
VASARIO 16

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ, 
LIETUVIAIS NORIME IR BUT! 
TĄ GARBĘ GAVOME UŽGIMĘ, 
JAI IR NETURIM LEIST PRAŽŪT
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DĖMESIO!
SKAUTŲ AIDO per metus išeina 

10 numerių. Sk. Aidas neišeina lie
pos ir rugpiūčio mėnesiais. Taip yra 
jau nuo 1965 metų.

LSS Tarybos Pirmija apmoka va
dovams, vadovėms ir tėvams skiria
mą Sk. Aido priedą SKAUTYBĘ, 
kuris siuntinėjamas visiems Sk. Ai
do prenumeratoriams nemokamai.

1968 m. išleistas dar vienas prie
das: v. s. A. Matoniui paminėti spe
cialus Sk. Aido numeris, kuris pa
siųstas taip pat nemokamai visiems 
prenumeratoriams.

Skautų Aidas iš PRENUMERA

TOS MOKESČIO IŠSILAIKYTI 
NEGALI: reikia daugiau pajamų 
leidimo išlaidoms padengti.

Be to Sk. Aidą tenka siuntinėti 
skautams-ėms ir Į tuos kraštus, iš 
kurių prenumeratos mokesčio dėl 
medžiaginių sąlygų arba dėl valiu
tos padėties gauti negalima. Jis 
siunčiamas nemokamai.

Yra vyresnio amžiaus buv. skau- 
tų-čių, skautininkų-ių ar buv. va- 
dovų-ių, kurie yra labai daug pa
darę mūsų sąjūdžiui, o šiuo metu 
nebepajėgia užsiprenumeruoti mūsų, 
laikraščio. Būtų gražu, jei jie galė
tų Sk. Aidą taip pat gauti.

Sk. Aido prenumeratos pajamas 
papildo GARBĖS LEIDĖJO ($25.00) 
ir GARBĖS ($10.00) PRENUMERA
TOS ir AUKOS, kurių Sk. Aidui pa
suka reikalus suprantą ir gerą darą 
asmens ir prenumeratoriai. Jie ypač 
padeda išsilaikyti Sk. Aidui.

Visiems žinoma, kad nė redakci
jos nė administracijos žmonės ne
gauna jokio atlyginimo: jie dirba 
veltui, norėdami prisidėti prie mū
sų skautiškojo' ugdymo.

Reikia DAUGIAU PRENUMERA
TORIŲ ir DAUGIAU PARAMOS!

Adm.
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DIDŽIOJI ŠVENTE
ŽALGIRIO tunto Bostone, Mass., 

vilkiukai: (d-k) Dainius Jaras, Rai
mundas Bačiulis, Rimas Nenortas, 
Ernestas Vaingortinas, Tomas Le
vickis, Jonas Chaves, Vytenis Vel
tas, Paulius Vaškelis.

V. si. V. Dilbos ntr.

VASARIO
16-osios
ŠVENTĖS
proga!

Kalėdų ir Velykų šventės jungia krikš
čionis visame pasaulyje. Prisimenami seni 
draugai, siunčiamos dovanos, sveikinimai, 
sueinama ir smagiai praleidžiamas laikas. 
Už vis svarbiausia: jaučiamas stiprus ry
šys, bendras džiaugsmas, ir garbinamas 
Dievas.

Vasario 16-toji jungia visus lietuvius 
pasaulyje, nes visi žino, kad 1918 vasario 
mėnesio šešioliktąją dieną Lietuva vėl buvo 
atgavusi savo nepriklausomybę.

Tai visos tautos triguba šventė:

Petronėlė Orintaitė

BUDĖJIMAS

Mano žemė, Lietuva brangioji! 
jauną širdį, tyrą meilę tau nešu!
Rūtos šakele žalia žaliuoji, 
saulės spinduliu šypsais iš debesų...

