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TĖVYNĖJE IR SVETUR

VISIEMS
AMERIKIETIS NORI KEISTI PAŠTO 

ŽENKLUS.

Redakcija gavo iš Amerikos laišką, ku
riame p. F. H. Marsh, iš vieno lietuvio 
gavęs Skautu Aido adresą, prašo pa
skelbti, kad jis norįs su Lietuvos skautais 
keistis pašto ženklais.

Už Siaurės ir Pietų Amerikos pašto 
ženklus nori išsikeisti kitų šalių vartotų 
sukaktuvinių oro pašto ir naujų laidų 
pašto ženklų.

Rašyti anglų kalba.
Mr. F. H. Marsh

154 Norman street 
Barberton Ohio

U. S. A.

NORI SUSIRAŠINĖTI.

Noriu susirašinėti su skiltininkais-ėmis 
apie skautišką veikimą ir su skautais foto 
mėgėjais keistis nuotraukomis.

Naumiestis,
Tauragės a.

skltn. Pr. Vilimas.

PADĖKA.
Svastikos kavalieriui pulk. Geniui, 

Mažosios Lietuvos Atgimimo patriarchui 
svastikos kavalieriui Martynui Jankui ir 
kap. Saunoriui, parėmusiems Tauragės 
r. tunto skautų-skaučių stovyklą,

Tauragės tuntas reiškia nuoširdžią pa
dėką.

VAITKUS ATLANTĄ NUGALĖJO.

Antras transatlantinis lietuvių skridi
mas, kurį organizavo Amerikos lietuviai, 
įvyko. Leitenantas Feliksas Vaitkus su 
Lituanica II Atlantą perskrido. Lituanica 
II Amerikoje pakilo IX.21 d. 11 v. 45 m. 
ir Airijoje nusileido IX.22 d.

Jis iš New Jorko per Atlantą, esant 
blogiausiam orui, per 22 vai. nuskrido ligi 
Airijos, kur dėl didelio nuovargio, blogo 
oro ir mažos benzino atsargos turėjo nusi
leisti. Leisdamasis lėktuvas nukentėjo: 
aplaužytas vienas sparnas, nulaužta va
žiuoklė, sulenktas vienas propelerio galas 
ir p. Lėktuvas reikalingas didesnio re
monto. Todėl mūsų drąsusis lakūnas juo 
iš Airijos į Lietuvą skristi negalės.

Kaunas, ir visa Lietuva, Vaitkaus lau
kė su didžiausiu dėmesiu. Jis ir dabar 
yra labai laukiamas. Ir tikimasi, kad mū
sų lietuvis didvyris greit bus savo tau
tiečių entuziastingai tėvynėje priimtas.

Mums, ’skautiškam jaunimui, ypatin
gai malonu, kad dar vienas lietuvis pa
darė didelės garbės vertą žygį. Todėl lei-

PATOBULLNTĄ 
II LAIDOS

Skilti es 
knygelę 
Įsigyja visi skiltininkai. 

Kaina 1 litas.

Kreipkitės 
Skautiškų reikm. 
Tiekimo Skyriun 

tenantas F. Vaitkus Lietuvoje bus ir 
mums brangus svečias.

ŽEMĖS ŪKIO PARODA KAUNE.
IX.21—27 d. d. Kaune įvyko smulkių 

žemės ūkio šakų paroda, kurioje buvo 
daug ir labai įdomių mūsų žemės ūkio 
kultūros eksponatų. Paroda buvo labai 
gausiai lankoma.

Šioje parodoje eksponatų gausiai iš
statė ir jaunimas. Tai Jaunųjų Ūkininkų 
Rateliai (JŪR). Šie kaimo jaunimo dar
bai iš tikro buvo labai įdomūs ir rodo, 
koks ten yra dirbamas didelis ir gražus 
darbas. JŪR darbų skyrius labai turtin 
gas ir buvo gausiai žiūrovų lankomas.

SPALIU M. 9 D.
Kasmet spalių m. 9 d. minime liūdnas 

Vilniaus okupacijos sukaktis. Tą dieną 
jaunimas turi progos konkrečiai darbu 
prisidėti: kiekvienas turi įsigyti Vilniaus 
Geležinio Fondo pasą ir įlipinti Vilniaus 
G. F. ženklų. Tai bus geras spalių m. 9 
dienos darbelis kiekvienam skautui-ei.

Jaučiu dar.

ŠIE KELIAUNINKAI NESKAUTAI!

Tarptautinis skautų biuras praneša, kad žemiau išvardinti 
asmens, kurie keliauja po Europą dėdamiesi skautais, iš tikrųjų 
nėra skautai, ir prašo neteikti jiems jokios pagalbos.

1. Jakob Kluth iš Luxemburg© valstybėlės. Jis turi gavęs iš 
vietinės skautų vadovybės rekomendacinį laišką, bet tas laiškas 
buvo išduotas jam per klaidą, todėl laikyti jį be vertės.

2. Anton Kubicek, čekoslovakas, keliauja po įvairius Euro
pos kraštus dėdamasis skautu. Jis dėvi uniformą, panašią į 
skautų, bet nėra čekoslovakų skautų sąjungos narys ir neturi 
jokių rekomendacinių raštų. Būdamas apsukrus sukčius yra ap
gavęs kai kurių kraštų skautus.

Jaučiu aš dar miško liūdną šlamėjimą, 
Dainos dar virpa ausyse aidais, 
Vaidenas dar naktys, pilnos kerėjimo — 
Sidabro naktys šešėliais melsvais.

Mėnuo ten spindulius, atmenu, derino 
Pakibęs virš eglės, kur pieno takai, 
Ir lijo į širdį ilgesio nerimas, 
Verkti norėjos. Bet ko —nežinai.

Jau skiltys miegojo. Virš pievų rasotų 
Pleveno migla, kaip šydas tankus, 
O mintys — klajūnės, žvaigždžių paviliotos, 
Skynė aukštybėse svajų žiedus.

Tai tokios ten naktys... O buvo ir dienos — 
Linksmos, saulėtos. Plaštakių pulkais 
Jos skrido į nebūtj. Kvepėjo ten šienas 
Ir juokės saulutė kaitriais spinduliais.

Bet dingo jau vasara jievų žydėjime, 
Prabėgo stovykla savo sapnais...
Vaidenas tik naktys, pilnos kerėjimo — 
Sidabro naktys šešėliais melsvais.

Gediminas Vaitiekaitis.
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Tokia antrašte yra pavadintas neseniai Pažan
gos bendrovės išleistos mūsų Prezidento ANTANO 
SMETONOS raštų knygos Pasakyta Parašyta vie
nas skyrius, specialiai liečiąs skautų judėjimą. Šioje 
knygoje sudėtos Prezidento kalbos, pasakytos įvai
riomis progomis 1927—1934 metų laikotarpyje. Ži
noma, čia yra sudėtos ne visos kalbos, kurias per tą 
laiką p. Prezidentas pasakė, bet tik tos, kurios bū
davo paskelbiamos spaudoje. Aiškumo bei stiliaus 
sumetimais kalbas, dabar išleistas viename rinkiny
je, pats autorius yra kiek pataisęs, išlyginęs. Taigi 
dabar turime gražų, didelį (turintį net 360 puslapių) 
naują Antano Smetonos kūrybos veikalą.

Anksčiau tos pačios bendrovės yra išleisti p. Pre
zidento raštų keturi tomai. Juose yra įvairūs, dau
giausia publicistiniai, autoriaus raštai, spausdinti 
laikraščiuose prieškariniais ir didžiojo karo laikais. 
Spausdinti tada, kada dar nebuvo Laisvos Lietuvos, 
kada dar lietuviai buvo vos pradėję galingesnį tau
tinį sąjūdį.

Tie 4 raštų tomai yra žymūs ano laikotarpio 
mūsų tautos gyvenimo liudytojai. Jie istorijos per
spektyvoje rodo gimstančią Šviesos ir Laisvės ga
dynę Lietuvai; rodo tą neramų ir siaubingą laiką,

kada tautos skurdas ir tamsa tąsėsi mir
ties konvulsijomis; kada prispausti, ne
laisvi ir išnaudojami lietuviai veržėsi į 
tautos rytojų, kurs turėsiąs būti giedres
nis, kurs atnešiąs laisvės, tiesos ir kultū
ros gadynę. Tuose raštuose, kartu, ryš
kiai spindi šviesus lietuvių tautos ateities 
nujautimas, kurio tiek daug tada galėjo 
išreikšti lietuvių veikėjas Vilniuje Anta
nas Smetona.

Pirmieji raštų tomai aiškiai parodo 
anų laikų Lietuvos gyvenimą, rūpesčius, 
siekimus. Nemaža dalis raštų šiandie ir 
yra kaip tik todėl įdomūs, kad jie gyvai 
parodo mūsų krašto būklę anuo laikotar
piu. Bet taip galima pasakyti tik apie 
kai kuriuos rašinius, apie dalį. O dauge
lis tų raštų straipsnių ir šiandie tebėra 
gyvai pritaikintini mūsų gyvenimo sąly
goms, mūsų laiko veikimui ir rūpesčiams. 
Nemaža jų dalis liks įtakingu žibintu dar 
ilgą laiką tolesniam mūsų visuomenės gy
venimui. Jie liks gyvi dėl savo idėjų aišku
mo, dėl to, kad liečia klausimus, kurie neiš
sisemia su kalendoriniu metų užsibaigimu.

Bet naujasis raštų rinkinys yra su-
brendęs ir knygos forma pasirodęs jau 
Laisvoje Lietuvoje, jau tada, kada veiki
mo horizontai yra labai dideli, kada ir tau
tos rūpesčiai yra taip pat dideli.

Naujoji knyga yra sukurta ne eilinio 
krašto piliečio, ne siauro profesinio darbi
ninko. Ją kūrė valstybės vyras, pats įžy
miausias, pats svarbiausias valstybėje 
žmogus — valstybės galva.

Ir dėl to ši knyga yra ypatingai svar
bi. Juo labiau svarbi, kad jos kūrėjas sa
vo asmenybe priklauso tai neskaitlingai 
kategorijai žmonių, kuriuos galėtumėm 
vadinti gilaus mąstymo žmonėmis ir tauti
nės kultūros ideologijos kūrėjais.

Knygoje surinktas kalbas Prezidentas 
yra pasakęs įvairiausiomis progomis, ir 

—— kaip tik tomis progomis, kada būdavo di
džiausias įvykio susikaupimas, kurio cen

tras atsiremdavo į Prezidento žodį. Taigi, veikalas 
liečia dabartinės Lietuvos reikalus, liečia dabartinį 
tautos gyvenimą, jos idėjas bei siekimus.

Kalbos palietė visus svarbiausius įvykius ir tie 
raštų straipsniai labai išsamiai, iš pačių pagrindų, 
visu platumu iškelia paliestą temą. Dėl didelės au
toriaus kompetencijos ir paliestų klausimų svarbu
mo, ši knyga tampa lyg valstybinės ir tautinės iš
minties vadovėliu visiems, kurie tautos reikalus nori 
vertinti iš pat pagrindų, kurie nori gero ir laimingo 
kraštui rytojaus.

Mums, skautams ir skautėms, ši knyga yra la
bai brangi dar ir dėl to, kad joje yra atskiras mūsų 
Šefo pasakytų skautų pasauliui kalbų rinkinys, su
dėtas atskirame knygos skyriuje. Brangi dėl to, kad 
tie Šefo žodžiai skautų reikalais yra giliai nuoširdūs, 
reikšmingi ir tikrai vertiną skautų judėjimo esmę.

Įdėtas specialus skautų reikalu skyrius tokiame 
svarbiame veikale turės didelės reikšmės visuomenės 
nuomonei apie skautybę.

Kaip minėta, skautų reikalu raštų skyrius pava
dintas Budėti, ir jame yra įdėta 10 Šefo pasakytų 
kalbų bei straipsnių. Dar vienas straipsnis yra ki
tame — Auklėti ir Auklėtis — skyriuje.
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Visa knyga gražiai dail. A. Varno 
puikiais piešiniais papuošta. Skyrius Bu
dėti taip pat išpuoštas tokiom pat stilin
gom, lietuviškom iliustracijom.

Visa knyga Pasakyta Parašyta yra 
tiek graži, tiek miela ir tiek svarbi, kad 
galima tikėtis ją rasti kiekvieno vado ir 
skauto brangiausiųjų knygų rinkinėlyje.

Mums ši knyga ne tik rūpi, kad ją ga
lėtų kiekvienas mūsų judėjimo narys įsi
gyti. Mums rūpi daug didesnis dalykas; 
dalykas, kuris liečia viso mūsų sąjūdžio
pašaukimą, visą darbo liniją.

Pasakyta Parašyta neužsivers ją smalsiai per- išėjusi, kad ji tarnautų tautos laimei, kad jos idėjos
skaičius, jos mintimis pasigėrėjus. Ši knyga yra butų gyvenime kūnijamos, kad tam dideliam tautos

darbui visi susitelktuinėm ir kurtumėm 
didingą savo tautos ateitį.

Netenka abejoti, kad bendrame visos 
tautos darbe skautai gali savo jaunystės 
entuziazmu, savo idealizmu, savo šauniom 
jėgom labai padidinti laimėjimų pasiseki
mą, labai pakelti siekimų tempą.

Todėl naujos mūsų Šefo ir Prezidento 
knygos pasirodymo proga ta prasme ten
ka skautams skautėms dar aiškesnis už
davinys mūsų tautos tarnyboje.

i /> irmiausia jaunimas, lavindamasis ir ruošdamasis gyveniman, turėtų naudotis visomis sąlygomis, kurių 

į duoda valdžia, visuomenė ir tėvai. Dabar jam geriau augti nekaip buvo prieš karą rusų valdžioje. Mūsų 

jaunieji turėtų jaustis lietuviai esą, turėtų pažinti ir atjausti savo krašto grožį. Graži jo gamta su savo 

paukščiais, žvėreliais, augalais. Visa tatai kartais nesigailint naikinama. Juonuomenė, ypač skautai, galėtų juos 

apsaugoti, juos pamilti. Svarbu, kad mūsų juonuomenė mokėtų gražiai elgtis. Nevalyvas žodis, piktas darbas, 
piktas elgimasis žemina kiekvieną žmogų, ypatingai jaunąją kartą. Kad ji atsikratytų ydų, paveldėtų iš prieš
karinio meto, kada neturėjome laisvės! Jaunuomenei reikia saugotis girtavimo, kortojimo ir kitų nedorų inpročių. 
Ji turi stiebtis in grožį, in skaistį, turi sekti geru vyresniųjų pavyzdžiu.

Moksleiviams reikia mokytis ir dorai auklėtis. Tai jiems svarbiausia. Juk ir tėvai, duodą lėšų mokslui, 
nori, kad jų vaikai veltui negaišintų laiko. Kai moksleiviai gerai mokosi, tai iš to bus naudos jiems patiems ir 

visam kraštui. Moksleiviai privalo savo tautą suprasti, dėl to privalo pažinti ir branginti kas savo — liaudies 

dainas, pasakas, priežodžius. Tai didis mūsų Tautos dvasinis turtas. Gimtosios kalbos turime gerai pramokti. 
Daug kas moka gražiai jausti, bet nemoka gražiai savo jausmo išreikšti. Tam geras kalbos mokėjimas yra didi 
priemonė. Čia daug padės dainos, pasakos, priežodžiai ir turtinga kaimo žmonių kalba. Gražus elgimasis... Tenka 

matyti, kaip kartais vienas kitas mokinys nemoka tinkamai elgtis: sudribęs, virtuodamas, neapsidorojęs vaikš
to, klausiamas stačiokiškai atsako. Čia dažniausiai ne bloga valia, o neišmanymas. Mokykla ir skautų organi
zacija turėtų išmokyti viso, ko negali duoti paprastasis žmonių tarpas.

