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1966 metų SKAUTŲ AIDO platinimo 
vajaus laimėtojai:

Pagal gautus 1966 metų Skautų Aido prenumeratų 
rinkimo vajaus duomenis vajaus komisija nustatė tokias 
išvadas:

A. LAIMĖJUSIEJI RAJONAI:
Seserijoje:

JAV Vidurio rajonas.
Toliau:

a) JAV Atlanto rajonas ir
b) Kanados rajonas.

Brolijoje:
JAV Atlanto rajonas.

Toliau:
a) JAV Vidurio rajonas ir
b) Kanados rajonas.

B. LAIMĖJUSIEJI PLATINTOJAI:

I vieta: s. Regina Kučienė, — Aušros Vartų tuntas Chi-
cagoje.

II v.: (nepasiekta reikiamo taškų skaičiaus).
III v., s. Vladas Bacevičius Clevelande, Ohio.
IV v.: s. Petras Molis Worcesteryje, Mass.

Bravo, surinkę daugiausia prenumeratų!

Viršelio 1 psl.: Vasaros žygiai užsibaigė.
Chicagos AUŠROS VARTŲ tunto skautės.

ps. A. Kezio, SJ, ntr.

Bet taip pat labai didelė padėka priklauso visiems 
Sk. Aido prenumeratų rinkėjams - rinkėjoms, kurių yra 
labai didelis būrys visuose rajonuose.

Čia tuo tarpu paminėsime bent svarbiausius: Gra
žina Reškevičienė Omahoje, Nebr., Sofija Jelionienė 
Chicagoje, III., s. Česlovas Kiliulis Bostone, Mass., Al
dona Jonynienė Rego Park, N. Y., s. Vladas Rusas To
ronte, Kanadoje, p. Juozas Kazlauskas Waterburyje, 
Conn., s. V. Pašilys Hamiltone, Kanadoje, A. Šetikas 
St. Catharine, Kanadoje, p. Česlovas Anužis Detroite, 
Mich., s. J. Kibirkštis Montrealyje, Kanadoje, si. Rūta 
Vėblaitytė Union, N. J., s. Kostas Nenortas Dorchester, 
Mass., s. M. Stanionienė Toronte, Kanadoje, ps. Juozas 
Monkus Brocktone, Mass., Petras Regina Port Credit, 
Kanadoje, Daiva Miceikaitė Simcoe, Kanadoje, Jonas 
Kaspariūnas Elizabethe, N. J., s. Vytautas Abromaitis 
Richmond Hill, N. Y., Žibutė Gvildytė Scarborough, Ka
nadoje, s. J. Zinkus Picnic Point, Australijoje, Gailutė 
Anužytė Detroit, Mich., ps. G. Aleksandravičienė 
Broomfield, Conn., ir daug kitų.

Visiems ir visoms labai ačiū!

Dabar visi ligšioliniai ir drauge nauji platintojai 
kviečiami energingai organizuoti Skautų Aido 1967 me
tų prenumeratų rinkimo vajų savo vietovėse.

Administracija

198 —

2



PASIKEIČIANT

Su šių metų pabaiga savo kaden
ciją paeiliui baigs visi Lietuvių 
Skautų Sąjungos rinktosios vadovy
bės nariai ir jų vieton ateis naujai 
išrinkti ar perrinkti vadovai ir va
dovės.

Pats Sąjungos Tarybos Pirminin
kas v. s. E. Korzonas nebesutiko 
kandidatuoti i jokias rinkimais už
dedamas pareigas. Jo vieton Taryba 
turės išsirinkti kitą vadovą ar va
dovę.

Iš kitų Pirmijos narių v. s. K. Pal- 
čiauskas, Tarybos veteranas, išrink
tas į Garbės Teismą; s. K. Cijūnėlis 
— į Kontrolės Komisiją; v. s. F. 
Kurgonienė perrinkta Tarybos na
riu; v. s. S. Gudauskienė nebesutiko 
kandidatuoti.

Mūsų smarkioji Seserijos Vyr. 
Skautininke v. s. O. Zailskienė, 
daug metų atidirbusi Seserijos Va- 
dijoje, pasirinko ramesni būdą tar
nauti Sąjungai — išrinkta Garbės 
Teismo nariu. Jos vieton atėjo švie
sus asmuo, s. M. Jonikienė, apsiėmu
si pasiaukoti Seserijos gerovei. Jai 
i talką — Vyr. Sk-kės pavaduotoja 
išiinkta prityrusi vadovė v. s. K. 
Kodatienė.

Daug darbo ir pastangų pastaro
sios kadencijos metu įdėjęs Brolijos 
Vyr. Sk-kas j. s. Br. Juodelis išrink
tas Tarybos nariu, o jo vieton atėjo 
energingas vadovas ir kultūrinin
kas s. VI. Vijeikis su savo džentel
menišku pavaduotoju s. V. Namiku.

Ak. Sk. Sąjūdžio pirmininkas s. 
A. Treinys nebekandidatavo, jo vie
ton išrinktas buv. Br. Vyr. Sk-kas 
v. s. E. Vilkas su pavaduotoju ps. 
E. Kadveniu.

Daug yra ir kitų pasikeitimu.

Kadenciją baigusiems tenka tikrai 
nuoširdžiai ir skautiškai padėkoti, o 
naujuosius pasveikinti ir pažadėti 
jiems visaip padėti.

A.S.

PERDUODANT PAREIGAS NAUJAI SĄJUNGOS 
VADOVYBEI

Prieš trejus metus išrinkta Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadovybė baigė savo darbą ir perduoda pareigas naujai 
išrinktai.

Vadovo pareigų perdavimas ir pareigų perėmimas nė
ra vien paprastas faktas, kad vienas vadovas perduoda pa
reigas, o kitas perima jas. Pareigų perdavimas-perėmimas 
turi savyje labai gilią prasmę.

Pirma, pats vadovybės pasikeitimo faktas yra įrody
mas, kad organizacija nėra valdoma vienos kurios grupės 
asmenų, bet yra periodiniai pakeičiama.

Antra, vadovybės pasikeitimas vyksta ne atsitiktinai, 
bet sąjungos statuto ir nuostatų nurodyta tvarka, LSS su
važiavimui demokratiniu būdu išrinkus i vadovybę naujus 
asmenis.

Trečia, per duodantieji pareigas jaučia, kad perduoda
mi pareigas jie kartu perduoda ir dalį savo asmens, nes ei
dami pareigas sąjungos vadovybėje yra įdėję daug darbo 
ir Įnešę savo asmeninių organizacinių bei kūrybinių suge
bėjimų.

Ketvirta, perimantieji pareigas ateina su dideliu užsi
degimu, pilni energijos bei pasiryžimo, kupini naujų min
čių tęsti toliau vadovavimo darbą ir prisidėti prie organi
zacijos ugdymo.

Perduodamas savo pareigas peržvelgiu pereitų trejų 
metų laikotarpį ir matau, kiek daug pasišventusių vadovų 
aukojo savo laiką, energiją, dėjo savo lėšas mūsų sąjungos 
gerovei. Visiems jiems tariu širdingą ačiū.

Naujai sąjungos vadovybei linkiu imtis sąjungai va
dovauti su nauja energija, įnešti naujų gražių idėjų, su
jungti visus norinčius dirbti sąjungos gerovei į vieną glau- 
džią šeimą ir dėti visas jėgas ir panaudoti visus sugebėji
mus, kad Lietuvių Skautų Sąjungos auklėjamas jaunimas 
būtų išaugintas tikrai gerais skautais ir gerais lietuviais.

v. s. E. Korzonas,
1964 -1966 metų LSS Tarybos Pirmininkas
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NAUJI VYRIAUSIEJI ŠAKŲ VADOVAI:
LSS Suvažiavimo korespondenciniu būdu išrinkti nauji LSS vadovai-ės 

ir sudaromi nauji Vadovybės organai. Ligšioliniai vyriausieji vadovai per
duoda pareigas naujai išrinktiems. V. s. O. Zailskienė Seserijos Vyr. Sk-kės 
pareigas perdavė s.M. Jonikienei; j. s. B. Juodelis Brolijos Vyr. Sk-ko — 
VI. Vijeikiui ir s. A. Treinys Ak. Sk. Sąjūdžio Pirmininko — v. s. E. Vilkui.

S. Malvina Jonikienė,
Seserijos Vyriausia Skautininke.

MIELOSIOS SESĖS,
Širdingai dėkoju už pasitikėji

mą, parodytą balsavimo motu. 
Stengsiuos neapvilti ir savo pa
reigas atlikti kiek galima geriau.

Sutikau kandidatuoti ne dėl to, 
kad neturėčiau kas veikti, ne dėl 
to, kad norėčiau ypatingos gar
bės arba galvočiau, kad esu to
buliausia ir toms pareigoms tin
kamiausia. Tik dėl to, kad iki pas
kutinės dienos neatsirado kandi
datės, o iš. visų pusių buvau spi
riama, dėl to, nes tvirtai tikiu, 
kad LSS savo programų gyvumu, 
įdomumu yra didelė pagalba 
žmogaus charakterio ugdymui.

įžengdamas į Naujuosius 1967- 
sius Metus ir pradėjusios naująją 
LSS kadenciją, nepamirškime, 
kad mergaitė, apsirengusi skau
čių uniforma, dar nėra tikra skau
tė. Tikra skautė yra ta mergaitė, 
kuri ne vien išoriniai daili ir tvar
kinga, bet ir išvidiniu grožiu švie
čianti. Net ir sunkiausiuose mo
mentuose tvirta, pasitikinti savi
mi, nuolat besišypsanti.

Miela vadove, išmokusi ir išgy
venusi visą skaučių programą, 
nesustok tobulinimosi kelyje. 
Ženk pirmyn. Tu esi ne tik tikra 
skautė, bet psichologė, pedago
gė, vyresnioji sesuo, motina, kuri 
moka mylėti, sugeba suprasti ir 
atleisti.

Būkime tikros skautės ir geros 
vadovės.

Budėkime.
s. M. Jonikienė, 

Vyriausioji Skautininke

Mieli, Broliai, 
jūsų vadovai parinko mane būti 
Lietuvių Skautų Brolijos vyriau
siuoju skautininku.

Prisipažinsiu, kad priimdamas 
šias garbingas pareigas jaučiuo-

S. Vladas Vijeikis, 
Brolijos Vyriausias Skautininkas.

V. s. Eugenijus Vilkas, 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

Pirmininkas.

si ir išdidžiai ir truputį baimingai. 
Ar sugebėsiu? Ar ištesėsiu? Vi
sai panašiai jaučiuosi, kaip pir
mą kartą eidamas į vilkiukų suei
gą. Tai buvo labai seniai. Net 
1939 metais. Ir tada galvojau: o 
kaip dabar bus? Ar labai sunku 
būti skautu? Ar priims mane 
skautai į savo tarpą?

