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Iš musų gyvenimo.
Centre.

— Spalių m. 15 d. užsienio dalies ve
dėjas sktn. V. Čečeta, dabar paskirtas 
diplomatinėn tarnybon į Pragą, užsienio 
dalies vedėjo pareigas perdavė vyr. sktn. 
mdj. Aloizui Valušiui, kuris dabar yra 
šefo paskirtas tas pareigas eiti. Perdavi
me dalyvavo vyr. sktn. Barauskas ir vyr. 
sk. štabo nariai. Ta proga šeimyniškai 
pasikalbėta aktualiausiais skautų klau
simais.

Tą parčią dieną sktn. Čečeta grįžo sa
vo paskyrimo vieton, iš kur buvo ke
lioms dienoms grįžęs.

Registracijos blankai.
Vyr. sk. .štabo bendroji dalis jau iš

leido skautų ir skaučių vienetams steigti 
ir registruoti lapus. Be šių registracijos 
lapų, kurie bus išdavinėjami per tunti- 
ninkus, niekas negalės organizuoti skau
tų ir skaučių vienetų. Kada per tam tik
rą laiką' organizatorius vienetą suorgani
zuos, tą lapą su atitinkamais įrašais ir 
parašais per tuntininką siųs vyr. sk. šta
bui naująjį vienetą patvirtinti ir įregis
truoti. Po to vienetas gaus teisęs ir rei
kalingus dokumentus.

Tiekimo skyrius veikia.
Prie vyr. sk. štabo įsteigtas skautiš

kų reikmenų tiekimo skyrius puikiai vei
kia. Kaskart vis daugiau gauna užsaky
mų ir iš provincijos. Praeitam „Sk. A." 
nr. paskelbtas kainoraštis dabar jau pa
pildytas. Neužilgo turės visų skautams? 
ėms reikalingų dalykų. Malonu, kad jau 
iš pat pradžios darbas yra sėkmingas.

DAR VIENA NAUJA SKAUTŲ DRAU
GOVĖ.

Kaunas. Š. m. spalių 3 d. „Aušros" 
berniukų gimnazijoje, įvyko steigiamasis 
naujosios draugovės susirinkimas, suei
ga.: Naujosios dr-vės įsteigimo idėja kilo 
gimnazijos skautų globėjo p. J. Mašioto 
iniciatyva. Dr-vė pavadinta Kauno kuni
gaikščio Vaidoto vardų. Jos branduolį 
sudarė skautai iš „Algirdo“, „Kęstučio“ 
ir kitų draugovių. Mat, „Vaidoto“ drau
govė turi tikslą specializuotis vandens 
sporte, kuris taip masina vyresnius ki
tų dr-vlų skautus.

Mikė korespondentas.
Karikatūra J. Martinaičio.

1. Oi, Mikei, ne taip lengva išlaužti 
žinias iš piršto! Pats matai — prakaitas 
varva, o ant balto popieriaus didelis juo
das „žydas". Nenusimink: rašyk ir ra
šyk!

2. Matai, kiek prirašei! Matai, kaip 
sukasi korespondento- mašina. Tartum 
sviestu patepta! Ar kas atsitiko, ar ne — 
plunksna, prirašo ir dar redaktorius" sal
dainį užfundija!

Tuo tarpu visi skautai paskirstyti i 
4-rias skiltis, kurios energingai imasi 
darbo.

Tat geriausio pasisekimo „vaidotie- 
čiams"! Balys Gendvilas.

IR MES KAIP INDĖNAI.
Utena, 1931.X.10. Šiąnakt — šešta

dienio naktį, I D r. Basanavičiaus dr-vės 
I, II-os ir kitų skilčių skautai, apie 18 
vai. išvykome -į mišką, kur pskltn. M. 
Labuckaš pravedė 2 naktinius žaidimus.

Naktis buvo tamsi, todėl reikėjo ne 
tik ausis ištempus, bet ir išsižiojus klau
syti, kad susektum „šnipą"' ar pamaty
tum „sargybinį".

Antrasis žaidimas buvo daug nuosek- . 
lesnis ir įdomesnis, nes nebedarėme tų"
klaidų, kurios buvo pirmame. Pasibai
gus žaidimams, prisirinkome malkų ir 
aikštėje tarp senų pušų sukūrėme di
delį laužą, kurio liepsnelė nušvietė 
džiaugsmingus brolių veidus. Iš krūtinių' 
veržėsi dainos, jų garsai ilgai klajoję po 
seną pušyną, pagaliau, visiškai nutilo, 
nuskubėdami su vėjais. Padainavę tradi
cinę „Ateina naktis",. dar valandėlę sto
vėjome įkaitusiais ir kupinais džiaugsmo 
veidais... Mus užbūjrė dainos garsai, pa
slaptingoji tamsį aplinkuma, ošiančios 
pušys ir gęstąs laužas. Džiaugsmingieji 
jaunuolių veidai, tapo , rimti, susikaupę, 
užsisvajoję... Taip staigus pasikeitimas! 
Čia užmiršti nuovargį, paprastus dienos 
rūpesčius; čia gali pajusti Dievo galybę, 
o savyje nežinomą esybę — sielą. Krū
tinėje gimsta milžino galybė" ir valandė
lei sutrempia žmogaus puikybę, išdidu
mą ir įdiegia geraširdiškumo jausmą. Vi
sa tai galėjau suprasti iš brolių veidų ir 
iš savo jausmo, kurį tą momentą pergy
venau? Tylą sudrumstė įsakymas užge
sinti laužą. Apie 23 vai. dainuodami at
vykome k į Uteną.

Skilt. St. Bulota.
MARIJAMPOLĖS T. SKAUČIŲ SKY

RIUS.
Marijampolės skautės, prasidėjus nau

jiems mokslo metams, sukruto dirbti. 
Skautėms vadovauja sumani ir prityrusi 
vadovavimo darbe sktn. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė. Daug padeda mokyt, psktn. 
M. Pempaitė ir mokyt, skautė M. Siru- 
tytė. Pasisekė įtraukti į mūsų, tarpą ir 
studentę psktn. O. Ščiukaitę, kuri apsi
ėmė vadovauti „Birutės" d-vei. „Gied
rės“ d-vei vadovauja J. Bakūnaitė, o 
„Mildos" — skiltn. E. Poliakovaitė. 
Dr-vės .padarė po kelias sueigas, , ypač 
smarkiai sujudo skiltys.

Marijampolės skaučių skaičius padi
dėjo. Užsimojimai skautiškam darbui di
deli. Spalių 10 d. atidaromi skiltininlęių 

ursai, kurie tęsis keletą mėnesių. Spa
lių 17 d. ruošiame didelį skaučių vaka
rą — balių su visais „prašmatnumais"'. 
Manome, kad Marijampolės skautės ir 
toliau dar su didesniu pasiryžimu dirbs.

Neatsilieka ir mažieji pipirai vilk. —- 
paukštytės. Nuo šių m. m. pradžioj -įkur
ta vilk. — paukštyčių skyrius.- Vedėja
paskirta pasišventusi skautams mokyto
ja pasktn. M. Pempaitė. - >

Vilk. — paukštytės suorganizuota I-je 
Petro Armino vardo pradž. mok-je, kur 
vadovauja pasktn. Pempaitė. Vilk. — 
paukštyčių yra 50 su kaupu.

Pavyzdinėj iMarijampolės pradž. mok. 
vilk. — paukšt. vadovauja mokytoja 
skautė M. Sirutytė.

Viso vilk. — paukštyčių yra apie 90. 
Visi apsukrūs, gyvi, linksmi.

Broliams
Edvardui ir Zenonui Tiškams, 
dėl jų mylimo tėvelio mirties, reiškia 
gil os užui jautos

Mažeikių Vingėlos Draugovė.

IŠ MARIJAMPOLĖS PADANGĖS.
Tunto sueiga įvyko š.’ m. spalių mėn.

4 d-. R- J- V. gimnazijoj. Dalyvavo visi 
esantieji vienetai: skautų vyčių būrelis, 
2 skautų ir 3 skąučių dr-vės. Sueiga pra
dedama Tautos himnu, paskui tunto adj-' 
Markevičius perskaitė tuntininko įsaky
mus.

Tunto štabą sudaro Itn. Milius ■— tun- 
tininkas, Itn, Akelis — pad. ir skautų 
skyr. vadas, skautn. Vaičiūnienė — skau
čių skyr, ved., pasktn. Pempaitė — vil
kiukų — paukšt, skyr. ved., vyr. skilt, 
Z. Petkevičius;-— sk* vyčių skyr. ved. ir 
kt. Markevičius — tunto, adjutantas.

Draugovių veikimas. Dr-vės veikia nė-, 
blogai. Jau dabar, kurie gali, siūdinasi 
uniformas. Pavasarį visi ruošiasi ..būti 
uniformuoti. ,

Skiltininkų kursai ruošiami tuntininko 
iniciatyva. Manoma, kad dėl jų žymiai 
pagerės tunto veikimas. " ,

’ —.Š. m. gedulo dėl pavergtos mūsų
sostinės Vilniaus dieną Marijampolės/ 4 
dr-vės "dalyvavo vėliavos nuleidimo iš-- 
kilmėse.

Vyt, M.
' TAURAGĖ.
' • ■ 1

Š. m. rugsėjo mėn. įsteigtas Tauragės 
r. tuntas. Tuhtininku, paskirtas visų skau
tų mylimas sktn. Z. Rupeika.

Tauragės aukšt. komerc. mokykloje 
susiorganizavo jūrų skautų laivas, susi
dedąs iš dviejų valčių. Jūreiviai visti 
smarkumu pradeda dirbti. \

Tauragės aukštesn. komercl mokyk
loje dabar yra šios>skautų-čių draugovės: 
vyčių skiltis, jūrų skautų laivas, mergai
čių Gražinos dr-vė, fcterhiukų Vytauto 
dr-vė 'ir paukštyčių pulkelis. Skautų 
skaičius pas mus- vis didėja, nes stoja 
daugiau ir daugiau kandidatų.

Šiemet buvo visų dr-vių didelė iškila 
Tauragės dvaro miškan. Nuėję pasista
tėm palapines. Tenai davė įžodį kandi
datės, išlaikiusios egzaminus į III pat, 
laipsnį. Tą dieną, kaip tik buvo Graži
nos dr-vės mėtinė šventė.

Buvo gražu; ypač prie liepsnojančio 
laužo. Miškas skambėjo nuo skautiškų 
dainų. Liudas Šapelis.

. z TELŠIAI. '
' 1931.X.3. I Algimanto dr-vė surengė
gimnazijos salėj vakarėlį. Programa, buvo 
trumpa, bet įvairi ir žadinanti gardų juo
ką. Vakarėlis, žinoma, padidino ištuštė
jusį dr-vės iždą.

Skautų literatūros ir meno kuopelė 
..pradėjo darbą. Sueigos daromos kiek
vieną sekmadienį. Visi armidininkai smar
kiai „graužia plunksnas“, ‘o per sueigas 
„perleidžia" kūrinius per aštrią kritiką. 
„Armida" pasiryžusi surengti vakarėlį ir 
toliau leisti savo šapirografuotą organą 
„13 žarų“. Margis.

Kražiai.
Kražių I-joj „Šarūno" dr-vėj metų 

pradžioj pradėtas gyvesnis darbas. Va
dovauja dr-kas J. Baškys.

Spalių 2 d. Kražių „Žiburio" d-jos 
gimnaziją aplankė J. E. Švietimo Minis- 
teris. Lankėsi visose klasėse. Skautai ta 
proga p. Ministerį pasveikino.

; , Budė.

Redakcinė komisija — sktn. Ant. Saulaitis, sktn. Vyt. 
Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, pasktn. B. Mantvila, vyr. 
skltn. H. Rudzinskas.

Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skel
bimų turinį neatsako.

Red. ir adm.: Kaunas, Nepriklausomybės a. 2, tel.40-71.
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19 (76) nr. Kaunas, 1931 m. spalių mėn. 15 d. IX metai

Skautai saugokime brangųjį turtą.
Ugniagesyba, žiūrint jos svarbu

mo, Lietuvoje pastatyta dar silp
nokai, už tat kraštas labai kenčia 
Lietuvoje kasmet virsta dūmais apie 
10.000.000 litų vertės turto; to pa
sekmės: iš vienos pusės padegėliai 
— beturčiai, kurie krenta savo našta 
valstybei ir visuomenei, iš kitos gi 
pusės bendras krašto turto suma
žėjimas—per 13 nepriklausomybės 
metų sumai 130 milionų (o iš viso 
Lietuvoj apyvartoje grynų pinigų 
yra apie 100 milionų litų!) Todėl 
piliečio šventa pareiga yra stoti į 
kovą su raudonuoju gaidžiu. Ypa
tingai didelę rolę šioj kovoj gali 
ir turi suvaidinti skautai

Nurodysiu trumpai, ką būtent 
skautai gali nuveikti. Miesteliuose 
skautų vienetai turėtų dirbti kon
takte su vietinėmis ugniagesių ko
mandomis, o dar geriau, į jas įstoti 
in corpore, kaip tą padarė Šedu
vos skautų draugovė (žiūr. š. m. 
„Sk. Aido" nr. 2).

Ištikus gaisrui, ugniagesiai, arba 
bent jų dauguma, skuba ne į gaisro 
vietą, bet į savo stoginę pasiimti 
gesinimo įrankių, ir, aišku, atvyksta 
į gaisrą vėliau, negu tą galėtų pa
daryti skautai. Taigi skautai turi 
skubėti tiesiog į gaisrą; mažas skautų 
būrys turi prižiūrėti, kad išgelbėti 
daiktai būtų sudedami prieš vėją, 
kad neužsidėgtų, ir juos saugoti, 
nes, kaip žinome, provincijoj gaisro 
metu dauguma išgelbėtų daiktų per 
sumišimą pavagiama, ir tuo pade
gėlių skurdas dar padidinamas.

Kitas būrys turi pirmoj eilėj pri
tiks- 
arti

mesnius šulinius ir išmatuoti žings
niais (bėgte!) jų atstumą nuo gaisro 
vietos (mat, ne visi, o ypač ran
kiniai siurbliai turi vienodą žarnų 
ilgį ir diametrą), suieškoti kopėčias, 

ruošti ugniagesiams dirvą; tam 
ui keletą skautų turi surasti

kablius, kibirus—kad kol atvyks 
ugniagesiai, susitaupytų jiems bran
gus. dažnai lemiamas, 5 — 10 mi
nučių laikas. Tie įrankiai yra labai 
svarbūs. Atsiminkime, kad šiųme
tinė Plungės katastrofa atsitiko tik 
dėl kopėčių trūkumo —nebuvo kaip

Rudens vakaras...
Tyliai šlama medžių šakos,

šnabžda vėjas už langų,
O mėnulis mane kviečia:

„Eik čionai. Čia taip gražu!
Tik pažvelki į aukštybes,

Į žvaigždėtuosius takus, 
Kiek Čia grožio, kiek galybės

Laimės nesuprantamos!..,
Paklausyki, kaip vaitoja

Lapai žemėn krisdami,
Kaip jie verkdami dejuoja —

Žiauraus vėjo blaškomi! ...
Ir suprasi tu tad grožį

Gražios rudenio nakties —
Lapų skundo skaudūs žodžiai 

Neišdils iš atminties!“...
Svajonių Karalaitė-

užlipti ant stogo ir užgesinti jo 
degančius 2—3 kvadratinius met- 
trus ir rezultate — sudegė pusė 
miesto.

Skautai turi prižiūrėti, kad ne
būtų paveju daužomi ir atidaromi 
langai ir durys, kad daiktai būtų 
gelbstimi per duris, priešingas ug
niai, ir kad namuose nebūtų daro
mas pavojingas skersvėjis

Jie gali surinkti (prašyti moterų) 
paklodžių, staltiesių, antklodžių, ir 
padėti ugniagesiams, —gerokai jas 
sušlapinę—padengti jais iš ugnies 
pusės esančius pavėjui namų sto
gus, o mažesniuose miesteliuose 

taipogi sudėtus greta namų šiaudus 
ir žagarus (žabus); žiūrėti, kad ant 
stogų būtų pastatyti žmonės su 
vandens kibirais. Skautai gali iš 
degančių ir dar nedegančių tvartų 
gelbėti gyvulius. Jie turi mokėti 
padaryti (bei organizuoti) „vandens 
grandinę" tiekimui vandens; turi 
mokėti pilti vandenį kibirais—tam 
tikslui reikia vartoti skardinius ki
birus, pripilant nedaugiau 7» kibiro. 
Tokiu būdu pilant, galima išmesti 
vandenį gan toli ir aukštai, ir tą 
srovę taikinti į pageidaujamą vietą.

Be to, skautai gali padėti ugnia
gesiams kitais atžvilgiais, pildyda
mi ugniagesių viršininkų duotus už
davinius, pav saugoti žarnų liniją 
(neleisti suvažinėti), aptarnauti šu
les vežančias vandenį, padėti ar
dyti dar nedegančius trobesius, kad 
padarytų „protarpį" ir t. t. Šių ei
lučių rašytojui teko per gaisrą 
naudotis skautų pagalba—pritrūkus 
ugniagesių, pavojingose vietose bu
vo pastatyta skautų „žvalgyba“; 
uždavinys buvo atliktas pavyzdingai.

Taigi, skautai, kaip tik dabar 
Lietuvoje pravedama priešgaisrinė 
savaitė. Apeliuojama į visuomenę, 
kad visi prisidėtų prie krašto gy
nimo nuo gaisrų. Ateikite ir Jūs į 
pagalbą ugniagesiams, organizuo
kite ugniagesių kuopeles (kaip Aly
tuj), skaitykite ugniagesių literatūrą, 
ypač galiu rekomenduoti D. Sie- 
maškos „Gaisrų gesinimo taktiką“, 
kurią reikėtų turėti kiekvienai drau
govei, ir tegu kiekvienas skautas 
praeina ugniagesybos specialybę, 
nes tai tikrai yra specialybė. Gaisro 
metu vienas specialistas gali at
nešti daugiau naudos, negu didelis 
būrys neorganizuotų žmonių.

Taigi į darbą, skautai — artimui 
pagalbon! E. Gutmanas.
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Arimo stiklams mjrgant.
— Vaikeli, aš vis užmirštu kiek kla

sių turi gimnazija?
— Motin kiek kartų jau sakiau, 

aštuonias;
Motina, lyg ne tas duris pravėrusi, 

skubina rišti ryšulį, kvepiantį y šviežia 
duona, sūris. Jos senos, mėlynom gys
lom nužymėtos rankos, grubūs pirštai 
riša plona virvute balta drobe apvynio
tus produktus. , k . A

— Tai be šių metų dar pora metų, ir 
baigsiJ gimnaziją. Tik jau vaikeli,’ sau
gokis visokio pikto. Žmogus, o ypač 
jaunos mergaitės, . greit nuslysta, o pa
sitaisyti... — Ji atsiduso, pažiūrėjo į Ma
tildą, stovinčią prie lango. Ji žiūri į gluos
nius, augančius abipusiai kelio, vedan
čio į miestą. Ten ji jau ketvirti metai 
lanko gimnaziją, lengvai brenda iš kla
sės į klasę, su gerais pažymiais pavasa
rį džiugina senų tėvų širdis. Ji' pati lai
minga, išnašiai galvoja,: apie ateitį/kada •; 
ji bus baigusi gimnaziją, universitetą gar- 
,si mokytoja, o gal rašytoja, poetė.
! ’ Ji atsiminė albumą. Tai keletas drau
gių paveikslų žiūri iš žalsvų lapų, tėvų 
giminių, o gale kino artistų, artisčių 
veidai, žavingas šypsenas, lyg keikti už
keikę žiūri iŠ už žavingų dekoracijų, prie 
žirgų, ant sofų. Ji myli kino artistus, 
galvoja apie tą dangiškos palaimos ver
tą žmogaus sielos alsavimą, meną. Ki
no artistai, jai rpdos ir yra tos dieviš
kos palaimos geriausi reiškėjai ir nešio
tojai.

Įėjo tėvas, botagą nešinas, ilgi ūsai 
guli ant lūpų, veidas ramiai šaltas.

— Ar išsirengsit, pagaliau, kuris me- 
' tas stoviu prie vežimo, o jos čia tu

pinėja.
Motina su Matilda išnešė ryšulius. 

Prie ratų apkabino dukros galvą:
— Tegu tau Dievas padeda, mokykis, 

su draugavimu saugokis, o aš poterė
lius kalbėsiu. Miestuose, vaikeli, kele
tą kartų jau sakiau, žmonės kitoki, do
ra, tiesa ten savotiška. Jaunam suklydi- 
man visi keliai veda, o į gerą kelią ir 
lentelės parašai nesako.

Širdingai bučiuodama Matildą, motina 
pajuto ašaras, riedančias per raukšlėtą 
veidą.

