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Padėka. |
Lietuvos Šaulių Sąjungos Vadovybei 

už suteiktą taip reikalingą Vyr. Skautų Sta
bui butą reiškiame giliausios padėkos žodį. 

Vyr. Skautų Štabas.

Padėka.
Už maloniai paskolint^ ir padovano

tas «Skautų Aidui* klišes k įvairių už
sienių žurnalų komplektus kapitonui F. 
Jurgelevičiui įeiškieme padėkų.

Musų le'diniai
į Vilniaus Skautas, Vilniaus skautų «Gedimino» 
dr-vės laikraštėlis Nr. 3, gruodžio mėn.

Laikraštėlis gražaus formato, išleistas gražiai, 
Švariai, visur išskaitomas, tiesiog pavyzdingas. Turi
nys įvairus, įdomus. Kreipia į save dėmesio eilė- 
; rastis «Iš vėlimų*, kuris buvo skaitytas prie A. A. 
igarbės skauto D-ro J. Basanavičiaus kapo. Kiti da-* dinės 
įlykėliai neblogi. Yra įdomią žinių iš Vilniaus skau- 
.tųgyvenimo. Prispaustiems broliams vilniečiams le- 

. galima palinkėti pasekminga darbo ateityje. E d. - ' .

Skautų kalendorius, Vilniaus skautų <Gedi- 
Į mino* dr-vės laidinys.

Šituo leidiniu vilniečiai padarė gėdą mums, lai
svosios Lietuvos skautas. Nors ir plonutis, bet 
Į stropiai išleistas kaleno orelis, daro labai malonaus 

■'įspūdžio. Ant viršelio nupiešta Vilniaus pilis ir lie
tuviška tautinė juosta. - Viduje rasi visko, kas skau- 
tui reikalinga: ir užrašams vietos, ir skautų įstatus, ir 

(įsakymus, signalizuotes, ženklus ir skautų bei «Ge- 
dimino* dr-vės istoriją ir kitokių įdomių smulkmenų.

Leidinys daro didžiausią garbę leidėjams.
Ed.

Skautų Žodis, Panevėžio skautų Tunto nepe
riodinis laikraštis Nr. 9 ir 10, IV metai.

Tur būt, nėra pas mns nė vieno tunto, kuriame 
nebūtų leidžiamas sava laikraštis. Panevėžys leidžia 
net spausdintą. Tai vlcmu didžiausių, šalia «Skautų 
Aido*, skautų laikraštis. Paviršutinė išvaizda visai 
paprasta. Viršelis be jokių iliustracijų. Viduje jų 
taipogi nerandama. Tačiau iš jo tik teigiamai tegali
ma spręsti apie tunto jėi'&s ir darbą. Vienas trūku
mas, kuris metasi akysoa, tai per didelis rimtų, sau
sų straipsnių gausumas. Be to, vengtini neperiodi
niuose leidiniuose tęridsn.

Tiek trumpai galima pasakyti apie^9 Nr. 10 Nr. 
daug įdomesnis. Nėra minėto sausumo. Girtinas 
Art. Jurgučio darbai tai — skautiškų dainų rinkinys. 
Jų net daugiau žadaira patiekti. Art. Jurgutis pir
mas susirūpino, kad stovyklose ir iškilose~dainuoja- 
mos mūsų dainelės nežūtų. Gerą įspūdį daro sky
rius «Iš skautų gyvenimo*. Ten trumpais žodžiais 
atpasakoti panevėžių konkursai, laimėjimai ir planai 
ateičiai aiškiai rodo, kad Panevėžy skautai smarkiai 
kruta, nenukrypdami nuo to linijos, kuria juos vedė 
gabus ir energingas Tuntininkas sktn. vyr. Įeit. Žukaitis.

E d.

Prie Laužo, apolografuotas Mariampolės tunto 
laikraštis Nr. 7, III metai. Nepažymėta ar periodi
nis ar ne.

Išleistas taip, kaip skautai visuomet turi stengtis 
savo leidinius leisti — pavyzdingai. Turinys gana 
įvairus. Yra keletas skyrių. Mariampoliečiai pasi
žymėję sportininkai, už tai ir šis skyrius gana dide
lis. Bendrai paėmus, graži viršelio išvaizda, pavyz
dinga rašysena, meniškai padarytos iliustracijos ir 
įdomus turinys, sudaro visą laikraščio vertę ir jo 
įdomumą. E d.

Žaibo Saliutas, šapirografuotas Mariampolės 
Marijonų gimnazijos skautų laikraštis Nr. L

Išviršinė išvaizda keista. Viršelis vilai nesu
prantamas. Reikia paklausti, kokiame pragaro rate 
yra patalpinti kardais ginkluoti skautai?! Ką reiškia 
gyvačių galvos, žaibai, tamsūs debesys, vėliava if 
bendrai visas karingai žaibuojantis chaosas? Jei tai 
simbolai, tai reikėjo duoti paaiškinimų... Iliustracijos 
nenusisekusios. Turinys ištisai rimtas ir visur sau
sai pamokinantis. Nėra laikraštyje skautiškų dainų', 
žaidimų, juokų, kas labai paįvairina leidinius ir pa
didina jų pasisekimą ir, dalinai, vertę. Redakcija lyg 
ir prisipažįsta, kad blogai padariusi neįnešdama įvab 
rūmo, bet nenurodo priežąsčių, kodėl tai padarė.

Paskutiniame puslapyje įdėtas įdomus straipsne
lis «Skaųlybė Lietuvoj*. Marijonai skautai tvirtini^ 
kad skautybė regresuojanti. Priežąstys tokios,, kad 
mes skautybę «supratę per daug paviršutiniškai b 
be to klaidingai manėme, kad ji pati be mūsų išvi
dinės kovos išves mus į veiklumo sritį* (cit.) Sunku 
suprasti, kas čia norėta pasakyti. Kiek žemiau jų 
pamokinantis tonas siekia net į Vyr. Štabą ir jo nariuš 
— skautininkus. Patartina su «per aukštai siekiau 
filosofija*, bent skautams, neišlysti viešumam T 
labiau, kad neturima pamatuotų, tikrų žinių 
užmirštama, jog kritikuoti vyresnybės veiklumą ji 
nųjų laikraštėly yra neleistinas prasižengimas 
skautišką drausmę. Vyriausias Štabas, kiek tik lei
džia aplinkybės, plečia savo veikimą. Jis stovi ir 
stovės mūsų pasaulėžiūros, mūsų idealų ir mūsų skau
tiškos garbės sargyboje. E d.

«Skautų Tarnavimas Tėvynei*. Iš spaudos 
išėjo sktn. P. Jurgelevičiaus parašyta nauja knyga. 
Skautams, o ypatingai skautininkams būtina su ja 
susipažinti.

Vyr. Štabo ūkio dalyje galima gauti:

Vilniaus skautų išleistą Skautų kalendorių 1928 m* 
L. S. B. suvažiavimų, stovyklų ect. fotografijas. 
Neoficialus susirašinėjimas adresuojamas Vyr. 

skautų štabo ūkio daliai. Kaunas, Laisvės ai. 20.
Prekės siunčiamos tik sumokėjus už jas, arba 

apdėtu mokesniu. Okio dalies vedėjas.
Senai laukti vilkiukų ženkliukai (vilko galva) 

jau pagaminti. Vienas ženkliukas kainuoja tik 7Š 
centus. Visos gaujos ir jų vadai (seni vilkai) turi 
juos įsigyti, o įsigyti labai lengva: reikia tik prisiųsti 
laišką į Vyriausiąjį Skautų Štabą, Kaunas, Laisvės 
alėja 20 nr., pažymėjus skaičių ir ženkliukai tuojau 
bus išsiųsti paštu apdėtu mokesčiu.

Tad skubėkite su užsakymais!
laiške pažymėti, kiek ženkliukų vadams ir kiek 
kiukams.

DOMĖS!
Radio konkurso sąlygose trečiam detektoriui 

mėti įsibrovė klaida. Vietoj 2-jų prenumeratų 
būti 20 prenumeratų.

Neužmirškite 
vil-

turi
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1 nr. Sausio — Vasario 1928 (VI) m.

Dvejos sukaktuvės.
1928 metai yra mums džiaugsmo metai. Savo kūrybiniu darbu, savo mokėjimu ap-

Jais minime dvejas reikšmingas mūsų jaunai saugoti ir ugdyti brangiai atgautą nepriklauso-
valstybei sukaktuves:

J* E. pirmasis ir dabartinis Respublikos Prezidentas A. Smetona.

sausi? 15 diena — tai 
Mažosios Lietuvos grį
žimas savo Didžiosios 
motutės prieglobstin ir 
vasario 16 ta — tai 
mūsų valstybinio prisi
kėlimo data. Nuo vieno 
momento praslinko pen
keri metai, nuo kito — 
visa dešimtis!

Valstybių gyvenime, 
sakoma, tai mažutis 
laikotarpis. Tačiau pa
žvelgę į tai, ką jis mums 
yra atnešęs, jo tokiu 
pavadinti negalim. Nu
veiktų darbų, pasiektų 
vaisių atžvilgiu, tas lai
kotarpis yra milžinas.

Sunkiomis aukomis, 
jaunatvės užsidegimu 
ir tvirtu pasiryžimu iš- 
kovojom sau laisvę. Ta
čiau tos laisvės nebū
tume pajėgę išlaikyti, 
jei per praėjusius 10 
metų nebūtų parodyta 
didelio jėgų sukaupimo 
visose mūsų gyvenimo 
srityse. Kiek liūdnas
vaizdas buvo karo nuteriotoj Lietuvoj prieš 10 bui, dar aistringesniam 
metų, tiek jis šiandien mus džiugina. Visur kad po antrų 10 metų sukaktuvės jau galėtų 
matyti pilnų kūrybos pajėgų darbo vaisiai. džiuginti ir mūsų senelį Gedimino Kalną.

mybę patraukėme ir
šimtmečiais vilkusius teo- 
tonišką jungą mūsų bro
lius klaipėdiečius. Prieš 
penkerius metus Klaipė
dos krašto lietuvininkai 
— senieji ir jaunieji — 
nešdami ant tėvynės 
aukuro kruvinas aukas, 
sukapojo tuos pančius, 
kuriais svetimųjų, rodos, 
buvo ant visados su
pančioti. Šiandien su se
nuoju smaku ten eina 
dar smarki lietuvybės 
kova, bet penkeri darbo 
metai duoda vilties, kad 
ateis tas visų lietuvių 
trokštamas momentas, 
kuomet smakas gulės 
be galvos.

Skautai yra 
jaunimo žiedas,
organizuotumu, savo pa
siryžimu, savo pasiau
kojimu skautija eina to 
jaunimo priešakyje, auk
lėja tėvynei gerus, garbin
gus sūnus.Tad šios sukak
tuvės tebūna akstinas 
dar spartesniam jos dar- 
siekimui kilniųjų idealų,

mūsų
Savo

džiuginti ir mūsų senelį Gedimino Kalną.

' P Us 4 MM

( Lietuvos TŠli 1 
VALSTYBINĖ L 
BIBLIOTEKA t1
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Musų Šefas.
Pasaulio skautų Š fas Robert’as Baden-Pouth’is 

gyvena savo dvare «PtX H li» (ptx taika, hill-kalva).
Š.f 18 yra nepaprastas ir labai originalus žmogus. 

Jis turi septyniasdešimt metų, nors atrodo daug jau
nesnis. Kas rytą jis kelia 
pusiau šešių. R .šo, pie
šia, meistravoja. Nesenai 
jis nutepė savo vaikų port 
retus. Piešia abiem ran* 
kom. Jo vaikai juokiasi, sa 
kydami, kad jis gali piešti 
iškarto du paveikslu. Kas
dien S fas daug vaikšti
nėja. Labai mėgsta žve
joti ir sako, kad tai geriau 
sias poilsis po proto darbo. 
Savo automobilį jis pr žiū 
ri ir valdo pats. Jis puikus 
sodininkas. Yra labai už
sigrūdinęs — ištisus metus 
miega gryname ore, veran
doj. Veda didelį susiraši
nėjimą, rašo į laikraščius. 
D.delis anglų dienraštis pa
kvietė jį kas sąvaitę rašyti 
apie «mokėjimą gyventi*.

Viso pasaulio skautų įkūrėjas ir Šefas savo šeimymoje-

Nesenai j s vaidino f Imui. Daug laiko pašvenčia skai- ris įkūrė skautus ir kuris šio mėnesio 21 dieną švęs 
tymui knygų, kurias labai mėgsta ir turi tūkstar čiais. savo 71-ąsias sukaktuves.

Nesenai gavo daktaro «honoris causa* laipsnį ir 
iškilmingame universiteto, senato posėdyje d lyvavo 
apsivilkęs daktaro toga virš trumpų kel aičių. įsi
vaizduokit koks buvo profesorių tarpe sum Šimą J

Taip pat i kautų unifoimo- 
je dalyvauja ir karališkose 
iškilmėje.

Yra labai linksmo bū
do, nuolat juokauja. Vi
suomet šypsosi ir neuž
miršta kasdien padaryti 
gerą darbelį.

Daug vežinėja po pa
saulį, nes laiko savo pareiga 
apsilankyti ten, kur susi
renka didesnis skautų skai
čius Pereitais metais bu
vo Amenkoje, daug kelia
vo Pietų Afrikoje, apsilan
kė ir Mafekinge, kur dabar 
yra kelios skautų draugo 
vės. Buvo Švedijoj, Nor
vegijoje.

Taip gyvena tas, ku-

Šių metų darbą pradedant.
Skautų judėjimas Lietuvoj gyvai plečiasi. Ž ngs- 

nis po žingsnio einama prie naujų laimėjimu; nuolat 
tobulinama visos sk^utijos šakos. Po ilgų tvarkymosi 
naujas vyriausias štatas pagaliau susicementavo ir 
žada eiti drausmės ir darbo keliais Tas 
skautų negali nt-dž i ginti. M .tome, kad skautija, at 
siatojusi gyvenime, ka p auklėjimosi orgmižac ja, ne 
paseis ir toliau savo krypties ir nepa inks nė į vie
nos idealoginės lietuvių jaunuomenės organ zic jų glėbį.

