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1967 m. SKAUTŲ AIDO RĖMĖJAI:
A. Skautų Aidui aukojo:

1. III-čiosios Dainų Šventės Komitetas $50.00
2. ASS Worcesterio, Mass., skyrius

(per ps. A. Glodą) $25.00
3. Šatrijos ir Rambyno tuntų skautų tėvų

komitetas (per p. K. Rusiną) Toronte, 
Kanadoje $23.00

4. Lietuvių Moterų Klubas (per p. M.
Pesienę) Waterbury, Conn. $10.00

5. Mėlynasis jaun. skaučių būrelis 
(per jn. sk. Rasą Lukoševičiūtę)
Montrealyje, Kanadoje $ 8.42

B. Skautų Aido garbės leidėjo prenumeratoriai ($25.00):
1. Aušros Vartų tuntas, Chicaga, III. $50.00
2. Baltijos tuntas, Boston, Mass. $25.00

C. Skautų Aido garbės prenumeratoriai ($10.00):
1. s. G. Juškėnas, Cleveland, Ohio $10.00
2. s. VI. Bacevičius, Cleveland, Ohio $10.00
3. s. Č. Kiliulis, Dorchester, Mass. $10.00
4. v. s. J. Kuprionis, Ruston, La. $10.00
5. s. K. Nenortas, Dorchester, Mass. $10.00
6. v. s. K. Palčiauskas, Cicero, III. $10.00
7. s. VI. Vijeikis, Chicago, Ill. $10.00
8. s. M. Jakaitis, Chicago, Ill. $10.00
9. s. Kun. J. Pakalniškis, Maspeth, N. Y. $10.00

10. s. J. Bružinskas, Richmond Hill, N. Y. $10.00
11. s. A. Bobelis, Massapequa Park, L. I., N. Y. $10.00

Viršelio 1 psl.:
PIRMASIS LAUŽAS. Vilkiuko A. Butėno nuotrauka.

12. v s. A. Samušis, Richmond Hill, N. Y. $10.00
13. ps. Z. Jankus, Cleveland, Ohio $10.00
14. s. Dr. F. Kaunas, Cicero, III. $10.00
15. ps. A. Zaparackas, Royal Oak, Mich. $10.00
16. Dr. V. Mileris, Livonia, Mich. $10.00
17. Dr. J. Yčas, Toronto, Canada $10.00
18. L. Heiningas, Detroit, Mich. $10.00
19. Kernavės Skaučių Tuntas, Chicago $10.00
20. ps. N. Kersnauskaitė, Cleveland, Ohio $10.00
21. Aušros Vartų t. Mirgos Būrelis, Chicago, Ill. $10.00
22. ps. Dr. S. G. Matas, Independence, Ohio $10.00
23. Seserijos Vadija, Chicago, per

s. M. Jonikienę $10.00
24. p. D. Glodas, Worcester, Mass. $10.00
25. D. Marcinkevičiūtė $10.00
26. s. P. Molis, Shrewsbury, Mass. $10.00
27. A. Andriulionis, So. Boston, Mass. $10.00
28. v. s. S. ir V. Statkus, Chicago, Ill. $10.00

D. Skautų Aidą užsakė kitiems:
1. Ignas Daukus, Chicago, Ill.

į Australiją 1 prenumeratą
2. D. Jasmantas, į užjūrius 1 ” ”
3. A. Gieze - Jurgelevičius, Dorchester,

Mass, į Vokietiją 1 ” ”
4. v. s. V. Kizlaitis, Cleveland, Ohio,

į Vokietiją 2 ” ”
5. s. V. Kamantas, Willowick, Ohio,

į Vokietiją 1 ” ”
6. Pilėnų Tuntas, Cleveland, Ohio,

į Vokietiją 1 ” ”
7. A. Kutka, Weston, Canada,

Vasario 16-os Gim-jos jūrų skautui 1 ” ”
(Tęsinys 92 psl.)
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SVAJONĖS PILDOSI

Niekuomet nepamiršiu, 
kaip sunku man buvo pasi
rinkti profesiją.

Štai keli dalykai, kuriuos 
labai vertinam:

* dangaus skliauto grožį,
* tyliųjų slėnių taiką,
* žaliųjų miškų pastogę,

* žolės raminančią spal
vą,

* gėlių ir mielosios žemės 
kvapą,

* paukščių giedojimą ir
* saulės šviesą.

Bet už vis labiausiai mėgs
tame :

— giedrią nuotaiką ir
— brolių bei sesių drau

gystę.

Mano tėvas buvo savotiškas žmogus. Jo nuomone, kiek
vienas penkiolikos metų berniukas turėtų žinoti, kuo jis 
nori būti. Kai jis pasakodavo apie gyvenimą Lietuvoje ir 
jos gražiąją gamtą, galvodavau: “Būsiu ūkininku ir gy
vensiu prie miškų ir ežero”.

Matydamas didžiuosius tiltus ir dailius pastatus, sva
jodavau: “Būsiu architektu, statytoju”.

Mano dėdė kunigas man labai patiko, ir klausdavau 
savęs: “Gal tapti kunigu?”

Visi gerbėme šeimos gydytoją. “Norėčiau tokiu būti ir 
padėt žmonėms”, užsidegiau.

Be visų šių dalykų dar norėjau kada nors gyvenime 
parašyti knygą.

Jūs matote — tikrai sunku buvo apsispręsti.
n* n*

Tapau moytoju, bet visuomet ilgėjaus to, kuo negalė
jau būti.

Įsitraukiau į skautiškąjį darbą, ir mano svajonės pra
dėjo pildytis, nors ir visai netikėtu būdu:

* su skautais einu į gamtą; stovyklaujame prie miškų 
ir ežero, ir pasakoju apie Lietuvą;

* drauge savo rankomis statome virvinius tiltus ir 
aukštus bokštus, ir mūsų užsimojimams ir vaizduotei nė
ra ribų;

* drauge tarnaujame Dievui ir artimui ir jaučiamės 
naudingi.

Knygos dar nepradėjau rašyti ir abejoju, ar kada nors 
parašysiu.

Bet jei pasisektų nors eilutę įterpti į savo berniukų 
gyvenimo knygą, tikrai būčiau patenkintas.

Išmokime juoktis: linksmas juokas geresnis už vaistą.
Išmokime be reikalo nesikišti Į svetimus reikalus: ma

žai kam tas pasiseka.
Išmokime sakyti malonius dalykus: niekas tuo nesi

piktins !
Išmokime vengti daryti neapgalvotas pastabas: dėl jų 

visur vargstama.
Išmokime nemurmėti: matykime šį tą gerą pasaulyje 

arba palaikykime blogas žinias sau.
Išmokime pakelti skausmą su šypsena: mažai kas juo 

tikrai domėtųsi.
Svarbiausia, išmokime tarnauti artimui: užmiršę sa

ve, žmonės yra radę laimę!
________________— 75
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SKAUTAS NAUDINGAS

Mūsų obalsis yra Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, o mūsų 
įžodis praneša visiems, kad 
pasižadame tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui. To
kie mūsų išsvajoti idealai.

Trečiasis įstatas vėl mini 
artimuosius. Tą turėtume, 
aišku, suprasti, tokia tvar
ka: mūsų šeimos ir skautiš
kosios šeimos narius, mūsų 
ir kitų tautų žmones.

Galime džiaugtis, kad gy
vename dabar, kada laisva
jame pasaulyje vis daugiau 
tikima, jog visi atsakome už 
tai, kas darosi pasaulyje, ir 
kad visi turime stengtis pa
dėti, kad atsilikusiųjų kraš
tų bei suvargusių žmonių 
gyvenimas būtų laiminges
nis.

Ypač tikintieji sujudo 
skleisti gerą valią visur ir 
užstoti tai, kas žmoniška, 
teisinga ir garbinga.

Padėti artimui galima 
įvairiais būdais, pvz., žo
džiu, darbais, pasiaukoji
mu.

Jau šeimoje skautas gali 
pradėti mankštintis.

NEPALIK be
SKAUTU AIDO 1967 m.

Užsisakyk tuoj pat!

IR PADEDA ARTIMUI

— Kam aš turiu padėti, 
jei jis — ar ji — man nieko 
gero nepadaro? — netinka 
sakyti apie brolį arba seserį.

— Kam vis aš turiu padė
ti namuose? — netinka at
šauti tėveliams. Mažiausia, 
tai neskautiška. Juk teisy
bė, kad tai pagalbai kartais 
reikia mažiau laiko, kaip 
ginčams!

Tarp skautų taip pat nuo
lat atsiranda progų padėti. 
Niekam nėra jauku turėti 
reikalo su blynais, kurie tik 
sėdi ir laukia, kad juos kas 
pateptų saldžiu, saldžiu 
marmeladu.

Judrūs, paslankūs broliai 
ir sesės traukia kitus į save,

Pas. Liet. Bendruome
nės CV pirmininkas p. 
J. Bachunas, lankyda
mas lietuvių kolonijas 
Australijoje, susitiko ir 
su lietuviais skautais ir 
skautėmis. Su svečiu lai
vo denyje Danutė Šlio
gerytė, Antanas Brazells, 
Kęstutis Narbutas, Jonas 
Šliogeris, Aušros t. tun- 
tininkas ps. T. Ratcas.

ps. J. Zinkaus ntr. 

kaip magnetai. Jie traukia 
ir vis naujus darbus į save, 
bet kažkodėl tie žmonės at
rodo laimingi.

Pirmoji pagalba, nagingu
mas, sumanumas, žvalumas, 
budrumas — visa tai skau
tiški dalykai, kurie padeda 
būti naudingiems.