A. SMETONA.

(Iš knygos Pasakyta Parašyta).
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Ot, kad stovyklavome!
(Biržų r. tunto stovyklą prisiminus).
Liepos 5 d., dažnai krapinant lietui, 

būrys Biržų, Pasvalio, Vabalninko, ir Ali
zavos skautų bei skaučių atvyko į Ža
deikių pušyną stovyklauti.

Tuoj gal kokio x/2 km. nuotoly išdygo 
du puikūs palapinių miestai — skautų ir 
skaučių.

Nors tas nelemtasis lietus, tarsi norė
damas išmėginti jaunų pasiryžėlių iš
tvermę, vis neužmiršdavo aplankyti mūsų, 
tačiau energingiems skautams tai vienas 
niekis. Netrukdė jis mums nei ištaigin
gai įsirengti, nei žavingai pasipuošti, ir 
stovykloj buvo jauku ir malonu.

Kiekvieną vakarą tamsų, šlamantį pu
šyną nušviesdavo auksinės laužo ki
birkštys, o prie jo sėdį skautai dainuo-

Tokius mokam stovykloje daryti tiltus.

davo skambančias dainas, vaidindavo, o 
atėję svečiai žiūrėdavo į tuos jaunuolius, 
į jų papročius, gražias tradicijas, ir ste
bėdavosi.

Stovyklą gausiai lankydavo svečiai, na, 
o kur svečiai lankosi, ten ir „tradicijos“ 
nenaujiena. Į stovyklą buvo atsilankęs ir 
sktn. dr. A. Juška.

Dažnas stovyklos „svečias“ lietus pra
dėjo mus po truputį apleisti, o jo vietą 

tuoj užėmė skaisčioji saulutė. Tik kartą 
ji šposą mums iškirto. Tą rytą valgėme 
pusryčius buterbrodus be sviesto. Virė
jos, paklaustos kur sviestas, atsakė, būk 
saulė jį „ištirpinusi“.

Stovyklos štabas buvo pradėjęs „boi
kotuoti“ popieriaus gaminimą, ir pakvie
timus rėmėjams į iškilmingą laužą rašė 
ant ąžuolo lapų. Gera jiems tai daryti va
sarą, bet ką jie darytų žiemą, kai reikėtų 
ant spyglių rašyti.

Liepos 13 d. iškilmingasis laužas. Į 
stovyklą atsilankė tuntininkas J. Vosy
lius, buvęs tunt. plkn. Itn. Michalauskas, 
sk. vyč. dr-vės dr-kas Lemberis, dr-as 
Mikelėnas, Pasvalio gimn. dir. Klusys ir 
daug Biržų ir Pasvalio skautų rėmėjų ir 
įžymių visuomenės veikėjų. Svečiai ap
žiūrėjo abi stovyklas ir drauge su skau
tais prie gražiai papuošto skautiško stalo 
pavakarieniavo. Po to dalyvavo vėliavos 
nuleidimo iškilmėse. Prie gražiai įrengto 
kryžiaus buvo atkalbėta stovyklos malda. 
— Marija, Marija — nuaidėjo per šilą 
giesmė, plaukianti iš jaunų krūtinių. Gie
dant tautos himną buvo nuleista mūsų 
trispalvė vėliava. Štai ir iškilmingasis lau
žas, kurį užkūrė tunt. J. Vosylius. Pušy
nas, š š š š š, Lietus, tišku tašku, tišku 
tašku, skauteliai ha, ha, ha!“

Malonų skautams žodį pasakė buvęs 
tunt. pulk. Itn. Michalauskas. Jis primi
nė, kad jam malonu buvo dirbti su skau
tais, kurie visuomet pasiryžę, pilni ener
gijos, ir palinkėjo, kad ir dabar, jam at
sisakius nuo tuntininko pareigų, skautai 
tobulėtų ir eitų savo pasirinktu keliu. 
Daug gražių minčių pareiškė ir skautus 
sveikino naujasis tunt. sk. vyt. J. Vo
sylius.

Būrelis skautų-čių iškilmingai pasiža
dėjo tarnauti Dievui, Tėvynei ir padėti 
artimui. Keliolika skautų, anksčiau išlai
kę atitinkamus egzaminus, buvo pa
skelbti įgiję aukštesnius patyr. laipsnius.

Šis dail. A. Varno piešinys paimtas iš mū
sų Šefo A. Smetonos paskutinės raštų 
knygos Pasakyta Parašyta skyriaus apie 

skautus.

Davusiems įžodį kaklaryšius užrišo nau
jasis tuntininkas. Po oficialiosios dalies, 
skautai palinksmino svečius savo origina
liais pasirodymais, kaip: „Stovykliški ML 
ki-Mausai“ — „Cipka-Dripka“, „Ubagai“ 
ir t. t. Laužas ėmė gęsti. Suskambėjo ra
mus „Ateina naktis“, ir laužas pasibaigė. 
Svečiai vyko į namus, o skautai sulindo 
į palapines saldžiam poilsiui...

Bematant prabėgo 10 dienų. Išnyko 
visos palapinės, viską sutvarkė, ir pušy
nas atrodė kaip pirmiau, tik laužavietėj, 
giliai užkastas, pasiliko stovyklos baigimo 
aktas. Sudie šlamantis pušyne, sudie 
liepsnojantis lauže, sudie stovykla, atsi
sveikino skautai ir apleido pušyną, pilni 
energijos ir pasiryžimo...

Skautai yra dėkingi stovyklos viršinin
kui sk. vyč. K. Linkevičiui, kuris taip 
sumaniai mokėjo vadovauti stovyklai.

Skiltn. Ig. Pranckūnas.

Iš miško, iš gamtos aplinkos iškylaudami atsiduriam ant tokio 
gražaus mūsų krašto tilto.

Prabėgo, prabėgo tos gražios stovyklos dienelės, kada kūrėm 
laužus ir žavingai stovyklavom.
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Visuomenės ūkio mokslo: skaniam: Ir skautėms
1. Ką rašė garsus keliautojas Coockas savo atsiminimuose! 2. Indėnų ūkis. 3. 
Puodas už laivą! 4. Karvė išgelbėjo padėti!.. 5. Žuvis, kuri kainavo pusę metro!..
6. Pragaras turguje. 7. Kada nukrito pfenigo kursas? 8. Vytauto Didžiojo muš

tiniai. 9. Anglų svaras kilęs iš senovės romėnų? 10. Iš kur atsirado doleris?

I.
1770 m. anglų kapitonas James Coockas, 

atvykęs į Australiją, norėjo su vie
tiniais gyventojais pasikeisti kai kuriais 
daiktais. Tačiau tai jam nepavyko. „Mes 
negalėjome su jais padaryti jokių mainų, 
—- rašė savo atsiminimuose Coockas >— 
Jie paimdavo mūsų siūlomus daiktus, bet 
kuomet mes pareikalaudavom už mainus 
jų vertybių, atrodė, kad jie mūsų daromų 
ženklų visai nesuprato“. Kitus keliauto
jus irgi ištikdavo panašūs nepasisekimai; 
taip pat ir kanibalai iš Borneo salos ne
suprasdavo, kad su jais norima mainikau- 
ti. Tokios atsilikusios, laukinės tautos ne
turi supratimo, kas tai yra mainai.

Jie tik žinodavo maino pirmatakūną: 
tai apiplėšimas, vartojant jėgą. Taip mai
nus suprato tautelės pietų jūrose iš senų 
laikų. Jų gyvenimo tikslas buvo gaudyti 
papūgas, jas kepti ir pamerkti rytojui j 
taukus. Tai pirmieji, priešistoriniai kon
servų fabrikai! Įsidėmėtina, kad austra- 
liečiai, norėdami užvalgyti papūgų, už
puola vargšus inzulanus ir pagrobia jų 
keptas papūgas!.. Tas tęsėsi iki tol, kol 
inzulanai neįsitaisė šaunamų ginklų, iš
moko gerai taikyti ir pasidarė pakanka
mai stiprūs pasipriešinti užpuolikams. In
zulanai, tarp kitko, australiečiams pagra
sino:

— Plėšikai jūs! Jeigu norite mūsų pa
pūgas valgyti, atlyginkit už tai kuo nors, 
bet nevogite!

Australiečiams neliko nieko kito da
ryti, kaip atnešti sekantį kartą inzula- 
nams mainais šiek tiek okros (geltonų) 
dažų ar ką nors panašaus. Vėliau okra 
pasidarė visai puiki priemonė mainytis 
paukščiais visoje Australijoje. Taip tai 
nuo plėšimų pereita prie mainų, kada 
silpnesnis sustiprėjo ir nesidavė grobia
mas.

Šalia grobimo yra dar viena anksty
vesnė mainų forma — dovanos. Visiems 
yra žinomas paprotys, kad atvykęs anais 
laikais koks keliautojas, ar pirklys, pas 
indėnų arba afrikiečių giminę, apdovano
davo jų vadą kokia nors dovana. Ir jeigu 
vadas nebuvo šykštus arba norėjo paro
dyti, jog atvykėlis yra malonus svečias, 
iš savo pusės taip pat liepdavo suteikti 
dovanų. Šis mandagumas pas nekurias 
laukines tautas neturėjo jokios reikšmės 
ir jie negalvojo ar atvykėlis galės jų do
vaną sau panaudoti, ar ne. Jausmas, kurį 
mes vadiname „vertybe“, buvo jiems dar 
nesuprantamas. Didysis Brazilijos 
tyrinėtojas Karlas von Šteinas pasakoja 
įvykį iš šio šimtmečio, kaip vienas indie- 
tis pasiūlė jam saują neprinokusių vaisių 
už didelį, brangų peilį, kuris jam patiko 
ir kurį norėjo išmainyti į beverčių vai
sių saują. Tik vėliau dovanotojai pradė
jo patys pasisakyti, kokią taip pat dovaną 
jie nori gauti. Iš to kilo galimybė, kaip tik
ruose mainuose, dvišalių dovanotojų pa

siūlą ir paklausą įvertinti. Dabar jau 
pradedamas suprasti žodis „vertybė“, bet 
apie pinigus dar neturima jokio pėdsako.

Tuo tarpu, pradedant plėšimu, toliau 
dovanų pasikeitimu, žmonijos istorija vys
tosi vis platyn. Šitam vystymuisi mes 
turime skirti tūkstančius metų; šimtme
čių nepakanka.

Vyrai ir moterys jau labai seniai bu
vo pasidalinę pareigomis ir darbu. Viskas 
priklausė nuo žmonių giminių įvairaus 
pašaukimo. Dažniausiai.vyrai eidavo me
džioti, o moterys apdirbdavo mažus lau
kus. Bet taip pat yra neteisybė, kad in- 
diečiai užsiima tiktai medžiokle. Kuo
met Kolumbas atrado Ameriką, in- 
diečiai jau buvo aukštai išvystę javų ūkį. 
Taip pat ir nuošalesnės indėnų giminės, 
kurios toliau į šiaurę gyveno, siųsdavo 
savo moteris rinkti vandens ryžių šaknis 
ir mauzanito krūmų vaisius, kad paskiau 
galėtų susimalti duonos. Savaime supran
tama, kad tos tautos nebuvo jau urviniai 
žmonės, kurie tyko bet ką užvalgyti alkio 
numarinimui. Šie indieeiai suprato įran
kių ir patogumų vertę ir mokėjo puikiai 
sau pasigaminti medžiagų rūbams, mo
kėjo deginti puodus, statė trobas, skap
tavo iš medžių laivelius, dirbo ietis ir 
lankus, su mažom išimtimis, mokėjo net 
alaus užsiraugti...

Vienos ar kitos giminės palinkimas, su
gebėjimai ir pažanga daug priklausė nuo 
vietos, kur tie žmonės gyveno. Taip, pa
vyzdžiui, kur buvo gero molio, ten mo
terys greičiau išgudrėjo dirbti gražesnius 
ir geresnius puodus; kur pripuolamai ras
ta geležies gysla, ten išsivystė kalvės ir 
geležies apdirbimas; miškingose upių ir 
ežerų pakrantėse žydėjo laivelių dirbimo 
menas. Kaimas, dažnai, pagamindavo pre
kių daugiau negu suvartodavo vietoje ir 
tada siųsdavo žmonos savo vyrus pas ki
tas gimines išmainyti jų puodus. Vyrai 
leisdavosi kelionėn per kalnus ir klonius, 
kol pagaliau pasiekdavo miškingus van
denis ir parodydavo savo puodus laivų 
statytojams. „Puodai mums bus labai 
naudingi, — kalbėdavo laivininkai, — pa
likite juos pas mus, o mes jums galime 
duoti kokį laivelį.“ — „Nieko nebus, —• 
atsakydavo puodžiai, — ką mes miške 
darysim su jūsų laiveliais? Geriau duo
tumėt kokį kastuvą ar žiedų puodams ap
dėti“.— „Taip, šitų dalykų mes negalime 
jums duoti“, — kalbėjo užsigavę laivinin
kai ir puodžiai, nieko nepešę, vėl turėda
vo grįžti Į savo kaimus. Mainai neįvyko.

Kuo tolyn, tuo buvo blogiau. Pirklių 
pradėdavo vis daugiau rinktis į turgavie
tes ir pareikalavimas darėsi labai įvairus. 
Reikiamą daiktą sunku buvo įsigyti ir 
mainai ėjo labai sunkiai.

PRIAUGANČIAI KARTAI BŪTINAI REIKIA PRIPRASTI TAUPYTI. PRI
PRATIMAS TAUPYTI NE TIK TEIGIAMAI ATSILIEPS TAUTOS BŪDUI, BET 
IR PAKELS GEROVĘ. v

Atėjo kartą stalius į turgų ir atsinešė 
stalą; jis norėjo išmainyti stalą į marški
nius ir ieškojo audėjo. Audėjas taip pat 
buvo turguje, bet stalą jis jau turėjo ir 
jam reikėjo gauti kur nors miltų savo al
kanus vaikus sriuba papenėti. Šiek tiek 
vėliau, žinoma, atėjo ir malūnininkas, at
sinešęs miltų maišą. Kadangi jį kankino 
troškulys, tai jis norėjo miltus išsikeisti 
į vyno statinaitę, kurią pamatė stovint 
pas vynininką. Bet vynininkas turėjo už
tenkamai miltų namuose ir jam buvo rei
kalingas stalas. Vargšas stalius, vienok, 
norėjo drobės marškiniams ir visai negal
vojo stalą keisti į vyno statinaitę.

Dabar buvo brangus kiekvienas geras 
patarimas. Kadangi tais laikais pinigų dar 
nebuvo ir* kiekvienas pirkimas bei par
davimas buvo atliekamas mainais, todėl 
ir stalius, audėjas, malūnininkas bei vy
nininkas vien tik nuo vargo atvykę į tur
gų ir nuliūdę turėtų traukti į namus, jeigu 
ne vienas ūkininkas, kuris apie pietus at
vyko į turgų ir atsivedė karvę. Ši karvė 
atnešė didelį išsigelbėjimą visiems!

H. NUO KARVĖS IKI PINIGŲ.

Mūsų tūkstančiametėj kelionėje po 
žmonijos istoriją galiausiai mes apsistojo
me priešistoriniam mainų turguje. Mes 
stebėjome, kaip keturi amatininkai nega
lėjo pasikeisti savo dirbiniais, nes jų rei
kalavimai neatitiko vienas kitą. Pagaliau 
atėjo ūkininkas ir atsivedė karvę. Jis už 
savo karvę norėjo įsigyti stalą ir nuėjęs 
pas stalių pasiūlė jam mainus.

— Na, gerai, — tarė stalius, kuris no
rėjo įsigyti marškiniams drobės, — duok 
man karvę, o pats imk stalą. Be to, jis dar 
galvojo: „Paimsiu kol kas karvę, kurią, 
ištikus vargui, galėsiu pasipiauti, o iki to 
laiko dar pieną sunaudot galiu! Tai bus 
vis geriau, kaip nieko. Tarp kitko dar 
paklausiu audėją, gal jam karvės reikia?“

Audėjas gi, ištikrųjų, galvojo taip: 
„Ko gi aš čia per dienas stovėsiu turgu
je ir lauksiu, kada ateis malūnininkas su 
miltais, už kuriuos .norės gauti drobės! 
Paimsiu geriau karvę ir pažiūrėsiu, gal 
ją iškeisiu pas malūnininką į miltus“.