Mirga Nemuno žydriausia juosta, 
derlium žėri vasarojai pagiriais.
— Kol audroj laivai neranda uosto, 
mūsų širdys dar namolio nepareis...

Ilgesiu budėsime šią naktį —
Švento pažado ugniakurai liepsnos!
Mums pražys paparčio laimės raktai:
Baltija — verdenė meilės nemarios.

(Iš knygos Liūdnai linguoja lelija)

1. prisimename tuos, kurie Lietuvai iš
kovojo nepriklausomybę;

2. dėkojame už laimę, kurią mes arba 
mūsų tėveliai bei seneliai patyrė gyvenda
mi laisvojoje Lietuvoje, ir

3. pasižadame nepamiršti, kad Lietuva 
dabar sovietų pavergta ir laukia laisvės.

Yra žmonių, kurie mažai domisi net šio 
šimtmečio istorija, todėl jų supratimas 
apie šių dienų įvykius atsilikęs, miglotas, 
dažnai dar ir grynai egoistiškas. Yra ir to
kių, kuriems geografija atrodo nereikalin
gas, nuobodus mokslas: jiems užtenka, kad 
žemė juos nešioja ir jie išsilaiko savo viete
lėje. Jie nemokėtų rasti didelių kraštų že
mėlapyje, ką bekalbėti apie Lietuvą?

Bet mums skautams ir skautėms praei
tis kalba, pasaulio — ypač Lietuvos — rei
kalai rūpi. Mums kova už pavergtųjų kraš
tų laisvę aktuali.

Priešas reiškiasi visame pasaulyje, jis 
klastingas ir žiaurus; jis trypia, kas žmo
gui švenčiausia, ir naikina be pasigailėjimo.

Todėl mes stengiamės visada budėti ir 
kovoti, kur ir kuo galime, kad teisingumas 
laimėtų.

Jei mes lietuviai Lietuvos neatsiminsi
me, kas ją atsimins?

Jei mes Lietuva nesirūpinsime, kas ja 
rūpinsis ?

Jei mes Lietuvos nemylėsime, kas ją my
lės?
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Skautų Aidas turi lankyti kiek
vieną skautų-čių šeimą ir skauty- 
bės rėmėjus, bičiulius ir k.

Pasaulio Skaučių Šefei
LADY BADEN ■ POWELL

1969. II. 22 sukanka 80 metų.
Neseniai įvykusioje Skautų Kon

ferencijoje Europoje lady B.-P. pa
sakė kalbą, kurioje ji pabrėžė, kad 
turėtume džiaugtis vadovų atlieka
mu darbu — vadovų, kurie sujudo 
žiūrėti ateičiai į akis, bet tuo pa
čiu tvirtai laikytis tikrų skautybės 
pagrindų ir dar labiau stengtis siek
ti jos tikslų.

Tikrai pagerbtume jos nuoširdų 
darbą nuo 1812 metų, kada ji ište
kėjo už lordo B.-P. ir padarė jo gy
venimo tikslą savo gyvenimo pras
me ir uždaviniu, jei išklausytume 
jos prašymą. Tuo tikslu duodame 
jos neseniai rašyto straipsnio iš
trauką:

... Laikas greitai bėga. Gali at
rodyti truputį anksti siųsti Jums 
Kalėdų sveikinimų ir šiltų linkė
jimų Naujiesiems Metams, bet 
tuo metu aš būsiu Afrikoje. Ti
kiuosi grįžti Mąstymo Dienai, ku
ri, kaip Jūs, tur būt, žinote, bus ir 
mano 80-asis gimtadienis!

Mane yra pasiekusios žinios, 
kad kai kurie žmonės žiūri į tai, 
kaip į labai ypatingą įvykį bet 
kieno gyvenime, nors, atvirai sa
kant, aš pati norėčiau pamiršti, 
kad pasiekiau tokį vyresnį amžių.