Suprantama, kad tokiai orgdnizacjai, kuri nori 
būti visai savaimirga, reikalirgas yra organas, kuris 
būtų jos pašau.ėž ū os, jos ©balsių gyvumo ir jėgų 
reiškėju. «Si£Hutų Aidas* toks buvo, toks nori būti 
ir toks bus. Žinoma, tokiam darbui reikalinga kuo 
daugiausiai jėgų Reikia, kad skautai jį remtų ne 
tik raštais, bet ir gausiomis prenumeratomis. «S<au- 
tų Aido* redakcija yra įsitikinusi, kad mūsų jauniems

1 '

skautams gerų norų užtenka, bet drauge pastebi, kad 
geri norai neliktų vien gerais norais, bet kad jie 
darbais būtų vainikuojami.

Po i gokos pertraukos eina šįmet pirmasis «Skau- 
tų A do» numeris į Jūs, skautai ės Jū>ų nuoširdaus 
priėmimo jis laukia. Jis neši Jums linkėjimus ir kvie
čia visus, kurie tik pajėgia, prisidėti, prie jo tobuli
nimo. Jūs norit ir re kalaujat, kad «S<autų Aidas* 
bū ų įdomus. Redakcija tuo smarkiai susirūpinusi, 
bet drauge laukia ir Jūsų prisidė imo, nes kiton škai 
sunku bus padaryti jį mūsų skautiškos energijos, 
djrby ir laimėjimų veidrodžiu

Todėl, skautai ės—mažiau kalbų, daugiau darbų! 
Š s pirmasis «Sk A do» numeris, e.damas j Jus, ir 
k/icčia visus į naujų metų naujus laimėjimuJ

Redakcija.
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V - a s.

Ka mes nuveiksim šiais
V

metais?

laikraščius ir gauti iš užsienių straipsnių su klišėmis 
į «Skautų Ąidą*.

* . *♦
Lengviausiai kalbėtis, aišku, su Kultūros ir Pro- 

pogandos Skyriaus vedėju. Jis bent neužsiima... pro

(«Skautų Aido* bendradarbio pasikalbėjimas su 
Vyr. Štabo nariais).

— Gina daug, — atsako Vyr. Skautin-nkas,—it 
dar daugiau, jeigu būtų gauta daugiau pinigų. Nes 
kol kas r ūju biudžetas gana neaiškus...

— Bet vis dėlto, išleisime L S Brolijos statutą; 
pasistengsime tinkamai paminėti L. S B 10 - ties 
metų sukaktuve?; steigsim prie tuntų rėmėjų d jos 
skyrius ir da*ysim žygius skautininkų kadrui didinti,

— Ar turite kokių nors t kresnių yilČ ų ai ičiai?
— Taip. Tikimės^ kad «Skautų Aidas* eis re

guliari i. k.
— Dėkų. Dabar rimčiausias klausimas: kuomet 

Tamsta pusryčiaujat?
— Kuomet turiu pin'gų.

poganda! O projektų ir planų jis turi nemažai.
— Kalbėsim j visuomenę per spaudą, paskaitas 

ir net per radio. Rūpinsimės stovyklomis, kursais, 
suieškosim jiems vadų; žadam d*rgi spaudinių iš
leisti-pareiškė man Kultūros ir Propogandos Sky
riaus vedėjas pskt G*aževičiu?;

— Be to,—įtikinančiai nusišypsojo jis,—manau.kad 
negavus reikalingų sumų, programą kiek susiaurinsim.

* *
*

— O, šiais metais mūsų programa labai plat*,— 
pareiškė man Skaučių Skyriaus vedėja psktn. Bar 
ščiauskaitė.—Jei ne projektais, tai bent mąslu: mes 
važiuojam j Vengriją. Be to, važinė-im, žinoma, ir 
po provineja instrukcijų ir informacijų tikslais. Su
ruoš m vadėms stovyklą ir — vos nepamiršau svar- 
piausio dalyko—galutinai nustatysim un formą.

Aš nedrąsiai
Prieš mane Ben 

drasis Skyrus. Tas 
pats per kurį taip uo 
liai L S. B tuntai 
palaiky santykius su 
Vyr. Š abu... Arba, 
jei nepalaiko, tai nu 
matoma, kad šįmet 
palakys.

— Šiais metais mes 
lankysima dažniau 
provide ją, — pižada 
sktn Šhžas B -ndrojo 
Skyriaus vedėjas, — 
atkreipkim daugiau 
dėmesio ir į dra įsmę. 
Sivaime 8uprrn»ama,

Praeitos vasaros Šiaulių skautų stovykla Palangoj.

nusišypsojau:
— O naujoj 

uniforrroj šokti...
— Bus mums 

mėgiamiausia pra
moga,—baigė mano 
sakinį vedėja.

Jūrų Skautų Sky
riaus programa yra 
labai plati.

— Paniošti jū
rų skautu statutą ir 
įteikti jį Vy Štabui 
patvi)tinti. Suruošti 
d dėlę stovyklą Pa- 
angoj. Dalyvauti 
įvairiausiuose plau-

kad Bendram Skyriuil 
teks susipažinti ir su 
Vyr. Skautininko nu
rodyta programa, kurią 
Todėl apie ją nekalbėsiu, 
maloni tyla, žūt būt reikėj 

Ir aš paklausiau:
— Kokios spalvos Tamstos kaklarišys?
— Margas,—linksmai atsakė vedėjas.

* ** _
Užsienių Skyriui laikinai vadovauja Ūkio 

riaus vedėjas pskt. Einoris
Pradėjom, aišku, nuo Ūkio Skyriaus ..
Pirmiausiai, gavau tikslesnes žinias del biudžeto

jau, rodosi, užsirašėt... 
— bai’ė jis. Užstojo 
jo ką nort paklausti.

ne-

Sky-

kiojimo rungtynėse, 
daryti artimesnius 
ir tolimesnius plau

kiojimus Lietuvos upėmis. R°ngti vasarą plaukio
jimo mokyklas. Glaudžiai bendradarbiauti su Lietu
vos iūnninkų roganizac:jomis.

O je?gu mes gautumėm pakankamai lėšų, — pa
žymėjo Sky iaus vedėjas sktn. Labanauskas,—tai dar 
daug ką galėtume nuvikti...

— O tuo tarpu, paklausiau aš. iūs, jūros skautai 
laikotės ««auso» režimo ar «šlapio»?

Atžymas buvo aiškus:
— Šlapio.

* **
5000 litų. Ūkio Skyrius žada daug nuveikti:

1) Susitarti su ekonomine karių bendrove, kad 
skautai galėtų pigesniomis kainomis gauti skautiškų 
prekių;

2) Siųsti vasarą skaučių atstoves į Vengriją.
3) Suteikti skautams stovyklai jrankių. palapinių 

ir 11 (Palapinių naudojimas už tam tikrą labai maža 
atlyginimą).

— Galėčiau Tamstai dar daug nasakyti,—baigė 
vedėjas, bet reikia kiek palikti ir Užsienių Skyrių*.

— O «Skautų Aido* biudžetai? — nutraukiau 
nusigandęs.

— 600 litų, —- pasigirdo raminantis atsakymas.
Del Užsienių Skyriaus planų kalbėjome labai 

trumpai. Vienas įdomesnis projektas yra siųsti 
straipsnius su klišėmis apie lietuvių skautus į užsienių

Sunku pasakyti, kad pskt. Adomaity Vilkiukų ir 
Paukš'yč'ų Skyriaus vedėja turėtų mažiau projektų...

— Skyriaus darbui prap’ėsti numatoma prie 
darbo pritraukti liaudies mokytojus ir šiaip visuo
menė” darbininkus.

Susiartinti su rad'o taryba, kad ji leistų suruošti 
vilkiukams paukštytėms kartą į mėnesį vaikų valandėlę. 
Be to. parsiųsdinsim iš užsienių vilkiukų vadams 
literatūros, galutinai sutvarkysim vilkiukų ir paukš
tyčių un’formą, laipsniu, specialybių klausimus.

— Atidengsim «Skautų Aide* savo skyr’ų.
Pasikalbėjimas buvo pabaigtas. - Tiesa, dar ne 

visa’. Aš turėjeu išblaškyti dar vieną abejonę:
— Girdėjau, kad Vilkiukų ir Paukštyčių vadės 

uoliai mokinosi šokti čarlstoną? .........................
Telefonas, matyt, sugedo.
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E Seton—Tompson’as,

Lakūnas.
Pašto karvelio istorija.

Mes įėjome į šoni
nes didelės arklidės, 
esančios devynioliktoje 
New Yorko gatvėje du
ris. Bekopiant siaurais 
laiptais aukštyn, savotiš
ką vos jaučiamą arklidės 
kvapą pakeitė sudėto 
šieno kvapas. Pietinė 
ilgo aukšto dalis buvo 
atitverta ir pažįstamas 
karvelių burkavimas,

Kas tai mėlyno įsiveržė, palietė 
mane savo sparnais ir praūžė 

pro šalį.

drauge su girdimu sparnų plasnojimu, parodo mums, 
kad '‘same karvelidėje.

Čia gyveno aibės karvelių, šiandienai buvo pa
skirta 50 jaunų karvelių rungtynės. Karvelidės šei
mininkas paprašė mane būti bešališku rungtynių 
teisėju.

Jau ne vieną kartą karveliai išleisti buvo 
laisvėn paskraidyt'*; drauge, žinoma, su savo tėvais. 
Šiandien pirmą sykj jie turės skristi vieni, iš svetimo 
miesto, nežinomu jiems keliu.

— Tiktai dėka tokių bandymų mes ir nusikratom 
kvailių, nes namo grjžta tik protingiausieji, ir gajau- 
sieji, o mums tokie tik ir reikalingi,—pastebėjo man 
jų savininkas. Artimiausieji kaimynai ir savininko pa
žįstami nenorėjo praleisti tokios gražios progos — 
kiekvienas norėjo būti liudininku šio įdomaus lenkty
niavimo. Kiekvienas susirinkusiųjų domėjosi kuriuo 
nors jau iš anksto pasirinktu paukšteliu ir ėjo ląžybų 
už savo išrinktąjį. Mat. buvo nutarta šių rungtynių 
nugalėtoju laikyti paukštį, kuris pirmas grįš kar
velidės

Pašto karvelis, kuris grjžta j gimtąją vietą, bet 
nepažįstąs savo namų, juk nedaug teatneš naudos 
žmonėms.

Taigi, kartoju, teisėju buvau pakviestas aš.
Pašto karveliai neturi jokių ypatingų pažymių, 

kuriais galėtume juos išskirti iš kitų tarpo; jie nesis
kiria nei ypatinga spalva nei sudėjimu nuo tų pa
prastų karvelių, nuo kurių taip ryškiai skiriasi, daž
nai parodose matomi reti paukščiai.

Auginant pašto karvelius nesirūpinama, kad jie 
įgautų gražią išvaizdą, arba sudarytų naują rūšį — 
rūpinamąsi ją sparnu tvirtumu ir jų protingumu. Šie 
karveliai privalo būti visumet ištikimi savo namams 
ir sugebėti juos tiksliausiai surasti Nėra pasauly kito 
sutvėrimo, kurs sugebėtų geriau orientuotis nepa
žįstamoje apylinkėje ir rasti teisingesnę kryptį, grįž
damas namo.

Nors aplinkui buvo daug liudininkų, bet aš pa
laikiau reikalingu uždaryti visus aukšto langelius, 
tepatikdamas atviru tik vieną, kurį turėjau pirmam 
karveliui įskridus uždaryti.

Niekados nepamiršiu aš tos dienos! Mane per
spėjo, kad karveliai išskris lygiai dvyliktą valandą, 
o pusiau pirmos bus jau namie.

— Gerai žiūrėkit, — patarė nan susirinkusieji, — 
jie lekia, kaip vėjas. Tamsta nė atskirt jų nesu- 
suspėsi, kuris pirmas įskris.

Mes sustojome pagal sieną ir pro truputį pra
vertus langelius bei sienoj esančius plyšius stengė
mės dangaus mėlynėj įžvelgti baltuojantį tašką.

— Žiūrėkite, štai jie!
Tikrai, gana žemai, virš namų stogų, pasirodė 

judąs baltas debesėlis, kuris aplenkė keletą aukštųjų 
kaminų ir po dviejų sekundžių jau buvo namie. Jų 
pasirodymas buvo tiek staigus, jų sparnų blizgėjimas 
saulės spinduliuose tiek apakinąs, o sparnų ūžesys 
tiek garsus, kad aš, nežiūrint perspėjimų, jog būsiu 
visai netyčiomis užkluptas, nesusivokiau ir lyg suak
menėjau. Stovėjau prie vienintelio praviro lango. 
Kas tai mėlyno įsiveržė, palietė mane savo sparnais 
ir praūžė pro šalį. Ir vos suspėjau uždaryti langelį, 
kaip pasigirdo džiūgaująs šauksmas: '

— Lakūnas! Lakūnas! Sakiau jums, kad jis 
pirmasis atvyki! O brangusail Vos trijų mėnesių, 
o jau nugalėtojas! Mano mielas, mielas mažutėli!

Ir lakūno savininkas daugiau didžiavosi savo 
auklėt'nio pergale, negu džiaugėsi laimėtomis ląžybo- 
mis. Visi su įdomumu ir pagarba sekė, kaip mažu
tis Lakūnas pradžioje alsigėrė, o paskui pradėjo le
sinėti jam paruoštą maistą.

— Tik pažiūrėkit į jo akis, sparnus! Ar matėt 
kuomet nors panašią krūtinę? — didžiavosi ir džiau
gėsi jo savininkas. Svečiai, nusivylę savo išrinktai-
siais. niūriai tylėjo.

Tai buvo pirmas Lakūno skridimas šioje karve
lidėje, pragarsėjusioj savo karveliais. Jis tikrai pasi
rodė geriausias ir jo ateitis žadėjo būti labai šviesi.

Jis buvo apdovanotas sidabro žiedeliu — tuo 
karvelių ordenu, kuriuo jie pripažįstami esą verti ir 
pribrendę būti žmogaus pasiuntiniais, ^iede. užmau
tame ant jo kojelės buvo išrėžta 2590 nu
meris. Š's skaičius dabar daug sako tiems, kuriems 
teko ♦urėti su pašto karveliais reikalų.

