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Musų leidiniai.
Lietuvos ateitis. P. Jurgelevičius. Lietuvos 

skautams remti Draugijos leidinys. 31 pusi. Kau
nas 1925 met. Kaina nepažymėta.

Gaila, kad taip vėlai tenka kalbėti apie šią 
knygutę, tačiau, praeiti tylomis, netarus nė žodžio 
apie skautišką leidinėlį — būtų nuodėmė. Iš viso 
skautiškos literatūros*mes turim maža ir sakykim, 
mažiau ar daugiau ji liestų pačią skautybę, vis tik 
turim ja susidomėti, ją skaityti ir net platinti.

Prieš akis štai P. JugeleviČiaus „Lietuvos Atei
tis“. Tiesa, šiame leidinėly jaučiama truputį auto
riaus tendencijos prie jūrų skautų; sakysim, jeigu 
ši knygutė išleista tiesioginiam tikslui ■— skautų 
organizacijos propagandai, tai visai ne vietoj — iš 
kažin kur ištraukta, ir Dievas žin kam reikalinga— 
jūrų skautų laipsnių programa. Bet tiek to; čia 
smulkmena, ir esminės klaidos nedaro.

Knygutės uždavinys—atskleisti p. skaitytojams, 
visuo menei skautybės lapus ir parodyti, supažin
dinti, kas juose yra parašyta.

Daug kalbama apie šių laikų auklėjimą; jau
nuomenė auklėjimo pramonėmis yra daugiau demo
ralizuojama, negu auklėjama. Tautės ir valstybės 
pagrindas — sveikai išauklėta karta, jos piliečiai. 
Prie šio auklėjimo prisideda praktiškojo auklėjimo 
sistema — skautybė.

Pagaliau, santykiai mokyklos ir jaunuomenės. 
Skautų or-ja papildo mokyklos auklėjimą. Pasitai
ko, kad mokykla būna labai šiauri su savo auklė
tiniais ir net nutolsta nuo gyvenimo reikalavimų ir 
pedagoginių taisyklių. Skautybė viską veda har
monijom

Štai pagrindinės šios knygutės mintys.
Aišku, negali būti nė kalbos, — knygutė yra 

skaitytina lygiai, kaip visuomenės, skautų. Skautų 
pareiga būtų paskleisti ją plačiai visuomenėje.

Leidinėly yra keturi paveikslai iš jūrų skautų 
gyvenimo. Ig. Tm.

Ugniakuras, šapirografuotas Panevėžio skau
tų vyčių laikraštis. 5 Nr. Eina 3-čius metus. Šva
riai išleistas. Gausiai ir gražiai iliustruotas. Tiek 
de) išviršinio laikraščio pavidalo. Turinys gi labai 
vienodas. Vertimai. Straipsniai. Vertimai ir vėl 
straipsniai. Beletristikos, korespondencijų, juokų — 
žodžiu, šiaip gyvesnių dalykėlių visai nėra. Jų reikš
mės, matyt, visai nesuprantama. Atmetus, kaip jau 
minėjau, įdomias ir gražias iliustracijas, leidinį ga
lima būtų pavadinti: „Panevėžio skautų vyčių vy
riausybės žinios tikrai: gausiai tiekama oficia

liųjų žinių, gerų instrukcijų ir informacijų (daugiau
siai iš vertimų), bet... ir tiek. Nepavyzdžiu tiems, 
kurie „šildasi“ prie Panevėžio skautų vyčių „Ug
niakuro“! S. M.

Skautų-čių uniforma. Psk. Saulius. 1927 
mt. Išleido Vytauto dr; Vėlęrų skiltis Šiauliuose. 
Nedidelio formato; 30 pusk; šapirografuotas.

Kalbėdami kokia yra skautų uniforma, turime, 
pirmiausia aptarti, kas yra skautų uniforma, ku
riems galams ji dėvėtina ir pagaliau, jos reikšmę. 
To, sakysiu, svarbiausio „cimuso“ šiame leidinėly 
visai nėra.

Leidinėlio turinys — perspausdinta skautų-čių 
uniforma aprašymai iš „Skauto“ ir „Skautų Aido“ 
Nr.Nr. Nubraižyta ir. 14 piešinėlių. Skautų unifor
mos piešiniai kopijuoti iš amerikoniškų leidinių ir 
sudaro didelio disonanso palyginus su mūsų uni
forma (10 pusi.).

Tikra nesąmonė 30 puslapy. Kairėje yra nu
paišytas amerikonų skautas su “galifė“ ir parašyta 
— skautas iškilon. Niekur nesu matęs Lietuvoje 
šitaip vilkusio (ilgom kelnėm) skauto žygiojančio 
iškilon. Gal būt ir pasitaikė autoriui matyt toks 
fenomenas, bet tai dar ne pavyzdys, kad galima 
būtų jis šitaip „gerbti“. Reikią manyti, kad auto
rius, ne amerikonams, bet lietuviams skautams 
rašė šią uniformą, o todėl ir piešiniai reikėjo tai
kinti tinkamai. Be to, reikia pasakyti, kad jau ir 
patys amerikonai skautai Kanderstego suvažiavime 
pasižadėjo dėvėti trumpas kelnaites, ko iki šiol ne
buvo darę.

Šiaip leidinėlis įvairiai išleistas, išskaitomas, ir 
nežiūrint pastebėtų netobulumų (jos pašalinamos), 
daro gero įspūdžio. Leidinys, kuriam būtų aprašo
ma skautų-čių uniforma yra labai pageidautinas ir 
autoriui vertėtų susimąstyti ir, papildžius, išleisti 
spausdintos uniformos rankvedėlį- Apie uniformą 
jokių leidinių iki šiol neturėjome ir todėl šis pir
mas žingsnis yra sveikintinas. Ig. Tm.

Lapinų „Ola“, (uola) Viekšnių Vidur, moky
klos skautų- neperiodinis šapiografuotas laikraštėlis. 
3 N r. balandžio mėn. 7 d. Neblogai išleistas, tik 
kiek nerūpestingai. Pasitaiko „Olų“ — net ir pa
čiame pavadinime, šiaip laikraštėlis nieko sau: yra 
ir straipsnelių, apysakėlių, juokų; nemaža vietos 
užima gal kiek silpnokos eilutės.;. Bet galima tikė
tis, kad su laiku laikraštėlis sutvirtės, padidės, pa
sidarys įvairesnis. Geros kloties broliams viekšnie- 
čiams! K.

N a u j ena! ■ . ............. —— ' —
Jau išėjo visiems skautams svarbi knyga

Ska U tystė.
Parašyta P. Jurgelevičiaus. Vadovėlis jaunuomenei auklėti pagal gen. R. Ba- 
den-Powell‘io sistema. Gražiai išleista. 271 pusi. Kaina tik 7 lit. Skautams 
per draugoves daug užsisakant 25 nuoŠ. nuolaidas. Skautai, 
jei norite geriau pažinti savo idėją, visi privalote įsigyti tą knygą. Jaunuoliai, 
norį susipažinti su rimčiausia ir daugiausia išsiplatinusia auklėjimo sistema —- 

perskaitykite tą knygą!
Aušros knygynas. Kaunas, Laisvės Al. 52 Nr. ______ Į. .. .......... .... —1,1 1 ' ' . 1 Naujena!
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5 NR. GEGUŽĖS 1927 (V) M.

Miško paslaptis.
Lapinas.

Viskas atsitiko gegužės vidury. Šeštadienio va
kare, pasiėmęs dvišaką lazdą ir fotogn aparatą, įsi
rengiau „medžioklėn“.

Ilgai klampojau paupiais, lankais, pelkėmis ieš
kodamas laukinių ančių, gandrų, na, pagaliau, kad 
nors ir... varlių. Bet veltui. Visas triūsas ir noras 
ką nors „nušauti“ savo fotografijų kolekcijai virto 
niekais. Nusivylęs, išvargęs ir apsiblausęs (tariausi 
su aparatu ne 
tiek tenuvei
ksiąs) nutariau 
vistik spustelti 
savo kojas miš
kan — pažiūrėti 
kas dedasi tenai 
ir kaip atgija 
girios gamta.

L.[S. B. Vyriausias Skautą Stabas (1925-1927 m.).
Iš kairės j deši'nę, stovirJSktn. P. Kazėnas (ūkio d.), pasktn. A. Vanagas (skt. vyčių sk.), vyr. skiltn. Alg. 
Jakševičijs („Sk. / id.“ redakt.), vyr. skilt. J. Danisevičius („Sk. Aido“ administr.), Šktn. V. Baniulis (Mokslo 
dl.); sėdi iš kairės į deš.: P. Šležas (V. Št. adjutantas ir Bendroji d.), p. Žmuidinavičius (Kauno tuntu.), 
Vyr. Sktn. maj. Kalmatavičius (Vyr. Št. Viršininkas), pask. A. Adomaitytė (Vilkiukų—pam. skyr.), Sktn. P. La
banauskas (Jūrų Sk. skyr.), priešaky sėdi iš kair. į deš.: Sktn. V. Čečeta (Sk.—Vyčių ir užsienių skyrius) ir 

Sktn. Ig. Tamošauskas (Sp. is dor. Skyr. „Sk. Aido“ redaktorius).
Fotografijoj nėra: Skaučių skyriaus vadės M. Milvydaitės ir J. Merkio („Sk. Aido“ redaktoriaus).

dariau.
Didelis rau

donas kamuolys 
jau senai pasi
nėrė už akira 
čio, ir miške pa
sidarė visai tam
su. Valandų ro
dyklę ginėsi de
šimtąją. Buvau 
besukąs į na
mus, kaip, stai
ga, nugirdau ka
žin kokius kei
stus balsus, lyg 
panašius į dide
lio paukščių bū
rio čfauškimą. 
Netrukus, tolu
moje tarp medžių švystelėjo maža ugnelė.

— Kas gi ten? — pamaniau sau. Blykstelėjusi 
soj ugnelė sukūrė many norą žūt-būt ištirti

Slėgėjas skaityti nuotykių romanus, 
mėgstu pačiam tikrenybėje juos

patirti ir pergyventi. Todėl šią progą norėjau būt? 
nai išnauduoti.

Atsiguliau ant pilvo ir visom keturiom ėmiau 
šliaužti prie ugnelės.

Netrukus sudrėkusiais drabužiais ir prilipusiais 
prie kūno marškiniais gulėjau, prisidengęs maža 
eglute, prieš didelį laužą. Keli žingsniai į de
šinę stovėjo palapinė.

Vaizdas, ku
rio aš dabar bu
vau liudininkas, 
begalo mane 
stebino. Pasi
rodo — vienos 
dr-vės „Viever
siai“, šiąnakt 
sugalvojo ke
liauti iškilon. Ir 
štai dabar, visi 
aplink laužą pri
tūpę, savo šūkį 
pamėgdži oda- 
mi, giedojo vie
versių dainą.

— Koks aš 
kvailas, —tariau 
sau, išsiaiškinęs 
dalyką.

Dar jokin- 
giau atrodė jų 
pozos. Vienas, 
akis pamerkęs, 
galvą atlošęs ir 
plačiai išsižiojęs 
(tikrai bulbę iš 
kartų prarytų), 
rimtai, atsidė

jęs vedė giesmę, o kiti, panašiose pozose jam pritarė.
Dingtelėjo mintis nutraukti šį vaizdą. Nustačiau 

aparatą. Blykstelėjo magnis ir... „vieversiai“ su
kruto, „suplasnojo* ir suriko. Už minutės mane su
čiupo... o vėliau mane pasodino kartu prie laužo 
bulbių kepti. £^£7*7’71
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2 SKAUTŲ AIDAS

— Kokiais galais jūs čia atsidūrėt? — klausiu 
jų. Dabar dar taip šalta ir drėgna.

Visi gardžiai nusijokė iš manęs.
— Ar nežinai, — tarė vyresnysis, — kad gegužy 

visi skautai ruošiasi jau į iškilas, į stovyklas. O 
mes, „vieversiai“, visados pirmi sveikinam pava
sarį ir į esame iškilų prajovais. Ryt pas mus ateina 
gyventi ir kiti draugai, o birželio pabaigoj važiuo
sime visi kartu įįLietuvos stovyklą Kaune.

Mėnulis jau senai patekėjo, — laikas buvo 
gulti, o mes dar tebesilinksminom prie laužo, dai
navom, pasakojom baisius nuotykius, spėjom mįslės, 
juokėmės iki pasiutimo ir šūkąvom visa gerkle.

Rytą metą, grįžęs namo, aš įdėjau šių metų 
paukščių kolekcijon pirmąją nusisekusią ir įdomią 
fotografiją — „pirmuosius vieversius“.

Visi į stovyklą!

S t o v
Skautų draugovė būtų labai menka, jeigu bent 

retkarčiais, vasarą nepagyventų kiek stovykloje. Ir 
šiaip kiekvieną sekmadienį bei šventadienį nuo visų 
kitų darbų laisvi skautai, pasiėmę su savim reika
lingiausių prietaisų ir maisto, žygiuoja iš tvankiųjų 
miesto sienų laukan ar miškan. Ten, gamtos skrai
ste, rūpestingai semia iš to gausaus sveikatos šal
tinio (tyras sveikas oras, judrumas) sau stiprybės 
kūnui ir blaivina dvasią, mokindamėsi naudingojo 
savarankiško gyvenimo. Ne veltui ir visi gydytojai 
taip stropiai reikalauja iš visų sveikųjų ir nesvei
kųjų vykinti jų nurodymus — saulė ir orasl ir nau
dotis šios įtakos reiškiniais (geras apetitas, miegas, 
energija). Be to, ir visa skautiškoji praktika vyksta 
tiktai — lauke, bet ne kambariuose ar mokyklos 
klasėse. Bendrai, vispusiškas skauto užsigrūdinimas 
rimtai vyksta daugiausiai tyrame ore, po dangaus 
skliautu. Tikrasis skautas, kaip paukštis, negali gy
venti be oro ir be gamtos.

Nežiūrint į tai, ar sakytoji iškila tęsis tiktai 
keletą valandų, dienų arba savaičių, ar tai būtų 
stovykla, nuskirtoji vienoje vietoje ar kasdieną kil
nojamoji — kiekvienu atveju turi būti iš anksto 
nustatytas planas, dienotvarkė, kurios reikia griežtai 
laikytis. Tik tuo būdu sutvarkytoji iškila arba gy
venimas stovykloje būna linksmas, malonus ir nau
dingas, ypač proto ir dvasios atžvilgiu.

Tai panagrinėsiu kiek plačiau.
Nežiūrint iškilos dalyvių skaičiaus, pastarie

siems visiems privalo vadovauti vienas asmuo 
(skilčiai — skiltininkas, draugovei — draugininkas), 
kurio visi turi aklai klausytis. Jis ir planą iškilai 
(stovyklai) nustato. Mažiausia 24 valandas prieš 
išvykstant iškilon jis sušaukia visus skilties (drau
govės) narius ir duoda jiems atatinkamus įsakymus: 
kiekvienam skiria įvairias pareigas, duoda nurody
mų del darbo, kokio kam tenka, nurodo kiek ir 
kurio maisto, šiaip daiktų ar prietaisų pasiimti su 
savim, kuriuos rūbus pasiimti, nurodo stovyklos ir 
sueigos vietą, laiką ir kelius, paaiškindamas tai 
visa iš žemėlapio. Po to nuskiria busimosios suei
gos (susirinkimo) vietą, valandą.

Be to, jeigu stovyklai nuskirtoji vieta (jos apy
linkės) dar nėra tiksliai ištirta *), tai skiltininkas 
(dr-kasj skiria 1 — 2 žmones (draugovė — skiltį) į

•) Dažnai lankomos vietos lankyti neįdomu ir nenau
dinga — skautai turi ko — didesnį, savo tėvynės plotą iš- 
rti savo kojomis, akimis ir ausimis.

