
1



GRUODIS — 1966 — DECEMBER • SKAUTU AIDAS — THE SCOUTS’ ECHO, a Lithua
nian youth magazine, published monthly except July 
and August by The Lithuanian Scouts Association, Not 
For Profit Illinois Corporation. ® Subscription $4.00 
yearly, $2.50 half-yearly, single copy 50(4. • Address: 
SKAUTŲ AIDAS, P. O. Box 222, Thompson, Connecti
cut 06277. ® Office of Publication Immaculata Press, 
R. F. D. 2, Putnam, Conn. 06260. ® Editor in Chief and 
Managing Editor: Antanas Saulaitis, Old Colonial Road, 
Oakville, Connecticut 06779. ® Second class postage 
paid at Thompson, Connecticut 06277.

Įsteigtas 1923. III. 15 Šiauliuose, Lietuvoje. Lietuvių skautų ir skaučių laikraštis. 
Oficialus Lietuvių Skautu Sąjungos organas. Leidžia: LSS Tarybos Pirmija.
• Prenumerata: metams •— $4.00, pusei metų — $2.50; paskiras nr. — 50ę
• Adresas: Skautų Aidas, P. O. Box 222, Thompson, Conn., 06277, USA.
® Vyriausias redaktorius:

v. s. Antanas Saulaitis, Old Colonial Road, Oakville, Conn., 06779, USA.
» Redakcinė komisija:

v. s. kun. Stasys Yla, v. s. Aleksas Matonis, s. Petras Molis, v. s. Ona Saulaitienė,
s. Stefa Subatienė, v. s. Adolfas Venclauskas.

® Administratorius: Kazys Čėsna, 58 Providence St., Worcester, Mass., 01604
• Spausdina: Immaculata Press, R. F. D. 2, Putnam, Conn., 06260.
® Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai ir k. medžiaga siunčiami vyr. redaktoriaus adresu. Rankraščiai taisomi bei 
trumpinami redakcijos nuožiūra. Nenaudota medžiaga nesaugoma; grąžinam, jei iš anksto to pageidauta.

MIELI SKAITYTOJAI!

Užbaigiame 1966 — Jaunimo me
tus. Tai puikūs metai lietuviškaja
me gyvenime.

Jie buvo geri ir mūsų skautiška
jame pasaulyje. Daug veikta, daug 
padaryta, daug kuo pasitobulinta ir 
žymiai pažengta pirmyn. Tai visų 
sesių bei brolių, ypač vadovių bei 
vadovų, nuopelnas.

Tie metai Skautų Aidui, iš pasta
rųjų 3-jų, buvo sunkiausi. Vadovai, 
turėdami daug kitų rūpesčių, ribo
tai prisidėjo organizuoti 1966 m. 
prenumeratų rinkimo vajų vietovė
se. Todėl pren. skaičius nepašoko.

Daug prenumeratorių pasikeitė; 
žurnalas kuri laiką buvo siuntinė
jamas ir pr. metų prenumeratorių 
adresais, tuo būdu administracijai 
susidarė piniginis nuostolis.

Kai kurie, labiau asmeninio po
būdžio, sunkumai buvo paspaudę 
ii- redaktorių.

Tačiau, keliems nr. nr. pavėlavus, 
1967 m. vajui pasibaigus, prenume
ratoriai laikrašti, tikimės, gaus, 
kaip ligi šiol gaudavo, reguliariai.

Ačiū už talką! O dabar labiausiai 
padėkite administracijai.

Budžiu,
v. s. A. Saulaitis.

Nijolė Jankutė. DANUTĖ STO
VYKLAUJA. Iliustravo Felicia D. 
Prekerytė. Viršelis Lydios Kokly- 
tės. Išleido Lietuvių Skaučių Sese
rija. 1966 m. 1000 egz. Didelio for
mato 60 psl.

Skaučiukių stovyklinio gyvenimo 
aprašymas Sklandus beletristiniai 
pasiskaitymai mūsų jauniausioms.

PIRMO PATYRIMO LAIPSNIO 
SKAUTAS. II-oji laida. Išleido L. 
Sk. Brolijos Vadija. Chicaga, 1966 
Lietuvių Jaunimo metai. 116 psl. 
Apstu medžiagos skautams, kurie 
siekia įsigyti I-ąji patyrimo laipsnį.

J. Narūne. SNAIGIŲ KARALAI
TĖ. Iliustravo Vlada Stančikaitė. 
Didelio formato, gausiai iliustruota, 
24 psl. — viršelis, kalėdinė pasaka 
vaikams.

Negausi tos rūšies literatūra pasi
pildė dar vienu gražiu ir mielu lei
dinėliu mūsų mažiesiems. Parduo
dama po 1.— dol.

Jonas Balys. LIETUVIŲ LIAU
DIES PASAULĖJAUTA tikėjimų 
ir papročių šviesoje. Pedagoginis 

Lituanistikos Institutas; mecenatas 
Lietuvių Tautinis Akademinis Sam
būris. Čikaga. 1966. 120 psl. Parduo
dama po 3.— dol.

Vyresniesiems Įdomi knyga dar 
vienu požiūriu papildyti žinioms 
apie lietuvių papročius.

Pranas J. Naumiestiškis. 3 DRA
MOS VEIKALAI. Baisusis Birželis. 
Varpinė. Šiaurės pašvaistė. Imma
culata. 1965. 238 psl. Kaina 3.50 dol.

Juozas Eretas. MAŽOSIOS TAU
TOS IR VALSTYBĖS. Jų reikšmė 
Europai. Išleido Šaltinis, 1966 m. 
Anglijoje.

16-os didelių puslapių brošiūroje 
sudėtas labai įdomus referatas ant
raštėje minėta tema. Turiningas ii’ 
aktualus rašinys labai patartinas, 
kaip diskusijų pagrindas, nagrinėti 
skautų vyčių, vyresniųjų skaučių, 
akademikų-ių ir vadovų-ių pobū
viuose.

Mykolas Vaitkus. DIENORAŠTIS. 
1946 metų eilėraščiai. Išleido Imma
culata, 1966. 164 psl.

Viršelio 1 psl.

Prie Kūčių stalo. Toronto ŠAT
RIJOS tunto DAINOS dr-vės sesės.

S. Dabkaus ntr.
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1967 SKAUTIŠKAISIAIS
METAIS

SKAUTIŠKASIS BŪDAS VEIKTI

Ką tik praėjo Kalėdos su dovanė
lėmis, pakelta nuotaika ii’ geraisiais 
darbeliais. Atėjo laikas įvertinti pe
reitus metus, dėkoti Dievui už juos, 
apsvarstyti savo veiksmus ir pasi
ryžti naujiems žygiams.

Vargu ar mūsų tarpe atsiras nors 
vienas, kuriam viskas būtų pasise
kę, ką jis pereitais metais žadėjo 
daryti. Ypač šeimoje.

Daug planavome, žadėjome, bet 
nė pusės neįvyko: neiškylavome į 
gamtą su vaikais, nevykdėme bend
ru projektų, vasaros atostogas leido
me kiekvienas sau.

Kaip didesnei šeimai kartu skau- 
tauti yra problema, bet šį tą galima 
pasiekti: rūpintis, kad vaikai daly
vautų sueigose; domėtis jų skautiš
kąja veikla ir joje, jei tik įmanoma, 
dalyvauti; drauge vykti į gamtą ■—• 
ne tik važiuoti daugybę mylių, bet 
sustoti pakely, apsidairyti, pasi
džiaugti; mieste drauge lankyti mu
ziejus, parodas, parengimus; visur 
Įprasti skautiškai elgtis.

Niekur kitur, net ir namuose, są
lygos nėra tokios palankios skautiš
kai įtakoti jaunimą, kaip po atviru 
dangum: ten atsidaro mūsų akys, ir 
mes artimai jaučiame Dievą, kuris 
viską sukūrė, susipažįstame su gam
ta ir gyvenimu bei mūsų uždaviniu 
šioje žemėje.

Sujungdami pasiryžimą su vertin
ga dovana, nusistatykime praleisti 
daugiau laiko su savo jaunimu na
muose ir gamtoje. Mūsų pastangos 
praturtins jo gyvenimą ir duos jam 
patyrimo bei brangių atsiminimų.

Skautas ne tik žiuri, bet ir mato, stebi.
Skautas skaito ir įsigilina, galvoja ir svarsto.
Jis ne tik girdi, bet klausosi ir stengiasi suprasti. Ne 

tik kalba, bet pasako ką nors prasminga.
Kas būtų, jei mūsų skautiškoje šeimoje visada rastu

me:
— mandagius žodžius vietoj aštrių atsakymų;
— šypsenas vietoj negyvų žvilgsnių;
— užsidegimą vietoj nuobodulio;
— šilumą vietoj šaltumo.
— Atvirumą vietoj užsidarymo savyje;
— domesį vietoj abejingumo;
— kantrumą vietoj susierzinimo;
— nuoširdumą vietoj dirbtinumo;
— jautrumą vietoj noro nusikratyti;
— faktus vietoj ginčų;
— kūrybines mintis vietoj kas pasitaiko;
— veikimą vietoj atidėliojimo;
— dėkingumą ir džiaugsmą vietoj apatijos,
— norą padėti, o ne trukdyti,
— norą dalintis, o ne reikalauti sau.

Tai buvo seniai... Lietuvoje 1934 m. Čia Panevėžio Gražinos vyr. skau
čių dr-vė su tuntininkais mažo pobūvio metu. Iš k.-d.: s. Valė Makauskaitė, 
?, Genė Januševičiūtė, ?, ?, Čaplinskaitė, Žusinaitė, Varnaitė, tuntinin- 
kė s. L. Matonienė, tuntininkas v. s. K. Grigaitis, V. Januševičiūtė-Bagdo- 
nienė, Br. Dičiūtė-Variakojienė, M. Kiaunytė, O. Kazokaitė-Eižinienė, K. 
Daukienė, M. Juozaitienė, St. Snarskaitė-Rinkevičienė.

