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Iš musų gyvenimo.
CENTRE.

Spalių mėn. 18 — 19 d. vyriausias 
skautininkas pulk. vyr. sktn. J. Šaraus- 
kas aplankė Telšių, Plungės ir Rietavo 
skautus.

Į Telšius vyriausi skautininką lydėjo 
sktn. K. Palčiauskas, e. mokslo — prop, 
dalies vedėjo p.

^Aplinkraštis dėl paskirų skautų.
Vyr. šk. štabas išsiuntinėjo tuntinin- 

kams aplinkraštį dėl paskirų skautų, ne
priklausančių kuriam nors vienetui, re
gistracijos. Paskiri skautai registruojami 
pas tuntininkus arba tuntininkų vietinin
kus. Paskiri skautai, kurie neįeina į tun
tą ir yra artimi vyr. sk. štabo bendradar
biai, registruojami vyr. sk. štabe.

Paskiriems skautams tuntuose nario 
liudijimus išduoda tuntininkai, kaip ir ki- 
tiemš skautams.

Tuntininkai paskirus skautus kelia į 
vyresniškumo laipsnius, egzaminuoja į 
patyr. laipsnius ir į specialybes.

Paskiri skautai-ės turi visas tokias 
pat pareigas ir teises, kaip ir vienetų 
skautai-ės.

KAUNO TUNTAS.
Likviduotas jūrų skautų laivas.

Kauno tunto kun. Algimanto jūrų 
skautų laivas už nesilaikymą skautų įsta
tų ir drausmės ir nesugebėjimą tvarky
tis tuntininko įsakymu š. m. rugsėjo m. 
26 d. likviduotas. Visi laivo skautai at
leisti iš skautų org-jos.

Skautų vyčių vakaras.
I-os Kauno skautų vyčių dr-vės P. Vi

leišio būrelis š. m. spalių 25 d. surengė 
Šaulių Sąj. salėje vakarą, į kurį atsi
lankė Vyriausias Skautininkas ir gražus 
būrys visuomenės ir skautų-čių. 19 vai. 

x 45 min. (45 min. pavėlavus) pradėjo pro
gramą trumpa būrelio veikimo apžvalga. 
Po to, buvo gražiai įscenizuotą skautų 
iškila. Toliau suvaidintas vaizdelis „Pi
lypas ir Polikarpas". Šį vaizdelį, pašali
nus.kai kur vartojamus rusiškus ir len
kiškus išsireiškimus, vertėtų parodyti 
plačiau. V. Vėversėlis.

JONAVA.
Jau ištisi metai, kaip čia vidur, mo

kykloje veikia skautų-čių dr. V, Kudir
kos dr-vė. Dabar ši dr-vė pertvarkyta ir 
sudaryta dvi atskiros skautų ir skaučių 
dr-vės.

Skaučių dr-vės draugininke paskirta 
mokyt. Šlapšienė, kuri jau ėmėsi darbo 
naujoje dr-vėje.

V-os dr. V. Kudirkos dr-vės draugi
ninku paskirtas skilt. A. Vaškevičius,

Abidvi draugovės yra pasiryžę gražiai 
ir energingai dirbti. V. V.

MARIJAMPOLĖ.
Pasisekęs skaučių vakaras. /

Š. m. spalių 17 d. Marijampolės tunto 
skaučių skyrius suruošė V. R. J. gimna
zijos salėj leimyninį vakarą. '

Buvo Suvaidinta vieno v. komedija 
„Ponia Pipsė ir panelė Tipsė”, Vaidini
mas buvo geras, bet veikalas nevisiems 
patiko. Koncertinę dalį atliko mokinės, 
akompanuojant p. J. Paketuriui." Pažymė
tina, kad nors jaunos dainininkės, bet dė
ka p. Paketurio- ir jų pačių pastangoms, 
ši vakaro dalis buvo išpildyta pasigėrė
tinai. Daug prisidėjo ir parinktas reper
tuaras prie bendro pasisekimo.

Skaučių vakare visuomenė pirmą kar
tą turėjo progos pamatyti įscenizuotą 
skaučių stovyklos vaizdelį.

Turiu pasakyti, kad vakaro salė ir 
buvo stebėtinai išpuošta — ji vaizdavo 
Lietuvos rudens gamtą.

Didelį palankumą skautėms pareiškė 
p. V. R. J. gimn. direktorius Pr. Gustai
tis, duodamas reikalingą vakarui patal
pą ir 9 p. L. K. Vytenio pulko vadas 
pulk. Jurgaitis — pulko orkestrą.,,

Marijampolės visuomenė rodė- didelį 
palankumą gausiomis aukomis.

Šis vakaras gerai pavyko ir davė 775 
lit. gryno pelno.

Už materialę paramą skaučių sky
rius visuomenei yra labai dėkingas,

Rudens svajonėlė.
P. S. Visa nelaimė skautėms dėl pro

gramos pavėlavimo 15 min. Bet čia tūri 
visuomenė kaltinti ne skautes, o išdy
kėlį artistą — šuniuką, kuris po pirmo 
skambučio dingo be žinios.

Skautės daug turėjo pavargti, kol „ge
nialusis" artistas teikėsi pasifodyti. sce
noje. v

SKAUTŲ VYČIŲ ŠVENTĖ.
Marijampolės skautai,, mažai girdėję 

apie skautūs vyčius, turi progos jų turėti 
savo tarpe, tai iš Kauno I-os skautų vy
čių dr-vės persikėlęs Marijampolėn sk. 
vyčių Sim. Daukanto būrelis, kuris š. m. 
spalių.24 d. šventė savo penkerių metų 
sukaktuves. Į paminėjimą susirinko gra
žus būrys skaučių, skautų ir dauguma se
minarijos mokinių. Be to, atvyko tunto 
vadovybė ir keli sem. mokytojai. Neuž
miršo brolių ir kauniečiai, kurių atvažia
vo net visa trejukė.

Paminėjimą pradėjo būr. vadas vyr. 
skilt. Petkevičius, trumpai paminėdamas 
apie būrelio įsikūrimą. Po to, sveikino 
skaučių skyr. vadė sktn. Vaičiūnienė, 
tunt. Įeit. Milius ir Kauno tunto adj. 
psktn. Kizlaitis. Raštu sveikino I-bs Kau
no sk. vyčių dr-vės vadas sktn. Mį. Mar
tinaitis ir inž. P. Vileišio būrelis. Pasktm 
St. Jakštas skaitė paskaitą apie sk. vy
čių uždavinius ir tikslus. Po paskaitos 
buvo trumpa programa ir visi gražiai pa
silinksmino. Vyt.

TAURAGĖ,
Spalių mėn. 18 d. buvo I-ji jūrų skau

tų laivo sueiga. Ji pradėta skautų šūkiu 
,,Vis budžiu". Po to skaitomi įsakymai.

Dr-kas L. Tribė papasakojo mums, ko
kią reikšmę turi jūrų ir sausumos skau
tai Lietuvai.

Į sueigą atsilankė ir tuntininkas — 
sktn. Z, Rupeika. Jis mums pranešė svar
bią žinią, mūsų laimėjimą byloj su len
kais Hagos Tribunole. Prašė nueiti į iš
kilmes.

Tą dieną išsirinkome laivui Algiman
to vardą. Laivas susideda iš dviejų val
čių, kur:ose yra 16 skautų. Tai pradžia, 
bet toliau tikimės susilaukti daugiau.

Liudas Šapelis.
Š. m. sp- lių m. 17 d. aukšt. komerc. 

mokykloje , vyko steigiamasis skautams 
remti dr jo: ’r- i“agės skyriaus susirin
kimas. Susiu .iš, susipažinęs su dr-jos 
tikslu ir įšL s, išrinko skyriaus valdy
bą.

Valdybe. .šrinkti apskr. viršin. p. 
Draugelis, a kšt. komerc. mokyklos 
p. Ambrozi'? . ir mokesč. insp. p. Vait
kevičius, K> lidatais išrinkti apU 
p. Proscevi s ir adv. p* Stir1“ 
zijos ko si,un išrinkti miesi. 
Voldemaras, apskr, komendantas p

Plungės l Duonelaičio draugovės 
draugininkui

Algirdui Stropui
ir Gražinos draugovės skautei

Mildai Stroputei, 
liūdintiems dėl mylimos sesutės mir
ties, reiškiame brolišką užuojautą.

*- Plungės skautai-ės.

kin. Mickeliūnas ir mok. seminarijos dir. 
p. Mačernis.

Įsisteigusį skyrių sveikino visų skautų 
vardu sktn, Z. Rupeika.

Tauragės skautai labai džiaugiasi, kad 
Tauragės visuomenė susidomėjo skautų 
idealais ir stengiasi skautams padėti. 
Anksčiau, kol Tauragėje sk. remti dr-jos 
nebuvo, skautams buvo sunku veikti, bet 
dabar, tos dr-jos remiami, jie pradės 
smarkiai dirbti. Chadži.

UKMERGĖS RAJONO TUNTE.
Nauja vėliava suplevėsavo,

Živiliėtės jau įsigijo dr-vės vėliavą. 
Šešerių metų veikimo sukaktuvių išvaka
rėse, š. ,m.’ spalių 17 d., gimnazijos rū
muose kun, Pr. Mačys, gimn. kapelionas, 
pašventino šią žalią, sidabru žėrinčią vė
liavą. Gerbiamas kapelionas priminė ži- 
vilietėms, kad vėliava nepadarys gera 
skaute, bet ji tik primins pareigas. Pa
šventintą vėliavą p. tuntininkas įteikė 
dr-kei vyr.' skautei vyr. skiltn. M. Ja- 
kaitei. Tos iškilmės proga kalbėjo p. tun
tininkas skltn. Kulvietis ir dr-vės glo
bėjas mokyt, p. Adainsas. Į iškilmes su
sirinko živiliėtės, paukštytės, vilkiukai ir 
skautai.
Šešerių metų skautiško darbo vainikas.

Spalių 18 d. ryto 8V2 vai, visos živi- 
lietės ir paukštytės nuėjo į bažnyčią. Po 
pamaldų 4 kandidatės laikė egzaminus į 
III p. laips.

5 vai. gimnazijos rūmuose iškilmingas 
sukaktuvių paminėjimas, vadovaujant 
skilt. Br. Balžėkaitei. Visos živiliėtės ir 
paukštytės susirikiavo. Dr-kė p. tunti- 
ninką pasitiko su raportu. Įsakymai, svei
kinimai, kurių nestigo, nei žodžiu, nei 
raštu, įžodis ir vėl sveikinimai naujai 
įstojusiųjų skaučių šeimom Daugumoje 
skautės uniformuotos. Po oficialės dalies 
prasidėjo koncertas, linksmoji dalis ir 
šokiai bei žaidimai.

Draugovei vadovauja vyr. skiltn. M. 
Jakaitė. Jai padeda skiltn. Br, Balžekai- 
tė, skiltn. E. Dambrauskaitė, skiltn. V, 
Mikučionytė (busimoji draugininke) ir k. 
Draugovėj 2 skiltys. Skaučių 25.

Asub. 
UŽPALIAI.

Užpaliuose įsisteigė skautams remti 
dr-jos skyrius, turįs 25 narius. Skyriaus 
nariai yra beveik visi Užpalių vaisė, pr. 
mok. mokytojai, keletas vid. mok. moky
tojų, keletas ūkininkų ir veik visa Užpa
lių inteligentija.

Spalių mėn. 18 d. įvyko visuotinas su
sirinkimas. Skautų globėjui p. J. Jan
kauskui pranešus, kad Užpalių skautams 
artinasi iškilminga diena, t. y., jie tuojau 
turės laikyti egzaminus į III pat. laipsnį 
ir duoti įžodį. Duodant įžodį, reikalinga 
turėti skautų uniforma, bet ją ne visi 
skautai gali įsigyti, todėl jis prašė rėmė
jus, kiek kas gali paaukoti skautams įsi
gyti uniformai. Rėmėjai suaukojo virš 

enkių dešimtų litų. Tai labai gera pa
talpa Užpalių skautams, Jie už tai taria 
rėmėjams skautišką dėkui,

Senas skautas.

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

Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ipužskel- 
bimų turinį neatsako.

Red. ir adm.: Kaunas, Nepriklausomybės a. 2, tek 40-71.
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qJRllsu CJaufos Odisėjas.
Yra dalykų, tur būt, kartu su 

pačiu pasauliu gimusių. Tai daž
niausiai praeities mokiniai, dabar
ties draugai ir ateities mokytojai. 
Tie dalykai seni, kaip pats pasau
lis, ir nauji, kaip ši diena.

Kas nežino, pav., senų, tačiau 
gilios prasmės ir didelės reikšmės 
ir šiems laikams turinčių antikinio 
pasaulio ištartų žodžių; „Vyrą pa
garbinki, Mūza, prityrusį vargo di
džiausio...“ Šiais žodžiais senelis 
Homeras pradeda apdainuoti sa
vo tautos didvyrio Odisėjo kelio
nės žygius. Odisėjas, kaip žinome, 
dalyvavo Trojos kare ir, laimėjus 
mūšį, turėjo grįžti į savo tėvynę. 
Ir šio didvyrio grįžimui pašvęsta 
visa jo vardo poema.

Jeigu toje poemoje prašoma Mū
za pagarbinti vyrą, vadinas, Odi
sėją, ne išvykstantį, bet grįžtantį 
iš žygio, tad mes šiandie turėtume 
prašyti tą pačią Mūzą pagarbinti 
Naująjį Odisėją, mūsų tautos Odi
sėją, pašauktą į žygį, išvykusį į 
žygį ir žygį laimėjusį. Senasis, Ho
mero Odisėjas savo žygį pradėjo 
geriausių draugų būryje, bet ne 
mei, tėvynėn sugrįžo vienas. 
Mūsų Tautos Odisėjas žygį pra
dėjo su Tauta, su Tauta ir Tau
toje paliko.

Apie kokį aš čia Naująjį Odisė
ją ir nepaprastą jo žygį drįstu vie
ną kitą žodį pasakyti? Tas Nauja
sis Odisėjas yra Antanas Smetona. 
Jo žygis — vieninga, nepriklauso
ma ir galinga Lietuva, Šį žygį jis 
pasišventęs keliauja jau 25-eri 
metai. Todėl šia proga jam pareiš
kiama padėkos ir pagarbos.

Be to, manau, pravartu bus čia 
priminti Kanono Barnetto perspė
jimą: „Kas nori savo artimą my
lėti, tas pirmiau turi jį pažinti“. 
Tad dėl to ir pravers išsiaiškinti 

vienas kitas A. Smetonos gyveni
mo bruožas, atsiminti stambiausie
ji jo darbai.

Pirmiausia ne vienam gal kilo 
klausimas, kodėl A, Smetonos var
das šiandien toks populiarus, ko
dėl jis pats taip visų garbstomas? 
Nesunku atspėti. Gi todėl, kad jis, 
dar mokinys būdamas, jau drąsiai 
ir sąmoningai ima ginti lietuvio 
teises ir nesibijo nukentėti dėl 
lietuviško žodžio. Todėl taip pat 
nebus nuostabu, kad jis, paprasto 
Užulėnio kaimo varguolio sūnus, 
— pradžioj darbštus mokinys, vė
liau geras studentas, sunkiausiais 
laikais pasišventęs lietuvybės 
apaštalas ir, pagaliau, pirmasis be
sikuriančios Lietuvos prezidentas. 
Rodos, iš paprastos, samanotos 
lūšnelės tam ir buvo pašauktas.

Antanas Smetona gimė 1874 me
tų rugpiūčio mėn, 10 d. minėtame 
Užulėny, Ukmergės apskr. Pra
džios mokyklą ėmė lankyti savo 
apylinkės Taujėnų miestelyje. To
liau iš šalies mokosi kiek Ukmer
gėj, kiek Liepojoj, 1892 — 93 m. 
lanko Palangos progimnaziją, iš 
kurios, baigęs, pereina į Mintaujos 
gimnaziją. Tačiau ir čia jam ne
ilgai lemta būti. Iš šios gimnazijos 
A. Sm. su kitais draugais buvo pa
varytas dėl to, kad nesutiko kal
bėti rusiškai maldos. Gimnaziją ir 
teisės mokslus A. Sm. baigė Petra
pily. Baigęs mokslus dirbo Vilniu
je, kur ypač pasireiškė, kaip gabus 
plunksnos darbininkas. Vilniuje 
būdamas A. Sm. be savo tiesiogi
nio darbo turėjo dar daug dirbti 
įvairiuose to meto Vilniaus laikraš
čiuose. Čia jam teko redaguot „Lie
tuvos Ūkininką“, „Viltį“, „Vairą“ 
ir kt. Tenka pastebėti, kad žymią 
redaguojamų laikraščių dalį turė
davo užpildyti savais įvairiais 
klausimais rašytais straipsniais.

Čia bebūdamas A. Sm, plačiai 
pasireiškia ir organizaciniame lie
tuvybės darbe. Čia taip pat su ki
tais gerais tautos sūnumis brandi
na tautos laisvės ir nepriklauso
mybės mintį, ruošia tautą laisvės 
žygiui, moko ir sąmonina ją. 
1918 m. vasario mėn. 16 d. Tau
tos atstovų priešaky paskelbia 
Lietuvą nepriklausomą valstybę, 
parodo pasauliui, kad lietuviai, tar
tum, atsinaujina senovės didžiavy
rių pilis ir nori jose gyventi savi
tą gyvenimą.

1919 metų balandžio mėn. 4 d. 
A. Sm. išrenkamas pirmuoju Lietu
vos Respublikos Prezidentu.

Dar keletą žodžių dėl A, Sm. 
plunksnos darbo.

A. Sm,, kaip plunksnos darbinin
kui, pridera žymi šio amžiaus pub
licisto vieta. Vyriausia ir pagrin
dinė jo raštų mintis yra laisvės 
idėja. Tačiau laisvės idėją sėkmin
gai skleisti ir gyvendinti gali są
moninga tauta. Dėl to pirmiausia 
reikia žadinti tautos sąmonę ir 
kartu rūpintis, kad neišblėstų 
paskutinė jos kibirkštis.

„Žadindami iš miego mūsų tau
tos apmirusią sąmonę, privalome 
ir turime teisę eiti ligi tol, kol te
bėra užsilikusi mūsų kalba, kur 
dar nėra galutinai užblėsusi pasku
tinė lietuvio sielos kibirkštėlė, kur 
dar tebežerplėja nors menkutė jos 
žarijėlė, svetimųjų pelenais ap
nešta.“

Toliau sako, kad „lietuvių at
gimimas nėra vien tik tėvų kalbos 
išlaikymas“, nes kalba esanti tik 
viršujė sielos žymė. „Atgimti yra 
pakilti iš žemės paniekos, šiek tiek 
sverti ir kitų tautų eilėje, tiektis 
patogių sąlygų gyventi, atnaujinti 
savyje visa, kas prakilnu, tačiau 
nenueinant nuo sveikųjų tradicijų 
pagrindo!^-----
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„Bet naujinant reikia pradėti 
darbas nuo savęs, nuo atskiro as
mens. Visuomenė yra tvirta ir ga
linga tuomet, kada atskiri jos na
riai yra stiprūs savo patvara, savo 
dorove“.

Laisvės ir nepriklausomybės 
idėjai gyvendinti be galo reikalin
ga atskirų tvirtų piliečių vienybė. 
Tai ypač pabrėžia: „Mano dėsnis, 
kuriuo šį gyvenimą vertindavau ir 
tebevertinu, yra tautos vienybė“. 
Tačiau kartu reikia nepamiršti, 
kad vieningą darbą gali dirbti tik 
gero būdo ir taurūs žmonės. „Kol 
vien kalbi, bei samprotauji, kol 
savo žodžių nekūniji darbu, rodos, 
esi artimas savo linkmės žmonėms, 
rodos, su kuo jau su kuo, bet su 
„savaisiais“ tikrai galėsi vienybė
je kalnus versti. Bet gyvenime ki
taip esama: darosi aišku, jog su
gyvenimo ar nesugyvenimo prie
žastis yra ne tiek politikos bei vi
suomenės pažiūros dalykas, kiek 
žmogaus būdas. Gerai išauklėtas 
žmogus, norėdamas dirbti, kone 
visur ir kone visuomet prilygsta 
į kitus. Jis savo aš pažaboja kiek 
gali, iš savo „tikiu“ jis ima tiek, 
kiek dera tai grupei, kurioje jam 
esti lemta vartytis ir į ją taikintis“.

Toliau dar pabrėžia, kad vienin
gam darbui ir gražiam sugyvenimui 
reikia visuomeninių dorybių: „Ne
didelis nuopelnas, sugyventi su sa
vo vienminčiais, artimais žmonė
mis. Tai sugebės padaryti kiekvie
nas egoistas bei fanatikas. Jei iš 
tokių žmonių būtų sudėta žmoni
ja, tai nebūtų nei tautų, nei vals
tybių, nei pagaliau visuomenių. 
Tos rūšies organizacijoms reikia 
aukštesnio išsilavinimo laipsnio, 
būtent, visuomenės dorybių laips
nio, be kurių žmogus negali būti 
„zon politikon“, kaip tatai graikų 
galvočiai yra jį pavadinę“.

Štai, antra vertus, pažiūrėkime, 
kaip sumaniai nupiešiamas kartais 
pasitaikąs nesutarimas, vienybės 
stoka.

„Gyvenimas šaukia darban, o 
mes, tarytum pabūgę, išsislapstė' 
me, įsirausėme kas savo urve — 
ir rausiamės, lyg tie kurmiai, kits 
kito žemėse nematydami, ligi susi
duriame kaktomis“.