Taip tai keliavo geroji karvė nuo vie
no pas kitą ir šiuo metu buvo lyg koks 
įrankis mainams varyti; trumpiau sakant, 
karvė buvo pinigai.

Ypač pas tautas, kurios vertėsi gyvu
lių auginimu, buvo įsigalėję galvijai, kaipo 
pinigai, kadangi tada kiekvienas turėjo 
pakankamai ganyklų didelėms kaimenėms 
išlaikyti. Čia paduodame patekusią mums 
Sudano negrų sąskaitą:

5 jaučiai = 1 vergas,
5 jaučiai — 1 šautuvas ir 2 maišeliai 

parako, 
5 jaučiai — 100 gabalų medžiagos.
Tačiau ilgainiui tas įprotys, kad gal

vijai būtų vartojami kaip pinigai (nevy
kę), nebuvo užsilikęs. Vis daugiau perei
nama nuo gyvulių auginimo, prie žemės 
ūkio: buvusios bekraštės ganyklos nuolat 
mažėjo. Kiekvienas, o ypač pirkliai, pra
dėjo kratytis jaučių (ar pan.), kaipo at
lyginimo priemonės.

224

6



Nuo karvės ligi pinigų. 
(Skaityk straipsnį).

Suomiški peiliai 
mosi) skaulonis

Geriausia prekė ir labai pigiom kainom. Skautiškų Reikme
nių Tiekimo Skyrius siūlo Jums kelių modelių originalius suo
miškus peilius:

Nr. 22 suomiškas peilis ......... Lt. 4,50
Nr. 27 „ „   Lt. 3.50
Nr. 27 „ „  Lt. 3.25
Nr. 26 „ „   Lt. 2.75
Nr. 8c „ ...................Lt. 1.25

Pasiskubinkite įsigyti!
Sk. R. Tiek. Skyrius. Kaunas, Neprikl. a 4. Telef. 40-71.

Pirkliai, dažnai, neturėdavo nei pievų 
ar dirbamų lauku todėl nuo galvijų buvo 
priversti atsisakyti, nes neturėjo galimy
bės juos visus po pastoge tinkamai sutal
pinti. Kitiems mokėti už daiktą galvijais 
neapsimokėjo. Kas, pav., norėjo įsigyti 
mažą puodą, tas nenorėjo už jį atiduoti 
visą karvę. Todėl pradėta ieškoti lanks
tesnių priemonių mainams, kad galėtų 
lengviau ir greičiau įvykdyti prekių pa
sikeitimą.

Tų galimybių buvo sugalvota įvairių- 
įvairiausių. Mainų priemonėmis buvo 
ginklai, papuošalai, perlai, vinys, vaisiai, 
kailiai ir net straigių kiautai, kaip tai 
pietų jūrose žinomi „kauri“ straigės. Su 
tom straigėm, berods, reikėjo būti atsar
giam! Aukščiau mes matėm, kad galvi
jų augintojas maždaug žinojo savo karvės 
verte ir ji buvo jam daug vertingesnė už 
puodą. Tuo tarpu pietų jūrose inzulanai, 
kurie vartojo mainams straigės, ilgą laiką 
neturėjo supratimo, kaip įkainuoti daik
to vertę. Straigės jiems daugiau buvo 
kaipo pagelbinė priemonė, pan. mūsų met
rui ar litrui. Daugelis tyrinėtojų taip pat 
yra pastebėję, kad pietų jūrų gyventojas 
pirkdamas žuvį, padėdavo tiek straigių, 
kiek ilgumo turėjo žuvis. Taigi galime 
sakyti, kad žuvis, maždaug, kaštavo pusę 
metro straigių. Jeigu kitą kartą toks pie
tietis pirkdavo statinę javų — taip pat 
užmokėdavo to pat didumo statine strai
gių. Ir jei jam reikėtų parduoti jautį, tai, 
turbūt, patruktų betempdamas kalną 

straigių, gautų už jautį! Šitų straigių ne
galime, vienok, dar laikyti mūsų laikų 
pinigais. Geriausiu atveju tai buvo tik pi
nigų proseneliai (prototipai).

Tačiau mes užmiršome savo karvę, ku
riai kojos nieks nenukerta, kad už tą ko
ją nusipirktų puodą. Tada pradėta ieškoti 
geresnių mainams priemonių ir prieita iš
vados, kad tam tikslui labai gerai tin
ka brangieji metalai. Auksą ir sidabrą 
lengvai galima smulkinti arba, reikiamu 
atveju, vėl suliedinti, sustambinti. To 
negalima pasakyti apie brangiuosius ak
menis, nes, pav., deimantą galima susmul
kinti, bet sulydyti jau negalima ir todėl 
brangus akmuo nustoja daug savo ver
tės ir_ prekyboje jie neprigijo. Auksą ir 
sidabrą galima laikyti be nuostolių ilges
nį laiką, kaipo pastovius metalus. Juos 
sugadinti reikia ypatingai stiprių priemo
nių, kaip tai, koncentruotos rūgštys ar 
pan. Taip pat šių metalų retumas leidžia 
išlaikyti pastovią jų vertę.

Pirmieji, kurie panaudojo auksą, kaip 
pinigus, buvo babiloniečiai, juos pasekė 
asyrai ir Egiptas. Egiptiečiai, be to, dar 
vartojo varį pinigų vietoje. Prekės kaina 
dabar buvo jau nustatoma pagal aukso ar 
vario svorį. Pav., bulius pas senovės egip- 
tėnus kainavo 120 vario utnų, kas yra 
lygu 14,4 kg. vario. Prie kiekvieno biznio 
iškilo reikalavimas metalą pasverti, bet 
tai buvo gera pradžia įvairiems ginčams 
ir barniams. Vienas sakė, kad svoris aukso 
neatitinka, kitas gi tvirtino, kad šis nemo- 

ka skaičiuoti: vienas kitą pradėdavo va
dinti „senu arkliu“ ar kitaip!

Pragaro triukšmas šiuose turguose pa
siekė aukščiausią laipsnį ir pradėta įdo
mautis vien auksu, užmiršus varį. Kada 
medžiotojų tautos mainams vartojo gink
lus, tai jie patys gerai nusimanė ginklo 
vertėje, arba piemenys, kad žinojo savo 
galvijų kokybę.

Bet kas galėjo užtikrinti, kad šis arba 
anas aukso šmotas yra grynas ir ar nėra 
jame primaišyta trečdalis vario? Tuo la
biau, kad aukso lydinys nekeičia savo iš
vaizdos, jeigu į jį primaišysime vario ir 
todėl prie kiekvieno pardavimo reikia at
likti sudėtingą aukso patikrinimo eigą? 
Prekyba ir apgavystė pasidarė labai arti
mi verslai. Tada pradėta ilgėtis tokio me
talo pavidalo, kuris atlaikytų visus ban
dymus. Ir mūsų laikų pinigai pradėjo 
belstis į pasaulio istorijos vartus.

III. PINIGŲ IŠKOVOTAS KELIAS.
Visų mūsų pinigų tėvynė yra, šian

dien jau primirštoj, žemės juostoj Ma
žojoj Azijoj; ta žemė vadinasi Lydi j a. 
Žmonės, kurie ten gyveno, lydai, buvo 
pirmieji pradėję kalti iš aukso ar sidabro 
pinigus. Jų išradimą monetas kalti reikia 
užpatentuoti 700 metų prieš Kristaus gi
mimą. Šios jų monetos pradžioje buvo la
bai paprastos. Tai buvo apvalūs, netai
syklingi pinigai, kurių vienoje pusėje bu
vo užbrėžta tam tikras skaičius lygiagre
čių brūkšnių, o kitoj pusėj įspausdavo pi
nigų patikrinimo ženklą. Šie metalo ga
balai su Lydi jos karalių patikrinimais vi
sur turėjo didelį pasisekimą ir pirmeny
bę. Kitoms tautoms niekad nebuvo atė
jus mintis kalti pinigus. Taip, pav., kinie
čių taleris dar ir šiandien yra vien tik 
tam tikras svoris nekalto sidabro, nors 
senovės kiniečiai jau buvo labai gudrūs 
žmonės.
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Praėjo dar apie du šimtai metų ir, 
maždaug, penki šimtai metų prieš Kris
taus gimimą, pradėta spausdinti antroj 
pinigo pusėj paveikslas. Kartais tai bū
davo dievų paveikslai, bet dažniausiai 
vaizduodavo kokius nors gyvulius. Čia 
pinigai įgavo tą vertę, kuri anksčiau bu
vo reiškiama galvijų mainais. Be to, pini
gas buvo prilygintas vieno jaučio vertei 
ir antroje monetos pusėje buvo iškalama 
jaučio galva. Kas gi dar netiki, kad mūsų 
galvijai ėjo, vietoje pinigų, iš rankų į ran
kas, tas turės įtikėti iš šių senovės romė
nų žodžių: Žodis „pecunia“ — reiškia pi
nigus išbarti ar išvaryti, o „pecus“ — 
galvijo kamienas. Be to, Roma pradėjo 
vėliau pinigus kalti, t. y. maždaug 268 
metais prieš Kristų.

Po to, kaip ant pinigų buvo įspausta 
jų tikroji vertė, tuomet jau nereikėjo ant 
turgaus kiekvieną monetos metalą sverti 
ir pasidarė daug lengviau skaičiuoti. Tu
rime dar atsiminti, kad tais laikais žmo
nės labai prastai mokėjo skaičiuoti arba 
ir visai nesugebėjo, nes skaičiavimas yra 
dar labai jaunas menas. Sėdėjo, turbūt, 
neturtingas medaus pirklys egiptėnų tur
guje ir šaukė:

— Pirkit medų! Pirkit medų! Penki 
gorčiai tik keturi vario utnai!

Ir jeigu ateidavo pirkėjas, nešinąs ga
balą sidabro, tai buvo daug vargo ir 
užimdavo daug, laiko kol sidabro vertę 
apskaičiuodavo vario vertei ir kol atskir
davo sidabro šmotą, lygų keturiems „ut- 
nu“. Tik po visų šių skaičiavimų pirkė
jas padėdavo medaus pirkliui keturis si
dabro pinigus ant lentos ir biznis skaitėsi 
padarytas. Pinigų atsiradimas nepapras
tai suprastino komplikuotą (labai sudė
tingą) prekybą.

Tai tęsėsi neilgai — prasidėjo didžio
sios baltosios rasės kelionės ir visi kiti 
skaičiavimo būdai buvo nustumti į šalį.

Pagaliau su pinigais taip buvo susigy
venta, kad pirkėjas ar pirklys daugiau 
negalvojo, kiek jų pinigai turi aukso ar 
sidabro, taip, kaip ir mes dabar negalvo
jam, kiek litas turi sidabro. Nesakome, 
kad stalas kaštuoja 14 gramų aukso, bet 
sakome, kad stalas kaštuoja 50 litų. Tuo 
tarpu gali būti, kad 50 litų turi ne 14 
gramų aukso, bet 10 ar 25 gramus. Pinigų 
pažymėjimai atpalaiduoja mus nuo tikri
nimo ir baimės, nes karaliai, vyriausybės 
ir net senovės graikų miestų burmistrai 
uždeda pinigams savo ženklą, tuo patvir
tindami jų tikrumą ir vertę. Kiekviena 
šalis norėjo ir nori, kad tik jos pinigai 
būtų visur pripažįstami ir stiprūs. Ka
dangi pasikeitė skaičiavimas ir prekyba, 
todėl pasikeitė ir pinigai. Atsirado pla
ningas finansų mokslas. Taip, pav., vokie
čių pfenigas 1150 metais turėjo dar 1,4 
gramų sidabro; du šimtus metų vėliau 
beliko tik 0,5 gramų sidabro ir pagaliau 
pfenigas nukrito iki vario pinigo vertės. 
Finansų moksle apie tokį pinigo vertės 
svyravimą sakoma: „keičiasi valiutos kur
sas“, kuris priklauso: „nuo atsargos kapi
talų (aukso fondas, devizai ir t. t.)“.

Kaip matote, mielieji skautai-ės, pini
gų sąvoka, jų reikšmė ir veikimo sritis 
nuolat ir nuostabiai plačiai daugėjo. To
dėl šiandien būti geru finansų žinovu yra 
viena iš sunkiausių profesijų ir šimtai

Skautai — Vilniaus Geležinio Fondo talkininkai.

Vilniuje yra daug gražių architektūros 
paminklų, ypač puikių yra bažnyčių.

Skautų šūkis: Dievui, Tėvynei ir Arti
mui! Kiekvieno skauto gyvenimas ir 
darbai grindžiami gražiomis idėjomis. Tos 
idėjos veiktos, kad sujungtų apie save kuo 
daugiau šalininkų. Nesunku skautui pa
dėti artimui, garsėti savo darbštumu, tvar
ka, sąžiningumu, dorove, jei skauto as
meny gražios idėjos yra giliai įleidusios 
savo šaknis. Tuomet jokie vėjai ir jokios 

gudriausių pasaulio galvočių dieną naktį 
laužo galvas, spręsdami įvairias finansi
nes problemas.

IV. DAR KIEK ISTORIJOS.

Į Lietuvą pinigai pirmiausia, reikia 
manyti, atkeliavo iš Romos. Pirmieji lie
tuviški pinigai buvo paprasti metalo stie
beliai su atžymėtais įkirtimais ir vadinosi 
muštiniai. Muštinius vėliau pakeitė kal
tiniai pinigai. Po unijos su lenkais pini
gai buvo kalami su dviem atžymėjimais: 
Lietuvos vytimi ir lenkų ereliu. Vėliau 
rusai, užgrobę mūsų kraštą, išleido savo 
pinigus — rublius ir kapeikas. Gi žiau
rios vokiečių okupacijos metu, vokiečiai 
išleido ostmarkes — auksinus ir skatikus. 
Atgavus Lietuvos Nepriklausomybę buvo 
išleisti tikri lietuviški litai ir centai, ku- 
kie ir dabar, dėka energingai mūsų vy
riausybės finansų politikai, yra pastovūs 
ir nepajudinami. Leidžiant savus pinigus 
norėta juos pavadinti muštiniais, bet at
sižvelgiant į tarptautinius prekybos san
tykius nuo to ilgo pavadinimo atsisakyta, 
nes, pav., anglui ištarti ir atsiminti žodį 
„muštinis“ yra tikra kančia. Tais sume
timais ir buvo suprastintas pinigų pava
dinimas, paliekant „litus ir centus“.

Taip pat ir į Vokietiją pirmieji pini
gai atėjo iš Romos. Sekdamas romėnų pa
vyzdžiu, vokiečių imperatorius Karolis 
Didysis svarą sidabro padalino į dvide
šimts solidi (šilingų) ir vieną solidį į 

audros neįstengs palaužti jaunų jėgų ir 
negalės jų nusviesti toli į kurį nors pa
saulio kraštą ar išblaškyti sutemose. Gra
žiausios jėgos susitelkia savam krašte — 
savo krašto labui ir gerovei.

Mūsų tauta turi daug neužbaigtų dar
bų, kurie yra ypatingos svarbos ir pras
mės. Štai, mūsų senoji sostinė, Vilnius ir 
visa Rytų Lietuva tebėra svetimųjų val
doma. To krašto šių dienų valdovai 
skriaudžia mūsų brolius ir sesutes. Jie 
stengiasi išrauti lietuviškos dvasios diegus 
ir pasėti jam svetimų sėklų.