— Tai vis boba, ne už marių išvežu, 
už trijų dešimtų kilometrų. Visų Šven
tų dienoj vėl susitiksit. Kam čia tas drėg
numas. — Veltonis suragino arklį, ra
tai dulkes keldami nusirito ant vieške- 

, lio. Lenkiasi gluosniai sustoję dviem ei
lėm. Motina žiūri į tolstantį vežimą, į 
Matildos kepuraitę. Jai kažin ko lyg 
gaila, kur ji važiuoja ji žino ir visa šir- 

; dimi trokšta dukrai mokslo, bet kąi ji iš
važiuoja, toks nesuprantamas nykumas, 

. lyg pilki sparnai nutupia pirkioj. Yra 
' mergina, bernas, svetimi ir gana. Sve- 
- timo ir žodžiai ir žvilgšnys šalčiu aušo 

širdį.
Ji įėjo pirkion, atsisėdo po Šv. Anta

no paveikslu. Atsidusus septynerius po
terius sukalbėjo. Už ’ Matildą, jos lai- 
mei, tegu jai gyvenimai kLojaši. Ji su 

w kietais, suplaišėjusiais -pirštais, lyg seno 
ridiko o Ja, spaudo ražančiaus karolėlius' 
ir galvoja. Gal dukrai.nereiks’tas sun
kus ir vargingas gyvenimas vargti, jr.su 
mokslu ir pagarbos vertu išauklėjimu 
gal susilauks šiltesnio ir šviesesnio gy
venimo.

Jos širdyje nerimas į susirūpinimą 
virsta. Šią vasarą Matilda kažin ko bu- 

• vo tokia nuliūdusi, susimąsčiusi, su kny- .
ga visas dienas praleido. Ji sekė, žiū
rėjo, gal taip visi žmonės, mokiniai, ktirie 
mokslais galvą suka, turi vaikščioti vie- 
2

numoj paniurę tylų?. Ar ji gali suprasti, 
ar žinoti, ką mokslo žmonės turi daryti, 
gal taip reikia.. Ji, rodos, ją mylėjo, sau
goj o, .'lyg akį, su geresniu kąsneliu anksti 
rytą sutiko, vakare šiltai apklostė.

Tas dukros slankiojimas su knyga, 
tyla jai nerimu apgulė ir nesupranta 
priežasties. Pernai, užpernai, ji buvo 
linksma ir vinkli, lyg drugys saulės,žie
duose skęstant.. ■ n. /

Matilda apsigyveno mieste, arti gim
nazijos. Mažas melsvas kambarėlis, ant 
sienos keli paveikslai. Genovaitės gy
venimas uoloje ir prie staliuko mėlynai 
gelsvi kalnai, debesiu' sumerkę viršūnes. 
Prie kalnų, lyg piautuvo aprėžimu iš
plautas labai mėlynas ežeras, su baltom 
laivo burėm ir rausvu stogu iškilę name-

Skautė Stanislava Venc- 
’ lauskienė.

Vyr. Skautu, pulk. Šarauskas 
š. m. sp. m. 10 d. Šiauliuose 
iškilmingam skautų vakare įtei
kė p. Venclauskienei svasti
kos ordeną, kuriuo ji buvo 
už didelius skautams nuopelnus 
apdovanota dar 1928 m. Ta 
proga Vyr. Skautininkas pa
brėžė didelį Ponios darbą ne 
tik šįais laikais, bet ir prieš 
kariniais. Visą laiką p. V. yra 
didelė skautu rėmėja ir užta
rėja. Be to 1928 m. pati Įsira
šė į skautes ir, rodos, pirmoji 
Lietuvoje iš ponių davė įžodį.

liai. Ji kai atvyko, dažnai pažiūrėdavo į 
paveikslą. Jis jai krito i akį, kaip 
kažin kas iš svajonių, iš jos taip uoliai 
skaitomų romanų. O tas dangus toks mė
lynas ir vaiskumu viliojąs traukia akį. 

Ji nuo praėjusio pavasario pradėjo 
skaityti labai daug knygų. Kas kokią 
davė, kokią pirko, visas ji skaitė be jo
kio iš anksto parengto plano. Kam gi 
knygos rašomos jei ne skaityti, o jei jos 
parašytos, išleistos, tat galima ir skai
tyti. Ji visą vasarą praleido- medžių pa
vėsy skaitydama romanus, apysakas. Su 
jais susigyveno.

Prie jų kaimo kultūrtechnikai vagojo 
grioviais laukus, šviesiaplaukis Zigmun- 
taš, romanų mėgėjas rūpestingai aprūpino 

■■romanais. Į miestą atvažiavusi, gyvenda
ma nusamdytam kambarėlyje, girdi šei
mininko sūnaus Remigijaus smuiko rau
dą ir. garsiai deklamuojant eiles. Juoda
plaukis Remigijus perka visus naujuo
sius romanus, nuo tėvų pasislėpęs skai

to. Nors jo aštuoniolikos metų jaunystė 
leidžia ir apie savystovesnį gyvenimą pa
galvoti, bet jis to nenori suprasti. Jis 
gyvena kažin kokiu svajingu vaiko gyve
nimu, žaidžia su vaiko šypsena, godžiai 
skaito romanus ir vakarais liūdnai rau
da smuiku.

Jos perskaitytas romanas „Durys su 
septyniais užraktais“ guli ant jos stalo. 
Ji jau pusę perskaitė, sekė tuos nuosta
bius įvykius. Atėjus iš gimnazijos ji at
skleidė vokiečių kalbos gramatiką, links
niuotes gliaudo, o akis traukia romanas. 
Ji atvertusi romaną padėjo ant lango, 
kai tik baigs vokiečių kalbos pamoką 
baigs skaityti romaną. Skubiai beria žo
džius, nori greit išmokti užduotąjį pus
lapį. Nesiseka, žodžiai pinasi. Keletą ei
lučių permeta. Dar dvi, dar tris... pen
kias. Na, pagaliau visą skyrelį. Tiek tos 
bėdos, pirmiau perskaitys romaną, kai 
jis jau nebevilios, tada sės prie pamokų.

Rudenio vakaras už lango, vėjas de
juoja, toks pat metais, kaip romane. Ro
mano herojus slenka miesto kvartalais, 
slepiasi nuo policijos akių, o mylimoji 
jo laukia. Ji geria puslapį po puslapio 
ir štai... galas. Gaila, ji dar norėtų, tegu 
pinasi tie įdomūs nuotykiai.

Laikrodis nuskaito dešimtį valandų. 
Ji nė nepajuto to greit bėgančio laiko.

Pavalgiusi vakarienės ji sėdo prie 
pamokų, vertė knygas, rašė, tik, gal pati 
nelaboji dalia, visu savo dantų baltumu 
kvatojasi už jos pečių, kai jai taip nesi
seka. Romos istorija, maišos Cezaris su 
Neronu, abu kažin kaip panašūs į roma
no veikėjus.

Įknibo į algebrą ir ten tik bankų 
skaitlinės, žvanga kalėjimai, lyg bankuo
se žarstomas auksas. Galva sunki, mintys 
nesiklijuoja, taip pilkai palaida aplink, 
visur tokie neaiškūs šešėliai.

Gal ryt rytą, anksti atsikels ir pa
rengs visas pamokas.

Užmigo. O sapnai, tie vilingi ir nesu- 
gaudomi visą naktį draikėsi, margulia
vo. Kai pabudo, ryto saulė skverbėsi 
pro užlaidą, apšviesdama jos gelsvus 
plaukus. Už lango dundėjo atbudęs mies
tas, dainuojąs savo bildesiu ir akmeni
nėmis gatvėmis.

Apsirengusi vos spėjo pavalgyti, laik
rodis, lyg skatinamas brenda per astuo
nias.

Pirmą ir antrą pamoką skaudėjo gal
vą, galva sunki, smilkiniuos tvinksian- 
čios šilimos prisisunkę. Tik trečioj pamo
koj, kai vokiečių kalbos mokytojas tėš
kė aštrią pastabą;

— Matilda, tamsta šlubuoji. Jau ke
linta pamoka taip apleidžiama. Kas čia 
pasidarė, juk buvai pirmoji mokinė.

Jai šilta, veidai dega, visa klasė pra
dėjo suktis, mokytojo žodžiai lyg dilgi
nę užkliudė širdį. Pirmą kartą per visus 
mokslo metus ji girdi tokią pastabą... 
„juk buvai pirmoji mokinė" aidi visoj 
klasėj, lyg toli verkiančių gervių išskri
dimo balsai. Ir nebegrįš, rodos, tos ger
vės, nebesugrąžins nieks tos geros ži
nios, kada ji buvo pirmoji mokinė.

Draugės seka jos neramų žvilgsnį, 
nepasukdamos galvos žiūri į ją, retkar
čiais atplėšdamos akis nuo knygų.

Visa diena taip nesisekė. Namo parė
jus liūdesys ir skausmas užgulė, ir sau
lėtas dangus, tie balti tingūs voratinkliai, 
tokie sunkūs ir iš dangaus išbrukti. Va
kare ilgai mokėsi, pamokas gerai priren
gė, rytą ėjo šviesiau nusiteikusi, drąsiau 
sveikinosi su draugėmis.

Tada neklausė nė vienas mokytojas. 
Vakare Remigijus pasiūlė romaną „Trys 
širdys". Ji lyg bijo romanų, bet šeimi
ninko sūnaus pasiūlymas, jo tos drėgnos 
,akys, malonus balsas.

Ji buvo pažadėjusi aplankyti draugę, 
bet dėl to romano pasiliko. Geriau tą
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metą skaitys romaną, ką ji su drauge 
sugaišins.

Pradžioje dar neaišku, nesuprantama, 
tolyn vis, lyg platesni laukai atsisklei
džia, jūros po melsvu dangum, jūroj plū- 
duruoja jojo laivai, jis išlipa ant kran
to paslėptų lobių ieškoti, susitinka su sa
los gyventojais. Gražuolė, pilis, jojo ko
vos. Viskas taip žavinga, plaukia, pina
si, akių neatplėši nuo puslapių.

Nepajuto, kaip tas laikrodis susidūrė 
su dvylikta valanda. Dar pravertė chres
tomatiją, atskleidė algebrą, tik galva 
sunki, švino pilna, o minčių, minčių.

Rytą atsikėlus pavartė keletą kny
gų, nuskubėjo gimnazijon, diena pra
ėjo laimingai. Mažai klausė, lengvos pa
inokos — prasmuko.

Laikas bėgo, žiema stogus sniegu 
apkedeno, paskiau klodus užklojo, po 
miestą rogės ir skambalai švelniai aidi 
visose gatvėse.

Netoli nuo gimnazijos prasišiepė kino 
teatro vitrinos, garsingai šaukią paveiks
lai, trykštanti šviesa viliote viliojo. Gim
nazijos mokytojai pasakydavo, kuri fil
mą galima mokiniams žiūrėti, bet kas 
būna tose filmose, kurios uždraustos?

Smalsumas sužinoti, pamatyti, kas va
landą augo. Jaunos mergaitės, vaikinai 
plaukia vakarais, įeina šypsodami, išei
na tylūs ir susimąstę.

Taip, ji turi pamatyti nors vieną fil
mą, tokiuo viliojančiu pavadinimu, kaip 
„Meilės valso sūkuryje", „Ir tyli naktis 
jiems kalbėjo“.

Kartą Remigijus paklausė, gal ir ji 
sutiksianti su juo nueiti į kiną. Ji nu
raudo, kažin ką atsakė pašnabždomis o 
širdis kugždėjo eiti „Tyliųjų ežerų dai
nas" pamatyti.

Ji nusivilkusi uniformą, su kukliais 
kaimo mergaitės rūbais, Remigijaus lydi
ma įžengė į kiną. Antras seansas, žmo
nių daug. Dvi valandos, lyg paukščio 
sparnais nešamos pralėkė. Ji save už
miršusi sekė ekraną, kur, viliojąs meile 
ir nuotykiais romanas tęsėsi prie nuosta
bių namų, saliuonuose, miškuose.

Ji eidama namo atsiminė mokytojų 
draudimą, ieškojo pateisinimo. Daug ką 
tie mokytojai draudžia, kad ir tų pačių 
romanų skaitymą, bet ar jie pagalvoja 
apie septyniolikos metų jaunuolius, ku
rių smalsumas viską žinoti, svajonės ir 
nuostabūs troškimai taip maža sau pa
tenkinimo randa. Ji parėjusi į namus il
gai svajojo apie kiną, ten matytus pa
veikslus, ir į dienoraščio puslapius įrašė:

„Mes jaunieji labai daug trokštam. O 
tos svajonės, ilgesys taip myli mano me
tų jaunuoles. Nežinau, ar ir berniukai 
taip galvoja, man vis rodos, aš stoviu 
vietoje, o reikėtų daug dirbti kilnaus ir 
garbingo darbo. Noris kažin kur skubėti, 
kopti, dėl žmonių, dėl savo krašto di
deli darbai padaryti, kad garbė plyštų 
labai toli, ten už mėlynojo šilo, už van
denų. Gal tada tos svajonės, troškimai 
būtų išliejami į darbo ir pasiaukojimo 
dirvas, gal taip viena ir atskirta nebū
čiau. 0 dabar? Aš net nežinau kam aš 
gyvenu, kur eisiu su mokslu. Dar toli 
iki gimnazijos baigimo, dar universitetas, 
kada aš galėsiu būti mokytoja, ar kokia 
įžymi veikėja? Kas dabar veikti. Kny
gose mano paguoda, o organizacijų, ro
dos, tokių ir nėra, be to aš gal vienumos 
dukra. 0 tos svajonės, svajonės. Dar du 
eilėraščiu parašysiu, vis bus lengviau".

Ji užvertė dienoraštį, ilgai rinko ri
mus eilėraščiams, kol keletą posmų su
siklijavo.

(B. d.).

Vyt. Donaila.

Susirūpinkime ugniagesyba.
Vienas ir labaų didelis kultūros 

priešas yra ugnis. Šiaip ugnis, kaipo 
Dievo dovana, yra geras ir naudin
gas daiktas, tačiau gaisro pavida
le ji atneša labai daug žalos. Apie 
jos žalingumą, manau, nereikia daug 
ir bekalbėti. Ji pražudo milijoninius 
turtus. O kiek ji palieka vargšų be 
pastogės ir be duonos kąsnio ir 
kiek vargo ir triūso ji dūmais pa
leidžia? Tačiau žmogaus protas, 
tiek daug nuveikęs kultūros srity, 
ir čia rado išeitį. Būtent, sumanė 
kovoti su tų nelaimių kaltininku: 
ugnimi. Iš karto toji kova, aišku, 
buvo nesėkminga, tačiau juo toliau 
juo ji vis sėkmingesnė pradėjo da
rytis. Atsirado žmonių, kuriems 
ypatingai pradėjo rūpėti šie reika
lai ir sekmingesnei kovai pradėjo 
burtis į ugniagesių komandas.

Ir nors šiandien jau turim ne
maža ugniagesių komandų, tačiau 
turint galvoj tuos nuostolius, ku
riuos padaro gaisrai, komandų skai
čius yra dar permažas. Ypatingai 
tas trūkumas yra jaučiamas kaimuo
se. Kaimuose pas mus dažniausiai 
yra šiaudiniai stogai, tai, iškilus 
gaisrui, nesant organizuotos kovos 
ir pasiruošimo, nueina niekais di
delė dalis arba ir visas kaimas. 
Lotynų kalbos patarlė sako: “Si 
vis pacem, para belluml“, Lietuvi
škai reiškia: „Jei nori taikos, ruo
škis karui!“ Ši patarlė labai tinka 
ir čia. Jeigu nori, kad nereiktų kovo
ti su gaisrais, tai visada būki pa
siruošęs tai kovai. Deja, pas mus 
kai kas dar to nesupranta.

Man rodosi, kad mums, skau
tai, reikėtų irgi tuo susirūpinti. Juk 
mūsų obalsis, įžodis ir įstatai mini 

Jūros skautai plaukia
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pareigas artimui. Na, o čia yra 
reikalingos ypatingos pareigos arti
mui. Kur gi reikia didesnės pa
galbos artimui, jei ne gaisre? O 
ugniagesiams kartais tenka net ir 
savo gvvybę statyt į pavojų, tad 
aišku, kad čia reikia didelio pasi
šventimo. Tačiau, garbė jiems už 
tai! Tad, man rodosi, kad mūsų 
pareiga yra prisidėti ir padėti jiems 
veikti. Būtų gera, kad prie visų 
tuntų įsisteigtų skautų-ugniagesių 
komandos, kaip pav. Alytuj. Aš 
manau, kad tokios komandos ga
lėtų daug padėti esamoms savano
rių ugniagesių komandoms. Na, o 
jeigu nesteigiant komandų, tai nors 
padedant skleisti ugniagesybos pro
pagandą visuomenės tarpe, ypatin
gai kaimuose. Aš raginu visus kiek 
galint aktyviau prisidėti prie prieš
gaisrinės propagandos savaitės ren
gimo, kuri įvyksta š.m. spalių mėn. 
11 — 18 d. d.

Tad, baigdamas aš dar kartą ra
ginu rimtai susirūpinti ir prisidėti 
prie ugniagesybos idėjų populiari- 
zavimo, nes tos idėjos yra labai 
artimos mūsų idėjoms. Todėl, mes 
prisidėdami prie ugniagesybos idėjų 
populiarizavimo, daug gera pada
rysime ir mūsų sąjungai, o tuo pa
čiu ir mūsų tėvynei.

Taigi, aš tikėdamas jūsų geriems 
norams, manau, kad mano žodžiai 
nebus kaip žirniai berti į kietą 
uolą ir neatšoks nuo jos, bet vie
nur kitur gal ir prigys jūsų širdyse.

Vyr. skilt. B. K a n č y s.
Alytaus skautų-ugniagesių 

komandos viršininkas.
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Samuelis Morzė.
Kiekvienas skautas žino Morzės pavardę. 

Jo abėcėlę reikia žinoti laikant egzaminus į III-jį 
skautų patyrimo laipsnį. Tačiau, skautai, ar turite 
apie jį platesnių žinių? Ar žinote,kas jis buvo? Kuo 
jis pasižymėjo?

1832 m spalių mėn. ant paketboto „S i u 1 i“, 
kuris darydavo reguliarius reisus tarp New-Yorko 
ir Havro, buvo susirinkusi įvairių labai susijaudinu
sių mokslo išradimais žmonių grupė. Jų tarpe buvo 
vienas Amerikos gydytojas daktaras Čarlzas Džek
sonas ir nežymus istoriškų paveikslų tapytojas Sa
muelis Morzė. Daktaras Džeksonas grįžo iš Pary
žiaus, kur kaip tik klausė įžymatis fiziko profesoriaus 
Pu lie paskaitos apie nesenai atrastą elektromagne
tizmą. Daktaras Džeksonas taip smarkiai buvo susi
domėjęs elektromagnetiniais reiškiniais, kad negalėjo 
susilaikyti nepapasakojęs savo pripuolamiems kelio
nės draugams apie Paryžiuje matytus naujus stebuk
lus elektros srytyje. Tuo pasakojimu ypač susido- 
mavo dailininkas Morzė. Jis dar 1826 m. New-Yorke 
išklausė profesoriaus Deno paskaitas apie elektrą 
ir nuo to laiko rodė nepaprasto susidomėjimo šia 
stebuklinga jėga, kuri dabartiniu laiku lošia taip 
svarbią rolę mūsų kasdieniniame gyvenime. Tačiau 
anais laikais žmonės dar nebuvo tinkamai susipažinę 
su elektros jėga ir jos svarbiausieji ptaktiškieji pritai
kinimai buvo dar nežinomi. Įdomu, kad mintis apie 
vieną įdomiausių elektros pritaikinimų, kuris nai
kintų nuotolį—būtent mintis apie telegrafą—kilo kaip 
tik anuo laiku per pasikalbėjimą ant „Siuli“ laivo. 
Toji mintis kilo ne fizikos specialisto, tik istoriškų 
scenų tapytojo Morzės galvoje. Jau tuo laiku jis 
sumanė, kad elektro magnetų pagalba galima beveik 
momentaliai perduoti telegramas tolimiems nuotoliams. 
Kiek vėliau labai paprastas rašomasis elektro
magnetinis Morzės aparatas buvo plačiausiai varto

jamas ir jo išradėjo vardas tapo įamžintas.
Morzės aparato principas nepaprastai nesudėtin

gas. Jei minkštos geležies gabalą įvynioti įzoliuota 
vario viela ir po to paleisti tąja viela galvanišką 
srovę, tai žinote, kad geležis įgauna visas stipraus 
magneto ypatybes ir, panašiai kaip paskutinis, pri
traukia įvairius geležinius dalykus. Tačiau, pakanka 
vieloje pertraukti srovę, kai geležis tuoj nustoja 
visų magnetinių ypatybių. Po kiekvieno srovės įjun
gimo geležis vėl gauna magneto ypatybių ir vėl po 
kiekvieno išjungimo jų momentaliai nustoja. Taigi, 
įsivaizduokim, kad vienoje telegrafo stočių yra pana
šus minkštos geležies gabalas — paprastai pasagos 
formos — apsuptas įzoliuota vario viela, kurios galai 
eina į kitą stotį, kur gali būti, paprasto įtaisymo va
dinamo raktas pagalba, lengvai sujungti ir išjungti. 
Toliau, įsivaizduokim, kad ši viela yra sujungta su 
pakankamai stipria galvaniška batareja. Vielos galus 
sujungus ja eina galvaniška srovė, toji srovė geležies 
gabalui duoda magneto ypatybių ir tas gabalas stip
riai pritraukia prie savęs kitą geležies gabaliuką, 
kuris yra įtaisytas netoli ant tam tikro sverto galo. 
Jei kitame sverto gale įtaisyti smailą galiuką, taip, 
kad jis liestų tam tikrą volelį, kuris yra apvyniotas 
popieriniu kaspinu, tai tada, kai srovė veikia, reiškia, 
kada geležies pasaga yra įmagnetinta, — tas smarkus 
kito sverto galo galiukas stipriai spaus į popierinį 
kaspiną ir, jei kaspiną kartu su voleliu sukti, tai ant 
jo liks ilga linija. Srovę vieloje pertraukus, pasaga 
nustoja magneto ypatybių ir smaigaliukas nutolsta 

nuo kaspino, kuriame per tą laiką nelieka jokių žy
mių. Tai ii yra, trumpais žodžiais, tas principas, ku
rį Morzė įdėjo į savo telegrafo aparato pagrindą.

