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Iš musų gyvenimo.
CENTRE. ■» proga biržiečiai buvo, nuvykę, drauge su

— Skautiškų reikmenų tiekimo sky- tuntininku, pasveikinti naujų gyvenimo 
rius (Kaunas, Nepriklausomybės a. 2), ritierių. -
kaskart vis labiau išplečia savo, veiki
mą. Labai daug užsakymų gauna iš pro
vincijos. Skyrius skautams naudingai pa
tarnauja. Žiūrėkit skelbimus — „Sk. A." 
nr. nr. 18 (16 pusi.), 19, 20 (16 puslj ir 
kit. ’ ... ...

— 1932 m. moksleivių ir skautų ka
lendorius išeina š. m. gruodžio mėn. 15 d. 
ir prieš Kalėdų atostogas bus prisiųstas 
į vietas. Kalendorius-gausiai iliustruo
tas, turės apie 300 pusi., turiningas, įdo
mus ir pigus. Jau spausdinamas. Anks
čiau neįsigykite jokio kito kalendoriaus,
— gailėsitės, — nes moksleivių ir skautų 
kalendorius , yra pats geriausias.

—Jau ruošiamas spaudai pirmas 
„Skautų vado“ numeris. Jis išėis dar 
prieš Kalėdas. Turinyje daug straipsnių, 
skiriamų žiemos -skautų darbui. Numerio 
kaina 50 centų, metinė prenumerata 1932 
mętams 1 litas. „Skautų vadės“ eis kė- 
turis.kartus per metus.

‘ KAS NAUJA ŠIAULIUOSE?
—- XI.22 d. įvyko skautams „ remti' 

drfjos susirinkimas. Perrinkta valdybą: rp. 
Št. Venclauskienė,.. gimn. dir. p. Klupšas, 
Danijos garb, konsulas p. Masiulis, p. dri 
Mickus ir mok. p. Antanaitis. Rėmėjai; 
Šiaulių skautams yra žymiai padėję me
džiagiškai. Ši valdyba pasiryžusi dar plą- 
čiaii veikti ?r padidinti ir taip jau skait
lingą skautų prietelių būrį. ——

- Tunto adjutantas, pasktn. Gr. Venc- 
Į lauskaitė, studijuojanti universitete, atsi-
V sakė nuo adjutanto pareigų. Dabar ji pa- 
\ . silieka aktyvi tunto centro darbininkė ir 
Ą instruktorė.

— Tunto adjutantu paskiriamas mok: 
. pasktn. K. Korsakas ir tunto bęndfbs da

lies vedėju — mok. sk. vytį Kairys.
; / — Sudaryta 1932 m. tunto štabo paj.
— išl. sąmata.. Tįkimasi apie 2000 litų 
paramos iš miešto valdybos. Artimiausiu 
laiku bus įrengta tunto centro būklas.

— XI.26 d. I Vytauto dr. mini savo
10 metų sukaktuves. Tai pats pirmasis 
skautų vienetas Šiauliuose.

KLAIPĖDA.
Š. m. lapkričio mėn. 15 d. 

gimnazijoj buvo draugiškas 
vakaras. Programa prasidėjo 

K kap. sktn.

Ramutis,
PANEVĖŽIO SKAUTŲ BŪKLAS.
Panevėžio skaulai skina - sau kelią 

ateitim Štai praėjusiam „Skautų Aido“ 
numeryje vyr. sktn. Žukaitis ir sktn. Roz- 
manas kelia’ buklų reikalingumą. Žinoma, 
būklai labai reikalingi;- Panevėžio tuntas 
suprato būklo reikalingumą, todėl jį ir 
įsigijo. Būklės yra atskiram nedideliam 
namuke, Respublikos gatvėj nr. 40 a. 
Dabar būklas dar „mizernas“, bet vis sa
vas. Skautai yra dėkingi mąujam tuntinin- 
kui kap. Rinkevičiui, už būklo įsteigimą.

- Ateityje (gal greitą!) gal įrengsime dides
nį, bent 3 kambarių būklą,

Radastas.
\\ UŽPALIAI. J"

• Didelės skautų, iškilmės. „ -
Š. m.-lapkričio m. l!rd. Užp|rŪTF.škaįiY;.

a

mok. sk, vy€ Kairys.

Skuodo I D. L. K. Kęstučio dr-vės 
„Arų“ skilt. skiitininkui

Broniui Petrauskiui, 
mirus jo sesutei, brolišką užuojautą 

reiškia
Skuodo skautai-tės.

PADĖKA.
. v

Mes, Užpalių vidurinės mokyklos 
skautai, už surengtas iškilmes mūsų įžo
džio davimo proga, esame labai dėkingi 
mūsų globėjui^ mokytojui p. J. .Jankaus
kui, senam skautui, mokytojui p. F. Grum- 
binui, Skautams remti draugijai, ypač jos 
iždininkei p. Pranckevičienei, už pasiu
vimą mums uniformų, Utenos skautams 
už. atvykimą į iškilmes ir visai Užpalių 
visuomenei, atsilankiusiai į mūsų įžodžio 
davimo iškilmes.

Draugininkas P. Vaškelis. . 
Adjutantas A. Paškonis.

Umbrasą, vilk. — paukšt, skyriaus vadą 
, tunto gąr- 

n —----- —7 III Dr. V. Kudirkos dr-vės /
•'Utenos skądrinstruktorių, seną vilką*, škiltininką ir ! 

TT’L,t., jo^vieton stoja kiti darbininkai: skilu 
-'J. Šabįauškaš, senas vilkas -ir 1. e..p.
vilk.—p. skyr. i vadas, pąskilt. J. .Mikly- 
čius, garbės skautas ir kiti.. P. tūntihinkas 
padėkojo vyr. skilt. Ant. Umbrasui už di- 
dglius nuopelnus bėi darbus tuntui ir su
organizavimą atskirų vienetų.

’ *• . .Kairidnioko sūnus,
Vienerių metų idėjos darbą apvainikuos, 

Alio! Alio! Ar žinot? Dr-. V. Kudirk-s 
dr-vė švęs garbingo skautiškojo darbo su
kaktuves š. m. gruodžio 5 d. Paminėji
mui ruošiamasi, kur bus, beveik visi, 
tunto egzaminų komisijos narių smarkiai 
pakartojami ištyrimui ai stiprūs skautų 
žinijos šarvai, įžodis ir kit.
Ar nereikėtų ir vyresnieji suorganizuoti.

Valdžios gimnazijoj veikia vilk.-paukš
tytės, skautai ir skautės. O vyresniesiems 
kaip tik ir nėra kur prisiglausti. Ar ne
reikėtų pasekti vyr. skaučių pavyzdžiu 
ir suorganizuoti skautų vyčių būrelį. Tik 
pradėkim, o narių atsiras. Pernai kažkas 
panašaus buvo, bet, išskyrus steigiamąjį 
susirinkimą, daugiau nieko neteko girdėti. 
Vadų Stingam — „nutašysim” ir jų.

Skautiškuoju veikimu domisi,
Kudirkiečiai, nors dar pirmąją vagą 

varydami, ir būdami nepergausingiausi, 
taip suįdomino amatų mokyklos mokinius, 
kad į daromus susirinkimus visumet gau- • 
šiai atsilanko, „pasižiūrėti visų tų skautų 
daromų „prašmątųybių". Didelio palan
kumo skautanąs pareiškė p. Gėgžna, mo
kyklos direktorius, sutikdamas būti glo
bėju. -

tams buvo tokia iškilminga, dieną,, kurias ‘ jegz. komisijos narį—sekret., f ’ " 
jie ilgai neužmirš. Tą dieną skautai dayė-^bės skautą,'-: III Dr. V. Kudirkos dr-vės 1 
įžodį.. Į iškilmes atvyko iš; Tį.-v -
tų šieĮČiųf^ajsilankė Sk. ^...drjo^ Užpaįių' 
skyr. nariai, visuomenė ir skautų tėvai;,

Įžodžio apeigos ne tik skautus, bet ir 
svečius jaudino. Ir kaip gali nesijaudinti, 
kada mąžiukai vaikai, iškėlę dešinę ran
ką, pasižąda ištikimai tarnauti Dievui, 

'tėvynei įr artimui. Tam, pasižadėjimui ~ 
patvirtinti, pabučiuoja vėliavą.

Įžodžio iškilmėms pasibaigus, buvo _ 
linksmoji dalis. Skautai gražiai suvaidi- ' 
no scenos vaizdelį: „Dėl artimo“,. Sk-. 
R. d-ja suvaidino linksmą komediją „Tėtė 
įkliuvo". Visi artistai roles atliko labai 
gerai. Ypatingai gerai vaidino Užpalių vi- 

v dūrinės mokyklos mokytoja p. Z. Girdvai- 
-nytė. »

Dar keli skautai padeklamavo eilė
raščių.

Visi atsilankiusieji svečiai ir Užpalių 
visuomenė labai patenkinti skautų švente 
ir programa.

Vyt. Didž. 
sk, vyčių 

tuntinįnko 
‘ . Kukučio prakalba, kurioje

apibūdinta sk. vyčiai ir jų siekiai. '
Po prakalbos suvaidinta komedijėlė 

„Šių dienų redaktorius“. Paskui sekė kon
certinė dalis. Smuikų duetas, akomp. 
pianui, išpildė keletą gražių muzikos da
lykų. Programa baigta linksmąja dalimi. 

.. • Grybas,
z l BIRŽŲ TUNTAS.

? Biržų skautai-ės suaukavo broliams 
Vilniečiams daug knygų.

Draugovių vėliavos perrištos juodais 
Vilniaus gedulo kaspinais, jie primena 
skautams^ kad reikia budėti, nes ten, prie 
Neries kranto,' vilniečiai kenčia.

Per sueigas ...įvestos Vilniaus gedulo 
valandėlės. '

Dėka energingo ib niekada nenuilstan
čio tuntininko sktn. V. Rozmano, Biržų 
tuntas didėja. Per spalių mėnesį, po šv._ 
Jurgio vėliava įstojo apie šimtą vilkiukų '' 
ir paukštyčių.

Lapkričio 21 d. Pasvalio D. L. K. i 
Kęstučio dr-vės skautai davė įžodį. Ta i

Užpalėpąs.
MALĖTAI.
veikia „Vilniaus" skau- 
kuriai vadovauja;” Stasys 
Dr-vę globoja mok. direk-

Malėtuose 
tų-čių dr-vė, 
Pelakauskas. 
torius p. Taškūnas. Nuo šių m. m. pra
džios dr-vė yra labai veikli. Šiemet mi
nėjo 6 metų gyvavimo sukaktuves. Pasi
kvietė svečių skautų-čių iš Utenos. Nuo
taika buvo labai gera, kad net nesinorė
jo skirtis. Vėliau Malėtų skautai-ės buvo 
nuvykę į Uteną į „Basanavičiaus“ dr-vės 
dešimtmečio paminėjimą. Malėtų „Vil
niaus“ dr-vė greit mano net* savo laikraš
tėlį išleisti. P. direktoriaus pastangomis 
yra įkurta rėmėjų draugija.

’ Lelija.
UKMERGĖS RAJONU TUNTE, 

Už gimnazijos sienų.
Skilt. J. Šablausko iniciatyva suorga

nizuota atskira miesto skautų skiltis. Na
riais įvairaus amžiaus ir užsiėmimo jau
nuoliai. Laikinai vadovaujami skilt. J. 
Šablausko, jau padarė kelis susirinkimus. 
Narių skaičius kaskart vis daugėja.

Apue,
■....... .....  ...Naujų vadovų eilėse,

Tunto štabo posėdyje, XI-19 d., daug 
tartasi apie vadus ir jų pareigas. Paliuo- 
savuš.nuo visų pareigų vyr. skilt. Ant.

Išvažiavo skautininkai.
■Jį ''' 'r-jį,.- ■' *

Neilgai., pabuvę Ukmergėje kariūnai 
aspirantai, padarę paskutiniąją kursų 
sueigą, atsisveikinę ir, žinoma,, sju lanky
tojais pa|?kę savo fizionomijas atrt atitin
kamo dyįlžio popieriaus, paėmė ir ... iš- 
važiava;’ tiesiogpį mūsų laikinąją sostinę. 
Mes visi'ukmergiškiai dėkojam Jums, vy
resnieji bfoliai, uždas suteiktąsias trumpu 
laiku žinias ir linkim visūr būti pirmųjų 
eilėse.

Ant, U. Kairionis, .

Redakcinė komisija — skin. Ant. S iilaitis, s tn. Vyt. 
Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, pasktn. B Mantvila, vyr. 
skltn. H. Rudzinskas

Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skel
bimų turinį neatsako.

Red. ir adm.: Kaunas, Nepriklausomybės a. 2, tęl-40-71.
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DC 
nr

22 (79) nr. Kaunas, 1931 m. gruodžio mėn. 1 d. IX metai

1933 metai.
1933 m. sukaks penkiolika me

tų, kaip Lietuva yra nepriklauso
ma valstybė. Tais pačiais metais 
mes, Lietuvos skautai-ės, minėsi
me mūsų organizacijos penkiolikos 
metų jubiliejų. Tai iš tikro tie me
tai yra labai svarbūs.

Dar ne taip senai, 1928 m., visi 
džiaugėmės nepriklausomos Lietu
vos 10 metų jubilieju. Padaryta 
daug darbų, prisakyta kalbų, pri
rašyta laikraščių ir knygų, Lietu
vos sukaktuvėms paminėti. Šie 
metai sukėlė širdis, sutempė pro
tus ir išjudino jėgas, kad mūsų 
kraštas kuo didžiau kultūrėtų, kad 
mūsų brangi Tėvynė turėtų švie
sią ateitį. Ir visi bendrom jėgom 
daug padarėm.

Tada ir mūsų organizacija pa
kelta nuotaika pažymėjo savo de
šimties metų jubiliejų.

Apie tą, kas darytina, kas veik 
tina visos mūsų valstybės 15 metų 
sukaktuvėms paminėti, mes tuo 
tarpu nekalbėsime. Tačiau dabar 
jau yra pats laikas pagalvoti, ką 
mes turim daryti, ką mes turim 
veikti savo organizacijos 15 metų 
šventei artinantis. Besirūpindami 
ta švente, iš dalies, pasirūpinam ir 
tuo, kaip mes prisidėsime prie vi
suotinos krašto šventės.

Iki šių jubiliejinių metų beliko 
vos 13 mėnesių. Kaip trumpas lai
kas! Tačiau mes, skautai-ės, pasi
stengsime, kad tas laikas būtų la
bai rūpestingai išnaudotas.

Pirmiausia, — mes savo šventę 
paminėsim ne vien skambiais žo
džiais, gražiomis kalbomis. Skau
tas yra veiklos žmogus. Mums ne
lyginamai svarbesni yra darbai 
kaip žodžiai. Todėl ir mūsų orga
nizacijos sukaktuves bandysime 
apvainikuoti darbais.

Gal būt, visi skautai ir skautės 
esam tvirtai įsitikinę, kad mūsų 
organizacija Lietuvai yra labai

svarbi. R. Baden-Powell‘io mintys, 
skautystės idėjos ir metodai vi
siems kraštams yra naudingi. Už 
tat daugelyje šalių skautų ir skau
čių organizacijos turi gerą, labai 
gerą pasisekimą. Tokio pasiseki
mo turės ir mūsų organizacija sa
vo tėvynėje. Bet, kaip pamenam, 
tas pasisekimas labai pamažu arti
nos. Dabar jau kiek pasisekė. Bet

tai dar pradžia. Nuo mūsų pačių 
pareina, kokį pasisekimą vėliau 
turės skautystė, kaip bus priimtos 
jos idėjos ir kokį ras visuomenės 
pritarimą. Čia mes daugiausia reiš
kiame. Ir tai kiekvienas mūsų, pa
skiras žmogus, yra reikšmingiau
sias. Geriausia tų idėjų propagan
da ir įrodymas yra tas, kaip mes, 
skautai, gyvu pavyzdžiu tą skau- 
tiškumą parodome.

Taigi, norėdami būti naudingi 
mūsų tėvynei, norėdami patys tap 
ti tobuli, linkėdami skautystei pa
sisekimo, pirmiausia, turim kiek
vienas mūsų pradėti reviziją nuo 
savęs. O šie metai turi būti skau

tiškos revizijos, įsisąmoninimo ir 
spartaus tobulėjimo metai. Besiar
tinant jubiliejui, rodos, toks užda
vinys tiktų kiekvienam Lietuvos 
skautui ir skautei.

Vadinas, besiartinantysis jubi
liejus nori, kad mes jį pasitiktu
mėm tapę gerais skautais ir jį pa
lydė tumėm gražiais darbais.

Savo darbus, savo veikimą, pir
moj eilėj norėsime išreikšti pagal 
skautų tradicijas. Paprastai skau
tų organizacijoje didelio aktingu- 
mo ir vispusiško pasirodymo su 
skautiškais darbais ir išsiauklėji
mu skautai turi progos parodyti 
stovyklose. Aišku, ir mes tokios 
progos nepraleisime. Numatoma 
suruošti visos Lietuvos skautų sto
vyklą jubiliejiniams metams pami
nėti. O suruošti tokią stovyklą yra 
labai didelis dalykas.

Jei mes tuos metus tenorėtumėm 
paminėti vien stovykla, ir tai tu
rėtumėm labai daug dirbti, ir at
sidėję dirbti. Bet juk prie to teks 
padaryti, gal būt, skautų rankdar
bių parodos, įvairūs konkursai, ge
ri darbai ir patarnavimai visuome
nei. Visa tai reikalauja atsidėjimo 
ir ištvermės.

Jau dabar pats laikas susirūpin
ti, ką mūsų kiekvienas padarysi
me, ką padarys mūsų vienetai ir, 
kaip apvaikščiosime Lietuvos ir 
mūsų organizacijos penkiolikos 
metų sukaktuves.

Tada bus progos rūpestingiau 
įvertinti mūsų organizaciją, tada ir 
visuomenė galės labiau įsitikinti 
mūsų darbo svarbumu. Bet, kad 
tas būtų — pirmiausia, mes turim 
dirbti ir kaip galima labiau skau
tiškai dirbti.

O didysis jubiliejus ir mūsų dar
bų pajšyDdymas artėja.

, A. Šarūnas.
_!
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Muzikos pasaulyje
(Česlovui Sasnauskui

Bėga laikas ir neša į negrįžtan- 
čią praeitį gražiausias žmogaus 
gyvenimo valandas. Viskas praei
na, kaip sapnas, viskas keičiasi ir 
nyksta, tik viena žmogaus širdis 
visais amžiais siekia vienos ir tos 
pačios laimės, visais laikais vieno
dai plaka ir ilgisi kažko aukštes
nio, kilnesnio...

Virpa žmogaus sielos stygos 
ir skleidžia gražiausius akor
dus, kur tiek gilaus jausmo, tiek 
žmoniškumo! Ir laimingas tasai, ku
ris sugeba sielos akordus pervesti 
iš dvasinio gyvenimo į realybę ir 
pagimdo žmonijai kūrinių, išreikš
tų garsais... Tai muzikos pasaulis.

Kas kartą bažnyčioje vargonams 
tyliai gaudžiant klausėsi švelnių 
maldos žodžių: „Marija, Marija!..“, 
kas pasaulį palikęs kėlėsi sielos 
sparnais prie Aukščiausiojo sosto, 
tas niekados neužmirš tos bran
gios valandos ir amžinai liks dė
kingas didžiajam Lietuvos kompo
zitoriui Česlovui Sasnaus
kui, kuris sugebėjo sielos ritmui 
pritaikinti meliodiją amžiną ir ne 
mirštančią, kuri žadina žmoguje 
gražiausius jausmus, rodo kelią į 
laimę, gaivina viltį ir neša paguo
dos...

Nieks tavo patriotizmo, pasiry
žimo ir vyriškos energijos taip ge
rai neatvaizduos, kaip didinga, pil
na jėgos ir titanizmo „Jau slavai
sukilo...“ meliodiją. Maironio žo
džiai ir Č. Sasnausko pilna galin
gos dinamikos meliodiją sugebėjo 
prikelti iš miego lietuvių tautą, ku
ri per kruvinas aukas ir vieningą 
darbą iškovojo sau laisvą rytojų!

O jei kas kartą tylų vasaros va
karą, žiūrėdamas į tolimą mėlyną 
dangų, kažko ilgėjosi, tas savo 
jausmus, savo ilgesį ras įkūnytus 
svajingoj Č. Sasnausko meliodijoj 
— „Karvelėli, mėlynasai“... Kiek 
čia melancholijos, švelnumo ir 
jausmų gilumo! Taip, rodos, ir ne
ša besisupanti daina žmogaus sie
lą toli toli, kur nėra vargo, ašarų, 
kančios... Kas prie tėvo, motinos 
ar draugo kapo suspausta širdimi 
stovėjo, kas girdėjo žemės dundė
jimą užpilant grabą, tas ras to bai
saus momento jausmus paslaptin
goje Č. Sasnausko gedulingų šv. 
Mišių meliodijoje — „Requiem“. 
Čia ir begalinis liūdesys, ir skaus
mas, ir pasitikėjimas Dievu, gili 
malda, paslaptingi mirties aidai...