Petras Jurgelevičius.

y k 1 a.
avangardą arba žvalgybą: duoda žemėlapį su pa
skirtos stovyklai vietos pažymėjimu, nurodo vyk
stančių žmonių skaičių, stovyklai reikalingus daik
tus spėjamą skilties (dr vės) atvykimo valandą ir 
įsako jiems išvykti 2 valandom anksčiau prieš skil
čiai išvykstant.

Tuo būdu iškilos dienotvarkė vyksta sakytąja 
tvarka, o nuskirtųjų žvalgų pareiga bus: patiems 
tiksliai sužinoti ar parinktoji vieta visai atatinka 
stovyklai ir jos reikalavimams; jei ne — tai jie turi 
surasti netoliese tinkamesnę, geresnę vietą ir tai 
pranešti skiltininkui.

Jei stovyklai vieta tiksliai nenuskirta, tai pa
starąją pasirenkant reikalinga laikytis šių taisyklių:

1. Reikalinga gauti pasirinktojo žemės sklypo 
savininko leidimas stovyklai surengti; pastaroji ne
privalo daryti žalos arba nuostolių ūkininkui.

2) Stovyklai geriausia tinka miško pakraštis, 
paupis, pajūris ir panašios vietos, tik ne pievos.

3) Pageidaujama, kad stovyklai pasirinktoji 
vieta būtų nuolaidumoje.

4) Atstumas nuo stovyklos ligi gyvenamųjų 
vietų bei kelių turėtų būti tokis, kad pašaliniai 
žmonės nekliudytų stovyklos gyvenimui ir jos tvar
kai; bet visgi pageidaujama turėti ryšiu su paštu, 
gydytoju, vaistine ir pan.

5) Gera vieta yra smiltynas, kadangi jis yra 
sausas, neužlaiko drėgmės (del šios priežasties rei
kia vengti pievų, nors jos ir atrodytų sausiausios).

6) Stovykla turi būti visa kuogeriau saulės ap
šviesta. Stovyklai tuo atžvilgiu rinkti vieta geriau
sia pietų pusėje, bet niekuomet šiaurės pusėje.

7) Stovykla turi būti atidengta, betgi nuo vėjų 
paslėpta; reikalinga vengti slėnių ir tarpkalnių.

8) Prie stovyklos turi būti šaltin-s, šulnis gero 
vandens, kad jo visiems užtektų.

9) Stovykla pageidaujama piie jūros ar prie 
upės ar upelio (jūros skautai!), betgi tuo atveju 
krantas reikalinga atatinkamai parengti.

10) Netoliese stovyklos turi būti užtektina mal
kų (kuro) atsarga; taipogi neprivalo pritrūkti ir me
džiagos palapinėms ir k. k. statyti.

Pasiųstieji žvalgai privalo atkreipti dėmesį į 
šiuos stovyklos reikalavimus.

Suradę ir ištyrę potogią bei šioms sąlygoms 
atatinkamą vietą stovyklai, žvalgai padaro nuotrau
ką (kroki) sakytosios vietos ir apylinkės: nuotrau
koje pažymi stovyklai nužiūrėtąją vietą kelius, takus,
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šaltinį, mišką, ir t. t. Jei žvalgų esama dviejų, tai 
vienas pasilieka vietoje, o antras stačiai vyksta į 
arčiausiąjį į stovyklą kelią, kuriuo atvyks skiltis ar 
draugovė, ir laukia pastarosios.

Ir štai ji pagaliau atvyko. Stovyklos vadovas, 
radęs nužiūrėtąją vietą esant tinkama stovyklai, iš
rikiuoja savo skautus ir duoda įsakymus bei kitus 
reikalingus nurodymus del stovyklos suskirstymo ir 
sutvarkymo. Sakysime, stovykla rengiama kelioms 
dienoms. Nurodytoje vietoje skautai tvarkingai su
deda nuosavius daiktus ir, suskirstyti grupėmis, ra
miai, drausmingai ir stropiai dirba nurodytus dar
bus būtent: 1) vieni stato palapines, 2) kiti, jei pa
lapinių kiek pritrūksta, greta pastarųjų stato lapi
nes (iš šakų), 3) treti padeda pirmiesiems ir antrie
siems, patiekdami reikalingos palapinėms bei lapi
nėms medžiagos, 4) paskirti virėjai, ištyrę vėjo, 
krypsnį, tam tikroje vietoje, kiek toliau nuo sto

vyklos, stato virtuvę, 5) kiti vėl renka ir parengia 
kurą, 6) keletas skautų parengia — taisoz šaltinį ar
ba kasa šulinį (jei vandens nesama arti) arba fil
truoja Vandenį, 7) keletas paruošia — nuvalo upės 
ar upelio krantą, 8) pagaliau, dirbdina matrasus, 
lovas, žvakides, žibintus ir kitus daiktus, reikalin
gus ir naudingus stovyklos gyvenime. Keletas (drau
govės stovykloje) skautų stovi sargyboje; jie pa
mainomi kas dvi valandi, saugo visą (draugovės, 
skilties) turtą, skautų daiktus ir neleidžia nepagei
daujamiems, pašaliniams žmonėms kliudyti skautų 
darbui.

Visus darbus, kaip ir užsiėmimus, stovykloje 
prižiūri stovyklos vadovas; jis prižiūri, kad. stovyk
los parengimas būtų užbaigtas ligi saulėleidžio, nes 
gal būt jau greit reikės ruoštis nakvynei. Tačiau 
kur-kur, bet jau stovykloje jaunuoliai visad stropiai 
ir noromis vykiną savo uždavinį.

v Kazys Inliūra*MANO SMUIKININKAS.
Tai buvo lygiai prieš 15 metų. Buvau ką tik 

pradėjęs žilti. Be galo mylėjai! vikrius ir sumislius 
vaikus. Tiesiai prieš mano butą stovėjo medinis 
pradžios mokyklos namas. Perstogių metu maži 
nenuoramos klykdavo, plyšaudavo ir šūkaudavo^— 
net pyktis ėmė, kad trukdo dirbti, tačiau, kartu ir 
pavydėdavau jiems, kad jie mur
zini, nuskurę, margai lopytais čiup- 
liais apdarėliais taip linksmai gali 
šūkaut ir turi tokias aiklias ko
jas, kad net gatvė dundėdama 
skirias, o sukeltos dulkės čiūkšteli 
su vėju vidun pro mano atdarus 
langus.

Niekur nebeišeinu — rašau ir 
rašau — mat, šį mėnesį noriu 
baigti jaunųjų dienų romaną.

Kasdien popietuve lygiai tuo 
pat metu pasigirsta mūsų nuoša
lioj priemiesčio gatvėj tvirti, smul
kūs žingsniai; kasdien aš pakeliu 
galvą nuo knygų ir kasdien ma
tau tą patį berniuką. Saulės nu
degintas, juodais tirštais garbano
tais plaukais, žvalus ir drąsus, 
kaip velniūkštis, jis skuba iš 
miesto. Jis eina į gretimą sukry- 
pusį, medinį nameli. Kas jis ir ką 
jis veikia? Jo niekad nematau 
gatvėj su mokyklos vaikais ir at
rodo jis lyg būtų užaugęs, lyg jo 
nebežavėtų tas knitąs skystager- 
klių klyksmas...

Priėjau prie atdaro lango ir 
stoviu. Stoviu ir laukiu to nuo
stabaus berniuko. Štai jis suka 
pro bažnyčią, štai jau šiapus bažnyčios. Jo kepurė 
parankėn pasprausta, visas apdulkėjęs ir sušilęs.

— Iš kur taip skubinies, mielas vyruti? — pra
kalbinau.

Jis, lyg sugautas, sustojo ir ieško, kas jį pra
kalbino. Pamatė, ir lengvas šypsulys sudrumstė jo 
nudegintą, įkaitusį veideli.

— Iš darbo, pone...
— Ką gi taip dirbi?
Jis prisiartino prie darželio tvoros, pasirėmė, 

nuleido galvą ir tyli.

„Tegyvuoja pavasaris!“ 
Iš Mariampolės stovyklos.

—- Kasdieną tų grįžti vis tuo pačiu metu.
— Neįdomus mano darbas, pone. Aš mesiu jį, 

tikrai mesiu! Geriau būt pusalkiam, bet tik dirbti 
tą, ko nori!

Ta sąmoninga poauglio ištara labai mane nu
stebino. Įsikviečiau jį vidun ir paprašiau sėstis už 

apkrauto stalo. Dar labiau nuste
bau, kad berniuko esama iš tų, 
kuriems naudotis šakutėmis ir su 
vyresniais mandagiai sėdėti yra 
daugiau negu įgimta.

— Na, tai kodėl nenori man 
pasakyti, kur dirbi. Ar gi tai 
slapta?

— Ne, ne... Tik man gėda- 
kadaš užsiimu tuo, ko taip neken
čiau ir nekenčiu. Aš nešioju lai
kraščius; kasdieną nešioju turtin
giems dienraščius, net dar blo
giau, dar blogiau, — kartais esu 
prispirtas bėgioti didžiose gat\ėse 
ir dalinėti skrajukes. Ak, pone, 
sakau: aš mesiu tą, mesiu!...

— Tu neturi tėvų?
— Ne... Motiną dar atmenu, 

tėvo gi - ne. Motina vienoj kryž
kelėj laikė mažą smuklę, bet už, 
tiko gaisras ir... ir susigraužus 
motina mirė. Štai del to aš turė
jau patekti į miestą; čia gavau 
mažą vienalangę kamaraitę ir 
gyvenu.

— Kiek tau metų?
— Vienuolikti eina.
— Ar senai gyveni šiame 

mieste?
— Jau bus ketvirta vasara.
— O daug užsidirbi?
— Pragyventi pakanka..
— Taip, taip... O mokyklą jau pabaigei?
Jis pažiūrėjo man stačiai į akis ir neigiamai 

nusišypsojo..
— Gal norit iš manęs pasijuokti... Juk aš daž

nai net ištisą dieną turiu bėgioti. Dabar, štai, grįžtu, 
prasivirsiu šio to pietums, ir vėl turiu skubėti į 
miestą. Bet aš moku. Aš vienas pats pramokau ra
šyti, skaityti ir skaičiuoti gal neblogiau už tuos,
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kurie gerai baigia mokyklą. Ir aš vis dar tebesi
mokau, kur tik nugriebdamas, ir mokysiuos.

Aš jam aprodžiau savo didžiulį knygyną nuo
šaliam apytamsiam kambarėly ir paklausiau:

— O rašytoju būt norėtum?
— Ne! — tvirtai atsakė—: Tai būtų per sunki 

našta. Dienų dienas sėdėti troškiuose kambariuose, 
kaip tamsta kad sėdi, ir tik kada-ne kada pakelti 
nuo knygų galvą? Ne, ne... Aš taip sau dažnai 
pamąstau, kad mano vieta visai kitur. Juk ore karš
tis svilina visą kūną, vėjas rodos perpūs kiaurai, o 
dulkės, gelsvos smėlo dulkės, žarsto nudegintą veidą. 
Gi už miesto! Ak! už miesto — žalios bekraštės 
lygumos, ūksmingos girios ir saulė, karšta deginanti 
saulė?..

— Bet tau, dienraščių nešiotojui, juk netenka 
išsprukti?

— Išsprunku, išsprunku! Mane erzina tas nuo
bodus murzių klyksmas. Darbus pabaigęs, aš sprun
ku toli toli už miesto, vienas, pats vienas, pasike- 
pinti nuogas saulės maudyklėse, pasivartyti kūlio ir 
lyg voveraitė palipinėti medžių viršūnėse. Matot, 
kaip saulė man gera. Nudegino ji visą — ir rankas, 
ir blauzdas, ir krūtinę — nudegino* užgrūdino, ir aš 
nebe vaikas, aš jau didelis. Aš nekenčiu vaikų! Aš 
mesiu šį darbą ir ieškosiu sau kito, vyriškesnio, kad 
ir sunkaus, kad ir prakaito darbo, bet pelningo. 
Turiu gi pastatyti ant savo!

— Tai kuo gi norėtumei būti?
— Artistu.
— Artistu... — per mano veidą perbėgo keista 

mintis. Prieš mane stovėjo saulės nudegintas, žiban
čių akių mažas didžiasielis. Gražus, žavingas didžia- 
sielis.

— Tik ne dainininku, — tęsia jis, — : ir ne 
dramos, ne kino... O tai perdaug kančių, tai per
karti dalis. Aš būsiu smuikininkas, gabus ir pirma
eilis smuikininkas. Aš mesiu, mesiu’tuos dienraš
čius, gausiu pelningą, vyrišką darbą, užsikalsiu pi 
nigų ir imsiu mokytis.

— Tu, mano artiste, mano jaunas, gražus smui
kininke!.. Na, o smuikuoti moki?

— Taip, seniau mokėjau. Seniau turėjau mažą, 
seną smuiką, bet jis sutirpo smuklės liepsnose... 
Kaip buvo gera grot! Ir dabar štai bijau, kad mano 
liauni pirštai be smuiko sugrubs, atpras, ir todėl 
noriu greičiau, greičiau mest tuos laikraščius!..

Ir jis, kaip didelis, ištiesė man ranką atsisvei
kinti.

— Kuo vardu esi?
— Ignas, — atsakė įvirtai, ir užtrenkė duris, 

kaip didelis, visai kaip didelis.
Jį nusekiau lig pat sukrypusių namelių ir pa

laukiau, kol užsidarys durys. Paėmiau plunksną ir 
buvau betesiąs romaną, bet negaliu. Vaizduotėj vis 
tie maži, sukrypę nameliai, vienalangė drėgna ka
maraitė ir žavingas berniukas, jaunas genijus, kurs, 
išskėtęs sparnus, rymo virš viso mūsų miesto, visos 
šalies, spindėdamas kaip sidabrinis.

Ak, tas kasdienis būvis, svetimi reikalai ir žy
giai visai svetimiems, maži, smulkūs, slėgią žygiai, 
o krūtinėj — liepsnų liepsna, didi širdis. Paimti 
Igną į savo namus — juk esu vienas — paimti jį 
augintiniu ir leisti į mokslus. Taip, taip! Už savai
tės Igno vardadienis, už savaitės jo gyvenime turi 
įvykt nors maža, nors smulkutė permaina!

Nutariau ir išėjau pirkt smuiko.

Ir pamilau tą vargų, svetimą berniuką. Ne, ne! 
Jis man jau savas. Jis man lyg tikrasis sūnus, 
lyg jaunis brolis. Kasdieną lanko jis mane, kasdieną 

kalbuos kaip su dideliu ir jaučiu, kad mano tylūs, 
vienatvės kambariai prisipildo svaiginamo džiaugsmo. 
Ignas — geras, gražutis ir meilus, Ignas — žvalus 
ir pasitikįs — tikras vyras. Ir jaučiu, kaip mane su 
tuo kūdikiu jungia kasdien vis tvirtesni ir artimesni 
ryšiai. Jis — skaidrus mano vienatvės prietelis, jis 
turi būt tikras mano prietelis, turi prasivert nuosta
bus mažojo talentas!

Pažįstamą dailininką prašiau paskubom nuta
pyti jo portretą. Štai jau baigtas. Iš blankios sienos 
žiūri tamsios mano smuikininko akys. Jo akys ža
vios, kaip mergaitės, o tiršti garbanoti, ant kaktos 
uždribę juodi plaukai daro jo veide nežemišką iš
raišką. Nors niekad nemačiau jo valdant smuiką, 
bet tikiu, širdingai tikiu, kad Ignas tikrai gabus 
vaikas.