Tik dabar man jau lengviau, 
nes pažįstu Skautų Broliją ir ži
nau, kad visi broliai yra pasiren
gę man padėti. Vienas skautinin
kas man pasakė: ''Brolija nėra 
nei mano nei tavo reikalas. Tai 
yra mūsų visų pareiga". Teisin
gai!

Kiekvienas skautas, kad ir pa
čioje paskutinėje eilėje, pats pas
kutinis, pats mažiausias yra svar
bus ir brangus. Kiekvienas iš mū
sų turime jaustis išdidūs būdami 
pačios geriausios lietuviškos jau
nimo organizacijos nariais. Ir ne
tik išdidūs, bet taip pat turime 
jausti atsakomybę. Visados turi
me jausti, kad dabar yra laikas 
ir kad mes esame tie, kurie iškel
sime Broliją iki aukščiausio laips
nio.
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Sueigos prezidiumas. Iš k. d.: sueigą pravedęs Čikagos sktn-kų Ramovės pirm. v. s. P. Nedas, v. s. E. Vilkas, v. s. 
E. Korzonas, ALB pirm. J. Jasaitis, gen. konsulas P. Daužvardis, v. s. O. Zailskienė, s. M. Jonikienė, ps. kun. P. 
Garšva, j. s. B. Juodelis, v. s. V. Tallat Kelpša. v. s. y. Statkaus ntr.

Taip galvodami ir sąžiningai 
vykdydami visus savo uždavi
nius mes jausimės patys laimin
gi ir suteiksime daug džiaugsmo 
tiems, kurie į mus žiūri ir laukia 
iš mūsų gražių ir didingų darbų.

Tad pirmyn, mieli broliai! Pir
myn su pasirįžimu, skautiška 
nuotaika ir jaunatvišku užsidegi
mu. Pirmyn, nežiūrint i jokias 
kliūtis. Pirmyn į tvirtą lietuvišką 
darbą. Pirmyn į šviesų mūsų 
Skautų Brolijos rytojų!

Budėkime!
s. Vladas Vijeikis,

LSB Vyriausias Skautininkas

Čikaga, 1966. XI. 18.
Džiaugdamasis 1964-66 metų 

Akademinio Skautų Sąjūdžio va
dovų ir narių atliktais darbais ir 
ypatingai šiuose Jaunimo Metuo
se pasiektais laimėjimais, dėkoju 
jiems visiems už paaukotas die
nas ir valandas.

Kiekviena lietuviško jaunimo 
organizacija arba jos šaka ar 
skyrius pirmoje eilėje stengiasi 
savo gyvavimą išlaikyti, paskui 
rūpinasi palaikyti draugiškus 
santykius su kitomis panašiomis 
organizacijomis. Žodžiu, jos sten
giasi lietuviškoje visuomenėje iš
laikyti sau tinkamą vietą. Bet 
mes akademikai skautai būtume 
dideli savanaudžiai, jei vien prie 
tų darbų sustotume, savo kiaute 
užsidarytume ir savo jaunuosius 
brolius ir seses užmirštume.

Lietuviai skautai akademikai 
jau nuo 1924 metų stengiasi ne 
tik pratęsti skautavimą studijos 
tarpe, bet, mokslus užbaigę, nori 
grįžti i Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadovų ir rėmėjų eiles. Todėl 
kviečiu kiekvieną Akademikių 
Skaučių Draugovės, Korporacijos 
"VYTIS" ir Filisterių Skautų Są
jungos narį ir narę aktyviai po
puliarinti ir ugdyti skautišką idė
ją, dirbti bei skatinti aktyvų dar
bą skautų ir skaučių vienetuose. 
Remkime savo "Mūsų Vytį" ir 
platinkime "Skautų Aidą". Gerb
kime skautiškos spaudos ir LSS 
vadovus, patys jų pėdomis sek
dami.

Ateinančių trejų metų laiko 
tarpas teparodo akademikų skau
tų ir skaučių sugebėjimus pir
mauti ne tik universitetuose, bet 
ir lietuvių skautų vienetuose ir 
lietuviškoje visuomenėje.

v. s. Iii. Eugenijus Vilkas, 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

Pirmininkas.

V. s. 0. ZAILSKIENĖS 
SUDIEV

Š. m. lapkričio mėn. 20 d. LSS 
Vyriausios Skautininkės pareigų 
perdavimo proga.

Gerbiami Svečiai, Viešnios ir 
Mielosios Sesės ir Broliai,

Didesnę savo gyvenimo dalį 
intensyviai dirbus skautišką dar
bą ir tris kadencijas su geru kau

pu išbuvus vyriausios skautinin
kės pareigose — neturėjus ra
mios valandėlės, jos rūpesčiais 
gyvenus ir bažnyčioje, ir darbe ir 
sapne, nors ir vilioja poilsis ir ra
mybė, bet atsisveikinti šiandien 
man nelengva.

Rodos, dar ne viską pasakiau, 
ką turėjau pasakyti, ir neviską 
padariau, ką turėjau padaryti. 
Bet skautė nenustoja vilties, ra
minuosi ir aš. Juk vyriausios 
skautininkės pareigas perima ne 
svetima ir nežinoma, bet mano 
pačios paskutiniosios kadencijos 
dešinioji ranka, mano pavaduoto
ja, miela, taiki ir nuoširdi skauti
ninke Malvina Jonikienė. Ją lydi 
ir ryžtasi dirbti ir naujoje kaden
cijoje, tarsi nepailstančios bite
lės, v. s. K. Kodatienė, v. s. O. 
Rozniekienė, v. s. I. Jonaitienė, s. 
B. Vindašienė ir, gal būt, kitos.

Reikia manyti, kad Seserijos 
veikla riedės tais pačiais bėgiais, 
kaip iki šioliai, tik dar labiau pa
tobulintais ir dar gražiau papuoš
tais.

Tad, miela Sese Malvina, pri
imki šią auksinę virvelę, kaip 
simbolį vyriausios skautininkės 
pareigų. Vyriausios skautininkės, 
lyg motinos didžiulės skaučių šei
mos, išblaškytos po visą pasau
lį, įpareigojamos anksčiau buvu
sių vyriausių skautininkių grįsti 
savo veiklą besąlyginiu darbu ir 
pasiaukojimu, kad Seserija išlik-

(Pabaiga 204 psl.)
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KŪČIŲ SUEIGA
Susikaupimo valandėlė pradedama vaizdeliu apie 

Lietuvos eglutę, kurio autorius nežinomas. Vaizdelis 
rastas senose bylose, psl. 5-6. Jį skaito viena iš sesių.

VERKSNELĖ EGLELĖ

Žaliojoj Palangos girelėj, ant Baltijos kranto, augo 
eglelė. Dėl mažiausios priežasties, o dažnai ir visai be 
priežasties, ji verkdavo. Todėl senosios eglės ja. prami
nė Verksnele.

Kada snaigės sukosi ore, eglelė snaudė, bet vos tik
tai viena nukrisdavo ant josios viršūnės, ji pabusdavo 
ir imdavo verkti.

— Klausyk, eglele, neverk. Bent vieną kartą, bent 
šiandien susivaidyk. Kūčių nakti tavęs laukia stebuk
las, — kalbėjo nukrisdama snaigė.

Eglelė nupurtė ašaras: ji buvo visai pamiršusi, kad. 
stebuklingoji Kūčių naktis visai arti.

Snaigės krito. Eglelė gaudė jas savo šakelėmis ir 
šypsojos, kai šaltis nugnybdavo spyglelį. Ji vieno teno
rėjo: skristi, skristi su snaigėmis, su paukščiais. Skristi 
už jūrių marių, ten, kur nuplaukė šimtai laivelių...

Jau visai sutemo. Pirmoji žvaigždutė sužibo dangu
je. Senosios eglės tylėdamos kabino stebuklinguosius 
kankorėžius mažosioms eglelėms.

Kiekvienas tų kankorėžiu turėjo galia Kūčių nakti 
išpildyti eglelių norus. Ko norėjo kitos eglelės, nebuvo 
nei kažkas ypatingo, nei nepaprasto: jos norėjo kuo gra
žiausiai atrodyti per Kalėdas. Apie tai svajoja visos eg
lės.

Tik mūsų mažoji eglelė troško kažko kito. Ji šlamėjo.
— Sparnu aš noriu, sparneliu! Kad nuneštu jie ma

ne už jūrių mareliu, i tuos tolimuosius krantus, kur iš
keliavo šimtu šimtai Lietuvos vaikelių!

— Nenorėk sparnelių, eglele, nenorėk skristi už jū
rių mariu, — taria senosios eglės. — Nerasi tu; ten mū
sų vaikelių, nepažinsi tarp svetimų žmonelių...

— Aš pažinsiu! Aš pažinsiu iš melsvu jų akeliu, iš 
gelsvo lino plaukelių! Aš pažinsiu iš skambios j u kalbe
lės, iš gražios j u dainelės, — sušuko eglelė ir ėmė tiesti 
savo šakeles.

Išsitiesė sparneliai ir suplasnojo... virš jūrių marelių, 
virš aukštų kalneliu. Kitas krantas, žėrėdamas tūkstan
čiais žiburėlių, pasitiko eglelę.

Tarp krištolinių bokštų, tarp tamsių fabrikų kaminų 
ji ieškojo savųjų.

Ir štai, iš gatvių ir namų ji išgirdo giesmę:

Tyliąją naktį balsas sugaudė:
Piemenys kelkit, Dievas užgimė.

(Visi gieda)

Eglelė pažiūrėjo į vieną langą, antrą, trecią.
Lino drobulė ten dengė stalus. Plotkelės traškėjo 

rankose. Seni ir jauni, dideli ir maži dalinosi plotkele.
O, kokios ilgos šios rankos. Jos tiesiasi per jūras ma

reles, jos siekia tėviškės krantą. Jos tiesiasi per visą 
tėviškę, ieškodamos savųjų, per partizanų slėptuves, 
per Sibiro šaltas girias.

— Tai jie, tai jie — Lietuvos vaikeliai — sušuko eg
lelė ir sušlamėjo tūkstančiuos palangių.

TOLIAU SEKA VADOVĖS ŽODIS:

“Kai tyliai skamba Kalėdų varpai, o baltos snaigės 
nuotakos rūbu puošia žemę; kai blizgančios žvakutės 
spindi eglaičių šakose, Kūčių vakaras neša žemei ramy
bę.

Ir ten Anoje Šalyje, ir čia, ir visuose plačiojo pasau
lio kampeliuose rasime lietuvių, kurie šį nepaprastą va
karą mintimis skris į tėvynę... Ir prie balto stalo susėsi
me visi, lyg viena didelė šeima, kurią jungia tos pačios 
mintys, bendros idėjos ir meilė savajai žemei.

