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Nuo balandžio 15 dienos i ■

„RYTAS“
Virsta didžiausiu laikraščiu 

Lietuvoje,
padidindamas du kartu savo formatą, 
išeina 7 valanda ryto. Savo skaitytojams Kaune 
pristatoma į namus. Kaina lieka po senovei.

Pusryčiams duoda tas žinias, kurios kituose 
laikraščiuose pasirodo tik dieną.

Valdžios ir biznio Įstaigos skel-
,_ ~~ .. .' , į. ' ■. t 1 t '

biasi be išimties.
i ■ - -

I ' G .-'‘iv- . ' '

Apsipažinti „PYTAS“ siunčiams kiekvienam, kas 
laiške prideda 25 centų pašto knarkę.
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išleistas šv. JURGIO šventei pamynėti

riteringumo
:1I imu llllllllllllltl I llfl 11111II III III11111

Sveikinamevisus Lietuvos skautus su š v. Jurgio švente, linkėdami pasiekti Jojo skais čios dvasios, tvirtos valios ir kilnaus

f^r. 5 (13). 1924 m. Balandžio 23 d. II metai. <
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Skautų Aidas Nr. 5 (13)

i ■

| Sveikinu Brolius ir Sesutes skautus I 
i ŠV. JURGIO DIENOJE, ■ 
i linkėdamas pasiekti to šv. Riteriaus ! I . g
I idealų ir kilnios skautiškos brolybės! | 
1 L. S. Šefas Dr. Alekna. I
©L ©

Riteriškumas
Viduramžiuose riteriais vadinosi tam 

tikras laisvųjų žmonių, lyg dvarininkų, 
luomas, turėjęs didesnių teisių, bet ir pa
reigų ne tik savo kraštui nuo priešų ginti, 
bet užtarti silpnesniems ir skriaudžiamiems 
visu savo sielos kilnumu, vengiant net 
savo priešui žiaurumo.

Žinoma ne visados riteriams pavyk
davo savo idealai Įkūnyti gyvenime, — 
bet vis tik jie paliko mums pačių riteriš
kumo idėjų — dvasių, skautams labai 
įsidėmėtinų.

Čia pabrėžiu, kad nemanau skautų 
stumti atgal į viduramžius — svarbu čia 
man iškelti, kaip sakiau, pati amžina savo 
kilnumo ir grože riteriškumo dvasia, kuri 
taip svarbių vietų užima Baden Powell’io 
sistemoje.

Neaprašinėsiu todėl čia visų riteriškų 
papročių ir apeigų su iškilmingu priėmimu 
į riterius, — yra lai istorijos dalykas. 
Svarbu man čia yra pareikšti, kad kiek
vienas skautas gali atsižymėti riteriškumu. 
Kaip ta ypatybė reiškiasi?

Riteriškas žmogus yra tas, kursai 
pripažįsta ir gerbia kitame žmoguje visa 
tai, kas yra jame dora, kilnu, užtaria silp
nus ir skriaudžiamus, įeina į kito žmogaus 
padėtį ir savo jautrumu vengia visa to, 
kas gali kiram suteikti skausmo, nema
lonumo. Bet draug su tuo yra pasiryžęs 
stoti į kovų su tiesa ir yra griežtai išti
kimas duotajam savo garbės žodžiui. 

Tas riteriškumas gali pasireikšti todėl kas
dieniame gyvenime ir net žaidimuose: 
nugalėtasis nepyksta, bet pirmas sveikina 
nugalėtojų, pastarasis gi iš savo pusės 
nemažina savo simpatijos nugalėtojui.

Riteriškumo dvasios nesupranta tas, 
kursai greit įsižeidžia, asmeniniai rody
damas tuo tik savo nesveikų savimylų. 
Nebus tikrai riteriškas ir tas, kursai. iš
oriniai yra „galantas“ t. y. nepaprastai 
mandagus santikiuose su kita lytimi, vi
dujiniai negerbdamas moters ir neveng
damas dviprasmių žodžių ir minčių.

Kaip matome, riteriškumas yra daugiau 
vyriškoji dorybė. Bet ir iš moters pusės 
atatinkamos ypatybės gali reikštis pami- 
limu visa to, kas yra kilnu, gražu: gerbti 
visa tat, kas palaiko gyvybę, atjausti 
kiekvienų vargų ir skausmų, neprileisti 
savo akyvaizdoj nieko piktinančio, nepa
doraus, dviprasmio.

Žodžiu, čia gali reikštis ta tikrojo 
moteriškumo jėga, kuri savo vidujiniu 
sielos švarumu ir kilnumu veikia tobu
linančiai visose gyvenimo apystovose.

„Noblesse oblige“ (tark: noblės obliž) 
— sako prancūzai. Reiškia, kilnumas 
uždeda pareigų. Savaime tad aišku, kad 
kilnus riteriškumas, bei skaistus moteriš
kumas gali būti palaikomi ir gyvenime 
vykinami vien tik atsimenant tas pareigas.

Kaip tad gera, kad tikrųjų riterių 
prototipas (pirmykštis pavyzdys). — Sv. 
Jurgis primena mums nuolat didelę riteriš
kumo reikšmę skautiškame gyvenime.

Mžn,
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Nr. 5 (15) Skautų Aidas

Vyr. Skaut. Vsevolodas Senbergas.
Vyriausias skautininkas Vsevoldas 

Šenbergas pradėjo darbuotis skautų orga-
nizacijoj jau 1915 m. spalių mėn 15 d. 
Maskvoje. Pradžioje įstojo į I-ųjų Maskvos 
skautų dr-vę ir draugovėje buvo eiliniu 
skautu. Po dviejų mėn. nuo įstojimo 
dr-vėn, vienam skiltininkui išvykus iš 
dr-vės, jam buvo pavesta skiltis. 1916 m.
vasarų dalyvavo Mas
kvos skautų stovykloje- 
instruktoriams. 1916 m. 
persikėlė Petrapilin ir 
ten darbavosi skautų 
eilėse.

Petrapily pastojo vėl 
eiliniu skautu, bet laike 
Kalėdų jau dalyvavo 
II-ame rusų skautybės 
darbuotojų suvažiavime, 
o 1917 mt. sausio 5 d. 
gavo paskautininko vardų 
ir tapo paskirtas III Pe
trapilio dr-vės I-jo sky
riaus viršininku.

Tais pačiais metais 
balandžio mėn. atsisakius 
dr-kui nuo pareigų, pa
ėmė tos dr-vės vadova
vimų ir balandžio mėn. 
23 d. gavo skautininko

UIIIIIIIIIIilliiil)illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllill2

Vsevolodas
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vardų.
1917 m. vasaros metu buvo paskirtas 

II Petrapilio lauko darbų grupės virši
ninku, su kuria ir išbuvo visų vasarų 
Chersono gubernijoj. Grįžus Petrapilin 
jam buvo suteiktas rugsėjo mėn. vyres
niojo skautininko vardas, ir jis tapo 
išrinktas nariu Petrapilio Tunto Stabo, 
kuriame ėjo iždininko pareigas, podraug 
eidamas 111-čios dr-vės draugininko pa
reigas ligi pat išvykimo Lietuvon. 1918 m. 
rugsėjo mėn. išvykstant iš Rusijos, Petra
pilio Tuntininko vice-admirolo Bastremo 
įsakymu, jam buvo suteiktas Tunto 
„Garbės Skauto“ vardas..