Šį kartą iš penkių dešimtų besirungiančių kar
velių į gimtąją karvelidę tegrįžo keturios dešimtys. 
Taip esti visumet. Kai kurie paukščiai atsilieka bū
dami siloni, o kiti pabėga del savo kvailumo. Pana
šios rungtynės karvelių augintojams leidžia nuolat 
išlaikyti tinkamoje aukštumoje jų bū'į, nes iš ilgų 
kelionių tegrįžta tik stiprūs ir ištvermingi. Iš dešim
ties atsilikusių penki vis dėlto sugrįžo, bet ne kartu. 
Paskutiniuoju atskrido didelis nerangus, mėlynas kar
velis; pamatęs jį karvelidės savininkas nusijuokė:

— A, štai ir senasis žioplys, kuriam Džekas pa- 
tikojo savo pinigus! Nesitikėjau, kad jis grįžtų, bet 
neperdaug ir tesirūpinau, esu tikras, kad jis burkuo
jančių v karvelių giminaitis.

Šis karvelis, kurį vadino «Mėlynuoju», del jo 
nepaprastai vienodos, aiškiai 
mėlynos spalvos pradžioje at
rodė esąs labai stiprus. Nors 
visi šio būrio karveliai buvo vien
mečiai, tačiau jis greičiausiai iš 
ivystė, buvo didžiausias ir, be 
abejo, buvo visų gražiausias

Vienok, savininkui jo gra
žumas mažai terūpėjo. Atrodė, 
kad karvelis anksti suprato savo 
pirmenybę: jau perdaug anksti 
pradėjo jis peštis su savo silp
nesniais broliais. Karvelių savi
ninkas pranašavo jam didelę 
ateitį, bet sargas Billi į tai tik

Suaidėjo šūvis ir mirtina 
kulka skaudžiai užgavo 

Lakūno krūtinę.
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beviltingai kratė galvą.
— Tokios ilgos kojos tik nereikalinga našta, o 

šitoks kaklas niekam netinka, — murmėjo Billi tvar
kydamas rytais karvelidę.

II.
Po pirmojo skraidymo jaunųjų karvelių moky

mas ėjo paprasta tvarka. Nuotoliai, kuriuos jiems 
tekdavo skristi, būdavo vis didinami po 25 — 30 
mylių, o kryptys keičiamos tol, kol paukščiai nepažino 
visas New-Yorko apylinkes 125 milių radiusu. Iš 
penkiasdešimties paukščių pagaliau liko vos dvide
šimts, nes ilgų kelionių metu atsilikdavo ne vien 
silpnieji, bet ir tie, kuriems kas nors pakenkė kely, 
arba persilesė kelionės pradžioje.

Šiam būry buvo daug puikiausių paukščių, pla
čiomis krūtinėmis ir tolregių, lyg tyčia tolimiems smar
kiems skraidimams sutvertais stiprais sparnais. Daž
niausiai jie buvo mėlynos, baltos arba rudos spalvos 
ir neturėjo kitokių žymių, be blizgančių akių ir ypa
tingų spuogelių virš ausų, kurie yra visų grynos pašto 
karvelių rasės žyme

Bet grynakraujis, ir pats greičiausias buvo La-
kūnas. Karvelidėj jis nieku 
nesiskyrė nuo kitų, juo 
labiau, kad netrūkus ir kiti 
turėjo sidabro žiedus ant 
kojų.

Užtat laisvas Lakūnas 
parodydavo ką galįs. Vos 
pamatęs — jį tuoj išskirsi! 
Kai atsidarydavo karvelidės 
langelis, pasigirsdavo gar
sus «pirmyn» — Lakūnas 
visų pirmiausias dingdavo 
padangėj ir skrisdavo nei 
valandėlei nesustojęs ir 
visumet geriausiai pataiky 
davo namo.

Nežiūrint Billi pra- 
našvsčių«Mėlynasis»vis dėl
to buvo tarp dvidešimties 
geriausiųjų. Tiesa, jis dažniausiai grįždavo paskutinis 
ir nebuvo atsitikimo, kad būtų atskridęs pirmuoju, 
ir, kuomet jis grįždavo be mažiausių bado 
ar troškulio žymių, visiems buvo aišku, kad jis pa
sirūpino kelionėje. Bet vis dėlto, jis visumet grįž
davo į gimtąją karvelidę ir jo kojelę, kaip ir kitų, 
dabino sidabro žiedas.

Bill.s niekino jį ir nuolat lygino su Lakūnu, bet 
savininkas prieštaraudavo:

r

Baden- Pawellis.
Laivių skautai švenčia stovykloj jonines; jų skrybėlėms galėtų 

pavydėti ir pats

— Palaukime t.nkamos progos. Kas ankščiau su
bręsta, tas anksčiau ir sensta. Aš pastebėjau, kad 
geriausi paukščiai bręsta pamažu.

Dar nesukako nei metų, Lakūnas jau užsipelnė 
«Pašto karvelių auginimo draugijos* pirmąją duvaną, 

Sunkiausias pašto karveliams skridimas yra virš 
jūrų ir vandenynų, kur nėra jokių padedančių orien
tuotis pažymių. Sunkiausia skristi esant rūkui, kai 
net saulės nematyti. Bet reik priminti, kad kai akys 
ir ausys karveliui nebepadeda, jis pasinaudoja dar 
vienu savo ypatumu, kurs jam yra visų svarbiausias: 
tai įgimtas pajautimas, kurs visumet teisingai nurodo 
reikiamąją kryptį. Tasai jausmas gali išnykti tik 
smarkiai išsigandus. Iš to aišku, kad stiprioje karve
lio krūtinėje privalo plakti drąsuolio širdis.

Kartą Lakūną su kitais dviem karveliais patal
pino garlaivy, kurs plaukė Europon. Buvo nutarta, 
krantui išnykus iš akių, juos išleisti. Netrukus oke

ano paviršių apdengė tirštas rūkas. Karvelius paliko 
garlaivyje, kad perduoti juos kitam grįžtančiam į 
New Yorką garlaiviui. Vienok, po dešimties valandų 
kelionės, garlaivy ištiko baisi nelaimė: sugedo garo 
mašina. Audra pradėjo blaškyti laivą, kaip skiedrą 
berybiam okeane.

Tarp baisaus triukšmo, kurs viešpatavo žūstan- 
čiame laive, kažinkas prisiminė anie atsitiktinus ke
leivius pašto karvelius. Išrinkę 2592 numerį ir pa
rišę prie uodegos plunksnų, suvyniotą į nedrėgstančią 
diobę, raštelį — paleido. Paukštis išnyko rūkuose...

Pusvalandžiui praėjus paleido antrą karvelį — 
tai buvo «Mėlynasis». Jis išskrido, bet po kelių mi
nučių grįžo ir nulupę ant stiebo. Jis buvo siaubo 
apimtas. Niekas, rodos pasaulyje negalei ų jį pri
versti vėl skristi virš siaučiančio okeano. Jį sugavo 
ir įmetė narvan.

Tuomet išnešė palubėn trečią mažą, menkutį 
paukštelį. Jūrininkai nepažinojo jo, bet pasiebejo 
parašą ant žiedo: «Lakūnas, Nr. 2590*. Žinoma, šis 
parašas jiems nieko nepasakė Jūrininkas, kuris tu
rėjo Lakūną rankose, pastebėjo, kad šio paukščio 
širdis nesiblaškė taip krūtinėje, kaip pirmiau išleistų.

Rašte, kurį pririšo prie 
Lakūno plunksnų, buvo 
parašyta:

«IO vai. ryto ketvir
tadienis. Laive, 210 mylių 
at.tu nuo NtwYurko, 
sugedo mašina. Aplinkui 
rūkas ir mes esame visai 
bejėgiai. Greičiausiai iš- 
siųskit pagalbon laivą. Kas 
antrą minutę švilpiame: 
vieną syk ilgai ir antrą 
syk trumpai. — Kapi
toną s».

Poperėlis, adresuotas 
N^wYorko Laivininkystės
Kompanija , buvo su vynio
tas į ned ėgs ančią drobę 
ir pririštas prie Lakūno 

uodegos. Po to jį paleido.
Pasijutęs laisvas j s pradėjo virš garlaivio sukti 

ratus ir nuolat kilti aukštyn ir aukštyn, kol visai iš
nyko bebesyse. Ten nei akys, nei ausys jam tar
nauti nebegalėjo — jis visai pasidavė tam galingam 
jausmui, kurio nė ba'mė nepajėgė nuslopinti Juo vado
vaudamasis jis, tarytum kompos, o magnetinė rodyklė 
laikėsi vienos krypties, nekrypdamas į šalis ir turė
damas vieną tikslą — namo.

Po minutės jį išleidus, jis kaip šviesos spindu
lėlis leidosi į karveIidęs, kurioje jis gimė, kurioj — 
ir tiktai joj — visame pasaulyje — jis jautėsi esąs 
namie

Tą pat dieną Billi darbavosi karvelidėj, kuomet 
netoliese pasigirdo smarkus sparnų plasnojimas. Billi 
atsigręžė ir par'atė, kaip nedidelis karvelėlis žaioo 
greitumu įskrido pro langą ir tiesiai puolė prie van
dens. Billi valandė’ę žiūrėjo, kaip j;s godžiai tė'ė 
vandenį ir staigo sušuko: «Juk tai gražuolis LakūnaJ*.

{□rastu judėsiu ištraukė laikrodį, pažiūrėjo ir už
sirašė laiką — buvo 2 vėl. 40 min. po piet. Po to 
žvilgtėlėjo į Lakūną ir pastebėjo juostelę, apvyniotą 
apie jo uodegą. Tuomet Billi užtrenkė langelį ir 
užmetęs tinklelį sugavo Lakūną. Minutei praslinkus 
raštas buvo jo rankose.

Išskaitęs adresą, jis nubėgo į garlaivių kompaniją. 
Čia sužinojo, kad Lakūnas perskrido 210 mylių, tirs-
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Iš pirmosios skautų stovyklos Karmėlavoj: gamtos veidrodis.

tame rūke, virš vandenyno, per 4 vai. 40 minučių. 
Po valandos žūstančiam laivui pagalba buvo išsiųsta.

Per 4 vai. 40 min. nuskristi 210 mylių! Tai buvo 
garsus žygis, kurį «Paš’o karvelių auginimo draugija* 
įrašė savo metrašty. Einant papročiais tos draugi
jos sekretorius savo ranka, nenuplaunamuoju rašalu, 
dešiniame Lakūno sparne, išrašė Lakūno žygdarbio 
aprašymą.

Antras siųstas karvelis žuvo, matomai, okeano 
bangose. «Mė ynąjį* pristatė karvelidėn tiesiog iš 
garlaivio narvo.

IIL
Toks buvo pirmasis Lakūno žygis. Po jo sekė 

ir kiti nemažiau garsūs, ir senoje karvelidėje daž
nai ištikdavo įdomių scenų, kurių didvyriu būdavo 
Lakūnas.

Kartą, pavyzdžiui, atvažiavo gražiu ekipažu se
nas žilas ponas, užlipo dulkėtais laiptais aukštyn ir 
visą rytą sėdėjo karvelidėj kartu su Billi, nuolat 
žvilgčiodamas pro savo auksinius akinius, tai per 
langą, besitęsiantį kaminų ir stogų plotą, tai į 
krūvą ant stalo gulinčių raštų Ko gi jis taip nera
miai laukė, žvelgdamas į to j?

Jis laukė svarbių žinių iš nedidelio miestelio, 
kuris yra 40 mylių atstume nuo New Yorko. Šios 
žinios gale,o būti jo lai nė ir jo ne.aimė ir jas jis 
norėjo gauti greičiausiu būdu, greičiau negu telegra
fu: telegrafo kontorose jos bent dviem valandom pa
sivėluotų.

Kas galėjo greičiau perduoti žinią už telegramą? 
Tais laikais tiktai pašto karvelis. Senas po
nas pareiškė ga'įs užmokėti didžiausią pinigų sumą, 
kad tik gauti geriausį karvelį Jam, žinoma, pasiūlė 
Lakūną. Lakūną nuvežė į tą miestelį ir vos išsi- 
sprendus bylai turėjo pasiųsti jį su pranešimu į New 
Yorką.

Praėjo valanda, kita ir trečios pradžioje pasi
girdo sparnų plasnojimas ir mėlynas kamuolėlis žaiou 
įšovė prr langą. Billi uždarė langelį ir sugavo La
kūną. Nuplėšę* juostelę jis išėmė rašte’į ir perda 
vė jį seniui. Drebančiomis rankomis šis išvyniojo 
ir perskaitęs sušuko — «Dėkui D.evui»!

M žūtis Lakūnas išgelbėjo jį.
Netrukus po to tas ponas pavirtę? bankininku, 

jausdamas, kad jis turi pasirūpinti Lakūnu, norėjo 
nupirkti jį. Bet Billi atsakymas buvo trumpas ir 
aiškus:

— Kuriems galams? — paklausė jis.
— Tamsta juk jo širdies nenupirksi. Tamsta 

padarysi jį savo belaisviu—ir tiek. Niekas pasauly 
negalės jį priversti užmiršti karvelidę, kurioje jo 
gimta ir augta.

Tuo būdu lakūnas pasiliko devynioliktoje gat
vėje. Bet bankininkas jo nepamiršo.

IV.
Netrukus turėjo įvykti pašto karvelių rungtynės. 

Jie turėjo skristi 900 mylių iš Čikagos į New-Yorką. 
Jau prieš pusę metų Lakūnas buvo įtrauktas į rung
tynių dalyvių skaičių. Daugelis ėjo ląžybų, būdami 
giliai įsitikinę, kad jis laimės ir jo draugai tikėjosi, 
kad jis neapvils jų vilčių.

Karvelius nuvežė gelžkeliu į Čikagą. Ten juos 
išleido paeiliui—atsižiūrint į rungtynių sąlygas. Pa- 
skutiniausiuoju išleido Lakūną.

Negaišdami laiko, visi rungtynių dalyviai susi
jungė į vieną būrį ir ilga plačia juosta, tarytum gai
rėm nužymėtu keliu, patraukė New-Yorko pusėn.

