nuo draugovės įsi
kūrimo paminėti, buvo surengtas šeimy
ninis vakarėlis. Statė „Linksmos Dienos“ 
— 2-jų veiksmų vaizdelį iš sodžiaus gy
venimo. Sulošė vidutiniškai. Gero įspū
džio padarė skaučių atliktieji keli baletiniai 
dalykėliai. Paskutinysis iš jų „Piroi-pire- 
tas“ publikai pageidaujant prisiėjo pakar
toti. Be to, dar naujai įsikūrusi „Lapinų“ 
draugovė parodė porą’, gyvų paveikslų — 
„Gaisras“ ir „Dviratininko nelaimė“ paro
dančių kaip skautai elgiasi ir gali būt 
naudingi panašiuose atsitikimuose. Pa
veikslėliai sudarė gerą įspūdį.

Tvarka gera, tik keičiant dažnai de
koracijas buvo perilgos pertraukos.

Vakarėly atsilankė daug mokinių bei 
žydų skautų. Taipogi buvo atsilankęs ir 
musų Gerb. skautininkas A. Valušis, ku
ris dabar gyvena Šiauliuose.

Kuogeriausio pasisekimo skautėms jų 
darbuose! K. L.

Rokiškis. „Skautų Aido“ 10 Nr. buvo 
paskelbta, kad tapo užtvirtinta I Rokiškio 
skautų draugovė, bet apie patį jos įsikū
rimą ir gyvavimą „Skautų Aido“ skaityto
jams turbūt mažai žinoma, todėl ne pro 
šalį bus, kai ką, apie tai paminėjus. I Ro

kiškio draugovės įsikūrimo diena, galima 
laikyt 1923 m. gegužio mėn. 17 d. Šią 
dieną buvo padarytas pirmasis, lyg stei
giamasis skautų draugovės, tada suside
dančios vos iš keturių skautų, susirinki
mas ir nuo to laiko pradėta rūpintis gauti 
leidimas viešam skautų draugovės įstei
gimui.

Kadangi, tuomet skautybė Rokišky 
buvo visai naujas dalykas, tai, kad paro
džius gimnazijos mokiniams kas ji yra, 
A. Deksnys surengė paskaitą.

Iki šio laiko tiek narių padaugėjo, 
kad birželio 6 d. jau susidarė antra ber
niukų skiltis.

Pamažu atėjo ir vasaros atostogos. 
Vasarą visiems išsiskirčius, darbas kuriam 
laikui buvo sustojęs.

Susirinkę rudenį 1923 mt. su nau
jomis jėgomis ir nauja energija, sumanėm 
padaryt ekskursiją. Tam pasitaikė gera 
proga, nes rugsėjo 8 ir 9 d. neturėjom 
pamokų.

Paskirtą dieną visi susirinkom ir ap
leidom Rokiškį. Nors ekskursantai buvo 
vos keturi (vėliau prisidėjo dar vienas), 
tačiau linksmai juokaudami žingsniavom.

Buvo manyta, kad rugsėjo 8 d. pa
sieksime Paliepį (20 kl. nuo Rokiškio), 
kur pernakvoję grįšim Rokiškin: bet taip 
neįvyko, nes lietus privertė apsinakvot
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viename kaime (apie 3 kl. nuo Paliep.). 
Tik antrų dieną pasiekėm pasiskirtą vietą 
— Paliepį.

Patogumui ir, kad kartu pasimokyt, 
pasistatėm vieną lapinę. Žmonėms, tokių 
daiktų nemačiusiems, buvo labai keista, 
delko mes pasistatėm lapinę, kodėl gami
nam valgį po atviru dangumi. Viena mo
terėlė, važiuodama pro šalį įsidrąsinus 
net paklausė „Ar tamstos lietuviai?“

Ilgai pasilikti toj vietoj negalėjom, nes 
ryt, jau reikėjo eit į pamokas, ir todėl, 
susikrovę ant pečių visus daiktus, kitu 
keliu keliavom atgal.

Pietums priėjom Moškėnų kalną (pilia
kalnį, 10 kl. nuo Rotišk.) Viena šio pilia
kalnio puse teka upelis, netoliese jo — 
kapinės, pats kalnas apaugęs pušelėmis.

Pabuvę apie valandą ant kalno, ku
pini įspūdžių jį apleidom ir greit pasiekėm 
Rokiškį.

