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Iš musų gyvenimo.
CENTRE.

Vyr. skautų štabo nariai lankė skau
tus. Neseniai Vyriausias Skautininkas ir 
sktn. Palčiauskas aplankė Vilkaviškio, 
Tauragės, Pagėgių ir Klaipėdos skautus, 
sktn. p. Čiurlionienė ir sktn. Barščiaus- 
kaitė — Kybartų skautes, sktn. Gobe- 
rienė -— Joniškį, sktn. Kviklys — Ute
nos tuntą ir stn. Palčiauskas — Mažei
kius. —

Skautų vyčių skyrius Kalėdų atos
togų metu nori susikviesti į Kauną vi
sus sk. vyčių būrelių vadus.

„Skautų Aido“ bendradarbis p. P. 
Babickas, kuris nuo pat radiofono įsistei- 
gimo buvo jo programos vedėju, šiomis 
dienomis iš tų pareigų pasitraukė.

KAUNO TUNTAS.
Kauno tuntas kasmet plečiasi, su

traukdamas vis didesnius jaunuolių bū
rius į skautų eiles. Dabar Kauno tunte 
yra 10 skautų dr-vių, 1 atsk. skautų 
skiltis, 1 skautų vyčių dr-vė, 5 skaučių 
dr-vės, 3 vyresn. skaučių dr-vės, 2 atsk. 
skaučių skiltys ir 1 vyr. skaučių ' atsk. 
skiltis. Be to, yra 6 vilkiukų-paukštyčių 
dr-vės. Skautų eilės didėja ne tik kieky
be, bet ir kokybe. Tunto vadovybė rū
pinasi, kad skautai gerai žinotų sk. ideolo
giją, uždavinius ir pareigas ir visa tai 
vykdytų praktikoje. Dėl to draugininkais 
yra skiriami suaugę žmonės: mokytojai, 
karininkai ir studentai, — kad jie galė
tų tinkamai tvarkyti dr-ves ir dirbti auk
lėjamąjį darbą. Paskutinu laiku daromos 
draugininkų sueigos, kuriose aiškinama 
skautų ideologija, auklėjimo ir vadova
vimo klausimai. Yra numatyta suruošti 
draug-kams ir skilt-kams topografijos 
kursai ir atlikti visa eilė kitų darbų.

Prasidėjus m. metams pertvarkyta 
visos skautų dr-vės ir kaikuriose pa
skirti nauji dr-kai. Tokiais dr-kais pa
skirti: III karin. Juozapavičiaus drv. dr-ku 
mok. A. Zemribas, IV L. K. Mindaugo 
dr-vės dr-ku Įeit, pasktn. J, Navikas, VI 
D. L. K. Gedimino dr-vės dr-ku, vieton 
išvykusio kariuomenėn paskt. Kišono, 
mokyt. J. Mašiotas, IX-os ,D-ro J. Ba
sanavičiaus dr-vės dr-ku skilt. Kalasaus- 
kas ir X-os dr-vės dr-ku skit. VI. Vasi
liauskas.

TELŠIAI.
Paskaita apie aviaciją. Per 

Algimanto d-vės sueigą, buvusią spalių 
mėn. 25 d., Įeit. Svila supažindino skau
tus su aviacija, plačiai nušviesdamas jos 
augimą ir reikšmę. Algimantiečiai jam už 
malonų patarnavimą labai dėkingi.

BIRŽŲ TUNTAS.
Pasvalyje įsikūrė D. L. K. Kęstučio 

dr-vė, kurios skautai X.25 d. į Biržus at
vyko pasisemti energijos ir pasiryžimo. 
Biržiečiai juos sutiko ir pavaišino. Tun- 
tininkas sktn. Rozmanas gražia įžangine 
kalba pasveikino. Jis nušvietė skautijos 
reikšmę ir veikimą. Po to buvo skautiš
kas laužas. Laužui degant buvo dekla
muojama, vaidinama, dainuojama ir kal
bama. Po visos programos brolius pasva
liečius palydėjom į stotį ir išleidom į Pa
svalį. Pasvaliečiai į namus parsivežė 
energijos, kurią sunaudos naujai besiku
riančios dr-vės tobulinimui.

I Biržų Vaidevučio dr-vės prizinis 
šaudymas įvyko spalių 24 d. Pirmą dovaną
— „Skautų Aido“ prenumeratą 1932 m.
— laimėjo skautas Frankas A., antrą — 
„Kelias į laimę“ — Danielius K.

Ramutis.

VILKAVIŠKIS.
Š. m. XI.2 d. Vilkaviškyje įsisteigė 

L. Sk. Remti Dr-jos skyrius. ,
Valdybon išrinkti: J. Eidėnas, gim. 

dir. — pirm., V. Daniliauskas, inspekt. — 
sekret., pulk. lt. Matulionis, — iždin.

GERI PAŽYMIAI.
Grinkiškis. „Lapinai" skautų ideolo

giją pradeda naudoti ne tik teorijoje, bet 
ir praktikoje. Pav,, nutarė vieną gražią 
dieną būti punktualiais. Ir nuo tos die
nos sueigas ar iškilas lanko visi, kaip 
vienas. Arba užsidėjo sau pareigą per 
savaitę įsigyti lazdas. Ir lygiai savaitei 
suėjus visa skiltis žyguoja jau su lazdo
mis. Todėl nenuostabu, kad tėvai mielai 
sutinka leisti savo vaikus į skautų eiles.

Be to, mokyt, p. Meškauskienė ren
giasi įkurti skaučiii skiltį.

Bravo! Laimingai! Galime tikėtis, kad 
Grinkišky pasirodys ir sesučių skaučių.

Lapinų skilčiai vadovauja mokyt, p. 
Poderis.

Būkite patvarūs, kaip bitės, grinkiš- 
kiečiai! V. skilt. J. Švėgžda.

SKUODAS.
Š. m. spalių m. 10 d. Skuodo progim

nazijos skautų iniciatyva suruoštas šei
myniškas vakaras. Suvaidinta skautiškas 
veikalas: „Meilė ir Pavydas“, toliau dai
nos, baletas ir smuiko koncertas, kurį 
atliko mok. J. Motgabis. Pusė pelno pa
skirta „Skautų Aidui" . ir „Šviesos ke
liams“ užsiprenumeruoti.

Nesenai Skuode įkurta skautų ugnia
gesių komanda. Pamokos daromos kas 
savaitė. Jas veda vietos šaulių ugnia
gesių komandos viršininkas p. V. Ska
bąs, , Žiedas.

UKMERGĖS RAJONO TUNTE. 
Visur yra idėjos darbo.

Pernai skiltininkų kursai, vadovauja
mi pasktn. j. Įeit. J. Puknio ir vyr. skiltn. 
Ant. Umbraso, tęsėsi keturis mėnesius, 
o šiemet, vadovaujami kariūnų-aspirantų 
naujokų, užims tik trijų savaičių tarpą. 
Jie, pasitarę su p. tuntininku ir 1 p. p. 
vadovybei leidus, suorganizavo trumpa
laikius skiltininkams ir kitiems vadams 
kursus, kuriuos lanko gražus būrelis bro
liukų ir sesučių. Kursams vadovauja ir 
skautiškus „pamokslus“ piškina aspiran
tai sktn. Juozaitis.— Jasinevičius, pasktn. 
Art. Jurgutis, psktn. H. Čerkesas, pasktn. 
Herbačiauskas ir vyr. skiltn. L. Bajoras. 
Nors ir kariška „mundurėlį“ nešiodami, 
vistik suranda laiko padėti jaunesniesiems 
savo žiniomis.

Kursai prasidėjo spalių m. 24 d. ir 
tęsis iki lapkričio m. 15 d. Iki šiol skai
tyta paskaitos temomis „Skautų draus
mė", „Jaunuolių ūpo palaikymas", „Skau
tas gyvenime", „Tarnavimas artimui", 
„Iškilų ir stovyklų gyvenimas" ir k. 
Numatyta visa eilė praktikos darbų. 
Renkasi dukart į savaitę: trečiadieniais 
ir šeštadieniais į paskaitas —, susirinki
mus. Visi lankytojai suskirstyti į 3 skil
tis: „Varlėms" vadovauja skilt. V. Miku- 
čionytė, „Liūtams" (gandrams) — vyr. 
skilt. Ant. Umbrasas, „Lapinams“ — vyr. 
skiltn. Aug. Stankevičius.

Jauni gaisro gesintojai.
Dedama pastangų organizuoti skautų 

gaisrininkų skiltį. Vaisingo pasisekimo! 
Tegu ir skautų širdyse bus obalsis: „Die
vui garbė, artimui pagalba", 
Basanaviškiai žada virsti jūros skautais. 

Organizuojant jūros skautus, laikinai 
jie buvo priskirti prie II Dr. J. Basanavi-

Jau metas susirūpinti užsi- 
prenumeruti „Skautų Aidą“ 
naujiems 1932 metams. Prenu
meratos kaina:

metams — 6 lit.
pusmečiui — 3 „50 c.

„Skautų Aido“ administracija 
rengia įdomų prenumeratos kon
kursą. „Skautų Aidas“ duos gra
žių dovanų prenumeratų rinkė
jams: baidarką, foto aparatus ir 
k. Bus paskirta premijų skiltims 
ir draugovėms, kurių skautai-ės 
daugiau „Sk. A.“ prenumeruos.

Skiriama gražių dovanų ir 
skaitytojams—prenumeratoriams: 
viena didelė dovana (spėkit ko
kia?) skiriama specialiai mergai
tėms. Metiniai prenumeratoriai- 
ės, sumokėję 6 litus gaus, per 
visus metus laikraštį ir dalyvaus 
dovanų paskirstyme.

Smulkiau pranešime sekan
čiam numeryje

čiaus dr-vės, o dabar jie tiek giliai šak
nis praplėtė, kad didelis pavojus ir „sau
sumos skautams" pasidarė. Gali ir sau
sieji sušlapti. Gaila, kad dar neturi val
ties. Dr-vei vadovauja j. Įeit. Semaška, 
buvęs jūros skautas.

Visose dr-vėse veikimas virte verda. 
Beveik visi siūdinasi uniformas ir šypsan
čią pavasario saulutę sutiksim su gel
tonais kaklaryšiais. Lazdas drožiame, 
vasaros stovyklai ruošiamės.

Ant. Kairioms.
RADVILIŠKIS.

Ir mes turime būklą.
Radviliškio skautai nuo spalių m. 20 

d. įsigijo sau būklą. Visi susirinkę labai 
įdomiai praleidžia laiką.

Vieni mokosi patyrimų laipsnius kiti 
rimtai mokosi šachmatų, norėdami įgyti 
čempiono vardą, treti rengiasi sudaryti 
artistų kuopelę.

Į TALKĄ AERO KLUBUI.
Skautai, aero klubo prašomi, sutiko 

padėti rinkti aero klubo prijaučiančius 
narius ir platinti premijų konkurso pažy
mėjimus. Narių bilietai, pažymėjimai ir 
ženkleliai jau išsiuntinėti tuntininkams.

Kiekvienas, sumokėjęs 5 litus nario 
mokesčio, gauna ženklelį, nario bilietą ir 
pažymėjimą dalyvauti premijų paskirsty
me. Premijos skirstomos burtų keliu ir 
yra tikrai įdomios — lėktuvas, didelės 
kelionės orlaiviu po Europą, daug skrai
dymų Lietuvoje, knyga „Mūsų sparnai". 
Kas nenorėtų pamatyti iš padangių gra
žiąją Lietuvą! O kas negalėtų ar neno
rėtų laimėjęs skraidyti — gali gauti ati
tinkamą atlyginimą pinigais.

Premijų paskirstymas bus š. m. gruo
džio men. 1 d. Tat, kas dar neįsirašė į 
prijaučiančius aero klubo narius — dabar 
kaip tik metas tai padaryti, kol nevėlu.

Užsirašyti galima pas aero klubo na
rius, pašto įstaigose ir skautų-čių drau
govėse arba tuntuose.

Sekančiam „Skautų Aido" nr. me
džiaga priimama iki š. m. lapkričio m. 
23 dienos

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

Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skel
bimų turinį neatsako.

Red. ir adm.: Kaunas, Nepriklausomybės a. 2, tel-40-71.
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(Skautų kuklų ir namu reikalu.
1933 m, švęsime Lietuvos skau

tų organizacijos veikimo penkioli
kos metų sukaktį. Labai bus malo
nu, jeigu minėdami tą sukaktį ne
tik patys galėsime organizacijos 
darbu nuoširdžiai džiaugtis, bet 
gražiu susitvarkymu, geru išsiauk
lėjimu ir mokėjimu savarankiškai 
dirbti nudžiuginsime savuosius ir 
savo pusėn palenksime numatomus 
kviesti prašalaičius. Tai didelei 
šventei, atrodo, jau dabar privalom 
pradėti ruoštis. Taigi mes priva
lom gerai pagalvoti ir daug dirbti, 
kad toji laukiamoji šventė būtų 
gražesnė.

Iki šiol skautų organizacija tu
rėjo daug gražių, bet gan daug ir 
apsiūkusių dienų. Didelio entuziaz
mo laikotarpis, kada pirmieji mū
sų organizacijos pionieriai patys 
vieni, niekeno nepadedami, sie
kė kilniųjų skautybės idealų ir ra
gino kitus tais keliais eiti, senai 
jau praėjo ir liko praeity. Praėjo 
ir mažo atoslūgio laikotarpis, kada 
mažai remiami ir nerasdami pla
tesnėje visuomenėje didesnio pri
tarimo, jaunieji buvo kiek nusivy
lę ir tartum buvo pradėję abejoti 
ar gražios skautybės idėjos galės 
mūsų šaly prigyti. Vėliau įvyko 
pageidaujamas persilaužimas. Mū
sų organizacijai pasišventusiems 
nariams pavyko suįdominti naują
ja auklėjimosi sistema didesnį 
skaičių pedagogų, visuomenininkų, 
karininkų ir net vyriausybės narių 
Tai trečias mūsų organizacijos gy
venimo laikotarpis — tai tvarky
mosi, naujųjų kelių ir geresnių 
priemonių skautybei plisti ieško
jimo laikotarpis. Man rodos, tą 
laikotarpį pradėjom 1925—1926 m. 
Tuo metu imta daugiau rūpintis ir 

jaunesniųjų ir vyresniųjų skautų- 
vyčių organizavimo reikalais. Visų 
trijų skautybės šakų: vilkiukų - 
paukštyčių, skautų-skaučių ir s. 
vyčių organizacijoms buvo suda
rytas patvaresnis pagrindas. Skau- 
tybė palengva skynėsi kelią ge- 
resnėn ateitin ir kitų, kultūrinių

Originalus ir paprastas užsienio skautų būklo (tarptautinių skautų 
namų Nicoje) įrengimas. Ir mes mokėkime savo buklus gražiai 
papuošti, panaudodami lietuvių tautodailės motyvus, patys pasidarę 

i lietuviškų baldų ir pan.

mūsų šalies organizacijų tarpe, da
rėsi vis pastabesnė, žinomesnė ir 
reikalingesnė. Pernai metų rezul
tatai ne kas kita, kaip ilgų metų 
darbu brandintas vaisius. Kaip 
mokėsime ta geresne padėtim nau
dotis stiprindami organizaciją — 
nuo mūsų pačių sugebėjimo ir dar
bo tepriklauso. O to darbo yra la
bai daug. Todėl rengdamiesi mi
nėti penkiolikos metų sukaktį, pri
valom, peržvelgę kas iki šiol pa
daryta, pasvarstyti, ko sėkmingam

mūsų darbui trūksta, kaip page
rinti palankias darbo sąlygas, kad 
laukiamos šventės dieną darbo vai
siais džiaugtis ir džiuginti galėtu
me.

Niekas turbūt neabejoja, kad 
skautų organizacijos veikimas bus 
sėkmingesnis tik tuomet, kada or

ganizacija turės 
gerai organizuo
tus, stiprius 
įvairiose vieto
se centrus. To
kiais centrais 
yra ne tik gerai 
paruošti vado
vybės kadrai, 
bet, kartu, ir 
praktiškam dar
bui tinkamai 
įrengti ir pri
taikinti skautų 
būklai ir skau
tų namai. Tie
sa, 1930 m. pa
skelbtu aplink
raščiu 250 Nr.,
p. švietimo mi- 
nisteris duoda 
skautams daug 
lengvatų. Skau
tų vienetams

ne tik leidžiama naudotis
įvairiems reikalams mokyk
lų patalpomis, bet pareiškiama pa
geidavimo, kad mokyklų vadovy
bė duotų laisvą kambarį skautu 
būklams įrengti. Tuo leidimu skau
tų organizacija nuoširdžiai džiau
giasi ir kiekviena proga reiškia p. 
švietimo ministeriui ir mokyklų 
vadovybėms gilią padėką už prie
lankumą. Tik gerai žinodami mū
sų mokyklų sunkoką, patalpų at
žvilgiu, padėtį, negalima norėti, ar
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teikalauti, kad visose mokyklose 
tokius buklus turėtume. Tose gi 
mokyklose, kur sąlygos leidžia to
kius buklus įrengti, dėl daugelio 
priežasčių, skautų vienetai jaučia
si kampininkais ir negali jų pilnai 
pritaikyti organizacijos reikalams. 
Todėl ir kyla klausimas ar nepri
brendo jau reikalas pagalvoti ir 
susirūpinti skautų buklų reikalu ir 
jų steigimu ne mokyklos patalpo
se. Pradžiai užtektų, jei skautų 
buklus turėtų tuntai savo būstinių 
centruose. Žinoma, ta proga rei
kia pažymėti, kad tokių buklų stei
gimas be mokyklos vadovybės ži
nios negalimas. Mokyklos vadovy
bė turėtų duoti savo sutikimą juos 
steigti ir turėtų pasilikti kai kurias 
jų kontrolės teises. Buklų tvarky
mo ir steigimo iniciatyva turėtų 
priklausyti tuntininkams. Kaip to
kius buklus įrengti nekalbėsiu, nes 
to nusimano kiekvienas skautų 
vadas. Visiems taip pat aišku, kad 
būklas būklui nelygu, jeigu jis tai
komas skilties ar draugovės reika
lams bus vienoks, jeigu tunto rei
kalams kitoks. Kad būklai skautų 
vienetams reikalingi, dvejopos

Lietuvos skautų namai.
Skautų namų reikalu.

Skautija vis labiau imponuoja 
pasaulį. Skautija šiuose audringuo
se laikuose pasaulyje yra vilties 
žiburėlis. Vilties... nes skautas yra 
ištikimas Dievui, savo tėvynei ir 
artimui. Jis lavina savyje geruo
sius instiktus tam, kad ateity iš
nyktų neapykanta pasauly, kad 
žmogus žmogui būtų draugas. Visi 
ir visur skautijai pasaulyje skiria 
ypatingos reikšmės, rūpinasi jos 
išsiplėtojimu...

Apie dešimts tūkstančių Lietu
vos jaunimo po skautų vėliava ko
voja su savo silpnumais ir ruošia 
skaistesnį rytojų mūsų tautai.

Jau trylika metų suėjo, kaip 
Lietuvos skautai gyvuoja ir sėja 
savo kilnias idėjas jaunimo tarpe, 
tačiau visgi jie neturi dar savos pa
talpos. Provincijoje skautai gauna 
pastogę prie mokyklų, bet centras 
labai susispaudęs ir skurdžiai gy
vena. Pernai, net baisu prisiminti, 
kokiame urve talpinosi vyriausias 
skautų štabas.

Šiandie, kada skautai labai su
stiprėjo kokybe ir skaičiumi, kada 
jie puikiai leidžia periodinius laik
raščius „Skautų Aid ą“, „Va
dovę“ ir kitus spaudinius ir paga
liau, kada jie turi įsikūrę savo 
kooperatyvo užuomazgą, vadina
mąjį „tiekimo skyrių“, — dviem 
mažais kambariukais pasitenkinti 
nebegali. Skautų organizacijos 

nuomonės, rodos, negali būti. 
Skautybė kaipo praktinio auklėji
mosi ir auklėjimo sistema negali 
pasitenkinti vien bendromis — di
delėmis sueigomis. Plačiausis ir di- 
džiausis skautų darbas atliekamas 
mažose grupėse — skiltyse. Skil- - 
čių sueigos turi būti daromos, jei 
tik leidžia apystovos, nors ir kas
dieną. Atsižvelgiant skautų am
žiaus, sueigos trunka nuo 30 m. 
iki 2 vai. laiko. Todėl yra geriau
sia, kada tam reikalui yra nuola
tinė vieta. Be to, kiekvienam su
prantama, kad auklėjimo sėkmin
gumas priklauso ir nuo tinkamų 
tos sistemos auklėjimo dvasiai pri
taikytų apystovų. Skautų auklėji
mo reikalams savo būkluose svar
bu turėti: gimtoje kalboje skautiš
kos literatūros, savo lozungą: Die
vui, tėvynei ir artimui, supranta
mai ir gražiai atvaizduojančių pa
veikslų, gražių lozungų, kurie pri
mintų žmogaus ir organizacijos na
rio pareigas, organizacijos patro
nų, globėjų ir vadų paveikslų, gra
žių gamtos vaizdų ir įvairių ko
lekcijų, skautų specialybių daly
kėlių ir daug, daug ko kita. Aišku,

centras yra komplikuota įstaiga, 
turinti daug įvairių skyrių, kuriems 
reikia duoti tinkamas sąlygas dirb
ti savo darbą. Vakarų Europoje 
skautams atiduodami puikūs rū
mai ir net pilys.

Mums nereikia puikių rūmų, bet 
jau laikas pradėti galvoti apie įsi- 
gyjimą padoresnio namelio, kur 
būtų galima tinkamai įkurdinti mū
sų vyriausiojo štabo visus skyrius, 
skautišką muziejų ir knygyną. 
Tuomet centrui būtų duota progos 
sėkmingiau dirbti, plėsti ir tobu
linti organizaciją, tuomet skyrių 
vedėjai galėtų išimti savo bylas iš 
kišenių...