Leiskite man čia paminėti to di
delio kompozitoriaus, lietuviškojo 
Bethoveno, vardą, paminėti jo 
asmenį. 1869 m. buvo tie laimin-

• •o
pagerbti ir atminti).

gieji metai, kurie mums iš lietuviš
kos krikščioniškos Kapčiamiesčio 
vargonininko šeimos davė Čes
lovą, kuriam ir buvo skirta iš
augti didžiuoju kompozitorium. 
Vaikystės dienas praleidęs muzi- 
kališkoj savo tėvo šeimoj, jis pats 
išmoko vargonininkauti, pagilinęs 
dar savo žinias pas savo dėdę 
varg. Rizauskį, vargonininkauja 
Vilkavišky. Bet 1891 m. persikelia 
į Petrapilį, internationalinės šv. 
Kotrinos bažnyčion. Petrapily jis 
jau atsiduoda visiškai muzikos stu
dijoms, Ir čia matome, ką reiškia 
darbas, ką reiškia darbštumas, iš 
kurio išauga didelė dalis genijaus. 
Ir Č. Sasnauskas čia nepamaino
mas pavyzdys! Jis, atsidėjęs bestu
dijuodamas muziką, aplanko tuo 
tikslu Prahą, Viurtembergą, Italiją 
bei Šveicariją, Norėdamas studijas 
pagilinti, lanko net Archeologijos 
Institutą, kur įsigilina į paleogra
fiją ir semijografiją. Per ilgus me
tus dirbdamas, jis pasiekė to, kad 
šiandien neginčijamai jį visi pripa
žįsta didžiuoju muzikos kūrėju. 
Ypatingai žymią vietą Č, Sasnaus
ko kūryboje užima bažnytinis gie
dojimas. Tą dalyką mokyti pasirin
ko jį ir Petrapilio dvas. Akademi-

SIMONETTĄ
Garsaus sinjoro Rastrelli rūmai sto

vėjo prie Grande kanalo, savo fasadu bu
vo prie pat vandens. Jei atidarytume di
džiąsias margaspalvio stiklo duris ir nu- 
sileistume per du laipteliu žemyn, po sa
vo kojomis mes pajustume besiteškenantį 
vandenį. Siauros juodos gondolos, pririš
tos prie aukštų išmargintų stulpų, tyliai 
supasi prie įėjimo.

Gondolų pirmagaliuose buvo blizgan
čio metalo karčiai ir ant kiekvienų jų -— 
garsios Rastrelli giminės skydas.

Rūmai buvo labai aukšti. Jie turėjo 
labai daug balkonėlių ir margaspalvių 
langų, tačiau namo viduje buvo nyku ir 
liūdna. Nykus ir griežtas buvo sinjoras 
Rastrelli: jis nustojo savo mylimosios 
žmonos, ir nuo to laiko niekuomet pats 
nesijuokė ir niekam neleido šypsotis. Jis 
buvo turtingiausias ir įžymiausias Vene
cijoj sinjoras; visi gerbė jį ir bijojo. 
Jis turėjo seserį, sinjorą Džiuzeppiną, ku
riai pavedė auklėti savo vienintelę duk
terį, sinjoritą Simonettą. Savo auklėti
nei sinjora buvo labai griežta: draudė jai 
šokinėti ir juoktis ir dažnai bausdavo ją. 
Simonettą buvo labai graži: ji turėjo auk
so plaukus ir žalias akis — na, visai to
kias pat, kaip kanalo vanduo, Simonettą 
turėjo daug žaislų, daug puošmingų suk
nelių, tačiau tuo ji nesidžiaugė — juk 
kiauras dienas ji buvo viena, ji neturėjo 
draugių, nes sinjora Džiuzeppiną saky
davo, kad žymiausio Venecijos sinjoro 
duktė negali žaisti su vaikais ne tiek žy
mių sinjorų.

Simonettą buvo dešimties metų am

ja, kuri šioj srity laikėsi Č. Sa
snausko nurodymų. Ir su kokia 
meile ir pagarba turime minėti jį, 
jis juk lietuvis, jis mūsų, jis tikrai 
lietuviškos širdies ir jausmų įkū
nytojas muzikoj.

Ir taip gyveno ir kūrė lietuviš
kasis kompozitorius, o jo kūryba 
užtikrino jam amžiną atminimą. 
Jis, Kudirkos žodžiais betariant, 
dirbo, kad neitų į kapą nepalikęs 
ženklo, jog žmogumi buvęs! Bet 
atėjus mirties valandai, vistiek 
tenka palikti visa, ką mylėjai, kam 
širdį ir jėgas buvai pašventęs. To
kia valanda išmušė a. a, Č. Sa
snauskui 1916 m, ir šaltas Petra
pilio kapinynas priglaudė kilnų 
Lietuvos sūnų! Bet dėkingi tautie
čiai po 15 metų jo kaulus persiga
beno į laisvąją Lietuvą, kurią jis 
taip mylėjo ir kurią taip galingai 
kvietė prisikelti laisvam gyveni
mui.

Atsimenu, kai šiemet Visų Šven
tų dienoje aplankiau Kauno ka
pus. Sustojau ties naujai supiltu a. 
a, Česlovo Sasnausko kapu... Vieš
patie, kaip norėjau tada išlieti iš 
visos skautiškos širdies dėkingu
mą, kaip norėjau parodyti tuos 
jausmus, kurie valdė mano sielą, 
bet lūpos daugiau nieko nepajėgė 
pasakyti, kai tik „Amžiną atilsį 
duok didžiam Lietuvos vyrui, Vieš
patie!“,,, H e n r.

žiaus, tačiau ji niekuomet nesijuokė ir 
nebėgiojo, o mes žinome, kad dešimties 
metų amžiaus mergaitės taip mėgsta ir 
pažaisti ir pašokinėti. Kartais, rečių re
čiausiai, pradės ji dainelę dainuoti, bet 
sinjora tuojau nutraukia ją ir sako:

— Įžymi sinjoritą neturi dainuoti, ne
turi lakstyti, — ir taip griežtai pažiūrė
davo į Simonettą, kad ši nueidavo į sa
vo kambarį, paimdavo savo lėlę ir tyliai 
jai į ausį šnabždėdavo:

— Karina, aš ir tu esame nelaimin
giausios pasauly, mes neturime draugių 
ir mums negalima žaisti.

Simonettą visada vilkėdavo plačias, 
ilgas sukneles, ir ant aukštų kulnų ba
telius, todėl jai buvo nepatogu vaikščioti. 
Kiekvieną dieną ją apvilkdavo nauja suk
nele, sunkia, visa išsiuvinėta auksu ir 
įvairiaspalviais akmenimis ir kiekvieną 
dieną sinjora vežiodavo ją gondoloje 
Grande kanalu.

Po pietų sinjora Džiuzeppiną eidavo į 
savo kambarį pamiegoti. Simonettą la
bai mėgo šį laiką. Ji paimdavo savo lėlę 
Kariną ir vaikščiodavo su ja kambary 
arba tylutėliai, kad nesukeltų triukšmo, 
šokdavo su ja. „Tyliau, tyliau, Karina, 
netriukšmauk, nes sinjora gali išgirsti".

Vieną sykį Simonettą sėdėjo prie 
lango, o Karina buvo ant jos kelių. Jie
dvi abi turėjo vienokias sukneles ir vie
nokius batelius.

— O, Karina, kaip gera gatvėje! Kaip 
linksma būtų palakstyti aikštėje, užbėgt 
ant tiltelio!
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Karina nieko neatsakė, — juk lėlės 
kalbėti nemoka, — bet Simonetta iš akių 
įspėjo jos mintis: Karina taip pat norėjo 
pažaisti ant tilto,

— Pažiūrėk, Karina, kokie puikūs 
vaikai ten žaidžia! Ar matai tris berniu
kus ir mergaites? O, Karina, kaip jie juo
kiasi!

Staiga Simonetta sukliko — berniu
kai suskaitė iki trijų ir, nenusivilkę rū
bų, šoko nuo aukšto tiltelio į vandenį. 
Oi, kaip baisu! Bet greitai jie išnėrė ir, 
klykaudami, nuplaukė lenktynių. Visų 
geriausiai plaukiojo Džiovanni, aukštas, 
juodas berniukas. Viršuje, ant tilto, mer
gaitės plojo katučiais ir mojavo skepe
taitėmis, Simonetta taip pat ėmė mo
juoti skepetaite. Mažiausioji ir gra
žiausioji mergaitė ant tilto pamojavo jai 
rankyte; Simonetta jai atsakė. Mergaitė 
turėjo iš skudurų padarytą mažą lėlę, 
menkutę, menkutę, bet mergaitę ją nuo
lat bučiavo.

— Kuo tu vardu, mergaite? Eik pas 
mus žaisti!

— Manęs teta neleidžia žaisti su vai
kais; ji išdidi ir įsivaizdina esanti geres
nė už visus, ji mano, kad jos dukterė
čia, būdama per įžymi, nė su kuo negali 
žaisti.

— Vargšė Simonetta, tik neverk, — 
tu turi puikią lėlę ir tu esi turtinga, o 
mes nieko neturim ir negalim valgyti sal
dainių.

— Ne, Mariuččija, tau nėra ko skųs
tis, — tarė Džiovanni, kuris jau buvo iš
lipęs iš vandens ir prieš saulę džiūvo, — 
mums, štai, kaip gerai: mes galime žaisti 
ir vaikštinėti, o sinjorita uždaryta sėdi 
savo rūmuose. Vargšė!

Jis priėjo arti prie lango ir paklausė 
Simonettos:

— Ar nori, mes kiekvieną dieną atei
sim čia ir tau pasakosim visokių linksmų 
istorijų. Mūsų tėvas jūrininkas; jis mums 
papasakoja daug linksmų dalykų. Jis la
bai neturtingas, bet toks linksmas!

Nuo to karto Džiovanni ir Mariuččija 
kasdien ateidavo ant tilto pasikalbėti su 
Simonetta ir padainuoti jai linksmų daine
lių Simonetta atidėdavo vaisių ir saldu
mynų, susukdavo juos į popierėlį ir nu
leisdavo jiems per langą su virvute. Ji 
buvo taip laiminga, ji turėjo draugų!

— Kada aš būsiu didelis, — sakydavo 
Džiovanni, — ir tapsiu laivo kapitonu, aš 
išvešiu tave nuo tavo piktos tetos. Ir tu 
gyvensi laive, ir mums bus labai links
ma. Mes išmokysim tave šokti ir dai
nuoti, o jei panorėsi, — ir plaukti.

Kartą Simonetta sėdėjo prie lango ir 
linksmai šnekučiavo su savo draugais. 
Staiga atsidarė durys, — oi, geriau bū
tų Simonettai kiaurai žemė prasmegus,— 
įėjo sinjora Džiuzeppina, ir dar pikčių 
pikčiausia, pagriebė Simonettą už ran
kos, suriko ant vaikų, uždaužė langą, už
leido sunkią užuolaidą ir nubaudė vatgšę 
Simonettą — atėmė iš jos brangiąją Ka
riną. Langas taip ir pasiliko uždarytas, 
nebematė daugiau Simonetta savo drau
gų. Liūdna jai buvo.

Buvo linksma vasaros diena, Simonet
tos šventė. Sinjora buvo jai net meili, 
grąžino jai Kariną ir padovanojo puikų 
sviedinį. Gavusi sviedinį, Simonetta, kad 
ir nebuvo linksma, nes vis tiek negalima 
buvo lakstyti ir žaisti, tačiau kitiems taip 
atrodė, lyg būtų labai patenkinta buvusi. 
Apsidžiaugė ji brangiajai Karinai, apka
bino ją ir nuėjo į sodą.

— Sveika, mano brangioji! Ar pasi
ilgai manęs? O aš be tavęs kiek ver
kiau! Nebematysim mudvi nei Džiovan
ni nei Mariuččijos. Tik neverk, duokš aš 
tave pabučiuosiu. Juk kada Džiovanni 
bus didelis, jis išveš laivu mane su tavim 
nuo piktos sinjoros toli toli. Tai gera 
bus!

Simonetta ir nepastebėjo, kaip išmetė 
sviedinį, ir jis nuriedėjo į vandenį. Kada 
pastebėjo — buvo vėlu: sviedinys jau

Kokį nauji „numeri“ įstatyti j skautiško vakaro programa?
Skilčių veikimas.

Kaikuriose užsienių skautų drau
govėse yra paprotys per savo 
draugovės ruošiamus vakarus duoti 
publikai, kuri dažniausiai susideda 
iš skautų rėmėjų ir skautų tėvų, 
kiekvienos skilties veikimo apžval
gą, kurią trumpai atpasakoja vie
nas šios skilties skautų.

Tai galima įvesti ir pas mus. 
Gerai yra atpasakojimą paįvairinti 
gyvuoju paveikslu, kuris rodytų 
kokį įdomiausi skilties veikimo 
epizodą. Po kiekvienos skilties 
veikimo atpasakotos apžvalgos 
publikai duodamas gyvas paveikslas 
kaip iliustracija. Paveikslas yra 
paruošiamas tuo laiku, kada yra 
pasakojimas. Pasakojimui pasibai
gus, pakyla uždanga ir gyvasis pa
veikslas pasirodo visiems žiūro
vams.

Gražiųjų vaikų konkursas.^
Kiekviena skiltis parodo publi

kai iš eilės po vieną „gražų" vaiką 
ir jo auklę. Ir vaikas ir auklė yra 
šios skilties skautai atitinkamai 
aprengti ir užgrimuoti. Tai labai 
juokinga.

Kiekvienos skilties auklėms ir 
vaikams pasirodžius iš eilės, jie 
pasirodo žiūrovams dar antrą sykį 
visi kartu, kad žiūrovai galėtų juos 
geriau palyginti. Režiserius ranka 
parodo į kiekvieną porą ir publika 
ploja. Pora, kuriai buvo daugiau
sia plojama, yra laikoma konkursą 
laimėjusia. Jai yra gera duoti 
kokią nors premiją.

buvo vandeny. Išsigando vargšelė, apsi
verkė: juk nubaus ją teta, kam pametė 
jos dovaną. Nubėgo ji laipteliais prie 
vandens, paslydo ir įkrito į kanalą. Sun
kios suknelės, įmirkusios, pradėjo traukti 
dugnan, ir vargšė Simonetta pasinėrė į 
vandenį žemyn galva.

Atmerkė akis Simonetta savo kam
bary. Daug žmonių buvo prie jos, visi 
verkia, išgąsdinti. Mato Simonetta sinjo
rą Džiuzeppiną, mato ir nepažįsta: stovi 
sinjora apsiverkusi ir nelaiminga, bu
čiuoja Simonettos rankas ir kalba:

— Vargšė mano mergaitė! Vargšas 
mano balandėlis!

Tuo tarpu tėvas apkabina ir bučiuo
ja kažkokį berniuką; berniukas purvinas 
ir šlapias, o tėvas vis apkabina ir bu
čiuoja. Apsidairė berniukas, — ir mato 
Simonetta, kad jis — Džiovanni.

— Kas atsitiko?! — suriko ji.
Visi puolė prie jos, bučiuoja ją ir sin

jora ir tėvas. Ir tokie jie keisti: ir ver
kia, ir juokiasi.

Ir papasakojo tėvas, kaip įkrito ji į 
vandenį, ir niekas nematė, o Džiovanni 
tuo laiku buvo ant tilto, išgirdo riksmą 
ir pamatė skęstančią Simonettą. Jis puo
lė į vandenį, ir, kada priplaukė, Simo
netta visai jau į dugną skendo.

— Štai jis, tavo išgelbėtojas!
Ir vėl pradėjo išdidus sinjoras bu

čiuoti Džiovanni ir pasakė jam:
— Tu išgelbėjai mano Simonettą ir, 

atsilygindamas, prašyk viską, ko nori.

Mada 2000 metais.
Daroma taip pat kaip ir vaikų 

konkursas, tik dabar kiekviena 
skiltis parodo skautą, apsirengusį 
kokiu nors 2000 metų laikų kostiu
mu. Skiltys turi pačios išgalvoti 
ir padaryti kostiumus.

Gali būti, pavyzdžiui, šitokie 
kostiumai: „Tautų Sąjungos karei
vio" uniforma, „sportiškas kostiu
mas, 2000 m. modelis", „švarkas 
pasivažinėjimams lėktuvu“, „skauto 
uniforma 2000 metais" ir panašiai. 
Panaši fantastiškų kostiumų pre
zentacija publikai gali suteikti daug 
skanaus juoko.

Grožio karalienės rinkimai.
Dar didesnio juoko gali sukelti 

panašiai organizuoti „grožio kara
lienės" rinkimai. Kiekviena skiltis 
duoda vieną skautą apsirengusį 
,,kandidate į grožio karalienes“. 
,.Numerio“ pasisekimas pereina nuo 
kostiumo ir grimo. Nepamirškit to! 
Publika taip pat plojimu renka iš 
kandidačių ,,karalienę“. Šis pasku
tinis ,,numeris“ pajuokia kaikur 
daromus grožio karalienių rinkimus 
tikrumoje.

Red. pastaba. Redakcija tokiems daly 
kams duos vietos laikraštyje ir toliau. Pagei
dautina, kad ir patys mūsų skautai-ės ką 
sugalvotų, įvykdytų ar ir laikraštin įdėtų. O 
tokiems „numeriams“ medžiagos ir temų 
yra labai daug, paimkim, pav., ir tautosaką.

— Ko aš noriu? — linksmai sušuko 
Džiovanni. — Aš noriu, kad tamsta leis
tumėte man ir mano sesutei žaisti su 
sinjorita.

— Ne, to dar maža. Jūs visada žai- 
site su ja ir gyvensite mano rūmuose ir 
būsite mano mylimiausi vaikai.

— Bet mes negalėsime palikti tėvą, 
jis jūrininkas, ir jam bus nuobodu vie
nam gyventi, sugrįžus į Veneciją.

— Aš paskirsiu jį mano laivo kapi
tonu ir jis galės atvažiavęs sustoti čia.

Džiovanni ir Simonetta linksmai nu
sijuokė ir apkabino tėvą. Ir niekuomet 
sinjoras Rastrelli dar nebuvo matęs to
kio laimingo savo dukters veido ir nie
kuomet nebuvo girdėjęs tokio džiaugs
mingo juoko.

Ir jam staiga pasidarė taip linksma, ir 
jis pats pradėjo juoktis ir apkabino savo 
Simonettą. Vertė Viktorius.
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Vienuoliktas
B03>000< RAŠO

skautų įstatas

Kiek yra skautų įstatų? — De
šimts.

Tačiau, jei būtų dar vienuolik
tas, tai jis būtų;

„SKAUTAS NĖRA LIURBIS. 
JIS GALVOJA, APSVARSTO 
ABI KIEKVIENO DALYKO PU
SES IR TURI DRĄSOS PALAI
KYTI TĄ, KĄ LAIKO TEISIN
GA“.

Tas, kuris paprastai gyvena miš
ke, niekad nebūna liurbis, nes jam 
tenka pačiam vienam rasti išeitį iš 
kiekvienos, kad ir keblios padė
ties. Tas, kas gyvena mieste, prie
šingai, viską gauna lengviau. Jei 
jam reikia vandens, jis tik pasu
ka kraną, vietoj to, kad stebėtų, 
kur yra toks slėnis, kuriame būtų 
vilties rasti vandens.

Jei jaunam miestiečiui reikia 
šviesos, jis paspaudžia elektros 
įjungtuvo knopkutę ir jis apsibe- 
ria elektros šviesa. Jis naudojasi 
kitų žmonių darbu, vietoj to, kad 
pats iškirstų egliašakį arba suvi- 
niotų beržo žievę žibintuvą pasi
daryti.

Miško žmogus nesusipainioja 
savo palapinės virvėse. Jis, kirsda
mas malkas, kirviu nesužeidžia sa
vo kojų, jis neapverčia savo valte
lės, kad ir per smarkiai į ją šokda
mas. Kiekvieną dalyką jis pada
ro įprastai ir gerai, pasinaudoda
mas savo prityrimu ir sumanumu. 
Tai yra ir skauto metodas!

„Skautui nelaimė — jei kas ki
tas ką nors pastebi anksčiau už 
jį“. Mes tą jau žinome iš knygos 
„Scouting for Boys“.
Skautas ir kavos 
puodukas.

Atsitikimas, kurį noriu jums pa
pasakoti, man parodė, kad dažnai 
galima pasididžiuoti skauto su
manumu.

Tai buvo Kanadoje; greitasis 
traukinys, kuriuo važiavau jau vi
są naktį, nesustodavo stotyse dau
giau kelių minučių ir aš buvau la
bai alkanas. Taigi aš paprašiau 
skautą, kurį pamačiau perone, kad 
jis man pamėgintų atnešti puodu
ką kavos. Perone buvo didelė žmo
nių minia ir man pačiam nepažįs
tamoje stotyje būtų sunku greit 
rasti bufetą.

Kai traukinys jau pradėjo ju
dėti, aš pamačiau mano skautą bė
gantį peronu greta traukinio, jis 

šiaip taip pavijo mano vagoną, ku
ris buvo vienas pirmųjų nuo gar
vežio ir vos tik spėjo sušukti:

„Atlikta, jūsų kava yra pasku
tiniame vagone!“

Matydamas, kad vagonai trau
kinyje yra sujungti perėjimais, 
skautas paliko kavą paskutiniame 
vagone, kuris buvo prie jo arčiau
sias ir vos spėjo atbėgti man tą 
pasakyti.

Liurbis, jei jis ir gautų kavos, 
bėgtų su pilnu kavos puodeliu gre
ta traukinio ir, be abejo, man at
neštų tik tuščią puodelį.
išgelbėtas rankena 
pasukus.

Neseniai skautas išgelbėjo gyvy
bę ir parodė, kad jis yra skautas 
ir ne liurbis.

Fabrike darbininkas valdė maši
ną, staiga, jo drabužiai papuolė į 
ratus ir žmogus būtų jais pagautas 
ir sutriuškintas, jei ne vienas 
skautas, kuris pripuolamai buvo 
ten patekęs. Jis pribėgo prie ma
šinos valdymo rankenos, ją pasu
ko ir mašina sustojo.

Paprastas berniukas į mašiną 
žiūri, kaip į daiktą, kurio veiki
mas }ra vien tik specialistui ži
nomas. Jis nieko nežino ir nesi
stengia žinoti apie tą, kas judina 
mašiną ir kodėl ji veikia.

Priešingai, skautas, matydamas 
kokią mašiną, stengiasi sužinoti, 
KAIP JI VEIKIA; Jis stebi ir to
kiu budu pildo savo žinių bagažą. 
Skautas iš karto pamato, kuris 
dviejų dalykų yra geresnis ir tuč 
tuojau padaro, kaip geriau. Toks 
geriau, vienu atsitikimu, leido man 
turėti kavos puoduką, kas, rodos, 
nėra didelis dalykas, kitu atsitiki
mu, buvo išgelbėta žmogaus gy
vybė — tai jau didelis dalykas!