Sk. Aidui nuotrauką atsiuntė v. s. B. Variakojienė.
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s. A. G. Giedraitis

KRISTIJONAS DONELAITIS-LIETUVIS IR KUNIGAS
(Pašnekesiai vyresniesiems)

PRIEŠ BLOGYBES
Donelaičio “Metai” paskirstyti į keturias dalis: 

Pavasario linksmybės, Vasaros darbai, Rudens gėrybės, 
Žiemos rūpesčiai.

Pavasario linksmybes Donelaitis pradeda šiais žo
džiais:

Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą
Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės...

Tokiu pavasario atbudimu, rodos, lyg ir pats autorius 
būtų pradėjęs didelį ir atsakingą parapijos klebono 
darbą.

O kas pirmiausia rūpi kunigui klebonui? Skelbti 
Dievo žodi, mokyti ir šviesti žmones, kovoti su jų ydo
mis ir visokiomis negerovėmis. Iš “Metų” poemos ir 
matomas jo veikimas. Kada kuriuos pamoko, kuriuos 
paakina; vienus pagiria, kitus papeikia. O vis gero no
rėdamas, vis iš grynos širdies.

Didelė bėda, kai žmonės tamsūs. Deja, ne visi moks
lo šviesą suprato. Dėlto Donelaičio veikale randame ši
tokius žodžius:

Kad kunigai vaikus i šiuilę ragina siusti
Ir kad šulmistrams reik kokį pinigą kyštert,
Ak, kokiu visur glūpų niurnėjimų randas...

Kaip, rodos, žmogus neišmano, kad “atkrapštytos 
akys” daugiau mato, daugiau pažįsta ir supranta, o 
sveikas supratimas ir pažinimas juk veda į geresnį gy
venimą.

O kiek dar kitokių ydų žmonėse! Kas nežino tingi
nystės! Ar ne per tingėjimą vargsta pats tinginys ir dar 
kas nors aplink jį! Būdingą tinginį Slunkių pavaizduo
ja Donelaitis savo poemoje. Tasai Slunkius — baudžiau
ninkas būras, mūsiškai tariant — ūkininkas. Pavasarį 
visus baudžiauninkus baudžiava į darbą šaukia. Niekam 
nemiela ta baudžiava, tiktai kitas pasigaili, kad bau
džiava atitraukia jį nuo savo paties darbų namie. O 
Slunkius niekur nesiskubina. Jisai besiraižydamas sako:

Ak, kad būt ilgiau pas mus žiema pasilikus,
Ir kad vis miegot mums būtų sviete paskirta!...

Žiemą ūkyje, žinoma, mažiau darbo. Bet ir tuo laiku 
“darbus darbą randa”, o tokiam Slunkiui geriau miegot 
“pas kakalį šiltą”, nors jo žmona dėl jo tinginystės ir 
apleistų darbų “rankas grąžydama verkia”.

Slunkiaus aprašyme randame gražaus humoro. Rodos, 
teisybę sako Slunkius, o neįtikina. Skaitai ar klausais — 
juokas ima.

Su tinginyste drauge eina apsileidimas. Donelaitis 
šalia tinginio Slunkiaus parodo apsileidėlį Pelėdą. Jų

Trobos . . .
Nei pūstynės iš visų pašalių pasirodo ...
Poterių, kaip krikščionims reik, skaityt užmiršo
Ir kaip kiaulės almono (tik gėda sakyti)
Kiauliškas dainas dainuot ir žviegt užsimanė. (83)

Kas nežino! Ir dabar girtose draugystėse pasitaiko 
visokio pliauškalo ir nepadoraus dainavimo. Nusigėręs 
žmogus nekiekvienas šviesiai galvoja ir kalba, o negir
tiems dėl to trošku.

Beje, iš tų “kiauliškų dainų” kaikas mena, lyg Do
nelaitis visiškai pasisako prieš dainas, sakytum, stelb
damas dainų dainavimą. O tai neįmanoma. Lietuviai 
daug gražių dainų dainavo prieš Donelaitį, dainavo jo 
laikais, dainavo ir po jo. Antai Prūsijos ūkio inspekto
rius K. Nankė, aplankęs Prūsų Lietuvą, 1794 metais iš
leido savo užrašus, o ten įrašyti šitokie žodžiai: “Lietu
vių tauta labai mėgsta dainuoti. Susirinkimuose bei 
šventėse pasikalbėjimai ir dainos yra visuotinio bendra
vimo forma”. (L. Gineitis, Kristijonas Donelaitis ir jo 
epocha, 127 psl.). Ta knyga išleista tiktai 14-kai metų 
tepraėjus po Donelaičio mirties.

O jau minėtasis prof. Liudvikas Rėza, kunigas ir fi
losofijos daktaras, 1825 m. išleido lietuvių liaudies dai
nų rinkinį, kur buvo 85 dainos ir septynių dainų gaidos. 
Tomis dainomis gėrėjosi garsieji vokiečių poetai ir 
mokslo žmonės. Taigi ar galima manyti, kad Donelaitis, 
poetas ir jautrios širdies žmogus, nebūtų supratęs dai
nų grožio! Jo pavadintosios “kiauliškos dainos” tikriau
siai ir tebuvo tokios — girtųjų pliauškalai. Juk girtybė 
kartais nesiderina su padorumu.

O keiksmai . . . Buvo ir būrų, įpratusių keikti. Bet 
didžiausią ii- pikčiausią keikūną Donelaitis pristato poną 
vakmistrą:

. . Štai vakmistras pasirodė
Ir besispardydamas taip baisiai keikti pagavo, 
Kad sviets visas su visais daiktais padrebėjo.

Kokia tokio keiksmo prasmė? Baudžiauninkas turėjo 
ne tik klausyti, bet ir bijoti pono.

Jautraus Donelaičio dėmesį pagauna ir gyvulių kan
kintojai. Antai toks Pukys pavasarį kaip “razbaininks 
vargina jaučius”. O tie jo jaučiai, “kad kerdžius išgena 
bandą”, “pro vartus vaitodami žergia”. Tokie jie žiau
raus artojo nuvarginti ir nukankinti.

O toliau vėl baramas Krizo vestuvių kvieslys, “kuris 
beklykdams kumelės nugarą daužė”:

Tu, nenaudėli! kam spardai kumelio šonus?
Ar negana, kad ji vos gyvą baudžiava lupo?

Taigi. Ne tik žmogus, bet ir gyvulys darbinis velka 
baudžiavos naštą. Dėlto protingas žmogus būdamas tu
rėtumei pasaugoti išvargusį gyvulį.

Visais laikais buvo ir yra visokių negerovių pasau
lyje. O baudžiavos laikai ypač buvo tamsūs. Ponai val
donai iš gero gyvenimo šėlo. O vienas kitas baudžiau
ninkėlis iš didelio vargo apsileido, pradėjo girtuokliau
ti, sukčiauti ir net vogti. Dabar girdime, kad rusų bolše
vikų okupuotoje Lietuvoje dar tamsesnė baudžiava. O 
toks baudžiavinis gyvenimas ne tik apsunkina, bet nere
tai ir pagadina žmones.

224 —

4



Vyriausiojo VADO Pėdsakais
BETLIEJAUS ŽVAIGŽDĖ

Prieš du tūkstančius metų pasi
rodė padangėje žvaigždė ir vedė 
kiekvienų geros valios žmogų į 
Betliejų. Ne visi jų matė, ne visi 
jų sekė, ne visi suprato, kų ji reiš
kia, kų ji sako, kam ji šviečia. 
Erodas, apie jų išgirdęs, nuliūdo, 
susierzino, užvirė pykčiu. Betlie
jaus piemenys, palikę kaimenes, 
skubėjo ten, kur ji sustojo. Pa
saulio išminčiai ėjo jos rodomu 
keliu, kol surado jos apšviestų 
Naujagimį.

Prieš milijonus metų Visagalis 
tarė: "Tepasidaro šviesa!’” Jis at
skyrė šviesų nuo tamsos, dienų 
nuo nakties. Jis norėjo, kad žmo
nės gyventų dienos šviesa, bet ne 
nakties tamsumu. Ne visi Jo klau
sė, ne visiems patiko šviesa, lino- 
nija suskilo į mylinčius abelius ir 
į neapykanta degančius kainus.

Žemė skriejo erdvėmis, pasau
lis keitėsi, diena grimzdavo į nak
tį, naktis prašvisdavo dienos švie
sa. Bet per daug buvo žmonių, 
pamilusių nakties tamsų ir nega
linčių priprasti prie dienos švie- 
sos. Jų nepaklusnios ir šviesos bi
jančios širdys skendo nakties še
šėlyje.

Apledėjusioms širdims sušildyti 
ir apšviesti nepakako tos prieš 
milijonus metų sukurtos šviesos, 
užtat ir pasirodė padangėje švie
si žvaigždė, spindinti visai kito
kia šviesa negu bet kuri kita 
žvaigždė, negu bet kuri kita pa
saulio šviesa. Tai buvo ne žemiš
ka, o dangiška šviesa. Ji buvo 
skirta apšviesti kiekvienam žmo
gui, ateinančiam į šį pasaulį, jei
gu tik jis pats tyčia neužmerks tai 
šviesai akių.

Tai buvo žmogumi tapęs Die
vo Žodis, įsikūnijusi dieviška 
Meilė, į žemę nužengusioji Am
žina Ugnis. Ugnis ištirpdo ledų, 
apšviečia ir diena paverčia naktį,

sujungia net ir kiečiausius plieno 
gabalus.