Ryt jo vardinės. Iš žinomo smuikininko nupir
kau seną, koncertinį smuiką, užmokėjau didžiausius 
pinigus, bet nesigailiu, nė kiek nesigailiu. Argi 
būtų galima ko nors gailėtis tam mažam, šnekiam 
draugui? Juk jis, lyg įsikūnijusi svaja, skraido šioj 
kasdienybėj, pilkoj smulkių reikalų kasdienybėj, 
skraido po saulėtas lankas ir gaudo drugius, taip 
pat baltus, kaip ir jo spinduliuojanti siela. Jis ėmė 
vadint mane dėde, geru ir meiliu dėde, o aš ji taip 
pamilau ir norėčiau kartoti.

— Mano geras, meilus kūdiki!
Ryt jo vardinės’
Nežiniom, naktį nusiunčiau smuiką su rašteliu 

ir mąstau, koks bus vaikučio jausmas, kai, pabudęs 
troškiame vienalangy kambarėly, prie lovelės — 
mažos, vargiai paklotos lovelės — ras baltų rožių 
ir seną, meiliabalsį smuiką. Mąsčiau atsiguldamas — 
atsiguldamas šypsojau, mąsčiau atsikeldamas — ir 
aisikeldamas šypsojau.

Ir sapnavau, kad Ignas štai užaugęs, Ignas — 
didelis, lieknas, gražus juodakys — surengė savo 
pirmą korcertą, savo debiutą. Didžiulis teatras per
pildytas muzikų, dailininkų, poetų ir moterų, gra
žių, brangiai apsivilkusių moterų. Uždanga pakyla,, 
ir išvystu Igną. Jis gražus kaip angelas stovi sau
lingoj aureolėj ir smuikuoja. Vos girdimas stygų 
verksmas pripildo erdvią, svajojančią salę. Bet štai 
stygos ima skuste skustis — ir iš smuikos pradeda 
lašėti kraujas, raudonas žmogaus kraujas. Tuo tar
pu rūkuose pasirodo baltas angelas, nešinas laurų 
vainiku, ir prakalba:

— Genijau, tu, mažan smuikan sukvietęs žmo
nių amžių ilgesį ir nerimą, štai pravirkdei aukštą 
žvaigždėtą dangų, ir aš, beribių erdvių Dievo pa
siuntinys, atnešu tas vianiką...

Mąstau ir džiaugiuos, džiaugiuos sj visą rytą. 
Cit! Gatvėj pasigirdo skubūs žingsniai. Barbena į 
duris. Paprašau.

Ignas! Jis turi dovanotą smuiką. Prišoko ir ap
kabinęs šneka, smaugiamas netikimo didžiasparnio 
džiaugsmo:

— Dėde, dėde! Juk tai ne man? Sakyk, kak ne 
man! Tai tik juokais. Ignas negali priimt tokios 
didelės dovanos. Ignas pats dirbs, sunkiai dirbs, 
kals pinigus ir pats pirks smuiką. Atsiimk, dėde, 
atsiimk! Kuo aš tau atsilyginsiu? Aš negaliu jo pri
imti, negaliu!

Aš jį pakėliau keliaklupsčią ir tvirtai pabučia
vau jo juodus, kvepiančius, garbanotus plaukus:

— Ignai! Nuo šios dienos būk mano sūnumi. 
Nebereiks tau rūpintis duona, nebereiks nešiot įky
rių laikraščių. Aš tave leisiu į mokslus, ir tu tapsi 
garsiu smuikininku...

Jis apsvaigo ir nebetikėdams savoms ausims 
sušuko:
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— Tai Šis smuikas mano?!
— Taip, tavo, Ignai. Mokykis, mokykis groti... 

Ir gyvenk drauge su manim!
Jis apkabino mane, o akys buvo pilnos ašarų, 

šventų džiaugsmo ašarų.
Jis paknerpė smuiką ir ėmė groti. Kaip nuo

stabu! Jis grojo jau kaip senas, įgudęs smuikininkas. 

Ignukas gyvena jau drauge. Keistas užsispyrė
lis! Niekaip nenorėjo sutikti — priešines ir tiek.

Italijos jūrų skautai.
Ekskursija laivais. Italijoj jūrų skautai labai*] gerame padėjime: jiems prijaučia ir 
padeda visuomenė ir šiaip žymesnieji Italijos? žmonės;tfbet reikia pasakyti, kad ir jų 
pačių energingas ir ištvermingas darbas verčia matyti juosei busimuosius tinkamai 

paruoštus jūrų laivynui karininkus ir gerus piliečius.

ramus ir išsiblaškęs, net ėmiau prisėdęs klausinėti 
ar nesergąs, bet jis pradėjo kiek juoktis, o i vakarą 
visai pralinksmėjo: ėmė šėlti, drožti kilpinius ir 
pinti tinklus. Vos priliepiau gulti. Bet kas gi jam? 
Jis ir miega taip neramiai...

Pagaliau nusiraminau. Užmigau ir taip giliai ir 
gerai miegojau, kad pabudau gerokai vėliau, negu 
kitas dienas. Pabudau, žiūriu: po mano galvy laiš
kas begulįs. Igno, Igno rašysena! Šokau ir atplėšiau.

„Mano geras, mylimas Tėve! Kai šį laišką 
skaitysi, aš jau būsiu toli. Pabėgau dingti,

Girdi, jis nevertas esąs tiek daug malonių ir priva
ląs pats, būtinai pats visa tai įsigyti. Bet savam 
tarnui liepiau įrengti vieną kambarį, iš lūšnelės vag- 
čia atgabenti jo daiktelius — ir tegu gyvena Ignas 
kartu su manim. Taip, jau kartu, bet kaž ko susi
mąstęs. Kai pradės groti, tai groja be nustojimo, 
kai išspruks už miesto, tai nesulauksi: nė nežinai, 
kur jis visą dieną dingsta; o kai sugrįš — vėl toks 
pat: susimąstęs, nešnekus, nei nevalgus. Net vaikas 
ima blogti. Jo žiburiuojančios akutės giliai įdubo ir 
kakta apsiniaukė. Namie jis taip nuostabiai aptilo, 
kartais ne nežinai, kur jo esama. Kas jam atsitiko? 
Seniau juk to nebūdavo...

Šiandien iš ryto Ignas buvo labai ir labai ne

dingti tol, kol užaugsiu didelis, didelis smui
kininkas. Bučiuoju rankas. Dėkui, dėkui už 
brangią dovaną!“ Tavo Ignas.

Ir dabar supratau, kodėl Ignas šias dienas buvo 
taip neramus. Jam buvo perankšta kalėti — ir pa
bėgo į laisvą, surastą vieškelį.

Praėjo j 5 metų. Ir štai šiandien visai netikėtai 
laikraščiuos randu, kad ilgai studijavęs meną, bai
gęs Milano ir Paryžiaus konservatorijas, atvažiuoja 
į mūs miestą duoti pirmo koncerto genialus smui
kininkas — Ignas. Ir aš jo ėmiau laukti, laukti savo 
gero, mylimo bičiulio. Kiekvienas skambutis — su
plazda man širdis ir lyg sako, kad tai Ignas.

Visi skautai į stovyklą!
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V. Čečeta.

Jaunuomenės auklėjimas 
gamtoje.

(Skaityta per radio 1927-V-7 d )
Daug darbo žmogus turi padėti, norėdamas ką 

nors gerai išauginti, išauklėti. Ir augalus, ir gyvu
lius reikia gerai globoti ir ne maža triūso įdėti juo- 
sna, kol susilauki iš jų naudos. Didelės kantrybės 
ir atsidėjimo parodo geras ūkininkas, ką nors au
gindamas, nes žino kad vėliau galės iš to daug 
džiaugsmo gauti, ir kad jo darbas apsimokės kele
riopai.

Žmonės, kaip ir augalai ar gyvuliai, reikalauja 
taip pat didelio darbo, norint juos išauginti gerus 
vyrus ir geras moteris. Geri tėvai numano, kad visa 
jų paguoda senatvėje bus jų vaikai, o jie bus tokie, 
kokius tėvas, motina išauklės. Ir visas žmogaus gy
venimas labai pareina nuo to, kaip jį auklėjo iš ma
žens. Už didelę savo laimės ar nelaimės dalį užau
gęs žmogus yra dėkingas savo auklėtojams.

Jeigu taip svarbu žmogaus gyvenime auklėji
mas, tai lengva suprarasti, kodėl valstybė ir šiaip 
visuomenė labai jaunuomenės auklėjimu rūpinasi.

Visokiusbūdusvaikamsir jaunuomenei auklėtižmo- 
nės mėgino ir tebemėgina. Daugelis seniau vartotų au 
klėjimo būdų atgyveno savo amžių, ir dabar, saky
sime, mokykloje vaikams ragauti beržinės košės ne
tenka visai, o namie labai retai (gal Lietuvoje dar 
dažnokai), tuo tarpu kai seniau tatai buvo labai var
tojama auklėjimo priemonė. Būdas vaikams ir jau

nuomenei auklėti gamtoje, tariant būdas auklėti lai
kant auklėtinius kuo arčiausiai paprastų gamtos pra- 
jovų, augmenijos, gyvulių ir paprasto žmogaus dar
bo gamtoje, kad ir ne mūsų amžiaus naujiena, nes 
jau prancūzų rašytojas Ruso ir kiti prieš porą šimt
mečių apie tai rašė, vis dėlto retas dalykas, daug 
kur, o taip ir Lietuvoje.

Aišku, kodėl — Lietuvos žmonės, sakysime, 
turi ir inteligentiją veik visą užaugusią prie žagrės, 
arba prie bandos. Todėl kuriems galams būtų kal
bėti apie auklėjimą gamtoje, juo labiau, kad ši tema 
kol kas pas mus labai mėgiama gvildenti.

Apie auklėjimą gamtoje imta labai kalbėti ten, 
kur daug didelių miestų, kur už namų mūrų jauni
mas negali matyti, koks gražus yra Dievo pasaulis.

Paskiausiu laiku aiškiai pasireiškė srovės auklė
jime, raginančios išvesti vaikus į tyrą orą už mie
sto, leisti jiems žaisti ir ten juos mokyti.

Tačiau nebūtų reikalo man čia kalbėti apie tai, kas 
pas mus ne per aktualu, ko mes galime dar palaukti, 
jei sykiu su sveiku auklėjimu gamtoje nebūtų atke
liavę kas kita, kas Lietuvoje naudinga ir sveikintina.

Tai skautai.
Nors keisti ir labai jau naujoviški atrodo tie 

uniformuoti skautai, tačiau jie nėra nei labai keisti, 
nei per didelė naujiena.

Sakoma, kad pasauly iš viso didelių išradymų 
nėra padaryta. Tėra tik pagerinimai. Senai, senai 
žmogus apseidavo tik su akmeniniu, nelygiai tašytu 
kirveliu, paskui jį gražiai apdailino ir kitų dalykų 
prasimanė, o dabar jau žmogus dirba su labai gu
driai padarytomis mašinomis. Pasauly yra išsirutu- 
lojimas, vadinama evoliucija. Ir taip visur, ne vien 
teknikoj.

Ir auklėjime visa žengia pamažu prekin. Štai 
skautai. Kuo jie remiasi? Bet kuo remiasi bendrai 
auklėjimas?

Žmogaus būdas, charakteris įgijamas ir visos 
jos jėgos ugdomos ne pasyviai. Tariant, jis turi pats 
manytis gyvenime, pats kovoti už būvį, ir tik tuo 
būdu gali įsigyti vis daugiau ir daugiau tų ypaty
bių, kurios laiduos jo gyvenime pasisekimą. Kova 
su gyvenimo ir gamtos kliūtimis mus pagimdė. Esam

firtanijano*) jaunystė.
Niekas nežinojo, kada ir kaip prasidėjo vaidai 

tarp Pujastrukų ir Artinijanų giminių. Jeigu tikėti 
legendoms, tai jų neapykantą siekė net Kryžiaus 
Karų laikotarpį. Viena buvo aišku: užtekdavo paklysti 
Pujastrukų tarnui Artanijanų miškuose ar Arta- 
nijanų tarnui Pujastrukų miškuose, ir jie būdavo tuč
tuojau suimami ir pakariami ant sausos šakos. Pa
galiau, į vaidus įsikišo jų suverenas, grafas Komin- 
gas, kuris, grąsindamas dideliomis bausmėmis, pra
vertė juos nors kiek susitaikinti. Bet apie paskesnius 
„gerus* jų santykius galima buvo spręsti kad ir iš 
Bearno datarlės, kuri iš „sutinka kaip katė su šu
nim“ virto į „draugauja, kaip Pajastrukai su Arta- 
nijanais“ — kuri reiškė visai tą patį ką ir pirmuoji. 
Laikui bėgant, Artanijanų giminė nuvargo. Iš visų 
jos turtų beliko graži, didinga, bet apleista pilis, 
Pujastrukai gi, atvirkščiai, labai iškilo. Jų turtai pa
garsėjo visame krašte.

Vienintelė paskutiniojo Artanijano viltis ir lai
mė buvo jo sūnus, Žakas, — aukštas, tvirtas, vikrus

Artan ianas— garsaus prancūzų rašytojo Diuma romano 
„Trys mušketeriai“ herojus.

15 metų vaikinas. Gyvendamas kartu su tėvu, jis 
puikiai išmoko valdyti špagą, o jo paprastas, var
gingas gyvenimas, kuris vertė jį dažnai medžioti, 
užgrūdino jo kūną ir valią. Tėvas jį labai mylėjo ir 
didžiavosi juo.

Visai kitoks buvo jaunasis Genrikas Pujastrukas. 
Kada jis išjodavo su savo palydovais: milžinu Ber- 
naku ir fechtavimo mokytojų Pankracio, visas kaimas 
labai žemai jam lenkdavosi, nes išdidusis ir piktasis 
Genrikas nenuolankiesiems tuoj liepdavo įpilti laz
domis pagarbos.
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tokie, kokius mus padarė ta daugelio ,daugelio kar
ty kova miškuose, laukuose, ant vandens, giliai po 
žeme kasyklose. Dabartinis civilizuotas prašmatnus 
žmonių gyvenimas tartum norėtų sustabdyti ar su
mažinti tą kovą su gamtos prajovais.. Bet žmogaus 
prigimtis nepasikeitė kartu su aplinkybėmis. Žmo
gus tebeieško kovos, kovos, kuri auklėtų jo charak-

Skautai nėra mokykla. Tai laisva pačių vaikų 
ir jaunimo organizacija, kuri padeda dabartinei mo
kiai auginti visuomenei naudingus, sveikus, dorus ir 
linksmus žmones.

Skautuose vaikas ar jaunuolis neverčiamas ką 
nors daryti; visa daroma savaime, darbas kyla iš 
didžiausio netik vaiky, bet ir suaugusių pamėgimo

Los Angeles (Amerikoj) skautai.
Ir mes turime savo orkestrą! Linksma valandėlė: šokiai. Amerikos skautai atsižymi savo energija, 
sumanumu. Jie moka išnaudoti visas progas; jų draugovių skautai viską patys moka daryti. 

Todėl, kaip, pavyzdžiu, mes čia matome, jų pasiekta gerų rezultatų. Siektinas pavyzdys!

terį ir ginkluotų ji gyvenimui. Apginkluoti žmcgų 
gyvenimui yra auklėjimo tikslas. Štai kas pagren- 
džia auklėjimą.

O kas kart vis naujų būdų atrandama jauniems 
žmonėms auklėti. Vis geresnių būdų apšarvuoti žmo
nes gyvenimui.

— žaisti. Šituo ir kitais vaikų pamėgimais, kaip, sa
kysime, uniforma, ženklais drausme, patraukiami 
skautuosna vaikai, o paskui tik reikia mokančių 
rimtų vadų, kurie galėtų juos nuvesti gero auklėji
mo keliu.