Vyr. Skaut. Šenbergas, be to, yra 
prisidėjęs prie skautybės išsivystimo 

Pskove ir Rygoj, nors ne ilgai tose vie
tose teteko darbuotis.

Apie sukūrimų skautų organizacijos 
Lietuvoj Vyr. Skaut. turėjęs mintį dar 
tebebūdamas Petrapily, ir su mūsų Šefu 
Dr. Alekna buvo nusistačiusiu organizuoti 
L. S. P. Dr-jų.

Atvažiavus Kaunan vyr. skaut. Šen-
bergas, padedamas Pe
trapilio skaut. Faino 
ir pask. Michelino, or
ganizavo I-ų draugovę 
Kaune (rusų) ir įėjo 
į kontaktų su p. Vait
kum ir panele Škli- 
nikyte, kurie orga
nizavo draugovę „Sau
lės“ gimnazijoj Kaune 
(p. Vaitkus — berniukų, 
p-lė Šklinikytė — mer
gaičių). Tuo pačiu laiku, 
Vyr. Skaut Šenbergui 
padedant, Dr. Alekna 
organizavo Skautų Pa
spirties Dr-jų.

Tais pat metais Vyr. 
Sk. Šenbergas pastojo 
Karo Aviacijos Mokyk
lon. Dėliai laiko stokos 
buvo priverstas per-
traukli darbuotę dr-vėj —» 

padalinus ja tarp sk. Faino irpask.Miche- 
lino. Dar 1919 m. organizavo Kauno Tuntų 
ir dėjo pastangų skautybės idėjai praplatinti 
Lietuvoje.

1920 mt. Paspirties Dr-jos Tarybos jam 
buvo pavesta sudaryti Vyriausių Skautų 
Štabų ir eiti vyrausio skautininko pa
reigas, kurias ir tebeeina iki šiam laikui.

Praeitų vasarų suruošė vyresniųjų 
skautų stovyklų, patsai ja vadovaudamas.

Šiais metais gavo vyresniojo leite
nanto laipsnį. Už pasižymėjimų fronto 
lakiojimuose gavo I laipsnio Vyties 
Kryžių su kardais ir nuo 1921 mt. kovo 
mėnesio eina I-os Oro Eskadrilės Vado 
pareigas.

Illllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilb
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4 Skautų Aidas Nr. 5 (13)

Lietuvos Skautų Asociacijai,
įsakymas 2 N.

Šiauliai, 1924 m. Balandžio mėn. 15 d.
Skautybės nustatytais papročiais, ba

landžio mėn. 25 d., švenčiama iškilmin
giausiai šių metų šv. Jurgio dienų. Tuntai 
ir draugovės privalo gražiausiai pro- 
atlikti savo gramų kaip tat, aplinkybės 
leis*). Apart kitų ceremonijų, programoje 
būtinai privalo būti pamaldos, sveikinimai, 
tam tikri įsakymai, įžodis, parodos, 
žaidinimai ir kit. Todėl einant nustatyta 
tvarka po pamaldų, prieš pradedant kitas 
iškilmes, įsakau perskaityti sekančius til
pusius šiame įsakyme pasveikinimus ir 
nutarimus.

E. Vyr. Štabo V-ko pareigas 
(pas.) Aloyzas Valusis.

L. S. A. Vyriausio Skautininko 
Nusprendimai.

1924 m. Balandžio m. 15 d.
§ L

Delei šių metu balandžio m. 25 d. 
šventės, kiekvienam Tuntininkui suteikiu 
sekančių teisę: geriausiam Tunto Skautui 
vieniems metams duoti „Tunto Garbės 
Skauto“ vardų iškilmingai atrišant maz- 

•gelį ant peties kaspinėlio. Jo pareiga bus 
laikyti Tunto vėliava iškilmingiausiuose 
valandose, o jo draugoveinešti tų vėliavų 
ir eiti priešaky kitų.

§ 2.
Panevėžio Tunto: 1) Tuntininkui skau

tininkui Kuprioniui Jonui už jo darbuotę 
ir Tunto organizavimų suteikiu vyresnio 
skautininko vardų. 2) I-os draugovės 
draugininkui pask. Šliažui Pauliui — su
teikiu skautininko vardų. 3) I-os draugovės 
adjutantui Gabrėnui Alfonsui — suteikiu 
instruktoriaus vardų. 4) II-os merg. dr. 
draug. Petkevičiūtei E. — suteikiu Vyr. 
skiltininkės vardų.

*) Ypating. aplinkybėms esant, šventės dieną 
galima nukelti į sekantį sekmadienį.

§ 3.
Šiaulių Tunto: 1) Tuntininkui kapitonui 

Kalmantavičiui už jo pasišventimų Tuntų 
organizuojant — suteikiu skautininko vardų. 
2) Šiaulių tuntininkui tarpininkaujant su
teikiu: Instruktorio vardus: — I-os „Mir
gos“ draugovės draugininkei Veitaitei Al
donai ir I-os „Vytauto“ dr. draug. Lauciui 
Kaziui; Vyr. skiltininko vardus: — I-os 
„Mirgos“ dr. skiltininkei Jakubėnaitei Onai, 
III-os „Lapinų“ draugovės adjutantui Da- 
niusevičiui Jonui ir II-os žydų draugovės 
adjutantui Zeiberiui; skiltininko vard.:—I-os 
„Mirgos“ draugovės adjutante! Gricevičiu- 
tei Marei, „Lapinų“ draug. Grėbiiauskui 
Alfonsui ir I-os „Vytauto“ draug. adjutantui 
Mieliui Jonui.

§ 4.
Kauno Tunto: 1) I-os draugovės drau

gininkui, paskautininkui Civinskui Vytui — 
suteikiu skautininko vardų. 2) Ill-os drau
govės draugininkui paskautininkui Sokols- 
kiui — suteikiu skautininko vardų. 3) I-os 
merg. draugovės draugininkei skiltininkei 
Šikeraitei Viktei — suteikiu paskautininkės 
vardų. 4) Tunto adjutantui Viktorui 
Čečerai — suteikiu paskautininko vardų.

§ 5-
Mariampolės Tunto: 1) Tuntininkui Vy
tautui Staugaičiui — suteikiu paskautininko 
vardų. 2) III-os draug. draugininkui Petrui 
Barkauskui — suteikiu paskautininko 
vardų.

§ 6.
Aukščiau išvardintiems asmenims su

teikiu vardus nuo š. m. balandžio m. 23 d.

L. Ein. Vyr. sk. V-ko p.
(pas.) Aloyzas Valusis.
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Londono miesto, Burmeisterio 
draugovės kelionė Latvijon.

Penktų valandą šeštadienį, 25 m. 18 d. 
mes, 10 anglų skautų Burmeistro .dr-vės 
Londone, išvažiavome laivu „Baltriger“ 
kelionėn, kuri turėjo .būti viena puikiausių 
mūsų gyvenime.