Tas, kuris nėra liurbis smulkme
nose, juo nebus ir svarbiuose da
lykuose.
Turėkit savo nuomonę.

Gyvendami, jūs matysite, kad 
skautiškas metodas jums bus la
bai naudingas.

Daugelis jaunikaičių leidžia, kad 
juos kiti žmonės už nosies vedžio
tų ir šių, kurių rankose tie jauni
kaičiai, būna tik žaisliukai. Jūs, 
gal būt, girdėjote apie „pasitikėji
mo stoką“. Senas gudrus sukčius 
nori įtikinti jauną liurbį, kad šis 

paskolintų pinigų „tik kelioms mi
nutėms“, sako jis, mat, noriu ži
noti, ar manim pasitiki“. Mūsų jau
nas vėpla, aišku, duoda pinigų k 
jų daugiau niekad nepamato. Tas, 
kas yra nuostabiausia, būtent, kad 
labai daugelis jaunų žmonių duo
dasi apgaudinėjami, kaip paskuti
niai kvaišiai.

Visi sukčiai gerai pažįsta bendrą 
jaunų žmonių žiopliškumą.

Štai kodėl bolševizmas rado taip 
didelio pasisekimo krašte, kur jau
nuolių dauguma buvo liurbiai ir 
lepšiai, be charakterio ir stengda
vos išvengti atsakomybės; tie du 
dalykai dažniausiai eina kartu.

Ateina žmogus ir sako prakalbą, 
duodamos proklamacijos, kuriose 
pasakyta, kaip puiku būti laisvais, 
nepasiduoti jokiai teisei, pagal sa
vo norą dirbti ar nedirbti, turėti 
daug pinigų ir paimti kitų tur
tus...

Tačiau, šios proklamacijos ne
pasako, kad norint realizuoti šis 
puikus sumanymas, ir atimti žmo
nių mantą, reikia užmušti žmones, 
reikia visą kraštą palikti bankro
tui ir ubagystei, juk niekas neno
rės daugiau dirbti.

Dabar tie liurbiai pamatė ir ki
tą dalyko pusę, tačiau pervėlu! 
Taip pat pervėlai jie pastebėjo, 
kokiu būdu jie leidosi apgaunami 
gražiais žodžiais. Jie veikė tikriau
sios kvailystės vedami — ir todėl, 
kad kiti juos į tą įtraukė, todėl, 
kad jie nedrįso sudaryti savo at 
skirą grupę.

Skautas gi, priešingai, prieš su
darydamas savo nuomonę ar pa
žiūrą, įsižiūri į abi klausimo puses. 
Ir kada jis pastebėjo, kurioje pu
sėje yra tiesa, jis ją pasirenka ir 
tvirtai jos laikosi.

Jūsų garbės teismuose, jei jums 
teks kada nors teisti berniuką, ku
ris blogai pasielgė, jūs iš karto ne
tarsite savo sprendimo. Jūs išklau
sysite iš pradžių kaltinimą, kalti
namasis galės pareikšti savo pasi
teisinimus. Jūs išklausysite abi pu
ses ir jūs, savo sąžinės nurodomi, 
duosite sprendimą — tai teisingu
mas.

Taigi, kada jums norima įkalbė
ti ką nors padaryti ir giriama šio 
dalyko pasekmės, — pasvarstyki
te jūs patys visus argumentus UŽ 
ir PRIEŠ ir tik po to nuspręskite.
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lai |d pareiga.
Didelių Amerikos miestų gatvė

se jūs dažnai galėtumėt matyti 
mažus negriukus. Jie sutūpę gat
vių kertėse su šepečiais ir tepalu 
laukia tų, kurie jų patarnavimo 
reikalingi. Tai gatvės batų valyto
jai. Daugiausiai nuo 8 iki 14 metų 
amžiaus. Tuojau į akį krinta jų 
linksmumas. Ir rodos, galėtum pa
manyti, kad toks juodas, linksmas 
negriukas tinka tik batus valyti, 
kad jis nieko didesnio negali pada
ryti. Bet ne! Esti atsitikimų, kad 
toki negriukai žygdarbių parodo. 
Štai, dideliame Amerikos mieste, 
Čikagoj, kur yra ir daug lietuvių, 
vienas tokių negriukų sėdėjo ker
tėje, dėstė savo šepečius ir vis pla
čiai, savo baltais dantimis žybčio- 
damas, šypsojos. Staiga jis pama
tė baisų dalyką: ėjusi mokyklon 
mergaitė pabėrė gatvėj sąsiuvi
nius ir pasilenkusi rinko. Gi iš 
kitos gatvės kampo smarkiai lėkė 
krovinių automobilis ir neabejoti
nai būtų ant mažos mergytės už
važiavęs. Bet gatvės batų valyto
jas, tas linksmasis mažas juoda
odis, nelaukė. Jis tuojau šoko ir, 
pats statydamas pavojun savo gy
vybę, ištraukė mergaitę iš po lė- 
kusio automobilio. Viską tą matę 
žmonės paėmė negriuką ant ranku 
ir nunešė į miesto valdybą, kur 
jam buvo įteiktos dovanos ir visi 
iuo stebėjosi. Visi kalbėjo jam mei
lius pagyrimo žodžius, bet negriu
kas nieko nesakė ir tik savo pla
čiomis lūpomis šypsojosi. Ir akyse 
turėjo naujų džiaugsmo liepsnų. Ir 
kai visiems jau nusibodo sakyti 
jam pagyrimus, jis tuomet tarė:

— Man rodosi, kad aš gerai pa
dariau. Aš turėjau tai padaryti. 
Tai buvo mano pareiga.

Ir jis kitos dienos rytą vėl sė
dėjo senoje savo vietoje — skers
gatvio kertėje. Ir vėl šypsojosi sa
vo plačiomis lūpomis ir žybčioja 
baltais dantimis iš juodo veido.

Jur. Arnas.

Kiekvienas dalykas turi dvi div 
sės — bet svarbiausia — reikia 
atskirti, kuri yra geroji.

Nepamirškit vienuolikto skauto 
įstato: Skautas nėra vėpla. Jis vis
ką pats apsvarsto ir turi drąsos 
palaikyti tą, kas jam atrodo tei
singa.

Kaip gražu vasarą paupy, miške - stovykloje!

M i re E d
(Žiūr. „Sk. A.“

Maža buvo išrasti tik elektros lem
putę, kad visi imtų vartoti elektros švie
są. Srovės nuvedimas, srovės gamini
mas, energijos matavimas, laidai, lempučių 
pritaisymas, išjungėjai, izoliatoriai ir dau
gybė kitų kitokių dalykų — vis tai buvo 
problemos, reikalingos begalės darbo, 
mėginimų, triūso, kad visa būtų padaryta 
pigu, paprasta, praktiška.

Ir Menlo laboratorijoje virė darbas. 
1880 m. laboratorijos štabą sudaro „ma
žiausiai šimtas rimtų vyrų“. Šie metai 
buvo Edisonui „nepaprastai gausūs dar
bais“, taip pat ir jo „visai darbo bendruo
menei, kuri vis darėsi skaitlingesnė“. Tais 
metais Edisonas paėmė 60 patentų Įvai
riems elektros išradimams.

Tais metais Edisonas pradeda paren
giamuosius darbus Njujorke pirmai elek
tros stočiai statyti. Buvo susidariusi bend
rovė Edisono elektros išradimams gyven
dinti, su 1 mil. dol. kapitalo. Bet b-vės 
vadovybė dar labai bijojo rizikos. „Ma
tytumėt, kokie jie buvo atsargūs, kaip 
buvo linkę abejoti“, — sako Edisonas. 
Jam teko griebtis „savo šaltinių“. „Jei 
nėra nė vieno fabriko, kuris gamintų 
mano lemputes ir visą kitą — aš pats 
tokių fabrikų pasistatysiu. Jei kapitalas 
pabūgo — aš pats jo parūpinsiu *. Jis 
likvidavo kitas savo įmones, kurias tik 
galėjo, surinko pinigų, kur tik gavo. Ir 
pabaiga buvo tokia: kai savo aukomis ir 
devynerių metų sunkiu darbu Edisonas 
Įrodė, kad jo elektros šviesos įmonės yra 
pelningos, kapitalistai staiga nustojo bi
joję ir pasiūlė sudaryti Edison General 
Electric Company su 12 mil. dolerių ka
pitalo. Jis turėjo sutikti, nes savųjų lėšų 
buvo per maža plėsti veikimą. Bet tas 
įvyko tik 1889 m.

O tuo tarpu jis įsteigė fabrikus gamin
ti elektros lemputėms, dinamo mašinoms, 
kurias žymiai patobulino, ir kit. Nju
jorke įrengia pirmąją elektros stotį, kur 
pradžioje pastatyta 6 dideli dinamo. 
Tiesiami laidai — pirmieji laidai Njujor
ke nutiesti požeminiu kabeliu. Edisonas 
pats daro planus, pats juos vykdo. Pa
galiau įrengimo darbai baigti, įjungti visi 
abonentai — vos apie dešimtį — ir 1882 
m. rugsėjo 4 d. pirmą kartą įjungta elek
tros srovė — apie 3 vai. p. p. Po 40 metų 
„The World" rašė: „Tada dar nebuvo 
Niujorke dangorėžių ir nevisai aišku, ko-

isonas.
nr. 20 ir 21).
dėl lemputės sužibo kaip tik 3 v. v. 
Efektas negalėjo būti toks didingas, kaip 
šiandien, kai leidžiantis saulei sužyba 
elektros žiburiais tie namai milžinai“. 
Tiesa, tą dieną stoties energija švietė tik 
400 lemputėse. Ir klijentų skaičius didė
jo labai pamažu. Per tris mėnesius nebu
vo nė vieno naujo abonento. Vėliau pri
sijungė viena įmonė su 106 lemputėm. 
Gruodžio mėn. stotis apšviečia jau 139 
namus — 4400 lempučių. 1884 m. pava
sarį įjungta jau 11.000 lempučių. Koks di
delis skirtumas — dabar kas vakaras vi
sur sužyba tūkstančiai, milionai lempučių, 
ir tik Njujorke 1922.VII.31 buvo 9.337.114 
žibinama lempučių.

Ši pirmoji stotis veikė iki 1895 m.
Ir kituose Amerikos miestuose kuria

si elektros stotys. 1883 m. pastatyta pir
moji stotis Europoje. Tik nemanykime, 
kad elektros šviesos vartojimas plėtėsi 
vėjo greitumu. Tiesa, visuomenė ja domė
josi nė kiek nemažiau, kaip fonografu ir 
kitais įstabiais Edisono išradimais. Bet 
įgyvendinimas sutiko didelių kliūčių. Pir
miausia, visuomenės nenoras atsisakyti 
nuo senai vartojamų dalykų ir prisiimti 
naujus. Edisonas sakė: „Jūs žinote, rei
kia nuo septynių iki keturių dešimtų me
tų, kad nauja idėja visuomenėje prigytų. 
Suprantamiausiam sumanymui įgyven
dinti reikia bent dešimties metų“. Be 
to, elektros lemputė turėjo du konkuren
tu: Voltos lanko ir šviečiamųjų dujų švie
są. Voltos lankai, dėl jų nepraktiškumo, 
greit išnyko „kaip senųjų laikų dinozau
rai“. Kitaip buvo su šviečiamųjų dujų 
šviesa — ji buvo vartojama dideliuose 
miestuose, į jos įrengimus Amerikoje įdė
ta apie 1*/ž miliardo dolerių kapitalas. 
Tat suprantamas jos nenoras užleisti vie
tą elektrai. Ir vis dėl to tą vietą užleisti 
turėjo!

1879—1883 metai buvo Edisonui vai
singiausias kūrybos laikotarpis. Tuo metu 
jis nevien išrado ir tobulino elektros lem
putę, bet žymiai patobulino dinamo ma
šinas, pritaikė elektros srovę ne vien 
šviesai, bet ir elektros motorams varyti. 
Kiek vėliau tęsė bandymus—pradėtus 
Vokietijoje Wernerio Siemenso — pasta
tyti elektros varomus traukinius: did
miesčių tramvajų ir požemio elektros ge
ležinkelių pradžią. Bedirbant nebuvo lai
ko ginti savo teises — o to reikėjo, nes
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atsirado pamėgdžiotojų, kurie ėmė ga
minti jo patentuotas elektros lemputes. 
Patentas tam tikram laikui palieka teisę 
vien išradėjui išradimą eksploatuoti. 
Bylos prieš išnaudotojus ilgai tęsėsi, 
brangiai kaštavo. Jis sako: „Aš 14 metų 
kovojau dėl lemputės ir kai mano teisės 
buvo pripažintos, beliko vos treji metai 
iš patento duodamų septyniolikos. Šian
dien tie mano išradimai priklauso vi
siems“.

Jau žinome — 1889 m. susidarė di
džiulė bendrovė, su stambiu kapitalu — 
tęsti tam darbui, kurį Edisonas pradėjo 
beveik vienas, niekeno neremiamas. Ir 
tikrai — kūrybos darbas buvo padarytas, 
takai praminti — jais toliau galėjo kiti 
eiti. Edisonas pasidarė laisvesnis, ėmėsi 
naujų darbų.

1884 m. mirė pirmoji Edisono žmona. 
Vėliau jis antrą kartą vedė. 1887 m. 
apleido Menloparką ir persikėlė į W es
to r a n ž ą, New Jersey štate. Ten pa
statė didelę laboratoriją ir kelis fabrikus. 
Netoli, Llewellyno parke, įsigijo gražius 
namus.

Persikėlęs į Westoranžą, jis buvo tik 
40 metų amžiaus, nors jo darbininkai jau 
seniai vadino jį „seniu“. Pirmoji jo labora
torija — dar vaiko — buvo tėvo namų 
rūsyje. Menloparko laboratorijoje jis nu
veikė didelius darbus. Bet Westoranžo 
laboratorija, jos turtinga mokslinė biblio
teka, jos didžiuliai medžiagų sandėliai 
mokslo darbams — buvo tikros dausos 
išradėjui.

Šioje laboratorijoje jis ėmėsi tobulinti 
fonografą, kuris beveik dešimtmeti laukė 
savo eilės, kol Edisonas dirbo elektros 
lemputei. Antrasis didelis to laiko išra
dimas buvo kino kamera — aparatas ju
desiui fotografuoti. Jis buvo pradžia mū
sų laiku kino filmų. Edisonas pats darė 
pirmuosius kino filmų nuotraukų mėgi
nimus, ir bandė suderinti du savo išra
dimu — filmą ir fonografą — t. y., paga
minti kalbantį filmą.

Kiną Edisonas ypatingai vertino kai
po naują galingą mokymo ir auklėjimo 
priemonę, kuriai turi būti skirta žymi 
vieta šalia knygos.

Pereito šimtmečio gale, augant pra
monei, didėjant mašinų vartojimui, tie
siant geležinkelius — Š. Amerikoj buvo 
geležies stoka, geležis buvo kur kas 
brangesnė, kaip dabar. Apie 1890 m. Edi
sonas sumanė gaminti geležį, ir tai visai 
nauju, nepaprastu būdu. Šiaurės Jersey’o 
kalnuose surado vietų, turinčių geležies, 
tik gana mažą procentą. Tenai, tada dar 
beveik negyvenamose, kalnuotose, miš
kingose vietose, jis pastatė nepaprastas 
įmones, apie kurias visuomenė beveik 
nieko nežinojo, nors savo dydžiu tai buvo 
stambiausios iš visų Edisono įmonių, Į 
jas sudėjo per 2 mil. dolerių — didelę 
savo turto dali. Pastatė darbininkams na
mų, aprūpino juos vandentiekiu, elektros 
šviesa. Tame nepaprastame kasyklų 
mieste, turėjusiame jo vardą, Edisonas 5 
metus praleisdavo visas darbo dienas, tik 
šventėms išvažiuodamas.

Svarbiausias to fabriko skyrius buvo 
akmenų malūnas. Uolos, turinčios gele
žies, buvo sprogdinamos ir skeveldros 
sumalamos tarp milžiniškų sunkių gele
žies uolų vis į smulkesnes dalis, ir taip 
sutrupintas akmuo su geležies dalelytė
mis praleidžiamas po ilgos 480 stiprių 
elektromagnetų eilės. Nemagnetinės da
lys — akmuo — krisdavo žemyn, o mag
netinės — geležis — buvo magnetų jėgos 
pakreipiamos kitur. Taip Edisonas skyrė 
geležį. Šis Edisono fabrikas 1897 m. į 
dieną gamino vidutiniškai po 1500 tonų 
geležies.

Tokį, palyginti brangų, geležies ga
minimo būdą, įgalino tik aukštos ano me
to geležies kainos. Bet štai Mesaba kal
nuose, rytų Minesotoj, rasti milžiniški, 
turtingi ir lengvai pasiekiami geležies 
klodai. Dėl gamybos atpigimo geležies 
kaina krito daugiau kaip dvigubai. Ediso
nas konkuruoti nebegalėjo — beliko už
daryti tapusias nuostolingomis įmones. 
Taip gamta įveikė Edisoną. Darbininkai, 
neturėdami darbo, apleido tas vietas, 
trobesiai apleisti griuvo. Po kelių metų 
į tas kalnų vietas patekęs keleivis, pa
matęs griuvėsius, nustebęs galvotų: kas, 
kada čia taip aistringai dirbo?

1910 m. vasarą Edisonas aplankė tuos 
griuvėsius. Ir tada pasakė: „Aš niekados 
nesijaučiau geriau, kaip per tuos penke
rius metus, kuriuos čia gyvenau. Sunkus 
darbas, rami mintis, grynas oras ir pa
prastas maistas darė man gyvenimą čia 
tikrai malonų“.

Tas geležies fabrikų likvidavimas 
padarė jam didelių nuostolių — jis turė-

Edisonas, kaip kiekvienas jo fabrikų darbininkas, 
registruoja savo darbo valandas prie kontrolės?

laikrodžio.

jo kelis šimtus tūkstančių dolerių skolų. 
Bet jis nenusiminė — tuojau įsteigė di
delius cemento fabrikus. Cemento gamy
bai padarė pagerinimų, cementui malti 
pritaikė savo išmėgintąjį akmenų malū
ną. Tuo metu Amerikoje buvo didelė 
statyba — nemažesnė, kaip dabar mūsų 
Kaune! — didelis buvo ir cemento pa
klausas. Cemento gamybos pelnas per 
trejus metus padengė Edisono geležies 
fabrikų skolas.

Nesustosime ties kitais Edisono išra
dimais. Svarbesniuosius, didžiuosius su
minėjome. Kitų kitokių surašytume il
giausią eilę — daugelio ir vardai būtų 
nesuprantami. Edisonas dirbo beveik iki 
pačių paskutiniųjų dienų, tik liga priver
tė jį darbą nutraukti. Jau jam mirus, 
kaip pranešė laikraščiai, jo padėjėjai bai
gė paskutinį jo darbą, kurio pats nebe
suspėjo nuveikti — rado būdą gaminti 
dirbtiną gumą.

Vienas rašytojas, aplankęs Edisoną 
Menloparke 1878 m., pasakoja: „Radau

jį susikaupusį prie darbo. Rankose rūkš- 
čių dėmės, pigūs padėvėti rūbai... 
Jis atrodė kaip paprastas mechanikas 
arba, dėl išblyškusio veido, kaip nakti
nės pamainos darbininkas. Veido bruo
žai ryškūs, antakiai daro gražų lanką, 
nosis netaisyklinga, akys pilkos. Veido 
išraiška rami, maloni. Dažnai gera šypse
na nuvaro nuovargio šešėlį, kuris matos 
jo veide poilsio valandėlę. Jis neatrodo 
senas ir kartais jo veidas atrodo kaip di
delio, nerūpestingo mokinio, ką tik bai
gusio darbą“.

Kitas vėl rašo: „Jo rankos yra vertos 
įsižiūrėti. Jos nėra muskulingos, bet jų 
forma, linijos, yra tokios, kurios cha
rakteringos svajotojams, idealistams, 
vaizduotės žmonėms. Tik į rankas pa
žiūrėjęs, priskirtum jį į tuos žmones, ku
rie gyvena tolimų sapnų šalyje. Bet 
smakro platumas, galvos dydis ir forma, 
kūno stuomingumas rodo jo neribotą 
atsparumą ir didelę energiją, kurių dėka 
jis nepaprastus savo sumanymus gebėjo, 
nepaisydamas kliūčių, išvesti iki galo“.

Tikrai, vaikystėje buvęs silpnas, su 
metais jis sustiprėja. Platūs pečiai ir tal
pi krūtinės ląsta rodo jį sutvertą ištver
mei ir darbui. Retos lygsvaros nervų 
sistema pakelia nuovargį ir nemigo nak
tis. Miego jis buvo labai nedaug reika
lingas. Užtat jaunas jis galėjo naktimis 
dirbti telegrafe, o dieną skaityti, moky
tis ir daryti bandymus. Tuo laiku jis dir
bo beveik 20 vai. per parą. Vėliau, 
Menloparke, darbų įkarštyje jis dažnai 
pamiršdavo apie poilsį. Vieną kartą net 
penkias paras, dieną naktį, dirbęs be 
pertrūkio. Ir senatvėje toji ypatybė ne
buvo jo apleidusi. 1920 m. T. C. Martin 
rašo: „73 m. amžiaus Edisono miegas pa
žymėtinas. Jis miega labai kietai, nieka
dos nesapnuoja, niekados neguli nemie
godamas. Jis atrodo geriau pasilsėjęs per 
dvi valandas, kaip kiti per aštuonias“.

Nestebėtina, kad toks žmogus manė, 
kad žmonės iš viso perdaug skiria laiko 
miegui!