Skautų auklėjimo būdas turi dvi savotiškas ypa-

Niekas nesilanstė prieš Žaką, bet už tai visi jį 
mylėjo, nes jis buvo geras ir narsus. Jis neturėjo 
nei arklininko, nei fechiavimo mokytojaus. Jo vie
nintelis draugas ir palydovas buvo vienų metų su 
juo kaimietis Žanas, neblogas peštukas, bet vikrus 
ir gudrus vaikinas, nepamainomas ten, kur reikėjo 
pagauti kraliką arba išardyti paukščių lizdą.

Vieną gražų rytą Žanas aptiko pilną lizdą jaunų 
šakaliukų, kurie dar nepaskrido, bet buvo jau su 
plunksnomis. Kaip vėjas nulėkė jis pas Žaką.

— Sakalai!..
Žakui neteko du kartu kartoti. Tai buvo puikus 

grobis, nes medžioklė su sakalais buvo labai mėgia
ma, tais laikais turtingiesiems teprieinama pramoga.

— Kiek jų? — paklausė Žakas.
— Tiktai trys...
— Užteks!
— Jie ant Juodosios uolos...
— Tai kas iš to?
— Ji Pajastrukų žemėje...
— Lizdas priklauso tam, kurs jį rado! Gal tu 

bijai?
— O, ne... bet atsimink, pone, kad ponas Gen- 

rikas įsakė mušti lazdomis visus brakonjerus, nežiū
rint, kas jie būtų...

— Paliesti Artanijaną! Žanai, mano brangiausis 
Žanai, šitie žodžiai taip pat nesutinka tarp savęs, 
kaip Artanijanas su Pajastrukų. Ir neužmiršk, kad 
aš pasižadėjau apkulti kiekvieną, kuris drįstų tai 
man pareikšti.

„Juodoji uola“ buvo labai aukšta ir iš vienos 
pusės teprieinama. Sakalų lizdas buvo pačiame vir
šuje. Siauras takelis raitėsi tarp uolų, ir tiktai įgu
dęs laipiotojas, padėjęs nemaža vargo, įstengdavo 
pergalėti visas kliūtis. Bet jaunieji medžiotojai len
gvai pasiekė tikslą. Nekreipdamas demėsio į gailiai 
ir piktai rėkiančius senus sakalus, Žanas jau buvo 
besiekiąs šakaliukų, kaip staiga Žakas, pažiūrėjęs že
myn, sušuko: „Genrikas Pajastrukas!“

Taip, jie buvo apačioj visi trys: jaunasis Genri
kas, fechtavimo mokytojas italas Pankracio ir druč
kis Bernakas. Jie tyčiodamiesi žiūrėjo į Artanijaną.

— Tai ką gi mano Artanijaniukai, mes. teikia- 
mės medžioti kaimynų žemėse? — saldžiu balsu pa
klausė Genrikas.

Žakui suspaudė širdį. Jis krūptelėjoj bet nė 
vienu judėsiu neparodė savo baimės. Jis, Žakas Ar
tanijanas, garbingų tėvų sūnus, neturėjo parodyti - 
baimės prieš niekšą, kuris, apsistatęs savo palydo
vais tyčiojosi iš jo.
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tybes. Pirma yra tai, kad auklėjimo stumiamoji jėga 
yra ne auklėtojų skautininkų rankose, o darbas eina 
paties jaunimo entuziazmo varomas ir paprasčiausių 
jauno žmogaus norų stumiamas. Antra ypatybė, — 
kad skautai stengiasi išvesti vaikus į tyrą orą, i 
gražią gamtą, duoti jiems kuo daugiausiai judėjimo, 
žaidimų ir greta to, palankiose visokiai įtakai sąly
gose, daryti kuo geriausios įtakos ta kryptimi, kuri 
dabartinei visuomeni yra sveikiausia ir kurią nu
stato vadinama skautų ideologija.

Kuo remiasi skautybė turint galvoje jos pirmąją 
ypatybę — skaitytis su auklėjamojo norais?

Vienas anglų pedagogas - auklėtojas mokytojų 
laikraštyje štai kaip pasisakė:

„Kiek pats patyriau, vaikai turi savo pasaulį, 
savo pačių sudarytą gyvenimą, ir šian jų pasaulin 
neleidžiami nei mokytojai, nei jokios pamokos. Vai
kų pasaulyje savi nuotykiai, savas knterius, savi 
įstatymai, sava šneka ir nuomonė.

Nebodami mokytojų nei tėvų, vaikai palieka iš
tikimi savo pasauliui, jie klauso savų įstatymų, nors 
tie jų įstatymai labai skiriasi nuo tų,’ kurių jie mo
komi namie ir mokykloje. Vaikai verčiau nukenčia 
nuo vyresniųjų, nekaip nusižengia savo pačių įsta
tymams.

„Sakysime, mokytojų skelbiamas dėsnis yra: ty
la, ramybė, padorumas, ,O vaikų dėsniai visai prie
šingi. Jie yra palankūs triukšmui, rizikai ir iškyka- 
vimui.

„Siausti, kovoti ir valgyti! — Tai yra svarbiau
sia vaikų pasaulyj. Tuo vaikai ne juokais užsiima. 
Bet tai nė kiek nesiriša nei su mokytojais, nei su 
mokslo vadovėliais.

„Vaikų pasaulyje viešpatauja nuomonė, kad sėdėti 
kasdien keturias valandas kambary suole,tai reiškia be 
gailesčio gaišinti laiką ir dienos šviesą. — Argi kas 
pažinojo tokį vaiką, normų, sveiką vaiką, kuris būtų 
prašęs savo tėvą nupirkti jam mokomąjį suolą? Ar
ba ar atsirastų tokis vaikas, kuris būtų bėginėjęs ty
rame ore, o vėliau būtų ėmęs maldauti savo motiną 
leisti jam nueiti kambarin ir ten sėdėti?

„Neatsirastų. Vaikas nėra šuolinis padaras. Jis 
ir ne sėdintis gyvuliukas. Vaikas nėra nei ramybės 

šalininkas, nei tylos saugotojas, nei knygyne žiurkė, 
nei galop filosofas.

„Jis yra vaikas — kupinas kžiaugsmo ir links
mumo, noro kovoti, alkio, nuolat siaučiąs ir išdy
kaująs, turįs blogų įgeidžių, pastabus ir judrus.

„Tad jei auklėjimo tikslas denatūruoti vaiką, 
persekioti ir ardyti visa tai, kad vaikui tipinga, tai 
nieko negalima užmesti tiems auklėjimo būdams, 
kurie dabar vartojami vidutinėje mūsų mokykloje.

„Tebūnie kova tarp vaikų pasaulio ir mokytojų 
pasaulio. Vaiki laimės ateity kovą, kaip kad jie lai
mėjo praeity. Mažoji jų dalis tepasiduos ir bus mo
kytojų nugalėta, o milžiniškas daugumas paliks be
sipriešinantis, ir iš čia išaugs garbingesnieji ir gar
sesnieji tautos žmonės.

„Argi tai ne tikras atsitikimas, kad garsusis iš
radėjas Edisonas (dabar tebegyvenąs mokslininkas) 
tūkstančio patentų išradėjas buvo mokytojo pasiųs
tas atgal su pažymėjimu, kad „jis esąs per daug 
kvailas, kad galėtų būti mokomas“?

„Juk taip pat faktas, kad Niutonas ir Darvinas, 
dideli mokslininkas, mokykloj buvo laikomi glušais, 
tuščiagalviais?

„Argi neturime šimtų tokių pavyzdžių, kur buvę 
niekam netikę klasėje, vėliau gyvenime buvo labai 
naudingi žmonės ir garsūs? Ir irgi tatai nerodo, 
kad dabartiniai mūsų auklėjimo būdai klaidingai eina 
prie vaiko ypatybių lavinimo?

Ar ne galima būtų su vaikais elgtis kaip su 
vaikais? Ar negalėtume suderinti gramatikos, istori
jos ir aritmetikos su vaikų pasauliu? Ar nesugebtu- 
mėm savo suaugusią išmintį išaiškinti vaikams vai
kiška šneka?

„Galop, argi tai ne vaiko teisė prisilaikyti savų 
įstatymų apie tiesą, darbus ir žygius?

„Argi neturėtų vaikas pirmiau veikti negu būti 
mokomas? Juk iš tikrųjų jis yra nuostabus mažas 
darbininkas, kuris dirba sau pats, jei jam trūksta 
išmintingo vado, kuris jį suprastų?

„Ar ne būtų naudingiau, kad kuriam laikui mo
kytojai pasidarytų mokiniais ir pastudijuotų nuostabų 
vaiko gyvenimą, kurį jie dabar taip be reikalo sten
giasi prislėgti ir suvaržyti?

— Kaip matome, mano garsusis, pone Pujastru- 
kai! — atsakė jis kuo raamiausiu balsu.

— Prisiekiu savo protėvių kaulais, kad aš įsa
kysiu jus apkulti lazdomis, — rėkė iš apačios Genrikas.

Žako žvilgsnis krito ant Žano ir jis pajuto, kad 
visa Žano viltis tik jame. Jis neapvils jo, Žano.

— Pirmiausia palipėkite čia, mano barone, arba 
aš, nulipęs žemyn, patampysiu jums ausis, — atrėžė 
Žakas.

Ponas Bernakas, daug nekalbėdamas, su dideliu 
pasiryžimu ėmė lipti aukštyn. Atsargus italas, neno
rėdamas pasirodyti bailiu irgi kopė aukštyn nors 
visą laiką kažin kodėl slėpėsi už Bernako. Pirmas 
akmuo tuojau ataušino karingą puolikų ūpą. Antras 
— privertė juos nulipti žemyn, italas pareiškė, kad 
lapioti tokiame karštyje po kalnus esanti tikra be
protybė. Daug geriau esą palaukti kol karštis, troš
kulys ir badas privers šituos jaunuolius nulipti. Gen
rikas su tuo sutiko ir visi trys ramiai susėdo apa
čioje. Žanas ir Žakas buvo apgulos stovyje. Praėjo 
viena valanda, kita. . .

Žakas, patogiai atsisėdęs pavėsyje, linksmai 
švilpavo. Jaunasis kaimietis susirūpinęs nekantravo:

— Aš noriai užkąsčiau, — pramurmėjo jis.
— Mūsų pusryčiai jau ruošiami!—atsakė ramiai 

Žakas, — ir greitai juos mums atneš; tikiuos, kad 
nebus pamirštas ir geras vynas, kurio taip retai 
gaunu paragauti savo garbingoj tėvo pily.

Žanas, įsitikinęs, kad Žakas juokiasi iš jo, nieko 
neatsakė ir pamanė, kad panašūs juokai visai nevietoj.

Priešams taip pat nusibodo laukti. Italas kapojo 
špaga krūmus, Bernakas gi žiovavo, o Genrikas pik
tai trepseno koja į žemę.

— Bernakai! — staiga kreipėsi jis į savo paly
dovą,—tu nuvyksi į pilį ir atneši pusryčius. Aš išalkau. 
Tiktaižiūrėk, —• niekam neprasitark apie mūsų pa
dėjimą .Aš pats noriu pamokyti šitą gudruolį.

— Bet.. — norėjo pastebėti Bernakas, — Arta- 
nijanas...

Aš esu čia!.. — atšovė išdidžiai italas, — galite 
nebijoti.

Vos tik Bernakas dingo krūmuose, kaip Žakas 
sušuko Žanui:

Pirmyn, sek paskui mane! — ir puolė žemyn.
Fechtavimo mokytojas staiga atsigrįžo ir, ištrau

kęs špagą, sušuko:
—Tu neištruksi, mano mielas, nudursiu tave vietoje!
— Aš Jinkęs manyti, kad vis dėlto ištruksiu! — 

— atrėžė Žakas.
Špagos susikryžiavo.
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„Kuriems galams eiti priešais srovėj jei ji pa
galios teka tikrąja krypčia?

„Argi jau mums nebūtų laikas sūdeiinti savo 
bergždžius metodus ir sutaikyti juos su faktais? Kam 
mums bekartoti liūdnai: Bet vaikai pasiliks vaikais*, 
j >i mes galime su džiaugsmu sutapti su nuostabia 
vaiko energija, drąsa, iniciatyva? Ir koks kitas tikslas 
gali būti ^kilnesnis ir tikram mokytojui artimesnis, 
kaip kad džiaugsmingai vairuoti laukinę vaiko pri
gimti visuomeniško bendradarbiavimo keliu"?

Štai visai ne skautininkas mokytojas kaip gerai 
nupasakojo dirvą, kurioje kaip tik skautai ir dirba. 
Tuo remiasi skautų darbas.

Grįžę prie to, kad skautai auklėjami kaip galint 
arčiau gamtos, turime išaiškinti, kaip gi būtent tatai 
daroma.

Skautai turi savo moralės įstatus, turi vadinamus 
papročius, turi tam tikras pramogas, kurios išmoko 
vaikus naudingų dalykų ir net amatų. Organizacinis 
padalinimas remiamas tarpusavės konkurencijos prin
cipu, vadinama skilčių sistema, kuri darbą smarkiu 

tempu varo priekin ir duoda greitų ir gerų rezultatų. 
Programa yra labai praktiška, ir būtinai reikia atsi
durti ir dirbti ore, norint ją visą išeiti. Skautai daro 
stovyklas, kur per keliolika dieną skautininkas turi 
savo skautus arti savęs su jais eina programą, žai
džia ir savo pavyzdžiu bei šiaip darydamas įtakos 
juos moko.

Skautų pragrama plati ir ji apimą visą jaunuo
menės auklėjimą. Devynerių metų vaikas gali pastoti 
jau į organizaciją ir jojo jis randa sau įdomumo ir 
vietos net iki subręsdamas ir vyru tapdamas, nes 
skautai turi tris šakas: jauniausiems nuo 9—12 metą, 
vyresniems nuo 12-18 m. ir paaugusiems — virš 18 
mėty amžiaus.

Lietuvoje skautai tebegyvuoja, galima sakyti, savo 
pačių jėgomis. Plati visuomenė del knygų stokos ne
gauna progos skautus pažinti, ir todėl rimtų vadų 
skautams labai stokoja. Tačiau jau dabar daugelis 
visuomenės veikėjų stoja į organizaciją ir padeda 
skautams. Mat, visa pas mus daroma iš lėto, bet sykį 
šį. dalyką — skautds pervirškinę Lietuvoje už jo 

griebsimės, tai jau visai rimtai, 
ir daugelis subren dusiųjų žmo
nių mūsų krašte dirbs šį pini
gais neapmokamą, bet vaisingą 
darbą, ugdydami dorus, svei
kus. naudingus ir linksmus 
Lietuvos piliečius.

Iš Danijos skautu gyveninio.
Mes mokam kepti.. stovykloj!

— Pilk, Žanai, ponaičiui, pilk! — sušuko Žakas. 
Italas gardžiai juokėsi iš jaunuolių entuziazmo. 

Jis — geras fechtuotojas, tikriausia, manė galįs per 
porą minučių nugalėti savo priešininką ir juokdamas 
atmušinėjo jo smūgius. Bet keli smūgiai privertė jį 
rimčiau žiūrėti į susidarusį padėjimą. Pasinaudojęs jo 
pasitikėjimu, Žakas įdūrė jam krūtinėn ir italas voš 
vos spėjo atsitraukti.

— Oho! — sušuko jis, — pasirodo, kad mes 
mokame prancūziškai fechtuotis! Pabandysim dabar 
itališkai.

Ir jis pradėjo vikriai šokinėti aplinkui. Bet Žaką 
neveltui mokino tėvas — geriausias apylinkėj fechto- 
tojas. Jis nė žingsnio neatsitraukė atgal, bet priešin
gai, sekė Žano veikimą ir karts nuo karto duodavo 
jam patarimų: „Gerai, Žanai, taip! Pastatyk jam koją! 
Puikiai... Dabar rišk jį! Perpjauk virvę į tris dalis. 
Ką? Jis priešinasi? Pilk jam!“

— O dabar esame vieni du, pone Pankracio! — 
tarė Žakas. — Jūs s*akot — itališkai... Šekit mano 
patarimus. Taip!.. Tas smūgis atmušamas. Šitaip. 
Paskui jūs puolat...