Mano mielasis Broli, brangioji 
Sese, ar tavęs nežavi ugnis? Ar 
neatsimeni tų stovykloje praleis
tų vakartį prie laužo? Visur buvo 
ramu, tylu, aplinkui buvo naktis. 
Bet laužo ugnis švietė, tyliai 
s pr aks ė jo šviesios kibirkštys, ki
lo aukštyn ir nyko. Nyko nakties 
tamsoje. O tavo jaunoje širdyje 
taip pat užsižiebė ne viena šviesi 
kibirkštis, tavo kilnias mintis neš
dama aukštyn. Tau buvo taip 
linksma ir gera. Tu norėjai dai
nuoti, apimti pasaulį, priglaust 
prie širdies ir mylėti visus, ir 
draugus ir priešus, be jokios iš
imties. Ir kai sustojai į ratų su se
sėmis ir broliais, kai susikabinai 
su visais rankomis ir pradėjai 
niūniuoti "Ateina naktis”, tai ne 
tik lūpomis, bet ir širdimi ištarei, 
kad Dievas yra čia.

Tad sukaustęs žiemos gruodas 
ir kalėdinė Betliejaus žvaigždė 
yra mūsų gyvenimo gražūs ir 
prasmingi simboliai. Sekime Bet
liejaus žvaigždę, pripratinkime 
savo akis ir širdis prie tos dieviš

kos visus vienybėn jungiančios 
šviesos, o tada tikrai turėsime tei
sę vadintis broliais ir sesėmis, tos 
gražios mūsų skautiškos šeimos 
nariais. To turėtume visi siekti ir 
vienas kitam linkėti S v. Kalėdų 
proga.

v. s. Juozas Vaišnys, S.f. 
LSS dvasios vadovas.

Lietuvos kariuomenės šventės minėjimo programos pranešėja jaun. 
skautė Vilija Nasvytytė (Clevelande). s. V. Bacevičiaus ntr.
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BALTASIS GANDRAS

Baltasis gandras savo juodomis 
plasnojamosiomis plunksnomis, 
raudonu ilgu snapu ir ilgomis 
raudonomis kojomis visiems ži
nomas, jei ne iš matymo, tai bent 
iš paveikslų. Ten, kur jis su savo 
šeimyna gyvena, jis labai myli
mas.

Į Lietuvą gandrai parskrenda 
kovo mėn. gale ar balandžio pra
džioje ir pasilieka iki rugsėjo 1 d. 
Kadangi kielė atsiranda tą pačią 
dieną, žmonės sako, kad gandras 
ją atnešąs po savo sparnu.

Nežinia, kodėl baltasis gandras 
krauna lizdą arti žmonių gyvena
mų vietų arba net ant trobesių 
stogų — juodasis gandras, jo gi
minaitis, tebėra baikštus ir peri 
miškų tankumynuose. Gal gužu
tis arba, busilas, kaip žmonės dar 
vadina baltąjį gandrą — klaipė
diečiai net vartoja žodi starkus — 
todėl laikosi arti žmonių, kad ieš
ko globos, saugumo, o gal ir to
dėl, kadangi jis žmogų pamėgo? 
Taip mums maloniausia galvoti. 
O džiaugsmo jis teikia labai 
daug.

Žmonės iškelia seną ratą, akė
čias arba kitą ūkio padargą į 
medį arba ant stogo ir laukia, 
kad gandras apsigyventų, o ten, 
kur gandrai jau metus iš metų 
perėjo, nekantriai seka, kada jie 
grįš. Skriausti arba, gink, Dieve, 
užmušti gandrą niekas nė nepa
galvotų, nes kas drįstų atsidėkoti 
mielam paukščiui piktu už pasi
tikėjimą ir naudingą darbą, kurį 
jis atlieka gaudydamas kenks
mingus vabzdžius, peles, gyva
tes?

(Lietuvos ūkininkų mėgiamas 
paukštis)

Kadangi kiti gandrinio būrio 
paukščiai — garniai, ibisai, gir- 
novės —■ mėgsta gyventi koloni
jomis, ir dar randama pelkėtų 
vietų, kur yra 2, 3 ir net 5 gandrų 
lizdų viename medyje, reikia 
manyti, kad ir baltieji gandrai ka
daise gyveno būriais. Šiais lai
kais jie laikosi daugiausia pavie
niai, ir ieško tvirto pamato po 
lizdu.

Kovo mėnesio gale ar balandžio 
pirmomis dienomis Lietuvoje pa
sirodo pirmieji gandrai: tada iš 
žiemos buveinių išropojo pirmo
sios varlės, bet kartais ir užsnin- 
ga, ir paukščiams tenka kęsti ba
das.

Pirma pasirodo vienas gandrų 
poros narys, reikia manyti, pati
nas. Už kelių dienų atsiranda ant
rasis. Kaip linksmai jie sveikina
si, atmetę galvas ir kalendami 
snapais!

Žmogus savęs klausia: kaip jie 
susiranda ir grįžta į tą patį lizdą? 
Rodos tik tėviškės meilė galėtų 
paaiškinti tokį nuostabų reiškinį.

Tuojau gandrai ima taisyti se
ną arba krauti naują lizdą. Jie ne
ša šiaudus, žagarus, pernykštį 
šieną, net mėšlo didelius gniu
žulus. Mėšlu jie iškloja guolį — 
duobutę, kur dedami kiaušiniai. 
Guolis užima tik mažą lizdo dalį: 
kitur padaroma aikštelė būsi
miems gandriukams pasivaikš
čioti.

Iš viso gandrai nuolat taiso liz
dą, net prieš išskrisdami į tolimus 
kraštus rudenį. Kartais lizdas ima 
krypti ant šono, tada paukščiai 
atsineša medžiagos kitam šonui

Kalenantis gandras

pakelti. Tuo būdu lizdai kartais 
pasidaro labai aukšti, kuo pasi
naudoja žvirbliai ir kielės, krau
dami juose savo gūžtas.

Dėl lizdų tarp gandrų kartais 
kyla baisios peštynės. Tai atsi
tinka ne tik pavasarį, kada gand
rai grįžta, bet ir daug vėliau, kada 
lizde jau yra mažų paukštukų. 
Lizdą užimti bando kitos poros 
arba ir vieniši gandrai, kurie no
rėtų įsigyti vietą pailsėti.

Gal tai ir yra priežastis, kodėl 
gandrų vienas visuomet budi liz
de, kol antras varliauja.

Pastebėjęs svetimus gandrus 
padangėje, lizde esąs paukštis 
tuojau duoda kovos signalą: at
sistoja, savotiškai nuleidžia spar
nus, iškelia uodegą, atlošia galvą 
ir ima kalenti snapu. Nors antras 
porelės narys ir būtų toli pievose, 
jis kažkaip bematant atsiranda ir 
taip pat ima garsiai kalenti.

Jei to užtenka, svetimieji gand
rai pasitraukia. Jei jie narsūs, jie 
apsuka ore kelis ratus virš lizdo, 
ir ima pulti, bandydami išstumti 
lizdo savininkus ir jame atsitūpti.

226 —
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Kova ilga ir kruvina; nukenčia 
gandrai, nukenčia kiaušiniai ar
ba ir maži paukščiukai. Jei gand
ras pavėluoja atvykti gandrienei 
į pagalbą, užpuolikai ją, ginančią 
savo mažyčius, kartais užkapoja 
snapais. Net ir tokiu atveju, kada 
teisėti savininkai laimi, jų prie
auglis ne kartą žūna.

Suaugę gandrai balso kaip ir 
neturi, bet susijaudinę tarytum 
šnypščia. Jaunikliai švelniai ir ty
liai klegena; kai snapas pradeda 
kietėti, jie kalena pa-pa-pa-pa, o 
vėliau balsą praranda.

Suaugę gandrai kalena: atver
čia galvą ir liežuvį pastato taip, 
kad jis pakelia aukštyn pasmak
rio odelę. Nuo to jų žiotyse atsi
randa tuštuma — garsintuvas, ku
ris ir pastiprina kalenimo snapu 
garsą.

Be galo malonu stebėti, kaip 
gandrų porelė pasikeičia parei
gom. Tai atliekama su atatinka
ma ceremonija: kai vienas grįžta 
iš pievų, antras jį pasitinka, atsi
stodamas lizde. Abu pataiso savo 
plunksnas, pastovi šalia vienas 
antro ir linksmai kalena. Po to 
jie pasikeičia lizde.

Visi, gauną žurnalą 1966 metais, kviečiami savo prenumeratas 
galimai greičiau atnaujinti 1967 metams. Laiku atnaujinę, žurnalą 
gaus be pertraukos. Prenumeratas atnaujinti galima per skautų bei 
skaučių vienetus, per paskirus SKAUTŲ AIDO prenumeratų rinkėjus 
ar tiesiog administracijoje.

Vienetai ir platintojai-platintojos dar dalyvauja tradicinėse SKAU
TŲ AIDO vajaus (ligi 1967. III. 1.) varžybose; todėl užsisakant per 
juos, padedama jiems sėkmingiau dalyvauti vajuje.

Kas SKAUTŲ AIDO negauna, skatinamas jį užsisakyti 1967 me
tams.

Naktį daugiausia peri patelė, o 
patinas stovi netoliese, ant to pa
ties stogo, kur yra lizdas.

Gandriukai prasikala už 33 die
nų. Jie apaugę tankiais baltais 
pūkais, snapai juodi, kojos raus-

ŽMONĖS SAKO:

* Nesikelk su gandrais, su var
nomis nukrisi.

* Ir gandras ne kiekvienam lai
mę žada.

* Nesivarliuok — busilas nu
neš.

* Gaila gužo — gaila ir varlių.
* Stovi kaip busilas ant vienos 

kojos.
* Rankioja kaip busilas varles.
* Saugo kaip busilas vaikus.

G. Dr. 

vos ir mažos: pastovėti jie tegali 
už dviejų savaičių.

Tėvai rūpestingai šildo mažy
čius, žiūri, kad jų nesuspaustų; 
pakyla iš guolio jų pavartyti ir 
švelniai paliesti snapu.

Orui sušilus, gandriukų nebe
reikia nuolat šildyti. Vienas tėvų 
varliauja, o antras stovi lizde ša
lia vaikų ir snapu kasinėja ma
žiukų galvas ir kūną bei tvarko 
jų plunksnas.