Kiekvienais metais mane jau
dina didelis skaičius sveikinimų, 
kuris mane pasiekia Mąstymo 
Dieną. Šiemet turiu didelį prašy
mą: jei ruošėtės man rašyti, ar 
nesutiktumėte vietoj to- nudžiu
ginti mane dovana ■—• tokia, kar
kia vertinčiau labiau už viską?

Juk Jūs žinote, kad dabar visa 
mano meilė priklauso Skautybei 
ir didžiausias mano noras yra, 

kad ji augtų ir klestėtų pagal gai
res, nustatytas mano vyro, kurio 
gimtadienis supuola su manuoju.

Mūsų Sąjūdis yra tvarkoj dėka 
pastangų kiekvieno iš Jūsų: ži
nau, kad esate labai užsiėmę ir 
dar turite daugybę planų.

Bet daugumai žmonių leidžia
ma turėti ką nors truputį ypatin
go savo gimtadieniui — kas bū
tų, jei panorėčiau dovanos, kuri 
man teiktų nepaprastos laimės?

Lady BADEN-POWELL.

Prašau vieno vilkiuko daugiau; 
vieno skauto vyčio daugiau; vie
no vadovo daugiau; vienos drau
govės daugiau; dar vieno- Gerojo 
Darbelio; dar vieno peno ar svaro 
skautybės fondui; dar vienos 
maldos, kad Skautybė augtų ir, 
pridėjus Jūsų asmeniškas pastan
gas, stiprėtų ir klestėtų 1969 me
tais.

Jei kiekvienas iš Jūsų savo 
ypatingoje srityje galėtų tai at
likti šalia to, ką jau darote, mano 
gimtadienis tikrai būtų džiaugs
mingiausia diena, ir mano laimė 
būtų tobula.

28 —
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LADY BADEN - POWELL -
jos kilmė, gyvenimas šeimoje ir viešas vaidmuo.

Olave St. Clair Soames gimė 1889. 
II. 22 d. Derbyshire, Anglijoje. Ji 
buvo Haroldo Soames ir jo žmonos 
antroji duktė. Jei būtų gimęs ber
niukas, jo vardas būtų buvęs Olaf 
pagal Norvegijos karalių, kurį p. 
Soames labai gerbė. Gimus mergai
tei, tėvas, kuris buvęs puikaus bū
do, didelės vaizduotės ir didelio ori
ginalumo žmogus, jai parinko var
dą Olave.

Mergaitė gyveno ramų gyvenimą 
savo tėvų namuose. Kaip ir kitos to 
amžiaus inteligentų anglų dukros ji 
leido dienas be ypatingų jaudinan
čių pergyvenimų: turėjo daugybę 
mėgiamų gyvulėlių, mėgo žaidimus 
ir sportą lauke ir išmoko puikiai 
groti smuiku.

Soames šeima daugybę kartų 
kraustėsi iš vienų namų į kitus, ir, 
kai ji užaugo, Olave dažnai lydėjo 
savo tėvą jo kelionėse užsienin -— 
tuo būdu pats gyvenimas jaunystėje 
paruošė Olave nesuskaitomom ke
lionėm ateity.

Vienoj savo kelionėj su tėvu 1912 
m. sausio mėn., laivu ARCADIAN 
Olave sutiko Skautų Sąjūdžio Įkū
rėją, kuris po Mafekingo įvykių bu
vo karžygiu jos akyse. Ji niekuomet 
nesitikėjo jo asmeniškai sutikti, bet 
kada tas Įvyko, susižavėjimas buvo 
abipusis.

Soames šeimos bičiulis supažindi
no juos pačią pirmąją kelionės die
ną, ir kai jie sekančią dieną susiti
kę kalbėjosi denyje, B.-P. pasakė:

■— Esu Jus matęs Londone.
Tačiau Olave tvirtino, kad to ne

galėjo būti, kadangi ji negyvenusi 
Londone.

—■ O taip, — atsakė B.-P. — ir 
Jūs turite spanielį.