Sekmadienį mes atsidūrėme Šiaurės 
jūroj, o pirmadienį įplaukėme į Kielo ka
nalą, kuris buvo labai įdomus. Į Dancigą 
mės atvykome antradienį ir turėjome ga
limybės apžiūrėti miestą.

Penktadienį garlaivis įėjo Liepojos 
uostau. Akmeniniame krante stovėjo ilga 
skautų eilė ir sveikino mus. Karo orkes
tras, mums pagerbti, marširavo priešaky 
mūsų po visą senąjį miestą.

Po to, kai buvome nufotografuoti 
daugybės visokių fotografų, mes nuva
žiavome automobiliu apžiūrėti apylinkės 
ir tik vėlai, tesugrįžome į surengtą, mums 
pagerbti, pas p. Burmistrą banketą.

Iš Liepojos išvažiavome naktiniu trau
kiniu ir, atvažiavę į Mintaują šeštadienį 
5 vai. ryto, radome stoty daug vietinių 
skautų, stovinčių tvarkingose eilėse, kurie 
nežiūrint tokio ankstaus laiko, atvyko 
mūsų sutikti.

Į Rygą atvykome keliomis minutėmis 
prieš 7 vai. ryto, ir čionai mus irgi pui
kiai priėmė. Visi Rygos skautai dalyvavo 
mūsų sutikime, o mes su paradu, lydimi 
karo orkestro, žygiavome per miestą.

Tai buvo darbo diena. Mes išne
šiojome laiškus Vyriausiam Latvių skau
tininkui, o taipogi Rygos Burmistrui nuo 
Londono Burmeisterio. Vakare buvome 
vietinių skautų Jubilejuje, kuris buvo paį
vairintas šokiais ir visokiais pasilinks
minimais.

Sekmadienio rytas buvo pašvęstas 
religijos pareigoms, o po piet mes daly
vavome Olimpiadoj, ir aš turėjau garbės 
susipažinti su Latvijos prezidentu.

Ankstį pirmadienį mes išvažiavome 
į Siguldą, kuri teisingiau vadinama „Lat
viška Šveicarija“. Tai yra labai kalnuo
tas miestas, ir jo išvaizda tikrai yra graži. 
Pirmadienį, nakties metu, buvo didelio 
sandėlio gaisras, kuriame angių ir latvių 
skautai turėjo galimybės suteikti pagalbą 
iškilusiam gaisrui.

Arčiausieji ugnies gesinimo įtaisymai 
buvo keliose myliose tolio, bet mes dir
bome, kiek galėjome, ir mums pavyko 
užgesinti gaisras.

Šitas atsitikimas sekančią dieną buvo 
paminėtas vietinėj spaudoj.

Penktadienis buvo pašvęstas atida
rymui didelės Jamboree — stovyklos ir 
parodos, kurioje dalyvavo 1000—2000 
skautu. Vakare buvo kolosalinis daina
vimas prie laužo, ir aš, niekumet neuž
miršiu to didelio degančio laužo, vidury 
didelio rato šypsančių skautų. Latviai 
dainuoja labai puikiai, ir mes tuo buvom 
labai patenkinti. Mes irgi buvome pak
viesti padainuoti, bet, kadangi mūsų te
buvo tiktai dešimtis, aš bijau, kad mūsų 
menkas bandymas po to, kaip dainavo 
daugiau tūkstančio skautų, turėjo pasiro
dyti tikrai kaipo silpnas, mažas balselis. 
Nežiūrint to, jie buvo labai riteriški su 
savo pagyrimais, ir mes turėjome kelis 
kartus dar pakartoti.

Šeštadienį mus aplankė Latvijos Pre
zidentas, generolas Soppers (Vyr. Laivių 
Skautas) ir kiti žymesnieji žmonės, o va
kare buvo vėl antra stovykla su laužu ir, 
kelios investitūros *)• Vidunaktį, kada

') Dalinimai paaukštinamųjų laipsnių.
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6 Skautų Aidas Nr. 5 (13)

visa stovykla miegojo, buvo pakeltas truks- 
mas, ir mes visi pašokom, prisiruošę su
tikti puolimų.

Sekmadienį anksti atsikėlėm ir žings- 
niavom Rygon į paradų. Čionai buvo 
irgi kelios investitūros, ir aš pasijutau iš
didžiu savininku Latvijos medalio už 
užsitarnavimų. Savaitės liekanas mes pra
leidome lankydami visokias vietas. Ry
goj ir apylinkėse mes padarėm irgi mažų 
kelionę valty Dauguvoj ir daug visokių 
kitų ekskursijų, apie kurias aš čia nekal
bėsiu del vietos stokos.

Tikru pasigailėjimu mės atsisveikinom 
su mūsų šeimininkais ketvirtadienį Rygos 
stoty, o jie mums pakėlė kolosalę atsis
veikinimo ovacijų. Penktadienį buvo kita 
pažymėtina diena, kurių mes praleidom 
Liepojuje apžiūrėdami rusų kreicerį „Prum- 
mer Boy“, kuris buvo audros ištiktas, ir, 
galas galų, 11 vai. vakaro mes apleidome 
Liepojų, važiuodami laivų „Baltriger“ į 
Londonu pro Kielų. Viskas, kas čia para
šyta, yra tik trumpučiu raportu, bet aš 
galėčiau užpildyti visų tomų aprašymu 
tikrųi puikiausių atsiminimų, kuriuos lat
vių skautai mums davė. Jų skautų or

SKAUTAI LIETUVOJE.
— Lietuvos Skautų suvažiavimas pra

sidės 24 balandžio IV/2 vai. ryto.
— Paspirties Dr-jos pirm. Dr. Aleknai 

išvykus užsienin, jo pareigas eina prof, 
kun. Morkelis.
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Elgeta ir Skautas.
Dideliame miesto sode, dažnai vakarais 

sėdėjo sergųs raišas elgeta ir griežė smuiku.
Prie jo kojų visumet tupėjo šuo ir 

laikė dantyse elgetos kepurę, kurion pra
eiviai mesdavo išmaldų.

Vienų vakarų, kuomet sode visi žaidė, 
apie vargšų elgetų nieks nemanė, ir jo 
kepurė buvo tuščia. Aš sėdėjau netoli 
elgetos ir pamačiau, kaip jaunas skautas ne
toli jo stovėjo ir gailiomis akimis žiūrėjo į jį.

Paskui jis išsitraukė piniginę, bet joje 
nieko neradęs, vėl įsidėjo atgal. Tuo tarpu 
elgetos ranka nuvargo, jis nustojo 
griežęs ir padėjo nuošaliai savo smuikų. 

ganizacija, bendrai imant, yra puiki, ir, 
be abejo, apie jų 4-tojo skautų įstato su
pratimų negali būti nė kalbos. Mes ta
rėmės būsiu priimti tiktai kaip broliai — 
skautai, bet buvome priimti tikrai taip, 
kad ir tikras princas, gal, apie tai net 
nesvajojo. Tačiau didelė tos mūsų kelio
nės laimė buvo ta, kad mes kiekvienoj 
minutėj galime atsibusti ir rasti kas rei
kalinga, kad visa tai buvo tik vienu ma
loniu sapnu.

Ir, iš tikro, nėra jokios galimybės iš
reikšti žodžiu ar plunksna tai, kų mes 
jautėme, ir aš negaliu rasti tokių žodžių 
tinkamai padėkoti Latvijos skautams, lat
vių tautai už nepaprastų jų svetingumą ir 
mandagumų.