Šiais mokslo metais mūsų veikimas 
gyvesnis, negu pernai. Gimnazijos mo
kiniai pažįsta skautybę, ir todėl, mažai 
tetrukdo. Jei vienas, kitas ir pasijuokia 
iš ilgų lazdų, bet kur to nesti? Mūsų 
eilės nuolat auga. Jau turime 40 narių, 
kurie sudaro keturias skiltis: dvi mergai
čių ir dvi berniukų. Kiekviena skiltis daro 
užsiėmimus beveik kas savaitę.

Svarbesniam reikalui esant, šaukiamą 
draugovės susirinkimas, kur kartais skai
tomas ir referatas.

Jau daugelis esame baigę programą 
į trečiąjį laipsnį. Ją išeit mums padėjo 
skautin. J. Kuprionis, savo turiningais laiš
kais, už kuriuos jam, gauname čia pro
gos, tarti nuoširdų ačiū!

I Rokiškio draugovės koresp. P. J.

Panevėžys. Š. m. vasario mėn.
2 dieną, Panevėžio skautų I Keistučio ir 
II Birutės draugovės, suruošė šeimyninį 
vakarą. Įėjimas buvo su pakvietimais. 
Vakaras prasidėjo beveik punktualiai. Sve
čių prisirinko pilnutėlė salė.

Vaidinta Sillerio dramos „Vilius Tell“
3 scenos. Vaidinimas atliktas gana gerai 
ir publikai padaryta reikiamo įspūdžio.

Toliau, programoj ėjo švedų ir sakalų 
gimnastika. Po to šešių skaučių choras. 
Padainuota labai gražiai. Programai už
sibaigus sekė šokiai ir žaidimai. Šokiams 
griežė gimnazijos orkestras.

Taip pat čia buvo bufetas ir vilkiukų 
suruošta „meškerė“. Vos ši buvo atida
ryta, tuoj viskas „išžvejota“.

Vakaras pasibaigė apie 2 vai. nakties. 
Iš vakaro gauta ne maža pelno.

Karžygio Ainis.
Kaunas. Š. m. 10-11 Kaune, tapo 

įsteigta IV-ta Kauno Skautų, kunigaikščio 
Algirdo vardu, draugovė. Atidarymo iš
kilmėse dalyvavo I-ji Kauno Skaučių dr-vė, 
tuntininkas Mačiuika, Kauno draugininkai 
ir daug kitų skautų. Įteikdamas draugovei 
vėliavą, tuntininkas prabilo į naujai stei
giamos draugovės skautus, kreipdamas 
jų domę į pareigas, kurių draugovės gy
venimas reikalauja iš skautų ir nurodyda
mas, kaip ankštai reikia santykiauti su 
draugove, kuri skautams dažnai esti arti
mesnė net už šeimyną. Įžodis, kurį davė 
6 naujos draugovės skautai, buvo atliktas 
gražiai, ir darė gilaus įspūdžio. Tolimesnė 
tos skautų šeimyninės iškilmės eiga buvo 
paįvairini žaidimais ir dainomis.

IV-ta Kauno Draugovė susidarė iš 
atskiros „Lapinų“ skilties, kurią 22/1X š. m. 
suorganizavo ir ligi šiolei vedė dabartinis 
naujos dr-vės draugininkas pas. Kęstutis 
Grigaitis. Iš skiltininkų paruošimo ir iš 
viso naujai draugovei galima nuspėti švie
sios ateities. Prisieina tik palinkėti stoju
siems naujai darbuotis draugininkui, skil- 
tininkams ir visiems skautams, ištvermės 
ir — amžinos skauto veide šypsenos.

Utena. Apie Skautų Dr-vės įsikūrimą, 
rods, buvo rašyta „Skaute“, todėl apie tai 
nė neminėsiu.

Iki š. m. sausio 20 d. Utenos Dr-vės 
draugininku buvo J. Rukša; jam atsisakius, 
išrinktas — J. Stundžia.

Utenos moksleivių tarpe skautybė 
apmirusi. Dr-vės narių visai nedaug.

Uteniškiai skautai leidžia .hektogra
fuotą laikraštėlį „Jaunąjį Žvalgą“, kurio 
iki šiol išėję vos 2 N.

Manoma išleisti ir 3 N., kurį del stokos 
bedradarbių, teks išleisti vos tik dabar. 
Pajamų bei išlaidų biudžetas yra lygus 0.

Tikimės, ateity veiksime geriau.
/. Leščius.