Įsigyti savus namus — laikas 
jau pribrendo.

Aš siūlyčiau visiems skautams 
pradėti taupyti centus 
skautų namams statydintis. 
Manau, kad mūsų skautams nebū
tų didelis apsunkinimas sutaupyti 
per metus vieną litą saviems na
mams. Prie tuntų štabų turėtų bū
ti įsteigtas atskiras skyrius, kuris 
išieškotų iš kiekvieno skauto 1 li
tą per metus ir įneštų į vyriausiąjį 
štabą. O prie vyriausiojo štabo tu
rėtų būti įkurtas namams sta
tydinti fondas. Gal po kelių 
metų ir galėtume pasidžiaugti tau
pymo rezultatais — savais na
rna i s.

Skautininkas V. Rozmanas. 

kad tokį didelį įrengimą galima da
ryti tik tuomet, kada žinosi, jog 
darai ne metams, o ilgesniam lai
kui. Bet ir šito dar yra maža. Ten
ka rengti vadams kursų, daryti pa
sitarimų, pašnekėsiu, pasirūpinti 
skautams laisvo laiko praleidimo 
reikalu, įsteigti skautams skaityk- 
lėlę ir kitą. 1 ą visą irgi galima at
likti gerai tvarkomuose būkluose. 
Tokių skautams buklų užsienio 
skautai turi ne tik tuntams, bet 
draugovėms ir atskiroms skiltims. 
Mūsų skautams artimiausiu tikslu 
gal, tuo tarpu, reikėtų numatyti 
nors tuntų buklų steigimą. Vėliau, 
daugiau sustiprėję, galėsim pagal
voti ir apie tokių pat buklų stei
gimą draugovėms ir skiltims. Tie
sa, tokių skautams būklų vieną ki
tą turim jau ir Lietuvoje, bet to 
maža — reikia, kad turėtų kiek
vienas tuntas.

iki šiol mūsų skautai, be mokyk
lų patalpų, neturi savo reikalams 
jokios pastogės. Visai suprantama, 
kad tokia būklė ne tik trukdo pa
prasčiausi skautybės sistemos re
komenduojamą auklėjimosį ar 
auklėjimo darbą, bet verčia atsi
sakyti pagerinimų, kurie kelioli
kos metų patyrimu atrodo reika
linga įvesti, lokių būklų skautai 
labiausiai reikalingi žiemą, nes tuo 
laiku tenka dirbti gan daug teore
tinio darbo. Vasarą šis klausimas 
nėra toks aktualus: skautai išei
na į gamtos prieglobstį ir čia pla
čiausiai išvysto visą veikimą. Bet 
negalima pasakyti, kad ir šiuo me
tu skautai gali tenkintis be savo 
kampelio — būklo. Kiekvienas 
tuntininkas ar atskiro vieneto va
das gerai žino kiek yra sunkumų, 
kada reikia palaikyti ryšį su vie
netų vadais, pasitarti ar duoti nu
rodymų: nėra centro kur reikalu 
ar pripuolamai atvykęs skautas 
galėtų kreiptis, pasiinformuoti, su 
kitais bendradarbiais susitikti. Be 
to, kiekvienas skautų vienetas turi 
šiokią tokią raštinę ir mažiau ar 
daugiau organizacijos turto... Žie
mą visa tai yra išskirstyta pas 
įvairius pareigūnus, vasarą šiems 
išvažinėjus, esant kuriam nors rei
kalui, nieko sūsirasti negalima. 
Todėl, atrodo, kad vasarą visi ry
šiai ne tik tuntininko su skautais 
ir atbulai, bet ir tuntininkų su 
vyr. skautų štabu visai nutrūksta. 
Toks nenuolatinis darbas kenkia 
sėkmingam visos organizacijos 
darbui. Todėl, atrodo, kad skautų 
būklų reikalą neatidėliodami pri
valom pasirūpinti tvarkyti.

Be to, rodos būtų jau laikas su
sirūpinti ir skautų nuosavais na
mais. Tik šiuo reikalu aš norėčiau 
pasiūlyti kiek kitokį sumanymą 
negu gerb. skautininkas V. Roz-
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Didelio Melsvos draugo gyvybei užgesus...
(Prof. Niemi liūdnai mirties valandai paminėti).

,,Viskas praeis, prabėgs, kaip sapnas, 
Gyvenimas, meilė, laimė, džiaugsmai— 
Viskas praeis ir šaltas kapas
Pakvies ilsėtis amžinai...“

Negailestinga mirtis atėmė ir mū
sų tautai brangią asmenybę. Spa
lių m. 28 dien. paskutinį kartą pa
tekėjo saulė didžiajam mūsų tautos 
draugui ir mylėtojui a. a. prof. A u- 
gustui Robertui Niemi. Jis 
savo žemės kelionę užbaigė ir il
sisi jau savo tėvynės — gražios ir 
romantiškos Suomijos — kapuose. 
Bet kas beįstengs palaidoti šaltuo
se kapuose tuos darbus, kuriuos jis 
yra padaręs? Yra pasauly amžinų 
dalykų, kurių į grabą nieks nepa
dės, tai žmogaus darbai! Tik retas 
kas tokių nemirtingų turtų gali pa
likti, o mūsų amžinos atminties 
prof. Niemi yra vienas iš tų re
tųjų...

Prieš 62 metus Vakarų Suomijoj 
gimęs mažutis vaikelis pavadintas 
Augusto—Roberto vardu augo ir 
brendo sunkiais savo tautai laikais. 
Švedų ir rusų įtaka griaužte griaužė 
suomių tautos susipratimą ir slopi
no jų tautinius jausmus. Bet kaip 
paprastai, spaudimas sužadina at
sparumo jausmą, gaivina patriotizmą 
ir ugdo ateičiai didvyrius. Taip ir 
mažasis Niemi patenka į savo tautos 
patriotų sukurtą gimnaziją ir ten iš 
mažens įpranta grumtis su gyveni
mo žiaurumais, kovoti už savo tei
ses... Sėkmingai baigęs gimnaziją 
įstoja į Helsinkio universitetą, kur 
ir baigia istorijos—filosofijos fakul
tetą kandidato laipsniu. Ir ne po 
ilgos metų eilės jis jau užima tam 
pačiam universitete profesoriaus 
vietą. Gyvenimas jam nepagailėjo 
žiaurių smūgių ir dažnai, labai daž

nai skaudžiai teko gerajam tautie
čiui nukentėti ginant savo tėvynės 
reikalus, kol pagaliau laisvės vė
liava suplevėsavo Suomijos padan
gėje.

Kas pats kartą sunkiai kentėjo, 
tas lengviau supras ir kitą. Taip ir 
prof. Niemi daug kentėjęs kovoje 
už tėvynės laisvę visa širdimi su
prato ir mūsų tautos kančias. Mokslo 
reikalais (tyrinėti tautos dainas, 
liaudies kūrybą) prof. Niemi ap
lanko pirmą kartą Lietuvą 1900 
m., antrą kartą profesorius lanko 
Lietuvą 1902 m., paskui 1910—12 
m. ir pagaliau Nepriklausomą Lie
tuvą 1920 m. Ir visi tie apsilanky
mai Lietuvoje taip glaudžiai suriša 
jį su Lietuva, kad visą širdį jis pa
aukoja savo antrajai tėvynei. Hel
sinky gyvenantieji lietuviai randa 
profesoriaus asmeny širdingą bičiu
lį, vadovą ir tėvą. Jauna Lietu
vos valstybė iš prof, Niemi susi
laukia aukščiausios rūšies dovaną, 
būtent, jo pastengta ir Suomija pri
pažino Lietuvą de jure, kas jaunai 
Lietuvos valstybei buvo ypatingai 
reikšmingas faktas, teikiąs be galo 
daug moralinės paramos. Ir štai 
nesant Helsinky Lietuvos atstovo, 
tas pareigas eina savo širdingumo 
ir meilės Lietuvai skatinamas tasai 
neužmirštamas Lietuvos draugas.

Mūsų tėvynės ilgesį išplėštos so
stinės puikiai suprato ir atjautė 
prof. Niemi. Savo galinga plunksna 
jis ir tam atsakingam fronte stojo 
į atvirą kovą ir nesugriaunamais 
argumentais įrodinėjo Lietuvos tei
ses į Vilnių.

Kas ypač pažymėtina, kad pro
fesorius mokėjo lietuvių kalbą. Rei-

A. a. prof. Niemi.

kia stebėtis jo darbštumu ir tokiu 
begaliniu prisirišimu prie mūsų tau
tos. Gražių lietuviškų liaudies dai
nų mes patys nesugebėjom tiek su
rinkti, kiek jis yra surinkęs. Mūsų 
liaudies dainas prof. Niemi pirma
sis yra suėmęs į moksliškos siste- 
matizacijos rėmus.

Šiandie mums svarbu prisidėti ir 
savo skautiškomis jautriomis širdu
žėmis prie bendro liūdesio netekus 
brangaus mūsų tėvynės bičiulio ir 
pažymėti tą dėkingumą, kuris žo
džiais neišreiškiamas... Paskutinio- 
mis savo gyvenimo valandomis prof. 
Niemi siuntė Lietuvai širdingus lin
kėjimus, jis neužmiršo mūs nė mir
ties patale, taigi ir mes mokėsime 
būti dėkingi, mokėsime savo skau
tiškose širdyse pastatyti jam am
žiną didelį paminklą!

Paskauin. Henr Lukaševičtus.

manas. Man atrodo, kad mūsų dar
bo sąlygoms pirmiausia skautų 
namų esam reikalingi ne centre, 
bet provincijoje. Skautai vasarą 
be rengiamų stovyklų labai daug 
rengia ir ekskursijų — reizų. Tokių 
ekskursijų — reizų tikslas pažinti 
visokeriopu atžvilgiu savo tėvy
nę. Tai yra būtina. Tik gerai pa
žinęs savo tėvynę skautas ją gali 
mylėti, tik visa siela persiėmęs jos 
reikalais jai tarnauti. Mylėti tėvy
nę širdimi, mylėti ją mintimi, mylė
ti veiksmu — štai tikro ir doro pi
liečio pareiga. Jai pamilti — rei
kia pažinti jos praeities turtus, 
gamtos dovanas, reikia įsigilinti į 
šalies žmonių visą gyvenimą, iš
tirti žmonių būdą, pažinti visą 
sielą.

Ištiesų, niekas nuoširdžiau, 
instinktyviai nemyli savo tėvų ie

mės daugiau, kaip lietuvis; lietu
vis myli savo žemę skaisčia meile, 
gerbia ją, kaip visų brangiausi 
turtą; be ašarų ir liūdesio savo 
tėvų žemės neapleidžia, svetur 
būdamas jos ilgisi, be tėvų žemės 
syvų džiūsta.

Tą tėvų žemei prisirišimą ir 
meilę didžiai brangindami, priva
lom ne tik skatinti, bet ir sudaryti 
sąlygų, kad skautai galėtų ją pa
žinti.

Darant ekskursijas ar reizus, ne- 
visuomet mūsų jaunimui prieina
ma ir nevisai tinka nakvynei ki
tos patalpos, kurios ne tik kaina, 
bet ir sutvarkymu ir dvasiai skau
tams yra svetimos. Tokius skautų 
namus reikėtų sutvarkyti ir įreng
ti taip, kad, ypač vasarą, galėtų 
naudotis keliaujantieji savo kraš
tą pažinti skautai. Jie galėtų būti 

visai paprastai įrengti, be jokio 
komforto. Tokius skautų namus tu
ri daugumas užsienių skautų orga
nizacijų, reikėtų jų ir mums.

Pirmiausia, manau, esame tokių 
namų reikalingi Mažoje Lietuvoje, 
būtent, Kuršių užmario Lietuvos 
Sacharoje, pagal administracijos li
niją — pietų rytų Lietuvoje Liš
kiavoje, Kernavoje ir žiemių rytų 
Lietuvoje — Zarasuose, vėliau Pa
langoje. Šį skautų namų tinklą me
tai į metus galėtume plėsti ir di
dinti. Pradžiai, atrodo, pakaktų. 
Kaip šį sumanymą realizuoti, pa
lieku pakalbėti kitam kartui. Ta 
proga kviečiu skautų vadus ir pa
čius skautus tuos klausimus pa
svarstyti.

Svarstykime ir pasiryžkime!

Vy. skaut. kptn. Ž u k a i t i s.
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Daug tų berniukų skautų, kurie 
dabar pradeda gyvenimą beveik 
nieko neturėdami savo kišenėse, 
su laiku taps turtingais žmonėmis. 
Tai yra tikras dalykas, nes dauge
lis jų yra pasiryžę praturtėti, o jei 
berniukas yra, pradėdamas savo 
gyvenimą, taupus — jam tai daž
niausiai pasiseka.

Tas, kuris jaunu berniuku tebū
damas jau uždirba pinigų, jų už
dirbs ir tapęs vyru. Yra, aišku, ir 
tokių, kurie nieko nedirbdami no
rėtų turėti daug pinigų, tačiau, 
bendra taisyklė, — tiems nepasi
seka. Nepasiseka ir tiems, kurie 
nori praturtėti išlošdami kortomis 
arba loterijoje. Tokiu būdu gauti 
pinigai nėra uždirbti, jie atėjo at
sitiktinai ir negali turėti vertės 
tam, kas savo būde turi vyrišku
mo.

Daug neturtingų berniukų yra 
tapę turtuoliais, nes savo jaunystės 
pradžioje jie buvo nutarę to pa
siekti. Jie dirbo savo labui ir sa
vo uždarbio didesnę dalį atidėda- 
vo.

Taip daro daug berniukų ir da
bar ir aš turiu vilties, kad ir skau
tai eis jų takais. Štai dvi geros tai
syklės tiems, kurie nori pasiekti 
turtų. Pirmoji yra: „Išleisk mažiau 
negu uždirbi1*, ir antroji: „Viską 
pirk tik už grynus pinigus ir ne
daryk skolų“.

PER KŪJĮ Į TURTĄ.
Kai kurie iš jūsų gal būt girdėjo 

apie N a s m i t o kūjį, kuris yra 
vartojamas didesnėse kalvėse ir 
liejyklose.

Taigi, jaunasis Nasmitas dirbo 
savo tėvo dirbtuvėje. Daugumą gi 
savo liuoslaikio jis praleisdavo kai
myninėje liejykloje. Jis greit pra
moko vartoti įvairius įrankius ir 
darydavo įvairių mašinų modeliu
kus. Panašiai, pavyzdžiui, galėtų 
daryti ir skautai, kurie mano ruoš
tis inžinieriaus darbui.

Tarp kitko jis kartą padarė garo 
mašinos modelį taip didelį, kad vie
nas žmogus tą modelį pirko varyti 
vieną įrankį savo fabrike. Tokiu 
būdu jaunas Nasmitas, parduoda
mas savo paties darytas mašinas, 
pradėjo užsidirbti pinigų. Pagaliau 
jis įstojo tarnauti į didelę mašinų 
dirbtuvę, nes jis turėjo daug bro
lių ir seserų ir nenorėjo apsunkinti 
savo tėvų.

Fabrike jis gaudavo taip mažą 
atlyginimą, kad jam jo neužtekda
vo net valgiui, nors ir pigiausioje 
valgykloje. Tada jis pasidarė ne
didelį pečiuką ir valgį gamindavos 
pats ir tokiu būdu galėjo pragyven
ti su 10 šilingų savaitę. Nasmitas 
buvo labai geras darbininkas ir jo 
šeimininkas pakėlė jo algą iki 15 
šilingų savaitei. Kadangi jis jau 
buvo įpratęs gyventi už 10 šilingų, 
5 šilingus dabar jis dėdavo į ban
ką. Laisvom valandom taip pat jis 
fabrikavo įvairius įrankius ir mo
delius. Kiek vėliau jis metė dar
bą dirbtuvėje ir galėjo pragyven
ti tik iš savo fabrikuojamų įrankių 
ir neužilgo išrado savo pagarsėjusį 
kūjį.

Būdamas 48 metų jis turėjo gan 
didelių įplaukų ir gerokai pinigų 
banke. Daug žmonių tuo negalėtų 
pasitenkinti ir norėtų tapti milijo
nieriais, tačiau Nasmitas to nesie
kė, Jis buvo patenkintas galėda
mas pasitraukti nuo sunkaus dar
bo ir pirko gražius namelius, kur 
apsigyveno darydamas teleskopus 
ir užsiiminėdamas astronomija, taip 
pat jis mėgdavo padėti neturtin- 
gesniems už save.

Jaunuoliams jis duodavo gerų 
patarimų, kaip, pavyzdžiui: „Jei 
man reikėtų visą mano gyvenimo 
prityrimą suglausti viename saki
nyje pasinaudoti jauniems vyru
kams, kurie nori pasisekimo gyve
nime, aš pasakyčiau: „iš pradžių 
pareiga, paskui malonumai**. Aš 
pats pastebėjau, kad gyvenimo 
„nepasisekimai“ ir „nelaimės** pa
reina iš 10 atsitikimų, 9 nuo to, kad 
praktiškai daroma atvirkščiai — 
malonumą statoma prieš pareigą**.

Vienas neturtingas žmogus, ūki
ninko darbininkas, praturtėjo ra
šydamas eilėraščius. Tai buvo 
StephenDuck, kaimiečių poe
tas. Nelaimei kiti laukų darbinin
kai, matydami jo pasisekimą, įsi
vaizdavo, kad jie irgi gali daug 
lengviau uždirbti pinigų, tapdami 
poetais, negu dirbdami laukus. 
Kitas poetas Horace Walpo- 
1 e, kalbėdamas apie Ducką saky
davo: „jei jam pasisekė kaip poe
tui, jam irgi pasisekė pražudyti 
mažiausia 20 gerų žemės ūkio dar
bininkų**.

Nedaug yra jaunuolių, kurie vie
nu ar kitu savo jaunystės momen
tu nepajustų savyje didelių poetiš
kų gabumų. Aš manau, kad virš 
pasakyta bus jiems perspėjimu ir 
jie neapleis savo tikrojo darbo ke
lius per gyvenimą išdirbti.

Jei aš jums pasakoju apie varg
šus berniukus, kuriems pasisekė 
gyvenime ir kurie tapo turtingi, 
tai dar nereiškia, kad pinigą ir ma- 
terijalį turtą aš laikau vieninteliu 
gyvenimo tikslu. Reikia pasiten
kinti tokiu turtu, kuris jums leistų 
laimingai gyventi ir išlaikyti jūsų 
šeimyną, neieškant kitų žmonių 
piniginės pagalbos.

Toliau aš jums papasakosiu apie 
neturtį, kuris pasiekė didelio 
turto ir laimės, bet ne piniginio 
turto,
PORTSMOUTH*© BATSIUVYS.

Jo vardas buvo John Pounds, 
Portsmouth‘e jis turėjo mažą ba
tų krautuvėlę; buvo sąžiningas, 
dirbo daug ir gerai ir žmonės ve
lijo kreiptis pas jį negu pas kitus 
batsiuvius. Greitu laiku jis pradė
jo uždirbti daugiau negu to reika
lavo jo kuklios išlaidos.

Tačiau jis nemanė pirkti puikių 
namų nei patogiai gyventi. Jis pa
darė geriau.

Kada jis sėdėjo prie darbo, vai
kai, kurie žaisdavo gatvėje, susi
rinkdavo prie jo krautuvėlės ir 
žiūrėdavo, kaip jis dirba. Tuo 
tarpu, kai jis mušdavo plaktu
ku ar siūdavo, jis šnekėjo su vai
kais, jis įdomavosi kiekvienu jų. 
Nors tai ir buvo vargšai ir išdykė
liai vaikai, bet jie buvo geri vai
kai ir, be viso ko, kai jie matė, 
kad batsiuvys yra jais susidomėjęs 
ir juos atjaučia, jie pamilo jį ir daž
nai ateidavo paklausyti, ką jis pa
sakoja, o vėliau taikindavo jo pa
tarimus patys bedirbdami.

Pagaliau, batsiuvys pavartojo 
savo ekonomijas geresniems tiks
lams, negu geram valgiui sau pa
čiam: jis duodavo pavalgyti savo 
mažiems draugams — gatvės vai
kams, kuriems labai trūko gero 
valgio. Tokiu būdu jis įsteigė kaip 
ir klubą ar mokyklą savo nuskur- 
dusiems prieteliams ir pagaliau 
atsidūrė priešakyje visos draugi
jos, kuri buvo kiek panaši į skau
tus, kur gatvių berniukai, jo vado-
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Kaip turi užlaikyti 
knygą?

Jus, bestovį šviesos ir žinijos an
goj, aiškiai nuvokiate, kad be 
knygos į slaptingąją šviesos ir ži
nijos karaliją neįžengsite. Jei taip, 
tai turim suprasti, kad knygą rei
kia labai ir labai vertinti. Knygą 
reikia saugoti, reikia ją švariai ir 
tinkamai laikyti. Jei nemokate 
knygos tinkamai laikyti, nesat ver
ti žengti šviesos karalijon.

Tat įsidėmėkit:
— 1) Nerašinėkit knygoj jokių 

užrašų. Suterliotą knygą sunku ir 
nemalonu skaityti.

— 2) Nevartykit knygų nešva
riomis rankomis. Neseilinkit pirš
tų, kai jums prireiks vartyti pus
lapius. Tai nesveika ir knyga pasi
daro suterliota, nešvari.

— 3) Neskaitykit valgydami, ka
dangi tada būtinai sutepsit knygą. 
Valgant retai kada jūsų pirštai bū
na švarūs.

— 4) Nedėlioki! knygon pieštu
kų, plunksnakočių ar kitų stambių 
daiktų. Neužlankstykit puslapių, 
kai liausitės skaitę; geriau įdėkit 
gabalėlį popierio.