Jo mėgiamas poilsis buvo iškilos kur 
į ežerą pažuvauti. Bet tas retai pasitai
kydavo. Kai atsirado automobilių, kuriais 
metais jis darė tolimas iškilas po kraštą. 
Vėliau kartais žiemą, su savo draugu 
Henry Fordu — tuo garsiuoju automobi
lių karalium — nuvažiuodavo į Ameri
kos pietus, į Floridą.

Geriausias poilsis jam buvo darbo 
keitimas.

Nuo 1923 m. jo darbo dien,a sutrum
pėja iki 16 vai. Per 75-tas metines pa
klaustas apie savijautą, atsakė: „Kaip 
jaučiuosi? Kaip visada jaučiasi daug 
dirbąs žmogus — gerai!“ Per 77-tas meti
nes paklaustas „kokia tamstos gyveni
mo filosofija?“ parašė tokį atsakymą: 
„Darbas. Atskleisti gamtos paslaptis ir 
panaudoti jas žmonių gerbūviui kelti. 
Kiekvieno dalyko matyti šviesiąją pusę“.

O kas mūsų nežino kitą, labai ir labai 
teisingą jo posakį: „Genijų sudaro vie
nas nuošimtis įkvėpimo ir devyniasde
šimt devyni nuošimčiai darbo“.

Jis vartojo tik paprastą sveiką mais
tą. Kartą yra pasakęs: „Žmogui, kuris 
nori sąmoningai eiti į gyvenimą ir rimtai 
dirbti, vartoti alkoholis yra visai blo
gai“. Ji buvo Amerikos prohibicijos 
šalininkas.

Jis buvo labai paprastas, kuklus, ne
mėgo viešumos. Didelis vargas jam buvo 
pareiga dalyvauti iškilmėse. Ypač nemė
go viešai kalbėti. Iškilmėse už jį kalbėti 
turėdavo kas nors iš jo palydovų. Iš viso 
net pasikalbėjimai darėsi jam sunki pa
reiga, klausai vis labiau silpnėjant. Keli 
universitetai buvo jam paskyrę aukštus 
mokslo laipsnius, Prancūzija apdovanojo

6

8



ji Garbės Legiono ordinu. 1889 m. pa
saulinės parodos Paryžiuje metu Ediso
nas aplankė vieną Paryžiaus operos 
spektaklį. Jam įėjus į ložą, orkestras už
grojo iškilmingą maršą, ir visi salėje 
atsistojo jį pagerbdami. „Aš buvau dėl 
to labai sumišęs“ — pasakojo jis vėliau.

Jis buvo gero būdo, linksmas, mėgo 
pajuokauti. „Bet kartais“ — pasakoja 
vienas jo bendradarbis, — „jis būna pa
niuręs, priekabus, susierzinęs — kantry
bės jis turi tik darbui. Kai jam bloga nuo
taika, visi 5000 darbininkų fabrikuose ži
no, kad „senis šiandie siunta“ ir kiek
vienas stengias nuo jo toliau laikytis. 
Kartą mačiau, kaip jis barė darbininką, 
pamiršusį kažką padaryti — jis rėkė, 
daužė kumštimis stalą ir piktas vaikš
čiojo. Kadangi jis neprigirdi, tai darbi
ninkas pasiteisindamas irgi turi rėkti jam 
į ausį — ir taip Edisonui atrodąs, gal, 
gana ramus pasikalbėjimas, virsta di
džiausiu triukšmu“. Bet tokia nuotaika 
jam buvo retai, jis greit atsileisdavo, mo
kėjo sugyventi su savo darbininkais ir 
padėjėjais, sukūrė savo įmonėse ypatin
gą darbo tempą, jo kilnumas ir teisingu
mas visados pabrėžiamas tų, kurie jį ge
riau pažinojo. Vienas jų sako: „Aš abe
joju, kad žmonės kam nors kitam tiek 
dirbtų“.

Menloparke buvo didelė biblioteka — 
dar didesnę jis įrengė Westoranže. Imda
masis kokio naujo sumanymo, jis pir
miausia išstudijuodavo visą tos srities li
teratūrą. Be to, su pamėgimu skaitė 
astronomijos, biologijos, mechanikos, 
metafizikos, muzikos, fizikos ir tautos 

ūkio veikalus. Mokslo ir technikos žur
nalai jį informuodavo apie pažangą įvai
riose srityse.

Skaityti jis įprato dar jaunas. Dar 
berniukas pardavinėdamas traukinyje 
laikraščius laisvą laiką tarp dviejų trau
kiniu praleisdavo Detroito miesto bib
liotekoje skaitydamas knvgas. Kai buvo 
telegrafistas, pirkdavosi knygų antikva
riatuose, dažnai už paskutinius pinigus.

Jis skaitė labai greit. Kartą iš vakaro 
surinkęs visą literatūrą apie rašomąsias 
mašinėles, ant rytojaus pataisydavo spe
cialistus, aiškinančius jam mašinėlių 

Edisonas prie fonografo.

konstrukciją. Vienas asistentas sumanė 
irgi tas knygas perskaityti — ir tas pa
ėmė jam 11 dienų laisvą laiką.

Į jo laboratorijas nuolat veržėsi įvai
rių laikraščių reporteriai. Ir kokių tik 
klausimų jie nėra jam uždavę! Apie jį 
visados buvo rašoma tik „gerai“, jo var
das buvo labai populiarus Amerikoje ir 
už jos sienų. Visuomenė buvo įpratusi iš 
jo įstabių dalykų susilaukti, ir tuo nau
dojosi laikraščiai. Dažnai jie faktus kuo 
fantastiškiausiai išpuošdavo. „Blogiausia“
— skundės Edisonas, — „kad tie žmo
nės, kurie čia ateina ir išeina manęs ne
matę, prirašo pramanytų pasikalbėjimų, 
tokių, kad žmonės, kurie manęs nepažįs
ta, turėtų mane bepročiu laikyti“.

Religinis Edisono nusistatymas. Arti
mi žmonės pasakojo apie jo „pagarbų 
dvasios nusiteikimą“. Jis yra parašęs: 
„Mokslas verčia padaryti vieną išvadą
— kad visur gamtoje viešpatauja Didi 
Išmintis“. Prisiminkime jo paskutinius žo
džius: „Kaip gražu tenai“... Didieji moks
lininkai visada religingi!

Išradėjas jis buvo didelis praktikas, 
„Aš tuo skiriuosi iš daugelio išradėjų, 
kad turiu praktišką, biznierišką gabumą 
pinigais įkainoti išradimo vertę. Ir tą ga
bumą aš nevisados turėjau — man jį keli 
smarkūs smūgiai įkalė“... Arba kiti jo 
žodžiai: „...dėl naujo išradimo svajonėms 
aš neleidžiu skristi aukščiau Himalajų 
kalnų!“

Kai Edisonas darė pirmuosius išradi
mus, buvo katik pasibaigęs tarpusavės 
Jungtinių Valstybių karas. Didžiulio kraš
to jėgos vėl buvo laisvos bizniui, kūry
bai, medžiaginei pažangai. Edisonas tu
rėjo gabumą įveikti tokias kliūtis, kurios 
rodės neįveikiamos, jo sumanumas ir 
energiją vykdant planus buvo kaip tik 
tas, ko ieškojo tuo metu kapitalistai ir 
visuomenė. Kapitalistai — nes jis rodė 
kelią į pelningas kapitalo investacijas, ir 
visuomenė — nes jis darė „stebuklus“, 
neįprastus, įstabius, vaizduotę pagaunan
čius išradimus. Bell‘o telefonui jis išrado 
anglinį mikrofoną ir tuo privertė telefo
ną „garsiai ir aiškiai kalbėti“. Edisono 
vardas ilgus metus buvo įgraviruotas 
kiekviename telefono aparate. Fonografo

išradimas — pir
mas mechaniškas 
žmogaus kalbos 
dainos pakartoji
mas, apsaugojima 
— dar labiau visu 
nustebino. Bet šta« 
jis imasi naujo, ro
dės, nepakeliamo 
darbo — imasi 
spręsti elektros 
šviesos problemą. 
Iš išradėjo dirbtu
vių Menloparke iš
eina elektros lem
putė, dinamo ma
šina ir ilga eilė pa
galbinių išradimų, 
kurie organizuoja 
ir nadaro ūkišką 
elektros šviesos 
sistemą. Tas daro 
pradžią naujos 
milžiniškos elektros 
pramonės. Tik pa
galvokite, kiek ga
minama dabar įvai
rių elektros maši
nų, kiek gaminama 
elektros energijos,
kokią vis didė
jančią reikšmę 
elektra užkariau
ja. Ir nemaža

žmonių buvo įsitikinę, kad Edisonas ir 
pačią elektrą išradęs! Koks atsidarė pla
tus laukas kapitalams įdėti. Yra apskai
čiuota, kad šiandien į pramonę, turinčią 
pradžią Edisono išradimuose, yra įdėta 
per 15 milijardų (ne milijonų) dolerių.

Bet pačiam Edisonui bene mažiausiai 
rūpėjo pelnas iš jo išradimų. Už kai ku
riuos išradimus, patentus pardavęs, jis 
beveik nieko negavo, nors tie, kurie tais 
išradimais pasinaudojo, susidėjo didžiau
sius turtus. Tiesa, mirdamas jis paliko 
apie 12 mil, dolerių turto, bet būtų ga
lėjęs palikti dešimteriopai, šimteriopai 
daugiau. Kodėl to neatsitiko? Atsakymas 
— todėl, kad jis buvo ne biznierius — 
jis buvo išradėjas. Jis pats yra pa
sakęs: „Jei išradėjas iš pirmojo savo iš
radimo gautų 50.000 dolerių, jis tuoj su
dėtų juos į naują išradimą, kuris pasau
liui gal bus milijonų vertas. Tai tikrojo 
išradėjo žymė“. Ir Edisonas pats visados 
buvo toks. Kartą, pardavęs vieną pa
tentą už 100.000 dol., susitarė, kad pini
gus jam mokės kasmet nedidelėmis da
limis. Tas buvo jam nuostolinga — kad 
ir banke padėti tie pinigai jam palūka
nas neštų — bet jis bijojo, kad gavęs iš 
karto visus pinigus, juos visus ir sunau
dos kurio nors išradimo reikalui. Jei jis, 
kaip Fordas, būtų pats ėmęsis ekspluatuo- 
i didžiausį savo išradimą — elektros švie
są — jis būtų susikrovęs milijardus. O 
juk jis kaip tik tuo momentu atidavė ki
tiems tą ekspluatavimą, kai įmonės pra
dėjo pirmąjį pelną nešti. Ir taip padarė, 
kad būtų laisvas naujiems darbams.

Didelis Š. Amerikos laikraštis „Inde
pendent“ buvo išleidęs anketą, klausda
mas skaitytojų, kuris amerikietis, jų nuo
mone, yra populiariausias ir daugiausia 
naudinga padaręs. Didžiulė dauguma pa
sisakė už Edisoną. Štai kai kurie anke
tų atsakymai:

„Edisono vardas gal vienintelis, kurio 
niekas negali į tokią anketą neįrašyti. 
Edisonas yra neprilygstamas sujungimas 
nepaprasto darbštumo ir kūrybinės min
ties“.

„Edisonas sutvėrė ir paskleidė išra
dimus, kurie padarė mūsų šimtmečio ci
vilizacijos revoliuciją“.

„Pasaulis tikrai būtų nuobodus be šito 
genijaus“.

„Edisonas parodė, kad išradingumo 
talentas galima panaudoti geresniam, 
tauresniam tikslui, kaip tik pasipelnyti".

„Jam niekas neprilygsta. Jis išrado, 
sukūrė mūsų šimtmetį, visame pasaulyje 
milijonai žmonių yra jo skolininkai“.

Ir daugybė kitų.
Dabar jis amžiams užmigo. Bet jo 

atmintis bus gyva, kol bus mūsų civi- 
lizacija. (Galas). V. J. , < w kAzvp
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Ką darysime žiemą.
Ką darysime žiemą? Koks čia 

klausimas. Nežinai, ką žiemą da
ryti? Nežinai, ką daryti, kai aplink 
tave baltas, minkštas sniego pa
talas, kai saulutės šviesa sniego 
paviršių žavinčiais įvairiaspalviais 
deimantais nuberia, kai apsnigtos 
eglių ir pušų šakos prie žemės 
linksta, sudarydamos įvairiausius 
fantastiškus vaizdus? 0 ar esi jutęs 
tą neaprašomą malonumą, kai vė
jo greitumu leidiesi rogutėmis pa
kalnėn, kai leki pašliūžomis, o tavo 
ausyse tik vėjas švilpia, kai seki 
kokio nors miško žvėries pėdsa
kais ir netyčia užklumpi ar lapę, ar 
kiškį? Ar jutai kada nors, kaip ty
ras žiemos oras tavo krūtinę atgai
vina, kaip apetitą sukelia? Ar esi 
kada nors stebėjęs tą gilųjį, tyrąjį 
žiemos dangų, jo nakties gražumy
nus? Pagaliau, argi nepameni to 
malonumo, kai tyčia ar netyčia pa
virtęs į žiemos „patalą“ išsivolio- 
ji?....

Jei tas viskas tau kada nors su
teikė malonumo, jei nuo daugelio 
ko širdis imdavo stipriau olakti, tai 
nereikės tavęs klausti „ką daryti 
žiemą“?

Čia aš nekalbėsiu apie plačia 
skautiškojo veikimo žiemos metu 
nrogramą, kuri yra atliekama skau
tiškajame klube ar šiaip kur pa
stogėje. Manau, kad ji visiems yra 
aiški ir savaime suprantama. Aš 
čia tik duosiu kurių ne kurių prak
tiškų patarimų toms skiltims ir 
tiems, kurie nenori apsiriboti vien 
..kambariniu“ žiemos veikimu, vien 
tupėti kur užkrosnyje ir dantis ka
lenti. O žiemos veikimas tvrame 
ore yra nė kiek nenuobodesnis. 
kaip vasaros veikimas, ir veikimo 
dirva vra lygiai taip pat plati, ži
noma, tik žymiai skirtinga nuo va
saros veikimo. Begales rasi tokių 
malonumų žiemą, kurių vasarą jo
kiu būdu negalėtum patirti.

Veikimo plano sudarymas.
Pradėkim nuo nacių paprasčiausių da- 

Ivkų ir eisim prie žiemos iškilų. Tačiau 
vicnr vra statomas tas naf reikalavimas: 
k«ek galima daugiau būti tvrame ore, 
kiek galima mažiau sėdėti kambaryje.

Net jei ir sniego dar nebūtų, jei būtų 
negražus, pabiuręs rudens oras, ir tai 
nepasitenkinkit savaitinėm savo skilčių ar 
draugovių sueigomis, užsidarydami vien 
kambariuose, klasėse ar salėse. Niekad 
neužmirškit iškilų. Iškilų? Argi tokiu oru 
galimos iškilos? Žinoma, galimos. Tos jū
sų iškilos bus šitokios; lankykite muzie
jus, paveikslų galerijas, įvairias bažnyčias, 
senas kapines, visokias pramonės įstai
gas, kaip fabrikus, dirbtuves ir t. t. Ypač 
gera proga čia kauniškiams, kur yra tiek 
daug muziejų, galerijų, botanikos sodas, 
gamtos tyrimo stotis, metereologijos sto
tis, įvairiausių bažnyčių, daugybė fabri
kų ir dirbtuvių ir t. t. Visa tai jūsų skau
tams suteiks daug naudingų žinių ir pa
tyrimo, o kartu paįvairinsite ir draugo
vių ir skilčių veikimą.

Pasitaikius kokiam gražesniam sek
madieniui, neužmirškit padaryti iškilos į 
gyvenamosios vietos apylinkes. Pamaty
sit, ir jūs nustebsit, kiek daug rasite vi
sur pasikeitimų, kiek naujo jums suteiks 
rudens ar beprasidedančios žiemos gam
ta! Be viso šito, neužmirškit aplankyti ir 
gretimųjų miestų skautus, ruoškit drau
govių šventes, pasikvieskit kitų tuntų 
skautus, patys atvažiuokit į kitų tuntų 
draugovių šventes. Net jei ir kokiame 
mieste ar miestelyje nebūtų skautų, tai 
nesigailėkite tenai nuvažiavę, aplankę ir 
susipažinę su tuo miestu. Kiekvienas 
miestas ir miestelis turi savo įžymenybių 
ir garsenybių. Dabar pats geriausias lai
kas tokioms iškiloms: vasarą per karšta, 
ir mieste būti visai nesinori, traukte trau
kia į mišką. Bet dabar ir visi muziejai ir 
panašūs dalykai pasidarys labai įdomūs. 
Pažinkime, pagalios, savo kraštą ir savo 
žmones. Ypač dabar mums yra labai 
palankūs geležinkelių tarifai, nuodėmė 
būtų nepasinaudoti.

Šitas pereinamasis tarp rudens ir žie
mos laikas yra labai patogus stebėti orą, 
jo pasikeitimus, permainas, susipažinti su 
debesimis ir t. t.

Vienu žodžiu, tokio veikimo dirva yra 
begaliniai plati, ir vien tik nuo jūsų su
manumo priklauso, kaip ją išnaudoti. Net 
ir tokie dalykai, kaip apžiūrėjimas kokio 
nors malūno (panevėžiečiai!), kepyklos, 
odų dirbtuvės (šiauliečiai!), laivų dirbtu
vės ar kokio didesnio jūrinio laivo (klai
pėdiečiai!), saldainių fabrikos, net paga
liau kokio nors amatininko įmonės, yra 
labai įdomūs ir pamokinanti.

Kaip visa tai pravesti, smulkiau aš čia 
nerašysiu. Apie įvairias tokias iškilas jau 
plačiai esu rašęs (žiūr. ,,Sk. Aidą" nr. 
6 — 7; iškilos tikslo nustatymas, vado
vavimas, iškilaujantieji, pasiruošimas; nr. 
8: pasiruošimas, nr. 11: išsirengimas; nr. 
12 — 13 — išsirengimas, iškilavimas).

Atėjus pačiai žiemai, visur prisnigus 
sniego, veikimas žymiai pasikeis. Čia tai 
prasidės pačios įdomiosios iškilos: pėdsa
kų sekimas, ypač miško gyvulių, paukš
čių ir žvėrių pėdsakų, įvairiausias žie

mos sportas, kaip rogutės, pačiūžos, pa
šliūžos, įvairiausi žaidimai sniege, kaip pi
lių statymas, jų ėmimas ir t.t. Kiekvienam 
„S. Aido" numeryje pasistengsim duoti 
tais įvairiais klausimais praktiškų pata
rimų. Tačiau pirmiausiai reikia susipažin
ti su bendraisiais dalykais, kurie labai 
dažnai nulemia viso ko pasisekimą. Vie
nas svarbiausių tokių dalykų yra tinka
mas išsirengimas žiemos iškilai.

Išsirengimas žiemos iškilai.
Nors jau plačiai buvo rašyta apie išsi- 

rengimą iškiloms (žiūr. ,,Sk. Aid." nr. 11, 
12, 13), tačiau žiemos iškilos daug kuo 
skiriasi nuo vasaros iškilų, tai čia tenka 
papildyti, kas anksčiau buvo pasakyta. 
Išsirengimas čia taip pat priklauso to, ar 
rengiamasi vienos, ar pusantros, ar kelių 
dienų iškilai. Tiesa, šios paskutiniosios, 
kelių dienų iškilos, būna gana dažnokai 
užmirštamos, tačiau visiškai neteisingai. 
Žinoma, jos yra daug keblesnės už pa
prastąsias, nes čia būna sunkumų su nak
vyne, bet ir tie sunkumai skautams leng
vai yra pergalimi, jei tokioje iškiloje da
lyvauja neperdaugiausia skautų: geriau
sia keli skautai ar viena skiltis.

Išvykstant į žiemos iškilą labai svarbu 
tinkamai apsirengti. Būtent, čia labai daug 
dėmesio reikia kreipti ir labai svarbūs 
yra geri batai. Rūbams geriausiai tinka 
žieminė skautų uniforma: bliuze ta pati, 
tik kelnės žemiau kelių su gėtromis. Il
gos kelnės, iki žemės, mažiau tinka, nes 
labai prisivelia sniego. Gėtros turi būti 
vilnonės. Batai neaunami tiesiog ant get
rų, bet dar apsiaunama ant getrų trum
pas kojines, vilnones, kurių kraštai ap
siavus batus užraitomi ant batų aulelių. 
Tokiu būdu sniegas negali patekti į batus. 
Ypač reikia žiūrėti, kad batų oda nepra
leistų vandens ir batai būtų gerai rieba
lais pritepti. Labai svarbu, kad batai ne
būtų maži ir nespaustų kojų. Geriau kiek 
didesni. Esant labai jautrioms kojoms ir 
dideliems šalčiams, labai gera yra tarp 
getrų ir kojinių apvinioti kojas laikrašti
niu popierių — popieris labai gerai palai
ko šilimą. Taip apsiavus, kojos nešąla. 
Pusbačiai netinka, taip pat ilgi iki kelių 
batai mažiau tinka, ypač dėl savo sunku
mo ir dėl to, kad į juos patenka sniego.