Mariampolė. Sausio 27 d. buvo 
minėta Klaipėdos krašto atvadavimo me
tinės sukaktuvės. Manifestacijose daly
vauti buvo kviesti ir skautai. Nors diena
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šaltoka (—13°), bet šaltis jų nebaidė: visu- 
net šypsančios lūpos ir šiandien, mokėjo 
ūsiems pasakyti, kad tuose mažučiuose 
dim dvasia gyvena. Šypsančių lūpų va
las — draugovės vėliava — be ypatingų 
ibučių ir išpuošimų, šalia kitų organiza- 
:ijų vėliavų, atrodė tokia švelnutė nekalta 
r kukli lyg jauna mergaitė. Ši diena 
dariampolės skautams, tarp kita ko, yra 
ninėtina todėl, kad šiandien pirmų kartų 
nūsų padangėj suplevėsavo tikros pasau- 
inės taikos ir neklųstingos skautų broly- 
>ės vėliava. Bet ar visi tai suprato, ar 
risi mokėjo tinkamai Įvertinti šį mums 
ivarbųjį momentų? —Ne! Vieni ateitininkų 
iusirinkimuose tų laikų prasidėjo, kiti nu- 
jo šaulių rikiuotėn dalyvauti. • Škautybė 
:aipo tokia, dalyvavimui tokiose organi- 
acijose, mano išmanymu, nesipriešina, 
•et, jei kas yra skiltininku ar draugininku, 
am kitur esantieji darbai turėtų būti antra
eiliais, nes čia jis yra auklėtoju jam pa
ėstųjų skautų, jis juk prieš visuomenę yra 
ž juos atsakomingas. Atsargiau elgtis ir 
imčiau Į skautybę žiūrėti mums reikėtų.

Neateina skilfininkas ar draugininkas, ne
ateina ir visa skiltis ar draugovė. Ar ne
vertėtų pasiskaityti skautų Įstatus, kuriuos, 
matomai, kai kas yra pamiršęs?!

Kovas.

Naktis.
Saulutė nuvargus Į guolį jau rengias, 
Užmerkdama savo šviesiąsias akis . . . 
Dar kartą pažvelgus pasaulin vargingan, 
Užgeso šviesybės skaistus židinys.

Aptilo ir gamta, nebšlama lapeliai, 
Nutilo paukšteliai, pabūgę tamsos, 
Nurimsta ir žmonės, privargę laukuose, 
Ir rengias ramybėn po darbo dienos . . .

Nutilo vėjelis per dieną plusavęs — 
Nebtrukdo giružei ilsėtis ramiai.
Užmigo ir žvėrys, per dieną liebavę; 
Neb’ ardo ramybės jau jokie aidai.

Bet štai iš giružės atplaukia dainelė, 
Išplaukus iš skautų krūtinių jaunų! . . 
Tik jie dar nes’ilsi, ardydami tylą 
Pačiu ramiausiuoju tamsybės metu . . . 

Nutilus dainelei, lakštutė užčiulba! . . 
Raminantis balsas jos lekia toli . . . 
O skautai vien klausos retos taip viešnelės; 
Juos džiugina naktį paukštutė meili . . .

P. Bitinėlis.

SKAUTU ŽVALGYBA.
(tųsa 10 N.).

Tas būdas šiaurei surasti yra svar
us ir naudingas, žinoma, jeigu dangus 
us žvaigždėtas.

Mėnuo irgi parodo pasaulio dalis.

Valandos Pirm, ketvirt Pilnaty. Paskirt, ketv.į

Mėnuo stovi
6 vai. vakar.
12 vai. naktį

pietus 
rytus

rytus 
pietus

šiaurę 
vakarus

6 vai, ryto pietus vakarus šiaurę_

Laike jaunojo pasaulio šalių negalima 
urasti, nes tada visai nesimato mėnesio.

Dienų orientuotis lauke yra kur kas 
mgviau, negu naktį. Bet ir aiškių dienų 
alima pasiklysti, jeigu kelionė atliekama 
epažįstamomis vietomis. Pasiklydus ge

riausia savo pėdomis grįžti atgal arba 
signalizuoti savo draugams, negu be tikslo 
klaidžioti.

Einant dienų reikia tėmytis įžymius 
daiktus, pav.: didelius medžius, uolas, 
bokštus ir kt. Taipogi reikia neužmiršti 
sužinoti, kokia kryptimi išeiname iš namų, 
t. y. šiaurės, pietų ar kita kryptim. Tai 
padeda atrasti tikrų kelių, kada pasiklys
tame. Lengviausia kryptis sužinoti kom
pasu, bet dar galima surasti pagalba sau
lės ir laikrodžio.