— 5) Nelankstykit knygos per 
nugarą, kadangi knyga iširs ir iš
kris jos lapai.
vaujami, mokės naudotis savo ran
komis ir pirštais bedirbant įvairius 
daiktus. Kadangi jie gerai valgė, 
jie buvo dideli ir stiprūs ir su lai
ku tapo gerais darbininkais ir 
amatininkais.

Šio batsiuvio dėka jo miestas 
gavo daug gerų darbininkų, žinan
čių savo darbą, kurie be jo būtų 
tapę valkatomis, mažos vertės 
žmonėmis ir prastais darbininkais.

Batsiuvio pavyzdys buvo pa- 
mėgdžiojamas ir jo kuklios mokyk
los Portsmouthe pavyzdžiu buvo 
įsteigtos kitos mokyklos įvairiose 
vietose.

Senų laikų riterių įstatai reika
lavo taupumo, tai yra reikalavo su
taupyti tiek pinigų, kiek jie tik ga
li, tam, kad jie visada jų turėtų 
savo reikalams ir jiems nereikėtų 
jų prašyti iš kitų, ir dar tam, kad 
galėtų tų pinigų duoti ir kitiems 
neturtingiems.

Jei jie patys būdavo neturtingi, 
jie neturėdavo teisės prašyti pini
gų, tik privalėjo patys dirbti.

Taigi, taupumas yra vyriška ypa
tybė, nes jis reikalauja daug dar
bo, savęs pamiršimo ir atsižadėji
mo. Niekas niekad nėra per jau
nas, kad pradėtų savo darbu už
dirbti pinigų.

KAIP GALĖTŲ TAUPYTI 
SKAUTAI.

Paskutiniu laiku valdžia labai 
remia privatų taupumą ir jam tei
kia daug lengvatų.

z Knygos.
Nevienodai slenka laikas, 
leisti jį nelygu:
vienas jį tuščiai praleidžia vaikas, 
kitas gi — prie knygų.
Bet smagiausia pažiūrėti, 
kaip maži nesnaudžia: 
mokslu stengiasi labiau stiprėti, 
ateitį sau audžia.
Kas begali pasakyti, 
kaip smagu širdyje, 
kai vaikutį tenka pamatyti: 
knygos jo glėbyje...
Ar berniukas, ar mergaitė — 
knyga jų bičiulis!
Ošia net žalia giraitė:
„Siekis jų didžiulis!“.

Arėjas Vitkauskas.

— 6) Neišpiaustytą knygą piaus- 
tykit tik peiliuku, o ne pirštais, 
pieštuku ir t. t.

— 7) Saugokit knygą nuo drėg
mės, lietaus, sniego... Drėgna kny
ga ima irti, pelėti. Tat lietaus me
tu, nešdamiesi knygą mokyklon ar 
atgal — pridenkit ją savo drabu
žiu. Jūs knygą turit vertinti labiau 
net už drabužį.

Šituos dėsnius turit įsidėti gal
von ir juos vykdyti, jei norit būti 
išrinktais į šviesos ir žinijos kara
liją. Mokyt. IgnasLeščius.

Taupydami kiek galima daugiau 
ir tuos pinigus dėdami į valstybės 
taupomąsias kasas, jūs padarysite 
didelį patarnavimą savo kraštui 
ir sau patiems.

Jei skautas sutaupė 60 centų, 
jis jau gali artimiausioje pašto įstai
goje paprašyti taupomųjų ženkliu
kų kortelę. (Tai tik užsieniuose. 
Tuo tarpu, deja, panašus dalykas 
nėra dar organizuotas Lietuvoje. 
Paskutiniu laiku Klaipėdos raj. 
tuntas žada padaryti kažką pana
šaus savo skautams. Red, prie
rašas).

Ši kortelė turi 31 langelį, kurių 
kiekvienas privalo būti su laiku 
padengtas 60 centų ženkliuku. Mū
sų skautas, pirkęs 69 centų ženk
liuką ir juo užpildęs pirmą langelį, 
gali sau vėliau suteikti didelio ma
lonumo, žiūrėdamas kaip mažėja 
tušti kortelės langeliai, jei jis į juos 
klijuos taupomųjų ženkliukų. Už
pildžius visą kortelę, ją galima iš
keisti į taupomąją knygutę.

Metų gale kortelės pagalba su
taupyti 18 litų 60 centų taps 18 
lit. 90 cnt., nes auga procentai. 
Tai nedaug, pasakysite jūs; bet 
nuo tos vietos jūsų mažoji suma di
dės greičiau.

Po dviejų metų ji jau virs 20 lit. 
10 cnt.

Ir taip toliau nepridedami nė 
cento po 5 metų turėsite jau 25 
litus.

Kada skautas yra sutaupęs 25

litus, jis yra skatinamas taupyti 
daugiau ir panašiai tęsdamas jis 
greit gali tapti 100 litų, o netrukus 
ir daugiau litų, savininku.

Įdomu yra stebėti, kaip, atide
dant kad ir mažiausias sumas ir 
taupant tiek centų, kiek tik gali
ma (tam pasistenkit išvengti sal
dainių ir kinų!), jūsų ekonomijos 
greitai auga.

Štai pavyzdys smulkmenų, ku
rios paimtos atskirai neturėtų jo
kios vertės, tačiau surinktos kar
tu davė didelę sumą. Tai B e 1 i a s- 
t o skautų butelių istorija.

Jei jūs turite vieną seną butelį, 
jūs, aišku, dar nesat turtingi, bet 
jei jūs pradėsit juos rinkti, greitu 
laiku jų turėsite gan didelį kiekį. 
Jeigu kiti jūsų draugai darys taip 
pat, jūsų visų surinktų butelių 
skaičius pasieks kalno didumo.

Kaip tik taip nutarė elgtis Bel
fasto skautai ir, kadangi kiekvie
nas darė, ką tik galėjo, per,du mė
nesiu jie surinko 3000 tuzinų bu
telių, kurių bendras svoris buvo 
200 tonų. Visą tai pardavę jie ga
vo milžinišką 1100 svarų sterlingų 
(55.000 litų) sumą.

Šiuos pinigus jie padovanojo 
skautiškam „pirmosios pagalbos ir 
trobelių fondui“.

Taip pat, jei kiekvienas skautas 
sutaupys ir nedidelę sumą, bet jei
gu skautų, kurie taupo skaičius 
yra didelis, jų visų ekonomijos pa
darys milžinišką sumą.

Jei kiekvienas anglų skautas tu
rėtų banke po 25 litus, tai sudary
tų 5 milijonus litų.
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Mirė Edisonas.
(Tęsinys),

Jo paties žodžiais, Edisonas buvo 
„perdaug sangvinikas, kad leistų pini
gams gulėti“. Jis įsteigė Newarke, prie 
Njujorko, dideli fabrikų savo aparatams 
gaminti. Ten jis ir savo bandymus tęsė.

Tuo laiku jam rūpi telegrafo aparatų 
tobulinimas. Suranda būdą mechaniškai 
pagreitinti žodžių persiuntimą — iki 
3000 žodžių į minutę. Kitas išradimas bu
vo dvigubas arba keturgubas telegrafas 
— būdas vienu laidu vienu kartu siųsti 
ne vieną, bet dvi ar keturias telegra
mas priešingom kryptim. Padaro ir ma
žesnių išradimų visą eilę,

Newarke Edisonas gyveno 6 metus, 
Įsteigė ten dirbtuvių, įrengė sau labora
toriją. Newarke jis vedė p-lę Mary Still- 
vell. Tik to miesto jis nemėgo ir 1876 m. 
persikėlė į Menloparką.

Vienas jo bendradarbis sako: „Ediso
nui paaiškėjo, kad būti drauge fabrikan
tu ir išradėju viršija net jo jėgas — ir 
tikrai abu užsiėmimai buvo nesujungia
mi. Kaip tik kildavo jam nauja idėja, jai 
išmėginti pašaukdavo darbininkus, kurie 
buvo arčiau. Ir tas dėjos fabrike, tas ar
dė darbo organizaciją ir įdėtas kapitalas 
nedavė pelno. Todėl Edisonas likvidavo 
fabrikus ir persikėlė į vėliau pagarsėjusį 
Menloparką, nedidelį miestelį prie gele
žinkelio, apie 38 klm. nuo Njujorko. Men- 
loparke jis surado tylos ir ramybės, ku
rių buvo labai reikalingas“. Čia įsteigė 
dideles laboratorijas ir pasiliko iki 1887 
metų.

Dar Newarke Edisonas domėjosi te
lefonu. Pirmojo telefono patentą 1876 m. 
gavo amerikietis A. G. Bell. Jo aparato 
svarbiausia dalis buvo plieno membra
na prie pat elektromagneto poliaus. Bal
sas virpino membraną ir sužadindavo sro
vę elektromagneto špūlėje. Toji srovė lai
dais nuvedama į priimamosios stoties to
kio pat aparato elektromagneto špūlę. 
Bello aparato garsas buvo perduodamas 
visai tyliai, srovė silpna ir tiko tik į 
nedidelį atstumą nuvesti. Dar daug rei
kėjo padaryti, kad telefonas rastų prak
tišką pritaikymą, ir tai padarė Edisonas.

Jis išrado anglinį mikrofoną, labai 
jautriai ir švariai pagaunantį garsą. Siun
čiamai i kitą aparatą srovei sustiprinti 
jis įvedė į liniją indukcijos špūles — iš 
mikrofono srovė pereina pirmosios špū
lės apvijomis ir sužadina antrosios špū
lės apvijose stipresnę srovę, kuri nuve
dama į priėmimo stotį. Šiedu Edisono pa
tobulinimai tapo telefono pasisekimo pa
grindu.

Tobulindamas garso persiuntimą, Edi
sonas surado būdą labąi sustiprinti gar
są, padarė savotišką telefoną garsiakal
bį, lyg šių dienų radio garsiakalbį, nors 
visai kitokios konstrukcijos. Balsas — 
muzika ar žodžiai — žmonių, kalbančių 
Njujorke, Menloparke buvo gerai gir
dimi net už keliolikos metrų nuo apa
rato. Tas aparatas labai stebino publi
ką, nors praktikoje neįsigyveno. Žinomas 
anglų rašytojas Bernard Shaw, kuris 1879 
m. tarnavo Edisono biure Londone, taip 
pasakoja vienoje novelėje: „Tai buvo pa
prastas telefonas, tik apdovanotas tokiu 
galingu balsu, kad tavo paprastai priva
čius žodžius šaukė po visus namus, vie
toj to, kad kuždėtų diskretingai į ausį“.

John Kruesi, vyresn. laboratorijų me
chanikas, matė Edisoną įstabių dalykų 
padarant, bet ir jo tikėjimas turėjo ribų. 
Kartą 1877 m. rudenį Edisonas davė jam 
brėžinį, kad padarytų naujo aparato mo

delį. Kruesi pradėjo dirbt, tik niekaip 
negalėjo suprasti, kam tas nepaprastas 
aparatas tiks — todėl nuėjęs paklausė 
Edisoną. Išgirdęs aiškinimą, visą sumany
mą palaikė per juoką. Bet jo prievolė bu
vo modelį pagaminti, ir tai padaręs jis su
sidomėjęs laukė, kas bus toliau.

Tikrai, aparatas atrodė keistas. Ant 
dviejų medžio stulpelių padėta metalinė 
ašis, ir ant jos sunkus metalo volelis. 
Ašies vienam gale rankena. Rankeną su
kant, volelis pamažu slinko nuo vieno 
stulpelio į kitą. Viršum volelio buvo me
talinis būgnelis, kurio viršuj matės spi
ralės formos bėgąs į vidų griovelis. Prie 
būgnelio šonų du nedideli vamzdeliai, ku
rių galai uždengti pergamento membrana 
su plieno adata viduryje.

Ir štai Edisonas pradėjo bandymą. Jis 
apvyniojo volelį plonu lapu minkšto sta- 
niolio. Paskui pradėjo sukti volelio ran
keną, nustatęs vamzdelio membranos 
adatą taip, kad truputį liestų staniolio 
paviršių. Sukdamas volelį jis garsiai šau
kė į mažąjį vamzdelį vaikų dainelę: „Ma
rytė turėjo mažą ėriuką!“... Baigęs per
kėlė volelį į pirminę vietą, įstatė antrojo 
vamzdelio membranos adatėlę į įbrėžtojo 
staniole griovelio pradžią ir vėl • pradėjo 
sukti volelį. Iš aparato pasigirdo silpnas, 
bet aiškus Edisono balsas, ir pakartojo 
eilėraštį apie Marytę ir jos ėriuką.

Kas tik buvo la
boratorijoj, nustebę 
susirinko aplink įsta
bią kalbančią maši
ną. Edisonas pats sa
ko: „Aš niekados ne
buvau taip nustebin
tas... aš jaučiau kaž
kokią baimę apara
tams, pirmą kartą pra
dedantiems veikti“. 
Toji mašina buvo pir
masis FONOGRA
FAS, gramofono pirm- 
takūnas.
| Rytą Edisonas nu
vežė savo fonogra
fą į Njujorką ir ten 
jį parodė laikrašti
ninkams. Visi stebė
josi. Kitą dieną laik
raščiai įdėjo naujo 
aparato aprašymus. 
Dar pirmiau, kai Edi
sonas tobulino tele
foną, laikraščiai jį 
pavadino „Menlopar- 
ko burtininku“, dabar 
fonografas tą var
dą jam dar patvirti
no. Tuo vardu jis il
gai vadinamas, nors 
senai nebegyveno 
Menloparke. Tur būt 
nė vienas išradi
mas neturėjo tokio staigaus ir didelio pa
sisekimo, kaip fonografas. Į Menloparką 
ėjo specialūs traukiniai, laboratorijos bu
vo pilnos lankytojų. Edisoną pakvietė 
atvežti fonografą į Vašingtoną, ten jį de
monstravo kongreso nariams, senato
riams, žurnalistams. Jį pakvietė prezi- 
dentūron, kur aparatu susidomėjo prezi
dentas, vyriausybės nariai, diplomatai.

Tikrai nepaprastas buvo pasisekimas. 
Tokia įstabi rodėsi priemonė užrašyti, il
gam laikui apsaugoti balsą, ištartus žo
džius. Tas stebino, veikė vaizduotę“. Ir 
Jules Werne, tas mėgiamas prancūzų ra
šytojas, parašė, sužinojęs apie telefono ir 
fonografo išradimus, vieną gražiųjų savo 
fantastiškų romanų „Karpatų pilis“.

Bet pirmasis fonografas dar buvo ne
tobulas. Padarytos minkštam staniole 
įbraižos buvo nepatvarios, greit išdilda
vo. Ranka volelis buvo nelygiai suka
mas, užtat žodžiai ir muzika buvo iškrai
poma, keitės intonacijos. Nevisus garsus 
aparatas mokėjo pakartoti. Pradžioje bu
vęs didelis susidomėjimas fonografu, da
bar mažta, pats Edisonas griebiasi kilų, 
svarbesnių darbų, ir fonografas beveik 
10 metų buvo.užmirštas.

Vis tik fonografas buvo Edisono mė
giamas, ir 1887 m. jis vėl pradeda jį to
bulinti. Garsui užrašyti vartoja specia
liai paruoštą vašką, gerina membranas, 
voleliui sukti pritaiko nedidelį elektros 
motorėlį, kurį vėliau pakeičia paprastas 
spyruoklinis laikrodžio mechanizmas. 
Suranda būdą iš pirmojo užrašo pasida
ryti daugiau kopijų.

Gramofonas yra tik truputį pakeistas 
Edisono fonografas. Vietoj volelio paimia 
plokščias skritulys, kuriame Ivgiai tuo 
pačiu principu užrašomi garsai — daina, 
muzika. Iš originalo plokštelės padaroma 
daug plokštelių kopijų, kurias mes per
kame. Patefono svarbiausia dalis yra jau
tri membrana su adatėle, kuri bėga besi
sukančios plokštelės įbraižomis ir kartoja 
plokštelėje užrašytąjį garsą.

Edisonas buvo beveik kurčias, sako, 
jis negirdėjęs fonografo žodžių, jei buvo 
nuo jo toliau, kaip 3 metrai. Ir jis tiek 
daug padarė pasiekti jautriam, neiškrai
pytam garso užrašymui. Vienas jo drau
gas taip tą reiškinį aiškina: „Edisonas ta
rės, jo vidinė klausa esanti ypatingai 
jautri, nes nekliudoma milijono įvairių 

Įžymi artistė dainuoja j pirmąjį Edisono fonografą.

garsų, išblaškančių klausą tų ausų, ku
rios visa girdi“.

1922 m. nedidelis artimų bendradar
bių būrelis minėjo 45-tas fonografo me
tines. Tada Edisonas pasakė: „Aš visa 
širdimi troškau tobulai perduoti Beetho- 
veno Devintąją Simfoniją, didelio orkestro 
išpildomą. Būčiau nurimęs tik to atsie
kęs“. Ir jis to pasiekė, nors pradėjo nuo 
silpno, trūkčiojančio pakartojimo vaikų 
eilėraščio „Marytė turėjo mažą ėriuką“.

Grįžkime į 1878 metus. Tuo laiku Edi
sonas susiinteresavo problema elektros 
energiją panaudoti šviesai.

Elektros šviesa buvo nebe naujas da
lykas. Dar pačioj XIX a, pradžioj Sir
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Humphry Davy, paėmęs 2000 elementų 
batarėjos abiejų polių laidus, pritvirtino 
prie jų galų anglies šmotelius. Sudūręs 
anglis ir vėl perskyręs, nedideliame jų 
tarpe jis gavo skaisčią šviesą, einančią 
lanku oru nuo vieno elektrodo į kitą. 
Šitokį šviesa yra žinoma Voltos lanko 
vardu.

Elementų batarėja buvo netobula 
energijos tiekėja. Bet štai 1831 m. Fara
day suranda elektromagnetų mašinos 
principą, daro pradžią modernios dinamo 
mašinos. Dinamo tiekia, palyginti, nebran
gią srovę ir tas padeda Voltos lanko švie
sai plisti. Apie 1878 m, Voltos lankai var
tojami švyturiams anglų ir prancūzų pa
jūryje, didelėms Įmonėms apšviesti ir 
pan.

Bet Voltos lankas turėjo didelių trū
kumų. Anglys greit sudegdavo, reikėjo 
dažnai jas keisti. Degant girdėjos švil
piantis šnypštimas. Šviesos stiprumas bu
vo nemalonus ir kenkė akims. Šviesa de
gė ore, ir naudojo, kaip kiekviena lieps
na, oro deguonį, ir kai kur būtų net pa
vojinga, pav., anglių kasyklose, parako 
fabrikuose ir pan. Lempų negalėjo pada
ryti mažo dydžio, tat jos netiko kamba
riams apšviesti. Vistik iki 1878 m. Voltos 
lankas buvo vienintelė „praktiška“ elek
tros šviesa.

Antras būdas paversti elektros srovę 
šviesa buvo toks. Elektros reiškinių ty
rinėtojai buvo pastebėję, kad srovei ei
nant laidininku, turinčiu aukštą lydymosi 
temperatūrą ir didelę varžą, tas laidinin
kas nuo srovės Įkaista ir pradeda skleisti 
šviesą. Tiems bandymams taip pat var
tojama anglis arba sunkiai lydomi meta
lai. 1841 m. anglas de Moleyn padarė 
svarbų mėginimą: — jis uždarė tokį kai
tinamą laidininką i stiklo vamzdelį, iš ku
rio pašalino dalį oro. Buvo ir daugiau tos 
rūšies bandymu, nors nė vienas jų neda
vė geresnių vaisių.

Pasiėmęs rišti elektros šviesos pro
blemą, Edisonas atidėjo Į šalį visus ki
tus darbus, net fonografą. Išradimo dar
bui finansuoti susidarė speciali bendro
vė su 300.000 dol, kapitalo — taip visuo
menė pasitikėjo Edisono talentu. Menlo- 
parkas, tas mažutis miestelis, kuriame be 
Edisono įmonių buvo tik apie dešimtį 
namų, ilgiems mėnesiams pasidarė arena 
įtempto darbo, iš kurio visi laukė nepa
prastų dalykų.

Edisonui i talką iš visur pradėjo rink
tis jauni, gabūs žmonės. Daugumas jų bu

1. Piešinyje pirmasis telefonas, išrastas amerikiečio A. G. Bell'o. Tas telefonas buvo 
dar labai netobulas, ir tik Edisono išrastojo mikrofono dėka telefonas pasidarė

tokia patogia ir praktiška ryšio priemone.
2. Taip atrodė viena pirmųjų Edisono lempučių., 1879 m. sužybėjusi Menloparke.
3. Nevisi žino, kad Edisonas yra prisidėjęs prie rašomosios mašinėlės tobulinimo 
Piešinyje parodyta pirmoji rašomoji mašinėlė, išrasta amerikiečių C. L- Sholes ir C. 
Glidden. Išradėjai kreipėsi j Edisoną, kad šis padėtų jiems rašomąją mašinėlę patobulinti 
Jų patentą vėliau nupirko br. Remingtonai, kurie pradėjo gaminti mašinėles vardu 
„Remington“, toji firma žinoma ir dabar. Pirmosios mašinėlės turėjo vien didžiąsias rai
des—jos tik pamažu buvo gerinamos, kol pasidarė tokia visur vartojama rašymo priemonė.

vo nesenai išėję technikos, gamtos moks
lus ir troško savo jėgas išmėginti. O 
dirbti su Edisonu juk buvo garbė. Arti
miausi Edisono padėjėjai buvo F. R. Up
ton, gabus jaunas matematikas, Helm- 
holtzo mokinys, ir Ch. Batchelor, iš Ang
lijos, jaunas technikas

Menloparko laboratorijų vaizdas.