Tad apjuoskime pasauli mintimis, suraskime savuo
sius ir pabuvokime kartu su jais...

Prisiminkime ir tuos, kurie negrjžo prie Kūčių stalo”.

SEKA EILĖRAŠTIS:

Manęs nebus arti,
Nebus, kas ašaras nušluosto.
Todėl ir širdį gelia...
Nebus šį vakarą ramu.
Kas man išties plotkele,
Toli išklydus iš namų?

VADOVĖ TĘSIA:

“Ši tuščia kėdė, tai simbolis negrįžusio, simbolis iš
draskytos mūsų tautos.

Gal ši vieta skirta žuvusiam už tėvynę partizanui, 
gal Sibiro taigų priglaustam benamiui, o gal tremti
niui, kuris kaip pašautas paukštis tebesiblaško po pa
saulį.

Tad burkimės visi, sesės ir broliai, į vieną šeimą. At
leiskime šiąnakt vienas kitam, o Jis mums atleis.

Didingoji Tėvų Žemės dvasia, atnešk amžinosios ug
nies kibirkštėlę, tegul suspindi viltimi...”

Įeina lietuvaitė tautiniais rūbais su didele žvake 
rankose.

VADOVĖ:

“Tegul niekados neužgęsta mūsų širdyse amžinoji 
ugnis”.

Lietuvos dvasia deklamuoja:
Kur tu, sesuo, kur jūs, draugai, likimo
I vakarus ar šaltą šiaurę nunešti?
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo, 
Kur mus visus nuves žiemos takai balti?

Ir atminty atgis Bernelių šventos Mišios,
Ir, kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus;
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus,
Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus.

(Tęsinys 203 psl.)
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s. A. G. Giedraitis

KRISTIJONAS DONELAITIS - LIETUVIS IR KUNIGAS
(Pašnekesiai vyresniesiems)

PAGUODA

Kristijonas Donelaitis, augšto mokslo ir plačiai gy
venimo patyręs kunigas ii- poetas, gerai suprato, kokia 
sunki našta uždėta baudžiauninkui būrui. Papeikęs ir iš
baręs ji kur reikia, paskui nuoširdžiai užjaučia, paguo
džia ir pamoko.

Ponai daug sauvaliauja ir neseikėtai skriaudžia bau
džiauninką. Valdžia kieta ir neatiaidi. O tik ne kunigo 
ir poeto valioje tą valdžią kitokią padaryti. Kunigas ga
li patarti ir paguosti. Paguoda ir užtarimas vargdienį 
stiprina. O vargas, koks jis bebuvo, jau yra prasidėjęs 
nuo Adomo ir Jievos. Ir štai kunigas Kristijonas Done
laitis, rodos, drauge su pačiu vargdieniu žmogum dū
sauja:

Ak, Adom! tu pirms žmogaus išdykusio svieto,
Tu su savo Jieva, sode pavasarį švęsdams
Sau ir mums, nabagėliams, daug padarei vargelių...

Taigi nuo Adomo ir Jievos pradedant, kiekvienas 
žmogus turi šiokių ar tokių vargų ir bėdų šiame pasau
lyje. Bet kas prilygs baudžiauninko vargą! Donelaičio 
poemoje seniūnas Pričkus — valdžios įsakymų vykdy
tojas, baudžiauninku prižiūrėtojas, o ir tas užuojautos 
žodžiais sako:

Tu su manim žinai, kaip būrą baudžiava baudžia 
Ir kaip bėdžius toks, kasdien kantriai pasilenkęs, 
Po baisioms vargii naštoms vos gal atsidvėsti. 
Ak, kas gal visokias mūsų bėdas surokuoti!

O kas tam vargdieniui būrui už jo darbą ir vargą 
padėkoja ar nors gerą žodį pasako? Kur tau!...

Rods, yr daug žioplių, kurie nabagėlį būrą 
Iš nelabos širdies per paiką drimelj laiko.

KŪČIŲ SUEIGA (Pabaiga iš 202 psl.)

Ateik, sesuo, ir jūs draugai, likimo 
Bangos į nežinią bedugnę nunešti, 
Netilkite varpai Dangaus Taikos gimimo, 
Ir bėkite pavasarin žiemos takai balti.

Įeina būrelis skaučių ir iš eilės užsidega atsineštas 
žvakeles. Tada visos kartu sako:

Žibėk, žėrėk, tėvų sodybos žiburėli,
Prieš amžius uždegtas savajam židiny!
Tavo kaitros mes pasisemt atėjom,
Žėrėk, liepsnok mūsų jaunoj širdy!

Visos skautės ir Lietuvos Dvasia uždega visas žva
kes ant Kūčių stalo, nuneša savo žvakes atgal prie eglai
tės ir sustato tam tikslui paruošton žvakidėn.

(Iš s. S. Subatienės užrašų).

Donelaitis, iš visos širdies užjausdamas savo tautie
tį — baudžiauninką būrą, primena, kad tie ponai ir vir
šininkai, kurie skriaudžia ir niekiną būrą, “patys... 
daugsyk kaip drimeliai elgias”. Antai seniūnas Pričkus 
kuris gerai pažįsta savo tautiečius būrus ir ponus vir
šininkus, sako:

. .. nedingokim, kad kožnas pons įsirėmęs
Vis šventus ii- vėžlybus ištaria daiktus.

Kas kad pono drabužis švaresnis ir dailesnis ir jo 
butas šviesesnis! Tie ženklai dar nerodo jo kultūros ir 
moralės augštumo.

Tas pats Pričkus per vestuves pas Krizą papasakoja, 
kaip jis kartą matęs prasidedant ponų puotą. Kai val
giai į stalą buvę paduoti, jis “poniškų bei nobažnų... po
terių” laukęs, deja, tie ponai, “visai dangaus užmiršę”, 
“bezaunydami valgius į gomurį kišo”.

Netokios dvasios ir netokių papročių lietuviai būrai, 
dėlto Pričkus sako palygindamas:

Mes, suskretę būrai, mes, vyžoti nabagai, 
Šen ir ten vis stumdyti bei daug prisivargę, 
Tankiai vos plutas sausas i vėdarą kišam 
Ir tik su blogu skinkiu gaiviname širdis, 
O tik ir už tai kasdien dėkavojame Dievui.

Kitoje vietoje padorus būras Seimas, paminėjęs blo
gus ponų papročius, sako:

Ak, lietuvninkai, širdingi mano broleliai,
Ben nesilyginkim akliems šio svieto bedieviams...

Kiekviena tauta ir net kiekvienas luomas turi savo 
papročius. Kol tie papročiai savi, kol užlaikomi jie iš
augę per kartų kartas iš tautos dvasios, tol jie puošia ir 
stiprina tautą, kaip atskiram žmogui tinkamai priderin
tas drabužis. Imk mėgdžioti neįugdytus svetimus papro
čius — pasidarysi juokingas ir apgailėtinas. Ir dar dau
giau: savo kalbos ir savo papročių išsižadėjimas jau ve
da ir į tautinį išsigimimą. Dėl to per visą Donelaičio 
poemą ryškia gija eina jo žodžiai apie lietuvių kalbos, 
lietuviškos dvasios ir papročių išsaugojimą.

Nuo NAUJŲJŲ METŲ SKAUTŲ AIDAS ir SKAU- 
TYBĖ lankys kiekvieną skautišką šeimą, kuri to nori.

Dabar pradedamas SKAUTŲ AIDO 1967 metų pre
numeratų rinkimo vajus. Jis turi užsibaigti 1967. III. 1.

Todėl:
— tuoj pat užsisakyk SKAUTŲ AIDĄ 1967 metams;
— užsakyk dovanų, kam nori, ar atsiųsk pinigus, 

administracija laikraštį siuntinės lietuviams į Europą, 
Pietų Ameriką ir k., kur dėl valiutos bėdų patys užsi
sakyti negali.

Tai padaryk tuoj pat.

— 203
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PRIE STALO, KAIP BAŽNYČIOJ?
— Bet mes niekad nesirenka- 

me prie stalo: kiekvienas valgo 
kada ir ką jis nori. Kartais, kas 
mamos išvirta, kariais, jei nepa
tinka, ką kita. Dažniausiai ką 
kita.

— O jeigu alkani ir susitinka
me virtuvėje, tai vienas stovi prie 
šaldytuvo, kitas prie plytos ar 
prie stalo kampučio. Lėkščių be 
reikalo nevartojome, kad nereik
tų plauti. Tepamės sumuštinius 
tiesiai ant stalo ar kur pasitaiko...

■— Žinoma, per didžiąsias šven
tes, ypač kai turime svečių, ma
ma gražiai pakloja stalą, vaišina, 
bet mes vaikai greit pasprunkam.

Diskusijų grupėms besvarstant 
dviejų kultūrų problemas, atsi
gręžiame į savo namus ir pana
grinėkime, kokią kultūrą per kas
dienini gyvenimą perduodame 
savo šeimoms.

Nesiimkime dėstyti kultūros is
torijos arba aiškinti jos sąvoką 
įvairiuose pasaulio kraštuose. Iš
keikime tik keletą dalykų, kurie 

Bostono skautės ruošia Kalėdų dovanas ir savo darbelius seneliams 
lietuviams, Brocktono senelių namuose esantiems. Sesės L. Kiliulienės ntr.

prisideda prie tvirtesnių šeimos 
pamatų, apjungia šeimos narius 
ir ruošia juos savarankiškam ir, 
drįstu pridėti, kultūringam ir nau
dingam — juk mes skautės! — 
gyvenimui kitų tarpe.

Namų kultūra dažnai surišta su 
tvarka, bet pastaroji daugiau iš
viršinė. Šeimos kultūra eina iš vi
daus ir gali reikštis vargingiau
siuose namuose ir sunkiausiose 
sąlygose. Ji remiasi pagarba ki
tam žmogui.

Konkrečiai, šeimoje jaučiama 
kultūra kad ir tokiuose papras
tuose dalykuose: tėvai ir vaikai 
pasisako, kur eina ir, jei tik gali
ma, praneša, jei negali grįžti nu
matytu laiku; šeimos nariai pa
tys apsitvarko, nestumdo jaunes
niųjų ir jautrūs kitų problemoms. 
Kada tik galima, šeima renkasi 
prie bendro stalo. Šis pabrauktas 
reiškinys nepaprastai vertingas, 
svarbus. Kūčioms artėjant, kada, 
pagal lietuvių gražiąją tradiciją, 
rinksimės prie iškilmingo bendro 
stalo, atrodo ypatingai pravartu 
apie tai pakalbėti.