Jau laikas rimtai susirūpinti apginti 
savuosius prieš atėjūnus; reikalinga vi
sos lietuvių tautos talka ir pasiaukojimas. 
Tam sėkmingiausia priemonė Vilniaus Ge
ležinis Fondas, kuris nesitenkina visų lie
tuvių širdies jausmais Vilniaus — Seinų 
žemei vaduoti, bet reikalauja iš tautos 
sūnų ir dukterų darbo ir aukų. Niekas 
nebetiki, kad Vilnius savaime grįžtų Lie
tuvai. — Reikalingas darbas ir pastangos. 
Vilnių grąžins visa tauta, prisidėjusi savo 
išgalėmis, supratusi, kad didžios pergalės 
galima pasiekti dosnumu ir gera valia. 
Vilniaus Geležinio Fondo tikslas suburti 
į savo eiles visą lietuvių tautą, kiekvieną 
padaryti savo rėmėju. Šį garbingą vardą 
nesunku įgyti: užtenka įsigyti Vilniaus 
pasą ir metams įlipinti pagal savo išgales 
bent vieną Vilniaus ženklelį.

Skautų eilėse jau yra daug VGF rėmė
jų; tenka tik pageidauti, kad visi skautai 
jais pasiliktų, kad visų lūpose ir širdyse 
nuolat skambėtų mūsų gyvenimo vyriau
sias šūkis: „Ruoškimės Vilniaus žygiui!“

St. Gregota.

dvylika denarų (pfenigų). Toks pinigų 
padalinimas dar iki šių dienų išliko 
Anglijoj: 1 svaras = 20 šilingų; 1 šilingas 
= 12 pensų. Kadangi pirmaisiais amžiais 
iki 1250 m. prekyba Europoje buvo labai 
silpna, todėl daugiausia pasitenkinta 
smulkiais pinigais, kaip tai pfenigais ir 
t. t. Tik tryliktam šimtmety įvairus biznis 
bei mainai pradėjo plėstis ir todėl pradėta 
kalti stambesnius pinigus. Taip Vokieti
joj buvo išleisti didesni pinigai už šilin
gus — grošai. Maždaug tuo pat metu, 1252 
m. Florencijoj išleido kaltas iš aukso mo
netas ir pavadino jas guldenais. Vėliau, 
apie 1517 metus Joachimsthal‘io mieste 
nukalė guldenus iš sidabro ir pavadino 
juos taleriais. Taleris davė pradžią rusiš
kam rubliui ir amerikonų doleriui. Šie 
pavadinimai taip pat yra proseneliai ka
rališkųjų svarų. Iš kur atsirado „markės“ 
pavadinimas iki šiol dar neišaiškinta, nors 
markė jau buvo žinoma prieš 800 metų. 
Latas, litas, įrankas sudaryti remian
tis tautiniais valstybių pavadinimais. 
Dauguma šių valstybių savo pinigų skai
čiavimą pagrindė dešimtaine matų siste
ma (1 lt. = 100 cent.), nes šis būdas yra 
lengvas ir suprantamas.

O kad geriau pinigą ir jo vertę pažinus, 
patariame kiekvienam skautui-ei dar 
šiandien pat pradėti taupyti centus ir li
tus! Tai bus geriausia priemonė pažinti 
finansų mokslą!
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V a‘l s t y b ė
KIEK YRA VISAME PASAULYJE 

SKAUTŲ?

Tarpt, skautų biuras paskelbė, kad š. 
m. liepos mėn. visame pasaulyje buvo 
tikrųjų (be kandidatų) skautų (berniukų) 
iš viso 2.472.014 asmenų (1933 m. buvo 
2.251.726 asm., priaugo 220.288 skautų); iš 
jų: skautų vadų — 361.539, skautų vyčių
— 86.250, skautų — 1.558.429, jūros skautų
— 38.495, vilkiukų — 427.301.

Faktinai tie skaičiai yra didesni, nes 
savo žinių nepapildė Afganistanas, Ar
gentina, Kuba, Ekvadoras, Gvatemola, 
Iranas, Panama ir Peru; o Portugalija ži
nias tesuteikė apie vieną savo skautų or
ganizaciją, turi gi dvi. Ir kitos ženklu * 
pažymėtos šalys nepatiekė naujų davinių.

Be to, čia visai neįskaitoma skautų or
ganizacijų nariai - kandidatai, kurie yra 
įsirašę ir ruošias įvairiems egzaminams ar 
atlieka stažą. Vien Amerikoje (J. A. V.) 
tokių yra apie 100.000.
Atskiromis valstybėmis skautų skaičius 
toks (žiūrėk gretimoje skiltyje lentelę):

PASAULYJE YRA SKAUTŲ-ČIŲ.
Dabar pasaulyje yra per 3.500.006 

skautų ir skaučių 46 šalyse. O buvusių 
skautų bei skaučių skaitoma mažiausia 
15.000.000 asmenų.

Afganistanas . .
Amerika (J. A. V.)
Argentina . .
Armėnijos skautai

Belgija (B. S. de Bei.)
(B. P. Bei. Sc.)

Brazilija.......................
Bulgarija . . . '. .
Čekoslovakija . • .
Čili............................   .
Danija (D. Dan. Spej.)

(Y.M.C.A.Sc.)
Didžioji Britanija . .
Dominikoną Resp. . .
Egiptas .......................
Ekvadoras ....
Estija.............................
Francūzija (Ecl. de Fr.)

(Ecl. Un. de Fr.)
(Scouts de France

DAN BEARD — 85 METAI.

Gvatemola • . 
Haiti .... 
Iranas . . . . 
Irakas . . . . 
Islandija . . . 
Ispanija . . . 
Japonija . . . 
Jugoslavija . . 
Kolumbija . . 
Kuba . . . . 
Latvija . , . 
Lenkija , . . 
Lichtenšteinas 
Lietuva . . . 
Liuksemburgas (F.

(S
Meksika 
Norvegija . 
Olandija 
Panama 
Peru . .

į Portugalija 
Rumunija . 
Rusą skautai 
Siamas

Suomija

E.N 
. d.

Šveicarija . . .
Vengrija . . .

Iš viso

Daniel Carter Beardui, Amerikos skautų organizacijos pre
zidentui, vyriausios skautų vadijos nariui ir garbės teismo pir
mininkui, sukako 85 metai. Jis gimė 1850.VI.21.

Beardas savo vaikystę praleido gyvendamas miško aplinkoje. 
Jis tada, kaip tikras skautas, labai domėjos gamta, augalais ir 
visu miško pasauliu.

Būdamas 19 metų jis tapo civiliniu inžinierium. Vėliau labai 
išgarsėjo kaip puikus miško gyventojų — paukščių, žvėrių, 
augalų ir p. piešėjas. Tapo žinomiausias garsiųjų laikraščių tos 
srities iliustratorius. Pats yra parašęs nemaža labai įdomių kny
gų iš gamtos gyvenimo. Tos knygos yra plačiai Amerikos jau
nimo žinomos ir labai mėgiamos.

„Uncle Dan“ (dėdė Danas) yra gerai žinomas Amerikos jau
nuomenei.

Jis daug rašo ir skautų spaudoje. Yra nuolatiniai jo raštų

L.
L.

Vadą Skautą 
vyčią Skautą Jūros 

skautą
Vil

kiuką
Iš viso 

1935 m.
Iš viso

1933 m.

15 __ 301 36 352* 352
218 443 — 691 936 19 448 43 762 973 589 919 140

118 — 5 102 — — 5 290* 5 290
92 75 430 — 250 847 570

760 789 6 073 20 2 522 10 164 7 245
100 231 1 024 81 483 1 919 1 731

1 197 1 060 5 445 160 2 920 10 791 8 499
181 155 2 607 628 637 4 208 3 460

61 60 1 119 18 465 1 723 1 999
2 690 1 843 17 175 267 2 340 24 315 21 344

510 90 6 500 120 220 7 440 H 360
691 393 4 167 91 1 115 6 457 6 085
581 504 3 830 — 813 5 728 5217

99513 56100 465 635 7 857 276 067 905 172 853 206
32 — 1 220 16 32 1 300 1 773

340 995 4 200 — 2 308 7 843 4 005
20 — 420 10 — 450* 450

125 56 1 542 135 436 2 294 2135
693 502 6315 137 4 157 H 804 11 635

1 300 300 4 500 — 3 500 9 600 10 500
5 629 4 678 24 253 83 16 681 51 324 37 936

264 — 3119 672 450 4 505 3 584
10 — 90 — 50 150* 150
30 35 355 — 30 450 400
90 300 3 500 350 750 4 990* 4 990

350 750 8 800 — 1 900 U 800 H 930
44 46 307 — 193 590 419

1 067 112 9 052 — 1 640 11 871 7 581
3105 1 463 24137 750 6 236 53691 39 841

223 627 3 393 45 758 5046 3 542
50 — 370 — — 420 100
54 16 1030 32 16 1 148* 1 148

523 897 3 052 164 1 364 6 000 4 840
4 195 2 391 61 510 6 160 28 278 102 534 56 807

5 9 60 — 14 88 —
495 301 4 890 243 2 926 8 855 7 550

48 135 425 — 228 836 884
65 222 826 — 476 1 589 1 388
38 — 356 — 12 406 50

1 001 663 12 079 — 274 14017 14 590
2 097 1 447 8 476 400 6 162 18 582 13 466

12 20 24 — 56* 56
— — 150 — 150* 150
208 253 1 852 50 102 2 465 4 656
526 729 6 485 135 2513 10 388 9 000

69 290 470 36 253 1 118 1 028
6 000 — 91 576 — — 97 576 78757

26 170 172 — 46 414 653
756 495 5 564 243 1 223 8 281 5 962

2 677 772 13 390 144 1 735 18718 17119
1 257 1 028 9 838 — 3017 15140 11 457
3 093 5 248 29 287 — 7 902 45 530 35 374

Į361 539| 86 250| 1 558 429| 38 495J427 3011 2 472 014| 2 251 726

skyriai Amerikos skautų leidžiamam laikraštyje Boys‘ Life.
Dan Beard labai daug dirba skautų judėjime. Už savo di

delius nuopelnus skautų organizacijai yra apdovanotas 
aukščiausiais skautų garbės ženklais ir pakeltas Amerikos skau
tų organizacijos garbės vice-prezidentu, kuriais pakeliami tik 
asmens labai nusipelnę judėjimui ir buvę Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentai; tokių garbės vice-prezidentų dabar 
tėra 4.

KAS NORI SUSIRAŠINĖTI SU ČEKOSLOVAKŲ SKAUTAIS 
VYČIAIS?

Vienas iš čekoslovakų vyčių vadų nori arčiau pažinti mūsų 
vyčius ir supažindinti juos su čekoslovakų vyčių skautų judė
jimu ir veikimu. Jis moka anglų, vokiečių, esperanto ir čekų 
kalbas. Kas norėtų su juo susirašinėti terašo užsienio daliai.
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L. S. SĄJUNGAI 5 METAL
1930 m. spalių mėn. buvo iš

leistas Lietuvos Skautų Sąjun
gos įstatymas. Nuo to laiko vi
sas skautų judėjimas susifor
mavo į L. S. Sąjungą ir labai 
išsiplėtė.

Taigi, š. m. spalių mėn. su
kanka Sąjungai 5 metai. Sąjun
gos vadovybė nutarė sukakčių 
proga išleisti sąjungos veikimo 
apžvalgos ir sudėties žinių in
formacinio pobūdžio knygą. 
Knygai medžiaga jau baigiama 
rinkti ir spalių mėn. pabaigoje 
knyga išeis. Dar numatoma, kad 
spalių mėn. bus pakėlimų į 
skautininkų laipsnius. Taip pat 
spalių m. gal Įvyks Sąjungos 
Tarybos pirmas posėdis. Be to, 
Kaune manoma suruošti skau
tų-čių vadų su artimaisiais są
jungos bičiuliais savybės arba
tėlė — vakaras.

VYR. SK. ŠTABAS DIRBA.
Rugp. mėn. keletas vyr. sk. 

štabo narių ir tarnautojų buvo 
atostogose. Rugs. mėn. visi jau 
grižo ir dabar štabe darbas vėl 
eina labai intensyviai.

Vyr. sk. štabo posėdžiai kar
tais per savaitę įvyksta kelis 
kartus. Svarstomi aktualūs rei
kalai. Priimami įvairių skyrių 
bei dalių veikimo planai, apy
skaitos.

Skubius ir svarbius darbus 
dar atskirai tvarko kelios spe
cialios komisijos.

Ypatingo dėmesio kreipiama, 
kad būtų tuojau, mokslo metų 
pradžioje, sutvarkytas tuntų, 
draugovių ir skilčių veikimas.

TIKRINS TUNTU, DRAUGO
VIŲ BEI SKILČIŲ DARBĄ.

Teko patirti, kad sąjungos va
dovybė priima didelį skautiškos 
veiklos ir darbo progreso planą, 
kurį energingai turės vykdyti 
vyr. sk. štabas, tuntai, draugo
vės, skiltys ir skautai-ės. Bus 
ypatingai žiūrima, kad tuntai, 
dr-vės bei skiltys būtų gerai, 
kaip yra nustatyta, susitvarkiu
sios. Taip pat reikalaujama, kad 
kiekvienas skautas-ė sėkmingai 
skautiškam veikime tobulėtų ir 
progresuotų.

Į vietas tikrinti veikimo, raš
tinių, liudijimų, knygų, atskai
tomybės bei žinių vyks centro 
vadovybės atstovai.

Laukiama, kad tikrinimo re
zultatai bus skelbiami, nurodant 
kas bloga, kas gera vietose pa
stebėta.

RmeriKos lietiniai skautai Miltina mus.

Lietuvos Skautams,

Amerikoje gimusiu lietuviu skautu būrelis 
dabar besiorganizuojantis Pittsburgh’o mieste, svei
kina Jus per daktarę Baltrušaitiene, linkėdamas, kad 
tarp Lietuvos ir Amerikos lietųyiškojo jaunimo u?si- 
megstt| tvirtesni rysią* bendrai lietuvių visuomenes 
gerovei. 7

Šitokį sveikinimą mums iš Amerikos atsiuntė Pitsburgo 
lietuvių skautų draugovės komitetas. Sveikinimą atvežė dr. 
Baltrušaitienė, tos draugovės vado inž. Edvardo Baltrušaičio 
motina.

Mums labai malonu priimti šį širdingą brolių iš anapus 
Atlanto sveikinimą lietuvos skautams.

Su džiaugsmo šypsena mes sekam kiekvieną brolių lie
tuvių žingsnį ir laimėjimą Amerikoje.

Linkime geriausio pasisekimo.

VADŲ RENGIMAS.
Vadų rengimo dalis šiais 

mokslo metais yra numačiusi 
energingai tęsti skautų vadų la
vinimo ir auklėjimo darbą.

Pirmiausia — skiltininkų lavi
nimas ir auklėjimas bus atlie
kamas draugininkams, tuntinin- 
kams ir vadų rengimo daliai va
dovaujant. Dr-kai turės suda
ryti savo d-vių skiltininkų ir jų 
paskiltininkių lavinimo skiltis ir 
reguliariai daryti sueigas. Tunti- 
ninkai (vietininkai) surengs 
bendrus tunte (vietininkijos) 
skiltininkų kursus ar sąskry
džius. Vadų rengimo dalis 
instruktuos skiltininkus gyvu 
žodžiu, apsilankymais, aplink
raščiais, straipsniais Skautų Va
de ir radio pašnekesėliais.

Draugininkų lavinimą ir 
auklėjimą atliks tuntininkai ir 
vadų rengimo dalis. Dėl to tun
tininkai (vietininkai) darys per 
mėnesį bent vieną kartą d-kų

Pittsburgh, Pa. 
Liepos 21d. 1935m.

konferencijas-pasitarimus skau
tų ir skiltininkų lavinimo ir 
auklėjimo klausimus aptarti. 
Ten pat bus gvildenami ir pa
čių d-kų lavinimąsi ir auklėji- 
mąsi liečia klausimai. Vadų ren
gimo dalis dar numato surengti 
rajoninius d-kų lavinimosi sam
būvius Panevėžy (1935.XI.1—3), 
Vilkaviškyje (1933.1.4—S), Klai
pėdoje (1936.1.4—6), Kauno 
(1936.IV.17—19) ir Telšiuose 
(1936.IV.17—19). Tuo reikalu jau 
rengiama smulki instrukcija 
tuntininkams ir d-kams. Be to, 
vadų rengimo dalis nuo spalių 
mėn. 1 dienos paskelbs teoretiš
koj o darbo uždavinius VI-siems 
skautų vadų kursams. Ir d-kai 
taip pat bus instruktuojami gy
vu žodžiu apsilankant, aplink
raščiais, straipsniais Skautų Va
de ir radio pašnekesėliais.