Taip pat kaip tvirtą ir būtiną 
vienybės veiksnį pabrėžia religi
ją ir bažnyčią.

„Jei religija ir bažnyčia praei
tyje buvo visuomenės siela, jei ir 
dabar tebėra didžiausias veiksnys, 
su kuriuo skaitosi visos šalys ir 
neatmeta jo rolės, — tai kodėl gi 
dabar taip smarkiai kovojama su 
tuo veiksniu ir norima jis visai už
pakalin nustumti“.
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Arimo stiklams mirgant.
(Tęsinys).

III.

Apie Užgavėnias būna daug šokių va
karų. Dviejuose, moksleivių surengtuose, 
buvo ir Matilda. Šoko, dainavo, o sugrį
žus, dar tuščiau, pilka vienuma.

Vieną dieną, kai jau trejetas dveju
kių buvo jos naudai įrašyta, gimnazijos 
direktorius švelniai pasakė:

— Nebesklandu, Veltonyte, buvai ge
ra mokinė ir esi, tik su mokslu žymus 
nuslinkimas. Taisykis, kitaip antriems 
metams liksi.

Jis maloniai žiūri pro savo auksinių 
rėmų akinius, raukšlėtas veidas tėvišku 
rimtumu dvelkia.

Parėjus namo, ji krito į lovą, ilgai 
verkė. Pajuto drėgną pagalvę, akys kais
ta. Įėjusios šeimininkės klausiama, ji 
skundėsi galvos skausmu. Paglostė, va
kare liepė išgerti šiltų liepžiedžių, apklo
jo, Jai kiek ramiau, lyg motinos rankos 
ją apklosto, jaučia lengvą jų lytėjimą.

Ir toliau dar priduria: „Ir kas 
žino, jei žmonija ūmai nustotų re
ligijos, ar begalimi būtų visuome
nės ir valstybių pamatai. Juk galų 
gale valstybė remiasi visuomene, 
ši remiasi šeimyna ir, pagaliau, ta 
dviejų asmenų santarvė, kurios ga
lybė žmogaus sielos gelmėje, vie
nai religijai teįmanoma.

Nė viena įstaiga nebendrauja 
tiek nei su visuomene nei su vals
tybe, kiek bažnyčia, niekas neturi 
tiek bendro su gyvenimu, kiek re
ligija“.

Jau aukščiau paminėta, kad tau
tos pajėgumas ir jos gajumas pa
reina nuo atskirų jos narių tvirtu
mo. Dėlto A. Sm. raštuose ypač 
daug vietos skirta auklėjimo klau
simams gvildenti. Čia jis ypač pa
brėžia, kad kiekvienai tautai būti
na sąlyga turėti kuo daugiausia ap
šviestų žmonių, arba inteligentų, 
nes nuo jų pareinanti krašto laimė.

„Inteligentija yra tautos tvarka, 
tautinės kultūros saikas. Ne vel
tui ji dedasi šviesos nešėja. Inteli
gentais matuojamas tautinės kul
tūros laipsnis. Bet jie tuomet te
gali būti kultūros saikas, kada tik
rai yra žiburys, spindįs minioms 
savo šviesiu protu“.

A. Sm. gerai žino, kad be moks
leivio nebus inteligento. Dėlto ir 
čia netyli: „Nepagailėkite duonos 
kąsnio ir pieno lašo tiems, kurie 
pavargę bekeliaudami pasibels jū
sų durysin... Rūpesčio jie padarys 
maža, o nauda gali būti neapskai- 
toma. Gal ne vienas tų svečių, 
žmogum tapęs, šimteriopai atsi
mokės savo meile ir prisirišimu 
savo tautai, kuriai pridera, ir rū
pestingiems jos sūnums, kurie 
broliškai bus padėję tos meilės įsi
gyti“.

Kelios dienos praėjo, mokslas, rodos, 
kiek geriau sekasi, bet ji negali užmiršti 
mokytojų pastabų, kas išbrauks tas dve
jukes, kur pavyti maloniu pasisekimu 
prabėgusias dienas. Ji tik prie romanų 
atgyja, pasineria su jų herojais, nuoty
kiais užsupa savo mintis. Tada lengviau. 
Ji dar daugiau skaito, svaigsta, net ir 
Remigijus stebisi, kada ji tiek daug ro
manų, apysakų perskaitanti.

Ir ėjo dienos. Pavasaris pradėjo pu
toti, gatvėse pavasario vėjai, vanduo ir 
atlėkęs vieversys gieda arti Nevėžio 
krantų,

Matilda vakarais išeina į miesto sodą, 
ant pilko gelžbetono tilto, klausytis Ne
vėžio tekėjimo dainos. Atėjo ir egzami
nų metas, atsiskaityti už visą žiemą, o 
ji... paliko antriems metams.

Tėvas kramtė ūsus, kažin ką pasakęs 
išėjo į laukus, kai ji grįžusi atostogoms 
pasakė:

— Nesisekė — likau antriems...
Motina išplėtė akis, žiūri, lyg ji būtų 

svetimas akis po kaklu atnešusi.
— Tai likai, vaikeli?! Antriems me

tams. Likai.
Ji linktelėjo galvą, tyliai įslinko į sek

lyčią, sustojo ties ketvirtos klasės pa-

Be to, tenka dar pabrėžti, kad 
A, Sm,, kalbėdamas apskritai apie 
ugdymą, nepraleidžia nepabrėžęs 
mergaičių ugdymo reikalo. Jo nuo
mone, išauklėta mergaitė kartais 
daug daugiau gali pasitarnauti tė
vynei, negu berniukas, nes ji būsi
ma šeimos, o tuo pačiu visuome
nės ir tautos mokytoja. Ji tautos 
ir žmonijos kūrėja!

Keliais žodžiais apmetęs A, Sm 
darbą, ypač spaudos ir tautos ža
dinimo darbą, negaliu praeiti ne
pastebėjęs, kad tas jo darbas 
yra universalus plačia šio žodžio 
prasme. A. Sm. tartum jaučia be
sikuriančios Lietuvos pulsą, ir 
tautos pulsas — Jo pulsas. Jis pir
mų eilių darbininkas, net vadas.

Savo publicistika, kaip matėme; 
jis ugdo vienybės idėją, brandina 
tautą, rūpinasi tautos ugdymu, gai
vina jos kalbą, senovę. Ir nėra sri
ties, nėra baro, kur jis nebūtų už
metęs savo akies, kur jis nebūtų 
ir savo vaga, savo pradalgiu pri
sidėjęs.

Mums skautams A. Sm. yra 
brangus ne tik kaip Šefas, bet kaip 
geras tautos sūnus, tautinės vieny
bės ir broliškumo apaštalas; ge
ras darbininkas ir vadas.

Mes turime šia proga atsiminti 
senai jo keltus, tačiau ir dabar nau
jus klausimus, turime brandinti jo 
nurodytas idėjas ir nepamiršti 
bendrų idealų, nes „žmogų idealas 
laiko, veda ir sutūri. Be jo niekas 
nesidaro. Be idealo žmogus yra 
tik materialinių sąlygų vergas“.

Pasktn. S. Dainora.
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Veikslu, kurią ji taip laiminga praėjo, su 
visomis iš šito paveikslo žiūrinčiomis 
draugėmis.

Nepasitenkinimas, sunkumas krūtinėje 
guli. Atsisėdusi į kėdę atsiduso, įbedė 
akis į sodą, lyg žaliais debesimis suvir
tusi už tvoros.

Vienkiemyje, motinos lepinama, ji ne
rado kito užsiėmimo, kaip tik knygas. Ji 
ir pati, lyg pasiteisindama sau kalbėjo: 
vis tiek likau antriems metams, mokytis 
nebus sunku. Tvėrėsi romanų. Keletą pa
ti persisiųsdino iš Kauno, vienas studen
tas keletą davė.

Nuo ryto iki vakaro vaikščiojo po 
mišką, ant ežero, plaunančio jų laukus, 
sėdėjo ilgas valandas skaitydama, žiūrė
dama į balkšvas žuvėdras, tingiai su
pančias sparnus virš ežero. Pasisupę, lyg 
kieno stropų įsakymą įvykdydamos, puo
la į vandenį, smailiu snapeliu mažą žuve
lę ištraukia iš vandens.

Taip praėjo vasara. Vėl mokslo metai. 
Grįžo į miestą, žalsvuose dviejų aukštų 
namuose tėvas nusamdė kambarėlį. Pro > 
langą matosi mėlynas Nevėžis, miestas 
supiaustytas kvartalais, dundančios gat
vės. Gaila žavingos vasaros, Remigijaus, 
su kuriuo švelnesniu, bičiulišku žodžiu 
pasidalindavo. Dabar retai jį sutinka, jis 
kažin ko toks paniuręs ir tylus.

Visa paguoda ir liūdnų valandų nu
tildymas tik romanų puslapių čiužėjime, 
jų nuostabiuose nuotykiuose.

Gimnazijoj tas pats, tik, rodos, visi 
mokytojai iš jos daugiau reikalauja, jai 
kiek neramu, kartais ir piktumu jai dvel
kia. Visi, rodos, nenori jos liūdesio su
prasti, tyčiojasi iš jos nepasisekimo. Šalti 
ir pilki tie žmonės, ar jie supranta jau
nystės troškimus ir ilgesį, ar jie gali su
prasti svajonėms laimingos jaunuolės liū
desį.

Pradėjo daugiau eilėraščių rašyti. Ji 
vieną vakarą, skaitydama vasaros užra
šus, rado buvusios skautų sueigos pašne
kesio užrašus. Ji perskaitė:

...„Žmogus, kaip augalas, žiedais žiū
rįs į saulę, kaip kalnų paukštis, jis krei
pia akis į tikslo šviesą. Jei jis nežino, 
kur kreipti savo akis, vis trokštančias, 
vis neramias, tada jis nuklydęs nuo ke
lio gėrisi stiklagalio šviesa, spindinčia 
gyvenimo arimuose. Nebematydamas sau
lės, neturėdamas dėl ko ir kam gyventi 
ir savo jėgas aukoti, pradeda vaikščioti 
keliais, kuriuose klaidos ir purvynai, už- 
temdydami gyvenimo tikslą, pavergia 
žmogų niekniekių naudai. Viskam pasau
lyje turi turėti savo kelią ir tikslą. Ir 
menkas augalas žydi, o negailėdamas žie
dų nuvysta pribrendimui ir nunokini- 
mui grūdų, kurie vėl žydės ir nunoks. 
Jaunystė, kuri žiedo troškimu kreipiasi 
į saulę, ilgisi, trokšta, tuo rodydama be
sikaupiančias jėgas, augantį žiedą atei
čiai, ruošimąsi gyvenimo kovai, turi te
kėti krantais, kurie atsiremia į žmogaus 
pašaukimo ir tikslo uostą“.

Ji užsirašė grįžusi iš sueigos. Tada ją 
sužavėjo įtikinanti ir skambi kalbėtojo 
kalba, matydama skaitlingą skautų susi
rinkimą, ji norėjo prisidėti prie jų, dirb
ti, lavintis. Tik tos valandos, kurios vis 
kugžda: rytoj, tuojau, nubėgo viską nu- 
nešdamos.

Ji rašo daug eilėraščių, ilgais vakarais 
sėdi prie sąsiuvinio, ritmuoja. Literatū
ros vadovėlio padedama, ji tikrina rimą, 
kirčius. Gal ir bus jos pašaukimas, tiks
las, būti garsia rašytoja, poete.

Tik tas nepalenkiamas poezijos prie
šas, lietuvių kalbas mokytojas Z-, keletą 
kartų jau sakė mokiniams;

„Palaukit, talentas ne paukštis, nenu
skris, kąi baigsit gimnaziją, daug žinosiu 
tada bandykit ir eilėraščius. Ne kiekvie
nas jausmas ir nuotaika jau verta poezi

jos ir, ne viskas poezija, kas per ritmo 
ir rimo rėmus perteka“.

Ir jos vieną eilėraštį sučiupęs, ją iš
barė, kairi, girdi, laiką gaišinanti.

Tai kur išlieti tie jausmai ir svajonės, 
kurių jos gyvenime tiek sruvena ir drai
kosi?

IV.

Ruduo pradėjo plėšti lapus. Gatvėse 
vėjas klausia: kas bus?

Vieną dieną klasės auklėtojas pasa
kė Matildai:

— Teks apleisti gimnaziją. Kas bus, 
mokslas nebesiseka. Gal kur į ūkio mo
kyklą. Gal rankdarbiai sekasi. Kas bus?

Jos skruostai degė. Einant namo ir 
vėjas klausia: Kas bus?

Vakare ji ilgai sėdėjo prie lango, sekė 
miesto gatvių judesį. Sužibo šimtai žibu
rių, netoli ju namų plaukiančiam Nevėžy 
mirksta šviesos, plaukdamas laivas su
plaka, marguliuoja. Už lango verkia vė
jas. svaigulingai čiužena ir klausia: kas 
bus?

Vakarienės nevalgiusi išėjo, ilgai 
vaikščiojo gatvėmis, stovėjo ant tilto. 
Kažin koks apsvaigimas, pilkuma akyse. 
Ir miesto žiburiai prigeso, dangus su 
žvaigždėmis ir besislapstančiu už debesų 
mėnuliu sunkus ir niūrūs. Kaip iš tų ro
manų išvogta mintis, kaip tos nelaimin
gos mergelės, ji jau keletą kartų gal
vojo...

Bažnyčios bokštai prašneko varpais, 
liejasi sodrus ir liūdnas varpų balsas. 
Lyg vandeniu perliejo. Ji pasuko į na
mus.

V.

Rytą ji, lyg nesavo nuėjo gimnazi- 
jon, nesuprato, ką ten pasakoja mokyto
jai. Išeinant į namus direktorius ją pasi
šaukė, tėviškais žodžiais kalbėjo:

...„Tamsta buvai geriausia mokinė, o 
ką šiandien matau, man liūdna ir skaudu 
pasakoti. Keletą kartų aš tamstai kalbė
jau — veltui. Patarčiau tėviškėje dir
bant laimės ieškoti, o gal kur amatų pa
simokyti. Pagalvok“.

Jis paglostė jos petį, matė jo liesą, 
baltą ranką, virpančius pirštus. Jis, lyg 
tėvas, patarė, jo žili plaukai, malonus 
veidas ją palietė giliai. Eidama gatve ne
pajuto riedančių per veidus ašarų.

Pilki tilto išlenkti lankai, stambūs 
stulpai išsitiesė prieš akis. Turėklių šal
tos, apskritos geležys. Ji jaučia kietą 
grindinį, mato tamsų vandenį. 0 akyse 
pilkšvai sunki pilkuma.

Pasisvėrė ant turėklių, knygos nukri
to vandenin, o paskiau ištiško vanduo...

Rytą išėjęs laikraštis kronikoj pra
nešė:

„Penktos klasės gimnazistė Matilda 
Veltonytė šoko į Nevėžį, norėdama nusi
skandinti, tik ėjęs per tiltą skautas (at
sisakęs savo pavardę pasakyti) pamatė 
mergaitę krintant į Nevėžį ir šoko gel
bėti. Priplaukęs išnešė ant kranto. Mer
gaitė atgaivinta ir paguldyta miesto ligo
ninėj".

Kai Matilda pravėrė akis, saulė skver
bėsi pro langų užlaidas, prie lovos sėdi 
motina. Jos suvargęs veidas, drėgnos pa
raudę akys rodo jos išverktą naktį. Už 
jos pečių keletas skaučių. Per ilgąją per
trauką jos atbėgo atlankyti. Viena gailes
tinga sesutė atnešė vandens.

— Motin, — ji tarė tyliai, lyg kvapo 
neturėdama, — ir tu čia, motut.

—- Atvažiavau praėjusią naktį, vaikeli, 
nekalbėk, tau sunku.

— Pagis, tik galvą sutrenkė, siaura 
žaizda virš smilkinio, motin, nesisielok. 
Dabar jai reikia ramumo, — kalba se
sutė.

Kur dingo ?...
Kur dingo, praėjo graži vasarėlė? 
Kur dingo malonus ir žavintis rytas ? 
Kodėl gi aptemo dangus, dienužėlė ? 
Ir šiandie man aušta rytojus jau kitas...
Viskas jau praėjo, lyg žavintis sapnas... 
Praėjo, prabėgo... nejau nesugrįš ?...
O vasaros dienos ir naktys žvaigždėtos 
Ir tokia saulutė argi neb nušvis ?\...
Ar gražiosios, liūdnos jojo akutės 
Pažvelgs dar nors kartą į mano akis ? 
Ar jojo raudonos, švelnutės lūputės, 
Dar nors vieną kartą man tyliai sakys?\...
Prabėgo... praėjo, lyg žavintas sapnas, 
Kuris viliojo dar taip nesenai\
Liko atminimai... bet jo gražus vardas 
Paliks man širdy amžimai...

Svajonių Karalaitė.

Viena skautė atnešė apelsiną, ant
ras, mažas, tas Šaltenio Poviliukas, antra
klasis, knygelę „Jonuko nuotykiai .

— Bus gal ne taip nuobodu, — sakė 
Justė, — kad Matilda labai knygas mėgs
tanti, — jis tarė paduodamas sesutei 
knygą.

Sesutė paprašė visus išeiti: „Matilda 
reikalinga poilsio, po dviejų valandų gal 
užeisit".

VI.

Praslinko dvi savaitės. Matilda išėjo 
iš ligoninės, padėkojo skautams, kurie ją 
kasdien taip rūpestingai slaugė.

Sužinojo, kas ją išgelbėjo. Vieną die
ną nuėjo pas Antolį į jo namus, rado 
jį prie knygų.

— Aš tau tiek daug skolinga, Valen
sai. Leisk širdingiausią padėką išreikšti.

Jis atsistojo, nuraudo:
— Tai, Matilda, kiekvieno pareiga. 

Mes turim viens kitam padėti, pasiau
koti, o čia mūsų šventa pareiga.

Po valandėlės ji ėjo namo. Gulėdama 
ligoninėj, ji galvojo apie skautus, maty
dama jų pasišventimą ir darbus. Ji pra
dėjo gailėtis savo dienų, praėjusių be žy
mės ir taip lengvai nuskridusių. Ar tie 
romanai, tos svajonės neplėšė jos laiko, 
ar ji tik jiems gyvenusi nepriėjo tos vie
tos, kuri nuvedė į upę.

Metai greit bėga, vasaromis nuspin- 
duliuoja, rudeniais krinta, žiemos šalčiais 
nupliaukši.

Praėjo porą metų, Matilda, parvykusi 
vasaros atostogoms, sutiko motiną sode. 
Abi susėdo ant suoliuko.

— Baigei gimnaziją, metai taip greit 
prabėgo. Dabar, vaikeli, vėl į didelius 
miestus, ten vėl saugokis. Dabar jau me
tai, patyrimas saugos.

Po valandėlės ji, lyg nesuprantamo 
dalyko, paklausė:

— Sakyk man, vaikeli, kokia pagun
da tada į upę?..,

Matilda paraudo. Pasitaisė skautės 
kaklaraišti.

— Motin, toj jaunystėj, kaip pati sa
kei, greit išklysti, o sugrįžti — reikia 
daug keliauti, ar kristi. Tada aš mokiau
si ir nežinojau kam, dėl ko aš gyvenu. 
Nežinojau, kur žmogaus laimė. Svajonės 
ir tuščios knygapalaikės, bet, motut, ar 
viską nupasakosi.

— Dabar aš žinau, kad žmonių lai
mės ir tikslo upėn mes visi turim su sa
vo delnais nešti vandenį, tegu plaukia 
visų laimės upė. 0 kai dėl žmonių, dėi 
visų viską aukoji ir myli, ar galvoji apie 
tuščius niekniekius ir savo laimę, kuri 
ateina su kitų laime, su žmonių mylėji
mu. Sunku ir pasakyti, motut, nors širdis 
jaučia.

Vyt. Donaila.
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PATRIOTIŠKUMAS.

Savo įžodyje skautai pasižada 
stengtis tarnauti Tėvynei. Stengtis 
tarnauti — reiškia būti aktyviais, 
o ne pasyviais tarnautojais Tėvy
nei. Per Didįjį karą daugelis ang
lų skautų dideliu pasišventimu 
tarnavo tavo tautai ir karaliui; 
daugelis jų net žuvo mūšio lauke. 
Anglijos karalius ir karo ministe
rija nesykį buvo pareiškusi skau
tams savo padėką.

Šiandie mūsų tauta stovi prieš 
didelę krizę. Dėkui Dievui dabar 
nėra karo, bet vis tiek visam mūsų 
kraštui ir kiekvienam iš mūsų at
skirai yra didelis pavojus, gal ne
mažesnis kaip kad buvo per karą. 
Vienybės ir patriotiškumo šiandie 
reikia ne vien kareiviams, bet ir 
kiekvienam vyriu, moteriai, ir net 
vaikui kiekviename kasdieninio' 
gyvenimo atsitikime. Jei visi loja
liai sujungsime savo jėgas, esu tik
ras, kad galėsime pergyventi da
bartinę krizę ir susilaukti geresnių 
dienų.

Dabartinė ekonominė krizė duo
da progos skautų ir skaučių orga
nizacijoms įrodyti savo patriotiš
kumą ir savo tarnavimą tėvynei 
veiksmu lygiai taip, kaip jei tai 
būtų karas. Kokio didelio pasiten
kinimo jaus kiekvienas jūsų, kada 
sunkiems laikams praėjus, galėsi
te pasakyti; „mes atlikome savo 
pareigą“.

PASIŠVENTIMAS.

