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20 minučių ant demarklinijos. Laisvų ir pavergtųjų pasimatymas.

Pamarietis Lietuvos žemėje; mergytė,
Kas iš mūsų pasakys: „aš mačiau vi

są Lietuvą”? Manau, greičiausia tai ga
lėtų atsakyti mūsų drąsuoliai lakūnai. 
Jie gali pajusti ir pasigrožėti mūsų kal
nais, laukais, giriomis, ežerais... iš viršaus.

Jei būčiau vyras, bandyčiau laimės 
aviacijoje. Bet ir mes, žemės žmonės, ga
lim aplankyti Lietuvos šalis ir džiaugtis 
jos grožiu. Tik reikia turėti pasiryžimo, 
laiko ir truputį pinigų. Kai kada tokioms 
kelionėms nereikia didelio pasiruošimo, 
kaip kad atsitiko ir su manim rugsėjo 
mėn. 28 d.

Puiki diena, saulė šypsosi, šilta. Ei
damos su drauge kalbamės apie spalių 
9 d. Kalbėdamos skrendame mintimis Į 
Vilnijos kraštą. Einame susimąsčiusios ir 
praeivių nepastebėdamos, atrodytų lyg 
mes dvi visame mieste būtume.

Štai lyg tam tuščiam mieste pastebė
jom vieną žmogų, tai radiofone Vilniaus 
valandos vedėją.

Pasidžiaugę gražiomis rudens dieno- . _ , * -5/mis, paklausiau, kur galėti} mus nuvežti. 
Jis sako: „Rytoj važiuojam j Linkmenis, 
dar yra laisvų vietų”. Po trumpo laiko 
susitarta — važiuoju ir aš.

šeštadienis. 16 vai. išvažiuojam iš 
Kauno. Autobusas dulkes keldamas rieda 
pro Ukmergę, Uteną, Tauragnus.

Sutemo.
Ekskursijos vadovas aiškina gražias 

apylinkių vietas — čia didelis ežeras, ten, 
kairėje, toliau kitas gražus ežeras, dar to
liau gražūs pušynai: kalnai. Žiūrim pro 
autobuso langus ir vietoj žavingų ežerų 
matome tamsią, juodą naktį. Tik jaučia
me, kad važiuojame per kalnuotas vietas.

Štai ir Tauragnai, nuo kurių, sako, ne
toli ir Kirdeikiai — mūsų sustojimo vie
ta. Staiga pasukam į kairę ir Kirdeikiuose 
sustojame.

Kirdeikių klebonija.
Ant gonkų sutinka mus klebonas. Mes 

pajuntame didelį džiaugsmą, kad esam 
laukiami. Visus, virš 20 ekskursantų, pri
ėmė pas save.

Tik tie broliai ir sesės, kurie pažįsta 

atbėgusi pas savo motiną; būrelis laisvų i 
Kirdeikių kleboną, galės suprasti, kaip 
mums buvo gera jo globoje.

Sekmadienio rytas.
Mūsų energingas vadovas per 3 vai. 

aprodė Kirdeikių gražias apylinkes.
Laiveliais persikėlėme į kitą ežero pu

sę ir visi mes, sveikų širdžių žmonės, vir- 
tome drąsuoliais lakūnais. Pradėjome 
skraidyti po kalnų viršūnes, kurių čia 
tiek daug.

Čia piliakalnis, ten laužavietė. Taip 
visur gražu, kad pamačius tik tą gražumą 
bus galima suprasti.

Ūkininkų sodybos tvarkingos ir gra
žios. Ruduo.

Tušti laukai, atrodo lyg ūkininkai nie
ko nedirba, o tik ilsisi savo vasarnamiuo
se tarp žavingų ežerų ir gražių miškų.

Prieš pamaldas apžiūrėjom miestelį. 
Čia puiki pradž. mokykla, baigiami statyti 
liaudies namai.

Prie klebonijos didelis gėlynas, pro 
kurį eina takas tiesiai į bažnyčią, Visur 
tvarka, gražu, puošnu, tai vis rūpestis 
vietinio klebono.

Anksti rytą žmonės iš visų pusių 
pradėjo važiuoti ir pėsti rinktis į miestelį.

Šv. Mykolo atlaidai. Žmonių gana daug.
Bažnyčia tokia jauki, tvarkinga ir gra

ži. Žmonės švariai apsirėdę, geroje nuo
taikoje.

12 vai. 30 min. išvažiuojame į Linkme
nis. Ten taip pat šv. Mykolo atlaidai. Po 
kelių minučių kelionės išlipome Linkmenų 
miest. Bet šis miestelis daug kuo skiriasi 
nuo kitų. Pirmiausia metasi į akis: spyg
liuotos 'vielos tvora, vartai, prie jų lenkų 
sargybinio būdelė ir patys sargybiniai. 
Mat, per Linkmenų miest. eina demarkli- 
nija, skirianti Vilnijos kraštą nuo Laisvos 
Lietuvos.

Vadovų rūpesčiu gaunamas sutikimas 
iš mūsų pasienio apsaugos vadovybės ir 
mes prieiname prie vartų.

Iš bažnyčios, kuri randasi tam pačiam 
Linkmenų miestelyje, tik okupuotoje jos 
dalyje, išėjo daug žmonių. Pamatę mus 
džiaugsmingai sveikino, artėdami. Dau
gelis iš jų laukė savųjų iš laisvosios Lie-

• pavergtų lietuvių. „M. V." klišė,
tuvos, kad galėtų pasidžiaugti, pasikalbė
ti, vargais ir skausmais pasidalinti. Bet 
jų išsiilgusios sielos laisvės ir savųjų — 
atsimušė į lenkų sargybinių šaltus durtu
vus. Jie neleidžia prieiti prie vartų.

Viskas vyko iš tolo. Sveikinom vieni t 
antrus mojuodami rankomis. Kalbėjomės \ 
šaukdami balsiai, kad išgirstume per tą 
atstumą, kuris skyrė mus. Koks skaudus 
momentas, kad savi su savais negali pa
simatyti..., kad laisvi negali paguosti su
spaustųjų ir ištiesti jiems ranką su vilti
mi, kad anksčiau ar vėliau išvaduosime 
jus... Tą liūdną nuotaiką galės pajusti gal 
tik tas, kuris pamatys ir pergyvenu tokį 
pat įvykį. Ir taip stovėjo minia žmonių 
okupuotoje Lietuvoje už vartų, o .mes 
laisvi šioje pusėje.

Tik staiga išbėgo iš minios maža mer
gaitė. Ji tekina bėga pas mus į laisvą, ne
priklausomą Lietuvą. Pro vartus išlindusi 
puola į glėbį savo mamytės, kuri atva
žiavo iš Kauno kartu su mumis. Jos ’/2 
metų nesimatė. Ilgai susikabinę verkė.

Paklausus mums, kur ji atbėgo: 
Lietuvą, į Lietuvą”, — atsakė mūsų ma
žoji 4 metų „dukrelė”.

Pasirodo du lenkų pasienio policiniu- f 
kai. Jie ir kareiviai, saugodami ir neleis
dami mus sueiti su savaisiais, keistai jau
čiasi.

Po ilgoko laiko atėjęs lenkų sargybos 
viršininkas leido sueiti arčiau ir pasikal
bėti 20 minučių.

Mūsų tėveliai, broliai, sesutės į mūsų 
pusę, į laisvą Lietuvos žemelę, atbėgo. 
Ašaros, pasibučiavimai ir trumpos kal
bos... Laikas greit prabėgo. Spaudžia ran
kas vieni antriems su geriausiais linkėji
mais.

Akys blizga pasiryžimu ir viltimi vil
niečiams — būti laisviems, o mums pa
dėti jiems laisvę iškovoti!

Ypatingai atrodė viena motina: aukš-
■ ta, drąsi, su šypsena priėjo prie sūnaus. 

Vienas sūnus jos laisvoje Lietuvoje, o 
antras lenkų kalėjime. Ji pilna energijos, 
pasiryžimo ir vilties greitai būti laisva, 
kaip ir jos sūnus laisvoje Lietuvoje.
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Musų skautų vyčių
Ateinančių metų kovo m. sukaks ly

giai 10 metų, kaip Lietuvoje susikūrė pir
masis slkautų vyčių vienetas — prasidėjo 
skautų vyčių judėjimas. Ta proga pravar
tu padaryti mažutę sąžinės sąskaitą, kas 
šj dešimtmetį vyresniuosius skautus orga
nizuojant nuveikta, Ikaip tas reikalas at
rodo šiandien ir kaip mes jį tvarkysime 
ateityje.

Deja, turime prisipažinti, kad per pir
mąjį savo darbo dešimtmetį Lietuvos 
skautų vyčių judėjimas neatliko to svar
baus uždavinio, kuris jam buvo numaty
tas bendrojoj Lietuvos skautų judėjimo 
schemoje. Skautai vyčiai liko nereikš
minga ir negausia vyresniųjų skautų or
ganizacija, nepajėgusia atbaigti skautiš
kąjį jaunimo auklėjimą.