Pašto karvelis skrenda tiesia linija tuomet, kai 
pasitiki savo jausmu, bet kai jam tenka skristi jau 
žinomu keliu, tai jis stengiasi vadovautis matytais, 
ir atminty užfiksuotais požymiais. Daugelis besi- 
rungiančiųių įprato skristi virš Kolumbijos ir Buffalo. 
Lakūnas žinojo šį kelią, bet jis žinojo ir kitą trum
pesnį per Detrua. Perskridęs Mičigano ežerą, jis 
pasuko į Detrua—tuo būdu laimėdamas daug mylių. 
Detrua, Buffalo, Regaster’is, pažįstami laukai, na
mų stogai ir kaminai švystelėjo po juo ir jis arti
nosi prie Sirakūzų. Buvo po pus audienio. Per 
dvyliką valandų jis nuskrido 600 mylių ir, be abejo, 
buvo priešaky viso būrio. Pagaliau troškulys ėmė 
jį kankinti.

Pamažu skrisdamas virš namų stogų jis apa
čioj įžiūrėjo svetimą karvelidę. Keliais plačiais ra
tais nusileido ir su visu būriu įskrido pro langelį. 
Troškulio kankinamas jis tuoj puolėsi prie vandens 
ir pradėjo godžiai gerti; jam nebe pirmą kartą savo 
kelionėse teko sustoti kely ir svetimoje karvelidėje 
atsigerti. Kiekvienas karvelių mėgėjas mielu noru 
duo* laikiną prieglaudą pro šalį skrendančiam 
paukščiui.

Karvelidės savininkas tuojau pastebėjo svetimą 
karvelį ir priėjo arčiau, kad geriau jį tėmyti. Vienas 
iš jo karvelių panoro pasipeša su Lakūnu, bet La
kūnas pasitraukė į šalį. Šeimininko žvilgsnis krito 
ant jo žygdarbių aprašymais išrašyto sparno. Susi
dainavęs jis užtrenkė langelį ir pagavę? paukštį visą 
perskaitė, kas buvo ant jo sparnų parašyta, pastebėjo 
ir sidabro žiedą su Lakūno vardu. Lakūnas buvo 
jo belaisvis.

— Lakūnas! — sušuko jis — O, aš daug gir
dėjau apie tave, mano mažusai gražuoli! Kokia lai
mė, kad tu pakliuvai į mano rankad

Ištraukęs raštą jis perskaitė: 'Lakūnas išskrido 
iš Č kagos šiandie 4 valandą ryto, dalyvaudamas 
karvelių rungtynėse tarp Čikagos ir New Ycrko*.

— Per dvyhką valandų 600 mylių?! Tai bent 
paukštis! — nustebo šeimininkas ir atsargiai, beveik 
dievindamas, padėjo Lakūną į narvelį! — Aš žinau, 
kad būtų lab ii neišmintinga, jei bandyčiau tave ge
ruoju sulaikyti, o narvely bent aš sulauksiu iš tavęs 
įpėdinių.

Lakūnas buvo patalpintas į didelį, patogų nar
velį. Jis buvo apsuptas visu tuo, kas galėtų jo gy- 
venimą padaryti patogų ir ramų.

Pradžioje vargšas karvelis vis laipiojo narvelio 
sienomis, lyg bandydamas rasti geležies krote spragą, 
kad ištrūkti. Po keturių mėnesių jis tartum pamiršo 
apie pabėgimą ir į jo narvelį įleido draugę Bet La
kūnas net nežvilgterėjo į ją. Po kiek laiko savinin
kas įleido kitą. Lakūnas ir į ją nežiūrėjo; jis neno
rėjo sukti nelaisvėj sau nelaisvės lizdelio. Taip pra
ėjo vieni metai; Lakūnas arba visai nežiūrėjo į savo 
drauges, arba pikiai jas skriaudė. Jo laisvės troški-
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mas būdavo kartais taip didelis, kad jis daužėsi krū- 
tinę j narvelio sienas.

Kuomet jo žygių aprašymais išrašytos plunksnos 
pradėjo kristi (o jos krenta kas metai), jo užgrobi- 
kas jas rinko ir ant kiekvienos naujos plunksnos 
stropiai atnaujindavo buvusj parašą. Taip praėjo 
dveji metai. Jį pasodino kitan narveliu ir vėl davė 
naują draugę. Lakūnas buvo jai nuolankesnis ir šei
mininkas greit įsitikino, kad porelė ruošia lizdą bū
simiems paukščiukams. Įsitikinęs, kad Lakūnas jau 
nebepabėgs iš jo karvelidės jis atidarė narvelio du
reles. Lakūnas pasijuto laisvas.

Ar jis abejojo? Ar jis svyravo? — Ne, nei va
landėlės.

Vos prasivėrė durelės, kaip jis išplėtė savo 
sparnus ir žaibo greitumu, nei pagalvojęs apie pa
liktąją žmoną, išskrido iš nekenčiamo kalėjimo ir 
pasinėrė berybio dangaus mėlynumo tolyje.

' ■ V.

Namai, gimtiniai namai! Gal niekumet jokia 
žmogaus širdis taip neplakė, ilgėdamosi gimtų namų, 
kaip dabar plakė Lakūno širdelė. Vargą, nedalūžę, 
kuris taip vargino jį nelaisvėje, jis pamiršo. Nei 
nelaisvė? metai, nei pririšimas prie draugės, nei mir
gės baimė negalėjo jame namų meilės nuslopinti. 
Sis Lakūnas, jei j's galėtų meilę raikšti daina, taip 
užvieduotų, kaip gieda žmonės didžiausios laimės 
valandoje. Laisvėn ištrūkę®, jis plačiais ratais ėmė 
sukti ir kilti aukštyn į padanges, ir skrido, kaip 
kulka, melsvomis erd^ėm’s, galingai mojuodamas bal
tais sparnais, kurie spindėjo, kaip ugnies liepsnos, 
saulės spinduliuose. Jis skrido nieko nema'ydamas, 
negirdėdamas, kaip tik tą galingą dainą, kurią gie
dojo jo plakanti širdis, kuriai jis atsidavė visas. Ji 
buvo laivo kapitonas, bet jo vairu ir kompasu buvo 
šis, širdies gelmes pasiekęs, instinktas. Pasikėlęs 
daugiau kaip 1000 pėdų v rš medžių, jis kaip vily- 
čfa, leidosi į pietų rytus pasinerdamas mėlyno dan
gaus gilybėje. Lakūnas amžinai dingo iš savo ka
lintojo akių.

Po juo, slėnyje, bėgiais ėjo greitasis traukinys- 
Jis buvo toli, bet Lakūnas jį pralenkė ir skrido virš 
s’ėnių ir kalnų, kurių viršūnėje vėjas siūbavo pušis. 
Staiga iš savo lizdo, kurį buvo sudėjęs seno ąžuolo 
drevėje, iškilo vanagas ir, pamatęs karvelį, jau manė 
turįs jį naguose. Lakūnas nepasukę nei kairėn nei 
dešinėn, nenusileido ir nepakilo ir nei valandėlei 
nesumažino savo greitumo. Vanagas sukoliaojos, 
laukdamas jo. Bet lakūnas prašvilpė, kaip jaunas 
elnias pro seną mešką.

«Namo, namo!»—buvo jo vienintelė mintis.
Jis skrido gerai žinomais keliais. Už valandos 

jis jau pasiekė gimtuosius kalnus, netrukus jis jau 
paliko juos. Gimtosios vietos sustiprino jo dvasią ir 
sparnams pridavė daugiau jėgų. Širdy jo buvo giesmė: 
«namo. namo®. Ir, lyg keleivis, pamatęs toli oaząjis 
pamatė New Jorko apylinkes.

Netikėtai pakilo sakalas. Vikriausias visų plėš
riųjų, išdidus savo galia ir sparnais, jis sau džiaugėsi 
nauju grobiu. Daug daug karvelių jis sugavo ir 
suplėšė savo lizde, ir labai pamažu artinosi prie 
savo aukos, taupydamas jėgas ir laukdamas tinkamo 
momento. O, kaip mokėjo jis visada tą momentą 
išrinkti! Nei laukinė antis, nei dargi vanagas nega
lėtų iš jo ištrukti, nes jis buvo tikras sakalas. Atsi
gręžk, Lakūne! Aplenk pavojingas kalvai!

Ii pirmosios skautų stovyklos Karmėlavoj: prie laužo!

Jūs manot, kad jis atsigrįžo? Nei karto! Juk tai 
buvo Lakūnas! — «Namo, namo, namcl» — buvo jo 
vieninlėlė mintis, jo širdies giesmė, Ir jis tik pagrei
tino savo skr-dimą. Sakalas puolė žemvn, bet pro 
jj tik švostelėjo koks tai mėlynas kamuolėlis—ir tiek.

Jis skr'do virš Gudzono slėno, kaip akmuo pa
leistas iš svaidyklės. Jau dveji metai praėjo, kaip 
paskutini sykį jis matė šį slėnį. Jis nusileido žemiau 
prie upės, kurią šiaurys vėjas drumstė.

«Namo, namo, mano» .. .
Jis skrido virš Paukipsi m?e«to ir vėl nusileido 

žemyn, nes pak lęs vėjas sunkino jo kelią. Nelaimė! 
Jis nusileido per žemai!

Kokia pikta d^nsia pastūmė išeiti medžiotojui 
į paup;o kalną? Kokia p:kta dvasia nukreipė jo 
žvilgsnį į tą kamuolė'į lekiantį j š'aurę. O Lakūne! 
nepamiršk, kiek pavojų gręsia tau arti prie žemės.

Perdaug perdaug žemai skrend i
Deja, per vėlu! Suaidėjo šūvis ir mirtina kulka 

skaudžiai užgavo Lakūno krūtinę.
Bet Lakūnas nekrustelėjo, tik baltosios plunksnos 

su juodais rašmenimis nupuo ė, vėjo nešamos, žemėn. 
Tai buvo jo jūros žygio aprašymas. Tamsi dėrė da
bino jo krūtinę ir sugė’ė io drąsią širdį, bet La
kūnas veržėsi namo ir greit toli paliko pavojingą 
žmogų.

— Namo! Namo !..
Bet keista. Jis jau nebegalėjo taip greit skristi, 

kaip p'rmiau... Vėjas keistai šlamėjo jo sparnuose, o 
sopulys krūtinėj sakė apie pakirstas jėgas. Bet jis 
skrido vis pirmyn, pirmyn... Ten jau matėsi jo gimti 
namai—ir skausmas krūtinėj jam mažėjo.

Jo gražios akys aiškiai matė aukštus miesto 
bokštus, kuomet jis skrido virš aštrių uolų. Jo spar
nai nusviro, akių blizgėjimas nubluko, bet jis vis be
galine jėga veržėsi namo.

Jis pralėkė blizgančius vandenis, medžius, ir, pa
galiau, prisiartino prie tos vietos, kur, lyg senoje pi
lyje, rado prieglobstį sakalų lizdas. Sakalai jau se
nai pastebėjo keleivį. Lakūnas senai juos pažinojo. 
Daug pašto karveliams patikėtų raštų čia gulėjo ir 
daug žygių aprašymais išrašytų plunksnų išdraikė 
vėjas. Lakūnas daug sykių nedrebėdamas skrido pro 
šį sakalų lizdą Bet tuomet jis buvo kitoniškas: priešo 
šūvis pakirto jo jėgas ir sumažino jo skridimo greitį.

Ir štai du sakalai, — dvi vilyčios — du stiprūs ir 
greiti puolėsi silpstantį Lakūną. Ar bekalbėti, kas 
įvyko? Ar aprašinėti kančias mažos, drąsios širdies 
namų akivaizdoje, tų namų, kurių ji taip ilgėjosi ...
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Akimirksny visa buvo baigta. 
Pergalės krykštavimu grįžo sakalai 
lizdan, o j u grobiu buvo mažo, drą
saus Lakūno kūnelis. Nepaprasti La
kūno sparnai, išmarginti parašais, ku
rių niekas daugiau nebeskaitė, gulėjo 
išdraikyti ant uolos. Gulėjo ten ir 
lietui lijant ir saulėj šviečiant. Gu 
Įėjo tol, kol sakalai neišnyko, o jų 
lizdas nebuvo išardytas.

Ir niekas nežinojo kilnaus ir gra
žaus paukštelio likimo, kol žmogus, 
išardęs sakalo lizdą, neiškasė jo 
dulkėse ir šiukšlėse mažą sidabrinį 
pašto karvelio žiedą, kuriame buvo 
išpiauti nepamirštini žodžiai: «Lakū- 
nas, Nr. 2590*.

Vertė
A k e 1 a.Ojų grobiu buvo mažo, drąsaus Lakūno kūnelis.

hž >?:

Šauliai ir skautai.
A. Graževičius.

Nors skautai nėra militaristai ir į karą žiūri, kaip 
į vieną didžiausių žmonijos nelaimių, be t, būdami tė
vynės mylėtojai ir stebėdami realų gyvenimą, pilnai 
supranta, kad dar neatėjo ta palaiminta gadynė, 
kada tautos neturės reikalo gintis nuo tžpuobkų.

Mūsų gyvenamas momentas verčia tautas budėti 
Neišmintinga bū’ų šiuo momentu net ir labai taikiai 
nusiteikusiai tautai pamiršti, kad jos likimas yra jos 
pačios rankose. Ypačiai mums lietuviams. Dar mūsų 
bran ioji sostinė Vilnius priešo rankose, mūsų broliai 
skriaudžiami ir persekiojami, o ir pačiai mūsų ne 
priklausomybei tie patys amžini Lietuvos priešai 
kardais grąsina.

Nejaugi nors vienas lietuvis gali abejingai žiū
rėti į pavojų, kuris gręsia mums iš priešų pusės? 
Ne! Mūsų tėvynė turi tapti tvirtovė, o kiekvieras 
lietuvis—užgrūdintas ir kovai pesiruošęs karys, nes 

kitaip mums sunku bus išlaikyti taip sunkiai iškovotą 
nepriklausomybę.

Esu tvirtai įsitikinęs, jog pavojaus valandą visi 
skautai bus pirmuose kovotojų eilėse už tėvynę ir 
reikalui esant mokės už ją šypsodamies mirti, bet 
mes privalom budėti, kad kartais kovos valanda ne
užkluptų mus nepasiruošusius, nesugebančius ginklą 
vartoti.