Iš tikrųjų, tarnavimas Tėvynei 
reikalauja truputį pasišventimo, ta
čiau nėra tikro tarnavimo be pasi
šventimo. „Pasišventimas yra tar
navimo druska“.

Kaip žaidime reikia žaisti ben
dromis taisyklėmis ir žiūrėti ne 
vien tik savo patogumų ir asme
niškos naudos, bet savo komandos 
naudos, taip pat ir gyvenime. Per-

*) Baden-Powell‘is šį naują savo 
straipsnį specialiai paskyrė savo krašto, 
Anglijos skautams-ėms. Tačiau visa kas 
čia pasakyta taip gražiai tinka ir mūsų 
skautams Lietuvoje. Todėl jį, kaip aktu
alų ir naudingą, paduodame „Sk. Aide".

Red.

siimti bendrų interesų supratimu 
ir nuotaika yra geriausias būdas 
kovoti su pavojumi ir jį nugalėti. 
Sunkiais laikais, paprastai, kiek
vienas yra linkęs turėti savo ypa
tingas pažiūras į kiekvieną dalyką 
ir tas pažiūras laikyti geriausiomis. 
Kada dalykas nesiseka, vieni pra
deda kritikuoti kitus ir pradeda 
peikti autoritetus ir valdžią.

Tai kaip tik šiuo nesutikimų 
laiku reikia stengtis palaikyti vie
nybę ir kuo daugiausia bendradar
biauti. Tai dabar reikia pašvęsti 
savo nuomonę ir naudą bendriems 
interesams. Privalome žaisti ne sau 
patiems, tik savo komandai,

ASMENIŠKAS TAUPUMAS.
Dauguma mūsų pergyvena da

bar, reikia tikėtis, kad tik laikinai, 
kol nepasitaisys dalykai, sunkius 
piniginius laikus. Aš manau, kad 
bus neblogai, jei pradėsime moky
tis realizuoti didesnį asmenišką 
taupumą savo kasdieniniame gy
venime. Jūs žinote, kad mes, bri
tai, deja, nesam taupūs, atvirkš
čiai — dažnai turime palinkimo į 
išlaidumą. Mes nedarome ir pu
sės tų ekonomijų, kurias galėtume 
padaryti savo apsirengime, namų 
ūkyje ir pramogos išlaidose. Mes 
leidžiame daug pinigų vienos die
nos pasilinksminimams, mažai te
galvodami apie rytojų.

Dalį pinigų, skirtų rūbams, ga
lime sutaupyti, jeigu juos atsargiau 
dėvėsime, o jei atsiminsime, kad 
mūsų drabužių medžiaga turi dvi 
puses ir kad padėvėto kostiumo 
medžiagą galime apversti kita pu
se ir dar dėvėti, — sutaupysime 
dar daugiau. Kasdie valgome daug 
brangios mėsos visai ne dėlto, kad 
tai būtų naudinga, bet tik todėl 
kad tai įėjo į paprotį. Aš pats 
niekad mėsos nevartoju ir jaučiuos 
puikiausiai. Apskritai, mes dažnai 
valgome brangius ir nesveikus val
gius. Alkoholis daug kam patinka 
ir daug kas be jo neapsieina, bet 
jis brangiai kaštuoja. Vanduo nie
ko nekaštuoja ir yra naudingesnis. 
Jūs, skautai, tai žinote. Taip pat 
ir rūkymas atima kai kuriems žmo
nėms daug pinigų. Taksi, autobu

sai ir automobiliai daro daug ža
los žmonių kojoms, kurios yra vis 
mažiau vartojamos. Kasdieniniai 
dažnesni pasivaikščiojimai būtų 
mūsų kojoms naudingesni negu 
futbolas.

Kada kariuomenėje aš turėjau 
savo žinioje kareivių, aš galėjau 
įsitikinti, kad duonos, mėsos ir 
arbatos davinys, kuris yra valdžios 
duodamas kiekvienam žmogui, yra 
didesnis kaip reikia. Aš jį sumaži
nau ir iš padarytų ekonomijų galė
jau kasdieną duoti pietums vieną 
patiekalą daugiau. Namų šeimi
ninkė, kuri moka gerai virti, per 
metus sutaupo labai daug pinigų. 
Skautininkai, rinkdami sau žmo
nas, turėkit tai galvoje!

Tai tuo nuolatinių, kasdieninių 
mažų ekonomijų keliu eidami, mes 
rinksime pensus, kurie augs į ster
lingų svarus. Tuo keliu eidami 
mes padėsime mūsų krašto finan
sams.

Savo malonumus mums reikia 
sumažinti. Taip, pavyzdžiui, reikia 
vengti dažnų malonių, bet kaštuo 
jančių kelionių į užsienius. Nega
lima pinigų išvežti iš savo krašto, 
Dabar gi iš mūsų krašto išvežama 
pinigų daugiau kaip į jį jų ateina, 
Tai ir yra šių dienų mūsų bėda.

PERDAUG PINIGŲ EINA 
UŽSIENIN,

Pažiūrėkit, kaip daug daiktų 
perkame užsienyje: moterų rūbai 
yra iš Prancūzijos, automobiliai ir 
žemės ūkio mašinos iš Amerikos, 
maisto produktai iš įvairiausių ki
tų šalių.

Prieš savaitę aš vykau į kaimą 
stovyklauti. Buvau užėjęs pirkti 
valgio į kaimo krautuvėlę. Aš nu
stebau, kaip daug maisto produktų 
tokio tolimo kaimo krautuvėlėje 
pareina iš užsienių. Mes mokame 
savo pinigus kitiems kraštams už 
tokius dalykus, kuriuos lengvai 
galime gaminti pas save. Reikia 
tik daugiau organizacijos ir darbo.

Ar jūs žinote, kad per paskuti
nius 8 mėnesius Anglijos importas 
viršija eksportą 240 milijonais ster
lingų svarų. Vien tik už maisto 
produktus praeitais metais sumo-
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kėjome užsieniui 430 milijonų! Pa
našiems dalykams pašalinti reikia 
visos tautos ištvermės, pastangų 
ir bendradarbiavimo.

Anglai turi savo charakteryje 
bendrų interesų pajautimą, kuris 
rišasi su tikru patriotiškumu ir mes 
galime dirbti bendro fronto orga
nizacijai. Jei mes visi pirksime 
Anglijos prekes vietoje esančių 
mūsų rinkose užsieninių, mes duo
sime savo pinigus savo krašto 
žmonėms, tokiu būdu mes irgi pa- 
skatinsim savo krašto pramonę, 
jai duosime geresnių sąlygų plė
totis ir sumažinsime bedarbių 
skaičių.

Importui sumažinti daug kas 
siūlo pakelti muitus įvežamoms 
prekėms, tas, tačiau, toli gražu 
nevisada leidžia krašto importui 
susilyginti su eksportu. Tam dar 
reikia, kad mūsų gaminiai ir savo 
kaina ir savo kokybe trauktų už
sienių pirkėjus. Aukšti atlyginimai 
darbininkams padaro, tačiau, bran
gią produkciją. Tai matome aukš
tųjų atlyginimų kraštuose, kaip 
Amerikoje, Anglijoje ir Australijo
je. Mažesnių atlyginimų kraštuose 
yra geriau, pav., Prancūzijoje, Bel
gijoje ir Čekoslovakijoje. Mūsų 
gaminiai už tat privalo būti aukš
čiausios rūšies, kaip kad tai būda
vo seniau. Mums reikia nusikraty
ti įsigalėjusio tinginiavimo, kuris 
mus spaudžia ir visomis jėgomis ir 
visa širdimi atsiduoti darbui.

Be pastangų savo gaminių ko
kybei pakelti yra kitas dalykas, 
kuriuo reikia susirūpinti. Reikia 
skatinti sumanumą ir mokėjimą 
išrasti naujų gaminių formų, kurios 
atitiktų mūsų dienų statomiems 
reikalavimams. Mokėjimas parda
vinėti, komivojažeriavimas ir rek
lama viskas privalo būti praplėsta 
ir išplėtota. Čia yra gero lauko pa
sirodyti skautams, kurie dirba šio
se srityse.

SKAUTAI GALI PADĖTI.
Savo straipsnyje „Berkshire 

Scout'‘ šios provincijos skautų va
das rašo: „Aš esu tvirtai įsitikinęs, 
kad skautų vyčių dvasia duoda 
atsakymą į klausimą, kaip padėti 
Tėvynei jos sunkią sekundę. Da
bar kaip tik laikas mūsų jaunuo
liams susipažinti su skautų ir sk. 
vyčių dvasia ir esme, kad prikel
tų savo užmigusį patriotizmą ir 
gelbėtų savo Tėvynę, atsistoję po 
didžiojo skautystės judėjimo vė
liava“. Kada priešų užpuolimas 
gręsia mūsų Tėvynei, kiekvienas 
mūsų skautų vyčių ir skautų eitų 
Ją gelbėti. Dabar yra lygiai pavo
jinga ekonominė mūsų krašto kri
zė. Dabar irgi kiekvieno mūsų pa-

.Mirė Edisonas.
Nelinksmą žinią pranešė šiomis 

dienomis radio ir visi laikraščiai 
— spalių mėn. 19 d. Amerikoje 
mirė Edisonas.

Dar nesenai — 1927 m. — jam 
sukako 80 metų, bet nežiūrint to
kio amžiaus, jis buvo energingas ir 
darbštus, kaip seniau, ir dirbo 16 
valandų per parą — metų našta, 
rodės, jo neįveikianti.

Ir vis dėl to jis, gal, jautė, kad 
nebeilgai lieka dirbti — 1929 m. 
sužinojome — Edisonas ieško įpė
dinio — tam tikro konkurso būdu 
iš keliolikos gabiausių Amerikos 
jaunuolių išrenkamas vienas kandi
datas Edisono stipendijai Aukšto
joj Masačuseto Technikos Mokyk
loj, kurią baigęs dirbtų drauge su 
Edisonu ir vėliau tęstų jo nebaigtus 
darbus, stotų į jojo vietą.

Šią vasarą vis dažniau ėjo žinių, 
kad Edisono sveikata silpnėjanti, 
kad jis sunkiai sergąs, jo gyvybė 
pavojuj. Norėjos turėti vilties, kad 
pavojus praeis, jis pasveiks.

Aukščiausiojo buvo valia, kad 
jis mus apleistų. Aukščiausias pa
šaukė jį pas save. Ir mirdamas Edi
sonas tarė: „Kaip gražu tenai...“ 
ir nusišypsojo. Tikrai, per savo il

galba ir pasišventimas yra reika
lingi mūsųlcraštui gelbėti.

Mums yra duodama proga paro
dyti, kaip mokame tarnauti savo 
tėvynei pavojaus metu. Savo dar
bu, savo taupumu, savo pavyz
džiu padėsim jai pasikelti ir atsi
stoti vėl galingiausia pasaulyje. 
Reikia tik žinoti, kaip tai pada
ryti.

KAIP.
Aš duodu kelius patarimus, ku

rių pagalba jūs galėsite savo pa
triotiškumą įnešti į kasdieninį gy
venimą ir patarnauti savo Tė
vynei:

1) Būkit taupūs savo privatinia
me gyvenime, būkit taupūs savo 
namuose, savo pramogose ir pa
silinksminimuose; veskit savo pa
jamų ir išlaidų knygeles.

2) Neleiskit pinigus išeiti iš kraš
to: kada tik galima pirkit save 
krašto, o ne užsienių prekes, vaikš
čioki! į savo teatrą ir koncertus 
vietoje užsienietiškų filmų, pirki! 
savo krašto maisto produktus.

3) Patraukit iš užsienių pinigus 
į savo kraštą; pakelkit savo darbo 
ir savo išdirbinių kokybę, būkit 
sąžiningi pardavėjai ir komersan
tai. Parodykit svetimtaučiams sa
vo krašto grožį ir mėginkit pa
traukti juos jį lankyti. 

gą vargo ir darbo gyvenimą, tiek 
daug žmonėms davusį, jis nusi
pelnė gero, ramaus poilsio.

Kodėl žinia apie jo mirtį taip 
greit paplito ir visus sujaudino? 
Kodėl mūsų Respublikos Prezi
dentas siuntė užuojautos telegramą 
Hooveriui, kodėl ir kitos šalys 
reiškė užuojautą Amerikai? Kodėl 
tiek žmonių jį lydėjo į paskutinio
jo poilsio vietą, kodėl jo atminčiai 
pagerbti prie kapo kelias dienas 
stovėjo garbės sargyba? Kodėl lai
dotuvių vakarą visoj Amerikoj 
valandėlei buvo užgesus elektros 
šviesa?

Kas buvo Edisonas?
Jo vardą yra kiekvienas mūsų 

girdėjęs, bet nekiekvienas pasa
kys, ką jis yra padaręs. Ir tai dėl 
to, kad šiandie daugelis dalykų, 
kuriuos kas žingsnis sutinkame, 
kurie atrodo tokie įprasti ir būti
ni — nevisada primena tą, kuris 
juos mums davė. Gramofonas ir 
telefonas, elektros lemputė, rašo
moji mašinėlė ir kino filmos — 
štai didžiausios jo dovanos žmo
nėms. O kur dar daugelis kitų ki
tokių dalykų — juk Edisonas bu
vo gavęs per tūkstantį patentų 
savo išradimams!

Ir jo gyvenimas yra toks nepa
prastas. Jis buvo, kaip sako ame
rikiečiai, „selfmademan“ — iš laik
raščių pardavėjo, telegrafisto, me
chaniko tapęs garsiu išradėju ge
ležinės energijos ir didelio darbštu
mo dėka. Jis iš viso tik tris mėne
sius mokėsi mokykloje, visą kitą 
pats pramoko. Kai norėjau rasti 
apie jį knygų, vienam knygyne se
nas knygininkas man pasakė' 
,,Tamstai rūpi Edisono gyvenimas? 
— Jis turėjo šviesų protą, išradin
gumą ir daug dirbo. Štai visa jo 
biografija“. Ir tuose žodžiuose 
tikrai daug tiesos.

Jo tėvas, Samuelis Edisonas, tu
rėjo iš Kanados atsikelti į Jungti-

Jūs patys galite rasti ir daugiau 
panašių kelių, kuriais eidami, 
skautai, galite padėti savo Tėvy
nei ekonominiai sunkiame laike. 
Pradėkit nuo nedidelio. Atsiminkit, 
kad ir nedidelių jėgų pastangos 
sujungtos kartu, gali nuveikti di
delius darbus. Pietų jūrose iš ma
žučių koralų susidarė ištisos salos.
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nes Valstybes, nes dalyvavo nepa
vykusiam sukilime. Jis apsigyveno 
Milano miestelyje, Ohio štate. Tas 
miestas buvo prie patogaus van
dens kelio — Hurono upės ir kana
lo, jungiančio tą upę su Erio eže
ru. Tuo keliu tada ėjo visa apylin
kės javų ir medžio prekyba. Edi
sono tėvas čia įsteigė gontų dirb
tuvę, prekiavo javais ir mišku, ir 
biznis jam gerai ėjo.

Čia, Milane, 1847 
m. vasario m. 11 d. 
gimė Tomas Aiva 
Edisonas ir čia gyve
no pirmuosius septy 
nerius metus.

Mažasis „Al", Aliu
kas, kaip vadino na
miškiai, pradžioje bu
vo labai silpnos svei
katos. Jis visą laiką 
ką nors stebėjo, tyrė 
ir savo klausimais 
dažnai visus nuste 
bindavo. Ypatingai 
mokėjo visur įsibrau
ti — kartą beveik už
troško kviečių aruo
de, kitą kartą vėl kad 
kiek būtų prigėręs 
kanale. Bene . įsta
biausias jo sumany
mas buvo padegti ne
didelę daržinę — ji, 
Žinoma, tuoj supleš
kėjo, o mažasis kalti
ninkas čia pat vi
siems matant buvo 
nubaustas rykštėmis.

Bėgo laikas. Mila
nas pradėjo smukti— 
nutiestas geležinke
lis aplenkė miestelį ir 
paveržė visą jo pre
kybą. Judėjimas su
stojo, miestelis apri
mo, virto ramiu pa
vėsingu kaimu. Iš ka
nalo beliko ilgas griovis slėnyje, 
užaugęs žole. Vienintelė įžymeny 
bė šiandien ten mūro namai, ku
riuose gimė Edisonas.

Aliuko tėvas vėl turėjo ieškoti 
naujos vietos. 1854 m. jis persikė
lė į Port Huroną, Mičigano štate, 
ten vertėsi sviesto, javų ir miško 
prekyba.

Čia Aliukas tik tris mėne
sius lankė mokyklą. Mokytis 
jam nesisekė, pats pasakoja, kad 
visados buvo klasėje paskutinis. 
Mokytojai laikė jį negabiu. Greit 
turėjo mokyklą apleisti.

Jo motina, kuri prieš ištekėda
ma buvo mokytoja Kanadoje, ge
riau pastebėjo prigimtą sūnaus 
smalsumą ir pati ėmės jį mokyti. 
Ji pasakojo jam visa, ką pati ži
nojo, drauge su juo skaitė daug 

rimtų knygų. Su ja Edisonas paži
no ir pamėgo Viktoro Hugo, Du
mas, Jules Verno ir labiausiai 
Šekspyro raštus.

Jis labai mėgo visokius bandy
mus. Kartą gavo fizikos vadovėlį 
ir pats pakartojo visus bandymus, 
kuriuos rado aprašytus. Namų rū
syje įsitaisė pirmąją savo labora
toriją — surinko apie du šimtu 
buteliukų, ant kiekvieno stambiom 

Tomas Aiva Edisonas.

raidėm užrašė „nuodai", įsitaisė 
paprasčiausių chemikalų. Tik mo
tinai nevisados patikdavo jo daro
ma ten netvarka.

12 metų Aliukas pradėjo uždar
biauti. Jam išrūpino leidimą par
davinėti laikraščius ir vaisius trau
kinyje, kursuojančiame tarp Port 
Hurono ir Detroit miesto — apie 
200 klm. Traukinys išeidavo rytą 
7 vai. ir grįždavo vakare 9 vai., tat 
visą dieną jis nebuvo namie.

Darbas jam neblogai sekės. Tuo 
laiku Amerikoje buvo tarpusavis 
karas ir laikraščiai buvo mielai 
perkami. Kaip jis mokėjo sumaniai 
pasielgti, matome iš tokio atsitiki
mo. Detroit mieste jis perskaitė 
paskutinę žinią iš karo lauko apie 
didelį mūšį. Nubėgęs į stotį jis pa

prašė pažįstamą telegrafistą pasių
sti tą žinią visu geležinkelio ruožu 
Tuo tarpu apskaitė, kad dėl to 
galės parduoti per 1000 egz. laik
raščio, Tik kaip jų gauti? Štai ką 
jis pats pasakoja: „Aš atėjau į re 
dakciją, kur radau sėdinčius du 
vyrus. Aš papasakojau, kokią pa 
siunčiau telegramą, ir kad norė
čiau gauti 1000 egz. laikraščio, 
nors pinigų turiu dabar tik trims 
šimtams. Norėčiau gauti bargan 
Vienas tų vyrų mano prašymą at
metė. Bet kitas sutiko... Vienam 
berniukui padedant aš nuvilkau 
laikraštį į traukinį ir pradėjau jį 
skirstyti. Pirmoji stotis bus Utika, 
kur aš paprastai parduodavau tik 
2 egz. Aš iš tolo pamačiau būrį 
žmonių perone ir pamaniau, kad 
tai keleiviai. Bet kai traukinys su
stojo, žmonės plėšte plėšė man 
laikraščius iš rankų. Tada aš su
pratau, kad telegrafas yra didelis 
išradimas. Aš pardaviau čia 35 
egz." Kiekvienoj stoty kartojos 
tas pat, ir paskutinius egz. jis par
davė didesne kaina.

Dalį dienos uždarbio jis atiduo
davo motinai. Kitą dalį naudojo 
savo laboratorijai plėsti. Ją įren
gė jau nebe rūsyje, o vagone. Ba
gažo vagone buvo atskira kerte
lė, kurią jis gavo sau naudotis. Čia 
vis didėjo įvairių bonkų, buteliu
kų, vamzdelių ir p. rinkinys. Trau
kinio ratams bildant kiekvieną 
laisvą valandėlę jis praleisdavo 
čia, darydamas bandymus.

Ir dar kažkas buvo jo kertelė
je — mažutė spausdinamoji maši
na ir spaustuvės raidžių dėžė. Jų 
pagalba jis spausdino savo „Week
ly Herald’ą", nedidelį jo paties 
sumanytąjį traukinio laikraštį. Jis 
visa pats darė savo laikraštėliui: 
pats rinko žinias, pats buvo leidė
jas, redaktorius, rinkėjas, spaustu
vininkas, išnešiotojas, pardavėjas 
ir reklamos šefas. Spausdino apie 
100 egz., 1 egz. kaina 3 am. centai. 
Laikraštėlis mielai buvo perkamas 
keleivių ir geležinkeliečių.

