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Sveiki sulaukę Naujųjų 
1925 metų!

„SK. AIDO“ Redakcija ir 
Aministracija. .
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Naujas konkursas skautų himnui 
parašyti.

Šiemet pavasarį skelbtas konkursas 
Lietuvos skautų himnui parašyti, mums 
priimtino himno nedavė. Pasirodė, kad 
iš skautų tarpo himnas užgimti negalėjo. 
Todėl įvykęs himnui priimti skautininkų 
susirinkimas nutarė kreiptis tuo reikalu į 
platesnę visuomenę, į garsius Lietuvos 
poetus. Čia reikalinga visų skautų parama. 
Visi, kas tik gali, tesikreipia į sau pažįs
tamus poetus, paaiškindami jiems skautų

tikslus ir idealus. Himne turi būti minėtas 
artimiems tarnavimas, nurodyti skautų 
santykiai su gamta, pažymėtas ankštas 
šeimyniškumas skautų tarpe ir t. t. Para
šytus himnus reikia siųsti „Skautų Aido“ 
Redakcijos vardu, ant voko pažymint r 
himno konkursui. Vokai bus vyr. štabo 
atplėšti ir himnai aptarti 1925 m. gegužės 

jnėn. 30 d. Vyr. Skautų Štabas.

Skaute, neužmiršk platinti visuo
menėje vieninteli mūsų d r-jos or

gan ų „SKAUTU AIDĄ“.
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Širdingai sveikinu Lietuvos Skautus, 
„NAUJLĮ METU“ laimingai sulaukusius!

Kiekvienas gerai mokąs verstis pirklys 
ir kiekvienas sumanus ūkininkas ar dar
bininkas, dieną, mėnesį, metus baigdamas, 
daro sau smulkią ataskaitą ir atsidėjęs 
žiūri, ką jis padirbo gera, ką bloga, kame 
jis laimėjo, o kame pralaimėjo.

Bemaž visi metų gale ataskaitą atlieka. 
Bet ne visi tai sąžiningai daro, ne visi 
išmoksta iš praeitų metų naudingiau atei
nančius metus praleisti.

Metų pabaigoje valstybines įstaigas 
tikrina ir jų ataskaitą atlieka tam tyčia iš 
keletos asmenų nuskirtos komisijos. Ten, 
kur ataskaita medžiaginę sritį — pinigus 
liečia, komisijos remiasi surinktais doku
mentais ir sąskaitomis. Patikrinti sąžinę, 
jausmus, patikrinti užsibrėžtų siekimų ir 
gerų norų išpildymą gali tik tas asmuo, 
kuris tuos norus, siekius savyje iškėlė ir 
padarė del jų nusprendimą—pasižadėjimą.

Todėl, kiekvienas žmogus, norįs pasi
mokyti ir sutvirtėti, turi sau daryti beša
lišką dienos ataskaitą ir iš kiekvieno pa
sisekimo, ar nepasisekimo, iš kiekvienos 
klaidos mokytis, kaip ateity veikti.

Sėkmingam darbui ir savęs kontrolia
vimui kiekvienos dienos ataskaita nau
dinga ir reikalinga, juo labiau naudinga 
metų ataskaita. Ji būtina ypač mums 
jauniems skautams, užsibrėžusiems tikslą 
išmokti gyventi.

Koks gi bus tas mokslas jei mes tai, 
ką praėjome, ką pergyvenome, užmiršime? 
Kaip mes išvengsime kitais metais klaidų, 
jei ankščiau buvusių klaidų neapsvarsty- 
sime?

Gyvendami tik dienos ūpu, meslinksim 
ten, kur dienos vėjelis pučia, mes būsime 
lyg menkutė nendrelė, ežero pakrantėj 
žiaurių vėjelių supama, o. nebūsime skau
tai — vyčiai!

Darykime sau kasdien savo darbų, el
gesių ir minčių ataskaitą. Jei gerai kitos 
dienos neatsimeni, arba ilgainiui bešališ
kai į savo elgesius žiūrėti neįstengi, atas
kaitai daryti naudon raštą — rašyk be
šališką dienyną. Metų pabaigoje iš to 
dienyno atliksi prieš save atąskaitą ir iš 
jos aiškiai matysi padarytus pralaimėji
mus ir klaidas, o taip pat toji metinė ata
skaita tau padės nustatyti, ką ateinančiais 
metais turi užbaigti, arba ką iš naujo 
pradėti.

Skautas yra tvarkingas, sistematingas 
ir pasiryžęs.

Skautas iš mažens mokinasi su pasi
šventimu savo pareigas atliktinėti. Skau- 
tybė yra jo mokykla, skiltininkas vadas. 
Bet tu tik tuomet įtapsi tikru skautu — 
vyčiu, kuomet pats mokėsi tikrai skau
tiškai į kitus ir į pats save žiūrėti.

Skaute! Kiekvienos dienos gale 3—5 
minutes atsidėjęs pažvelgk į save, pa
klausyk ką tau sąžinė sako. Kiekvienų 
metų gale pažvelgk į savo darbus. Melų 
pradžioje, iš praeities pasimokinęs, užsi- 
brėžki nors mažą, bet tikrai įvykdomą 
darbą ir jį tikrai atlik. Tuo būdu mes 
lavinsime savo jėgas ir pasitikėjimą sa
vimi. Tuo būdu mes pažinsime patys 
save. <3k.
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2 Skanių Aidas 19

Visi pasaulio skautai drauge su visa 
pasaulio žmonija iškilmingai švenčia Nau
juosius Metus. Per tą šventę kiekvienas 
padoras žmogus pasiunčia savo gimdy
tojams, broliams, seserims, giminėms, 
draugams, pažįstamiems pasveikinančius 
laiškus, linkėdamas jiems dar geresnio, 
kaip ligi tol buvo, ir malonesnio gyve
nimo ateičiai. Toks gražus ir kilnus pa
protys, kuris pažymi krikščioniškąją arti
mųjų meilę, žmonijoje gyvuoja nuo neat
menamų laikų ir gyvuos tol, kol žmo
gaus siela turės kilnuiųp savybių.

Skautai, kaip visuotinės doros siekėjai, 
palaiko kilnius padorius papročius. Žmo
nės linkę sveikinti vienas kitą ir reikšti 
nuoširdžius linkėjimus vienas kitam per 
iškilmingesnius žmogaus gyvenime mo
mentus: per krikštynas, varduves, gimimo 
dieną ir t. t. Bet skautai daugiau turi 
progos sveikinti savo artimuosius: be 
bendrų bažnytinių ar šeimyninių švenčių 
jie dar švenčia savo globėjo šventojo 
Jurgio (balandžio 23) dieną ir Motinos 
dieną (gruodžio 1), o kai kurios Lietuvių 
skautų bei skaučių draugovės be to dar 
švenčia Lietuvos jaunuomenės globėjo 
šv. Kazimiero (kovo 4) dieną.

O naujiesiems Metams skautams bei 
skautėms reikėtų vieton linkėjimų priminti 
jų ryžtumas ir pasiaukojimas, kurį mena 
sukis „Budėki“. Skautai iš laisvos va
lios pasiaukoja savo Tėvynei ir pasiryžo 
geraisiais Jos sūnumis būti. Tai labiau
sia turime prisiminti mes, Lietuvių skau
tai, nes mūsų Tėvynė Lietuva dar daug 
kenčia nuo savo priešų ir dar nėra išsi

vadavusi iš gręsiamų pavojų. Mes iškil
mingai per įžodį pasiryžo'me Lietuvai tar
nauti, ir tą aukščiausiąją mūsų pareigą 
mums dar nuolatos primena mūsų skau
tiškieji įstatai. Šito tarnavimo būdus mes 
kasdieną sužinome skautiškoje tarnyboje.

Taigi, broliai skautai. Jeigu ligi šių 
Naujųjų Metų mes jau surojome gana žy
miai suskautėti ir tokiu būdu pažinti mū
sų santykius su Tėvyne bei žmonija, tad 
nuo šiol mes turime dar geriau pažinti 
mūsų uždavinius ir visomis savo jėgomis 
stengtis išvystyti galios tiemsuždaviniams 
įvykdyti ateityje. Kasdienis mūsų darbas 
duoda galimybės mums lavintis ir rengtis 
ateities darbui, kurio Lietuva iš mūsų lau
kia ir nesitiki apsivilti. Mes norime būti 
dorais, artimiesiems naudingais žmonėmis 
ir ištikimais tautos sūnumis. Tad mes 
neleisime mūsų tautai apsivilti — garbės 
žmonės (pirmasis įstatas).

Mūsų laukia rimtas atsakomingas dar
bas Tėvynės gerovei. O tam darbui rei
kalingas dvasinės, protinės ir kūniškos 
pajėgos. Tad kasdieniuose pratimuose ir 
visoje skautiškoje tarnyboje ieškokime 
užsigrūdinimo ir reikalingų žinių. Šitaip 
budėdami, tikrai galėsime būti pasirengę 
skautijos tikslus vykdyti. P. Jurginis,

Lietuvos Skautų Asociacijai įsa
kymas.

1924 m. lapkričo 15 d.
Vyriausiam Skautininkui tarpininkaujant, 

Šiaulių tunto paskautininkui Baniuliui su
teikiamas skautininko vardas.
(pas.) Skautų Šefas Dr. Alekna.