Samuelis Morzė gimė Čarlstoune (Masaču- 
zeto štate, Amerikos J. valstybėse) 1791 m. balan
džio mėn. 29 d. Savo specialybe jis pasirinko isto-

Samuelis Morzė-

riškąją tapybą. Pasitobulinimo šioje srityje tikslais 
jis kelius sykius keliavo į Europą. Taip Europoje 
jis buvo nuo 1811 iki 1815 m. ir pakartotinai nuo 

' 1829 m. iki 1832 m. Tačiau ne savo paveikslais 
savo vardą jis padarė žinomą visame pasaulyje. Savo 
prigimtyje Morzė buvo išradėjas. Tuoj grįžęs į 
New-Yorką Morzė energingai viršminėtais principais 
pradėjo bandymus su elektromagnetiniu telegrafu. Ir 
po nepilnų trejų metų po įsidėmėtinos kelionės „Siuli“ 
paketbotu Morzė jau buvo padaręs aparatą, kuris 
buvo tiek tobulas, kad jis galėjo jį demonstruoti viešai 
New-Yorko publikai. Kaip tik tuo laiku Morzė buvo 
paskirtas dailės istorijos profesorium, tačiau jis nė 
sykio neskaitė paskaitų toje srityje, jo galva buvo 
užimta vien tik elektros telegrafo idėja.

Tuo tarpu į Ameriką iš Europos ėjo žinios apie 
.Gauso, Vebero, Šteingelio ir , kitų padarytą pažangų 
elektrotelegrafo studijavimą. Morzė atydžiai sekė šias 
naujienas ir jas savarankiškai taikino savo tolimes
niuose bandymuose. Jis atkakliai dirbo savo išradimą 
tobulindamas. * Iš pradžių iš Morzės aparato išėjusios 
telegramos buvo kreivųjų linijų formos ir buvo sunku 
jas išskaityti, tačiau jis greit sustatė savo pagarsėjusią 
abėcėlę, kurioje raidės susideda iš taškų ir brūkšne
lių. Toji Morzės abėcėlė ir iki šiol yra vartojama 
viso pasaulio telegrafuose.
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Kai daina ateina...
(Iš dienoraščio lapų).

Niūrus ruduo. . . Dienos pilkos, 
taip viena į kitą panašios. Pageltę 
medžių lapai negailestingai vėjo 
blaškomi. Žmonės visi paniurę su
simąstę. Nuobodūs jų veidai, it tie 
debesys, kurie ritasi be galo, 
be krašto dangaus skliautu. Ne
jauku ir nelinksma. Prieš mane 
guli keletas atverstų vadovėlių, ra
šale mirksta plunksna. Nėra ūpo, 
nėra noro toje melancholijos pri- 
sigėrusioje atmosferoje dirbti... 
Staiga netikiu savo ausimis, ritmin
gi dainos posmai prasiveržė pro 
rudens vėjo kaukimą. Tai tolsta jie, 
tai vėl artinasi, tai pasineria vėjo 
kaukime, tai vėl nedrąsiai iškyla. 
Įsiklausau. Kas gi, tą tokią nelin
ksmą, paniurusią rudens dieną, su
manė uždainuoti?! Linksmai, pava
sariškai uždainuoti?! Pakylu nuo 
stalo ir einu prie lango. Gatvė tu
ščia, tik vėjas suka dulkes, lapus 
viską maišo, neša... Klausausi. 
Nedrąsiai it sesulės rauda, prasi
skverbia dainos žodžiai pro storą 
lango stiklą ir sudužta mano sie
loje .. .

Kam šėrei žirgelį, kam ...
Gatvės pasukyje pasirodo ka

reiviai. Raudoni, vėjo nugairinti 
veidai pilni šypsenos, pasitenkini
mo. Iš jų jaunų krūtinių taip galin
gai veržiasi daina. O vėjas šėlsta, 
gaudo meliodiją ir nori ją suplėšyti, 
sumaišyti su lapais, dulkėmis ... 
Kažin kas sujunda mano krūtinėje, 
aš sustingstu ir žiūriu su nepapra-

^Lelijoms vystant.
Pageltusio rudens pabūgę 
Tyliau beaidi sutartinės. 
Ties mano langu jau suvyto 
Lelijos baltos, sidabrinės. 
Jos mirė rytą tarpe rūtų, 
Rudens šalnos baltai papuoštų. 
Jos mums žydėjo, mums šypsojos, 
Kad laimės žygiui mus paruoštų. 
Dabar palangėj verkia vėjas, 
Bet sieloj žydi nauja gėlė. 
Ji papuošė mums kelią dygų 
Ir užmirštus vartus atkėlė. 
Prieš mūs’ akis ilgiausias kelias 
Ir daug tiltų statyt pradėtų. 
Statyti skubam, keliaujam šuoliais. 
Ruduo ar žiema mus lydėtų!

M t. Ilgesys.

Brangiai sesutei
Valei Malakauskytei, 
jos mylimam tėveliui mirus, reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

Telšių Živilės draugovė.

sta meile, pasitenkinimu į praeinan
čius kareivius. Senai kareiviai iš
nyko iš mano akių, o daina skamba, 
kvatojasi kambaryje .., Man lin
ksma, jauku. Mintyse imu posmuo
ti. ,.Nusileido saulužėlė ..." Pamo
kos mokytis taip lengva, nenubo- 
du...

Dabar visados, kai rudens vė
jas negailestingai švilpauja gatvėje, 
vaitoja kamine, aš tuose garsuose 
klausausi ar neišgirsiu ... dainos, 
dainos iš jaunos krūtinės. Ir kada 
aš jos neišgirstu, kada melancholiš
kas vėjo cypimas nesiliauja, aš 
viską metu. Iš sykio niūniuoju, pa
skui pusbalsiai užtraukiu kokią dine- 
lę ir man tampa linksma, aš prisi
menu kaip kareiviai dainavo ... Ir 
blanksta rudens melancholija prieš 
mano dainą, vėjas kažin ko susi
gėsta ... Pavasario miražai pripil
do kambarį....

B.a lys Gendvilas.

1837 m, rugs. m. Morzės aparatas jau buvo pa
kankamai patogus ir tobulas ir buvo nutarta Ameri
koje sudaryti visą telegrafo linijų tinklą. Bet ir po to 
Morzė dar įvedė dar kelius svarbius patobulinimus į 
savo telegrafo aparatą, ypač jį vartojant dideliems 
nuotoliams. Svarbiausias dalykas buvo pašalinti elek
tros srovės nusilpnėjimą, kuris jautėsi perduodant 
ją didesniam nuotolyj. Paskui jis išgalvojo tokį tele
gramų priėmimo prietaisą, kuris neišspausdavo, bet 
spausdino dažais taškus ir brūkšnius popierio kaspine. 
Be to Morzė daug dirbo taip vadinamojo chemiško 
telegrafo srityje. Chemiško telegrafo pagrindas — ga- 
Ivaniškos srovės ypatybė perskirti cheminius jungi
nius į atskiras dalis ir tokiu būdu gauti matomus ženk
lus, bet praktiškų rezultatų jis negavo, tačiau tai ir 
dabar yra laikoma sunkiu dalyku ir nieko ypatingo 
šioje srityje dar nėra padaryta.

Pirmoji telegrafo linija su Morzės aparatais buvo 
atidaryta Amerikoje 1843 m. tarp Vašingtono ir Bal
timore. Kadangi šis įtaisymas buvo nepaprastai prak
tiškas ir nesudėtingas, jis greit paplito ir persimetė į 
Europą. Čia pirmoji viešoji telegrafo liniją buvo 
įsteigta 1848 m. tarp Hamburgo ir Kuksgaremo. Per 
labai greitą laiką telegrafas tapo dalyku be kurio 
niekur negalima apsieiti. Dabar ne tik atskiri miestai 
ir valstybės, bet ir pasaulio dalys yra tarpusavyje te
legrafu surištos. Telegrafo kabeliai guli jūrų ir oke
anų dugne ir riša atskirus kontinentus.

Morzė nors ir svajojo, tačiau tur būti nesitikėjo, 
kad jo svajonė turės tokio milžiniško pasisekimo. 
Telegrafas nugalėjo nuotolį ir greitu laiku tapo būsi
mo kultūrinio gyvenimo dalyku, be kurio sunku da
bar apsieiti. Radio dar nepajėgia jo išstumti iš mūsų 
gyvenimo. • t

Morzė mirė 1872 m. balandžio mėn. 2 d. Jis tu
rėjo retos laimės pats savo akimis matyti savo išra

dimo platų pritaikinimą ir savo darbo įvertinimą ir 
garbę visame pasaulyje. Jam dar gyvam esant New- 
Yorko centraliniame parke buvo pastatytas puikus 
paminklas.

Vargas rudens stovyklautojams!,.,'
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Per praėjusį Didįjį karą, kada vi
si jaunuoliai ir vyrai buvo fronte, 
gaisrininkai, be kurių jokiu būdu 
negalima apsieiti Anglijoje, prašė 
skautų malonės papildyti jų ko
mandas. Skautai pasilavinę šitame 
darbe po kiek laiko pareiškė esą 
pasiruošę atsistoti tikrųjų gaisri
ninkų vietoje, tokiu būdu ir šie 
paskutinieji gaisrininkai galėjo ei
ti kariauti.

Po to, daugelyje vietų gaisrinin
kų komandos susiorganizavo vien 
tik iš skautų, nes gyventojai įsiti
kino, kad skautai, jei leisti jiems 
dirbti, puikiai atlieka savo darbą.

Knygoje „Scouting for Boys“ aš 
nurodžiau, ką reikia daryti gaisrui 
įvykus. Yra dar ir puiki kapitono 
Wells’o (pasižymėjusio .gaisrinin
ko) parašyta knygutė, kuri aiški
na skautams viską, ką reikia žinoti 
įvykus gaisrui; kaip dirbti prie 
pompos, kaip vartoti gelbėjimo 
žarną ir t. t. Tačiau štai kelios 
smulkmenos, kurias naudinga kiek
vienam priminti:

Jei degančiuose namuose dūmai 
yra per tiršti ir jie neleidžia kvė
puoti, slinkit žeme, dūmai papras
tai retesni prie grindų.

Jei reikia eiti pro duris, kurios 
yra užrakintos, atminkit, kad silp
niausioji durų dalis yra vidurio 
lentos, jas paprastai galima išmuš
ti geru kojos smūgiu.

Jei jūsų rūbai pradeda degti, nie
kad nebėkit ieškoti pagalbos; oro 
srovė tik liepsnai padės, atvirkš
čiai tuoj pulkit ant žemės, įsivynio- 
kit į antklodę ar į ką nors pana
šaus, kad nuslopintumėt ugnį; ga
lit taip pat savo rankas apsivynio
ti rankšluosčiu ar medžiagos ga-

• i • n jį ~
Gaisrininkas...

Pieše Rob. Baden-Powell’is.

balu ir rankomis slopinti savo 
drabužius ėdančią ugnį.

Vandenį pilkit ne ant liepsnų, tik 
į ugnies apačią.

Grindys, lubos ir stogas pirmieji 
sudega per gaisrą, taigi laikykitės 
ant durų slenksčių — čia jūs būsi
te geriausiai apsaugoti nuo kren
tančių balkių.

Jauni skautai, kurie žinojo kaip 
ištraukti iš degančių namų apalpu
sį asmenį, nekartą išgelbėjo žmo
gaus gyvybę. Tačiau nesitenkina 
kit tą tik žinoti, bet bandykit tą 
mėginti praktikoje.

Dažnai pamirštama koks apra
šytųjų skautų laipsnių programoje 
mazgas kur tinka, tačiau jei jūs 
darysite dažnai pratimus su maz
gais, jie taps jums įprasti ir natūra
lūs ir jūs neturėsite jokių sunkumų 
juos pavartoti tinkamoje vietoje 
tikrojo gaisro sumišime.

Negalima abejoti, kad anksčiau 
ar vėliau tau prisieis būti gaisre, 
taigi visada būk tam pasiruošęs, 
Pramokit, kol, būdami skautais, 
jūs turite geros progos, viską, ką 
jūs galite padaryti gelbėdami gais
re ar kovodami su juo. Darykit 
pramoktų dalykų pakartojimus.

Būdamas vaiku aš gyvenau 
Londone ir nuolat buvau pasiruo
šęs gaisrui. Kai tik išgirsdavau 
gatve važiuojančius gaisrininkus ai 
pamatydavau gaisro dūmus,aš bėg
davau į gaisrą. Tokiu būdu aš da
lyvavau daugelyje gaisrų ir buvau 
geruose santykiuose su gaisrinin
kais, kurie man leisdavo jiems pa
dėti. Koks tai buvo man džiaugs
mas.

Daug skautų vyčių lavinasi ko
vai su gaisrais ir kai kuriuose mies
tuose ir miesteliuose jie sudaro 
vietos gaisrininkų komandas.

Aš norėčiau, kad draugovės, ku
rios parenka šią specialybę, pa
sistengtų tapti ištikrųjų šios sri
ties žinovais ir reikalui esant mo
kėtų puikiai pasirodyti kovoje su 
gaisrais. Tai padarytų įspūdį 
žiūrovams ir jiems parodytų, ko 
iš tikrųjų šiame darbe yra verti 
skautai.

Prieš kai kurį laiką didelė ne
laimė palietė vieną tolimiausių Bri

tų Imperijos kolonijų. Buvo užsi
degusi Georgetown'o, anglų Gu- 
yan‘os sostinės katedra. Ji, kaip 
ir daugumas miesto trobesių, buvo 
iš medžio, bet medžio skulptūros 
darbas buvo taip puikiai atliktas, 
kad katedros bokštai atrodė kaip 
iš akmens.

Meisteris, kuris dirbo ant kated
ros bokšto stogo jį betaisydamas, 
matyti, rūkydamas metė neužge
sintą degtuką, nuo kurio staiga 
liepsna apėmė visą stogą.

Šiame sausame ir karštame kli
mate gan stiprus šiuo momentu bu
vęs vėjas per kelias minutes iš gra
žios bažnyčios padarė didelį lau
žą, kurio liepsna kilo aukštai į 
dangų.

Reikėjo nelaimės, kad kaip tik 
tuo laiku vandentraukio mašinos 
buvo netvarkoje ir mieste trūko 
vandens, taigi gaisrininkai beveik 
kaip ir neturėjo vandens ir ugnis 
greitu laiku taip išsiplėtė, kad iš
gelbėti katedrą nebuvo vilties.

Tačiau gaisrininkai dėjo visas 
pastangas ir drąsiai kovojo su ugni
mi, kad jai neleistų persimesti į 
kaimyninius trobesius.

Ir, kaip visada, kur yra reikalas, 
pagalbon atėjo skautai vyriškai 
atlikti savo pareigą. Štai kokį pra
nešimą aš apie tą įvykį gavau:

„Visi pasakojimai apie gaisrą 
buvo pagyrimai skautams. Skautų 
draugovė susidėjo iš Švento Sta
nislovo katalikų koledžo mokinių, 
jiems vadovavo jų instruktorius tė
vas Alban Robinson.

„Kai stogas jau buvo liepsnose, 
vienas skautų vadų pirmas įšoko į 
didįjį altorių, jis išgelbėjo altoriaus 
šventenybes“.

Štai kitos scenos aprašymas:
„Prie pompos dirbo policininkas 

ir keturi maži skautukai, kurių 
metai sudėti kartu vos siekė po
licininko amžiaus. Uždusę ir išpra
kaitavę jie budriai varydami pom
pą, kovojo prieš nuovargį“.

Pats instruktorius tėvas Robin 
son, buvo nepaprastai visų laikraš
čių išgirtas, tačiau, kadangi laik
raščių aprašymai būna dažnai per
dėti, aš jų neduodu, pasitenkinsiu
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Mano luotas.
Baltos burės plazda, 
Bangos, duokit kelią! 
Pasakyk kur plaukti, 
Jūra — motinėle!
Mėlyni takeliai, 
Mėlynas papievis, 
O kuriuo pasukti — 
Žino vienas Dievas.
Mano luotas naujas, 
Ąžuolinės sienos. 
Viesulais sukaukia, 
Kai išplaukiu vienas.
Baltos burės plazda, 
Bangos duokit kelią! 
Neškit mane jauną, 
Neškit mano dalią.

Jonas Jakštas.

tik jums duodamas jo paties atpa
sakojimą:

„Kai katedros fasadas krito že
myn, aš buvau netoli su būriu, ku
ris laikė žarną. Karštis buvo ir 
prieš tai nepaprastai didelis, bet 
aš niekad nepamiršiu to degančio 
oro, medžio liepsnos ir žaizdrų, ku
rie krito tuo momentu ant mūsų. 
Mes turėjome apsipilti vandeniu, 
kad nors kiek sumažintumėm sa
vo veidų karštį ir užgesintumėm 
ant mūsų rūbų krentančias žarijas.

„Šiuo momentu, nežiūrint to, kad 
mes buvome atvirame ore, aš ne
mačiau nei savo kaimyno nei žar
nos — taip tankūs buvo dūmai. 
Žmonės galėjo su žarna eiti pir
myn tik tada, kai ją pailgindavo iš 
užpakalio — ji buvo per trumpa. 
Vandens spaudimas buvo taip 
stiprus, kad žarna buvo visai ties* 
ir kieta, po kiek laiko buvome pri
versti ją mesti.

„Aš pats keturius ar penkius sy
kius išsigelbėjau iš sunkių nelai
mingų atsitikimų, jei ne iš mirties.., 
Galit įsivaizduoti, kas yra gaisras 
medinių trobesių mieste, ir tai bu
vo baisiausias gaisras nuo 50 metų. 
Trys šimtai žmonių kovojo su gais
ru ir mes negalėjome išgelbėti vie
no savo trobesių!

„Vienas varpų nuo bokšto krito 
apie 1/z metro nuo policijos nuo
vados viršininko... Vienas balkis 
nuo bokšto krito į šaligatvį tokia 
jėga, kad jis pramušė asfalta ir 

įlindo 50 centimetrų į žemę.
„Aš esu laimingas galėdamas pa

sakyti, kad visi gyrė skautus. Jie 
ištikrųjų dirbo kaip vyrai. Mūsų 
berniukai keturius kartus buvo 
atnešę mašinoms anglies; jie taipgi 
vyniojo po gaisro žarnas, nes gais
rininkai buvo perdaug pavargę“.

Vyrai palaidyfcim aitvaro!
Tur būt, daug kas yra matęs pa

dangėse skraidančius aitvarus. 
Aitvarus leidžia ne tik jaunuoliai, 
bet ir suaugę žmonės. Tai yra vie
nas labai įdomių ir užimančių, 
taip pat ir naudingų „sportų“.. Šio 
„sporto“ yra labai lengva pramok
ti, tik reikia pačiam pasidaryti 
aitvaras. O tas visai nėra sunku, 
nes aitvarą gali kiekvienas leng
vai padaryti iš visai paprastos me
džiagos.