V. s. 0. Zailskienės žodis
(Tęsinys iš 201 psl.)

tų lietuviška, vieninga ir tauri. 
Skleiski seseriškos meilės spindu
lius, kurie pasiektų ir sušildytų 
ne tiktai aktyviąsias Seserijos na
res, bet ir išėjusias ir atitolusias. 
Auksinio Jubilėjaus Laužas tenu- 
šviečia ir teparodo kelią visoms 
į tikruosius mūsų visų namus — 
i Lietuvių Skaučių Seseriją. Tai 
būtų pati gražiausia jubilėjinių 
metų dovana mūsų brangiajai 
Tėvynei.

Sunkiose darbo valandose, jei 
būsi reikalinga paguodos ir pa
galbos, aš būsiu pirmoji, kaip 
man iki šiol būdavo v. s. Juoze 
Vaičiūnienė. Geriausios sėkmes!

Budėkime!
v. s. O. Zailskienė.

Skoningai įrengtas butas: ori
ginalūs paveikslai, dailūs kili
mai, parinkti kiti papuošimai, pa
togūs baldai yra didelis turtas ir 
džiugina akį: jie džiugina širdį, 
kai drauge su jais eina malonus 
šeimyninis sugyvenimas be am
žino kapojimas!, įnirtimo, grasini
mo.

Kai nėra kas šeimą jungia, 
kiekvienas laksto savo keliais ir, 
deja, išsineša menkų papročių. 
Vaikai skaudžiai nuskriausti, nes 
neturėjo tvirto šeimyninio pa
grindo, nes viskas buvo pakrikę.

Vienas būdas šeimai apjungti 
yra surinkti ją prie bendro stalo.

— Bet mes su vyru abu dirbam. 
Jo dar nėra, o aš jau išeinu. Be
veik nesusitinkam per savaitę, o 
šeštadienį ir sekmadienį vaikai 
turi savo programą.

Sutikime, kas gali būti sunku 
tokiose sąlygose, tačiau peržiūrė
kime dienotvarkę. Kada nors per 
dieną, kada įprasta valgyti, kas 
nors yra namuose. Tai gali būti 
rytą prieš mokyklą pusryčių me
tu, po mokyklos ar ir vakare su 
tėvu vietoje mamos prie stalo.

204 —
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SU DOVANOMIS

Nuo NAUJŲJŲ METŲ SKAUTŲ AIDAS ir SKAU- 
TlfBĖ lankys kiekvieną skautišką šeimą, kuri to nori.

Dabar pradedamas SKAUTŲ AIDO 1967 metų pre
numeratų rinkimo vajus. Jis turi- užsibaigti 1967. III. 1.

Todėl:
— tuoj pat užsisakyk SKAUTŲ AIDĄ 1967 metams;
— užsakyk dovanų, kam nori, ar atsiųsk pinigus, 

administracija laikrašti siuntinės lietuviams i Europą, 
Pietų Ameriką ir k., kur dėl valiutos bėdų patys užsi
sakyti negali. Tai padaryk tuoj pat.

ŠATRIJOS tunto v, si. Rūtai 
Gvildytei Tėvynės Dukters Žy 
muo. St. Dapkaus ntr.

Kanadoje apsilankiusiai v.s.
0. Zailskienei ps. S. Gotcei- 
tienė prisega rožę.

St. Dapkaus ntsr.

TORONTO Mindaugo dr-vės skautams psl. A. 
Kasperavičiui, psl. P. Kudreikai is si. J. 
Žolpiui garbės ženklai* Sega j. s. B. Juo
delis7. St. Dapkaus ntr.

Kadenciją užbaigusios Pirmijo 
nariai /iš k.-d./s 3. kun. A. 
Trakis, v.s. 8. Gudauskienė, s 
K. Čijūnėlis, v. s, F. Kurgonle: 
v.s. kT~PalKiauskast v. 3. kun. 
VaišnĮ, ŠJ, pavadavęs ps. kun_»_ 
Kubilius, S J, v.s. 0. ZailškTei 
j .s. B, Juodelis ir v. 3. B, Įto: 
zonas. Trūksta s. A. Treinio.
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ATLANTO

RAJOMS

■ /J®?

w

KRETINGOS tunto Kennebunkporte, Me 
skiltininkų kursų užsiėmimų matu.

/Žemai/ Worcester!©, Mass, sesės vadovės suei 
metu. Iš k.-d.: ps. V. Matulevičiūtė, v.l 
naitė, si. D. Pauliukonytė, s. R. Molienė 
Dabrlkaltė ir si. G. Čėsnaitė.
/Žemiau/ Worcester!® jaun. skautės ir vilkiukai 

su savo tuntininkais s. P. Moliu ir ps. D. Marcin
kevičiūte vietovės skautų šventės metu.
/Dešinėje/ Tuntų š.m.XI.2O sueigoje apdovanoti 

ir pagerbti Worcester!© skautų-čių vadovai-ės bei 
rėmėjai® Iš k.-d.: sėdįs - s. P. Molis, p. 0. Pa- 
jėdienė, p. K. Adomavičius, ps® D. J* 
stovi - s. E. Gorodeckienė, v.si. V. Janula, s. : 
Molienė, 31. J. Pipiras, si. V. Bazillauskas, ps 
V. Gedmintas ir ps. A. Glodas.
/Žemiau/ Gamto^sakos užsiėmimas. Skautai: Ed Me J 

lūs, Alg. Zenkus, Sv. Dabrlla, R. Prapuolenis ir 
Rol. Degutis, j

es sueigos į si. G. Cės-I 
si. R. !

Bostono DLK BIRUTES dr-vės sesės
Marcinkevičiūtė darb®}la*3‘ k?~

T.nni. <■ n rluo® ruošiasi padovanoti lietuvių . anux , . ‘senelių Brocktone, Mass., gyvento*
jams Kalėdų švenčių proga. Dr-vei 
vadovauja v.si. L. Killulienė.

-207
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H A U J 0 J I -SĄJUNGOS VADOVYBĖ CHICAGO JE
/Dešinėje/ Naujieji vyr® vadovai? VS s. VI. Vi

jeikis, TO s. M. Jonikienė ir ASS Pirm. v.s. E. 
Vilkas® /Dešiniau/ v.s. 0. Zailskienė s. Jonikie 
nei pataria uniformos reikalais.

SESERIJOS VADIJA išleido naują 1 
leidinį DANUTĖ STOVYKLAUJA ir tą | 
skaityiaų“¥nygą d. sueigoje | 
Jaunimo Centre pristatė dalyviams!

Knygos autorė s. Nijolė Jankutės 
Užubalienė taria žodį, šalia sėdi! 
v.s. 0® Zailskienė.

Naujasis Ak. Sk. Sąjūdžio pir
mininkas v.s. E. Vilkas ir kadsn 
Giją baigusios LSS Tarybos pirmi 
ninkas v.s. E® Korzonas.

/Žemai/ Sueigos dalyviai prie 
tvarkingai pakistų stalų. Kairėj 
labai susimąstys naujasis Broil- 
jos VS s* VI. Vijelkis.

■L

208-

Kadenciją užbaigusios LSS Kary
bos Pirmijos nariai. Iš k.-d. 
sėdi vyr. k. dvasios vadovą v.s. 
kun. J. Vaišnį, SJ, pavadavęs ps. 
kun. J. Kubilius, SJ, buv. VS j. 
3. Br. Juodelis, Tarybos pirminin 
kas v.s. E. Korzonas, buv. VS v.s 
0. Zailskienė, vyr. »v, dvasios 
vadovas s. kun® An. Trakia5 stovi 
v.s. K. Palčiauskas, v.s. F. 
gonienė, v.s. E® Gudauskienė 
s. K. Cijūnėlis.

v.s. V. Statkaus ntrs

Kur- 
ir

AČIŪ PASIDARBAVUSIEMS i

Ačiū!
Ačiū!

Ačiū!

Sueigos 
programos 
bų rimtai 

v.s.

dalyviai sueigos 
metu. Rimtų kal- 
ir klausomasi.
V. Statkaus ntrs

GERO

VĖJO

VISI

O 
tos

E M

čia tai jau tikras "šurum-burum" p® sueigos rim- 
programos prieš labai tinkamus užkandžius.

S

ĮKAUJIESIBMS

V A D O V A M S

VADOVĖMS!

'j T@s pačios sueigos kita dalyvių ir svečių dalis.
A. Gulbinske ntrs

Gaila, kad redakcija 
neturi visų nuotraukose 
aiškiai matomų ašmenų 
pavardžiųs skaitytojams 
derėtų juos pažintie

V.s, 0. Siliūnienė iškilmių metu pagerbia 
labai Seserijai nusipelniusį šios uolų rė-

-209
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I Šiaudinis papuošalas.

DARBELIAI ir PAPUOŠIMAI iš ŠIAUDŲ

Skautininkė J. Pečiūrienės rūpesčiu., Detroito 
muziejuje nuo lapkr. 16 d® ligi sausio mėn. sto
vi eglutė, papuošta blizgančiais šiaudiniais 
ornamentais, žvaigžde, obuoliukais, varpeliais, 
balandžiu ir gal kokiu 30 kitų įvairių papuoša
lų. Po eglute yra šiaudinė prakartėlė. Juk ir 
Kūdikėlis Jėzus gimė šiaudinėje pastogėje šiau
deliais Išklotoje patalpėlėje.

Skaučių globon tuos visus papuošimus atidavė 
jų autorė p. U. Astrlenė, jau labai pasižymėjusi 
ir pasidariusi savita tų darbelių menininkė.

Seniai, dar Lietuvoje, ji išmoko šiaudus pro- 
syti ir iš jų pinti apvalias pynes.

■Šiaudus narstyti juk senas lietuvių palikimas.
Iš šiaudelių būdavo daroma įvairių darbelių, 

kurių daugelis buvo gražūs papuošalai.
Ir eglutės puošiamos šiaudų žvaigždėmis ir p.

Žemai: puikioji, šiaudelių darbeliais pa-
KAIP DARYTI?

Paimti ruginius ar kvietinius šiaudus, 
jau išbalusius. Atkarpytl nuo kauliukų 
/sąnarėlių/, nuvalyti, užpilti verdan
čiu vandeniu ir jame pamirkyti apie 15 
- 20 minučių /jei ilgiau mirksta vande
nyje > šiaudeliai patamsėja/.
Vėliau šiaudelius perskelti; išpro- 

syti, pirma iš vidaus pusės, o vėliau 
ir iš viršaus. Jei šiaudeliai dar ne
lygūs, pertraukti juos per proso šoną. 
Jie blizgėta blizgės.

Po to išprosytus šiaudelius uždėti 
ant limpančio smėlio spalvos popieri
nio kaspino, vadinamo “masking tapė“; 
rūpestingai prispausti, kad gražiai 
priliptų.
Dabar jau galima karpyti norimus or

namentus mažom, aštriom žirklutėm.
Mūsų liaudies meno įvairūs raštai ne

paprastai tinka tam reikalui.
Pasirinkti foną - poplerį, medžiagą 

/pvz., drobę, šilką, aksomą/' - ir pri
lipinti “Elmer’s glue" klijais.