Net gamtoje skautas nau
dingas. Jis saugo gamtos 
turtus, niekad jų tyčia ne
drasko, nenaikina; tik pik
tos valios arba jau labai at
silikę žmonės taip daro. 
Tam dalinai ir yra iškylos ir 
stovyklos, kad pajustume 
smagumą būti gamtoje ir 
išmoktume joje elgtis.

Bandykime vykdyti savo 
idealus gyvenime.
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GRAŽESNĖ UŽ PRAŠMATNIAUSIUS DRABUŽIUS

tais: tai susirūpinimas savim ir 
tuo, kq kiti apie tave galvos. Ar 
esi pasiruošusi skirti Įeitiems tiek 
pat dėmesio, kokio tikiesi susi
laukti iš kitų?

Žmogaus patrauklumas sudė
tingas dalykas: tai žibanti svei-

Šv. Jurgio dienos proga
Drabužiai gali dengti arba 

puošti. Jei žmogus tuščias, jie 
dengia tuštumą; jei žmogus kil
nus, jie jį puošia.

Dvasia, kuri šviečia iš tavo 
aidų, tavo laikysenos ir tavo as
menybės, svarbesnė ir gražesnė 
už prašmatniausius drabužius. 
Liaudies išmintis sako, kad nors 
žmogus ir sutinkamas pagal dra
bužius, jis palydimas pagal pro
tą.

Norėdama būti patraukli, ne
pasitikėk vien išviršiniais daly
kais: būk tikra savita asmenybė, 
ne kitų mergaičių imitacija.

Būk atvira naujom mintim. Do
mėkis kitais, ir jie tavim domėsis. 
Kartas nuo karto- pakelk žvilgsnį 
nuo žemės ir nuo savęs į Tą, ku
ris yra viso gėrio ir visų malonių 
šaltinis.

Būk gyva skilties ir draugovės 
narė. Dalyvauk naujuose suma
nymuose ir pati sugalvok ir pra- 
vesk ką nors nauja. Entuziazmas 
nušviečia veidą ir gyvenimą, su
kelia ir palaiko kituose tokius 
pat jausmus.

Būk nuoširdi žodžiuose ir veiks
muose. Žmonės pastebi, ar tu 
nuoširdi, ar ne. Jei nesi visai to
kia, kokia norėtum būti, pergal
vok įžodį ir įstatus ■— jie mums 
padeda eiti tiesiu keliu į tikrą 
asmenybę. Gal nė nepagalvoji 
apie tai, bet jaunesnės mergaitės 
tikrai ieško tavyje pavyzdžio. Ar 
esi geras pavyzdys joms?

Kiek iš tikrųjų domiesi žmonė
mis? Ar jie tau rūpi? Nori sukelti 
jų domesį ir pasigėrėjimą tavim? 
Tai ištiesų nereiškia rūpintis ki- 

kata, skaisti, tvarkinga išvaizda. 
Tai taip pat malonus elgesys ir 
malonus balsas ir malonus nusi
teikimas ir nuoširdus domėjima
sis gyvenimu. Tai mandagumas 
ir tvirtas būdas ir šypsnys savo 
ir kitų žmonių reikalams.

Patrauklumas yra visa, kas su
rišta su mūsų asmeniu.

Tas žmogus, kuris pasiekia to
kio idealo, turi daug draugų ir 
yra palaima kitiems.

Kaip atrodo, sesės, ar nėra ver
ta to siekti? O.S.

Gamta puiki žmogaus mo
kytoja. Ji atskleidžia savo 
turtus jam tirti, atveria jo 
akis, nušviečia jo protą ir 
skaidrina jo širdį. Ji įtakoja 
jį visais savo reginiais, spal
vomis ir garsais.

Ar tau atrodo, kad jau viską 
žinai, kad mokykla tave ir taip 
jau prikišo visokių nereikalingų 
mokslų? Kad užtenka lavintis, 
nes laikas gyventi? Neapsigauk, 
sese! Per anksti tau sustingti, pa
senti dvasia! Gyvenimas per įdo
mus, tas teisybė, bet jis įvairus, 
veržlus ir palieka prie kelio tuos, 
kurie nesitobulina. O tu nori 
žengti pirmyn, ne atsilikti prie 
kelio, tiesa?

Naudokis kiekviena proga pa
žinti literatūrą, muziką, meną, 
Ar tu tik praleidi viską pro ausis, 
ar tik žiūri ir nematai kas gražu, 
sveika ir kilnu? Nenusileisk. Būk 
veikli, naudinga ir naginga. Jei 
lauki visko iš kitų ir net nesusi
tvarkai namuose, esi vaikiška, 
nesubrendusi. Rodyk kitiems tiek 
pat pagarbos, kiek reikalauji sa
vo reikalams.

Šv. Jurgis 
(Iš lietuvių 
liaudies meno 
kūrybos).
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VJSJ SVEIKINA PAVASARI

Daug sniego buvo šią žiemą, 
bet dabar jis jau baigia tirpti. 
Ežerai ir kūdros pilni vandens.

Medžiai dar pliki. Saulutei 
lengva šildyti žemę. Žolė ir pir
mosios gėlės pradeda augti. 
Tulpės, hiacintai, narcizai, kro
kai, žibuoklės, snieguolės ir kitos 
gėlytės jau ilgai ruošėsi pavasa
riui žemėje, bet mes to nematėm. 
Net svogūnai, kuriuos mamytė 
parnešė iš krautuvės, turi žalius, 
o bulvės baltus daigus. Kaip jie 
sandėliuke prie virtuvės žino, 
kad pavasaris jau čia?

O kaip medžių sultys vamzde
liais kyla iš šaknų į viršų? Iš kur 
jos turi tiek jėgų? To mes irgi ge
rai nežinome. Bet žiemą sustin
gusios šakos pamažu darosi liau
nos, keičia spalvą ir pagaliau 

ima sprogti. Pirma sprogsta tie 
medžiai, kurie jau rudenį sukro
vė spurgus, pavyzdžiui, karklai, 
ievos, vinkšnos, alyvų krūmai.

Paukščiai grįžta ir čiulba. Jie 
dėkoja Dievuliui už sveikatą ir 
gražųjį pavasarį. Jie taip pat 
skelbia, kad čia jų namai, ir il
gai nelaukę pradeda krauti liz
delius.

Gražiausiai paukščiai čiulba 
anksti rytą ir vakarą prieš gu
lant. Tik paklausyk, nepramie
gok!

Yra ir paukščių, kurie pra
skrenda ir pas mus sustoja pasil
sėti.

Vakarais girdėsi dar ir kitus 
muzikantus: tai varlės pypsi plo
nais balseliais kūdroje. Ir links
ma ir juokinga!

PELĖDA

Vai tu, pelėda. 
Aukštai medy sėdi! 
Bara tave paukšteliai, 
Kad negražiai giedi.

— Ką aš čiulbėsiu, 
Ką aš linksma būsiu, 
Kad ant mano galvelės 
Didelė kepurė!

Gera jums, paukšteliai. 
Gera jums čiulbėti: 
Su mažom galvelėm. 
Su plonais balseliais...

(Žmonių daina) 
(Sakalėlis, 1923)

Kas čia sveikina atėjusį pavasarį?

Voverės pagyvėja. Zuikučiai 
ieško šviežios žolytės ir daigų. 
Jie džiaugiasi, kad nebereiks bū
ti alkaniems.

Lauko pelytės per žiemą gyve
no susiglaudusios medžio drevėj. 
Orui sušilus jos įsilipa į tuščią 
pernykštį paukščio lizdą, uždeda 
stogelį iš minkštų plaušų ir palie
ka skylelę durims. Jos laimingos, 
kad pasisekė apsigyventi tokiuo
se puikiuose namuose.

Ir bitės ima garsiai dūzgėti. Jos 
išsivalo avilius ir pradeda rinkti 
medų.

Skautai ir skautės traukia gai
vų pavasario orą giliai į plau
čius ir žygiuoja į gamtą. Atėjo 
laikas iškylauti, virti, statyti pa
lapinę, rišti mazgus, sportuoti. 
Juk reikia pasiruošti stovyklai.
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MAN IŠTRŪKO SAGA!

Kiek tau reikia: minučių sagai 
įsiūti? Dviejų, trijų?

Ką tu man sakai: tu paprastai 
susisegi drabužių segtuku, o pas
kui mama įsiuva sagą? Bet ar tu 
ne skautė? Pati galėtum susi
tvarkyti.

Neišeina, sakai. Kreivai įsiuvi 
ir dar įsiduri? Bet tai visiems 
kartais atsitinka. Reikia vis iš 
naujo bandyti. Reikia stengtis iš
mokti.

Nubėk ir atnešk mamytės siū
lų ir adatų dėžutę. Padėk ją sau
gioj vietoj, kad daiktai neiškris
tų.

Ir pati ramiai atsisėsk. Jokiu 
būdu nelakstyk su adata arba 
žirklėm rankoj. Ypatingai saugo
kis jaunesnių broliukų ir sesučių 
ir šuniuko Lapaausio: jiems siū
lų dėžė tikras magnetas. Saugo
kis, kad jie nepradėtų šeiminin
kauti.

O dabar įsiusime sagą. Kad 
būtų aiškiau, pažiūrėk ir į pa
veiksliuką.

LAIŠKAS:

Mielas

Skautu.

Aido

Redaktoriau!