Per 15 Lietuvos skautų judėjimo me
tų praleidom pro savo rankas labai daug 
jaunimo.. Reta rasti Lietuvoje jaunesnį in
teligentą, Skurs ilgiau ar trumpiau nebūtų 
buvęs skautu. Tačiau šiandien jų charak
tery ir papročiuose nedaug kas skautiš
ko. Skautiškas auklėjimas nesukūrė iš jų 
atbaigto skauto tipo, o neskautiška ap
linka, kurion jie pateko pasitraukę iš 
skautų organizacijos, užtušavo ir tai, kas 
kruopščiu skautų vadų darbu buvo jų sie
loje įdiegta, gal, net per penkis, šešius 
metus. Skautų judėjimas tokiems buvo tik

„Motutės mielos, jūs puošiat mūsų gy
venimą ir teikiat mums jėgų kovoti dėl 
jūsų laisvės” — pagalvojau.

Atsisveikinam. Sušunkam vargstan
tiems broliams 3 kart griausmingą valio!

Nejučiomis iš visų mūsų krūtinių iš
siveržė daina: „Mūsų Vilnius buvo ir 
bus”.

Lenkų kareiviai atsisveikindami su mu
mis saliutavo.

Skautai vyčiai parade.

vaikystės dienų epizodas. Skautų princi
pai ir papročiai buvo jų principai ir pa
pročiai, kol jie buvo vaikai. Tai buvo vai
kų principai ir papročiai. Praėjo gražioji 
vaikystė. Iš vaikų išaugo vyrai. Ir štai jie 
atsisveikino su skautiškuoju judėjimu, ku
ris pas mus, Lietuvoje, nepajėgė dar su
imti į savo sistemą to, kas rūpi jaunuoliui. 
Mūsų skautiškasis judėjimas nespėjo idė
jos ir sistemos atžvilgiu augti ir bręsti 
drauge su augančiu ir bręstančiu skautu 
jaunuoliu. Jis atsiliko, likdamas vaikišku. 
Jaunuolio pasaulio jis neapėmė. Ir todėl 
negalime dar šiandien pasidžiaugti tokiais 
vaisiais, kokių iš skautiškojo judėjimo lau
kėme. Juk paėmę į dr-vę berniuką mes 
būdavome pasiryžę iš jo išugdyti tobulą 
žmogų, gerą pilietį. Jei mes savo tikslo 
būtume pasiekę, šiandien veik visų mūsų 
jaunųjų inteligentų valstybinis ir visuome
ninis darbas, o taip pat asmeniškas jų gy
venimas būtų paremtas skautų principais 
ir papročiais. Tuo tarpu, šiandien jie yra 
tik buvę skautai.

O galėtų būti kitaip. Šalia jaunesniųjų 
skautų ir skautų šakų mūsų sąjungoje ga
lėjo išbujoti stipri vyresniųjų skautų or
ganizacija. Ji turėtų tikslą baigti tą ugdy
mo darbą, kurį jaunesniųjų skautų orga
nizacija pradėjo, o skautų — įpusėjo. Tai 
jos pirmas tikslas. Antras — palaikyti 
skautišką nusistatymą ir nuotaiką tų sa-

Dar viena daina: „Broluži, reiks apsi
ginkluoti” ir važiuojam atgal. Autobusas 
sustoja vėl Kirdeikiuose.

Čia su šypsena pasitinka mus malonus 
klebonas. Jis vėl vaišingo šeimininko ro
lėje vaišina mus.

Mielai kalbasi su mūsų viešnia, atbė
gusia į Lietuvą, 4 metų „dukrele”.

Po didelių malonių ir liūdnų įspūdžių 
k’ebonas išlydi su gėlėmis ir geriausiais 

vo narių, kurie jau išėjo į platųjį valsty
binį ir visuomeninį darbą. Toji skautų vy
čių organizacija galėjo šiandien turėti ke
lis tūkstančius narių. Ir turėjo turėti.

Kokios gi priežastys, kad skautų vy
čių šaka mūsų sąjungoje iki šiol skursta?

Visų pirma tai pareina nuo mūsų skau
tininkų darbo pobūdžio. Skautininkams 
trūko vieno skautų principo: pradėtąjį 
darbą varyk iki galo. Tas principas liečia 
ir skautų auklėjimą. Ir jį reikėjo varyti 
iki galo. Permaža buvo susikaupimo vidu
je, permaža rimto, tylaus darbo būdui ir 
kūnui lavinti.

Toji priežastis — skautų vadų nesirū
pinimas varyti skautiškąjį auklėjimą iki 
galo, organizuojant skautus vyčius — yra 
svarbiausia. Kita priežastis, dėl kurios 
skautai vyčiai Lietuvoje nesudarė rimtos 
organizacijos, yra jų pačių blaškymasis, 
taikant užsieny gimusią idėją mūsų gy
venimo sąlygoms. Pirmieji Lietuvos skau
tai vyčiai (panevėžiečiai) studijavo ang
liškąjį ,,rovering‘ą’* ir be didelių pataisų 
mėgino jį gyvendinti mūsų sąlygose.

Vėliau, stipriau savo veikimu pasireiš
kę Kauno skautai vyčiai mėgino taisyti 
panevėžiškių klaidas. Mėginta duoti orga
nizacijai lietuvišką, tautišką ideologiją; 
tačiau straipsniuose ir viešose kalbose 
nuolat linksniuojami senovės Lietuvos 
kunigaikščių vardai faktiškai nepadarė 
organizaciją lietuviškesnę. Panevėžiečių 
būrelio globėjo Simano Daukanto idealų 
studijos, „darbo pelės" idealo taikymas 
sau, buvo ir nuoširdesnis ir konkretesnis.

Beieškodami organizacijai lietuviškų 
kelių, Kauno skautai vyčiai ėmė veikti 
daugiau improvizuodami, o mažiau atsi
žvelgdami į skautų vyčių darbo užsieni
nius pavyzdžius. Kol būreliai buvo tvirti 
ir veikė savarankiškai, Kauno skautai vy
čiai buvo pavyzdys visos Lietuvos skau
tams vyčiams. Bet už metų kitų būrelių 
rolė sumažėjo, imta veikti draugovėmis. 
Dabar Kauno skautai vyčiai mažai ski
riasi savo veikimu nuo šiaip skautų. Skau
tų vyčių idėja ir darbo metodai ryškiau 
įgyvendinti provincijoje, tkur vietos sąly
gos neleido susiburti į perdidelius viene
tus. Vertas dėmesio Telšių, Panevėžio ir 
kitų vietų skautų vyčių būrelių darbas.

Čia iškėlėm vieną kitą mūsų darbo 
klaidą. Jas reikia taisyti. Skautų vyčių 
organizacijai Lietuvoje turime geras sąly
gas ir daug medžiagos. Užpakaly mūsų 
dešimtstūkstantinė skautų brolija. Prie
šaky — buvusių skautų kelių tūkstančių 
būrys ir skautams palankus jaunimas. Re
forma būtina. Jos programa:

1. suorganizuoti veiklų vyr. sk. štabo 
skautų vyčių skyriaus štabelį;

2. peržiūrėti pasenusias programas, jas 
suaktualinti, padaryti jaunimui įdomias; 
išleisti vidaus tvarkos reguliaminą;

3. organizuoti sk. vyčių būrelius visose 
gimnazijose, specialiose ir aukštosiose 
mokyklose, miesto ir provincijos inteli
gentiškojo jaunimo tarpe ir visur kitur, 
kur tik bus galima.

Taigi, sukruskim e!
Sktn. A. Jurgutis.
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Greičiau, greičiau i
Žmogaus gyvenimas tapo visai 

mechaniškas; mes gyvenime nuo
lat laikydami laikrodį rankoje. Se
nieji nekreipdavo dėmesio į valan
dos ketvirčius ir visai nežinojo se
kundės šimtosios dalies.

Tiesa, moderniškas gyvenimas 
yra perdaug sumechanintas, su
greitintas, sumaterialintas... Auto
mobilis, lėktuvas, radio, viskas 
vyksta po greičio ženklu. Greit 
važiuoti, greit gaminti, greit turtė
ti, greit užmiršti!...

Malcolm CampbeU'io mašina, 
kuri padaro 400 kilometrų į valan
dą, mašina, kurios ratai padaro 
2000 apsisukimų į sekundę taip, 
kad kiekvienas rato taškas susidu
ria su žeme 33 sykius per sekun
dę: — tai puikus simbolis!

Bet nejaugi tai tikra pažanga?

1869 m. vyro kostiumas, prade
dant vilnų kirpimu, baigiant gata
vų rūbų atidavimu pirkėjui, gale-

Sudiev.. tėviške..
Jau sudiev tau, tėviškėle, 
Žalumoj paskendus.
Paskutinį rytą kėliau, 
Aidi kitas gandas.

Ilgas vieškelis tarp liepų
Kitą buria dalią.
Nors graudu namus paliekant, 
Kitos godos želia.

Ak, tu tėviške, tu miela, 
Žaliarūbės lankos!
Čia kas vakars gaudžia liepos, 
Svyra beržų rankos.