L. S. A. Vyriausio Stabo nustatyta 
Lietuvos Skautų uniforma.

Vasarinė uniforma.
1. Skrybėlė. Petro, su plačiais kraš

tais ir su dirželiu.
2. Marškiniai. Flanelės ar paprasto 

audeklo dengiamos spalvos bluzė. 
Khaki spalvos, dviejų kišenių 16X12 

cm. (arba proporcingai ūgiui) su 
uždangalėliais ir su 3 cm, plo
čio raukšle per vidurį; su plačiai 
atversta apikakle, kurios kampai 
prisegami sagomis; rankovės su 
apirankiais (mankietais), dviem sa
gom užsegamais, kurių viena už-
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19 Skautų Aidas 3

3.

4.
5.

6.
7.

8.

1.

2.

3.

4.

sega apirankį, o kita skiemį—iškir
pimą; antpečiai, kurių plotis apa
čioj prie rankovės 3, o viršuj 2l/2 
cm. Skauto marškiniai (kemšami į 
kelnaites.
Kelnaitės. Aukščiau kelių, plačios, 
tamsiai mėlynos ar dengiamos 
spalvos. Apjuosiamoje vietoje ke
turios diržui skiriamos kilpos. 
Diržas. Rudos odos.
Kojinės. Sportinės, viršuj prie ke
lių atraitomos.
Pusbačiai.
Kaklaraištis ne mažesnis 80X80 
cm., draugovės spalvos. Spalva 
negali .būti raudona ir žalia. Jis 
surišamas mazgu, ar suveriamas j 
žiedą, paliekant užpakaly nedidelį 
trikampį. Iš vieno jo galo suriša
mas mazgelis.

Pastaba: Ne iškilose galima 
nešioti tautinė draugovės spalvos 
juostelė.

Kaspinai. 4 vilnoniai, nešiojami 
ant kairiojo peties, 18 cm. ilgio ir 
1' 2 cm. pločio, skilties spalvos, su 
skilties eilės numeriu, išsiūtu rau
donais siūlais ant dengiamos spal
vos juostelės. Iš antro nuo viršaus 
kaspinio per 2J/2 cm. nuo apačios 
surišamas mazgelis.

Pastaba: Mazgelis atrišamas 
garbės skautui.

Žieminė uniforma.
Kepurė. Khaki spalvos valtukė su 
dviem viršuj kryžmai prisiūtais drau
govės spalvos kaspinėliais 1 cm. 
pločio.
Kelnės. Žemiau kelių, dviem sa
gom susegamos.
Kojinės arba bintai tos pačios arba 
tamsesnės spalvos.
Apsiaustas aukščiau kelių dengia
mos spalvos. Abu skvernu su kil
pomis ir sagomis (dvibortinis).

Bendri visiems laipsniamsženklai.
1. Miesto pavadinimas. Dėvimas 

dešinės kišenės viršuje, raudonai 
išsiūtas ant dengiamos spalvos 
kaspinėlio (raidžių dydis 1 cm.).

2. Draugovės numeris. Prisegamas 
dešinės kišenės raukšlės vidury, 
oksiduotos spalvos.

3. Žvaigždutės. Jų skaičius reiškia, 
kiek metų skautas išbuvo organiza
cijoj; jos dedamos virš kairės ki
šenės. Oksiduotos spalvos žvaig
ždutė be rutuliuko reiškia vienus 
metus, su rutuliuku 5 metus. Kiek
viena žvaigždutė segama prie at
skiro dengiamos spalvos fono.

Pastaba: Norint pažymėti pas- 
kautininko ir skautininkų laipsnyje 
išbūtų metų skaičių, žvaigždutės 
dedamos tuos laipsnius pažymin
čių spalvų fone.

Laipsnių ženklai.
1. IlI-čio laipsnio skautas,davęs įžodį, 

turi teisės dėvėti kepurės priešaky 
L. S. A. oksiduotą ženklelį ir marš
kinių kairės kišenės raukšlės apa
čioj gulsčiai prisiūtų 1 cm. nuo apa
čios nuotoly raudoną juostelę 1 cm. 
pločio.

Pastaba: Oksiduotą ženklelį 
skautas nešioja nuo įžodžio da
vimo dienos.

2. Il-ro laipsnio, skautas, be IlI-čio 
laipsnio ženklų turi teisės dėvėti 
dar toj pačioj kišenės vietoj virš rau
donos spalvos žalią juostelę.

3. I-mo laipsnio skautas, be II-jo 
laipsnio ženklų, dėvi dar toj pačioj 
vietoj virš raudonos ir žalios gel
toną juostelę.

4. Paškiltininkas dėvi dešinės kiše
nės dešiniam šone 8 cm. ilgio ir 1
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4 Skautų Aidas 19

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

1.

2.

cm. pločio stačiai prisiūtų draugo
vės spalvos juostelę.
Skiltininkas dėvi sidabrinį L. S. A. 
ženklelį prie kepurės ir dvi abie
juose dešinės šonuose stačiai pri
siūtas juosteles tos pačios spalvos 
ir to paties dydžio.
Vyresnysis skiltininkas dėvi tuos 
pačius ženklus, kaip ir skiltininkas, 
be to dar dešinės kišenės raukšlės 
vidury trečią tos pat spalvos ir to
kio pat dydžio juostelę.

Skautininkų uniforma.
I. Vasarinė.

Skrybėlė. Petro medžiagos, pla
čių kraštų.
Frenčas. Angliškas, dengiamos 
(khaki) spalvos, atvira apikakle, su 
tos pat medžiagos dirželiu.
Kelnės. Tos pačios spalvos, pu
siau galifė (arba trumpos).
Kojinės. Skautiškos kojinės, bin
tai arba vengerkos*
Kaspinai. 4 vilnoniai, balti, dėvimi 
kaip ir skautų.
Kaklaraištis. Paskautininkams rau
donas, skautininkams žalias.
Marškiniai (bliuze). Dėvima po 
frenču arba viena.

II. Žieminė.
Kepurė. Valiūkė su dviem viršuj 
kryžmai prisiūtais 1 cm. pločio si
dabrinės spalvos kaspinėliais.
Apsiaustas. Toks pat, kaip skautų.

Ženkai.
Paskautininkas. Sidabrinis L. S. 
A. ženklelis, dėvimas ant raudonos 
rozetės skrybėlės pryšaky arba 
ant kairės kišenės.
Skautininkas. Sidabrinis L. S. A. 
ženklelis ant žalios rozetės.

Vyr. skautininkas. Sidabrinis 
ženklelis ant mėlynos rozetės.
Vyriausias skautininkas. Auksi
nis ženklelis ant sidabrinės rozetės-
L. S. A. šefas. Auksinis ženkle
lis ant auksinės rozetės.

Pastaba: Vyriausio skautų 
štabo nariai dėvi auksinį L. S. A. 
ženklelį.

Pareigų ėjimo ženklai.

Draugininkas. Skautininkai be jų 
laipsnių rozečių dėvi dar apačioj 
žalią rozetę. Neturį skautininko 
laipsnio, bet einą draugininko pa
reigas, dėvi ant kairės rankovės 
du žaliu kampu ir žalią švilpuko 
virvę.
Draugovės adjutantas. Skauti
ninkai dėvi be savo spalvos dar 
raudoną rozetę, gi skautas, einąs 
adjutanto pareigas, dėvi ant kairės 
rankovės vieną žalią kampą, ir ža
lią švilpuko virvelę.
Tuntininkas. Skautininkai po sa
vo rozete mėlyną rozetę. Ne skau
tininkai — ant kairės rankovės du 
auksiniu kampu ir auksinę švilpuko 
virvelę.
Tunto adjutantas. Skautininkai 
— be savo, dar fioletinę rozetę, gi 
ne skautininkai — vieną auksinį 
kampą ant kairės rankovės ir sida
brinę švilpuko virvelę. Draugovių 
adjutantai paskautininkai nedėvi 
antros raudonos rozetės.

Pastaba: Einą draugininkų 
pareigas skautininkai nedėvi be 
savo rozetės dar žalios. „Vyres
nieji skautininkai tuntininkai ne
dėvi be savo rozetės dar mėlynos.
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19 Skautų Aidas 5

Nebylieji kankiniai.
(Sekant M. L.).

Iš senovės laikų visų šalių ir tautų 
žmonės įprato turėti naminius gyvulius. 
Kiekvienas jų suteikia žmogui neabejotinos 
naudos. Sakysime, jeigu del kurios nors 
priežasties staiga išnyktų arklys, žmogus 
nenoromis atsidurtų neišvengiamoje pa
dėtyje. Atimkime nuo kaimiečio jo karvutę, 
avį, kiaulę, naminius paukščius — jis bus 
elgetauti priverstas.

Šlykščiausias kupranugaris tampa ty
ruose keliaujančiam brangiausiu ir arti
miausiu draugu. Šiaurės briedis tundros 
gyventojams taip pat duoda nemaža nau
dos. Šuo saugo žmogaus turtų, galvijų 
bandas, gelbsti skęstančius ir t. t.