Būtų labai klaidinga, rengiantis iški
lai ar šiaip pačiužinėti ar pasivažinėti 
viską, kas tik turima, užsimesti ant pe
čių: šiltus marškinius, paprastus marški
nius, nertinius, liemenes, švarkus, kaili
nius, šalikus, kailines ausines kepures, 
ausines, Visa tai tik sugadintų ir pada
rytų nebeįmanoma iškilą. Reikiai steng
tis kuo mažiau ant savęs turėti rūbų, bet 
protingai ir šiltai apsirengti. Visada rei
kia laikytis dėsnio: lengvai šilimą pralei
džiančius ir gerai šilimą užlaikančius rū
bus dėti pakaitomis: t. y., prie pat kūno 
dėti šiltus marškinius ir šiltas kelnes (ge
rai laiko šilimą), pav., trikotinius; ant jų 
paprastus marškinius ar skautišką bliūzę 
(lengvai praleidžia šilimą), ant jų vėl ką 
nors šilto, kokį nors megztinį dalyką, o 
ant šio trumpą paltą. Ilgas paltas netin
ka, nes yra sunkus ir veliasi tarp kojų 
ir sniege. Taip pat ilgi kailiniai netinka; 
velkantis trumpus kailiniukus, nesivilkti 
jokio megztinio. Nors žmonės ir sako, kad 
šilima kaulų nelaužo, tačiau prie žiemos 
sporto ir iškilų geriau šaltesnis, negu per 
šiltas apsirengimas, nuo kurio tenka pra
kaituoti ir labai lengvai persišaldyti. Taip 
pat dažnai keblumų sudaro šiltos kailinės 
ausinės kepurės. Geriausiai tinka megz
tinės ir paprastos šiltos kepurės. Ausų 
uždengimas iki 7 laipsnių šalčio nebūti
nas, jei nėra vėjo. Šitaip apsirengę drąsiai 
galit eiti iškilon, be pavojaus sušalti nuo 
3 iki 15 laipsnių šalčio. Taip išsirengęs aš
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esu iškilavęs net prie 20 su viršum laips
nių šalčio, ir nežiūrint ne per geriausios 
mano sveikatos, nieko man neatsitiko. 
Kol lauke judama, važinėjama, žaidžia
ma, lakstoma, negalima sušalti, o peršal
tas apsirengimas tik kliudo ir yra pavo
jingas, nes suprakaituojama. Tiktai nu
stojus judėti ir ilsintis geriau yra ką nors 
šiltesnio užsivilkti.

Darant kelių dienų iškilas reikia nak
voti lovose. Čia visada patartina pasiimti 
su savimi miegamąjį maišą (kaip jis pa
daromas ir vartojamas aprašyta ,,Sk. A.“ 
nr. 10; ten pat ir apie nakvynės įrengimą 
pastogėse). Dažnai lovų visiems neuž
tenka, ir dviese tenka miegoti vienoj lo
voj, kur ir praverčia higienos sumetimais 
miegamieji maišai. Tokiose kelių dienų 
iškilose labai gražūs yra vakarai. Jais ga
lite dainuoti, skaityti, pasakotis,. kalbė
tis su žmonėmis, kurie žiemą daugiau turi 
laiko, arčiau pažinti žmonių gyvenimą, ir 
papročius. Čia yra puikiausia proga už
siimti tautosakos, dainų, pasakų, vietos 
legendų, žaidimų ir t. t. rinkimu.

Kadangi žiemą dienos būna trumpos 
ir dėl šalčio vienoje vietoje negalima 
be judėjimo ilgiau pasilikti, geriausiai vi
są dieną pietų nevirti. Jei jau būtinai no
rite virti, tai pasitenkinkite karšta arba
ta, kava ar. maksimum, sriuba, bet jokiu 
būdu nevirkite ilgų ir nuobodžių virimu 
valgių: gaila laiko ir kiti gali pradėti šal
ti. Verdant lauke, neapsigaukit su mal
komis, nes jos visos atrodo sausos, bet 
kai atsileidžia — būna šlapios. Keliadie- 
nėse iškilose, svarbiausią valgį vieton 
pietų valgyti vakare — vakarinius pie
tus.

Žieminių iškilų metu vpač vra svarbu 
orotinčai ir nuosaikiai elgtis, niekad nie
kur neieiti i azarta. Nereikia oervargti, 
nereikia ir nėr mažai judėti. Ypač sau
gotis suprakaituoti, o jei jau suprakaita
vo!, tai nestovėkit ant vėjo, bet vis ju
dėkit, tik pamažiau, kol suprakaitavimas 
praeis.

Iškilų ir šiaip žiemos sporto metu ne
reikia bijoti pavirsti ir išsivolioti oo snie
gą. Tik reikia žiūrėti, kad i rūbų plyšius 
neprilvstų per daug sniego, nes jis čia 
gali pradėti tirpti ir sušlapinti rūbus. To
dėl aukščiau aprašyti rūbai labai tinka, 
tik reikia žiūrėti, kad visos kišenės būtu, 
užsegamos.

Išlalanti žiema galima tik tada, kada 
vra nemažiau, kaip 2 ir nedaugiau kaip 
12 laipsnių šalčio. Jokiu būdu neiškilau- 
ti. kai vra atl’dvs. nes tada nėra priemo
nių apsisaugoti nuo sušlapimo ir. be to. 
labai drėgnas ir nesveikas oras. Esant 
bent 2 laipsniams šalčio, ir norint .vra 
sunku sniege sušlapti, kad ir iki keliu 
no ii braidvtumėt, nes sniegas vra milte- 
,;ai kurie neprikimba, o nudulka. Jei ant 
kojiniu apkimba ir apšąla kiek sniego, 
tas n’eko nekenkia ir koi’nės nesušlam- 
oa. tik prieš eisiant i trobą, reikia visą 
sniegą gerai nudulkinti ir nukraoštvti. 
nes i vidų iėius jis atsileis ir sušlapins rū
bus. T vidų iėius reikia tuoj nusiauti ir 
iš batu iškratvti sniegą, jei pribiro: ge
riausiai persiauti kitus batus, o šiuos pa
džiauti (kaip džiovinti batus, aprašyta 
,,Sk. Aid.“ nr. 14 — 15). Esant atlidžiui,

Skautai-ės visame pasaulyje.
Skautų paminklas.

Arrowe Parke prie Birkenhead'o, ne
toli Liverpulio (Anglija) ten, kur 1929 m. 
stovyklavo 50.000 skautų iš 42 tautų, da
bar pastatytas paminklas, kuris vaizduo
ja natūralaus didumo skautą ant gražaus 
pjedistalo.

Japonija.
Japonijoje yra tik apie 10 skaučių 

draugovių. Iš jų vos 7 yra grynai japonių, 
kitos gi yra organizuotos prie įvairių tau
tų mokyklų ir misijų. Japonijos mergai
tės išteka labai jauname amžiuje ir iš
tekėjusios neturi laiko skautystei. Tai 
yra priežastis, dėl kurios skaučių judėji
mas šitame krašte nėra skaitlingas.

Jūrų skautų stovykla.
Lenkų jūrų skautai ateinančią vasarą 

mano suruošti netoli Varšuvos jūrų skau
tų stovyklą, į kurią jie žada kviesti ir 
kitų tautų jūrų skautus.

Čekoslovakų „Sakalų“ sulėkimas 1932 m.
Čekoslovakų „Sakalų" Federacija, di

džiausia ir savotiškiausia fizinės kultū
ros asociacija Europoje, ruošiasi kitam 
visuotiniam susirinkimui, kuris bus Pra
hoje 1932 mt. vasarą. Paukštis sakalas 
aukštai skraido, ir jo pavadinimas simbo
lizuoja Federacijos idealus. Organizaci
joje yra virš milijono narių nuo šešerių 
iki šešių dešimtų metų amžiaus ir turi 
skyrius kiekviename mieste ir kaime. 
Kasmet būna vietiniai ir sričių susirin- 

galima kur nors kieme ar aikštėje pasista
tyti sniego trobeles, pilis, sniego kalnus; 
kai paskui sušals, — stovės visą žiemą, 
ir galima bus vartoti įvairiems žaidimams. 
Tik čia reikia turėti geras pirštines. Ge
riausiai tinka vienpirštės, ne pirštuotos, 
pirštinės, be to, brezentinės, nepralei
džiančios vandens, po kurių dėl šilimos 
galima pasimauti vienpirštes megztines 
pirštines. Odinės mažiau tinka.

Esant palankiam orui, i iškilas pasi- 
imama pačiūžos ir iškilos taip sutvarko
mos, kad pakelyje būtų prieinamos ko
kios upės ar ežerai. Kiekvieną, tačiau, le
do gabalėli išmėgink gerai, prieš lipda
mas ant jo. Niekad nereikia eiti ar čiuožti 
visiems viename būryje, nes nuo per di
delio svorio gali įlūžti ledas. Visada rei
kia eiti ir čiuožti ledu po kelis metrus 
vienas nuo kito atstu, tačiau nė vienam 
nereikia per daug atsiskirti ir per daug 
atsitolinti nuo kitų. Jei vietos yra kal
nuotos, kur daroma iškila, visada pasi
imkite rogutes, kas turite. Sniegčiūžos 
tinka visur, tik jų dar nedaug kas teturi, 
todėl reikia paskubėti, įsigyti ar pasida
ryti. Kiekvienas skautas turėtų turėti 
sniegčiūžas.

Po šitų bendrų pastabų, — prie kiek
vienos užsiėmimo iškiloje rūšies atski
rai. Iškritus pirmajam sniegui ir kol dar 
ne per daug prisnigo j®, geriausiai tinka 
pėdsakų sekimas.

Sktn. K. A v i ž o n i s. 

kimai ir kas šeši metai būna visuotinas 
sulėkimas Prahoje, kurin susirenka atsto
vai iš visų šalies dalių. Kitų metų „Sa
kalų“ sulėkimas sutampa su šimtmetinė
mis sukaktuvėmis nuo gimimo dr. Tyrs, 
buvusio estetikos profesoriaus Charles 
universitete Prahoje, „Sakalų" idėjos 
įsteigėjo. Prahos vaikai nuo šešerių iki 
devynerių metų amžiaus susirinks atski
rai ir parodys savo fizinį išsilavinimą. 
Susirinkime bus atvaizduotas dr. Tyrs gy
venimas, ką padarys narių grupės mankš
tomis ir masiniais žaidimais. Plakatai ir 
knygelės anglų kalba yra pagaminti su
sidomėjusiems užsienio žmonėms, nes ke
lios organizacijos užsienyje susidomėjo 
pasiruošimais ir mano atvykti. Pavyz
džiui, delegacija iš dviejų šimtų Kanados 
mokytojų ruošiasi aplankyti ir daug ki 
tų švietimo centrų kitose šalyse nori 
smulkių žinių.

Mūsų prieauglis.
Per paskutinius dvejus metus skautų 

skaičius visame pasaulyje šiaip padidėjo: 
Skautų vadų skaičius padidėjo . 41.547. 
Skautų vyčių ,, ,, 17.086
Skautų „ „ 30.900.
Jūrų skautų „ ,, 8.859.
Vilkiukų ,, ,, 69.641.

Bendras prieauglis 168.033

Skautiškų reikmenų tiekimo sky
riuje galima gauti:

1) Skautininkų, skautų, vyr. 
skaučių ir skaučių kaklaraiščių.

2) Skautiškas sąsiuvinys užra
šams ir paišybai.

3) Vėliavoms »antkočiai ir me
džiaga.

4) Skautėms žalios gelumbės 
rūtelės.

5) Skautų ir skaučių uniformų 
medžiagos.

6) Įvairių paveikslų.
7) Skautiškų peiliukų.
8) Skautiškos literatūros.
Ir kitos prekės (žiūr. Kainoraš

čius, „Skautų Aido“ 18 ir 20 nr.).
Be to, galima užsakyti tiekimo 

skyriuje vienetų štampus, antspau
das ir t. t.

Užsakydami prekes, būtinai pa
žymėki!, ar pinigus jau išsiuritėt, 
ar dar atsiųsit, ar siųsti prekes iš
perkamuoju mokesčiu.

Be to, siųsdami pinigus, perlai
doje būtinai pažymėkit, už ką 
siunčiat.

Kaunas, Nepriklausomybės a. 2. 
Telef. 40-71.

MohykHės Esperanto,
pasaulinę pagalbinę kalbą, 

namie!
Informacijas teikia: 

Medišauskas Edv. 
Kaunas.
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"Viktoras Kropas.

Kaimanų karalystėje.
(Iš mano nuotykių Pietų Amerikoje).

Besibastydami po Amazoną ir jos nepraeinamas 
atogrąžų girias, vienos nedidelės jos įtakos pakrantėj 
suradome daugybę kaimanų (didelių gyvačių). Ir iš 
tikrųjų, mums dar nebuvo pasitaikę vienoje vietoje 
rasti tiek daug tų bjaurybių.

Visos upės pakrantės buvo tankiai užaugusios 
aukšta žole ir vijoklių perpintais krūmokšniais. Kaip 
žolė, taip ir krūmai buvo labai išmindžioti ir čia 
buvo šimtai takų, takelių, kuriuos išmindžiojo kaimy
nai. Visos pakrantės mirgėte mirgėjo žaliai pilkomis 
kaimanų nugaromis, kurias šildė atogrąžų kaitrioje 
saulėje. Kaip ant kranto, taip ir upėje kaimanų bu
vo šimtai. Jie išsyk buvo labai drąsūs ir visai mūsų 
nebijojo. Bet vienas kitas šūvis juos priversdavo 
atsikelti ir lėtai ant savo kreivų, bet greitų kojų, 
nušliaužti į žolę ar krūmų tankumyną, kur vėl jie 
šildydavos. Jie netik kad greit bėgiojo, bet dar ir 
puikiai plaukiojo ir vandenyje narstėsi. Pasinėrę tik 
per ilgą laiką, toli, toli vėl pasirodydavo upės pa
viršiun.

Jų buvo įvairaus didžio (kiti siekė 6—7 mtr. il
gio) ir net visokių spalvų. Jų kūnai buvo padengti 
dideliais sriegais, o seno kaimano odos net kulka 
neįveikia. Jie visumet alkani ir labai godūs. Kai
manų žiotys gan didelės ir panašios į nevisai mažus 
čemodanus, prisagstytos didelių retų dantų. Jie gali 
lengvai praryti nevisai mažą gyvuliuką ir savo bai
siais dantimis gali nukirsti žmogaus ranką ar koją. 
Kaimanai mėgsta medžioti naktį ateinančius upėn 
gerti žvėris Vienus jie saugo ant kranto, kitus gi 
stengiasi sučiupti vandeny, ir pačiupę nutraukę gilu- 
mon ir sudrasko.

Vieną kartą upėje smarkiai sužeidėm vieną di
delį kaimaną, kuris buvo dar gyvas, tik pasinėrė į 
vandenį. Tuoj jo draugai puolė jį ir pešdamiesi, dėl 
geresnio kąsnio, sudraskė ir sunaikino. Ir vietoj ne
senai narsčiusio didžiulio kaimano, ant vandens riog
sojo kruvinos dėmės.

Medžiotojai prie nudėto kaimano.

Kaimaną galima greit nušauti tik į akį. Bet į jo 
piktas mažas akutes nėra taip lengva pataikyti, o 
ypač, kai jis bėga ar plaukia. Ir čia reikia netik 
gero momento, bet ir taiklaus šaulio. Kad jį išvylio- 
tų ant kranto, mūsų palydovai indėnai pasislėpę žolė
je ar krūmuose pradėdavo rėkti kokio nors žvėrelio 
balsu. Užgirdę tokį riksmą tingūs kaimanai skubiai

Vyriausias Skautininkas ir Šiaulių skautai-ės Baisogaloje 
prie Nepriklausomybės paminklo.

atsikeldavo ir bėgdavo prie to krūmo, iš kur girdėjos 
žvėrelio riksmas. Bet vietoj žvėrelio jie rasdavo 
tik nuogą indėną, kuris leisdavos bėgti pirmyn, o įpy
kę kaimanai jį vydavos. Indėnas tyčia juos prisileis
davo artyn ir, kai jau pavargęs kaimanas norėjo 
čiupti savo grobį, indėnas darydavo didelį šuolį į 
šalį ir kaimanas vėl likdavo apgautas

Iš krūmų ar žolės išbėgdavo^ medžiotojai ir už
stodavo jiems kelią prie upės. Čia jau jie nustodavo 
drąsos ir tik stengdavos pasprukti į žolę ar upę. 
Bet medžiotojai juos muša basliais ir bado ietimis, 
stengdamiesi parversti ant nugaros ir tuomet lengvai 
gali perverti jo pilvą durklu ar ietimi. Dažniausiai 
mes juos šaudydavome sprogstančiomis kulkomis, ži
noma, taikydami į akį. O sprogstančioj! kulka su
sprogdindavo jam galvą ir jis likdavo nukautas vieto
je. Bet iš upės šioje vietoje mums neteko išsiimti 
beveik nė vieno nukauto kaimano. Nukovus jį nuo 
kranto, jis tuoj pasinerdavo į vandenį, bet vėliau iš- 
sikeldavo ant vandens paviršiaus su apverstu gelto- 
nėjančiu pilvu aukštyn, bet tuoj jį puldavo draugai ir 
bematant sudraskydavo.

Indėnai ir mūsų negrai mėgo kaimanus ir iš jų 
padarydavo gerą kepsnį, o ypač iš jų uodegos (kas 
skaitoma geriausiu bifu). Bet nei aš, nei kiti euro
piečiai kaimano kepsnio valgyti negalėjom. Jis dvo
kia dumblais ir atsiduoda stipria, kaip ir uksuso 
esencija. ' Žinoma, mes nebuvome alkani, nes turėjo
me bezdžionienos ir kitų žvėrių džiovintos mėsos 
ir todėl kaimano kepsnio galėjome ir visai nevalgyti.

Kaimano odą nuimti reikia taip pat būti geru 
specialistu, bet tai mikliai atlikdavo vietiniai, mus 
lydintieji, laukiniai indėnai ir negrai. Iš kaimanų 
odos daromi čemodanai, apmušami brangūs baldai ir 
daromi įvairūs pagražinimai, moterims batukai ir kt. 
O todėl jų oda yra brangi ir jųjų medžioklė yra gan 
pelninga. Tai noriai perka klajojantieji Amazones 
pirkliai, bet, žinoma, duoda, kaip ir už viską, pigią 
kainą. Bet dideliame mieste už odą galima gauti 
400 — 500 milreisų (dabar 1 litas = 1 milreisas ir 
700 reisų).

Būdami šioje vietoje, naktį visumet miegodavo
me aukštai po medžiais pririštuose hamakuose, nepa
likę žemėje ne tik kad sargybinio, bet ir daiktų. 
Naktį mūs' stovyklos vietoje šliaužiojo šimtai kaima
nų, kalendami savo baisiais dantimis. Be to, čia su
sirinkdavo daug įvairių žvėrių, kurie ateidavo upėn 
gerti, ir „koncertuodavo“ iki ryto.
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Jr nebeišskris
— Algi, nusivilk savo drabužį, matai, 

koks viršutinis švarkelis. Algi, ar tu toks 
ir būsi?

Algis įėjęs. į pirkią perbraukė rankove 
per nosį, nusiėmęs kepurę atsistojo, pa
našus į kaltininką, atėjusį savo bausmės 
atsiimti. Jo raudoni skruostai, didelės, 
pilkšvos, lyg plienas akys įbestos į mo
tiną. Jis tingiai velkasi apsiaustą, vis 
sekdamas motiną.

— Kas bus Algi, ar žinai vaikeli, ber
žinės šakelės, tų beržų, kurie auga į vir
šų, turės vėl būti palubėje, matai, ten, 
— motina parodė virš balkio skylę, kur 
prieš kelioliką dienų buvo beržinė rykš
tė. Kai Algis pasižadėjo paukščių nekliu
dyti, lizdų nedraskyti, tada motina su
degino rykštę, o Algis pabučiavęs rykš
tę ir motinos ranką džiaugėsi širdyje, kaip 
bus gera pirkioje, kai tos nubraukytos 
beržų šakos, baltu kaspinu surištos, ne
kris į akis valgant, už elementoriaus sė
dint, ar poterius kalbant.

Jis mažais, tyliais žingsniais eina prie 
vagio, ant suolo atsistojęs pakabina ap
siaustėlį ir stovi žiūrėdamas į aslą.

Motina žiūri į jo gelsvas garbanas, 
purvinas kelnaites, atsiraišiojusius pus- 
batėlius.

— Ar tu atsimeni, ką tu buvai pa
sakęs, kai aš rykštę sudeginau? O ką tu 
šiandien padarei?

Jis tyli. Baltos sagos žvilga krūtinėje, 
suteptais pirštais spaudo sagas.

— Kas bus su tuo gandru?
— Jis tupi ant rugienos, — patylomis 

taria, pakelia sunkias blakstienas.
—■ O ką tu jam padarei? Ar tau jo 

negaila?
— Aš vilyčią sulaužiau, jau jos ne

bebus, iš virvelės akmenius mėtau. Vily- 
čios nebebus. — Jis, sakytum, džiūgau
ja vilyčią sunaikinęs, išima iš kišenės 
žemėtą virvelę ir akmenuką, parodo.

Motina paima virvelę, pavarto, žiūri 
į jo akis.

— Tai akmenis mėtysi, gal ir į langą 
pataikysi. Tu manai ir su akmeniu išmušti 
antrą gandro sparną.

— Aš sparno nenumušiau, tik kliu
džiau, o sparnas tebėra ir gandras tupi 
ant rugienos.

Jis teisinasi, jo lūpų kampeliai virpa, 
bailiai seka motinos akis, rankas, Akimis 
permetė visą pirkią, tarsi ieškodamas 
rykštės ar diržo.

Sesuo pranešė motinai jo darbus, pa
šaukė motina į pirkią. Jis eidamas nuo 
klojimo sulaužė vilyčios lanką, virvelę 
susuko, ir bailiai atėjo į pirkią. Širdis pla
kė, lyg norėdama sužinoti ar tampriai su
sirėmę kaulai. Jo veidas paraudo. Jis 
eidamas į priemenę valandėlę sustojo, su
spaudė kelnių juosmenį ir galvojo, kaip 
jį motina sugaus, paguldys ant suolo, tas 
ką prie pečiaus stovi, ir kirs su diržu ar 
rykšte, o jam baisiai perštės. Tverdamas 
už klingės jautė rankos drebėjimą, išlėto 
uždarė duris.

Jis manė, motina tuojau ims ir ties, 
o paskiau, kai jau peršti šlaunys, brauki 
gausiai tekančias ašaras, motina duoda 
ranką pabučiuoti, o paskiau ilgai pasako
ja. Sunkus ir ilgas tas pasakojimas, jis jo 
negirdi pykdamas ir jausdamas skausmą, 
bet ar pabėgsi, reikia klausyti motinos 
žodžių.