Pasirodė, kad jis neapsiriko: vie
ną dieną jis tikrai buvo ėjęs užpa
kalyje jos Knightsbridge ir įsidėmė
jęs jos eiseną.

Ir laive Olave pasižymėjo kaip 
grakšti ir vikri sportininkė, kas B.- 
P. tuojau krito i akis.

B.-P. nepertraukė kelionės, kaip 
buvo numatęs, bet plaukė toliau, ir 
gale jos jis ir Olave buvo neoficia

liai susižadėję. P. Soames rūpinosi 
dėl abiejų amžiaus skirtumo — B.- 
P. buvo 30 metų vyresnis už savo 
sužadėtinę — ir paprašė jų kiek pa
laukti. Po to B.-P. dar keliavo ir 
atostogavo Norvegijoje, bet jam 
grįžus, sužieduotuvės buvo paskelb
tos rugpiūčio 12 d., ir vestuvės įvy
ko to paties mėnesio 30 d. šv. Petro 
bažnyčioje Parkstone, Dorsete.

Pirmoji jų gyvenvietė buvo Ew- 
hurste (East Sussex). Ten gimė visi 
3 vaikai: Peter 1913 m., Heather 
1915 ir Betty 1917 m. 1916 m. lady 
B.-P. tapo Didž. Britanijos Vyr. 
Skautininke, o 1918 m. Skaučių Še.- 
fe.

1919 buvo sudaryta Tarptautinė 
Taryba santykiams su kitų kraštų 
skautėmis palaikyti, o 1920 m. įvy
ko I Tarptautinė Konferencija Ang
lijoje, į kurią suvažiavo pirmosios 
delegatės iš įvairių pasaulio kraštų. 
Čia buvo nutarta rinktis į panašias 
konferencijas kas dvejus metus.

Įdomu, kad tradicinė giesmė 
Ateina naktis buvo įvesta per 1920 
konferenciją JAV skaučių iniciaty
va.

III Tarpt. Konferencija ir I Pa
saulio skaučių Stovykla įvyko Fox
lease, skaučių lavinimo centre 
Anglijoje, o IV Tarpt. Konferencija 
1926 buvo sušaukta JA Valstybėse. 
Čia buvo pasiūlyta švęsti abiejų 
Šefų gimtadieni ypatingu būdu: 
vasario 22 d. pavadinti Mąstymo 
Dieną (Thinking Day) ir apsupti 
pasaulį šiltų, draugiškų minčių 
grandine. Nesvarbu, kad skautės 
bus nepažįstamos asmeniškai, bet 
visos priklauso vienai šeimai ir 
švenčia pasaulio skautybės sąjūdžio 
Įkūrėjo ir jo žmonos gimtadienį.

1930 m. lady B.-P. tapo Pasaulio 
Skaučių Šefe.

1932 m. belgų vadovė sugalvojo, 
kad būtų gražu, jei prie linkėjimų

Nepalikime be SKAUTU AIDO 
1969 metais! Pats laikas jį užsisaky
ti ir paraginti kitus tą pati padaryti.

Metinė prenumerata tik $4.00.

Nėra abejonės, kad yra 
svajonių, kurios ateina ir 
praeina. Jos malonios ir pa
gražina kasdienybę. Bet 
yra ir tokių, iš kurių išauga 
dideli dalykai ne tik pačiam 
svajotojui, bet ir kitiems — 
net visai žmonijai.

būtų pridėta praktiška dovana. Pa
mažu nedidelės sumos pinigų ėmė 
plaukti į Pasaulio Biurą Londone. 
Tos sumos panaudojamos ten, kur 
skaučių sąjūdžiui labiausiai reikia 
pagalbos.