Rodytųsi, kad vien tik del tokios didelės 
naudos, žmogus turėtų juos gerbti ir nieku 
būdu neskriausti. Kaip negailėti to ne
laimingojo padaro, kuris savo gyvybę, 
prisirišimų ir visus trumpo, vargingo 
amžiaus įspūdžius mums paaukavo!—

Mūsų arkliai ir raguočiai niekumet ne
mato džiaugsmo: jie prievarta žmogaus 
ranka išplėšti iš gamtos ir sukimšti į 
tamsius, ankštus kalėjimus, iš kur yra 
viena išeitis — skerdykla. Be galo sunkus 
darbas, tvankus gurbas, sugedęs, papelėjęs 
pašaras, atsivėrusios nuo blogų pakinktų 
(pavalkų ir balnelio) žaizdos, geležimis 
pažabotos lūpos, supančiotos retežiais 
kojos, šaltis, nuovargis, nepakenčiami, 
nežmoniški be gailesio beširdžių žmonių 
mušimai — štai kas laukia mūsų vieno 
geriausiųjų Dievo tvarinių — mūsų tylaus, 
išmintingo, kantraus arklio! Kasdienų 
matomi gatvėse reginiai, ypatingai blogam 
keliui esant, pilni begėdiško žiaurumo, 
kuris galėtų nustebint ir puslaukinį žmogų. 
O mes, civilizuoti žmonės, ramiai sau 
sėdim ant sunkių, aukštai prikrautų vežimų 
ir arklių tramvajuose girdim, kaip pliauškia 
botagas, matome, kaip nuovargio kanki
nami gyvuliai prunkšdami stengiasi užvilkti 
į aukštų kalnų sunkų jungų. Ne vienam 
mūsų niekumet neatėjo į galvų nulipti ir 
palengvinti jau ir be to sunkiai prikrauta 
vežimų. Gyvulys negali gauti paramos 

sųžininingai dirbdamas, jis visumet mu
šamas, keikiamas ir kankinamas: • ien 
plakimai užmokesnis už jo darbų. Kiek 
jam vargšui reikia šalti didžiam šalčiui 
esant arba šlapti lietui lyjant! O kad ir 
pastatytas dvokiančioje arklydėie, kur ne
švariems skystimams nubėgt nėra įrengtų 
griovelių, kur nuvargęs nuo dienos darbo 
arklys negali nė atsigulti, nė pasilsėti; kur 
tamsu, šalta, drėgna; kur blogai šeria, 
bet gerai peria (muša).

Arklydėje kerštingas žvėris, žmogaus 
pavidale, duoda savo žiaurumui pilnų lais
vę. Yra atsitikimų, kad įniršę beširdžiai 
sulaužo arkliams šonkaulius, suskaldo 
galvas, išlupa akis!.. Ir visi tie nežmo
niški nekaltųjų sutvėrimų kankinimai taip 
ir dingsta slėpiningų arklydžių sienose.

Kų gali jis padaryti — juk jis negali 
savęs apginti; kų gali pasakyti, kaip nu
siskųsti — juk jis nebylys!

Tokias neužtarnautas žiaurenybes žmo- 
gusdrųsiai eikvoja,pasinaudodamas gyvulio 
nepajėgumu apsiginti. Jūs matėte gatvėje 
daug arklių. Ar įsižiūrėjote į jų akis? Ar 
pastebėjote jose kų tai? Kiek kantrybės, 
proto, tiesos ir noro fhkti savo šeimininkui 
jose sprūdi! Kiek liūdesio ir skausmo 
jose užslėpta!

Gali būt pavalkai ar balnelis nutrynė 
arkliui žaizdų; gali būt jo kaulus laužo 
reumatizmas, įgautas peršalus; gal būt jis 
vargsta blogai pakaustytas? Vis dėlto 
jis rūpestingai tęsia savo darbų ir su 
didžiausia kantrybe kenčia skausmus.

Dažnai gatvėse galima net už kelių 
šj.mtų žingsnių girdėti sunkiai nuvargusį 
arklį alsuojant, arklį, iš visų jėgų raginamų 
ir mušamų. Rodos, kad arklys štai ims 
ir suklups, bet jis smarkiai bėga, bėga 
uždusęs, nuvargęs, kad tik sųžiningai iš
pildžius savo beširdžio vežėjo norų ir 
nerūpestingai važiuojančio įgeidžius, sku
binančio gal į vakarų ar šiaip sau tuščių 
kokių pramogėlę.

Daugumas laiko gyvulį per žmogaus 
paniekintų vergų, nors gyvulys stengiasi 
sunkų darbų dirbti. Jis dirba be paliovos, 

I be poilsio iki savo gyvybės galo, iki
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paskutinio kvėptelėjimo. Jis niekumet ne
atsisako savo sunkų jungų nešti.

Kiek naudingų sau pamokų žmonės 
galėtų rasti pas gyvulius, kurie visumet 
rodo mums gerus pavyzdžius, kaip reiki5' 
darbe našiu ir darbščiu būti, paklusniu ir 
kantriu sunkiose gyvenimo aplinkybėse, 
kaip reikia tyliai pernešti visus skausmus 
ir žiauraus likimo priespaudas!

Kiek žmonių, giliau tat panagrinėję, 
galėtų įsitikinti, kad patys teikia mažiau 
pasauliui naudos, negu šie užvaryti, už
kankinti, paniekinti ir niekieno neužtariami 
nelaimingi sutvėrimai! Kur mes tik pa
žvelgsime, visur pamatysime žiauraus 
žmogaus su gyvuliais elgimosi baisių 
reginių.

Štai ką rašė rusų rašytojas Vagneris 
savo apysakoje: „Ąžuolų žievė“.

„Aš ėjau miško grioviu. Šiltas vasaros 
vėjas nešė mano uoslei kokį tai nemalonų 
dvokimą. — Čia, tur būt, yra pūvantis 
lavonas — pamaniau ir vos man nužengus 
keletą žingsnių pirmyn, staiga prieš mane 
pasirodė baisus reginys: keletas arklių 
skeletų krūmuose baltavo. Priešaky matėsi 
dar nesenai nulupto arklio visai kruvinas 
lavonas. Čia skraidė varnos ir bėgiojo 
su kruvinais snapais žeme.

Bet štai nuluptas arklio lavonas sujudėjo’ 
nelaimingas kankinys pakėlė kruviną galvą 
ir suvaitojo. Savo akim netikėdamas, aš 
žengiau kelius žingsnius pirmyn. Iš tikrųjų, 
priešais mane gulėjo gyvas nuluptas arklys, 
jis drebėjo visu savo kruvinu kūnu, baisiai 
vartė akimis ir čiauškėjo dantimis; kokie 
baisūs vaitojimai veržėsi iš jo nasrų!..

Nuo tokio baisaus reginio, nustebintas 
nematytu žiaurumu, aš palėgau. Aš ins
tinktyviai žingsniavau, nežinodamas kur 
ir kaip, nes tik ką regėto įspūdžiai mane 
visai apsvaigino.

Nurimau tik tuomet, atsidūriau ties kokio 
tai namo vartais; čia stovėjo keletas žmonių

— Kas čia pas jus dedasi—sušukau— 
gyviems arkliams oda lupama? Ten griovy 
guli gyvas nuluptas arklys! —

— O, tai menkniekis, — ramiai atsakė 
man gyventojai — čia mūsų paskirta vieta 
arklių odai lupti. Iš kaimų atveda tuo 
reikalu arklius. Čia pat odų sandėlis yra. 
Suvažiavę pirkliai jas superka.

— Bet kuo būdu leidžiama nuo gyvo 
arklio lupti oda? —

— Del ko gi? Galima. Lengviau nu
lupti. Oda šilta, prakaituota, pati atstoja, 
nes kitaip ją negalima nuimti nuo darbui 
netikusio arklio. Kitaip odą ir peiliu ne- 
nuimsi, o tik ją sugadinsi belupdamas. 
O šiuo būdu tuojau galima ją nuplėšti“. —

Aprašytasis atsitikimas tiek stebėtinas, 
kad abejoji jo tikrumu. O iš tikrųjų ne 
autoriaus sugalvotas ir dar ne visų atsi
tikimų pirmasis.
Toks arklių ir raguočių lupimo būdas 
vartojamas Rusuose ir dabar.

Nejaugi žvėriškos žmonių širdys taip 
suakmenėjusios, kad neturi gerų sąžinės 
jausmų?!

Mes visi žengiam į kultūrą. Naujo 
gyvenimo ir patyrimo aušra ryškiai sužibs 
gaivinančia šviesa. Turėkime vilties, kad 
ateis valanda, kada visos šio pasaulio 
tautos apsišarvuos teisybės ir teisumo 
idealais, kuomet jos netik sau panašiems, 
bet ir visiems mūsų planetos gyvenantiems 
ir jaučiantiems gyvūnams pasigailėjimo 
jausmą išugdys. Žmogaus tenai ištikimi 
gyvuliai, žmogaus žiaurumo ir nedėkin
gumo aukos, kantriai laukia mus pasigai
lėsiančius.

Skautai ir skautės! Būkime visų pa
niekintų gyvulių globėjais. Gailėkimės jų, 
nes jie yra sąžiningi ir kantrūs darbininkai 
— musų draugai.

Mes galim ir privalom juos geriau su
prasti ir atjausti.