Paprastasis, arba trikampis ait
varas. Prieš pradėdamas dirbtis 
aitvarą, gerai įsižiūrėk į jo kon
strukciją 1-me brėžinyje. Darbas 
pradedamas nuo rėmelių, kurie yra 
daromi iš plonų šakalėlių. Tinka 
kiekvienas lengvas medis/ geriau
siai — tiesiog sausų aviečių stie
beliai, nes jie yra tuščiaviduriai ir 
todėl nesunkūs. Drožiant rėmelius 
iš kitokio medžio, reikia žiūrėti, 
kad medis būtų sausas, nešakotas 
ir šakalėliai ploni ir lengvi. Rėme
liams yra reikalingi trys šakalėliai, 
1-me brėžinyje nurodyti dvigubo
mis linijomis (k, 1, m). Santykis 
tarp šakalėlio k ir šakalėlio 1 turi 
būti maždaug 3:2 (o pav., jei k bus
75 cm, ilgumo, tai 1 tik 50 cm.). 
Šakalėlis m parenkamas tokio il
gumo, kad jį, 1-me brėžinyje nu
rodytu būdu, išlenkus gautųsi gra
ži forma. Visus tris šakalėlius rei
kia taip surišti, padarius atitinka
mose vietose negilius įpiovimus, 
kaip parodyta 1-me brėž.
jį Dabar paimk nestoro špagato 
(virvelės) ir juo sujunk šakalėlio 
1 galus su apatiniuoju šakalėlio k 
galu. Taip pat ir viršutunį šakalėlio 
galą sujunk špagatu su lankeliu m, 
tuo būdu virš lankelio padaryda
mas mažą trikampėlį (brėž. špa
gatas pažymėtas raide o). Tuo bū
du aitvaro rėmeliai bus gatavi.

Dabar paimk didelį lapą tamp
raus ir stipraus, tik ne storo popie- 
rio (tinka ir laikraščių papieris). 
užsidėk ant jo aitvaro rėmelius ir 
nukirpk popierio likučius, tačiau 
ne prie pat rėmelių, o visur užleis
damas kokius 5 cm. Taip iškirpta 
popierį užklijuok ant rėmelių iš 
vienos pusės, užleistąsias popierio 
dalis aplenkdamas apie špagatą o 
ir lankelį m ir priklijuodamas prie 
jų. Geroji aitvaro pusė skaitosi ta. 
kur yra popieris, blogoji, kur yra 
rėmeliai. Ant gerosios pusės išpai
šyk kokį nors įdomų spalvota pa
veikslėlį (pavyzdys gali būti brėž. 
3-čias) arba savo skilties siluetą.

Pririšk prie šakalėlio 1 galų po 
kelioliką cm. ilgumo plonas virve
les su popieriniais kutosais, kaip 
parodyta 2-me ir 3-čiame brėž. 
Be to, padaryk dar ilgą aitvaro 
uodegą taip pat iš virvelės ir į ją

įrištų popierio skiautelių (brėž, 2, 
3). Šoniniai kutosai ir uodega pa
dės aitvarui geriau pusiausvirą 
laikyti.

Belieka prie aitvaro pririšti il
gą leidžiamąją virvelę (mažiausia 
15 — 20 mertų). Ji rišama taip, 
kaip parodyta 2-me brėž., iš gero
sios aitvaro pusės. Vienas jos galas 
rišamas prie aitvaro viršūnės, ki
tas bus laikomas rankoje. Paimk 
dar trumpą gabalėlį špagato, pri
rišk vieną jo galą prie aitvaro apa
čios, kitą galą surišk ’su leidžia
mąja virvele taip, kad mazgas 
(brėž. x) būtų tiesiai ant šakalėlių 
susikryžiavimo taško y ir, be to, 
taip, kad tarp mazgelio x ir taš
ko y atstumas būtų lygus pusei 
ilgojo šakalėlio (k) ilgumo.

Štai ir gatavas paprasčiausios 
formos aitvaras. Leisti jį reikia vė
juotą dieną, tik ne per daug stip
riam vėjui pučiant, nes nutrauks 
virvelę ir nuneš aitvarą. Paimk į 
vieną ranką aitvarą, į kitą ranką 
patogiai suvyniotą leidžiamąją vir
velę, bėk prieš vėją (brėž. 2 strė- 
lelė rodo vėjo kryptį), kai vėjas 
pradės kelti aitvarą, paleisk jį, vis 
po truputį iš kitos rankos atleisda
mas virvelę. Kai aitvaras jau bus 
iškilęs ir visa virvelė išleista, bėg
ti nebereikia, galima stovėti ir vie
toje, tik reikia virvelę tampyti že
myn ir aukštyn. Juo ilgesnė vir
velė, juo aukščiau iškils aitvaras, 

Sktn. K. Avižonis.
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Laužas.
Šio straipsnio mintys ir išvados vertos labai 

rimto susidomėjimo ir iš skautiškų pramogų bei 
vakarų su programomis ar sueigų ruošėjų pusės,

Red.

Praėjo vasara, pastovyklauta, — tai laikas pasi
dalyti įspūdžiais, aptarti pastebėtus šių metų sto
vyklavimo netikslumus, ydas, iškelti gerąsias puses, 
kad ateinančių metų vasarai galėtumėm tinkamiau 
pasiruošti. Per metus 50 savaičių skautai ruošiasi, 
kad galėtų vasarą 2 savaites tinkamai stovyklauti ir, 
smagiai ilsėdamiesi, naudingą, iš anksto numatytą 
darbą atlikti.

Vienas įspūdingiausių ir iškilmingiausių įvykių 
stovykloje ar šiaip per šventes yra laužas, primenąs 
mums žilos senovės romuvą, su jos amžina ugnim 
ir kriviais, stiprinąs mumyse taurų karžygiškumą ir 
pasišventimą. Tinkamai pravestas laužas, kartu su 
jo slėpiningomis apystovomis, palieka jaunuolio sie
los gilumoj jaudinantį įspūdį, atlikdamas reikšmingą 
auklėjimo dalį stovykloje.

Tik laužas, t. y., jo programa, turi būti tinkamai 
paruoštas ir pravestas. Laužas turi praeiti links
moje, jaukioje ir nuoširdžioje nuotaikoje, bet kartu 
būti naudingas, nes skautai bežaisdami mokosi gy
venimo ir auklėjasi. Pritariant laužo traškėjimui nak
ties tylumoje, dainos turi sutartinai veržtis iš užgrū
dintų skautų krūtinių, toli aidėti per užmigusias gi
rias ar demarkliniją, žadindamos lietuviuose prisimi
nimus apie garbingą žiląją lietuvių tautos praeitį ir 
pavergtąjį Vilnių,

Deja, ne retai prie laužo skautai esti nuvargę, 
paniūrą, atrodo, kaip kokį sunkų, neįdomų darbą iš 
prievartos dirbą, ir dainos neskamba sklandžiai; už
tai, laužui pasibaigus, nušvinta ir skubėdami į sto
vyklą, geros nuotaikos pagauti, lyg susitarę užtrau
kia smagią dainą.

Tatai nenatūralu ir reikia ieškoti priežasčių, ko
dėl laužai nesudaro skautams tinkamo įspūdžio, ne
sužadina galingumo.

Iki šiol mes praktikavom dvejopus laužus: re
prezentacinius ir agitacinius (didžiuosius), kurių tiks
las buvo visuomenę supažindinti su skautais, ir kas
dienius (mažuosius), stovyklos, savo šeimos ribose. 
Per didžiuosius (reprezentacinius) laužus skautai 
daugiausia vaišindavo svečius įvairiais vaidinimais, 
dažniausiai nieko bendro neturinčiais su skautų prin
cipais, ir tik pertraukomis padainuodavo ar dieno
raštį paskaitydavo, Neskautiško turinio vaidinimai 
dažniausiai būdavo tušti, neprasmingi, neigiamo po
būdžio ir iššaukdavo net pasipiktinimą savo storžie
viškumu, burnojimais ir kumščiavimuosi. Per tokius 
laužus skautai neatsiekdavo savo tikslo (gal kai ku
riuos, mažai išsilavinusius, žiūrovus ir pralinksmin
davo, prajuokindavo), tik pasirodydavo menkos ver
tės artistais, komedininkais. Štai, pav,, išeina skau
tas ir šaukia: „Ei, Petrai, eik šen! Na ko tu neini, 
greičiau, ar pablūdai?“... Prasideda dialogas: „Ar ži
nai, Petrai, kad tu durnas, nes nėši skautas!“ — „O 
tu, nors ir skautas, bet dar durnesnis“ ir t, t, eina 
durniavimas, pakaitom net svetimžodžiavimas, vė
liau baigiasi imtynėmis, kumščiavimuosi ir p. Bet ko
dėl Petras „durnas“, nieko nepaaiškina. Kad toks 
„vaidinimas“ tęstųsi kokias 3 minutes, būtų tiek to, 
bet toks beprasmiškas durniavimas delsiamas, del
siamas, net iki 15 — 20 min. Prisimenu nevykusį 
vaizdelį su fotografu, arba kaip skautas išėjęs atpa
sakojo šiurpulingą nuotykį, arba atvaizduotas imty-
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nes, kumštynes, kurios pasižymėjo storžieviškumu, 
žmogaus „sužvėrėjimu“, o išvadoje norėta turėti di
delį skautišką didvyriškumą.

Tokiais atvejais, nors ir minimas skauto vardas, 
bet anaiptol nieko skautiško neduodama, net priešin
gai: žeminamas ir teršiamas skauto vardas. Imkim 
kad ir dienoraštį: retai kada jis pilnas tikro jumoro 
ir dienos įvykių pastabumo; dažniausiai ar sausai 
atpasakojamos dienotvarkės (kada keliamasi, valgo
ma ir einama gulti, ar imama nevykusi tema apie 
išeinamąsias vietas ir valgį; be to, pasakojimas iš
margintas nors ir kaimyninių tautų posakiais ir žo
džiais, kad ir su jų sulietuvintomis galūnėmis — čia 
jau negerbimas savosios turtingos kalbos!

Laužo esminę dalį turėtų sudaryti įvairūs pa
šnekesiai; bet deja, čia jie praleidžiami ir tai mė
ginama motyvuoti tuo, kad esą, žiūrovams tatai ne
įdomu, Didieji laužai darosi nejaukūs, nenatūralūs, 
nustoja savo skautiškos vertės, o taip pat žiūrovus 
suklaidina, nes vien iš laužo jie negali sudaryti sau 
tinkamo skauto vaizdo, negauna pažinti, kas yra 
skautas.

Mažieji laužai labiau atsiekia savo tikslą; čia 
veik visada būna pašnekesių. Bet kita programom 
dalis turi tas pačias ydas, kaip ir didžiuosiuose lau
žuose.

Pakelti laužo auklėjamajai reikšmei, reikia tik 
pasiryžimo, gero noro ir šiek tiek sumanumo. Be to, 
reikia iš anksto pasiruošti, pagalvoti (kad ir ilgais 
žiemos vakarais).

Kreipiant skautų dėmesį į visa tai, dažniausiai 
dėl vaidinimo turinio, tekdavo išgirsti atsakymą: „Bet 
kur rasti skautiško turinio ar pakraipos veikalėlių; 
„Skautų Aide“ nedaug jų spausdinama!“ Patiems rei
kia kurti, daugiau iniciatyvos, pastabumo parodyti; 
jei iš karto vaidinamieji veikalėliai bus silpnoki, lie
soki, tai palengva ištobūlės. Medžiagą turiniui imti 
iš aplinkos, ar kurį istorijos įvykį paimti ir suderinti 
su skautų principais. Glėbio ežero stovyklų skautai, 
paklausę vyresniųjų patarimų, sekančius didžiuosius 
laužus pravedė su pakilusia nuotaika, sudarė įdomią 
skautišką programą, kuri žiūrovuose sukeldavo di
delį entuziazmą, nuoširdų džiaugsmą; tada tik jiems 
paaiškėjo tikrasis skautų veidas, jų auklėjamoji reikš
mė ir kaip mokėjo, taip savo pritarimą reiškė.

Taigi, visa tai turint galvoje, tenka tokius pa
geidavimus pareikšti:

1) kad laužai, ir didieji ir mažieji, būtų natūralūs, jaukūs 
ir auklėjamo pobūdžio;

2) kad vaidinimai būtų daugiausia skautiško pobūdžio, 
švelnūs, mandagūs, turį auklėjamos reikšmės. Čia nėra reikalo 
pataikaut kaip tik blogam žiūrovų skoniui, stengtis žūt būt 
juos prajuokinti, pralinksminti: tokiais vaidinimais skautai vi
suomenės į savo pusę visvien nepatrauks, o įgys tik linksmų 
komedininkų vardą;

3) dienoraščiuose turi būti aprašomi su tinkamu jumoru 
įdomiausi stovyklų gyvenimo įvykiai, neįvardijant veikiančių 
asmenų pavardėmis (galima slapyvardėmis) ir nekartojant die
notvarkės, apleidžiant kai kuriuos dalykus ir vartojant savąją 
kalbą. Daugiau džiaugsmo, pastabumo ir jumoro;

4) tiktų prieinami, nenuobodūs, gyvai vedami pašneke
siai, tik ne abstraktinėmis temomis, daugiau analizuojant kon
krečius įvykius. Pašnekesiai taip turi būti vedami, kad juose 
aktyviai dalyvautų visi skautai;

5) taip pat, galėtų būti atpasakojama savo krašto ir pa
saulinė chronika, nes ypač stovykloje daugumui skautų laik
raščiai ir žurnalai nepasiekiami;

6) pageidaujami įvairūs žaidimai, lenktyniavimai, sporto 
numeriai;

7) turėtų būti aptariami įvairūs stovyklų gyvenimo pa
geidavimai;

8) galėtų būti iškilmingai kartojami su savais paaiškini
mais skautų įstatai;

9) galėtų būti dainuojamos sutartinės geros nuotaikos 
dainos;
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A. Merkelis.

.Skautai ir tautotyra*).
Skautai yra pati judriausioji, energingiausioji ir ideališ- 

kiausioji mūsų jaunimo dalis. Skautai stengiasi išsiugdyti kiek 
galint tobulesnę asmenybę, kuri kuo daugiausiai visokeriopos 
naudos padarytų savo kraštui. Skautas visur yra pirmas ten, 
kur jo pagalba yra reikalinga. Nenagrinėsiu čia plačiau skautų 
ideologijos ir uždavinių, — tai ne mano šiuo tarpu tikslas, — 
bet noriu čia nurodyti, kokie turėtų būti skautų santykiai su 
tautotyra. Dar daugiau — aš norėčiau, kad skautai į savo 
ugdomąją ir darbo programą pirmon vieton įtrauktų tautoty
ros klausimus. Dirbdami tautotyros darbą, skautai daug galės 
parodyti savo iniciatyvos bei savarankiškumo ir apsčiai ras 
protinio bei estetinio (grožinio) pasitenkinimo. Toks darbas ne 
tik nepriešingas pedagoginiams principams, bet jis reikalingas 
ir būtinas. Šiandien tą kryptimi pedagogikos mokslas ir žen
gia. Pedagogikos principai reikalauja, kad mokymas bei auk
lėjimas būtų individualizuotas, pradėtas nuo artimiausios vai
kui aplinkos (t. y., gimtinės) ir nuo jam suprantamų dalykų. 
Tautotyra kaip tik daugiausia to ir teikia.

Tautotyra yra rinkimas, klasifikavimas bei tyrinėjimas 
žinių apie tautos praeitį. Čia praeities, o ne istorijos sąvoka 
vartojame todėl, kad praeties sąvoka yra platesnė už istorijos 
sąvoką. Praeitis visa tai, kas buvo, kas praėjo. Vadinas, tau
totyra padeda savo tautos praeitį pažinti.

Kodėl mes turime praeitį pažinti ir kokia to pažinimo 
reikšmė? Į tai labai gražiai atsako mūsų tautos himnas: „Iš 
praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“. Tą patį mums sako 
ir Vincas Krėvė-Mickevičius savo „Likimo kelių“ 
misterijoj: „Praeitis gimdo jėgų ateičiai kurti“. Senovės romė
nai sakydavo: „Homines istoriarum ignari, semper sunt puri“ 
— žmonės, nežiną istorijos, yra vaikai. Kultūrinės tautos ski
riasi nuo laukinių kaip tik tuo, pasak prof. A. Voldemaro, 
kad jos junta ryšį ne tik su tais savo tautiečiais, kurie jas da
bar sudaro, bet ir su buvusiomis kartomis. Šiandien jau pri
pažintas moksliškas dėsnis, kad tautos daugiau susideda iš mi
rusiųjų, negu iš gyvųjų. Tol mirusieji labai veikia gyvuosius. 
Angluose, anot sociologo L e Bono, mirusiųjų balsas yra 
galingesnis už gyvųjų balsą. Tą pat būtų galima pasakyti ir 
apie kitas kultūringas tautas. Juk įstatymai, mokslas, menas, 
tradicijos, pagaliau, pati kalba — tai daugiausia vaisius tų 
žmonių, kurie jau seniai ilsis kapuose.

Tat sunaikink kurios nors tautos praeitį, ir tuo būdu ją 
išbrauksi iš gyvųjų tarpo. Priešingai, kiekvienos tautos atgi
mimas, renesansas, prasideda gilesniu savo praeities pažinimu. 
Tai aiškiausiai liudija ir mūsų tautos atgijimas. Tai pabrėžė 
pats mūsų tautos patriarchas dr. Jonas Basanavičius 
„Aušros“ pratarmėj, rašydamas: „Mes tad ypatingai daugiau
sia rūpinamės supažindinti mūsų brolius Lietuvoje su senovės 
gadynės įvykiais ir veikalais mūsų garbingų sentėvių, kurių 
darbus ir tėvynės meilę užmiršę, nežinome mes patys, kurių 
tėvų esame sūnūs bei nepočiai. Jei kiekvienas geras ir patogus 
sūnus godoja savo tėvus ir tėvų tėvus, tai ir mes, šios gady
nės lietuviai, turime sekti gerų senovės Lietuvos sūnų pa
vyzdį. Todėl pirmų pirmiausia turime pažinti jų senovišką gy
venimą, būdą, darbą ir tikybą, jų darbus ir rūpesčius, nes, jų 
gyvenimą pažinę, pažinsime geriau juos, o juos pažinę ir patys 
pasižinsime“.

Mūsų istorininkas ir diplomatas Petras Klimas nu
rodo dar ir kitokią praeities reikšmę. „Praeities pažinimas — 
jis sako — parodo dar platesnę savo reikšmę, juo giliau jisai 
tą praeitį siekia. Tuo būdu mes suaugame su mūsų protėviais į 
vieną draugiją, kuri išlaikė mūsų pačių materialę ir dvasinę 
būtį, ir tampame sąmoningi senų senųjų uždavinių, siekimų ir 
idealų vykintojai, taisytojai, tobūlintojai. Visuomenės darbuo
tojas, pažinęs savo visuomenės praeitį, tarytum, praregi dabar
čiai ir ateičiai. Savo darbe jisai įgyja plataus žvilgsnio į tautos, 
valstybės, žmonijos evoliuciją; jos pagrindines pajėgas įregėjęs,

*) Čia vartoju tautotyros, o ne kraštotyros terminą todėl, 
kad jis tinkamesnis mūsų nagrinėjamai sąvokai išreikšti. Vo
kiečiai tam reikalui vartoja žodį: „Heimatkunde", o rusai — 
„kraevedenie".

10) reikėtų stengtis reikšti daugiau iniciatyvos, sumanu
mo ir pastabumo — bendrai, kelti jaukumą, stengtis sudaryti 
malonias ir širdingas apystovas, kad ir patys skautai jaustų 
džiaugsmą, malonų poilsį ir tą pat žiūrovams suteiktų.

Skautai netur varžytis žiūrovų, norėti pasiro
dyti ne tokiais, kokie yra.

Geru noru, pasiryžimu, tinkamu pasiruošimu, su
manumu ir pastabumu sukursime tikrai jaukų, ma
lonų ir naudingą laužą!

J. Mš.

jisai pajunta savo asmeninę reikšmę, atgauna nežinios atimamo 
įsitikėjimo bei stiprybės ir tuo būdu darosi energingas, atvirai 
žiūrįs į ateitį, sąmoningas ir tvirtas savo tautos ar valstybės 
narys kūrėjas". Vadinas, praeities pažinimas didina kūrybiš
kumą. Tą pačią mintį patvirtina ir didysis vokiečių poetas F r. 
Šileris, sakydamas, kad nieko naujo negalima sukurti, gerai 
nepažinus seno. Gal būt, todėl mūsų jaunieji literatai ir tūp
čioja vietoj, maža ką naujo tepasako. Juk, beveik kiekvienas 
jų žingsnis rodo ignoranciją arba koneveikina tą, kas jau buvo 
kitų sukurta.

Lietuva — kryžių šalis!

Mūsų praeitis verta pažinti dar ir dėl to, kad ji be galo 
graži ir herojiška. Apie mūsų tautos praeitį vokiečių istori
ninkas Kotzebue yra pasakęs, kad ji verta Homero lyros 
ir Tacito plunksnos.