Čia mūsų tikslai sutampa su L. Šaulių Sąjungos 
tikslais, kuri rūpinasi paruošti kovai jaunuolius ir pa
daryti atspariu mūsų kraštą prieš kiekvieną priešą, 
todėl skautams, kuri** yra sulaukę reikiamą amžių, 
gera yra stoti į L. Š iulių Sųjungą

Turiu pasakyti, kad šiuo mes nemanome atsisa
kyti nuo taikos idealo, bet vis dėlto reik pabrėžti, 
kad kova už tiesą ir skriaudžiamus brolius yra tiek 
pat šventa, kaip ir žmonijos broliškumo idealas.

5=
Iš praeito skautininkų suvažiavimo.

Š’s suvažiavimas yra ketvirtasis. Kaip ir visada, 
jame buvo išrinkti kandidatai į naują Vyriausių Štabą, 
pasisakyta svarbiausiais skautų pasaulėž Gros bei 
principų klausimais ir išvesta keletas nutarimų. Pla
čiai buvo paliestas religinis klausimas. Skautai ne
gali būti indtferentai, nes auklėjime religija turi ypa
tingai didelės reikšmės. Daug ginčytųsi del skautų 
dalyvavimo politikoje. Nutarta uždrausti jaunesnie
siems aktyviai dalyvauti politikoje. Skautininkai 
un formoje neturi teisės nei pasyviai nei aktyviai 
dalyvauti politinių partijų mitinguose.

Nepraėjo nepaliesti ir skautų santykiai su kito
mis organizacijomis. Džiaugtąsi, kad j:e geri, bet 
drauge pabrėžta, kad skautybė ir L. S. Brolijos rei
kalai būtų statoma aukščiau už kitų organizacijų rei
kalus. Be leidimo uždrausta skautams, kaip atski

riems vienetams, padėti kitoms organizacijoms vie
šajame jų darbe. To reikalaujanti skautiška drausmė 
ir garbė.

Buvo kalbama ir apie šokius. Norėta prieš mo 
derniškus šokius griežtai pasisakyti, bet pasilikta prie 
II suvažiavimo rezoliucijos, būtent: skautams pata
riame jų nešokti.

Čia trumpai nurodyta tie klausimai, kurie turės 
palengvinti mūsų ateities darbą. Savaime aišku, kad 
visi tie klausimai suvažiavime buvo plačiausiai pa
liesti ir diskutuojami. Viso suvažiavimo aprašymo 
duoti nėra galimybės, todėl tik iškeliama reikšmin- 
giausieji ir labiausiai mus skautus liečią punktai.

Bendrai, reikia pasakyti, kad tokie mūsų vadų 
suvažiavimai, jų atviri pasikalbėjimai turi be galo 
didelės reikšmės tolimesniam skautybės p'ėtojimuisi.

Skautų žaidimai žiemą: pėdsakų sekimas
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A. P.

Skautų vadų kursai Latvijoje.
Važiuojam!

Traukinys šniokšdamas veža mane ten, kur senai 
yra nuskridusi siela — visos mintys. Važiuoju j Rygą 
pagyventi skautišku gyvenimu ir daug, daug ko pa
simokyti, — važiuoju j Latvijoj rengiamus skautų 
vadams kursus.

Radviliškio stoty įlipo bendrakeleivis Jakševičius. 
Dabar važiuoti buvo daug smagiau: daug kalbėjom, 
daug tarėmės. Tarėmės, nes važiavom ne tik pasi
mokyti, bet ir atstovauti Lietuvos skautus.

Kitą dieną 10 vai. ryto jau buvome vyr. skautų 
štabe. 2 vai. p. p. visi kursantai (43 žm.) nužygia- 
vom j stotį ir iš ten nuva
žiavom prie Baltojo ežero 
(Baltesers), kur buvo sto
vykla.

Kursų tvarka.
Visus kursantus suskir 

stė j 4 skiltis. Skiltyse kiek
vieną dieną būdavo kitas 
skiltininkas. Tarp skilč'ų pra 
vesta smarki konkurencija — 
punktų sistemi Tačiau reikš 
mingiausia ir būtinai pažymė- 
t:na tvarkos palaikymo prie
monė — tai disciplina ir 
punktualumas, ypač punktu
alumas. Čia pabrėžiau punk
tualumą vien del to. kad jo 
mums lietuviams labai ir la
bai daug trūksta. K-ekvienos 
dienos darbų tva<karaštyje 
(nuo 7 vai. ryto iki lO1^ v. 
v.) buvo net 21 punktas. Tų 
punktų griežtai buvo laiko
masi ir kiekvienas buvo atli
ekamas paskirtu laiku. Laisvo 
laiko kiekvienas turėdavo 3 
vai. dienoj (2 vai. po pietų 
ir 1 vai. po pusdienių). Ta
čiau tos valandos laisvos buvo 
tik popieriuje, tikrumoj kiekvienas per tą laiką steng
davosi, kaip galima daugiau padaryti ir, žinoma, gauti 
daugiau «pliusų». Vienas iš tokių reiškinių, ypač 
įdomus, tai kelmaų rovimo «epidemija». «Epidemija» 
vadinu del to, kad dvi dieni visos skiltys rovė kel
mus. Ir tikrai, epidemijai praslinkus, stovykla visai 
kitaip atrodė, negu prieš tai.

Kalbant apie tvarką pravartu paminėti ir visos 
apeigos—ceremonijos. Iš jų pažymėtinos: vėliavos 
kėlimas ir nnlda, revizija, vėliavos nuleidimas ir 
malda ir pagaliau visos ceremonijos prie laužo. 
Iš minėtų aoeigų gal ne visiems bus suprantama 
revizija, todėl apie ją keletą žodžių tenka pasakyti. 
Ji buvo daroma kasdieną Prieš reviziją visi turė
davo per 10 miručių puikiausiai sutvarkyti palapi
nes, patalus ir t. t. ir po švilpuko ramiai sustoti— 
kiekviena skiltis prie savo palapinės. Tada stovyk
los vyriausybė su skiltininkais eidavo pas kiekvieną 

Išjkairės^į dešinę: vyr. skilt. A, Jakševičius, psktn. A. 
Vanagas, kursų vedėjas, Vyr. skautiq. K. Dzirkalis ir 

skautas vytis Al. Pečeliūnas.

skiltį žiūrėti tvarkos ir švaros. Už mažiausią be
tvarkę ar nešvarumą statydavo minusus. Geriausiai, 
švariausiai skilčiai įduodavo taip vadinamą totemą 
t- y« pagyrimo ženklą.

Dėstomieji dalykai.

Kalbant apie kursuose dėstytus dalykus, reiktų 
juos paliesti kiek plačiau, tačiau viename numeryje 
to padaryti nėra galimumo.

Iš dėstytų dalykų pažymėtini: topografija, pir
moji pagalba, ugniakūrai (laužai), kelio ženklai, pė

dų sekimas, žinios iš mete
orologijos (oro spėjimas), 
sportas, mandagumas, žaidi
mai, mazgai, tiltų statymas, 
palapinės; ypatingai vadams 
svarbi punktų sistema, sk. 
loveriai (pas mus vyčiai) ir 
pagaliau stovyklos gyveni 
mas (čia apimt?, kokios būna 
stovyklos, jų rengimas ir t t.). 
Tie visi dalykai buvo dė
stomi teoretiškai jr po šio 
kiekvienas turėjo progos vi
ską atlikti praktikoj.

Kursų užbaigimas.

Dvi savaitės laiko pra
slinko, kaip dvi dienos Prieš 
kursų užbaigimą visi kur
santai buvo didelėj kelionėj, 
ekskursijoj, tik aplinkybės 
neleido man kartu dalyvauti 
(tuo laiku sirgau arba, teisin
giau sakant, mano koja «sir- 
go»), todėl nieko iš ekskur
sijos negaliu parašyti. Tiesa 
dar teko pagyventi porą 
dienų robinzonišku gyvenimu, 
tačiau ir apie jį čia neminėsiu.

Paskutinis vakaras buvo gana ilgas: tęsėsi iki 
1 vai. ryto. Linksmai daliai pasibaigus, kursų virši
ninkas vyr. skt. K. Dzirkalis perskaitė visų bai- 
giusių kursu pavardes, Jų tarpe praskambėjo ir 
mūsų trijų lietuvių pavardės. Tačiau to dar maža, 
vyr. skautininkas kalbėdamas apie kursų baigimą, 
džiaugėsi, kad juos baigia ir broliškos tautos (Lie
tuvos) skautai. Ilgoje kalboje nupasakojo Latvijos 
ir Lietuvos istorinę praeitį ir reiškė dar daugiau 
džiaugsmo, kad abiem valstybėm susilaukus ne
priklausomybės, santykiai tarp jųdviejų gerėja kaip 
politinėje, ekonominėje, taip ir skautybės srityje.

Reikšdamas džiaugsmo įteikė kiekvienam iš 
mūsų po keletą skautiškų knygelių atminimui.

Bendrai reikia pasakyti, kad per šiuos kursus 
jautėsi tikras latvių brobškumes mums lietuviams, 
ypatingai kursų vadovybės ir visų lektorių.

hS 53 5h
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Musų skautininkai Švedijoj. Iš sktn. užrašų E dį

Praėjusiųjų metų vasarą liepos mėnesį suėjo 
15 metų, kaip Švedijoj įsikūrė skautai. Tokioms 
nepaprastoms sukaktuvėms paminėti švedai skautai 
suruošė ^didelę stovyklą, kurion buvo pakviestas visų 
skautų Šefas Baden • Powell’is ir iš visų kraštų skau
tą- atstovauti savo tautoms.u Suprantama, kad ir 
mes nebuvom išskirti. Vyr. Štabas gavo pakvietimą 
dalyvauti ruošiamoj stovykloj. Švedijon važiavo 4 
mūsų skautininkai su Vyr. sktn. Kalmatavičium prie
šaky. Liepos 6 dieną jie apleido Kauną. Važiavo 
per Rygą. Ten buvo sutikti lietuvių skautų ir malo
niai vaišinami. Padarę vizitus latvių skautų vado
vybei, uždėję gyvų gėlių bukietus ant žuvusių už 
nepriklausomybę ir buvusio Latvijos prezidento Čak- 

kad tą kaklarišį nešios tada, kada gražias paneles 
matys ir jo žmona nežiūrės..

Stovyklautojai turėjo progos susitikti su įvairių 
tautų skautais, ypatingai latviais ir atvirai del tų 
dviejų broliškų tautų vienybės pasikalbėti. Įdomus 
buvo pasikalbėjimas, bet svečiai jį pertraukė.

Mūsų skaut ninkai apžiūrėjo Štokholmą. Švedai 
viską noriai rodė. Stokholmas iš tikrųjų yra gražus. 
Tai savotiškas šiaurės miestas, pastatytas tarp fiordų. 
Apžiūrinėdami mūsų skautininkai gėrėjosi karaliaus 
rūmais, senomis pilimis, griuvėsiais, teatrais, mažė
jais ir kitokiomis brangenybėmis. Jų Stokholme daug. 
Žiūrėti buvo kas. Bet laiko trūko. Pro visus įdo
mumus teko tik praeiti ir tik į juos žvilgterėti. Se-

Belgų jūrų skautai parade: 
praktikos pavyzdys mūsų 
jūrų skautams, taip mė- 
giantiems plačias ir ilgas 

kelnes ,,klio§“...

stės kapų ir apžiūrėję įdomesnes Rygos vietas iške
liavo Švedijon.

Drauge važiavo Vengrijos skautai, kurie labai 
didžiavosi savo kultūra, dalino fotografijas, atvirutes 
ir demonstravo tautinį šokį «vengerkq».

Įdomi buvo kelionė jūra. Pagaliau pasirodė 
Švedijos krantai Mūsų skautininkai nustebo. Lat
vijoj taip nuoširdžiai sutikti, jie neįsivaizdavo, kaip 
tai jų čia nesusitinkama. Nebuvo laiko stebėtis. 
Aplinkybės greit pasikeitė. Jie atsirado stovyklai 
paruoštoj vietoj. Vielą palapinei pasistatyti gavo 
šalia estų. Netoliese buvo ir latviai. Prasidėjo sto
vyklos gyvenimas, kuris, kaip ir visada, būna labai 
sunkiai aprašomas. Rodos, kad dienos slenka vie
nodai, o iš tikrųjų stovyklaujantiems jos lekia grei
čiau, kaip sapnas, ir yra nepaprastai įdomios ir 
įvairios. Stovyklą aplankė Švedijos aukštieji val
dininkai, o skautybės įkūrėjas Baden - Powell’is, 
susispietusius apie jį skautus, šypsodamąsis pa
sveikino trumpa, bet gražia kalba, kuri buvo pa
lydėta nepaprastais skautiškais šauksmais ir plojimais. 
Kiek vėliau Šefas lankėsi kiekvienoj palapinėj atski
rai. Nebuvo aplenkta ir lietuvių skautų palapinė. 
Čia Skautų Šefas įdomiai su mūsiškiais pasikalbėjo. 
Mūsų skautininkai, pareikšdami Lietuvos skautų dė
kingumą už jo darbus, įteikė auksinį ženkliuką ir 
tautišką kaklarišį. Šefas labai dėkojo ir pridūrė, 

nienos traukė į save akis, tačiau apsistoti nebuvo 
laiko Reikėjo eiti toliau toliau, nes svarbu buvo 
pamatyti, nors ir momentui, bet viską

Ši stovykla mūsų skautininkams turėjo didžiau
sios reikšmės. Jie pažino švedus, jų būdą ir pamatė, 
kad jie yra labai sveika, doroviškai nenupuolusi, 
tauta. Be to, švedai gerai pažįsta mūsų gyvenimą 
ir skautininkams reiškė užuojautą del mūsų tautos 
nelaimės. Švedai laiko lenkus užgrobikais. Jie pri
pažįsta, kad Vilnius buvo Lietuvos sostinė ir, kad 
tik Vilnių atgavusi Lietuva galės įžengti į kultūringų 
tautų tarpą. Švedai, kaip matom, yra viena draugiš
kiausių lietuviams tautų. Mums tuo tikdžiaugtis terei
kia ir už rodomas simpatijas atsilyginti simpatijomis.

Liepos 19 dieną stovykla turėjo baigtis Ją ap
leido stovyklautojai nenoromis. Gaila buvo palikti 
laužaviečių — įdomiausių stovykloj vietų, gaila taip 
greit prabėgusių šviesių dienelių. Grįžti teko kartu 
su latviais. Palydėti uostan susirinko ne tik skautai, 
bet ir šiaip inteligentijos. Sužviegė sirena, laivas 
sujudo ir tolinosi nuo kranto. Pagaliau išnyko iš 
akių Švedija, o po kiek laiko skautininkai vėl atsi
dūrė Rygoje ir neužilgo Kauno stoty.