Karštomis vasaros dienomis 
gandriukai kenčia nuo saulės ir 
plačiai išsižioja, nes lizdai retai 
pavėsyje. Tada tėvai, kiek nulei
dę sparnus, atsistoja iš saulės pu
sės ir sudaro pavėsį.

Maistą sau ir šeimynai gandrai 
susirenka pelkėse, vandenyje, 
kuriame braido kartais net iki

sermėga — švarkas; rudinė;

Per mūsų pievą eina kas, 
Brenda per dumblyną, 
Tur juodmargę sermėgą 
Ir raudonas žekes,

žekės — kojinės; 
atminti — atspėti.

pilvo. Prikemša skilvį ir stemplę 
skėčių (žirgučių), varlių, buožgal
vių, kumeldėlių, dusių arba žio- 
7ų, musių, peteliškių vikšrų. Vis
kas sumaišyta su vandeniu.

Linksmai barškin kapšt, kapšt, kapšt, 
Ryja varlę šnapšt, šnapšt, šnapšt, 
Kas tai gal atminti?

Tu mįslyji, tai gandras y r’,
Brendąs per dumblyną
Su juodmarge sermėga
Ir raudonoms žekėms,
Linksmai barškin kapšt, kapšt, kapšt, 
Rydams varlę šnapšt, šnapšt, šnapšt, 
Ne tai y r’ gandrienė.

(Prūsų lietuvių 
dainų mįslė)

SKAUTŲ AIDO
metinė prenumerata — $4.00

Lietuviai Vokietijoje, Italijoje 
dėl vargingų savo gyvenimo są
lygų, o Pietų Amerikoje ir dėl 
valiutos sunkumų, negali užsi
sakyti patys, labai svarbu jiems 
padėti: apmokėti prenumeratos 
mokestį už juos.
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7



APIE LIETUVĄ
III-je LSS Australijos rajono NE

RINGOS stovykloje Juodkrantės 
pastovyklės sesės dalyvavo rašinė
lių konkurse.

Čia skaitome dalį rašinėlių.
®

Mūsų tėvų žemė Lietuva iš trijų 
pusių yra apsupta skirtingų valsty
bių, o iš ketvirtosios — Baltijos jū
ros.

Nors mes jaunieji šios žemės as
meniškai nepažįstame, ji yra mums 
brangi ir miela todėl, kad esame 
taip daug apie ją girdėję iš tėvelių.

Savaitgalio mokykloje mes mokė
mės jos senovės istorijos: apie Min
daugą, Gediminą, Vytautą, Jogailą, 
kryžiuočius... Klausėmės paskaitų 
apie lietuvių tautos papročius, dar
bus. Sužinojome, kad lietuviai yra 
labai gabūs, turi meninį pajautimą 
ir patriotinį jausmą; pamilom juos 
betriūsiančius gimtuose laukuose, 
susižavėjom Nidos smėlio kopomis, 
Kauno ir Vilniaus miestų gražumu.

Daug kartų esu girdėjusi apie me
tų laikus Lietuvoje — kaip artinan
tis žiemai paukščiai išskrenda į šil
tesnius kraštus, ateina šalčiai ir 
krinta baltos snaigės... Vaikai tada 
vėl susiranda per vasarą užmirštas 
rogutes ir pačiūžas ir dumia į snie
gą.

Drauge su pavasariu sugrįžta 
paukščiai, pradeda tirpti sniegas, 
pasirodo pirmosios gėlytės. Labai 
greitai visa šalis pakeičia savo spal
vą, o laukai sužydi įvairiausiais žo
lynais.

Esu daug girdėjusi apie Lietuvos 
miškus, kur yra daug grybų ir įvai
riausių uogų. Ten taip pat užsilaiko 
daug miško žvėrelių: vilkų, brie
džių, lapių ir voverių.

AUSTRALIJOJE
Per karą Lietuvos laisvė buvo už

gniaužta, ir daug jos grožio sunai
kinta. Nors partizanai ilgai ir sun
kiai kovojo prieš bolševikus, jiems 
nepasisekė atgauti laisvės, ir šian
dien Lietuva tebėra priešo ranko
se, o mes — svetimuose kraštuose.

Bet mes lietuviai gyvename vilti
mi, kad vieną dieną mūsų tėvynė 
vėl bus laisva.

Valdonė Mikeliūnaitė
(Šiam rašinėliui pripažinta 

pirmoji vieta).
•

Lietuvoje aš niekad nesu buvusi, 
bet tėveliai man labai daug apie ją 
papasakoja. Iš tų pasakojimų aš ži
nau, kad Lietuva yra labai gražus 
kraštas (kurį aš norėčiau daugiau 
negu bet kurį kitą aplankyti).

Lietuvos miškai pilni įvairių me
džių: pušų, ąžuolų, beržų... Visus 
vilioja įvairiausi grybai ir uogos. 
Miškų ramumoje paukšteliai gieda.

Kalnai, nors neaukšti, bet gražiai 
žali, viršūnės kryžiais papuoštos. 
Daug kryžių ir pakelėse — prie jų 
sustoja žmonės pailsėt ir pasimels
ti. Daug kalnų turi apie juos sukur
tas legendas, kad juose gyvenančios 
užburtos karalaitės, atskrendančios 
raganos ir t. t., pvz., Šatrijos kalnas.

Lietuva yra taip pat ežerų ir upių 
kraštas. Nemunas, Lietuvos di
džiausia upė, nors mažas palyginus 
su Amerikos ar kitų kraštų upėmis, 
yra lietuvių pasididžiavimas, nes 
Nemuno vandenys yra švarūs, srau
nūs ir gaiviną.

Lietuva yra vasarą vienokia, žie
mą — kitokia. Žiemą žemė balta, 
švari, apsnigusi; smagu, nes gali 
žaisti sniege, lipdyti seni besmege
nį ar kariauti sniego gniūžtėmis. 

Vasarą ypatingai gražu pajūry, pvz., 
Neringoje, kur pakrantės pribars
tytos gintarų, stūkso smėlio kopos. 
Čia gali maudytis, kiek širdis gei
džia.

Lietuvos žmonės beveik visi už
siima žemės ūkiu; jie sėja bei augi
na rugius, kviečius, avižas, pupas, 
bulves ir daug kitų javų bei daržo
vių. Jie augina karves, kiaules, 
avis ir naminius paukščius, iš jų 
gaudami mėsą, pieno produktus, 
vilną, kiaušinius ir t. t. Nors šie 
žmonės sunkiai dirba, jie geros šir
dies.

Lietuvos miestai nėra tokie dide
li, kaip čia išeivijoje, bet jie mo
dernūs ir gražūs — turi dideles 
bažnyčias, gimnazijas, bibliotekas.

Žmonių išsilavinimo lygis pana
šus kaip ir visame pasaulyje.

Lietuviai yra kultūringa tauta. 
Mes turime garsių poetų, rašytojų, 
muzikų, dailininkų, kurių veikalai 
ir darbai ne tik gražiai skamba ir 
atrodo, bet turi gilių minčių.

Liaudies dainos apdainuoja žmo
nių darbą, jaunųjų meilę, gamtą ir 
daug kitų temų.

Danguolė Juškaitė.
s

Labai, labai toli nuo Australijos 
krantų yra graži šalis, kur mūsų tė
veliai gimė ir gyveno — Lietuva.

Ten gyvena trys milijonai tokių 
pat, kaip ir mes lietuviai — šalyje, 
kurią mes sapnuojam ir apie kurią 
dainas dainuojam; ji yra labai gra
ži savo žaliais laukais, eglių miš
kais ir tūkstančiais ežerų.

Lietuva nėra didelis kraštas. Ją 
supa Latvija, Rusija, Lenkija, Vo
kietija ir mėlynoji Baltijos jūra, 
kurios krantuose randamas ginta
ras. Jos sostinė Vilnius yra didelis 
ir gražus miestas, apsuptas kalniu
kų ir miškų. Lietuvos uostas yra 
Klaipėda. Tai nelabai didelis mies
tas, bet į uostą prisirenka labai 
daug laivų iš viso pasaulio.

Bet Lietuva yra nelaiminga. Ją 
dabar valdo rusai, ir tol, kol jie ją 
valdys, mes negalėsime grįžti į sa
vo mylimąją tėvynę.

Lietuva, mūsų tėvynė, yra skaisti 
šalis, ir net jei mes jos niekada ne
matysime, ji gyvuos mūsų širdyse!

Eglė Žižytė, 13 m.
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Clevelande vis užsiima skautiškai 
Veiklus ARŲ skilties skl. R. Štai 'y 
kevičius lavina savo skiltį. O

230-

Gražios dovanos Los Angeles šventėje.

Cleveland© VYTAUTO dr-vė su savo vadovais 
dr-ku si. J. Pažemiu ir oav. si. A. Šenbergu.
Toronto ŠATRIJOS tunto j.skč. laivo dr-kė 
v.sk. A. Biškevičienė sveikina vair. D. Bal
sytę ir vair. S. Kybartaitę pakėlimo proga.

Sesė dr-kė su mažytėmis iš Los 
angeles, kur rūpestingai skau- 
taujama.
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Tuntininkas v.3. č 
RAMBYNO tunto vėli, 
vėliavininkams.

Sesės šatrijietės Irena 
Kryževičiūtė ir Jūratė Bara 

itė prie Kūčių stalo.

/Dešinėje/
t perduoda

/Kairėje/ 3. K. Batūra sega 
garbės gyventus s. E. Kazake
vičiui, p. J. Mačiuliu! ir ps. 
G., Šernui.
/Dešinėje aukštai/ ouv. tunti 
ninkas 3. K. Batūra ir naujas! 
tuntininkas v.s. Č. Senkevičių

/Kairėje žemai/ Skautiškųjų K1 
čių apeigose ŠATRIJOS tunto se 
sės psl. J. Stanionytė, V. Plu 
čaitė ir S. Mažeikaitė simboli: 
kai prisimena lietuvaites skau 
tęs, išbarstytas plačiajame pa

Naujasis Kanados rajono3au^yje«
vadas v.3. L. Eimantas.