Lady B.-P. lankė daugybę kraštų 
su savo vyru. Teisingai sakoma, kad 
ji viena iš daugiausiai keliavusių 
moterų pasaulyje. Ji buvo nepa
prastai sveika ir ištverminga, ke
liavo visom susisiekimo priemonėm, 
lankė didelius sąskrydžius arba 
mažas grupes tolimose vietose. Ji 
visuomet kalbėjo padrąsinančiai, 
užkrečiamai linksmai ir entuziastin
gai.

Šeimoje ji buvo labai laiminga, 
bandė kuo galėdama sumažinti sa
vo vyro, kurio sveikata buvo ne per 
stipriausia, naštą, ir auklėjo vai
kus skautiškai. Visa šeima iškylau
davo, keliaudavo ir stovyklaudavo 
kartu.

Po vyro mirties 1941 m. lady B.-P. 
paliko Kenijoje (Afrikoje) iki 1942 
m. Jos trys vaikai tada buvo jau ve
dę, ir ji turėjo 9 anūkus.

Grįžusi į Angliją, lady B.-P. atida
vė Pax Hill, kur gyveno 20 metų, 
Didž. Britanijos Skautų ir Skaučių 
Sąjungai ir apsigyveno namuose, 
kuriuos jai iki gyvos galvos buvo 
paskyręs karalius Jurgis VI.

1957 metais buvo švenčiamas B.- 
P. gimimo dienos šimtasis jubilie
jus. Lady B.-P. dalyvavo dviejose 
regionalinėse pasaulinėse stovyklo
se ir vienoje jub. džiamborėje. Ji 
taip pat 1960 m. lankėsi kelių kraš
tų auksinėse sukaktyse.

Šiemet ji tikisi vasario 22 d. būti 
Anglijoje po kelių mėnesių atsilan
kymo Afrikoje.

Jos svajonė yra, kad skaučių ei
lės augtų ir stiprėtų.

— 29
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SKA VTAI 
wč7a i

SKAUTAI VYČIAI
Vyčiavim.as yra kelias į gyveni

mą. Tais žodžiais išreiškiamas trum
piausiu būdu.

Vyčiavimas yra kelias i gyveni
mą; ne kokia maišo gatvė, bet aiš
kus takas visuomet einąs aukštyn, 
dažnai sunkus, bet už tat vedąs i 
pilną asmenybę, į gerą pilietiškumą 
ir į tarnavimą visuomenei.

Skautas vytis, pasiekęs vyčiavimo 
tako galą, turi natūraliai žengti pir
myn ir jau prisiimti gyvenimo už
davinius.

Vyčiavimas yra atviro lauko ir 
tarnavimo brolija, bet pabrėžtina, 
kad skautui vyčiui tuo laikotarpiu 
tarnavimas tėra ugdymo sistemos 
dalis, kuria tikimasi pasiekti pilno 
skautybės idealo.

Imamasi ugdyti gerą žmogų — pi
lieti, kuris supranta ir vykdo savo 
pareigas Dievui ir artimui, t. y., ki
tiems žmonėms ir sau.

Skauto vyčio įsipareigojimas tar
nauti glūdi jo pareigose Dievui ir 
kitiems žmonėms. Jis reikalingas 
lavinimo abiejose srityse. Abi bū
tinos ir, gal būt, reikia pabrėžti ši 
faktą, nes šiais laikais per daug 
žmonių galvoja, kad užtenka mylėti 
savo kaimynus, ir yra linkę pamirš
ti, kad meilė Dievui turėtų užimti 
pirmąją vietą.

Skautas vytis turi taip pat parei
gų sau ir, būdamas skauto vyčio am
žiaus jaunuolis, jis įsigilina i jas, 
nes jei jis nesupranta pareigų sau ir 
jas apleidžia, jis jokiu bildu nega
lės kitų savo pareigų atlikti.

Gilintis į pareigas sau nereiškia, 
kad skautas vytis yra koks egoistas 
ar per daug užsiėmęs savimi. Tikras 
tarnavimas Dievui, tėvynei, bend
ruomenei ir artimui gali tiktai rem
tis tinkamu pasiruošimu; juk joks 
žmogus negali atsiduoti tobulam 
tarnavimo idealui, jei jis pats nėra 
dvasiniai, protiniai ar fiziniai išsi
vystęs.