Ežerėnų kampelio šikšnosparnis.
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Sekimas ir žvalginėjimas.
Tai menas, kurio skautei privalo mo

kytis. Pėdsakas yra ženklas, kurį pctė- 
mijus galima daryti išvadų. Ženklų esa
ma sekančių: žmogaus ar gyvulio pėda, 
nukirsta šaka, sudaužytas butelis, popier
galis, papirosas, degtukas ir t. t. Kokių 
galima padaryti išvadų, pavyzdžiui radus 
•ant kelio keletu nudegintų degtukų? Ma
nome kų nors uždegus papirosų vėjui pu
čiant. Kaž kur skaičiau, kad tūlas žmo

gus iš trumpų, giliai Įspaustų pėdų suvo
kęs ėjusį tuo keliu našulėtų žmogų; to
liau jis pastebėjęs po medžiu sumintų žo
lę — žmogaus sėdėta; ne prie pat med
žio, o kiek atokiau, — vadinasi neštas 
ant nugaros našulys; ten pat gulėjęs di
delis akmuo, prie jo mažas, o aplink jų 
sudaužyti slyvų kauleliai — reiškia to 
žmogaus ilsėtasi ir valgyta.

Iš keletos laužų nesunku atspėti, kiek 
skilčių stovykloje būta. Iš maisto liekanų 
kiekio ar sųslavų — ar ten skautų ar 
vargšų baltarankių stovyklauta.

Senovės laikais Aleksandro Makedo
niečio kariuomenė vijosi persus, iš pėd
sakų nuvokdama žygiuotės kelių, o iš 
arklių mėšlo — priešų stovyklas. Tuo 
būdu Įspėdavo ir pėdsakų palikimo laikų.

Galime sužinoti daug dalykų, jeigu tik 
juos tėmysim ir tirsim. Pradėkim nuo 
žmogaus pėdsako. Plikos koios pėdsa- 
kos mums turi pasakyti, ar jį palikęs yra 
vyras, ar moteris, ar vaikas. Lengva pa
žinti kaimiečio pėdsakas iš plačių pirštų, 
ir kaime besivėšiančio miestiečio pėdsa
kas: kojapirščiai labai suglausti, nes 
nuolat buvę batų suspausti.
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Indiečiai pažindavo baltodžių pėdsakus 
iš pirštų kreipimo į šalį, keliant kojų nuo 
žemės; baltodžių pėdsakai yra nevienodi, 
nelygūs, gi jų pėdsakas lygus, lyg gyvu
lio. Kaimiečio batas paprastai plataus 
pryšakio, miestiečio — amerikoniškos ma
dos, kareivio kaustyto pado. Gerai įsi
žiūrėkime į savo pėdų. Jos ilgis 26—30 
cm. Atmink savo batų num.; numerių 
esama išreikšta cm. ir coliais. Plotis 8— 
10 cm. Viso žingsnio ilgis nuo pėdos 
ligi pėdai apytikriai. 75 cm. Iš šitų da
vinių galima nuvokti eisenos greitumų. 
Mažas, tiksliai įspaustų lygių pėdų žing
snis rodo lėtų eisenų, didelis, tvirtas, ne
vienodo gilumo pėdų žingsnis — greitų 
eisenų arba ir bėgimų. Be tų esama ir 

• kitokių pėdsakų. Kartais atsitinka rasti 
ir vyžų pėdsakus, kiek panašius į auto
mobilio ratų pėdsakus. Ant sodžiaus ke
lio tenka matyti tarsi kokių sparnų įdrės
kimo žymes — tai kaimo moterų sijonų 
apvadžionių pėdsakai.

Prieisime ir arklio pėdsakus Ar žinot, 
kaip arklys kojas stato? Pirmiau dešinę 
pryšakinę paskui kairę užpakalinę ir t. t. 
Viena kazokų arklių rūšis stato iškarto 
abidvi vienos pusės kojas. Kaip išrodo 
pirmagalinė kanopa? t eveik taisyklin
gas apskritas ratukas. O užpakalinė?— 
Pailgas, didesnis ir tvirtesnis pasagos 
pavydalo ratas.

Arklių pasagos esti paprastos ir su 
įsukamais gripais. Kaimuose, ypač smė
lingose vietose, arkliai kartais visai ne
kaustomi. Nekaustyti bėginėja taip jau 
dar nesuaugę kumeliukai. Gripais arkliai 
žiemai kaustomi, o kitur ir vasarai. Plen
tais važinėjant, kiekviena pasaga kausto
ma trimis gripais: vienas pryšaky ir šo
nuose po vienų.

Lenktynių arkliai arba visai nekausto
mi, arba kaustomi tam tikromis lengvo
mis pasagėlėmis. Pasistenkit kada nors 
jas pamatyti.

Arklio žingsnio ilgis, einant žengte, ly
gus žmogaus žingsniui, būtent, 75—85 cm. 
Įkinkytas arklys žengia mažesniais žing
sniais, kurių didumas pareina nuo veži
mo sunkumo. Bėgant arkliui riščia, jo 
žingsniai ilgėja iki 150—150 cm. Bėgant 
šuoliais, — 2,5 metro; zovada, — net ligi 
3 metrų.

Eidamas žengte, arklys pasturgalinę 
kojų pataiko į pirmagalinės pėdsakų, grei
čiau žygiuojant — užpakalinė peržengia 
pirmagalinės pėdsakų. Jeigu dešinieji 
pėdsakai tvarkingi, o kairieji ne, jei pav. 
ka/rioji užpakalinė užuot peržengus, 
pa/ieka pirmagalinės užpakaly, vadinasi 
kairė koja nesveika. (Geriausia nubrai
žyti atatinkamus pėdsakus ir paklausti, 
kuria koja arklio šlubuota, o paskui pa
aiškinti, kaip tat atskirti).

Vertė Baltoji Siaurės Meška.

Jūrų skautų dainelė.

Per jūrelių žydrų plotų 
Jūrų skautai iria laivų. 
Bangužėlėm išvagotų 
Skrodžia, skiria melsvų plotų.

Burės baltos, kaip gulbelės, 
Irklužėliai — lyg sparnai... 
Kaipgi meilios tos bangelės 
Ir kaip žaidžia jos linksmai!

Algis Vėjas.

Naktį lankoj.

Jau visa sumigo. Tik aš lyg šmėkla 
Tuščiuose laukuose keistai vaidinuos. 
Kalbuosi su žvaigždėms, maža žolele 
Ir pasakom jųjų džiaugiuos.
Lankoje sustoju, o puikūs žiedai 
Man nulenkia savo gražias galvutes. 
Jie kužda man pasakas savo tyliai — 
Gražias, paslaptingas, ramias. 
Aš tyliai klausausi, kų jie pasakys 
Ir visų pasaulį tada užmirštu.
Ten šypsos’ mėnulis, čia žemėj naktis 
Visus jau sumigdė kietuoju miegu.

Sidas Aravičius.
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Nakties
, * •

Dvelkia tyras nakties oras, 
Žavi mėnesio šviesa, 
O krūtinė begalinė 
Man alsuoja jaunysta.

Mirksi žvaigždės ten, mėlynėj, 
Ir mėnulis toks tylus 
Stebuklingus paslaptingus 
Audžia man nakties sapnus.

sargyboj.
Laužas mūs’, antai, rusena: 

Stovykla tenai draugų. 
Aušta rytas. Pastatytas 
Aš sargyboje esu.

Vėjas skruostus pabučiuoja
Žavi tylinti naktis 
Ir alsuoja, sūkuriuoja 
Man krūtinėje širdis.

Sidas Aravičius.

Sis tas apie būdą ir jo auklėjimą.
Skautams, kaip gyvenimo tyrinėtojams, 

svarbu turėti geras būdas. Bet prieš 
kalbėdami apie būdo auklėjimą, pasisten
kime suprasti, kas jis yra ir kokios svar
bos gyvenime turi.

Būdas yta įgimtų ir įprastų ypatybių 
rinkinys. Įgimtų ypatybių negalime nei 
keisti, nei naikinti, nes jos įsigyveno dar 
žmogui atsiradus. Kas kita įprastos 
ypatybės: jas mums davė gyvenimas ir 
juo mes jas galime perdirbti.

Žmonių, būdo atžvilgiu, yra įvairių. 
Vienas rimtas, kitas savęs nesuvaldąs, 
trečias švelnus, mandagus, kitas vėl pa
sižymi didele dorove ir t. t. Įvairumas 
priklauso nuo to, ką su savim žmogus 
atsinešė, ateidamas į šį pasaulį, ir kokio
se sąlygose vystėsi jo siela.

Kalbėdami apie būdą, turime žinoti, 
kad jie gyvenime atlieka svarbų vaidmenį 
ir niekas neužginčys, kad geras būdas 
teigiamai atsiliepia į asmens gerovę. Su
lig Smailso nuomone, turtai prieš gerą 
būdą — niekis. Jis sako, jei žmogus bus 
ir neturtingas, mažamokslis, be žymių ta
lentų, bet jei jis turės gerai išauklėtą bū
dą, — tikrai jis privers kitus apie jį ge
rai manyti ir suteiks sau laimės.

Tačiau ir būdui auklėti yra kliūčių, pav.: 
blogi kasdieniniai įspūdžiai, blogi drau
gai, spauda, įpročiai ir t. r.

Bet vis dėlto, besivadovaudami griežtu 
nusistatymu ir noru, viską galime perga
lėti ir būdą auklėti. Pažvelkim į žymes- 

sniųjų žmonių gyvenimą. Kuomi jie rė
mėsi, būdą auklėdami?

Lordas Erskin’as apie būdo auklėjimą 
taip sako: „Iš jaunų dienų tėvų mokomas, 
įpratau klausyti savo sąžinės balso, as
menišką laimę Dievo valiai palikdamas. 
Iki šiol aš klausiau šio įsakymo ir neturiu 
pamato gailėtis, nors daug aukų man 
teko padėti, bet jos mane atvedė į gero
vę ir turtus.“

Iš čia matome, jog žmogaus dvasia 
del laimingo gyvenimo turi tobulėti. To
bulėti būtinai reikia.