Kiekvieną vakarą po pievas 
Braido jaunos dainos;
Senas ąžuolas ant kiemo 
Jaunu atsimaino ...

Čia griežlės balsai rugiuose
Ir rasa paprūdėm;
Čia jauna širdis žaliuoja, 
Tautai meilę ugdo.

Baltas beržas vienmarškinis 
Šakomis nusvyra, 
Ūžia daubos nusiminę, 
Linksta žalsvos girios.

As, kaip jovaras, išplėštas
Iš žalių palaukių,
Einu kitą dirvą plėšti — 
Kitas darbas laukia.

Juozas Gražulis. 

jo būti pagamintas per 6 vai. 28 
minutes. 1934 m, viską tai galima 
baigti per 3 vai.: per šį laiką vilna 
bus nukirpta, išplauta, nudažyta, 
išausta medžiaga, sukarpyta, su
siūta, duota krautuvėm

Taip pat ir pardavimas yra grei
tinamas. Norima greit parduoti ir 
daug parduoti. Taip, šie kostiumai 
taip greit gaminami yra pigiai ga
minami ir jų gaminama daug, kar
tais gi pagaminama perdaug ir nė
ra kur parduoti. Krizė.

Kada greit gaminami abiturijen- 
tai, manote tai naudinga? Dabar 
reik būti abiturijentu turint 15 me
tų ir filosofijos daktaru turint 17, 
kitaip kiti jus pralenks. Visi sku
ba, paima tik iš viršaus, neįsigilina, 
nesuvirškina.

įeikit į dirbtuvę, į banką, į įstai
gą, vis daugiau ir daugiau mašinų: 
rašyti, skaičiuoti, dažyti, išsiuvinė
ti, dainuoti... Žmonės tik „mašinis
tai“, tik mašinų reguliuotojai.

Norit dar žmoniškos vertės su
mažėjimo pavyzdžių? Pagalvokit 
apie kino ir radio pažangą. Mažiau 
skaitom, daugiau klausom radio. 
Jūsų vaikai neskaitys — jie tik 
klausysis. Panašiai ir su kinu. Vis 
mažiau galvojama — žiūrim ir 
klausom. Su laiku, tur būt, ir ne
žiūrėsime, mums pakaks matyti; ir 
neklausysime, pasitenkinsim girdė
dami; tai reikalauja mažiau pastan
gų, mažesnio dėmesio įtempimo. 
Taip, bet tada... nelavinsime savo 
proto.

Prancūzų rašytojas Duhamel ra
šo: „Parodykit man nors vieną 
žmogų, kuris per radio ar per kiną 
ką nors pramoko, išlavino savo 
protą, įgijo pagrindinių rimtų žinių, 
padidino savo galią? Pasakysite aš 
perdedu? Taip, tikrai aš perdedu, 
nes aš pats šį tą kine esu pramo
kęs, būtent: saugotis kino“.

Ar tikrai iš kino ir radio pažan
gos žmonijai yra naudos? Gal grei
čiau pavojus ...

Koks gi galėtų būti vaistas? 
Stabdyti, eiti lėčiau, įsigilinti...

Bet kada? Gyvenimas juk neina, 
jis bėga.

Bet kaip? Yra gamtos įstatymų, 
kurie sustabdo ekonomišką greitį, 
kartais net jį sustabdo visiškai — 
krizė. Bet kaip sulaikyti kultūrinį 
greitį? Kas mums duoda progre
suoti? „Garbingi yra tik tie, kurie 
eina lėtai... Reikia neturėti jokio 
darbo, kad sugebėjus pagalvoti 
teisingai ir tiesiai“, sako prancū
zų poetas Paul Valėry. Jis kiek 
čia perdeda, bet...

Argi kas draudžia sumažinti rit
mą. Juk galima važinėti automo
biliu ir mėgti pasivaikščioti, gali
ma rašyti Remingtono rašomąja 
mašinėle ir plunksna. Bet juk ne
galima uždrausti garvežį, dinamo 
mašiną ir jų vieton imti arklių ve
žimą. Ar ne greitis mums leidžia 
įvertinti ėjimo lėtai malonumą. 
Pavažiavus automobiliu 120 kilo
metrų į valandą greičiu ar nemalo
nu paskui pamažu eiti miško ta
keliu? Aukščiau cituotas Duhamel 
pasakė: „Norint su malonumu eiti 
lėtai, reikia mokėti važiuoti labai 
greit“. Deja, jis pats tuoj pridūrė; 
„Bet, kas gali važiuoti labai greit, 
niekad nenori eiti lėtai“. Tai ir 
yra greičio vergystė.

Būkim atsargesni, pramokim ly
ginti, skirstyti... Tegu mūsų atei
ties gyvenimo formulė būna: „No
rint su malonumu eiti greit, reik 
mokėti eiti iš lėto“. Bet aš neslėp
siu, kad galima šią formulę ypač 
lietuviams baigti: „Bet kas eina 
iš lėto... labai dažnai nenori visai 
skubėti“. Ir jis atsiliks.

Brangūs Latvijos Broliai, 
Rygos Lietuvių skautės-ai, 
AČIŪ JUMS.

Sirgdamas Rygos Miesto Ligoninėje 
nuo VII.23 ligi IX.28 d. patyriau Jūsų ne
nuilstamą pagalbą, paguodą.

Kasdieniai Jūsų atsilankymai, nors ir 
pro užpintus geležiniais grotais langus, ar 
per ligoninės tarnautojas, man dešimte
riopai trumpino ir lengvino ligą. Kasdien 
nauji lietuviški laikraščiai, citrinukės, pilni 
rūpesčio, užuojautos ir suraminimo laiš
kai paliko man neišdildomo įspūdžio. Iš
tisu tuodu mėnesiu ties manimi žydėjo pa
vasario lankų gėlės, kurios seną baraką 
paversdavo gėlėtomis pievomis.

Toje ligoje patirto Rygos lietuvių 
škautų-čių rūpestingumo nebepamiršiu.

Tad Rygos lietuvių skaučių Dr-vės 
Draugininkei Liucei Rudytei, jos dr-vės 
skautėms, kurios visu kuo man pagelbėjo 
sušunku širdingiausią ačiū, ačiū, ačiū.

Tegyvuoja Latvių lietuvių skautės-ai 
ilgiausius metusi

Mok. sk. J. D o v y d a i t i s.

B. Mantvila ir K. Dineika 
SKAUTIŠKI ŽAIDIMAI

120 psl.
Kaina 2 lit.
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Šį kartą vyrai ilgai negrįžo. Jau bu
vau bemanąs, kad jie kur kitur bus nu
ėję. Tik staiga išgirdau kalbant:

— Ar velnias čion atnešė tuos vai
kus, a? Ir kaip tik dabar, a?

— Ką gi padarysi, ponas Plutinske. 
Dabar jau vėlu.

— Gal jie 'koki šnipai, a? Gal polici
jos atsiųsti, a?

— Per žiopli. Čia kažkokį puspročiai. 
Rimtų ponų vaikai nesibasto po laukus, 
kaip čigoniukai.

— Kam dar jums, ponas Dulieba, rei
kėjo užsikabinti su tuo durnium, a? Kur 
jį dabar dėsim, a?

— 'Dar nė ‘pats nežinau. Per daug jau 
smalsus buvo. Dabar turim svarbesnių 
reikalų. Kai paimsime pinigus, galėsime 
spiauti į viską.

— Ar jau viskas sutvarkyta, a?
— Viskas. Su lenkais susitariau, lauks. 

Mūsiškius oolicininkus nusaugosime. Da
bar einame gulti.

Ir juodu išsiskyrė. Plutinskas nuėjo į 
pirkią. Dulieba — į kluoną.

Aš dar kiek palaukiau. Paskui persi- 
ritau per tvorą ir nuslinkau pas rūsius. 
Antanas mane pamatė ir tuoj pažino.

— Einam pas skiltininką, — tariau 
jam — Pranešime, ką matėme.

Kurį laiką mudu ėjome slapstydamie
si. Paskui jau žengėme laisvai.

— Ką tu matei? — paklausiau An
taną.

— Ilgą laiką nieko. Paskui atvažiavo 
į kiemą vežimas.

— Pranas iš Alytaus grįžo, — paaiš
kinau aš.

— Tada atsidarė kluono durys. Iš jų 
išėjo du vyrai. Jie atnešė į rūsį kažkokias 
keturias dėžes. Dvi didesnes ir dvi ma
žas. Paskui vienas vyras įšoko į rūsį. Ant
ras jam padavė dėžes. Rūsvie jis užtruko 
gana ilgai. Paskui vėl iššoko iš rūsio ir 

-abudu nuėjo. Ką gi tu matei?
— Tą patį ir aš. Ar nežinai, kas tose 

dėžėse?
— Nežinau. Tik vienas vyras prašė la

bai atsargiai jas dėti.

Maloniai, pigiai ir linksmai 
laiką praleisti galima 

tik kavinėj

„ALDONA“ 
Kaunas, Laisvės alėja 41 nr. 
Kiekvieną dieną nuo 17—20 
vai. ir nuo 21—1 vai. nakties 
muzika ir šokiai. | Kavinėj 
kainos kuo žemiausios.