Norint, kad šiaudų raštas būtų kiek 
iškilus, tik mažai laikytųsi prie fono, 
galima vėl naudotis minėtu limpamu kas
pinu: nematomai prilipinti siauros juos
telės pusę, antrąją pusę atlenkti ir ją 
prilipinti prie fono.

Žiūr. 210 psl.:
Čia duodami keli šiaudinių dar

belių pavyzdžiai. Jie, deja, neparodo nei 
auksinės šiaudų spalvos, nei jų blizgėjimo

Linijos pažymi kerpamų kaspinėlių 
kryptį. Sumanios skautės gali pridaryti 
puikiausių darbelių visokiems reikalams.

puošta, eglutė. Šalia eglutės stovi tų ga- 
Suošalų autorė p. Uršulė Astrlenė, gyv.
rand Rapids, Mich..
Rūpestingai įsižiūrėkite šiaudinius dar

belius. Ir ... bandykite patys padaryti!
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C LEVELAND E, Ohio

/Apačioje/ VYTAUTO dr-vės dr-kas J. Pažemis 
skautui J. Vasiliauskui įteikia garbės ženk 
lėlįe _______

/Dešinėje/ Ps. R. Nasvytienė užsiima 
su KĘSTUČIO dr-vės vilkiukais.

i VYTAUTO dr-vės skautai žaidžia įdomų 
signalizuotės žaidimą.

Skautų Aido skaitytojas PILĖNŲ tunto skau
tas Romas Vasiliauskas, 13 metų amžiaus, pa 
sižymi muzikoje ir jau Šv. Jurgio bažnyčioj 
dažnai pavaduoja vargonininką, /dešinėje -/

/Dešinėje žemiau/ skautas uoliai mo- I 
kosi signalizuoti. Brolis A. Gdedraitisf 
tai jau beveik puikus specialistas.

/Apačioje/ Vyr. skaučių LAZDYNŲ PELĖ-1 
DOS sesės ir broliai ilsisi po šokių pra| 
tybų, kurias pravedė v.sk. I. Bublienė. I 
Broliai buvo svečiai tame užsiėmime. i

212-
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STALO KULTŪRA
(atkelta iš 204 psl.)

Jei ir tas neįmanoma, lieka sa
vaitgaliai, ypač sekmadienis.

Visomis jėgomis, mielosios se
sės, siekite surinkti savuosius 
nors sekmadienį. Tebūna stalas 
rūpestingai paklotas, tebūna 
smagu visiems. Tebūna tai lai
kas, kada vaikai mokosi gražiai 
elgtis prie stalo, kada tėvai iš
klauso vaikų pasakojimų ir pa
tys pasakoja, kada lietuvių šei
ma kalbasi ir mokosi kalbėti lie
tuviškai.

Tenedrabsto ir tenekritikuoja 
vaikai maisto; tenesistumdo; pa
sikalbėjimų temos tebūna tokios, 
kad ir svetimas galėtų klausytis. 
Teatsiprašo vyresnieji ir mažieji, 
jei būtinai turi anksčiau už kitus 
keltis nuo stalo. Tenekaukia tele
vizija ir teneblaško žmonių ir kal
bos.

Sukuriame savo šeimos ypatin
gą tradiciją prie stalo: gal vai
kai paeiliui sėdi šalia tėvo; gal 
vieną dieną valgomas vieno šei
mos ypatingai mėgiamas valgis, 
kitą dieną kito; tepatarnauja ne 
vien mama, bet kartais ir kitas; 
tesako maldą vyriausias prie1 sta
lo, arba ir mažiausias, mamos pa
dedamas; tegauna gražiausiai 
pasielgęs prie stalo gabalėlį šo
kolado, jei vaikai nėra visko per
tekę.

Ne tik per Kūčias, bet ir per vi
sus metus bandykime atkurti sa
vo šeimose gražųjį paprotį, kurį 
daugelis mūsų vyresniųjų atsi
mena ir brangina iš savo namų 
laisvojoje Lietuvoje.

Paklausykite:
Būdavo- ateis pietų arba vaka

rienės laikas. Visa šeimyna — 
bernai, mergos, mūsų tėvelis ūki
ninkas ir mes vaikai — iš visų 
pusių traukia į trobą, nusiplovę 
rankas arba net nusiprausę.

Visiems paklota. Mama: garuo
jančius bliūdus deda ant stalo. 
Persižegnoję sėdamės valgyti.

DOVANOS MŪSŲ JAUNIMUS

Foto aparatas, binoklis, mikros
kopas yra puikios ir dažnai iš
svajotos dovanos. Kas neatsime
na malonaus jausmo, kai pirmą 
kartą pasisekė padaryti ryškią, 
įdomią nuotrauką, pažiūrėjus pro 
binoklį aiškiai pamatyti tolimą 
daiktą arba stebėti vandens la
šelį pro mikroskopą.

Skautas ruošiasi stovyklauti. 
Jis gauna miegamąjį maišą, kup
rinę keptuvą ir puodus dovanų.

Kalbamasi, juokaujama; taria
masi ūkio reikalais. Išdykaują 
vaikai drausminami.

Žiemą ar šiaip kada nuo stalo 
keltis ir eiti prie darbų neskubu, 
tėvelis, laikraščių ir žurnalų mė
gėjas, pasakoja, ką skaitęs.

Čia ir mama ramiai pasiklauso: 
indus spės suplauti.

O per Kūčias prie bendro stalo, 
tėvelių sukviesti, sėsdavo ir vie
nišas kaimynas, ir geras drau
gas ir giminė.

Tokie liko atsiminimai, tokie 
buvo namie papročiai, ir už tai 
dėkoju.

Paklauskite: ar neišgirsite tokių 
ir dar gražesnių pasakojimų?

b. s.

Worcesterio, Mass., ASS metinės šventės dalyviai su svečiais.
Sėdi iš k. - d.: t. n. ps. D. Palubeckaitė, fil. v. s. V. Bražėnas, fil. s. R. 

Molienė, garbės narys s. prof. Ig. Končius, v. s. A. Matonis, fil. s. A. Sau- 
laitis ir fil. s. P. Molis.

A. Norkevičiaus ntr.

Viskas naudinga, svarbu, bet kai, 
dovanoję tuos daiktus, patys su 
skautuku išeiname paiškylauti, 
kepti ir virti gamtoje; kai parodo
me jam, kaip gautas peiliukas 
arba kirvis teisingai vartojamas, 
tai dovanos įgyja gyvos pras
mės: perduodame savo skautiš
kąjį patyrimą.

Galima duoti žinių — dovanoti 
knygų, plotkštelių, medžiagos, 
kad suprastų pasaulį, kuriame 
gyvename.

Kai savo dovanas jaunimui 
papildome jam skiriamu laiku ir 
su juo nagrinėjame, gilinamės ir 
papildome gautas žinias, tai vis
kas įgyja kitos prasmės. Kai su 
jaunimu kalbamės, ką nors ruo
šiame, planuojame, dirbame 
rankomis, mes jam perduodame 
gyvų žinių.

Kad vaikai matytų, jiems iš ma
žens reikia žmonių, kurie at
kreiptų jų dėmesį į grožį, kur tik 
jis pasitaiko. Reikia žmonių, kurie 
su jais eitų į gamtą ir rodytų jos 
reiškinius, spalvas, formas, pasi
keitimus; kurie drauge su jais 
gėrėtųsi muzika, gražiu eilėraš
čiu, liaudies meno darbu.

—- 213
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MŪSŲ—JAUNIESIEMS

JAUNIEJI STOVYKLOJE

"Aušros" tuntas spalio 1-3 d. 
savo stovyklavietėje higleburne, 
surengė 3 dienų stovyklą. Čia de
dame tunto jaun. skautų-čių pasi
sakymus, kaip jiems ta stovykla 
atrodė. Red.

Vieną sekmadienį mes kelia
vom į Ingleburną. Buvo labai 
karšta ir mes norėjom eiti mau
dytis, bet negalėjom. Turėjome 
laužą, per kurį mes pastatėm ope
rą. Audronė Kasperaitytė, 8 m.

Kai aš buvau stovykloj, buvo 
labai gražu. Mes žaidėm tinklinį 
ir kitus žaidimus. Pirma diena bu
vo labai karšta, o mes turėjom 
dirbti. Mes išmokom naujų dainų. 
Man stovykla labai patiko.

Aldona Sankauskaitė, 9 m.
*

Stovykloje mes žaidėm tinklinį 
ir kitus žaidimus. Sekmadienį 
mes šokom "Bitute, pilkoji...", bet 
pradėjo lyti. Ten buvo labai links
ma ir aš noriu vėl važiuoti į sto
vyklą. Rita Kasperaitytė, 9 m.

Mes padėjom broliui Antanui 
virtuvėje. Prie laužo mes vaidino
me operą: Gailius buvo karalai
tis, Aldona — karalaitė, Edas — 
piktas tėvas, o Rūta su Audrute 
vis sakė "opera". Loreta, Rita ir 
aš buvom užuolaidos.

Viktutė Laukaitytė, 8 m.

Stovykloje mes žaidėm tinklinį. 
Mes laimėjome du kartus, o vie
ną kartą niekas nelaimėjo.

Gailius Antanaitis, 9 m.

Per ilgąjį savaitgalį aš sirgau 
ir turėjau gulėti lovoje. Man la
bai skaudėjo galvą, buvo ištinęs 
veidas ir gerklę labai skaudėjo. 
Vėliau aš pasveikau.

Laura Karpavičiūtė, 10 m.

Aš ėjau maudytis. Maudyklo
je mes išbuvome visą dieną. Ten 
ir valgėme.

Julija Zigaitytė, 9 m.

Mes buvome namuose. Kai man 
labai nusibosdavo, tai aš pradė
davau žaisti. Šeštadienio naktį 
labai smarkiai lijo ir žaibavo. 
Mūsų šuniukas labai drebėjo, tai 
aš jį apklojau.

Milda Kabailaitė, 9 m.

Aš visas tris dienas' gulėjau lo
voj. Buvau labai patogiai įsitai
sęs.

(Ar vėl sirgai, Algiuk? — Red.) 
Algis Skarulis, 11 m.

Per ilgąjį savaitgalį visi skautai 
važiavo į stovyklą, bet aš neva
žiavau, nes manęs neleido. Na
muose buvo labai nuobodu. Sek
madienio mokykloje irgi buvo 
nuobodu, nes mano visos drau
gės buvo stovykloje.

Viktorija Janavičiūtė, 11 m.

Šeštadienį aš važiavau į operą. 
Mes matėme "Sevilijos Kirpėją". 
Visa scena buvo labai graži, o 
charakteriai juokingi. Vėliau vy
kome į Kings Cross'ą valgyti.