Skautų vyčių ugdymo programa, 
dėl šios priežasties, skirta padėti

IR TARNAVIMAS
jaunuoliui išsivystyti dvasia, protu 
ir kūnu, bet ta programa ten dar ne
sibaigia. Ji skautą vytį įvairiausiais 
būdais ruošia tarnauti ateityje.

Brolijos Vadijos skautų vyčių skyriaus vedėjo ps. R. Povilaičio pa
statytas kryžius Rako stovyklavietėje V Tautinės Stovyklos metu.

Ps. J. Gierštiko ntr. DRAUGO klišė.

Skauto vyčio pareiga Dievui turi 
visuomet būti pirmoje vietoje. Ir 
pareiga Dievui neapsiriboja vien 
sekmadieniais; tikėjimas tik tada 
tikras, jei jis apima visą žmogaus 
gyvenimą.

Skautas vytis turėtų gilintis į pa
reigą sau. Yra rimtų priežasčių šią 
pareigą sau pastatyti pirma prieš 
pareigas kitiems žmonėms. Tai ne
reiškia, kad skautas vytis turėtų ap-

(Tęsinys 31 psl.)

30 —
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xlsiEm
SKILČIŲKiekviena skiltis turi turėti savo patalpą: ar tai erdvų būklą, jei galima; ar tai kuklesnę irštvą ar kokią jaukią landynę, jei erdvesnės patalpos nėra; ar, pagaliau, savo kampą bendrajame draugovės būkle.

Į tokią patalpą skiltis gali rinktis ir ten laikyti savo inventorių bei skilties daiktus.
SKAUTAI VYČIAI IR

TARNAVIMAS(Tęsinys iš 30 psl.) leisti pareigas kitų atžvilgiu, bet tai reiškia, kad jis turėtų išlyginti jas su savosiomis. Tarnavimas kitiems būtinas visada, nes tik nuolatos lavinantis tarnauti dabar, pasiruošia- ma efektingai tarnauti ateityje.Daug ko pridedama prie skautų vyčių tarnavimo idealo supratimo, bet neviskas vienodai svarbu.Kalbant apie pareigas sau, pirmojoje vietoje turima galvoje skauto vyčio namai ir šeima, esama ir numatoma.Gal niekas nepaneigs sk. vyčio įsipareigojimų tėvams, bet jo pareigos ten nesibaigia. Daugeliu atvejų jis gal neužilgo ves ir turės šeimą.Dažnai išryškėja šiais laikais nelemtas palinkimas mažinti šeimos gyvenimo svarbą. Skautybė palaiko tvirtą šeimos principą. Vis svarbiau pabrėžti, kad užauginti šeimą yra viena iš svarbiausiųjų tautinių ir pilietinių pareigų. Todėl ir suaugusio skauto vyčio pareigos šeimai turi užimti pirmąją vietą.Pabrėžtinas skauto vyčio Įsipareigojimas savo tarnybai, darbui, bendradarbiams, viršininkams ir p.Artimai su tuo surišta ir jo pareiga įsikurti gyvenime, turėti amatą ar profesiją, aprūpinti šeimą.
Tarnavimo idealas atsispindi ir viso sk. vyčių būrelio gyvenime.