PENKIOLIKTAS SKYRIUS.
Plutinsko rūsiai.

— Štai koki dalykai, — tarė Juozas, 
kai mudu su Antanu išpasakojome, ką bu
vome matę ir girdėję. — Tas Dulieba yra 
pagrobęs (Povilą? Tai jau per daug!

— Einame ir jį išvaduojame, — karš
čiavosi Mikas.

— Žinoma, eisim. Tik pirma turime ap
galvoti. Ką tu manai, Antanai? — pa
klausė skiltininkas.

— Einame pas Plutinską ir sakome, 
kad paleistų Povilą, — atrėžė tas.

— O jis parodys mums vartus ir rik
tels: „Kad čia tavo nė kojos daugiau ne
būtų, a!" — pridėjau aš,

— Tada einam į kluoną ir prispiriam 
Duliebą, — kalbėjo Vytas.

— Aš manyčiau, kad pirma reikia ap
žiūrėti rūsius. Jei ten rastume Povilą, ne
reiktų nei Plutinsko, nei Duliebos, — ta
riau aš.

— Gal taip ir bus geriausia, — gal
vojo skiltininkas. — Bet turime skubėti. 
Vasaros naktis trumpa. Greit bus šviesu. 
Sukils žmonės.

Iš tikro, jau rytų pusėje buvo žymiai 
šviesiau. Pradėjo kilti, kaip visada prieš 
saulėtekį, lengvas vėjelis. Padangėje jau 
čyravo vyturėliai. Viena po kitos nyko 
žvaigždės.

— Į rūsius eina Antanas ir Jonas. Mi
kas stebės apylinkę. Vytas žiūrės, ar kas 
neateina iš kiemo. Kazys ir Kostas nueis 
netoli rūsių. Jeigu reiktų, pasišauksite 
juos, — tarė man su Antanu. — Vyturėlio 
balsas — bus ženklas. Supratote?

— Taip! — visi atsakėme.
— Tai į darbą! Aš pats irgi būsiu ne

toli. Dieve jums padėk!
Praėjo ne daugiau, kaip penkios minu

tės, ir mudu su Antanu buvome pas rū
sius. Jau buvo gana šviesu. Aš norėjau iš 
pėdsakų pažinti, į kurį rūsį vaikščiojo Du
lieba. Bet dar nebuvo galima įžiūrėti. An
tanas sumanė pasišviesti kišenine lempu
te. Bet ir tai nepadėjo. Aplinkui gilus 
smėlis. Visur pilna pėdų. Plačiai šviesti 
pavojinga. Dėl to metėme ieškoję pėdų ir 
nutarėme apžiūrėti visus iš eilės rūsius. 
Jų buvo trys netoli vienas kito ir vienas 
atokiau.

Priėjome prie kraštinio. Tai buvo pa
prastas bulvių rūsys. Žemėje iškasta gili 
duobė, užgrįsta pagaliais, šiaudais ir ap
kasta žemėmis. Vienam šone buvo matyt 
gryni grįstai.

Mudu su Antanu pakėlėme keletą pa
galių ir, pasilenkę ant atsiradusios sky
lės, kišenine lempute apšvietėme vidurį 
rūsio. Jis buvo visai tuščias. Ant jo dug
no matėme tik palaidų žemių ir šiaud
galių.

— Čia nieko nerasime, — tarė Anta
nas. — Žiūrėsime į kitus.

Lygiai toks pat buvo ir antras, ir tre
čias rūsys. Pagaliau mudu priėjome prie 
paskutinio. Jis buvo ne tik grįstais už
dengtas, bet ir smėliu užkastas. Vienam 
šone smėlio buvo mažiau. Matyt, pro čia 
buvo į jį einama. Mes tuoj puolėme ir nu- 

žėrėme tą smėlį. Pamatėme šiaudus, po 
jais — grįstus. Dar kiek pakapstę, atver
tėme šiaudus, praskėtėme pagalius ir žiū 
rėjome į vidų.

Ir jis buvo tuščias. Tik ant dugno bu 
vo dar bulvių. Daugiau nieko.

— Kur gi Povilas? — tarė Antanas.
— Kur gi dėžės? — klausiau aš. -- 

Abudu matėme, kaip jas nešė, o dabar 
nėra. Palauk, dar kartą turime peržiū
rėti. Padidiname skylę, aš lipsiu į rūsį. 
Gal ką rasiu.

Pakėlėme dar keletą pagalių, ir aš bu
vau rūsyje. Šviečiau lempute jo dugną, 
sienas, bet nieko įtartino nemačiau. Bul
vių likę tik vienam šone. Apšviečiau jas, 
paskui tuščią dugną.

— Duliebos pėda! Visai aiški. Tikriau
siai Duliebos pėda. Čia turėjo būti ir dė 
žės. Bet kur jos?

Trepterėjau vienoj vietoj, kitoj. Nie
ko. Pažėriau į šoną bulves. Dar kartą 
trepterėjau.

Dunda! Kažkas čia po žemėmis yra.
— Lipk lauk. Kieme pavojus! — su

šnibždėjo Antanas.
— Aš kažką radau!
— Pasakysi skiltininkui. Dabar turime 

pasitraukti. Jau visai šviesu.
— Duok man ranką!
Įsikabinau į Antano ranką ir iššokau 

iš rūsio. Tuojau sutaisėme grįstus, šiau
dus, užžėrėme smėlį.

Vos tik spėjome užlįsti už rūsių, kaip 
iš kiemo išėjo Plutinskas. Jis vedėsi ark
lius į lauką. Palaukėme, kol jis nuėjo to
liau, ir movėme į krūmus.

Juozą su kitais^ skautais jau radome 
paplentėje. Tuoj viską jam papasakojo
me. Jis valandėlę pagalvojo. Paskui tarė:

— Liko mums tik vienas kelias. Tu
rėsime eiti pas Plutinską ir griežtai pa
reikalauti, kad paleistų Povilą. Jeigu ne
norės, kreipsimės į policiją. Dabar eikite 
pusryčių. Mikas ir Vytas pasiliks čia, ir 
žiūrės, ar neįvyks kas naujo. Aš pats ei
siu pasikalbėti su policijos baro viršinin
ku. Pavalgę būkite stovykloje.

Dar niekad nevalgėme tokių liūdnų 
pusryčių. Visą naktį prasibastėme ir nie
ko nelaimėjome. Povilo ne tik nerado
me, bet net nežinojome, nei kur jo ieš
koti.

Patys buvome nuvargę. Nesinorėjo nė 
kalbėti. Akys visų lipte lipo. Kol Zigmas 
su Arnu išvirė arbatą, kiti spėjo ir už
migti.

Bet šiltas gėrimas vėl mus atgaivino. 
Valgėme labai gardžiai. Pavalgę nuėjome 
prigulti.
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MŪSŲ 5EINQS NRUJIEN

SUSIRAŠINĖSIME SU VISU 
PASAULIU.

Pr. Sk. Aido nr. buvo rašyta 
apie dr. Sven V. Knudseno or
ganizuojamą tarpt, jaunimo su
sirašinėjimą.

Į paraginimą atsiliepia ne
maža skautų-čių.

Vyr. sk. štabas kreipėsi į 
Švietimo Ministeriją, prašyda
mas pritarti, kad ne tik skau- 
ati-ės, bet ir visi moksleiviai 
galėtų šiame susirašinėjime da
lyvauti. Šv. Ministerija, savo 
raštu 19843 nr., labai maloniai 
pritarė šiam sumanymui ir pra
šė betarpiškai išsiuntinėti visų 
mokyklų (neaplenkiant meno, 
muzikos bei privatinių) direkto
riams atitinkamus vyr. sk. šta
bo raštus dėl šio susirašinėjimo.

Visi mokiniai galės savo kla
sėse įsirašyti dalyvaut tame di
džiuliame viso pasaulio jauni
mo susirašinėjime.

SEKASI KONKURSAI.
Šefo jubiliejaus garbei IX.9 

paskelbti konkursai visuose 
vienetuose vyksta nepaprastu 
pasisekimu. Reikia laukti, kad 
vienetų darbas pasieks aukš
čiausio laipsnio.

Sk. Aidas įves specialų sky
rių konkursų fronte, kuriame 
bus svarstomi įvairūs konkursų 
dalykai ir aprašomi darbai.

VIENETŲ ŽINIOS.
Lapkr. mėn. vyr. sk. štabas 

rinks įvairias vienetų žinias ir 
statistiką. Tam tikslui visiems 
vienetams bus išsiuntinėtos 
specialios anketos.

FOTO KONKURSAS 
PASIBAIGIA.