Projektuojama tuntininkų ir 
vietininkų konferencija suruošti 
pavasarį skautų vadų stovykloje.

LABAI PLINTA KNYGOS.

Paskutiniu laiku labai perka
mos skautų knygos. Ypatingo 
pasisekimo turi: 1. Skautybė 
Berniukams, 2. Žaisk!, 3. Skil
ties Knygelė, 4. Skautų Skiltis.
5. Skautybė Mažiems Vaikams 
Lietuvoje, 6. Skautų Vadas ir k.

Sk. reikm. tiek, skyrius, iš 
karto daugiau imantiems, duo
da nuolaidų.

Kai kurių knygų reikės jau 
naujas laidas išleisti.

SKAUTAI BAIGĖ MOKYKLAS.

Kasmet nemaža skautų baigia 
žymesnes mokyklas ir persikelia 
į naujas vietas. Tokie buvę ak
tyvūs skautai-ės, persikėlę kar
tais nuslūgsta dirbę skautišką 
darbą. Bet didelė dalis jų pa
lieka ir toliau aktyvūs. Norime, 
kad visi sugebėtų ir toliau sėk
mingai skautauti.

Mes dedame, kiek turime ži
nių, tų laimingųjų, kurie baigė 
mokyklas, sąrašą.

Kėdainių v. gimnaziją pabaigė: 
vyr. skltn. — 1. J. Janušauskas, 
2. A. Snieška, 3. L. Avižonytė, 
4. J. Bertulytė, 5. R. Povyliūtė,
6. M. Gšemeneckaitė, 7. B. Ti- 
jūnaitė; skiltininkės — 8. J. 
Rudzinskaitė, 9. V. Ribačiaus- 
kaitė ir 10. S. Lapaitė. 1 — 8 
vyksta studijuoti į Vytauto D. 
universitetą, 9 — į mokytojų 
institutą Klaipėdoje.

Marijampolės v. Ryg. J. gim
naziją pabaigė: psklt. S. Bruso- 
kaitė ir O. Andziulytė; skautai 
— E. Griešius, J. Pečkaitis, V. 
Ramanauskas, P. Gilius, J. Stan- 
kūnas-Kuras, J. Narijauskas ir 
V. Stankevičius.

Marijampolės mokytojų semi
nariją pabaigė: vyr. sklt. M. 
Grinkevičiūtė, vyr. sklt. B. Kas- 
peravičiutė, psklt. K. Zolynaitė, 
A. Palaikytė, E. Adomavičiūtė, 
F. Kmieliauskaitė, M. Pampaly- 
tė, O. Senkiūtė, O. Stanaitytė, 
V. Ješkevičius ir T. Butkevičius.
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OFICIALINĖ DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO 

ĮSAKYMAS.

Nr. 8.
Kaunas, 1935 m. rugsėjo mėn. 14 d.

§ L
Pasirėmęs Vyriausio Skautininko tarpininkavimu Marijam

polės skautų tunto tuntininką gydytoją Joną Kauną, jam pa
čiam prašant, iš tuntininko pareigų atleidžiu.

§ 2.
Pasirėmęs Vyriausio Skautininko tarpininkavimu Mari

jampolės skautų tunto tuntininku paskiriu 9 p. pulko majorą 
Reichert ą.

§ 3.
Gydytojui J. Kaunui už darbą tvarkant Marijampolės 

tuntą reiškiu skautiškos padėkos.

Vyr. sktn. Dr. J. Alekna,
Šefo pavaduotojas.

Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas,
Vyriausias Skautininkas.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS VYRIAUSIO 
SKAUTININKO 

ĮSAKYMAS.
Nr. 24.

Kaunas, 1935 metų rugsėjo mėn. 16 d.
§ 1.

Marijampolės skautų tunto tuntininko pavaduotoju pa
skiriu Marijampolės Rygiškių Jono Gimnazijos mokytoją Liu
dviką Klemą.

§ 2.
Skautininkei Marijai P e m p a i t e i, apie pusantrų metų 

taip rūpestingai tvarkiusiai Marijampolės apskrities jaunesnių
jų skautų ir skaučių vienetus, reiškiu skautiškos padėkos.

§ 3.
Panevėžio tunto tuntininką vyresnįjį skautininką Kęstutį 

Grigaitį, jam pačiam prašant, leidžiu atostogų ligi 1936 me
tų balandžio mėnesio 1 d.

§ 4.
Esantį atostogose Panevėžio tunto tuntininką vyr. sktn. 

K. Grigaitį pavaduoti — laikinai eiti Panevėžio tunto tunti
ninko pareigas paskiriu skautininką Povilą D a u k ą .

§5.
Skautą vytį Kazį Jurašuną skiriu vyriausio skautų 

štabo mokslo ir propagandos dalies, scenos meno ir skautiš
kų laužų instruktorium.

Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas, 
Vyriausias Skautininkas.

Vyr. sktn. A. Saulaitis, 
Adjutantas.

Kvietiškio žem. ūkio mokyklą 
pabaigė: psklt. J. Lukšaitytė, 
psklt. K. Šmirmickaitė, M. Ši- 
pailytė, T. Urbonaitė, L. Šima- 
nauskaitė, O. Barulytė, T. Glins- 
kaitė, A. Paludnevičiutė, K. 
Nedzinskaitė.

Mažeikių gimnaziją pabaigė: 
psktn. P. Raudys, vyr. skltn. — 
A. Zvinklys ir J. Viskanta (V. 
D. U.) ir A. Kačinskas.

Rokiškio gimn. pabaigė: psktn. 
P. Neniškis (studijuos V. 'D. U.), 
vyr. sklt. — B. Milaknis, V. Ter- 
vydis ir P. Litas, L. Serepkaitė 
ir M. Dagytė.

Gimnaziją Lazdijuose pabaigė: 
vyr. sklt. J. Krakauskas, psklt. 
K. Prapiestytė (V. D. U.), pskl. 
S. Jucevičius ir O. Saliklytė 
(Ped. Inst. Klaipėdoje).

Tauragės aukšt. kom. mokyklą 
pabaigė: vyr. sklt. S. Čilvinaitė 
(V.D.U.), vyr. sklt. A. Jasutytė 
(V.D.U.), vyr. valt. H. Stepaitis, 
sklt. J. Jasienskaitė, psklt. V. 
Nejus (Kult. m. Kėd.) ir A. 
Trojanauskas.

Kybartuos pabaigė: A. Jaku- 
baitytė (V.D.U.), St. Dabušins- 
kas, I. Hepneris, S. Jurgelevi
čiūtė (Ped. Inst. KL), P. Guzi- 
kas ir S. Bartenšteinas.

SKAUTAS NUĖJO 2.000 KLM.
Skautas Ed. Karvelis (iš Kau

no) šią vasarą padarė ilgą ke
lionę po Lietuvą. Jis apvaikš
čiojo įvairias tėvynės vietas ir 
iš viso nuėjo apie 2.000 klm.
IŠ RADVILIŠKIO PADANGĖS.

Radviliškio Vytauto Didž. 
dr-vės skautams tikra šienapiū- 
tė. IX.8 d. buvo iškilminga 
dr-vės sueiga. Be oficialios da
lies, buvo ir linksmoji. Per link

smąją dalį parodė savo meną 
gulbių, sakalų ir lapinų skiltys, 
bet daugiausia ir gražiausiai pa
sirodė sesutės.

IX.15. skiltininkams ir paskil- 
tininkiams susirinkus dr-vės 
būkle, įvyko pirmoji skiltininkų 
sueiga. Per tą sueigą kiekvienas 
skiltininkas stengėsi parodyti ką 
žinąs. Sueiga praėjo linksmai, 
kiekvienas skiltininkas, įgijęs 
daugiau žinių, nutarė įdomiau 
vesti ir skilties sueigas. Tokių 
sueigų darysime dažniau, nes 
nauda labai didelė.

IX.21. dr-vės būkle buvo dės
toma pirmoji pagalba. Pirmąją 
pagalbą dėstė gydytojas. Tuo 
labai džiaugiamės.

Senas Stumbras.

KAUNO ŠANČIŲ TUNTO I-JI 
DR. J. BASANAVIČIAUS 

DRAUGOVĖ.
Netekome brangaus ir mylimo 

draugininko.
S. m. rugsėjo mėn. 17 d. po 

neilgos ligos nelauktai atsiskyrė 
su šiuo pasauliu mums 4 metus 
vadovavęs draugininkas psktn. 
VI. Kalasauskas.

LX.18. 16,30 vai. išlydėjome iš 
Karmelitų kapų koplytėlės, da
lyvaujant mūsų draugovei, paš
to tarnautojams, šiaip skautams 
ir didelei miniai žmonių ir ly
dė j ome ligi Prisikėlimo bažny
čios (Žaliakalny). Ten buvo pa
sakytos psktn. Jakšto ir sktn. 
Lukoševičiaus kalbos.

Skautams-špaleriams didž. sa
liutu gerbiant, išvežėme į pas
kutinę jo kelionę — tėviškėn. 
Jonavoje mus sutiko pašto tar
nautojai su fakelais. Vietinio 
pašto Viršininkas pasakė trum

pą, bet labai gražią kalbą ir 
pašto viršininkas pasakė trum- 
gyvų gėlių vainiką. Ukmergėje 
taip pat gavom iš paštininkų 
vainiką. Leliūnus pasiekėm tik 
23 vai., kur buvom laukiami jau 
nuo 20 vai.

IX.19. su visom iškilmėm nu
lydėjom į. jo tėviškės kapines. 
Ten susikaupę paskutinį kartą 
pagerbėm mylimą draugininką 
ir sujaudinti su ašarom akyse 
atsisveikinome... atsisveikinome 
paskutinį kartą ir amžiams ... 
Uždėję šešis vainikus ir daug 
gėlių, kapą paskandinome ža- 
liumynuose. Atlikę paskutinę 
savo pareigą draugininkui, su 
liūdnom širdim ir sielvartu išsi
skirstėme.

Skit. St. Diminskas.

MARIEČIAI DIRBA.
Klaipėda II. IX.15 d. Marių 

dr-vė minėjo vienerių metų 
skautiško darbo sukaktį. 1933 m. 
rudenį čia sktn. L. Manumaity- 
tė pradėjo organizuoti skautus- 
es, ir jau 1934 m. IX m. įsikūrė 
dr-vė, kuri pasirinko Marių 
vardą. Nuo 1935.1.12. dr-vę veda 
vyr. sklt. J. Arbešauskas. Į mi
nėjimą atvyko 1. e. tuntininko p. 
pskt. Lesniauskas,* dr-vės įkū
rėja sktn. Manumaitytė, pskt. 
Šukys, maj. Jakštas ir daug 
skautų bei skaučių ir svečių. 
Įžodį davė 8 kandidatai. Tunti- 
ninkas juos pasveikino. Skt. Ma
numaitytė papasakojo dr-vės 
įsikūrimo laikotarpį. Įspūdingai 
pasveikino maj. Jakštas. Po pa
silinksminimo visi išsiskirstė pa
kilusia nuotaika ir pasiryžę iš
tesėti visų linkėjimus.

Sklt. Verd.

IŠ K. K. VAIDOTO LAIVO.

K. K. Vaidoto laivo Kaime 
instruktorius vyr. skiltn. A. Ke- 
siūnas liepos m. buvo išvykęs į 
Belgiją susipažinti su Belgijos 
jūrų skautų veikla.

KAUNO AUŠROS TUNTAS.

Po vasaros atostogų vėl dar
bas prasidėjo. Vasarą tuntas tu
rėjo vienoj apylinkėj bent 5 
stovyklas. Dabar susitvarko 
draugovės ir skiltys.

Jau buvo tunto stalo posėdis, 
kuriame aptarta daug svarbių 
reikalų. Svarstomas veikimo pla
nas, sudaromi įvairūs organai 
ir kt.

IX. 21. įvyko tunto vakaras, 
davęs apie 150 litų pelno.

Į draugoves nori įstoti naujų 
skautų ir kandidatų. Esamos 
dr-vės ir taip yra gana skaitlin
gos.

III Gedimino dr-vės dr-kas 
psktn. J. Naujokaitis iš dr-ko 
pareigų pasitraukia. Nori baigti 
laikyti gydytojo egzaminus. Jį 
pavaduoja vyr. sklt. J. Jagminas.

D. L. K. Algirdo dr-vės keli 
vyresnieji vadovai lankė skau
tų vadų kursus ir dabar keli jų 
— vyr. sklt. A. Mažeika ir vyr. 
skit. V. Litvinas — atliks stažą.

Tunto vadovybė pavasarį 
įrengė skautiškiems spaudiniams 
iškabinti vitriną. Joje visada 
pirma pasirodo naujas Skautų 
Aido nr., nauja skautiška kny
ga. Tai geras dalykas.

Tunto štabas turi iš gimnazi
jos gavęs būklui patalpą, kurio
je daromi posėdžiai, kai kurios 
sueigos ir kt.

Tuntininku yra sktn. S. Paliu
lis ir jo padėjėju — sktn. V. 
Cišonas.
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SVEIKATA, JAUNATVĖ, GROŽIS
Rašo Juozas Rimkūnas.

Skautės ir skautai, ir vėl mes su
sitinkame mokyklos prieglobsty! Ii' 
taip kasmet, po smagių atostogų ir 
žavių stovyklų! Linksma pasimatyti 
ne tik su suolo draugu, su skilties 
bendrakeleiviais, bet ir su mokyklos 
sargu ir... sporto įrankiais, kurių per 
vasarą gerokai pasiilgome. Norėčiau 
užtat kiekvieno kairę taip paspausti, 
kad kiekvieną išpiltų prakaitas... Pa
klausite kodėl? Agi todėl, kad noriu 
jus išjudinti į naują darbą, kurio šū
kis išrašytas aukščiau — Sveikata, jau
natvė, grožis! O juk, žinote, kad be 
fiziško darbo ir prakaito nėra sveika
tos, be sveikatos nėra natūralaus gro
žio, o be sveikatos ir grožio negali būti 
jaunatvės. Na, kažin, ar jau taip yra? 
— pagalvosite. Jaunatvė! Ir dar kartą 
jaunatvė! Ar galime ją įsivaizduoti li
guisto, nešvankaus žmogaus kūne? 
Čia jam skauda, o ten duria; tai per- 
lengva, tai persunku; tai sloga kanki
na, tai angina marina. Aišku, kad toks 
žmogus, kad ir kažin kaip stengtųsi 
būti jaunas ir rodytų besišypsodamas 
dantis, vis dėlto į jį žiūrint verkti no
rėtųsi: Nes tokio žmogaus jaunatvė 
eitų iš prievartos, tik iš noro būti jau
nu. O tikroji jaunatvė savaime trykš
ta, kaip saulės spindulys jinai galin
gai šildo ir žavi savo grožybe. Bet 
jaunatvė tai nėra tik kūno savybė, tai 
yra taip pat ii’ dvasios žiedas. Gali būti 
žmogus sveikas, bet vis dėlto jis gali 
būti tuščiaviduris, nes jo dvasia nėra 
laisva, ji negali išsiskleisti pro užgai
dų ir netikusių įpročių šydą. Žmogus 
tai nėra vienas kūnas, nėra ir viena 
siela. Žmogus yra šitų dviejų pradų 
organiška būtybė. Todėl ir jaunatvė 
pareina ne tik nuo kūno, bet ir nuo 
sielos sveikatos. Užtat moderniški pe
dagogai ir kūno kultūrai šiandieną ski
ria daug didesnį vaidmenį, nes auklė
dami kūną negalime neveikti sielos ir 
atvirkščiai. Be to, per žmogaus kūną 
randame trumpiausią kelią į vispusiš
ką sveikatą, jaunatvę ir grožį. Ir vėl 
kyla klausimas — kodėl? Agi todėl, 
mieli draugai, kad mūsų siela veikia 
per kūną ir įgauna patyrimo tik per jį. 
Kūnas yra žmogaus sielai iš dalies tas 
pat, kas elektrai laidas. Kūnas yra rū
mas, kur gyvena amžina dvasia. Todėl 
nevalia žmogui apleisti savo kūną, jis 
turi juo rūpintis, kaip smuikininkas 
rūpinasi, kad ne tik jis pats būtų tobu
las muzikantas, bet ir kad jo smuikas 
būtų tvarkoj. Žinoma, pasakys prisie
kę pesimistai, kad geras smuikininkas 

ir ant menko smuiko gražiai pagros. 
Tas tiesa, bet kodėl gi kiekvienas 
smuikininkas nori turėti vis geresnio 
darbo smuiką? Lygiai, ir kiekvienas 
žmogus, nors kažin kokios tobulos sie
los yra, nori būti svekas ir vis dar 
sveikesnis. O jaunimas, tai nori dar 
būti ir stiprūs, ir gražus.