S. Dabkaus 
ntrs.
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KAI KURIE ĮRANKIAI:

Liniuotė
Veržtuvai

Yla.

Sraigtas.

Skriestuvas

Oblius.

^yptininkas

Gręžtuvas.

Dildė. "Pielyčia

Švitras.
Šveičiamasis 
popierius.

Ar atsimeni 
ju vardus?

Kaltas.

Jam salta

Piaustomasis lovelis
piešti

PRIE PALANGES

5-1
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RŪPINKIMĖS 
PAUKŠTELIAIS

Ž I E M £ !

o
6 6 O

LESYKLA iš seno padažyto dangčio, 
skardinės ir pajaus lėkštelės.

Skardinės apačioje šonuose prakirpti 
3 iškarpas. Viršuje palikti skylutę 
lesalui įpilti

STIEBO LESYKLA.

o
o 

o
d

o
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LESYKLA prie lango 
Platesnė aikštelė. 
Aruodas - dėžutė at
vožiamu dangteliu 
lesalui Įberti.Da
ryti iš pietų pusės

LESYKLA iš 4 trikam
pių ir 2 lentelių. 
2 trikampiai - stogas; 
2 trikampiai po jais - 
aruodas. Apačioje le- 
simo aikštelė. Deši
nėje stoge skylutė le
salui Įbertl; ją. už
kimšti kamšteliu.

Stiebas /gali būti ir ge. 
ležinis/, dvi aikštelės, 
stogas. Lesalas paberia- 
mas tiesiai aikštelėse.

Jei paukščiai prijunkę 
apatinę aikštelę galima 
iš 3-jų pusių aptverti 
sienele.

Morka

Bulvė
Dildė

Guma. Trintukas

SAVODARBO ANTSPAUDOS
Iš gumos, bulvės, mor~ 

kos ir p. galima pačiam 
pasidaryti visokių nau
dingų antspaudų visokiems 
reikalams

Pabandykime!

Lietuviškieji raštai

b/ metinės {rievės 
c/ žievė.c/
d/ plaušai
®Z
f/

sluoksniai.
kamieno centras

Replės

Lento

Kampainis
Trikampis

Kampainis

1/ kraštas, galas
2/ briauna.
3/ banguota /suktasluoksnė/ 

mediena.
5.

4/
5/
6/

Atsuktuvas

tiesiasluoksnė mediena 
Įstriža /Įvija/ mediena 
šakota mediena

12



PIRMYN

Žodž- Maironio
Muz- F. Strolios

1. Pir-myn ,i ko-vę už tė-vy-nę,už bran-gię že-mę Lie-tu-vos!, Gar-be te- 
JUL ■' '‘-1—--------------L 1 i h i r p i>ia -p-i=

4—%—į—«—; f -*—*——v—v | b r ;Iv v1 '* ' • . . '
, vams ku-rie ja gy-nė ir kas už a-toi-tį ko-vos;gar-be te-vams ku-rio ję 
fe

?1 r t i tt
gy-nė ir kas už a-tei-tį kovos, ^stiprink didis Dieve mis, at-ron-U priešo puo-lwus

TARP PURIENŲ

2. Už musę žemę numylotę 
Už bočię-milžinę kapus, 
Už brangę vardę paveldetę 
Kursai garsus pasauly bus. 
Palaimink.Viešpatie,galingas 
Lievuvię pastangas teisingas.

3. Pirmyn',gi broliai (seses)už tėvynę 
Už brangię žemę Lietuvosl
Ję bočię bočiai amžiais gyno 
Už ję ir ję vaikai kovos. 
Pastiprink,didis Dieve mus 
Atremti priešo puolimus.

Žodž, ir Muz.-N.Stadalninkaitos-Ulėnienės.

1. Tarp pu-rio-njĄ ma-tėm gan-drę vaikš-ti-no-jont kir-tę an- trę: sty-pu

sty-pu ta-pu-ta-pu ta- pu tarp ža- lię pu-rio-nos la~pę,

2,Kelia kojas jis iš lėto, 
Kaip šokėjas iš baleto 
Stypu stypu tapu tapu tapu, 
Tarp žalię purienos lapę.

3.Žengia,dairos,visas linksi, 
Gal varlytę išsirinksi 
Stypu stypu tapu tapu tapu, 
Tarp žalię purienos lapę.

KANAPĖ

Liaudies daina

------ I_I C-iį—f*-*' ' k I I k ' V IV 
u ,„-TO TO-,u-vu(t.t.)^-sė-dau Oįrtm-rų tart-11.

fc^rt.ĮTį.i-A,  ̂ ’

oi-,vi-ja ka-na-pi-ja ant 
vu-vu vu-vu- vu ,vu-

«/ U U k TT” 
ant ma-rię kran-tė-lio.

VU- VU—VU, K K

g /—i>Įr I !> S g < * 1
£ } I* I&II lz P p. k k v

ma-rię kran-te-lio oi-,vi-ja ka-na-pi-ja 
vu vu- vu-vu
2.Užaugo kanape ant raarię krantelio 

Oi,vija,kanapija,ant marię krantelio.(2k)

3.Nuroviau kanapę nuo marlę krantelio 
Oi,vija.kanapija,nuo narię krantelio.(2k)

Vienetų bei vietovių skautiškųjų 
su gaidomis redakcija mielai deda į Šį į*1
atsiunčiama. Būtina parašyti muzikos ir žodžių au 
torius, neikia naujų dainų visiems. _________ __

234-
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C-.- ' . '•/ šfe'"" j
JAV VIDURIO RAJONAS

Chicagos LITUANICOS t. DARIAUS- 
GIRĖNO oro skautų dr-vės varžosi 
gamtoje. Dr-kas v.si. Mačiulaitis

/Žemiau/ Chicagos ALGIMANTO lai 
vo DELFINŲ valtis, ved. v.vi. R. 
Kunstmano, plaukioja stovyklos
'ežerą.

į :sį /Žemai/ Tarybos Pirmininkas v. s 
L’< E. Korzonas riša kaklaraiščius 
1/naujiems jūrų skautams.
Kl

Prie laužo

ritina
Atlanto rajono Ąžuolyno

- stovykloje..
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KALIFORNIJOS
Rudenį Ričardo draugas 

Bronius su tėčiu ir mama 
persikėlė gyventi į Kalifor
niją. Daiktus jie pasiuntė 
sunkvežimiu, o patys važia
vo automobiliu.

Ko jie nematė pakelyje! 
Bronius vis rašė atvirukus 
iš kelionės, o Ričardas sekė 
žemėlapyje.

— Kada nors ir aš taip ke
liausiu, — galvojo Ričar
das. — Įdomu viską pačiam 
matyti.

Gruodžio mėnesio pra
džioj laiškanešis atnešė to
kį Broniaus atviruką: Ka
lėdų senis raudonais šilki
niais drabužiais sėdi pajū
ryje ir, pasidėjęs kepurę 
ant smėlio, vilgo pavargu-
sias kojas juroje. Niekur 
nėra nei sniego, nei ledo.

Pirmą kartą Ričardas pa
galvoja, kad ne visur per 
Kalėdas šalta. Kur jis gyve
na, žiemą gerokai prisnin
ga, bet Kalifornijoje kitaip: 
yra ledynuotų kalnų ir gali
ma jų slėniuose šliužinėti 
slidėm, bet, kur mūsų lietu
viai gyvena, yra šilta. Pa
prastai lyja, bet nesninga.

Tėtis juokiasi, pamatęs 
atviruką su Kalifornijos 
Kalėdų seniu.

— Esame pripratę galvo
ti, kad per Kalėdas šalta, — 
pasakė jis. — Lietuvoje pri-

KALĖDŲ SENIS
snigdavo kaip ir čia. Žmo
nės šiltai vilkėdavo, rogė
mis važiuodavo. Dabar di
delė dalis lietuvių dėl skau
džios nelaimės pasklido po 
pasaulį. Jų randame net to
limoje Australijoje.

— Pereitą vasarą mačiau 
studentą iš Australijos, — 
įterpė Ričardas. — Jis buvo 
labai linksmas.

— Taip, buvo jaunimo iš 
Europos, Pietų Amerikos, 
Australijos ir kitų vietų. 
Kai čia buvo vasara, Pietų 
Amerikoje ir Australijoje 
buvo žiema. Kai čia šalta 
po Naujųjų Metų, jie ten 
ruošiasi stovyklai.

— O kaip su eglutėm? — 
susirūpino Ričardas. — Iš

eina, kad jie neturi nei vai
nikų, nei papuoštų eglučių?

— Ir negali turėti, — at
sakė tėtis, — nes ne visur 
auga eglutės. Bet jie puošia 
namus prakartėlėmis, gėlė
mis. Ir, nepamiršk, jie šven
čia Kūčias ir eina į Berne
lio Mišias.

— Ar manai, kad draugi
ninkas man surastų skauto 
Australijoje adresą? Galė
čiau parašyti ir sužinoti, 
kaip jam ten sekasi, — pa
klausė Ričardas.

— Tai puiki mintis! — su
šuko tėtis. — Jei tu rašy
tum į Australiją, o kiti į ki
tus kraštus laisvajame pa
saulyje, turėtumėte naujų 
draugų ir daug sužinotu
mėte.

— Ar ne gerai, kad Bro
nius man atsiuntė tą atvi
ruką? — nusijuokė Ričar
das. — Be jo nebūtume su
galvoję tokių gerų dalykų!

— Tai matai kuo mes užsiimame jaunesniųjų skau
čių būrelyje. Nuotrauka iš Šatrijos tunto Toronte.
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SKA VTA!
vyČMi

TIKRAI SVARBU, KAIP LAIKAISI

Iš tavo laikysenos žmonės 
sprendžia apie tave.

Žinodamas, kaip laikytis, ir pri
taikydamas tai kasdieniniam gy
venime, būsi labiau mėgiamas, 
lengviau Įgysi ir išlaikysi drau
gus. Bus visais atžvilgiais sma
giau.