Sk. Aido šių metų foto kon
kursas, paskelbtas pavasarį,

P. Prezidento vardo šventėj Alytuj skautai pasirodė puikus raiteliai. Štai jie joja 
pro aukštųjų svečių estradą.

Pagėgių Duonelaičio vardo 
gimnazijoje jau iš seniau veikė 
skaučių Birutės draugovė, o šį 
pavasarį iš berniukų atskiros 
Žirgų skilties susidarė ir skautų 
Rambyno draugovė, iš 3 skilčių. 
Skautai Pagėgiuose, šiame Klai
pėdos krašto kampelyje, randa 
vis daugiau pritarimo iš visuo
menės ir paramos iš mokytojų

X.15 baigiasi. Ligi tos dienos 
bus susiųstos visos konkursui 
nuotraukos. Jau esą per 750 
nuotraukų, atsiųstų konkurso 
komisijai.

Premijos (aparatai) įstatyti 
vieno Kauno knygyno lange.

IR RADVILIŠKIS NESNAU
DŽIA.

Lig šiol Radviliškio Vytauto 
Didžiojo dr-vė buvo gerokai ap
snūdusi. Neseniai, Šiaulių r. tun
to tuntininkui sutikus, prie Vy
tauto Didžiojo dr-vės įsikūrė 
atskiras vyčių—kandidatų būre- 
l:s, kuris glaudž'ai bendradar

IŠ PAGĖGIŲ PADANGĖS.

tarpo. Pavasarį, Rambyno šven
tės proga, gimnazijos direktoriui 
p. Tonui remiant, skautai iš
leido gražius Rambyno vaizde
lius, kuriuos platino per Ram
byno šventę iš visų kraštų su
plaukusių Rambyno svečių tar
pe.

Iškilmingai buvo švenčiamas
Šefo, J. E. Respublikos Prezi

biauja su dr-ve. Tai yra lyg ir 
branduolys visų Radviliškio 
skautų.

Rugs. m. 8 d. Radvilišky įvy
ko egzaminai į pat. laipsnius; 
davė įžodį 5 nauji skautai. Rad
viliškis dalyvavo ir vėliavų pa
rade.

Šiluvos atlaidų metu trys R. 
skautai teikė nukentėjusiems 
sanitarinę pagelbą. Padėta 51 
žmogui. Sanitarams padėjo vie
tinis dr., p. Gaižauskas.

Sanitarus parėmė Rokiškio 
kun. Rankelė ir atsitiktinai ap
silankęs vyriausias skautininkas 
pulk. Šarauskas.

Daug gero padarė ir Šiluvos 

dento, jubiliejus. Prie gražiai iš
puošto mylimo Jubiliato portre
to iškilmingo minėjimo met- 
stovėjo skautų garbės sargyba. 
Po iškilmių abi draugovės buvo 
p. direktoriaus nufotografuotos.

Dabar pagėgiškiai visu atsidė
jimu ruošiasi garbingojo Šefo 
garbei vykstančiam konkursui.

pr. mok. mokytojas p. Rimkevi
čius, p. mok. Berzinienė ir valse, 
sekretor. p. Berzinas.

Visbudįs.

AMATŲ MOKYKLOS MOKI
NIŲ DR-VĖ ŠIAULIUOSE.
Iki šiol Šiaulių amatų m-los 

skautai buvo išsiskirstę įvairio
se draugovėse, bet daugiausia jų 
buvo III Kęstučio dr-vėje (3 
skiltys). Atsiskirti jau buvo pra
šoma seniai, bet tiktai dabar, 
tuntininkui leidus, ir gavus drau
gininku j. Įeit. Gaižutį, mūsų 
norai išsipildė.

Bal. m. 30 d. įvyko pirmoji 
šios draugovės sueiga, į įą- te^ 
kėši ateiti ir pasakė nuoširdžią
kalbą mokyklos direktorius p. 
Geležiūnas. Dar kalbėjo 
naujasis mūsų draugininkas ir 
mok. Bergas.

Naujai įsikūrusiai draugovei 
skautiško darbo perspektyvos 
geriausios. Draugovė per šiuos 
visos Lietuvos dr-vių konkursus, 
kad ir jauna, bet stengsis mūsų 
Šefo garbei, susitvarkyti kaip ir 
sena.

— Mokykloje susiorganizavo 
aviacijos mėgėjų būrelis, jam va
dovauja aviac. Įeit. H e i d r i - 
kis. O pirmininku yra baigęs 
Nidos sklandymo mokyklą C 
klasę skautas V. Šabanas. Būre
lis žada jau pradėti statyti 
sklandytuvą. Būrelio valdyba ir 
šiaip daugelis narių yra skautai.

P. Žol.
K. Dineika ir B. Mantvila 

ŽAISK
549 žaidimai visiems, 463 pslp.

Kaina 6,50 lt.
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OFICIALINE DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO 

ĮSAKYMAS Nr. 4.
Kaunas, 1934 m. spalių mėn. 3 d.'

§ I-
Vyriausiam skautų štabui nutarus, įsteigiama Kauno skautų 

ir skaučių tuntų rajono vadija.
§ 2.

Kauno tuntų rajono vadija:
a) rūpinasi Kauno tuntų bendradarbiavimu,
b) tų tuntų skautų ir skaučių veikimą remia moraliniai 

ir medžiaginiai,
c) tvarko tuntų pasirodymus ir reprezentaciją,
d) palaiko tuntų reikalais santykius su visuomenės bei 

valdžios įstaigomis ir
e) vykdo Vyriausio skautų štabo nurodymus.

§ 3.
Kauno tuntų rajono vadiją sudaro:

1. Vadas,
2. Vado padėjėjas,
3. Turto globėjas,
4. Kauno pilies skautų tunto tuntininkas,
5. Kauno skaučių tunto tuntinin'kė,
6. Kauno Aušros skautų tunto tuntininkas,
7. Šančių skautų tunto tuntininkas,
8. Kauno pilies skautų tunto rėmėjų atstovas,
9. Kauno skaučių tunto rėmėjų atstovas,

10. Kauno Aušros skautų tunto rėmėjų atstovas,
11. Šančių skautų tunto rėmėjų atstovas ir
12. Sekretorius.

§ 4-
Rajono vadas vadovauja vadijai ir tvarko vadijos narių darbą.
Rajono vadui padeda ir jį pavaduoja vado padėjėjas.

§ 5.
Rajono vadijos turto globėją pakviečia rajono vadija.
Vadijos sekretorių paskiria rajono vadas.
Tunto rėmėjų atstovą į rajono vadiją išrenka to tunto rė

mėjų skyrių valdybų narių susirinkimas. Susirinkimą šaukia 
tuntininkas. Jei tunte tėra vienas rėmėjų skyrius, tai tunto 
rėmėjų atstovu į vadiją įeina to skyriaus pirmininkas.

§ 6.
Vyriausiam skautininkui tarpininkaujant, Kauno tuntų ra

jono vadu paskirtu teisininką atsargos pulkininką Povilą B u d- 
r e v i č i ų ir vado padėjėju — skautininką gydytoją Juozą K a- 
zakevičių.

Vyr. sktn. dr. J. ALEKNA,
Šefo pavaduotojas.

Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, 
Vyriausias skautininkas.

AIDAS IŠ VAKARŲ ŽEMAI
TIJOS

— Vasarą gerai pailsėję, da
bar pasiryžome smarkiai dirbti. 
Nežiūrint to, kad abiejų dr-vių 

r vadovybės dar nesutvarkytos, 
>darbas eina visu smarkumu: ren
giame sueigas, didiname dr-vių 
narių skaičių ir t. t. Nenorime 
girtis, bet sakome: žemaičiai, 
pasiryžę dirbti ir laimėti, nenu
rims, kol pasieks užsibrėžtus 
tikslus. Taigi, kupini entuziaz 
mo, žengiame į naujus mokslo ir 
skautiško veikimo metus.

— Mes Jūros Dienoje. Nežiū
rint atostoginių nepatogumų, du 
vyresni Skuodo skautukai su 
organizavo 23-jų skautų čių eks
kursiją į Jūros Dieną Klaipėdo
je. Kelione visi labai patenkin 
ti, tuo labiau, kad ekskursijoje 
dalyvavo brangūs buvusieji va
dai: klier. vyr. skit. VI. Eremi
nas, psktn. P. Raudys ir kt.

— ... ir vėliavų parade. L. S.
S. Šefą pagerbti iš Skuodo vyko 
šeši atstovai. Did’tjį Vadą pager
bė ir Skuode pasilikę broliai-se- 
sės, bet apie tai juk parašys vie
na sesutė; taigi, šiuo tarpu už
teks. Šešėlio brolis.

EKSKURSIJA Į KURŠIŲ NE
RIJĄ.