Iš mūsų garsiosios praeities ėmė sau siužetus didieji lenkų 
romantikai. Kartą Adomas Mickevičius, paklaustas vie
no draugo, kodėl jis siužetus savo kūriniams ima iš Lietuvos, 
o ne lenkų praeities, atsakė, todėl, kad Lietuvos praeitis ro- 
mantinga, o lenkų skandalinga. Mūsų dainomis, pasakomis, kry
žiais, audiniais, etc., yra domėjęsis vokiečių, prancūzų, švedų, 
rusų, lenkų, italų ir kitų tautų mokslininkai ir menininkai.

Jei mūsų tautos praeitis taip įdomi ir graži kitų tautų 
mokslininkams, tai ja juoba mes turėtumėm susidomėti ir atsi
dėję tirti.

Mūsų tautos praeitis, palyginti, dar mažai tėra ištirta. Dar 
ji laukia daug kruopščių darbininkų. Juo daugiau bus darbi
ninkų, juo greičiau ir tiksliau bus galima atlikti darbas. Tam 
darbui geriausiai tinka tie žmonės, kurie turi artimesnius san
tykius su kaimu, su liaudimi. Tokie žmonės yra mokytojai, mo
kiniai, dvasininkai, agronomai, etc. Mokiniai dažniausiai atos
togas praleidžia kaime, kur jie turi geriausios progos tauto
tyros darbui dirbti. Tautotyros darbą reikia mums visiems 
dirbti neatidėliotinai, nes mūsų praeities paminklai kasdien 
nyksta. Senieji žmonės miršta ir nusineša į kapus brangiausius 
tautosakos turtus; ūkininkai, keldamiesi į viensėdžius, naikina 
senosios mūsų architektūros paminklus, fabrikų audiniai išstu
mia iš gyvenimo gražiuosius mūsų mezginius, plonąsias drobes, 
priekaištes ir kt. Žodžiu, kasdien nyksta turtai, kurių vėliau nė 
už jokius pinigus nebegalėsime nusipirkti.
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, Baltoji pelytė.
Miesto aikštė.
Tik ką pasibaigė prekymetis. Pirkliai 

jau uždarinėja krautuves. Kaimiečiai 
tvarko vežimus ir rengiasi jau namo va
žiuoti. Aikštėj paliko primėtyta šiaudų, 
šieno, popieriaus lakštų, sudaužytų indų 
šukių, pagalių, Skurlių ir kita — viso juk . 
neįvardinsi. Viskas nurimo, nutilo ir ne- 
patikėtumėt, kad toj pačioj aikštėj prieš 
pusvalandį negalima buvo susikalbėti su 
kaimynu, esančiu per porą žingsnių — 
tokio didelio triukšmo čia būta. Bet už
tat išsivažinėjus žmonėms, čia prasidėjo 
kitas gyvenimas. Iš vieno namo rūsio iš
lindo nemaža pelė — motina su dviem 
sūneliais—peliukais. Ji pauostė nosyte orą 
ir šmurkštelėjo į aikštės vidurį, pame
džioti kokių nors skanėstų. Reikėjo sku
bėti, nes kiekvieną minutę galėjo ateiti 
sargas ir tada neteks pavalgyti. Sargas 
sušluoja į krūvą visas šiukšles ir išveža.

Staiga pelė sustojo ir pradėjo klausy
ti. Arti ji užgirdo kažką keistai cypiant. 
Netrukus ji pamatė iš kažkokio skuduro 
išlendančią mažutę baltą pelytę.

— Vaikučiai, — sušuko senė pelė, — 
ten, rodos, kažkas šaukia pagalbos! Pa- 
skubėkim! — Mūsų visų pareiga gelbėti 
artimą nelaimėj.

Pelė pribėgo prie skuduro ir paklausė:
— .Kas tu? ■ - .
— Aš Baltutė.
— Labai gražus vardas. — O tu moki 

riešutus krimsti?
— Ne, nemoku. Man kai duodavo rie

šutų, tai tik branduolius.
— 0 tu moki gūžtelę susisukti?
— Ne, nemoku.
— Tai ką tu moki?
— Mano mama labai gerai moka šokti 

ir mane to išmokė.
— 0 ne. To mums nereikia. Mūsų šei

myna labai rimta ir mes neleidžiam lai
ko tokiems niekniekiams. Pelės turi dar
bo ir labai rimto darbo. Rimtesnio, negu 
šokiai. Kiekviena pelė turi daug vaiku
čių ir kiekvienus 2 mėnesius vaikučių 
skaičius priauga 6-iais — 8-iais. Reikia 
juos auklėt, valgydint, mokyti apsisaugoti 
nuo priešų.

— 0 Marytę tu pažįsti? — paklausė 
mažas peliukas.

— Ne, nepažįstu, — tarė Baltutė ir 
paraudo. Ji susigėdijo, kad taip mažai 
žino.

Pasigriebus keletą gabalėlių valgio, 
senė pelė pasiskubino namo, pakvietus 
drauge ir Baltutę, kuri mielai sutiko.

— Tai kaip tu pakliuvai į šią miesto 
aikštę? — domiai apžiūrėjęs ją paklau
sė pelių šeimynos tėvas.

Rausdama iš susijaudinimo, bet aiš
kiai ir smulkiai paaiškino Baltutė savo 
istoriją.

— Aš su mama ir sesutėmis keliavau 
vienoj dėžutėj. Mus vežė vienas labai ge
ras žmogus. Jis rodė mus kitiems. Mes 
turėjom tik šokti ir už tai gerasis žmo
gus mus vaišino saldainiais, skanėstais. 
Bet štai šiandien taip mums bešokinėjant, 
staiga aš paslydau ir nukritau į žemę. 
Bijodama, kad manęs nesumindžiotų, aš 
greit pabėgau tarp kojų į šalį ir palindau 
po kažkokia lenta. O kai aš išlindau — 
jau nieko aikštėj nebebuvo. Man pasi
darė liūdna. Aš pabėgėjau, palindau po 
kažkokiu skuduru ir čia aš pastebėjau 
tamstos žmoną su vaikučiais ir sucypiau...

— Tu kvaila dėl to, kad nieko ne
moki daryti, -— tarė truputį susiraukęs 
šeimynos tėvas, — bet aš manau, kad ta
vo gera širdelė ir todėl pasilik su mumis.

Ir pasiliko Baltutė gyventi naujoj vie
toj. Iš pradžių jai sunku buvo priprast 
prie naujo vargingesnio gyvenimo. Ji ne-

Vilnius musų!
(Spalių devintą dieną).

0, tai liūdi man širdužė!
Taip negera, neramu.
Ir buities banga suūžė 
Nemaloniu dvelkimu.

Ir lyg skundžiasi, lyg baras 
Skausmo gundoma širdis — 
Vilniaus žemėj piktas aras 
Mūsų brolius spaudžia vis.

Nuo minčių galva jau sukas: 
Ak, kodėl gi taip yra?
Jei nenykst1 vergovės rūkas, 
Gal vergovė ta gera?..

Skrenda angelas iš tylo, 
Skrenda, paima mane... 
Pamažu aukštyn iškilo, 
Ir radausi lyg sapne.

Šviečia žvaigždės ir mėnulis.
Tyli gedulo naktis.
Žvaigždžių lovon atsigulęs, 
Gal sapnuoju paslaptis.

Štai žemai po kojų miestas, 
Senas Vilnius miglose...
Žiū — džiaugsmais jau jis nu

šviestas, 
Gedimino štai dvasia!

Žiū — vainikais Vilnius pinas, 
Mirga ten spalvų šimtai.
Ir senelis Gediminas, 
Rodos, šnabžda man rimtai:

„Vilniui laimė nūn beribė: 
Džiaukis, Lietuvos sūnau!" 
Ar čia sapnas, ar teisybė, 
Ir aš pats nebežinau.

Jau žvaigždelės štai užgeso, 
Ir nebėr nakties vienos.
Nežinia, ką laimė rašo 
Knygoj švintančios dienos.

Ak, ir vėl širdužė skauda, 
Ak, dėl Vilniaus liūsta vėl... 
Gal nors tu išgirsi raudą, 
Lengvasparni debesėl?..

buvo pratusi graužt sausą duonos plu
telę ar grūdus, bet čia tik tą ir valgė. Bet 
ji kantriai taikėsi naujai aplinkai, nė ne
manydama skųstis. Iš visų naujų pažįs
tamų jai labiausia patiko jaunesnysis sū
nus Greitutis. Jis buvo mitrus, greitas, o 
narsus, kaip liūtas. Greitučiui taip pat pa
tiko Baltutė. Vieną gražų vakarą Greitu
tis tarė Baltutei:

— Eikime pasivaikščioti, aš noriu tau 
parodyti Marytę.

— Mielai sutinku, — atsakė manda
giai Baltutė.

Jie pralindo per mažą, apskritą sky
lutę į rūsį.

Tenai buvo prikrauta duonos, sviesto, 
mėsos, miltų, grūdų. Baltutė stebėdamos 

Ir sučiulbo trys paukšteliai 
Ant senos pušies šakų. 
Ir nuskriejo jų balseliai 
Parudavusiu lauku.

Vienas lyg gaida auksine 
Gieda vaizdus praeities, 
Kitas dabartį tik mini, 
Trečias ilgis ateities.

Eisiu, eisiu pasiklausti — 
Gal paukšteliai pasakys, 
Ar galėsiu dar pajausti, 
Ką regėjo man akis.

Pasiklausiu, ką vaidino
Šios naktužės reginiai, 
Ką tai reiškia Gedimino 
Džiaugsmo žodžių sakiniai.

Ir sučiulbo trys paukšteliai, 
Ir sučiulbo dėl manęs 
Apie laimę Vilniaus šaliai, 
Apie brolių kankynes.

Praeities paukštelis gyrė 
Sostinės senus laikus, 
Darbus prosenių didvyrių, 
Lietuvos narsius vaikus.

Dabarties giesmelė peikė 
Smurtą kruviną lenkų — 
Vilniaus šaliai verkti reikia, 
Mūsų broliams ten sunku.

Ateities giesmė auksinė 
Klostės džiaugsmo spinduliais: 
Atsigaus liūdna tėvynė, 
Vilniui laisvė nusileis.

Supratau, kad Vilnius mūsų — 
Mūsų buvo, mūsų bus: 
Jį atgausim savo triūsu, 
Nes jis mums yra brangus!

Supratau dabar aš viską, 
Ir tuos reginius nakties. 
Prieš akis tik mirga, tvyska 
Gražios žvaigždės ateities.

Leon. Žitkevičius.

apžiūrinėjo didelį kambarį. Staiga atsivėrė 
durys ir įėjo su žiburiu kažkokia stora 
moteriškė.

— Tai Marytė? — prisiglaudusi kam
pely paklausė Baltutė.

— Ne — tai Barbora, — atsiliepė 
Greitutis. — Ji tuoj statys pelėgaudus.

Iš tikrųjų, Barbora, paėmus keletą pe- 
lėgaudų, pažiūrėjo ar jie gerai užsidaro 
ir prikabino kiekviename po kąsnelį la
šinių. Baltutei net seilė pradėjo varvėti 
ir ji neiškentė nepasakius draugui:

— Kaip tik išeis ši moteris, aš pavog
siu didžiausią lašinių kąsnelį.

— Tu kvaila — ši moteris to tik ir 
nori. Kaip tik tu paliesi lašinius, pakliūsi
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Vasarai praėjus.
(Stovyklą atsiminus).

Ta vasara graži 
Su giriom ir su vėju 
Praėjo greit, kaip sapnas, 
Praėjo, jau praėjo ... 
Ir giriose, ten, kur laužai 
Juodom naktim liepsnojo, 
O mes ten žaidėme linksmai, 
Nieks skausmo nežinojom. 
Tarytum amžiams laimė ta, 
Čia mus visus apsupo 
Ir palapinėj taip ramu, 
Lyg mama vygėj supa. 
Visi su šypsena veide 
Po miško tankumyną 
Dabar dar džiaugiamėsfvisi 
Stovyklą prisiminę 
O kai šalta žiema 
išbarstys baltą sniegą. 
Mes linksmi seksime pėdus 
Kur girioj žvėrys miega.

J. Juozai t i s

i spąstus, ir vargas tau. Geriau lukterė- 
kim. tuojau ateis Marytė.

Paruošusi nelėgaudus, Barbora išėio. 
Praslinko penkiolika minučių. Dvi pelv- 
tės vis laukė. Bet štai atsivėrė durvs ir 
įėjo jaunutė mergaitė gražia prykište ir 
žiburiu rankoj.

— Tai ji, ji... — sušnabždėjo Greitu
tis, — pamatysi, kas dabar bus.

Marytė uždarė duris, apsižvelgė, ap
švietė rūsį ir tarė:

— Ta piktoji Barbora vėl parengė 
spąstus. O man taip gaila peliukų. Jie to
kie geručiai ir protingi. Reikia tik į juos 
jsižiūrėti.

Ir ji nuėmė nuo visų kablelių lašinius, 
sukrovė juos į vieną krūvelę, o pelėgau- 
dus uždarė.

Baigus darbą, ji išėjo, o Greitutis pa
šaukė visą šeimyną ir bendromis pastan
gomis visus lašinius greit pergabeno i 
gūžtą. Visi gavo didelę porciją, ir dar ryt 
dienai liko.

— 0, Marytė mūsų geriausias drau
gas. — kalbėjo senos pelės, — ir mes 
kiekviena dėl jos šoksime į ugni.

Kitą naktį, kai pelytės ramiai bėgiojo 
rūsy, viename jo kampe pasirodė dūmai. 
Prieš porą minučių buvo atėjęs tarnas 
vyno parnešti ir netyčia numetė į šiaudus 
degtuką.

— Mama, tėveli! — sušuko Greitutis.
— Rūsvs dega!

— Bėkim į lauką, palauksim, kol baigs 
degt, — tarė motina.

— Na, o kaip žmonės? Jie juk sudegs,
— atsakė Greitutis. Juk jie viršuj ir ne
žino, kad čia dega! 0 ten viršuj juk ir 
Marytė.

— 0, tiesa! — tarė tėvas, — mes tu
rim gelbėt Marytę. Bet kad pasiekti ją, 
reikia peršokti per ugnį, kuri kaip tiktai 
tam kampe. Aš šeimynos galva ir nega
liu statyti pavojun savo gyvybės.

— 0 aš? — sušuko pelė motina. — 
Aš taip pat neturiu teisės! Aš turiu auk
lėti savo vaikučius.

— 0 mes dar visiškai jauni ir šoki
nėti nemokam.

„Dar vakar jie visi sakė dėl Marytės 
šoksią į ugnį“, atsiminė Baltutė ir tarė:

— Aš moku šokinėt ir pasieksiu Ma
rytę.

Baltutei smulkiai nurodė, kaip patekti 
į Marytės kambarį, o tėvas tarė:

— Tu skubėk pas ją, o mes tuojau 
bėgsim pas gaisrininkus. Ten prie vartų 
kabo virvė su varpeliu. Mes traukysim 
virvę, kol varpelis nepradės skambėti ir 
nepabus gaisrininkai.

Baltutė nieko nebeklausė. Ji šokterėjo 
ir atsidūrė kitoj ugnies pusėj. Pralindus 
pro skylutę, ji pateko į koridoirų, o iš 

ten į Marytės kambarį ir nieko nelauk
dama šoko jai į lovą. Marytė pabudo ir 
pastebėjo baltą pelytę, bet pelytė spėjo 
,'asislėpti po spinta.

Išsigandus Marytė pašaukė tėvus, ku
rie buvo gretimam kambary.

— Taip tau prisisapnavo, — ramino ją 
motina, išklausiusi jos pasakojimo apie 
baltą pelytę.

Bet, staiga, tėvas pažiūrėjo pro lan- 
•fą ir sušuko:

— Dieve! Mes degam. Gaisras. Greit 
apsirėdykit ir bėkim į kiemą. Jie paža
dino tarnus, sugriebė, kiek galėjo, daiktų 
ir bėgo į kaimyno namus, kur gavo prie
glaudą nakčiai. Po minutės atvažiavo ir 
atbėgo gaisrininkai ir netrukus gaisras bu
vo užgesintas. 0 kur buvo Baltutė gaisro 
metu? O, ji gudri. Kaip tik pradėjo nešti 
daiktus iš Marytės kambario, ji įšoko į 
pintinę ir tuo būdu taip pat pernakvojo 
kaimyno name.

Rytą, kai gaisras buvo užgesintas, Ma
rytė su tėvais grįžo į namus. Draug grįžo 
ir Baltutė. Kada Marytė pradėjo iš pin
tinės kraustyti savo rūbus, iš jų iššoko 
Baltutė ir ramiausiai atsitūpė jai ant 
kelių.

— Štai pelytė, kuri pažadino mane va
kar gaisrui prasidėjus! — sušuko Marytė.

Atbėgę tėvai tikrai pamatė ant jos 
kelių baltą pelytę — mūsų Baltutę.

— Tai labai keista, — tarė tėvas. — 
Įdomu, kad niekas nežino, kas skambino 
vakar gaisrininkams ir pažadino juos 
gaisrą gesinti.

Marytė suteikė pelytei gražų narvelį, 
gražiai ją vaišino ir puoselėjo. Tuo tarpu 
gaisro istoriją sužinojo visas miestas. Iš
girdo ją ir tas žmogus, kuriam anksčiau 
priklausė Baltutė.

— Eisiu, sužinosiu, ar tai nebus tik 
mano Baltutė, — nusprendė jis.

Jis atėjo ir atsinešė kitas peles. Bal
tutė tuojau pažino savo mamą ir sesutes 
ir pradėjo nerimauti, veržtis prie jų.

Bet Marytės tėvai nenorėjo skirtis su 
Baltute, kuri taip nuostabiai išgelbėjo 
juos iš pavojaus, ir nupirko ją ir jos visą 
šeimyną. Tokiu būdu Baltutė surado sa
vuosius.

Kas tie hitlerininkai?
Paskutiniaisiais laikais dažnai tenka 

susidurti spaudoje su hitlerininkų vardu, 
taigi pravartu bus čia bent kiek paminė
ti, kas tie hitlerininkai.

Vokietija, pralaimėjusi Didįjį karą, ir 
šiandien dejuoja po sunkiu reparacijų 
jungu. Ji turi dabar išmokėti milijardus 
prancūzams, amerikiečiams ir kitiems, 
taigi gyvenimo sąlygos Vokietijai labai 
sunkios. Be to, dabar visame pasauly ėmė 
siausti ekonominis krizis, kuris gyvai pa
lietė ir Vokietiją. 3.000.000 bedarbių ver
čia Vokietiją rimtai susirūpinti savo pi
liečių reikalais! Iš kitos gi pusės, vokie
čiai niekados negali užmiršti ir išsižadėti 
tų žemių, kurių jie po Didžiojo karo ne
teko. Patriotinis šių laikų vokiečių jau
nimas, gyvai atjausdamas sunkią savo tė
vynės padėtį, gyvena gana militariškoj 
nuotaikoj. Didžiojo karo baisenybės jam 
(jaunimui) nėra žinomos, nes jų jiems pa
tiems pergyventi neteko; o Vokietijai pa
darytos žaizdos aiškiai matomos ir jau
čiamos ir dabar. Tokiose aplinkybėse ir 
tokioje nuotaikoje gyvenančių vokiečių 
psichiką puikiai suprato ir išnaudojo bu
vęs vokiečių karininkas Hitleris. Jis yra 
iškalbingas žmogus, pasiryžęs iš naujo 
vykdyti seną vokiečių šūkį — „drang 
nach Osten!“, entuziastiškai pakvietęs 
savo tautiečius atstatyti Vokietiją senose 
jos ribose ir atgauti savo kolonijas.

Hitlerio šūkiai neliko be atgarsio. Jau
nuomenė ir net senesnieji, ekonominio 
skurdo prislėgti, jausdamiesi pažeminti 
dėl Didž. karo pralaimėjimo, su džiaugs

Iš seno bato auliuko sumanus skautas 
lengvai padaro makštį kirviui.

0 pilkųjų pelių šeimyna išėjo į lau
kus, nes po gaisro rūsy nebelaikė jokių 
valgymų. Paskui jie persikraustė į kitą 
rūsį. Apie Baltutę jie nieko negirdėjo, 
bet dažnai ją atsimindavo, ypač jos išsi
ilgdavo Greitutis. O senė pelė visumet 
sakydavo:

— Dabar visai kiti laikai. Kai aš ma
ža buvau, niekam nė į galvą neatėjo mus 
mokyti dainuoti. Ir niekam tai nebuvo 
reikalinga, o dabar, pasirodo, dainavi
mas ir šokinėjimas svarbūs dalykai ir 
kiekviena išsilavinusi, apsišvietusi pelė 
turi mokėti šokinėti, nes tai di-i-i-i-delis 
mokslas!