„Jaunuolis, nesistengiąs aukštyn kilti, 
sako Dizraėli, tikrai nukris žemyn; dva
siai, nekylančiai į padanges, skirta žeme 
rėplinėti“.

Būdui auklėti priemonė yra geri įpro
čiai. Išdirbti įpročiai, toliau patys sa
vaime veikia be didelio valios įtempimo 
ir pastangų. Pradžioje Įprotis yra silp
nas, bet kasdien kartojamas įgyja didelės 
galios. Todėl taip svarbu sielai patiekti 
gerų įspūdžių, o bloguosius šalinti.

Žmogus sudaro šeimynos dalį, o šei
myna organizacijos ir valstybės gyven
tojų dalį. Jei kiekvienas žmogus stengsis 
auklėti savo būdą, tad bus laiminga šei
myna, organizacija ir valstybė.

Skautai, būdami gyvenimo žvalgais, 
privalėtų stengtis pasisavinti gerų žmonių 
ypatybes ir jas gyvendinti savo dvasioje. 
Tuomet tikrai mes užsitarnausime skauto 
vardą ir tapsime naudingais tėvynės sū
numis. Budėkime L St. Būdavas
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Petras B.

Gal Tamstos žinote?
Šiuos naujus 1925 metus sutikau Berlyne. 

Berlynas didelis ir gražus miestas. Gat
vėmis laksto, dūzgia šimtai autobusų, 
elektros tramvajų, o ore ir požemiuose 
nuolat važinėja traukiniai. Nežiūrint tokių 
tobulų susisiekimo priemonių, gatvėse ne
maža ir pėsčių žmonių. Nenuostabu tad, 
kad aš mažutis Taškas (neužmirškite, kad 
man vos 8 metai šiais metais sukaks), 
pakliuvęs į tokį didelį miestų vos nepa- 
klydau.

Einu gatve ir dairaus: šis namas 6 
aukštų, anas 10-ties; staiga tik — bene 
— kaž kas nugaron, kad net kibirkštys 
iš akių iššoko. Atsigręžęs žiūriu — gi 
autobuso į mano pečius pataikyta ir ma
šina sudužus. Šoferis galvų nusisuko, 
o ponai lipdami iš autobuso, man kumš
timis grūmoja. Aš bėgt — jie vytis.

Pribėgau Šprė upę ir opc į laivų! Laivas 
sujudėjo (matomai nuo inkaro nutrūko) 
ir važiuoja.

Už V2 valandos atsidūriau Londone. 
Palikau laivų Temzėje, o pats nuėjau į 
paštų.

— Kaip nusiųsti siuntinį į Berlynu? — 
paklausiau lietuviškai. Paštininkas (rodos, 
bene pats pašto viršininkas) manęs nesu
prato. Per tų laikų sumojęs anglų kalbos 
pramokti užklausiau angliškai, kaip nusiųsti 
siuntinį į Berlynu,

— Pirkite pašto ženklų ir siunčiamam 
siuntiniui pridėkite antrašų.

Nusipirkau už 25 centus pašto ženklų, 
kurį virš apatinės kišenės j?rilipdžiau, o 
antrašų užrašiau į kišeninę knygutę.

— Kų, mister, darote? Vadinasi, tamsta 
pats norite į Berlynu keliauti?

— Taip taip, pone, paštu, greičiausiu 
ir pigiausiu būdu.

— Mister privalote įlysti maišau, nes 
kitaip pašto siuntiniai nesiunčiami.

— Kiškite tad mane į maišų, jeigu reikia, 
nes pašto siuntiniai patys į maišų nelenda, 
— atsakiau.

— Filosofas! — niurnėjo sau po nosia 
paštininkas.

Įkišo, užrišo ir numetė į kampų.
Tvanku. Londone oro maža, žmonės 

perkasi sutirštintų ir konservuotų orų, bet 
aš neturėjau nė pinigų, nė pagaliau, iš 
maišo išlysti nebegalėjau. Matydamas 
oro maiše labai maža esant, nusprendžiau 
jį taupyti kelionei, o dabar pabūti nekvė
pavusiam.

Pradėjau snausti. Juntu, kad mane lyg 
kaž kas krato. Pramerkiu akis — gi 
mane orlaiviu į Berlynu bevežų. Ėmiau 
skubiai kvėpuoti, kad bent kiek atsigavus. 
Bet kas tai? Urnai viskas nušvito: aš 
buvau per sunkus, todėl orlaivis negalėjo 
aukštai pakilti, o juk žemai lėkdamas, 
ratais užkliudytų Berlyno reichstago rūmų 
kaminų. Tad jie beširdžiai ir išmetė mane. 
Krisdamas maišas užkliuvo už debesio 
kampo plyšo ir aš... oh!.. gelbėkit... 
aš krentu ...

Ai, Dievui dėkų! Jau nukritau.
Žinot kur?
— Ne.
Na tai minučiukę kantrybės: tuoj visa 

papasakosiu.
Mane išmetė kaip kartas Berlyne, ties 

ore važiuojančiu traukiniu. Bet... bet 
kas čia taip karšta?!

Oi! aš lokomotyvo kamine!
Lokomotyvas pūkštelėjo dūmus ir iš

sviedė mane oran. Ore aš ir dabar. Kur 
teks nuskristi — nežinau.

Gal Tamstos žinot?
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Iš Skautų gyvenimo.
Skautai Lietuvoje.

Prancūzijos „Eclaireurs Unionistes“ 
skautininkų suvažiavimas, Įvykęs š. m. 
spalių 31, lapkričio 1 ir 2 d. Colmaro, 
mieste, Tarptautiniam skautų biurui tarpi
ninkaujant, atsiuntė Lietuvos skautams 
širdingų pasveikinimų.

Medalius gavo. Penki Tarptautinės 
Skautininkų Konferencijos dalyviai Lietu
vos atstovai skautininkai: Šenbergas, Va
lusis, Kalmatavičius, Ciyinskas ir Grigai
tis neseniai apdovanoti 1924 „Jamboree“ 
medaliais.

Italų skautų vadovybė Lietuvos 
Skautų Asociacijos Vyriausiam Skauti
ninkui Šenbergui suteikė medali „Už iš- 
tarnavimų“.

Studentų Skautų Drangovė. Gruo
džio 17 d. Lietuvos Universitete Įvyko 
trečias studentų skautų susirinkimas.

Draugovės Įstatai, apie kuriuos ank
ščiau ilgai buvo ginčytasi, dabar nutaria 
nekeisti. Keičiamiejie gali būti tik tada, 
kai studentai skautai vienbalsiai to reika
laus.

Susirinkimas buvo gyvas ir įdomus. 
Valdybos rūpesniu buvo paruoštas refe
ratas tema: „Mūsų artimiausi uždaviniai“.

S. A.
Panevėžys. Besiplėsdama skautybė 

Lietuvoje 1923 m. sausio 15 d. pasiekė ir 
Panevėžio Mokytojų Seminarijų. Atsira
dus keletai jaunuolių, norinčių skautais 
būti, ikūrė „Vaidoto“ dr-vę. Iš prad
žios dr-vė buvo sudaryta iš nedidelio 
berniukų ir mergaičių būrelio. Jų skai
čiui padidėjus, mergaitės atsiskyrė ir su
darė atskirų „Rūtos“ dr-vę. Nuo to lai
ko abi dr-vės veikia atskirai. Dabar 
„Vaidoto dr-vėj yra 37 skautai, padalinti 
Į 4 skiltis. Draugovė veikia neblogai, 
nes didesnioji skautų dalis yra vyresnių 
kursų moksleiviai. Azijatas.

— S. m. gruod. mėn. 6 d. Panevėžio 
Tunto II „Vaidoto“ ir 11 „Rūtos“ draugo
vė surengė egzaminus Į III-ji ir II-jį skau
tų laipsnius. Į III-jį sk. laipsnį išlaikė 
12 berniukų ir 18 mergaičių, o į II-jį sk. 
laipsnį 13 berninkų ir 2 mergaitės.

„Vaidoto“ dr-vės korespondentas.
— 1924—25 m. m. pradžioje iš pavyz

dinės pradžios mokyklos prie seminarijos 
mokinių, skilt. N. Polujanskaitės pastan
gomis, susidarė vilkiukų būrelis. Jam pa
didėjus, būrelis buvo perskirtas į dvi da
lis. Berniukai priskirti prie Il-ros „Vai
doto“ dr-vės, o mergaitės — prie 11-ros 
„Rūtos“ dr-vės.

Dabar vilkiukų būrelį veda sumanus 
skautas A. Kapickas. Paulius.

— Lapkričio mėn. 30 d. 3‘/2 vai. po pietų 
Panevėžio Tunto 6-ių draugovių skautai 
susirinko į Mokytojų Seminarijos rūmus, 
norėdami iškilmingai apvaikščioti „Moti
nos dienų“. (Tai buvo atlikta iš vakaro, 
nes šiokiadienį būtų negalėjusios daly
vauti dvi „Vytauto“ ir „Zivylės“ draugo
vės).

Štai pasigirdo kviečius į sueigų švil
pukas. Bematant gražioji salė buvo jau
nuolių pilna. Atėjo ir skautams prijau
čiančių svečių, ir skautams remti draugi
jos narių. Suėjus visiems į salė, pryšaky 
pasirodė tuntininkas pask. Kazėnas. Jis 
savo trumpa prakalba nušvietė šios die
nos susirinkimo tikslų. Po pask. Kazėno 
kalbėjo skautams remti draugijos narys 
kun. Kazlauskas.