Ramutė Maksvytytė, 10 m.

Sekmadienį aš vykau į mano 
mokyklos sporto šventę. Čia da
lyvavo 12 mokyklų. Per paradą 
mano mokykla žygiavo antroji.

Vijolytė Maksvytytė, 9 m.

(Iš Pėdsekio)

Kaip atrodo Vyr. Skautininkas?

Skautininkas Vladas Vijeikis, ne
seniai išrinktas Brolijos Vyriausiuo
ju Skautininku, ligi tol buvo Vytau
to Didžiojo vilkiukų draugovės Chi- 
cagoje draugininkas.

Jis vienos sueigos metu ramiai at
sisėdo ir pasėdėjo, o tuo tarpu vil
kiukai nupiešė jo portretą, kiek
vienas pagal savo skonį.

214 —
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EGLUTĖ UŽ NAMO
Už mūsų namo stovi ne

aukšta eglutė. Pažiūrėkite 
pro virtuvės langą: kaip ji 
jums atrodo?

Susitraukusi, suglaudusi 
spygliukus, nes šalta? Nie
ko sau medelis, bet kas čia 
ypatinga?

Tiesa, bet vis dėlto mus ir 
eglutę riša gražus atsimini
mas. Ar papasakoti?

Kaip įprasta ir pernai 
prieš Kalėdas papuošėme 
namų duris ir abi eglutes 
prieš namus. Vakarui at
ėjus, viskas žėrėjo ir atsi
spindėjo sniege.

Kambariuose irgi buvome 
pasipuošę, bet pirmą kartą 
eglutė turėjo būti dirbtinė, 
kad nebūtų gaisro pavo
jaus. Vieni mūsų šeimoje 
tam nesipriešino, kiti ilgėjo
si tikro medelio.

Kūčių vakarą tėvelis stai
ga kažkur dingo. Tuo tarpu 
mes visi tvarkėme kamba
rius, dengėme stalą ir nešė
me dovanėles iš slaptų vietų.

Pagaliau viskas buvo pa
ruošta Kūčioms, tetrūko tė
velio. Išgirdę triukšmą prie
butyje, bėgome jį pasitikti. 
Jo akys žibėjo, ir skruostai 
buvo raudoni nuo šalčio.

— Apsirenkite šiltai, — 
pasakė jis, — norėčiau, kad 
eitumėte su manim.

— Kur ? Dabar ? Kūčių va
karą? — pasigirdo iš visų 
lūpų, tik mama šypsojosi ir 
tuoj ėmė rengtis.

Išėjome, netoli, tik už mū
sų namo, bet ten stovėjo 
mūsų trečioji eglutė, ir ji ži- 
bėte žibėjo daugybe šviese
lių.

Kada mūsų akys priprato, 
po eglute pamatėme prakar- 
tėlę, kurioje, ant šiaudų, gu
lėjo Kūdikėlis.

Visi nutilome, nes buvo 
netikėta ir labai gražu.

Tada tėvelis palengva pa
skaitė evangeliją, ir mes 
visi sugiedojome “Gul šian
dieną jau ant šieno”.

Po to mamytė pasakė, kad 
geidausią dovana Kūdikė
liui Jo gimimo dieną yra 
mylėti vienas kitą ir daryti 
gerą.

Jau ruošėmės grįžti į na
mus Kūčių, kai Petras pa
prašė :

— Pagiedokime “Ateina 
naktis”. Kaip prie laužo 
miške.

Susiėmėme rankom ir su
giedojome, ir buvo labai ge
ra širdyje.

Ar matote dabar, kodėl 
mūsų eglutė už namo nepa
prasta?

Piešinius piešė vilkiukai R. Paskųs, V. Sudeikis, Br. Levanas, A. Mikutaitis, R. Urbonas, K. Jankauskas ir R.
Kunstmanas.
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IŠRINKTA NAUJA LSS VADOVYBĖ
Korespondenciniu būdu išrinkta nauja 1967-1969 metų ka

dencijai Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybė.
BENDRIEJI LSS ORGANAI:
LSS Taryba:
Bendruoju sąrašu išrinkta: v. s. A. Saulaitis, j. s. B. Juo

delis, v. s. J. Bobinienė, s. V. Kamantas, s. R. Račiūnas, v. s. A. 
Matonis.

Seserijos sąrašu: s. M. Vasiliauskienė, v. s. A. Kliorienė, 
v. s. F. Kurgonienė, v. s. O. Saulaitienė.

Brolijos sąrašu: v. s. B. Gurėnas, s. T. Remeikis, s. J. Bru
žinskas, s. C. Kiliulis.

Ak. Sk. Sąjūdžio sąrašu: ps. fil. St. Matas, s. Iii. J. Gimbu
tas, ps.. fil. A. Zaparackas, s. fil. B. Kožicienė.

LSS Garbės Teismas:
V. s. K. Palčiauskas, v. s. O. Zailskienė, v. s. Br. Kliorė.
LSS Kontrolės Komisija:
s. M. Remienė, s. K. Cijūnėlis, s. A. Karaliūnas.
SESERIJOS VYRIAUSIOS VADOVĖS:
Vyriausioji Skautininke s. M. Jonikienė; jos pavaduotoja 

v. s. K. Kodatienė ir garbės gynėja v. s. L Lukoševičienė.
BROLIJOS VYRIAUSIEJI VADOVAI:
Vyriausiasis Skautininkas s. VI. Vijeikis, jo pavaduotojas 

s. V. Namikas ir garbės gynėjas s. A. Keželis.
AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO VYRIAUSIEJI
VADOVAI:
ASS Vadijos Pirmininkas v. s. fil. E. Vilkas, jo pavaduo

tojas ps. fil. E. Radvenis ir garbės gynėjas s. fil. J. Damauskas.
RAJONŲ VADAIS IŠRINKTA:
Australijos rajono — v. s. V. Neverauskas, JAV Vidurio 

rajono — v. s. V. Tallat-Kelpša ir Kanados rajono — v. s. L. 
Eimantas.

Seserijos, Brolijos ir ASS vyr. vadovai sudaro savo vadi- 
jas ir perima pareigas, iš buv. vadijų narių.

Šiuo metu dar nesudarytas vyriausias vykdomasis LSS 
organas — Tarybos Pirmija. Išrinktieji Tarybos nariai turi iš 
savo tarpo pirma išsirinkti Tarybos Pirmininką, o tada jau šio 
iniciatyva sudaroma Pirmija iš rinktųjų, kooptuotųjų ir pačių 
vyriausiųjų šakų vadovų.

Be to, LSS Garbės Teismo ir LSS Kontrolės nariai turi iš
sirinkti savo pirmininkus ir pasiskirstyti pareigomis.

Sveikiname išrinktuosius ir visus kitus, kurie jiems, kaip 
vadijų nariai ar p., ateina į talką dirbti mūsų skautijos gerovei!

Linkime, kad jų darbai būtų sėkmingi, kad visur vyrautų 
tvirtas lietuviškas ryžtas ir visa vainikuotų tikroji skautybės 
dvasia — mielas nusiteikimas visuose darbuose.

Vyriausias Lietuvių Skautų Sąjungos va
dovas — v. s. Edmundas Korzonas, kadenci
ja. užbaigusios Tarybos Pirmininkas.

ps. A. Kezio, SJ, ntr.

Kokio norime SKAUTU AIDO 1967 m.?

1967 m. SKAUTU AIDO turėtų išeiti 10 
numerių. Jo priedo SKAUTYBĖS — 4 nume
riai.

SKAUTU AIDAS skiriamas visiems ir vi
soms. SKAUTYBĖ, pirmiausia, skiriama va
dovams ir vadovėms bei tėvams.

Siekiama, kad SKAUTU AIDAS būtų įdo
mus, naudingas, gražus ir kad jis tvirtai lai
kytųsi skautybės principu ir ištikimai eitų 
lietuvybės keliu.

Siūlykite, kas ir kaip butų geriau to tiks
lo siekti.

Rašykite redakcijai, ko labiausiai norite 
SKAUTU AIDE.
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JAV Ramiojo Vandenyno Rajonas.

Los Angeles, Calif.

Atsisveikinimas su skaučių 
PALANGOS Tuntu1966 XI. 12 gražiame Griffith parke įvyko bendra skaučių-tų iškyla LSS 48 m. ir Los Angeles skautišku vienetų 15 m. veiklos sukakčiai atžymėti. Iškyloje dalyvavo virš 100 skaučių, skautų, keletas akademikų ir tėvų.Bendra sueiga pradėta su raportais, vėliavų įnešimu ir malda. Po to skaučių t-kė s. A. Pažiūrienė pristatė naująjį rajono, vadą s. B. Dab- ši, pažymėdama, kad. jis buvo vienas iš pirmųjų, prieš 15 m. steigiant čia skautiškus vienetus. Per tą laikotarpį buvęs įvairiose pareigose ir pagaliau XI. 6 d. vadovių-vų sueigoje išrinktas rajono vadu ir šiandien su malonumu jį pristatanti rajonui. Palinkėjo nuoširdžiai ir darniai koordinuoti bendrąją LSS veiklą.R. vadas s. R. Dabšys padėkojo už malonų pristatymą, pažymėdamas, kad jis stengsis šias pareigas atlikti skautiška nuotaika ir paprašė visu skaučių ir skautų klausyti savo vadovų, o ypatingai skiltininkų ir draugininkų. Teoretinis skautavi- mas turi būti atliktas žiemos metu, kad ateinančią vasarą įgytas žinias galima būtų pritaikyti stovyklaujant savoje stovyklavietėje.Po to sekė skaučių tunto sueigos dalis. Pradžioje perskaitytas Santa Monikos skaučių vieneto vadovės v. ski. V. Kevalaitienės įsakymas, kuriuo kelios paukštytės įsigijo specialybės ženklelius ir išlaikė egzaminus į aukštesnius patyrimo laipsnius. Toliau sekė tuntininkės s. A. 