Gerai elgtis lengva, nes tai pro
tinga ir sutinka su žmonėse 
įprastu mandagumu. Bet kartais 
laiku nepagalvojame, kas būtų 
buvę geriau, todėl pažiūrėkime, 
kaip atsakytum į čia duodamą 
vieną kitą klausimą.

Klausimas: Kaip supažindini 
žmones?

Atsakymas: Pirma pasakai to 
žmogaus vardą ir pavardę, ku
riam priklauso garbė — mergai
tės prieš berniuko vardą, moters 
prieš vyro ir vyresnio amžiaus 
žmogaus vardą prieš jaunesnio.

K. Kaip atsakai?

A. "Laba diena (sveika), Biru
te", — savo amžiaus mergaitei. 
"Laba diena, pone, ponia" (La
pai, Lapiene — jei gerai atsime
ni pavardę).

K. Ar, supažindindamas žmo
nes, sakai dar ką nors be vardų?

A. Taip. Jei gali, pamini, kuo 
abu domisi arba kuo jie žinomi. 
Tuo būdu jiems bus lengviau 
pradėti pasikalbėjimą.

K. Ar turėtum stovėti, kai tave 
supažindina su kitu berniuku?

A. Supažindinamas visuomet 
stovėk, atsistok.

K. Ką reiškia raidės RSVP kvie
timo apačioje?

A. Tai prancūziško posakio, ly
gaus mūsų "prašome atsakyti", 
pirmosios raidės. Pastebėjęs jas, 
būtinai pranešk, ar dalyvausi.

Kartais rasi "Regrets only", ar
ba prašome pranešti tiktai tokiu 
atveju, kai negalėsi dalyvauti. 
To ir laikykis.

K. Kaip elgtis svečiuose?

A. Dalyvauk kaip malonus 
svetys, kalbėdamasis su senais 
draugais ir — būtinai — su ke
liais naujais pažįstamais. Nesė
dėk kampe ir nelauk, kad tave 
linksmintų. Taip pat stebėk, ar 
galėtum kaip nors padėti šeimi- 
ninkui-ei.

K. Kartais sunku rasti pasikal
bėjimo temą. Ką daryti?

A. Teiraukis, iš kur naujas-a 
pažįstamas-a atvyko, kur ir ko 
mokosi, kuo domisi, sužinok, kuo 
abu domitės. Aišku, venk įkyrių 
arba nudėvėtų klausimų.

Iš viso, jei darosi per sunku 
arba neįdomu, bandyk prisi
jungti prie didesnės grupės.

K. Jei vaišinama, kaip elgtis?

A. Mergaitės neturėtų pačios 
lakstyti, sau pilstyti vaisvande- 
nio, rūpintis savo užkandžiais; 
berniukų pareiga patarnauti mer
gaitėms.

K. Ar būtina dėkoti pakvietu
sias mergaitės, pakvietusio ber
niuko tėvams prieš einant namo?

A. Būtina, nes be jų nieko nebū
tų buvę.

K. Ką sakyti, jei nepatiko ar bu
vo nuobodu?

A. Kas nors buvo neblogai, 
tiesa? Gal vaišės, gal muzika, 
gal patalpa. Tą ir minėk. O jei 
jokiuose svečiuose nepatinka, 
gal esi pats kaltas?

K. Kada pradedi valgyti prie 
stalo?

A. Namie po to, kaip mama 
(ar tėvelis) pradėjo valgyti; sve
čiuose — po šeimininkės; val
gykloje — po tavo svečio, vieš
nios.

K. Ar nėra perdėta paduoti 
mergaitei paltą? Ji ne mažas vai
kas.

A. Ne, nėra perdėta. Mergaitė 
įvertins tavo išauklėjimą.

K. Ar šiais laikais berniukas, 
eidamas su mergaite, tebesilaiko 
gatvės pusės?

A. Taip; ji to laukia.

K. Kas pirmas įeina i traukini, 
įlipa į autobusą? Kas pirmas išli
pa?

A. Mergaitė pirmoji įlipa, ber
niukas pirmas išlipa, kad, reika
lui esant, jai padėtų. Perpildytam 
autobuse tai gali būti neįmano
ma, ką gali apgailestauti.

(Iš B. L.)

Kartų 1930 m. dr-kas stovykla
vo su 17 skautų ir pasiuntė juos 
atlikti gerų darbelį.

Grįžę skautai pranešė, kų atli
ko. Tik vienas, paklaustas, kokį 
jis gerų darbelį atliko, atsakė :

— Jokio gero darbelio nepada
riau. Tik mačiau liūdnai atrodan
tį vyrų ir nusišypsojau jam.

Vėliau tas vyras atlankė drau
gininkų ir prisipažino norėjęs 
šokti į upę.

— Būčiau dabar negyvas, jei 
jūsų skautas nebūtų man nusi
šypsojęs.

(The Scout)
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PAŽINTI GYVENIMĄ

Suėjome kelios ir kalbėjomės 
apie pasitaikančius nesutarimus 
lietuvių tarpe. Giliai apgailestau
dama tą reiškinį, viena sesė pa
reiškė:

—■ Visuomet stengdavausi iš
kelti geras lietuvių ypatybes pa
sikalbėjimuose su vaikais. Man 
būdavo gėda ir jaučiausi tartum 
atsakinga už nevykusius vaidus 
mūsų žmonėse. Augančių vaikų 
nėra ko apsunknti tokiais daly
kais.

Tada atsiliepė kita sesė:
—• Aš vaikus auginu taip, kad 

jie neturėtų klaidingų iliuzijų: te- 
susipažįsta iš mažens su tikru 
gyvenimu.

Besiklausydama susimąsčiau. 
Kažin kaip jūs, vyresniosios 
skautės, galvojate? Ko laikotės, 
auklėdamos savo šeimas?

Jie patiria malonius ir nemalo
nius dalykus, bet motina niekuo
met tyčia nesudarytų jiems svei
katai kenkiančių ir jausmus ža
lojančių sąlygų. Juk jai rūpi vai
ko kūnas ir siela. Todėl ji maitina 
vaiką tinkamu maistu, saugo jį 
nuo aštrumų, skaudžių įtakų, kol 
jis per jaunas gyventi suaugusių
jų gyvenimą. Reikia sustiprėti, 
užaugti, kad galėtumei suprasti, 
atsispirti, pradėti eiti savaran
kiškais keliais: kiekvienam am
žiui savo.

"Pažinti gyvenimą" jokiu būdu 
neturėtų reikšti pažinti jį juodą, 
nuogą, beprasmį, besielį — tai 
būtų jo niekinimas, nekrikščioniš
ka, neskautiška, nes jame yra 
neapsakomo grožio, kilnios mei
lės, gilios prasmės.

SKAUTŲ AIDAS turėtų ateiti i 
kiekvieną skautų-čių šeimą.

Aplankyti visus vadovus-vadoves, 
veiklius ir pasingus skautininkus-es, 
vyr. skautes, sk. vyčius bei visokius 
buvusius skautus-es tėvus ir jauni
mu besidominčius asmenis ir jiems 
visiems siūlyti užsisakyti SKAUTŲ 
AIDĄ ir drauge SKAUTYBĘ 1967 
metams.

Šiuos dalykus pravartu kiek
vieną progą iškelti ir pabrėžti: 
grožio yra visur; kilnios meilės 
ir pasiaukojimo pavyzdžių ran
dama čia pat tarp žmonių arba 
praeityje; gili prasmė geriausiai 
aiškėja, kai pakeliame akis į 
mūsų ir pasaulio Kūrėją.

Taigi, mokant jaunimą "pažin
ti gyvenimą", bandykime jame 
įdiegti amžinų vertybių, kurios 
padės "gyventi gyvenimą": są
žiningumą, darbštumą, dosnumą, 
jautrumą kitiems, veržimąsi siek
ti kas gera, kilnu, gražu.

Už vis labiausiai: stenkimės 
jam būti gerais pavyzdžiais!

O. S.

Štai kokių minčių man prisirin
ko širdyje, besvarstant šią temą.

Esu skautė ir todėl žiūriu į vis
ką — ne tik kai ką! — gyvenime 
skautiškai. Ta laikysena atsi
spindi santykiuose su kitais, 
ypač artimaisiais. Nors kai kas 
mane vadintų nerealia, vaikiška, 
atsilikusia, niekuomet neatsisa
kyčiau pozityviai žiūrėti į žmo
nes ir gyvenimą.

Sutinku, kad vaikai turi pažinti 
gyvenimą, ir tai savaime vyksta 
nuo to akimirksnio, kada jie pir
mą kartą atidaro savo akutes.

SKAUTŲ AIDO:

a) metinė prenumerata — $ 4.00
b) garbės prenumerata — $10.00

Sesės losangelietės skaučių šventinėje sueigoje. L. Kančausko ntr.
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ANGLIJOS RAJONAS
1966. X. 2 Nottinghame, Jaunimo 

Židinyje, Įvyko rajono vadijos ir 
kitų organizacijų atstovų suvažiavi
mas ii’ posėdis, kuriame aptartas 
Anglijos rajono skautiško gyvenimo 
20-čio atžymėjimas ir rajono toli
mesnė veikla.

Rajono vadas s. J. Alkis po šešerių 
metų pasitraukė, ir į jo vietą buvo 
išrinktas buvęs LSB viet. vietinin
kas s. J. Maslauskas. Vietininku ta
po Anglijos rajono steigėjas s. Br. 
Zinkus. Jo pavaduotojas — s. v. v. 
si. R. Valteris.

Seserijos vadeive liko budri ir 
darbšti visuose skautiškuose reika
luose s. G. Zinkienė. Jos pavaduoto
ja Jaunimo Kongrese dalyvavusi 
ps. G. Valterytė.

Skautų vyčių VYDŪNO būrelio 
vado pareigas eiti apsiėmė s. J. Al
kis; kuo visi džiaugiasi.