Po prakalbų ėjo scenos dalykai. Tai 
buvo skautiško turinio vaizdeliai, pačių 
skautų parašyti ir „Motinos dienai“ pritai
kinti, gimnastika, šiaip paprasti vaizdeliai 
ir dainos. Viskas pavyko pusėtinai.

Užbaigus scenos programų, pask. Ka
zėnas tunto vardu padėkojo svečiams 
„molinos dienos“ iškilmėse atsilankius.
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Pagaliau visi skautai pakilusiu ūpu skir
stėsi namo, pasirįžę suteikti tų dienų savo 
motinoms kokį ypatingų malonumų.

Klevelis.
Alytus. 1924 m. balandžio mėn. Aly

taus ateitininkų kuopa gavo aplinkraštį, 
kuriuo norintieji būti skautais buvo kvie
čiami atvyktį į Kaune suruoštus skiltinin- 
kų kursus. Buvom labai linksmi. Pra
džiugome, kai pasijutom į Kaunu beva
žiuoju.

Atvykę į Kaunu, užsiregistravome nu
skirtoje vietoje ir nuėjome į „Saulės“ na
mus darbų pradėti. Bažnyčioje pasimelst 
nesuspėjome, nes traukinys pasivėlavo.

Kursuose sekėsi kuo geriausiai dėka 
p. Vaitkaus ir prof. Ereto. Kiekvienas 
mūsų steigėsi geriausiai suprasti tų auk
lėjimo sistemų — skautybę. Per 3 dienas 
visi prisiruošėm į III laipsnį. Po to da
vėm įžodį, kuriam pasibaigus buvom sve
čių pasveikinti. Išviso kursus lankė 40 
klausytojų.

Aplankę karo muziejų, kuris paliko 
gerų įspūdį, grįžom į stotį ir išvažiavom 
atgal į namus.

Pervažavę suorganizavome 1 „Arų“ 
skiltį, II—„Liūtų“ ir III mergaičių „Gegu
čių“ skiltį. Sueigas darėm kas savaitę; 
taip pat padarėme ir keletu iškilų iki va
saros atostogų. Kai visos 3 skiltis pa
siruošė į III laipsnį buvo kvotimai, o po 
kvotimų — birželio 15 davė įžodį. Po 
to skirstemės atostogų. Jonas B.

Mariampolė. Lapkričio mėn. 30 d. 
kun. Mažonavičius laikė skautams pas
kaitų apie motinos meilę. Po paskaitos 
Tunto draugovės išsirikiavo valst. Rygiš
kių Jono gimnazijos kieme. Gerbiamam 
skautų darbuotojui kun. Mažonavičiui 
skautai kėlė ovacijų. Paskaitytas tunti- 
ninko įsakymas, suteikęs einantiems drau
gininkų pareigas Bučinskui, Liūdžiui, Krei
vėnui, Senkiūtei ir Liūdžiutei — vyr. skil- 
tininko laipsnį, o Sidaravičiui skiltininko 
laipsnį. Tautos himnas baigė iškilmes.

Bid.
— 1924 metais 27 d. spalių mėn. Ma- 

riampolės Juvenato mokiniu tarpe suspin
do skautybės žvaigždelė, kurių pamilo 
jaunos sielos. Ir seniau jos buvo jų pa- 
milusios. Matė kitų gimnazijų skautus 
su šypsančiais veidais gražiai rikiuo

jančius, puikiai iškilaujančius, palapines 
statančius. Bet nebuvo kam jų suorga
nizuoti, nebuvo Juvenato skautams tin
kamo patyrusio globėjo. Atvykusiam į 
Juvenatų mokytojauti ir drauge eiti ketvir
tosios klasės globėjo pareigas kun. Ma- 
žonavičiui parūpo įkurti skautų skiltį. 
Pirmiausia reikėjo gauti iš kun. direkto
riaus d-ro Jono Totoraičio leidimas. Jį 
gavus, kun. Mažonavičius pakvietė mo
kytojų seminarijos moksleivį paskautinin- 
kų Petrų Barkauskų ir valstybinės gimna
zijos moksleivį tuntininkų Staugaitį. At
silankę Juvenate, juodu padarė pirmų su
eigų. Paaiškino, iš kur yra skautai kilę, 
kaip jie įsikūrė. Taip pat paaiškino vi
sus skautų įstatus. Paskui buvo suda
ryta iš dvylikos berniukų pirma „balan
džių“ skiltis. Kol kas darbas eina gerai, 
nes kas savaitę būna sueigos, į kurias 
atsilanko pas. Petras Barkauskas, kuris 
aiškina įstatus, mokina mėgsti kilpas, 
vykdo žaidimus. Tikimasi, kad ant Ka
lėdų skiltis laikys kvotimus į trečių laip
snį. Šiai skilčiai dar gerai neįsigyvenus, 
jau kiti mokiniai Jaukia, kada susikurs 
antra skiltis, o gal ir visa draugovė. Bet 
mūsų organizatoriai mums aiškina, kad 
skautų galių sudaro ne tiek kiekybė, kiek 
kokybė. Del to raginta pirmiau susipa
žinti su skautybės pagrindiniais dėsniais. 
Kada-ne-kada per pietus, kada yra susi
rinkusi visa gimnazija, skaitomi iš „Skau
tų Aido“ straipsneliai ir žinios.

P. A. Lopeta.
Kėdainiai. Jau senai skautų vardas 

kėdainiečiams yra girdėtas, tik del įvairių 
aplinkybių negalima buvo pamatyti skau
tų realybėje. Tenka prisiminti, kaip prieš 
du metu buvo Kėdainių gimnazijos skau
tų draugovė, bet, negerai vadovauta iširo. 
Padarytas blogas žingsnis ilgai slopino 
skautybės idėjų. Visiškai tačiau neiširo: 
liko vien mergaičių skiltis, kuriai vado
vavo M. Sakauskaitė. Dabar skiltis išau
go į draugovę, su penkiomis skiltimis. 
Be to gimnazijoj, šių mokslo metų prad
žioj M. Valavičiaus rūpesniu tapo įkurta 
berniukų skautų draugovė, susidedanti iš 
keturių skilčių. Bendrai veikdamos, abi 
draugovės kaikuriose srityse pastūmėjo 
darbų į priekį. Draugovėn įstoję skautai 
suspėjo per trumpų laikų išeiti pirmųjų
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programų ir š. m. gruodžio 5 egzami
nuojant p. A. Kizevičiui ir kit. išlaikė eg
zaminus Į III laipsnį apie 28 skautės ir 
20 skautų. Tat suteikia vilties, kad drau
govės neiširs ateity savo veikimų sustip
rins. Koras^

Linkuva. Alg manto draugovė. Mūsų 
draugovė tik vėlų rudenį galutinai susi
tvarkė. Nuo to laiko veikia 2 mergaičių 
ir 3 bernaičių skiltys. Viena bernaičių 
skiltis rengiasi į antrų laipsnį.

Vyriausiam Štabui įregistravus mūsų 
berniukų draugovę, darbas ėmė dar spar
čiau eit. Mergaitėms įsakyta organizuot 
atskira draugovė.

Skiltims rimtai bedirbant, atėjo ir Mo
tinos diena. Tų dienų švenčiant sušaukta 
draugovės sueiga. A. Čeilytkaitė per
skaitė gerų, tai dienai pritaikytų, referatų. 
Sueigos metu paoaryta tarp atskirų skil
čių mazgų konkursas, kurį laimėjo ber
niukų „Sakalų“ skiltis.

Po sueigos padaryta prisirengusioms 
skiltims į III-jį laipsnį Kvotimai. Kvosta 
„Volungių“, „Gegučių“ ir „Balandžių“ 
skiltys, viso 19 asmenų. Kvotimus visi 
išlaikė.

Manome, kad po kvotimų ims formuo
tis ir mergaičių draugovė, kurios reikalais 
rūpintis pavesta A. Čeiiytkaitei.

„Alg“ krsp. Bronys P.

k

Šiaulių Tuntas.
— Kalėdų antrų dienų, gimnazijos salėj, 

Paspirties Dr-jos bei Tunto Štabo pastan
gomis buvo suruošta vilkiukams eglaitė. 
„Birutės“ ir „Rūtos“ fabrikos aukavo šiam 
tikslui saldainių. Viso, vilkiukų su jų 
draugais, priskaitoma virš 200. Eglutėj 
pravesta žaidimai, tautiški šokiai, trumpi 
linksmus pašnekesiai, šposai ir t. t.

— Iš gaisrininkų dr-jos manoma gauti 
dūdų orkestrui instrumentų sudarymui skau
tų orkestro; reikalui esant, skautams bei 
gaisrininkams galėtų patarnauti.

— Tunto Švietimo skyriui pavesta or
ganizuoti Tunto knygynas.

— Lapkr. 30 d. 1924 m. laike Tunto 
Šventės, įsteigtas Tunto Stovyklos Fondas. 
Jau surinkta apie 100 litų.

— Tunto Štabo (tik!) manoma leisti 
satyros laikraštėlis.