Pažiūrienės įsakymas, kuriuo skl. 
M. Strikaitienė už gražų vadovavimą Apelsinų jau. skaučių vienetui pakelta į v. si. laipsnį. Toliau pranešė tuntui, kad nuo lapkričio 20 d. jos pačios prašymu ir VS įsakymu atleidžiama iš tuntininkės pareigų. Padėkojo VS ir visai Seserijos va- dijai už skautiškų darbų teigiamą įvertinimą ir nuoširdų bendradarbiavimą. Pasidžiaugė, kad skaučių 

tuntą perduoda stipresni kokybe ir kiekybe, nes į vadovių eiles įsijungė naujų, gerų ir malonių vadovių. Kad šiandie skaučių tuntas yra toks stiprus, šis nuopelnas priklauso visoms vadovėms vienodai, nes jos liko ištikimos, skautiškiems principams ir pasiimtoms- pareigoms.Toliau padėkojo parapijos kleb. 
prel. J. Kučingiui ir dvasios vadui 
kun. A. Valinskai už visad malonią pagalbą ir paramą. Padėkojo skautų KALNIŠKIŲ tuntininkui fil. ps. 
J. Navickui už tikrai nuoširdų ir darnų bendradarbiavimą visuose abu tuntus liečiančiuose reikaluose. Padėkojo visiems skautams ir' vyčiams, kurie mielai pagelbėjo skautėms savo vyriška ranka stovyklose, iškylose ir mugėse. Padėkojo ir sesei ps. M. Pažemėnienei už sutikimą perimti tuntininkės pareigas ir palinkėjo jai geriausios sėkmės vadovaujant tokiam gražiam tuntui. Paprašė visų sesių, kad jos būtų tokios pat mielos ir geros ir naujai tuntininkei.Toliau sekė trys VS įsakymai: Pirmuoju t-kės s. A. Pažiūrienės pristatymu už gražią skautišką veiklą v. ski. V. Kevalaitienė apdovanota Tėvynės Dukros žymeniu ir si. D. Tuminaitė Vėliavos žymeniu. T-kė s. A. Pažiūrienė, asistuojant adj. si. G. Dambrauskaitei, papuošė dar dvi vadoves prasmingais žyminiais.Antruoju VS jsakymu h' Pirmijos nutarimu v. si. R. Brazaitienė pakeliama į paskautininkės laipsnį. T-kė paprašė visų skautininkių-kų išeiti į priekį ir sustoti į ratą. Įnešta tunto vėliava. Įžodį pravedė s. Pažiūrienė, pažymėdama, kad jai ypatingai džiugu, nes jos maloni talkininkė Pirmijos yra įvertinta. Ji greit įsijungs į skautininkų eiles, įnešdama naujos nuotaikos. Kvietė, kad ir toliau liktų darbščia bite skaučių tunto avilyje, nešdama gražią skau- tybės ir tėvynės meilės idėją į jaun. sesių širdeles Sekė įžodis. Mėlyną kaklaraišti nuėmė ir žalią užrišo s. 

A. Pažiūrienė, gerojo darbelio mazgeli užrišo ps. M. Pažemėnienė. ir tėvynės — s. R. Dabšys. Visi dalyvavę skautininkai nuoširdžiai sveikino naująją paskautininkę.Trečiuoju VS įsakymu s* A. Pažiūrienė atleidžiama iš t-kės pareigų ir už ištvermę bei gražų vadovavimą tuntui savo ir Seserijos Vadijos vardu nuoširdžiai dėkoja.. Naująja tuntininke skiria ps. M. Pažęmėnie- 
nę, ją sveikina, dėkoja už sutikimą ir linki sėkmingai vadovauti gausiam tuntui.T-kė s. A. Pažiūrienė savo paskutiniame žodyje pasakė, kad po 5 metų intensyvaus darbo tunte, pradžioje vadovaujant paukštytėms, o vėliau visam tuntui, pavargo ir nori pailsėti. Tai nereiškia, kad ji dingsta iš skautiško gyvenimo, kurs jai yra prie širdies, bet nori, kad naujos jėgos, atėjusios į tuntą, duotų ką nors naujesnio, geresnio. Dar kartą padėkojo visiems, kurie jai padėjo vesti jaun. seses skautišku ir lietuvišku keliu. Visoms vadovėms ir skautų tuntininkui įteikė po gėlytę ir atsisveikino. Po to dar pažymėjo, kad anglai mirus jų karaliui sušunka mirė karalius, tegyvuoja karalius. Taip ir šiuo atveju skaučių tuntas neliko be globos. Paprašė naują tuntininkę išeiti prieš tuntą ir jai perdavė tunto vėliavą pažymėdama: “Aš su džiaugsmu perduodu Tau tunto vėliavą. Ją globok ir vesk jaun. seses lietuvišku ir skautišku keliu”.Nauja t-kė ps. M. Pažemėnienė tunto vardu įteikė s. A. Pažiūrienei gėlių puokštę ir padėkojo už įdėtą darbą. Paprašė visų vadovių jai nuoširdžios talkos, vadovaujant tuntui.Skautų t-kas ps. J. Navickas atsisveikinimo žodyje s. A. Pažiūrienei padėkojo už tikrai malonų ir darnų bendradarbiavimą ir išreiškė viltį, kad ji ir ateityje ateis skautėms ir skautams į pagalbą ir savo vadovavimo talentų nepaslėps.Po to sekė skautų tunto sueigos dalis. Vienas vilkiukas davė įžodį. Skautai kandidatai buvo atžymėti už drausmingą skautavimą.Iškyla baigta vaišėmis; žaidimais ir tradicine ‘“ateina naktis”. Sesė.— 217
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OTTO num pbityhw @®®@®®
SAVOTIŠKI OPOSUMU IR MEŠKŲ 

PĖDSAKAIOposumas, vienintelis Š. Amerikos žvėrelis, kuris panašiai į Australijos kengūras, nešioja jauniklius sterblėje, garsus tuo, kad moka apsimesti esąs negyvas. Jo pėdsakai panašūs į meškėno — kojų pirštai ilgi — bet sniege dažnai pastebimi vilktos uodegos žymės. Jo balsas retai girdimas ir tai tiktai, kai kas nepatinka. Tada oposumas urzgia arba šnypščia.Iš meškų minėsime čia juodąją (š. Amerikos), rudąją (Europos, Azijos) ir baltąją poliarinę mešką (Arktikos), ir tai tik tuos jų pėdsakus, kurie ypatingai įdomūs.Meškų takai dažnai tiesūs, kartais dviejų vėžių. Guoliai sukrapštyti iš samanų net 12 pėdų skersmenyje netoli takų. (Žiemą miega urvuose, net iškastuose žemėje ir dengtuose lapais, šakom).Meškos palieka pėdsakus medžiuose trejopu būdu: dantimis plėšia medžių žievę dryžiais ir nuėda jos saldų ir terpentinu atsiduodanti vidų, palikdama dantų žymes. Nagų žymės randamos epušių kamienuose, kuriais jaunos meškos lipo. Tretieji “meškų medžiai” yra tie, į kuriuos meška trynėsi nugara, ir tai ne vien todėl, kad norėjo pasikasyti, bet ir norėdama parodyti priešams arba pavydiems, su ja besivaržantiems draugams, kokia ji aukšta ii- galinga!Iš medžio besiveržią sakai, sumaišyti su meškos plaukais, liudija apie jos veiklą. (Trintis i medžius mėgsta ir buivolai).Kur nėra tinkamo medžio kelyje, meška pasitenkina krūmu, kelmu.Meškų teritorijose tenka užeiti apverstą ir išknistą medžių kamieną: tai meška ieškojo vabzdžių arba skruzdžių, kurios, atrodo, joms tokios pat skanios, kaip mums kartais rauginti agurkėliai. Nesunku suprasti, kad ji išdrasko ištisus skruzdėlynus, o kad ji nesismulkina ir praryja laukinių bičių medų drauge su bitelėmis, visas pasaulis žino.Šiaip meška ėda mėsą, žuvį, šaknis, uogas ir kas įdomesnio pasitaiko besitrankant po mišką, pvz., stovyk-

Meška drasko medžio žievę, kad galėtų griauž- ti sultingą brazdą.

lautojų neatsargiai padėtas maisto atsargas, ypač lašinius, cukrų... Kanados medkirtis pasakoja, kad meška įlipusi į stovyklos sandėlį ir tiek prsiėdusi, kad nebegalėjusi išlįsti pro ten, kur įlindo!Keliaujant per parkus, kur meškos prieina prie kelių, geriau žiūrėti į jas su pagarba iš tolo. Kasmet atsitinka nelaimių, kadangi žmonės pamiršta, kad jos laukinės, nors ir primena iškimštus meškiukus, kurie džiugina kiekvieno vaiko širdį.Nebloga ir prisiminti meškos patarnavimą, kada meška, saugojusi savo pono miegą, metė akmenį į jo kaktoje nutūpusią musę.Ko meška negali suėsti, ji užkasa kitam kartui. Užėjus tokį “lobį”, geriau trauktis, nes savininkė gali būti netoli. Pykdama ji kosti, kalena dantimis, urzgia. Į jos jauniklį besikėsinantį ji puola visu smarkumu.Sužeista meška inkščia, prunkščia, kūkčioja ir dejuoja panašiai į žmogų. Nekieno netrukdomos, meškos mažai ką “sako”, nors yra žmonių, kurie tvirtina, kad ji mėgsta murmėti sau į panosę. Ir čia ji panaši į žmogų.Įdomu, kad Lietuvoje XVII - XVIII a. veikė meškų (lokių) mokykla. Kng. Karolis Radvila pavedė SMUR- GAINIŲ žemėse įsėslintiems čigonams gaudyti ir pristatyti meškas į tą mokyklą.Čigonai gaudydavo meškas storų virvių tinklais, apsvaigindavo midumi, sumaišytu su medumi, arba įviliodavo jas medumi į medinius narvus.Čigonai buvo daugiausia ir Smurgainių lokių mokyklos mokytojai. Jie išmokydavo savo mokinius šokti, patarnauti, maldauti ir pan., ir linksmindavo dvarų svečius. Kartais čigonams leisdavo eiti pei- smukles, kur linksmindavo keleivius, arba pei- kaimus.Rusams pavergus kraštą, Smurgainių mokykla buvo uždaryta. Pagaliau dingo ir meškos iš miškų ir nebuvo kas gaudyti.Prieš I pasaulinį karą keliaujančios meškos būdavo iš Gudijos ir retai teužklysdavo į miestus ir kaimus. Po I pasaulinio karo jos tepasitaikydavo Vilniaus krašte iš Lenkijos.Vargšai, daug apkalbami skunksai lėti, bet nervingi, net moka piktai trypti koja, kai įširsta. Mes pratę aiškintis daugelio žvėrių spalvas kaip pritaikytas prie aplinkos, dengiančias juos nuo pavojų, priešų, bet skunk- so atveju jo ryškiai juodas baltas kailiukas įspėja priešus! Kiekvienas žino: sutikęs skunksą, nors būtumei ir didesnis, stipresnis, nors turėtumei visas eismo teises, traukis iš kelio! Geriausia neturėti su juo reikalo.Opšrus (barsukas) garsus rausikas, dinamo mašina. Kaubojai nekartą krinta nuo arklio, arkliai susilaužo kojas įmynę į opšraus išraustą urvą. Iškastos žemės būna daug, įėjimų iš visus pusių.218
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI PRATIMAI

Atsakymai. Nr. 8

I. Skautiškoji dalis.
Kl. 1. Paveikslas vaizduoja plačiai išsišakojusį stiprų 

ąžuolą, auganti žemės rutulio paviršiuje. Liemenyje 
įbrėžtas skauto siluetas. 2. Reikia suprasti, kad “gilę” 
(skautybės sėklą) pasodino B.-P. Brownsea saloje ir iš 
jos išaugo ąžuolas — skautybė, išplėtęs savo šakas visa
me pasaulyje.