Sulietuvino Petras Babickas.

mu stojo Hitlerio pusėje. Šiandie Hitleris 
jau tiek yra galingas ir tiek turi savo ša
lininkų, kad jau jis kalba net apie Vo
kietijos valdžios paėmimą į savo rankas. 
Hitlerininkų organizacija sutvarkyta ka
riškais pagrindais ir turi tvirtas fizines 
(ginklo) pajėgas.

Hitlerio atsistojimas Vokietijos val
džioje užsienio politikai turėtų daug ir 
labai neigiamos reikšmės, nes jo užsienio 
politika laikosi to principo, kurs vadina
mas „Grossdeutschlandpolitik", reiškia, 
pirmoj eilėj būtų iškeltas. „Anschlussas" 
su Austrija, sienų revizijos klausimas, 
taip pat reparacijų mokėjimo klausimas. 
Kas nors paklaus, kuo gi liečia hitleri
ninkų politika mūsų kraštą? O Čia, rei
kia pasakyti, hitlerininkų akys į mus vi
sados atkreiptos. Mūsų brolių krauju iš
kovota Klaipėdos laisvė hitlerininkams 
nepakenčiama. Jie pasiryžę žūt būt Klai
pėdą prijungti prie Vokietijos ir tam tiks
lui leidžia milijonus propagandai ir Klai
pėdos vokietinimui, o kai kada net grie
biasi sabotažo žygių...

Šiuos kelius žodžius tarę apie hitle
rininkų organizaciją, prisiminę nors trum
pai apie jų siekimus, mes turėtumėm su
prasti, kad šios organizacijos daromi žy
giai yra nukreipti lygiai ir prieš mus, ne
žiūrint to, kad Lietuva ekonominiu, poli
tiniu, juridiniu, etnografiniu ir istoriniu 
atžvilgiu turi teisės į Klaipėdą, taigi ginti 
savo reikalus ir tinkamai įvertinti prie
šų pastangas — mūsų šventa pareiga! 
Mes ir jaunieji turime daugiau domėtis 
savo krašto reikalais.

Henr. Lukoševičius.
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Mokytojų ir vadų kampelis.
Organizuokime ir mažuosius savo mokinius.

Šiais laikais mokytojauti, tai ne 
anuomet, prieš karą, kada užteko 
būti baigusiam bent porą klasių ir 
niekas nežiūrėjo į mokytojo pašau
kimą, ar sugebėjimą vaikus auklė
ti. Dabar visai kas kita. Mokyto
jas nuolat apkrautas darbu, jis tu
ri sekti pedagoginę literatūrą, va
sarą lankyti visokius kursus, be to, 
organizacijos atima visą atlieka
mą nuo darbo klasėje laiką. Są
siuvinius jau dažnai naktimis pri
sieina taisyti, ir gyvenk tu žmo
gus — skundžiasi ne vienas mo
kytojas.

Taip, tai taip, bet ką davė mums 
prieškariniai mokytojai? Nekalbu 
apie žinias, kurių gal rykštės ar 
linijos pagalba ir pakankamai su
kimšo j galvas, bet auklėjimo at
žvilgiu ką davė? Tik prisiminkim, 
kai istojom gimnazijon, mes nemo
kėjom su žmogum kalbėti, kojų nu
sivalyti, net pasibelsti į svetimas 
duris mums buvo stebuklas. O bu
vom baigę pradžios mokyklas. Ar 
toki bus ir vaikai, baigę dabartines 
pradžios mokyklas? Ne, jie turi 
būti pakankamai paruošti orien
tuotis įvairiose gyvenimo aplinky
bėse, turėti žinių ir apdirbtą bū
dą. Štai jūsų uždavinys, p. p. mo
kytojai. Tad nors ir daug darbo 
turite, pamėginkite organizuoti 
mažuosius mokinius, kurie kaip tik 
šiuo metu lanko jūsų mokyklas, į 
vilkiukų — paukštyčių organiza
ciją. Ir jūs pamatysite, kaip daug 
naudos turėsite! Šitas klausimas 
yra ypač aktualus šiuo momentu, 
nes neužilgo jau mažučiai užleis 
mokyklos suolą vyresniems vai
kams, o patys išsiskirstys po na
mus, kas bulvių skusti, kas mal
kų rinkti, ir tuomet jau jų nesu- 
gaudysit. Kai kurie mokytojai jau 
yra asmeniškai taręsi su skautų 
vadovybe ir nusprendę mažuosius 
vaikus palikt Dievo valiai, kol su
augs, taps išmintingesni. „Ką čia 
su tokiais kvailiukais pradėsi“ — 
skėstelėjo ne vienas rankomis ir 
tiek.

Nors ir nedideli, ir nelabai gud
rūs jūsų mažieji mokiniai, bet pa
kalbėkite tik jiems apie vilkiukus 
— paukštytes, papasakokit, kas 
jie toki, ką veikia, kaip sveikinas, 
kaip rengias ir jūs įsitikinsit, kad 
jie daugiau, nei vyresni nori būti 
vilkiukais — paukštytėmis. Ir jei
gu- mokytojas, į jų prašymą priim
ti į šią organizaciją, sako, kad čia 

reikia daug darbo padėti, reik būt 
paklusniu, linksmu, gerai mokytis 
ir t. t., vaikas su džiaugsmu pasi
žada tą viską pildyti, iš geros va
lios jis pats sau jau užduoda užda
vinį, atsisakyt nuo blogų palinki
mų. Mokytojui belieka tą jų už
sidegimą palaikyti, nuolat kurs
tyti.

Iš mažo ir reikalauti negalima 
daug. Užteks, kad jūsų mažieji vil
kiukai — juos pavadinsim ,gau
siais“, o paukštytes „beplunksnė
mis“ — mokės paprasčiausius da
lykus iš programos, pildys reika
lingiausius apsiėjimo reikalavimus, 
kaip tai, nekrapštyti nosies pirš
teliu, valyti kojas, pasibelst į du
ris, pasisveikint, tiksliai atsakyt į 
paklausimą, taikiai žaisti, ir užteks. 
Sueigas šiems „beausiams“ vilkiu
kams ir „beplunksnėms“ paukšty
tėms daryti daug trumpesnes, maž
daug nuo 45 minučių iki 1,20 minu
čių. Girdėjau skundžiantis tuos, 
kurie jau yra pradėję organizuoti 
mažuosius mokinius, kad sunkiau
sia esą su pašnekesiais. Sako ir te
mų ir išsireiškimų jiems sunkiau 
rasti. Noriu perspėti visus vilkiu
kų — paukštyčių vadus, kad vi
siems vilkiukams — paukšt, rei
kia rinkti kuo paprasčiausias te
mas, kalbėti tik apie tuos daik
tus, kuriuos jie kasdien mato, tuos 
įvykius nagrinėti, kurie jiems jau 
žinomi. Be to, viską iliustruoti pa
vyzdžiais, gyvu darbu. Pav., pasa
kojat apie nagų valymą, tuojau pa
šaukit vaikus artyn ir liepkit iš
valyti sau nagus. Per darbelių lai
ką lai kiekvienas sau pasidarys 
medinį įrankį nagams valyti. Daug 
duokit pamokų iš mandagumo. 
Gražiai pasisveikinti, praleisti vy
resnį pirmyn, kad nestovėtų nu
gara į draugus ir t. t. Po kiekvieno 
pasakojimo lai pasipraktikuoja bet 
kurį mandagumo reiškinį atlikti. 
Tai toki turėtų būti pašnekesiai.

Dar per jų sueigas daug žaidžia
ma. Žaidžiama visoki žaidimai, tu
rį kokios nors auklėjamos ar lavi
namos reikšmės. Per žaidimus 
mokoma ir dainuoti. Be žaidimų 
įdomu dar turi būt per darbelius. 
Čia mokytojas bendrai su vaikais 
dirba kokius nors žaislus, dėželes, 
rėmelius ar kitus rankdarbius, bet 
jis turi parinkti pirmon vieton 
tuos, kurie artimesni tokio am
žiaus vaikams. Sakysim, mokyto
jas sumanė su savo „beausiais“

ARKLIO SLOGOS.
Karikatūra ir žodžiai J. Martinaičio.

Kai užeina oras blogas, 
Mus pagauna arklio slogos, 
Ypač sloga ta baisi 
Tiems, kur vaikščioja basi. 
Ir tik tuos lengviau ji ėda, 
Kurie geria liepos žiedą — 
Šie lietuviški vaistai 
Gydo slogą neprastai. 
Kas apsirgęs lovon puola, 
Sloga ima ir prapuola — 
Jai nuo maišo avižų 
Pasidaro negražu. 
Kai ligonis tik sušyla, 
Greit termometras pakyla 
Ir parodo vakare: 
Penkiosdešimt keturi! 
Kai jvarom tokį karštį, 
Sunkiai slogai strėnas peršti, 
Tuoj nusilpsta jos galia 
Šimto laipsnių patale. 
Ve, ir mūsų mielas Mikė 
Gavo slogą pirmą sykį, 
Bet toksai, kaip Mikė vyrs 
Niekados nuo jos nemirs. 
Jis išgers ramunių viedrą 
Ir pajus sieloje giedrą, 
Avižos ir pelenai 
Jį išgydys būtinai. 
Ir iš lovos atsikėlęs 
Jis mus linksmins, kaip pašėlęs — 
Plieks vėl šposais įvairiais 
Ir juokingais ir gudriais.

vilkiukais padaryt „aitvarą“ ir jį 
paleisti. Praneša, kad šiandien bus 
sueiga, pasirūpina medžiagos ait
varui ir po pašnekesio visi jį lip
do. Vilkiukai stovi aplink, kiek
vienas su kokiu nors darbu: vieni 
klijuoja „uodegą“, kiti paduoda vi
nis, pririša virvelę ir t. t. Pažvel
kit į jų veidus, kaip jie yra pa
vergti to darbo, kaip jų kiekvie
nas mąsto apie jau iškilusį virš 
mokyklos „aitvarą“, apie jo nuty- 
susią „uodegą“... ir jų net gerklės 
sausos. Tad ar pagailėsit, ponai 
mokytojai, keletą valandų paau
koti, kai tuo jūs suteikiat savo 
mokiniams tiek laimės. O juk, tai 
nėra sunkus darbas. Reikia tik no
ro, truputį energijos ir iš tų mažų 
kvailiukų jūs sulauksite nelaukto 
ir didelio džiaugsmo. Tad organi
zuokime ir mūsų mažuosius moki
nius. A, G.
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Idealus vadas.
Pagal Waltz‘ą („Le Chef“).

Didelis dalykas: būti vadu. Ta
čiau tai sunkus dalykas. Daug yra 
gerų vadų, bet nėra visai tobulų 
vadų. Tačiau yra tikrojo vado 
idealas, kurį kiekvienam mūsų 
reikėtų nuolat turėti prieš akis ir 
visomis jėgomis stengtis prie šio 
idealo artintis.

Kokios yra svarbiausios vado 
žymės, jo ypatybės? Štai jos:

1. Susivaldymas. Vadas visų pir
ma privalo mokėti susivaldyti, bū
ti ponas pats sau, save kontroliuo
ti ir neleisti sau daryti pykčio ar 
ūpo provokuotų žygių.

2. Asmeninis neužinteresavimas. 
Vadas nėra vadas dėl savo malo
numo, bet jis vadas kitiems. Ego
izmas ir asmeniška ambicija nėra 
verti tikro vado.

3. NešalUkūmas. Vadas privalo 
būti lygiai malonus, kantrus ir at
laidus visiems.

4. Teisingumas. Vadas gali tu
rėti tik vieną saiką, kuriuo ma
tuoja visus. Vado teisingumas, gal 
būti, kaip tik toji žymė, kuri jam 
daugiausia teikia autoriteto ir 
orumo. Tačiau vado teisingumas 
negali būti nei brutalus nei per 
aštrus, atvirkščiai, jam reikėtų bū
ti minkštu ir žmonišku, taikintis 
prie sąlygų ir charakterių.

5. Rimtumas. Tai didžiausias 
teisingumo draugas ir vienas svar
biausių vado privalumų.

6. Energija. Tačiau protinga, na
tūrali energija, neperdėta energi
ja, kuri daro jėgos įspūdį.

7. Mokėjimas numatyti. Vadui 
reikia pagalvoti apie viską ir vis
ką numatyti. Vadas niekad negali 
duoti įsakymo, nenumatęs savo 
žodžių ir veiksmų pasekmių. Nie
kad geras vadas nesiims sumany
mų, neapsvarstęs, ar jie yra įvyk
domi ir ar tai sutiks su tų, kurie 
privalės juos vykdyti, norais, ir 
ar jo įsakymai bus pildomi.

8. Mokėti įsakyti. Ir pridursim, 
kad duodant įsakymą, reikia įsi
vaizduoti save vietoje to, kuris 
privalo įsakymą vykdyti. Ši trum
pa taisyklė padės išvengti daugelį 
nesusipratimų ir klaidų.

Tokios yra svarbiausios gero 
vado ypatybės. Jos gal kartais at
rodo prieštaraujančiom, tačiau, iš 
tikrųjų, jos sudaro absoliučią, gra
žią harmoniją. Suminėti vado pri
valumai yra tik bendri bruožai. 
Kiekvienas jūsų gali šių privalumų 
sąrašą papildyti, galvodamas apie 
savo paties padarytus žygius ir 
juos analizuodamas.

Gal būti, kad norite trumpos for
mulės, kuri suglaustų visa tai, ką

* ■ ‘ 

reikėtų jums visada ir visur turėti 
galvoje, mintyse ir širdyse. Toji 
formulė taip paprasta, reikia tik 
ją vykdyti, štai ji:

Tvirtumas, gerumas, teisingu
mas, atsidavimas — tai visas va
das.

Reikia įdėti visą savo sielą ir 
sąžinę į pastangas prisiartinti prie

Ar nesuirs mokyklos vaikų savitarpio santykiai, 
jei mokytojas įkurs ir globos vilkiukų — 

paukštyčių būrelį?
Dažnai keliama klausimas: ar nesu

irs mokyklos vaikų savitarpio santykiai, 
jei mokytojas Įkurs ir globos vilkiukų- 
paukštyčių būrelį?

Klausimas rimtas ir vertas pasvars
tyti.

Kiekvienam mokytojui svarbu taip su
sitvarkyti savo mokykloj mokymo ir 
auklėjimo darbą, kad tas darbas būtų 
kuo produktingiausias. Tam tikslui ren
kasi ir naudoja įvairiausias priemones. 
Nebus panaudota nė viena priemonė, 
kuri neduos aiškių, apčiuopiamų teigia
mų vaisių. Tuo labiau nebus naudojamasi 
tokia priemone, kuri trukdytų viso dar
bo našumą arba kenktų siekiamam tiks
lui. Už tat nenuostabu, jei mokytojas, 
prieš imdamas organizuoti savo mokyk
los vaikų tarpe vilkiukų-paukštyčių bū
relius, pasistato sau aukščiau formuluo
tą klausimą.

Mokykla — mokymo ir auklėjimo įs
taiga. Mokytojas turi vaikus išmokyti 
programoje nurodytų dalykų ir duoti 
jiems tinkamą išauklėjimą. Tačiau tas 
tinkamas išauklėjimas yra labai reliaty
vus dalykas, beveik visai priklausąs nuo 
mokytojo asmenybės, jo pažiūros ir pas
tangų, kiek ir kokio išauklėjimo tinkamu
mas čia taikytinas. Tačiau kiekvienas 
stengiasi suformuoti vaiko charakterį, iš
ugdyti jo valią, gerus palinkimus ir pa
ruošti jį geru visuomenės (tautos ir žmo
nijos) nariu. Pilnutiniam vaiko asmeny
bės ugdymui be kitų priemonių naudoja
masi ir organizacija.

Kaip reikia panaudoti organizaciją 
sėkmingam vaiko charakterio, valios, ge-

ALGIUKAS SKRUZDELIUKAS.
Karikatūra ir žodžiai J. Martinaičio,

Mūs Algiukas SkruzdeHukas 
Visą dieną dirba, sukas, 
Skruzdeliuko visur pilna, 
Dirba darbą jis prakilnų. 
Jis be darbo nenusėdi, 
Jokio darbo nesigėdi, 
Ir jei dirba kokį darbą, 
Vis atlieka su pagarba.
Štai ir čia — nors nieks neprašo, 
Jis vandens naščius sau neša, 
Ir be svetimos malonės 
Greit turės jis puikias vonias! 

idealo. Reikia, kad kiekvienas va
das duotų savo pareigai maksi
mumą to, ką jis gali duoti, atsižvel
giant į jo temperamentą ir asme
niškus gabumus.

Pažinkit patys save, kaip sakė 
senas Sokratas, ir stenkitės tapti 
gerais mūsų skautų vadais.

Linkiu pasisekimo.

rų palinkimų ir visuomeniškų jausmų ug
dymui?

Čia mokytojas turėtų prisiminti tris 
sąlygas: 1) gerai pažinti auklėjamąją me
džiagą, vaiko prigimtį, 2) turėti aiškų 
tikslą — žinoti, ko siekiama (pažinti 
organizaciją) ir 3) kiek tik įstengdamas 
pats turėtų atitikti siekiamo tikslo rei
kalavimus.

Norėdamas panaudoti vilkiukų-paukš
tyčių organizaciją pagalbine auklėjimo 
priemone savo mokykloje ir pildydamas 
2-jį sąlygos punktą, mokytojas pirmiausia 
susipažins su pačios organizacijos tiks
lais, medžiaga ir metodais. Tą darbą 
dirbdamas jis pastebės, kad svarbiausia 
skautų organizacijos auklėjimo galia glū
di a u k 1 ė j i m e s i (saviaukloje). Skau- 
tizmas nuosaikiai laikosi principo, kad 
ne tiek išlaukinė auklėtojo įtaka, kiek 
vidujinis auklėjamojo sielos nusprendimas 
nulemia darbo sėkmę. Iš čia išeina, kad 
;eigu mokytojas, dirbdamas mokymo ir 
auklėjimo darbą, stengiasi lygiai visus 
vaikus išauklėti gerais žmonėmis, tai pa
naudojęs organizaciją, paremtą saviauk
los ir veiklos principais, savo darbo re
zultatus pagerins. Kad vien mokykla 
pilnumoj to duoti negali, ką gali duoti 
drauge su vilkiukų-paukštyčių organiza
cijos talka, labai aišku. Ir štai dėlko.

Į organizaciją vaikai įstoja laisva va
lia; laisvu noru jis pasižada laikytis tos 
tvarkos ir pildyti tuos reikalavimus, ku
riuos uždeda organizacijos įstatai. Įsta
tai ir įžodis paties pasiimti savo gyveni
mo vadovu ir tvarkdariu dabar jam pri
mena jo pasiskyrimą, jo kelią.

Be tokios organizacijos pagalbos sa
viauklos principu mokykloje pilnai pasi
naudoti neįstengsime. Dėl to neįstengsi
me, kad mokyklos kolektyvas yra susi
daręs ne vien iš laisvanorių vaikų, bet 
iš būtinumo atvykusių: nori ar nenori, 
bet į mokyklą eiti turi; nori ar nenori, 
bet mokykloje nustatytos tvarkos (ne
žiūrint kieno ji nustatyta) laikytis turi. 
Gi organizacijos kolektyvas susidaro tik 
iš laisvanorių.

Galima padaryti užmetimas; kadangi 
ne visi mokyklos vaikai į organizaciją 
įeis, tai organizacija savo tikslo neatsie
kia; tada jau geriau su visais mokyklos 
vaikais kartu susitarus sudaryti mokyklos 
tvarkos taisykles ir jų laikytis.

Taip, tai taip. Bet atminkim, kad to
kios taisyklės būtinos visam mokyklą 
lankančiųjų vaikų kolektyvui. Tame ko
lektyve bus asmenybių, kurios tuos ben
druosius tvarkos taisyklių reikalavimus 
skaitys primestus. Kiekvienas, nenorįs jų 
laikytis, galės išsireikšti: „Čia jų dau
guma taip nori, todėl ir aš dabar turiu 
taip daryti“. Tuo tarpu organizacijos na
rys nei taip jaustis nei taip išsitarti ne
galės, nes jis įeina į organizaciją, kuri 
jau turi tvarkos ir drausmės taisykles, 
turi auklėjimosi uždavinius ir tam tikrus 
reikalavimus. Jau į organizaciją įeidamas
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asmuo parodo savo laisvą valią, kad tiems 
reikalavimams pasiduoda (tik sąmonin
gumo!). Bendros visų mokinių sudarytos 
tvarkos taisyklės lies tiktai mokyklos 
tvarką, kaip koks įstatymas, lyg primin
damas už jų nepildymą ir tam tikras pa
sekmes, bet nežadins vaiko pastangų 
kasdien tobulėti. Tos taisyklės jam dau
giau rodys ir sakys, kaip nereikia elgtis, 
bet ne kaip reikia.