Rajono dvasios vadas si. kun. S. 
Matutis, M.I.C. Brolijos iždininkas 

s. v. v. si. A. Jokimavičius, ir BU
DĖKIME, skautiškojo leidinėlio re
daktorius, V. Ignaitis.

Londono vieneto vadovai ir sa
vaitgalio lituanistinės mokyklos 
mokytojai — v. s. v. si. K. Kamins
kaitė (dalyvavo kongrese) ir veik
lus psl. S. Kasparas.

Anglijos rajono 20-čio šventė bus 
IV. 2. Notthinghame. Numatytos iš
kilmingos pamaldos ir sueiga.

IV. 22 Manchesteryje rajono skau
tiškoji šventė su menine programa.

20-Čio šventei s. G. Zinkienė ruo
šia programą ir montažą.

S. Br. Zinkus kas antrą savaitę 
Nottinghamo Žirgų vienetui ir vil
kiukų būreliui Jaunimo Židinyje 
praveda sueigas.

Muzikas T. Burokas, gyvenąs 
Bradforde, rajono skautus moko 
naujų dainų.

I. 7 mokyklos tėvų komiteto su
rengta vaikučiams eglutė. Prie pro

gramos savo darbu prisidėjo si. S. 
Jakubaitytė (dalyvavo J. Kongre
se) ir psl. L. Karnauskaitė, abi 
darbščios ŽIVILĖS dr-vės vadovės.

Sesės ir broliai gražiai pasireiškė 
programoje.

Maironio dr-vės dr-kas s. v. v. si. 
A. Jokimavičius aktyvus visuome
nėje ir skautuose, net su dainomis 
ir giesmėmis. Tai malonu. J. M.

KANADOS RAJONAS
Žiemos veiklai Toronte 

pajudėjus...
Po ketvirtosios Romuvos stovyk

los ir labai jau trumpos poilsio per
traukėlės rambyniečiai vadovai sė
dosi prie ilgų stalų žiemos veiklos 
reikalais susitarti. Greitai viskas 
buvo surašyta popieriuose ir pa
skelbta. Bendraisiais dalykais susi
tarta ir su sesėm šatrijietėm. Tik 
Rambyno vadovams dar reikėjo ke
lių specialių suėjimų, dairantis nau-

Bendras skautiškųjų Kūčių vaizdas Toronte. S. Dabkaus ntr.
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jo kandidato į tuntininką, po trijų 
nelengvų skautiško darbo metų 
traukiantis s. K. Batūrai. Bet ir tai 
buvo įveikta.

Lapkričio 27 d. iškilmingoje su
eigoje, minint lietuvių skautų įkū
rimo sukaktį, kartu prisimenant ir 
Lietuvos kariuomenę, s. K. Batūra 
tuntininko pareigas perdavė LSB 
VS paskirtam naujam tuntininkui 
v. s. C. Senkevičiui.

Šios sueigos iškilmingumą didino 
nusipelniusių Toronto vadovų gar
bės ženklais apdovanojimas, pakel
tųjų skautininkų įžodis, dalyvavi
mas sueigoje naujojo Kanados ra
jono vado v. s. L. Eimanto.

LSS Tarybos Pirmijos nutarimu 
į paskautininkio laipsnį pakelti ir 
įžodį davė: Petras Regina, Petras 
Gorys, fil. dr. Arūnas Dailydė. Ap
dovanoti Už Nuopelnus Ordinu ps. 
Gytis Šernas, ps. Petras Būtėnas, s. 
Edvardas Kazakevičius ir rėmėjo 
Už Nuopelnus ordinu Juozas Mačiu
lis.

Antrojoje sueigos dalyje skauti
ninkai G. ir A. Valiūnai ekrane ro
dė meniškas IV Romuvos stovyklos 
nuotraukas, kurios dar kartą buvo 
demonstruojamos šv. Jono parapijos 
salėje gruodžio 11 d. Toronto jūrų 
skautų-čių metinėje arbatėlėje.

Po savaitės, gruodžio 18 d., teko 
vėl grįžti į Prisikėlimo parapijos

Prityręs skautininkas mazgų meno moko jaunesniuosius. V. s. Pr. Ka
ralius su skautais, besiruošiančiais laikyti egzaminus į III pat. laipsnį Cleve- 
lande. s. V. Bacevičiaus ntr.

salę, kur sesės šatrijietės skautams- 
ėms ir vadovams-ėms buvo suruo- 
šuslos nuotaikingas skautiškas Kū
čias su simbolišku viso pasaulio lie
tuvaičių skaučių pristatymu, su 
plotkelių laužymu, giesmėmis, mal
da ir tradiciniais mamyčių paruoš
tais valgiais.

Kalėdinių nuotaikų ir švenčių pa
baigtuvės įvyko sausio 8 d., susirin

kus jaun. skaučių-tų šventėn — Ka
lėdų eglutėn, kur mūsų mažieji tu
rėjo progos pasirodyti scenoje ir pa
sidalyti dovanėlėmis.

Džiaugiamės visuomenės parama, 
nes visuose suėjimuose matėme 
gausius žiūrovų būrius.

Aptartoji ir surašyta žiemos sezo
no veikla eina pilnu tempu.

Rambynietis

JAV VIDURIO RAJONAS
Skiltininkų kursai Detroite
Detroito MINDAUGO draugovės 

skiltininkų kursai neseniai buvo su
ruošti Highland parke. Juos baigė 
astuoni jauni skautų vadai. Skautai 
buvo suskirstyti į dvi skiltis ir tu
rėjo įrengti atskiras stovyklavietes: 
su vartais, virtuve, laužaviete ir ki
tais patogumais.

Posėdžiuose skautai išmoko kaip 
vadovauti skilčiai ir pravesti suei
gas, žaidimus ir kt.

Trijų dienų kursus pravedė skau
tai vyčiai Aras Vaitiekaitis, Vytas 
Rėklys, R. Bulota ir Algis Ratnikas.

Robt. S.

Kaip orientuotis žemėlapyje? Clevelando Vytauto dr-vės dr. pav. si. A. 
Šenbergas padeda skautams Dantai, Vasiliauskui ir Gudėnui studijuoti že
mėlapį. s. V. Bacevičiaus ntr.

Geriau būti buvusiu, nei niekad 
nebuvusiu veikėju.
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non pbitybiw
SPAUSDINK TRINTUKUSpausdinti trintuku lengva. Be to trintukai nebrangūs, ir galima pasidaryti kelius antspaudus, supiaus- čius didesnį arba storesnį trintuką į dalis. Tinka net ir seni trintukai.Gal jau esi spausdinęs bulve arba 

morka; tai įdomu, bet tinka tik tam kartui, nes daržovės susitraukia, sudžiūsta.Antspaudai, padaryti iš trintukų, gali būti daug kartų vartojami. Gali spausdinti įvairiom spalvom, tik nepamiršk nušluostyti raštą po kiekvieno vartojimo šlapiu skudurėliu arba kempine.Minkštu pieštuku nupiešk paprastą raštą tiesiai ant trintuko — smulkios linijos ir šiaip švelnūs rašteliai netiks — arba paruošk raštą popieriuje ir perpiešk kalke ant trintuko. Atmink, kad antspaudas spaudžia 
atbulai, t. y., žodžiai turi būti'išplaus tyti atbulai iš dešinės i kairę, kad atsispaustų normaliai.Pieštuku patamsink patį raštą, nes iškilusios trintuko dalys atsispaus. Paėmęs kišeninį peilį arba egzakto peilį, perkamą specialiose krautuvėse, aprėžk raštą stačiai ir pamažu iš- piaustyk foną beveik y8" gilumon. Gali, žinoma, ir išpjauti raštą, skaičius, raidę, ir palikti iškilų foną. Tik atmink, kad tas atsispaus, kas iškilu.Ar turi kur nors kampelį, kuriame gali įrengti savo spaustuvę? Kur daiktai gali pastovėti, išdžiūti, jei reikia, ir kur aplinka nenukentės?Jei taip, tai parūpink: stiklinius indelius dažams, dažyti visokius še-

Laiškams Įstatyti vieta.

pečius, keletą spalvų dažų, mažų kempinių gabaliukų, senų skudurų rankoms nušluostyti, įvairaus popieriaus: rudo vyniojamo, spalvoto, servetėlių bei kitokių pasitaikančių rūšių.Bandymams vartok seną laikrašti. Praskiedęs truputį dažų vandeniu, užtepk juos ant savo antspaudo ir atspausk. Jei stipriai spausi, raštas bus tamsesnis; mažiau dažų ir švelnus spaudimas duos švelnesnį raštą. Storas, šiurkštus arba lengvai sugeriąs dažus popierius tinka vieniems, plonas, neskėdžiąs — kitiems raštams. Pagal popierių tenka taikyti ir dažų kiekį.Žodžiu, išbandyk savo meną. Taip pat patikrink, ar raštui nieko netrūksta, ar nereikia jo kartais padailinti, išryškinti.Spausdamas ištisas eiles to paties paveikslo, iš anksto pažymėk popieriuje taškais, kur turėsi prispausti antspaudą, kad eilės išeitų tiesios.Ar neįdomu būtų turėti savo laiš
kams popierių su skilties gyvio paveikslu kampe?Turėk raudonus, geltonus ir mėlynus dažus. Juos maišydamas, gausi kitas spalvas. Pridėjęs juodų dažų, patamsinsi, baltais dažais pašviesinsi savo turimus dažus.Jei nori, spausk kelias spalvas vieną ant kitos, tik kiekvieną kartą leisk dažams popieriuje išdžiūti. Juoda, balta arba aukso spalva duoda gražius užspaustus raštus. Nusipirkęs tūbelę aukso vandeniniu pagrindu dažų, turėsi tuzinus užspaustų raštų arba auksinį nelygų, margą foną kitiems raštams užspausti (tai gali atlikti, kempinių pusiau išdžiūvusius gabalėlius patepęs dažais ir palietęs jais foną). Gali užspausti foną ir ant jau išdžiūvusio rašto.Turėtum apipurkšti gatavą daiktą — skelbimus, aplankus knygoms, 

dėžutes, užrašų ar kitų savo darbo knygelių viršelius — plonu sluoksniu permatomo emaliaus dažais.Išklok grindis arba stalą laikraščiais; padarytus raštus ar užbaigtus daiktus neguldyk, bet pastatyk, pakabink ir tada pradėk atsargiai purkšti.Įsimiklinęs, gal būt, pradėsi gaminti gražias dovanėles savo namiškiams ir draugams. Ar neat- spaustum ko nors ir Skautų Aidui?