Jau praėjo daug laiko nuo Kalėdų ir mūsų gerojo darbelio, bet mes 
norime Jums vistiek apie tai parašyti. Prieš mūsų tunto Skaučių Kūčias 
reikėjo sugalvoti gerąjį darbelį. Jieškojom, jieškojom ir susitarėm, kad mes 
— Mėlynasis būrelis — eisim giedodamos kalėdines giesmes ir pasveikinsim 
su šv. Kalėdom mūsų pažįstamus.

Aplankėm savo kleboną ir kapelioną, tuntininkę, seseles, Montrealy 
leidžiamą lietuvišką laikraštį Nepriklausomą Lietuvą. Jo redaktorius p. 
Kardelis mus nufotografavo ir įdėjo į laikraštį.

Iš viso aplankėme 16 šeimų. Visur mus vaišino, davė dovanų, o kai kas 
ir pinigų. Taip mes gavom 9 dol. 25 centų, o amerikietiškais doleriais 8 dol. 
42 centų, kuriuos Jums ir prisiunčiame.

Mes galvojom juos paskirti Skautų Aidui paukštytėms Vasario 16-tos 
gimnazijos Vokietijoje užsakyti, bet Jūs sunaudokite juos taip, kaip Jums 
atrodys geriausiai.

Mes sveikinam visas paukštytes ir norėtume išgirsti ir apie jų geruo
sius darbelius.

Vis budžiu!

Būrelio vadovė Rasa Lukoševičiūtė; j. skautės Rūta Pocauskaitė, Rūta 
Rudinskaitė, Dana Styraitė, Ina Lukoševičiūtė.

su galvom. Tversime vidutinio 
storumo adatą ir užmegsime 
mazgelį siūlo gale.

Prakišame adatą iš viršaus, 
kad mazgelis liktų po saga. Po 
to prakišime adatą iš apačios ir 
pro vieną sagos skylutę ir atgal 

Siusime sagą į tavo paltuką.
Atžymėsime sagos vietą pieš

tuku, kreida arba dviem sagutėm

pro antrą. Dabar pakišame storą 
adyti adatą arba sagutę su galva 
po siūlu ir paliekame ją ten.

Siuvame 4-5 kartus aplink pa
kištą storą adatą. Po to ištrau
kiame ją ir patraukiame sagą į 
viršų: lieka tarpas tarp jos ir me
džiagos.

Apsukame laisvus siūlus, pra- 
kišame adatą į apačią ir užtai
some siūlą.

Kai įsiuvame sagą į ploną me
džiagą, neapsukame siūlų po sa
ga, bet ją paprastai prisiuvame. 
Baigiame blogoje pusėje, pritvir
tindamas siūlą ir jį nukirpdamos.

Adatą su įvertu siūlu tuojau 
įdedame į jos vietą siūlų dėžu
tėje.
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SKAVTAI
VYČIAI

SKAUTAMS VYČIAMSKuo skiriasi skautų vyčių būrelis nuo karčiamoje prie buteliais apkrauto stalo sėdinčių, kortom iš pinigų lošiančių, stipriais posakiais besišvaistančių vyrukų? Visakuo!Skautai vyčiai nuo jų skiriasi išvaizda, elgesiu, kalba; dvasia, drausme, tikslu.Skautai vyčiai budi, ne snūduriuoja; žengia pirmyn, ne mirksta skystime. Jie renkasi būkle, ne tvankioje karčiamoje.Skautai vyčiai pirmučiausia skautai. Jų idealai — Dievui, Tėvynei ir artimui — irgi skautiški. Principai, išreikšti Įstatais, galioja ir jiems, tik pilnesne, platesne prasme, nes skautai vyčiai subrendę.Sk. vyčiai budi ir veikia. Jų veikla tikslinga; nors ji surišta su vietovės reikalavimais, ji siekia toliau, riša juos su kitais broliais.Draugovėms reikia instruktorių, draugininkų; lituanistinėms mokykloms mokytojų; stovyklavietėse ir stovyklose reikia padėjėjų — sk. vyčiai padeda. Per šventes, per iškilmes, per parengimus sk. vyčiai prisideda. Visi dėl jų varžosi, nes jie linksmi, paslankūs ir patikimi.Skautai vyčiai kartu iškylauja ir stovyklauja, kad ir savaitgaliais. Jie dar nėra sumiesčionėję, ir virti valgį stovykloje jiems įdomu. Jie užsiima sportu, kalbasi ir dainuoja prie laužo. Kas sakė, kad tik stiklas atleidžia per savaitę Įtemptus nervus, kad tik pikantiškos kalbos įdomios? Gal storžieviams bernams, bet ne skautams vyčiams: kada visas gyvenimas priešaky, nėra laiko terliotis.
1. Reikia gilinti sugebėjimą, sugy

venti su žmonėm — su draugais, šeima, svetimais; reikia tobulinti savo asmenybę, išmokti mandagiai elgtis.
2. Reikia domėtis tuo, kas vyksta 

erdvėse ir žemėje. Gyvename nepa

prastam laikotarpy. Reikia lavintis ir prisidėti, kad pasaulis būtų laisvesnis, saugesnis, Švaresnis, gražesnis ir laimingesnis gyventi.3. Reikia išeiti į gamtą, pasportuoti, paiškylauti, pastovyklauti. Reikia likti sveikam fiziniai ir jausminiai. Reikia įsijungti į dvasini atgimimą krikščionių tarpe. Reikia padirbėti rankom.
4. Reikia siūlyti savo paslaugas, nesitikint materialinio atlyginimo; reikia apsiimti eiti vadovo ir jaunesniesiems pavyzdžio pareigas; reikia būti naudingu šeimoje, skautų tarpe, bendruomenėje.
5. Reikia pažinti gyvenamąjį kraštą ir jo problemas. Su teisėmis eina pareigos. Reikia laikytis demokratinių principų savo būrelyje ir teisingai žaisti skautiškąjį žaidimą.Reikia kovoti už Lietuvos laisvę. Reikia pažinti Lietuvos istoriją, jos literatūrą ir meną ir puoselėti jos kalbą.

ŽMOGAUS DIDUMO 
PRADAI

Kiekviename žmoguje yra 
didumo pradų:

sugebėjimas ko nors siek
ti,

gabumas pasižymėti, 
veržimasis tarnauti žmo

nėms,
noras žinoti,
tvirtumas atsispirti ir 
proto aštrumas naudotis

proga.
Pakanka pajusti savyje 

šias ypatybes ir jas ugdyti, 
kad susilauktumėm sėkmės 
ir išsipildžiusių svajonių 
derliaus.

KRITIKA
Kritika gera ir reikalin

ga, bet:
kad ji būtų efektinga, ji 

turi remtis teisybe;
kad būtų pozityvi, ji turi 

pateikti galimą problemos 
sprendimą.

Kritika turi padėti jung
tis, ne ardyti.

Kritika turi siekti gero 
tikslo.
6. Reikia pasilinksminti, pašokti, padraugauti, nueiti į svečius ir pakviesti svečių.Visi šie reikalai — bendruomeninis sugyvenimas, pašaukimas, gyvenimas gamtoje, sveikata, tarnavimas kitiems, patriotiškumas — ir daugybė kitų problemų domina skautus vyčius.Visa tai gyva, aktualu, supinta su pramogom ir nuotykiais. Tai nėra griežti rėmai, į kuriuos kiekvienas per prievartą įspaudžiamas; tai ratai, lankai, kurie plečiasi, veržiasi į tolį, į pasaulį, į žmones. O viso to 
ašis yra SKAUTYBĖ. Todėl jie save ir vadina skautais vyčiais.

Ir neturėtumėm nepasiti
kėti savimi, paralyžiuoti 
savo veiksmų nei nerealia 
viltim, nei Įsivaizdavimu, 
jog žmogus turi būti didis, 
kad būtų vertas didumo. 
Atbulai: žmogus turi būti 
vertas, kad būtų didis.

Didžio žmogaus pradų ? 
Tu jų turi, vis vien ar tiki, 
ar ne. Ką su jais darysi nu
lems

— tavo asmenišką pasise
kimą,

— tavo pasitenkinimą gy
venimu ir

— tavo pasitarnavimą
žmonėms. T B
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ST, CATHARINES, Ontario.

Tėv. B. Mikalauskas, OFM, šv. 
Kazimiere minėjime kalba apie 
Lietuvos skautų Patroną.

/Kairėje aukštai/ Vietininkas 
ps. Simonaitis sveikina įžodį 
davusius. Sėdi v.si. Žemaitienė, 
s. Balsas, tėv. B. Mikakauskas, 
ps. Šetikas ir k.

/.Dešinėje aukštai/ Sueigos lau 
gelis salėje. Veda s. M. Gverz- 
dienė. Dalyvauja - visi!

/Kairėje/ "Valgykite mugėje, 
nereikės namie!" - skelbia sesė 
B. Bogušytė.

/Dešinėje/ "0, tai gražaus 
pinigėlio!" -džiaugiasi v.si.V. 
Žemaitienė.

VYTAUTO dr-vės Skautai Kaziuko 
CLEVELANDE ; mugės metu pastatė tokį tiltą.

Kaziuko mugė pradėta. Ps. A. Mikuls
kis perkirpo kaspiną. S. N. Kersnaus- 
kaitė, tunt. Staškevičius ir kta.
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ANGLIJOS rajone: Dvidešimtmečiui minėti pasitarimo! 
ialyviai: p. E. Jakubaitlenė, psi. I. Jakubaltytė, 

r., t/- psl« 2. Rasevičiūtė, J. Damoševičius, 3. Br. Zinkus,ŽIBUOKLIŲ skiltis Kaziuko mugėje gi. Se Katulaltis> MIC> Si> j. Maslauskas, V.
Ignaitis, s. J. Alkis, s. G. Zinkienė, v.si. E. Za- 
veckienė, ps. D. Dainauskas, v.si. A. Jakimavičius. 
S. Karnas, K. Bivainis, A. Karnienė ir k.Ir mes Kaziuko mugėje

■' W

/Iš k-d/ red. J. Sonda ir amerikiečiai 
skautininkai p. Jtiarold derames ir p. Ken 
Am nas apžiūri rankdarbius.