Darbas laboratorijoje tikrai buvo 
įtemptas. Visą laiką dirbo 40 — 50 žmo
nių. Artėjanti naktis nebuvo ženklas po
ilsiui. Edisonas sako: „Jie dirbo visą lai
ką. Kiekvienam skirta miegoti 4 — 6 vai. 
į parą, pakaitom su kitais. Mes buvome 
paskyrę vieną, kuris žiūrėjo tos tvarkos 
ir kai ateidavo eilė kuriam mūsų miegoti, 
pranešdavo jam“. Vienas padėjėjų pasa
koja: „Dažnai atsitikdavo, kad Edisonas, 
dirbęs iki 3 — 4 vai. ryto, atsiguldavo 
laboratorijoje ant stalo. Padėjęs po gal
va porą knygų, tuoj užmigdavo. Daugelį 
asistentų galėjai ankstybomis ryto valan
domis pamatyti miegant čia pat kur ant 
stalo, ant suolo“. Kitas vėl rašo: „Tai 
buvo didžiausio intensyvumo laikas ir vi
sų jėgos, nervai buvo labai įtempti“. 
Uptonas pasakoja: „...Man dažnai rodės, 
kad Edisonas nenuvokia kitų žmonių iš
tvermės ribų, nes jo paties prigimtis ir 
dvasios galios rodės neribotos ištvermės. 
Jis galėjo be pertrūkio dirbti, kiek tik 

norėjo, ir užmigdavo tuojau pats sau įsa
kęs užmigti“. Gal ir tas buvo atsiliepę, 
kad Edisonas nakties darbui įprato dar 
būdamas telegrafistas. Vis dėlto apie jį 
teisingai sakė: „Jis nesibijojo, kaip Na
poleonas arba Grantas, sunaudoti žmo
nes, turėdamas prieš akis tik siekiamojo 

išradimo tikslą“. Pasakoja, kad Edisonas 
„patraukiančiu būdu“ padarė Menlo la
boratorijos žmones be galo atsidavusius 
ir pasiryžusius kiekvieną jo norą, kiek
vieną prašymą tuoj atlikti, ir Edisoną ly
dėjusi tokia pagarba, kokia teikiama tik 
įžymiems žmonėms. Ir tas suprantama — 
daugelis jo talkininkų buvo jauni žmo
nės, entuziastai, tik pradedą darbą. Jie 
pasitikėjo savim, tikėjo savo vadu ir, ne
žiūrėdami nepasisekimu, tikėjo tuo tiks
lu, kuliam dirbo.

Pirmiausia E. gavo Voltos lanko lem
pų ir dinamą. Voltos lanką išmėginęs su
prato, kad jis netiks būti visuotine švie
sos priemonė. Jis pasirinko antrąjį kelią 
— pagaminti lemputę, šviečiančią elek
tros srovei įkaitinus atsparu laidininką.

Sunkiausia buvo rasti tokią medžia
gą lemputės siūleliui, kuri ilgai atlaikytų 
tą aukštą temperatūrą, iki kurios siūlelį 
įkaitindavo srovė. Edisonas mėgina įvai
riausias medžiagas, pirmiau anglį, paskiau 
atsparius šilimai metalus — platiną, iri- 
dijų. Lemputės su popieriaus anglies siū
leliu švietė 10 — 15 min. — aišku, to bu
vo permaža. Anglis turi labai aukštą ly
dymosi temperatūrą — apie 3900"C. — 
bet iš jo sunku padaryti ploną ir tvirtą 
siūlelį, kurio kaip tik reikėjo Edisonui.

Keliems dešimtmečiams praėjus, Edi
sonas pasakė apie tuos darbus: „Paste- 
bėkit tik: be galo ploną siūlelį mes įkai
tiname iki tokio laipsnio, kurio net įsi
vaizduoti negalime, ir tai beorinėje erd
vėje, sąlygose, kurių visai nežinome. 
Vien akių nepakanka tirti vykstančiam 
procesui ir mes visai nežinome, kas de
dasi toje plono stiklo lemputėje. Aš ne
perdėdamas sakau, kad išmėginau 3000 
teorijų apie elektros šviesą. Kiekviena 
rodės įtikinanti ir tikra — bet tik dukart 
bandymai patvirtino mano teorijų tikru
mą“.

Edisonas sumanė panaudoti medvilnės 
siūlelį. Paruoštas siūlelis tam tikroj for
moj buvo kaitinamas specialiam kaitintu- 
ve, kol virsdavo anglim. Išimta ir atau
šus forma atidaroma. Suanglėjęs siūlelis 
reikia išimti ir įstatyti į lemputę. Tai bu
vo keblus uždavinys. Edisonas ir Batche- 
loras dirbo visą naktį, dieną ir vėl naktį. 
Pagaliau, pavyko gauti vieną siūlelį, ku
ris nesubirėjo išimant iš formos... „Tu-

7

9



tėjome", — pasakoja Edisonas, — „jį nu
nešti į stiklų skyrių. Su didžiausiu atsar
gumu Batcheloras paėmė brangųjį siūlelį 
ir žygiavo per kiemą, aš su juo, lyg sau
godamas brangųjį turtą. Mūsų nusimini
mui siūlelis subyrėjo kaip tik priėjom 
prie reikalingo stalo. Mes grįžom į labo
ratoriją ir vėl ėmėmės darbo. Buvo vėlus 
popietis, kol gavome kitą siūlelį, bet ir 
tas subyrėjo. Bet mes vėl pradėjom nuo 
pradžios ir dar prieš naktį pagaminome 
siūlelį ir įtvirtinome jį lemputėje. Lem
putei išpumpuotas oras, užkituota, srovė 
įjungta ir mūsų akys išvydo šviesą, ku
rios taip troškome“. Tas buvo 1879 m. 
spalių mėn. 21 d.

Toji lemputė degė 40 vai., kol už
geso. Tuo ji įrodė, kad pasirinktas tik
ras kelias. 13 mėnesių sunkus darbas, per 
40.000 dol. išlaidų — nenuėjo niekais. Ir 
vis tik tai buvo tik pradžia.

Pirmąjį pasisekimą lydi kiti. Vėl daro 
siūlelių iš popieriaus ir rezultatai gauna
mi neblogesni. Amerikoje buvo daug 
žmonių, net mokslininkų, kurie Edisono 
sumanymą laikė neįvykdomu. Dabar gan
dai apie jo pasisekimą pradeda plisti — 
Menloparką vėl ima lankyti daugybė 
smalsuolių, apie naująją šviesą laikraš
čiai deda ilgus straipsnius. Vieną jų pa
cituosime:

„...Edisono elektros šviesą, nors tas 
atrodo neįtikėtina, skleidžia mažas po
pieriaus gabalėlis — mažutis popieriaus 
siūlelis, kurį, rodos, menkas dvelkimas 
nupūstų. Per tą popieriaus juostelę eina 
elektros srovė ir rezultatas yra žibanti, 
stebuklinga šviesa, lyg švelnus saulėlei
dis Italijos rudenį. Edisonas padarė tą 
mažutį popieriaus gabalėlį sunkiau ly
domą už platiną ir patvaresnį už gra
nitą! Ir to pasiekė paprastu būdu. Popie
rius kaitinamas, kol lieka vien suanglė
jęs siūlelis. Tas anglies siūlelis įstatomas 
į stiklo kaušelį ir vielomis sujungtas su 
tiekiančia srovę mašina, iš kaušelio oras 
išpumpuotas. Ir štai lemputė baigta ir 
skleidžia šviesą, kuri negamina kenksmin
gų dujų, nešnypščia, yra be kvapo — 
šviesą be liepsnos, nepavojingą, degtukų 
nereikia jai uždegti, ji beveik nešildo, 
nesuvartoja oro ir nesmilksta. Ir toji 
šviesa, sako jos išradėjas, gali būti paga

minta pigiau už pigiausio žibalo šviesą".
Edisonas ieško dar geresnės medžia

gos siūleliams. Pasirodo, kad ypatingai 
tinka bambuko pluoštas. Ir štai praside
da nuotykingas laikotarpis — ieškojimas 
geriausio pluošto, geriausio bambuko. 
Beveik visą dešimtmetį keliauja po tro
pikų šalis keliautojai, ieškodami Ediso
nui naujų augalų rūšių. Jie vežasi apa
ratų, kad galėtų vietoje patikrinti pluošto 
tinkamumą. Iš kelionės jie siunčia į Men
lo įvairių augalų pundus. Čia kiekvienas 
pavyzdys tiriamas laboratorijose. Suskai
tyta, kad Edisonas nuo pradžios ligi galo 
išmėgino per 6000 įvairių augalų, ypač 
bambuko. „Dar geresniam pluoštui" ieš
koti išleista per 100.000 dol. Tinkamiau
sias bambukas buvo rastas Japonijoje ir 
vienas japonų ūkininkas kasmet siuntė 
didelį kiekį Edisonui.

Tuose tolimųjų rytų kraštuose toji 
žolė — nes bambukas yra žolė — yra 
būtinas žmonėms gyventi dalykas, bene 
svarbiausias gerbūvio šaltinis. Štai kaip 
anglas A. B. Freeman-Mitford (Baronas 
Redesdale) aprašo didžiulę bambuko 
svarbą kiniečiui ir japonui: „...bambukas 
vartojamas jo namų sienoms ir parūpina 
šiaudų stogui viršum jo galvos. Jo lova, 
jo stalai, jo kėdės ir tūkstantis smulkiųjų 
namų ruošos dalykų daroma iš bambuko. 
Bambuko skiedrų ir piūvenų prikimštas 
jo patalas, pagalvės. Pirklio matas, dai- 
lydės liniotė, ūkininko vandentiekio 
vamzdžiai, paukščių narveliai, įvairūs in
dai, nuo gausiai išpaišytų vazų gėlėms 
turtuolio namuose iki paprasčiausių var
guolio puodinių, visa eina iš to paties šal
tinio. Žvejo valtis ir irklas, kuriuo jis iria
si, jo virvės, jo burės ir stiebas, į kurį 
burės keliamos, neštuvai, kuriuose įžy
mus mandarinas nešamas į viešąją aikš
tę, jaunoji į jungtuves ir karstas į ka
pines, baisūs budelio įrankiai ir išlepu
sios gražuolės saulės skietis, kario ietis, 
lankas ir strėlės, rašytojo plunksna, stu
dento knyga, dailininko teptukas, muziko 
fleita ir tuzinas kitų instrumentų įstabių 
formų ir dar įstabesnio garso — visiems 
šiems daiktams pasigaminti vartojamas 
bambukas. Įvairūs pintiniai, nuo paprastų 
krepšių ir poilsio patiesalų iki gražiau
sio filigrano darbo makščių brangioms

•II* '
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Šis linksmas skautukas pačiūži- 
ninkas su burėm tuoj primena, kad greit 
prasidės žiema. Jau darosi šalta, kiek
vienas rūpinasi, kaip šilčiau apsivilkti. 
Įsižiūrėkit, kokį švarką vilki skautas 
paveikslėlyje. Trumpas, aukščiau ke
lių, dengiamos spalvos storos vilnonės 
mėlynos medžiagos švarkas, dviejų 
bortų, užsegamas trimis guzikais, su
veržiamas tos pačios, kaip ir švarkas, 
medžiagos diržu, priekyje irgi susega
mu dviem guzikais, su atlenkta apy
kakle ir dviem didelėm iš viršaus 
prisiūtom kišenėm su dangteliais. 
Švarkas šiltas, nes pamuštas vatina, 
nevaržo judesių, labai tinka žiemą 
sportuoti, pačiūžų, pašliūžų iškiloms. 
Ir, kas svarbiausia, yra u n i f o r m i- 
n i s, jį vilkėdamas skautas ir žiemą 
gali būti uniformuotas. Bet jis tinka 
dėvėti ne vien su uniforma, o ir su 
kiekvienais rūbais. Skautai, kurie ren
giasi siūtis žiemai naujus šiltus rūbus, 
gerai padarytų, jei pasisiūtų tokius 
švarkus. Pasiūvimas matyti iš pa
veikslėlio. Būtų gražu, skautiška, šil
ta, pigu ir praktiška.

Iš popieriaus' gabaliuko lengva yra padaryti 
puoduką, iš kurio galima atsigerti.

porceliano lėkštėms laikyti, — tokių plo
nučių, kad manytum tik fėjų piršteliai 
galėję išausti tokį smulkų mezginį, — visa 
padaroma iš bambuko pluošto. Toji pat 
medžiaga vartojama ir didelėms skrybė
lėms, kurios lyg apversti pintiniai sau
goja kuli (darbininko) galvą nuo kaitrios 
saulės spindulių, o štai lyg gyvi šieno 
kupstai vaikštinėja ryžių lauke — tai 
darbininkai, apsivilkę neperšlampamais 
ploščiais, pasiūtais iš sudžiuvusių bambu
ko lapų. Ar matot ten aikštėj pranašą, 
apie kurį susirinko minia žmonių — jis 
skelbia jiems ateitį iš bambuko lazdos, 
nužymėtos mistiškais rašmenimis, o visi 
aplinkui rūko bambuko pypkes! Ar ma
tot ten prie virtuvės Hamo sūnų, kaip 
jis pasigardžiuodamas valgo jaunutes 
bambuko atžalas, išvirtas tos pat me
džiagos inde, ir vartoja valgomas lazde
les, gal augusias prie to paties kamieno! 
Tokios bambuko atžalos, sudėtos į cuk
rų, yra pietų šalies eksporto dalykas 
šiaurei, kur jos branginamos, kaip dideli 
skanėstai".

Ir tam nepaprastam augalui Edisonas 
surado naują pritaikymo plotą. Būtinas 
primityvaus laikotarpio žmonėms gyventi 
bambukas pasidarė ir moderniojo mokslo 
talkininku.

1880 m. į Peru ir Braziliją išvyko J. 
C. Brauner, pietų Amerikos augmenijos 
žinovas. Pėsčias ir valtimi jis perėjo 3000 
klm. per Brazilijos pelkes ir miškus, plau
kė jos upėmis ir pasiekė sričių, kur dar 
nebuvo įžengę baltieji žmonės. Jis surin
ko daugybę augalų, bet nieko nerado, kas 
prilygtų Japonijos bambukui.

Į Kubą pasiųstas laboratorijos asis
tentas Segregor. Jis atvyko j Havaną ir 
po savaitės mirė geltonuoju drugiu. Flo
ridoje ieškota nykštukų palmių, Jamai
koje bambuko. C. F. Hanington apkelia
vo Urugvajų, Argentiną. Paragvajų ir pie
tų Braziliją.

Nuotykingiausią visų kelionių atliko 
Frank McGowan, Peru, Ekvadoro ir 
Kolumbijos dykumose. Kartą jis nekeitė 
rūbų per 98 paras. Jo kelias ėjo per 
kraštą, pilną laukinių žvėrių, nuodingų 
gyvačių ir karingų indėnų giminių. Die
ną naktį jį persekiojo moskitai. Jį buvo 
užklupę potvyniai, buvo apleidę čiabu
viai palydovai ir dukart jis sirgo drugiu. 
Penkiolika mėnesių jis buvo dykumose. 
Apie jį rašė: „Kaip nuotykingojo žygio
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Su krintančiais lapais.
Ruduo už lango liūdesio aidu čiužina 

nukfritusius lapus, daržo vartai praviri ir 
nesaugo nunokusių vaisių, nes jie rūsyse 
bičiuliškai susiglaudė „lyg bijodami žie
mos", kuri ateis balta ir sustingusi šyp
senoj.

Tu suklostei palapinės marškas, iš
trauk paskutinę lazdą, apleisim verkiantį 
mišką, nes namuose ruduo pradeda su
kauptą gyvenimą, kuriam mes visi ruo
šiamės.

Atsigręžęs į miško pusę tu nori veide 
paslėpti tylų liūdesį, kurį sukėlė nute
kėjusi vasara ir krintantis lapas.

Kai verkia vėjas, debesys sunkūs ir 
greiti skubina iš šiaurės, o miglos gula 
laukų platumose, mes kartais galvojam:

— Ar viskas praeina palydimi atodū
siais, ar viskas turi žaliuoti, vysti ir nu
kristi, ir nepakartojaman užmirštin nu
plaukti.

Lapas vėjus košęs, saulėj ir rasoj mir
gėjimo stebuklus pažinęs, nukrito vėjo ir 
šalnos palytėtas, lyg jo pareigos daina 
būtų išdainavusi supūti be žymės.

pavyzdys Mr. McGowano žygis pri
klauso didžiųjų atradėjų kelionėms. Ne
paprasčiausia yra štai kas: išlaikęs dy
kumų pavojus ir vargą, grįžęs į Jungtines 
Valstybes, jis dingo be pėdsakų. Jis va
karieniavo su draugu vienam Njujorko 
restorane, pasakojo kelionės nuotykius, 
išeidamas prie durų palinkėjo labanakt — 
ir nuo tol niekas jo nėra matęs".

Kitas įžymus bambuko ieškotojas bu
vo J. Ricalton, mokytojas Maplewoode 
ir prityręs keliautojas. Jis nuvažiavo į 
Angliją, iš ten per Sueco kanalą į Ceilo- 
ną, į Indiją, į Burmą ir kai kurias Malajų 
salyno salas. Grįžo per Kiniją ir Japoni
ją. Lygiai po metų grįžo Amerikon, atli
kęs kelionę aplink pasaulį. Jis parsivežė 
milžiniško bambuko, kurio surado Ceilp- 
ne ir Burmoje ir kuris daug geriau tiko 
lempučių siūleliams už Japonijos bambu
ką. Bet... Edisonas tuo tarpu pradėjo gą- 
minti dirbtiną siūlelį iš presuotos celu- 
liozos, kurie suanglinti likdavo tvirti ir 
gana elastingi. Ricaltono atvežtas bam
bukas nebebuvo reikalingas.

Kapitaliniu Edisono darbu remiasi vi
sa elektros lemputės pažanga, tos lempu
tės, kuri mums šiandien rodosi tokia pa
prasta ir tokia būtina. Siūlelio medžiaga 
dar tobulinama, surasta tinkamų siūleliui 
metalų: tantalą, volframą. Šiandien yra 
įvairių įvairiausių lempučių, pradedant 
mažute riešuto didumo lempute kišeni
niam žibintuvėliui ir baigiant 40 cm. 
skersmens 150.000 žvakių lempa galin
giems prožektoriams. ,

Edisonas nemanė, kad elektros lem
putė yra pasiekusi tobulumo. Per vienas 
jos metines jis yra pasakęs: „Nė vienas 
išradimas nėra tobulybė, ir šių dienų 
lemputė nėra išimtis. Idealas yra šviesa 
be šilimos. Ir tas idealas dar toli. Šių 
dienų lemputė yra pigiausia, kaip kada 
nors pagaminta. Bet vieną dieną ji bus 
dar pigesnė ir šaltesnė. Gera dalis yra 
tiesos, kai sakoma: šviesai idealas yra 
Šv. Jono vabalėlis. Tas tiesa, nes jo 
šviesa šalta, tik netinka jos spalva. Ne
rasite, kad tūkstančių žvakių stiprumo 
vabalas skleistų tinkamos spalvos šviesą, 
ir nenorėsit jo pavartoti gatvėms apšvies
ti, jei jis skleis siaubingą žaliai geltoną 
šviesą. Tačiau bus diena, kada lemputė 
beveik prilygs ekonomiškiems Šv. Jono 
vabalėlio šviesos privalumams, nepavel- 
dėdama jo spalvos. Tik tas uždavinys 
reikalingas didėlio galvosūkio ir bandy
mų, t. y,, to, ką darėme mes 1879 m.".

1 (Galas kitam numery). V. a

Atitekėjęs pavasaris, sulietas į vasa
ros žvilgantį tekėjimą, rudeniu nukritusi 
vasara, kalba mums apie gilią ir bepra
smingą žiemą, kuri apklos viską, ir šer
menų giesmę pagiedos klaiki ir šalta 
pūga.

Daug kartų galvojai apie tai, kaip 
viskas praeina be žymės ir aido, ir daž
nai liūdesiu susergam, klausdami save:

— Kas aš esu, kur eina mano keliai, 
ką nešu savo pečiais, jei rytoj, o gal tuo
jau, su širdies laikrodžio sustojimu su
klupsiu ir nebepakelsiu blakstienų?

Taip, tegu verkia rudenio vėjai, o 
krintantis lapas čiuža apie žaliavimo ga
lą, o mudu išeisim į laukus, užeisim į di
dingumu ir triukšmu alsuojantį miestą, 
atsisėsim ant upės kranto, nes mes dar 
jauni, mūsų laivas tuoj atplauks. Tolu
moj jau matau iškeltus, lyg gulbės spar
nus, būręs, renkasi būriai į uostą, o 
mes nežinom minties apie pasivėlavimą.

Tu dar jaunas, bet tavo kelias ilgas 
ir platus, daug žygių tavęs laukia, tat iš
eisim anksti ir pasirengę.

Neabejok savo kelio tiesumu, mes iš- 
sinešėm tą didįjį širdies perlą iš amžių 
į amžius nešamą. Išsinešam dievnamių ži
bintą, meilę.

Meilė, ją atsinešė pirmasis žmogus, 
su paskutiniu ji užges. Kol jos daina 
skamba mūsų širdyse, kol ji žvilga klai
kiai tamsiose daubose ir kalnuose, mes 
kalbėsim apie amžinai tekančią upe, kuri 
nebijo sausros, nei žiemos ledo slėgimo.

Vakar buvau ant kapų. Paminklai ir 
kryžiai liūdesiu kvėpuoja, o geltoni la
pai krinta ant šiulenančios ir pageltusios 
kapų žolės.

Motinos kapas pridengtas lapais, že
mės spalvos nematau per žolės kilimą, o 
širdy kalba man apie milijonus motinų, 
kurios rymo prie lopšio, žiūrėdamos į 
mažąjį žiedą, kuris pražys rytojaus die
nai ir žygiams. Ir nešios jos įdiegtą ugnį, 
nenutraukiamą meilės vainiką pinantį.