Kl. 2. Riteriai.
Kl. 3. Kiekvienas skautas nusiėmė kaklaryšį ir tvir

tai surišo savo kaklaryšio abu galus. Gautos kilpos bu
vo sunertos, ir išėjo visai geros “virvinės” kopėčios.

II. Lituanistinė dalis.
Kl. 1. Venta. 2. Papilė, Simanas Daukantas; 3. Paven

čių cukraus fabrikas; 4. Latvija, Baltijos jūron.
Kl. 2. 1. Kastyti, Matutė, bures; 2. Maironis, žvejys.
Kl. 3. Voverės, kiaunės, sabalai, lūšys, vilkai, šernai, 

lapės, barsukai, elniai, briedžiai, stirnos, šeškai, žebenkš
čiai, kiškiai, kurmiai, laukinės pelės ir kiti gyvūnai.

Kl. 4. Vieta garsi keliaujančių paukščių stebėjimo 
stotimi. Kiekvieną pavasarį ir rudenį per Ventės Ragą 
praskrenda daugybė paukščių (lėkdami žiemoti j pietus, 
arba grįždami vasarai namo). Jie čia sustoja poilsiui. 
Lietuvos valdžia Ventės Rage buvo įrengusi paukščių 
žiedavimo stotį.

PĖDSAKAI (Pabaiga iš 218 psl.)
Kartą žmogui pasisekė pačiupti barsuką už užpaka

linių kojų, kai tas bandė dingti po žeme. Atrodė tartum 
norėtumei išrauti medį su šaknimis! Bet. gudrus žvėris 
pakišo galvą po savimi ir ruošėsi įleisti priešui dantis į 
ranką. Tuo dvikova ir baigėsi: urgzdamas ir šnypšda
mas barsukas įlindo į savo požeminę pilį, o žmogus at
sisakė laimikio. (Būtų galėjęs pasigaminti daugybę ge
riausių skustis šepečių!)

Pastebėta, kad barsukai iškasa duobę žemėje ir net 
savotiškai stenėdami užkasa nugaišusius savo draugus.

Šių eilučių rašytojui teko matyti barsiuko jauną šei
mą žaidžiant miške Lietuvoje. Išgirsti kažkokį žviegimą, 
cypimą ir gilų, malonų urzgimą. Žengi dar tyliau, akys 
ir ausys įtemptos iki maksimumo. Prislenki slėpdamasis 
už krūmų ir medžių, ir štai netoli savo aiškiai matomos 
pilies barsukas guli saulėje ir stebi savo žaidžiančius 
jauniklius. Visi storuliai, kailiukai žvilga, nosys mar
gos, juokingos.

Pasitrauki ir džiaugiesi, kad nesutrukdei. Tegalvoja 
gerai apie skautą! Pr. Sk.

Skyrių redaguoja v. s. A. Matonis, 10 Edward St.,
Waterbury, Conn., 06708, USA.

PRAŠYMAS:
Visi maloniai kviečiami 1967 metams užsisakyti 

SKAUTŲ AIDĄ ir SKAUTYBĘ.
1. Piranijai nutarus, SKAUTŲ AIDAS ir SKAUTY

BĖ nuo Naujų Metų bus siuntinėjama tik tiems adresa
tams, kurie bus užsisakę 1967 metams.

2. SKAUTŲ AIDAS turėtų ateiti į kiekvieną skau- 
tų-čių šeimą.

3. Pirmija pabrėžė, kad SA pren. mokestis yra $4.— 
JAV pinigais. Vadinas, kituose kraštuose tenka prie to 
prisiderinti.

4. Geriau uždirbantieji, kviestini pasirinkti garbės 
leidėjo ($25.—) ar garbės ($10.—) prenumeratą 1967 
metams.

5. Užsakant SK. AIDĄ 1967 metams, pažymėti ar 
užsakomas naujai ar pratęsiama 1966 metų prenumerata.

6. Kiek galima, prenumeratoriaus adresą rašyti tokį, 
koks buvo 1966 m., tik JAV-ėse būtinai pridėti ZC nu
meri. Adresą rašyti labai aiškiai!

7. Administracijai geriau išeina, jei iš Kanados pren. 
mokestis siunčiamas pašto perlaida, ne kitaip.

8. Prenumeratų reikalais susirašinėti, siųsti čekius, 
perlaidas ir k., keisti adresą ar p. — tai daryti SA ad
ministratoriaus adresu.

Viršelio 1 psl.: Smagu irstytis plaustu. Vadovų-vių 
TĖVIŠKĖS 1965 m. stovykloje Kanadoje erelių skilties 
skautai.

9. Prenumeratų rinkimo vajus ligi 1967 kovo 1 d. 
Geriau užsisakyti tuojau, kad laiku būtų galima išsiųs
ti išeinančius numerius. Vėliau užsisakiusiems gali pri
stigti pirmųjų laikraščio numerių.

10. Aplankyti visus vadovus-vadoves, veiklius ir 
pasingus skautininkus-es, vyr. skautes, sk. vyčius bei 
visokius buvusius skautus-es tėvus ir jaunimu besido
minčius asmenis ir jiems visiems siūlyti užsisakyti 
SKAUTŲ AIDĄ ir drauge SKAUTYBĘ 1967 m.

11. Vajaus talkininkai turėtų pirmiausia aplankyti 
visus SK. AIDĄ jau gaunančius, ir prašyti pratęsti pre
numeratą 1967 metams.

12. Vajaus metu rūpestingai laikytis vajaus taisyk
lių ir, svarbiausia, nuolat ieškoti asmenų, galinčių prisi
dėti prie SK. AIDO ir SKAUTYBĖS skaitytojų.

13. SKAUTŲ AIDĄ užsisakyti gali kiekvienas.
14. SKAUTŲ AIDĄ platinti taip pat gali kiekvienas.
15. Lietuviai Vokietijoje, Italijoje dėl vargingų sa

vo gyvenimo sąlygų, o Pietų Amerikoje ir dėl valiutos 
sunkumų negalį užsisakyti patys, labai svarbu jiems 
padėti: apmokėti prenumeratos mokesti už juos.

Ačiū visiems už gerą talką!
Jūsų

brolis SKAUTU AIDAS ir sesuo SKAUTYBĖ

— 219
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I

PASIKALBĖJIMAS APIE PAŠTO ŽENKLUS

H dalis: Topicals

1. Bendrai
Apie teminius ar ematinius pašto 

ženklus, angliškai vadinamus bend
ru vardu “topicals”, tai yra, kada 
pašto ženklų rinkimas yra skirsto
mas rūšimis, jau buvo minėto šių 
“pasikalbėjimų” pirmojoje dalyje. 
Čia dar verta priminti ir papildyti, 
kad be topicals, mes, lietuviai fila
telistai, pirmoje eilėje turime rink
ti savo gimtojo krašto —- Lietuvos 
pašto ženklus, kartu patartina rink
ti ir kitų dviejų Pabaltijo valstybių, 
mūsų kaimynų — Latvijos, ir Estijos, 
pašto ženklus. Ne prošalį rinkti ir 
kitų kaimynų pašto ženklus, kaip 
tai Suomijos, Rusijos (ir dabartinės 
Sovietų Sąjungos), Lenkijos bei Vo
kietijos (su visais jos padaliniais ir 
kolonijomis).

Be to, kadangi šie “pasikalbėji
mai” yra skirti išeivijoje gyvenan
tiems lietuviams filatelistams, mes 
turime rinkti ir to krašto, kuriame 
gyvename, pašto ženklus. Taip, sa
kant tie, kurie gyvename Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse, rinksime 
Amerikos pašto ženklus, kartu ne- 
praleisdami ir jos kaimynų, sakysi
me, Kanados (su jos senosiomis da
limis ir Newfoundlandu) ir, gal būt, 
Meksikos pašto ženklus. Kiti, kurie 
gyvename Kanadoje, Australijoje 
ar Pietų Amerikos valstybėse, pri
valėsime rinkti ir tų gyvenamų 
kraštų pašto ženklus.

Metinė Skautų Aido prenumerata: 
garbės leidėjo — $25.00 
garbės — $10.00
paprastoji — $ 4.00

Nemokamai priedas SKAUTYBĖ.

Skyrių tvarko ps. R. Pakalnis, 
20 Oak Leaf Dr.
Waterbury, Conn., 06708, USA

Klišė Nr. 36.
Pavyzdys renkantiems Balkanų 
kraštų p. ženklus (Bosnija ir

Hercogovina, 1917 m.)

Taip pat ne vienas gal norės rink
ti ir daugelio kaikurių kitų kraštų 
pašto ženklus, sakysime, Anglijos su 
jos gausiomis kolonijomis (labai 
turtinga tema), Prancūzijos ir jos 
kolonijų (nemažiau turtinga sritis), 
Balkanų kraštų, Šveicarijos ar ir 
kitų valstybių ar jų grupių pašto 
ženklus. Pradedantieji, kurie nori 
greit surinkti kurio nors vieno ar 
kelių kraštų pašto ženklus, galės 
apsiriboti kaikurių naujai įsisteigu
sių Afrikos ar Azijos valstybėlių 
pašto ženklais: surinkti bus nesunku 
ir neišlaidinga.

Bet, kaip sakyta, kadangi visų iš
leidžiamų pašto ženklų niekad ne
bus įmanoma surinkti, teks apsiri
boti renkant tik kaikurių rūšių paš
to ženklus, taip vadinamus “topi
cals”, apie kuriuos šios dalies sky
reliuose atskirai ir kalbėsime.

Ant Bernotas

SKAUTU aido 1967 m. Vajus
Pradedama organizuotai rinkti SKAUTŲ AIDO 1967 metams prenu

meratos. Į ta smagią talką, kaip ir ligi šiol, kviečiami visi — skautai, skau
tės, vadovai, vadovės, skautininkai-ės, tėvai, rėmėjai ir kiti.

Šis pranešimas yra viešas į visus kreipimasis vajaus reikalu.
Pranešimą pastebėjęs, kiekvienas prašomas tuoj pat prisidėti vajų vyk

dyti, organizuoti prenumeratų rinkimą vietose, rinkti prenumeratas ir ska
tinti kitus i talką.

ALp(LKA)3083
1966, Nr.9

Nigerijos skautų auksiniam jubi
liejui paminėti to krašto valdžia iš
leido 4 specialius pašto ženklus.

Ženklų vertė: 1 d., 3 d., 6 d. ir 
% d.

pp, 7 i i f gi
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