Tik kartą laboratoriją ištiko ne
laimė. Traukiniui greitai einant, 
nukrito fosforo lazdelė ir užside
gė klaikia intensyvia šviesa. Nusi
gandęs Edisonas kovojo su liepsna. 
Greit atbėgo konduktorius su van
deniu ir gaisrą užgesino. Konduk
torius pats buvo leidęs Edisonui 
daryti bandymus ir žinojo, kad 
berniukas visados yra labai atsar
gus. Bet dabar jis baisiai supyko, 
tvojo porą stiprių antausių, dėl 
kurių Edisonas visam amžiui liko 
beveik kurčias, o pirmoje stotyje 
išmetė jį ir visus jo daiktus ir pa
liko Aliuką verkiantį prie sudau
žytų bonkų, išmėtytų laikraščių ir 
išbarstytų raidžių.
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Po to atsitikimo jis perkėlė la
boratoriją ir spaustuvę į tėvo na
mus. Dar kurį laiką leido „Week
ly Herald'ą“, paskiau su draugu 
leido laikraštėlį, pavadintą „Paul 
Pry“, vienos komedijos smalsuolio 
herojo vardu. Tas laikraštėlis daž
nai pasijuokdavo iš visokių mieste
lio gyvenimo įvykių, užtat kaikam 
įsipyko ir greit turėjo sustoti.

Toje pat stotyje, kur kondukto
rius anąsyk buvo jį su visa labora
torija išmetęs laukan, atsitiko ki
tas labai svarbus įvykis, visai nau
ja vaga pakreipęs berniuko li
kimą.

Vieną rugpiūčio m. dieną, 1862 
m., Edisonas, stovėdamas perone, 
laukė, kol traukinys baigs manev
rus. Prikrautas prekių vagonas ką 
tik perėjo per iešmą ir gana grei
tai riedėjo pirmąja linija. Ir staiga 
Edisonas pamatė žaidžiantį vai
ką tarp tos linijos bėgių. Pažino 
mažą stoties viršininko sūnelį. 
Greit numetęs į šalį laikraščių 
krepšį šoko gelbėti. Jis nė sekun
dės nepavėlavo, suspėjo iškelti 
vaiką saugion vieton ir tik ratas 
užgavo jam koją.

Edisooas prie jo paties paminklo, pastatyto jam dar gyvam 
esant Menloparke (1925). Paminkle užrašas: „Šioje vietoje 
1876-1882 m. Tomas Aiva Edisonas pradėjo savo darbą tar

nauti pasauliui..

Stoties viršininkas, norėdamas 
atsilyginti už kilnų žygdarbį, pa
siūlė išmokyti jį telegrafisto dar
bo. Edisonas tuoj sutiko, nutraukė 
laikraščių pardavinėjimą ir atsi
dėjo vien telegrafui. Dirbo 18 vai. 
į parą ir per keturis mėnesius pra
moko visa, ką tik jo mokytojas 
pats mokėjo,

1863 m., būdamas 16 m. amžiaus, 
gauna pirmąją tarnybą, kaip gele
žinkelio telegrafistas nakties bu
dėjimams. Taip pradėjo telegra
fisto gyvenimą, kurį tęsė apie 6 
metus.

Tais laikais prityręs telegrafis
tas visur galėjo rasti darbo, 0 
Edisonas niekur nebūdavo ilgai. 
Klaidžiojo visoje J. Amerikos V. 
rytų dalyje, vis toliau — iš De
troit į Cincinati, į Indianopolį, 
Louisvillį, Naująjį Orleaną, vis to
liau, be pinigų, rūbais, visada su
graužtais įvairių chemikalų. Įtemp
tas sunkus darbas dažnai tekdavo 
dirbti sunkiose sąlygose, blogose 
patalpose, mažai tegauti poilsiui 
laiko. Atlyginimas buvo menkas 
— bet knygoms ir instrumentams 
pinigų jis niekados nesigailėjo. Jis 
labai daug skaitė, sužinojęs apie 

naujus fizikos ar chemi- 
jos reiškinius, tuoj 
stengdavos patikrinti 
juos bandymais. Pasili
kęs vienas telegrafo 
įstaigoje darydavo įvai
rius mėginimus. Joks 
laidas, joks chemikalas 
nebuvo nuo jo apsaugo 
ti, jis buvo valdomas 
kažkokios eksperimen
tavimo dvasios. Darbas, 
knygos ir bandymai pa
imdavo jam 18 — 20 
vai. į parą. Kartą jis nu
sipirko visus Faraday'o 
raštus. 4 vai. ryto grįžęs 
iš tarnybos skaitė iki 
fnl kol vėl turėjo eiti 
dirbt ir skubėdamas į 
įstaigą pasakė draugui, 
su kuriuo kambaryje 
gyveno: „Aš turiu taip 
daug padaryti ir gyveni
mas toks trumpas, taip 
reikia skubėti!“...

Priešingai, rūbais, pa
viršium jis mažai tesirū
pino. Naujas kostiumas, 
kuris jam kainavo 30 
dolerių, greit buvo 
rūkščių pagadintas. Edi
sonas galvojo: „Ir kam 
aš tiek daug pinigų kos
tiumui išleidau'“. Apie 
jo atvykimą tarnybon į 
Lousvillį pasakoja — 
nors buvo ruduo įpusė
jęs ir stiprios šalnos —

jis vilkėjo ploną vasarinį ploščių. 
Jis sužinojo, kad gali gauti ne

blogą tarnybą Bostone ir nuvyko 
tenai. Ten ilgesnį laiką dirbo

1929 m. sukako 50 metų nuo pir
mosios Edisono elektros lemputės 
sužybėjimo. Tam „auksiniam elek
tros šviesos jubilėiui“ paminėti 
Jungt. Amerikos valst. paštas bu
vo išleidęs tokius gražius ženklus.

Western Union telegrafo įstaigo
je. Čia jis gavo ir pirmąjį patentą 
— išrado elektrišką balsų skaity
tuvą parlamento posėdžiams, ir 
nuvežė jį parodyti į Vašingtoną 
kongresui. Bet čia jo laukė nusivi- 
limas — jo aparatas kongresui pa
sirodė nereikalingas. Kelionė nu
ėjo niekais ir atnešė jam tik sko
lų. Tai tačiau nepaveikė jo noro 
dirbti. Priešingai, jis ryžosi mesti 
tarnybą, kuri visada jį varžė, ir 
atsidėti vien išradimams. Jis ap
leidžia Bostoną ir keliasi į Nju- 
jorką.

Išvykdamas į Njujorką jis turė
jo pinigų tik keliui apmokėti. Kny
gas, instrumentus norom nenorom 
turėjo palikti Bostone. Atsidūręs 
Njujorke jis neturėjo pinigų net 
pusryčiams.

Jis rado Njujorke pažįstamą te
legrafistą. Bet ir tas buvo be dar
bo ir tik vieną dolerį tegalėjo jam 
paskolinti. Žinoma, ir tas pavargu
siam ir išalkusiam Edisonui buvo 
laimė.

Tą pat dieną ėmėsi ieškoti dar
bo. Bet laisvų vietų nebuvo, siūlė 
laukti. Kažkokiu būdu jis išsirūpi
no leidimą nakvoti Gold Reporting 
kompanijos batarėjų kambary.

„Gold Reporting Company" su
sidarė dėl ypatingų to laiko sąly
gų. Amerikoje tada buvo žymi no
tų infliacija, pinigų kursas sviravo, 
biržoje ėjo didelės spekuliacijos 
auksu. Gold Reporting b-vės tiks
las buvo nuolat pranešinėti spe
cialių elektrinių aparatų pagalba 
bankams ir biržos agentams aukso 
kursą. Edisonas, turėdamas laiko, 
kaip buvo pratęs, gerai įsižiūrėjo 
į to aparato konstrukciją.
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Kaip pasidirbti aitvarą?
(Žiur. „Sk. Aid.“ š, m. nr. 19, psl. 7).

Moksliškasis, arba ,,Hargrave“ 
aitvaras.

Šitas aitvaras yra kur kas tobu
lesnis ir geresnis už anksčiau ap
rašytą trikampį aitvarą. Jis taip 
pat nėra sunkus pačiam pasidary
ti, ir jis suteiks dar daugiau malo
numo. Aitvaras turi savo įdomią 
istoriją. Juos dirbtis ir leisti jau 
prieš daug šimtų metų prieš Kristų 
mokėdavo kiniečiai. Iš pradžių jie 
buvo tik žaislas, bet dabar yra pa
tobulinti ir pritaikyti moksliškiems 
tikslams. Moksliškąjį aitvarą iš
rado Lawrence Hargrave. Jo 
aitvarai dabar yra vartojami oro 
tyrimui, fotografavimui iš viršaus, 
kaip priemonė žmones į orą iš
kelti, net siuntinių ir laiškų per
siuntimui. Hargrave aitvaro išra
dimas buvo vienas pirmųjų žings-

TreČią dieną po jo atvykimo 
staiga aparato siųstuvas pagedo. 
Prasidėjo didelis nerimas. B-vės 
direktorius Mr. Law nežinojo, kas 
bedaryti. Tuo tarpu Edisonas pa
sisiūlė aparatą greit pataisyti — 
jam leido — ir jis tikrai greit pa
taisė.

To pasekmė — Mr. Law pasiū
lė jam pasiimti technišką visos 
įmonės priežiūrą, Edisonas, aišku, 
sutiko. Čia bedirbdamas jis ieško
jo būdų kursų skelbimo aparatą 
dar patobulinti. Tuo tarpu b-vė, 
kurioje jis dirba, pereina Western 
Union žinion. Naujas principalas 
Mr. Leffert skatina Edisono pa
stangas patobulinti aparatus ir 
duoda lėšų bandymams. Edisonas 
padaro toje srityje svarbių išradi
mų ir juos užpatentuoja. Tuos pa
tentus firma nutaria iš jo nupirkti.

Kartą jį pašaukė Leffertas ir 
paklausė kiek jis norėtų gauti už 
išradimą. Edisonas manė, kad būtų 
gerai gauti 5000 dolerių, bet bijojo 
ištarti tokią didelę sumą ir ryžosi 
mintyje nusileisti lig 3000 dolerių. 
Bet ir tos skaitlinės negalėjo iš
tarti ir paprašė Leffertą, kad tas 
pasiūlytų. „Ar tamstai pakaks 

40.000 dolerių?“ — paklausė tasai, 
ir Edisonas, sako, beveik apalpo 
išgirdęs. Jis tegalėjęs pasakyti, pa
siūlymas esąs labai gražus. Pasira
šęs sutartį gavo tai sumai čekį — 
pirmą čekį, kurį kada nors buvo 
turėjęs.

Jis nuėjo į pažymėtą banką ir 
pakišo čekį valdininkui, sėdinčiam 
už kasos langelio. Tasai čekį jam 
grąžino ir kažką pasakė — Ediso
nas nenugirdo — ką? Jis pamanė, 
kad čekis negalioja. Tik Leffertas 

nių prie orlaivininkystės. Beveik 
visi išgarsėję ore lakstę žmonės 
ir orlaivių bei lėktuvų išradėjai, 
savo darbą yra pradėję nuo šito
kio moksliškojo aitvaro. Santos 
Dumont, pirmasis žmogus, ku
ris tikrai skrido lėktuvu, panau
dojo tokį didelį motoro varomą 
aitvarą ir 1906 m. nulėkė maždaug 
70 metrų.

Šitokį aitvarą lengva ir pačiam 
pasidirbti. Pirmiau reikia taip pat 
pasidirbti rėmelius. Jie dirbami iš 
tokio pat medžio arba šakalėlių, 
kokie buvo nurodyti pirmiau, dir
bant trikampį aitvarą. Nusidrožk 
4 ilgesnius, po 80 cm., šakalėlius 
(brėž. 1-me, raidė a) ir padaryk vi
sai arti galų visiems keturiems ša
kalėliams tame pat brėžiny paro
dytus įpiovimus (a). Paimk 4 trum
pesnius šakalėlius, po 50 cm. ir jų 
galuose padaryk 1-me brėžinyje 
raide b pažymėtus įpiovimus. Pa
imk keturis gabalėlius špagato 
(2-me brėž. raidė c), kiekvieną 
apie 150 cm. ilgumo. Iš ilgųjų ša
kalėlių a ir iš špagatų c padaryk 
2-me brėž. nubrėžtą figūrą, visur 
tiksliai išlaikydamas brėžinyje nu
rodytus atstumus (tarp lygiagreta 
sudėtų pagalėlių a po 35 cm., tarp 
I-mo ir II ir III ir IV špagato c po 
20 cm.). Špagatas visur stipriai pri- 

jam išaiškino, kad duodant čekį 
kasininkui reikėjo pasirašyti. 
Antrą sykį nuėjęs jis pinigus gavo, 
tik kasininkas, kuriam tas atsiti
kimas pasirodė labai linksmas, iš
mokėjo jam visą sumą smulkiomis 
notomis ir Edisonas vos sukišo pi
nigus į visas kišenes. Tą naktį jis 
neužmigo, bijodamas, kad kas ne
pavogtų jam pinigų. Rytą vėl atė
jo pas Leffertą pundu dolerių ne
šinas ir tasai jam padėjo atidaryti 
banke pirmą einamąją sąskaitą.

Į Njujorką Edisonas atvyko be 
pinigų, be darbo. Nepaprastai 
trumpu laiku jis pasižymėjo kaip 
išradėjas, susirado vietą biznio pa
saulyje ir pasiekė finansinio sa
vistovumo. Tas atsitiko 1869 m., 
kai jis buvo vos 22 metų amžiaus.

Nuo to laiko prasidėjo naujas 
savistovus gyvenimas. Kelerius 
metus jis tvarko Njujorke savo 
fabriką, kur gamina savo paten
tuotus biržos aparatus. Vėliau. 
1876 m., persikelia į Menloparką, 
38 klm. nuo Njujorko, ten įrengia 
savo išgarsėjusią laboratoriją, ku
rioje padarė didžiuosius išradimus 
ir kurios vardu jis vėliau buvo va
dinamas „Menloparko burtininku“.

(B. d.). 

rišamas prie šakai, a. Iš šakalėlių 
b padaryk 2 kryžiukus, parodytus 
br. 3, Sulankstyk brėž. 2 parodytą 
figūrą ir įdėjęs kryželius (b) surišk 
špagatų galus, ir gausi brėž. 4-me 
nurodytos formos aitvaro rėmelius.

Šita figūra turi būti visai taisyk
linga, simetriška, visos plokštu
mos turi būti lygios ir statmenos. 
Iškirpk dvi juosteles po 25 cm. 
platumo ir po 150 cm. ilgumo iš 
stipraus ir stamantraus, bet nesto
ro popierio (tinka ir laikraščių 
popieris) ir apklijuok 4 ir 5-me br. 
nurodytas aitvaro dalis, ir aitva
ras bus gatavas; pririšk prie jo 
leidžiamąją virvelę br. 5 nurody
tu būdu. Kas buvo pasakyta apie 
trikampio aitvaro leidžiamąją vir
velę ir leidimo būdą, tas tinka ir 
moksliškajam aitvarui. Jis irgi taip 
pat leidžiamas. Svarbiausia, leisk 
prieš vėją (brėž- 5 strėlelė rodo 
vėjo kryptį) ir leisdamas vis tam
pyk virvelę.

Taigi, ir trikampį, ir moksliškąjį 
aitvarą yra visai nesunku pasida
ryti iš visai paprastų priemonių. 
Kiekvienam skautui patarsiu pa
bandyti pasidaryti tokius aitva
rus. Jei pirmas bandymas ir nepa
vyktų, nenusiminkit, ieškokit ne
pavykime priežasties, ir vėl dirb
kit. Vargu rasi kokią kitą taip pa
prastą priemonę, kuri taip labai 
būtų užimanti ir įdomi

Aitvarus galima dirbti nebūti
nai mano nurodytų išmierų, jie gali 
būti ir didesni, ir mažesni, tik da
lių santykis turi būti maždaug toks

Sktn. K. Avižonis.
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OCacotis YXrveika.

Praktiškos pastabos žaidimų vadovams.
I.

Kas dirba su skautais ir kas ypač 
tvarko jų kūno kultūrą, tam ši te 
ma, be abejo, bus įdomi, nes žaidi 
mų patraukianti jėga nulemia visą 
darbą. Žaidimas, kad ir naudin
giausias būtų žiūrint sauso proto 
akimis, vis dėlto, galimas daiktas, 
kad juo skautai nesiinteresuos, o 
jeigu ir žais, tai tik iš prievartos 
ar dėl kitų kurių sumetimų, bet 
tik ne iš susiinteresavimo. Yra mo
kytojų, kurie turi išsidirbę puikias 
žaidimų teorijas, kurie turi daug 
žaidimų, apie kurių reikšmę gali
ma labai daug įdomių dalykų iš
girsti, bet vis dėlto tų dėstytojų 
žaidimai nepatraukia nei vaikų, 
nei suaugusių, kurie nori tų žaidi
mų išmokti. Ir priešingai, yra va
dovų, kurie maža gali ką pasakyti 
apie žaidimų reikšmę, bet kurie 
gaivalingai jaučia vaikų troškimus, 
ir štai sugeba duoti pamokose to
kius žaidimus, apie kuriuos ir su
augę žmonės su malonia šypsena 
atsimena, o jų širdis kutena švel
nūs išgyventi jausmai. Šitais su
gretinimais nenoriu išaukštinti im
provizavimą, nepasirengimą, ne- 
teoretiškumą. Priešingai, noriu pa
rodyti, kad pedagogikos darbe 
vienos teorijos maža, o reikia šir
dies, sugebėjimo pavirsti vaiku ne 
savo patyrimu, bet vaikų gyvenimo 
supratimu ir atjautimu. Bet tatai 
taip pat nereiškia, kad reikia 
skautams aklai pataikauti, įtikti 
ir pasidaryti jų vergu. Tokių vado
vų mes kartais matome tarpe tų, 
kurie užsimerkę seka modernizmą 
pagal priežodį — kad ir nežmoniš
kai, kad tik kitoniškai. Žaidimų 
klausime vadovo prisitaikymas 
prie vaikų prigimties yra teigiamas 
nes pati prigimtis stato pagrindi
nės reikšmės reikalavimus. Ir štai 
pirmas toks reikalavimas ir yra 
tas, kad žaidimai būtų įdomūs, pa
traukianti, vaikų mėgiami.

,,Žaidimo interesavimas yra jo 
siela, kuri daro jį gyvą, duoda jam 
turinį. Žaidėjas turi jausti, kad žai
dimas griebia už širdies, kad jis 
negali nesekti jo eigos. Juo inte
resas, kuris traukia vaiką, yra la
biau tiesioginis, juo jis teikia dau
giau smagumo“.

Štai kodėl jaunesniojo amžiaus 
skautams (7-8-9 metai) reikia leis
ti ir pasirinkti tą ar kitą žaidimą. 
Žinoma, čia reikia perspėti vado

vus: kartais vilkiukai prašosi to
kių žaidimų, kurie jiems persun
kus ar perankstūs. Taip būna ta
da, kai jie dažnai mato azartiškas 
vyresnių rungtynes ir tuo esti lyg 
išmušami iš pusiausvyros. Norma
lėse sąlygose, kada jaunesni skau
tai nėra perdaug didelėj gatvės 

įtakoje, perankstyvus jų norus ga
lima gana lengvai suvaldyti tokiu 
būdu: reikia sugalvoti prašomo su
dėtingo žaidimo kokį vieną supras
tintą momentą. Tas receptas vei
kia labai radikališkai. Vaikai pa
tys ima įsitikinti, kad tas dalykas 
yra jiems persunkus, o kas persun 
ku, tas ir nesiseka, o kas nesiseka 
tas ir neįdomu. Pavyzdžiui, šiemet 
aš gavau į I-sias lygiagretes klases 
skautų iš įvairių pradžios mokyk
lų, kur jie gaudavo gausiai koman
dinių žaidimų su kamuoliu. Pirmą
sias pamokas jie nuolat prašydavo 
žaisti kvadratą. Tai buvo jų die
vaitis. Tuo tarpu tik retas kuris 
mokėjo pusėtinai gerokai gaudyti 
kamuolį, taikyti, nepraleisti, išsi
sukti. Aš aiškiai mačiau, kad tie 
mano skauteliai ne tiek patys gau
na malonumo iš žaidimo ir žaismo, 
kiek gyvena tais įspūdžiais, kurie 
buvo sukelti jiems žiūrint suauges
nių kvadrato žaidimą. Aš jiems da
viau gyvą taikinį, kur vaikai ra
tu sustoja, išsiskaičiuoja po 5, ir iš 
eilės penkiukės eina į kvadratą. 
Čia juos stengiausi išmušti. Kiek
vieną kartą pranešdavau kiek se
kundžių išsilaikė kuri penkiukė 
kvadrate. Čia vaikai jautėsi jau 
labiau sugebą valdyti kamuolį, bet 
vis dėlto jie taip pat juto, kad kiti, 
mano duodami žaidimai geriau se
kasi, ir visi lygiai juose turi darbo

Išvaduota vėliava. Trys sesių eilės, kurios savaip tą vėliavą garbina. Tai graži tema mūsų 
skautėms, kurios nori sujungti judesį su gilesne mintimi. Jeigu šitą gyvą paveikslą darytų 
paukštytės scenoje ar ore publikai, tai būtų visai gera, kad pirmutinė (su vėliava) pa

sakytų kelių eilučių pritaikintą eilėraštį apie Vilnių.