Eidamas nuo kapinių galvojau apie 
meile, kuri nežino metų ir nebijo rudens.

Prie mūro sienos, kampe kapinių klū
pojo mergaitė, kurios veidas buvo pil
nas dėkingumo ir maldos, o prieš ją my
linčios ir kruopščios rankos puošiamas 
kapas šalčio nebijančias gėles augina.

Senas varpininkas pasveikino tylią 
mergaitę ir sau tarė:

— Tu šnekėjai su Jonu? Jis visada 
talba apie kvailus daiktus.
.. — Taip, jis kalbėjo apie tave.

— Ji ir metų nebijo, jos meilė lyg 
šaltinis. Prieš dešimtį metų jos tėvą iš
gelbėjo tas juodaplaukis, o pats mirda
mas pelnė meilę, kurią kas rytas,' vaka
ras matau prie jo kapo.

Eikim per laukus, matysim užartas 
dirvas, rugienas, Vežimus slenkančius su 
paskutinėmis rudenio dovanomis, už so
do rugiai žaliu kilimu pakloti. Sustok, 
žvilgsniu perverk rugių laukus ąžuolo gi
les renkančius vaikus, prie malūno durų 
stovintį žilgalvį senelį, ar jie nevagia iš 
gyvenimo tai, ką jie aukoja broliams, vai
kams, ir tėvui, ar ne jie eina keliu nebi
jodami vargo, ir prakaito, vien dėl to, 
kad jų artimieji eitų su juo ir širdis širdin 
plaktų.

Užsuksim į skambantį miestą, kur 
mūrai susikaupė ilgiems metams, o gat
vės teka, lyg tos upės, kurios nebijo savo 
pabaigos, nes kalnų upeliai nesulaikys 
šniokščiančio vandens.

Sustokim plačioj aikštėje, kur matosi 
daug , namų, skubinantieji žmonės kažin 
kur bėga.

Seni ir jauni, bėga ir skuba, argi jie 
sustoja, ar jie galvoja, kad ir laikrodžiai 
sustoja ir šimtmečių kalendoriai baigia
si, ir ąžuolas vysta, upeliai išsenka, kal
nai išsisklaido daubose.

Einam, girdi iš bokštų varpą,’ eikim ir 
mes iš aikštės, neškim savo naštą, su šir
dies perlais, su proto vaisiais, eikim pa
vasarį nešini, tuoj bus vasara, ruduo, o 
mes, sukrovę vaisius, palikę pravirus var
tus. sulauksim mus pavaduojančių, ku
riems atiduosim mylimą gyvenimą, o su
pynę nepertraukiamą meilės vainiką, iš
girsim širdies dainą, kuri pasakys kam, 
dėlko ir kur ėjom ir nueinam.

Sakiau, mūsų laivo burės jau iškeltos, 
lengvas vėjas supa mūsų laivą, o mes ei
kim su drąsa ir meile į savo laivą, nes 
mūsų upės srovė plaukia toli ir nebijo 
seklumų, savo didingumu ir tiesia vaga 
neša laivą į tą uostą, kuriame meilės 
vaisių iškrovimui nuleidžiami inkarai.

Krintą lapai ir rudens vėjas mena 
apie nykstančius dienų turtus, o po jo, 
po žiemos atodūsių, mes dalinsimės pa
vasario jaunystės džiaugsmu, kaip tie, ku
rie pažinę rūsio tamsą išvydo saulėtus 
vieškelius ir viliojančiai mėlynas platu
mas.

Ruduo nukrinta lapais, dėl pavasario, 
nes amžina vasara būtų paprasta ir ne
pamainoma diena, o mums pavogtų pa
vasarį, be kurio nejustum dienų įvai
rumo.

Sustokim, apsidairykim, mes visur rei
kalingi, meilės sodai visur klesti. Išger
kim gyvenimą visam jo įvairume, mylė
dami jo giedrą ir audras, naktį ir dieną, 
džiaugsmą ir liūdesį, vasarą ir rudenį. 
Mes geriam meilės džiaugsmą, su sielos 
giedra ir atsidėjimu, lyg tos bitės, ran
dam giedrą ir žiedus, kraunam didžiuo
sius neišgeriamus ir vis pilnus meilės 
korius. Ir šiandie, rytoj ir poryt mes, lyg 
tos šventyklų žvakės, degsim amžinai 
spindinčiai meilei ir nenustojamos upės 
tekėjimu plauks gyvenimas didingas ir 
gražus savo meilės žibėjimu.

Vyt. D o n a i 1 a.

— Arklys, kurį Tamsta man pardavei, 
praeitą savaitę padvėsė.

— Keista, jis būdamas pas mane to 
niekad nedarė.

Mama: — Nu, vaikeli, ką tu išmokai 
mokykloje?

Vaikelis, kuris pirmą sykį buvo nu
ėjęs į mokyklą: — Dar nedaug, mama, 
reikia dar nueiti rytoj.
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Paskutinį kartą.
VEIKIANTIEJI ASMENS:

1. Algiukas.
2. Kaziukas, Algiuko draugas.
3. Danutė, Kaziuko sesutė.
4. Algiuko mamytė.
5. Geroji dvasia.
6. Balsai.

I PAVEIKSLAS.
Algiuko kambarėlis. Uždangą pakėlus, lovoje miega Algiukas. 

Po kiek laiko įeina Algiuko mamytė.
Scena 1.

Mamytė; Algiuk! Algi! (Algiukas verčiasi ant kito šono). 
Sūneli mielas, gana miegoti, jau kelti metas.

Algiukas: (Pamažu sėdasi. Žiovauja. Trina akis). O kuri 
dabar valanda?

M.: Kam čia tau, vaikuti, dabar tos valandos? Mamytė 
be laiko niekad tavęs nežadina. (Algiukas žiovauja). Na tai 
skubiai renkis, o aš einu pusryčių gaminti. (Išeina).

A.: (Ilgai sėdi galvą rankomis parėmęs).
Geroji dvasia: (Pasirodo). Vilkiukas nepasiduoda pats sau. 

(Išnyksta).
A.: Aišku, kad mamytė apsiriko ir man tikrai dar šešių 

minučių miego trūksta. Aš nei kiek nepasiduodu sau, bet tos 
penkios ar šešios minutės priklauso dar man! (Čia Algiukas 
greitai gulasi ir užsikloja antklode galvą). Uždanga.

II PAVEIKSLAS.
Kai po trumpos pertraukos uždanga pakyla, Algiukas pusiau 

apsirengęs nušoka nuo lovos.
Scena 1.

Alg.: Vilkiukas nepasiduoda pats sau. Taip sakė senas 
Vilkas ir aš pats taip sau kasdien kartoju.

Balsai: Tu?., tu?., tu?.. Cha-cha-cha! Cha-cha-cha!
A. : Kas čia juokiasi ir ko?..
B. : Cha-cha-cha! Cha-cha-cha!
A. : (Jau pykdamas): Kas čia juokiasi (Dar pikčiau): Kas 

čia taip biauriai juokiasi?.. (Tyla. Algiukas greitai bėga prie 
praustuvo, bet vos rankas pamirkęs, tuoj vėl jas ištraukia). 
Vanduo šaltas, o mamytė vakar sakė, kad aš turiu slogą ir 
turiu pasisaugoti šalčio. Aš praustis mėgstu, bet šiandien turiu 
saugoti savo sveikatą.

B. : Cha-cha-cha! Cha-cha-cha!..
A.: (Šaukia): Sakau, kad vandens nebijau, bet sergu ir turiu 

pasisaugoti, tat visai nėra čia ko juoktis! (Nusišluostęs rankas 
pribėga prie lango. Pasižiūrėjęs linksmai ploja rankomis). Ot ge
rai! Naktį lijo — gatvėje purvas — batų nereikės valyti. Tai 
laimė! Tai laimė! Tra-lia-lia... (Suktinio melodija).

Scena 2.
Kaziukas: (Įeina su didele didele nosimi. Liūdnai). Labas.
Algiukas: (Nustebęs): Labas. O tu kas toks? (Kaziukas 

eina artyn). Ne, ne! Artyn neik, aš tavęs bijau!
K.: Bijau! Bijau! O ką jau aš turiu daryti, jeigu tu bijai? 

Kai pirma, tai kur pasisuksi, ten draugai, o dabar tai jau visi: 
nelįsk, bijau, eik sau.

A.: Na, palauk. Kaip man tavęs nebijoti. Draugo su tokia 
didele, negražia nosimi aš neturėjau, neturiu ir turėti nenoriu, 
o tu ...

K.: (Pertraukia jo kalbą): Žiūrėkit tik: neturėjau, neturiu 
ir turėti nenoriu. O Kaziuko Grybo tai jau nepažinai, nepažįsti 
ir pažinti nenori!

A.: (Visai sumišęs): Tai tu?., tai tu?., tu... Kaziukas... Gry
bas... tu... (sėdasi).

K.: Na ir kas čia nepaprasto, kad aš Kaziukas Grybas? 
Aš, kaip matai, visai nesistebiu, kad tu Algiukas Norvaiša. 
Tačiau tu buvai ir būk mano geriausias draugas ir nežiūrėk į 
mano nosį. Maža kas gali ir su tavimi atsitikti.

A.: Gal ir taip, bet vistik man nuostabų, kad tu taip pa
sikeitei. Gal papasakosi, kaip tai įvyko?

K.: Kad, matai, čia nemalonu ir pasakoti...
A.: Bet aš tavo geriausias draugas, o tu nuo manęs nori 

tokį svarbų įvykį paslėpti...
K.: Na gerai, jei tu pasižadi to niekam nepasakoti, tai aš 

tau pasakysiu.
A.; Ir kam jau čia man pasakoti?..
K.; Matai... Matai, mamytė pamatė, kad labai labai aukš

tam medy vėjas išjudino inkilą, na ir liepė man įlipti ir jį pri
taisyti... Aš ir įlipau... O paskui... paskui iš pačios medžio 
viršūnės ir iškritau... Labai nosį susimušiau.

A.: Tai tau dabar labai skauda?..
K.: Žinoma, kad skauda ir dar kaip. Na, bet man apie tai 

ir kalbėti nemalonu. Geriau atnešk čia savo žaislelius ir mudu 
linksmai sau pažaisime.

A.: O kad į mokyklą jau metas.
K.: Tu gi matai, Algiuk, kaip aš atrodau ir, manau, su

pranti, kad aš mokykloje jokiu būdu pasirodyti negaliu.
A.: Tai tu. 0 aš?

K.: Tu?., (Apsikabina Algiuką): Tu vienintelis mano ge
ras draugas. Neik, Algiuk, ir tu šiandien į mokyklą. Padaryk 
man tą malonumą. Pažaisim...

A.: Pažaisim, sakai?.. Bet kad...
K.: (Pertraukia): Na, mudu ir pasimokyti galėsim, ar ne 

vistiek, ar mokykloje, ar namie?
A.: 0 aš vis tik bijau...
K.: Ot bijau ir bijau! Tu pats savo valios turėk ir pasakyk 

sau: „Turiu padėti savo vargšui nelaimės ištiktam draugui". 
Tada ir visi tavo „bijau“ išnyks.

A.: Taip tai jau ir man patinka. Vadinas, aš į mokyklą 
eiti netingiu, bet padedu savo vargšui, nelaimės ištiktam 
draugui.

K.: Puiku! Puiku, Algiuk! Tu tikrai mano geriausias 
draugas.

Balsai: Cha-cha-cha! Cha-cha-cha! Cha-cha-cha!
Abudu vaikai neramūs.
K.: Aš manau, kad į visokius pašalinius balsus neverta 

kreipti dėmesio. (Tyla).
A.: (Bailiai): Man rodos, kad kaž kas krapštosi apie duris.
K.: (Klauso): Tikrai...
Danutė: (Už durų): Algiuk, atidaryk man duris.
A.: Vaje, net mane vardu šaukia. O aš bijau.
K.: Ir aš bijau.
D.: Algiuk, tai aš, Danutė, Tavo draugo Kaziuko sesutė. 

Atidaryk man duris.
K.: Danutė? O ko jai čia reikia?
A.: Ir pati durų nemoka atsidaryti?.. (Eina ir atidaro du

ris. Kaziukas savo nosį slėpdamas nusisuka į kampą. Algiukas 
sušunka ir pasitraukia nuo durų).

Scena 3,
D.: (Įeina. Jos rankų pirštai labai ilgi ir smailūs).
A,; O kodėl tavo pirštai tokie baisūs?
K.: (Užsimiršęs atsisuka).
D.: Ai! Kas šitas toks?
K.: (Nuduoda visai ramų): Tai jau. Imsi dabar ir tikro 

savo brolio nebepažinsi.
A.: Čia gi Kaziukas, tavo brolis.
D,: O ta nosis?
K.: O tie tavo gražūs piršteliai?..
D.: (Slėpdama rankas už nugaros): Rankos man skauda...
K.: O man nosį skauda!
D.: Aš bijau mamytės... Aš mokytojos bijau... (Verkia). 

Ką gi man dabar daryti, broleli mielas?..
K.: Na, na, neverk. Kaip nors susitvarkysim. Štai šian

dien į mokyklą neisim, pažaisim čia su Algiuku, o paskui visi 
trys nutarsim, ką ir kaip turim daryti toliau.

A.: Palaukit, vaikai! Aš pirm eisiu apsižiūrėsiu, kas da
rosi namuose. Pasiklausysiu prie mamos kambario durų, ar ji 
nesirengia kur išeiti. Tad būtų dar geriau.

K.: Eik, eik, Algiuk. (Algis išeina).
Scena 4.

D.: Sakyk, Kaziuk, kokiu būdu tavo nosis tokia ilga pa
sidarė?

K.: (Galvą nuleidęs): Ot, darėsi, darėsi ir pasidarė... (Tyla). 
O ko tavo pirštai taip ištyso?

D.: Taip pat, kaip ir tavo nosis...
K.: Žiūrėkit kokia širšė, dar nesako.
D.: Lygiai, kaip tu man, kad nepasakei. 1

Scena 5.
A.: (Įeina. Jo ausys nežmoniškai didelės): Tai gerai. (Bėga 

prie jų, Kaziukas su Danute išsigandę atšoksta atgal. Algiu
kas nustemba). Kas gi jums pasidarė?.. Ko judu dabar išsi
gandote? (Dairosi).

D.: Tavo ausys, ausys!..
A.: (Čiumpa sau už ausų, čiupinėja jas, jo veidas darosi 

vis liūdnesnis. Jis nuleidžia rankas ir sėdasi).
K.: Neliūsk, Algiuk. Žinai, man rodos, kad taip net geriau.
D.: Tikrai, dabar mes visi trys būsime vienodi.
A.: Bet ką žmonės sakys?.,
K.: Ot, jau, ką žmonės sakys?.. Žmonės pratę iš nelaimių 

tyčiotis. Jog mes ne patys sau taip padarėme. Mes buvome 
geri ir klusnūs vaikai, na ir...

Balsai: Cha-cha-cha! Cha-cha-cha! (Tyla).
Dan.: (Ima tyliai verkti).
K.: Kas tau, Danut, pasidarė?
A.: Ko tu verki?
D.: (Ima juodu už rankų ir veda į scenos vidurį): Man 

rodos, kad Kaziukas netiesą sako.
K.: O ką jau aš tau pamelavau?
D.: Palauk. Tu nesikarščiuok, bet duok man baigti'. Gal 

tu ir geras vaikas, gal ir Algiukas geras, bet aš... aš... ne...ge... 
ra... (verkia).

A.: O man rodos, kad tu ir už mus abudu geresnė.
K.: (Apkabindamas seserį): Taip, mano sesutė labai gera.
D.: Netiesa. Aš pati blogiausią mergaitė pasaulyje. (Ber

niukai nori kalbėti, bet ji užima jiems delniukais burnas). Va
kar mamytė nupirko labai gražių obuolių. Tu žinai, Kaziuk,
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kokie jie buvo skanūs. (Kaziukas linkteli galva). Mamytė man 
jų davė. Šiandien, kaip tik nubudau pirmučiausiai obuolius ir 
atsiminiau. Išlipau iš lovos, tylitelaičiai nuėjau į sandėliuką ir, 
nors mamytės buvo uždrausta, paėmiau vieną obuolį ir taip 
pat tyliai sugrįžau į savo kambarėlį. Ir kai tik obuolį suval
giau... Tuoj... Pajutau, kad mano pirštai tempiasi... Tem...pia... 
si...i... (Vėl verkia).

A,: Vargšė Danutė.
K.: Danut, aš blogesnis ir už tave. Aš kaltas prieš tave! 

Tu tikrai man neatleisi...
D.: O ka, tu padarei?
K.: Aš jutau, kad tau pasisekė paimti obuolį. Norėjau ir 

aš taip padaryti, bet sandėliuke buvo teta. Prisipažinsiu, kad 
pavydėjau tau. Tada nuėjau pas mamytę ir paskundžiau tave. 
O mamytė pasakė man: „Vaikuti, geras broliukas savo sesutės 
niekad neskundžia. Niekados nekišk nosytės į nesavo reika
lus". O kai mamytė išėjo, aš jau pats pamačiau savo milži
nišką nosį... (Tyla).

A,; O mano ausys išaugo tada, kada aš kaip tikrai nie
kam tikęs vaikas prie durų plyšio klausiausi, ką kalba ma
mytė. (Tyla).

Geroji dv.: (Kai vaikai nuliūdę sėdi, pasirodo už jų ir 
pakėlusi dešinę ranką taria): Vilkiukas ir paukštytė nepasi
duoda patys sau. (Išnyksta).

D.: (Giliai atsidususi). Taip, aš labai negražiai pasidaviau 
pati sau.

K.: Ir aš...
A.: Ir aš... (Tyla). O kaip dabar savo klaidas atitaisyti? 
D.: Aš manau, kad mes turim eiti ir atvirai prisipažinti 

klydę.
K.: Beveik, kad taip geriausia...
A.: Ir turim pasirįžti niekad daugiau nebepasiduoti sau. 
D.: Būtinai!
K.: Taip, tik tas kelias mums dabar belieka. 
Mamytė: (Už durų): Algi! Algi! Uždanga.

III PAVEIKSLAS.
Scena 1.

Uždangą pakėlus, Algiukas miega lovoje.
M.: (Judindama Algį už peties): Algi, na kaip tau negėda! 

Iš lovos išversti nebegalima, o dar skautu ketini būti!

Visi i Vilniaus Geležini Fondą.
Jau dvylikti metai eina, kaip lenkai mums iš

plėšė Vilnių. Per tą laiką mūsų ilgesys savo sostinės 
ir tvirtas pasiryžimas ją atgauti ne tik neatslūgo, bet 
nuolat augo. Vilniui Vaduoti Sąjunga plačiai išplėtė 
savo veikimą visoje Lietuvoje ir tarp užjūrio brolių; 
mūsų jaunoji karta auga meilėje dėl Vilniaus; ji au
gina savo jėgas ir grūdina savo valią kovai dėl jo; 
mūsų vyriausybė ir mūsų plačioji visuomenė taiko 
kiekvieną savo žygį taip, kad priartinti Vilniaus at
gavimo valandą; ir mūsų krašto mažumos Vilniaus 
atgavimo reikalu eina solidariai. Svarbią moralę pa
ramą mūsų Vilniaus bylai davė ir Tarptautinis Haa- 
gos Tribunolas.

Tačiau laikas visiems Lietuvos piliečiams susi
burti bendrai kovai dėl Vilniaus. Mūsų Vilniui Va
duoti Sąjunga vienija tik tuos, kurie gali šiek tiek 
daugiau laiko ir jėgų pašvęsti kovai. O juk toje ko
voje turi dalyvauti griežtai visi Lietuvos gyventojai 
ir visi jos išeiviai. Lai tat visi dalyvauja bent nedi
delėmis metinėmis savo aukomis, kurias lai duoda 
kasmet toliai, koliai Vilnius bus atgautas.

Kiekvieni 10 centų tam reikalui paaukotų bus 
jau žingsnis artyn Vilniaus. Lai tuos centus deda ir 
mažas kūdikis ir žilas senelis; ir pasiturintis (tasai 
duos daugiau) ir elgeta; ir vyrai ir moterys. Lai Vil
niaus centai sujungia protus ir širdis griežtai visų 
krašto gyventojų ir visų jo išeivių; lai tie centai ir li
tai suplaukia į vieną VILNIAUS GELEŽINĮ FONDĄ, 
iš kurio jie būtų pajudinti tik paskutinei valandai iš
mušus, Centro Komitetui nutarus ir Valstybės Prezi
dentui sutikus; gi to Fondo nuošimčiai bus naudojami 
svarbiems reikalams.

Tokį Geležinį Vilniaus Fondą 1931-ų metų Vil
niui Vaduoti Sąjungos suvažiavimas nutarė tuojaus 
steigti. Fondo statutas paduotas įregistruoti; iki nau

Jaunas lakūnas. Fot. Petr. Babickas.

A,; (Išsigandęs pašoka. Nesupranta, kas įvyko. Staiga 
čiumpa savo ausis). Mamyte... Mamyt... Nežiūrėk!

M.: O ko jau man nežiūrėti?
A.: Mano ausys! Mano biaurios didelės ausys! (Puola iš 

lovos ir bučiuoja motinai rankas). Mamyte, atleisk. Daugiau 
niekad, niekad taip nebedarysiu.

M.: Kokios ausys? Ko nebedarysi?. Nieko nesuprantu.
A.: Na, mano didelės ausys, Danutės ilgi pirštai ir Ka

ziuko didelė nosis...
M.: Sapnavai, tur būt, ką nors?
A.: Bet dabar jau mes visi trys daugiau sau nebepasiduo- 

sime!. Tikrai, mamyt!
M.: Aa! Suprantu. Mano Algis pasidavė pats sau ir, kada 

mamytė liepė keltis, jis dar lindo po šilta antklode ir snuste
lėjo pusvalandį, o Dievulis neklusniam berniukui siuntė nema
lonų sapną. Taip?