Vadinasi, dabar jau aišku, kad vil- 
kiukų-paukštyčių organizacijos principai 
ir metodai saviauklos atžvilgiu mokyklai 
yra naudingi.

Greta vilkiukų-paukštyčių organizaci
jos mokykloje gali būti sudarytas, ir tai 
net patartina sudaryti, visų vaikų bendrai 
priimtų tvarkos taisyklių bei nurodymų 
kaip elgtis, rinkinys.

Dabar tik svarbu visus norinčius vai
kus iš lengvo patraukti į vilkiukų-paukš
tyčių būrelį. Tokiu būdu susidaro dides
nis ir didesnis laisvanorių kolektyvas, ku
ris stengiasi vis tobulėti.

Parodę auklėjimosi svarbą pavienia
me ir visuomeniniame gyvenime, įtikin
sime ir tuos indiferentus vaikus, kad šie 
dėl kokių nors priežasčių ir negalėdami 
įstoti į jų būrį, ims žiūrėti į organizaci
jos narius su pagarba ir sekti jų pa
vyzdžiu.

Kad vaikų tarpe neįvyktų skaldymosi, 
kad neimtų vieni antrų ignoruoti, pašiep
ti, kitaip sakant, kad vilkiukų-paukšty
čių būrelio įkūrimas nesuardytų vaikų 
savitaipio santykių (kas pačioje darbo 
pradžioje dažnai gali atsitikti), mokyto
jas bei globėjas turi užimti taktingą li
niją. Iš karto turi parodyti, kad jam visi 
vaikai lygūs: nėra nei išrinktųjų, nei pa
smerktųjų. Vilkiukams-paukštytėms įdieg
ti nuomonę, kad jie yra tokie pat vaikai, 
kaip ir kiti, tik tiek skiriasi iš kitų, kad 
jie stengiasi tobulėti. Tada tik jie bus 
geresni ir vertingesni, kada iš tikrųjų 
tobulės; ir tobulėjant apie jų vertingu
mą ne žodžiai, bet darbai tekalba; tene- 
sigiria patys, tenelaukia ir kitų pagi
riami.

Reikia labai saugoti, kad vilkiukuose 
ir paukštytėse neatsirastų išdidumo bei 
didelio pasitikėjimo savo gerumu, tobu
lumu. „Pasitikėjimas savim yra būtinai 
reikalingas, bet jei mumyse nėra abejo
jimo savim, savo gerumu, savo šventa 
teise, tai pasitikėjimas savim virsta pui
kybe ir įžulumu, neleisdamas mums pa
žinti savęs ir pasitaisyti“, — sako prof. 
Fr. V. Foerster'is. Tačiau pasitikėjimas 
ir pagarba (tik rimta, ne demonstratyvė) 
verta parodyti tiems, kurie nori ir sten
giasi to vertais tapti.

Iš antros pusės labai svarbu tas, kad 
vaikai, kurie nėra organizacijos nariai, 
nežiūrėtų į narius, kaip į besitaisančius 
nusidėjėlius ar kaip į išrinktuosius. Svar
bu tik to pasiekti, kad ne nariai į šiuos 
atsineštų pagarbiai, t. y., suprastų ir 
įvertintų jų gerus norus ir pastangas. 
Reikia tik paaiškinti, kad jis ir nebūda
mas- vilkiuku ar paukštyte, jeigu tik 
sugebės taip tvarkytis, kaip daro vilkiu
kai ir paukštytės, jei tik tobulės, tai jau 
atliks labai didelį ir garbingą darbą.

Darydamas galutiną išvadą, pasaky
siu; norint, kad mokytojui organizuojant 
ir globojant mokykloje vilkiukų-paukš
tyčių būrelį neiširtų (kad iširtų, tai orga
nizacija patarnautų neigiamai) mokinių 
savitarpis sugyvenimas, reikalinga išstu
dijavus visas aplinkybes iš karto duoti 
tinkamą toną ir kryptį tiek organizaci
jos nariams, tiek nenariams. Tuo būdu 
vilkiukų-paukštyčių organizacija, kaipo 
pagalbinė auklėjimo priemonė, bus pa
naudota tikslingai.

K. P.

Skautai puošia viešas aikštes.

IŠ VILKAVIŠKIO SKAUTŲ GYVENIMO
Šiemet Vilkaviškio skautai ir skautės 

sukruto dirbti.
Skautų L. K. Margio dr-vė susideda 

iš 4 skilčių, kiekvienoj skiltyj po 5 — 9 
skautus, naujas draugininkas, kurs atro
do baisiai energingas, jau pradėjo dr-vę 
tvarkyti, tai skilt. V. Remišauskas.

Skaučių L. K. Gražinos dr-vė suside
da irgi iš 4 skilčių. Draugininke pasili
kusi pernykštė (taip pat baisiai energin
ga) mano šiemet smarkiai padirbėti.

Tunto adjutantas taip pat naujas — 
skilt. J. Daniliauskas, nors ir aukšto ūgio, 
ilgas, bet nebaisus.

Pradėjo veikti skiltininkų kursai.
Beje, manom po Kalėdų rengti skautų 

vakarą ir norim sukviesti, kad ir ne vi
sus Lietuvos skautus-es, tai nors pusę.

Pasklt. Z.

ŠACHMATŲ TURNYRAS.
Vilkaviškis. Nors manoma, kad skau

tai šachmatais maža tesidomi, bet Vilka
višky yra kitaip. Čia skautai jau gana se
niai yra pažinę šachmatus, ir ne vienas, 
kaip atrodo, yra neblogas šachmatinin
kas. Rugsėjo mėn. 30 d. prasidėjo ir tur
nyras, kuriame dalyvauja 15 skautų. 
Rimčiausias kandidatas laimėti šį turny
rą yra skilt. J. Daniliauskas.

„Omega“.

SALDŽIAUSIAS PAMOKOS RUOŠIMAS
Karikatūra J. Martinaičio.

Mums besprendžiant teoremą 
Kažkaip ima ėsti rėmuo, 
Kolei jos sugauni bėgi, 
Snaudi, snaudi ir užmiegi. 
Toki nemaloni baika 
Su kiekvienu pasitaiko, 
Ypač vėlai vakare 
Prikūrentam kambary!

Apie vyresnišhumB laipsnius.
Paprastai skautų vyresniškumo laips

niai yra dalomi į dvi rūšis — skiltinin
kų ir skautininkų. Kiekvienos rūšies yra 
trys laipsniavimai — paskiltininko, skil- 
tininko, vyresnio skiltininko ir — pa- 
skautininko, skautininko ir vyresnio 
skautininko.

Tokios gana smulkios laipsnių pada
los reikalauja sėkmingas darbas gausioj 
organizacijoj, ypač, jei norima juo la
biausia ištobulinti kiekvieno organizaci
jos nario iniciatyvą, iškelti sugebėjimus, 
išugdyti stiprų savarankišką žmogų.

Visai suprantama, jei žemesnių laips
nių suteikimo teisė pavedama jų arti- 
miausiems vadams, k. a., paskiltininko 
ir skiltininko laipsnį gali suteikti drau
gininkas, jei jis turi kurį nors skautinin
ko laipsnį, nes kas geriau gali pažinti 
skautą, jei ne jo draugininkas?! Bet ko
kių dėsnių reiktų prisilaikyti, teikiant 
šiuos laipsnius?

Suteiktas laipsnis yra suteiktajam di
desnė ir mažesnė garbė. Garbė gi turi 
būti užsitarnauta. Todėl visų pirma turi 
būti pildomi statuto §§ 97, 98, 99 reika
lavimai, t. y., keliamasis turi būti atitin
kamo patyrimo laipsnio ir jau turi tu
rėti žemesnį vyresniškumo laipsnį. Vie
nintelę išimtį statutas § 73 numato ke
liant į skautininko laipsnį, bet neįeina į 
draugininkų — skautininkų kompetenci
ją. Ir ne be reikalo statutas tik vieną 
išimtį numatė, nes jei kelti nežiūrint pa
tyrimo laipsnio, pakeltasis neturės rei
kiamos pagarbos skautuose, o jei kelti 
peršokant žemesnį laipsnį — kas būtų 
neleistinas prieštaravimas statutui ■— 
pakeltasis nejaus po savim tvirto pagrin
do ir tiktai karjeristinių palinkimų turįs 
bus patenkintas tokiu pakėlimu.

Antras dalykas, neturėtų būti skubo
tai teikiami laipsniai. Kai kurių kitų or
ganizacijų statutuose yra numatytas ga
na rimtas laikotarpis, kuris turi praeiti 
tarp vieno ir antro pakėlimo. Jei mūsų 
statute laikas nepažymėtas, tai reikia jis 
bent gyvenime nusistatyti, nes, pav., tas, 
kuris kokių 4 — 6 mėnesių laikotarpy 
gauna visus tris skiltininkų laipsnius, vi
siškai netenka pagarbos ir draugiško pa
sitikėjimo skautų tarpe, o juk nereikia 
užmiršti, kad vadas tarnauja vedamiems, 
ne vedamieji vadui. Todėl yra labai 
svarbu, kad skiltininkas visų pirma būtų 
savo skautų gerbiamas.

Žinoma, kur statutas leidžia, gali būti 
išimčių, bet svarbu, kad išimtys nevirstų 
nuolatine taisykle, o taisyklė nebūtų pri
taikoma, kaipo reta išimtis.

To reikalauja vado autoritetas, o ne- 
autoritetingas vadas yra našta mūsų są
jungai. Psk. V. Gruodžius.

Skilfininke! - atsakyk!
Ar esi geriausias skautas savo skiltyje? 

Ar turi aukštesnį laipsnį kaip kiti tavo skil
ties skautai? Ar verti savo skautus ruoštis 
aukštesnių laipsnių įsigijimui? Ar padedi 
jiems šiuose pasiruošimuose? Ar tavo skau
tai turi uniformas? Ar pasirūpinai, kad 
tavo paskiltininkas būtų pasiruošęs užimti 
tavo vietų? Ar aktyviai dalyvauji draugovės 
štabo posėdžiuose? Ar darai pastangų nuo
lat gerinti savo skiltį ir draugovę? Ar, kas 
svarbiausia, savo privatiniame gyvenime lai
kais skautų įstatų ir ar darai kasdien gerų 
darbelį?

Jei atsakysi t a i p į šiuos klausimus, 
tavo skiltis bus gera ir tavo draugovė irgi 
daug laimės.

14

16



Kaip reikia gyventi?
(Tęsinys).

- Genijus ir* darbštumas.
Jisai prie užbrėžto tikslo siekė misomis jėgo

mis. Vaikystėje buvo toks nutikimas: kartą lipo į 
medį, iškrito ir išsilaužė koją; teko keletą savaičių 
išgulėti lovoje; tačiau pirmutinis jo darbas išgijus 
buvo — įlipti į tą nelemtąjį medį. Tokia energija ir 
pasiryžimas lydėjo jį visą gyvenimą. Dirbo ne sau, 
bet žmonijai.

Filosofas Jungas sakydavo: „Kiekvienas žmogus 
gali tai padaryti, ką kiti daro“. Tuo obalsiu jisai ir 
vadovavosi visą gyvenimą, nenusileisdavo jokioms 
kliūtims, kurias teko sutikti gyvenime. Pasakoja, kad 
jam vieną kartą teko joti pirmą kartą su Berhlėju, 
labai geru raiteliu; pastarojo arklys lengvai peršoko 
per aukštą tvorą. Jungas ir pamėgino — nusivertė. 
Nieko nesakydamas užsėdo ir vėl — šoko. Nelai
mingai, nenusirito tik spėjęs įsikabinti į arklio kar
čius. Tačiau trečią kartą jau nugalėjo kliūtį — per
šoko. Iš pradžių atrodo juokai, kad atlikimui tokio 
menko tikslo eikvojo tiek energijos, laiko, bet įsi
gilinus pasirodo, kad tai visai ne juokai. Maža bus 
naudos iš tokio, kuris, sutikęs kokią menką kliūtį, 
pasakys, kad nieko naudos nebus ją nugalėjus. Klys
tama. Bus naudos, ir labai daug! Įgaunama daugiau 
energijos, pasiryžimo, o jei tokios menkos kliūties 
nesistengsime nugalėti, tai, sutikus didesnę, tikrai 
nosį nuleisime ir nesistengsime net mėginti nugalėti.

Gal esate girdėję apie totorių vadą Timūrą, ku
ris kantrumo mokėsi žiūrėdamas į lėtą voro darbą 
mezgant tinklą. Ornitologas Odiubonas pasakoja tokį 
nuotykį iš savo gyvenimo, kuris vos neprivertė jį 
mesti tyrinėjimus iš ornitologijos. ,,Aš turėjau virš 
200 paveikslų. ’ Kartą turėjau išvažiuoti iš gyvena
mojo kaimo Kentuki valstijoje į Filadelfiją, Išvažiuo
damas peržiūrėjau piešinius, atsargiai sudėjau į me
dinę dėžę ir pavedžiau vieno giminaičio globai, pra
šydamas kaip galint geriau saugoti. Kelionėje išbu
vau keletą mėnesių. Sugrįžęs patyriau, kad mano 
turte apsigyveno pora žiurkių su didele šeima. Iš 
mano piešinių teliko tiktai skutai. Tai labai paveikė 
mane. Likau, kaip nesavėje. Apėmė tokia apatija, 
kad net nejaučiau gyvenimo. Bet stiprus organiz
mas nugalėjo apatiją ir mano jėgos atsigavo. Pasvei
kęs, ėmęs šautuvą, paišelį ir užrašų knygas, ištrau
kiau į mišką, kaip niekur nieko nebuvus. Net malonu 
pasidarė, kai pastebėjau, kad padariau didelę pa
žangą. Pirmutiniai pratimai daug padėjo ir dabar da
romi piešiniai buvo jau daug tobulesni. Nepraėjo nė 
trys metai, kai mano kolekcija vėl pasipildė“.

Panašus nutikimas įvyko ir su J. Njutonu. Kam
barinis šuniukas parvertė žvakę ant rašomojo stalo 
ir į vieną akimirką sudegė daugelio metų darbo re
zultatai — visi matematiški išskaičiavimai... Pasa
koja, kad tai jį taip suerzinę, taip nusiminė, jog ap
linkiniai bijoję, kad neišeitų iš proto. Tačiau, nuga
lėjęs save, vėl ėmėsi darbo; net tobuliau atliko tuos 
pačius išskaičiavimus.

Karleilio rankraštį „Francūzų revoliucija“ ir 
toks pat likimas sutiko. Rankraštį davė perskaityti 
vienam draugui; per pastarojo neapsižiūrėjimą jisai 
pateko ant grindų. Autorius, jau norėdamas atiduoti 
spaudai, nusiuntė pas draugą rankraščio. Pradėjo ieš
koti — veltui. Pasirodė, kad tarnaitė iššlavė drauge 
su kitomis nereikalingomis popieromis ir sudegino. 
Tokį atsakymą gavo mokslininkas. Aiškiai galima su

prasti, ką pajuto autorius. Bet nebuvo kas darą. Te
ko sėstis vėl prie darbo ir iš naujo viską atlikti. Juod
raščio neturėjo, dėlto teko visus faktus, posakius, 
jau senai pamirštus, ieškoti atmintyje. Pirmą kartą 
rašydamas jautė tik malonumą, o antrą — tikrą kan
kynę. Bet dirbo be poilsio ir pabaigė darbą tokiose 
aplinkybėse, kad retas būtų tai galėjęs padaryti.

Tokį siekimą prie užbrėžto tikslo matome pas 
daugelį žymių išradėjų, — mokslo vyrų. Stefenso- 
nas jaunuoliams dažnai sakydavo:. „Sekite mano pa
vyzdį -— būkite pasiryžę visas kliūtis nugalėti“. Jisai 
dirbo apie 15 metų, kol paleido į darbą savo loko
motyvą. Vatas garinę mašiną dirbo 30 metų. Ir ne 
tik išradimuose matome tokį pasiryžimą, bet visose 
mokslo srityse. Labai įdomus pasiryžimo pavyzdys 
yra iš Ninevijos griuvėsių kasinėjimo, ir kaip buvo 
perskaityta dantyraštis, kuris jau nevartojamas nuo 
Aleksandro Makedoniečio gadynės.

Raulisonas tarnavo Indijos kariuomenėje. Bū
damas Kermanšahe, Persijoj, pastebėjo dantyraš- 
čius senovės paminkluose, esančiuose palei miestą. 
Tie paminklai buvo labai seni, ir apie juos niekas 
nieko nežinojo. Raulisonas jų parašus nukopijavo. 
Vienas iš jų buvo labai panašus į parašą, esantį Ba- 
gistuno uoloje. Toje uoloje, pakilioje keletą šimtų 
metrų nuo žemės, yra parašai trimis kalbomis: persų, 
skifų ir asirų. Sulygindamas žinomą su nežinomu, už
silikusi su pranykusiais, jisai išmoko skaityti danty- 
raščius ir net pasisekė sustatyti abėcėlę. Ligi tol nė 
vienas orientalistas neturėjo net supratimo apie tą 
raštą. Kopijas nusiuntė į Angliją mokslininkams. Ta
čiau niekas negalėjo patikrinti jo vertimų. Visas tas 
kopijas perdavė Norisui, kuris pirmiau ir buvo ty
rinėjęs Azijos paminklus. Jisai buvo gerai susipaži
nęs su senoviniais raštais, nors ir ne su dantyraščiu, 
ir tuoj atrado netikslumų tose kopijose. Tai sužino
jęs Raulisonas patikrino ir pasirodė, kad Noriso bu
vo tiesa. Nuo to laiko dantyraščio tyrinėjimai grei
tai ėjo pirmyn.

Tyrinėjimams tuodviejų mažamokslių trūko me
džiagos, kurią surinko kitas mažamokslis — O Lai- 
jardas. Sunku net patikėti, kad tie trys žmonės, taip 
tolimi nuo tikro mokslo, galėjo atrasti išnykusias kal
bas, ištyrinėti paslaptingą Babilono istoriją. O vie
nok taip buvo. Laijardas, būdamas 22 metų, keliavo 
rytuose ir panoro aplankyti Eufrato šalis. Tik su vie-

Dvigubas geras darbelis: skaučiukas pasišokiuėja už beždžionę, kuri 
pasilsi, senelę palinksmina ir padeda uždirbti centus.
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Skautai visame 
pasaulyje.

RAŠO APIE MUS.
„The Council Fire“, tarptautinio skaučių biuro organas, 

šių metų spalių mėnesio numeryje įdėjo visą eilę straipsnių 
apie Lietuvos skautes. Šį „Council Fire“ numerį galima laikyti 
specialiu Lietuvos numeriu.

Antrame laikraščio puslapyje matome šią vasarą Lietu
voje viešėjusios p. Warner, tarptautinio skaučių biuro narės 
ir šio laikraščio redaktorės, įdomų straipsnį: Vizitas Lietu
voje. Jame autorė gražiai atpasakoja savo atsilankymo mūsų 
krašte įspūdžius, ypatingai pažymėdama, kaip labai jai patiko 
vadovių stovykla ant Nemuno kranto, ties Birštonu.

Antras straipsnis apie Lietuvos skautes sktn. E. Barš- 
čiauskaitės, vokiečių kalba, apie šios vasaros Birštono skaučių 
stovyklą. Tekstas paįvairintas dviem gražiom fotografijom. To
liau eina ponios sktn. Sofijos Čiurlionienės graži prakalba (iš
versta į prancūzų kalbą), kuri buvo pasakyta prieš vyresnių 
skaučių įžodį, irgi Birštone. Dar vienas, ketvirtas, straipsnis, 
kuris mus liečia, tai puslapio informacija apie Lietuvos vilkiu
kus ir paukštytes. Šį puslapį papuošia Rimšos „Lietuvos Mo
kyklos" skulptūros klišė.

Panašus „Council Fire" numeris yra nepaprastai sveiki
nantis dalykas skaučių skyriaus veikime. Tai, be abejo, turi 
milžiniškos propagandinės vertės ne tik Lietuvos skautijai, bet 
ir Lietuvai bendrai.
AMERIKA.

Priešgaisrinės propagandos savaitė Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse šiais metais yra nuo spalių mėn. 4 d. iki 10 d. Skau
tai joje labai aktyviai bendradarbiauja.

PRANCŪZIJA.
Tarptautiniai skautų namai Nicoje, kurie buvo nesenai 

įsteigti („Skautų Aide“ buvo apie tą savo laiku rašyta), turi 
pasisekimo. Šią vasarą Nicos skautų „Židinio“ svetingumu pa
sinaudojo, be daugelio Prancūzijos skautų, kelios svetimtaučių 
skautų grupės (pavyzd., vokiečių skautai vyčiai iš Hamburgo, 
60 Armėnijos skautų). Kitais metais manoma praplatinti vietas, 
skirtas skautų stovyklavimui. Tautų Sąjunga, kuriai buvo nu
siųstas šio skautiško „Židinio" statutas, pareiškė savo pasi
tenkinimą dėl šio „tarptautinio broliškumo židinio" įsisteigimo.