Kai ji taip maloniai kalba apie gandrą, 
neima diržo, jam drąsiau, nori kalbėti, 
gal ir neplaks, tik jis norėtų, tegu grei
čiau pasako, ką jam darys, kaip baus už 
gandro sparno išmušimą.

tas gandras...
— Kas dabar bus su tuo gandru, jis 

nebeišlėks su visais gandrais. Jis sušals.
— Jis tupi ant rugienos, o daug gand

rų, gal ir iš mūsų lizdo, nuskrido prie miš
ko, vaikšto po pievą.

— Sėsk, aš su tavim noriu pasikalbė
ti, — motina rodo vietą prie stalo, ji pati 
atsisėda, pakėlusi mezginį.

Jis, tarsi nesuprasdamas, žiūri į mo
tiną, atsisėda už stalo, kojos žemės ne
siekia, standžiai ištiestos, rankas ant sta
lo uždėjo. Laukia. Ką jam sakys?

Ji paglostė jo galvą, paėmė jo ran
kutę, abiem rankom suspaudė.

— Ar tau negaila to gandro, jis ne
beišskris už marių, nebeišskris su būriais 
gandrų, kurie ryt, o gal šiandien pakils, 
o jis matydamas plaukiančius padange 
veltui kels savo sužeistą sparną, klegės 
ilgėdamasis Aigipto, šventojo Nylo kran
tų? Tu žinai, kur yra Nylas, juk tu jau 
tris skyrius baigei, o Kalėdose tau sueis 
jau dešimti metai.

Jis kažin ką galvoja, skubiai pakelia 
akis, antakiai pakyla:

— Ar gandras nebegalės išlėkti. Aš to 
nenorėjau. Jis tupėjo ant ežios, visai arti 
klojimo, o aš prisėlinau prie karčių krū
vos ir paleidau iš saidoko vilyčią. Aš ne
norėjau sparno išmušti, aš tik norėjau 
sužinoti, ar aš galiu pataikyti gandrui, 0 
sparnan kliuvo, o aš to nenorėjau.

— Kiek kartų tu taip bandei. Atsi
meni vasarą, kai tu paukščių lizdus iš
plėšei, mažus paukštelius iš lizdo išme
tei. Tu žiūrėk, kaimyno Vytas su Andriu, 
ar kada nors užkliudė paukščio lizdą? 
Algi, kodėl tu nepagalvoji, kur dings 
gandras žiemos šalčiams žemę sukausčius. 
Juk jis nebegalės išskristi.

— 0 kur skrenda gandrai, — jis tyliai 
klausia, lyg norėdamas tuo klausimu kitur 
kalbą pasukti.

— Nori, aš tau papasakosiu, kur iš
skrenda gandrai?

— Taigi, jie ir gervės vis į pietus 
skrenda. Aš žinau, o pietuose baisiai šil
ta. Kodėl jie ten nebūna, o pavasarį vėl 
sugrįžta.

— Jie mūs išsiilgsta, šito gluosnio, 
matai ką prie klojimo, plačiųjų pievų, 
slėnių, pelkių. Čia jie auga, sparnus iš
siaugina ir vėl toli išlekia. Ten prabėga 
žiemą, o pavasarį mes vėl girdėsim jų 
klegėjimą. Rudenį susirenka į būrius, su
kasi virš girių ir laukų, suka dideliu ra
tu. Matai, kiek jų susirinko. Tai senieji 
jaunuosius moko lakioti, ilga kelionė, ir 
vėjai juos blaškys, plačias marias turės 
perlėkti, kol pasieks tolimą ir giedrią 
Aigipto šalį. Rudenį jie susirenka ir iš
skrenda. Pavargę pulkai nusileidžia kur 
prie miško, ar pievoje. Perskridus pievas 
ir miškus pasiekia jūrą, plačią, gilią, kur 
plieniniai dideli laivai raižo bangomis 
rauplėtą jūros paviršių. Ant krantų, uolų, 
ar ant seklumų, stovi švyturiai, juos se
ka jūrų laivai, žino, kur plaukti. Kai atei
na audrota naktis, jūros šėlsta, švyturiai, 
lyg iš žemės ištryškę, lyg jūrų išplauti 
perlai spindi toli, skrodžia sunkią audros 
tamsą. Tada vargšai gandrai, negalėdami 
vėjo sparnais perskirti, prieš audrą plas
noti, lekia prie švyturių, ir, lyg peteliškė 
prie žvakės, beldžia, glosto sparnais spin
dintį švyturį, tvirtas ir šaltas švyturio 
sienas. Radę vietą sutūpia. Ir laivai, kurie 
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Stovykloje šaltą naktį tavo kojos, skaute, neiš
lenda iš palapinės, kodėl gi tavo gyvenimas dažnai 
išlenda iš skautiškų įstatų rėmelių?

plaukdami tamsoje teškia toli siekiančius 
spindulius, vilioja audros blaškomus 
gandrus. Atlėkę jie leidžiasi ant laivo 
stogo, beldžia sparnais į laivo langus. 
Žmonės myli gandrus, laivo keliautojai, 
švyturių sargai jiems užleidžia vietą. Kai 
praeina audra, vėjai pailsta, gandrai lekia 
savo keliu į pietus, į šiltą šalį. Ne visi 
gandrai pasiekia pietų šalis: daug jūroje 
prigeria ir pikti žmonės išžudo, juk yra 
ir tokių beširdžių, kurie žudo tuos tai
kingus ir gražius paukščius.

Jis žiūri į motinos akis, veidas pa
balo, tarsi klaustų: ar ir aš žudau 
gandrus.

— Pietų šalyje gandrai tik ilsis ir lau
kia pavasario, kada galės vėl pas mus 
skristi. Ten lizdų nekrauna, neklegena, 
vaikų neperi. Tik seni gandrai, vaikų tė
vai, liūdi jūrose žuvusių jauniklių, vaikš
to upės pakrantėje, lyg vieni palikti ir 
užmiršti tolimos šalies svečiai. Ir šitas, 
ką tu sparną išmušei, būtų kartu lėkęs, 
su tėvais su broliais. Matai, jie keturi bu
vo, o liko trys ir du seniai. Veltui dai
rysis motina, jo broliai klegės aukštai 
iškilę, kur mėlynas dangus debesimis kvė
puoja, sparnus košia padangių vėjas. Jis 
liks rugienoje tylus, nuliūdęs, raudonas 
sparnas primins jam, kad sparnas nebe
plasnoja, o išplaukiu pulkai gandrų pri
mins jam jo vienatvę. Ateis ruduo, vė
jai lapus draskys, kauks miške, šiulens 
rugienos, visi gandrai bus jau pietuose, 
šildysis, ilsės kaitroje, o jis tupės lauke, 
laukdamas žiemos šalčių. Žiema jį sušal- 
dys, ir rasi kada sniege gulintį,' kruviną 
sparną ištiestą. Iš. balto sniego matysi 
sparnų ir uodegos juodas dėmes. 0 kai 
tu žiūrėsi, ar tau bus negaila, ar neskau
dės širdis?

Jo akys pilnos ašarų, žiūri į langą, 
kažin ką galvodamas. Staiga jis pašoka, 
lyg ką labai vertingo sugalvojęs:

— Aš jį paimsiu vištidėn, lesinsiu, aš 
jį saugosiu, sparną sugydysiu, kitą rudenį 
jis bus didelis, štai toks, sparnai ilgi. Ta
da jis išlėks. Ir žiemą nesušals. Aš nebe- 
šaudysiu gandro, paukščių iš lizdų, ir vis
ko, visko... Auginsiu iš lizdo iškritusius, 
o gandrą tuojau...

Jis pašoko iš užstalės, sučiupo kepurę.
— Palauk, vaikeli, — uždėjo motina 

ranką ant peties:
— Palauk, gandras nors paukštis, bet 

jis vištidėje nebus. Tik su gandrais jis bus 
linksmas ir gyvens, o su vištomis ir žą
simis jis mirs. Jis laukų pasiilgs, gandrai 
jo laukia, jis jų. O kur jam perlėkti ma
rių platumos, kur pasiekti mėlyni Nylo 
vandenys, saulėti pietų kraštai. Jis ne- 
išskris, ir nesulauks pavasario. Žiemą jis 
šalčio ir ilgesio kankinamas išties savo 
sparnus ant sniego, akys užsimerks, o 
krisdamas baltas sniegas apkedens jį snie
gu. Tik pavasario vėjas jo plunksnas iš
nešios po lauką, sugrįžę jo tėvai ir broliai 
nesulauks savo mylimo gandro, kurio 
sparną tu sužeidei. Jis tik laisvėj ir sve
čių šalyje perneša žiemą, o pavasarį vėl 
grįžta. Žiema jį sušaldys, ilgesys jį su
naikins. Jis mirs. Tas gandras neišlėks, 
Algi.

Jis užspaudė rankomis savo akis, pra
dėjo balsu kukčioti. Puolė apkabino mo
tiną ir per verksmą paklausė:

— Ir nebeišskris tas gandras?
Motina glostė gelsvas garbanas, palin

gavo galvą, žiūrėdama į jo akis.
Už lango pradėjo kukčioti rudens 

ėjai. L. Dovydėnas.
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Praktiškos pastabos žaidimų vadovams.
Kadangi kvadratų žaidimas la

bai traukia vaikus net nuo 9 — 10 
metų amžiaus, tai ir reikia tam žai
dimui rengti iš anksto. Čia nenu- 
rodinėsim žinomų kamuolio ren
giamųjų žaidimų, kuriais vaikai 
bodisi, nes jie nepatraukia, kaip 
ir kiekviena sausa treniruotė. Čia 
suminėsim tik kvadratų žaidimo 
supras tinimus. Vienas iš jų yra var
du „Užmuštas ir sužeistas“.

Visi žaidėjai pasiskirsto (geriausia pa
vesti vadams iš eilės rinkti) į dvi lygias 
komandas. Pailgas keturkampis, kurio 
šoninė lygi 16 žingsnių, o galinė — 8 
žingsniai, padalinamas į dvi lygias dalis 
vidurine linija. Linijų susikirtimuose rei
kia vėliavėlių. Burtais nulemiama kuri 
komanda gauna kamuolį ir pradeda žai
dimą. Kiekviena komanda stengiasi iš
mušti kamuoliu kitos komandos žaidėjus. 
Žaidėjai savo kvadrate juda ir stengiasi 
išsisukti nuo smūgio arba pagauti ka
muolį. Jeigu nepavyko išsisukti arba ka
muolį pagauti, vadinas su kamuoliu kam 
pataikė, tas yra sužeistas ir jau judėti 
negali, turi atsiklaupti. Bet jeigu tas su
žeistasis pagaus kamuolį, tai jis laiko
mas pasveikusiu ir vėl dalyvauja žai
dime. Vėliau galima pasunkinti žaidimą 
taip: sužeistasis tada išsivaduoja, kai 
klūpėdamas pataiko į priešininką.

Jeigu sužeistasis „nepasveiksta“ — 
neišsivaduoja, tada jis išeina iš kvadrato 
ir padavinėja iš ribų išriedėjusį kamuolį. 
Tuo jis padeda savo komandai laimėti. 
Jeigu kamuolys išriedi iš ribų, tai jis pri
klauso tai komandai, per kurios kvadrato 
sienas išriedėjo. Užmuštieji pasiskirsto į 
3 dalis, vieni saugo kamuolį gale, kiti iš 
šonų.

Kuri komanda greičiau išmuš visus 
žaidėjus, ta ir bus laimėtoja.

Kitas kvadratų žaidimo suprasti- 
nimas gali būti toks. Komandos su
stoja į kvadratus ir kiekviena ko- 
manda stengiasi išmušti kitą su 
kamuoliu. Išmuša iš kvadrato tada, 
kai kamuolys kurį žaidėją paliečia. 
Išvengti išmušimo galima arba išsi
sukant smūgio arba pagaunant ka
muolį. Išmuštieji eina į nelaisvę — 
kuri yra kvadratų galuose. Belais
viai gali išsivaduoti, kada pagauna 
kamuolį. Tada jie vėl grįžta į savo 
komandos kvadratą. Žaidimą laimi 
ta komanda, kuri buvo turėjusi 
daugiau belaisvių. Šitas žaidimas 
vadinamas „Susišaudymu“.

Jeigu norime skautuose ugdyti 
priklausymą tai komandai, kuriai 
esi priskirtas, nežiūrint savo sim
patijų, tada žaidžiant aukščiau nu
pasakotą „Susišaudymo“ žaidimą, 
belaisviai pereina į priešingą ko
mandą ir ten žaidžia, kaip tos ko
mandos dalyviai. Tada žaidimą 
laimi ta komanda, kuri po paskir
to laiko turi daugiau žaidėjų. Čia

nusakyti „kvadrato“ suprastinimai 
gali būt žaidžiami ir nedidelėj sa
lėj, nes nereikia vadinamų rezer
vų, kurie yra kvadratų galuose; 
iš rezervų išmuštieji žaidėjai ata
kuoja savo priešininką iš užpaka
lio. Todėl šitas žaidimo būdas yra 
vadinamas dar ir „Tarp dviejų 
ugnių!“

Kad visi skautai pratintus ka
muolį gaudyti, o ne tik išsisukti 
smūgio, žaidžiama „kvadratų“ žai
dimo paįvairinimą, kuris turi var
dą „Užimti miestą“. Šitas žaidimas 
stato tokį pat uždavinį žaidėjams, 
kaip orasvydis (volei-bol) — bū
tent: žaidėjai turi stengtis nenu
leisti kamuolį ant žemės. Reikia 
nubrėžti du kvadratu šalia vienas 
kito ir ties vidurine linija pritai
syti virvutę, kurios aukštis nuo že
mės pareina nuo dalyvių amžiaus. 
Mažesniems pakanka 1 mtr., vyres
niems gali būti ligi 2 mtr. 40 cm. 
Žaidėjai mėto kamuolį per virvę iš 
miesto (kvadrato) į miestą ir sten
giasi nenuleisti kamuolį ant že
mės, nes kiekvienas toks nuleidi
mas duoda priešingai komandai 
gerą tašką. Kamuolį galima gau
dyti arba tiesiog atmušti atgal per 
virvę. Jeigu žaidėjų nedaug, tada 
reikia daryti kvadratus siaurus, 
priešingu atveju, kada žaidėjų 
daug, — juos reikia sustatyti į ke
lias eiles šachmatų tvarka. Tada

Patarimai sportininkams.
Šokdamas per aukštą tvorą, 
Kojas, brač, suriesk; 
Jei šokimas nepavyksta, 
Lovoj išsitiesk.

Lipdamas i aukštą medį, 
Maisto įsidėk.
Alkanas žmogus ir sotus — 
Tai juk ne vistiek.

Jei bėgioji kur po lauką, 
Neužmiršk varlės.
Čia teisybė: neklausysi — 
Griūti tuoj reikės.

Jei išsisuki sau ranką, 
Tai vieni niekai: 
Juk dar viską tu užuodi, 
Juk viską matai.

Bet jei galvą nusisuktum, 
Tai nebesportuok: 
Savo sportiškąjį kūną 
Žemei atiduok.

L. Žitkevičius. 

jau žaidėjai turi pratintis pasuotis, 
vienas kitam kamuolį permesti, 
kad tokiu būdu kamuolys būtų per
mestas per virvę į priešininko 
miestą. Pradeda mesti kamuolį 
pralaimėjusi komanda. Kamuolys 
mestas apačia virvės taško neduo
da. Žaidimas baigiamas, kai išėjo 
sutartas žaidimo laikas, arba kada 
kuri komanda turi sutartą taškų 
skaičių. Laimėjb ta komanda, kuri 
turi daugiau taškų. Patartina yra 
žaidimo bėgy keistis aikštelėmis 
(kvadratais). Kada yra kelios žai
dėjų eilės, tada ir eilių vietos rei
kia mainyti.

Kvadratų žaidimas su rezervais, 
kaip sakyta, yra labai mėgiamas. 
Todėl jį žaisdami skautai azartuo- 
ja ir kas dar blogiau, faktinai žai
džia tik gabesnieji — silpni vengia 
kamuolį sulaikyti, kad nesukliudy
tų stipresniam, kuris labiau tikisi 
nudžiauti priešininką. Kad visi 
gautų lygiai lavintis, reikia suda
ryti nelabai dideles komandas, ir 
gabesnius nejučiom išskirti, tegul 
jie vieni lavinasi. Kad silpnesnieji 
turėtų akstino lavintis, reikia kar
tas nuo karto leisti jiems bandyti 
jėgas su stipresniais. Azartavimas 
žymiai mažėja, jeigu įvedama tai
syklė — kalbėtis draudžiama; nu
sižengęs šitai taisyklei yra laiko
mas išmuštu; jeigu būdamas rezer
ve kalbasi, tai šalinamas visai iš 
žaidimo. Po kiek laiko žaidėjai taip 
įpranta tylėti, kad jau nėra reika
lo juos bausti, nes jie patys mato, 
kad tylint yra mažiau išsiblašky
mo ir daugiau pasisekimo.

Tikrų kvadratų su rezervais lai
mėjimas gali būt apskaičiuotas 
dvejopu būdu. Paprastai žaidžia 
tris kėlinius. Kiekvieną kartą ku
riam nors kvadrate lieka žaidėjų. 
Likęs žaidėjų skaičius laikomas 
laimėtais taškais. Po trijų kėlinių 
suskaitomi kiekvienos komandos 
taškai. Laimėja ta komanda, kuri 
turi daugiau taškų. Tai pirmas bū
das. Aš labiau vartoju antrą įver
tinimo būdą, būtent: laimėtoja yra 
ta komanda, kuri iš 3 kėlinių lai
mėja 2. Tada jau pasilikusių kva
drate žaidėjų skaičius neturi reikš
mės. Žaidimas darosi labiau įtemp
tas, rizikingas. Todėl jaunesniems 
reiktų vartoti pirmą, o vyresniems 
antrą įvertinimo būdą. Jeigu išeina 
lygiom, tada laimėtoja išeina ta ko
manda, kuri stilingiau žaidė.
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Kamuolio žaidimo pratybas ga
lima pradėti ir kita kryptimi, bū
tent: rato žaidimais, kurių tikslas 
būtų parengti „Medžiotojų ir stir
nų“ žaidimui. Bet reikia pasaky
ti, kad sakytas žaidimas kur kas 
mažiau yra skautų branginamas.
9 — 10 metų amžiaus vaikai juo 
visai mažai interesuojasi. 11 metų 
amžiaus vaikai iš 30 tik pusė pa
sisakė už; 12 metų amžiaus vaikai 
tą žaidimą labiau mėgsta; iš 40 pa
sisakė už 35. Žinoma, jeigu jau 

vaikai moka rengiamuosius ka
muolio kvadratus, tai lengvai su
gebės žaisti medžiotojais ir stirno
mis, Aš tą žaidimą duodu prieš 
tikrąjį kvadratą su rezervais. Bet 
medžiotojų ir stirnų žaidimą ne
reiktų vis dėlto dažnai praktikuo
ti, nes jame dalis žaidėjų (stirnų) 
vis esti be darbo.

Rato kamuolio rengiamųjų žai
dimų čia neminėsime. Pereisim 
prie kitos rūšies vaikų mėgstamų 
žaidimų su mažu sviediniu. Jau 9—
10 metų amžiaus vaikai rodo susi
domėjimo vadinama lapta, lietu
viškai vadinamu muštuku. Tos rū
šies žaidimų turi rusai, vokiečiai, 
italai ir kitos tautos. Mūsų tautiš
kų žaidimų charakteris yra kitoks. 
Todėl visai suprantama, kad muš
tukai yra imti iš rusų, ir vaikai net 
tolimiausiuose Lietuvos užkam
piuose tą žaidimą vis mielai tebe
vadina lapta.

Rusišką muštuką L. Pevgova 
taip nupasakoja. Visi dalyviai su- 
siskirsto į dvi komandas: viena 
lauke, antra mieste. Miesto ko
manda muša sviedinį ir bėga iš 
miesto į miestą, kur yra lauke tarp 
priešininkų. Lauko komanda šituo 
sviediniu primuša bėgančius. Ka
da kuris nors iš miesto komandos 
yra primuštas, komanda atiduoda 
miestą ir eina į lauką, o anoji lau
ko komanda į miestą.

Žaidimo sutvarkymas yra toks: 
Palei vieną sieną arba palei aikš
tės trumpą šoną nutiesiama mies
to siena, čia gražiai susitvarko 
miesto komanda. Priešingoj pusėj 
yra antra miesto siena, į kur bėga 
miesto komandos žaidėjai. Lauko 
komanda išsisklaido po visą lauką 
tarp miestų.

Taisyklės: 1. Sviedinį paduoda 
lauko komandos žaidėjas. 2. Mies
to komanda negali imti sviedinio į 
rankas, nes taip darydama turi ati
duoti miestą. 3. Žaidėjas išmušęs 
sviedinį į lauką bėga, ir grįžęs gali 
vėl mušti iš naujo. 4. Kas negalėjo 
tuoj po sviedinio išmušimo bėgti, 
eina į šalį, į skirtą išbėgimo vietą, 
kur laukia patogaus bėgimo mo
mento. 5. Komandos laimėjimai yra 
perbėgimai. Kiekvienas nubėgimas

Tautiški žaidimai.
Gerai žinau, kaip skautai labai 

myli žaidimus. Skautai žaidžia, kur 
tik gauna progos: skilčių ir visuo
tinose sueigose, iškilose ir stovyk
lose. Žodžiu — ten, kur susirenka 
bent keli skautai. Daug žaidžia, 
nes žino, kad žaidimai turi didelės 
auklėjamosios reikšmės. Žaidimus 
ima kur tik randa ir kokius randa. 
Dažnai kitų tautų, kurie mūsų 
dvasiai arba gyvenimui yra sve
timi.