Švilpt!., ir Pankracio špaga nulėkė už dešimties 
žingsnių.

— Dabar ne iš vietos, arba aš jūs nudursiu! 
Žanai, rišt tą narsuolį!

— Aš pasiduodu, — pridūrė iš mandagumo italas, 
gulėdamas surištas ant žemės.

Ponas Bernakas skubinosi su skaniais pusryčiais. 
Jo akys pasigerėdamos žiūrėjo į pilną valgių krepšį 
ir į du paslaptingu buteliuku. Jo akys nenoroms 
atsitraukė nuo to puikaus reginio. Tai, ką jos išvydo 
— buvo tiesiai atkišta į jo krūtinę špaga. Jis nesu
spėjo nė nusikeikti, kaip pasijuto begulįs surištas.

Zanas ' suvilko visus belaisvius į krūvą. Nuga
lėtojai iškrovė krepšį.

— Ką? Ar aš tau nesakiau! — tarė Žakas. — 
Kviečiu Tamstą prie pusryčių, ponas Žane!

—* A, štai ir vyno. Trys taurės. Viena nereikalinga.
Taurė nulėkė į upelį. Prisipylęs sau stikliuką, 

Žakas tarė:
— Už jūsų sveikatą, ponas barone Pujastrukai!
Genrikas išbalo iš pykčio. Bernakas išsižiojo. 

Tik vienas italas stengėsi prisiminti tą puikųjį smūgį, 
kuris išrovė iš jo rankų špagą. Pusryčiai tęsėsi gana 
ilgai. Pusryčiams pasibaigius, Žakas kreipėsi į Genriką:

— Ar tamsta leistumei man pasiimti šakaliukus? 
Nieko prieš? Žanai, paimk šakaliukus!
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„Skautų Brolijoj j auti am a 
uniformų trūkumas.“

M- 
feljetonas (šaržas).

— Paradas!
Draugininko ranka nuslydo nuo stalo. Akys už- 

gesOj o galva beviltingai nusviro žemyn. Juodos min
tys veržėsi į jo galvą. Jis dar kartą pažiūrėjo į gu
lintį prieš jį popierį.

Nutarta švęsti... Tunto šventę... Visos draugo
vės... pilnoj uniformoj... atvykti... Dalyvavimas bū
tinas...

Draugininkas karčiai nusišypsojo:
— Pilnoj uniformoj... Iš keturių dešimtų dviejų 

skautų uniformų teturėjo... — čia draugininkas nu- 
sispiovė ir dideliais žingsniais išėjo iš kambario. '* » šf:

* . .Visa draugovė buvo nuliūdusi. Rezultatai buvo 
menki: ketviri marškiniai, penkerios kelnės, aštuoni 
diržai, dešimtis kaklaraiščių ir keturi fetrai, kurių 
vienas kandžių suėstas — štai ir viskas, ką galėjo 
surinkti draugovė savaitės laikotarpy.

Draugininkas rūstavo. Tiesa, — iš mergaičių 
draugovės buvo gauti vieneri marškiniai; tiesa, ma
žasis Juozukas žadėjo gauti skolon iš savo pusbrolio 
kelnes; tiesa, antros skilties skiltininkas nudažė abe
jotinos spalvos savo skilties gairę beveik geltona 
spalva... Bet viskas dar nepatenkino draugininko.

— Adjutantai! — sušuko jis — malonėk, „Tam
sta’ sudaryti nors vieną pavyzdingą skiltį paradui; 
aš išeinu.

Netaip jau lengva buvo sudaryti pavyzdingą 
skiltį, tačiau po ilgo darbo, motinėlėms padedant, 
vargais negalais skiltis buvo sudaryta.

* *
*Už pusvalandžio turėjo pasigirti skambutis. Už 

pusvalandžio pasibaigs pamokos, o už valandos pra
sidės paradas. Uniformuoti skautai iš anksto apsi
vilkę sukalėdotais drabužiais, prisisagstę visas reika
lingas žvaigždutes ir ženklelius, nekantriai laukė 
parado valandos. 4 Jų buvo sutarta dešimtį minučių 
prieš skambutį pasiprašyti iš klasių ir susirinkti prie 
laikrodžio.

Ir tikrai, paskirtą minutę visi šeši stovėjo prie 
laikrodžio; tik skiltininko dar nebuvo. Ir čia ištiko 
nelaimė. Tiesą pasakius, Petras visai nenorėjo iš
mušti lango, bet faktas pasilieka faktu. Prieš juos 
stovėjo inspektorius. Jo sprendimas buvo aiškus: 
„Atsėdėti visiems po dvi valandas“j o už valandos 
turėjo prasidėti paradas!..

Niekas negelbėjo: nei atbėgusio skiltininko aiš
kinimai, nei prašymai. Atvyko sargas ir, nuvedęs 
visus į tuščią 7-a klasę, užrakino.*

* . *Sunku aprašyti visos draugovės nusiminimą... 
Visi grūdosi prie klasės langų, bet deja... jie visi 
buvo aklai užtaisyti. Atbėgęs adjutantas padėjimo 
nepakeitė.

Nuliūdusi draugovė stovėjo ir matė visas savo 
paaukotas uniformos dalis, bet... ir tiek! Dalyvauti 
parade „Vytauto“ draugovė negalėjo. Visi ieškojo 
išeities, bet niekas nieko nesugalvojo Laikas slinko. 
Bet, ko negali protas, ten padeda atsitikimas!

Mažasai Petriukas, netekęs vilties, kad jo puikios 
mėlynos kelnaitės dalyvaus parade, piktai sušuko 
laikinajam jų savininkų:

— Atiduok man kelnaites, Juozuk! Kišk jas pro 
„furtką“. Aš einu namo!

Tai buvo lyg kibirkštis į paraką Už dešimties 
minučių visos uniformos buvo draugovės rankose, 
dar dešimtis minučių, ir „pavyzdinga“ naujai suda
rytoji skiltis žygiavo, atstovaudama „Vytauto“ drau
govę į paradą

Negalima sakyti, kad užrakintieji gerai jautėsi. 
Bet kada einančiųjų draugovių tarpe jie pamatė ir 
„pavyzdingąją“ skiltį, viskas buvo užmiršta. Jie sė
dėjo, kaip indėnai, prisidengę kas kuo gali ir rėkė 
praeinančiai skilčiai: „valio!!14* *

* .Draugininko veidas pralinksmėjo. Jis išsitiesė ir 
pakėlė galvą. Šviesios, linsmos mintys supė jį. Jis 
dar kartą pasižiūrėjo į gulintį prieš jį popierį: 
„... todėl nutarta išreikšti 2-ai „Vytauto“ draugo
vei... už pavyzdingą dalyvavimą parade... pagyrimą... 
Tuntininkas...

Paradas pasibaigė...

Greitai šakaliukai buvo apačioje.
— O dabar,—kreipėsi Žakas į Genriką,—tikiuos, 

kad tamstos neatsisakysite palydėti mane namo į 
mūsų vargingąją pilį?

Visa Artanijanų pilis buvo nustebinta. Nekreip
damas į lai dėmesio, Žakas atsigrįžo į savo belaisvius.

— Klausykit, pone barone Pujastrukai, — tarė 
jis, — jūs paveldėjot didelius turtus. Jūsų pilis ga
lingiausia visame krašte. Artanijanų žemės vos iš
maitina mus. Mūsų pilis apleista. Jūsų pusėje —- 
turtas, gale ir nežiūrint to jūs — niekšai! Jūs perse
kiojate mus visokiais būdais. Ir dabar jūs trise puo
lėte mane vieną — vaiką; jūs žadėjot mane sumušti 
lazdomis. Aš esu kilnesnis už jus: jūs laisvi!

— Atriškite juos! — kreipėsi jis į savo tarnus.
Senis Artanijanas, neprataręs nė žodžio, priėjo 

ir pabučiavo savo sūnų.
Iš prancūzų kalbos laisvai vertė S. M.
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te

I SkautiTstovykla Palangoje.

UI JAUNOJI SKAUTĖ.

Specialybės.
Pionerts.

Mokėti surasti vietą stovyklai ir vandenį gėrimui; mo
kėti atlikti stovyklos darbus: pastatyti palapinę, lapinę (žie
mą sniego trobelę', įrengti laužavietę, stalą, virtuvę, (Dvejo
pu būdu), rūsį, praustuvę, duobę sąšlavoms ir tt.;

Įtaisyti stovykloj lovą ir jai stakles, staliuką, kėdę sau- 
x-,lės laikrodį, stiebą vėliavai, žibintuvus, šluotą, kabyklas, ša- 

. Antes; kopėčias, tiltą (iš lasdų ir virvių'.
Mokėti naudotis kirviu, jį pagaląsti išlaikyti ir nešiotis. 

m| Nukirsti 10 cm. diam. medį, nuleisti jį parodytoj krypty 
nugenėti, supiaustyti.

Mokėti vyti virvę. Mokėti raišioti vytelėmis, šiaudais ir 
žole.

Mokėti naudotis II ir III 1. mazgais ir rišti jūros maz. 
patamsy.

Skalbėjos’. Mokėti skalbti rūbus: baltinius, spalvotus, vil
nonius, šilkinius. Krakmoliuoti ir prosavoti (ir be proso) 
Mokėti pagaminti naminį krakmolą iš bulvių ir kvietiniij 
miltų.

Mokėti valyti dėmes: cukraus, riebalų kiaušinių, vyno, 
vaisių, kraujo dažų, rašalo ir deguto:

1811 JŪRŲ SKAUTAS.
S

Iš jurų skautų gyvenimo.
. Šiomis dienomis Jūrų Skautų Štabas pcrsvarstė naujas 

jūrų sk. laipsnių programas, kai kurias specialybės, unifor
mą ir nuostatus.

Vadovų suvažiavimas manoma šaukti vasarą Klaipėdoje, 
arba kartu su Brolijos vadovų suvažiavimu Kaune.

— Kėdainių jūrų skautai balandžio 23 d. surengė tunto 
ir savo darbų parodą ir didelį vakarą. Buvo svečių — Pa
nevėžio jūrų skautų, dotnaviečių ir kt.

— Jūrų skautų vado adjutantu š. m. gegužės 8 d pas- 
kirtas jūrų skautas Algirdas Jakševičius, kng. Algimanto 

f; draugovės instruktorius.
— Latvių skautų laikraščio „Ugunskurs“ gegužės mė

nesio numeris pašvęstas jūsų skautams, jų veikimui ir isto
rijai nušviesti. Yra straipsnis apie jūrų skautus ir kelios mū
sų fotografijos. Lietuvis.

Jaros skautai Panevėžy.
VAKARAS. Š. m. vasario mėn. 27 d. Panevėžio Vals

tybinės Gimnazijos salėje įvyko 3-jo L. Kun. Šarūno laivo 
jūros skautų vakaras. Programoje buvo paskatia: „Lietuvos 
Tautinio Laivyno reikšmė ir Jūros skautų uždaviniai“. Vai
dinimas, vaizdelis iš jūrininkų gyvenimo, suvaidintas gerai. 
Labiausiai nusisekė jūros skautams savo dainos. Teko net 
kartoti. Toliau buvo gimnastika. Atlikta du numeriai. Sceni
nė dalis baigėsi jūrininkų šokiu, kuriame atvaizduota jūros 
tarnyba, lynų traukimas, būrių vyniojimas ir t, t.

Gražų įspūdį darė sargyba prie papuošto Vyties ir Jū
ros skautų Ženklo. Reikia pastebėti, kad šį vakarą rengė 
jūros skautai niekeno nepadedami.

Q-as:

ŠARŪNO LAIVAS. Laivo įgulą sudaro 36 jūros skau
tai. Paskutiniuju laiku įstojo daug naujokų. Visa įgula su
skirstyta į 3 valtis: 1) „Žuvėdrų“ 2) „Gulbinų“ 3) „Narų“. 
Užsiėmimai ir plaukiojimai Nevėžy pradėti kovo mėn. 11 d. 
Per žiemą buvo ruošiamasi teoretiškai. Dabar plaukiojimai 
atliekami trimis irklinėmis valtimis (viso po 6 irklus/ Ypatin
gai sunkūs plaukiojimai buvo kovo mėn. 19, 20 ir 21 d. d. 
išsiliejus Nevėžiui ir einant ledams. Laivo įguloįe yra aš- 
tuoni išgelbėjusieji žmonėms gyvybes.

Bangų Sūnūs.

Klaipėdos Jūros Budžių —Skau
tų laivas ir jo kelionė Liepojun.

Nors Klaipėdos Jūros Budžiai — Skautai jau 
gyvuoja nuo 1924 m., tačiau iki šiuol dar neturėjo 
didesnio laivo jūroje plaukyti. Tiktai pernai, birželio 
mėnesio pradžioje, Jūros Budžiai gavo iš Moterų 
Ų.ėjugijos Tautiniam Laivynui Remti pinigus įsigyti 
pirmąjį didesnį Klaipėdoj jurlaivį. Padėką reikia 
išreikšti šiai draugijai, kuri tikrai įvertino jūros 
reikšmę Lietuvai ir maloniai šelpė pirmutinius lie
tuvius įūreivybės mėgėjus — Jūros Būdžius. Lai
vą nupirko iš Klaipėdos muitinės, kuri metus at
gal ties Palanga buvo iš kontrabandininkų jį atė
musi. Laivas turi apie 14 metrų ilgio, 4,20 metr. 
platumo ir siekiao 1,75 m. gilumo. Jis yra visas 
iš ąžuolo, turi 75 kv. metr. būręs ir 20 a. j. mo
torą, su kuriuo nuplaukia apie 6 jūros mylės (II 
klm.) į valandą. Ištisus metus tas laivas stovėjo 
uoste, uždarytas, užblombuotas, be savininko ir vi
sai apleistas. Reikėjo daug dirbti ir valyti, kad su
taisius jį naudojimui. Darbas * truko apie nekurį 
laiką. Rugsėjo mėnesį jūroje pirmą kartą pasirodė 
naujas, lyg tol dar Klaipėdoje nepažįstamas, dailus 
laivas s Budys“. Šitaip jį pavadino naujieji savi
ninkai, norėdami visur platinti ir įgyvendinti naują 
lietuvišką žodį. Klaipėdiškiai priėmė vieton angliš
kojo „skautų* pavadinimo dailųjį lietuvišką Vydūno 
aptartą „Budžių“ vardą, paimtą iš viso pasaulio 
budžių — skautų ©balsio: „Budėk“!

Praėjusių metų spalių mėnesį „Budys“ padarė 
pirmąjį savo tolimesnį žygį, iškilą Liepojun. Toliau 
nevažiuota, kadangi reikėjo pirmiau laivą ir moto
rą gerai išbandyti ir pažinti. Gražią dieną, pietu
mis „Budys“ pirmą kartą iškėlęs Lietuvos vėliavą, 
išplaukė į atvirą jūrą, Klaipėdiškių lietuvių būrelio 
išlydimas. Oras gražus, šiltas, saulėtas, vanduo 
ramus, giedrus, visų ūpas linksmas. Vienas prie 
vairo, vienas prie motoro, kiti valgo, pasakoja juo
kauja, vakarienę taiso, blynus kepa. Užpakalyje 
pamažu dingsta Klaipėda, tiktai aukštasis celuliozės 
iabrikos kaminas dar kiek ilgiau matosi. Dešinėje 
žali krantai, namukai, bažnytėlė, laukai, gyvuliai, 
Karklė praslysta. Sutinkame žvejų valtis. Mes mo- 
jame jiems — jie mums. Pravažiuojame. Palanga. 
Pamažu sutemsta. Apie 10 vai. vakare didis, toli 
šviečiąs švyturys, keletas mažesnių mirkčiojančių 
žiburių, tai Liepoja.