Kiliulio

"Lokiai": T. Levickis, A. Laurinaitis, Re 
Gražulis, A. Kleinas, A. Šimkus, K. Atnbįa~° 
ziejus, L. Levickis, D. subatis, G. Žiaugra 
A. Kuncaitis ir "meška".

BOSTONE:
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JAV ATLANTO RAJONAS 
WATERBURY, Conn.

BALTIJOS dr-vės sesės 
VASARIO 16 minėjimo 
programoje. V®si® M. 
Zukienė, D® Melninkai 
tė, V. Kazlauskaitė,
J. Paliulytė, N. Uo- -s 
gintaitė, R. Raugaly- 
bė ir A. Uogintaitė.

Tuntlninkė ps. Jesule> 
vičienė 1-ąją premiją 
įteikia jaun. skautei 
R, Paliulytei.

VASARIO 16 minėjimas.
MARGUČIŲ MARGINIMO 
varžybos.

KAZIUKO mugė.

Gražiausius margučius išrenka 
teisėjai v.si. A. Uogintas, pa. 
Jesulevičienė ir v.sl. A. Paliu-

Programos 
dalyvės: 
/Kairėje/ 
jaun. skautės Ž. Petruškevičiūtė, V® Petruškevičiū- 
tė, R. Paliulytė, R. Pakalnytė, L. Jankauskaitė, R. 
Baranauskaitė, Ž. Brazdžionytė ir k.
/Kairėje žemai/ KAZIUKO mugėje. Dr-kė psl. Š. Petruš
kevičienė, R. Pakalnytė, R. Paliulytė, V. Petruškevi- 

ir R. Baranauskaitė.
Gerbia Trispalvę jaun. sk. 

L. Balsys, Ed. Krisiūnas ir 
L. Jasiulevičius

čiūtė. Ž® Petruškevičiūtė

___gudų varžybas laimėjo: jn 
R. Paliulytė, R. Pakalnytė ir 
Ž. Petruškevičiūtė. Gerai!
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Jakaičio ntrtaeooM.,Sparkienės ntr

čia patys vyriausieji LSS vadovai

Tamulaičio ntrs
Jonikienė

Paminėta Lietuvos 
jūrų skautijos 45 
metų sukaktis Chi 
cagoje.

! LITUANICOS tunto jūrų budžiui ir kng. Algi 
manto laivo jūrų skautų dalis minėjimo suei 
igoje. Pravedė j.s. B. Juodelis. Kovo 12 u.

Taip atrodo Kaziuko mugė Chicagoje. Minios

Jūrinlnkiškos sueigos sukaktims paminėti}

J. Gierštiko ntr.
TAURO RAGO orkestras: dirigentas s 
būgnininkas ps. R. Burba; II eil.- 
laitis, ps. M. Jakaitis, ps. kun. 
V. Namikas ir ps. G. Valentinas.

'. Vijeikis 
. R. Povi- 
Kezys, s.

Sesutės Danutė, Jūratė ir Aušrelė
Vaičeliųnaitės - dainininkės, kank- Sės. Juodkrantės 
lininkėsj, deklamatorės ir t.t, tunto atstovės.

®s. V. Vijeikis. iii ■■O 
Vilkas. v.s. A. Saulaitis

KAZIUKO mugė 
ir kit.

VADIJŲ narių sueigoje buvo pasikalbėta įvairiais plausimais. Padaryti 
vyr. vadovų pranešimai. Sueigoje buvo tuo pačiu laiku Chicagoje LSS-gos 
reikalais lankęsis LSS Tarybos pirmininkas v.s. A. Saulaitis.

Kožicienė, s. B. Vindašienė, s. J. Butkienė, s. S. Kunstmanienė 
Roznikienė, s. A. Namiklenė, /kairėje/ ak.sk. Kviklytė.

LITŪANICOS tunto kampelis 
Kaziuko mugės metu. <

AUŠROS VARTŲ t-to mamytės talkininkės su 
jųpadarytomis lėlėmis.' P. Maleckienė ir p. 0. 
Arlauskienė; II eil.- A. Jovarauskienė, p. 
Kazlienė, Miklienė, Mikutaitlenė su dukrele, 
LeApienė ir Martinkienė su sūnum./Kairė j e/

Sesės jūrininkės: Kr. Ruikytė, V, Pietry- 
cė, I. Gudaitytė, G. Pagirytė, I. Šnekuty- 
tė, J. Pleirytė, V. Brazdžionytė. M. Šimu- 
tė ir B. Putriutė. Prie vėliavos vr. Algis 
Regis, viduryje s. B. Juodelis. /Dešinėje/

TRIJŲ SAKŲ VADIJŲ pobūvis įvyko š.m.III.18 d. Jaunimo centre 
Ps. D. Tallat-Kelpšaitė, s. J. Dainauskas, v.s. S. Statkienė 
kun. P. Dilya, s. V. Namikas /tai dalyviu dalis/.
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Sese paukštyte, sudėk teisingai kelio ženklus 
ir padėk savo sesei pasiekti stovyklą.

GAL
VO
SU

gIS:
ršTTT~l Skautė skautę vadina

Iki I I I I I ITTT~1 Jaunesnioji skautė dėvi raudoną - -

i*........n ii i n Skautėms patinka dainuoti - - - -

lūFI I I I I I l~l
Pl I I I I I

Jaunesnioji skautė moka - — - 
savo kaklaraištį.

Jaunesnioji skautė myli Dievą ir -

Kokios raidės trūksta, kad galėtum 
perskaityti žodį sudarytą iš pir
mųjų raidžių.

ATSPĖK MĮSLĘ; Pro žemę prasiskverbiau ir raudoną kepurėlę užsidėjau.

—/—/• ••/—/••/•-/•//
Mažutis, spritnutis, dideliais žingsniais eina.

- — /••/-----/—/-/-//
Kol jaunas buvau- ateitį žinojau, per metus pasenau 
ir žinių nustojau.
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snasa didžioji seimą
PIRMĄJĮ 1967 m. KETVIRTĮ PALYDINT

(Skautiškojo gyvenimo Įvykiai 
Chicago j e)

Minijos būrelio kalėdinė sueiga
Sausio 1 d. Kernavės t-to Minijos 

vyr. skaučių (suaugusiųjų) būrelis 
savo vadovės ps. Jolandos Kerelie- 
nės namuose suruošė kalėdinę su
eigą, kurioje dalyvavo minijietės su 
savo šeimomis ir motinomis, viso 
apie 30 asmenų.

Premijų įteikimo vakaras

Chicagos skautininkų-kių Ramo
vės skelbto skautiškam laužui para
šyti konkurso laimėtojams premijos 
buvo Įteiktos sausio 14 d. Vakarą 
atidarė ir programą vedė s. M. Re
inienė. Įvadinį žodį tarė Vidurio raj. 
vadeivė s. B. Kožicienė. Laužų kon
kurso vertinimo komisijos protoko
lą perskaitė s. M. Eivienė, o Ramo
vės pirm. v. s. Pr. Nedas įteikė pre
mijas laimėjusiems ps. Juozui To- 

liušiui už laužą “Pajūriais-pama- 
riais” ir Lituanicos t-to skautų vy
čių “Šarūno” būreliui, kuri atstova
vo ps. Zigmas Jaunius, už laužą 
“Svečiuose pas žemaičius, aukštai
čius ir suvalkiečius”. Po trumpą žo
dį tarė abu premijas gavusieji, o 
Lituanicos t-to KNG. ALGIMANTO 
laivo “Banginių” valties jūrų skau
tai, paruošti savo vado ps. J. Šalčiū- 
no, suvaidino ištrauką iš ps. Toliu- 
šio premijuoto laužo vaizduojančią 
nuotyki iš lordo Baden-Powelio ap
silankymo Palangoje.

Žiemos iškyla
Vasario 4 d. LITUANICOS t-to 

Dariaus ir Girėno d-vės oro skautai 
su slidėmis iškylavo Four Lakes, Ill. 
Iškyla buvo labai sėkminga, nes 
oras pasitaikė nešaltas, saulėtas, o 
gausiai iškritęs sniegas suteikė ma
lonumo pasportuoti gražioje žiemos 
gamtoje.

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ
Balandžio 23 d. — skautų Patro

no Šv. Jurgio šventė.
Tauraus riterio pavyzdys skatina 

skautus tobulėti, tobulai gyventi, 
siekti kilniųjų idealų ir juos ryš
kiais darbais bei asmens pavyzdžiu 
vykdyti gyvenime.

Šv. Jurgis — tobulo skauto pa
vyzdys!

Kursai jaunosioms vadovėms
Sausio 22 d. Jaunimo Centre pra

sidėjo KERNAVĖS t-to jaunesnių
jų skaučių vadovių lavinimosi su
eiga. Pirmąją sueigą pravedė s. A. 
Namikienė, Seserijos vadovių lavi
nimo skyr. vedėja. Tokių sueigų nu
matyta turėti visą ciklą.