„Š. Sk.“-
„Vytauto“ dr-vė. Atvažiavę po va

saros atostogų, pradėjome dirbti su dideliu 
pasirįžimu. Dabartinio draug. pareigas 
eina skilt. A. Lapinskas. Darbas draugovėj 
eina gan sėkmingai. Rudens metu buvo 
įvykęs tarp skilčių konkursas. Lapkričio 
m. 26 d. 1924 mt. įvyko draugovės su
kaktuvės, nuo įsikūrimo dienos skautų 
Šiauliuose. Žymėtinas įvykis, jog visi 
skautai buvo uniformoj. Šventė nusisekė 
gan gerai. Lapkr. 29 d. 1924 mt. įvyko 
draugovės šeimyninis vakaras, kuris nu
sisekė vidutininškai ir davė nemažai pelno. 
Dabar matosi, kad pradedama jau šiek 
tiek busti iš miego ir imtasi darbo.

Juk Liet. Kunig. Vytautas daug nuveikė 
savo tėvynei Lietuvai, todėl ir mes, turė
dami tokį garbingų vardų, privalome daug 
daugiau darbuotis skautybės labui!

„Vyt.“ Dr-vės krsp. „ Vyr. Sakalas“.
„Kęstučio dr-vė. — „Gandrų“ skiltis 

įruošė kirpyklų, kurtoj kerpama du kart 
į savaitę. Kirptis ateina ir pašaliečiai.

— „Vanagų“ skiltis išleido „Skautams 
tinkamų dainelių rinkinėlį“ ir specializuo
jasi fotografavime. Galima*gauti Tunto 
stovyklos fotografijų komplektus.

„3, S k.“
„Lapinų“ dr-vė. Tarp skautų matosi 

kaž koks judėjimas. Skiltys ruošia savo 
šventes. „Liūtų“ ir „Arų“ skiltys ruošiasi 
prie tarpusavio konkurso. Iš kaikurių da
lykų konkursavo 31 d. spalių m. 1924 m. 
Laimėjo „Arų“ skiltis.

Lapkrič. 1924 mt. „Liūtų“ skiltis su
rengė savo skilties šventę. Šventėn buvo 
užkviesta „Mirgos“ dr-vės, „Gegutės“ 
skiltis ir „Lapinų“ dr-vės „Žalčių“ skiltis. 
Šventė buvo įdomi. Iš pastatytų dalykė
lių geriausiai pavyko piramydės. Vienoj 
iš piramydžių buvo atvaizduoti Gedimino 
stulpai, o antroji — slenpančioji piramydė 
su „lapiniškomis“ eilėmis. Buvo pastaty
tas ir veikaliukas „Neišganomas skautas“, 
kuris buvo atliktas pusėtinai. Pasibaigus 
programai, kiek laiko pažaidę, sudainavę 
keletu dainelių išsiskirstė namo. Lapkrič. 
22 d. buvo surengtas vnkaras, kuris pa
vyko vidutiniai.
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— „Liuth“ skilties išleista, knygutės for
mato, savo skilties siluete tytinėjimai.

— Gruodžio m. 23 d. 1924 mt. surengta 
(tunte dar pirmų sykį) iškila ant Šiaulių 
ežero.

Dalyvavo tie, kurie turėjo čiūžes. Iškiloj 
buvo pravesta čiuožėmis konkursiniai bė
gimai, estafetė, žaidimai, viso ežero ap- 
žvalginėjimas, bėgimas poromis, po tris 
ir kit.

„Lapinų“ kršp. VA r. Lapinas.
„Mirgos“ dr-vė. — Tankiai mainosi 

skiltininkės.
— Teikiama materiale pagalba betur

čiams vaikams.
„6. Sk“

„Daukanto“ dr-vė. — Įsteigta vieša 
knygrišykla.

Kambario žaidimai,
ik.* f *

Gyvenimo žvakė. Du žaidėju turi 
rankose degančias žvakes; abu stengias 
atimti jas iš kits kito arba užpūsti.

Leiskit pinigus toliau. Sudaroma dvi 
vienodų pajėgų grupės, viena prieš kitų 
lošiančios. Kiekvienos grupės pirmasis 
iš eilės žaidėjas gauna į delnų pinigų. Ta 
ranka, kuria gavo stengias atiduoti jį sa
vo draugui, (pinigų laiko ant delno, ne 
pirštais). Kuri partija prisius pinigų grei
čiau, ta bus laimėjusi. Jei pinigas nukris 
žemėn, jis turi būti leidžiamas nuo pir
mutinio.

Estafetė su lakštu. Žaidžia dvi vie
nodų jėgų grupi. Žaidimo vedėjas ištem
pia atatinkama kryptimi siūlų (kartais ne
tiesia). Kiekvienas žaidėjų turi skylėta 
lakštų popieros. Davds ženklų, pirmieji 
iš eilės žaidėjai mauna ant siūlo popierį 
ir bėga. Laimi tie, kurie veikiau atbėgs. 
Popieriš turi būti čielas: jei lapas pliš, 
žaidimas stabdomas.

Sviedinėlis ant stalo. Žaidėjai kūo- 
įvairiausiai (dideli tarp mažų) susėda apie 
stalų. Ties kiekvienu žaidėju yra kreida 
nubraižyti vartai. Žaidėjo pareiga atsiri
tusi stalu sviedinėlį įpūsti pro kaimyno 
varius. Suprantama, kad tiek stalas tiek 

ža dejų pūtimas turi būti sausas, priešin
gai sušlaps visas stalas.

Iškila. Visi žaidėjai susėda ratu. Va
das turi skarikę su užmegstu mazgu. Jis 
smulkiai pasakoja apie nesenai buvusių 
iškilų ir apie tas vietas, kuriomis jie ka
daise ėjo. Urnai nutyla ir staiga meta 
kam nors skarikę. Šis pagavęs skarikę, 
atsistojo į vado vietų ir tęsia toliau pa
sakojimų. Jei toliau pasakoti nesugeba, 
duoda fantų, kurį žaidimui pasibaigus turi 
nupirkti. Petras B.

E. Dėvi n ant.
Stiprink savo kūną, didink savo 

jėgas ir savo miklumą!
Eugenijus Maratas buvo pirmas mo

kinys. Jo mokytojai gyrė jo pažangų ir 
pranašavo jam gerų ateitį,viena tačiau sų- 
lyga — kad jo sveikata pasitaisytų.

— Jis yra be galo silpnas vaikas,
— kalbėjo auklėtojas — ir aš bijau, kad 
toks stengimasis gauti mokslo žinių ga
lutinai pražudytų jo. Juk jis, teisiog, ne
atsitraukia nuo savo knygų.

Ir tikrai. Jo krūtinė įdubus, nugara 
susilenkus, o veidas pageltęs ir išdžiuvęs. 
Eugenijus turi jauno senio išveizdų.

— Kodėl tu nevalgai, vaikeli mano?
— kartoja kiekvienų dienų jam motina.

— Aš nealkanas! — atsako Euge
nijus.

— Maratai kodėl tu nežaidi? — ra
gina jam kievienų pamokų gimnastikos 
mokytojas.

— Aš esu paislęs ir man nuobodu 
žaisti —atsako Eugenijus ir atsigręžia prie 
savo knygų. Jis skaito be pertrūkio. Jo 
smegenys dirba be poilsio, bet jo raume- 
nos ilsisi be pratimų.

Viena dienų Marotas, išgirdo žo
džius,kurie giliau jį sujudino. Štai žmogus, 
rodydamas Eugenijų, sako savo kaimy
nui: — Žiūrėk, koks neužauga ir kaip jis 
susitraukęs!

— Taip bet šitas vargšas, gal but, 
inteligentas ir geras; nors ar ne būtų ge
riau, jei jis būtų tuo pat laiku ir gražes
nis?!
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Vargšas Eugenijus paspaudė žings
nius.

lis buvo įžeistas, bet kartu jautė, kad 
užsitarnavo šito užgavimo ir kad, nežiū
rint savo užsigeidimo prie darbo, jis neat
liko visų savo priedermių.

Rytčjaus dienų baisus gaisras ap
siautė daugelį namų jo gaivių. Eugenijus, 
išbėgęs laukan, narnate per dūmus ir ug
nį nusileidžiant iš trečiojo aukšto žmogų, 
kurs išnešė iš liepsnos su savim du vai
ku ir jų motinų. Žmonesė perbėgo pasi
gėrėjimo ir pagyrimo žodžiai. Staiga už
pakaly Eugenijus išgirdo: — Maratai pri
sižiūrėk šiam jaunuoliui ir pasveikink jį!

Eugenijus krūptelėjo ir atsisukęs pa
matė, kad bestovįs prieš savo gimnasti
kos mokytojų.

— Brangus Eugenijau! ar tu vis te
bemanai, kad stiprus kūnas ir geri rau
menys nieko negali padaryt naudinga šiam 
pasaulyj? Pasakyk gi, kų tu butum pada
ręs, su visa tvirčiausia savo valia, šito 
jaunuolio vietoj?

Eugenijus nuleido galvų. Jis buvo su
gautos, ir jam buvo gėda. Mokytojas pa
sižiūrėjo į jį ir įsimaišė minion. Pagaliau,. 
Eugenijus pakėlė galvų ir beveik garsiai 
ištarė šiuos energingus žodžius:

— Aš noriu būti stiprus, ir aš tokiu 
būsiu! Kitų rytų, nežiūrint rytmečio šalčio, 
jis prausėsi šaltu vandeniu. Prieš pamokas 
jis bėgiojo tyrame ore. Dienų žaidė su 
linksmumu- ir pirmų kartų savo gy
venime jis prisiartino be baimės ir nuo
bodulio prie gimnastikos įrankių. Per pie
tus valgė su apetitu, o naktį kietai mie
gojo. Sekančių dienų jis darė taip pat.