A.: Bet, mamyt, tai tikrai jau buvo paskutinį kartą!..
Uždanga. V. Genytė.

jų 1932 metų nutarta atlikti visus prirengiamuosius 
darbus ir su tų 1932 metų pradžia visi Lietuvos pilie
čiai ir visi jos išeiviai prašomi yra skirti savo auką 
Vilniaus vadavimo reikalui.

Jau yra spausdinami tam tikri Vilniaus pasai ir 
Vilniaus ženkleliai įvairių kupiūrų: 10 cnt., 20 cnt., 
50 cnt., 1 lt., 2 lt., 5 lt., 10 lt. Visi Fondan aukojantieji 
lipins tuos ženklelius į savo Vilniaus pasą. Mažiausia 
auka, kurios lauks kraštas iš kiekvieno piliečio — 
didelio ar mažo, bus 10 centų metams. Kas gali dau
giau, lai aukoja daugiau. Valdininkai ir tarnautojai, 
gaunantieji mėnesines algas, bus prašomi skirti Gele- 
žinin Vilniaus Fondan nemažiau, kaip dešimtą vieno 
nuošimčio dalį nuo savo algos. Visos įmonės, kaip 
prekybos, taip ir pramonės, bus prašomos aukoti ne
mažiau, kaip vieną šimtinę vieno nuošimčio dalį nuo 
brutto apyvartos. Visi suplaukiantieji pinigai bus glo
bojami Vilniui Vaduoti Sąjungos Centro Komiteto ir 
laikomi Žemės Banke (nepaprastos einamosios są
skaitos Nr, 103). Fondo reikalus ves tam tyčia Vilniui 
Vaduoti Sąjungos suvažiavimo išrinktas Vilniaus Ge
ležinio Fondo Komitetas. Jisai veiks glaudžiame kon
takte su Vilniui Vaduoti Sąjungos Centro Komitetu. 
Vilniui Vaduoti Sąjungos Apygardos ir skyriai yra 
prašomi sudaryti vietinius Vilniaus Geležinio Fondo 
Komitetus ir nustatyti tinkamiausius būdus įtraukti 
į aukojimo darbą griežtai visus savo apylinkių pi
liečius.

Tad visi į darbą! Per visos tautos pasišventimą 
ir vienybę — į Vilnių!

Visais Vilniaus Geležinio Fondo reikalais prašo
me kreiptis šiuo adresu: Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Centro Komitetas. Kaunas, Daukanto g-vė 3.

VILNIAUS GELEŽINIO FONDO KOMITETAS.
Pirmininkas Prof. F. Kemėšis, 

Vicepirmininkas Inž. B. Sližys, 
Iždininkas Dir. K. L a p i n a s,

Sekretorius A. K u p c i k e v i č i u s.
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Praktiškos pastabos žaidimų vadovams.
Gimnastiškų zuikių yra įvairių 

6 — 7 metų vaikams tinka toks 
žaidimas. Vienas kurtas gaudo zui
kius; prieš pradėdamas gaudyti jis 
sustoja ir pakelia ranką. Kurto pa
liestas — naujas gaudytojas daro 
tą patį ir gaudo toliau.
. Tam pačiam amžiui tinka ki
niški zuikiai, kur zuikiai išsigelbsti 
nuo kurto atsisėsdami ir pirštu 
paliesdami žemę ar grindis. Sėdė 
ti galima tik tol, kol kurtas prabė
ga pro šalį. Kurtas stovėti vietoje 
prie tupinčio zuikio negali.

8, 9 metų skautams zuikių žaidi
mą galima suritminti, kur visi skau
tai — zuikiai ir kurtas bėga, šoka 
arba eina pagal ritmą (tamburinas 
čia reikalingas). Kada vadovas ne
bebarškina į tamburiną, tada visi 
sustoja.

Dar vyresniems skautams tinka 
poriniai zuikiai, kur kurtas gali 
paliesti tik vieną atskirai bėgantį 
ar stovintį zuikį. Tas skautas, ku
riam gręsia pagavimas, yra kito 
skauto išgelbimas tuo, kad tasai 
jam paduoda ranką. Kaip tik kur
tas prabėgo — poromis eiti ar bėg
ti negalima.

Iš paprastų žaidimų lygiai inte
resuoja skautus amžiuje nuo 9 — 
12 metų žaidimas „Pelė ir katė“. 
9 — 10 metų vaikai iš 15 pasisa
kė už šitą žaidimą 11; 11 metų iš 
30 — 25; 12 metų iš 43 — 24. To
kio pąt pasisekimo turi žaidimas 
vištukės arba gaudymas su užriš
tomis akimis.

9 — 10 metų vaikai iš 15 pasi
sakė ųž Vištukes 14; 11 metų iš 
30 — 27; ir 12 metų iš 43 — 33.

Žymiai mažesnio pasisekimo tu
ri šitie paprasti žaidimai, jaunes
nių vaikų, amžiuje nuo 7 — 10 
metų, visuomenėje: Voverės, kur 
vaikai sustoja po 2 į ratelius, po 
vieną vaiką yra rately; be to vie
na voverė yra visai bfe ratelio. 
Pagal duotą ženklą voverės turi 
keistis vietomis; atbėgusias vove
res pavaduoja vaikai iš ratelio. 
Žaidimas yra gyvas. Bet mažieji, 
amžiuje nuo 9 — 10 metų jo mė
giamu nevadina, — iš 15 pasisakė 
už tik 4; tuo tarpu kai vyresni, tą 
žaidimą net pusėtinai mėgsta. 11 
metų vaikai iš 30 pasisakė už 30, 
o 12 metų iš 43 — 28. Šitos rūšies 
žaidimuose mažiesiems persunkus 
yra stovinęjimas rately, kur jų 
fantazija negauna gyvo darbo. Tuo 
tarpu; kur to darbo fantazijai yra, 

kaip, pav., slapstytis, — vaikai 
mažesnieji iki vieno pasisako už 
tą žaidimą. Ir vyresni noriai tos 
rūšies žaidimus žaidžia. Iš 30-ties 
11 metų vaikų 26, o iš 43-jų 12 
metų 31 dar noriai tais žaidimais 
verčiasi.

Pagaliau iš komandinių žaidimų 
lygiai visiems, amžiuje nuo 9 — 12 
metų, patinka vadinami „Belais
viai“, kur vaikai sustoja į dvi ly
gias komandas priešpriešais. Iš ei
lės kiekviena komanda siunčia po 
vieną ar kelis (vadovo nuožiūra) 
žaidėjus pas priešininką, kuris at
kišęs ranką laukia jų. Atėję šauk
ti suduoda tris kartus per delną 
iš eilės tam pačiam arba vis nau
jam. ir tada sprunka atgal pas sa
vuosius, nes paliestieji vejasi. Jei
gu nepasiveja — eina į nelaisvę, 
jeigu pasivijo — ima aną šaukėją 
į nelaisvę. Žaidimas daug kam yra 
žinomas, todėl nėra reikalo smulk
meniškai: jį čia atpasakoti. Tad štai, 
sakau, šįtą žaidimą vaikai lygiai 
noriai žaidžia. Iš 15-kos vaikų nuo 
9 — 10 metų už Belaisvius pasi
sakė 13; iš 30-ties 11 metų vai
kų pasisakė už 27; iš 43 vaikų 12 
metų pasisakė už 36.

Kvadratų žaidimas (Vdlkerball) yra ne tik įdomus žaidėjams, bet jis patraukia ir 
plačiąją publiką. Tereikia tarp kvadratą palikti neutralią zoną ir vienos komandos 
žaidėjus išskirti raikščiais. O jeigu teisėjas dar publikai paaiškina žaidimo esmę ir 

eigą, tai ir pasisekimas bus visai užtikrintas.

Iš kitų partiškų žaidimų — es
tafetės, kur dvi ar kelios eilės 
tarp savęs konkuruoja, norėdamos 
greičiausiai nubėgti tam tikrą at
stumą, mažuosius perdaug neinte
resuoja, nes yra jiems peranksty- 
vos. Apskritai imant, 7 — 8 metų 
skautams tų estafečių visai nereik
tų duoti, nes dirbtinas forsavimas 
čia tik pakenks. Nors vaikai gana 

anksti ima rodyti palinkimo prie 
partiškų žaidimų, bet jų sugebėji
mai yra permenki. Todėl būtų 
normalu, jeigu tais partiškais žai
dimais, ir tai pradžioje pačiais pa
prasčiausiais, būtų lavinami vai 
kai, ne anksčiau kaip nuo 10 — 
11-tų metų. To amžiaus partiškų 
žaidimų sąrašas gali būt toks: 
Diena ir naktis, Diena ir naktis su 
skepetaitėmis, Užmuštasai ir su- 
žeistasai, Nubėgti ir atbėgti, Ka
muolio rungtynės rate, Kepurė ant 
kuolo, Susišaudymas, Kamuolio 
rungtynės ravu, Švediški vanagė
liai, Užimti miestą su kamuoliu, 
Tautinė vėliava, Paprastas muštu
kas, Karas, Kamuolio perdavimas.

' n.
Pradedant 10 — 11-tais amžiaus 

metais skautai gaivalingai trokšta 
partiškų (komandinių) žaidimų. Jei
gu jie yra paliekami patys sau, ta
da jie ima žaisti jų amžiui kenks
mingus sporto žaidimus. Dar blo
giau yra, jeigu vyresnieji patys ra
gina azartuoti, siekti rekordų. Te
ko matyti Kauno stadione, kaip 
mokytojui stebint, kokios 12 metų 
vaikas bėgo penktą kilometrą. Jei
gu suaugę ir nieko nesako, vadi
nas neskatina, tai pats tylėjimas ir 

susidomėjimas labai pastūmėja vai
kus į tokį perankstyvą sportavi
mą. Geriausias būdas patraukti 
skautus į jų amžiui pritaikintus 
žaidimus yra ne draudimas, bet 
dėmesio atkreipimas į kitus, jų 
amžiui naudingus žaidimus. Čia 
susiduriame su nauja aplinkybe, 
būtent, su žaidėjų amžiumi, tiek, 
kiek amžius turi įtakos į žaidimo
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viliojantį įdomumą. Mergaitės ir 
bernaičiai gali žaisti kartu lig 
12 — 13 metų, nes amžiaus skir
tumai čia maža įneša nukrypimų 
nuo bendros raidos linijos. Pasi
rinkimo atžvilgiu, be abejo, mer
gaitės kiek skiriasi nuo berniukų: 
pavyzdžiui, vyresni berniukai į ra
telius žiūri tik kaip į vakarėlių da
lykus, tuo tarpu mergaitės dar 
rimtai, atsidėjusios, ratelius žai
džia.

Pereiti nuo paprastų žaidimų į 
partiškus reikia labai nuosaikiai. 
Geriausias būdas yra tas, kada iš 
paprasto žaidimo galima padaryti 
partišką. Sudarant partišką žaidi
mą reikia žiūrėti, kad nebūtų per
daug taisyklių ir sudėtingumo. Jei
gu tik šita sąlyga yra neišlaikoma, 
žaidimas darosi nebemėgiamas. 
Taip pat veikia ir pervargimas ir 
per mažas nerviškai — raumeninės 
energijos įtempimas.

Partiškų žaidimų pradžiai labai 
geras yra žaidimas „Vanagėliai 
eilėmis“, kur dvi komandos vei
kia pakaitomis ir laikosi vienybės. 
Šitam žaidime skautai gauna grū
dinti savo nervus, nugalėti baimę.

Dalyviai pasiskirsto į dvi lygias ko
mandas ir sustoja viena prieš antrą, atstu 
15 — 20 metrų. Net suaugesniem tarpą 
nereikia labai didinti, nes žaidimas prie
šingu atveju perdaug vargintų ir nebe
būtų įdomus. Pagal vadovo duotą signa
lą paskirta eilė žygiuoja į priekį lygiuo
dama ir eidama į koją. Tuo tikslu skau
tai dainuoja kokią paprastą dainelę: 
viens, du, trys eina mokinys, arba išėjo 
tėvelis į mišką ir panašiai. Kada žigiuo- 
janti eilė bus prisiartinus per kokius 8 
ar 5 metrus, vėliau dar arčiau, tada va
dovas duoda signalą antrai eilei pulti 
pirmą, kuri pasileidžia bėgti į savo na
mus. Pagauti eina į nelaisvę ir ten pasi
lieka, kol žaidimas bus baigtas. Kada ei
lės susitvarko savo vietose, tada vėl 
pradedamas žaidimas taip, kaip papasa
kota aukščiau, tik jau dabar eina žygin 
antroji eilė. Žaidimas reikia baigti po 
kokių 5 — 8 minučių. Tada reikia su
skaityti kiek kuri komanda turi belais
vių. Kuri eilė turi daugiau, ta ir yra lai
mėtoja.

Iš šito žaidimo lengva pereiti į 
tikruosius „Belaisvius“, apie ku
riuos jau rašėm. Po kokio mėnesio 
žaidimo 11 metų vaikai gali žaisti 
„Diena ir naktis“.

Čia vaikai sustoja į dvi eili vidury 
salės ar aikštės susigręžę nugaromis. 
Tarp eilių yra 1 — 2 žingsnių atstumas. 
Viena eilė yra diena, antra naktis. Aikš
tės galuose yra dienos ir nakties namai 
— užbrėžta skersai linija. Komandos ne
turi teisės dairytis. Vadovas šaukia ku
rios komandos vardą ne sauvališkai, bet 
pavyzdžiui meta pinigą, — jeigu viršuj 
yra vytis, tai, sakysim, šaukia dienos 
vardą ir priešingai. Iššaukta komanda 
ima vytis antrą komandą ligi jos namų. 
Pagautieji pasidaro antros komandos da
lyviai arba paprastai išeina iš žaidimo.

Vadovo nusistatymas šituo klau
simu yra be galo svarbus ne tik 
šitam, bet ir visiem žaidimam. 
Jeigu kas laikosi tos nuomonės, 
kad pagauti ar išmušti (su kamuo-

Kaip pasidaryti stalo tenisą.
Stalo tenisas arba ping-pong yra 

geras ir labai įdomus kambarinis 
žaidimas. Be to, nesunku pačiam

1 pieš. Šiuos ping-pongo įrankius gali 
pats pasidaryti.

pasidaryti įrankius, reikalingus jam 
žaisti — tik įsižiūrėk į piešinius ir 
įsiskaityk į paaiškinimus. Kaip me
džiaga yra reikalinga: dvi plonos 
kamščio plokštelės (30X15 cm.) 
arba kiek sveikų kamščių, sena 
futbolo ar dviračio guminė kamera, 
dvi lentelės 4—5 milim. storio 
tvirtos fanieros (30X15 cm.), ap
skritos lazdos galas (3 cm. skers
mens, 50 cm. ilgio), storo tinklo, 
koks yra vartojamas langų užuo
laidoms siūti (20X185 cm.), 225 
cm. juostelės tinklo kraštams ap
siūti, 4 metalinės apkabos tinklui 
prie stalo pritvirtinti ir 4 ar dau
giau celuloidiniai sviedinėliai.

liu) žaidėjai turi nebežaisti, tai pir
miausia ne visi žaidėjai gaus ly
gių galimumų lavintis, antra 
— palaidi skautai geriausiu at
veju bastysis arba kliudys liku
siems žaisti. Todėl geriau yra, 
jeigu pagautieji žaidėjai pasidaro 
antros komandos dalyviais arba 
turi ten kokių, kad ir pasyvių pa
reigų, kaip „Belaisviuose“, ir turi 
vilties vėl netrukus būti aktingais 
dalyviais. Blogiausiu atveju žai
dėjai bent turi sekti žaidimą ir turi 
būt suinteresuoti jo eiga. Tas turi 
auklėjamosios reikšmės.

Žaidime „Diena ir naktis“ gera 
yra, kada pagauti žaidėjai virsta 
antros komandos dalyviais. Bet čia 
pradžioje vadovas turi stropiai 
žiūrėti, kad tie perėjūnai laisvu 
noru nepasiduotų pagaunami. Tų 
pagundų skautai turi, nes dažnai 
rodo perdidelio prisirišimo tai ar 
kitai komandai. Skautai turi su
prasti, kad ištikimumas pareigoms 
yra svarbus daiktas, ir ta ištikimy
bė turi būt lygiai patvari visose 
sąlygose ir neatsižiūrint to, kuriai 
komandai dabar priklausai. Juk 
visi yra tau lygūs draugai ir lygiai 
su visais turi noriai žaisti.

Kiekvieną kartą po gaudymo, 
komandos vėl susitvarko. Žaidžia-

Ir į darbą! Turime pasidaryti 
dvi rakietes (muštukus), tinklelį ir 
gauti kelis sviedinėlius.

Rakietė. Jos pagrindas yra 4 
mm. storio faniera. Iš pakankamo 
dydžio fanieros lentelės išplauna
ma gražios formos rakietė, apie 
15 cm. pločio ir apie 25 cm. ilgio 
(1 ir 2 pieš.). Žemai paliekama 5 
cųi. ilgio galas rankenai. Vienoj 
lentelės pusėj priklijuojama tokios 
pat formos išplauta kamščio plokš
telė. Jei kamščio plokštelės nepa- 
yyktų gauti, tai galima paprastus 
sveikus kamščius supjaustyti į 5 
cm. storio skrituliukus, iškarpyti iš 
jų kvadratus ir šiuos vieną prie 
kito suklijuoti į vieną rakietės pu
sę (2 pieš.). Kitoje pusėje prikli
juojama plona guma, gali tam tikti 
liekanos senos futbolo arba dvira
čio kameros. Rankenai padaryti 
nuo apskritosios lazdos nuplauna
mas galas 5 cm. ilgio ir jis išilgai

2. pieš. Taip padaroma rakietė.

perskeliamas pusiau. Abi puselės 
pritvirtinamos prie skirtos rankenai 
vietos rakietėje ir apdailinamos 
peiliu. Lygiai tokiu pat būdu pa
darome ir antrąją rakietę.

ma paskirtą laiką. Laimėja ta ko- 
-manda, kuri žaidimo gale turi dau
giau žaidėjų.

Tą patį žaidimą „Diena ir nak
tis“ galima žaisti ir kitaip — su 
kaspinais; čia nakties dalyviai gau
na lavinti dėmesį ir klausą. Nak
ties dalyvių tėra Ve visų žaidėjų 
dalis. Jie sustoja aikštės vidury 
vienas nuo kito per vieną — du 
žingsniu. Naktis visada pasilieka 
aikštės vidury. Diena turi dvejus 
namus — kiekvienam aikštės ga
le po vieną. Naktis vis turi būt 
atsigręžus nugara į dieną ir negali 
dairytis ir eiti iš vietos. Dienos žai
dėjai turi ilgokus kaspinus ant nu
garos; kaspinus paprastai užkiša už 
apikaklės, kad jie perdaug stipriai 
nesilaikytų. Pagal duotą vadovo 
ženklą (pakelta ranka) diena ne-
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Tinklas. Tinklui pasidaryti ge
riausiai tinka „storas filet tinklelis“, 
kurio, kaip medžiagos langų gardi- 
noms, galima gauti manufaktūros 
krautuvėse. Mums jo reikia tik 
vieno gabalo 17X183 cm. dydžio. 
Tinklelio viršutinė briauna ir abi 
šoninės briaunos apsiuvamos juoste
le. (3 pieš.) Šoninės juostelės pa
daromos kiek ilgesnės, kad jas 
galėtume pritvirtinti prie tinklo 
stulpelių.

4 pieš. Stulpeliai pritvirtinami prie 
stalo tam tikromis apkabomis.

Stulpeliai yra 20 cm. ilgio ap
skritos lazdos gabalai. Vienam 
stulpelio gale prikalta nedidelė 
lentelė, kuri iš šonų kiek išsikiša. 
Tas lenteles galime prispausti prie 
stalo dviem metalinėm apkabom 
(4 pieš.) ir taip pritvirtinti prie 
stalo tinklelį. Tinklelis tuo būdu 
yra pastatomas žaidimą pradedant, 
o baigus žaisti vėl nuimamas. Jei 
tinklelis yra ilgesnis kaip stalo 

jučiom slenka į priekį, kad nepa
stebėta praeitų tarp nakties žai
dėjų. Kieno bus ištrauktas kaspi
nas, tas pavaduoja nakties žaidėją, 
kuris eina į dienos eilę. Žaidimas 
trunka paskirtą laiką. Jeigu nori
ma, kad laimėtų kuri komanda, 
tada jau žaidimo pradžioje visus 
žaidėjus reikia paskirstyti į dvi 

lygias komandas. Žaisti reikia 
kaip aukščiau pasakyta, tik po 
kurio laiko komandos keičiasi ro
lėmis — naktis virsta diena ir prie
šingai. Pagauti žaidėjai pasilieka 
savo komandoje, tik vadovas ra
šo punktus už kiekvieną pagavimą 
nusipelnusiai komandai. Laimėja 
ta komanda, kuri per tą patį laiką 
buvo daugiau pagavusi.

Greta bėginėjimo žaidimų rei
kia duoti žaisti su kamuoliu. Lie
tuvos mokyklose didžiausio popu

plotis, tai statant tinklelis apsuka
mas kiek reikia apie kurį nors 
stulpelį.

Ping-pongui yra sviediniai 
specialūs, padaryti iš plono celu- 
loido, gaunami jje žaislų ar sporto 
dalykų krautuvėse. Kaina apie 
50—75 cnt. štukai. Kas negalėtų 
jų vietoje gauti, tesikreipia į vyr. 
skautų štabo tiekimo skyrių 
— jis mielai patarpininkaus. Rei
kia žiūrėti, kad sviediniai nebūtų 
didesni kaip 5 cm. skersmens.