Skiltininkų kursai
Sausio 15 d. Jaunimo Centre pra

sidėjo skiltininkų kursai LITUANI
COS t-to jaun. vadovams, kuriuos 
lanko 27 entuziastingai nusiteikę 
skiltininkai, paskiltininkiai, valti
ninkai ir vairininkai.

Lietuvos skautybės sąjūdžio įkūrėjas v. s. Petras Jurgėla sako karštą ir turiningą kalbą š. m. kovo 12 d. Mai
ronio parko salėje, Worcesteryje, Mass., kai apylinkių skautų ir skaučių vadovai-ės, skautininkai-ės, organiza
cijų atstovai ir bičiuliai pagerbė v. s. Antaną Saulaitį, jo gyvenimo 65 ir skautiškosios veiklos 45 metų sukakčių 
proga.
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ADMINISTRACINIS STOVYKLA
VIETĖS KOMITETAS

Šių metų pradžioje buvo sudary
tas Chicagos skautų turimos Rako 
stovyklavietės administracinis ko
mitetas, kurin Įeina: LITUANICOS 
t-to atstovas ps. L. Ramanauskas, 
AUŠROS VARTŲ t-to atst. J. Jo- 
varauskas ir KERNAVĖS t-to atst. 
A.Ruibys. Komitetas bendradarbiaus 
su stovyklavietės patikėtiniu ps. dr. 
S. Budriu sprendžiant bendrus Rako 
stovyklavietės reikalus.

Nuoširdi AUŠROS VARTŲ t-to 
talkininkė ir rėmėja dr. Paulina 
Vaitaitienė, laimėjusi pirmą vietą 
F. Zapolio skelbtame lietuviškų 
šiaudinių Kalėdų eglutės papuoša
lų konkurse, savo gautą premiją — 
$25, dovanojo AUŠROS VARTŲ 
t-tui, kuriam priklauso jos dukrelė. 

Nauja būrelio vadovė
Aušros Vartų t-to PARTIZANĖS 

VAIDILUTĖS vyr. skaučių būrelis 
savo vadove 1967 m. išsirinko vyr. 
si. Aldoną Grinienę. Pereitais me
tais būreliui sėkmingai vadovavo 
v. si. Regina Petrauskienė.

Skautininkių įžodis
Sausio 13 d. AUŠROS VARTŲ 

t-to vadovės ir vyr. skautės dalyva
vo tuntininkės R. Kučienės namuo
se vykusioje iškilmingoje sueigoje, 
kurioje i paskautininkes pakeltoji 
tunto adjutante Rūta Jautokienė da
vė skautininkės įžodi. Įžodžiui va

Brolijos Vyr. Skautininkas s. VI. Vijeikis, LSS Tarybos Pir
mininkas v. s. A. Saulaitis ir Seserijos Vyr. Skautininke s. M. 
Jonikienė ASS, Seserijos bei Brolijos Vadijų narių pobūvyje š. 
m. kovo 18 d. Chicagoje. Visi rimti!

dovavo v. s. Sofija Statkienė. Nau
jajai ps. Rūtai žaliąjį kaklaraištį už
rišo LS Seserijos vyriausioji Skau
tininke s. M. Jonikienė. Sveikina
mos ir gėlėmis apdovanotos šioje 
sueigoje buvo ir neseniai laipsniais 
pakeltos kitos dvi tunto Vadijos na
rės — s. Sofija Kunstmanienė ir v. s. 
Bronė Variakojienė.

Žibučių I d-vės šventė
Sausio 15 d. Jaunimo Centre įvy

ko iškilmingas AUŠROS VARTŲ 
tunto jaun. skaučių Žibučių I d-vės 
kalėdinė sueiga. Savo vadovių — 
draugininkės ps. Albinos Ramanaus
kienės ir adjutantės vyr. skautės 
Jūratės Vaičeliūnaitės gerai paruoš
tos paukštytės pagiedojo kalėdinių 
giesmių, suvaidino eiliuotą monta- 
žėlį, padainavo ir pasirodė su links
mais žaidimais. Paukštytės savo ma
mytes ir tuntininkę s. R. Kučienę 
apdovanojo pačių padarytomis do
vanėlėmis. Draugovei šiuo metu 
priklauso daugiau 30 jaun. skaučių. 
Tėvų komitetą sudaro v. si. A. Gri
nienė, ps. V. Petrauskas, V. Gvil- 
dienė ir p. Plepys.

Dirba inkilėlius
Prieš porą mėnesių Lituanicos 

t-te įsteigtoji nauja dr. V. Kudirkos 
jaun. skautų d-vė kas sekmadienį 
renkasi sueigoms savo vadovo s. v. 
v. si. V. Plioplio namuose. Draugo
vė šiuo metu labai užsiėmusi dirba 
inkilėlius.

Išleistuvės
LITUANICOS t-to Dariaus ir Gi

rėno d-vės oro skautai sausio 15 d. 
atsisveikino su savo vadovu s. v. v. 
si. Kęstučiu Mačiulaičiu, kuris nau
jam semestrui prasidėjus išvyko 
tęsti studijų į Urbanos universitetą. 
Susirinkę p. Dainiu namuose oro 
skautai išpildė programėlę ir iš
vykstančiam draugininkui įteikė 
padėkos lapą. Dovanėlę įteikė ir tė
vų komiteto narys p. Trečiokas, 
reikšdamas padėką tėvų vardu, o 
tuntininkas ps. M. Jakaitis tarė nuo
širdų atsisveikinimo žodį. Draugovei 
toliau vadovauti sutiko p. Dainis, 
jam talkininkaus LS Brolijos oro 
skautų skyr. ved. s. v. v. si. J. Gierš- 
tikas, p. Jasiūnas ir s. v. Sigitas 
Miknaitis.

Dėmesio verta paroda
S. Balzeko Lietuvių Kultūros mu

ziejuje, Chicagoje vyko visą vasario 
mėnesį besitęsusi LITUANICOS t-to 
dvasios vadovo s. v. ps. kun. Algi
manto Kezio, S. J. meniškų nuo
traukų paroda, susilaukusi didelio 
susidomėjimo lietuviškoje visuome
nėje.

Paukštyčių diena
Vasario 19 dieną Jaunimo Centre 

įvyko tradicinė AUŠROS VARTŲ 
t-to jaun. skaučių šventė, pradėta 
tėvo Algimanto Kezio, S. J. tėvų Jė
zuitų koplyčioje atnašaujamomis šv. 
mišiomis. Iškilminga sueiga vyko 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje. 
Dalyvavo 94 Birutės, Neringos, Ži
bučių I ir Žibučių n draugovių 
skautės su savo vadovėmis. Sueigon 
atsilankė LS Seserijos Vyr. Skauti
ninke s. M. Jonikienė, Vid. Raj. va- 
deivė s. B. Kožicienė, AUŠROS 
VARTŲ tunto tuntininkė s. R. Ra
čienė, kapelionas tėvas J. Borevi- 
čius, S.J., tunto vadijos narės ir 
skaitlingas būrys tėvų ir svečių. Iš
kilmingai sueigos daliai vadovavo 
Žibučių I d-vės dr-kė ps. A. Rama
nauskienė.

Iškilminga skautų sueiga
Naujiems skautams nuolat papil

dant LITUANICOS t-to Vinco Krė
vės d-vę, pr. metų pabaigoje buvo 
nutarta ją skelti įsteigiant tris nau
jas. Tuo būdu gimė V. Krėvės d-vė 
— draugininkas si. Gintaras Plačas,
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VASARIO 16 minėjimas Waterbury, Conn. (Iš k-d) ps. A. Kuras, Panerių viet. vietininkas ps. R. Pakalnis, 
LSS Tarybos narė v. s. O. Saulaitienė, LSS Tarybos narė ir skaučių t. tuntininkė ps. L. Jasiulevičienė, ps. L. Gar- 
sienė, šventės proga žodį tariąs LSS Tarybos vicepirmininkas v. s. A. Matonis.

Pulk. J. Šarausko d-vė — draug. si. 
Virgilijus Krapauskas ir šiais me
tais iš jaun. skautų draugovių atėję 
“naujokai” sudarė Rambyno d-vę — 
draugininkas s. J. Paronis, kuris 
globos h- pirmąsias dvi d-ves padė
damas savo skautiškai užaugintiems 
jauniesiems draugininkams. Kiek
viena šių d-vių turi arti 30 narių.

II. 26 visos trys draugovės turėjo 
bendrą iškilmingą sueigą Jaunimo 
Centro mažojoje salėje. Iškilmingai 
sueigos daliai vadovavo V. Krėvės 
d-vės adjutantas psl. Romas Rupins- 
kas, lauželį vedė Pulk. J. Šarausko 
dr. adjutantas Voldemaras Sadaus
kas. Dalyvavo 75 minėtų d-vių 
skautai su savo vadovais. įžodį davė 
11 Rambyno d-vės skautų kandida
tų, kuriuos kaklaraiščiais papuošė 
Lituanicos t-to tuntininkas ps. Mo
destas Jakaitis. Sueigon atsilankė 
DLK Algirdo d-vės skautai su savo 
vadovu ps. J. Ivanausku, būrelis tė
vų ir tunto vadovybės narių.

Kaziuko mugė
Siu metų Chicagos skautų Kaziu

ko mugė vėl praėjo su dideliu pasi
sekimu, kovo 5 d., sutraukdama 
tūkstantines tautiečių minias į Jau
nimo Centro rūmus. Mugės atidary
mui vadovavo KERNAVĖS tuntas. 
Mugę atidaryti buvo pakviestas 
Lietuvos general, konsulas Chicago- 
je dr. P. Daužvardis. Mugėje daly

vavo AUŠROS VARTŲ, KERNA
VĖS ir LITUANICOS t-to skautės 
ir skautai, Brolijos jūrų skautai. Se
serijos jūrų skautės, akademinė 
skaučių d-vė ir korp. “Vytis”.