Mes visi esame labai dėkingi ir visu- 
met turėsime geriausius atsiminimus apie 
Latvijų. Ir, žiūrėdami ateitin, matome ke
lis jūsų dalyvaujant Kopenhagoj sekan
čiais metais.

Mes privalome taipogi neužmiršti pa
dėkot ponui Brig-Generol Burfui, kuris 
lydėjo mus atgal važiuojant; p. Brin’ui, 
p. Latvijos Konsului Lodone, p. Martin’ui 
ir Internationaliam Biurui, kuris yra daug 
prisidėjęs prie suruošimo š;os kelionės..

— Vyr. skaut. Senbergui būnant sve
čiuose pas skautus mieste Pau, pastarieji; 
išrėkė Lietuvos Garbei savotiškų skau
tiškų „.Valio“ ir prašė (pasiųsti) perduoti 
širdingus sveikinimus Lietuvos skautams.

Tuomet tas skautas priėjo prie jo, ir aš 
išgirdau jo žodžius: — Kol tamsta pailsėsi, 
aš pagriešiu už tamstų.

Skautas atsisėdo prie elgetos ant 
akmens, sustygavo smuikų ir užgriežė.

Puikiai jis griežė. Visi vaikščiojantieji 
apstojo jaunųjį skautų. O elgetos kepurėje 
pinigai — dauginosi.

Skautas užbaigė. Jis padėjo smuikų elge
tai ant kelių ir nežymiai pasišalino iš sodo.

— Kas tai? — klausė viens kito 
linksminantysis jaunimas.

— Tai skautas — pildo savo pareigas, 
— atsiliepė kažkas iš būrio.

Mano širdyj tas skautas paliko kilnų 
pavyzdį meilės artimui. Skurdžius.
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MORZĖS RAIDYNAS.
Atsitikimas iš skautų gyvenimo laike karo.

Įtartinas žvejys.
Draugovės viršininkas pažiūrėjo i su

sirūpinusius Lokių Skilties skautus ir tarė 
jiems:

— Aš noriu, kad jūs suprastumėt, j o g 
mes visi nešame didelę atsakomybę. 
Jūs žinote, kad visa kranto sargyba sku
botai prišaukta karo stovyklon ir kad dau
guma suaugusių kartu su jais išvažiavo; 
o nedidelis kariuomenės būrelis, stovėjęs, 
čia praeitų savaitę, vakar išsidangino. 
Todėl mes, skautai, turime paimti ant 
savęs kokių nors pareigų. —

— Valio! Mes prisiruošę, — sušuko 
visi kartu.

— Aš tikiu, kad jūs prisiruošę, — tęsė 
draugininkas.—Bet primenu jums, kad dabar 
ne laikas šaukti valio, o reikia darbas 
dirbti. Mūsų darbas bus sekantis: jūs, 
turbūt, matėte garlaivį „Sidabrinė Pasaga“, 
kuris atplaukė į mūsų tylių prieplaukų 
vakar naktį: tai valstybinis garlaivis, ir 
būtinai reikalinga, kad šiandien 11 valandų 
nakties jis išplauktų jūron su kroviniais.—

Draugininkas nutilo; visi berniukai 
nekantriai laukė galo.

— Kaip jūs žinote, — tarė jis, — 
„Sidabrinė Pasaga“ dabar stovi sausame 
doke. Pusę aštuntos dokas bus pripil
dytas vandens, kad laivas galėtų išeiti 
iš doko į perkasų, iš kur nuleis jį jūron. 
Atsarginių vandentraukių užtvankos turi 
būti atidarytos devyniomis valandomis. 
Ir dviem iš jūsų teks lošti telefonistų 
rolę. Dėlei to aš išrinkau Enrikų ir Džimų. 
Džimas bus sargybinėj krante, o Enrikas 
telefono būdelėj prie užtvankų. Aš pats 
su likusiais jumis, skautais, keliausiu prie 
garlaivio. Iš ten aš patelefonuosiu tau, 
Džimai, visa, kas reikalinga, o tu perduosi 
instrukcijas Enrikui. Supratot? —

Taip, — atsakė skautai.
Bet pirm visako reikėtų skaitytojai 

supažindinti su minimos prieplaukos me
chanizmo veikimu.

Patsai dokas atrodė vieta, pripildoma 
vandens tik pokilyje, o atoslūgyje jis buvo 
sausas. Iš jo jūron ėjo siauras perkasas 
su įtaisytomis keliomis užtvankomis, kurias 
galima buvo atidaryti ir uždaryti. Kuomet 
užtvankos vartai esti uždaryti, tuomet 
dokas galima pripildyti gėlu vandeniu iš 
keleto atsarginių vandentraukių.

Dabar jau bebuvo 5 valandos lig to 
laiko, kuomet „Sidabrinė Pasaga“ turės 
išeiti jūron su savo karo kroviniais.

Tų dienų apie pusę šeštos po pietų 
įlankoje, kurios vidury stovėjo Bliuchaveno 
miestelis, plaukiojo nedidelis laivelis, ku
riame sėdėjo tiktai vienas žmogus, užim
tas meškeriavimu. Šis žmogus gyveno 
kaimelyje, trejetas varstų nuo Bliuchaveno. 
Tai buvo vienas tų turistų, kurių begalė 
privažiuoja vasarų jūros krantan.

Diena buvo karšta, žuvys visai 
nekibo, nes meškeriotojas nejudino meš
kerės. Tik dažnai jis žiūrėjo į jūrų per 
žiūronus, kurie gulėjo prie jo ant suolo. 
Po kurio laiko nuo jūros pusės pasirodė 
nedidelis garlaivėlis ir pamažu pradėjo 
artintis laivelio link: kuomet garlaivis 
priplaukė arti laivelio, tųsyk kažkoks ne
žinomas žmogus, persisvėręs per laivo 
kraštų, užklausė žuvininkų keistu anglišku 
akcentu:

— Sugavote kų nors? —
— Taip, — atsakė žvejys.
— Kų tokio? —
— Penkias menkes. —
Tuomet žmogus iš garlaivio metė 

laiveliu nemažų ryšulį, suvyniotų į rudų 
popierį, ir laivas apsigręžęs nuplaukė 
jūron. Žuvininkas paslėpė ryšį laivo skry- 
nutėn ir, sudorojęs meškerę nuplaukė 
krantan. Dviem valandom praslinkus, 
jis buvo savo kambaryje, kurį buvo iš
nuomavęs kų tik atvažiavęs vasaros ato
stogoms, ryšulys buvo drauge su juo. 
Įėjęs kambarin, jis išpakavo jį ir išėmė
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iš tenai kariškų formą ir anglų kareivio 
užvalkalą. Persirengęs ir padėjęs savo 
apsivilkimą ranknešin su kitais daiktais, 
jis nusileido apačion ir pranešė šeimi
ninkei, kad jį netikėtai iškviečią Londonan, 
ir kad jis turįs neatidėliojant iškeliauti, 
norėdamas paspėti į vakarinį traukinį.