Kita diena — sekmadienis. „Budys“ nusikelia 
į kitą vietą, šalia didžiojo tilto, pačiame miesto vi
duryje. Nors dar anksti, 8 valanda ryto, lietuvišku 
laiku 7 valanda, bet gatvėse vaikščioja nemaža 
žmonių. Prieplaukoje ties mūsų laivu, renkasi bū
relis žiūrėtojų. Žmonės sustoja, pasižiūri laivą su 
retai tematoma Lietuvos vėliava ir nueina. Ateina 
kiti. Per visą dieną stovi žmonių būrelis krante. 
Laive budžiai prausiasi, rėdosi, pietus verda, valgo. 
Vėliau palikę laive sargybą, visi išlipa Liepoją pa
sižiūrėti. Gatvėse didis judėjimas. Daugiausiai gir
dėti vokiškai kalbant. Tiktai gaila, su latvių skau-

13



12 SKAUTŲ AIDAS

tais susikalbėti negalima. Sutinkame keletą unifor
muotų skautų. Pasveikiname. Šnekame įvairiai, pa
galiau bandome ir lietuviškai. Niekas nesupranta. 
Einame nesusikalbėję Greitai prabėga diena. Į Lie
poją pakliuvome pripuolamai, o todėl ir latvių skau
tai nieko nežinojo. Tam susidėjo kai kurios aplin
kybės: mat naktį vėjo nebuvo ir mums pasirodė 
be galo nuobodu plūduriuoti jūroje prie pat Liepo
jos ir nepasinaudoti proga pažinti svetimą miestą. 
Sekmadienį po piet pakilo vėtra ir todėl turėjome 
laukti rytojaus, kada nurims vėjas.

Tik pirmadienį, anksti rytą „Budys“ pasijudi
no iš savo vietos ir pamažu per uostą nuplaukė jū
ros link. Jūros vėjas stiprus. Iškėlęs visas būręs 
„Budys“ lėkte lėkė per bangas namo, tėviškėn.

Jūros Budys,•<

•į '
Nuorašas.

v ' ' ,

L. S. A. Šefo įsakymas.
11

Kaunas, 1927 m. gegužės 18 d.
Rokiškio rajono Skautų tuntininką kap. Jankauską, jam 

pačiam prašant, atleidžiu iš Rokiškio rajono skautų tuntininko 
pareigų ir jo vieton skiriu Rokiškio karo srities viršininką 
kap Miką Jašinską.

(pas.) Stulginskis
Lietuvos Skautų Asociacijos Šefas

Su originalu sutinka
Sktn. P. Šležas

Vyr. Skt. Štabo Adjutantas.

Didžiosios Stovyklos rungtynių programą ir duoti progos 
skautams kits kitą pažinti bei pasimokyti tų dalykų, kurių 
tegalima išmokti turint daug skautininkų ir didelį skautų 
būrį.

Stovyklos gale, tariant apie liepos mėn. 1 d., stovykloje 
bus skautininkų suvažiavimo posėdžiai, ir todėl visi suva
žiavimo dalyviai galės dalyvauti pačioj e* stovykloj e dar prieš 
suvažiavimą ir tuo būdu susipažinti su įvairių vietų skautų 
vadų darbu ir įgauti trūkstamų jiems žinių.

Stovykla bus suorganizuota tuo pagrindu, kad kiekvie
nas tuntas ar draugovė turės atskirai ir savarankiškai tvar
kytis bei stovyklauti, o bendri tebus vėliavos pakėlimai, nu
leidimai, kai kurie žaidimai ir keletą kartų bendras laužas. 
Be to, bus pravesta rungtynių programa.

Stovykloje ūkis ir lėšos bus atskirų tuntų ar draugovių 
savo viršininkų tvarkomos, bendra visos stovyklos vadovy
bė tik pristatinės visus atskirų vietų užsakymus produktus. 
Jokių mokesčių, išskyrus už reikalaujamus produktus, ne
bus imama. Visi atskiri vienetai turi būti apsirūpinę stovyk
lai reikalingu inventorių; bendroji vadovybė parūpins tik 
kurą, šiaudų ir prireikus, žaliavą lapinėms. Pageidaujama, 
kad skautai turėtų skautišką uniformą, neišskyrus, žinoma, 
trumpų kelnaičių Skautiškos lazdos stovykloj bus rei
kalingos.

Stovyklos vadovybė prašo pranešti nevėliau birželio 10 
d., kiek skautų ir skautininkų ar draugininkų dalyvaus sto
vykloje ir kas vadovaus. Visą stovyklai organizavimo ir ra
ginimo iniciatyvą vietose turi parodyti tuntai, kurie suburia 
į krūvą visas norinčias dalyvauti stovykloje rajoną drau
goves.
„ Turėdamas galvoj didelę ruošiamosios stovyklos svarbą, 
Vyr. Štabas darys ypatingų pastangų per vyriausybę pa
lengvinti provincijos skautų kelionę į Kauną ir atgal, kad 
stovykla būtų kuo skaitlingiausia

Vyr. Štabas siūlo nedaryti jokių kitų stovyklų šią vasarą, 
o visiems kiek galint prisidėti prie šios Bendros Stovyklos 
Susirašinėjimas šiuo reikalu reikia kreipti Vyresn. Skauti
ninkui Šenbergui, Kaunas, Aviacija.

Vyr. Sk, Kalmatavičius.
Bendrosios Stovyklos

Viršininkas.
Nuorašos.»

L. S. A. Šefo įsakymas
12

Kaunas, 1927 m. gegužės 22 d.
Šiuo šaukiu L. S A. Skutininkų iš eilės IV suvažiavi

mą, kuris įvyks š. m. liepos mėn. 1 d. Kaune (stovykloj) 
paskelbta š. m „Skautų Aido“ 4 Na. Darbų tvarka.

Visų Skautininkų dalyvavimas būtinas.
Atskiri pakvietimai į suvažiavimą nebus siuntinėjami.

(pas.) Stulginskis.
Lietuvos Skautų Asociacijos Šefas.

Su originalu sutinka
Sktn. P. Šležas 

Vyr. Skt. Štabo adjutantas.

Lietuvos Sk. Brolijos Vyriausio Štabo pra
nešimas.

Pranešimas visiems L. S. B. nariams, kad bet koks 
sauvališkas skautų įžodžio, įstatų ar šiaip nusistovėjusių Bro
lijoje tradicijų, nuostatų pakeitimas, daromas tikslu pasitar
nauti kitoms organizacijoms ir savo asmeniškais sumetimais 
griežtai draudžiama, ir pastebėjus šios rūšies prasikaltimus, 
tuojau pranešti Vyr. Sk Štabui.

Vyriausias Skautų Štabas

Visiems Lietuvos skautų tuntams 
draugovėms ir atskiroms skiltims

Aplinkraštis.
Skautiško darbo programoje ir visame skautų gyvenime 

didžiausią vietą užima stovykla. Kiekvienas skautininkas ar 
draugininkas privalo bent sykį per metus duoti savo skau
tams progos pabūti stovykloje, kurioje labiau negu kada 
nors galima skautams padaryti kuo geriausios įtakos, nes 
sąlygos stovykloje yra sveikos visokiu atžvilgiu.

Vyr. Skautų Štabas š. m. birželio mėn. 21 d. Kauno 
apylinkėse atidaro Bendrąją Lietuvos skautų Stovyklą, no 
rėdama palengvinti visoms draugovėms išeiti busimosios 

Skaučių patyrimo laipsnių programa. 
Ill-čias laipsnis.

111-čio laipsnio egzaminus galima laikyti ne ankščiau 
1 mėn. nuo įtojimo į draugovę.

Reikia žinoti:
1. Įstatai, geležinis įstatas.
2. Įžodis,
3. Įsakymai,
4. Papročiai,
5. Šūkis,
6. Obalsis
7. Ženklelis,
8. „Kas tai yra skautė“,
9; Skautybės pradžia. Škaučių judėjimo pradžia,

10. Šventės: šv. Jurgio, motinos šventė (1 gruodžio),
11. Vėliavos: tautinė, valstybinė, skaučių,
12. Lietuvos Himnas, '
13. Saliutas ir slaptas ženklas,
14. Mazgai; tikrasis, virvės sutrumpinimo, slankiojanti 

kilpa, pagalbos, piemenų,
15 Kelionės ženklai: „šiuo keliu eik", „šiuo keliu neik“, 

„lauk manęs čia“, ,aš parėjau namo“, „laiškas pas
lėptas“, „parašas“.

16. Švilpesiai: „klausyk“, „pavojus", „sueiga“, „skiltinin- 
kės prie manęs“.

17. Skilties siluetas.
18. Adresai: artimiausio gydytojo, vaistinės, ligoninės, 

gaisrininkų komandos, milicijos nuovados, draugi- 
ninkės, ekiltininkės, skilties draugių tuntininko, vyr. 
skautininko, vyr. štabo, skaučių skyr. vedėjos.

19. Uniforma ir ženklai.
20. 5 žaidimai.
2.2 dainelės.
22. Rikiuotė.
23. Rankų darbai: lopyti, adyti.
24. Mokėti virti: arbatą, kavą, bulves.

II-as laipsnis.
Egzaminus į Il-ą laipsnį galima laikyti ne ankščiau 4 

mėn. davus įžodį.
1. Pirmoji pagalba: a) apalpimas, b) saulės smūgis, c) 

nugaravimas, d) nuomarą, e) skenduolio gaivinimas,
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f) paspringimas, g) pašaliniai kūnai' aky, ausyje, no
syje, P° oda, h) žaizdos, i) išnerimas, j) kaulų perlū
žimas, k) nušalimas, 1) nudegimas. Dirbtinas alsavi
mas. Ligoniu slaugymas.

2. Signalizavimas: Siųsti 16, priimti 12 raidžių.
3. Pamatinės žinios iš bendros higienos.
4. Elementarinės žinios iš Lietuvos istorijos ir geogra

fijos.
5. Atspėti pasaulio šalis: kompasu, laikrodžiu, žvaigždė

mis ir gamtos požymiais
6. Kelionės ženklai: „šiuo keliu bėk“, „stok“, „eik at- 

atgal“, „priešo stovykla“, „kelias į stovyklą“, „geras 
vanduo“, „nėra vandens“, „vandens negalima gerti“, 
„yra pavojus“, „neskubėkit“, „ten priešas“.

7. Žinoti 10 dainų ir 10 žaidimų.
8. Mokėti išmatuoti: platumą ir aukštį, upės greitumą; 

atspėti tolumą 1000 žingsnių (25°/0 tikslumu).
9. Mokėti sukurti laužą dviem degtukais ir išvirti trijų 

patiekalų pietus.
10. Pereiti skautišku žingsniu 1 klm. per 8 minutes, ar- 

arba, atsižiūrint sveikatos stovio, žinoti 3 gimnastikos 
pratimus.

11. Išbūti stovykloje ne mažiau 2-jų parų.
12. Porą mėnesių auginti gėlę arba gyvulį.
13. Mazgai: vėliavos pakėlimo, audėjų, žvejų, dviguba 

kilpa, kalinio mazgas, markė, policijos mazgas, pala
pinės.

14. Kimo žaidimas: iš 24 atspėti 18.
15. Turėti savo uždirbtus 3 litus.
16. Mokėti siūti, skalbti baltinius ir austi juostą.

I-as laipsnis.
X Egzaminus į I-ą laipsni galima laikyti ne anksčiau 8 
mėn. davus įžodį.

1. Pirmoji pagalba: Mokėti gelbėti: ledui įlūžus, įkritus 
į šulinį, arkliui įsibėgėjus, gaisrui ištikus, elektrai ar 
perkūnui nutrenkus, nusinuodijus, pasikorus. Votys. 
Susipažinti su limpamomis ligomis ir vaistinėle.

2. Signalizavimas: siųsti 20 priimti 16
, 3. Topografija: mokėti skaityti žemėlapį, padaryti 1 klm.

kelio nuotrauką.
4. Atspėti: aukštį, plotį, skaičių, tolumą iš 1500 žing- 

. snių (25°/0 tikslumu).
5. Pažinti 10 lapų Lietuvos medžių ir 10 pėdsakų Lie

tuvos žvėrių bei paukščių.
6. Pėdsakų ieškojimas ir slėpimas.
7. Mokėti valdyti laivą ir vienai nuplaukti pavandeniu 

ir atgal 3 klm., arba suvažinėti dviračiu 15 klm.
8. Žinoti 3 laužo kūrenimo būdus. Mokėti pastatyti la

pinę.
9. Mokėti užsimerkus rišti visus IlI-čio ir II-o laipsnio 

mazgus.
10. Žinoti svarbiausių valstybinių įstaigų adresus.
11. Žinoti savo apylinkės gyvenamos vietos istoriją.
12. Mergaitės higiena.
13. Bankų darbai: mokėti pasiūti uniformą, megzti kab

liuku, aftuoti, siūti „rišelje“.
14. Mokėti kepti duoną.
15. Paruošti skautę į III laipsnį.
16. Turėti vieną specialybę.
17. Turėti uždirbtus 5 btus.

P ietis

Panevėžys rems „Skautų Aidą!“
— Na pagaliau atvykot! Valio panevėžiečiai! 

Laukėm jūsų bent dvi dienas, o jūs tik šiandien... 
Bet kas? kodėl gi tik du atvykstat? Mes laukėm 
truputį didesnio būrio. Paruošim, kaip svečiams, 
puikiausius butus. O jūs?..

— Ką padarysi, kad taip atsitiko. Mūsiškių at
važiavo tiek, kiek galėjo. Nesistebėkit skaičiumi. 
Mat, mes esam didesnėj priklausomybėj nuo pa
mokų ir gimnazijos administracijos, negu jūs. Mū
sų neliuosuoja nuo pamokų, o bėgti nepatogu ir 
negražu.

— Taip, taip. Labai gerai, kad nors tiek jūsiš
kių atvažiavo. Rodysim, ką turėsim; linksminsim, 
kuo galėsim. O dabar eikime mūsų štabo apžiū
rėti. Gal ir jum patiks? Svečių gana daug turim. 

Skaičiaus neprisimenu, bet, žodžiu, daug. Yra iš 
Kauno, Mariampolės, Mažeikių ir 1.1, ir 1.1., džiau
gėsi, net iš kailio nerdamasis, šiaulietis.

Savo giedriausiu ūpu jis užkrėtė panevėžiečius. 
Rimtai nusiteikusių panevėžiečių liežuviai taip įsi
siūbavo, taip įsileido kalbon, kad visi, norėdami 
kuogreičiausiai išreikšti, ką širdys jaučia, pradėjo 
vienu balsu ir jau visai garsiai rėkti.

— Tai reiškia, jūs rengiat konferenciją, vakarą, 
pasilinksminimus. Iš „Skautų Aido“ jus gerai pa
žįstu. Jūs neblogai reklamuojatės. Įdomu, kaip 
dirbate?

— Mes tai mes, — pradėjo šiek tiek užsigavęs 
šiaulietis, bet jūs, panevėžiečiai, visai tylit. Vartau, 
vartau „Skautų Aidą“, o apie jus net koresponden
cijų apie atskirų draugovių veikimą nesiranda.