Panevėžio I D. L. K. Kęstučio 
draugovės skautų grupė, vado
vaujama tos dr-vės sk. vyčių 
būrelio vado (psktn. K. Venslo- 
vo), surengė labai įdomią eks
kursiją rugp. 6—13 d. Ekskursija 
buvo šiuo maršrutu: Panevėžys 
— Klaipėda — Nida; Nida — 
Preila — Pervalka — Juodkran
tė — Smiltynė — Klaipėda — 
pėsčiomis. Apžiūrėta visa Klai
pėda, Kopgalis, Melnaragė ir 
t. t., ir, be to, dalyvauta Jūros 
Dienoje. Apskritai, ekskursija 
pavyko puikiausiai, ekskursantai 
pažino vietos gamtą, gyventojus 
(žvejus), žvejų darbą, gyvenimą, 
kultūrą ir t. t. Per keturias die
nas perėjo daugiau 100 klm., 
nors ekskursantų buvo 13—14 
metų amžiaus. Ne tik nei vie
nas nepavargęs, bet net paten
kinti buvo tokiu žygiu. Kelio
nėje buvo laikomąsi tam tikros 
tvarkos, kasdien rašomi dieno
raščiai ir pan. Ekskursantai 
ypač dėkingi Klaipėdos tunti
ninkui sktn. kap. Kukučiui, pa
dėjusiam patarimais ir parūpi
nusiam nakvynę bei maistą bū
nant Klaipėdoje. Pa.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJ-GOS VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSAKYMAS Nr. 21.

Kaunas, 1934 m. spalių mėn. 10 d.
§ L

„Laikinos taisyklės Lietuvos Skautų Sąjungos vienetams 
steigti ir registruoti“, paskelbtos 1931 m. gegužės mėn. 29 d., 
nuo š. m. spalių mėn. 10 d. panaikinamos.

§ ?■
Organizuoti koks skautų-čių vienetas galima tik gavus 

iš Skautų Sąjungos vadovybės leidimas.
Steigti vienetus (skiltis, būrelius, draugoves) leidimus duo

da tuntininkas to tunto, kurio ribose norima vienetas steigti.
§ 3.

Norintis vienetą steigti paduoda pareiškimą tuntininkui 
ir prideda:

a) savo autobiografiją,
b) norimo steigti vieneto bendrą darbo planą metams ir 

smulkų planą pusei metų;
c) vieneto steigimo mokesčio, jei steigia jaunesniųjų skau 

tų 'vienetą — 5 lit., jei kitą — 10 litų;
jei steigėjas yra neskautininkas, jis dar prideda;

d) viso savo skautiško veikimo aprašymą ir specialios stu
dijuotos literatūros sąrašą ir

e) nustatytos formos vieneto vado pasižadėjimą.
§ 4.

Tuntininkas gali duoti leidimą organizuoti draugovę asme
niui, kurs:

a) sudarė sąlygas, kad vienetas turės nuolatinį būklą ar 
kokią patalpą savo sueigoms, užsiėmimams bei posė
džiams,

b) patikimai įrodė, kad vienetas ligi įsiregistravimo turės 
įsigijęs pakankamai palapinių ir kitokio stovykloms ir 
lavinimui inventoriaus;

jei steigėjas yra ne skautininkas, jis dar:
c) turi būti nemažiau 20 metų amžiaus, jei jis nėra mo

kytojas;
d) turėti skautiško prityrimo ir išsilavinimo,
e) savo elgesiu, išsilavinimu ir kitomis būdo ypatybėmis 

tikti būti pavyzdingu skautų ar skaučių vieneto vadu.
§ 5.

Vienetui steigti leidimas duodamas vieniems metams.
Ligi leidimo galiojimui pasibaigus vieneto steigėjas per 

savo tuntininką prašo įsteigtąjį vienetą įregistruoti Vyriausiame 
Skautų Štabe, patvirtinti pasiūlomą vienetui vardą, numerį, 
devizą ir p. § g.

Ligi vienetas bus įregistruotas, steigėjas, gavęs leidimą, 
turi kas du mėnesiu duoti leidimą davusiam tuntininkui smulkią 
veikimo apyskaitą. § 7.

Jei steigėjas, organizuodamas vienetą, nesilaiko jam duotų 
įgaliojimų, prasižengia sąjungos tvarkai ar nepakankamai skau
tišku metodu veda vieneto kūrimosi darbą, savo duotąjį lei
dimą tuntininkas gali atšaukti.

Tokiu atveju vieneto turto ir skautų likimą išsprendžia 
tuntininkas pats ar gauna nurodymų iš Vyriausio Skautų Štabo.

§ 8-
Išduodamas vienetui steigti leidimą, tuntininkas turi tuoj 

Vyriausiam Skautų Štabui pristatyti išduodamo leidimo nuorašą.
Taip pat pristato atitinkamu, žinių Vyriausiam Skautų Šta

bui, jei savo išduotą vienetui steigti leidimą atšaukia.
§ 9-

Tuntininkaą, tarpininkaudamas įsteigtą vienetą Vyriau
siame Skautų Štabe įregistruoti, pristato:

1. vieneto vado pareiškimą apie vieneto suorganizavimą 
ir jo dabartinę sudėtį,

2. leidimą,
3. minėtus § 3 a, b, c ir e raštus,
4. steigėjo tuntininkui tiektas apyskaitas ir dvimėnesinius 

pranešimus,
5. skilčių knygutes,
6. raštu savo nuomonę apie vienetą ir rekomendaciją vie

netą įregistruoti.
§ 10.

Nustatyta tvarka suorganizuotas vienetas gali būti Vyriau
sio Skautų Štabo įregistruotas, jei turi:

a) tinkamą vadą ir jo padėjėją,
b) tinkamai veikiančias skiltis (būrelius),

’ c) (skautų ar skaučių) skiltininkus,. bent savaitę stovykla
vusius, įgijusius I patyrimo laipsnį ir bent po 2 spe
cialybes,

d) nuolatinį sueigoms, užsiėmimams bei posėdžiams būklą,
e) pakankamai palapinių ir kito stovykloms ir lavinimui 

inventoriaus.
Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS,

Vyriausias Skautininkas. ..... ,7'.
Vyr. sktn. ANT. SAULAITIS, 

Adjutantas.
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Žaidimo galia.
Skaute, tu grįžai iš stovyklų, kelionių 

ir besiilgėdamas tų gražiųjų dienų, jau 
spėjai pamilti kitą savo draugą — knygą. 
Bet argi tu jau visai nutolsi nuo tos nuo
taikos, kuria gyvenai vasarą? Argi ten
kinsiąs tik proto lavinimu? Ne. Tu visa
da palaikysi lygsvarą tarp dvasios ir kū
no. Juk, be anos vasariškos nuotaikos, 
greit perims nuobodumas, sustingimas ir 
nuovargis. Ir tas tau užmuš norą mokytis.

Skaute, prisimink kas tau suteikdavo 
energijos stovykloje, kas sužadindavo pa
siryžimą. Kas išaugino tavo raumenis, iš
lavino pojūčių organus, užgrūdino visą kū
ną. Kas priversdavo tave ne tik šypsotis, 
bet ir kvatotis. Kas paversdavo tave dai
nininku paukšteliu, gudriuoju lapinu, me
džiotoju, žvalgu ar dar kuo nors. Kas?

— Žaidimai, — prašnabždės tavo lūpos.
Taip. Tik žaidimai padarydavo tave 

kuo tik norėdavai. Ir tu jauteisi laimin
gas. Vakare, kada visi kiti mokiniai gal 
eidavo poilsiui paniurę, tu, skaute, bu
vai toks pat judrus ir linksmas, kaip ry
te. Rodos, tiek per dieną prisilakstęs, tu
rėtumei kartu su tyliąja sutema lysti pa- 
lapinėn poilsiui. Bet ne, tu dar kurdavai 
laužą. Tu nebuvai pavargęs. Vadinasi, 
žaidimai ne vargina, o gaivina. Ir tikiu, 
kad tai suprasdamas niekad žaidimų ne
užmirši.

Tik žaidimais atskiesdamas pamokas, 
gerai jas suprasi ir paruoši. Pavyzdžiui, 
jeigu tave kada nors apims nuovargis, 
blogos mintys ar nesveikas jausmingu
mas, nesileisk į svajones, bet mesk viską 
ir dumk laukan, į gryną orą, nors dvi, tris 
minutes pažaisti, pasimankštinti. Kartu su 
judesiais keletą kartų atsikvėpk pilna 
krūtine (per nosį) ir net susmukdamas, 
pritūpdamas iškvėpk. Ir tu grįši į kam
barį švariomis smegenim s ir noru vėl 
dirbti. Ir jausies daug laimingesnis, svei
kesnis ir mokslui geriau tinkąs.

Jei dar to maža, vėl eik laukan ir ko
kiais nors sporto įrankiais pavargink sa
vo raumenis, nes mokslas be paties noro 
vistie'k liks be rezultatų.

Toms mankštoms gali panaudoti mal
kų supiovimą ir suskaldymą. Tuo ir savo 
raumenis patenkinsi, ir laiko nesugaišimi, 

ir gerą darbelį padarysi. Gi jei tokių pro
gų nėra, rask kokį kitą žaidimą.

Žaidimai tavo nuovargį, lyg vėjelis ryt
mečio rūkus, išblaškys ir pakeis į gerą, 
sveiką nuotaiką. O ko gi mums, skautai, 
daugiau reikia, jei ne saulėtos nuotaikos. 
Argi ne nuotaika mūsų darbai pagrįsti. 
Tik žaidimų nuotaika mus suartina. Tik 
per žaidimus mes viens kitą pažįstame.