Didžiojoje salėje pasieniais rikia
vosi visų tuntų prekystaliai ir len
tynos, nukrautos įvairiausiais skau
tiško nagingumo šedevrais. Veikė 
eilė loterijų, trys valgyklos, šešios 
kavinės, vaikų kambarys ir keli 
berniukams į taikinius šaudymo 
kambariai, gi akademikai ir šiemet 
savo prekystalius buvo nukrovę lie
tuviškomis knygomis ir plokštelė
mis, kurių nemažai pardavė. Maloni 
naujovė šiemet buvo LITUANICOS 
t-to “Tauro Rago” orkestras, kuris 
keliavo per visas kavines, valgyk
las ir “koncertavo” didž. salėje, 
linksmindamas atsilankiusius skau
tiškomis dainomis ir muzika.

Jubiliejinė jūrų skautų sueiga
Kovo 12 d. Jaunimo Centre buvo 

iškilmingai paminėta jūrų skautų 
45 metų gyvavimo sukaktis. Jubilie
jinėje sueigoje dalyvavo LITUANI
COS t-to Kng. Algimanto laivo jūrų 
skautai, Prezidento Smetonos j. bu
džių įgula ir Seserijos JUODKRAN
TĖS t-to jūrų skautės. Sueigon at
silankė Seserijos ir Brolijos Vy
riausi Skautininkai, vietinių skau- 
tų-čių tuntų vadovai, tėvai ir sve
čiai. Sueigą vedė LSB jūrų skautų 

skyr. ved. j. s. Br. Juodelis. Sueigo
je tylos minute buvo pagerbti visi 
žuvę ir mirę jūrų skautai. Su dė
mesiu išklausyta sueigą vedusio 
trumpa jūrų skautų 45 metų veiklos 
apžvalga ir eilė sveikinimų žodžiu 
ir raštu. Sueigoje įžodį davė Algis 
ir Artūras Mačiuliai ir Mindaugas 
Siliūnas. Sueiga baigta sesėms ir 
broliams dainuojant jūrines dainas.

Skautininkų Ramovės sueiga
Kovo 19 d., Chicagoje, Marquette 

Parko baleto studijos patalpose įvy
ko Chicagos skautininkų-kių Ramo
vės sueiga, kurioje dalyvavo dau
giau 50 skautininkų-kių. Sueigą ati
darė ps. A. Orentas. Sueigą vedė v. 
s. F. Kurgonienė, sekretoriavo v. s. 
O. Rozniekienė. Sueigoje dalyvavo 
ir tuo metu Chicagoje lankęsis LSS 
Tarybos pirmininkas v. s. A. Sau- 
laitis, kurio pašnekesį apie skauti
ninkų asmenybės bruožus ir parei
gas susirinkusieji išklausė su dide
liu susidomėjimu. V. s. A. Saulaiti, 
kaip naująjį Tarybos pirmininką 
pristatė ir sveikino pereitoje kaden
cijoje šias pareigas ėjęs v. s. E. Kor- 
zonas. Ramovės vardu jo 60 m. am
žiaus proga, sveikino ir dovanėlę 
įteikė s. M. Reinienė. Svečias nuo
širdžiai ir išsamiai atsakė į visą eilę 
iškeltų klausimų. Sueiga baigta su- 
giedant Dieve Tau, Tėvynei ir žmo
nijai. ps. Ir. Regienė
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OFICIALIOS LSS VADOVYBĖS ŽINIOS
Šv. Jurgio šventės proga:

LSS Tarybos Pirmijos:
I. pakelti į skautininku laipsnius:

a) į vyresniojo skautininko:
1. s. Malvina Jonikienė,
2. s. Petras Molis,
3. s. Irena Ruseckienė,

: 4. s. kun. Ansas Trakis ir
5. s. Vladas Vij eikis;

b) į skautininko:
1. ps. f ii. Liūtas Grinius;

c) į paskautininkio:
1. v. si. Milda Jokūbaitytė, Cleveland, Ohio,
2. v. si. Danutė Jokubauskaitė, Australijoje,
3. v. si. fil. Alfa Juodikis, Clevelande, Ohio,
4. v. si. Irena Kerelienė, Chicagoje,
5. v. si. Nijolė Aušrelė Mališauskaitė, Australijoje,
6. v. si. ak. sk. Danguolė Markutė, Chicagoje,
7. v. si. fil. Dalia Tallat-Kelpšaitė, Chicagoje,
8. v. si. Arūnas Vaitiekaitis, Detroite, Mich.
9. v. si. Gytis Vazalinskas, Montrealyje, Kanadoje.

II. Apdovanotas Lelijos ordinu:
1. s. fil. Antanas V. Saulaitis, Bostone, Mass.

SKAUTU SUKAKTUVINIAMS 1968 METAMS 
ATŽYMĖTI ŽENKLELIS IR DAINA

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo ir lietuvių 
skautybės sąjūdžio įsisteigimo 50 metų sukaktims, atžy
mėti Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybė nori:

a) išleisti sukaktuviniu metu (mažą, metalini) ženk
leli,

b) išleisti V-osios Tautinės Stovyklos medžiagini 
ženklelį, dėvimą prie uniformos ir

c) pasirūpinti, kad būtų Sukaktuviniu Metų ar 
V-osios Tautinės Stovyklos daina.

LSS Tarybos Pirmi j a kviečia LSS narius ir kitus as
menis pasiūlyti tų ženklelių projektus^ ir dainos žodžius 
ligi š. m. gegužės 31 d.

Tuo reikalu rašyti LSS Tarybos vicepirmininkui: 
v. s. A. Matonis, 10 Edward St., Waterbury, Conn., 06708.

1967 SKAUTU ALDO RĖMĖJAI.
(Tęsinys iš 74 psl.)

8. Aušros Vartų Tuntas, Aušrinės
dr-vė, Chicaga 1 ” ”

9. Aušros Vartų Tuntas, Žibučių
dr-vė, Chicaga 1 ” ”

10. R. Bulotas, Detroit, Mich.,
Vasario 16-os Gimn. 1 ” ”

11. v. s. O. Saulaitienė, Oakville, Conn. 2 ” ”
12. R. Zorka, Cleveland, Ohio 1 ” ”
13. R. Minkus, Cleveland, Ohio 1 ” ”
14. A. Kriščiūnas, So. Boston, Mass. 1 ” ”
15. Neringos Tuntas, Cleveland, Ohio 2 ”

E. Prie prenumeratos mokesčio dar aukojo:
1. ps. J. Karaziejus, Toronto, Canada $1.00
2. B. Rakauskas, Toronto, Canada $2.00

AR PRAŽIS? Mykolas Vaitkus

Nutirpo sniegas nuo kalvų.
Varnėnas kriaušėj kliedą.
Klajot pakalnėm taip gaivu, 
beieškant pirmo žiedo.

Pavasaris ateis, išgins 
toli žiemos pelėdą 
ir žemėj žylančioj įmins 
kvapsningą savo pėdą.

Jis nusijuoks — ir štai, ir štai 
žvaigždutės pievoj rieda, 
saulutė džiaugiasi aukštai, 
ir vieversėlis gieda.

0 ar pražis žmogaus širdis, 
kurią tulžis pasėdo?
ar sugiedos ir ar nušvis 
karštuoju meilės žiedu?

0 gal ten liks (mąstyt gūdu!) 
niūri žiemos pelėda, 
ir žmogui bus lankų žiedų 
ir vieversėlio gėda...

(Iš knygos DIENORAŠTIS)

3. p. E. Juciūtė, So. Boston, Mass. $1.00
4. Z. Jankus, Cleveland, Ohio $6.00
5. R. R. Povilaitis, D.D.S., Chicago $1.00
6. Rūta Pociūtė, Rockford, Ill. $1.00
7. Aldona Šilėnaitė, Erie, Penna. $2.00
8. Vytis Snieška, Brooklyn, N. Y. $2.00
9. v. s. Kun. J. Vaišnys, S. J., Vancouver $1.00

10. R. Vabolis, Quebec, Canada $1.00
11. Kaufmanienė, Chicago, Ill. $1.00
12. Asta Grinis, So. Holland, Ill. $1.00
13. Vida Bliudžiūtė, Detroit, Mich. $1.00
14. v. s. M. Jurkšas, Cicero, III. $2.00
15. K. Bileris, Valley Stream, N. Y. $1.00
16. P. Augaitis, Ontario, Canada $5.00
17. R. Bagdonienė, Hamilton, Canada $1.00
18. E. Abelkienė, Chicago, Ill. $1.00
19. J. Juzėnas, Toronto, Canada $1.00
20. V. Šumskis, Chicago, Ill. $1.00
21. s. V. Jokūbaitis, Cleveland, Ohio $2.00
22. A. Muliolis, Euclid, Ohio $1.00
23. S. Kligys, Joppa, Md. $1.00
24. s. J. Gepneris, Chicago, Ill. $1.00
25. O. Pajėdienė, Worcester, Mass. $1.00
26. V. Leveckis, So. Boston, Mass. $1.00

Visiems didelis ačiū!
K. Čėsna, administratorius.
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PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS

5. Agronomija, žemės ūkis
Agronomija — mokslas apie že

mės dirbimą, ir ūkininkavimą. Tai 
labai gausi, turtinga ir įdomi “topi- 
cals” šaka, kurioje galėsite pasiekti 
labai puikių rezultatų. Čia nepa
prastai gausu pavyzdžių, nes visos 
valstybės yra išleidusios daugiau ar 
mažiau su žemės ūkiu ryšius turin
čių pašto ženklų. Ir šiaurės, ir pietų 
pusrutulio valstybės, ir giliose 
džunglėse paskendusios.