Štai ir visi žaidimo įrankiai. Ga
tavi pas mus jie atvežami iš už
sienio ir kainuoja gana bran
giai. Patiems juos pasidaryti, 
kaip matėm, yra visai nesun
ku ii kur kas pigiau. Pirkti tereiks 
sviedinėlius.

Turėdami visus įrankius galime 
pradėti žaisti.

Žaidimo taisyklės. Tinklas pa
statomas viduryje stalo, kurio ilgis 
apie 2,75 m. ir plotis apie 1,50 m. 
Abu žaidikai sustoja prie stalo galų. 
Vienas žaidikų yra padavėjas, ant
ras — atmušėjas. Padavėjas muša 
rakiete (gumos puse) sviedinėlį į 
stalą taip, kad sviedinėlis pirmiau
sia atsimuštų jo lauke ir po to vir

5 pieš. Svarbiausia žaidimo taisyklė: padavėjas turi taip mušti sviedinėlį, kad 
šis pirmiausia atsimuštų jo lauke ir peršoktų į priešo laukų. Atmušėjas turi 

grąžinti atšokusį nuo jo lauko sviedinėlį į priešo laukų.

šum tinklelio peršoktų į priešo 
lauką 5 pieš.). Atmušėjas turi, po 
to kaip sviedinėlis kartą atšoko 
nuo jo lauko, rakiete grąžinti svie
dinėlį^ viršum tinklelio į priešo lau
ką. Zaidikas gauna tašką: 

liarumo yra vadinami „Kvadra
tai“, kuriuos vokiečiai vadina 
„Volkerball“. Už tą žaidimą pasi
sako visi vaikai, pradedant 11-tais 
amžiaus metais. 9 — 10 metų vai
kai iš 15 pasisakė už 10; oil metų 
iš 30 — 30, 12 metų iš 43 — 43, 
Taip pat ir vyresnių klasių moki
niai šitą žaidimą labai noriai žai
džia. Net kiti, tokio pat vertingu
mo žaidimai, yra pamirštami. Tas

a) jei priešas neteisingai padavė 
sviedinėlį,

b) jei priešas neteisingai sviedi
nėlį grąžino,

c) jei priešas ar kuris nors da
lykas, kurį jis turi ar laiko, paliestų 
tinklą, tinklo stulpelius arba žai-
dimo lauką, kol sviedinėlis dar yra 
žaidime,

d) jei priešas palietė sviedinėlį 
kol šis dar neatsimušė jo lauke.

Po kiekvienų 5 taškų padavėjas 
ir atmušėjas keičiasi rolėmis, t. y., 
padavėjas darosi atmušėju, o at
mušėjas—padavėju.

Kas pirmas surenka 21 tašką, 
tas laimi setą. Po kiekvieno seto 
žaidikai keičiasi vietomis prie stalo 
galų.

Sviedinys išeina iš žaidimo:
a) jei mušamas sviedinys palietė 

tinklą arba jo stulpelius,
b) jei padavėjas paduoda svie

dinį be įspėjimo, kol atmušėjas dar 
nėra pasiruošęs žaisti. Bet jei at
mušėjas pamėgina sviedinį grąžinti, 
padavimas skaitomas teisingas.

Ping-pongą pasidaryti galėtų kiek
vienas skautas, o žaisti jis galima 
ten, kur yra reikalingo dydžio sta
las ir šiek tiek laisvos vietos apie 
jį. Ping-pongą įsigyti galėtų ir skil
tis arba draugovė—tada gal stalui 
rasti vietą pavyktų ir kur nors 
mokyklos sienose, susitarus su gim
nastikos mokytoju. Tuo atveju būtų 

proga pažaisti per pertraukas ar 
per pasitaikančias laisvas pamokas. 
Kiek pasitreniravus galima suruošti 
įdomius ping-pongo turnyrus tarp 
skilčių arba tarp draugovių.

P-p.

dalykas neišeina į gerą. Vienas, 
kad ir geriausias žaidimas negali 
vispusiškai išlavinti. Yra patikrin
tas faktas, kad uolūs kvadratinin- 
kai būna menki gimnastai, lengva- 
atletai ir kitų žaidimų dalyviai. 
Todėl reikia vieno kurio perdaug 
pamėgto žaidimo įtaką atsverti ki
tais žaidimais.

(B. d.).
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pi o h t o j ii ir vadų kampelis.
Musų darbo kelias.

L 
Auklėtinio pažinimas.

„Pirma — auklėtojas turi būti realis
tas, vadinas, turi akyse turėti auklėjimo 
medžiagą, žmogaus prigimtį, be jokių 
iliuzijų, kad auklėjimo priemonės visa
dos būtų pritaikintos prie auklėtinio tik
ro būdo“, — sako prof. Fr. V. Foerster'is.

Kiekvienas auklėtojas, norėdamas, kad 
jo darbas būtų sėkmingas, pirmiausia turi 
pažinti auklėjamuosius. Turi pažinti jų 
dvasines ir fizines savybes. Už tat kiek
vienas auklėtojas, kuris tik naudojasi tą
ja pedagoginio darbo priemone, kaip vil
kiukų — paukštyčių organizacija, pirmų 
pirmiausia turi puikiai žinoti kiekvieno, 
įeinančio būrelio sudėtin, individo psichi
nį ir fizinį stovį.

Jeigu į mokyklą susirinktų ir tuo pa
čiu į vilkiukų — paukštyčių būrelį įstotų 
7 — 14 metų amžiaus vaikai tik su įgim
tomis savybėmis, be šeimos ir kitų sąly
gų įtakos, tai auklėtojas turėtų švarią, 
gamtos dovanotą, žaliavą ir ją, naudoda
mas įvairias auklėjimo priemones, galėtų 
perdirbinėti, t. y., galėtų sudarinėti vaikų 
charakterį, būdą. Šiuo atveju ir vilkiukų 
— paukštyčių vadovas ypatingų sunku
mų neturėtų.

Tačiau pradžios mokslo amžiaus vai
kai nėra žaliava. Tie vaikai jau yra išėję 
šeimos ir aplinkos mokyklą; siauros ap
linkos visuomenės, tik jį apsupančios, 
tikriau sakyti, gretimų kaimyninių šeimų
mokyklą. Jų sielose jau yra įsikūrę ne 
vienas paprotys, ne viena tradicija, įsi
galėjęs toks ar kitoks palinkimas. Už tat, 
norėdamas pažinti į mokyklą atėjusių vai
kų moralinį ir fizinį stovį, auklėtojas bū
tinai turi pažinti tą aplinkos visuomenę, 
iš kurios vaikai į mokyklą susirenka; turi 
pažinti šeimą, kurioje vaikas gyvena.

Gyvenamosios vietos atžvilgiu mūsų 
krašto gyventojus skirstome į 85% kai
miečių ir 15% miestiečių; verslo atžvil
giu: į 79% žemdirbių, 6% pramonės dar
bininkų, 3,3% prekybos ir transporto 
darbininkų ir 11,7% įvairių laisvų profe
sijų ir valdininkų. Kaip matome, žymiau
sią mūsų gyventojų dalį sudaro kaimie
čiai ir žemdirbiai.

Kokia mūsų kaimo šeimos būklė?
Į šį klausimą atsakyti sunku, nes ne- 

visos kaimiečių šeimos yra vienokios 
būklės. Tačiau bendrų savybių esama.

Pirmiausia — pastovumas. Ūkyje gy
vena amželį tėvas, jo sūnus ir t, t. Tas 
ūkis jų turtas, jų gyvenimas. Dėl ūkio ne
sigailėtų, rodos, nė kąsnio nuo savo bur
nos nutraukti, kad tik jis liktų nesuskal
dytas, kitiems neužleistas.

Paskui — rūpestingumas. Žemės dar
bininkas ištisus metus kiekvieną dieną 
užimtas rūpesčiu: kad tik suspėtų vienus 
ar kitus javus suimti, kada kuris darbas 
dirbti, kaip geriau tvarkytis, kad dau
giau išversti pinigų ir t. t.

Darbštumas — visa šeima nuolat kru
ta. Patys metų laikai su savo sezoniniais 
darbais nuolat žemės darbininką ragina 
krutėti, skubėti vienus darbus baigti, ki
tus pradėti.

Kantrumas. Įvairūs darbai įvairiam 
orui esant, ar tai lyjant, ar žvarbiam vė
jui pučiant, atvirame ore ištisą dieną, iš
ugdo asmens kantrumą.

Galėtume gerųjų savybių ir daugiau 
priskaityti, bet užteks. Priminsime, kad 
greta to vietomis yra ir daug daug blogų 
įpročių, kurie taip pat giliai yra įsišak
niję į mūsų kaimiečių dvasią. Charakte- 

ringesni — tai nerūpestingumas, įprati
mas vėluotis su ūkio darbais (oi, kiek 
dėl to nuostolių turime!), netvarkingu
mas (lauke, kieme ir kambary), nešvara 
(kiek dėl to išauga silpnos sveikatos jau
nuolių!), girtuokliavimas ir k.

Jeigu paimsime bendrai visą mūsų 
krašto šeimos būklę, perdaug nesukly- 
sime pasakę, kad iš tų 85% kaimo gy
ventojų, kurių 79% užsiima žemės darbu, 
beveik visi su mažomis išimtimis turi tų 
pagrindinių kaimo dvasios teigiamybių 
daugiau, negu nurodytų neigiamybių. Už 
tat ir ateiną į mokyklą vaikai atsineša 
pakankamai rimtumo, darbštumo, rūpes
tingumo ir t. t. Gal kiek daugiau neigia
mų savybių yra tose vietose, kur ypač 
žymu konservatizmas, nepažangumas ar
ba kame išsivysčiusi įvairi spekuliacija, 
k. a., spirito ir anodijos kontrabanda ir 
masinis tų nuodų vartojimas Vokietijos 
pasienyje. Tenai kai kuriose vietose iš
tisi kaimai anodija dvokia. Žinoma, ten 
rūpestingumo nedaug. „

Tas dar charakteringa, kad kaimo 
vaikai iš mažumės yra verčiami dirbti 
jiems pajėgiamus ūkio ir namų apyvokos 
darbus. Jau nuo mažumės jie girdi ma
mytę ar tėvelį skaičiuojant, kiek pūrų 
prikūlė, kiek sau pasiliks, kiek parduos, 
ką už gautus pinigus pirks ir p. Tuo bū
du įgauna supratimą apie nuosavybę, tur
to vertę ir darbo reikšmę.

Kokia gi mūsų miestų šeimos būklė?
Miestų šeimos yra šių rūšių: pramo

nės, prekybos ir transporto darbininkai,

Šalintini pasielgimai skautuose.
Skautai —tai gražiausia šių laikų 

pasaulinė jaunimo organizacija. Tai 
organizacija ne vienos tautos ar gru
pės, bet tarptautinė, turinti daug gra
žių tikslų, idėjų šeima.

Žmogus stebėdamas iš šalies 
daugiau gali pastebėti, negu aktin
gai dalyvaudamas. Dėl to kartais 
yra naudinga išklausyt pašalinio 
žmogaus nuomonės, ypač žmonėms, 
vadovaujantiems jaunimo — skautų 
organizacijai.

Norėčiau pasakyt keletą žodžių 
apie mūsų lietuvišką jaunimą — 
skautes, skautus

Kiekvienai molinai, kaipo savo 
vaikų auklėtojai, privalu do
mėtis tąja mokykla ar iorgani- 
zacija, į kurią ji savo vaiką ati 
davė, taigi visai natūralu ir patei
sinama jos netiesioginis kišimasis— 
reiškimas savo nuomonės

Mano manymu, mūsų skautėms- 
tams būtų naudinga didesnė ener
gija, progresas ir greitesnis tempas, 
vykdant savo programos uždavinius. 
Reikėtų kratytis to mums visiems 
senesniems įprasto lepšiškumo, išti
žimo, pasingumo. Skautės-tai turėtų 
būt pažangūs, reiškiantis savo inicia
tyvą aktyvaus jaunimo organizacijoj.

Gerai būtų, kad skautų vadai ar 
mokytojai, rengdami kokią sueigą 

valdininkai, savininkai ir k. įvairių laisvų 
profesijų asmens. Vienos šeimos inteli
gentiškos, kitos — ne. Visose mažiau pa
stovumo, daugiau judrumo. Aplinkoj dau
giau ar mažiau sąlygų, kurios išblaško ir 
trukdo susikaupti. Rūpestingumui ir pa
stoviam dėmesiui išsidirbti sunku. Yra 
nervingumo: įvairūs nepasisekimai, kon- 
kurenicja nervina tėvus ir tas persiduo
da į jų vaikus. Sumaniai ir apsukriai ve
damas biznis prekybininkams dažnai duo
da nelaukto gražaus pelno. Tas sužadina 
norą visuomet lengvai pelnyti. Nejučio
mis visa tai irgi dedasi į vaiko sielą. 
Lėbavimas ir išlaidus gyvenimas atpra
tina vaikus nuo taupumo ir t. t. ir t. t. 
Tai bus bendras miesto šeimų pažymys, 
išskyrus inteligentingas, moraliai svei
kas ir pasiturinčias šeimas, kur sąmonin
gai rūpinamasi vaikų auklėjimu.

Blogesnis šeimų ir jų vaikų stovis yra 
tuose didesnių miestų rajonuose, kame 
yra susispietę įvairūs vargo žmonės; ne
turtėliai, bedarbiai ir p. Ten tenka pa
stebėti ryškių sukčiavimų, vagysčių ir k. 
ydų. Apsukti darbdavį — tai geras pasi
sekimas. To neslepiama ir nuo vaikų 
Tas, žinoma, augte įauga į jų jauną sie
lelę ir rimtai susidaro nesąmoningas nu
siteikimas mažiau mokytis, mažiau dirb
ti, bet kuo geriau pasirodyti mokytojui. 
Atsiranda vaikų, vaidinančių pataikūnus, 
apsimetėlius, „nekaltus avinėlius" ir p. 
Tuo tarpu ir širdyje ir už akių kitos min
tys, kiti darbai.

O kokie vaikai ateina iš moraliai su
puvusių šeimų ir nuodėmių lizdų, čia nė 
neminėti. Bet šių, dėkui Dievui, labai la
bai mažai. (B. d.).

Mokyt, sktn. K. Palčiauskas.

ar padėdami rengt iškilmes, dau
giau kreiptų dėmesio į programos 
atlikimą; daugiau kontroliuotų, svar
biausia, nustatytų programos tempą 
ir laiką. Labai koktu daros žiūrint, 
kada jaunimą kokios nors iškilmės 
ar parado proga suaugėliai savo 
ilgomis nuobodžiomis prakalbomis, 
teoretiniu moralizavimu ir šiaip pa
mokslais vargina. Mes didieji be
veik kad kitaip linksmintis ir ne
mokam Pamokslai, nuobodžios 
prakalbos, tai vienas iš daugelio 
blogų pas mus prigijusių papročių. 
Siekim to, kad jaunoji karta, mūsų 
vaikai, sugebėtų gyviau linksmintis, 
o ne vien pažymėdami šventes ofi- 
cialinėmis ceremonijomis.

Pastebėta, kad šis nevykęs pa
protys jau ir skautų praktikuoja
mas. Teko dalyvauti vienos drau
govės išleistuvėse. Susirinko, išsi
rikiavo ir drožia išleidžiamojo gar
bei pamokslus—visai panašu į mi- 
nisterio ar direktoriaus išleistuves. 
Skautams tai ne visai tinka. Skau
tai turėtų būt greiti, miklūs, skubūs 
ne tik darbe, bet ir pasilinksmini
me. Tos ilgos kalbos, įtempta, vai
kus varginanti padėtis ir lėtas tem
pas visai nereikalingi; užtektų, ma
no nuomone, susirinkt pasilinksmint, 
praktiškai specialybių pasimokyt, 
padainuot, pažaist ir išsiskirstyt
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Kas nori 
susirašinėti?

Ukrainiečių skautų ženkliu
kas — skautiškos lelijos ir

ir 17 
am- 

kurie 
susi- 
(sve-

Lietuvos 
berniukai 

tarp 14 
metų 
žiaus, 
norėtų 
rašinėti 
timomis kal

ta utiško ženklo kombinacija. įomįs su ki
tų tautų ber

niukais, prašomi duoti „Skautų Aido“ 
administracijai savo adresus. Reikia nu
rodyti vardą, pavardę, amžių, mokyklos 
pavadinimą ar užsiėmimą ir adresą, taip 
pat kokia kalba nori susirašinėti. „Sk. 
Aido" administracija gali jums tarpinin
kauti.

linksmučiams, nenusivarginusiems 
nei fiziškai nei dvasiniai.

Kalbėdama specialiai apie jau
nuosius skautus—vilkiukus, noriu pa
žymėti vieną aplinkybę, kurios daž
nai nesilaiko. Vaikai turi laiku 
pavalgyti, laiku gulti eiti. Tai la
bai svarbu dar jaunam, neatspariam 
organizmui. Sueigas reikėtų taip 
daryt, kad vaikai nenuvargtų ir 
laiku pareitų pietų. Tuo tarpu su
eigos yra daromos nuo 11 iki 2 v.; 
kol sugrįžta ateina ir 3 vai., vai
kai perdaug nuvargsta, išbadėja. 
Pratinant vaikus prie alkio nuo 
8—12 metų truputį peranksti. Taip 
pat ir iškylas darant vadas turėtų 
pasirūpint geriamuoju vandeniu, jei 
iškyla yra daroma su jaunais vai
kais — vilkiukais

Dideliems nereikėtų per daug 
kištis ir varžyt pačių skautų ini
ciatyvą, ypač būt atsargiems su 
parinkimu programos pramogoms. 
Neprivalėtų kimšt kokio nors ne
visai apgalvoto sumanymo, kad ne- 
užgaut skauto savigarbos. Žaidimai 
turi atitikt skauto idėją, jo organi
zacijos tikslus, o ne priešingai.

Nesenai viena draugovė su vil
kiukais (vaikais nuo 8 iki 12 metų) 
norėjo bandyti naują žaidimą — 
lenktyniavimą, gėrimą iš b o n- 
kutės pieno per papkį. 
Skautui—vilkiukui nuo tokio lenk
tyniavimo gali ir tąsymas rastis, 
tuo labiau, jeigu jis ir mažas bū
damas tokios priemonės pieneliui 
gert nevartodavo. Iš dalies pasi
juokimas iš jo metų, skautiškos 
uniformos. Tai bandymas, kiek vai
kai neužmiršo savo pirmykštės pa
dėties, bet tam yra dar primity- 
viškesnių priemonių.........

Tokiais ir panašiais žaidimais 
—lenktyniavimais mūsų vilkiukams 
jokios naudos neduodama. Vilkiu
kas—tai būsimas skautas. Jis turi 
progresuoti, būt švarus, savaran
kiškas, drąsus, pavyzdingas vaikas. 
Jis turi savo išvaizda, elgesiu ir 
kitais privalumais skirtis iš kitų.

L, Žemgulienė.

Skautai-Ės visame pasauly
Tarptautiniai skaučių namai ir instrukto

rių kursai.
Tarptautinių skaučių namų „Our Cha

let“ Šveicarijos Adelbodene oficialus ati
darymas įvyks greičiausia 1932 m. liepos 
mėn. 31 d. per tarptautinio skaučių va
dovių komiteto suvažiavimą.

Ten pat rugpiūčio mėn. pradžioje bus 
pirmieji tarptautiniai skaučių vadovių 
kursai — stovykla. Kursų instruktoriai 
bus parinkti iš įvairių tautų skaučių va
dovių.

Panašūs kursai čia, prie skaučių na
melių Adelbodene, bus vėliau daromi re
guliariai kasmet.

Kanderstagas (Šveicarija).
Tarptautiniai skautų namai, apie ku

riuos jau rašėme ,,Sk. Aide“, per pasku
tinius metus tapo gerokai pagerinti. Juo
se įtaisyti vonių kambariai, pirkta naujų 
baldų, atremontuota kaikurios namų da
lys. Kai kurių tautų skautai, pavyzdž., 
vengrai, anglai, olandai, šituose namuose 
turi savo atskirus kambarius.

Per 1929 m. vasaros sezoną čia buvo 
atsilankę 1276 - skautai, per 1929/30 m. 
žiemą buvo 62 svečiai ir 1930 m. vasarą

Kain nraėio tarptautinio taupymo diena.

1. Mikė Švilpa. Ką apie jį pasakyti? 
Užkandžiauja jis silkės uodega ir gana. 
Nuryja kąsnelį kitą, nugeria tyru vande
nėliu. Ir sveika ir pigu. Žinoma, turto iš 
to mūsų mielas Mįkelė nesusikraus, bet 
kad sutaupys juodai dienai — galvą gul
dau!

2. O gi čia kas? A, tai Birutė Pipi- 
riulė. Labą vakarą! Užsiėmė mergaitė 
nosį, kad saldainių nė kvapo šiandien ne
užuostų. Akys mato, galvelė svaigsta ir 
seilės lyg išbėgti iš gerklės nori. Ką jūs 
manot, ar tai lengva ištryvoti, matant to
kią pagundą. Ale baikis — tokią dieną 
ne tik be saldainių apsieina, arbatą gali
ma išgerti be cukraus! Nu, ten konfitūrų 
šaukštą kitą galima sudoroti. Kas be to! 
(Uogos negi pirktas daiktas!).

3. Iš kur tas Nurmi bėga Lietuvos lau- 

1089. Paskutinę 1931 m. vasarą prie šių 
namų įvyko tarptautinė skautų vyčių sto
vykla — suvažiavimas.

Vertėjo specialybė.
Šią specialybę ir jos ženklą manoma 

panaikinti. Vietoje to skautai, kurie mo
ka kokią nors svetimą kalbą, turės ženk
lelius su parašu „Speaks English" arba 
„Spricht Deutsch" ir panašiai. Taip, kad 
kiekvienas matytų, kokia kalba jis kal
ba. Kiekvienos svetimos kalbos mokėji
mas bus laikomas atskira specialybe.