Perankstyvus ir sunkūs žaidimai, 
kurie kartais kad ir laikinai trau 
kia vaikus, be abejo, sudaro vado 
vui nemaža vargo. Kartais vado
vas smarkiai nusiskundžia, kad 
jaunesni vaikai (7, 8, 9, 10 metai) 
tuos žaidimus labai mėgsta ir ne
žino kaip su tuo reiškiniu kovoti. 
Yra to amžiaus skautų net karštų 
futbolininkų. Yra ir futbolo aukų 
— širdies ligonių. Visa tai yra iš
krypęs, nenormalus pomėgis, kurį 
reikia nugalėti, sakysiu, likviduo
ti, kitais žaidimais, ir, svarbiausia, 
įtempta, nenutrūkstama žaidimų 
eiga. Tie iškrypę pomėgiai yra daž
niausiai ten, kur vilkiukai-paukš- 
tytės per sueigas nėra visai užim
ti, kur jie paliekami kartais patys 
sau, nes vadovas jaučiasi, kad jam 
persunku juos valdyti organizuo- 
toj šeimoj. Tada vadovas paleidžia 
vadžias ir plaukia sau vaikij gyve
nimas kur tinkamas. Čia bus jau 
blogas pataikavimas, kurį negali 
pateisinti jokie, kad ir moderniš- 
kiausi, pedagogikos sumetimai. 
Toks mėgiamų žaidimų klausimo 
sprendimas yra kriminališkas, ir 
reiktų tuoj vyti nuo savęs tas pa
laidumo ir chalatiškumo mintis kad 
auganti mūsų karta nevirstų dy
kaduonių gauja. Kur taip palai- 
džiai vaikai yra palikti žaidimams, 
ten tik auklėtojai yra atsakingi už 
vaikų charakterių trūkumus.

Sunkiausia yra pralaužti pirmas 
ledas, taip ir kovoje su tariamai 
mėgiamais žaidimais pradžia tėra 
sunki, kol vaikai pajunta vadovo- 
ės nepalaužiamą gerą ir malonų 
jiems nusistatymą. Man visada pa
dėjo ir padeda palenkti vaikus sau. 
drausmei ir susiklausymui ritmas. 
Tam reikalui aš vartoju tamburi
ną, bubnelį, be kurio aš visai ne-
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galiu apsieiti nei gimnastikoje, nei 
žaidimuose. Šituo instrumentu gali
ma groti nuostabias melodijas, pra
dedant primityvių tautų paprastu
mais ir baigiant ,,operų“ arijomis 
Tam tik tereikia, kad mokytojas 
dar panaudotų savo balsą. Ir štai 
mes su skautais, kol jie nėra susi
klausę ir nori azartiškų žaidimų, 
žaidžiame tik ritmiškus žaidimus, 
kur ritmas palengvina judesį ir 
kartu verčia organizuotai veikti. 
Mūsų žaidžiami ritmiški žaidimai 
yra savotiški, mūsų pačių prasi
manyti. Sakysim, aš žinau, kad tos 
skilties skautai mielai gaudo vie
nas kitą. Štai ritmiško žaidimo 
motyvas.

Vaikai eina ratu, aš keičiu ritmą, ir 
tuo įnešu įvairumo. Paskum suduodu į 
tamburiną smarkiau — skautai stengia
si kuogreičiausiai kur nors atsisėsti (ant 
grindų ir ant žemės negalima). Paskum 
vėl imu vienodai barškinti į bubnelį. — 
skautai vėl eidami stoja į ratelį. Kada 
jau be didelio triukšmo išsiskirsto ir su
stoja, aš statau vieną skautą į rato vi
durį, kuris turi pagauti sau vietininką. 
Pradžioje jis gaudo tik tada, kai skautai 
iš ratelio bėga sėstis, vėliau, jeigu jam 
nepasiseka iš karto pagauti, skautai ga
li perbėgti iš vienos vietos į kitą, kol 
jam pavyks pagauti. Kai tik yra pa
gautas vietininkas, tuoj imu barškinti į 
bubiną ir skautai eina į ratą (ūgis nebe
svarbu — svarbu greit ir be trūkšmo ei
nant sustoti).

Arba vėl — štai vienos kurios 
grupės skautai nemoka prasilenk
ti — visi iškarto grūdasi į duris, 
berniukai nemandagūs su mergai
tėmis. Čia vėl naujas žaidimo mo
tyvas.

Berniukus sustatome vienam kamba
rio gale, mergaites antram. Pagal tam
burino „muziką“ vaikai eina vieni prieš 
kitus ir turi, prasilenkdami, linkterėti 
ir pasikeisti vietomis. Jeigu tą patį da
ryti skaičiuojant žodžiu ir tai monoto
niškai lygiai, tai vaikai nuobodžiaus. 
Tamburino keičiamas (ėjimo, bėgimo, šuo
lių) ritmas sugyvina paprastus veiksmus 
ir pasiekia jūsų pastatytą tikslą.

Kada skautai yra paklusnūs rit
mui, jie darosi' paklusnesni ir jūsų 
žodžiams, kurių turi būti kuo ma
žiausia.

Žinoma, nusakyti kelią, kuriuo 
galima pereiti prie sistematizuoto 
žaidimo, kada skautai be kvadra
to nieko nepripažįsta, yra sunku, 
nes čia šablonas maža ką padeda. 
Bet, jeigu tas kelias yra tikras, tai 

Kas pirmas pakels obuolį? *

per kelius mėnesius skautai ims 
skonėtis ir paprastais įdomiais žai
dimais. Tada jie gana teisingai at
sakys į klausimą, kurie žaidimai 
yra jų mėgstami.

Štai puikus lavinimasis vyresnėms skautėms. Tai graikų klasiškasis ieties metimas. Ir 
įsigyti šį įrankį nėra sunku (mergaičių juniorų ietis galima gauti už 15 — 20 litų). Me
sti reikia ir dešine ir kaire ranka lygiai. Bet skautės turi būti atsargios, kad mesdamos 
nepataikytų į stovintį ar praeinantį. Taip dažnai pasitaiko, ypač kada nėra tvarkos: vie
ni meta, kiti bėga pasiimti ir iš antros pusės grąžina ietį .. Sportas reikalauja drausmės, 
sutarimo, vieningumo. Kur to nėra, sportuojantieji pasidaro invalidai, niekam netikę 

žmonės.

Patirti, kurie žaidimai skautams 
geriausiai patinka, galima dvejopu 
būdu. Gerai tvarkomoje vaikų 
aikštelėje žaidimų vedėjas re
gistruoja, kuris žaidimas kada žais
tas. Sezono gale, suvedus žinias, 
galima pasakyti kuris žaidimas 
kiek kartų žaistas. Iš tos statisti
kos darosi visai aišku, kuriuos žai
dimus vaikai labiausiai mėgsta. 
Tai yra pirmas būdas. Antras tik
rinimo būdas yra paprastesnis. Se
zono gale jūs išskiriate vaikus pa
gal amžių, sakysim 6, 7 metų vai
kus į vieną grupę, 8, 9, 10 metu 
vaikus į antrą grupę, 11 — 12 me
tų vaikus į trečią grupę. Ir dabar 
kiekvieną grupę skyrium klausia
te — kam patinka tas ar kitas žai
dimas — tegul pakelia ranką.

9 — 10 metų vaikai pasisakė 
man labiausiai mėgstą: Burtinin
ką (iš 15 vaikų 14), už tą patį žai
dimą pasisakė 11 metų vaikai (iš 
30—27) ir 12 metų vaikai (iš 43— 
37), vadinas, iš bendro skaičiaus 
88 vaikų noriai šitą žaidimą žai
džia 78. Burtininko žaidimas yra 
paprastas, vadinamas kolektyviš

kas, bet jis turi gyvumo, paslanku
mo ir rizikos bei heroizmo pažy
mių. Šitas žaidimas galima įvairin
ti ir iš jo lengva pereiti į kitus su
dėtingesnius žaidimus, kurie taip 

pat vaikam patinka, kaip, pav., 
,,diena ir naktis“.

Burtininką taip žaidžiame. Kada skau
tai ateina su vadovu į aikštelę, vadovas 
meta į tolį 3 sviedinius ar 3 vėliavėles. 
Kas tuos daiktus atneša, tie yra burti
ninkai. Jie bėga į vieną aikštės siaures
nį galą, ten nubrėžia liniją. Visi kiti žai
dėjai eina į kitą aikštės galą, kur susto
ja į eilę. Pryšaky eilės taip pat reikia 
nubrėžti liniją. Aikštės šonai (ribos) pa
žymimos vėliavėlėmis. Pagal vadovo 
duotą ženklą (švilpuku) burtininkai klau
sia — ar bijote mūsų? Visi, žinoma, at
sako ne. Tada burtininkai pasileidžia 
bėgti į antrą aikštės galą, o iš ten, visi 
kiti neria į burtininkų galą, nes vieni ir 
kiti turi pasikeisti vietomis. Pakeliui 
burtininkai paliečia ranka bėgančius žai
dėjus. Paliestieji virsta burtininkų pa
dėjėjais ir stoja vidury eilės į eilę, kur 
susiima rankomis ir turi praleisti bė
gančius žaidėjus. Taip burtininkai ir likę 
žaidėjai keičiasi vietomis, kol neliks vi
sai nepagautų arba liks tik keli, arba 
pagaliau, kol išeis žaidimui paskirtas lai
kas. Kas išbėgs iš aikštės ribų — pa
gautas, nors ir nebus paliestas. Žaidimas 
vargina, bet ir duoda progos pasilsėti, ka
da paliesti žaidėjai stovi eile vidury 
aikštės vadinamam tinkle. Eilę galima 
pakeisti rateliais, dviem eilėm.

Šitą žaidimą žaidžiant pradžioje 
esti nesusipratimų iš to, kad tink
le stovį ima pavydėti vikresnie
siems — ką, girdi, mes stovime, o 
jie laksto. Tada šitą žaidimą kurį 
laiką galima pertvarkyti taip:

Visi skautai sustoja toj pat aikštėj į 
vieną eilę. Dairytis atgal negalima, ran
kas reikia laikyti už nugaros. Vadovas, 
kitiems skautams nematant ir nejaučiant, 
įduoda kuriam žiužį arba minkštą dir
žą be sagties. Įdavęs žiužį vadovas su
šunka — žiužis dega! Visi pasileidžia 
bėgti į antrą aikštės galą. Turįs diržą 
šveičia juo per minkštas vietas. Kada 
skautai tvarkingai sustoja eilėje, vėl 
žiužis kam įduodamas. Gali būt ir keli 
žiužiai.
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Šalia „burtininko“ tokio pat pa
sisekimo vaikų tarpe turi žaidimas 
„antras arba trečias bėga arba ve
ja“, kuris lygiai įdomus ir prieina
mas visiem. 9 — 10 metų vaikai 
iš 15 pasisakė, kad šitą žaidimą 
mėgsta 12; 11 metų vaikai iš 30 
pasisakė už 22, 12 metų vaikai iš 
43 pasisakė už 39; vadinas, iš 
bendro skaičiaus 88 vaikų noriai 
šitą žaidimą žaidžia 73. Čia reikia 
pridurti, kad „antras ar trečias ve
ja“ tėra prieinamas vyresniems, 
nes čia, šitame žaidime, reikia grei
to susiorientavimo ir susigriebimo.

Dar didesnio pamėgimo rodo 
skautai amžiuje nuo 9 — 12 metų 
žaidimui, kurį jie vadina iš rusų 
kalbos „piatna“: lietuvių tautiškų 
žaidimų tolygių yra su tokiais var
dais: „voverių gaudymas^', „zuikių 
gaudymas“, „kiškiai“. Šito tipo 
žaidimai yra artimi aukščiau mi
nėtiems. 9 — 10 metų skautai — 
iš 15 balsavo už šitą žaidimą 14; 
11 metų — iš 30 — 30; 12 metų 
iš 43 — 39; vadinasi, iš 88 noriai 
žaidžia šitos rūšies žaidimus 83. 
Šitų gaudymo žaidimų yra viso
kiausių. Mūsų tautiški gaudymo 
žaidimai yra aprašyti mano kny
gelėje „Keli tautiški žaidimai“. Čia 
papasakosiu vieną tos rūšies dzū
kišką žaidimą „zuikučiai“.

Ribotoj aikštelėj, jos vidury, užbrėžia- 
mas ratas, — tai dvaras. Žaidėjai išsi
renka poną ir kurtą. Kiti visi zuikiai. 
Žaidimas prasideda tuo, kad ponas sa
kydamas „zuikučiai, zuikučiai, iš dvaro!", 
išvaro zuikius iš dvaro. Dvare palieka 
kurtas su ponu. Po kiek laiko ponas iš
varo kurtą medžioti. Medžiojimo laiką 
nustato vadovas arba ponas. Zuikiai, kur
to rankos paliesti, eina į dvarą. Žaidi
mas baigiamas pono šaukimu: „zuikučiai 
zuikučiai, į dvarą!" Tada zuikiai ir kur
tas kuogreičiausiai bėga į dvarą. Jeigu 
kurtas sugavo daugiau kaip pusę visų 
zuikių, tada jį ponas pagiria. Pradedant 
naują žaidimą kurtu lieka kas pirmiau
sia įlėkė į dvarą, o ponu — kas parbėgo 
paskiausia į dvarą.

(Galas kitam numery).

Pratimai bendrai 
mankštai.

Pirmas pratimas. (Taktas 3/4).
I. 1. Kairė koja įtupstas tiesiai į šalį; 

kairė ranka klubu, dešinė ranka į šalį ir 
žiūrėt į ją. 2 — 3 pauzė (nieko nedaroma).

II. 1. Sukinys ant kairės kojos kulno 
kairėn, dešinė koja pirštais liečia žemę, 
rankos aukštyn ir žiūrėti į jas (dešinę 
ranką keliant aukštyn leisti apatiniu lan
ku). 2 — 3 pauzė.

III. 1. Dešinę koją statyti į šalį (pirš
tais); rankos į šalis lendžiant kryžmais į 
vidų. 2 — 3 pauzė.

IV. 1. Stot ramiai pristatant dešinę 
koją. 2 — 3 pauzė.

Antras pratimas. (Taktas 3/4).
I. 1. Dešinė koja kryžmais prieš kai

rę, rankos į kairę pusę delnais į vidų. 
2 — 3 pauzė.

II. 1. Dešinė koja įtupstas dešinėn; 
rankos į šalis delnai žemyn. 2 — 3 pauzė.

III. 1. Sukinys kairėn paliekant de
šinę koją užpakalyj galais pirštų; rankos

Kada sesutė liepė skaityti...
(Šį škicą skiriy skautiškos dvasios skleidėjoms sesutėms skautėms).

Buvo blanki birželio diena. Kaip 
sunku apie ją rudenį prisiminti!.. 
Tu sėdėjai sode ir mąstei. Prieš 
tave gulėjo atverta knyga, kurios 
mažiukės juodos raidės balo nuo 
saulės ir visas lapas atrodė baltas, 
visai baltas. Aš pasirėmiau į arti- 
miausį medį ir nedrįsau tavęs kliu
dyti, tu tą valandėlę atrodei tokia 
didinga, nepaprasta, o aš buvau 
menkutis, mažas mano šešėlis sken
do didžiulių medžių siluetuose. Su
simąsčiau ir aš. Mano žvilgsnis 
klajojo po baltą knygos lapą, aš 
norėjau perskaityti nors vieną žodį 
iš tos knygos, kuri privertė tave 
susimąstyti. Aplinkui buvo tylu, 
ramu... Tavo plaukų garbanos su
blizgėjo saulės spinduliuose ir tu, 
galvos mostu, liepei man prisiar
tinti. Paklusniai atsisėdau šalia ta
vęs ir dar paklusniau paėmiau tavo 
duodamą knygą.

— Skaityk!
Tavo balsas taip šaltai ir įsak

miai skambėjo. Ėmiau skaityti. Gai
sas kurčiai aidėjo sodo medžių 
viršūnėse, slankiojo jų šakose .. 
Paslapčiomis, pro knygos kraštą, 
žvilgterėdavau į tavo veidą, norė
damas įsitikinti, ar tu nesumanei 
iškrėsti kokį juoką. Bet tavo vei
das buvo toks rimtas, šviesa darė

priekin delnais į vidų (dešinę ranką leist 
apatiniu lanku). 2 — 3 pauzė.

IV. 1. Kojomis nieko; rankos atgal 
delnais į vidų. 2 — 3 pauzė.

V. 1. Dešinė koja galais pirštų prie
kin; rankos irgi priekin. 2 — 3 pauzė.

VI. 1. Dešinė koja galais pirštų į ša
lį; dešinė ranka į šalį delnu žemyn, kai
rė ranka prie peties. 2 — 3 pauzė.

VII. — VI (veiksmą atlikti pašokant).
VIII. 1. Stot ramiai. 2 — 3 pauzė.

Trečias pratimas. (Taktas 3/4).
I. 1. Kaire koja žingsnis priekin, ran

kos aukštyn delnais į vidų. 2 — 3 pauzė.
II. 1. Kojomis nieko; rankos į šalis 

leidžiant kryžmais į vidų. 2 — 3 pauzė.
III. 1. Dešinė koja ištiesta priekin; 

rankos prie krūtinės. 2 — 3 pauzė.
IV. 1. Dešinė koja įtupstas dešinėn, 

dešinė ranka į šalį — aukštyn, kairė 
ranka į šalį — žemyn (deln. žemyn). 2 — 
3 pauzė.

V. 1. Sukinys kairėn (kairė koja tie
si, deš. koja galais pirštų užpakaly); deši
nę ranką priekin — aukštyn, kairę ran
ką atgal (delnai žamyn), 2 — 3 pauzė.

VI. 1. Dešinę koją pristatyti prie kai
rės; kairė ranka priekin — aukštyn, de
šinė ranka atgal (deln. žemyn). 2 — 3 
pauzė.

VII. 1. Kojomis nieko; rankos į šalis 
delnais žemyn. 2 — 3 pauzė.

VIII. 1. Stot ramiai. 2 — 3 pauzė.
Pastaba: Kiekvieną pratimą

daryti keturius kartus. Tą padarius, 
sulig sekančio takto pirmo skaičiaus 
stot laisvai (rankos už nugaros; deši
nę koją žingsnis į šalį, kūno svoris ant 
abiejų kojų lygiai),

(Buč.) 

jį ledinį, rūstų. Tu žiūrėjai kažkur 
į tolį, už sodo, už pievos... „Toks 
jaunuolis turi visada ir visur ma
žiausiai rūpintis savimi, bet viso
mis išgalėmis padėti artimiesiems“... 
Tas eilutes skaitant jaučiau kaip 
mano balsas suvirpėjo, žodžius ta
riau garsiai, nutęsdamas, nelygi
nant besiruošdamas dainuoti.

— Gana, sustok! — nutraukei 
mane.

Padėjau knygą ir įdėmiai ėmiau 
žiūrėti į tave. Tu dar vis mąstei, 
mąstei apie ką tai neaiškaus, ne
apčiuopiamo. Tavo mintys buvo 
laukinės, atėjusios iš rugių lauko, 
iš darželio jurginų, jazminų.

— Ar supratai?
Švelnutis tavo balselis suvirpėjo 

ore. Koks jis buvo malonus! Aš 
nudžiugau, aš vos susilaikiau ne
kvatojęs, jog tu vėl tapai iš ledi
nės nepermaldaujamos karalienės 
linksma Adele.

— Ką ar supratau? — vėjaviškai 
paklausiau tavęs.

Tu suvirpėjai, tavo akys ėmė 
mėtyti žaibus, o veidas apsigaubė 
kažin kokiu pasišlykštėjimu; vienos 
rankos mostu įbrukei man atgal 
knygą ir sušukai:

— Skaityk, skaityk ir nesustok, 
kol nesuprasi!..

Saulė ėmė gaubtis plonučiais de
besėliais. Jos veidas tamsėio ir 
tamsėjo. Skaityti taip buvo sunku, 
bet aš nedrįsau sustoti, kažin ko
kia baimė vertė skaityti, skaityti... 
Galiausiai aš nuvargau, knyga sviro 
iš mano rankų, akyse liejosi, šo
kinėjo išvien lapai, raidės... Aš nu
stojau skaitęs. Tu vėl prabilai, 
balse buvo girdėti ne tai pasigai
lėjimas, ne tai ironiją.

— Pagaliau tau paaiškėjo!
— Taip!—negalvodamas atkirtau.
— Būtent kas?—nerimastavai tu.
— Aš turiu gyventi Dievui, tė

vynei ir artimui!..
Šypsena perbėgo tavo veidą. 

Lengvutė it rūkas tu pakilai ir pa
silenkei ties manimi. O aš mąsčiau 
apie tai, ką buvau knygoje įskaitęs, 
ką buvau tau pakartojęs. Ir kilo 
audra mano krūtinėje, aš degiau 
pykčiu, nepasitenkinimu, kad taip 
vėlai teišgirdau savo gyvenimo ide
alą. Kodėl, na kodėl dar lopšyje 

/motutė negalėjo pasakyti man tų 
trijų žodžių?!.. Medžiai, laukai, sau
lė, viskas sukosi kaituliu. Aš svai
gau... Trys žodžiai degino, plėšė 
mano prigimtį. . Skautiška dvasia 
tą vakarą apsigyveno mano jau
nystėje!..

B aly s Ge nd vii as.
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Skautiški vakarai 
ir šventės.

Dabar, prasidėjus vakarų ir švenčių sezonui, yra 
gerai priminti rengėjams kai kuriuos dalykus, kuriuos 
yra naudinga turėti galvoje ruošiant draugovių va
karus.

Kaip juos organizuoti.
Yra būtina, kad vakaro dieną visi darbai būtų 

aiškiai suskirstyti tarp skilčių ir skiltyse — tarp at
skirų skautų.

Vakaro propaganda.
Visos skiltys bendradarbiauja: pardavinėja bilie 

tus ar išnešioja pakvietimus. Čia galima net pasinau
doti skilčių konkursais ir paskirti kokią nors premi
ją skilčiai, surinkusiai daugiausia pinigų išnešiojant 
pakvietimus.