Man pavyko surinkti daug žaidi
mų, kuriuos žaidžia mūsų liaudis. 
Juos rinkau ir renku todėl, kad 1) 
jie nė kiek nemenkesni už „impor
tuotus“ žaidimus, 2) jaunuomenė, 
besimokydama mokyklose, išmok
sta naujų žaidimų, o senuosius 
(mūsų tautos) ne tik patys užmirš
ta, bet ir liaudį pavilioja prie nau
jų žaidimų, kuri (liaudis) senuo
sius irgi palieka užmiršimui. Ka
dangi mūsų žaidimai, kaip jau 
anksčiau minėjau, nėra menkesni 
už tuos, kuriuos mokyklose ir or
ganizacijose moko išskaitę iš ki
tų tautų žaidimų rinkinių knygų, 
bet yra ir geresnių, mūsų dvasiai 
artimesnių, tad aš ir duodu iš savo 
rinkinio per „Skautų Aidą“ Jums, 
jaunieji skautai. Žaiskite.

Turiu pastebėti, kad žemiau su
rašyti žaidimai nėra sistematizuoti 
ir net nenurodyta, kurie tinka sa
lėje, kurie aikštėje žaisti. Žaidimo 
vedėjas iš turinio supras, kokiam 
skaičiui, amžiui ir ar salėje, ar 
aikštėje tinka žaisti.

1. BLYNUS KEPTI.
Pastato vidury kambario stalą, kurio 

abiejuose galuose sustoja po vieną da
lyvi (asmenį), pav,: viename gale Jurgis, 
kitame — Kazys. Jurgis blynų kepėjas. 
Kazys klausia Jurgį:

— Ką tu veiki?
— Blynus kepu.
— O man duosi, — vėl klausia Kazys.
— Ne, — atsako Jurgis.
— Kad man blynų neduosi, tai tau pe

lenų kaušelis, o man pinigų maišelis, — 
sako Kazys.

— Aš tave pelenais penėsiu, o tu man 
pinigus mokėsi, kad ir vysi — nepavysi, 
— pasako Jurgis ir bėga aplink stalą, o 
Kazys jį veja, norėdamas pagauti. Kai su
gauna, žaidžia iš pradžių. Dabar kepėjas 
Kazys.

Žaidikai jauni.
2. ABRAKĄ ŽĖBĖTI.

Vienas sėdasi ant kėdės ir paėmęs ke
purę deda sau ant kelių. Antras pasilen
kęs paslepia veidą minėtoj kepurėj, o

ir grįžimas duoda tašką. 6. Pri
mušti bėgantį galima tik lauke. 7. 
Primušta komanda gali tuoj atsi
kirsti (atsimušti), kol priešininkas 
nėra užėmęs miesto. 8. Sviedinys 
pagautas iš oro (svėčka) duoda tei
sę užimti miestą. 

rankas padeda ant nugaros, delnais aukš
tyn. Vienas iš aplink stovinčių stengiasi 
jam taip sumušti į delnus, kad tas (kurs 
laiko paslėpęs veidą kepurėj) nepastebė
tų ir neįspėtų, kas jam sumušė į delnus. 
O tas, kuriam sumušė į delnus, turi įspėti, 
kas tai padarė. Jei atspėja, keičiasi vie
tomis, jei ne, vėl „žėbėja abraką“.

Žaidžia jauni ir suaugę.
3. SIETĄ SIŪTI.

Žaidėjai susėda poromis į dvi eili prieš 
vienas kitą. Tarpas tarp eilių pora metrų. 
Vienas žaidikas paliekamas be poros, 
kurs vaikšto po vidurį ir dainuoja:

Siuvu siuvu sietą 
Ir imu rakietą.

Pasakius žodį „rakietą“, sėdintieji tu
ri pasikeisti su savo kompanijonu (prie
šaky sėdinčiu) vietomis. Jei siuvėjas su
skumba į kurio nors vietą atsisėsti, tai 
tas, kurs neteko vietos, lieka siuvėju. 
Ir vėl dainuoja.

4. KVIEČIŲ PIRKIMAS.
Žaidikai susėda ant suolo ir pasiima 

su savim kokį nors daiktą. Jie vadinasi 
pardavėjais. Vienas, kokiu nors būdu iš
skirtas iš jų tarpo, pasiima kokią lazdą 
ir apžergęs atjoja prie sėdinčių kviečių 
pirkti. Jis vadinasi pirkliu.

Pardavėjai turi laikytis kuo rimčiau
siai ir stengtis visai nesijuokti. Pirklio 
tikslas prajuokinti.

Atjojęs pirklys eina prie kurio nors 
pardavėjo ir klausia:

— Ar turi kviečių parduot?
Jei atsako:
— Neturiu, dar kvieteliai neiškulti iš 

auksinių varpų. Atjok kitą kartą.
Tada pirklys joja prie kito ir klau

sia:
— Ar turi kviečių parduoti?
— Turiu, — atsako pardavėjas.

Vilkiukai riša mazgus.

— Kiek prašai?
— Dvylika litų.
Pirklys stengiasi derėtis, kol susijuoks 

pardavėjas. Pardavėjui susijuokus, paima 
iš jo „kviečius“ — fantą. Po to eina prie 
kitų ir derasi su jais. Supirkęs visus kvie
čius, nujoja toliau ir atsisėda.

Pardavėjai eina atsivaduoti fantų. Nu
ėjęs pas pirklį, jei padavė fantu kepurę, 
klausia:

— Ar neradai mano kepurės, kai py
lei kviečius?

— Radau, — atsako pirklys.
— Tai prašau duoti.
— Palauk, veltui negausi...
Užduoda kokį nors darbą, kurį išpil

dęs atgauna kepurę arba kitą daiktą.
Žaidimas baigiasi, kai visi išsivaduoja 

fantus. (B. d.). Psktn. V. L - č i u s.
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Patys darykit papuošalų Kalėdų eglaitei.
Kai koki nors draugovė mano 

per Kalėdas padaryti eglaitę ne
turtingiems savo apylinkės vaikams, 
didžiausias sunkumas, kurį reikia 
pergalėti, būna eglaitės papuošalai 
—žaisliukai. Iš kur jų gauti? Pirk
ti per brangiai kaštuoja. Reikia 
pasidaryti. Be galo geras Dievas 
davė kiekvienam skautui ir kiek
vienai skautei po pora rankų—rei
kia jomis naudotis.

Jeigu patys darysit žaisliukus 
eglaitei, tai visai nebrangiai tekaš- 
tuos Kalėdų eglaitė. Panašiems da
lykams pagaminti medžiaga yra 
visai pigi, jos galima visur lengvai 
gauti. Tai yra spalvotas popierius, 
karoliai, tušti kiaušiniai ir panaš.

Dirbdami žaislus galėsite patys 
parodyti daug savo skonio,'suma
numo ir fantazijos. Kad jums su- 
teiktumėm kiek minčių ir nurody- 
tumėm kokiu keliu reikia eiti, že
miau duodame kelius pavyzdžius.

Klijus, reikalingus popieriui kli 
juoti, darykit iš ruginių miltų. Kiau
šiniui ištuštinti, reikia jame iš abie
jų galų padaryti po skylutę, kurių 
viena didesnė, kita mažesnė; ma
žesnę skylutę pridedate prie lūpų 
ir pučiate, kiaušinio turinys išeis 
pro kitą galą — jis sunaudojamas 
virtuvėje.

1. Galvutė.
Iš abiejų tuščio kiaušinio šonų 

nupaišykit veidelius. Iš auksinio 
popieriaus dvilinkai sudėto iškirp- 
kit karūnas (pieš. 1). Suklijuokit 
jas taip, kad vietos piešinyje pa
žymėtos juodais brūkšneliais liktų 
nesuklijuotos. Karūną papuoškit, 
kaip parodyta piešinyje, gėlėmis iš 
įvairiaspalvio popieriaus. Pavyzd.: 
gėlės gali būti mėlynos ir oranži 
nės spalvos, lapeliai žali. Vietas,pieš. 
1 padengtas brūkšneliais, perskir- 
kit ir jomis priklijuokit karūną prie 
kiaušinio. Ant kiaušinio paišeliu leng
vai pažymėkit vietas skirtas plau
kams (pieš. 2, linija b) ir jas ge
rai patepkit klijais. Po to labai 
smulkiai sukarpykit juodų vilnų ir 
dėkit į klijais pateptas vietas. Vie
tose, kai tas parodyta piešinyje, 
prikabinkit raudonus karolius. Rei
kia stengtis, kad šios galvutės spal
vos, kaip ir bendrai visų jūsų ga
minamų eglaitės žaisliukų spalvos, 
būtų kuo margiausios.

2. Grandinėlis.
Dvilinkai sulenktoje spalvoto po

pieriaus juostoje paišai apskritimus, 
pasinaudodamas 20 ar 50 centų 
pinigėliais (monetomis). Apskritimus 
paišant, reikia taip kombinuoti, kad 
popieriaus sulenkimas (linija a—b) 

nebūtų perkirptos, iškerpant ap
skritimus. Kiekvieno apskritimo vi
duryje reikia dar iškirpti apvalią 
skylę, taip, kad gautus žiedas. Žie
dai yra įdedami vienas į kitą ir 
tokiu būdu gaunat gražią įvairia
spalvę grandinėlę. Žiedai laikosi 
viens ant kito nesupiaustytais 
ab šonais.

3. Žuvytė.
Iš sudėto dvilinkai žalio popie

riaus iškirpkit fig. 1., ant jos, po 
to kai suklijavot jos dvi puses, iš 
abiejų šonų priklijuokit po fig. 2 
iš auksinio popieriaus. Virš to pri
klijuokit oranžinę galvutę su juoda 
akim (pieš. 4) ir žalią žiauną (pieš. 
3). Viską klijuokit iš abiejų fig. 1 
pusių, juk viskas buvo iškirpta iš 
dvigubai sulenkto popieriaus.

Piešinyje 2 pertrauktomis linijo
mis yra pažymėtos vietos, kuriose 
privalo būti klijuojamos žuvytės 
tinkamos dalys.

4. Dzinguliukai.
Iš gliansuoto žydrios ar oranži

nės spalvos popieriaus iškirpk 4 
formas (fig. 1). Po to siūlas, užbaig
tas stiklinių karolių burbuliuku, 
adata leidžiamas vietose d ir c 
(pieš. 2) ir po to ant siūlo užmau
nami dar 2—4 burbuliukai. Taip 
galima padaryti kelius dzinguliukus 
ant įvairaus ilgio siūlų ir juos visus 
surišti kartu, kaip tai parodyta pie
šinyje.
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Feljetonas.

Posėdis skautų namų reikalu.
„Be to, rodos, būtų jau 

laikas susirūpinti ir skautų 
nuosavais namais“. . .

Iš „Sk. A.“.

Visas dr-vės štabas incorpore 
susirinko į štabo posėdį. Trūko 
tik draugininko, bet ir tas po pus
valandžio pasirodė VIb klasės tarp
dury ir griausmingai sukomandavo.

— Ramiai!—posėdžio salėje už
viešpatavo mirtina tyla, kurią po 
valandėlės majestotiška dr-ko figū
ra pertraukė ir suskambėjo nauja 
komanda.

— Pagerbta! Išsivaikščioti
Aukštesnioji vadovybė draugi

ninko asmeny pareiškė skautams, 
kad jie kol kas gali galvoti ir da
ryti kas jiems patinka, o jis pats 
atsisėdo prie katedros rimtai pasi
ryžęs sustatyti šiam posėdžiui die
notvarkę, Stabo nariai susispaudę 
į vieną suolą ėmė karštai disku
tuoti.

Netrukus draugininkas paki
lo ir pakvietęs visus prie abso
liutinės tylumos, perskaitė dieno
tvarkę.

— Siam susirinkimui numatoma 
sekanti dienotvarkė: 1) narių pa
tikrinimas, 2) mano įžanginis žodis, 
3) skautų himnas, 4) mano prakal
ba, 5) dr-ko pranešimas kada bus 
kita sueiga, 6) pranešimas, kad 
trūksta vadų, 7) mano pastabos 
nedrausmingiems nariams, 8) dr-vės 
namų statymo klausimas ir 9) su
eigos uždarymas bei klausimai ir 
sumanymai.

— Valio! Bravissimo! Biss—šau
kė triukšmingai štabas ir vienbalsiai 
priėmė dienotvarkę. Adjutantas iš
traukė bloknotą ir ėmė rašyti pro
tokolą.

Kaip praėjo sueiga čia rašyti ne
verta (apie tai sužinosite iš adju

tanto bloknoto). Paduosiu tik ku
rias ne kurias protokolo ištraukas.

— ... Draugininkas taria savo 
autoritetingą žodį skautų namų rei
kalu: Vyrai — pradėjo jis — nieko 
nebus, jei mes nepastatysim savo 
namų! Daryti sueigas ir dirbti tė
vynės labui gimnazijos koridoriuj 
ar drabužinėj, tai jūs jau žinot kas 
išeina. Aš kviečiu jus, broliai, be 
pažiūrų ir laipsnių skirtumo, eko
nominio krizio proga taupyti ir pa
statyti skautiškus namus. Iš esmės 
dvejopos nuomonės, rodos, negali 
būti. Taigi statau konkrečiai klau
simą: ar namai bus mediniai ar 
mūriniai ?

— Prašau balso !—atsiliepė vie
nas štabo narys. —Gerbiamosios ir 
gerbiamieji! Skautai be namų tai 
kaip šuo be uodegos! Aš laikausi 
tos pažiūros, kad namų klausimas 
būtų visoj platumoj išjudintas ir 
amžinai taip liktų. Mes turim būti 
dinamikos žmonės ir todėl namų 
klausimo judinimas mums privalo
mas. Kas liečia dr-ko pasiūlymą, 
tai aš manau, kad namai turi būti 
iš plytų, nes tokie mažiau sudega, 
gražiau atrodo, brangiau kaštuoja 
ir apskritai — ką gali plyta, to ne
gali medis!

„Čia iškilo mažas ginčas. Iš pub
likos pakilo du pirštai ir naujai 
leistas balsas prabilo: „Aš protes
tuoju prieš namų statymą iš plytų. 
Mano šventu įsitikinimu plytos tam 
reikalui netinka. Statysim namus 
iš medžio, iš molio, iš cemento, tik 
ne iš plytų!“ —„Namas bus iš ply
tų, arba aš išstoju iš draugovės“ 
—atrėžė pirmasis oratorius...“ (Čia 
protokolistas reikšdamas savo su
sijaudinimą stato daugtaškį. . . ir 
tęsia toliau).

Ar tokį namą statysim ? . . .

„...Dr-kas pakliuvo į keblią pa
dėtį ir nutarė pastatyti klausimą 
balsuoti. Pusiau slaptas balsavimas 
davė sekančius rezultatus: 3 balsavo 
už mūrinius namus, 1 už medinius, 
o likusieji 4 susilaikė. Taigi visuo
tinio štabo posėdžio nutarimu na
mas bus statomas iš plytų.

„Staiga vėl vienas skautas pakilo 
ir švelniai melancholišku tonu pra
bilo:—„Sukursime jaukų skautiškos 
šeimos židinį, kur kovosime už ide
alus, priiminėsime nakvynei eks- 
kursuojančius skautus, o kol kas 
bus: svarstykime ir pasiryžkime! 
Tik vienas dalykas man dar ne
aiškus, ar namai bus vieno aukšto 
ar dviejų?

„Atsakydamas dr-kas pareiškė, 
kad kol kas nieko konkretaus pa
sakyti negali. Siūlo palaukti, kol 
bus pastatyti skautų namai Kur
šyje, Liškevoje, Kernavoje, Zara
suos ir Palangoj, tada klausimas 
savaime išsispręs. Salėje plojimas. 
Draugininkas skelbia, kad šis die
notvarkės punktas jau apsvarstytas 
ir praneša, kad susirinkimas baig
tas. Dar gyvais žodžiais primena, 
kad daugiau reikšmės turi darbai, 
o ne žodžiai!"

Šiuo baigia adjutantas savo pro
tokolą ir, parašęs skautų šūkį „bu
dėk", pastato tašką.

H. Ablauchas.
g/tA s-r. j

NORAI...
I. Draugovės rudens nutarimai.

„Mes šiemet turime pašvęsti savo triūsą 
Draugovei būtiniausius reikmenis įgyti. 
Taigi pirmoj eilėj kalbėkim apie būstą: 
Kaip, kur ir kokį reiktų pastatyti.“
— „O aš dar siūlyčiau pirma nupirkti sklypą.
Koki keli hektarai nedaug juk ir kainuotų... 
Gal rastume kokį prielankų skautams tipą, 
Kuris, gal, ir dykai mums žemę atiduotų.“
— „O mano manymu, svarbiausia — palapinės! 
Surinksim porą šimtų — ir nuperkam brezentus“...
— „Paskui naudinga būt kelionėje kuprinės.“ 
„Ir lazda tvirta ir kieta lyg cementas!“

— „Virtuvė I“ — „Kubilai, virvių, šakutės“... —„Lėkštės!“
— „Po minkštą, lengvą lovą!“ — „Po butelį parfumo!“ ...
— „Tai nutarta. Dabar visi čionai padėkit
Dar savo parašus... Paskui tiktai darbštumo!...
Paskui, kai vasarą nuvyksim į stovyklą,
Turėsim viską savo nuo arklio ligi tarkos!... 
Tiesa, dar būt naudinga atidaryt valgyklą 
Ir skiltims padaryt nors po kelias baidarkas...“
II. Vasarą stovykloje.
— Be prasmės šis klausimas! Juk aišku, turim visko! 
Protokoluos lig taško užrašėm viską dailiai...
Užrašėme net tai, kad skautams trūksta disko... 
Stovyklon vykom pėsti... Paskolink, brolau, peilį...

Gražulis.
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Mūsų darbo kelias.
(Tęsinys iš „Sk. A.“ nr. 21.).

II.
Tikslo nustatymas.

„Antra — auklėtojas turi turėti griež
tą, nepajudinamą, visuotinį tikslą, vadi
nas, turi aiškiai žinoti, kokia linkme pri
valąs auklėti ir lavinti“, — prof. Fr. V. 
Foerster‘is.

„Žinoti, pradedant auklėti, ko norima, 
yra svarbiausis pedagogijos klausimas" — 
Herbart.

Auklėtojas, pažinęs, kokių gerų ir 
blogų savumų turi jo vaikai ir turėda
mas aiškų auklėjimo idealą — tikslą, su
pras, kokių gerų savumų jo vaikai dar 
trūksta. Tuomet tiktai galima rinkti ir 
tvarkyti visa auklėjamoji ir mokomoji 
medžiaga taip, kad ji auklėtiniuose šalin
tų blogąsias ydas, o jų vietoje kurtų ir 
ugdytų vertingąsias dorybes. Tuo būdu, 
turėdamas auklėjimo idealą, kurio siekia, 
ir pažindamas asmenybę, kurią veda į 
tą idealą, auklėtojas gali nustatyti, ko 
tai asmenybei dar reikia ir tuo būdu nu
statyti aiškų artimiausio darbo tiksią. 
Kitaip išsireiškiant, galima pasakyti, kad 
pažinęs visas sociales ir ekonomines są
lygas, kurios veikia mokyklos apylinkės 
gyventojus, suartėjęs su mokyklą lankan
čių vaikų šeimomis, jas pažinęs, pažins 
vaikus ir galės nustatyti, kas griauti ir 
kas statyti. Žinodami, kas griauti ir kas 
statyti, galės ir medžiagos kuriamam sta
tiniui geriau pasirinkti

UI.
Auklėtojo autoritetas.

„Trečia — auklėtojas turi, kiek tik 
įgalėdamas, pats būti toks, kad sutiktų 
su savo tikslu. Ne grynas žodis, bet įkū
nytas žodis yra tikrai galingas", — prof. 
Fr. V. Foerster'is.

Į darbo produktingumą daug veikia 
ir auklėtojo autoritetas, pavyzdys.

Yra nustatyta, kad pradžios mokyklos 
amžiaus vaikai gyvena taip vadinamą lie- 
teromanijos stadiją. Šioje stadijoje vaikų 
dorovės normos pagrįstos autoritetais, ki
tų įstatymais. Juo autoritetai labiau my
limi, juo labiau be jokios prievartos jiems 
pasiduodama. Tik vėliau 12 — 13 metų 
laikotarpy įvyksta persilaužimas. Tada 
įvyksta kova tarp vaiko „aš" ir tų nor
mų, kurias diktuoja heteromanai. Krizis 
įvyksta dėlto, kad vaikai pastebi, jog pa
tys heteromanai prieštarauja normoms, 
kad jų auklėtojai ne visada elgiasi taip, 
kaip reikalauja dorovės principai. Tada 

Štai kaip reikia ruoštis ateities žygiams.
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vaiko galvoje gimsta mintis, kad normos 
tai žodžiai, kuriais gąsdinami tik vaikai. 
Iš to dažnai būva liūdnų išdavų: vaikai 
ima manyti, kad tos normos pildytinos 
tik tiems vaikams, kurie jų nesupranta; 
o kaip kas jau supranta, gali ir nesilai
kyti tų normų.

Dėlto auklėtojas, dirbdamas su to am
žiaus vaikais, ypač turi būti atsargus nu
statydamas vaikams dorovės normas ir 
reikalaudamas, kad tos normos vaikų bū
tų pildomos, jei pats tų normų nesilaiko.

Neužmiršdamas, šios svarios tiesos ir 
jos laikydamasis, auklėtojas gali būti 
drąsus, kad įvykus vaikų dvasios kri- 
ziui, pereinant iš heteronomijos dvasios 
stadijos į autonominę, jo autoritetas auk
lėtinių akyse nežlugs, tik įgaus dar di
desnio įvertinimo, dėlto, kad tas įverti
nimas bus sąmoningas.

IV.
Tiekiamoji medžiaga ir priemonės.

Vilkiukų — paukštyčių darbas 
turi eiti skautėjimo laiptais. Kiek
vienas darbas turi plėsti vilkiuko 
— paukštytės žiniją, kad tuo būdu 
atsivertų platesnės galimybės to
bulėti.

Vilkiukai ir paukštytės turi pa
grindines dviejų laipsnių skautėji
mo programas (žiūr. „Lietuvos 
Skautų Brolijos Statute“ 46 psl.).