— Mes savo darbais nesigiriam, — rimtai pra
dėjo vienas panevėžiečių, — o kad dirbam — visi 
žino. Panevėžy pirmiausiai įsikūrė skautai vyčiai, 
Panevėžy surengta buvo Didžioji viso rajono sueiga. 
Be to, dar rengiami kursai, vakarai ir bendrai imant, 
darbas virte verda. O kad mes nesame linkę pe
simistinių korespondencijų rašyti, tiai čia mūsų da
lykas. Ir kokia nauda iš tokių korespondencijų, 
kur rašoma, kad skautų ūpas nupuolęs, kad drau
govė mažėja ir kitokie migloti dalykėliai. Mes sten
giamės nerodyti savo klaidų kitiems. Savo tarpe 
jas iškeliame ir apsvarstę pašaliname.

— Gerai. Sutinku, kad reikia savo klaidas pa
tiems suprasti ir jomis nesigirti. Bet, kad ir gra
žiųjų darbų „Skautų Aide" visai nesimato. Jūs vis 
tylit Man rodos, kad bendrame tunto veikime pri
valo būti tokių momentų, kuriais visi Lietuvos skau
tai gali susidomėti. Šituos tai tunto įvykius ir pri
valoma spausdinti „Skautų Aide„. „Skautų Aidas“ 
yra mūsų organizacijos galybės reiškėjas. Užtat 
mes turim ryškesnius savo gyvenimo bruožus 
talpinti, kad kiti žinotų ir kad mes žinotume, kaip 
yra dirbama kitoj Lietuvos daly. Nes kiekvienam 
didelės šeimos nariui įdomu žinoti savo brolių pa
sisekimus, o net ir sunkumus, kuriuos jiems tekdavo 
nugalėti.

Vienas panevėžietis nuleido galvą, kitas tik pa
traukė pečiais. Šiaulietis net pašoko ir dar tvirtes
nių įrodymų griebės, kad juos įtikintų.

— Tu gerai kalbėjai, — tarė pagalvojęs pane
vėžietis, — pažiūrėsiu, ar jūs tiek nudirbę esat, ar 
tiek padarot, kiek skelbiatės. Tada pasakysiu, kaip 
reikės šiuo klausimu elgtis.

O vistik šiauliečių gyvumas, juokai, judrumas 
sužavėjo naujų formų ir teorijų ieškančius panevė
žiečius. Jie jautės labai smagiai. Patiko bendras 
ūpas, tvarka, drausmė. Vienas jų sutikęs tą, su ku
riuo ankščiau kalbėjosi, tarė:

— Žinai brolau, tvarkos ir drausmės atžvilgiu, 
nesigirdamas, drąsiaisakau, kad mes prilygstam jums, 
o gal ir pralenkiam. Bet jūsų gyvumas, energija 
sužavėtų svajotoją — mūsiškį, kurs ieško didelių 
žygių, visada rimtai galvoja, sprendžia visokias pro
blemas. o smulkesnių dalykų, kurie yra jam po no
sies, nemato. Įsitikinau, kad tie dalykėliai yra be 
galo naudingi, kad iš jų susidaro visas mūsų gyve
nimas ir, kad menko darbelio geras atlikimas suke
lia energiją ir, kas svarbiausia, gerą ūpą. Parvažia
vęs papasakosiu saviesiems viską, ką mačiau ir gir
dėjau. Paraginsiu labiau remti „Skautų Aidą“, ir jie 
tikriausiai pradės apie save daugiau kalbėti. Para
šys korespondencijų ir ne tik apie savo darbus, bet 
ir apie jus. Pamatysit!*)

♦) Pamatysim... — Red.
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SKAUTŲ KRONIKA.
Skautininkų žiniai.

Lietuvos Skautų Vyriausias Štabas skelbia Lie
tuvos skautų asociacijos skautininkų perregistravimą. 
Visi paskautininkai, skautininkai, vyr. skautininkai, 
taip pat ir instruktoriai, privalo iki šių metų birže
liu mėn. 20 d. pasiųsti Vyriausiam štabui savo ad
resų ir suteikti apie save bendrų žinių. Neatsiun- 
tusiųjų reikalaujamų žinių likimas bus išspręstas 
įvykstančiame šią vasarą skautininkų suvažiavime.

Vyriausias Skautų Štabas.
Baden Paneliui Lietuvos skautų šefas p. Stul

ginskis Švento Jurgio dieną nusiuntė dovanėlę ir 
tokį laišką:

„Brangus viso pasaulio skautų šefe,
„Del Tamstos septynių dešimčių metų sukak 

tuvių naudojuosi šia šv. Jurgio diena pareikšti Tam
stai savo, Lietuvos skautų ir skaučių vardu širdin
giausių linkėjimų, kurių esu tikras, mielai pareikštų 
kartu su manim ir skautams prijaučiančioji visuo
menė.

„Kaip kuklią pagarbos ir padėkos ženklą už 
Tamstos nuopelnus skautybėje, Lietuvos skautai 
prašo Tamstos neatsisakyti priimti su šiuo siunčia
mąjį sidabro medalį.

„Šis medalis yra mūsų žymaus skulptoriaus Pe
tro Rimšo darbas; jis buvo padarytas Didžiojo Vil
niaus Seimo — laikomo pirmuoju viešu žingsniu į 
Lietuvos nepriklausomybę — dvidešimties metų su
kaktuvėms paminėti.

Prašau priimti mano aukštos pagarbos pareiš
kimą.

Aleksandras Stulginskis
Lietuvos Skautų Šefas ir Seimo Pirmininkas. 

Keliautojai apie pasaulį pasidarė nebe naujiena. 
Buvęs retas dalykas dabar virto jau paprastu spor
tu, o daugeliui ir pragyvenimo šaltiniu. Mėgstama 
vilkėti skautų uniforma — tatai palegvina gauti pa
ramos visur. Tarptautinis skautų biuras jau senai 
kovoja su elgetavimu po platųjį pasaulį, kuris že
mina skautų vardą visuomenėje. Dabar jau dau
gely šalių pasienio policija neįsileidžia skautiškai 
uniformuotųjų, kurie neturi vadinamo „rekomenda
cinio lapelio“, kuris yra vienodas visose šalyse ir 
kurį tegalima gauti pas kiekvienos šalies vyriausio 
skautų štabo užsienių dalies vedėją.

Iš tautos šventės. Paradas: jūrų skautai.

Remti pašaliečius ne skautus, keliaujančius 
skautų uniformoje, tai reiškia diskredituoti skautus, 
nes juo labiau bus remiami uniformuoti keliautojai, 
juo daugiau visuomenė turės kęsti „skautus elgetas“. 
Apie kiekvieną pasirodžiusį Lietuvoje keliautoją 
skautą ar ne skautą reikia pranešti vyriausiam skau
tų štabui.

Sv. Jurgio šventės.
Kaunas. Ir šiemet Kauno tuntas šventė šv. 

Jurgio dieną — pavasario šventę. Gražu pasakyti 
„pavasario šventę“, bet ne tiek gražu prisiminti, 
kaip tasai pavasaris pasisveikini su mumis 23 ba
landžio. Teko ir lietaus, ir krušos, ir šalto šiaurinio 
vėjo. Bet kartais iš už debesų nusišypsodavo ir 
saulutė, ir tą tik teatmena skautai, pamiršę visus 
nemalonumus.

Po pamaldų t. t. Jėzuitų bažnyčioj, kur buvo 
pasakytas specialiai skautams pritaikintas pamoks
las, visi tunto skautai susirinko Baltosios Gulbės 
salėje. Parada priėmė Kauno Tuntininkas p Žmui
dzinavičius. Skautus sveikino Kauno Miesto Bur
mistras p. Vileišis, Karo Komendantas Skučas ir iš 
Vilniaus atkeliavęs skautas, Vilniaus lietuvių drau
govės draugininkas. Buvo ir šiaip svečių: Skau
tams Remti D-jos Kauno skyriaus nariai, tėvai ir
kt. Kai kurių draugovių skautai ir skautės davė 
įžodį. Skautininkų įžodi pakartojo visi tunto skau
tininkai bei paskautininkai kartu su savo Tuntinin-
ku, su kuriuo pirmus metus šventėm šv. Jurgio 
dieną.

Iš Baltosios Gulbės salės linksmi nepaisant 
šalto oro paskui orkestrą patraukėm į Karo Mu
ziejų. Ten skautus sveikino prie žuvusiems pamink
lo gen. Nagevičius ir prie ^ro Basanavičiaus pa
minklo — pulk. Daukantas. Dr. Basanavičiaus pa
minklas buvo papuoštas skaučių nupintomis skau
tiškomis lelijomis Prie žuvusiems paminklo buvo 
padėtas vainikas — lelija.

Tuo baigėsi priešpietinė dalis.
Po pietų-susirinkome vėl Baltosios Gulbės sa

lėje, kur vėl atsilankė p. Daukantas. Žaidėme, dai
navome. Kiekviena draugovė padarė ką nors: vie
nos dainavo, kitos darė gimnastiką, įvairius šposus, 
deklamaciją ir t.t. Pakylus skautų ūpui čia pat bu
vo sugalvota pora įdomių šposų. Paskui vėl žaidėm 
ir vėl dainavom. Nesinorėjo skirstytis; kiekvienas 
skautas pajuto, kad ši šventė dar labiau surišo jį 
su kitais stipriais broliškais ryšiais. Liko šviesus ir 
geras atminimas apie mūsų pavasario šventę.

Šiauliuose. Š. m. gegužės m. 1 d. Šiaulių 
skautai šventė šv. Jurgio ir Tunto 3 metų sukak
tuvių šventės.

9 v. r. visi nuėjom į Šv. Jurgio bažnyčią. Pa
simeldę grįžom gimnazijos kieman, ll’/sv. VI liau
dies mokykloj buvo skautų dirbinių parodos atida
rymas. Paroda turtinga, ypatingai „lapinų“ skyrius. 
Kiek teko patirti, pora Šiaulių dr-vių nedalyvavo. 
Matyt „bankrotą“ sulošė.
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16 v. įvyko sueiga. Keletas skautų buvo pa
kelti į laipsnius, o vėliau įžodis. Po visų ceremonijų 
ir kalbų buvo žaidimai.

Vakare įvyko parodos uždarymas. Prieš užda
rymą „lapinai“ savo pačių dirbtu aparatu parodė 
įvairių vaizdų. Reikia pasakyti, kad buvo ir neleis
tinų paveikslų. Po to perskaitė diplomus, ir paroda 
šiais metais užbaigė savo dienas. Kaip girdėjau, už 
bilietus surinko arti 70 litų, nors pusė žmonių įėjo 
veltui. A. Lapinas.

Vilniaus skautai.
Po velykų Kaune vešėjo atvykę iš Vilniaus 

trys skautai. Jų tarpe buvo ir lietuvių skautų „Ge
dimino1’ d-vės dr-kas Pr. Žižmaras. Svečiai daug pa
pasakojo apie Vilniaus skautus. Štai keli žodžiai iš 
mūsų draugiško pasikalbėjimo su vilniečiais:

— Svarbiausias lietuvių skautų tikslas, — tarė 
dr-kas — vienybė ir lietuvybė. Visi mūsų .skautai 
tvirti savo pasiryžimuose ir įsitikinimuose del Vil
niaus priklausomybės Lietuvai.

— Draugovę pavadinom — tęsė toliau, — „Ge
dimino“ vardu; tur būt, visiems aišku kodėl mes 
šį vardą pasirinkom. Užsitarnavusiems skautams 
suteikiam „Gedimino vilko“ vardą. Šitą vardą su
galvojo a. a. Dr. J. Basanavičius. Vilniaus skautai 
a. a. Dr. J. Basanavičiui buvo suteikę Garbės Skau
to vardą.

— Draugovėje iš viso 5 skiltys (kartu su skautė
mis) — 54 asmenys vid. amžiaus 17, 18 metų, visą 
laiką dr-vė dirbo nelegaliai ir tik š. m. kovo 14 d. 
gavo leidimą viešai steigtis. Šiuo laiku „Gediminas“ 
priklauso Vilniaus skautų tuntui. Dr vės skautai-ės 
viešai dėvi Gedimino stulpus. (Bravo! — Red.).

Dr-vės sueigos daromos du kart į mėnesį. Su
eigoje būva lietuviškos dainos, tautosaka, žaidimai, 
pašnekesiai iš higienos ir tt.

Vasarą dr-vė žada daryti iškilas ir net surengti 
kilnojamą stovyklą okupuotame krašte.

Materialis padėjimas dr - vės ir pačių skautų 
visai menkas. Didelis klausimas, kaip pavyks mums 
surengti stovyklą. Tam dalykui reikia daug lėšų.

— Didelį skausmą turėjo dr-vė netekusi Garbės 
Skauto, mūsų Tautos Patriarcho Dr. Jono Basana
vičiaus. Kada mes dėjom ant karsto savo vainiką, 
mes dėjom jį ne tik savo, bet visų lietuvių skautų 
vardu. Pirmieji žodžiai buvo pasakyti:

„ ... Nepriklausomos Lietuvos skautų, Latvijos 
lietuvių skautų ir Vilniaus „Gedimino“ dr-vės skau
tų vardu...“

Mes tikimės, — baigė dr-kas, — netrukus pa
simatyti su jumis Vilniuj.“

„Gedimino“ dr-kas, kaip rašiau yra Pr. Žižma
ras, Vilniaus Mokytojų seminarijos IV kurso moki
nys ir adjutantas studentas Mačionis.

Nepriklausomos Lietuvos skautai! Mūsų broliai 
Vilniuj gyvena sunkioj valandoj. Stoka lėšų trukdo 
varyti jiems tautišką darbą okupuotoj sostinėj. Bū
kim skautais ir paduokim dalis mūsų dr ■ vių iždų 
tautiniam ir kultūriniam darbui — jų ruošiamoms 
stovykloms.

Kreiptis ✓visais Vilniaus skautų reikalais per 
„Sk. Aido“ Redakciją. Lap.

Vilniaus skautės.
Prie Vilniaus skautų „Gedimino“ d—vės yra 

įsikūrusi skaučių skiltis (iš 12 asmenų). Skiltininkės 
pareigas eina Niedzvickaitė (VIII kl. mok.) ir pa-

Iš tautos šventės. Paradas: skautai.

skilt. stud. Karužaitė. Skautės dalyvauja bendrose 
sueigose ir vakarėliuose. Su laiku skiltis žada išsi
plėsti į d-ovę.

Skautės ypatingai pasidarbavo Dr. Basanavi
čiaus laidotuvėse, išsiųdamos per vieną naktį skautų 
vėliavą.

Utenos skautų vyčių pastangomis buvo suruošti 
skautų vadų kursai, kuriuos aplankė šimtas su vir
šum skautų iš artimesnių provincijos miestelių. 
Kursai buvo tevietiški. Paskaitas laikė, be skautų 
vyčių, vietos inteligentai, kurie gyvai parėmė šiuos 
kursus.

Per Sekmines skautai vyčiai duos įžodį.
Nupirko sp. įrankius. Utenos Skautams Remti 

Dr-ja nupirko skautams sporto įrankius: kumščia- 
sviedžius, diską, jietį, ripką ir k. Ateity manoma 
įtaisyti visi reikalingi sportui įrankiai. Sk. Vyčių 
dr-vė gavo iš Skautams remti dr-jos SO lit. dr-vės 
buklo reikalams.

Nori nukonkuruoti. „Mildos“ dr-vė smarkiu 
tempu ruošiasi sporto šventei. Jos turi vilties kai 
kuriuose dalykuose berniukus konkuruoti.

Sporto šventė. S. m. gegužės mėn. rengiama 
Utenoje Skautų sporto šventė. Visi skautai privalo 
joje dalyvauti ir parodyti mūsų visuomenei, ką jie 
yra padarę. Todėl, skaute, jeigu dar nesiruošei, tai 
r loškis, nes laiko nebedaug yra!

Svedljon. Į tautinę stovyklą Švedijoj iš Lietu
vos žada vykti: vyr. sktn. Kalmatavičius, vyr. sktn. 
Šenbergas, vyr. sktn. Kuprionis, sktn. Cečeta, sktn. 
Tomašauskas ir pask. Einoris. Visi minėtieji asme
nys, be vieno, vyksta savo lėšomis.