Išnešioti pakvietimus ir pardavinėti bilietus reikia 
pradėti iš anksto, pavyzdžiui, prieš porą mėnesių iki 
vakaro. Tokiu būdu vakarą galima geriau išrekla
muoti. Į skautų vakarus reikia stengtis kviesti ne 
vien visuomenę, bet ir savo mokyklos draugus ne- 
skautus. Tai gali būti gera propaganda, kuri leidžia 
dažnai patraukti naujų kandidatų į skautus.

Skilčių pasirodymas.
Skautiškoji tradicija reikalauja, kad kiekviena 

skiltis publikai ir tėvams pasirodytų vakaro pro
gramoje.

Tai duos daug medžiagos skilties sueigoms. Iš 
pradžių skiltis nutaria, ką pastatyti, paskui kiekvienas 
skautas imasi darbo. Bet, svarbiausia, reikia gerai 
pasiruošti.

Yra naudinga pasitarti su draugininku, kuo nors 
iš skautų tėvų ar kuo nors iš pažįstamų ir paprašyti 
jų pagalbos. Nepamirškit, tačiau, kad visą vaidinimą 
skiltis privalo atlikti pati viena.

Skilties „numeris" iki vakaro gali būti laikomas 
paslaptyje nuo kitų skilčių, tačiau jį privalo žinoti 
draugininkas, kad galėtų jį įtraukti į vakaro pro
gramą.

Skilties pasirodymas turėtų užimti bendroje pro
gramoje 5—7 minutes. Bet niekad daugiau kaip 10 
minučių.

Skilčių numeriuose skilties vardas turėtų būti 
kuo plačiausiai panaudojamas. Jeigu jūs galite persi
rengti savo skilties gyvuliais, pašokti originalų šokį, 
paleisti naują dainą, pastatyti piramidę ar t. panaš., 
jūs galit turėti pasisekimo. Bet reikia būti pasiruo- 
Šusiems ir nebijoti repeticijoje atsiklausti vyresnių 
nuomonės.

Kaikuriose draugovėse visų skilčių pasirodymas 
— „numeriai“ turi bendrą, draugovės štabo nustatytą, 
mintį.

Skilčių pasirodymams galėčiau jums duoti ir 
konkretesnių pavyzdžių, tačiau to nepadarysiu. Jūs 
privalote patys išgalvoti ką nors įdomaus ir origi
nalaus.

Programos.*
Reikia nustatyti, kam pavesti paišyti progra

mas ir kiek jų reikia paruošti (paprastai rei
kia skaityti vieną programą dviems žiūrovams). 
Programos privalo būti labai rūpestingai ir švariai 
atliktos. Taip pat jų teksto kalba privalo būti tai
syklinga ir aiškus raštas. Pradėti ruošti programas 
irgi reikia iš anksto, o ne 5—6 dienas prieš vakarą.

Salės papuošimas.
Salę, kurioje yra daromas skautų vakaras, reikia 

skautiškai paruošti Sienose iškabinti draugovės vė
liavą, skilčių gaireles, skilčių siluetus, lenteles su 
skautų įstatais ir įžodžiu ir panaš. Skautiško va
karo salė privalo aiškiai skirtis nuo visų kitų vaka
rų salių. Jei galite gauti egliašakių, jų girliandomis 
galima gražiai dekoruoti sienas ir sceną. Bendrai, 
salės dekoracijoje parodykit kiek galit daugiau savo 
iniciatyvos ir skautiško skonio.

Skautų uniforma.
Aišku, skautų uniforma vakaro dieną privalo 

būti kuo tvarkingiausia Plaukai gerai sušukuoti, 
nuogi keliai švarūs, taip pat — rankos ir nagai (au
sys irgi), kaklaryšiai išprosavoti ir gražiai sulenkti 
(užpakalyje lygus trikampis), kelnės su aiškia raukšle, 
švilpuko virvutė, visi ženklai savo vietose, tvarkingi 
ir švarūs. Neleiskit skautų pusiau skautiškai, pusiau 
civiliškai apsirengusių!

Biauraus įspūdžio gaunama šventėje, kurioje tie, 
kurie priiminėja svečius, yra apsileidę ir netvarkingi. 
Taigi, daugiau dėmesio į savo uniformą!

Svečių sodinimas.
Nėra nieko blogesnio kaip vakarai, kur svetys 

įėjęs į salę nežino kur jam atsisėsti, kur pasidėti. 
Kiekvienas į vakarą atėjęs svetys turi būti nuvestas 
ir pasodintas tinkamoje vietoje. Tam reikalui reikia 
paskirti kelius skautus, kurie turėtų kokį nors spe
cialų ženklą—rozetę, pavyzdžiui; įeinančius į va
karą svečius jie nuvestų į jiems skirtas vietas. Kiti 
skautai, net ir vadai, neprivalėtų į jų darbą kištis. 
Tai įneštų tik netvarkos. Kiekvienas teturi savo 
darbą.

Programų pardavinėjimas.
Jeigu draugovėje yra vilkiukų, tai geriausiai, kad 

jie pardavinėtų programas. Paprastai publika jiems 
atsako mažiau negu vyresniems. Priešingu gi atsiti
kimu tam darbui privalo būti paskirti keli skautai.

Geriausias momentas svečiui pasiūlyti pirkti pro
gramą yra tuoj po to, kai jis atsisėdo į savo vietą. 
Programos pardavėjai tuo laiku neprivalėtų snausti.

Negražu yra perdaug prikibti prie svečio, neno
rinčio pirkti programos. Mandagu yra neprašyti dau
giau dviejų sykių, bet šiuo atveju gerai duoti ženklą 
kitam programų pardavėjui, kad jis savo eile pamė
gintų laimės.

Programų kainos gali būti įvairios, tai pareina 
nuo paties vakaro. Geriausia yra nenustatinėti tiksliai 
programų kainos, bet nustatyti tik „kainą minimumą" 
ar 2 lit. Tai leidžia pasireikšti didesniam ar ma
žesniam dosnumui. Nepamirškit visada labai man
dagiai padėkoti.

Bufetas.
Šią sritį geriau pavesti skautėms. Bet reikia 

joms paskirti 3-4 skautus pagalbai indams plauti, 
stalams sustatyti ir panaš. Tokiu būdu skautės 
didesniu noru apsiims dirbti.

Užkulisės.
Paprastai salėse, kur yra daromi skautiški vaka

rai, kulisės yra prastos. Nieko nepadarysi, reikia 
naudotis tuo, ką turime.

Užkulisėse privalo viešpatauti kuo didžiausia 
tvarka Tyla yra būtina Tiems, kurie nevaidina, 
nėra ko veikti dekoracijų tarpe, ten jų negalima 
leisti. Vienas skiltininkas yra paskirtas palaikyti tvar
ką užkulisėse ir negailestingai varyti iš ten visą ne
reikalingą elementą.
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Minios nuotaika ir skautai.
Šio straipsnelio mintys kad ir ne naujos, ta

čiau mūsų skautams dar labai įsidėmėtinos. Kiek
vienu atveju ypatingo dėmesio turėtume kreipti į 
tikrojo ritieriškumo auklėjimą.

Mėgstu nueiti į geležinkelio stotį pažiūrėti ateinančių ir 
išeinančių traukinių Jei tų judančių galingų geležinių milžinų 
nesektų su dideliu susidomėjimu ir nervingumu šimtai akių, 
jei į jų krustelėjimą nereaguotų šimtai rankų ir kojų, man, iš 
prigimties menkam plieno gerbėjui, aišku, tas traukinių judė
jimas butų nei kiek neįdomus. Mane domina tie šimtai susi
domėjusių akių ir šimtai nervingai reaguojančių į kiekvieną 
traukinio krustelėjimą kojų ir rankų...

— Nervingų...
— Kodėl?..
— Štai...
Perone šimtai žmonių: vyrų ir moterų, senų ir jaunų, 

pusamžių ir kitokių. Visų rankose didesnis ar mažesnis pakie- 
tėlis. Visi laukia atvykstančio traukinio—išvažiuoja. Giminių 
ar pažįstamų palydėti maloniai, bet kartu ir nekantria1, šne
kasi Retas kuris vienas, niekeno nepalydėtas vaikštinėja ir 
nevienodu ritmingumu žvilgteri į tą pusę, iš kurios tu i ateiti 
traukinys.

— Prašau toliau nuo bėgių, traukinys ateina! — perspėja 
žandaras.

Žmonės grūdasi prie bėgių.
— Prašau toliau!...
O jie vis grūdasi...
Traukinys sustoja. Masinė spūstis į vagonus. Visi iš kar

to! Klegesys. Trukšmas. Susikimšimas ir spūstis su išeinan
čiais iš vagonų tarpduryse. Įniršis. Stačiai, grumtynės!

— Delko? Dėlko? — Kiaušiu savęs.
Ar dėlto skuba, kad bijo pasivėluoti? Visai ne. Ju< trau

kinys stotyje užtektinai ilgai stovi. Stovi tiek, kad suspėtų į 
jį patekti visi keleiviai.

Gal bijo netekti vagone vietos?
Gal ir taip. Bet ar tas turi pateisinti smurtišką veržimąsi? 

— Jokiu būdu ne! Jei tuo atveju šį smurtą pateisinti, tai va
gone patogiąsias sėdėti vietas užimtų tik fiziniai galingesnieji, 
o silpnesniesiems prisieitų stovėti. Tai būtų žiauru ir negailes
tinga. Tačiau, jei fiziniai galingesnis, pastebėjęs stovintį s Ip- 
nesnį, užleistų jam savo „iškovotą“ vietą, kiltų klausimas: ar 
vertėjo grumtis ir eikvoti energiją, jeigu dabar šitąja vieta ne- 

bepasinaudoji? Stovėti vietos niekumetj netrūksta- Pagaliau, ir 
sėdimų vietų beveik visumet užtenka. Tai galų gale ar ne vis- 
tiek: ar vėliau ar anksčiau atsisėsi?—vistiek.

Tai dėl kokios priežasties įvyksta susikimšimas?
Dėlto taip įvyksta, kad tuo momentu žmogus nieko ne

pagalvoja, tik persiima bendra skubėjimo nuotaika. Tuo mo
mentu jis nedžentelmenas, niekam pirmenybių nepripažįstąs. 
Tik vėliau vagone atsipeiki ir, jei yra reikalas, savo negar
bingai užkovotą vietą užleidžia moteriai ar šiaip silpnesniam.

Jei šitaip, tai jau geriau būti džentelmenu iš pat pra
džių. Ypač džentelmenais turėtų būti mūsų jaunuoliai. Jie tu
rėtų parodyti šaltą protą, susivaljymą ir korektiškumą.

Deja, sekdamas mūsų jaunuolius aš pastebėjau, kad mi
nimų antitoksinų visai jie neturi arba kad dalis ir turi, tai jau 
labai maža. Jie daug daugiau paklusnūs minios nuotaikai, 
lengviau užsikrečią, negu suaugę žmonės.

O kaip tokiuose atsitikimuose elgiasi mūsų skautai?
Drįsiu pasakyti, kad kaikuriose vietose beveik nė kiek 

netobuliau. Nė kiek. Turėtų gi būti kitaip.
Skaute, jei esi vienas, atsimink, kaip tu turi elgtis. Skau

tai, jei vyksite mažesne ar didesne gruoe, laukite traukinio 
visumet rikiuotoje eilėje, organizuotai. Iš lengvo lipkite į va
goną. Bus greičiau, tvarkingiau ir džentelmenišk:au. Išsiskirkite 
iš minios rimtumu ir taktingumu.

Skautas mandagus ir rnieriškas.
Būtų galima tas pats pasakyti ir padaryti išvedžiojimus 

apie minios nuotaiką einant iš teatro, po paskaitos išeinant 
iš salės, susigrūdime prie nelaimingo įvykio, gaisro metu, de
monstracijose ir t. t. Ypač pavojinga ir lab i daug nuos
tolių bei nelaimių pridaro minia, kuomet ją pagauna bendras 
išgąstis, pyktis ar p., panika vad namas

Jeigu žmonių pilname teatre kiltų gaisras, tai visus pa
gautų staigi baimė. Visų galvose staiga kiltų mintis—-gelbėtis! 
Tos minties pagauti, to gyvybės apsaugos instinkto sujaudinti, 
aiškus daiktas, visi pultų į duris ir jas užkimštų.

Pagalvok, skaute, ką tu darytum.
Skautas susivaldo ir nenustoja vilties.
Kasdieniniame moksleivių gyvenime rasime daug smulkių 

įvykių, kuriuose viešpatauja mr ios nuotaika ir kurie taktiš
kumu nepasižymi. Tuose įvykiuose dažnai savigarbos ir takto 
nustoja to visai nepajusdami ir skautai.

Už tat skaute, jei nori būti naudingas visuomenei ir sau, 
pratinkis iš pat pradžių nepasiduoti minios nuotaikai ma
žuose dalykuose; minios nuotaikos pasireiškimą visuomet 
pastebėk ir kritiškai neįvertinęs nepersiimk.

Augustas Žagaraitis.

Persirengimams reikia numatyti dvi atskiras vie
tas — berniukams ir mergaitėms. Geriau, jei tai yra 
kiek toliau nuo scenos, kad apsirengiančių balsai ne
prieitų scenos.

Skautams pasiruošti (apsirengti) vaidinimui reikia 
duoti bent 20 minučių. Geriau būti gatavais 10 mi
nučių anksčiau negu liepti publikai laukti. Visur 
skautai privalo būti punktualūs.

Jokia netvarka negali būti toleruojama tarp ku- 
lisių vaidinimo metu.

Kiekvieno akto baldai, įvairus pagelbinis inven
torius ir panas, privalo būti tvarkingai sudėti atski
rose vietose. Svarbus principas: artistai nesirūpina 
nei dekoracijomis, nei kitais pagelbiniais dalykais, 
visą tai daro mašinistai. Pageidaujama, kad jie bū
tų skautai vyčiai ar parinkti iš vyresniųjų amžium 
skautų. Jie privalo dalyvauti visose artistų repeticijo
se ir tiksliai žinoti, ko kada reikia

Po vaidinimo artistai persirengia ir eina į žiūro
vų salę. Baldai nuimami nuo scenos ir tvarkingai 
sudedami.

Pagelbinis inventorius
Dalykai paskolinti dažniausiai iš skautų šeimų: 

baldai, divonai, indai, paveikslai ir panaš. pareina 
iš įvairiausių namų. Yra pavojaus juos sumaišyti, 
taigi gerai būtų ant kiekvieno daikto pažymėti kieno 
jis ,yra; tokiu būdu nebūtų apsirikimų grąžinant 
daiktus

Artistai su režiserium padaro sąrašą visų reika
lingų vaidinimui daiktų, suskirsto šį sąrašą aktais ir 
jį duoda vyresniam mašinistui, kuris pasistengia iš 
anksto gauti ir sutvarkyti sąraše pažymėtus dalykus.

Kai scenoje eina dekoracijų statymas ar keiti
mas, joje nieks neturėtų mašinistams maišyti, net ir 
artistams tuo laiku nereikia čia kišti savo nosies. 
Darbą prižiūri režiserius ir vyriausias mašinistas.

Po vakaro visi paskolinti daiktai privalo būti 
tuč tuojaus grąžinti jų savininkams.

Uždanga.
Reikalingas asmuo, kuris ją nuleistų ir pakeltų 

savo laiku. Tas asmuo turi gerai žinoti visą progra 
mą ir ją sekti, kad nesivėluotų su uždangos nulei
dimu.

Taip pat šviesa ir jos reguliavimas turėtų būti tam 
paskirtų žmonių žinioje.

Tie, kurie neturi darbo.
Visada yra tokių skautų, kurie „neturi darbo“. 

Geriausiai, kad jie atsisėstų kur nors kampe ir būtų 
vieno vado dispozicijoje kokiam nors „ekstra“ atsi
tikimui. Praktiškai jų pagalba bus visada reikalinga. 
Bet ko reikia vengti, tai tokių skautų, kurie nuolat 
vaikščioja tarp sėdinčios publikos eilių, lipa į sceną, 
grįžta atgal, stumdosi visur, kur nereikia. Tokie 
skautai daro nepaprastai blogą įspūdį.
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Kapas.
(Vėlinių dienai).

Ne amžius gyvensim. Ateis laikas, sa
kysim sudiev vargų ir džiaugsmų moti
nai žemei ir iškeliausim iš čia nesugrįž
tamu keliu. Šiurpus varpo gaudesys ir 
žvangėjimas amžinosios pilies geležinių 
vartų, primins paskutinį kartą, kad mes 
gyvenom. Šaltoji velėna pridengs mus 
amžinajam poilsiui. Suvaitos ties supiltu 
kapų kartu su ošiančiais klevais mūsų 
troškimai ir puls ant kapo palaužtais 
sparnais. Sugrįš paskutinės mintys, baigę 
savo didžias keliones. Tada bus baigtas 
mūsų kelias. Nebespręsim klausimų: iš 
kur atėjom? Kam gyvenom? Kur išei
sim? Jie bus jau išspręsti.

Liūdnumas klostosi ties kapais. Šian
dien, rodos, liūdniau šlama rudens ap
nuogintos medžių šakos. Tūkstančiai žva
kių nušviečia liūdnus kapų pavėsius. Tai 
vėlinių vakaras. Vakaras, kada gyvieji 
visa siela atsiduoda maldai už mirusius, 
kada geriau prisimena gyvenimo pabai
gos slenkstį. Juk dažnai tarp gyvenimo 
sūkurių daugumas retai prisimena tą vieš
nią, kurios nieks nelaukia, bet ji visus 
aplanko.

Ir aš šiandieną, palikęs saulėtą šyp
seną džiaugsmų kryžkelėj, atėjau purvi
nu keliu į kapus. Sustojau ties kapu, pa
žvelgiau į jį puošiantį paminklą, sudėjau 
rankas vilties kryžium ir maldos mintimi 
pasveikinau savo mirusį brolį — skautą.

„Mano gyvenimo kelias buvo trum
pas, bet jį puošė skautiškos meilės gėlė 
ir aš buvau laimingas“, — tai jo paskuti
niai žodžiai prieš mirtį. Jų užmiršti ne
galiu. Jis juos pasakė su tokiu ramumu, 
kurį retas gali turėti tą valandą, kada 
merkiasi blakstienos amžinajam miegui, 
kada prieš akis stovi gyvenimo klaidos, 
kada už kelių minučių bus peržengtas, 
daugiausiai siaubo sukeliąs, gyvenimo 
slenkstis. Jis buvo paprastas, tylus, skau
tiškos šeimos narys, bet jo gyvenimo ta
kas ir maži neužmirštami kasdieniniai 
darbeliai, kiekvieną kartą išpildyti su di
džiausiu malonumu, atvedė mane prie jo 
kapo, kuris supiltas prieš ketvertą metų. 
Aš atėjau nusilenkti tam žmogui, su ku
riuo ėjom vienų siekimų keliu, kurio at
minimas tebėra gyvas mano sieloj. Jis 
mane, jo vada, savo darbais ne kartą 
mokė didžių dalykų. Jo siekimas buvo: 
viską darbu nugalėti ir išpildyti savo pa
reigas. Tuščių pramogų, neribotų teisių 
ir išsvajotų laisvių jis nemėgo ir neieš
kojo. Daugumas šiandien iš mūsų ieško 
triukšmingiausių pramogų, stengiasi iško
voti beribių teisių, ieško kažkokio nie
kam nežinomo laisvo gyvenimo. Jie už
miršta savo pareigas, jiems darbas atro
do nesuderinamas su jų norais, su jų sie
kimais. Jie nesupranta, kad teisės pro
porcingai dalomos pareigoms ir darbui.

Tą auksinę gyvenimo sukurtą mintį 
vykdė tas mano buvęs skautas, kurio ka
pą su meile šiandien lankau. Jis man 
brangus ir neužmirštamas.

Kiekvienas mūsų turi panašų gal ne 
vieną kapą, tad nors vieną kartą metuo
se užžiebkim ant jų skaisčią žvakutę ir 
pagyvenkim nors valandėlę su mirusiųjų 
kilniais siekimais. Neliūdėkim prie kapo, 
bet pamąstykim, prisiminkim mirusiųjų 
dorybes ir nors vieną iš jų įvykdykime 
savo sieloje. Juk kiekvienas žmogus turi 
ir turėjo blogų, smerktinų ydų ir gražių, 
sektinų dorybių. Ne vien ašaromis gailė- 
kime mirusiųjų, ne vien gėlėmis ir pa
minklais puoškime jų kapus, bet būkime 
vienminčiais jų kilnių troškimų.

M t. Ilgesys.
L- _
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reikalai
Turime patyrimo laipsnių programas, 

kur įeina sanitarijos ir pirmosios pagal
bos dalykai. Turime sanitaro ir higienin- 
ko specialybių programas. Vadinasi, sa
nitarijos ir pirmosios pagalbos dalykai 
skautams yra privalomi.

Tačiau atsitikus kokiam nors nelai
mingam įvykiui pasitaiko, kad skautai 
nesugeba pagelbėti. Nesugebėjimo yra 
dvi priežastys: 1) stoka praktiškų žinių 
ir patyrimo ir 2) neturėjimas su savimi 
reikalingiausių pirmąjai pagalbai dalykų.

Šių dviejų kliūčių išvengti yra la
bai nesunku. Tik reikia noro. Apie pir
mąją pagalbą literatūros turime mūsų 
kalba. Užtenka paminėti: Dr. Žemgu
lio — Pirmoji pagalba nelaimingais atsi
tikimais, naudojantis šaulių sanitariniu 
krepšiu, Dr. E s m a r k o — Pirmoji pa
galba. Be to, higienos vadovėliuose ir kit.