Rytuose saulė stovi apie 6 vai. rytų; 
9 vai. rytų ji randasi žiemos rytuose, apie 
12 vai. — pietuose, apie 3 vai. po pietų, — 
žiemos vakaruose, apie 6 vai. vakare-va- 
karuose. Žiemų, leidžiantis saulei anks
čiau, jau vakarų negalima tiksliai suvokti.
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Laikrodžiu ir saule irgi galima surasti 
pasaulio šalys, jeigu tik laikrodis gerai 
eina. Jis dedamas tokioj padėty, kad va
landų rodyklis būtų nukreiptas tiesiog į 
akiračio taškų ties pačia saule, visiškai 
neatsižvelgiant į dienos matą; tuo būdu 
pietūs bus vidury tarpo, esančio tarp va
landų rediklio ir XII valandos skaičiaus 
ciferblate."

Einantiems žvalgybon yra dar vienas 
gana svarbus dalykas — tai mokėjimas 
iš akies matuoti atstumą. Tam skautas 
privalo žinoti, kokio didumo paprastai yra 
jo žingsnis. Praktikos darbams galima 
vartoti centimetrais sužymėta skautiška 
lazda. Kelio ilgumas galima sužinoti ir 
iš to, kiek laiko eita. Žinoma, reikia tu
rėt omeny, kad toks atstumo matavimas 
nebus tikslus nes sunku pasakyti, ar žings
niai buvo vienodo didumo ir ar kiekvienas 
žingsnis užėmė vienodai laiko. Geriau
sia yra sužinoti, sakysim, kiek kiekvie
name 100 metrų telpa žingsnių. Tat ži
nant jau galima bus tiksliau matuoti. 
Skautas, įpratęs prie tokio atstumo ma
tavimo, gali pradėti iš akies spėti atstumą. 
Taip, pav., nuo savęs iki kokio medžio, 
akmens. Ir paskiau, jau tiksliai išmatavęs, 
sužino, kokią padarė klaidą. Galima įprasti 
įspėti gana tiksliai.

Ilgesnis atstumas galima patikrint sė
dint vežime ir žiūrint kiek kartų apsisu
ka ratas. Jeigu pasitaiko gana dideli ats
tumai, tai geriausia padalyti juos į 2—3 
lygias dalis ir jau paskiau, išmatavus 
vieną, galima padauginti iš 2 ar 3, žiūrint 
to, į kiek dalių buvo sukirstytas. Dide
lius atstumus matuojant paprastai suran
dama apytikris didžiausias ir mažiausias 
skaičius, o jų vidurinis ir bus tikrasis. 
Sakysime, tegu koks nors atstumas bus 
daugiausia 1000 mtr. ir mažiausia 500 mtr.; 
tada vidurinis bus lygus

1000 4- 500
2 — 750 mtr.

Bet iš akies matuojant dažnai mus akis 
apgauna. Taip, skaidriame ore, pav., po 
lietaus, arba kalnuose daiktai atrodo arti
mesni. Jeigu jie smarkiai apšviesti ir tarp 
jų ir mūsų yra vanduo ar sniegas, gilūs 
ir platūs duburiai ar upokšliai, tai tie daik
tai atrodo tolimesni. Norėdami juos ma
tyti, turime žiūrėti aukštyn arba žemyn tik 

ne tiesiai prieš save. Taip pat tolimesn 
atrodo mums daiktai, negu iš tikrųjų ji 
yra, prieblandoj arba jeigu užstoti kokie 
nors šešėlio, jeigu guli už žemumos, jeigi 
dugnas, kuriame jie guli, yra tokios pa 
spalvos kaip daiktas, jeigu žiūrime pe 
rūką, arba saulės šviesoje judantį etera 
jeigu žiūrime po saule ir, pagaliau, jeigi 
matuojame atstumą gulėdami arba klupė 
darni.

Kartais atstumas galima išmatuot 
pagalba balso. Balsas per sekundę nu 
bėga 350 mtr. Šviesa yra taip smarki 
kad mes ją pamatom tą pačią sekundi 
kada ji pasirodė. Del to vakare, jeigi 
kas toli nuo mūsų iššauna, pirmiausi* 
pamatome iš vamzdžio liepsnos liežuvį 
o jau paskiau paties šūvio balsą. Jeigi 
skaitysim sekundės (pamažėl nuo vieno: 
į viršų) nuo liepsnos pamatymo iki šūvk 
balso užgirdimo ir gautąjį, sekundžii 
skaičių padaugiusim iš 330, gausime ats 
tumą nuo vietos, kame pasirodė šviesa 
Tuo pat būdu galima sužinoti iš žaiba 
vimo, kaip toli trenkė perkūnas.