SMALSUMO KAMPELISMėgstu tyrinėti, ieškoti, rasti ką nors gero, negirdėto, neregėto.Jei esi toks pat knyslys arba knisius, kaip aš, paskaityk, ką šį mėnesį išknisau ar sužinojau.
Vėliavos lyjant visuomet nuimamos, nors jos būtų ir neperlyjamos medžiagos. To reikalauja pagarba joms.Naujus aulinius batus iškyloms minkština citrinos —■ alyvos baldams tepalas. Ištepk iš vakaro ir gerokai dar kartą rytą. (Žinoma, geriausia juos kiek padėvėti namie).Batams tepalu gali nudažyti ilgus, baltus pagalėlius, perkamus arba surenkamus nuo saldainių ir vartojamus visokiems darbeliams. Užtepk nedaug, palauk kelias sekundes arba ilgiau: pareina nuo to, kokio tamsumo nori. Nušluostyk popieriumi arba skuduru.Žinojau, kad meškos mėgsta medų, bet nežinojau, kad jos taip pat labai mėgsta obuolius ir moka purtyti (krėsti) medį.Norėdama suvedžioti medžiotojus ir šunis, lapė mėto pėdas: ji bėga zigzagais, suka ratu, užšoka ant akmeninių tvorų ir brenda upeliais, kad, atsidūrusi už medžiotojų, galėtų saldžiai juoktis!Elektrai laikinai užgesus, pastatyk žibintą (batareiką) taip, kad jos šviesa atsimuštų į lubas arba į veidrodį. Kambaryje bus šviesiau.

Br. Kn.
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NIKIAI-
NIKIU PASIRINKIMAS

Paprastai žmonės pasirenka tokį 
niki, kuris pakeičia užsiėmimą: sė
dimą darbą keičia darbu lauke, arba 
atbulai. Bet tai nėra taisyklė: rašy
tojai nekartą kuria poeziją, dažyto
jai piešia paveikslus. Žmonėms pa
tinka tai, ką jie gali pakenčiamai 
gerai atlikti. Susidaro klubai, būre
liai, i kuriuos Įstojus tik tuomet 
smagu, kai tikrai domiesi dalyku.

Mergaitė, rinkusi artistų paveiks
lus, berniukas, rinkęs butelių virše
lius, išauga, ir jų nikiai darosi juo
kingi. Tokiu būdu ir vyresnio am
žiaus žmogus keičia pašliūžas i gol
fo lazdą. Broliai dažnai nemėgsta 
seserų lėlių rinkinių, žmonos nesu
pranta vyrų nikio — žuvavimo. Ta
čiau yra nikių, kuriais visa šeima 
domisi.

Knygoms aplankalai, 
pačių gražiai išmarginti.

Prieš renkantis niki, patartina pa
galvoti, kiek jis kaštuos pinigų ir 
laiko. Medžioklės ir žuvavimo Įren
gimai, pavyzdžiui, gali būti tokie 
brangūs, kad juos perkant skriau
džiami šeimos reikalai. Toks nikio 
pasirinkimas nebūtų protingas ir 
nedidintų žmonių laimės.

Lapo atspaudas.

SVEIKATOS IR LAIMĖS ŠALTINIS

Džiovinti lapai bei šakelės, 
pakabinti gražiai puošia kambarį.

Kaip minėjome šio straipsnio pra
džioje, nikiai naudingi žmonių svei
katai ir laimei. Ligoninėse žmonės 
gydomi terapija. Ir šiaip ligonys lo
vose ar kėdėse audžia kilimus, pina 
krepšius: atitraukdami dėmėsi nuo 
savęs, jie taisosi fiziniai ir dvasiniai, 
net grįžta i normalų gyvenimą arba 
užsiima naujai išmoktu darbu: nete
kęs kojų taiso laikrodžius, negalįs 
laisvai judėti rašo mašinėle.

Skautybė iš pat savo atsiradimo 
pradžios moko nikių ir palaiko su
sidomėjimą jais. Daromos nikių pa
rodos, mugės; nikiai pritaikomi iš
kylose ii' stovyklose. Ištiesų, neį
manoma įsivaizduoti skautybės be 
nikių: jie, tartum, jos judančios, ku
riančios rankos.

Ir kitos organizacijos pabrėžia ni
kių naudą ir svarbumą. Šeimose 
randama specialių kambarių, dirb
tuvių nikiams daryti.

Norint rasti literatūros apie ni
kius, tereikia nueiti į knygyną arba 
muziejų, zoologijos sodą, akvariju- 
mą, planetarijumą ar pan. Tie šal
tiniai neišsemiami.

Yra buvę atsitikimų, kada ištisa 
bendruomenė pragyveno iš to, kas 
kadaise buvo kelių žmonių nikis. 
Daug dalykų iš oro spėjimo srities 
paaiškėjo iš ūkininkų bei piemenų 
nikio stebėti dangų ir orą. Garsusis 
Galilejas pats pasidarė pirmąjį te-

Gražus pakabinamas daiktas su 
kriauklėmis.

Pabandyk taip padaryti su savo 
rinkinėliu!

Savo darbo daili žvakidė.

leskopą, Niutonas jau vaikystėje 
užsiimdavo visokiomis mašinomis.

Žinomi sportininkai yra buvę mė
gėjai, rašytojai išaugo iš laiškų ir 
dienoraščių rašinėtojų. V. D.
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Skyrių tvarko ps. R. Pakalnis, 
20 Oak Leaf Dr.
Waterbury, Conn., 06708, USA

PASIKALBĖJIMAS APIE PAŠTO ŽENKLUS

2. Oro paštas

Oro paštu siunčiamai koresponden
cijai apmokėti daugelis kraštų iš
leidžia specialius pašto ženklus. Bet 
ne visi. Kaikurluose kraštuose tie 
patys pašto ženklai tinka paprastai 
ir oro pašto korespondencijai apmo
kėti, kitur •— oro pašto ženklai ne
tinka paprastai korespondencijai. 
Ant oro pašto siuntų, be to, dar li
pinamos specialios etiketės, papras
tai mėlynos spalvos, su įrašais to 
krašto kalba, bet dažniausia ir ang
liškai bei prancūziškai (Air Mail h' 
Poste Aėrienne). Dažnai dar užde
dami ir štampukai su įrašu Air Mail 
arba kuria kita kalba.

Oro pašto ženklai pradėti išleisdi- 
nėti jau seniai, kai tik prasidėjo 
pirmasis lėktuvais susisiekimas, tai
gi jau po Pirmojo Pasaulinio karo. 
Kaikurie kraštai (Vokietija, Lenki
ja), kad dar ir nesant tikrų lėktu
vais susisiekimo linijų, jau bandė 
korespondenciją siųsti oro keliu ir 
tam reikalui išleido pusiau oficialius 
pašto ženklus, naudotus korespon
dencijos primokėjimui numatytuose 
skridimuose ar ruožuose (Vokietija 
pirmuosius bandymus darė jau 1912 
m., išleisdama tris ženkliukus, vadi
namus “Flugpost am Rhein und 
Main”).

Klišė Nr. 37.
Skrendanti deivė Iris (Graikijos oro 
p. ženklas, 1935 m.)

Bet bendras lėktuvais susisieki
mas, ir tuo pačiu oro pašto ženklų 
išleidimas, prasidėjo apie 1919 me
tus, ir nuo to laiko beveik visi kraš
tai yra išleidę ir išleidžia daugybę 
oro pašto ženklų. Oro pašto ženk
luose yra parodyti lėktuvai, įvairūs 
oro susisiekimo simboliai (kaip tai 
sparnuoti ragai, sparnai, įvairios 
emblemos), vėjai, paukščiai, lakū
nai, įvairios su oro paštu susijusios 
sukaktys ir įvykiai, transatlantiniai 
lakūnai (Lietuvos Darius ir Girėnas 
bei Vaitkus, Amerikos Lindber- 
ghas), cepelinai, raketos, “sputnl- 
kai” ir kt. Bet lėktuvų galima rasti 
ir ne ant oro, bet paprasto pašto 
ženklų. Kaikurie oro pašto ženklai, 
ypatingai ankstyvieji, yra labai 
brangūs (pvz., Newfoundlando 1919 
m. Nr. 1 Scotto kataloge nevartotas 
yra įvertintas 3000 dolerių!). Filate
listai, tematinių pašto ženklų rinkė
jai, oro pašto ženklus rinkti labai 
mėgsta.

Ant. Bernotas

ALp(LKA)3083
1966, Nr.10

Ryšiumi su “Pasižadėjimo Sto
vykla”, įvykusia 1964 m., liepos 24 
d. Libijos pašto valdyba išleido du 
gražius pašto ženklus.

10 mill vertės ženklas vaizduoja 
Libijos valstybinę vėliavą su už jos 
matoma skautiška vėliava ir skau
tų saliutą, primenantį skautiškąjį 
pasižadėjimą — įžodį.

20 mill vertės ženklas savo pieši
nyje vaizduoja vilkiukų ir skautų 
saliutus. Aukščiau abiejų saliutų 
matomas oficialus Libijos skautų 
ženklas — lelijėlė.

Litografiniu būdu atspausdinti 
ženklai susideda iš raudonos, mėly
nos, žalios, geltonos ir tamsiai ru
dos spalvų. Užrašai ženkluose yra 
Libijos ir anglų kalbomis.

Tuo pačiu laiku taip pat buvo iš
leista ir skautiškų reklaminių mar
kučių (seals), turinčių 20 mill paš
to ženklo piešinį. R. P.
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