Kas gi kitas, jei ne dažni grupiniai žai
dimai mumyse išugdo draugiškumą bei 
solidarumą. Tik žaidimai slepia savy tą 
idėją. Žaidėjų tarpe susidaro viena nuo
taika, (įsigyvena viena mintis ir vienas pa
siryžimas. Žaidimai verčia suprasti ne tik 
save, bet ir savo draugus bei jų reikalus.

Žaidimai mums yra praktikos pamoka: 
čia mes gauname suprasti kolektyvinio 
darbo reikšmę bendrą tikslą siekti. Čia 
mes įvertiname kitų pagalbą bendram rei
kalui. Čia esame verčiami derinti savo jė
gas su draugų jėgomis, savo gabumus su 
kitų gabumais, savo projektus su kitų. 
Čia mes gauname patirti, kad gyvenimas 
ne visada ir ne visur teoriją patvirtina. 
Ir atvirkščiai. Bendrai žaidimuose labai 
daug patiriame ir pasimokome.

Žaidimai mus išmoko paklusti kitų, 
laikytis drausmės.

Žaidimai pataiso kūno laikyseną, lavi
na ir stiprina paskirus raumenis ir pada
ro visą kūną grakštų ir vikrų.

Bet kas žaisti? To jau mums neberei
kia klausti. Tiek turime praktiškų žaidi
mų, tiėk daug jų yra spausdinama „Sk. Ai
de" ir specialiuose leidiniuose: 1. K. Di
neikos ir B. Mantvilos Žaisk, 2. B. Mant- 
vilos ir K. Dineikos Skautiški žaidimai, 
3. J. M. ir L T. Skautų žaidimai.

O kiek yra tautiškų žaidimų! Kiekvie
nas lietuvis jų žino aibes. Pas skautus 
tautiniai žaidimai visur ir visada turi sto
vėti pirmoje eilėje. Šis brangus turtas turi 
būt mūsų saugomas ir atgaivinamas.

Skautams ne moksleiviams būtų ver
ta įdomautis protiniais žaidimais. Vienas 
gražus pavyzdėlis jų yra 1932 m. „Sk. Ai
do" 21 Nr.

Žaiskime ne tik sueigose, bet ir mo
kykloje protarpių metu ir namuose kiek
vienu laisvu laiku. Lai mūsų dvasia auga 
kartu su kūnu, neatsilikdami viens nuo 
intro.

Vyr. skiltn. St. J a m e i k i s.

Iš prabėgusios vasaros malonumų.

KARALIUS.

Žaidėjų skaičius: 5 — 20.
Žaidžiama visur, daugiausia lauke.
Žaidimas tinka berniukams ir mergai

tėms.
Įrankiai: guminis kamuolys.
Žaidimo eiga: Visi žaidėjai sustoja 

ratu. Vienas, vadinamas karaliumi, stoja 
rato vidurin ir meta, pasakęs kurio nors 
vardą, kamuolį į viršų. Pašauktasis turi 
kamuolį pagauti ir eiti į vidų — būti ka
raliumi. Jei nepagauna, išeina iš žaidimo. 
Laimi paskutinis likęs rate.

Žaidimas lavina vikrumą ir dėmesį.
Pastabos:
1. Kiekvienas žaidėjas pasirenka pa

skirų upių, gėlių ar medžių vardus.
2. Karalius kamuolį meta stovėdamas 

rate.
3. Kamuolys metamas abiem, dešine 

ar kaire, rankom.
Vyr. skilt. Ant. Umbrasas.

KAS PIRMAS PAKELS OBUOLĮ?

Šis žaidimas labai paprastas, bet įdomus ir naudingas. Lavina raumenis ir vikrumą.

TINKLAS.

Žaidėjų skaičius: neribotas.
Žaidimo vieta: didesnė salė, jei ne 

aikštė.
Du žaidėjai — žvejai. Visi kiti žuvys. 

Žvejai, susikabinę rankomis, bėga žuvų 
gaudyti. Pasiviję kokią žuvj, žvejai sten
giasi taip susikabinti rankomis, kad žuvis 
atsirastų tarp jų, vadinas, tinkle. Pagauta 
žuvis prisijungia prie žvejų. Tokiu būdu 
tinklas didėja po kiekvieno naujo pagavi
mo. Žaidimas baigiamas, kaip jau nėra 
daugiau žuvų.

Žuvys gali išlįsti iš tinklo po tinklą su
darančių žaidėjų rankomis, kol dar kraš
tutiniai tinklo žaidėjai nėra susikabinę 
laisvomis rankomis. Bet žuvys neturi tei
sės jėga plėšti tinklo.
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sutinka, LAK linkęs leisti išsimokėti netSKAUTO-ĖS IDEOLOGIJOS
PAGRINDAI.

Obalsis:
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Įstatai:
1. Skautas(ė) tiesus(i) ir laikosi savo žo

džio.
2. Skautas(ė) ištikimas(a) Dievui ir tė

vynei.
3. Skautas(ė) naudingas(a) ir padeda ar

timiesiems.
4. Skautas(ė) draugas(ė) savo artimui ir 

brolis(sesuo) kitam(ai) skautui(ei).
5. Skautas(ė) mandagus(i) ir ritieriškas 

(kukli).
6. Skautas(ė) gamtos draugas(ė).
7. Skautas(ė) paklusnus(i) savo tėvams ir 

vyresnybei.
8. Skautasfė) linksmas(a), susivaldo ir ne

nustoja vilties.
9. Skautasi(ė) taupus(i).

10. Skautas(ė) blaivus(i) ir skaistus(i) savo 
mintyse, žodžiuose ir veiksmuose.

Geležinis įstatas.
Skautas(ė) sąžiningai atlieka visas sa

vo pareigas.

Įžodis:
Brangindamas(a) savo garbę aš pasi

žadu visomis jėgomis tarnauti Dievui ir 
tėvynei, padėti artimui ir vykdyti skautų 
įstatus.

Skiltie
Kiekviena pažangesnė skiltis turi šio

kio tokio smulkaus inventoriaus ir lavini
mosi priemonių. Tam smulkiam invento
riui ir priemonėms x tvarkingai ir saugiai 
laikyti labai pravartu turėti savo skilties 
dėžutę. Skilties dėžutė susideda iš šių 
dalių: A pagrindinės dėžės, B mažosios 
dėžės ir C dangčio.

A. Didžioji dėžė. Ji turi 80 cm 
ilgio, 45 cm pločio ir 50 cm (be kojelių) 
aukščio. Iš šoninių lentų išplaunama abie
juose dėžės galuose po 2 rankenas (ilgio 
— 12 cm, aukščio — 4 cm, storio — len
tos storis). Kojelės susidaro iš šoninių ir 
galinių dėžės lentų susidūrimo. Kad jos 
būtų tvirtesnės, galima susidariusiuose iš 
vidaus pusės kampučiuose įklijuoti kala
dėles. Kojelės — 4 cm aukščio.

B. Mažoji dėžė. Ji tokio ilgumo 
ir tokio platumo, kad standžiai lįstų į di
džiąją dėžę; aukštis — 15 cm. Į didžiąją 
dėžę įleidžiama 10 cm. Kad giliau nelįstų, 
prie didžiosios dėžės šoninių rienų vidaus 
pusėje prikalamos lotelės. Mažosios dė-

DARIAUS-GIRĖNO BIUSTAI.

Tragiškai žuvusieji mūsų transatlanti
niai lakūnai S. Darius ir S. Girėnas nie- 
kumet neišdils mūsų atminty. Jų pasiry
žimas, jų didvyriškas žygis skatina ir ska
tins jaunimo būrius dirbti ir aukotis Tė
vynės garbei ir gerovei.

Kiekvienas primenąs Darių ir Girėną 
įvykis, kiekvienas susijęs su jų atminimu 
kūrinys visada buvo mūsų visuomenės se
kamas su didžiausiu susidomėjimu. Lietu
vos Aero Klubas jau ne vieną kartą tu
rėjo progos tuo įsitikinti.

LAK rūpinasi, kad mūsų didvyrių at
minimui sukurtieji meno kūriniai netaptų 
kieno nors asmeninės spekuliacijos objek
tu. Todėl, susitaręs su Dariaus ir Girėno 
giminėmis, ėmėsi pats kiek išgalėdamas 
leisti kai kuriuos vertingesnius kūrinius 
apie Darių ir Girėną.

Dabartiniu metu LAK yra išleidęs sau 
be jokio pelno, net su nuostoliu Dariaus- 
Girėno metalinius (iš „Hartblei") biustus, 
dailininko Pundžiaus darbo, kuriuos savo 
jėgomis atliedino Kaune.

Visų, norinčių įsigyti Dariaus-Girėno 
biustus, LAK patenkinti negalės, nes bius
tų išleistas labai ribotas kiekis. Norėda
mas pirmoje eilėje pasitarnauti daugiau 
susipratusiems piliečiams, ypač mūsų in
teligentijai, valdininkijai, LAK yra nusi
statęs Dariaus-Girėno biustus leisti pla
tinti net išsimokėtinai: vieno biusto 35 litų 
kainą, jei tarnautojo įstaigos viršininkas

s dėžė.
želės viršutinė dalis sudaro 5 cm aukščio 
kantus, ant kurių užvožiamas bendras 
dangtis. Maž. dėželės išsikišusiuose šoni
niuose kanteliuose padaromos skylės pra
kišti pirštams, kad būtų lengviau iškelti.