Bet pirmosios pagalbos mokymasis 
turi būti surištas su praktika. Kiekvienas 
vienetas ir vieneto vadas turi įeiti į 
kontaktą su gydytoju ar felčeriumi, ku
ris sutiktų skautus išmokyti praktiško
sios sanitarijos, leistų skautams daly
vauti žiūrovais ir pagelbininkais perri
šant sužeistus, juos slaugant ir t. t.

Antras dalykas, tai reikalingi pirmajai 
pagalbai dalykai. Juos paskirstyčiau į 
tris rūšis: 1) visiems skautams privalo
mus, 2) skautams sanitarams privalomus 
ir 3) visam vienetui privalomus.

Kiekvienas skautas pirmosios pagal
bos tikslams visada su savimi turėtų tu
rėti: 1) 1 gab. binto 6 cm. pločio, 2) 
kraują sulaikančios vatos ir 3) mažą bu
teliuką amoniako — apalpusiems gai
vinti. Visa tai kainotų apie 1,5 lito. Tuos 
daiktus geriausia nešioti kokioje nors 
skardinėje dėžutėje. Jei paimti truputį 
didesnę dėžutę, pav., nuo Pastila-Walda, 

Skautai visada žino, kas daryti nelaimingam atsitikimui įvykus.

tai joje dar galėtų tilpti ir mažytis jodo 
buteliukas. Vadinasi, skauto vaistinėlė 
dar puse lito paturtėtų. 0 jau su šitais

• < • • • vaistais skautas aiškiai įrodytų savoi n II 11 fl I I ii I n I apčiuopiamą naudą teikdamas pirmąją
U U II11 U 1 III i U ’pagalbą. Būtų labai gražu, kad mūsų

kiekvienas skautas, vietoje kitų žmonių 
nešiojamos papirosinės dėžutės, nešiotų 

• tokią sanitarinę dėžutę.
Antras tipas — tai sanitaro specia

lybės skautams. Manyčiau, kad geriau
siai būtų sanitaro specialybė duoti skau-
tui tik tada, kai jis greta tinkamo žino
jimo ir sugebėjimo dar įsigys kišeninę 
vaistinėlę. Išsirašant tokią vaistinėlę iš 
užsienio, pav., Vokietijos, kaštuotų apie 
10 — 15 litų. Tokioje kišeninėje vaisti
nėlėje yra viskas, su kuo galima būtų su
teikti pagalbą įvairiais nelaimingais at
sitikimais. Žinoma, galima tokią vaisti
nėlę įsitaisyti ir pačiam. Atseitų pigiau.

Pagaliau, trečias tipas, tai atskirų 
vienetų vaistinėlės. Apie jas jau buvo 
rašyta ankstyvesniuose „Skautų Aido“ 
numeriuose.

Aišku, šitam darbe dirva yra labai 
plati. Mums dar daug pastangų ir darbo 
reikės įdėti, kol pasieksime tokio laips
nio sanitariniam darbe, kokį yra pasiekę 
kitų kraštų skautai. Ten, pav., Austrijo
je, skautai nebepasitenkina kišeninėm 
vaistinėlėm, jų sanitarinė tarnyba eina 
sanitariniuose autobusuose, moderniš
kiausiomis mašinomis. Jie stoja į darbą 
su gaisrininkais, dirbdami jiems paves
toje pirmosios pagalbos srity. Mačiau, 
kaip puikiai jauni skautai — sanitarai, 
(visa draugovė) atliko jiems pavestą už
davinį — išnešimą iš nelaimingo atsiti
kimo vietos sužeistųjų. Veikia taip at
sargiai, o drauge ir taip drąsiai, lyg ge
riausi tos srities specialistai.

Kiek daug galėtume padaryti naudos, 
būdami praktiški pirmosios pagalbos tei
kėjai, mūsų visuomenei ir visam mūsų 
kraštui. Mes dar aiškiau įrodytumėm tą 
didelę skautijos reikšmę visuomenės gy
venime ir pati visuomenė mums grei
čiau pripažintų plačiau pilietines teises.

Visa tai, mums turi stovėti prieš akis. 
Tai mūsų skautiškojo darbo svarbi 
dirva.

Ir jei pasiryšim — įvykdysim!
Sktn. VI. Kviklys.
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Mokytojų
Musų darbo sąlygos.

įvedus privalomąjį mokymą beveik 
visi 7—14 metų amžiaus vaikai lanko 
pradžios mokyklas. Bet tos pradžios 
mokyklos yra nevienodo didumo ir ne
vienodos padėties. Komplektų skaičiaus 
atžvilgiu yra vieno, dviejų, trijų, keturių 
ir net 10 komplektų mokyklų. Tik vie
nų daugiakomplekčių mokyklų visi kom
plektai esti vienoje vietoje, viename 
daikte, kitų — komplektai išsklaidyti, iš
mėtyti platesniame rajone. Paskutinio
sios mokyklos vienas mokytojas dirba 
su v;enu komplektu vienoje vietoje, 
antras su antru -r- už kokių 3—4 klm. 
kitoje vietoje. Tokios daugiakomplektės 
mokyklos darbo atžvilgiu nieku nesiski
ria nuo vienakomplekčių mokyklų, nes 
dažniausia ir viename ir antrame komp
lekte esti po 3 ar net 4 skyrius. Dėl 
per didelio mokyklos rajono vaikų pasi
skirstyti skyriais negalima.

Čia dažnai kyla klausimas: kaip 
tvarkyti vilkiukų gaujeles ir paukštyčių 
būrelius vienakomplektėse ir daugia- 
komplektėse mokyklose?

Kaip jau pačioje pradžioje matėme, 
darbo atžvilgiu mūsų pradžios mokyklos 
yra dviejų rūšių: vienos, kur dirba vie
nas mokytojas su keliais skyriais ir 
antros, kur daugiakomplektės mokyklos 
visi komplektai yra vienoje, vietoje ir 
kiekvienas tos mokyklos mokytojas te
dirba tik su 1 skyrių. Tai yra dvi sąly
gos, kurios turi šiokios tokios reikšmės 
mūsų mokytojams, vilkiukų - paukštyčių 
vadovams pradžios mokykloje. Prie šių 
dviejų sąlygų tenka pridurti ir itin reikš
mingą mūsų organizacijos darbui priva
lomojo mokymo vykdymo instrukcijos 
nustatytą tvarką, t. y.: kaip derinti orga
nizacijos darbas prie vasaros ir žiemos 
mokyklos? ,

Apie šias tris sąlygas šiame straipsne
lyje ir pakalbėsime.

Iš viso labai aišku, kad lengviau ir 
sklandžiau dirbti su vienu skyrių, o sun
kiau ir kebliau su keliais skyriais. Prie 
esamų darbų pasiimant dar kokį pašalinį 
darbą, mokytoją verčia pagalvoti vienos 
sąlygos vienaip, kitos — kitaip. Už tat 
apie vienas ir antras sąlygas kalbėsime 
skyrium. Aiškumo dėliai paimsiu vienas 
ir antras sąlygas charakterizuojančius 
pavyzdžius.

I.
Kaip tvarkosi tas mokytojas, kuris 

dirba vienas su 3—4 skyriais?
M o k y k 1 a — vieno komplekto, 4 sky

rių, kaime. Mokyklos rajonas: vaikai 
susirenka iš 5, į vienasėdijas išskirstytų 
kaimų; toliausiai ateina iš už 3^2 klm. 
Susisiekimas — lauko keliukas. Vie
tos žemos, rudenį ir pavasarį užtins
tančios ir dalį_ vaikų izoliuojančios 
nuo mokyklos. Žmonės vidutiniškai pa
siturį ir visuomeniškai pusėtinai išprusę: 
beveik kiekviena šeima gauna po laikraštį.

Mokytoja s —jaunas vyras, ener
gingai dirbąs savo tiesioginį darbą ir 
mėgstąs visuomenišką veikimą. Priklau
sąs valsčiaus jaunimo ir k. visuomeniš
koms organizacijoms. Aktyvus jų narys. 
Dažnai paruošia ir skaito paskaitų, da
lyvauja vakarėlių ir švenčių ruošime, 
nors iki valsčiaus miestelio 7 klm. kelio. 
Kiekvienas sekmadienis ir vienos (o 
kartais net ir dviejų) darbo dienos po
pietė užimti miestelyje. Tačiau jis or
ganizuoja ir veda savo mokykloje vil
kiukų - paukštyčių būrelį.

kampelis.
Darbas — turi 10 paukštyčių ir 10 

vilkiukų, visus II ir III skyrių vaikus. 
Darbo programą sudarė ir pritaikė, ne
išeidamas iš bendrųjų principų ir prisilai
kydamas vilkiukų ir paukštyčių laipsnių 
programų, prie 2 — 3 skyrių mokslo 
programos, ją praturtino (mat, kaimo 
vaikai mėgsta sudėtingesnius, naujesnius 
dalykus) ir du kartu savaitėje daro už
siėmimus kiekvieną po 1 valandą ilgumo, 
Užsiėmimus daro po 5 pamokų, t. y., 
nuo 13 iki 14 vai. Likusias 4 savaitės 
dienas jis padirbėja šeštą valandą (nuo 
13 iki 14 v.) dar su IV skyriaus vaikais, 
juos ruošdamas egzaminams.

Taip tvarkosi šis mokytojas dėl šių 
priežasčių: a) pradžioje pasiima ribotą 
skaičių asmenų, kad būtų lengviau dirbti;
b) ima II ir III skyrių vaikus, kad jie 
yra maždaug vienodesnio išsilavinimo;
c) yra pastovesnis mokyklos elementas 
ir d) neturi mokslo metų pabaigoje 
egzaminų.

II.
Kaip tvarkosi tas mokytojas, kuris 

dirba su 1 skyrių kelių komplektų mo
kykloje?

Mokykla — 5 komplektų mieste
lyje. Miestelyje virš 1000 gyventojų. Di
desnioji gyventojų dalis ūkininkai, kita 
dalis — amatininkai, prasti darbininkai ir 
prekybininkai. Paskutinieji beveik visi 
žydų tautybės. Į mokyklos rajoną įeina 
dar 4 aplinkiniai artimiausi kaimai. To
limiausia rajono vieta 3 klm.

Mokytojai. Moko penki mokyto
jai, moterys ir vyrai. Skautiškuoju veiki
mu susjinteresavęs tik vienas asmuo, 
vyras. Žmogus pusamžis, buvęs savano
ris, su š ima. Aktyvus visuomenininkas, 
dirbąs keliose organizacijose.

Darbas. Organizuoja mokykloje 
vilkiukų gaują ir paukštyčių pulkelį, 
kiekvieną maždaug po 15 asmenų. Ber
niukus suskirstė į du būreliu, o mergai
tes į du lizdeliu. Pradžioje paėmė tik II 
ir III skyrių vaikus ir juos taip sutvar
kė, kad į I-ąjį vilkiukų būrelį ir į l-ąjį 
paukštyčių lizdelį įėjo tik III skyriaus 
vaikai, o į ll-uosius—tik II skyriaus vai
kai. Užsiėmimus daro dų kartu savaitėje. 
Darbo dieną tvarkosi taip pat, kaip aukš-

Skautų iškila.
Ū-cha! Pagal upę
Pulkas skautų bėginėja, 
Trypia, sukas, gaudo vėją, 
Nors visur tamsu senai.
Užu miesto pagal upę 
Iškilauja skautų grupė, 
Dega laužas... Ar matai?
Viens, du — sparčiai žengia 
Aplink laužą visas ratas; 
Ugnyje laimužė matos — 
Tai džiaugsmai jaunų dienų! 
Ir tik drožia ir tik žengia 
Skautai, dirbti pasirengę, 
Auga jėgos milžinų!
Ten už miesto pagal upę 
Tarp banguojančios jaunatvės 
Tiesias skautų džiaugsmo gatvės, 
Žydi gėlės širdyse!
Ū-cha! Pagal upę 
Iškilauja skautų grupė, 
Klesti grožis dainose.

L. Žitkevičius. 

čiau minėtas vieno komplekto mokyklds 
mokytojas, o dažnai stengiasi padaryti 
sueigą ir šventomis dienomis. Pastebėjo, 
kad šventą dieną suėję vaikai energin- 
gesni, jautresni, ne tokie, kaip jau po 5 
pamokų. Šventos dienos užsiėmimai vi
suomet labiau nusisekę. Užtat ir vilkiu- 
kai-paukštytės visuomet laukia šventadie
nio užsiėmimų ir mokytojas stengiasi iš- 
talpinti tam reikalui valandą laiko. Gy
venančiam miestelyje tas padaryti ne- 
sunku. Be to dar, šventadienio užsiėmimų 
proga vilkiukai jr paukštytės pratinasi 
punktualumo: žiūri, kad neateitų per 
anksti ir kad nepavėluotų.

Jeigu jau vienam mokytojui, dirban
čiam daugiakomplektėje mokykloje tik 
su vienu skyrių, lengviau tvarkytis ir 
vesti vilkiukų-paukštyčių būrelius, kaip 
mokytojui, dirbančiam 1 komplekto mo
kykloje su 3 ar net 4 skyriais, tai ką 
bekalbėti, jei daugiakomplektėje mokyk
loje susiinteiesuoja ir ima organizuoti 
vilkiukus ir paukštytes keli mokytojai.

III.
Kaip derinti organizacijos darbą 

prie vasaros ir žiemos mokyklos?
Privalomąjį mokymą įvedus, pradžios 

mokyklų mokslo metai suskirstyti į dvi 
dali: į vasaros ir žiemos mokymą. Į 
vasaros mokymo laiką įeina rugsėjo- 
spalių mėnesiai rudenį ir gegužės-bir
želio mėn. pavasarį. Šiuo metu mokyklą \ 
lanko tik I skyriaus vaikai. [ žiemos mo
kyklos mokymo laiką įeina lapkričio- 
balandžio mėnesiai imtinai ir tada jau 
mokosi II, III ir IV skyrių vaikai. Tačiau, 
instrukcija sako, jei mokykloje yra vie
tos, mokytojas gali priimti vasaros mo
kymo metu ir vyresniųjų skyrių arba 
žiemos mokymo metu — 1-ojo skyriaus 
vaikus. Taip esti kaimų ir miestelių pra
džios mokyklose.

Patyriau, kad kaimo mokykloje pa
čioje pradžioje geriau organizuoti tik 
vyresniuosius vaikus, I skyriaus neliesti. 
Kaimo vaikai, atėję pirmą kartą į mo
kyklą (o dabar, vykdant privalomojo mo
kymo įstatymą, jie ateina jauni, visi 7 
metų amžiaus) yra labai naivūs ir per
daug nedrąsūs. Mokyklos tvarka ir visa 
aplinka jiems per svetima, per nauja. 
Įspūdžių begalės! Todėl būtų visai nera
cionalu tas nesusivokiančias būtybes tuo
jau organizuoti į vilkiukų-paukštyčių bū
relius.

Žinoma, būva ir išimčių, į mokyklą 
ateina ir išsilavinusių vaikų, kurie patys 
panori stoti organizacijon. Bet tokių 
pasitaiko labai mažai. Dėlto įkurti vil
kiukų-paukštyčių būrelius patogiausia lap
kričio mėnesį, prasidėjus žiemos mo
kyklai.

Kitaip esti didesniųjų miestų mokyk
lose; kaip Kauno, Šiaulių, Panevėžio. 
Ten vasaros ir žiemos mokymo nėra, 
ten ištisus mokslo metus mokosi visi 
vaikai: vienu metu susirenka, vienu metu 
Išsiskirsto. Mokyklų rajonai, palyginus 
su kaimo mokyklų rajonais, labai maži, 
vaikams į mokyklą lankytis arti. Moky
tojai tedirba tik su vienu skyrių. Sueigas 
galima daryti šiek tiek pailsėjus, po pietų 
pertraukos, pavakarį. Tik patys vaikai 
savo intelektu ir išauklėjimu žymiai ski
riasi nuo kaimo vaikų: su vienais įma- 
nomiau dirbti, su kitais—sunkiau. Tačiau 
tos trys darbo sąlygos, kurias šio straips
nelio pradžioje pasiėmiau panagrinėti, 
miestelėnams mokytojams palankesnės.

Apibūdinę darbo sąlygas vietos ir 
laiko atžvilgiu ir nurodę vieną antrą pa
vyzdį, ateinantį kartą kalbėsime apie psi
chologinį musų krašto vaikų paskirstymą, 
darbo medžiagą ir jos patiekimo budus.

Mok. skautin. K. Palčiauskas.
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Skautai-ės visame pasaulyje.
SKAUTAI BRAZILIJOJE.

Tik po 1914 metų paplito skautystė 
Brazilijoje. Čia yra viena skautų sąjunga 
„Union dos Escoteiros do Brasil“, kuri 
vienija visas krašto smulkesnes skautiš
kas organizacijas. Brazilijos valdžia yra 
padovanojusi jūrų skautams nedidelę 
jachtą. Geriausias laikas stovyklauti 
Brazilijoje yra žiemą. Vasarą čia yra per 
karšta ir tuo laiku stovyklos yra daro
mos tik jūros ar upių pakraščiuose. Ben
dras skautų skaičius Brazilijoje yra 
3500 asm.

PRANCŪZIJA.
Vadų kursai — stovykla.

Prancūzų skautų „Scouts de France“ 
vadų kursus — stovyklą „Chamasande“ 
1931 m. lankė 243 asm. Jie susiskirsto 
šiaip: paruošiamų stovyklos vadų kursus 
lankė 6 asm., skautų instruktorių — 7, 
tuntų vilkiukų instruktorių (moterų) — 
23, vilkiukų vadovių — 110, vilkiukų va
dovų — 20, skautininkų — 49, skautų 
kapelionų — 28. Iš 179 asm., kurie tu
rėjo atitinkamą stažą, 151 buvo po sto
vyklos pripažinti tinkamais instruktoriais 
ir gavo reikalingus diplomus.

„Scouts de France" skaičius š. m. spa
lių mėn. 1 d. yra 33.000. Šios organiza
cijos skautų prieauglis per paskutinius 
10 mėnesių yra 6.000 asm.

ŠVEDŲ „KULLA“ STOVYKLA.
Toji pat stovykla, į kurią plaukė, ta

čiau stovyklos nepasiekė, savo laiku 
„Budys", Lietuvos jūrų skautai, įvyko š. 
m. liepos mėn. 10 — 20 dienomis. Joje 
dalyvavo 4000 švedų skautų ir keli šim
tai svetimtaučių; danų, norvegų, islandų, 
irlandų, vengrų, suomių, prancūzų ir lat
vių.

Švedų skautai, pasirodo, yra labai 
sportiški. Stovykloje buvo duodama daug 
vietos sportui ir atletikai. Dažnai būda
vo įvairių rungtynių, k. t., futbolas ir 
„rogby“.

įdomu, kad musų broliai Švedijos 
stovyklose įsitaiso daug patogiau, kaip

Vadams įsidėmėtina!
Vyriausias Skautų Štabas nutarė leisti 
specialų laikraštį skautų vadams. Lai
kraštis eis kelis kart | metus, jo turi
nys bus pritaikytas skautiškojo darbo 
sezonams. Pirmas numeris išeis 

lapkričio mėnesį. 

Skaute! — įsidėmėk!
Skautiškų reikmenų tiekimo skyrius atidarytas pirmadie

niais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 10—12 vai. 
ir 14—16 vai.

Penktadieniais ir šeštadieniais — 8—10 vai. ir 14—17 vai.
KAINORAŠTIS 2 NR.

1) Spalvotas Baden-Powell‘io portretas — 1 lit.
2) Suomių peilis su makštimi — 7 lit.
3) Peiliukas — 3 lit.
4) Metai, kilpelė diržui (prikabinti peilį ar p., tinka bet 

kokiam diržui) — 50 cnt.
5) Virvutės švilpukams, įvairių spalvų — 1 lit.
6) Dėžutė adatai ir siūlams nešioti, labai skautams-ėms 

patogi — 1 lit.

Be to, žiūrėkit kainoraštį 1 nr. „Skautų Aido" 18 nr.
Galima gauti gatavų kaklaraiščių skautams-ėms ir signa- 

lizuotės vėliavėlių.
Kiekviena draugovė savo vėliavai privalo įsigyti antkotį 

— gražią bronzinę leliją. — Kaina 35 lit.
Rašykit ir pinigus siųskit šiuo adresu: Skautiškų reikmenų 

tiekimo skyriui, Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 2 nr.

mes. Paprasti dalykai pas juos mums 
rodosi liuksusu. Švedai turi dideles sto
ras palapines, kurias dažnai su savim ve
žioti yra sunku ir kurios yra brangios, ta
čiau labai patogios ilgesnėse stovyklose. 
Švedijos skautai irgi turi stovyklose daug 
įvairių katilų, puodų, visokių įrankių, 
kirvių, lopetų ir panaš.

ŠVEICARIJA.
Pirmoje Šveicarijos higienos ir sporto 

parodoje Berne buvo gražiai įrengta ne
didelė pavyzdinė skautų stovykla. Čia 
buvo pastatytos septynios palapinės įvai
rių tipų ir įvairiausi stovyklos įtaisymai;

Spalių 6 d. 
Kaune, Gedi
mino g. 40 a 
atidaryta ori- 
ginali tikrai so
dietiška val

gykla įdomu, kad šios valgyklos 
visas įrengimas, apstatymas, indai 
ir valgiai yra lietuviški. Sudėti 
moliniai, labai skoningi ir įdomūs, 
indai. Iš jų žmogus su padidintu 
apetitu ir valgai. Be to, arbatai, girai 
ar vandeniui gerti vartojami moliniai
taip pat patogūs, puodukai. Net 
duona dedama į specialias molines 
lėkštes. Rūkoriams pap rosų nuorū
koms suberti yra indukai iš molio, 
atrodo' pripilti vandens . ir, rodos, 
plūduriuoja po didelę išsiskėtusią 
žalią varlę Juokinga! Bet labai 
įdomu.