Gali pasitaikinti, kad bus reikalai 
geometriniai išmatuoti atstumas daikto 
prie kurio negalima prieiti, pav., daikto 
gulinčio kitoje upės pusėje, arba net pa 
čios upės platumas. Aprenkam sau kok 
norint daiktą, pav.: medį, uolą, kitoje upė: 
pusėje. Atsistojam kaip tik priešais t< 
daiktą. Tašką, kuriame atsistojome, pa 
žymėsime raide A. Dabar eisime nuo P 
į kairę tokiu būdu, kad su AX sudarytu 
mane statųjį kampą, kokius 90 žingsnii 
iki C. Praėję nuo taško A 60 žingsnių 
įbedam lazdą taške B ir einam dar 3( 
žingsnių iki C. Tame taške pasisukau

• X

Upė

D
kairėn ir einam statmena kryptimi su AC 
kol mums nepasirodys, kad taškas B su-
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taps su tašku X. Tada atsistojame taške 
D. Atstumas CD bus lygus pusei atstumo 
AX. Todėl, norint sužinoti atstumas AX, 
reikia atstumų CD padauginti iš dvejų.

Daikto aukštumas matuojamas truputį 
kitokiu būdu. Taip, norėdami išmatuoti 
medžio AX aukštumų, turime nuo jo pa
mato atmatuoti tiesiųja linija kokius 8 mtr

X

2 m t.

— 3 m. — — 8 m. — A

ir toje vietoje įkalti lazdų, sakysim, 2 mtr. 
ilgio. Toliau einame tų pat kryptimi tiek, 
kad, atsigulę žemėje, rastume taškų, nuo 
kurio žiūrint pagalio (lazdos) ir medžio 
viršūnės sutaptų. Tada gausime propor
cijų: AC : AX = BC : BD; arba, žino
dami tiesiųjų ilgius, paimsime ir įstaty- 
sime vieton raidžių; gauname, kad 
11 : AX = 3:2; tuo budu AX (f. y. mė

li • 2 22džio aukštumas) = ——— = — mtr. o 5
Tokiu būdu surandamas daikto aukštumas. 

Tos žinios nėra jau viskas, kų skau
tas privalo žinoti apie žvalgybų. Tai yra 

tik žiupsnelis to, kų geras skautas žino. 
Daugiau pats patirs besilavindamas žval
gyboje.

Galas.
Agrastas.

Panevėžys.

Asociacijų Antrašai 
Užsieny.

ALBANIA. The Secretary, Albanian Boy 
Scouts Asociation, Pruga Elbassan, 
Tirana (via Brindisi) Albania.

AMERICA. Boy Scouts of America 200, 
Fifth Avenue New York City U. S. A. 
(Mr. James E. West, Chief Scouts 
E. ecutive.)

ARGENTINE. Association Nacional Boy 
Scouts Argentinos. Florida 221. Bu
enos Ayres. (President. Snor Tomas 
Santa Coloma). (Secretary, Senor 
Laureano A. Bandizzone).

AUSTRIA. Osterreiches Pfadfinderbung, 
1. Wipplingerstrasse III Stiege III 
Stock Viena (VII) Austrija (Herr 
T. Miegi, Internacional Comissionier).

BELGIUM. Baden-Powell Belgian Boy 
and Sea Scouts, (Chief Scouts. 
Monsieur Jean Corbisier) (Interna
tional Commissioner. Mons. Etienne 
van Hoof 41. Avenue de Belgigue, 
Antwerp.)

BELGIUM. Boy Scouts de Belgigue 
Palaids d’Egmont rue au leines, 
Brussels. President, Monsieur Dierre 
Grau (Chief Commissioner. Monsieur 
Robert Lutens).

Skautybė ir fizinis auklėjimas.
Kilnūs skautybės uždaviniai šiandien 

darosi popularus ir Lietuvoje. Jaunimas 
veržtis veržiasi į skautybę todėl, kad joje 
jaunimas artėja gyvenimui, yra praktingai 

auklėjamas. Skautybėje randa patenkini
mo įgimtas veiklumas, kurs vėlgi čia gali 
pasireiškti įdomioje formoje.

Kurie gi yra skautų uždaviniai fizinio 
lavinimo žvilgsniu siaurųja (skautybės) 
prasme?