BŪKLAITokia patalpa gali būti koks sandėliukas kieno nors kieme, ar kambarys bendrose skautų patalpose, ar kambarys kieno bute, pagaliau kampas kokiame rūsyje, gal senas autobusas, ar nebenaudojamas koks ūkio pastatas ir p.; žodžiu bet kas, kur skiltis gali rinktis, jos skautai susitikti, kai turi noro ir yra reika-Bet ir ten nėra vien “tarnavimas”. Tarnavimas reikalingas tinkamo dėmesio ir tikrų pastangų.Kiekvienas būrelis turėtų ruoštis ir vykdyti tam tikrus gerus darbus, kuriais padedama bendruomenei, kraštui ir žmonėms. Tačiau reikia neužmiršti, kad tokie dalykai tėra tik skautų vyčių ugdymo dalis ir kad neteisinga perdėti jų reikšmę ir patarnaujančius ar tarnaujančius laikyti jau kokiais didvyriais...Tarnavimo vertė nėra paviršutinė: svarbu, kad naudingas darbas noriai atliekamas kitų žmonių labui be atlyginimo ir kad už tai garbė tenka skautybei.Gerai suprastas tarnavimas ugdo tobulą asmenybę. Todėl tai yra vienas iš pasiruošimų gyvenimui. B. 

JAV Atlanto rajono skautų ir skaučių lavinimosi suvažiavimo dalyviai programos metu I. 25-26 d.d. Worcesteryje, Mass. Ps. A. Glodo ntr.

lų, ir kur gali įsirengti bei pasipuošti pagal savo skonį.Skilties būklas yra lyg medžio šerdis, į kurią viskas telkiasi: kur bendraujama, kur kuriama, kur ugdoma skautybės dvasia ir kur puoselėjama skautiškumo nuotaika.Lietuviškumo požymiai ypač turėtų būti ryškūs, tiek įsirengiant, tiek puošiantis, tiek iš viso veikiant bei užsiimant.Būklas skilties pasididžiavimas.Jame atsispindi ir skilties pasisekimo požymiai, dovanėlės, garbės gairelės, varžybų laimėjimų atžy- mėjimai ir k.Jame laikomos skautiškojo ir tautinio lavinimo priemonės bei daiktai.Taip pat žaidimų, iškylavimo bei stovyklavimo reikmenės ir t. t.Skilties būklas yra vieta, kur kiekviena atskirai skiltis gali išreikšti savo asmenybę.Buklų ar kampų rengimas ir laikymas yra gera auklėjimo priemonė, kai mokomai vyresnieji vadovai tuos dalykus panaudoja ugdymo reikalams.Gali būti tam reikalui ir specialių varžybų arba gali būti bendrųjų varžybų sąlygose duodama taškų iš buklų dalykų.

— 31
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RYTAS AUŠROS IR AUDROS GYVENIME

AUŠRA: AUDRA:
— Laimė, kad žadintuvas sudirbėjo: būčiau pra

miegojusi! Nieko nuostabaus po tokio linksmo Nau
jų Metų sutikimo.

Man išbūrė tolimą kelionę. O, kaip norėčiau 
pakeliauti, pamatyti įdomių vietų ir žmonių. Nie
kad nežinai, ką Naujieji Metai gali atnešti.

* *
Šalta, net kambary gali jausti. Na, pašalsim, o 

už poros mėnesių bus vėl kitaip.
Kaip tie miesto šiaurės daly laikosi? Tuose se

nuose pastatuose turėtų vėjas kaukti. Vargšai!

Vėjas tikrai svilina ausis. Bet nauji šilti bateliai 
praverčia: visai ne taip šalta.

Sakė, kad vėjas į vakarą nurimsiąs.
Kažin ar visi bus susirinkę prie autobuso. Reiks 

sužinoti, kaip baigėsi tos rudaplaukės reikalai — 
ji aną dieną taip rūpinosi.

:'s *
Autobusas vėluoja, net Kathryn jau atbėgo. Jos 

tėvai anksti išeina į darbą, ir ji vis stengiasi patvar
kyti namus prieš važiuodama mokyklon.

* * *
A, šiandien Harry mus veža. Tikras šposininkas: 

sninga baisiausiai, o jis trina rankas ir sako: Kaip 
gerai, šiandien nėra, dulkių!

Su visais jam sekasi, vardais vadina. Tikras 
psichologas.