Šit, Lietuva jau vienoje savo 
ankstyvųjų laidų, būtent, 1921-22 
m. serijoje tarp kitko rodo dail. A. 
Varno pieštą lietuvį ūkininką, anks
ti, vos saulei tekant, išėjusį su sėtu
ve į laukus. Toje pačioje serijoje pa
rodytas pjovėjas, galandąs savo dal
gį. 1930 m. — Vytauto Didžiojo su
kaktuves minint, buvo išleista oro 
p. ženklų serija, kurioje matome 
žymų ekonomistą, agronomą ir buv. 
ministerį pirmininką Juozą Tūbelį. 
Latvija 1932 m. žemės ūkio parodos 
proga perspausdino 4 pašto ženklus 
atatinkamu užrašu, o 1939 m. paro
dė piovėją ir obels šaką su vaisiais. 
Suomija 1946 m. ir kitose laidose 
rodo nepaprastai įdomius žemės 
ūkio ar su juo turinčius ryšį vaiz
dus, kaip tai: žvejus, traukiančius 
tinklą, ūkininkę, mušančią sviestą, 
piovėją, galandantį dalgį, sielinin
kus su sieliais upėje, mergaitę, ri
šančią beržines vantas, netgi suo
mišką pirtį su besimaudančiais.

Lituanistiniai pratimai

Klausimai. Nr. 4.
Kl. 1. Vienoje didelėje Lietuvos 

girioje dar yra užeinama žvėrys 
(gyvuliai), kurie iš viso pasauly
je jau yra didelė retenybė. Seno
vėje jų buvo' daug, bet vėliau jie 
buvo išnaikinti. Sakoma, pasau
lyje 1938 m. jų iš viso būta tik 
apie 96, gi urėdo žiniomis 1940 
m. jų Lietuvoje dar užtikta apie 
16.

Rask: kas tai per žvėrys? 2. ku-

Klišė Nr. 40
Artojas su jaučiais ir kalvis 

(Rumunija, 1945)

Ypatingai daug pašto ženklų, tu
rinčių ryšį su ūkininkavimu, kar
tais stipraus propagandinio pobū
džio, yra išleidusios valstybės iš už 
anapus taip vadinamos “geležinės 
uždangos”. Štai, Bulgarija 1955 m. 
laidoje rodo žąsų būrelį, gaidį su 
vištomis, kiaules, avį su ėriukais. 
Kitoje tų pačių metų laidoje, Plov- 
divo parodos proga rodo pavilioną, 
vaisius, javų piovėjus. Nepaprastai 
daug tokių p. ženklų yra išleidusi 
Sov. Sąjunga, Lenkija, Rumunija, 
Jugoslavija ir Albanija.

Nereikia pamiršti ir tokių klasiš
kų p. ženklų, kaip Vengrijos rugių 
piovėjo su rišėja, V. Vokietijos na
mų ruošos ir žemės ūkio vaizdų, 
JAV 1898 m. laidos “Farming in the 
West”, Centro ir Pietų Amerikos 
valstybių daugeli laidų, naujų Afri
kos valstybių pasiekimus, Ceilono 
ryžių laukus, Kanados kviečius ir t.t.

Ant. Bernotas

V. s. A. Matonis.

rioje Lietuvos girioje jų dar buvo 
1940 m.?

Kl. 2. Kur, koks ir kieno suda
rytas garsus susitarimas buvo 
padarytas viename iš Lietuvos 
miestų ir gyvavo tik 2 dienas 
(buvo vėliau vienos susitarusių
jų pusės sulaužytas)?

Kl. 3. Lietuvos pajūris yra jos 
langas į platųjį pasaulį. Ar žinai:
1. kokie buvo Lietuvos uostai?
2. ar gali laivai įplaukti Palan- 
gon, prie kranto? Jei ne, tai ko

dėl? 3. kokia žemės juosta skiria 
Kuršių mares nuo jūros (surask 
žemėlapyje). 4. Ar Kuršių marių 
vanduo sūrus, ar ne, ir kodėl?

Kl. 4. Buvo laikų, kai lietuviš
kos knygos buvo spausdinamos 
Prūsuose. Pabandyk ištirti: 1. ka
da ir kodėl taip buvo daroma? 
2. kokiame mieste daugiausia 
spausdino? 3. kokiu būdu kny
gos buvo pristatomos į Lietuvą?

Atsakymai. Nr. 3.
Kl. 1. 1. Jonas vasarojo Kuršių 

Neringoje (ji vadinasi dar ir Už
mariais); 2. minėti kalnai yra 
Juodkrantės vasarvietės apylin
kėse. Tai miškais apaugę kopų 
kalnai, nuo kurių matosi puikūs 
reginiai.

3. Karvaičių bažnytkaimis se
novėje buvo pietiniame Juod
krantės pakraštyje. Smėlio ko
pos, slinkdamos į rytus, viską 
naikina. Jos "paskandino" ir 
Karvaičius.

Kl. 2. Virvytė, Varduva, Va
dakstis.

Kl. 3. a. Pocūgės, kėniai, šal
tekšniai —■ Lietuvos miškų me
džiai; b. danieliai, žebenkščiai, 
šermuonėliai — Lietuvos gyvū
nai; c. krankliai, kovai, baubliai 

■— Lietuvos paukščiai.
Kl. 4. Kryžiuočių puolimų lai

kais žmonės bėgdavo į piliakal
nius. Turtingesnieji slėpdavosi pi
lyje, neturtingi bėgdavo į tam
sias girias arba į dideles pelkes. 
Pelkėse jie slėpdavosi mažuose, 
jų įrengtuose kalneliuose, ku
riuos dar ir dabar žmonės vadina 
"Bobų kalnais" arba "Moterai
čiais".

Idealai labai panašūs į 
žvaigždes: žmogus negali 
pasiekti jų rankomis, bet, 
plaukdamas gyvenimo jūra, 
jis renkasi juos vadovais ir 
galiausiai pasiekia savo 
tikslą.
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LIETUVOS PIEMENĖLIAIMatome kaubojų filmus ir stebimės jų vikrumu, fizine jėga ir sumanumu santykiuose su gyvuliais.Ar nebūtų įdomu išgirsti, kokią gyvenimo mokyklą turėdavo išeiti Lietuvos piemeniukai?Tikiu, kad tėveliai galės papildyti šį pasakojimą, o gal net pagražinti jį savo atsiminimais iš jaunų dienų. Kas tai buvo pei- laikai! Nepatikėsite, koks kantrus, sumanus ir narsus turėdavo būti Lietuvos piemenėlis, kartais net vienu vienas ganydamas laukuose ar miške. Manau, kad turėsime jam skautiškai nusilenKU. Bet paklausykite!Lietuviai kaimiečiai nuo neatmenamų laikų kieme laikydavo didesnį ar mažesnį būrį keturkojų ir sparnuočių. Atsitikdavo net taip, kad jaunieji gyvuliukai būdavo atnešami į trobą, ypač, žinoma, žiemos metu.Artėjant pavasariui viena ar dvi perekšlės būdavo tupdomos ant kiaušinių šiaudų prikrautame krepšyje be lanko ar kokiame nereikalingame puode, pastačius jį šiltes- niame užkampyje troboje. Vėliau išriedėję viščiukai visą savaitę ar net ilgiau savo ciepsėjimu bei lupinėj imu apie motiną linksmindavo vaikus ir neduodavo miegoti suaugusiems.Per žiemą iš namų nuo pečiaus nesitraukdavo katė. Ji neretai neapdairioms šeimininkėms nulaižydavo taukus ar išlakdavo pieną. Bet savo išdykavimais, ypač augindama kačiukus linksmindavo vaikus ir, prausdama savo paausius, “įspėdavo” moteris, iš kurios pusės ateis svečių.

Kaimo sodybėlės vaizdas senais laikais.

Šaltu metu kas rytas ir vakaras į prieangį ar net kambarį atbėgdavo šuo pasiimti savo davinio — sriubos likučių bei kaulų už sunkią tarnybą kieme. Jo būda dažniausiai stovėdavo prie tvartų ar svirno. Vaikai su malonumu klausydavosi ir žiūrėdavo, kaip jis skalija, ištrūkus iš tvartų veršiui ar kumeliukui, kaip amsi, praeinant nro sodybą kaimynui, kaip inkščia ir šokinėja, pasitikdamas savo kiemo žmogų.Nekasdieninė gyvulininkystės pamoka troboje įvykdavo, kai per didžiuosius šalčius tvarte atsirasdavo naujų ėriukų, paršelių ar veršiukas. Čia vieną, čia kitą sustyrusį gyvuliuką vyresnieji atnešdavo į vidų, palaikydami šilumoje keletą valandų, o kartais ir keletą dienų. Kiek tada džiaugsmo ir kalbų vaikams!Orui kiek atšilus, vaikų gyvulininkystės mokslų akiratis smarkiai prasiplėsdavo. Su malonumu jie landydavos į daržines, klojimus, jaujas, peludės, svirnus, laipiodavo ant susmegusių šiaudų kūgių, spalių krūvų, šakotų žardžių, vartotų žirniams džiovinti.Kaip nors pritapę, vaikai, pasigriebę gniūžtę šieno ar pasisėmę iš aruodo rieškuč'ius grūdų, bėgdavo į tvartus, kad arčiau prieitų prie gyvulių, pasigerintų jiems, pasižiūrėtų į juos.Kiaultvartis būdavo tvirtomis lentų tvoromis suskirstytas į gardus, kurių kiekviename stovėdavo medinis lovys ėdalui, o tolimiausiame nuo j O' kampe būdavo sausesnių šiaudų guolis, migiu vadinamas. Kiaultvartyje žmonės mėgdavo prikalti laktas vištoms, o ant žemės,

take tarp gardų, nakčiai uždarydavo antis bei žąsis.Avys būdavo laikomos atitvėrime arklių ar karvių tvarte.Žiemą arkliai buvo laikomi arklidėje arba staininėje. Vasarą jie dieną ir naktį ganydavosi ganykloje, supančioti po vieną arba po du.Didžiausia tvartų dalis buvo skiriama karvėms, kad jos viena kitos nepasiektų ir ragais neužgautų.Ganymo laikotarpiu, kai dienos nelabai karštos, o naktys nešaltos, karvių ir avių bandą uždarydavo į diendaržį.Daug įdomumo, o kartais ir išgąsčio jauniesiems gyvulių prižiūrėtojams būdavo pavasarėjant, kai atidarydavo visų tvartų duris ir gyvuliai — žvengdami, baubdami, bliau- dami, stumdydamiesi — skubėdavo prie kūdros kieme ar šulinio atsigerti.