II laipsnio programoje yra ideo
loginiai, higienos, signalizacijos ir 
sutartinių ženklų, praktikos darbų, 
patarnavimas ir pasitarnavimas. 
1 laipsnio programa sudėta grynai 
iš praktiškos reikšmės punktų. Iš 
tokių uždavinių ir mokslo dalykų, 
kuriuos išmokus ir taikant gyveni
me Labai auklėjamas!.

Ta programa tai tik minimumas. 
Kiekvienas v. — p. būrelio vado
vas ar globėjas būtinai turi tai pro
gramai išeinant parinkti tokią me
džiagą, kuri atitiktų aukščiau iš
dėstytas vaikų savybes: t. y., kuri 
gydytų jų ydas ir būtų nei perleng- 
va, nei persunki, jų sielai įdomi. 
Dėlto labai reikia atsižiūrėti į vai
kų išsilavinimą. III sk, pr. mokyk
los vaikai turi išeiti mokslo metų 

bėgyje geroką^kiekį 
mokslo dalykų. V. — 
p. darbų programa turi 
tiek papildyti, kad vir
šytų pamokų darbo 
žinias tose srityse, ku
rios nenaudojamos 
auklėjimuisi, taip.pav , 
pirmos pagalbos, juti
mo organų lavinimas 
ir k.

Pašnekesiams gali
ma parinkti temų ir 
medžiagos iš įvai
rių vaikų literatū
ros dalykėlių. Auklė-
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1, Kazys Inčiūra. Mylinčios Mo

terys. Apysakos. „Sakalo" b-vės leidinys. 
Kaunas, 1931 m. 224 pslp. Kaina 3 lit.

2. Pierre Benoit. Aurora Liauten- 
burg — Detmoldo hercogienė, netolimos 
praeities romanas. Vertė A. R u c e v i- 
č i u s. „Sakalo" b. leidinys, 1931 m. 
260 pslp. Kaina 3 lit.

3. EdgarWallace. Vikruolis (Long
ford — Manoro dvaro paslaptis). Roma
nas. Vertė E. Meškauskas. Išleido 
„Gervės“ b-vė. Kaunas, 1931 m, 306 pslp. 
Kaina, 2,50 lt.

4. Joseph Staub. Kalėdų laimė. 
Vieno veiksmo drama. Laisvai vertė R. 
G. P. Marijampolė, 1931. 24 pslp. Kaina 
25 cnt.

5. P r. Daugininkaitis. Širdis 
Vilniun neša! Antras eilėraščių rinkinys. 
Vilniui Vad. Sąj. Alytaus skyr. leidinys. 
1931 m. 64 pslp. Kaina 1 lt.

6. Alfredas Banga. Gyvenimo 
Kryžkely. Eilėraščiai. „Lakudane" leidi
nys. Marijampolė, 1931 m. 48 pslp. Kai
na 1,50 lt.

7. Muzikos Barai. Mėnesinis muzikos 
meno ir mokslo laikraštis. 1931 m. spalių 
m. 1 nr. Red. ir adm. adresas: Kaunas, 
K. Petrausko g. 17. Kaina: atsk. nr. — 
2 lit., met. pren. — 20 lit., pusm. — 10 lt. 
Red. ir leid. Mot, Budriūnas. 16 
pslp.

jamojo ir pamokomojo pobūdžio 
dalykų galime rasti Valančiaus, 
Amičio, Foersterio ir k. knygose. 
Kuo daugiausia pavyzdžių iš jų pa
čių gyvenimo. Jei, pav., šiandie 
aiškinama gerojo darbelio reikšmė, 
tai būtinai, pašnekesiui ir pasikal
bėjimams pasibaigus, padaryti žai
dimą „Keliaujantieji riteriai“. (Tai 
toks žaidimas, kur visi vaikai iš
siskirsto pusvalandžiui gerų dar
bų daryti). Po to tuoj išmokstama 
ir malda; „Visagalis Dieve, padėk 
man šiandie būti geresniam, kaip 
vakar buvau“ — rytmetinę ir „Vi
sagalis Dieve, padėk man rytoj bū
ti geresniam, kaip šiandien bu- 
bau“ — vakarinę.

(B. d.).
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Nuo senų laikų šachmatų figūros par

tijos pradžioje yra išdėstomos taip, kaip 
parodyta diagramoje, ir baltieji daro pir
mą ėjimą, t. y., pradeda partiją.

Kampuose, stovi bokštai. Pirmą eilę 
užima baltos figūros sekančią tvarka: 
bokštas, žirgas, rikis, valdovė, karalius, 
rikis, žirgas, bokštas; žymint raidėmis bus: 
B, JŽ, R, V, K, R, Ž, B. Kampinis šachma
tų lentos laukas iš dešinės pusės nuo 
žaidžiančio baltais — baltas. Antroj ei
lėj stovi balti pėstininkai, septintoj eilėj 
— juodi pėstininkai; aštuntoj eilėj — juo
dos figūros, kurios stovi atitinkamai prieš 
baltas figūras: valdovė priešais valdovę, 
karalius priešais karalių ir t. t. Baltoji 
valdovė visuomet stovi ant balto lauko, 
juodoji — ant juodo. Valdovė visuomet 
stovi savo spalvos lauke.
ŽAIDIMO PABAIGA: MATAS, PATAS. 

LYGIOMIS.
Paskelbus šachą ir matą partija bai

giasi. Bet matu baigiasi ne kiekviena par
tija. Jeigu karalius nėra šachuojamas ir 
jis neturi, taisyklėmis leistino, ėjimo, kad 
jį (karalių) nepastatytų po šachu (tuo 
atveju, jei šachmatų lentoje liko tik ka
ralius, o gali likti ir keletas pėstininkų, 
bet jie yra užtverti, tad lieka daryti ėji
mas tik karaliumi), tai tas vadinasi patu. 
Gavęs patą nėra pralošęs, nes pralošia 
tik gavęs matą, o mato būtina sąlyga 
glūdi tame, kad karalius turi būti po 
šachu ir neturėti daugiau jokio, taisyklė
mis leistino, ėjimo.

Jei nei vienas nei kitas lošiančių ne
jaučia pajėgsiąs privesti žaidimą prie 
mato, tai partija abiem pusėm susitarus 
yra baigiama lygiomis. Šitas susitarimas 
gali būti laisvas ir priverstinas iš abiejų 
lošiančių pusių. Priverstinas yra visų pir
miausiai, jei yra kartojami vieni ir tie 
patys ėjimai ir vienos ir tos pačios padė
tys; vėliau prisilaikant taisyklės, kuri sa
ko, kad lošiantis išlošimui privalo per 50 
ėjimų išlošti arba turėti persvarą savo 
pusėj. Jei persvaros nei vienoj nei kitoj 
pusėj nėra (tą svarsto teisėjų komisija), 
partija skaitoma baigta lygiomis.

Ėjimas baltųjų (10 lent.). Juodieji grąso 
duoti matą ėjimu valdove h3 į g2. Nuo šito 
mato nėra jokio išsigelbėjimo baltiesiems, 
tai jie bando sau padėti tuo, kad šachuo
ja juodą karalių darydami ėjimą valdove 
b6 Į a6. Juodieji turi gintis nuo šacho ir 

‘daro-ėjimą karaliumi iš a8 i b8. Tada 
baltieji eina valdove atgal į b6 ir vėl 
šachuoja. Juodas karalius eina į a8 arba 

-į-. c8; baltiejr vėl -šachuoja valdove b6 į 

a6 ir šitiems šachams nėra galo. Partija 
baigiama lygiomis, nes yra palaikomas 
taip vadinamas amžinas šachas.

ŠACHMATŲ STRATEGIJOS 
UŽDAVINYS.

Mes jau nustatėm taisykles, pagal ku
rias yra vedama šachmatų kova. Šitomis 
taisyklėmis vadovaujantis lošia ir pra
dedantieji ir daug patyrimo turintieji — 
geri šachmatistai. Tas, kuris neprisilaiko 
šių t.isyklių, nelošia šachmatais, kas pri
silaiko, tas didina šachmatistų šeimą, kuri 
priskaito milijonus narių.

Tas, kas skiria šiuos šachmatininkus, 
kurie prisilaiko vienodų taisyklių, vieną 
nuo kito, vadinasi strategija, t, y., supra
timas ir protingumas jų ėjimų. Šitas ėji
mų protingumas (apgalvojimas) niekuo 
nesiskiria nuo kitų proto pasireiškimų — 
atvirkščiai - šitos ėjimų kombinacijos yra 
jo dalys.
PAŽYMĖJIMAI VARTOJAMI RAŠANT

APIE ŠACHMATUS.
Šachmatininkai, daugelio savo termi-8 

nų tarpe, naudojasi dar įvairiais sutartais 
ženklais ėjimams ir laukams žymėti. Y 
įvesta, kaip mes jau anksčiau minėjome, 
kordinačių sistema laukams žymėti. Lau
kas (kvadratas) joje žymimas raide ir6 
skaičiumi. Pavyzdžiui d2 — d4 reiškia 
ėjimą iš lauko d2 į lauką d4. 5

Pas daugelį tautų yra priimta kalbėti 
ne apie liniją a, bet vadinama toji linija 
bokšto; linija e vadinama karaliaus, eilės 
yra žymimos (2, 3, 4, 5, 6, 7) ir čia skai
čiais. Bet niekuomet nėra kalbama apie 
1 ir 8 eilę, kurios laukai šachmatų parti
jos pradžioje yra užimti atitinkamomis 
figūromis. Tie laukai vadinami tų figū
rų vardais, kurios juose stovi. Jei yra 
kalbama apie juodus, tai 7 lentos eilei 
yra vadinama antra eile juodųjų.

Vienai ar kitai sistemai yra priimti 
sekantieji pažymėjimai: 
paėmimas (užmušimas) :
šachas +
matas X
trumpoji rikiuotė O — O
ilgoji rikiuotė O — O — O

VIRŠIJANT PRIEŠININKĄ VIENU 
BOKŠTU UŽTENKA IŠLOŠIMUI.
Gaunant matą, kad ir žaidimo pra

džioje turint dar daug figūrų ir negalint 
jomis nuo mato apsiginti, jos lieka vien 
rolėj paprastų žiūrovų ir neturi mažiau
sios vertės. Jeigu priešininko figūros 
neužima geresnės pozicijos kaip kad mes 
turim, tai viršijant priešininką vienu 
bokštu, užtenka partijos išlošimui. Šitoji 
tiesa sudaro šachmatinio galvojimo 
pagrindą. Paleiskim, kad keičian
tis figūromis, kada mes jau turim 

10.

- a— b - c- - d e f- g h

persvarą vienu bokštu, mes likom su ka
raliumi ir bokštu, o priešininkas — tik 
su karaliumi. Įrodydami, kad su karaliumi 
ir bokštu prieš karalių, stipresnioji pusė 
išlošia, remiasi tuo faktu, kad mato pozi
cijos su karaliumi ir bokštu prieš karalių 
yra, ir visuomet gali būti, pasiektos tam 
tikrų ėjimų pritaikinimo keliu. Matas ka
raliumi ir bokštu, tiesa, nėra galimas iki 
priešininko karalius randasi šachmatų 
lentos viduryje, bet jis yra galimas, jei 
tik priešininko karalius yra nustumiamas 
i galą šachmatų lentos. Karalius, būdamas 
šachmatų lentos viduryje, turi aštuonius 
įvairius ėjimus, o lentos krašte tik pen
ktus. Savo jėgomis karalius gali atimti iš 
priešininko karaliaus daugiausia tik tris 
laukus, karalius gi su bokštu jau gali 
atimti penkius laukus prie ko dar bokš
tas šachuoja. Tas lengva pastebėti diagra
moje.

II.

Čia karaliai stovi vienas prie kito 
minimaliniame nuotolyje, arčiau jie stovėti 
negali. Jie randasi, kaip sakoma „opozi
cijoje“, atimdami vienas nuo kito lau
kus: d3, d4 ir d5. Jei paimsim į dėmesį 
ir bokštą, tai lengva pastebėti, kad jis 
šachuoja juodą karalių, atimdamas iš jo 
tris laukus paralelius laukams atimtiems 
baltojo karaliaus opozicija. Tokiu būdu 
juodas karalius, stovintis c linijoj, turi 
trauktis į b liniją.

* Redakcijos laiškai.
Kirs. Skaitysime.
Skit. V. Kupris. Savo bendradarbiams 

ir korespondentams, kurių rašinius jdė- 
dam, jiems „Sk. Aidą" užprenumeruosim. 
Dėkui už geras mintis.

Bedalis. „Ji nežino“... dar silpnas. 
Negalim dėti.

P. V. Liulevičius. ,,Liaudies žaidimus" 
spausdinsime. -Be kita, Tamstos atliktas 
darbas paragins ir kitus šiek tiek atsi
dėti rinkti mūsų liaudies turtą.

V. Šaltokas. „Baltųjų lelijų saloje" ir 
„Einame ir eisime"?,, vėlai gavome; skai
tysime.

Psktn. Daukas. „Mokyklos drausmė ir 
vilkiukai — paukštytės" dėsime, į šį nr. 
per vėlu. Dėkui.

Janutis. Skautų piešinius į „Sk. Aidą" 
dėsime; žinoma, jei jie yra geri.

Vėtros sūnus. Mums reikalingi kores
pondentai visur, kur tik yra skautų ar 
skautų rėmėjų. Rašyk įdomiai, gyvai.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis
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Atsk. nr. 30 et.

SUK 
GALVĄ
Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 118.

Atsiuntė A. Eitmanas iš Šiaulių.
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Perskaitykit stačiai: 1) medis, 2) įvar
dis, 3) kūno dalis, 7) persų karalius, 9) 
koks yra karas, 11) paukštis, 13) susisie
kimo priemonė, 14) maistas, 15) gyvulys, 
19) laikyk, 20) dažnai įkrenta į akį, 21) 
knatas, 27) neblogi, 28) Azijos valstybė, 
29) smauglys, 34) mot. vardas.

Gulsčiai: 4) nuskink, 5) smauglys, 6) 
senatvėj būna, 8) ką kiaulė daro, 9) ne
stovėk, 10) mot. vardas, 12) keltas, 16) 
lovys, 17) nedidelė, 18) naminis gyvulys, 
19) ten, 22) Liet, leidžiamas žurnalas, 23) 
įvardis, 24) lėktuvo valdytojas, 25) Euro
pos valstybė, 26) Europos miestas, 30) 
mot. vardas, 31) pakinkiai, 33) nuo kal
no daiktai... (bendratis), 35) nam. gyvulys.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 119.

Mebius'o juosta. *

Paimkit popierio juostelę, apsukit ją 
vieną kartą ir sulipinkit galus. Žiūr. br. 
Kiek kraštų (briaunų) ir pusių turi juos
telė?

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 120.
Atsiuntė L. Žigaras iš Vilijampolės.
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šachmatų žirgo ėjimu perskaitykit 
vieną patarlę.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 121.
Atsiuntė J. Petronis iš Ramygalos. 

Šarada.
Vyro vardą tu paimk, 
Vieną raidę jam nutrink. 
Tuomet gausi bato dalį, 
Kurią kiekvienas matyt gali. 
Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 122.
Atsiuntė J, Sakalauskas iŠ Dar- 

-šuniškio.
Šarada.

Kai patenkintas esi, 
Tai ir aš esu arti.
Pirmą raidę pamainyk, 
Vietoj jos tu ,,b“ rašyk — 
Tai mane tu sužinosi, 
Kai nakčia miškan važiuosi. 
Užd. vert. 2 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI. 
Užd. nr. 113.

Stačiai: 1) sakalas, 2) ašis, 3) aras, 6) 
kėdė, 10) gira, 14) oda.

Gulsčiai: 4) ašara, 5) žilas, 6) kas, 7) 
šefas, 8) yda, 9) lig, 11) Neris, 12) Ona, 
13) Poa, 15) budėk!, 16) Ra, 17) du.

Užd. nr. 114.

Užd. nr. 115.

Ll 9
I12 36 13 15 5 16 |

11 18 14 10 17

28 33 34 27 4

40 ■ 35
Į 38 6 32 39 23 37 7

20 19 31 29 30
I21 3 22 8 25 | 24 |

2 26

Drugys, rugys.
Užd. nr. 116.

1213 1316 1147 1324

1349 1353] 1221 1077

1214 1113 1335 1338

1224 1218 1297 1261

Užd. nr. 117.
Grūdas, prūdas.
Kiti atsakė: lenta, Venta.

UŽ SPRENDIMUS GAVO 10 TAŠKŲ;
J. Antanas, O. Laimutė, M. Sukutas,

L. Žigaras, P. Rožaitis, O. Hakas, V. Jer- 
šovas, V. Žemaitis, A. Petrauskas, J. 
Merginis, B. Avižonytė, A. Puškonytė,
M. Mečinskas, St. Jameikis, B. Česonis, 
J. Būga, J. Stašionis, K. Kiaunis, J. Ke- 
meža, L. Musteikis, Petras N., M. Urbu- 
tis, A. Leipus, Ste-pilis, V. Pilipavičius, 
A. Stelmokas, R. Bagdžiūnas, J. Klimavi
čius, (M.), V. Stankūnas, J. Šereiva, L. 
EnikSs, K. Buišas, O. Hakas, A. Valiukas.

8 tašk.: K. Gumauskas, M. Kliūčius, 
A. Rimkus, J. Kmueliauskas, N. Kasnic- 
kas, B. Prokopčiukas, J. Vaitkevičius.

7 tašk.: K. Peteris, A. Jermalavičius, 
J. Gelčys, O. Grenertas, A. Rašytinis, O. 
Sokolikas, G. Kalkevičiūtė.

5 tašk.: A. Krirauskas.
4 tašk.: J. Stempožeckas, J. Petronis. 
Skirtas dovanas burtų keliu laimėjo: 

sk. unif. maršk. — J. Antanas, sk. puo
duką — A. Leipus, sireną — M. Mečins
kas, Baden Powell'io pav. — A. Jerma-

į musų skaitytojas 
ir skaitytojus!

„Skautų Aidas" visus metus tave lan
kė. Ir jau laikas susirūpinti, kad ir toliau 
taip pat lankytų —

todėl —
užsiprenumeruok „Skautų Aidą“ nau

jiems 1932 metams.
Prenumeratos kaina:

metams 6 litai, 
pusei metų 3 lit. 50 centų.

Be to, užsiprenumeravęs metams — 
galėsi dalyvauti „Skautų Aido" premijų 
paskirstyme. „Skautų Aidas" skiria:

mergaitėms — SIUVAMĄJĄ SINGE- 
RIO MAŠINĄ,

berniukams — a) GERĄ FOTO APA
RATĄ, b) PING-PONGO ĮRANKIUS, 
c) LANKĄ IR STRĖLES, d) BUMERAN
GĄ, visiems — ŠIMTĄ KNYGŲ.

Paskirstyme dalyvauja visi metiniai 
prenumeratoriai — vis vien, skautai-ės, 
ar ne — premijos paskirstomos burtais, 
skyrium mergaitėms ir berniukams.

Visi, kurie užsiprenumeruos „Skautų 
Aidą" metams ir iki š. m. gruodžio mėn. 
20 d. atsiųs administracijai pinigus, gaus 
nemokamą priedą „Skautų Aido" lei
džiamą skautų kalendorių — įdomų ir di
delį. Vėliau tą kalendorių galėsi tik nu
sipirkti. Tat nepraleisk progos!

PLATINTOJAMS PREMIJOS.
„Skautų Aidas" kviečia visus skautų- 

čių vienetus, skautus-es ir kitus į prenu
meratos rinkimo talką. Pasižymėjusiems 
talkininkams „Skautų Aidas“ skiria di
delių dovanų.

I. Platintojas (vienetas ar paskiras 
asmuo), surinkęs daugiausia metinių pre
numeratorių, bet nemažiau, kaip 50, gau
na brangią gatavą dvivietę gražią bai
darę, (Pastaba: tame konkurse dalyvau
jantieji negali dalyvauti kituose konkur
suose).

II. Kiekvienas platintojas, surinkęs 
25 metines prenumeratas, gauna nedidelį 
(6X9 cm.) filminį foto aparatą.

III. Skautų vienetas, surinkęs 25 me
tines prenumeratas, gali laimėti, burtų 
keliu — patogų, tvirtą skilties vežimėlį.

IV. Kiekviena skiltis (nemažiau 7 
skautų-čių), kurios visi skautai-ės prenu
meruoja „Skautų Aidą“ — gauna pre
miją — skilties vaistinėlę.

V. Surinkęs 5 metines prenumeratas, 
jei tos prenumeratos neįskaitytos į kitus 
konkursus—gali gauti nemokamai „Skau
tų Aidą" visiems metams.

Visų šių konkursų terminas baigiasi 
1932 m. kovo mėn. Konkurso reikalui 
(platintojams) dvi pusmetinės prenumera
tos skaitomos, kaip viena metinė.

Svarbu ir skubu! Pirmas platintojas, 
surinkęs TRIS metines prenumeratas ir 
atsiuntęs adm-cijai pinigus — gaus Conti- 
pen rašalo PLUNKSNAKOTĮ!

„SKAUTŲ AIDO“ REDAKCIJA IR 
ADMINISTRACIJA.

Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 2 nr. 
Telef. 40-71.

lavičius, sutartin. žem. ženki. — G. Kal
kevičiūtė ir J. Merginis.

Už šio „Sk. A." teisingai išspręstus 
uždavinius burtų keliu skiriamos šios do
vanos: skautiškas peiliukas, knyga „Ke
lias į laimę", sirena ir du p. Žmuidzina
vičiaus pav. „skautų stovykla“.

ATITAISYMAS.
Užd. nr. 116 atsiuntė J. Merginis, o ne 

Eitmanas, kaip buvo pažym. „Sk. A."
Užd. sprend. siųsti iki š. m. gruodžio 

mėn. 7 d.

„VILNIAUS" spaustuvė Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Telef. 776. Karo censflros leista.
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