Skiltininkų stovykla.
Rugpjūčio mėn. 23 — 29 dienomis Liežo tuntas buvo su- 

ruošęs specialę mokomąją stovyklą savo skiltininkams. Jos 

nu draugu leidosi į tą kelionę, pasitikėdamas savo 
jėgomis. Savo mandagumu, mokėjimu apsieiti su 
žmonėmis, perėjo per dvi kariaujančias šalis ir po ke
lių metų, veik be jokių lėšų, tik turėdamas nepapras
tą energiją, kantrybę, norą atradimų, surenka dau
gybę istorinių paminklų, kokių dar niekas ligi tol ne
buvo surinkęs. Ta kolekcija dabar randasi Britanijos 
muziejuje. Ant tų paminklų buvo rasta įdomūs isto
riniai faktai, įvykę prieš 3000 ir daugiau metų. Tų 
paminklų istoriją jisai pats parašė, tai — „Ninevijos 
paminklai“. Jau tik ta viena istorija yra pavyzdžiu, 
ko galima atsiekti darbštumu ir pasiryžimu. Tą patį 
paliudija ir Bintonas, sakydamas, kad: „genijus — 
tai kantrybė“. Jisai yra garsus gamtininkas, tačiau 
jaunystėje buvo labai negabus. Labai lėtai orientuo
davosi, protas iš lėto lavėjo. Iš mažens buvo tingi
nys. Turtingas. Dėlto mažai kas ir tikėjosi, kad kas 
nors gero iš jo išeis. Niekas tada nepamanė, kad pa
mes savo tinginį ir taps tokiu mokslininku. Žinoda
mas, kad laikas yra didžiausias turtas, pasiryžo anksti 
keltis. Bet tai buvo sunkiai įvykdoma — negalėjo 
savęs prisiversti tai padaryti. Matydamas, kad jau 
nestengs savęs nugalėti, prašo tarno pagalbos, liep
damas pažadinti 6 vai. ryto, už tai pažada jam mo
kėti po 6 frankus. Iš pradžių keliamas griebdavosi 
gudrumo: sakydavo, kad sergąs, apsimesdavo smar
kiai pykstąs ir p., o atsikėlęs vėl bausdavo tarną, ko
dėl neprikėlęs. Galų gale tarnas tikrai pasiryžo už
dirbti tuos 6 frankus ir pradėjo kelti kaip mokėdamas. 

tikslas buvo pagilinti tunto skiltininkų praktiškas žinias ir duoti 
jiems medžiagos ir nurodymų, kaip vesti skiltis. Pažymėtina, 
kad stovykloje dalyvavo beveik visų esančių tunte draugovių 
skiltininkai. Panašiai retai tebūna Lietuvoje.

„Eclaireurs de France“, viena trijų Prancūzijos skautiškų 
organizacijų, šiais metais švenčia 20 metų sukaktuves. Nuo š. 
m. lapkričio mėn. 15 d, iki 30 d. organizacija ruošia „dvi skau
tiškas savaites", kurios pasižymės ypatinga skautiška propa
ganda ir manifestacijomis. Bus suruošta įvairiose vietose skau
tiškų pasirodymų, konkursų ir pan. Plačiąjai visuomenei ma
noma parodyti, ką skautai daro ir ką jie yra padarę.

Gamtos mokslų premija.
Nicos skautų vadovybė (Eclaireus de France), turėdama 

galvoje, kad gamtos mokslas turi ypatingos reikšmės ir svarbos 
skautams, nutarė paskirti premiją tam moksleiviui, kuris atei
nančių metų bėgyje labiausiai pasižymės praktiškame gamtos 
moksle. Taip Prancūzijos skautai skatina mokytis savo narius 
moksleivius ir pabrėžia sąžiningų studijų reikšmę.

Šveicarijos skautų skaičius.
Šveicarijos skautų organizacijoje „Les Eclaireurs Suisses“ 

šiais metais yra 6.555 skautai, 1273 vilkiukai, 748 skautai vyčiai, 
ir 342 instruktoriai, viso 8.918.

Per 1930 m. skautų skaičius padidėjo 527.
Tarptautinė skautų stovykla — Jamboree.

Tarptautinės skautų stovyklos Jamboree (skaityti džam- 
bore) yra ruošiamos kas treji metai. Jas ruošia tarptautinis 
skautų biuras. 1924 metais tokia stovykla buvo Danijoje, 
1927 m. Švedijoje ir 1929 m. (vietoje 1930 m.) didžioji tarp
tautinė stovykla buvo Anglijoje.

Kas dėl eilinės panašios stovyklos 1933 metais, tai ame
rikiečiai norėjo, kad ji įvyktų Amerikoje, tačiau pasipriešino 
Europos skautų organizacijos, sakydamos, kad esant sunkiajai 
materialiniai padėčiai Europoje jų skautai negalės vykti į taip 
tolimą ir brangią kelionę per Atlanto vandenyną. Šių metų 
tarptautinėje skautų konferencijoje Vienoje buvo nutarta 1933 m. 
tarptautinę skautų stovyklą ruošti Vengrijoje. į Vengriją, be 
abejo, 1933 m. važiuos ir Lietuvos skautų atstovai.

Laiškai.
Iš „Skautų Aido“ redakcijos iki šiol dar neatsiimti 

šie Palangos stovyklos dalyviams adresuoti laiškai:
— A. Mikšytei.
Liudv. Dapšiui, Stas. Dūdai, Jon. Penikui, Ant. Si

pavičiui.
Praneškite adresų — prisiusime.

Vieną rytą labai tingėjo kelti. Tai matydamas tarnas 
nutraukė nuo jo antklodę ir paliejo ąsotį šalto van
dens. Tai labai padėjo. Nuo to laiko tarnas dažnai 
pasinaudodavo tais vaistais. Ne veltui sakoma, kad 
tik tarno dėka Bintonas parašė kelių tomų „Gamtos 
istoriją“.

Per 40 metų jisai dirbo nuo 9 ligi 14 vai., o va
karais nuo 17 ligi 21 vai. Tokia valandų tvarka pa
siliko ligi pat senatvės, ir tapo įpročiu. Jo biogra
fas sako: „Jisai privalo dirbti, nes tik darbas tesu
teikia jam malonumo. Jau visai paseno, o vis neliovė 
dirbęs. Tikėjosi dar keletą metų padirbėsiąs“. Buvo 
labai darbštus. Niekados jam nenubosdavo taisyti 
savo veikalus, dėlto jo mintys išreikštos puikia, 
skambia literatūros kalba. Veikalą „Gamtos laiko
tarpiai“ perrašė 11 kartų ir dirbo prie jo 50 metų. 
Buvo labai punktualus. Jo manymu, netvarkingas, 
nepunktualus genijus netenka trijų ketvirčių savo 
jėgos. Jo veikalų pasisekimas tėra vaisiumi nepa
prasto darbštumo. Pirmutinius veikalus rašydamas, 
pajusdavo didelį pailsimą ir turėdavo verste prisi
versti prie darbo, tačiau nemetė ir daugelį kartų 
tuos pačius rankraščius taisydavo. Taisydavo net ta
da, kai jau jie būdavo visai tobuli, nebuvo jau kas ir 
taisyti. Vis tik apgalėjo pailsimą ir toliau jausdavo 
tik pasitenkinimą taisydamas savo kūrinius. Taip 
dirbo, nors ir buvo kankinamas vienos iš sunkiausių 
žmogaus organizmo ligų, bet nieko nepaisydamas 
siekė prie užsibrėžto tikslo...

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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(Žiur. „Sk. Aid.“ nr. 16 ir 17).
Dabar mes tą viską peržiurėsim prak

tiškai ant šachmatų lentos.

I.

a b c d e f g h
1. Baltas karalius, kuris randasi c2 kva

drate, turi tik vieną galimą ėjimą į b2. 
Jis turi tą ėjimą, nes b2 kvadratas yra 
gretimas c2, kuriame karalius stovi, b2 
užimtas priešo figūra ir jame karalius nė
ra mušamas priešo figūros. Šachmatų 
lentos brėžinyje yra sekančios priešo fi
gūros: karalius ant f8, bokštas 11, rikis 
b2 ir pėstininkas c4 ir nė vienas iŠ jų

3, Šitoj partijoj karaliai ir bokštai stovi 
( savo pirminėj padėty. Sakykim, kad jie 

iš tų padėčių nejudėjo. Šitame atsitiki
me baltieji gali rokiruotis į dvi puses, t. 
y., daryti' trumpą ir ilgą rokiruotę. Da
rant trumpą rokiruotę, baltasis bokštas 
iš hl eina į 11, o karalius iš ei į gi; da
rant ilgą rokiruotę, bokštas iš ai eina i

3.
negresia b2 kvadratui. Baltas karalius g 
neturi teisės eiti Į bl, cl ir dl, nes šitie 
kvadratai yra mušami bokšto 11, taip pat 
ir i b3 ar d3, nes jiems gresia pėstinin- 7 
kas c4; negali jis eiti ir i c3 ar d2, nes ši
tie kvadratai yra užimti tos pat spalvos g 
pėstininkais, ką ir karalius. Kiti kvadra
tai karaliui nėra pasiekiami, nes jie nėra 
gretimi (kaimyniniai) kvadratui, kuriame 5 
stovi karalius. Persitikrinkit patys, kad 
juodas karalius irgi turi tik vieną ėjimą, . 
būtent į g7. .

3
2. Ėjimas juodųjų. Jų karalius stovi po 

šachu, nes jam graso baltoji valdovė. 2 
Jis negali jos užmušti, nes laukas g7 yra 
saugojamas pėstininko 16. Karalius ne
turi nė vieno ėjimo, kur jis galėtų pa- * 
bėgti nuo šacho. Juodasis karalius ga
vo matą ir juodieji partiją pralošė.

Dabokime akis.
Sunku gyventi žmonėms, kurie 

yra akli arba prastai mato. Įsi
vaizduokim, kaip sunku jiems gy
venti, jie nemato tokios gražios 
gamtos, nesupranta vaizdų ir spal
voto grožio.

Taigi mes turime akimis rūpintis 
pirmoje eilėje. Akys suserga nuo 
įvairių priežasčių, — bet labiau
siai įsidėmėtina šie dalykai:

1) Nerašyti ir neskaityti priete
moje, prie blogos šviesos.

2) Skaityti ir rašyti dieną, kam
baryje pasiskiriant tokią vietą, 
kad langas būtų rš kairės pusės, 
ir iš jo matytųs nors mažas dan
gaus skliautelis.

3) Žiūrėti, kad saulės šviesa ne
kristų ant knygos ar rašomojo 
stalo.

4) Dirbant vakare, nereikia dėti 
ant lempos tamsios uždangos.

5) Lempą statyti iš kairės pu
sės ir netoli savęs.

6) Rašant ar skaitant žiūrėti į 
knygą ar popietį iš toliau.

7) Rašyti juodu rašalu pagal 
aiškias linijas.

8) Pajutus,, kad akys truputį pa
ilso, tuoj reikia pailsėti.

9) Ilsintis žiūrėti į tolį, ypač į 
dangaus skliautus.

Parašė A. Grušnys, Alytus.

Skaute!
Linksmas ir drąsus būsi įsigijęs gražiausių 
dainų rinkinėlį „Dainuok, Šauly! ** 
Gaunama šaulių būr. ir geležink. knygy
nuose. Ka • na 50 ct.j arba pašto žen
klais 60 cent, siųsk adr.: Telšiai, 

„Šatrijos11 spaustuvė.

dl, o karalius iš ei į cl. Juodieji gali ro
kiruotis. tik j vieną pusę, būtent, į ilgą
ją, perstatąnt bokštą iš a8 į d8, o kara
lių iš e8 į c8. Į trumpą pusę jie negali 
rokiruotis, nes bokštas h8 eina į 18, o 
kvadratas 18 yra mušamas baltosios val
dovės b4.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Dar nesenai „Skautų Aide“ skelbėm, kad administracijoje 
galima gauti pilnų „Skautų Aido“ kompletų nuo 1925 metų 
Dabar gi mums liko tik pilni 1926, 1929 ir 1930 m. komp- 
letai būtent:

1926 m. numeriai 1—2, 3, 4 ir 5—6 visi 4 numeriai kaš
tuoja 1 litą, atskiras numeris 30 cnt.

1929 m. numeriai 1, 2, 3, 4, 5—6, ir 7—8.
1930 m. numeriai 1, 2, 3, 4, 5—6, 7, 8, 9 ir 10.
Perkant visus 1929 ir 1930 m. numerius reikia mokėti 

tik 4 litus. Atskiri gi numeriai kaštuoja po 30 centų. 1929 m. 
numerio 1 ir 1930 m. numerio 7 atskirai pirkti negalima.

' Naudokitės proga nes šių kompletų skaičius nėra 
didelis.

Atskirais numeriais „Sk. Aido“ administracijoje galima 
gauti š uos numerius:

1924 m. numerius 5 (13) ir 10 (18).
1924 m. „ 21—22 ir 23.
1927 m. „ 1—2, 4 ir 5.
1928 m. „ 2, 3, 4 ir 5.
Kiekvieno numerio kaina 30 centų.
„Skautų Aido“ Administracija, Kaunas, Nepriklauso

mybės a. 2, telef. 40-71.

Svarbu skautų vadams
Senuose (1922 ir 1923 m.) •

„SKAUTO C C
numeriuose

yra labai naudingos medžiagos skilčių ir 
draugovių vadovavimui.
„Skauto“ liko tik keli numeriai, būtent:
1922 m. numerio 1 yra tik 8 egz.
1923 m. numerio 1 (5) tik 10 egz.
ir 1923 m. numerio 2 (6) tik 23 egz. 
Kiekvieno atskiro egzemplioriaus kaina tik 
50 centų.

Įsigykite kol nevėlu I 
Gaunama Skautiškų Reikmenų Tiekimo 
Skyriuje.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
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Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

Uždaviniai.
Užd. nr. 102.

Atsiuntė Ste-Pilis iš Kaišiadorių.
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Per s k a i t y f i, s t a ;č i a i: 1) laiko- - • 

tarpis, 2) šlapia, 3) Rumunijos upė, 4) 
pirmoji motina, 5) grindys, 7) vabzdžiai, 
8) giedrą, 9) namo dalis, 11) vasarnamis, 
16) vertė, 18) vežimo dalis, 19)’ baldas, 
21) ‘ Egiptiečių dievas, 24) puodo • dalis.

Gulsčiai: 3) gėrimas,’ 6) tamsos 
priešas, 10) nenuolatinis,.. 12) neregįs, 13) 
kupeta, 14) mirties bitė, 15) karo pa
liaubos, 17) siela, 19) kaimo dirbtuvė, 
20) šliužis, 22) pinigas (metalinis), 23) 
kurortas, 25) ■ pasaulio šalies ženklas, 26) 
veiksmažodis.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 103.

Atsiuntė A. Stelmokas iš Šeduvos.
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Šachmatų karininko ėjimu perskaity
kit šią-patarlę: „Daryk gerai kitiems, tai 
bus ir tau gerai".

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 104.

Ką ši figūra primena?

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 105.
Atsiuntė K. Buišas iš Kauno.

Šarada.
Dygus krūmas be raidės vienos 
Bus vertybės popieris visados. 
Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 106.
Atsiuntė A. Hincaitė iš Tauragės.

Šarada.
Kas mąsto ir jau nebeklysta.
Tas žvėrį vieną gerai pažįsta.
Bet kas raidę jam pridės, 
Tas pragaro padarą regės. 
Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 107.
Atsiuntė A. Stelmokas iš Šeduvos..

SKAUTŲ, Al DĄ 
“SKA1TY K

SKAITYK

1,S1ID

ĄUA AĄSŲ

S S 1 DKTU

Vietoj raidžių įstatykit skaičius 
ukįt. dalybos veiksmą.
Užd. vert. 2 tašk.

ir

Uždavinių sprendimai-
Užd. nr. 97.

Stačiai: 1) aulas, 2) Asuąnas,. 3) 
ląstą, 5) vilą, 7) anas, 9) skautas, 12) 
tvora, 13) ana, 17) silkė, 18) yla, 20) ki
nas, 22) jis, 25) vinis, 26) jūs.

Gulsčiai: 2) Alžiras, 6) lapė, 8) 
lysvė, 10) sakalas, 11) kovas, 12) Tadas, 
14) aras, 15) yra, 16) Ona, 19) karas, 

■ 21) padas, 23) šis, 24) saulė, 27 vok, 28) 
tas, 29) tas.

Užd. nr, 98,

Užd. nr. ,99.
Vaidas, vadas.

Užd. nr. 100.
|21l
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Perskaitę gaunam: lašas po lašo ir 
akmenį prakala.

Užd. nr. 101.
Skautas sąžiningai 
atlieka savo pareigas.
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GAISRAS!
Per vieną draugovės sueigą draugi

ninkas pareiškia, kad dega gimnazijos 
rūmai ir kiekvienai skilčiai duoda tam 
tikrą uždavinį, kurį skiltis turi atlikti 
per „gaisrą“. Pavyzdžiui: „lapinai“ — ge
sina ugnį, „gandrai" — teikia vandenį, 

s „žirgai1 — gelbėja rūmuose esančius 
vaikus ir teikia pirmąją pagalbą, „saka
lai“ — palaiko tvarką gatvėje ir panas.

Iš anksto įvairiose gimnazijos klasė
se, turėtų būti paguldyti manekenai su 
kortelėmis: „apalpęs nuo dūmų“, „apde
gęs“, „užtroškęs“, „apalpęs iš baimės“ 
ir panas.

Įspūdžiui sustiprinti, galima pavartoti 
kokioje* nors klasėje bengaliaus ugnies, 

■kuri nėra pavojinga ir duoda gan daug 
dūmų.

Skiltys įsivaizduoja, kad yra tikras 
gaisras ir atitinkamai dirba.

Draugininkas seka jų darbą- duoda 
nurodymų ir, „gaisrui“ pasibaigus, kriti
kuoja ir pasako, kuri skilčių savo .užda
vinį atliko geriau, kuri prasčiau.

Žaidimas ypač tinka žaisti per propa
gandos savaitę.

DVI STOVYKLOS.
(Žaisti dviem skiltim).

Skiltys sustoja iš vienos ir iš kitos 
pusės: pravestos ant žemės (ar salėje ant 
grindų) linijos. Draugininkui davus ženk
lą,-skautai stengiasi pagauti ir per liniją 
pertempti į savo lauką priešingos skil
ties skautus. Laimi toji „stovykla“, kuri 
per nustatytą laiką. pagauna didesnį be
laisvių skaičių.

TRYS LAZDOS.
(Žaisti dviem skiltim).

Trys lazdos, A, B ir C, yra trikampiu 
įkastos į žemę. Tarpas tarp jų yra maž
daug po 25 mtr. Viena žaidžiančių skilčių 

. stovi prie-lazdos A ir kita prie lazdos B. 
Abiejų skilčių skautai turi kiekvienas po 
dvi virvutes- (skiltis A turi, pavyzdžiui, 
raudonas virvutes ir skiltis B — baltas).

Žaidimo vedėjas pasako kokio nors 
mazgo pavadinimą ir duoda švilpesį. 
Kiekvienas žaidėjas riša šį mazgą ant sa
vo skilties A ir. B lazdos, tai padaręs jis 
bėga prie lazdos C ir tą patį mazgą su
riša ant jos.

Žaidimo vedėjas duoda antrą švilpesį 
ir. skaičiuoja, kokios spalvos daugiau vir
vučių yra ant lazdos C. Laimi skiltis, ku
rios skautai per tą laiką surišo didesnį 
mazgų skaičių ant lazdos C.

Po 10 tašk. gavo: A, Eitmanas, B. Var
nelis, K. Kiaunis, V. Selenis, L. Grikonas, 
K. Buišas, Petras N. ir V. Morkus.

. 8 tas.: B. Ayižonytė. *
2 tašk.: J/ Marginis.

——Z—■-----
Skirtas dovanas burtų keliu laimėjo: 

kunri-ę — K. Buišas; dail. p. Žmujdzi- 
navi ';is pav. — V, Miliūnas, A. Labu
tis, A. Eitmanas; paveiksi. „Šv. Jurgio 
dieną“ laimėjo Ste-Pilis, J. Merginis ir 
V. Selenis.

Už šio „Sk. A." nr. teisingai išspręstus 
uždavinius burtų keliu skiriamos šios 
dovanos: dvi knygos—„Kelias į laimę" ir 
„Skautų vadovas“, vienas paveikslas Ba- 
den-Powell’io ir du dail. p. Žmuidzina
vičiaus paveiksi, „skautų stovykla".

Uždavinių autoriai Įeina į šį burtą.

Užd. siųsti iki š. m. spalių m. 25 d.

„VILNIAUS” spaustuvė Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Telef. 776, Karo cenzūros leista.
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