Jaunimas žmogaus grožį dažnai 
nori matyti tik kūne. Pamatys kur 
gražų veidelį, ka ir leipsta. Bet nei 
veidas, nei kūno sudėjimas, tai nėra 
dar visas žmogaus grožis. Gražiame 
kūne, kurį dažniausiai žmogus įgauna 
paveldėjimo keliu, gali būti kartais ir

labai nesimpatiška asmenybė. Žiūrė
kite, neapsigaukite vertindami žmo
gų tik iš kūno sukirpimo, nes tikrai 
gražus kūnas dar turi būti gražus ir 
judėdamas. Judesio dailumas yra kon
kretus žmogaus sielos pasireiškimas. 
Už gražaus judesio reikia tikėtis rasti 
gražią šviesią sielą. Bet ii’ čia neapdai
rus skautas gali apsirikti, nes gražia
me kūne turi atsispindėti tvirtos va
lios, dora asmenybė. Užtat sakoma, 
kad gerai fiziškai išmokslintas žmo
gus be tinkamos doroviškos nuotaikos 
ir aukštesnio idealo gali būti žiaures
nis už žvėrį.

Jaunimas ieško ir širdies, jis nega
li tenkintis nesuradęs visos tiesos. 
Užtat čia ir turėjau kiek giliau gribš- 
telti, kad surastume vidinį sąryšį tarp 
sveikatos, jaunatvės ir grožio. Tiesa, 
iškėliau tik svarbiausius taškus, norė
damas paskatinti susimąstyti ir paieš
koti iškeltais klausimais daugiau lite
ratūros.

Mokslo metų bėgy turėsime viso
kių dienelių. Būsime ir labai susirūpi
nę mokslo darbais, turėsime ir daugiau 
laisvų valandėlių. Aš kviečiu ypač at
sidėti mokslo darbams, nes be proto 
miklinimo nebūsim pažangūs. Kas 
traukiasi į pasuolį vengdamas uždavi
nio bei rašto darbo, tas negali eiti 
su mumis kartu į laukus, miškus su

kamuoliais, ietimis ir linksmomis dai
nomis. Į savo tarpą tokių nepriimame, 
nes tinginys negali būti ne tik geras 
mokinys, bet jis negali būti ir geras 
sportininkas. Mankšta ir žaidimai turi 
rengti žmogų darbui, o ne kliudyti sėk
mingai dirbti. Žaidimas turi formuoti 
žmogaus charakterį, turi auklėti geras 
ypatybes, o ne vesti iš kelio į smuklę, 
prie kortų, barnių ir kitų iškrypimų. 
Tinginys visada nueina slydžiais ke
liais, nes jis tingi dirbti, bet netingi 
pataikauti savo užgaidoms. Tin
ginys nesiryš kas rytas pasimankš
tinti, susikaupti maldoje, nes jis 
turi pasivėlinti į pamokas, turi 
būti pirmas prie stalo ir po piet 
tinginių kompanijoje. Su tokiais vyrais, 
broliai, nesidėkite ir apsižiūrėkite ar 
neima brautis į jūsų sielą koks tingu
mo šešėlis.

Siekime sveikatos, jaunatvės ir gro
žio mintyse, veiksmuose ir išgyveni
muose!

Kas rytas pasimankštykime, gerai 
išsiprauskime, raskime bent kelias mi
nutes laiko susikaupti dėl kultūringo 
žmogaus pašaukimo! Miklindami kūną 
pakilkime mintimis ir prie To, Kuris 
viską sukūrė. Tada kasdien eisime 
sveikyn, mūsų dvasia skleisis jaunat
vės žiedais, o mūsų kūrybinės galios, 
kasdien gaudamos progos pasireikšti 
mokykloje, mūsų gyvenimą nušvies 
džiaugsmo spinduliais.

RYTMEČIO MINTYS.

— Fiziškai silpnas žmogus dažniau
siai esti silpnas ir doroviškai, ypač valios 
atžvilgiu, nes raumenų darbas yra valios 
aktas, viso kūno kontrolės būdas.

— Silpnumas yra nusikaltimas visuo
menei ir išsigimimo pavojus tautai.

— Fizinės energijos kaupimas ir eik
vojimas turi darniai vienas antram ati
tikti. Intelektualinės bei nervinės ener
gijos kaupimas turi griežtai atitikti tos 
energijos eikvojimui savarankiškai kū
rybai.

— Savo kūrybines jėgas reikia pa
naudoti tam, kad pasidarytų laisvas ke
lias Dievo valiai.

— Tiek laimėj, tiek nelaimėj, žmo-
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gaus gyvenimas yra nuolatinės imtynės 
su aukštesnėmis jėgomis.

— Žmogaus gėda ir sielvartas nėra 
begaliniai, visa tepareina nuo laiko ir 
atstumo.

— Namų darbuose pasireiškia visa 
moteriškoji grožybė įvairiausiomis ir la
biausia patraukiančiomis formomis.

— Ką įgyjame be vargo, tai nėra tik
ra vertybė.

— Vienas rakštis išvaro kitą.
— Mes neturim teisės apleisti savo 

kūną; ne mes patys esam jo kūrėjais.
— Nelaimės nereikia ieškoti, ir ne

prašyta jinai ateina.
— Vyras turi jaustis atsakingas už 

moters laimę.

VAKARO RŪPESČIAI.

1. Pavalgęs vakarienę gerai išvalyk 
dantis ir išskaluok bumą.

2. Prieš eidamas gulti išsivalyk rūbus 
ir batus.

3. Eidamas gulti švariai, su muilu iš
mazgok kojas.

4- Prieš eidamas gulti atsimink ar iš
vėdinai kambarį, nes visai nakčiai turi 
apsirūpinti grynu oru.

5. Miegok visai be pagalvio arba ant 
visai mažo, kad kūnas gautų visišką po
ilsį.

6. Migdamas be reikalo su draugu ne
plepėk, bet stengkis kuo greičiausiai už
migti. Plepėjimas yra laiko bereikalingas 
eikvojimas.

Skaute, nesiduok sau įsikalbinėjamas, 
kad tokie mažmožiai, kaip čia išrašyti va
karo rūpesčiai, neturi didelės reikšmės. 
Neapsiprask su mintimi, kad nėra būtina 
kasdien visa tai daryti. Būk stropus 
mažmožiuose ir nuolat vykdyk kasdie
nės higienos dalykus, o pamatysi, kad 
kartu su tų mažmožių vykdymu giedrėja 
mintis, valia darosi pajėgesnė. Kiekvieną 
vakarą turėsi prisiversti ką nors iš pa
žymėtų mažmožių atlikti. Atsimink, kad 
tuo momentu, kai imsi svyruoti — turėsi 
geriausią progą sustiprėti — pasiryžti ir 
įvykdyti! Ir kiekvieną kartą, kai tik 
„dėl svarbių priežasčių*’ atidėsi kokį hi
gienos mažmožį kitai dienai •— eisi silp
nyn, vis dažniau apsileisi ne tik kūno 
priežiūroje, bet ir visur kitur. Atsimink, 
kad fizinis įprotis ir ištvermingumas 
lengvai pereina į psichinę sritį. Miklinda
mas savo kūną duodi progos pasireikšti 
dvasinėms galioms, kurios ir turi peršviesti 
medžiagą. Taigi pradėjęs nuo lengvų va.- 
karo rūpesčių, įprask kas vakaras, nuo-

t

lat juos vykdyti, kad vėliau, čia gavęs 
naujų uždavinių, jau daug sunkesnių ir 
patrauklesnių, būtum pasirengęs juos at
likti. Kai įprasi kas vakaras valyti dan
tis, rūbus, plauti kojas ir vėdinti kambarį, 
tai jau sunku bus beprisiversti visa tai 
nebedaryti. įpratimas yra antroji pri
gimtis. Taigi prasiturtink gerais higienos 
įpročiais.

Tikiu, kad nuo šios dienos būsi pa
vyzdingas vakaro rūpesčių sekėjas: KAS 
RYTAS bent 10 minučių skirk mankštai! 
Nevenk, brolau, rytmečio mankštos, jei
gu net kasdien ore žaidi, ar uoliai mankš- 
taisi kūno kultūros pamokų metu. Ryt
mečio mankšta yra organizmo parengi
mas žaidimui ir dienos darbui. Jeigu 
kasdien, nuolat ir nuolat rytais mankšty- 
sies pats vienas, tai per palyginti trumpą 
laiką pastebėsi, kad imi atgyti, darais pa
jėgesnis proto darbui. Mūsų organizmas 
stiprėja tik nuo kasdien dirbamo darbo, 
kuris pamažu esti sunkinamas, ir prie
šingai — organizmas išsieikvoja, jeigu 
perdaug mankštomąsi bei žaidžiama. 
Pradžioje reikės prisiversti kiek anksčiau 
atsikelti (žinoma, reikės kiek anksčiau ir 
gulti), kad liktų iš ryto laiko mankštai ir 
susikaupimui vienumoje. Po kelių dienų 
atsiras nuo tokios kūno ir sielos lavini
mo valandėlės savotiškas džiaugsmas, 
kurs nuteiks rimtai atlikti savo pareigas 
ir mokykloje. Pamažu sunkėjant! kūno ir 
psichės mankšta, vykdoma tam tikrais 
uždaviniais, išmokys kaupti dėmesį ne 
tik raumenų, bet ir proto darbui. Akty
vusis dėmesys, minties gyvumas eina 
lygiagrečiai su organizmo tobulinimu. 
Rytmečio mankštos ir koncentracijos 
valandėlės yra kiekvieno kultūringo 
žmogaus šventa pareiga. Mes stengsimės 
savo skaitytojams tiekti toms valandė
lėms uždavinių. Pradžioje tie uždaviniai 
bus palaidesni, ir pamažu įgaus tam 
tikros sistemos. Visa tai reikalinga, kad 
pamažu įprastume į reguliarų lavinimosi 
darbą.

Pradžiai pamėginkite patys sau susi- 
statyti rytmečio mankštą iš 8—10 jude
sių; pasirinkite mėgiamiausius judesius. 
Kitą kartą jau šioje vietoje rasite naujų 
mankštų.

Darydami mankštą kreipkite ypatingo 
dėmesio į: 1) laikyseną ir 2) į laisvą, 
nevaržomą kvėpavimą. Šitam paveiksle 
matote trijų vyrų nugaras su atsikišu
siais sparniukais, su iškrypusiais stubu
rais. Nors tie vyrai su viena ranka iš

meta 50 klg., bet sveikatos požiūriu daug 
ką jiems reikia prikišti. Jų laikysena yra 
netvarkoj. O jūsų, gal manote geresnė? 
Esu tikras, kad ir jūsų nugaros foto nuo
trauka nebus daug geresnė. Užtat rei
kia rūpintis gera laikysena, stovint, sė
dint, vaikščiojant, bėgant, žaidžiant. Rei
kia, kad vienas kitą paragintumėte gerai 
laikytis. Bet, gink Dieve, neišsiryžkit 
kaip pagalį prariję. Gera laikysena yra 
tokia, kada yra ištiestas stuburas, tinka
mai pastatytas dubuo ir kvėpavimas esti 
laisvas ir patogu yra pereiti į bent kurį 
veiksmą. Tuojau atsistokite prie sienos! 
Suglauskite pėdas, prisiglauski! prie sie
nos taip, kad siektumėte sienos sėdyne, 
stuburu, pečiais, galva. Žiūrėkite, kad 
smakras nebūtų iškeltas, jis turi būti 
kiek net įtrauktas. Dabar pamėginkite 
užkišti ranką už sienos (juosmens srityje). 
Stenkitės taip išsitiesti, kad tarpas tarp 
juosmens ir sienos būtų kuomažiausias. 
Pratinkitės kasdien po kelius kartus. 
Tikrinkite tuo būdu kūno laikyseną.

Gera kūno laikysena yra. įpratimas, o 
įprasti galima nuolat sekant save ir tą 
patį veiksmą kartojant. Reikia stengtis 
pajusti gerą kūno laikyseną stovint prie 
sienos. Reikia jausti raumenų įtampą ir 
pasitraukus nuo sienos. Taip dirbant, po 
2—3 dienų povyza pasikeis į gerąją pusę. 
Jūsų ūgis lyg padidės; kartu su kūno lai
kymu žvilgsnis pasidarys drąsesnis, jūs 
daugiau pasitikėsite savimi, draugais. 
Taigi, skautės-ai, stenkitės išmokti geros 
laikysenos. Atsiminkit, kad 2—3 dienas 
nuolat apie tai reikia atsiminti ir mankš- 
tytis prie sienos. Kūno kultūros pamo
kos jums to neduos. Gera laikysena jūsų 
pačių rankose.

Per pertraukas, ypač per didžiąją, 
nepatarčiau tik slankioti po kiemą ir ple
pėti. Prasimanykim smagią mankštą, kad 
išsitiestų stuburas, pagyvėtų kraujotaka, 
išsivėdintų plaučiai. Štai susikabinę po 3 
mėginkite iš eilės išsiversti nepaleidę ran
kų. Arba po du susikabinę mėginkite 
ištiesti nugarą ir vėliau atkelti.

Puikus daiktas yra šuoliai įsibėgėjus. 
Labiau įgudę gali šokti ir per kliūtis. 
Žiūrėkite tik, kad nušokimui būtų sukas
ta vieta..

Skautai paprastai esti judresni už ki
tus, todėl turime į smagią pramogą įtrauk
ti ir kitus. Parodykime kokį prašmatnų 
dalyką. Tepamėgina ir kiti. Tuo būdu 
bendrausime su visais.

Malonūs skautai, savo skyrelį šį kartą 
baigiu, žinau, kad daug kas jį perskaitys, 
bet taip pat žinau, kad šįvakar ir kitą 
rytą daug kam bus tingu pradėti vykdyti 
mano patarimus. Bet seną papratimą 
sunkiau nugalėti tik pirmą- kartą. Taigi 
įtempkite savo valios stemplę ir iš pat 
pirmo ryto imkite naujaip tvarkytis! 
Spaudžiu dar kartą jūsų kairę ir tikiuos, 
kad daugelis iš jūsų kas rytas drauge su 
manimi mankštysis ir atliks visa, kas 
anksčiau pasakyta. Juozas Rimkūnas
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K. Raudinas.

PENKIŲ SKAUTŲ NUOTYKIAI
5.
Danguje kažkas dėjosi.
Skaistus mėnuo ritosi iš už miško ir 

vaizdas keitėsi kas minutė. Vėl reginiai 
tapo toli matomais ir žavinčiais.

Tuo labiau dabar, mėnuliui užtekėjus, 
jie nutarė neatsisakyti nuo savo užsimo
jimų. Visi sutiko, kad šitoks darbas vi
durnakty, skaisčioj mėnesienoj slepia 
daug tokio grožio ir įdomumo, kokio sun
ku ir neverta atsisakyti. Ypač, kad po ne
lauktų įvykių jie jautėsi dukart vyrais.