9
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D-ras G o r i n e v ski s nustato 
jaunesniesiems skautams (12—15 m.) se
kamus sanitariniai-pedagoginius uždavi
nius: vasarą, vadovaujant prityrusiem ir 
darbui atsidavusiem instruktoriam, kelia
vimas miškais, laukais ir upių bei ežerų 
pakrantėmis su tikslu užgrūdinti dvasių ir 
kūnų. Susipažinimas su gamta. Plėtoji
mas saviveiksmo ir savigalbos.

Vyresnieji skautai (15—17 m.) turį 
nuosaikiai grūdinti dvasių ir kūnų. Vadova
vimas jaunesniųjų darbais ir pagalbos tei
kimas tuose darbuose. Pirmosios pagal
bos būdai nelaimingais atsitikimais ir skęs
tančio gelbėjimas. Topografinis apylinkės 
tyrimas. Pagalba darbe.

Tai atskiri programos punktai, kuriuos 
yra išdirbusi gana smulkmeniškai pati 
skautų organizacija. Iš šitų ištraukų taipgi 
matome, jog skautybė, net griežtai artimoj 
jai srity, įgauna tam tikrų bruožų, atsi
žvelgiant į fizinio lavinimo uždavinius.

Bet viso to yra maža, statant skau
tams plačius pilnutinio ugdymo uždavinius 
(žiūr. 2 Nr.). Iš fizinio lavinimo, skauty
bė imasi ir turi imtis daugiau ji panaudoja 
higienų, įvairius žaidimus mokymo pobū
džio, gimnastinius pratimus, su atletizmo 
elementais, ekskursijas, rankų darbų ir 
sportinius mankštymus.

Visas šitas priemonės vykdant jos 
turi atatikti amžiui ir lyčiai, kaip fiziologi
jos bei anatomijos žvilgsniu, tolygiai ir 
psichologijos. Tik taip vykdoma kūno 
kultūra yra racionali ir tik tokiam pavy- 
dale ji tepritinka tokiai rimtai organizacijai, 
kaip skautai.

Lietuvoje jau turime sporto išsigimė
lių, azartininkų, rungtynių karštinių ištiktų 
jaunuolių, kuriems atstovauja žurnalas 
„Sportas“ ir, taip vadinamoji, dviratininkų 
Sųjunga. Šita Sųjunga tarp kitko prak
tikuoja ir sveikatai žalingų sunkumų kil
nojimų.

Akyvaizdoje šitų iškrypimų, skautai 
turi būti racionalės kūno kultūros sargy
boje, tepanaudodami neabejotinos vertės 
pratimus ir turi džentlmeniškai kovoti su 
tais, kurie kūno kultūrų profonuoja.

Karolis Dineika.

Kūno priežiūra.
Prancūzų Karo Ministerijos žurnale 

(La Revue d’infanterie), 1922 m. 352 N, yra 
įdėtas Philippe ir Gothier, higienos straips
nis, kurio ištraukas čia ir paduodu:

„Gyventi nebojant žinomų higienos 
taisyklių būtų dideliausias apsileidimas 
prieš save ir prasižengimas prieš visuo
menę, kuriai yra reikalingi stiprūs ir sveiki 
nariai. Be to, tie patys nurodymai yra 
taip paprasti ir lengvi, ir jų vykdymas 
teikia tokių milžinškų dorinių ir fizinių 
pajėgų pilnybę, kad kiekvienam žmogui, 
kurs nori, kad jo organizmas veiktų tvar
kingai ir be jokių trukdymų, privalu pil
dyti ir įsidėmėti keletas eilučių.

I. Kai del priežiūros.
1. Valgis visumet turi būti sveikas, 

maistingas, paprastai ir patinkamai 
parengtas.

2. Saugokitės apsirijimų:
a) nevalgykit valgių, kurie apsunkina 

organizmų ir jį tunkina;
b) negerkit apsunkinančių gėralų;
c) vengkit alkoholio: jis yra prastas 

degimo palaikytojas, juoba, kad 
jis kenkia visam organizmui.

3. Pratinkitės kasdieną plauti kūnų šaltu 
vandeniu.

4. Stengkitės visumet laikyti ko geriausioj 
tvarkoj jūsų burnų ir dantis; kad 
skrandis galėtų tinkamai virškinti, yra 
reikalo valgyti lėtai, gerai visų valgį 
sukąsnojant.

11. K a i del oro.
1. Rūpinkitės visumet, sulig galimybių, 

ilgiau būti grynam laukų ore.
2. Stengkitės, kad ir kambariuose, ku

riuose jūs gyvenate, visumet būtų ty
ras oras ir, sulig galimybės, daugiau 
saulėto oro.