Užmokėjęs šeimininkei kas reikėjo, 
jis išėjo sargybinės būdelės link, bet nėjo 
gelžkelio link. Praėjęs mylią, jis sustojo.

Ii
Netikėtas svetys.

Buvo jau be bertainio devynios. 
Džimas Blaitas greitai žingsniavo mažu 
keleliu, vedančiu prie sargybinės būdelės. 
Tenai jis turėjo piimti telefonu instrukcijas 
apie tai, kaip atidaryti užtvankas ir paleisti 
vandenį dokan. Sargybinėje, nuo kurios 
raktas gulėjo Džimo kišenėj, nieko ne
buvo, bet, kuomet Džimas pradėjo rakinti 
duris, kažkoksai žmogus, anglų kareivio 
formoje, greitai nusileido nuo kalvos 
viršūnės ir priėjo prie jo.

— Labas vakaras, — tarė jam ne
žinomasis.

— Labas, — atsakė Džimas, atidžiai 
apžvalgydamas jį.

— Iš kur tamsta atvykai? Aš maniau, 
kad visi išėjo iš čionai.

— Ne visi, — ramiai atsakė nežino
masis.

— O mane prisiuntė čionai su pra
nešimu. Jus turite pasakyti skautui, kuris 
randasi telefonu būdelėje prie užtvankų, 
kad vandenį iš vandentraukių, išleistų ne 
į doką, bet į perkasą, kad vanduo nu
valytų prieplauką nuo smėlio. „Sidabrinė 
Pasaga“ šiandien jūron neišeis. Ji dar 
nepriruošta išplaukimui, o būtinai reikia 
nuplauti smėlys, užgrūdąs įėjimą prie
plaukom —

Nežinomas kalbėjo ramiai ir savi
stoviai. Staiga Džimas didžiausiu nusi
stebėjimu pamatė, kad jo antpečiai rodo, 
jog jis esąs Airijos pulko: o be to, jis 
gerai žinojo, kad jokios Airijos kariuo
menės dalių jų apylinkėje nebuvo.

— Atsiprašau, — drąsiai tarė 
Džimas.

— Aš negaliu tamstai patikėti žodžiais. 
Galop, kokio tamsta pulko ir kas tamstą 
čionai pasiuntė? —

— Daryk kas tau pasakyta, — grąsinan 
čiai atsakė nežinomasis, — arba . . . -

Prie šių žodžių jis ištraukė revolver 
ir įrėmė berniukui krūtinėn.

— Daryk, kas tau pasakyta! — da 
sykį pakartojo jis.

Džimas pamažu priėjo prie telefone 
ir nuėmė triūbelę nuo dvišakių. Padėti 
buvo kritinga. Bet tuo laiku, kai jis ėmi 
triūbelę, jo galvon atėjo nepaprasta mintis 
Gal būt pasiseks išgelbėti padėtį . . 
Viskas dabar priklausė nuo to, ar supra: 
Enrikas taip greitai sumanytą Džimo planq 
Bet gi Endrikas skautas! Džimas pridėję 
triūbelę prie ausies ir greitai išgirdo atsi 
liepiančio Enriko balsą:

— Alio, aš čionai! Tai tuDžimai?-
Bet Džimas nieko neatsakė ir toliai 

stovėjo triūbelę prie ausies priglaudęs, lig 
būtų laukęs atsakymo. Nepažįstamas g 
nenuvedė revolverio tūtos nuo jo.

— Kodėl gi jis neatsako?—pramurmėję 
Džimas, lyg pats sau, ir pradėjo tylia 
švilpiniuoti, neva, kad greičiau praeiti 
laikas, kolei Enrikas prieis prie telefono 
Nepažystamasis nekantriai kaž ką pra 
murmėjo. Džimas vis toliau tebešvilpiniave 
nekreipdamas domės į jį. Staiga jis su 
šuko:

— .Tai tu, Enrikai?! Pagaliau! Kaif 
tu ilgai nepriėjai! Klausyk gi: vanduo reiki 
nuleisti perkasan, o ne dokan. Supratai 
Perkasau, o ne dokan! —

Džimas dar palūkėjo kelias sekunda 
ir paskui pakabino triūbelę. Iš šalies 
žiūrint, viskas buvo gerai. Iš tiesų g 
atsitiko sekančiai: Enrikas priėjo prii 
telefono tuo laiku, kuomet Džimas vo 
tiktai buvo nuėmęs triūbelę nuo dvišakiiį 
ir truputį nusistebėjo, kodėl Džimas nieki 
jam neatsakė.

— Aš čia! Ko reikia? — nekantria 
kartojo Enrikas.

Vieton atsakymo, jis užgirdo švilpa 
vimą! Tai buvo ne bet kokia dainek 
nes tarpe garsų buvo reguliarės pertraukos 
Šiurpulys perbėgo per visą kūną, kuome 
Enrikas šito švilpavimo reikšmę supratę 
Džimas signalizavo jam sulig Morzė 
raidyno, ir tai, ką jis švilpiniavo, būvi 
trys raidės: S, O, S, reiškiančios su 
trumpintą singnalą — greitos pagalbos 
Po to Džimas pasakė viršminėtą sakinį 
Atsakymas Enriko buvo trumpas, be
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pilnai suprantamas: — Supratau. Su tavim 
kas tai atsitiko. Bėgu! —

Pasakęs tat, jis pakabino triūbelę ir, 
kiek buvo jėgų, pasileido prie kranto, 
kame turėjo būti jo draugininkas. Ir, kuo
met jis sugrįžo, vanduo per vandentraukį 
jau buvo nuleistas dokan.

Bet mums reikia sugrįžti truputį prie 
sargybinės.

Nepažįstamasis užsitikrinęs, kad įsa
kymas išpildytas, ironiškai nusijuokė, pas
kui, ne žodžio netaręs, perkirpo telefono 
vielas.

— Taip, vaikeli, — tarė jis. — Ne
manau, kad „Pasaga“ išeitų šiandien 
iš doko, o kuomet ji išeis, jau bus per 
zėlu. Bet ką man daryti su tavim? Aš 
nanau, geriausia pririšti tave prie stalo. —

Sargybinės kertėje gulėjo krūva vir
žių. Laikydamas ir toliau revolverį į ber

niukų atgręžęs, jis paėmė vienų virvių ir, 
įsakęs berniukui gulti ant stalo, pririšo jį.

— Sudiev, neliūdėk! — šūktelėjo jis, 
ir durys užsidaužė paskui jo. Bet, Džimui 
neilgai teprisiėjo gulėti. Po kokios de
šimties minučių durys greitai atsivėrė, ir 
draugininkas kartu su keturiais Lokių 
skilties skautais įbėgo sargybinėn.

Tuo būdu^ gudriai sumanytas planas 
nepasisekė. Žmonės, įteikdami šnipui 
airio kareivio formų, buvo užmiršę, kad 
skautas, užsipelnęs savo vardo, turi ste
bėti kiekviena smulkmenų. Ir be to šis 
mažos' smulkmenos pastebėjimas privedė 
prie išdraikymo viso plano. „Sidabrinė 
Pasaga“ su brangenybėmis savo laiku 
išplaukė jūron, o Lokių skiltis iš valdžios 
gavo pagyrimų. Vertė Du.