Štai dvieji metai, kai Eugenijus save 
kontroliuoja. Jojo krūtinė yra išsivysčius, 
raumens — sutvirtėję, ir veidas — prisi
pildęs. Jis yra gražus, sveikas, ir jo inte
ligentiškumas ne tik sumažėjęs, bet, prie
šingai, — dar pakilęs.

Vertė Kapsatiė.

-■••.C..-.. . ij i JJ.' .... pip-
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Sulietuvino Br. Juodelis ir 
E. Žilinskis

Įvairūs kūno mankštymai.
1. Daro trise. Dviese stojasi vienas 

nuo antro atokiai, pečių pločio atstu, 
klaupiasi arba pritūpia; trečias atsistoja 
jų dviejų tarpo užpakaly, išlengva lenkiasi, 
pryšaky stovinčių pečius rankomis rem
damas. Klupantieji (ar pritūpusieji) ke
liasi ir drauge atkelia trečiąjį, jų pečiais 
atsirėmusį.

2. Ištiesus rankas į šalis, lenktis į de
šinę pusę tol, kol dešinė ranka žemę pa
sieks; kairė koja keliama nuo žemės ir 
randasi gorizonialiai į šalį ištiesta. Taip 
jau ir į kairę pusę.

5. Iš padėties „ramiai“, iškėlus rankas 
aukštyn, lenkti liemenį atgal, dešinę ar 
kairę kojų į pryšakį taip keliant, kad ji 
būtų viena tiesioji su liemeniu. Nekelia
moji koja ištiesta.

4. Atsiklaupus abiem keliais ir laikant 
rankas užpakaly paimti nuo žemės dan
timis šnipštukų.

5. Iš padėties „ramiai“, prie sienos 
stovint, paimt, nesulenkiant kelių, nuo že
mės šnipštukų.

6. Neišžergiant kelių, ant žemės atsi
sėsti. Atsikelti kojų piršrais, rankoms 
nepadedant.

7. Viens prieš kitų veidu atsistoję, 
dviese laikosi susiėmę rankomis — de
šiniųjų už kairiosios. Šaly jų, į juodu 
atsikreipęs, atsistoja trečias. Du susiėmusiu 
rankomis ima jį tuo būdu, kad turįs lais
vų dešinę rankų, suspaudžia trečiojo de
šinę, o turis laisvų kairę rankų suspaudžia 
jo kairę. „Viens“ — trečias pritūpia; 
„du“ — abiejų pirmųjų padedamas, jis 
peršoka per sujungtas jųdviejų rankas. 
Pageidaujama, kad šokančiojo batai būtų 
be užkulnių.

8. Eilėn sustoję deda vienas antram 
kairę rankų ant kairio peties, o dešine 
ranka laiko prieš stovintį už atgal surie
stos dešinės kojos. Paliepus, visi prade
da šokti ant vienos kojos pirmyn, atgal, 
arba į šalis.

9. Sukantysis ratas. Šešiese stojasi 
ratu, veidu atsikreipę į rato vidurį ir su
siima rankomis. Išsiskaičiuoja pirmais 
antra:s. Pirmieji nusileidžia žemyn tuo 
būdu, kad jų visų kojų padai suduriami 
rato vidury. Kūnų laiko tampriai, kojas 
suglaustai. Antrieji juos tvirtai laiko už 
rankų ir bėga ratu į dešinę ar į kairę. 
Porų kartų apibėgus, numeriai keičiasi 
padėtimis.

10. Vienas atsigula aukštynelkas ant 
žemės, kūnų laiko tampriai ištiesęs. Kitas 
paima ji už sprando ir pamažu kelia ko
lei pastato ant kojų.

11. Kiniškas sukantysis ratas. Jis su
daromas iš trijų stipresnių bei sunkesnių 
ir dviejų lengvesnių žmonių. Pats stipriau
sias stovi viduryje. Iš dešinės jo pusės 
stovi kitas, savo dešine ranka pirmojo 
kairių pažastį apkabinęs. Trečias stovi 
iš kairės pirmojo pusės, kurį jis apkabina 
dešine ranka už dešinės jo pažasties. Vi
durinis laiko abu už kairių pažasčių ap
kabinęs. Likusieji lengvesnieji atsigrįžta 
veidu į dviejų kraštutinių kairį petį ir 
juos abiem rankom apkabina, sujungdami 
jas po kraštutinių dešiniu pečiu. Kraštu
tiniai prilaiko už diržo lengvesniuosius, 
kurbaie dar yra patys kraštutinieji. Pa
liepus, visi pradeda suktis aplink vidurį. 
Kada reikiamas greitumas pasiektas ir iš
centrinė jėga iššaukta, patys kraštutinieji 
pakelia kojas, kurios išcentrinės jėgos 
dėka laikosi ore.

Leidžia—Vyr. Skautų Štabas
Redaktouius — V. Čečeta.
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Įvairenybės.
Kaip išsirinkti panelę.

(Sulig Baden

. Baden—Powd’iui sykį teko da
lyvauti viename moterų klube Lon
done. Jis negalėjo atsisakyti sau 
malonumo paliesti savo mylimų le
mų — pėdsakų sekimas. „Labai 
svarbu“, sako jis, pasiekti gabumas 
skirstyti žmonių charakterius sulig 
jų pėdsakų, kurių atspaudos jums 
pasitaiko labai dažnai matyti. Aš 
jau daugelį metų tyrinėju žmonių 
eisenas, ir sulig jų pėdsakų aš su-

— Powell’io).

statau eilę vaidinimų apie jų savi
ninkų būdus (charakterius). Pav,, 
45% moterų kreivina užkulnius vie
nos kojos į vidų, o kitos į šonų, 
kas mokslų šviesoj, Afrikos dyku
mų pėdsakyste einant, reiškia ner- 
vuotų moterį. Reikia mokėti tik 
seLti ir daryti iš to išvados. Aš 
turiu pasakyti, kad, naudodamasis 
šiuo būdu, aš išsirinkau . . . . 
žmonų. Vertė Ig. T.

Juokai.
(J. Liūto surinkti).

Skautas galvoja: Kaip greitai laikas 
bėgai Vakar man pylė į rankovę van
denį, o šiandien štai jau vėl pila!

* **
Gudriai patarė.

Į sueigą besiskubinąs skautas kreipiasi 
į vilkiuką:

— Jau pusiau aštuonių—pasivėlinsiu.—
— Agi atsuk laikrodžio rodyklį pusę 

valandos atgal ir turėsi jo pakankamai.—
* **

— Siuvėjau, Tamsta man visumet pe-r 
ilgas kelnes pasiuvi. —

. — Kelnės geros, tik Tamstos kojos 
šiek tiek perilgos. —* *■*

— O ką, ar išlaikei kvotimus į III-čia 
laipsnį? —

— Išlaikiau žinoma. Ir kaip neišlai
kysi: skautininkas matomai viską pats 
užmiršo, kad visą laiką manęs klausinė
jo. — * **

— Štai atnešiau už laikraštį pinigus.—
— A-a, jau buvau apie tai užmiršęs.—
— Tad kodėl gi man apie tai angščiau 

nepasakei? —

Redakcijos atsakai.
Povui. Eilutės silpnos. Netilps.

B. š. M. „Sekimą ir žvalginėjimą“, 
gerokai kalbą ištaisę, dedame. „Skautų 
įstatų“ netalpinsime. Nesuvartotų rankraš
čių redakcija laikraščio lėšomis negrąžina, 
tačiau, autoriui prašant, juos saugo. Pre

numeratai pinigus reikia siųsti į Šiaulius 
— administracijai.

St. B. Rašyk apie skautiškus dalykus.
Liūtui. Kai kuriuos Tamstos rašinius

dėsim. Atsiųsk ir „Pirmąją Pagalbą“.
Valaičiui. Rašinėlį talpinsim. Reikia 

savo antrašą ir tikrą pavardę rašyti.
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| Skautai, platinkite

| „SKAUTŲ AIDA“.
■ „SKAUTŲ AIDAS“ yra mėnesinis Lietuvos
g skautų laikraštis, VyriausioSkautų štabo
U leidžiamas.
§ „SKAUTU AIDO“ prenumeratos kaina, Lie
ji tuvoje metams 6 lt., pusmečiui 3 lt., ats-
g kiro numerio kaina 50 c. Skautams —
g metams 4,80 lt., pusei—2,40 lt., atskiras 
U Nr: 40 et. Užsieniuose metams 12 lt. pus-
■ mečiui 6 lt. vieno num. 1 lt.
■ „SKAUTŲ AIDO“ skelbimų kaina: prieš tekstą
■ visam pusi. 100 lt. pusei pusi. 50 lt. ket- 
g virtadaliui 25 lt. Po tekstui visam pusi. 
B 80 lt. pusei 40 lt., ketvirtadaliui 20 lt.

I „Skautų Aido“ Redakcijos antrašas: 
g Kaunas, Kęstučio g-vė 63—1.
U Administracijos antrašas: Šiauliai, Oimna-
■ zija (Tilžės g-vė.)

WIIIIIIIIIIIIIIH
Spaustuvė „Titnagas" Šiauliai Bažnyčios g-v* No. 1

43.4&H - ^3
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