3. Gulkitės visumet esanti langui atdaram.
4. Kvėpuokite tik per nosį, giliai ir pil

nai kad visumet pilnai atnaujintumėte 
plaučiuose esamą orų.

5. Atsiminkite kvėpavimo, ritmą: kvėpa
vimų minutėje nuo 16—18. Iškvėpi
mas paprastai esti gilesnis ir ilgesnis 
negu įkvėpimas.

6. Žiūrėkite, kad jūs pilnai iškvėptumėte 
visą orą.
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III. Kai del kraujo tekutės. 
Kiekvienam privalu žinoti, širdies veikimas.

1. Normalus pulsas yra šis:
a) ramiam stovy nuo 70 lig 78 mu

šimų į minutę,
b) 130 lig 140 mušimų į minutę po 

labai sunkaus darbo bei itin susi
jaudinus.

2. Po 2 arba 3 minučių širdis vis del 
to turi atgauti savo normalę eigų, 
kad ir kažin kaip būtų prieš tai pa
greitėjusi.
Jeigu širdies plakimas didesnis už 150, 

arba jei po 3 minučių neatgauna savo 
normalės eigos, tuomet atliekamasai dar
bas reikia tuojau baigti.

Tai yra vienas pamatinių higienos 
taisyklių, kuris kiekvienam reik įsidėmėti.
IV. Kai del jėgų atnaujinimo.

Pajėgoms- atgaivinti reikalinga kas 
seka:

1. miegas gerai išvėdintuose kambariuose 
švariu oru.

2. Nepertrauktas miegas turi tęstis 8 
valandas. •

V. Kai del svarumo.
Visas žmogaus kūnas turi būti visu- 

met geriausiam švarume.
VI. Privalomi nurodymai.

Kiekvienas turi žinoti:
1. savo ūgį ir
2. svorio ir ūgio atatinkamumų.

Paprastai normaliai suaugęs žmogus 
sveria tiek klg., kiek yra ūgio cnt. be 
metro, atskaitant dar 3—5 klg. Jei, pav. 
žmogaus ūgis yra 1 m. 65 cnt, tai tas 
žmogus turėtų normaliai sverti (65—3 
(lig 4)—) 61 arba 62 klg.

3. Pravartu įsidėmėti sekantis de Pines 
(Piguet) nurodymas, kurs teikia galimybių 
įvertinti žmogaus kūno stiprumų ir stovį: 
išmatuoki! žmogaus ūgį cnt. ir iš gauto 
cnt. skaičiaus atimkite žmogaus svarumo 
klg. skaičių; iš likusio skaičiaus atimkite 
išmatuotos žmogaus krūtinės apimties cnt. 
skaičių. Jei liekanoj bus nuo 9 lig 10 cnt., 
tai žmogaus kūno stovis yra labai geras.

4. Kad mašina galėtų tvarkingai veikti, 
jai reikia judėti ir būti darbe.
Be judesių, be įmanomų mankštinimų, 

žmogaus kūnas lygiai taip pat, kaip lo
komotyvas ir kiekviena kita mašina, surū- 
dyja ir galutinai sugenda. Todėl niekas 
tenepamiršta pirmon eilėn išmokti ir su

naudoti fizinės kultūros patiekiamus būdus* 
kurie sudaryti higienos pagrindais.“ 

Paruošė Linkuvos Dėdė.

įvairenybės.
Karžygis telegrafistas.

Vienas karžygių baisioje Japonų ka- 
tastropoje — Taki Jonemura, tarnautojas, 
valdiškos radio-telegrafo stoties, kuris- 
laike trijų parų paliko savo vietoj, be jo
kios pagalbos, siųsdamas į visas puses 
žinias apie ištikusiųjų nelaimę ir prašy
damas pagalbos iš kitų tautų.

Po to, kaip sujudinta nuo drebėjimo 
stotis ėmė grėsti sugriūsiant: Jonemura 
tęsė darbų, telegrafuodamas. Ir apie 
tai, jog tūkstančiai jo sampiliečių 
žuvo laike trijų dienų, jo pranešimai buvo 
vieninteliai, kurie pasiekė kitus kraštus.

Kelis sykius jo aparatas buvo su
gedęs, bei Jonemura kiekvienų sykį pasi
taisydavo ir tęsdavo toliu savo pareigas. 
Jam buvo duota tūkstančiai užklausimų, 
bet jis atsakydavo: „Sitų syk, daugiau 
nebeprašykit“ (? Red.).

Nuo administracijos.
„Sk. Aido“ administracija ragina visas už

siprenumeravusias dr-ves, kuogreičiausia atsily
ginti už jiems siunčiamus laikraščius.