^JIIIIiUll!IIIIIIIillilll3lllllllilliiilllllllllillllillll!llllllllllllllllllllllllllll!lllllllllliilll|||||llllll||||||ill||||||||||||||||lll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||III|||||ll/^

Į OO VILKIUKU SKYRIUS |
Nepasivėlino.

Mažasis Petrukas visoj mūsų gaujoj 
>uvo gerbiamas, kaipo pavyzdingas vil
kiukas; ypač jis stengėsi niekumet nepa- 
iivėluoti ir išpildyti duotųjį žodį. Mokyklon 
is nė karto nepasivėlino. Net mokytoja 
tebėjosi. Namuose nuo ryto turėjo ne- 
naža darbo. Jis ir motutei padėdavo 
psiruošti: tai trobų išluodavo ar ugnį 
ukurdavo ir kitkų stengėsi padėti. Dar 
lotutė kiekvienų dienų rytų eidavo pieno 
arsinešti, tai jis mažųjį broliukų pasupdavo.

Taip, vienų karta išėjo motina pieno ... 
>ėdi Petrukas prie lopšelio ir laukia 
lotinos. O ji, nusipirkus pieno, užėjo 
plaukyti sergančios kaimynės. Laukia 
etrulis ir sulaukti negali. O laikas bėga, 
m laikas eiti į mokyklų. Petrutis nežino 
ų daryti. Eitų mokyklon, bet negali 
alikii mažojo broliuko, o pasivėlinti ne
ori. Greitai susimųstė, išėmė broliukų 
i lopšelio, suvystė ir nubėgo mokyklon, 
rieina jis prie klasės durų, ir mokytoja 
artu.

— „Kas čia pas tave rankoje?“ — 
įsistebėjusi klausia ji.

— „Jis tuojau užmigs, jis nekliudys“,
— kalba Petrutis vos atgaudamas kvapų:
— „Mama išėjo ir negrįžta ... Aš ne
galėjau brolio nam>e palikti ir pasivėlinti 
nenorėjau“. —

Mokytoja paėmė nuo jo vaikelį ir įėjo 
klasėn juokdamos. Pamatę pradėjo juoktis 
ir mokiniai. Pamokos nėjo galvon nė 
vienam. Tuo tarpu atėjo ir jo motina. 
Žmonės matė ir pasakė jai, kur jos sūnus 
nubėgo su vaiku.

— „Kų tu prasimanei?“ — klausia 
jo motina.

— „Sakyk, mama, kas reikėjo man 
daryti?“ — atsakė jis: — „Negalėjau vieno 
brolio palikti ... ir mokyklon pasivėlinti 
negalima“.

Skurdžius.

Iškiloj.
Vakarienė jau buvo paruošta, kai vil

kiukai grįžo iš iškilos namo. Kadangi 
jie visi buvo labai išalkę, tai vikriai su
sėdo apie stalų ir pradėjo malšinti savo 
alkį. Jie linksmai dalijosi iškilos įspūdžiais.

Vytukas pasidairęs užklausė:
— „O kame Jurgiukas?“
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— „Kame? Tur būt kame nors čia“,— 
atsiliepė keli balsai. Bet jo čia nebuvo. 
Išsigandę vilkiukai susispietė apie Akėlą 
(tokia buvo gaujos vado pavardė).

— „Jurgis, matomai, pasiliko pamiškėj, 
nes po patikrinimo jau niekas jo nematė“.

Tuo tarpu pūga vis didėjo: vėjas 
piktai ore kaukė ir blaškė sniegą į langus.

— „Kas daryti?“ — nedrąsiai paklausė 
Antukas.

— „Vilkiukai lieka čia. Su manimi 
eina tik penki. Juozai, tu lieki mano 
vietoj . . . Na, einam greičiau . . .“ Ir 
Akėla su penkiais vyresniais vilkiukais 
išėjo iš trobos pasukdamas taku į pa
miškę — priešais vėją ir sniegą, palikęs 
troboje nuliūdusius vilkiukus.

— „Petrai! Jonai! Kame jūs?“ — 
šaukė pailsęs Jurgiukas. Jis sustojo prie 
kaž kokios tvoros norėdamas išpurtyti 
iš savo kišenių sniegą, ir štai . . . nieko 
nesimato: nei namų nei miško; o čia tik 
sniegti sniegti, ir vėjas kaukia vis pikčiau.

— „Ei, kame jūs?“, bet atsakan tik 
vėjas, piktai kaukdamas,pustydamas sniegą, 
apiberia jį. — „Kas daryti?“

O čia vis temsta ir temsta: pūga vis 
labiau ir labiau pradeda šėlti; o ir vėjas 
perpučia pro šiltus marškinius. O namie 
dabar taip šilta . . . Mamytė, tur būt sėdi 
ir siuva prie židinio ir mano: „Kažin 
kame dabar yra mano brangus Jurgiukas?.“ 
Virdulys verda, lovytė paklota ir . . . pa
klydusiam vilkiukui ašaros ant skruostų 
sužibėjo. — „O vilkai?“ ..

Pastaruoju laiku Jurgiukas dažnai 
girdėjo, jog apylinkėj vilkai pasirodė. . . 
Ten žmogų sudraskė, ten arklį, ten karvę 
ir t. t. Ir jis su baime dairosi aplinkui, 
ar nesimato tik arti blizgančių vilko akių. 

Bet nieko. Nieko nesimato pūgoje, ir jį 
apima noras atsisėsti, kaip nors patogiau 
ir pailsėti. . .

— „Bet ne! Tuomet aš turėsiu mirti, su
šalsiu ! Vilkiukas neturi teisės verkti...“ atsi
mena Jurgiukas vilkiukų paprotį. „Vilkiuką; 
ne boba“,—ir vėl jis drąsiai žengia tamsumon

Vėjas tik neperverčia Jurgiuko, sniegą; 
apiberia jį visą, užlipdo akis, o . . . jau 
taip norėsi atsisėsti ir daugiau nebe 
sikelti . . .

— „Vilkiukas niekumet nenusimena“— 
šnibžda pats sau Jurgiukas, ir vėl sunkia 
kilnodamas kojas jis žengia pirmyn pū 
goję. O pūga vis šėlsta ir šėlsta. Da 
minutė — ir visos Jurgiuko jėgos išseko

— „Vilkiukas nepasiduoda pats sau“- 
lyg paskutinis akordas, blyksteli Jurgiuk( 
galvoj mintis, ir jis svyruodamas pamaži 
sėdasi sniegan.

— „Bet kas čia? Ar tai vėjo kau 
kimas? Ne!“ — ir Jurgiukas, paskutinė 
jėgas surinkęs, puola ton pusėn, kur ji 
išgirdo pažįstamą vado švilpuką.

— „Aš čia, čia!“ — šaukia jis.

— „Radom, radom!“ — šaukia Pai 
liukas, įbėgęs mokyklon, kame buvo p< 
likti vilkiukai. Greitai atėjo ir likusie 
vesdami nusilpusį Jurgiuką.