— Kas gali nutikti tokiems penkiems 
drąsuoliams? Niekas! — apibrėžė ranka 
ore Muselė.

Niekas neatsiliepė jam ir pasijuto jis 
staiga truputį nusikaltęs. Visi jau buvo 
atnešę savo pastangų ir drąsos dovaną: 
Jurgutis parodė nors ir vaikiško, bet 
graudinančio pasiryžimo, Vincelis juos 
nuolat gaivina svajingomis ir pakiliomis 
mintimis, Jonas nustebino visus savo ne- 
dvejojančia pagalba artimui, Algirdas sa
vo šaltumu ir blaivumu sklaidė jų baimę, 
jų prietaringumą, o jis?.. Ką nuveikė jis 
— Muselė?.. Ir užtat dabar jam pritrūko 
to oraus iškalbingumo, kurio paprastai 
jam užtekdavo. Ypač, kad jo pasisiūlymas 
antrą kartą leistis buvo tuoj visų atmes
tas. Algirdas pats ryžosi leistis dugnan, 
kad rimtai ir šaltai galėtų ištirti pilia
kalnio gilumos žemę ir jos sudėtį. Ar ne
užtiks pėdsakų sudegusios žemės, tuomet 
neabejotinai reiktų ieškoti senos pilies 
pėdsakų, o gal atras vertingų rūdžių, nes 
aplink čia žemė tikrai keistos sudėties. 
Gali rasti ir senų monetų, kirvukų ir tai 
būtų puikus radinys. Jis nė negalvojo apie 
Muselės kaulus, kurie jo nė kiek nebau
gino. Ypač, kad dabar, kai Muselė pa
stebėjo, kad lips vis tiek ne jis ir pa
slaptis paaiškės, prisipažino, kad jis ne
žinąs tikrai, ar tai kaulai, gal būt, tik 
paprastas baltas akmuo.

-— Taip ir bus, taip ir bus, — pridūrė 
jis galų gale jau nė nedvejodamas.

— Kvailys! — neiškentė Jonas ir su 
šiuo žodžiu Muselės gera reputacija visai 
sulindo į žemę.

Algirdas, apsirūpinęs degtukais, ma
žu kirvuku kliūčiai ardyti ir dar šiuo tuo 
būtinu, pradėjo leistis gilumon. Įspūdin
ga vis gana dar buvo. Kalne piovėsi nuo
stabiausi, didžiuliai šešėliai, kuriuos at
mušė mėnulis. Muselė nusiminęs nusilei
do vienui vienas žemyn ir tylus sėdėjo 
Verknės krančiukyje, prie pat angos į 
antrąją horizontalios krypties skylę. Jis 
dar dirstelėjo į ją, bet, deja, prisiminė, 
kad ji buvo užversta kieta uola, nepra
einama...

Algirdas tuo tarpu su degančiu deg
tuku leidosi žemyn. Pačiam paviršiuj bu
vo storas, užpiltas juodžemio klodas, bet 
paskui angos sienos buvo jau visai natū
ralios klinties, dėl ko reikėjo manyti, kad 
piliakalnis buvo beveik natūralus Verk
nės krantas ir tik šiek tiek buvo paaukš
tintas ir praplatintas juodų senovės vergų 
rankų. Ir leidosi dar žemiau ir tuoj pa

siekė dugną, užgriuvusį puria, juoda pa
viršiaus žeme, išmarginta klinties gaba
lėliais.

— Kaip sekas? — pasigirdo iš viršaus.
Jis dirbo su kirvuku, mėgindamas 

klinties sienas, kuriose netrūko ir stam
bokų akmenų ir prasikišusių nudegusio 
rąsto gabalų. Pamažu jis ardė labiau įtar
tinas vietas, ieškodamas brangių mylimos 
senovės įrodymų. Su degtuku buvo sun
ku apsieiti, todėl įdegė balaną, kaip tą 
daro žiemos vakarais kaime, ir mėgino 
įkišti ją į sieną. Tačiau klintis bent pa
viršiuje buvo tokia kieta, kad jis turėjo 
pavartoti tam visą savo jėgą; jis pa
spaudė ją abiem delnais ir tada atsitiko 
keistas dalykas: pusmetrio ilgio balana 
lengvai sulindo visa į žemę ir šviesa už- 
gęso. Atrodė, kad už tos kietos klinties 
žievės, jei ir nebuvo tuščia erdvė, tai ma
žiausia labai puri ir pabira žemė. Jam 
kilo mintis, kad gal šis siauras balanos 
pervertas klinties klodas ir teskiria išėji
mą į orą, į antrąją, horizontaliąją angą į 
kalno gelmes nuo upės pusės.

— Gerai sekas! — šūktelėjo jis į vir
šų. — Darau atradimus! — Dabar jis jau 
nė nebedegė degtuko, o atkakliai tamso
je kovojo su jį skiriančia klinties siena. 
Kirvuku atlauždavo purius uolenos gaba
lus ir rankomis vertė juos į šoną. Prieš 
akis buvo viliojančios perspektyvos. Jei 
pavyktų sujungti abi angas ir atrasti pri
ėjimą tiesiai nuo upės, toliau būtų tik 
vaikų darbas, tyrinėjimus galima būtų 
privesti iki smulkmenų. Tačiau, kai jis 
išstūmė paskutinį žemės gabalą, laukda
mas mėnesienos pasirodymo, jį ištiko vis 
dėlto nusivylimas... Šviesos nesimatė, 
nors jis ir lengvai galėjo prakišti ranką į 
antrąją išlaužos pusę ir jausti, kad ten 
visai erdvu ir tuščia. Dvelkė nežymiai 
priplėkęs kvapas ir buvo ten dar tam
siau, kaip urve. Jis užžiebė degtuką ir 
prakišęs galvą stengėsi bent žvilgsniu ap
mesti savo atradimą. Tai buvo erdvi 
kiaurymė, kelių metrų ilgio ir pločio, ir 
tiek pat aukščio; iš vienos pusės ji buvo 
apgriuvusi žeme, bet iš kitos pusės lai
kėsi ant tvirtų rąstų sienų ir priminė pa
slaptingos pilies pogrindį. Apačia buvo 
išgrįsta akmeniu... Nuostabu! Gal būt, ka
da tai čia proseneliai slėpdavosi nuo 
priešų? Gal laikydavo midų?.. Sunku ir 
pasakyti, tačiau Algirdo krūtinėje širdis 
plakė visu stiprumu ir valandėlę jis buvo 
apglušintas džiaugsmo. Jis vėl įdegė ba
laną ir įkišęs ją į molį griovė toliau, ką 
buvo taip laimingai pradėjęs. Griovė su 
atsidėjimu; prieš jį silpnai apšviesta ma
tėsi žeme užgriuvusi užpakalinė, nuo 
upės, menės siena. Klintį laužti buvo taip 
lengva, kaip niekuomet, jis dirbo tą su 
šypsena veide. Bet kažkas atkreipė jo 
dėmesį. Nustebintas jis išmetė kirvuką iš 
rankų ir laukė... laukė, lyg sustingęs...

Žeme užgriuvusioji menės pusė ūmai 
pradėjo byrėti, paskui siūbuoti ir lyg gy
va maigytis vienon ir antron pusėn...

„Aš kliedžiu?..", sušnabždėjo Algir

das. Tačiau jis nekliedėjo; toliau dėjosi 
dar nuostabesni dalykai. Žemė ūmai pra
siskyrė ir menėje pasirodė sausa, nuoga 
ranka, lyg augalas išaugusi iš puraus ir 
juodo žemės klodo. Rankos pirštai suka
liojosi į visas puses, čia susigniauždavo, 
čia vėl atsigniauždavo, lyg norėtų kažką 
sugriebti...

„Viešpatie! Aš juk nebailus!..“ šnabž
dėjo Algirdas. „Bet čia vyksta nepaprasti 
dalykai!.. Na, paskutiniu momentu jie iš
trauks mane į viršų"... pamąstė jis ir 
įtempęs dėmesį sekė tą nepaprastą reiš
kiny

Ūmai ranka vėl dingo juodžemyje. Po 
to visa siena pradėjo byrėti dar dides
niais gabalais, juo toliau, juo smarkiau, 
kol nepasidarė aname šone tolygi skylė 
į menę. Ir štai prie jos prisikiša purvinas 
ir raukšlėtas veidas. Nei smakro, nei kak
tos nesimato, bet jau ir vieni kaulingi, še
šėliais apgulti žandai galėjo numarinti ir 
drąsiausią.

— Traukit! — sušuko Algirdas visu 
savo balso stiprumu. — Traukit!

Tuo tarpu iš menės pasigirdo išdidus 
ir orus balsas:

— Algirdai! Budėk! Aš radau praėji
mą į čia... iš žemutinio urvo, nuo upės...

— Sustokit! — sušuko Algirdas į vir
šų ir atleido virvę. — Aš čia! Aš budžiu, 
Motiejau! — tarė jis prisilenkęs prie an
gos. — Dieve tu mano, sakyk, kaip kilo 
tau panaši mintis, Musele? Na, tu nuo
stabus vyrukas, Motiejau! Kaskimės to
liau!..

Ir, abiem iš dviejų pusių besikasant į 
bendrą radinį, nusidėjėlio tonu Muselė 
pasakojosi:

— Aš žinau, Algirdai, aš atrodžiau 
jums visai menkaverte būtybe, kuri tik 
paplepėti temoka... Ir, atsisėdęs ten prie 
vandens, aš galvojau, Algirdai, galvojau 
kuom prilygti jums... Aš nesu šapas, Al
girdai, taip ir žinok, aš ne menkavertė 
būtybė, — tarė Muselė purvinu veidu ir 
rūbais įkeldamas koją į menę. — Moku ir 
darbais paversti savo žodžius.

— Ak, nutilk, Motiejau! Tu gėdini 
mane! Aš juk matau tą pats savo akimis: 
šiaip ar taip tu pirmas apgyvenai šitą 
nuostabiąją menę... Na, padėk man įsi
kelti pas tave.

Ir keturiomis rankomis jie suardė pa
skutinę kliūtį.

Džiūgaudami jie stipriai paspaudė 
viens kito ranką. Balaną įnešė į vidų ir 
įkišo tarp rąstų nepaprasto storumo. Ir 
skaisti šviesa pasklido kiaurymėje.

— O ką tas Vincelis... — nutęsė Mo
tiejus, — paprastas plepalas...

— Kodėl taip sakai, Musele? — pa
sipriešino Algirdas. — Tu žinai, draugu
ži, aš mažai kalbu, bet kartais galvoju 
viens sau: tas Vincelis suteikia sielą vi
siems mūsų darbams... Sakyk, ar nesuvi
liojo čia mus tos jo pasakos apie kuni
gaikščių pasivaidenimus, ta jo senovės 
meilė; jis paauksavo savo samprotavimais 
visą to senelio pasaką... Ak, Musele, pa
tikėk: jis lakesnės dvasios už mus visus.

— Na, tas tiesa, aš taip pat lendu, ži
nai, per tą purvą užlipdytomis akimis ir 
vis galvoju: tai čia, vadinas, visi tie kuni-
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LIETUVIŠKA EIKIM VAGA

Veržiasi jausmas iš krūtinės 
Noras sušukti, taip smarkiai, 
Kad dėl brangios mūsų tėvynės 
Visi kovotume narsiai!

Kas plūgą, kas plunksną nutvėręs, 
Lietuviška eikim vaga, 
Lietuvis galiūnas, kūrėjas, 
Ištižėliams snausti gana!

Gana jau dė menkniekių pyktis, 
Dėl centų eiti į teismus — 
Laikas pasirinkti kryptis, 
Numeskim vergijų šarvus!

Į darbą sukruskim o, broliai!
Kas sava pamilkim tvirtai. —
Te būna ne gražūs vien žodžiai, 
Bet kilę iš širdžių jausmai!

Ištižimas, pavydas, pyktis, 
Apgaulė ir šmeižtai — 
Tai yra vergijos likutis, 
Su jais kovokime griežtai!

Sukruskim kuogreičiau o, broliai!
Lietuviška eikim vaga,
Te būna ne gražūs vien žodžiai, 
Į darbą, jau snausti gana!

1935 m. IV.2 P. Š.

gaikščiai, tie Šarūnai, Skirgailos, bajorai
tės visos su žydriomis akimis...

Susikabinę rankomis jie vaikščiojo šen 
ir atgal po tą nepaprastą patalpą ir juo
kėsi viens kitam į veidą.

— Ir tai padarėme mudu, Algirdai! — 
didžiavosi Muselė. — O žinai, ten uoloj, 
pasirodo, buvo mažas plyšys, pro kurį 
įėjo čia oras, reikėjo gerų akių, kad jį 
užtiktų. Nuo ten ir pradėjau, bet paskui 
viskas užgriuvo; na, drąsos ten reikėjo, 
gali patikėti...

Muselė pasilenkė prie skiltininko au
sies ir kažką jam pašnabždėjo. Algirdas 
pradėjo nesuturimai juoktis visu balsu.

— Tai nori, kad paplekšnočiau tave 
per petj? Musele, Musele, koks tu juok
darys!

— Paplekšnok vistiek, Algirdai... Tai 
žinosiu, kad įvertini mane, — atsiliepė 
Muselė.

Ir Algirdas paplekšnojo jam per petį, 
abiem gardžiai besijuokiant.

— 0 dabar, Motiejau, budėk! Tu lieki 
čia, o aš keliuosi į viršų ir...

— Bet tu juk gali laisvai išeiti mano 
anga, tiesiai į upę!

— Ne, aš padarysiu jiems siurprizą. 
Kol kas jie šito neprivalo žinoti... Trau
kit! — sušuko jis nusičiupdamas virvės ir 
išnyko Muselei iš akių.

6.
Kai jis iškopė į kietą žemę ir pamatė 

mėnesėlį pačiame dangaus viduryje, jį 
vėl užpylė džiaugsmas. Jis pasijuto vėl 
susisiekęs su pasauliu, su žmonėmis.

— O, drauguži! Aš maniau, kad tu už
migai ten! — sušuko Jonas, sučiupdamas 
jį į savo glėbį. — Žiūrėk, Jurgutis jau 
apsiverkęs: jis laikė tave žuvusiu.

— Pas jį aukso pilni kišeniai... — at
siliepė pašnabždomis Jurgutis.

— Na, aukso tai ten, kiek tik nori! 
Leiskis, Jurguti, dabar tavo eilė: krau
kis į kišenes, kiek tilps! — padrąsino 
Algirdas.

— Ten ir šviesa tebėra? Leidžiuosi...
Ir smulkusis Jurgutis, iškrėtęs akme

nukus iš kišeniaus, dingo po žeme.
— Kam tu jį ten nuleidai, Algirdai? 

— nustebęs užklausė Jonas.

— Dirbsime! Ten reikalinga jėgų! Lei
simės visi iš eilės! Dabar tau, seni, lipk 
į duobę!

— Na, jei tu manai? 0 kas nuleis 
tave?

— Muselė; jis juk tebesėdi ten prie 
vandens?..

Ir raumeningasis Jonas taip pat dingo 
angoje.

Nusijuokė viens sau Algirdas.
„Dabar esu vienas", atsiduso Algirdas, 

nuleidęs ir paskutinįjį. „Kokia smagi sa
vijauta! Kokia nuostabi naktis!"

Dirstelėjo į rankinį laikrodėlį: pats vi
durnaktis. Tylu. Gražu. Gera...

Jis pažiūrėjo į Verknės vandenį ir 
krantu pradėjo leistis žemyn. Vanduo 
dailiai švitėjo mėnesienoje. Keliais žings
niais pasiekė žemutinę angą ir po trum
pos akimirkos jau tūnojo už Muselės kū
no, kuris kantriai stovėjo vienoj vietoj, 
užslėpdamas antrąją angą nuo savo drau
gų. Tuo tarpu Algirdas lengvai palietė jo 
ranką ir Muselė staigiai pasitraukė į šo
ną. Algirdas staigiai įšoko į menės vidų 
ir iškilmingu balsu sušuko:

— Budėk!
Valandėlę vėl visi tylėjo, lyg užčiaup

ti. Galop Jonas atgavo žadą:
—, Tikiu, kad vienas iš jūsų stebukla

daris! Kuris?... Aha, radau būdą sužino
ti... — ir čia Jonas nusijuokė. — Tas, ku
ris patartų, kuo numalšinti man pašėlusį 
alkį...