Dauguma dar dr-vių yra neatsilyginusios- 
nei už 5, 6, 7 ir 8 N. N. (nekalbant apie 9 ir 10 N.) 
ir tokiu būdu sudaro begalo dideles kliūtis iš 
finansinės pusės laikraščio išleidimui.

„Sk. Aide“ 5 N. buvo išleistas tam tikslui 
Vyr. Skautininko įsakymas, tačiau patys skautai 
bei dr-kai jo nepildo ir nesirūpina pagerinti mūsų 
laikraščio padėties. Administ.

Redakcijos atsakai.
Naikauskui. „Dukters meilė“ palikom 

archyve.
Geneliui. „Skautų ūpas“ gal ir su

naudosimi. Kitos eilutės persilpnos.
Skurdžiui. Tamstos rašinėlį sunau- 

dosim.
Hicui. Redakcija į anonimus neat

sako.
Algiui. Gaila, kad draugas skolint 

eilėraščius iš kitų mūsų rašytojų. Atei
tyje patartumėm tuo nesinaudoti.

Akelai. „Bailusis Jonukas“ spaus- 
dinsim. Red.

Leidžia — Vyriausias Skautų Štabas, 
Pedaktorius: Ig. Tamošauskas.
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KAME MOKINTIS
Nėra gyvenimas taip švelnus, kaip mokyklose mokina ir negali jis toks 
būti, kaip filosofai skelbia. Kalnus galima sulyginti, bet žmonių niekuomet. 
Per amžius viešpatavo nelygybė ir paliks ji iki tol, kol mūsų planeta gy
vuos. Visi gyvi sutvėrimai gamtoje vienas kitų išnaudoja. Ar tai būtų 
jūrių gelmėse, ar tai požemy, ar ore visur eina žūtbūtinė kova už savo 
būvį. Visur tvirtesnis nugali silpnesnį. Toks gamtos dėsnis, kuris visiems 
yra lygus. Kas nuo jo nutolsta, tas ir nuo pačios gamtos atsitolina ir tuo 
duoda save nugalėti. Ir, anksti ar vėlai turi žūti ir savo vietų tvirtesniam 
užleisti. Sunkus, šiurkštus ir begailestingas šioje ašarų pakalnėje gyveni
mas. Kiaurų savo amželį žmogus vargsta, kenčia, mokinasi ir visko nesu
žinojęs miršta. Daug jam reikalinga praktiškų žinių, kurios.jo gyvenimų pa
lengvintų, bet mažai kam jos prieinamos. Kas nori su.gyvcnimu plačiau 
susipažinti ir stoti jo kovos arenoje ne su plikom rankom ir atkišta kakta, 
bet tinkamai apsišarvavęs — teskaito .'. .'. .’. /. .'. /. .O. /.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii „T R I M I T Ą“. ■iiiiiiiiiiiiuiiuiiiimiiiiiHBi 
Šį laikraštį Lietuvos Šaulių Sųjunga leidžia. Jis yra knygos formato 
32—48 puslapių didumo, iliustruotas, griežtai nepartinis, stovi Lietuvos ne
priklausomybės sargyboje ir išeina kas savaitę. Jame skaitytojas visko 
ras. Visas svarbesniųsias žinias iš Lietuvos, okupuotojo Lietuvos krašto 
ir viso pasaulio, o taip pat daug gražių apysakų, eilių, straipsnių įvairiau
siais klausimais, įvairenybių, poilsio valandai ir daug daug naudingų pasis
kaitymų.,, Trimitas“ nieko nebodamas aikštėn velka visų valdininkų ir kitų 
nusikalstamus darbus. 1924 metams „Trimito“ kaina su prisiūntimu Lie
tuvoje: metams 12 litų, pusei metų 6 lt., trims mėnesiams 3 lt., 50 centų, 
atskiras numeris 35 cnt. Amerikoje ir kitur: metams 30 lt., pusei m. 15 lt., 
atskiram numeriui 1 It. Išsirašyti į užsienius galima ne mažiau kaip pusei metų.

adresas: KAUNAS, Laisvės Alėja Nr. 26.

▼ Skaitykite Skaitykite
Į „SKAUTŲ AIDĄ“

Prenumerata: metams 3,60 lt., pusei 1,80 lt., 3 mėn. 90 c., atskiras N. 30 c.
Redakcijos antrašas: ŠIAULIAI, Dvaro gatvė 2 (Kareivinės). 
Administracijos antrašas: ŠIAULIAI, Gimnazija (Tilžės gatvė).
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