Tuojau iš Akėtos vaistinėlės pasirod 
avietės; karšta aviečių arbata sušildė j 
po pusvalandžio jis miegojo apdėk 
keliomis antklodėmis, saugojamas sa\ 
gerų brolių. Greitai sumigo visa gauj 
nuvarginta šios dienos įspūdžiais. T 
Akėla dar kaž ką rašo savo keliom 
dienyne ir klausosi; kaip Jurgiukas mies 
šnibžda: „Negalima verkti — vilkink* 
niekumet neverkia“! Vertė „Akėja“.

Kaunas, 1924 m. III-4.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii!iiiii;iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiitiiiiiiiii!iiiiiiini

Į FIZINIS AUKLĖJIMAS
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Sveikame kūne sveikas 
protas.

Jeigu jūs skaitote laikraščius, klau
sutės žmonių kalbų apie mūsų Lietuvos 
gėrį, tai visur ir visumet girdite bendrą 
motyvą, įvairiai kartojamą: „Nėra ener
gingų žmonių su iniciatyva“, „nėr ypa

tingo noro dirbti“, „kur mums? — jei| 
mes atbundam ir ką nors greitai pradeda 
dirbti, tai viskas taip pat greit mums n 
sibosta, mūsų noras ataušta, ir vėl pra; 
deda pirmykštis miegas“, „kur beii 
visur pas mus apsireiškia lėtumas“ ir t.

Kaipo priešingi mūsų neveiklųjį 
apsireiškimui, galima nurodyti užsieni
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Mr. 5 (15) Skautų Aidas 11

/patingai Anglija, Vokia, Skandinavija ir 
kitos šalis, kame žmonės energingi, savi
stovūs ir gabiai žengia pirmyn pralenk
dami savo priešininkus bendrame kultūros 
judėjime.

Kuo paaiškinti tų linksmų pas svetim
taučius apsireiškimų, o taipogi ir mūsų 
vargu kieno ginčyjamų ir progresyvį ener
gijos mažėjimų?

Norint atsakyti į šita klausimų, man 
rodos, pirmiausia, naudinga yra pažvelgti 
į šalis, kurios yra pavyzdingai sutvarkę 
savo gyvenimų, o antra, priminti jums 
senas klasinis posakis: „mens sana in 
corpore sano“ — sveikas protas, sveika 
dvasia sveikame kūne.

Ir, abelnai, jeigu pažvelgsim mes į 
kultūringas tautas, tai pamatysim, kad 
tenai jau iš mažų dienų kreipiama domės 
į harmoningų visų savo gabumų išvys- 
timų, kūno higienų, morali auklėjimų ir 1.1. 
Apie dvasių ši-tų pas mus dar galvoja, 
bet apie kūną visai užmiršta. O čia tai 
ir yra mūsų neapsižiūrėjimo klaida, nes 
kartais būna, kad nestiprus kūnas esti nu
galimas stiprios dvasios, — tat, bendrai 
imant, kaipo taisyklė, sveikas, teisingai 
išlavintas kūnas yra būtina dvasinės ener
gijos sųlyga. Apsižvalgykim aplink save 
ir pastatykim sau klausimų; kokios 
tautos viršyja pasauly? Senovėje nuga
lėtojais kovoj už hegemonijų visam pa
sauly buvo graikai ir romėnai, o reikia 
priminti, kad pas juos fizinis jaunuomenės 
auklėjimas buvo pastatytas labai aukštai.

Nūnai aukščiausia tauta ir kuo ne 
viso pasaulio hegemonijos nešiotoja yra 
anglosaksai - su anglais ir šiaurės ameri
konais priešaky. Šitie žmonės nuo senų 
laikų kultiviruoja sportų, ir pas juos visos 
mokslo įstaigos, pradedant mažesnėmis 
ir baigiant universitetais, kreipia domės 
į fizinį savo auklėtinių lavinimų. Visi kiti, 
kaip antai švedai, vokiečiai, norvegai, 
stengiasi pavyti anglo-saksus.
iiiiiuiii Miliniui litui įcuuuiuuiuijiiiit 11 u i ■ luiuitiuuiuuuu ■ ■

Uždavinį išsprendė.
Uždavinį, tilpusį „Sk. Aid.“ 4 (12) N. 

išsprendė šie asmens: I- sk. Pr. Barz
džius, II- sk. J. Jasukaitis, III- B. Antanėlis, 
IV- sk. A. Saulius, V- V. Zdichauskas, 
VI- J. Didžbalis, VII- sk. V. Poliakovas, 
IX- sk. P. Grybauskas, X- sk. A.Vaitkevičius.

Kitos civilizuotos šalys, kaip Japonija 
ir Čechoslovakija irgi neatsilieka nuo 
pastarųjų. Ir tiktai pas mus, Lietuvoje, 
darosi kaž kas keista. Dauguma mūsų 
užmiršta arba visai nepastebi to, kad fi
zinis lavinimas privalo reikštis mūsų gy
venime, kaip kad prausimos bei kiti pa
našūs higienos diktuojami dalykai.

Pas mus ne tik patys žmonės drovisi 
kreiptis į sportų, bet dargi žiūri į kitus, 
užsiiminėjančius sportu, kažkaip su pa
nieka.

Menkėja taip pat ir mūsų gabumas 
kovoti su gyvenimo ydomis bei netei
singumais. Mes atrodome kažkokiais 
menkučiais apmirusiais gyvūnėliais — ir 
net kartais, žalingais sutvėrimais.

Taip slinkdami žemyn, kaip dvasiniai 
taip ir fiziniai, mes greitai lekiame prie 
išsigimimo. Ir mūsų tauta, kuomet tai 
buvusi garsi savo galingumu, dabar liko 
alkoholio, badavimo bei nemandagumo 
įtakoj, o mūsų inteligentija greitai ir ne
matomai taps minkštakūniais sutvėrimais, 
negabiais jokiam asmeniam ir visuomeni
niam darbui.

Toliau taip būti negali.
Skautai — jaunoji karta, jums dar 

yra per anksti dalyvauti Tėvynės visuo- 
meniai — politiniame gyvenime, bet jūs 
privalote prie jo ruoštis ir turėti jį omeny, 
jūs privalote mokintis, kad paskui ga
lėtumėt mokinti kitus taupyti fizines jėgas, 
fiziniai lavinti savo kūno dalis, norint pa
ruošti gerų dirvų" grįžimui dvasinių jėgų 
ir energijos kovoj su visokiomis gyvenime 
kliūtimis. Už draugus ir už save.

Smitas yra pasakęs: „Mes esame 
gimę ne sau, bet tam, kad darytume gera 
kitiems;“ iš to seka, kad kiekvienas mūsų 
skautas privalo šventai pildyti savo pa
reigas ir energingai siekti savo apsibrėžto 
skautų tikslo.

VI. B f r.

Sprendimus dar galima siųsti. Už
davinio spendimas bus patalpintas se
kančiame „Sk. Aid.“ N.

„Sk. Aidas“ 6 (14) N.
Sekantis „Skautų Aido“ 6 (14) N., 

išeis birželio mėn. 1 d.
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12 Skautų Aidas Nr. 5 (15)

JUOKAI.
Apetitas.

Vilkiukas, neturėdamas apetito val
gyti, nuėjo pas skautų sanitarų vaistų.

Skautas: — Imk šiuos lašus, parsi
nešk namuo ir, kai ateis apetitas, paval
gyk! Supratai?