Jei turėčiau pasisakyti dėl valgių 
kokybės, tad galiu pasakyti vieną: 
valgiai švariai pagaminami, švariai 
paduodami, skanūs ir sotūs!...

virtuvė, įrengimai indams sudėti, duobės 
atmatoms ir p. Du skautai nuolat de- 
žuravo prie šios stovyklos ir lankančiai
ją publikai pardavinėjo skautiškas atvi
rutes.
ANGLIJA.

Anglijoje, esant didelei ekonominei 
krizei, krašto skautų vadovybė perspėja 
savo skautus, kad 1932 m. iškilos bei 
ekskursijos į užsienius ir dalyvavimas už
sienių skautų stovyklose bus nepagei
daujamas.

Iki šiol kasmet apie 1 — 10 tūkstan
čių Anglijos skautų išvykdavo ilgesniam 
ar trumpesniam laikui į užsienius. Dabar 
gi patariama jiems stovyklauti tik savo 
krašte ir kviesti pas save kuo daugiau
siai skautų iš kitų kraštų.

5ODIE TIŠKA VA L G YkZa &

* f

KAUNAS, GEDIMINO4os

Valgių sąrašas lietuviškas, mat, ir 
patys valgiai lietuviški, tokie, kokius 
valgė ir valgo lietuvi i.

Galima ne tik pietauti. Valgykla 
atidara nuo ryto iki vakaro. Tad 
galima vis vien kuriuo laiku užeiti 
ir pasisotinti.

Būtų galima rekomenduoti atvyku- 
siems į Kauną vis dėl to apsilankyti 
pirmon lietuviškon valgyklom įdo
mu ir jauku.

Kaip gera, kad nors pamažu 
susiprantam ir pradedam netik 
nesikratyti, bet dar ir branginti kas 
yra lietuviška, kas yra sava.

Kaune, Laisvės ai., yra viena 
lietuviškų, galim sakyti liaudies, 
išdirbinių krautuvė Čia gausi už 
nebrangią kainą gerų audeklų, ypač 
drobinių, juostų, nėrinių, piaustynių 
ir t. t. Tai labai gražu. Kituos
kraštuos kas savo labai branginama. 
Net pačius paprasčiausius dalykus 
aukštinama, giriama ir didžiuojamas. 
Tuo tarpu mes savo tikrai vertingų
dalykų vis dėl to dar nesugebam 
įkainoti.

Na, laikas daro savo. Susipran
tam. Tiesa, šios valgyklos įkūrėja ir 
šeimininkė, kol buvo gimnazijoje 
mokinė, buvo skautė Tai mums 
skautams ypač malonu ...

Padėka.
Marijampolės V. R. J gimnazijos p. 

Direktoriui Pr. Gustaičiui už patalpą 
vakarui,

9 p. L. K. Vytenio pulko Vadui Pulk. 
Jurgaičiui už orkestrą,

p Paketuriui už paruošimą koncerti
nės dalies vakaro programai ir

Visuomenei už aukas ir dalyvavimą 
skaučių vakare š. m. spalių mėn. 17 d, 
maloniai dėkojame.

Marijampolės T. Skaučių Skyriaus 
Komisija vakarui ruošti.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis
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BOKŠTAS.

4. Bokštas, kuris randasi ant c2, turi tik 
šiuos ėjimus: ant b2, d2, e2, f2, g2; jis ne
gali eiti i cl ar c3, nes jis privalo ginti 
savo karalių nuo priešo bokšto g2. Bokš
tas c4 gali eiti j a4, b4, d4, e4, bet ne
gali eiti i 14, nes baltas bokštas e4 per
tveria kelią ir tuomi gina savo karalių. 
Bokštas e4 turi tik du galimus ėjimus: į 
d4 arba i c4; bokštas g2 turi savo val
džioje 12 laukų, būtent: h2, 12, e2, d2, c2, 
gh ŠP, S4. g5, g6, g7, g8.

RIKIS.

5. Šachmatų lentoje yra trys rikiai: ant 
c3, c4 ir 1$; be jų dar trys bokštai: ant 
cl, d2, 17 ir, aišku, du karaliai — kara
liai gi nėra nuimami — ant ai ir g8. Ka
dangi rikiai daro ėjimus diagonale linija, 
tai rikis c3 gali paimti riki 16, ir atvirkš
čiai. Paimti bokštą d2, rikis c3 negali, 
nes jis gina savo karalių nuo rikio 16. 
Rikis c4 gali imti bokštą 17, nes jis nie
kur negali pasitraukti iš savo vietos — 
jis gina savo karalių nuo priešo rikio c4.

Laukai, i kuriuos gali eiti rikiai, yra: 
c3 gali eiti i b2, d4, e5, 16; c4 gali eiti i 
a2, b3, d5, e6, 17, a6, b5, d3, e2, 11; ir 16 
gali eiti i h8, g7, e5, d4, c3, d8, e7, g5 
ir h4.

VALDOVĖ.

Redakcijos laiškai.
B, Gend. Dėkui. Beletristiniai bandy

mai sėkmingi. Dėsime.
St. Čekaniautė. Ačiū, skaitysime.
Aug. Stankevičius. J. J. K. vertimą 

gavome vėlai. Gražus dalykas. Labai 
tvarkingai paruoštas spaudai.

P. Kondratas. Dėkui.
Labutis, Skautiško gyvenimo fotogra

fijos įdomios, dėsime. Originalinių dalykų 
siųsk daugiau.

Vadovas iš Kauno. Vadovų kampely
je galim įvesti klausimų — atsakymų sky
relį. Čia trumpai galėtumėm vadus infor
muoti jiems rūpimais klausimais. Klausk!

Arutis. Skundies, kad prisieina laukti, 
kol redakcija atspausdina rašinius. Mat, 
ne taip lengva. Medžiagos visgi daug pri
siunčiama. Kai kurie dalykėliai ir turi pa
laukti savo eilės. Atsiųstus rankraščius 
atidžiai skaitom ir domimės.

Skaitytojas iš Šiaulių. Skaitytojų pa
geidavimus ir nurodymus mielai įmam dė
mesin. Dėkui. s

Raitis. Piešinius priimame, jei tinkami 
— dedam. „Skautų Aidas" — visų laik
raštis!

Gražulis, O! Sveikas mus apipylei 
malopiais siurprizais. Skaitysime ir dė
sime. Tik pamažu, pagal sezoną. Laukiam 
ir daugiau. Rašyk tik ant vienos lapo pu
sės.

St. Augius. „Nelaisvėje pas kryžiuo
čius" dėsime.

Svajonių Karalaitė. Ačiū, Tamsta uoli 
mūsų bendradarbė!

Neim. „Kimą“ kada nors įdėsime.
J, Švėgžda. Skaitysime. Per vėlai ga

vome. Dėkui.
A. K. Kitame nr. įdėsime kelionės 

įspūdžius po Klaipėdos kraštą (Nėrun- 
gą). Šį kartą nespėta iliustracijoms klišių 
paruošti.

. Undiniui, Specialiai naudingų dalykų 
vandens skautams spausdinsime. Prisidė
kite ir patys.

ros: dvi valdovės, bokštas, rikis ir abu 
karaliai. Juodoji valdovė a4, taip pat ir 
baltoji e4, jungia savyje bokšto ir rikio 
ėjimus ir gali daryti sekančius ėjimus: į 
b4, c4, d4 ir e4, imdama baltą valdovę; į 
b3 ir c3, imdama rikį; į b5, c6, d7 ir į ai, 
a2, a3, a5, a6, a7, a8. Baltoji valdovė e4 
gali eiti tik į e2, e3, e5, e6, e7, e8, nes 
bokštas e8 priverčia valdovę e4 saugoti 
karalių. Jeigu juodo bokšto e8 nebūtų, 
tai valdovė e4 galėtų eiti į h7 ir duoti 
matą juodajam karaliui h8. Bet šitame at
sitikime valdovė e4 privalo paimti bokš
tą e8, arba leisti save paimti.

6. Figūrų padėtys yra parodytos žemiau 
paduotoje diagramoje. Iš jos mes mato
me, kad yra duotos šios šachmatų Hgū-

Knygų lentynėlė.
1. St. Angį i ck i s. Žingsniai prie 

sfinkso. Lyrika. Išleido „Sakalo" b-vė. 
Kaunas, 1931 m. Pusi. 64. Kaina 2 lit.

2. Biržų Gimnazija. Leidinys gimnazi
jos rūmų įkurtuvėms atminti. Biržai, 
1931 m. rugs. m. 13 d. Pusi. 104.

Laimingi šios gimnazijos buvę ir esą 
mokiniai, turį tokį paminėjimą jų Alma 
Mater. Leidinys vispusiškai tobulas. 
Straipsniai, žinios, iliustracijos, vienu žo
džiu, viskas puikiai. Be to, popieris labai 
geras. Įdomu ir skoninga.

3. P. Būtėnas. Lietuvių kalbos ak
centologijos vadovėlis. Mokyklai ir gy
venimui. „Sakalo"*b-vės . leidinys. Kau
nas, 1931 m. Pusi. 216.

4. Fiziškas auklėjimas, nr, 2,' Skiria
mas pedagoginės mankštos, sporto ir 
sveikatos reikalams žurnalas. Spalių m. 
Pusi. 89 — 184. Kaina 2 lit.

5. Kazys Zupka Kecioris. Žu
vėdros Bangose. (Eilės), IšIeidoNJ. Ši- 
linskas. Kaunas, 1931 m. Pusi. 48. Kai
na 1 lit.

6. M. Radzevičiūtė. Pilkosios 
dulkės. Apysaka iš knygnešių gadynės. 
Laisvai išvertė Jurgis Šaltenis. 
„Pažangos" b-vės leidinys. Kaunas, 1931 
m. Pusi. 64. Kaina 30 cnt.

7. S't p. Z o b a r s k a s. Tautiški lie
tuvių papročiai. „Pažangos" b-vės leidi
nys. Kaunas, 1931 m. Pusi. 64. Kaina 30 
centų.

8. „Vairas“, mėnesinis kultūros žurna
las, nr. 10. Spalių mėn. Pusi. 141—274, 
Kaina 5 lit.

9. „Lietuvos Gaisrininkas“. VIII metai.
Tur būt, mažai kas, be pačių ugnia

gesių, žino, kad eina toks laikraštis. O jis 
eina kas mėnesį. Ir pastaruoju laiku tas 
laikraštis darosi toks, kad jis bus įdomus 
paskaityti ir kiekvienam, nes spausdina 
ir beletristikos ir poezijos iš ugniagesy- 
bos srities, o juk tas, drauge su praktiš
komis žiniomis, kurių mums dar toli 
gražu nepakanka, sudaro reikalą tą laik
raštį plačiau skaityti. Reikia, kad „Lie
tuvos Gaisrininkas" būtų tiek pat pas 
mus žinomas, kaip, pavyzdžiui, „Mūsų 
Rytojus", nes juk mes be jokio pasigai
lėjimo laikas nuo laiko pleškame ir pleš
kame!..

Laikraščio obalsis, kaip ir visų ugnia
gesių: „Dievui garbė, artimui pagalba". 
Leidžia Lietuvos Ugniagesių Organizaci
jų S-gos Švietimo ir Propagandos Komi
sija. Atsak. red. L. Malachas. Redakcijos 
ir administracijos adresas: Kaunas, Rotu
šės a, 6a. Prenumeratos kaina: metams 
Lt. 4,00, Ugniag. organiz. Lt. 3,00; pusei 
metų Lt. 1,50, atskiro nr. kaina Lt. 0,50.

Be straipsnių ugniagesybos reikalais 
yra oficialinė dalis, iš sąjungos gyvenimo, 
iš organizacijų gyvenimo ir kita kas.

Šitokį laikraštį užsisakyti turėtų kiek
vienas, nes jis visiems gali patikti.

Arėjas Vitkauskas.

10. A. Š 1 i k a s. Kaip lietuvis knygne
šys kovojo su caro galybe (didžiojo knyg
nešio Jurgio Bielinio gyvenimas ir dar
bai). Red. L. Gira. „Pažangos" b. leidin. 
Kaunas, 1931 m. 64 pusi. Kaina 30 cnt.

11. J. Petrulis. Didžiųjų žmogaus 
laimėjimu paslaptis ir prad i . Red. L. 
Gira. „Pažangos“ b. leid. Kauna-' 1931 m. 
64 pusi. Kaina 30 cnt.

12. Sėjos Baras. Spaudos bei literatū
ros iliustr. laikraštis. Eina 6 kartus per 
metus. Nr. 2—3(4—5). 1931. VI—VII. II 
metai. Ats. redakt. A. D u n d z i 1 a , lei
dėjas „Dirvos" b-vė.
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Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.
Uždaviniai.

Užd. nr. 108.
Atsiuntė A. Eitmanas iš Šiaulių.

1 4 i.
5

|6 8 9
U i

2 3 1 H 18
1 1 1 1

|10: 111 1
|I4 E 1 I9L

12: i Į13 i
gis S 20

16 : 1 117

Perskaitykit stačiai:!) mot. 
vardas, 3) senovės Europos gyventojas,
4) vežimo dalis, 8) pirmas eina, 9) švie
timo prepžratas, 12) klausiamasis įvardis,
14) vandenyne randas, 18) medis (dau
giskaitoj), 19) audeklas.

Gulsčiai: I) vora, 2) urvo dalis,
5) jvard s, 6) mūšis, 7) Lietuvos miestas, 
10) pluksnos vardas, 11) mišr. dvibalsis, 
12) pinigų priėmimo vieta, 13) plaukai,
15) įvardis, 16) kambarys, 17) paukštis, 
20) prielinksnis.

Užd. vert, 3 tašk.
Užd. nr. 109.

Atsiuntė A. Labutis iš Šakių.

Užd. nr. 110.
Atsiuntė. A. Gustaitis iš Vilkaviškio.

Šachmatų karalienės ėjimu perskaityti 
patarlę: „Visi už veną, vienas už v sus“! 

Užd. vert. 2 tašk.
.Užd. nr. 111.

Atsiuntė J. Petronis iš Ramygalos.
Šarada.

Jūros dalį tuoj paimk, 
Pirmą raidę jai nutrink: 
Tuomet žemės rūšį gausi, 
Kurioj vasarą džiūgausi.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 112.
Atsiuntė A. Eitmanas.

Šarada.
Europos upė aš esu, 
Pro daug valstybių prateku; 
Bet jeigu mane per pus kirsit — 
Štai ką jūs tuomet išgirsit: 
Pirmas žodis — skaič us blogas, 
Mokiniams įvaro slogas. 
Antras žodis — geras žmogus, 
Dirbo jis laivus nebiogus. 
Dar jeigu jam raidę pakeisit 
į linksmybės šalį eisit.

Užd. vert. 2 tašk.

Uždavinių sprendimai. .
Užd. n r. 102.

Stačiai: 1) metai, 2) pelkė, 3) 
Prutas, 4) Ieva, 5) asla, 7) vapsvos, 8) 
saulėta, 9) asla, 11) vila, 16) kaina, 18) 
ienos, 19) kėdė, 21) Ra, 24) ąsa.'

G u 1 s č i a i: 3) pienas, 6) šviesa, 10) 
retas, 12) aklas, 13) k’ūva, 14) kulka, 15) 
taika, 17) siela, 19) kalvė, 20) sraigė, 22) 
moneta, 23) Nida, 25) so, 26) esu.

Užd. nr. 104.
Ši figūra primena Pitagoro teoremą.

Užd. nr. 105.
Akacija, akcija.

Užd. n r. 406.
Elnias, velnias.

Užd. nr. 107.
13294 8, 2067 1 3 2 0 4 53

792 2718
1 1 0 6 3 4 9

Po 9 tašk. gavo: A. Eitmanas, A. 
Stelmokas,' J. Šereiva, L. Enikas, K. 
Kiaunis, A. Valiukas, P. Rožaitis, J. 
Mezginis. B. Virdukas, O Hakas, J. Kaz
lauskas. A. Levitas, M. Sargaitis, V. 
Bagdonavičius, T. Krūminis, J, Kemeža 
ir Petras N.

8 tašk.: J. Būga, N. Kračinskas.
7 tašk.; R. Bageliūnas, E. Martyšius, 

S. Paberžis.
6 tašk.: B. ŽiugždAitė.
5 tašk.: M. Mečinskas.
4 tašk.: J. Petronis ir B. Čėsonis.
Užd. nr. 104, iššprendėtik A. Stelmokas.
Skirtas dovanas burtų keliu laimėjo: 

knygas „Kelias į laimę“-—A. Stelmokas, 
„Skautų vadovas" — A. Eitmanas. Pa
veikslus: Baden—Powell’io — L. Enikas, 
p. Žmuidžinavičiaus „Skautų stovykla*— 
A. Valiukas ir V. Bagdonavičius.

Už šio „Sk. A.“ n r. teisingai išspręs
tus uždavinius burtų keliu skiriamos šios 
dovanos: knyga—„Kelias į laimę“, viena 
skautiška sirena, vienas švilpukas ir du 
Baden-Powell’io paveikslai.

Uždavinių autoriai įeina į šį burtą.

Pranešimai
Visiems, kas atsiuntė uždavinius, dė

koju; kas tiks—sunaudosiu.
K. Buizai, atsiųsk savo antrašą.
Užd. sprend. siųsti iki š. m. lapkričio 

m. 10 d.

KENGŪRŲ BĖGIMAS.
Žaidėjų skaičius: 10 — 20. „ 
Įrankiai: du basketbolo kamuoliai. 
Žaidėjai išrikiuoti prie starto linijos 

dviem kolonomis. Kamuoliai dedami ant 
žemės prieš kiekvieną koloną. Davus 
ženklą, žaidėjai perduoda kamuolius ran
komis virš galvų žaidėjui stovinčiam ko
lonos gale. Šis paskutinis, gavęs kamuo
lį, įspaudžia jį tarp kelių ir visą laiką 
šiaip jį laikydamas (rankomis jis gali tik 
iškritusį kamuolį nuo žemės pakelti) šo
kinėdamas bėga prie savo kolonos prie
šakio, kur jis paima kamuolį rankomis ir 
virš galvos perduoda atgal kolonai. Pas
kui tai padaro iš eilės visi žaidėjai. Žai
dimas laikomas baigtas, kada paskutinis 
žaidėjas kokios nors kolonos (žaidimo 
pradžioje buvęs kolonos priešakyje) at
bėgęs į starto liniją iškelia virš galvos 
kamuolį. Iš dviejų kolonų laimi žaidimą 
toji, kuri tai padaro anksčiau.

KAIMO KIEMAS.
Žaidžia 5 — 20 skautų.
Įrankių nereikia.
Instruktorius suskirsto žaidėjus į gru

pes, kurių kiekviena vaizduoja kokią nors 
naminių gyvulių rūšį. Jei žaidėjų skai
čius nėra didelis, tai kiekvienas jų vaiz
duoja kokį vieną naminį gyvulį. Vadas 
pradeda pasakoti apie atsilankymą kai
mo kieme (jis iš anksto paruošia savo 
pasakojimą). Jei savo pasakojime instruk
torius ištaria .kokio gyvulio vardą, tai 
skautas, kuris tą gyvulį vaizduoja, turi 
pamėgdžioti šio gyvulio balsą. Jei vadas 
ištaria žodį ,,kiemas“, visi skautai šaukia 
kartu savo gyvulių balsais. Skautas, ku
ris pradeda bliauti ne laiku, arba tyli, 
kada peikia jam loti, tampa ,,asilu“.

KLAUSIMAI.
Skautai susėda ratu aplink stalą ir 

draugininkas iš eilės duoda kiekvienam 
kokį bendro turinio klausimą, pavyzdžiui:

Kokioje geležinkelių linijoje yra X 
stotis?

Kiek metų turi Baden-Powell'is?
Kokiu keliu važiuosit iš Kauno į Bir

žus?
Koks buvo paskutinis „Sk. Aido“ vir

šelis?
Kiek yra pasaulyje skautų?
Kas yra mūsų Švietimo Ministeris? 
Koks yra skautų štabo adresas?
Kiek kaštuoja skauto ženkliukas? ir 

panašiai.
Už teisingą atsakymą duodamas 1 

punktas, kas surinko daugiausia punktų 
— laimi.

Tas žaidimas gali būti naudingas jūsų 
žinių patikrinimui. Jis irgi leis jums pa
didinti truputį jūsų žinių bagažą.

Iš Baden-Powell‘io 
Žaidimų Rinkinio.

KLAJOJANTIEJI RITERIAI.
Konkursas tarp dviejų skilčių.
Skiltys išvyksta iš draugovės būsto į 

miestą. Jos privalo grįžti po 2 valandų 
ir draugininkui duoti raportą apie visus 
per tą laiką padarytus gerus darbelius. 
Pranešimai priimami pasitikint pranešė
jų žodžiais.

Laimi skiltis, padariusi daugiau gerų 
darbelių.

Skautų kalendorius 
1912 metams.

„Skautų Aidis“ greit išleis skautišką 
kalendorių 1932 m. Kalendorius bus 
didelis, storas, labai įdomaus turinio. 
Redaguoja p. J. Mašiotas — Kauno 
,Aušros“ gimn. skautų globėjas.

„VILNIAUS sp> Kaune, Nepriklausom, aikštė 2. Tele f, 776 Karo cenzūros leista
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