REDAKCIJOS LAIŠKAI.
E. Neim. Vertimą ,,Šv. Jurgis ir skau

tas" įdėsime bal. m.
P. L. Žemgulienė. Labai malonu, kad 

skautišku veikimu susidomi ir jaunimo 
tėvai. „Sk. Aidas“ visad prisidės, kad 
skautiški metodai ir veikimas būtų kuo 
geresni. Labai dėkui. Dedame.

Mok. Ign. Lešcius. Ačiū. Moksleiviams 
naudingas dalykas.

V. Šaltokas. Skaitysime.
P. Arėjas Vitkauskas. Kaip matote, šį 

tą dedame. Kitus paliekame sezonui. Ką- 
ne-ką T. duodi, palyginti, visai vaikams. 
Tačiau tai dar nėra taip prasta, „Sk.. 
Aidą" skaito visi. Dėkui už rūpestingu
mą.

Karikatūros ir tekstas J. Martinaičio.

kais? A, kad tave bala: tai ne Nurmi, o 
Algiukas Skruzdeliukas taupo batus ir 
basas sportuoja. Labą dieną! Dovanok, 
kad palaikiau per žemesnį. Bėk sveikas 
toliau — padų nesigailėk, nes puspadžių 
kalti vis tiek nereikės. Jei jau baisiai 
kanopos suaižytų, senas kalvis dėdė Ro
kas nepasigailės poros padėvėtų pasagų!

4. Nu, tai šiandien knygos galima vi
sai neatvožti — kam be reikalo dras
kyti viršelius! — sušuko iš lovos atsikė
lęs Grigalis Snaudalis. — Juo dažniau ją 
vartai, jai vis ne į sveikatą: tai virše
liai be laiko sudyla, tai lapai užsiriečia. 
Nors šiandien, didelėje tarptautinio tau
pymo dienoje, paliksime ją ramybėje. Be 
to, aš manyčiau, kad reikėtų vardan tau
pumo tuojau paskelbti amžiną taupymo 
dieną. Kas už, pakelkite rankas! (Vienu 
balsu priimta).

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis
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ŽIRGAS.
Šachmatų lentoje yra keturi žirgai ir 

be jų dar bokštas, rikis ir abu karaliai.
6.

abcdefgh
Iš šitų keturių žirgų du negali judėti, bū
tent: žirgas e2, nes jis saugo karalių nuo 
rikio h5; ir žirgas g7, nes jis saugo kara
lių nuo bokšto g3. Žirgas f5 gali daryti 
sekančius ėjimus: į e7, d6, d4, e3, g3 (im
damas bokštą), h4 ir h6. Žirgo ėjimas yra 
skaičiuojamas taip: visų pirma skaičiuo
jama du laukus (kvadratus) į dešinę ar į 
kairę pusę, i viršų ar i apačią, ir po to 
imamas vienas laukas perpendikuliarus 
atskaičiuotam antram į dešinę ar į kai
rę. Tokiu būdu žirgas f5 turi aštuonius 
ėjimus, bet vienas iš jų, būtent: i g7 yra 
negalimas, nes tas laukas yra užimtas 
sava figūra. Žirgas f6 turi visus aštuonius 
ėjimus ir dabartinėj padėty jis sako ka
raliui šachą ir karalius, gelbėdamasis, 
turi kur nors pasitraukti, pavyzdžiui, kad 
ir į f7.
PĖSTININKAS.

Žemiau paduotoje diagramoje yra 16 
pėstininkų, t. y., visi pėstininkai, kurie 
gali būti šachmatų lentoje, be jų yra dar 
du bokštai, vienas rikis, vienas žirgas ir 
abu karaliai.

Lošimo pradžioje baltieji pėstininkai 
užima antrą eilę lentoje, o juodieji — 
septintą eilę. Iš šitų padėčių jie eina 
pirmyn, arba ima (muša) priešininko fi
gūras. Jie visumet eina pirmyn, t. y., 
priešininko link. Baltieji pėstininkai eina 
iš apačios i viršų, juodieji iš viršaus i 
apačią. Baltas pėstininkas d4 gali, pavyz
džiui, paimti juodą pėstininką e5 ir at

virkščiai, nes pėstininkai eina tiesia li
nija pirmyn, o ima priešininko figūras 
diagonale linija ir visuomet pirmyn.

Diagramoje mes matome tris pėsti
ninkus, kurie negali judėti iš savo vietų, 
tai yra šie: g3, g4 ir f7.

Pėstininkas g3 užtvertas pėstininku 
g4 (pėstininkas ima priešininko figūras 
ne tiesia, bet diagonale linija). Devyni 
pėstininkai a2, b2, e2, f2, h2, a7, b7, c7 
ir f7 yra tose pačiose vietose, kurias jie 
buvo užėmę pradedant lošimą, likusieji 
septyni pėstininkai: c3, d4, g3, d6, e5, 
g4 ir h5 jau pakeitė savo pradines padė
tis. Pėstininkas d4 gali padaryti vieną iš 
dviejų ėjimų: eiti i d5 arba imti pėsti
ninką e5.

Pėstininkas c3 turi tik vieną ėjimą, 
būtent eiti į pryšakį i c4. Pėstininkai, 
kurie stovi savo pradinėse padėtyse ir 
kurie nėra pertverti jokia kita figūra, 
gali daryti iš karto du ėjimus, tai yra 
išimtis iš bendrų taisyklių, kuri am
žiams bėgant įgavo pilietybės teisių. Ši
tie pėstininkai gali daryti vieną arba du 
ėjimus iš karto, atsižvelgiant į lošėjo 
norą. Pavyzdžiui, pėstininkas a2 gali eiti 
į a3 arba iš karto Į a4 ir sakoma, kad 
padarytas tik vienas ėjimas.

Šitoji išimtis, tiesą sakant, sudarė 
vieną keblumą. Pritaikymas šitos ėjimų 
išimties pėstininkams, buvo noras grei
čiau išplėsti šachmatų žaidimą ir pada
ryti ji daugiau Įvairesniu. Bet todėliai 
dažnai buvo neatsižvelgiama į priešinin
ko teises. Kad mes būtume tuo tikri, at
kreipkime dėmesį į baltą pėstininką f2 
ir juodą — g4. Čia pėstininkas g4 sau
goja, kad baltas pėstininkas 12 nepereitų 
nenubaustas per kvadratą f3. Jeigu f2 
stos į f3, tai juodas pėstininkas f4 gali 
jį paimti. Taip buvo amžių eilėje. Vėliau 
atsiradus, kaip jau aukščiau minėjau, 
naujai ėjimų taisyklių išimčiai pėstinin
kas įgavo teisę, jei lošėjas norėjo ir jam 
tas buvo patogu, daryti iš karto dvigu
bą ėjimą, bet tai darant priešininkas figū
ros imti negalėjo. Aišku, kad stovėjęs 
sargyboje pėstininkas jautėsi esąs ap

gautas, kai priešininko pėstininkas pra
šliaužė pro jį, neduodamas save paimti. 
Tai buvo tema dideliems ginčams ir, pa
galiau, laimėjo teisybė: pėstininkas, sto
vintis sargyboje, palieka sau teisę, esant 
norui, paimti priešininko pėstininką. Ši
tas paėmimas gali būti tik atsakymu į 
dvigubą pėstininko ėjimą. Pavyzdžiui, jei 
duotoje padėtyje baltieji suloštų f2 — f4 
(t. y., ėjimas pėstininko iš f2 į f4; brūkš- 
nis reiškia ėjimą. Tas bus vėliau paaiš
kinta), tai juodieji galėtų atsakyti į šį 
baltųjų ėjimą paimdami pėstininku g4 
priešininko pėstininką 14, bet stodamas į 
tą kvadratą, kurį jis saugojo, būtent, į 
f3, bet jokiu būdu ne į kvadratą f4; į 
kurį nesant dvigubo ėjimo išimčiai, pės
tininkas f2 negalėtų iš karto patekti. Ši-g 
toks paėmimas vadinasi paėmimu „per
ėjime“, arba naudojantis labai dažnai 
vartojamu prancūzišku terminu bus: pa-' 
ėmimas „en passant“. Jeigu pėstininkas, 
perėjęs mušimo (ėmimo) lauką, nėra pa-g 
imtas pirmu priešininko ėjimu „en pas
sant“, tai vėliau jau jo imti „en passant“ 
negalima. Mūsų pavyzdyje, jeigu po pės-5 
tininko f2 ėjimo į f4 juodasis pėstinin
kas g4 neima jo tuojau „en passant“, ei-^ 
damas į kvadratą f3, tai pėstininkas f4 
lieka toliau tame kvadrate.

Kadangi pėstininkai niekuomet neina^ 
atgal, o tik pirmyn, tai, pagaliau, jie pa
siekia paskutinę liniją, t. y., prieina prie2 
galo savo egzistavimo, kaipo pėstininkai. 
Tas nereiškia jų mirties. Jie, eidami pir
myn, daro daug pavojaus priešininkui iri 
už tą, priėję paskutinės linijos, jie gauna 
už savo nuopelnus paaukštinimą lošėjo 
nuožiūra, būtent; jį galima pavadinti ka
raliene, bokštu, rikiu ar žirgu, suteikiant 
atitinkamas vardui ėjimo teises.

Jei 8 lentelės padėtyje ėjimas yra 
baltųjų, tai jie eina pėstininku iš e7

Iš musų gyvenimo. 
RIETAVAS.

Ir mūsų aimutiečiai sukruto subruzdo 
po Vyr. Skautininko atsilankymo.

Sparčiai ruošiasi į III ir II pat. laips
nius. Be to, visu smarkumu rengia lapkri
čio m. 22 d. viešą vakarą. Mat, nori pa
sirodyti Rietavo visuomenei, kad ir čia 
dar skautų esama.

Bedalis.
MARIJAMPOLĖS TUNTAS.

Skiltininkų kursai pradėjo veikti spa
lių m. 12 d. Juos lanko per 20 skiltinin
kų, paskiltininkų ir vyr. skautų. Be to, 
kursus lankyti žada ir III Šarūno dr-vės 
Kalvarijoje vadovai. Jie lankys daugiau
sia skautų ideologijos paskaitas. Kursų 
programon įeina skautų ideologija, gais
rų gesinimo taktika, topografija, ryšiai, 
skilties vedimas, stovyklavimas ir iški- 
lavimas, rikiuotė ir k. Lektoriais kviečia
mi karininkai, mokytojai ir k. Be to, ir 
vyr. sk. štabas sutiko kada-ne-kada at
siųsti savo lektorių. Kursų pamokos 
įvyksta 1 — 2 kart savaitėje. Kursai tę
sis visą žiemą. Vadovauja leitn. Akelis.

Nauji vienetai. Steigiama skautų 
ugniagesių komanda, kurioj privalomai tu
rės dalyvauti visi skautai nuo 15 m. amž., 
bet jie ir toliau turės dirbti dr-vėse. Be 
to, R. J. V. gimnazijoj organizuojamas 
skautų vyčių būrelis. Greit numatoma 
steigti jūrų skautų valtis.

Draugovių veikimas yra labai geras. 
Skautai uoliai ruošiasi egzaminams ne 
tik į III I., bet ir į II ir I patyr. 1. Dažnai 
daromos dr-vių ir skilčių sueigos ir kon
kursai. Greit norima daryti dr-vių eks
kursijos ir bendri žaidimai — rungtynės. 
Be to, savo kandidatų įžodžio davimo 
dieną I kar. Juozapavičiaus ir II D. L. 
K. Kęstučio dr-vės ruošiasi iškilmingai 
atšvęsti.

Vakaras. Teko girdėti, kad skautai, 
nenorėdami apsileisti savo sesutėm, tuoj 
po Kalėdų ruošia didelį vakarą.

Vyt. Muntėnas. 
ŠIAULĖNAI.

Šiaulėnuose jau kelinti metai mokyto
jauja jaunimo mylimas mok. B. Tiškus. 
Pernai žiemą jis buvo suorganizavęs vil
kiukų ir paukštyčių būrelius, o šiemet ir 
skautų „Balandžių“ skiltį vyr. amžiaus 
berniukams. Rugsėjo m. 8 d. iškilmingoje 
Šiaulių tunto sueigoje Šiaulėnų skautų 
skiltis davė įžodį. ’ S. M.

į e8, t. y., į paskutinę eilę, pakelia pės
tininką į karalienę (nuima pėstininką ir 
jo vietoje pastato karalienę) ir duoda juo
diems matą.

8.

Jei ėjimas yra juodųjų, tai jie eina 
pėstininku 12 į fl ir pakeldami jį žirgu 
(pėstininko vietoje fl statomas žirgas) ir 
duoda baltiems matą.
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Pirmą raidę jei pakeisit, 
Meškeriot į mane eisit.

* ': Užd.. veri. 1 tašk.

v

Skyrių veda, vyr, skilt. H. Rudzinškas

Perskaitykit stačiai: 1) skilties siluetas, 
2) vežimo dalis, 3) paukštis, 6) baldas, 
10) gėrimas. 14) batams medžiaga,

Gulsčiai: 4) verkiant būna. 5) koks 
būna plaukas, 6) klaus. įvardis. 7) kas 
mūsų vyriausias?, 8) blogas įprotis, 9) 
prielinksnis, 11) Lietuvos upė, 12) nestip
rūs siūlai, 13) Europos upė, 15) pasisvei
kinimas, 16) senovės dievas, 17) skaičius.

. Užd. vert* 3 tašk.
Užd. nr. 114.

Atsiuntė P. Rožaitis iš Kauno.

N T
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Šachmatų karalienės ėjimu perskaity
ti patarlę „nenori būti skriaudžiamas, tai 
neskriausk kitų'.

Užd. vert. *2. tašk.
Užd. nr. 115.

Atsiuntė J. Petronis iš Ramygalos 
Šarada.

Gražus vabzdys be pradžios
Yra javas Lietuvos.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 116.

- Atsiuntė A, Eitmanas iš Šiaulių.

■ ■ 1221 1113 1297 1147

1353 1218 1261 1349

1224
__

1316 1338 1324

1213 .1077 1214 1335

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 108.

Stačiai: 1) Ema, 3) galas, 4) iena, 8) 
veda, 9) Ata, 12) kas, 14) sala, 18) eglės, 
19) kapa.

Gulsčiai: 1) eilė, 2) anga, 5) tas, 6) 
kova, 7) sėda, 10) ly, 11) ei, 12) kasa, 13) 
ūsai. 15) šis, 16) saulė, 17) aras, 20) po.

Užd. nr. 109.
7 |20|33
34 j 6 - ■

Perskaitę gaundm:
„Mūsų mintys blaivios, tyros, Turi 

sakalo sparnus“. ' ••' *
(Iš Š. m. ,,Sk. A.'* 3 nr.).
Užd. nr. 110,
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_3 4 13
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Žaidimai.
KAIP ATSAKYTI?

Žaidžiama kambaryje, žaidėjų skaičius 
gali būti Įvairus. Kiekvienas: žaidėjų gau
na paišeli ir du gabaliuku popieriaus. 
Ant vieno šių popiergaliukų jis parašo 
kokj nors klausimą, ant kito gi koki nors
daiktavardi.

Iš visų žaidėjų surinkti popieriukai yra 
sumaišomi, atskirai klausimai^ atskirai 
daiktavardžiai. Po to kiekvienas žaidėjų 
vėl traukia vieną popieriuką iš klau
simų, kitą iš daiktavardžių skyriaus. Jis 
turi atsakyti Į gautąjį" klausimą, pavar
tojęs gautąjį daiktavardį. . '

Pavyzdys: klausimas; Kokia yra tavo 
mėgiamiausia knyga? Daiktavardis — 
pečius. Atsakymas: Mano mėgiamiausia 
knyga yra patarimai šeimininkėms, nes 
aš mėgstu sukinėtis apie pečių..

ŠUO IR KATE. L 
Žaidžiama kambaryje. 
Žaidėjų skaičius neribotas.

prieŽaidėjai yra susėdę ratu vienas prie 
kito veidais Į rato centrą. Sulenktas ir 
dideliu mazgu surištas skauto kaklaraiš
tis yra katė, taip pat surištas raudonas 
paskaultninko ar iioletinis skauto vyčio 
kaklaraištis yra Šuo. Tačiau katei ar šu
niui padaryti nebūtinai reikia skautišku 
kaklaraiščių, galima pavartoti pora pirš

tinių, kurių viena yra apsukta kita, vi
daus puse, į orą, ar kas nors panas.

Katiną paleidžiama iš rankų į rankas 
ratu. Kai jis jau padarė pusę rato, paskui 
jį leidžiamas šuo, kuris stengiasi katiną 
pavyti. Šuo pagauna katę tada, kada jis 
ir katė kartu atsiduria vieno žaidėjų ran
kose ar ant jp kelių. Tada šis žaidėjas 
duoda fantą. Taigi kiekvienas žaidėjas 
stengiasi to išvengti, bet ir kiekvienas 
nori, kad šuo pagautų katę ant jo kaimy
no kelių. Nei šuo, nei katinas begali šo
kinėti iškart per kelis žaidėjus.

BĖKIM BATŲ! -
Žaidėjų skaičius: 10 — 20.
Žaidimo vieta: aikštė ar didelė ___
Žaidėjai nusimauna po vieną batą ir 

juos sudeda viename aikštės ar salės gc 
le į vieną krūvą. Žaidėjai yra pasidaliję 
dviem lygiom komandom, komandose iš
siskaičiuoja paeiliui ir sustoja eilėmis

Duotieji skaičiai langeliuose persta
tinėti taip, kad skaitant stačiai ir guls
čiai gautųsi tų skaičių suma lygi 5000.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 117.

Atsiuntė A. Eitmanas iš Šiaulių.
Šaradą.

Esu daiktas aš naudingas, ( prie starto linijos-priešingame nuo batų
Žmonėms labai reikalingas, krūvos aikštės ar salės gale.

VOlAUS“ 7p&u«tuvė Kaune, NeprHdauaomybėsaikštė7 2? - —

. '.A K

salė.

.a-

111.

112. 
rojus.

Užd. nr.
Įlanka; lanka-.

\ Užd. nr.
Dunojus, du, Nojus,

UŽ SPRENDIMUS GAVO 10 TAŠKŲ:
J. Antanas, K. Buišas, V. Žemaitis, J. 

Klimavičius, J. Kemeža, J. Stasionis, P. 
Rožaitis, J. Sakalauskas, M. Mecinskas, 
Petras N., St. Pilipavičius, V. Pilipavi
čius, A. Valiukas, M. Urbutis, A. Stel
mokas, J. Mezgidis, K. Kiaųnis, J. Šerei- 
va, L. Enikas, Ge-Vytis, A. Leipus.

8 task.: R. Bagdžiūnas, A. Rimkus.
7 tašk.: L. Zigaras, S. Diminskas, B. 

Česonis, T. Aieškavičius.
6 tašk.: Mikrobas.
5 tašk.: G. Juškėnas.
3 tašk.: G. Kalkevičiūtė, E. Liorencas, 

V. Želnis. M. J. Stankėvičaitė.
2 tašk.: G. Rozauskas, M: Lalytė.

Skirtas, dovanas burtų keliu laimėjo: 
knygą „Kelias į laimę“ — L. Enikas, 
skautišką sireną •— A. Eitmanas, švilpu
ką —- J. Kemeža. paveikslus Baden Po- 
well'ip — A. Rimkus ir V. Pilipavičius.

Už šio „Sk. A.“ teisingai išspręstus 
uždavinius burtų keliu skiriamos šios do
vanos: medžiaga skani. uniform, marški
niams, skautiškas puodukas,, sirena, vie
nas Baden Powell’id paveikslas ir du 
„sutartiniai žemėlapio ženklai *.

Užd. spread, siųsti iki š_. m. lapkričio 
mėn, 23 d.

Ženklą davus, pirmieji abiejų ko
mandų numeriai bėga pašokinėdami ant 
vienos. apsiautos kojos iki batų krūvos, 
ten randa savo kitą batą, jį užsimauna ir 
bėga atgal prie starto linijos, kur nubėgę 
paliečia ranką. Nr. 2. Numeriai antri daro 
iš eilės tą pati/

Laimi komanda, kurios paskutinysis 
žaidėjas) apsimovęs batus, atbėga pirma
sis i starto linija.■ ' • v ‘---- .—_—

JUODA LENTA..
Žaidėjų skaičius: 10 — 20, 
Žaidimo vieta: didelė sąlė. 
Reikalingi įrankiai; juoda rašomoji 

lenta ir du kreidos gabaliukai, ,
Žaidėjai, padalinti dviem lygiom gru

pėm ir, išsiskaičiavę paeiliui saVo gru
pėse, stovi prie linijos viename salės ga
le. Priešingame salės gale stovi juoda ra
šomoji lenta. Komandų pirmieji numeriai 
turi po kreidos gabaliuką. Po žaidimo va
dovo duoto ženklo pirmieji numeriai bė
ga prie lentos ir ten kreida užrašo po 
kokį nors žodį, kuris bus sakinio pra
džia, po to jie bėga atgal ir paduoda 
kreidos gabaliukus antriems numeriams. 
Šie savo eile bėga prie lentos ir salią jau 
esančių žodžių prirašo dar po vieną. Taip 
pat daro iš eilės ir sekantieji žaidėjai. Pa
galiau, lentoje iš ■■ kiekvieno žaidėjo' pri
dedamų žodžių privalo kiekviena koman
da sudaryti po sakinį,

Laimi komanda, kuri turi dadgiau taš
kų. Taškai gi duodami šiaip: 5 taškai ko
mandai, kuri pirmoji baigia sakinį iš 
maksimumo žodžių, 5 taškai už taisyk- 
lingiau parašj’tą sakinį, 5 taškai už gra
žiau parašytą sakinį ir 5 taškai už sakinį, 
turinti daugiau prasmės.

, Karo cenzūros leista, .
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