Vincelis nematomai įbruko kažką Al
girdui į rankas.

— Sūris tiktų? — mirksėdamas pasi
teiravo Algirdas.

— Ė!.. Kam dar erzintis... — nusimi
nusiai atsiliepė Jonas.

— Prašau. — Ir Algirdas įteikė jam 
puikiausią sūrio gabalą.

— Iš tikrųjų, jūs visi šiandien tuoj iš
virsite į fakirus! — susižavėjęs sušuko 
Jonas.
mas ko. Ir ūmai, visų nusistebėjimui, iš- 
ratu ir pradėjo užkandžiauti. Vincelis 
kapstė žemę, ieškodamas pats nežinoda
mas ko. Ir ūmai visų nusistebėjimui, iš
vertė į paviršių keistą molio puodą, iš 
kurio, lyg lietaus lašai saulėtą dieną, pa
biro skambančios piniginės monetos.

— Pinigai! — sukliko Jurgutis.
— To bereikėjo! — suplojo rankomis 

Jonas.
Monetos visos buvo nepaprastai se

nos. Vienos jų buvo kampuotos, kitos ap
valios, trečios su skyle viduryje įvai
riausių formų ir su įvairiausiais įrašais. 
Penkios galvos susigūžė krūvon ir ilgai, 
žingeidžiai tyrinėjo.

— Žiūrėk, koks čia keistas ženklas!
— 0 čia, žiūrėk, karaliaus galva!
— Ieškokite metų!
— Mes padovanosime juos muziejui, 

— tarė šaltai Algirdas.
— Tu rimtai kalbi? — pašoko Jonas.
— Negali būti! — sukliko Jurgutis.
— Mes turime teisę į juos? — visai 

oriai atsiliepė Muselė.
— Na, už triūsą šiaip ar taip mums 

atlygins; mes negalime skriausti mokslo 
ir tėvynės, — tarė Algirdas.

— Mirčiau dėl tėvynės, — atsiliepė 
Vincelis.

— Tėvynė mūsų motina, — oriai pra
bilo ir Muselė.

— Tai vis dėlto praturtėsim... — nu
sijuokė Jonas, — ak, jei nebūtum žmo
gus idealistu...

Vincelis svajingomis akimis žiurėjo į 
balaną sienoje ir keistus šešėlius aplinkui.

— Atsimenate, kaip senelis vakar 
mums pasakojo, — pradėjo jis, — aš ži
nau ir tos pasakos galą... Kunigaikštytė 
atkeršyjo už savo seno tėvo mirtį. Su 
skaitlingu karių pulku ji išplaukė Nemu
nu... Ir plaukė kelias dienas, kol pasiekė 
priešų, geležinių žmonių žemę, kad at
pirktų savo kaltę, kad krauju už kraują 
užmokėtų... Ir tris dienas ir tris naktis ji 
degino priešų pilis, niokojo nedraugingąją 
šalį, kol surado kaltininką ir visų gar
bingų bajoraičių akivaizdoje nuleido į 
Nemuną su sunkiu akmeniu prie kaklo... 
Ir graudžiai verkė svetimos moterys ir 
sūnų žadėjo neleisti kariauti į tą baisios 
teisybės šalį... Kas žino, gal iš baimės... 
Taip stabmeldė parodė savo meilę tė
vams ir tėvynei...

Tylu buvo aplinkui. Skautai susviro į 
visus šonus ir tolimų svajonių pagauti pa
mažu merkė akis. Svajonė ir nuovargio 
sukeltas miegas apsupo lyg šilko skraiste 
jų skaisčias galvas.

— Ir kas naktį, tą naktį, kurią buvo 
užsmaugtas senas kunigaikštytės tėvas, 
sunki barzdota žmogysta pasikelia į kal
ną ir griausmingu balsu šaukia savo duk
rą... Ir pasirodo ji ašaromis apsipylusi ir 
krinta jam į kojas ir pasigailėjimo pra
šo... Jūs miegat?

Niekas neatsiliepė į jo balsą. Šventas 
miegas šioj mylimoj vietoj atėmė drau
gams žadą. Apsidairė Vincelis. „Jie mie
ga", pamąstė.

— Nemiegu, Vinceli, — atsiliepė pa
šnabždomis Algirdas, — klausaus; tu gra
žiai pasakoji, oi, kaip gražiai... Ir nesi
nori palikti šios šventos vietos... Bet vis 
dėlto laikas. Draugai, kelkitės! Eime!..

Ir penketas bičiulių džiugiais, užsisva
jojusiais veidais pakilo ir pasuko tykiai 
šnerančiu Verknės krantu .. .

(Gala s).

DAUG ŽINIŲ IR DŽIAUGSMO TU
RĖSI, jei įsigysi šią knygą:

BERNIUKAMS
PARDUODAMA PO 2,50 lit.

Reikalaukite visuose knygynuose ir 
Skautų Aido administracijoje.
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Skautas gamtos draugas.
PAŽINKIME AUGALUS.

Pažinimas, koks jis bebūtų, visada do
mino žmogų. Jau senais laikais norėta 
pažinti nauji kraštai, jų augalija, žmonės. 
Nesimėtant į kitus kraštus, pažvelkime, 
ar mes viską žinome savo krašte? Ar pa
žįstame savo dažniausius augalus, gyvius, 
paukščius ir p.? Pažinimas praturtina 
žmogaus protą, jausmus. Kasdieniniame 
gyvenime dažniausiai susiduriam su me
džiais, krūmais, dėlto išmokime juos pa
žinti, skirti, — o tai jau praplės mūsų 
gamtos žinojimo akiratį ir suteiks mums 
smagumo, kad mes štai pažįstame mažytę 
dalelę tos įstabios, gal mums ir slėpinin
gos, gamtos.

Kiekvienas augalas yra gyvas organiz
mas. Augalas sudėtas iš celių, toms ce
lėms dauginantis, augalas auga. Kad ge
riau atliktų darbą augale, celės susigru
puoja, sudarydamos audinius. Audiniai 
savo keliu skiriasi žiūrint, kokį darbą at
lieka: tveriamieji, sutvirtinamieji, vidaus 
takų audiniai ir t. t.

Augalas auga, minta, veisiasi, — tam 
tikslui jam reikalingi organai, kurių svar
biausi: 1) šaknys, 2) liemuo, 3) lapai. 
Šaknų uždavinys yra išlaikyti augalą ir 
teikti maisto medžiagų iš žemės. Liemens 
tikslas iškelti augalą aukštyn arčiau švie
sos ir būti ryšiu tarp lapų ir šaknų. Lapų 
uždavinys paimti maisto medžiagas iš oro, 
asimiliuoti, transportuoti. Lapai esti žali 
ir tik tokie asimiliuoja. Kiekvienas lapas 
turi savišką gyslavimąsi. Išskiriama pa
grindiniai du: 1) eglėtasis, kai šoninės 
gyslos eina kraštelio galu ir 2) plaštaki- 
nis, kai iš vidurinio dar eina keletą at
šakų. Lapų amžius mūsų krašte trumpas, 
kas ruduo lapai krenta. Spygliuočių lapai 
(spygliai) gali laikytis iki 10 metų, vi
suotino jų nubyrėjimo, kaip pas lapuo
čius, neesti.

Mažame stiebelyje jau matome auglių 
ir lapų pradmenis pumpuruose. Pumpurai 
esti apsaugojami, kai kurių medžių vei
slių, lapais ir pan.

Kad augalas išsilaikytų gamtoje, jis 
turi daugintis. Dauginasi lytiniu ir ne- 
lytiniu būdu. Lytiniame dauginimosi da
lyvauja dvi skirtingos celės: vyriškoji ir 
moteriškoji, joms abiem susijungus, atsi
randa atskiras vienetas. Nelytinis daugi
nimasis įvyksta tada, kai augalas atski
ria savo kūno dalį. Lytiniame dauginimosi 
esti dar tai, kad vyriški ir moteriški žie
dai esti atskiruose medžiuose, tada medį 
vadiname dvinamiu*), o jei tame pačiame 
augale abeji žiedai susimeta, tai vienana- 
miu.

Reikia skirti sėklą nuo vaisiaus. Vai
sius tai padaras, kuris susidaro žiedui ap
sivaisinus, ir kitų dalių: vainiklapių, žied
lapių ir t. t. Vaisiuje paprastai esti sėkla. 
Vaisiaus dalis, kuri dengia esančias jame 
sėklas — apyvaisius.

*) Svarbu įsidėmėti augalų aprašymą 
skaitant.

Augalas, kaip ir kiti gyvi organizmai, 
kvėpuoja. Kvėpavimas vyksta dieną ir 
naktį ir visais augalo organais. Kad auga
las kvėpuoja, galime pastebėti jį apvožus, 
tada pranyksta deguonis ir atsiranda ang
lies dvideginis, kuris tuoj užgesys degan
čią žvakę, ją pakišus po tuo indu.

Augalų esti labiau reikalingų šviesos: 
pušis, beržas, maumedis — tai bus švie- 
siamėgiai, ir mažiau reikalingų: eglė, bū- 
kamedis, — tamsiamėgiai.

Šios žinios būtinos, kad galima būtų 
suprasti augalo augimą ir vystymąsi.

CHARAKTERINGESNI MŪSŲ KRAŠTO 
SPYGLIUOČIAI.

Pušis šilinė (paprastoji)—Pinus silvestris.
Spygliai auga po 2 iki 8 cm. ilgio. Me

džiai vienanamiai. Vyriški žiedai gelsvai 
žalsvi, šių metų auglių pamatuose, mote
riški žiedai įvairios spalvos konkorėžėlių 
pavidalo šių metų auglių galuose. Kon- 
korėžis subręsta tik antrais metais. Sėkla 
su sparneliu; sparnelis sėklą sukabina lyg 
repliukėmis. Liemuo tiesus, aukštas. Aukš
tai liemuo padengtas gelsvai ruda šviesia 
žieve. Apatinėj dalyj žievė sukežėja, ji čia 
gana stora. Medienoj yra sakų. Plačiai 
vartojama. Auga ir šlapiose ir sausose 
žemėvietėse. Pajūryj, Kuršių Nerijoje yra 
kitokia pušis, taip vad. pušis kalninė — 
pinus montana, ji auga nedidoku medžiu 
arba krūmijasi. (Būdami Neringoj įstebė
ki! skirtumą tarp paprastosios pušies). «

Eglė paprastoji — Picca excelsa.
Spygliai trumpesni, sagstomi spiraliai. 

Moteriški žiedai esti raudonos spalvos 
konkorėžėlių pavidalo, vyriški — gelsvi. 
Anksčiau subręsta moteriški žiedai. Kon- 
korėžis subręsta tais pat metais (o pušies 
antrais!), jo ilgis apie 16 cm. Sėkla spar
nelyje, jau šaukštiškame įdubime. Eglės 
išvaizda konusiška. Liemuo padengtas ly
gia ruda žieve, kuri tik apatinėj dalyj su- 
pleišėja. Vartojama plačiai. Iš jos gami-

J III (skautų ir skaučių) patyrimo laipsnio programa.
1. Žinoti ir mokėti paaiškinti skau- 

tų-čių įstatus, obalsį, įžodį, papročius ir 
šūkį.

2. Žinoti pasaulio ir Lietuvos skau
tų istoriją, pasaulio ir Lietuvos skautų- 
čių judėjimą.

3. Žinoti Lietuvos skautų sąjungos 
šefą, vyriausi skautininką ir skyriaus ve
dėją.

4. Mokėti skautų ir Lietuvos himnus.
5. Žinoti saliutą, garbės ženklus ir 

uniformą.
6. Mokėti nupiešti ženklelį ir savo 

skilties siluetą ir juos paaiškinti.
7. Turėti pagrindinių žinių iš Lie

tuvos istorijos ir geografijos.
8. Žinoti tautos ir skautų šventes, 

tautos ir valstybės vėliavas ir herbą (vytį).
9. Žinoti elementarinę asmens higie

ną, kaip: kvėpavimo, odos, dantų, akių, 
kambario ir kit.

narni muzikos instrumentai, tik ji turi būti 
lygiažievė ir be šakų. Šaknis jos išeina 
veik į paviršių, todėl nuo vėjo labiau nu
kenčia, kaip pušis. Eglės gyvatvorės gra
žios ir naudingos — saugo geležinkelius 
nuo užpustymo etc. Pas mus esti eglių: 
žaliakonkorėžė ir raudankonkorėžė, pir
moji žydi 2 savaitėm vėliau ir konkorė- 
žiai nepribrendę žali, antroji ankstybesnė 
ir konkorėžiai nepribrendę esti raudoni.

Maumedis — Larix.
Mūsų krašte savaime augančio nėra. 

Spygliai jo keturbriauniai, suploti. Spyg
lius augina kuokštais sutrumpintuose aug
liuose ir spiraliai ilguose augliuose. Me
džiai vienanamiai. Konkorėžiai nedidoki, 
2—3 cm. ilgio. Senovėje jų pas mus būta, 
tai liudija iš jo rąstų statytos bažnyčios. 
(Pažiūrėkit, gal jūsų medinė bažnyčia iš 
maumedžio? Pasiklauskit žmonių).

Kadugys paprastasis — Juniperus 
communis.

Spygliai aštrūs, trumpoki, sagsto juos 
menturėmis po 3. Išilgai viršutinės spyg
lių pusės eina sidabrinė žiotelių drūžė. 
Kadugys yra medis ir krūmas, dvinamis. 
Moteriškas žiedas uogų pavidalo, vyriški 
žiedai — geltoni. Pirmais metais uoga esti 
žalios spalvos, antrais metais mėlynuoja. 
Uogoje yra 3 sėklos. Vyriški krūmo ar 
medžio egzemplioriai esti gražesni, pira- 
midalinės išvaizdos, o moteriški šakotes- 
ni, išsidraikę. Mediena vartojama tekini
mui. (Gal jūsų šachmatai kadugio me
džio? ).

Gyvainis — Thuja.
Jis skirstomas prie spygliuočių, spyg

liai jo skujiški. Sodinamas kapuose, par
kuose, duodasi karpomas. Pas mus jis sa
vaime neauga. Kadugys tikrai gali mums 
atstoti gyvainį.

Štai ir visi dažnesni pas mus spygliuo
čiai, jų nedaug. Parkuose galima dar rasti 
ir kitų, kaip tysas, įvairių rūšių pušys, 
eglės etc., bet tai mūsų neliečia. Stovyk
laudami su šiais aprašytais labai dažnai 
turime susidurti. Mišk. A. K.

10. Žinoti savo tuntininko, draugovės 
būklo, artimiausio gydytojo, vaistinės, po
licijos, gaisrininkų ir kitus reikalingiau
sius adresus.

11. Žinoti skautų sutartinius švilpe
sius ir kelionės ženklus.

12. Mokėti pradžios rikiuotę, 20 skau
tiškų bei sportiškų žaidimų ir bent 5 
daineles.

13. Mokėti rišti gerąjį, piemenų ir 
žvejų mazgus, markę, slankiojančių, mir
ties, patobulintą mirties, palapinės, su
trumpinimo, kalinio ir policijos kilpas.

14. Ne mažiau dviejų mėnesių vesti 
dienynėlį apie geruosius darbelius, hi
gieną, santykius su tėvais ir artimaisiais, 
gimnastiką, mandagumą ir tvarkingumą.

15. (Skautei). Mokėti rankų darbelių. 
Lopyti rūbus ir adyti.

16. (Skautei). Mokėti išvirti 2-jų pa
tiekalų pietus.

„VILNIAUS” sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė Jį. T d. 776.
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