Iš Lietuvos išvažiuoja liepos m, 6 d.
Būtų gera, kad tuntai savo lėšomis siųstų į 

minėtą stovyklą nors po vieną asmenį. Kelionė ir 
išgyvenimas kainuoja 200—250 litų ne daugiau.

Norį vykti praneša Vyr. Štaban sktn. Čečetai.
Atitaisymas. Pereitam „Sk. Aido“ 4 Nr. Skaut. 

suvaž. projekte per apsirikimą įrašyta paskaita skt. 
P. Barkausko „Skautininkai, alkoholis ir tabakas“. 
'Skaityti ją per klaidą įsibrovusią.

Gegužės 15 d. Kaune iškilmių parade dalyvavo 
Kauno tunto 3 (rinktinės iš vyresniųjų skautų) dr-vės 
2 skautų ir 1 jūrų skautų. Viso su viršum 50 as
menų. Skautams vadovavo sktn. Čečeta. Skautai ir 
jūrininkai labai gražiai ir tvarkingai atrodė Reikia 
pažymėti, kad visi skautai buvo pilnoj uniformoj.

Skautu studentų dr-vės šventė, S. m. gegužės 
15 d. skautų studentų nepaprastos iškilmės — pa
šventinimas dr-vės vėliavos. Iškilmės prasidėjo stu
dentų bažnyčioj 9,30 vai. Vėliavą šventino kun. prof. 
Merkelis ir pasakė atatinkamą šiai iškilmei pamokslą. 
Ateitininkų studentų Kęstučio klubas pagerbė skau
tus, dalyvaudamas su savo vėliava. Pamaldose da
lyvavo L. S. A. Šefas p. Stulginskis, dr. Alekna, 
dr. Raulinaitis, Sk. Remti Dr-jos vicepirmininkas.
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Po pamaldų dr-vė žygiavo į Universitetą. Sueigą 
atidarė dr-vės pirmininkas stud. K. Grigaitis — p.a- 
brėždam ts, kad dr-vė pasižada prie savo vėliavos 
dirbti Tėvynės ir Žmonijos labui. Po to paskelbta 
garbės nariais dr. Alekna ir kun prof. Morkelis, 
kurie buvo pakviesti į prezidiumą ir apdovanoti ke
puraite ir senjorų juostelėmis. Čia dr. Alekna pa
sveikina dr ve su taip gražia švente. Po jo kalbos 
pakelta keletas dr-vės narių į senjorus. Vėliau visi 
senjorai davė įžodi prieš vėliavą. Su ta švente svei
kino įvairios Universiteto korporacijos ir klubai.

Nepaprastai sueigai pasibaigus eita į tos die
nos tautos iškilmes.

Vakare, 8 vai buvo bendra vakariene. Dalyva
vo garbės nariai kun. prof. Morkelis ir dr. Alekna. 
Čia vėl pasakyta gražių kalbų, pareikšta geriausių 
linkėjimų. Iš Vyr. Sk. Štabo buvo palinkėta, kad 
tarp draugovės ir jo užsimegstų glaudūs santykiai 
tam dideliam darbui, kurį yra užsibrėžusi padaryti 
L. S. Brolija.

Nuotaika buvo gana linksma, jauki, šeiminiška. 
Padainuota, pasilinksminta.

Reikia pažymėti, kad pagaliau skautų studentų 
dr-vė ėmė tvarkytis. Seniau buvusi netvarka, narių 
nedrausmingumas ima nykti. Reikia laukti atgims
tant ir tikros skautiškos dvasios. Paulius.

Instruktoriaus vardas. Sv. Jurgio dienoje L. S. 
A. Šefas Kazokų Juzui — Kauno tunto štabo nariui 
suteikė instruktoriaus vardą.

Naujas Sk. Rem. D. Skyrius š. m. gegužės mėn. 
8 d. pono V. Giedraičio pastangomis įkurtas Sk. 
Remti Dr-jos Telšių skyrius. Išrinkta valdyba suda
ro p. p. B. Petrauskas, V. Giedraitis ir ponia SkaČ- 
kauskienė. Narių yra apie 20.

Panevėžys. I-oji Sk. Vyčių dr vė š. m. surengė 
draugininkams kursus. Kursai tęsėsi kelius mėne
sius ir tik po Velykų pasibaigė. Jie buvo tvarkomi 
draugovės pavyzdžiu. Buvo daug rimtų paskaitų, 
kaip ant.: skautų būdas, skautybė ir politika, Dr-vės 
veikimas, Draugininko pareigos ir darbas, Skautai 
vyčiai, skautybė ir kaimas ir daug kitų. Paskaitas 
laikė arba patys sk. vyčiai, arba kviesti mokytojai. 
Panevėžys susirūpino dr-vių vadais. Nuo drauginin
kų priklauso dr-vės stiprumas, o nuo dr-vės tinka
mo vedimo jos darbo pasekmingumas. Tie kursai 
ir buvo rengiami tuo tikslu, kad duoti draugovėms 
tinkamų vadų, nes jų Panevėžys buvo pradėjęs sto
koti. Ir apskritai vadai specialistai mūsų organiza
cijos dar retas atsitikimas. Tokie kursai, kaip tik ir 
priruošia tam tikrą skaičių vadų, kurie iš tikrųjų 
tam darbui ne tik yra gabūs, bet ir pasiruošę.

Štabo butas. Panevėžio Tuntas iki šių metų 
neturi savo štabo. Tai skaudus reiškinys. Darbas, 
savaime aišku, nuo to smarkiai nukentėdavo. Drau
govės žiemą užsiiminėdavo mokyklų rūmuose, o 
pavasarį ir vasarą miškuose. Bet nebuvo to centro, 
kuris juos jungtų. Dabar Tuntas vargais negalais 
gavo kambarį Šaulių Teatre, kur įrengia savo šta
bą. Eina skubus remontas. Sakalas.

„Živilė“ kruta. Rokiškis. Prieš Velykas dr-vėje 
įvyko skilčių rungtynės: mazgų, dainelių žaidimų, 
gerų darbų ir drausmės. Dr-vės knygynėliu pareina' 
vienas numeris „Skautų Aido“ ir „N. Vaidilutės“. 
Iš viso dr-ve prenumeruojąs! 12 nr. su viršum 
„Sk. A.“.

Dabar rengiamies rungtynėms ir parodai, kuri 
netrukus įvyks R. R Tunte. Alia.

Skautai užsieniuose.
Tarptautinė Skaučių stovykla, šiemet nuo rugpjū
čio 5 iki 16 Šveicarijoje Ženevos mie.c.te bus tarp
tautinė skaučių stovykla. Stovykla bus Ženevos par
ke, netoli naujų Tautų Sąjungos rūmų. Iš miesto 
matyti puikus reginys į Mont Blanc. Stovyklai va
dovaus anglų skaut’ninkė su Šveicarijos skaučių 
pagalba.

Jungtinių valstybių valkai pasiuntė viso pa
saulio vaikams tokį atsišaukimą: „Mes, Jungtinių 
Valst. megaitės ir berniukai, širdingai sveikiname 
visų šalių vaikus. Mes norim būti jiems draugai, 
ne priešai; norim gyventi santaikoje, o ne vaiduose; 
norim statyti, ne griauti; prieš kovą ir nesantaiką 
mes norim pastatyti taiką ir pažangą. Per jūrą mes 
norim ištiesti vaikams ranką, kaip draugiškumo, 
teisėtumo ir taikos ženklą* • £

Mirė skaučių Draugė. Juliette Low. skaučių || 
organizacijos Amerikoje įkūrėja. Prieš 15 metų ji- 
nai iš Anglijos skautybę perdiegė Amerikos dirvoje. T-? 
Darbas nebuvo lengvas. Vienintelės jos pagalbinin
kės buvo jos pačios drąsa, išmintis ir kilnumas. 
Jos dėka daug žymių Amerikos pedagogių ir mo
terų ėmėsi mergaičių auklėjimo darbo skautybės 
metodais, ir lig šiol tą darbą vaisingai dirba.

Visoms skautininkėms ir skautėms, kurios dirba 
skautišką darbą, ji gali būti ištvermės, nenuilstamos 
energijos ir skautiškumo pavyzdys.

Latvių skautų organizacija šią vasarą ruošia 
keturius iš eilės lavinamuosius skautininkų kursus. 
Pirmieji kursai bus skautų vyčių skautininkams, an
trieji vilkiukų, tretieji skautų, o ketvirtieji tuntinin- 
kams. Kviečiami ir užsienių skautininkai atvykti. 
Smulkesnių žinių galima gauti iš Vyr. štabo. Užsi
rašyti galima iki birželio 1 d.

Švedai rimtai ruošiasi prie savo Didžiosios 
Stovyklos ir žada sulaukti daug svečių iš užsienių. 
Iš Lietuvos vyks keletas skautininkų.

Latvių Garbės Šefas. Š. m. balandžio mėn. 23 
d. Latvių Skautų organizacijos Šefas generolas Gop- 
pers turėjo audienciją pas Valstybės Prezidentą p. 
Žemgalį; per audienciją jis pasiūlė p. Prezidentui j 
Latvių Skautų Garbės Šefo titulą. P. Prezidentas 
telkėsi maloniai priimti pasiūlymą.

Leidžia L. S. B. Vyr. Skautų Štabas.
Ats. Redaktorius — lg. Tomašauskas.

stovyklon!
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IŠLEISTA NAUJA KNYGA

Skautų Tarnavimas Tėvynei.
Petro Jurgelevičiaus parašyta:

Gražus, iliustruotas, 31 pusi, leidinys.
Skautams, jaunuomenei patartina pasiskaityti.

Kol kas knyga galima gauti pas .Skautų Aido“ administrator!.

Kaunas, Laisvės Al. 20 Nr.
MNKaaiNNNNHaMaaMBaMBBNBHNaNH9BŠNNNMNHaNNHHEflKKIHHBHNMHNHNNHM3B«raKNBNHMHHHHmBNNHBWNHINNNHHM^SN»l

„VYTI S“
. Lietuvos Vyčių Jaunimu- organizacijos 

dvisavaitinis iliustruotas laikraštis-.
,V Y -T I S“, tai atspindis Amerikoj 

s, augusio lietuvių jaunimo. Kas nori ji pa
žinti, privalo skaityti jų organą .Vytį“.

.VYTY“ spausdinama daug gražių 
eilių, apysakų, straipsnių, scenos dalykų.

„VYTIS“ puošiamas gražiais pa
veikslais, Lietuvos ir Amerikos veikėjų, 
grupių ir atskirų asmenų.

„VYTI S“ veda kroniką Amerikos ir 
Lietuvos jaunuomenės bei visuomenės - 
darbų.

.VYTY“ bendradarbiauja žymūs Lie
tuvos ir Amerikos rašėjai.

.VYTĮ“ Tamstai gali užrašyti jūsų gi
minės, draugai ar pažįstamas Amerikos 
lietuvis, jei tik gražiai paprašysi.

.VYTIES“ kaina: metams — 4 dot, 
pusmečiui — 2 dol.

4736 S. Wood St. Chicago, Ill. U.S.A.
316.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Loterijos Nr. 11.

1 klasės lošimas įvyks I klasės lošimas įvrks
1927 m. birželio mėn. 3 d.

Per visas penkias klases 7.000 laimėjimų
lošėjams tenka bendroje sumoje

Lt. 486.000
Bilietai parduodami: Loterijos valdyboje Kaune, 
Laisvės Al. 35, Pašto Įstaigose Kaune ir provincijoje, 
Bankuose ir pas agentus. Bilietai parduodami.

B-VĖ

KAUNAS, 
Laisvės Al. 52. Tel. 18—00.

Vienintelė
SSSR „Gosizdato“ 

Atstovybė Lietuvoje.
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Musų loterėjoj kiekvienas laimi!
Visos iki šiol jums žinomos loterėjos perkelia pinigus iš daugelio kišęniy L mažesnį 

skaičių kišenių. Vi’sy',siy. loterijų dalyviai niekuomet nėra tikri, kad jie laimės, bet užtat vi
suomet laimi'ioterėjų organizatoriai. ' ■ ■ -

Mūsų gi lotesėja organizuojama visai kitais pamatais. Jos dalyviai visi užtikrinti, kad 
jie laimės, — nė vienas iš jų nepralaimės. 1 ' * »

IWūsų loterėjoj laimi visa Lietuva.
Šios loterėjos būdas labai paprastas ir visiems žinomas, tik ne visi iki šiol ją suprato z 

ir tinkamai įvertino. .
Laimėjimo dydią pareina nuo pačių dalyvių noro. Loterėjoj gali dalyvauti dideli ir 

maži, seni ir jauni.
Todėl neatidėliokit, bet tučtuojau pasinaudokit mūšy pasiūlymu.
Niekuomet ir nė vieno cento nepralaimėsit.
Laimėjimus išmokėsime grynais pinigais.
Lietuvos Koperacijos Bankas nesiūlo abejotinų dalykų, bet tik tai, kas kitose šalyse jau 

senai išbandyta.’ Pavyzdžiui, Amerikoj toks pinigų laimėjimo būdas praktikuojamas jau daugel 
-metų ir visi dalyviai džiaugiasi jo naudingumu.

Pasinaudokit mūsų pasiūlymu ir patys įsitikinsit, kiek daug jūs laimėsit.
Norint dalyvauti laimėjime ir žinoti, kiek laimėsite, štai kas reikia daryti: 1) kreiptis ■ 

į Lietuvos Kbperacijos }3anką, Kaunas, Laisvės Al. 62 Nr., 2) užstačius 15 litų, gauti dėžutę 
pinigams taupyti, 3) kiekvieną iškritusį iš piniginės, kišeniaus arba šiaip atliekamą centą 
mesti ton dėžutėn, 4) neužmiršti savo vaikams tokių dėžučiy parnešti,-o jie visuomet primins 

. jums-jūsy pareiga—įmesti į-jas keletą smulkių pinigų ir 5) kiekvieną mėnesi atnešti tą dė
žutę Bankan, o einamųjų sąskaitų skyrius patikrins, kiek per mėnesį laimėjot jr įrašys tą 
sumą jūsų einamojon sąskaitom .

l)ž laimėtus pinigus, kuriuos jūs laikysit mūsų banke, einamojo] sąskaitoj bus mokami 
sulig jūsų Poru procentai, nuo 6 iki lO°/o0/0 metiniu. Juo greičiau pradėsit, juo daugiau laimėsit.

N. B. Provincijoj taupomųjų dėžučių reikalaukit iš Liaudies bei Smulk. Kredito Bankų.
LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS, Kaunas, Laisvės Al. 62 Nr.

Gautas -didelis transportas garsių pa-
• _• saulinių firmų

Pasaulyje

;0(jRKOPP ir CORONA“ CO

Turime gerų firmos „P F F A F“ siuvamųjų 
mašinų. ’

Didelis pasirinkimas
muzikos instrumentų ,,catania“ 
(saugokitės padirbimų: tikras fabri- 
kos ženklas — muselė) ir -f įvairių 

patefonui plokštelių.

Į S. Voš cinas.
į KAUNAS, Laisvės Al. 45 Nr.

• ______ į ._•

(O

30.000 knygų 
lietuvių, rusų,. žydų, vokiečių, 
prancūzų, anglų Ir lenkų kalbo
mis. Įvairių mokslo sryčių knygos.

Naujienos.
Užmiestin siunčiamą paštu.

A. Balošerio biblioteka 
KAUNAS, Laisvės Alėja 76, 

„Pasažas“ 18—20.

Karo cenzūros lęLta. .Švyturio* B-vės .^tafetuvė, Kaunąs,. Miškų g. ...
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