Vilk: — Supratau!
Kitų dienų atėjus vilkiukui pas skautų, 

šis ir klausia:
— Ar gerai valgei?
Vilk: — Tai, to apetito laukiau 

laukiau — jis neatėjo; tad ėmiau ir paval
giau. Džimas Ka . . .

Nežinojo.
— Pamanyk, sau didiene, mūsų katė 

atsivedė penkis kačiukus, o mes dar iki 
šiol nežinojom, kad ji yra vedusi.

Geras paaiškinimas.
1. Sk.: — jonai, kas tai yra „nulis“?
2. Sk. — Nulis . . . nulis tai yra 

toks išsipūtęs taškas.
Vilkiukas operoje.

Vilkiukas, pirmų kartų su motina nu
ėjo į operų. Jam atrodė viskas keista, 
bet labiausiai — tai tas, kad panelės, 
garsios dainininkės, taip rėkė ir kad 
dirigentas mostikavo. Jis ilgai stebėjosi 
tuo nepaprastu reginiu, bet galiau nebe
iškentė ir paklausė motinų..

— Mama, kodėl tas vyras taip pa
neles muša?

— Jis jų nemuša! Tylėk!
— Na, tai ko jos taip rėkia, jeigu jų 

nemuša.
B. Norvaišas.

Atsiprašė!
Skautas rašė skautininkui laiškų. Pa

rašęs Įdėjo jį kišenėn ir nuėjo paštam 
Jau norėjo įmesti laiškų, kai pastebėjo, 

kad jis buvo sutaukuotas, — matomai, 
nuo kišenės. Tuomet, ilgaijiegalvodamas, 
prirašė tame pačiame voke:

„P. S. Dovanoki, man skautininke; 
kai laiškų dėjau Į dėžutę, jis buvo visa 
švarus“.

Puikus atsakymas.
Vienas asmuo klausia skautų:
— Kame buvo Dievas prieš sutver

siant žemę?
— Ar tamsta prauseis-’burnų 'šįryt?
— Prausiaus. Na, tai kas iš to?
— Na, tai kame buvo tamsios burna 

pirm nusiprausiant? — atsakė skautas.
B. Norvaišas.

Sumanus skautas.
Du skautu gyveno viename kambaryje. 

Sykį parėjo namo jaunesnysis ir rado ant 
stalo laiškų be adreso; tad ėmė jis nu
nešė jį paštan ir įmetė. Sugrįžęs vyres
nysis klausia, kame yra tas laiškas.

— Aš jį įmečiau į pašto dėžutę.
— Žicply! Kaip tu galėjai tat pada

ryti? Argi nematei, kad tas laiškas buvo 
be adreso?!

— Taigi, taigi, aš taip ir maniau, kad 
tu tyčia, slėpdamas nuo manęs, kam pa
rašei, paėmei ir neužrašei.

B. Norvaišas.

Redakcijos prierašas.
Talpinami'juokai, yra paimti išjuoki 

konkurso, kuris buvo paskelbtas (nors ii 
neformaliai) Šiaulių skautų dr-vių tarpe

Daugiausiai pateikė juokų III „Lapinų“ 
dr-vė, viso 150 juokų (žinoma, tik ne visi 
tikę).

Pageidaujama, kad ir kitos dr-vės tai 
pas save pravestų, o parašytus juokus 
prašytumėm prisiųsti „Sk. Aido redak 
Rinktieji juokai bus talpinami laikraštyje 

Red.
Nauji leidiniai.

„Sk. Aido“ ’Redakcijai yra prisiųstas 
šapirografuotas skautų laikraštis „Jauna
sis Žvalgas“ N. 1 (4), leidžiamas Utenos 
skautų.___________ __________
Leidžia — Vyriausias 8kaulų Štabas, 

Redaktorius: Ig. Tamošauskas.

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

Spaustuvė „Titnagas" Šiauliai Bažnyčios g-vė No. 1
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SKAUTAI!
PIRKITE TIK PAS TUOS, KURIE | 

| SKELBIASI „SKAUTU AIDEu

TxccxxmcnxtxaxncDaxr

■w

SKAUTAI! SKAUTAI!
, Jeigu norite ^auti geros ir stiprios medžiagos, pirkite pas

Feliksą Dargužą
šlAULIAi, Turgavietė.?

Apart skautiškos medžiagos, galima gauti įvairios gelumbės kostiumams, perkelio, įvairių 
baltinių ir kitų smulkių daiktų, kaip: kaspinėlių, muilo, šniūrelių, kojinių ir t. t.

1 — It.

2,— lt.

jfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiiiininiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiitiiiu 

f ^SKAUTAMS ĮSIDĖMĖTINI: „VILTIES“ DRAUGUOS LEIDINIAI: || 
'1 1. SMAILSO — Būdo-įtaka

2. JANUŠAUSKO — Šokimai, sporto vadovėlis 
M. ir S. — Svetimųjų žodžių žodynėlis , , , 
GOBIO — Psichinė energija ir gyvenimas ,

„ — Visuomenės mokslo "vadovėlis ,

3.
ft 4.
' 5‘ s

6. FORSTERIO — Seksualė etika ir pedagogika
7. ” K, DINEIKOS — Moters kūno kultūra , , ,
8. PRŪSO — Sargyba, apysaka ,,,,,,,,,,
9. GOBIO — Karo psichologijos bruožai , , , , ,

5,— lt.
K. DINEIKOS — Moters kūno kultūra , ,, 

’ — Sargyba, apysaka ,,,,,,,,,

|į Reikalaukite Šiauliuose „Vilties“ knygynuose (Ūkio Banko ir Pociaus n.) ir kitur.

^njiiiiiHiiiiiuiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiiiinfliHiiiiiniiiuiiiuuiiiiiiiiiiitiuiiimmiiiiiiniihiiiiiiiniiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiuii

♦ SKAUTE! SKAUTE! ♦

„S KAUTŲ Al DĄ.“
Kaina: Metams - 3,60 lt, pusei - 1,80 lt, 3mėn.-90 c., Atskiras N.-30 c.
Red. antr.: Šiauliai, Dvaro g-vė 2 (Kareivinės). Adm. antr.: Šiauliai, Tilžės g-vė (Gimnazija).
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politikos, ekonomijos 
ir kultūros dienraštis

Naujausios telegramos, rimti užsie
nio korespondentai, rinkos/kainoš, 
pinigų kursai, ūkio žinios, feljetonai.
Miestuose savo skaitytoj, pristatome patys.

Kas surenda 10 metinių* prenume
ratorių, gauna „RYTĄ“ dovanai.

Didelis šešių puslapių kvieslys 
su aukso mintimis siunčiamas 
:: kiekvienam pareikalavus. ::

Reikalaukite visur mūsų- perlaidų.

Adresas: Kaunas, Ožeškienės g.3
Kaina: Kaune a) prisiunčiant į namus mėn. — 6 lit., met. — 62 lit., 
b) siunčiant paštu mėn. — 5 lit., met. — 50 lit. Kitur: pristatant j namus 
per aęffcntus miestuose ir miesteliuose mėn. — 7 lit., met. 74 lit., b) siunčiant 
paštu mėn. — 5 lit., met. — 50 lt. Užsieniuose mėn. — 10 lt., met. — 100 lt.
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