Čia tik trumpai tepaminėjom mūsų skautininkų 
ekskursiją. Reikia tikėtis, kad stovyklautojai kitam 
«Sk. Aido* numeryje įdės fotografijų ir plačiau ap
rašys atskirus momentus iš tos stovyklos gyvenimo.
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Šuberto mirties sukaktuvių paminėjimas 
Vienoj.

Šįmet sukanka 100 metų nuo garsaus kompozi
toriaus Šuberto mirties. Tos sukaktuvės bus iškil
mingai apvaikščiotos Vienoj. Iškilmėms laukiama 
apie 120.000 dalyvių.

Milžiniškas paminklas Krištupui Kolumbui.

Amerikiečiai, išreikšdami Krištupui Kolumbui 
savo dėkingumą, nutarė pagerbti jį milžinišku bron
zos paminklu. Paminklas būsiąs pastatytas tikrai 
amerikonišku mąstu: jis tekainuosiąs 175 000 000 litų. 
To paminklo projektui išdirbti paskelbtas konkursas. 
Laimėjęs tą projektą gaus 500 000 litų premiją.

5000 kilometrų bėgimas I
Kovo mėn. 3 d. prasidės, aišku Amerikoj, 5000 

kilometrų bėgimas tarp Los Angeles ir New Yorko. 
Iš Pabaltė? į tą sporto Odisėją vyksta estų profe
sionalas bėgikas Lormanas.

385 kilometrų į valandą.
Anglų sportininkas kap. Malcolm Campbell pa

reiškęs, kad jo «pigusis» — 90 000 litų automobilis 
^Mėlynasis paukštis* bus greitai pastatytas. Juo jis 
mano daryti 385 kilometrus į valandą. Be to, jis 
tikisi savo automobiliu laimėti vasario m. Floridoj 
automobilių lenktynes, jeigu, aišku, nenusisuks sau 
prieš tai sprando.

„Amžinas“ laikrodis.
Jaunas šveicarietis Jean Leon Reuter išrado 

nuolat — be sustojimo — einantį laikrodį. Jis yra 
varomas energija, gaunama iš temperatūros ir atmos
feros spaudimų pakitimų. Laikrodis galįs eiti dau
giau 10.000 metų.

Mandagus telefonas.
Yra tas, kurį išrado švedų inžinierius Larsonas. 

Jis, nesant šeimininkui namie, atydžiai klausosi visų 
sakomų kalbų, o atėjus šeimininkui namo ir paspau
dus jam keletą reikalingų kuopkių, tiksliai perduo
da, ką girdėjęs. Toks telefonas gali sutaupyti nema
ža laiko.

„Kiekvienas skautas turi pats už
dirbti Baden Powell’io naudai 50 c- Su
rinkta tokiu badu iš viso pasaulio skautų 
sana bus įteikta jam kaipo dėkingų 
skautų padėka" —iš laikraščių.

S. M.

Žinau dainelę vieną...
Feljetonas — šaržas.

— Viešpatie tu mano, — aimanavo naujas drau
gininkas, dideliais, plačiais žingsniais vaikštinėdamas 
po kambarį. — Reikia surinkti iš visų draugovės 
skautų po 50 centų?!! Na, kad nors reikėtų namus 
pastatyti, Lietuvos Banku: konkurenciją pavaryti, ar 
šiaip ką. .Pusė bėdos būtų. Bet dabar po 50 centų?! 
Ne. . Bet tiek to,— staiga nutarė jis,—ir pilnas pasi
ryžimo, suakmenėjusiu veidu, pasiėmė popierio ir 
parašė: «Š>andien, 5 v. p. p. skiriamas susirinkimas. 
Visi skaktai būtinai ateina ir atneša po 50 centų*.

— Taip aš ir maniau! — spiovė draugininkas, 
įėję* 5 v. p. p. į salę, kur turėjo susirinkti draugovė.
— Nė vienas neatėjo!..

Bet, tiek to Jie dabar visi sėdės namie ir nosį 
bijos iškišti, o tuo tarpu... aš apeisiu visus butus ir
— pinigai surinkti!

1 valandą nakties draugininkas svyrinėdamas 
grįžo namo. Jo akyse blizgėjo ašaros, o kumšty 
buvo sugniaužta 50 centų. Jis rado juos gatvėj.
»•••««••••••••• • • • r •

Kitą dieną lentoj kabėjo kitas skelbimas:

«Šiandien 5 v. p. p. skiriamas susirinkimas. At
vykimas nebūtinas, bet atvykę bus paliuosuoti nuo 
50 centų mokesčio*.

Salė buvo pilnutėlė. Visi atėjo, {ėjęs drauginin
kas tai tuojau pastebėjo. Uždaręs duris ir įsikišęs 
raktą į kišenę kreipėsi į draugovę:

— Mieli skautai! Aš nekalbėsiu jums apie ide
alus, neminėsiu jums ir apie pirmąją pagalbą, bet 
atsiminkite, kad jus tol neišeisite iš tos salės, kol 
visi neįmokėsite po 50 et.!.

Aš baigiau.

Buvo 10 v. vakaro, kuomet linksmi skautai iš
bėgo iš plačiai atidarytos salės j gatvę. Draugininkas 
keletą minučių pastovėjo prie plačiai atidarytų durų, 
užtrenkė jas ir tyliai išėjo namo: jo kišenė buvo vi
siškai tuščia, nes jis pametė vakar rastus 50 centų...

—Pagaliau!..—nutarė draugininkas,—ar ne vistiek?! 
Tik reikia parašyti ..ir jo įpratusi ranka greit parašė;

«... 23 skautai neturi uniformų ... 18 labai 
neturtingi... 7 serga slogomis ... 1 neturi batų ... 
todėl mano skautai tuo tarpu mokesčio duoti 
negalės. ..»

Praėjo pusė metų.
Seno draugovės draugininko jau nebebuvo, bet 

jo adjutantas naujas draugininkas.
... plačiais, dideliais žingsniais vaikštinėjo po 

kambarį.
— Reikia surinkti iš visų draugovės skautų po 

50 centų?!! Viešpatie tu mano! Ką daryti ir 11. 
• • • •

Praėjo 100 metų...
(Baigti istoriją pavedama patiems skaitytojams)

į —
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[ skautus vyžius.
Vyresnieji skautai, išstoję iš skautų eiliy, nežinia kur dingsta 

Net ir apie tuos, kurie sudaro būrelius maža kas težinoma. Pasku
tiniame skautininkų suvažiavime skauty vyčiy labai mažas nuošimtis 
tedalyvavo. Nejaugi per 10 mėty tiek maža skauty teišaugo iki sk. 
vyčiy?! Tai aišku, kad tebeviešpatauja nepateisinamas apsnūdimas, 
kuriuo bijome nusikratyti. Turime nors patys apie save žinoti, pa
sisakyti, kur kas esame ir pasitarti. Kol kas nesant kitokiu progų 
tai padaryti, prašome visus pavienius skautus ir sk. vyčiy būrelių 
ir draugovių vadus, kurie domisi vyčiais palaikyti susirašinėjimų su 
Kauno sk. vyčiais. Visus prašome atsiųsti savo adresus ir papasa
koti apie savo būklę. Kauno Skautai Vyčiai

Pastaba: Laiškus siųsti šiuo adresu: Kaunas Gedim no g. 4. 
A. Vanagui.

Kauno Skautai Vyčiai.
1927 mokslo metų pradžioje I-oji Kauno skauty Vyčiy dr-vė 

jos pačios noru buvo išformuota ir iš jos tepasiliko vienas «Simano 
Daukanto* būrelis. Būrelis su didele energija griebėsi darbo ir per 
pirmąjį pusmetį išrodė, k’d daugiau reikšmės turi ne narių daugu
mas, bet susigyvenimas ir dvasios vienumas. Būrelis stengėsi gy
venti skautų vyčių papročiais ir tradicijomis. Visi vyčiai aktingai 
dalyvauja Vilniui Vaduoti S-goj. Būrelį pradžioj dalyvavo M. Peče
liūnas, baigęs 1926 m. Latvijoj skautų vadovų kursus.

1928 m. sausio m. 22 d bendrame susirinkime nutarta visiem,
Kauno sk. vyčių būreliams vėl jungtis į draugovę. Kadangi gauna
si įspūdis, kad provincijos sk. vyčių judėjimas labai apmiręs, tai 
Kauno draugovei tenka imtis atatinkamų priemonių skauty vyčiy 
judėjimui atgaivinti. Ant. J s n.

Jaunoji skautė
Pranešimas.

Šiais metais skaučių skyrių sudaro:
Psktn. E. Barščiauskaitė—skyriaus vedėja, adresas Miškų g-vė 24 b 3 
Vyr. skilt. Z- Jegaitė — Sekretorė, Žemaičių g vė 19.
S. Stanikūnaitė — instruktorė, Kęstučio g-ve 34.
Vyr. skilt. E. Kralikaitė—rūpinasi literatūra, Daukanto gvė 6 b 2. 
Psktn. O Vingilytė—rūpinasi vyr. skautėmis, Druskininkų g. b 15.
E. Audenytė — susirašinėja su užsieniais, Žemaičių g. 27.

Jau laikas...
Sesutės draugininkėsl

Jau metas pradėti galvoti, kaip praleisim vasaros atostogas. 
Mūsų dar palyginus jaunai skautijai trūksta prityrusių vadų, pasi
ruošusių vadovavimui. Skaučių skyrius šiuo reikalu yra labai susirū
pinęs, nes trūkstant vadų, mūsų, taip gręžtai besivystanti, skautybė 
pradės nykti. Tarp mūsų vadžių nėra taip reikiamo susikLusimo, 
nes neturime progos niekur bendrai sueiti, savo pasisekimais ir ne
laimėmis pasidalinti, o tas būtinai yra reikalinga. Reikalinga už- 
megsti tampresnius tarpusavio ryš.us, Tai galima pasiekti tik per 
stovyklą. Tik stovykloj galima tikrai susigyventi, pasidalinti minti
mis, įsigyti naujas energijos darbui ir pagilinti žinias.

Tad šiais metais skaučių skyrius yra užsibrėžęs skaučių va
rlėms suruošti stovyklą. Stovykloje galės dalyvauti visos draugimn- 
kės ir skautės, tur.nčios ne mažiau 18 metų amžiaus. Stovyklą 
ruošti numatoma liepos pradžioje. Pragyvenimas kainuos apie 30 
lity. Smulkesnės žinios ir informacijos bus prisiųstos atskirai.

Tad sesutės, raginu jus rimtai apie mūsų skautijos ateitį pagal
voti. Nu.galėkit visas kliūtis, kurios trūkdytųjums stuvyklon atvykti. 
Tegu neatsiranda nė v.enos draugininkės ar vyresnės skautės, kuri 
stovykloj nedalyvautų. Psktn. E. Barščiauskaitė skautų 

skyriaus vedėja.

Stovykla Kauno apylinkėse. -
Praeitą vasarą skaučių skyrius buvo suruošęs visos Lietuvos 

skautėms stovyklą. Stovykla buvo Kauno apylinkėse ir tęsėsi de
šimt dienų. Joj dalyvavo 22 skautės. Stovyklaujančios išlaikė į 
aukštesnius skaučių patyrimo laipsnius. Ten b uv u a i.

Jūrų skautų laimėjimai.
1927 m. vasarą Kauno jūrų skautai padėjo suruošti ir dalyvavo 

dviejose L. Jachtk ūbo suruoštose vandens sporto rungtynėse. 
Pirmos rungtynės įvyko liepos mėnesį- 1000 mtr. ir skersai Nemuną 
plaukimus laimėjo jūrų sk. V. Glemža

Antros rungtynės įvyko rugp. 15 d Dalyvavo daug sporto 
organizaciių. Rungty es sudarė: 1000 mtr., 500 mtr. plaukimą 
vaikų 10J mtr. plaukimas, estafetė skersai Nemuną ir atgal su per 
bėgimu krante 70 mtr. baidarkų lenktynės, plaukimo rungtynės 1000 
mtr. laimėjo jūrų sk. Glemža, 500 mtr. jūrų sk. Kuzraickis, estafetėje 
dalyvavo virš 7 komandų., pirmąja atplaukė jūrų skautų grupė Kuz 
mickis — Ambrazas — Glemža, Baidarkonis pirmi atvyko jūr. #k. 
Ambrazas ir Elijošius. Visi laimėtojai gavo atat nknmus ženklus, o 
estafetės laimėtojų grupė — Lietuvos Sporto Lygos pirm. D-ro Jur- 
gelionio pereinamąją dovaną — jtovylėlę.

Šventė Palangoje.
Rugpjūčio m. 16 d. Palangoje atostogavę Kauno ir Panevėžio 

jūrų skautai, pask. Ku z no vadovaujami su uošė jūros šventę Ant 
senojo tilto buvo pastatytas šokinėjimas į vandenį bokštas, pats til
tas išpuoštas taut ir jūrų signalinio kodo vėliavomis.

Teisėjų Komisiją sudarė: Kariuom. Sporto D jos pirm. pulk. 
Itn Grudz nskas, Vandens Kelių V-bos Direktorius inž. Visockis ir 
sktu. P. Jurgelevičius. Šokimuose (5—10 mtr.) ir trumpy dist ncjy 
plaukime pas žymėjo: pask. Kuizinas, jūrų sk Masiulis ir Janušas.

Vakare kviestiems svečiams «Juratėj» buvo suruoštas vakaras.

Kelionė į Daniją.
Pereitų metų vasarą Danijoje įvykusiame 2 jame tarp, jūrų 

skautų suvažiavime Lfetuvos jūrų skautus atstovauti buvo pasiųsti 
pask. M Brakrs ir jūrų sk. Plona, tis-

Del užsitęsusio jūrų sk. laivo «Budžio» remonto ir perdažymo 
kita jūrų skauty grupė negalėjo išvykti.

Gerai sunaudotos atostogos.
Dalį vasaros atostogų skautn. P. Labanauskas praleido ant 

karo laivo ,,Prez. Smetona“.