Pirmosios piemenėlio pamokos...Atsigėrę gyvuliai į tvartus grįždavo nenoromis, ypač kai būdavo oras šiltesnis, ir juos tekdavo suvarinėti. O kiekvieną reikėdavo vis kitaip raginti. Arkliui reikėdavo sakyti: škeš į stainę arba stainiaa!, 
karvei — bučke-bučke, šio-šio, avims — buri, škud, kiaulėms — 
ukš, šuniui — ciuc i būdą, vištoms 
— štiš tūpt.Grįžusi į trobą po gyvulių suvarymo, šeima kalbėdavosi apie jų sveikatą, augimą, apie jų šėrimą bei priežiūrą. Vaikai viską atidžiai dėdavosi galvon, nes pavasariui artėjant, vienas ruošdavosi varytis žąsis, kitas savo ar kaimyno kiaules, trečias karves i bendrąsias kaimo ganyklas.
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Ganyti — tai sunki ir nuostabi mokykla, kurioje buvo išeinama plati gyvulininkystės ir viso gyvenimo pažinimo programa.Porą metų varinėj ęs pulkeli žąsų sodyboje arba kaimo kelio pakraščiais, berniukas jau varėsi kiaules į nurodyta, veją. Dar po dvejų trejų metų jis — jau piemuo, ne žąsiaga- nis ar kiauliaganis — varinėjosi karvių bei avių bandą po pievas, krūmus, o rudeni ii- po miškus.Mokslus baigdavo arkliaganiu, su- Piemenų gamtosakos mokslai: paukščių stebėjimas.laukęs pusbernio ar net berno vardo. Arklius jis dažniausiai ganydavo naktimis ir ne kaimo ganyklose, o kur nors apkrūmijusiose pievose arba tolimuose trakuose.Bepigu bernui, dargi raitam, pasirodyti ganyklose. Jis — visa žinąs, nieko nebijąs žmogus, •— kiekvieno piemenuko svajonė! Bet pamėgink, būdamas 5-7 metų, pirmą kartą išsivaryti į bendrąsias ganyklas, nors ir prie pat išganos, žąsų ar kiaulių būrelį! Čia kasdien, kad ir neilgam, atsivarydavo savo bandas tikrieji piemens — vyresni, gudresni, liežu- vingesni už žąsiaganį ar kiauliaganj.O dar nejaukiau, kai paskui juos iš krūmų atšlubuodavo skerdžius ■—■ rudine apsivilkęs, garsiai kalbėdamas, ilgu botagu i visas puses pliauškindamas. Būdavo tada mažiesiems ir ašarų, ir nuoskaudos, bet ir daug negirdėtų, nematytų, įdomių ir linksmų dalykų.Piemenų susibūrimo metu, jei gyvuliai sočiai paėdę ir ilgiau poilsiaudavo sustoję bei sugulę, prasidėdavo gan įvairūs užsiėmimai, 

kartais panašūs į darbą, kartais i žaidimus, o kartais Į kalbos pamokas.Darbui, gal būt, tekdavo daugiausia vietos. Mat, piemenukas, įžengęs Į ganyklą, kad nebūtų pajuoktas draugų, iš pirmos dienos turėdavo mokytis sukriai vyti kietą trijų apvijų botagą su tvirta ąsa storgalyje ii- minkšta papliauška plongalyje. Nusivijus jį, reikėdavo susirasti ir gražiai nudailinti kaduginį botkotį.Dar daugiau garbės būdavo, jei kuris sugebėdavo iš karklo vytelių ar plono ąžuoliuko kamieno, suskal- dęs jį į daugelį plonų skiltelių viename gale, nupinti lankstų vytinį ir prie jo stipriai pririšti botagą, garsiai juo supliauškinti.Kiekvienas, kad ir mažiausias, piemenukas, gyvenąs netoli ežero ar upės, vasaros parpiečiais norėdavo pasimaudyti, pažuvauti ir pauogauti. Todėl jis noriai mokydavosi iš ber

Prie laužo ...

žo tošies, liepos luobo ar alksnio žievės pasidaryti tošelę uogoms rinkti. Iš arklio uodegos ašutų jis vydavos! ploną meškelę, susirasdavo ir nudailindavo ilgą lazdyninį meškerkotj, stipriai pririšdavo prie meškerės pirktinį arba net savo darbo kabliuką, pritaisydavo plūdę, padarytą iš žąsies ar gandro plunksnos.Visos šeimos reikalams, kartais ir savo uždarbiui, kiekvienas piemeniukas mokydavosi rišti šluotas, pinti krepšius, sukti pančius, drožti medinius šaukštus, padaryti grėblį, lenkti ir nudailinti lazdas ir t. t.Tačiau šiais darbais vaikas daugiausia užsiimdavo tada, kai ganydavo vienas arba kai — irgi vienas ■— saugodavo kokią nors ganyklų spragą. Piemeniukams suginus gyvulius krūvon ir susirinkus didesniais būreliais, darbai būdavo atidedami į šalį, prasidėdavo žaidimai.

Užkandžiaujant. — 95
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non pniTYBiiw
Šunų ir jiems giminingų vi!kų bei lapių 

PĖDSAKŲ YPATUMAI
Lapių olos visur užtinkamos, net išpuvusiame rąste 

arba kitų žvėrių apleistame urve. Pažinti galima iš pri
kibusių plaukų, specifinio kvapo arba paliktų kojų pėd
sakų: Ir gudrią laputę kvapas išduoda.

Lapė loja panašiai į šunį.

Š. Amerikos Naujosios Anglijos štatuose, rytų va
karuose, Pacifiko pakraštyje, Meksikoje ir Centrinėje 
Amerikoje randame pilkąją lapę (Kalifornijos rūšis ma
žesnė). Tai vienintelė lapė, kuri lipa į medžius, ypač 
palinkusius. Jos urvas užtinkamas išpuvusiam medy, 
tarp akmenų arba žemėje. Ji irgi loja.

Kiškio (zuikio) pėdsakai.

Arkčio lapė skiriasi savo būdu: ji netokia klastinga, 
bet pati artinasi prie žmonių, jų palapinių. Gaudoma 
spąstais, ji pradeda jų vengti.

Šiaip ruda, ji tampa balta arba melsvai sidabrinė 
žiemos metu. Jos kojos plaukuotos, ypač žiemą, ir kul
nis neturi perskyrimo.

Iš šių aptarimų matome, kad pėdsakų sekėjas vienu 
žvilgsniu gali daug pamatyti: metų laikų ir vietos sąly
gas, žvėries būdą ir jo pergyvenimus tą ypatingą progą 
ir daug kitokių be galo įdomių dalykų.

Kur kitas praeitų nieko nepastebėjęs, skautas jaučia 
jį supantį pasaulį, juo stebisi ir grožisi. Jam gamtos 
knyga atdara, ir jis mielai skleidžia jos puslapius.

Stebėjimas iš tolo.

SKAUTU AIDAS turėtų ateiti į 
kiekvieną skautų-čių šeimą.

APLANKYTI VISUS vadovus - 
vadoves, veiklius ir pasingus skau- 
tininkus-es, vyr. skautes, sk. vyčius 
bei visokius buvusius skautus-es tė
vus ir jaunimu besidominčius asme
nis ir jiems visiems siūlyti užsisaky
ti SKAUTU AIDĄ ir drauge SKAU- 
TYBĘ 1967 metams.

SKAUTŲ AIDO
metinė prenumerata — $4.00

Lietuviai Vokietijoje, Italijoje 
dėl vargingų savo gyvenimo są
lygų, o Pietų Amerikoje ir dėl va
liutos sunkumų, negali užsisakyti 
patys, labai svarbu jiems padėti: 
apmokėti prenumeratos mokesti 
už juos.

Ir musu jaunieji ir musu jaunosios 
gali BENDRADARBIAUTI SKAU
TU AIDE:

— siusti savo piešinių;
— rašyti rašinėlių;
— atpasakoti savo skautiškuosius 

patyrimus iš sueigų, užsiėmi
mų, kelionių, iškylu, stovyklų, 
švenčių ir p.;

— siųsti darbeliu pavyzdžius.

30.7-1 i. 46
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