C. Dangtis. Ilgis ir plotis toks 
pat, kaip didž. dėžės. Aukštis — 9 cm. 
Dangčio šonai nuolaidūs.

Dėžės šonai ir dangtis galima papuošti 
ornamentais ir skilties ženklais.

Vartojimas. Į didžiąją dėžę de
dami didesnieji ir rečiau vartojamieji daik
tai: mazgams rišti virvės (kiek skiltyje 
skautų, tiek tų virvelių 0,5 cm diametro, 
1 m ilgio), vaistinėlė, signalizacijos gaire
lės, kirvukas, plaktukas, sviediniai, čyryla 
(lasso) ir t. t.

Mažojoje dėžėje: skautiškoji literatū
ra, skilties knygelė, žemėlapiai, kompa
sas, piešimo ir braižymo sąsiuviniai, pieš
tukai ir t. t.

Ši dėžutė pasinešiojama ten, kur da
romos skilties sueigos ir kur reikalingos 
sudėtos priemonės.

per septynius mėnesius.
Pats neturėdamas jokių materialinių 

sumetimų, LAK yra įsitikinęs, kad kiek
vienas Lietuvos pilietis stengsis įsigyti 
mūsų didvyrių biustus. Šis gražus meno 
kūrinys ne tik papuoš mūsų tautiečių kam
barius, bet padės labiau išpopuliarinti mū
sų didvyrių žygį, kuris Lietuvai atnešė 
tiek daug garbės.

PERKŪNIJA.
Perkūnijos metu žaibai padaro nema

ža žalos žmonėms. Kad apsaugoti nuo 
žaibų trobesius, yra statomi žaibolaidai 
(perkūnsargiai).

Tačiau perkūnijos lauke ar miške už
kluptas žmogus tampa visai bejėgis ir kad 
išsaugoti savo gyvybę turi tam tikro at
sargumo laikytis Tokiu atveju yra patar
tina:

1) Nesislėpti po atskirais lauke augan
čiais medžiais, bet atvirkščiai — jei ne
toli yra miškas — tai drąsiai žengti miš
ko gilumon.

2) Miške taip pat vengti atskirai sto
vinčių aukštesnių medžių, aikštelių ir 
vandenų.

3) Arti esantis vanduo, pavyzdžiui, d.- 
delė upė ar ežeras didina pavojų, nes 
judėdama perkūnija (audra) dažnai nau
dojasi esama upių ar ežerų daubose oro 
trauka.

4) Nestovėti arti telefono — telegra
fo stulpų, nes žaibo įtrenkimas ypatingai 
į neapsaugotus žaibo laidu stulpus yra 
pavojingas.

5) Jei reikia pasilikti lygiame lauke, 
tai reikia atminti, kad molėta žemė, smė
lis ar kalkės perkūnijos metu ne tiek pa
vojingi, kaip sakysime, juodžemis, ar ki
tas kuris žemės gruntas.

6) Namuose, kur nėra žaibolaidų, per
kūnijos metu reikia uždaryti duris, lan
gus ir kaminų angas, nes tuo pačiu gali
ma pašalinti oro traukas.

Bendrai, reikia atminti, kad perkūni
jos metu pavojus didėja:

1) Jei trobesis yra aukštoje vietoje, 
stovi atskirai nuo kitų trobesių, t. y., ran
dasi izoliuotoje padėty;

2) Jei ant stogų randasi aukšti daik
tai, pavyzdžiui, kartis vėliavoms paka
binti, vėjo rodyklės ir panašiai;

3) jei yra aukšti kaminai;
4) jei stogas yra labai status;
5) jei yra šuliniai pačiamę name arba 

visai arti jo;
6) jei šalia trobesio randasi laisvai ka

bančios grandinės ar vielos;
7) jei arti randasi seni, su išdžiūvu

siomis šakomis medžiai;
8) jei yra seni arba ne

tinkamai įrengti žaibolai
dai ir antenos.

Miestas paprastai su
daro gerai apsaugotą nuo 
perkūnijos zoną, todėl žai
bo įtrenkimai miestuose 
retai kada įvyksta.

Kalnuota apylinkė per
kūnijos metu yra sauges
nė, negu lyguma.

Vytautas Baltrūnas.
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Šio rr. kaina 20 et

SUK
GALVĄ

Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

Už šį konkursą skiriamos šios dova
nos: pašliūžos, pačiūžos, kuprinė, 
skautiškas peiliukas, penkios 1935 me
tams „Sk. A.“ prenumeratos, du 1934 me
tu „Sk. A.“ komplektai, dvi knygos „Kaip 
stovyklauti“, dvi knygos „Fotografuoti 
gali kiekvienas“, dvi knygos „Žaisk“ ir 
dvi knygos „Kaip išmokti pašliūžom šliū- 
žinėti.

KONKURSO UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 162.

H. iš Lauckaimio.
Rebusas.

Užd. vert. 3 taškais.
Užd. nr. 163.

V. Želnio.
1 2

1

n 4

r i i ■I3 1
■ihhhhhh

i* i i 1 HP 1

Šią figūrą supiaustykit į aštuonias ly
gias dalis.

Paskaitykit stačiai: 1) nelaimė, 2) amži
nas poilsio rūmas, 3) sodybos dalis, 4) pla
čiai išartas rėžys.

Gulsčiai: 1) dujos, 2) paukštis, 3) vyro 
vardas, 4) dokumentas, 5) paukštis.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 164.

Gella-Belos iš Kaišiadorio.
Anie ar prusi vorpsu teils 
Ar kitri piaksire 
Tirs ūsą r drisu n lik.

Paskaitykit iš šių raidžių bei žodžių 
žinomo poeto posakį.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 165.
Stipr. Liūto iš Šančių.

Paskaitykit gulsčiai: 1) gaida, 2) van
dens dalis, 3) moters vardas, 4) vyr. bal
sas, 5) vištydės dalis, 6) mažas žmogus, 7) 
laiko mato dalis, 8) skaičius, 9) yra (esam.
1. II asmuo). Iš vidurinių raidžių išeina gy
vulio vardas. Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 166.
Antanėlio iš Kauno.

(A—B) + (C—D)+(E—F) + (G—H)+(L—I) 
+ (K—M) + (N-O) + (P—R)=X

A — pavyzdingas jaunuolis, B — apa
vas, C — vaišės, D — ant vandens būva, 
E — ginklas, F — mūšis, G — vaišės, H 
— vežimo dalis, L — sprendžiamas daly
kas, I — neprisipažįsta, K — gėrimas, 
M — maistas, N — gėrimas, O — žuvis, 
P — negalima nupirkti, R — tepalas. 
X = muzikos instrumentas.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 167.

B. Garmaus iš Kauno.

Užd. vert. 2 taškais. 
Užd. nr. 168.

L. Žiugždos iš Kauno.
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Šachmatų valdovės ėjimu paskaitykit 

vieną patarlę. Nurodykite valdovės ėjimą. 
Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 169.
Anbo iš Kaišiadorio.

Iškirpę didžiąsias raides sudekit gy
vuliuko vardą.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 170.
V. Šatinsko iš Kauno.

Šarada.
Išlaidų dokumentui raidę brauk,
Rusijos upės vardą gauk.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 171.
V. Paliušio iš Kauno.

Šarada.
Europos miestui pradžią atimsi, 
Naminį gyvulį tuoj pamatysi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 172.
Vy-čio iš Kauno.

šarada.
Neprieteliui raidę brauksi,
Savo kūno dalį gausi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 173.
V. Šatinsko iš Kauno.

Šarada.
Mokslo šakai raidę kelsit —
Be to maisto neapseisit.
Bet raidelę jei pridėsit, 
Tai gėrimą jau turėsit. 
0 raidelę jei pakeisit — 
Gyvulius su juo šert eisit.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 174.
J. Antano iš Mažeikių.

šarada.
Namo daliai raidę jei išmest mąnysi, 
Blogą žmogų pamatysi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 175.
Lydžio iš Kauno.

Šarada.
Degamai medžiagai raidę mainysi, 
Apavą tuojau pamatysi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 176.
Miki-Mauso iš Kauno.

Šarada.
Valstybei vieną raidę pamainysi, 
Vyro vardą tuoj išgirsi.

Užd. vert. 1 tašku.

PRANEŠIMAI.

Visiems: neužmirškit, kad nuo 155 už
davinio prasidėjo naujas uždavinių spren
dimo konkursas. Sprendėjai, norį skirtas 
dovanas laimėti, turi pradėti užd. spręsti 
nuo minėto uždavinio. Uždavinių sprendi
mus siųskit iki kiekvieno mėnesio 25 die
nos. Užd. 156 nr. rebuse nereikalinga 
yra pirmoji raidė „V".

Slapyvardžių mėgėjams: pradedant 
naują konkursą pasirinkit gražius slapy
vardžius.

,.VILNIAUS” sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Tel. 776- J 59
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