Nustojome vado.
Klaipėdos jūrų sk laivo vadas pask. M. Brakas rudenį išvykot 

į Angliją, aukštąj mokslą eiti.

Įsidėmėtina.
Š. m. sausio mėnesį išė o 1 nr. „Inkaro“, Lietuvos Jūrininkų 

S-gos mėnesinis iliustruotas žurnalas. Redaguoja jūrų kap. pulk. 
T. Reingardas. Jūrų skautams būtina perskaityti.

Vilkiuku uola
Pirmoji medžioklė.

Mūsų uoloj šalta, negyva ir nejauku. Vilkai ir vilk'ukai, nuo 
mūs pa eis ar ir toliau ta p paliks, ar mes pasistengsim gražiai ir 
jaukiai įsitaisyti Žinoma, jei mūsų judrumas vis taip svyros tarp ' 
seno dramblio ir rudens musė*, tai nėra ko tikėtis, bet aš žinau,
kad vilkai jau pastatė ausis ir nosis pastatė 
prieš vėją. Matyt, ves vilkiukus medžioti. Tai 
pu'kus dalykas! Nors žemė sniego apklota, bet 
žygio, manau, nesutrukdys! O senas gudreiva 
vilkas daug žino! Jis jums leis pusnynais pabė
giot, pasekt sniege pėdsakus, perkirst kūliu 
m nkštame sniege, o paskui, sugrįžus ant u los, 
jis papasakos, kaip vienas neatsa gus vilkiukas 
davė savo kailį šunim padulkint.

Tat, laimingos kelionės, vilkiukai! Iš jos 
jūs grįžę parnešiti savo uolą gerą nuotaiką, 
gyvumą ir nuoširdingumą.

Jei jūs pasistengsit iš savo medžioklės į 
savo uo'ą pamest dar gražių pasakojimų, įdo
mių vaizdelių ir kitų dalykėly, „Sk. Aido“ redak
cija užleis jai visą pusę puslapio.

Senas Vilkas.
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Oficialus
Lietuvos Skautų Asociacijos Šefo 

ĮSAKYMAS 13 nr.
Kaunas, 1927 m. spalių mėn. 18 d.

1 §•
Priimu Lietuvos skautų brolijos Vyriausio Štabo atsistatydi 

nimą ir prašau jį eiti pareigas kol bus sudarytas naujas Vyriausias 
štabas

Pamatas: Lietuvos Skautų Brolijos Vyriausiu Stabo atsi
statydinimo raštas.

2 §■
Naujųjį Lietuvos Skautų Brolijos štabų sudaryti ir tam Štabui 

vadovauti skiriu ir tvirtinu Vyriausiuoju skaitinihku ir viršininku 
majorų Kalmantų-Kalmatavičių.

Stulginskis. Lietuvos Skautų Asociacijos Šefas.
Su originalu sutinka Sktn. P. Šležas, Vyr. Sk. Štab. Adjutantas

Lietuvos Skautų Asociacijos Šefo

ĮSAKYMAS 14. nr.
Kaunas. 1927 m. lapkričio mėn. 10 d.

1 §■
Buvusiam L. S. Brolijos Vyriausiam Štabui už derama pasi

darbavimų Lietuvos skaustystės labui reiškiu padėkų.'
2 §•

Vyriausiojo Skautininko maj. M. Kalmato Kalmatavičiaus suda
rytųjų L. S. Brolijos Vyriausių štabų, žemiau išvardintojo sudėtyje, 
tvirtinu:

1. Paskaut. Barščiauskaitė, skaučių skyriaus vadas.
2. Paskaut. Adomaitytė Antanė, vilkiukų—paukštyčių sk. vad.
3 Skaut o Labanauskas Povilas, jūrų skautų skyr. vadas.
4. Paskaut. Saulius Antanas, skautų Vyčių skyr. vadas-
5. Vyr. Sktn. Šenbergas Vsevolodas, užsienio dalies vedėjas.
6. Paskaut Graževičius Albinas, kultūros prop. dal. vedėjas.
7. Paskaut. Einorus Vytautas, ūkio dalies vedėjas.
8. Skautin. Š ežas Paulius, Vyr. Skautų Štabo Adjutantas ir

bendros dalies vedėjas.
Stulginskis, Lietuvos Skautų Asociacijos Šefas.

Su originalu sutinka Sktn. P- Šležas, Vyr Sk. Štabo Adjutaa'a*

skyrius.
Lietuvos Skautų Asociacijos šefo 

ĮSAKYMAS 15 nr.
Kaunas, 1927 m. lapkričio mėn. 18 d.

Vyriausiam Skautininkui tarpininkaujant leidžiu Lazdijuose 
organizuoti skautų rajono tuntų, o tuntininko pareigoms eiti, skiriu 
ir tvirtinu Lazdijų gimnazijos mokytojų Tarvydų Balį.

Stulginskis, Lietuvos Skautų Asociacijos Šefas.
Su originalu sutinka Sktn. P. Šležas, Vyr. Sk. Štabo Adjutantas

Pranešimas.
1. Be vyriausio skautininko arba tuntininko leidimo niekas 

neturi teisės organizuoti nei skilčių nei draugovių, įsikūrę panašūs 
skautų organizacijos vienetai negali skaitytis L. S. Brolijos nariais 
ir nešioti skautų uniformų bei ženklus.

2. Tuntininkai, kaipo vadai, būdami moraliai atsakingi už 
L. S. Brolijos garbę, veikimų ir tvarkų, įsisteigus tunto ribose nele
galioms skautų vienetams, pasirūpina jas perimti savo žinion arba, 
radus tai reikalingu, juos visiškai išformuoti. Apie visų tai reikia 
tuojau pranešti Vyriausiam Skautininkui,

3. Tuntininkai, leidę kam nors organizuoti skiltį ar draugovę 
ir tuos vienetus įregistravę į savo tuntų, taip pat pranešti apie tai 
Vyriausiam Skautininkui.

4. Tuntininkai per draugininkus prižiūri viešų skautų elgesį, 
uniformų ir ženklų nešiojimų; pastebėjus ne skautus dėvint skautų 
uniformų ar ženklus, privalo pasiūlyti juos nuimti, to nepadarius, 
privalo imtis priemonių, kurias numato įstatymai naudojantiems sve
timus dokumentus, uniformas ir ženklus.

5. Visi tuntininkai ir jų adjutantai, kaip galima greičiau, 
prisiunčia Vyriausiam Sk štabui tikslius savo adresus.

Vyriausias Sk. Štabas.

L. S. B. Vyriausiame Štabe dežuruoja.
Paprastomis dienomis nuo 16 — 17 v., o sekmadieniais ir 

šventadieniais nuo 10 — 11 v.
1. Pirmadienį — Viikiukų paukštyčių sk. vadė.
2. Antradienį — ūkio dalies vedėjas.
3. Trečiadienį — jūros skautų skyriaus vadas.
4. Ketvirtadienį — kultūros propagandos sk. vadas.
5. Penktad-'enį — bendros dalies vedėjas.
6. Šeštadienį — skaučių skyriaus vadė.
7. Sekmadienį — užsienio dalies vedėjas

SKAUTŲ
Vyr. Štabe.

L. S. B. sukaktuvės. Šįmet sukanka 10 metų 
nuo Lietuvos Skautų Brolijos įsikūrimo. Vyr. Šta
bas nutarė šias sukaktuves tinkamai paminėti. Yra 
planų suruošti Kaune birželio 30 d. — liepos m. 5 d. 
skautų stovyklą ir parodą. Atvykusieji ga’ės, be to, 
aplankyti Žemės Ūkio Parodą ir Dainų Šventę. Tą 
patį mėnesj manoma išleisti jubilėjinis «Skautų Aido* 
numeris.

Steigiami kursai. Prie Vyr. Štabo nutarta 
įsteigti nuolatiniai skautininkams kursai. Tąja prie
mone tikimąsi padidinti skautininkų kadrą ir paruošti 
juos skautų vadovavimo darbui. Gerai būtų, kad 
šis sumanymas nebūtų padėtas į archyvą (!)

Vyčių draugovė. Prie Vyr. Štabo manoma 
organizuoti studentų vyčių draugovė. Draugovė ga
lėtų daug padėti Vyr. Štabui.

Pagaliau. Ligi kovo mėn. pabaigos bus galu
tinai paruoštas spaudai L. S. Brolijos statutas.

KRONIKA.
Vilnius,

Brangūs Svečiai Kalėdų metu Kaune atsi
lankė Vilniaus lietuvių skautų draugininkas Pr. Žiž- 
maras su vienu savo draugovės skautu. Mūsų Vil
niaus broliai, nors prispausti ir suvaržyti, yra stip
rūs dvasia ir rankų nenuleidžia. Dabar jau yra dvi 
lietuvių skautų draugovės: vyrų ^Gedimino* d-vė ir 
lapkričio mėn. įsikūrusi mergaičių «Živilės» d-vė. 
Draugininke St. Nedzvieckaitė.

«Gedimino» d-vė leidžia laikraštėlį «Vilniaus 
Skautas*, o 1928 metams išleido net spausdintą skautų 
kalendorių, kurio 1000 egzempliorių ir į Kauną at
gabenta.

Gražus mūsų prislėgtųjų brolių duotas pavyzdys 
mums, laisviems Lietuvos skautams!

Kaunas.
Tunto sueiga. Praeitų metų spalių m. 23 d. 

buvo sušaukta visuotina tunto sueiga. Ją atidarė 
Kauno tuntiniąl^as p. Ą. Zmuidinavičius įdomia kai- • •
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ba, kurioj pareiškė vilties, kad visi tunto skautai 
bus darbštūs ir skautiški. Po to buvo pademon
struota scenoj keletas dalykėlių, padainuota ir link
smai pažaista.

Motinos Diena. Kauno skautės suruošė visuo
tiną sueigą. Prof. Vabalas ■ Gudaitis skaitė paskaitą 
«Tėvų ir vaikų santykiai*. Po to sekė įdomi pro- 
grama. Sueigoj dalyvavo skaučių tėvai, Vyr. Stabo 
nariai ir prijaučiantieji.

Dirba. Simano Daukanto mokytojų seminarijos 
skautai vyčiai, nors skaičiumi sumažėję, vis dėlto 
smarkiai veikia. Jiems vadovauja baigęs Latvijoj 
skautų vadovų kursus M Pečeliūnas. Skautai vyčiai 
dirba Vilniui Vaduoti Sąjungoj ir leidžia neperiodinį 
laikraštėlį.

Rokiškis.
Kodėl kiti tai užmiršo? Spalių 9 d. Rokiškio 

tunto sueigoj tarp draugovių paskelbtas konkursas 
lietuviams vilniečiams knygas rinkti. Puiku, kad ro- 
kiškiečiai suprato, jog skautų sistema yra ne aima
nuoti ir skųstis, bet dirbti ir kovoti,

Alytus.
Sužavėjo. Motinos dieną suruošta gimnazijos 

salėj labai įdomia programa tunto sueigą. Svečiams 
skautų šventė tiek patikusi, kad keletas berniukų, 
sužavėti skautų idėjomis ir darbais, tuojaus įstojo į 
Broliją.

Organizuojasi. Šiais mokslo metais susiorgani
zavo skautų vyčių «Valančiaus» skiltis.. Jai vadp-

Panevėžys.
Pasisekė. Šiaulių Teatre tuntas gavo kambarį 

ir įtaisė gražų Štabo būklą Panevėžiečiai džiau
giasi, kad po ilgų mėginimų ir vargų jiems, pagaliau’ 
pasisekė surasti šiltą kampelį.

Liūdėjo ir džiaugėsi. Panevėžio skaut i su 
skausmu palydėjo savo mylimą tuntininką skt vyr. 
Įeit. Zukaitį. Ir kartu džiaugėsi, nes tuntininkas vi
siškai jų neapleido, nes savo vietoj paliko vyr. Įeit 
Bačkį.

Tradicinė Sueiga. Panevėžio tunte įsivyravo 
tradicja kas rudenį ruošti didelę dviejų dienų sto
vyklą — sueigą. Šįmet ši sueiga praėjo labai gyvai 
ir gražiai Skautai daug ko pasimokė, susipažino 
su savo provincijos broliais, sutvarkė bendrus reika
lus, aptarė visų metų veikimą. Tokia tradicija — 
gražus pavyzdys kitiems.

Mariampoiė.

Gražiai pagerbta. Mariampolės skautai savo 
įnirusiems sesutei B. Norkytei ir broliukui G. Saka 
lauskui vietinėse kapinėse pastatė du gražius, tau
tiško stiliaus, kryžius. Kunigas Petriką juos pašven
tino ir pasakė pritaikintą šiam momentui pamokslą. 

vauja energingas skautas V. Balčius. Be to, tenka 
pažymėti, kad skautų «Marojus» draugovė, metų pra
džioj būvusi kiek nedrausminga, dabar pilnai susi
tvarkė.

Mažeikiai.
Pavyzdingi gandrai. Įsikūrę Mažeikiuose 

skautai dar mažai įsitvirtinę, nes vietoj darbo užsi
iminėja vaidais.

Pirmieji realaus darbo griebėsi atskira «Gandrų» 
skiltis. I’gas kalbas palikę, pradėjo dirbti-—sutvarkė 
skiltį, įsitaisė knygų rišyklą ir net stovykJą piaeitą 
vasarą suruošė.

Skuodas.
Skautiškas pasielgimas. 1927 m. per įvykusią 

Skuode pavasarininkų šventę arklių lenktynėse susi 
žeidė raitelis P R . Skuodo skautų skiltminkas V. 
Ereminas ir Telšių skautų draugovės adį. A. Prial- 
gauskas skubiai suteikė nelaimingajam pirmą pagalbą 
ir slaugė jį dar 2 dienas.

Sukaktuvės. 1927 mt. gruodžio 1 d. sukako 
treji metai duo skautų įsikūrimo Telšiuose. Sukak
tuvėms paminėti, prieš pat adventą, suruoštas savybės 
vakaras. Gauta 390 litų pelno.
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Latvių jūrų skautai leidžiasi jQron.

Gerai supranta skautų metodus. 1928 mt. 
sausio 2 d. Telšių skautai suruošė neturtingiems 
miesto vaikučiams eglutę. Ruošta susitarus su «Lab- 
darių* dr-ja. Į eglutę atsilankė apie 100 vaikučių, 
kurie visi buvo apdovanoti ir patenkinti.

Tenka pasakyt, kad telšiečiai gerai supranta 
skautų metodą: skautai privalo ne tik žodžiais už
uojautą reikšti, bet darbu vargšams padėti.

Skautai užsieniuose.
Dovana. Pasaulio skautų šefas Robertas Baden- 

Povveh’is pasveikino Lietuvos skautus su naujais metais 
ir atsiuntė jo paties pieštą paveikslėlį.

Naujų metų proga sveikino Lietuvos skautus 
Tarptautinio skautų biuro d rektorius Hubertas Mar
tinas, Amerikos, Aigipto, Danų, Estų, Čekoslovakų, 
Prancūzų, ir Latvių skautai.

Anglijos Didžioji stovykla. 21 metinėms sktau- 
tybės sukaktuvėms paminėti 1919 Anglijoje rugpiū- 
č’O mėn. 15 d. įvyks tarptautinis Jamboree. Pra
gyvenimas į dieną 3 angį, šilingai (7 lit.).

Skautų padėka Šefui. Anglų Jamboree, Baden- 
Poweiiui bus įteikta dovana. Visi pasaulio skautai, 
turės iki to laiko sudėti paties uždirbtus 50 cent. 
Surinkta tokiu būdu suma (apie 1.000.000) lit.) bus 
pavesta Baden-Pcvvelio žinion.

Baden-Powell’io kandidatūra iškelta į Nobelio 
taikos premijos laureatus.

Užpelnytas apdovanojimas. Jo Didinybė An
glijos karalius v Jurgis V suteikė Serui Robertui Ba* 
den-Poweliui Šv. Michaelio ir Šv. Jurgio ordenų 
D.džiuosius kryžius.

Latvijos skautai kviečia Lietuvos skautus da
lyvauti jų 11 tautiniame Jamboree, kuris į zyks š. m. 
liepos mėn. 18 — 27 d. jūros pakrašty, netoli Rygos.

Pagaliau Aliaskoje įkūrta eskimosų skautų dr-vė.
Kelionė į Švediją Š/edų skautai, švęsdami 

15-metines savo organizacijos sukaktuves, pereitų 
metų liepos mėn. 8—19 d suruošė tautinį Jamboree. 
Jame dalyvavo apie 4000 skautų; buvo svečių iš 15 
valstybių Atsilankė Švedijos sosto įpėdinis, Baden- 
PcvvJ.’is, žymūs pasaulio skautų veikėjai.

Lietuvą atstovavo: Vyriausias skautininkas Kai- 
matavičius, sktn. Šležas, Tamašauskas, Kazėnas, psktn. 

Einoris. Lapinskas. Lietuviai įteikė Brolijos auksinius 
ženkliukus ir juostas Baden-Pavveliui, kuris aplankė 
mūsų stovyklą, švedų skautų Šefui Abbe Lieberathui 
ir vyriausiam skautininkui.

Pakeliui į Švediją mūsų atstovai apsilankė pas 
Latvijos skautus, įteikė auksinį Brolijos ženklelį Lat
vijos akautų Šefui gen. Gopperiui, uždėjo vainiką 
ant žuvusių už Latvijos nepriklausomybę kapų. Ry
gos lietuvių skautų dr-vei už darbštumą ir lietuvybės 
platinimą sutektas garbės kaspinas prie vėliavos.

Į tarptautinj Skautų Biūrą įsiregistravo Kubos 
skautų asociacija su 3000 skautų ir Persijos su 2500 
skautų. Persų skautai įkurti Auklėjimo ministerijos 
iniciatyva ir valdžios globojami.

Iš skilčių gyvenimo.
Senas Lapinas.

Prie ugnelės.
Lapinų skiltis gudri.
Skilties būklėj sau gyvena, 
Krosnies žiemą nrkūrena ... 
Sakos, «malkų neturį* !

* *♦
Vargsta žmonės : ką darysi.
Šąla, kenčia — ne juokai !
— Iš bėdos negreit išlysi ...
Tie prakeikti pinigai . ..

* **
Bet atėjo linksma diena
Senas Lapinas gudrus .. .
Skelbia skilčiai jis naujieną: 
«Skautų Aidų» mums atsiųs.

* *♦
Lapinų skilčiai juokai.
Tai natfjiena !.. Tai naujiena ! . .
Šatam, vargstam čia kasdieną,
— Gal sušildys mus «Aidai» ? 1

* * *
O už sąvaitės ateina
Propagandai prisiųsti 
Dešimts pūdų «Skautų Aido*. 
Stebis Lapinai visi!

Lapinų skiltis gudri, 
Skilties būklėj sau gyvena, 
«Aidais» krosnį vis kūrena, 
Ir ... patenkinti visi.

Leidžia L S. B Vyr. Skautų Štabas.
Ats. Redaktorius — J. Merkis.
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RAD10! Į SKAUTŲ AIDO RADIO!

mu imiMi
„Skautų Aidas“ skelbia „Skautų Aido“ platinimo konkursą.

KONKURSO LAIMĖJIMAI —

3 DETEKTORINI Al RADIO APARATAIS
su pilnu įrengimu: (pirmos rūšies S. W. telefonais. 
100 mtr. antena, kristalu, perkūnsargiu nuo žaibo ap
sisaugoti, izoliacinėmis triubelėmis, įvadais ir t. t.) 
ir visais nurodymais, kaip jį pastatyti ir juo naudotis. 
Todėl, lai mėj ę detektorinį aparatą, ga
lės tiktai ištiesę atsiųstą anteną be jokią kitų išlaidų 
puikiai girdėti Kauną ir, jam neveikiant, 
keletą užsieninių stočių.

Konkurso sąlygos
yra aiškos ir visiems, tiek skautams tiek skautėms 
lengvai prieinamos.

Bendrosios sąlygos.
Konkurse dalyvauja dr-vės ir atskiros skiltys 

(neįeinančias į dr-ves) per savo štabų rinktus prenu
meratos rinkėjus, būtent: kiekviena dr-vė ar atskira 
skiltis turės agentą — rinkėją, kuris rinks «Sk. Aido* 
prenumeratas ir su koriuo «Sk. Aido* administracija 
konkurso reikalais palaikys tiesioginius ryšius. Tun
tai, kaipo atskiri vienetai, konkurse nedalyvauja.

Konkursas prasideda 1928 m. vasario 19 dieną 
ir baigiasi kovo mėn. 7 dieną.

Sąlygos pirmam detektoriui laimėti.
Dr-vės ar atskiros skilties rinkėjas surinkęs savo 

dr*vei ar atskirai skilčiai 20 «Skautų Aido* prenu
meratų pusmečiui ir pirmas išsiuntęs piaigus su «Sk. 
Aido* konkurso blanku gauna pirmą detektorinį 
aparatą, kuris tuoj ir bus pasiųstas ir palieka dr-vės 
ar atskiros skilties nuosavybe.

Pastaba: Kauno ir tolimiausių provincijų 
dr-vių ir atskirų skilčių šansai pirmam detekto
riui laimėti yra lygūs, nes bus įskaitoma kon
kurso blanko ir piniginės perlaidos ne gavimo 
data, bet vietinio pašto išsiuntimo antspaudo 
data.

Sąlygos antram detektoriui laimėti.
Antram detektoriui laimėti reikia surinkti ma

žiausia 20 prenumeratų. Bet laimėjimas atiteks tai 
dr-vei arba atskirai skilčiai, kuri iki kovo mėn. 7 
dienos daugiausiai surinks prenumeratų.

Pastaba I: Dr-vėms ar atskiroms skil
tims, išsiuntusioms 20 prenumeratų pirmam de

tektoriui laimėti, bet jo nelaimėjusioms, bus tuč 
tuojau apie tai raštu pranešta ir jie galės rinkti 
papildomas prenumeratas (iki kovo mėn. 7 die
nos) kad galėtų laimėti antrą detektorinį aparatą.

Pastaba II: Prisiuntusiems kartą pre
numeratų blanką (pav. vasario 27 dieną) dar 
gali iki kovo 7 d. savo surinktų prenumeratų 
blanką papildyti naujai surinktomis prenumera
tomis.

Sąlygos trečiam detektoriui laimėti.
Dalyvauja dr-vių ir atskirų skilčių rinkėjai, kurie 

yra surinkę savo dr-vei ar atskirai skilčiai ne mažiau 
2-jų prenumeratų. Rinkėjams laimėjimas skiriamas 
loterijos būdu ir detektorinis radio aparatas lieka 
jau laimėjusio asmens, o ne visos draugovės (kaip 
pirmoj ir antroj detektoriui laimėti sąlygoj), nuosavybė.

Pastaba: Pirmąjį detektorių laimėjusi 
dr-vė ar atskira skiltis antrojo detektoriaus lai
mėti negali, bet trečiame detektorių laimėjime 
laimėjusių dr vių ar atskirų skilčių rinkėjai da
lyvauja drauge su kitais rinkėjais.
Visais konkurso klausimais rašyti ir pinigus už 

surinktas prenumeratas siųsti, pažymint ant perlaidų 
ir vokų : «Skautų Aido* Radio konkursui, šiuo adresu:

Kaunas, Laisvės Alėja 20 nr.
I S k i r p t i iškirpti

„Skautų Aido“ Radio Konkursui.

................................. tunto .................................draugovės
(atskiros skilties) prenumeratų rinkėjas... ....................

(pavardė ir
....................... gyvenąs............................... .........................

vardas) (buto ar mokyklos adresas)
prašo «Skautų Aido* administracijos siųsti pusei
metų.......................  «Skautų Aido* Nr.'Nr. 1,2,3 ir 4.

(egzempl* skaič.)

(Parašas)........................................................

..................... , vasario mėn............d........................ vai. -
(išsiuntimo Isikas)

K. Narkevičiaus ir V. Atkočiūno spaustuvė Kaune, Maironio g-vė 14, Telef, 13*35. Karo cenzūros leista.
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r Telefonas 133.

Prašome įsitikinti — neapsi Kilsite!

| perka skautiškus
Į įrankius, medžiagą
ę prieinamiausiomis ir
IĮ pigiausiomis kaino- 

mis tik

£• NAUJIENA!

Jai Išėjo iš spaudos:
1) prof. M. Biržiškos, Iš Ado

mo Mickevičiaus raštų, 287 
psl. iliustruota . . . . . .7.50

2) prof. M. Biržiškos, Duonelai-
čio gyvenimas ir raštai, 216 
psl. iliustruota....................... 6.50

3) A. Vienuolio, Raštai, IV kny
ga. 208 psl.............................. 7.50

5) J Rusecko, Vaikų džiaugsmai.
Scenos vaizdeliai 55 psl. . . 1 —

si

Reikalaukite 
visuose knygynuose ir pas leidėją— 
„VAIRO“ B-VĖS KNYGYNAS 
Kaunas, Laisvės alėja 48.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Į Didžiausia radio prekyba :
♦ ♦

Inž. ♦

. FIHIISI
ir Ko. ♦

J Kaunas, Laisvės ai. 80. Tel. 23-74. J
♦ Siūlo radio aparatus ir jų ♦ 
T dalis įvairiausių fabrikų. a

Visus išdirbinius

♦ IDEIl M|; llllltl „EKIU“ $
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t

ša!
Kiekvienas skautas gali gerai susipažinti jgT. 
i su tikruoju skautų veikimu ir vaidme- į 

niu valstybės bei visuomenės gy- j 
venime iš naujos knygelės ■ j j S 

| į P. Jurgelevičiaus U g 
I Skaniu tJimlms Tovynoi f 
5§! Kaina 2 litu. : 1 ®
Si Skautams, perkant per «Skautų Aide* admi- ®' 

nistraciją, (su persiuntimu)—tiktai 1 lt. 50 et. Įgt

Pareikalavus katalogai siunčiami veltui

Sandėly visados didelis pasirinkimas visų 
mokslo šakų knygų. Nuolat ir tiesioginiai 
gaunama knygos iš S. S S. R.. Berlyno, 
Paryžiaus ir kitų didžiųjų centrų. Suda

romos ir papildomos bibliotekos.

ooooooooooooooooooo
Knygų leidimo ir sandėlio B-vė O

! LITERATŪRA 8

19



a? tw
LTSR Valst. Resp. Biblioteka

PHILIPS 1^9 IILkI 9^iJ
radio lemputėmis.

TAIP PAT GALIMA GAUTI:

jRadio garso padidintojai i Reitai-ukite 
Radio aparatai Į visur ir pas atstovą 
Detektoriai | 
Ausinės i Prezidento g-vė 2.

Telef. 7-20. —• Telef. 7-20.

Didžiausias pasirinkimas
--------- Lietuvoje--------

HoidqIq Ii plešiaiiili
--------- REIKMENIŲ.----------

■ i * » ■ ♦

Be to, parduodami naujausios 
ir tobuliausios konstrukcijos 

firmos

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦e
t Nepamirškite! :
♦ LAIKU ĮSIGYTI ♦

T Lietuvos Raudonojo Kryžiaus TJ XII Loterijos bilietų J
♦ IV klasės lošimui ♦
+ kurie bus

♦ 1928 m. kovo m. 3 d. ♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦e

rašomosios mažinžlės „flDIiER
Br. VICHMANŲ,

Kauno skyrius, 
Laisvės alėja 46. Talei. 17-20.

®©®©®©©©©®©®©@©®®®©®
Išėjo visiems skautams svarbi knyga g 

<s SKAUTYSTĖ. f 
© Parašyta P. Jurgelevičiaus. Vadovėlis © 
f jaunuomenei auklėti pagal gen. R Baden- @

Powell’io sistena. Gražiai išleista. 271 @ 
pusi. Kaina tik 7 lit. Skautams per drau- @ 

@goves dau užsisakant 25 nuoš. nuolaidos.
Skautai, jei norite geriau pažinti savo 
idėją, visi privalote jsigyti tą knygą. Jau- JSJ 

@ . nuoliai, norj susipažinti su rimčiausia ir © 
@ daugiausia išsiplatinusia auklėjimo sistema @

— perskaitykite tą knygą! @
® Aušros knygynas. Kaunas, Laisvės ai. 52. jg

®©©©©@©©©@©©©@©®©©®®
K. Narkevičiaus ir V. Atkočiūno spaustuvė Kaune, Miiroaio g-vė 14. Telef. 13-35. Karo cenzūros leista.

® -35i
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