Nesitikėjau, kad dar turėsiu 20 minučių prieš 
darbo pradžią: p. L. mane atvežė. Padūdavo prava
žiuodama, ir man nebereikėjo sėstis į kitą autobusą.

Visuomet norėjau su p. L. arčiau susipažinti; 
atrodė visada maloni. Pasirodo, ji dirba mūsų ligo
ninėje, kad būtų lengviau siųsti vaikus į mokslą. 
Šiuo metu duktė ir sūnus parvažiavę, tai pakvietė 
mane šeštadienį į svečius. Dar susitarsime, kada 
mane pasiims, nes sakiau, kad dar neturiu automo
bilio.

Klausė, ar mėgstu muziką. Sakiau, kad truputį 
groju gitara. Prašė būtinai pasiimti.

Pradėsiu darbą, taip daug laukiančių korido
riuj. Pažiūrėsim, ką ši diena atneš.

Rink SKAUTŲ AIDUI 1969 m. 
prenumeratas!

— Nežinau, kas sugalvoja tokius baisius žadin
tuvus — ir mirusį prikeltų! Tikrai mama galėjo man 
padovanoti žmoniškesnį.

Tuose svečiuose tik nusivarai. Daro tokias isto
rijas, lyg kviestų į kažką ypatingą — mat, Naujųjų 
Metų išvakarės! Ir dar sugalvoja tokį kvailą žaidi
mą — burti. Įpyliau lydytą vašką į šaltą vandenį, 
ir išėjo kažkoks blynas su nelygumais apačioje, o 
čia visi šaukia: Aišku, šešėlis rodo laivą — keliau
si, plauksi laivu! Sveikinam!

Kas nori keliauti? Ir taip jau man visko per 
daug.

Sakė, vėjas nurims, bet tie oro pranešėjai tikri 
durniai. Kas jais tiki?

Kaip tyčia ir mano automobilis taisomas. Turė
siu važiuoti tuo baisiu autobusu per apgriuvusią 
šiaurinę miesto dalį. Ir ko žmonės nesusitvarko?

* * *

Nu ir vėl toji moteris prie autobuso. Turėsiu 
vengti sėdėti su ja: užvakar man ėmė pasakoti 
apie savo vargus, tartum kiti jų neturėtų! Lyg turė
čiau pareigos klausytis. Taip ir yra su tais važia
vimais autobusu: įsisiurbia kas nors, pasakoja vis
ką nuo pasaulio pradžios, ir negali nusikratyti.

Žinojau, kad autobusas vėluos! Tikriausia užsi
šnekėjo vairuotojas kur nors arba užbėgo į užkan
dinę kavos.

Štai atlekia mergiška ■— ji ir užvakar vėlavo. 
Tokios sulaiko autobusus. Turėtų jas pamokyti kokį 
kartą.

Taip ir atspėjau: vairuotojas elgiasi kaip auto
buso karalius. Pavėlavo ir dar geriausiai nusitei
kęs, visus vardais vadina, kvailas pastabas daro. 
Jam nerūpi, kad skubam arba šalom. Turėčiau jam 
pasakyti, ką apie jį galvoju.

* * *

Na, dar spėjom. Dabar tik reiktų, kad kitas au
tobusas vėluotų.

Kas ten dūduoja? Mačiau tą moterį mūsų ligo
ninėje. Ne mano tipas. Geriau neprasidėsiu. Apsi
mesiu, kad nesupratau.

* * *

Koridorius toks pilnas žmonių, kad negali net 
žmoniškai persirengti. Tai bus dienelė! Tai bus lai
mingų Naujųjų Metų graži pradžia!

32 —-
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LAVINIMOSI UŽSIĖMIMAI.Uždavinius spren
džia Eglė Subatytė, Gytis Ziaugra, Arvy
das Klimavičius, Vincas Steponaitisjate- 
bi vyriausias instruktorius s. A.Saulai
tis. 85 dalyviai veikė 6 grupėmis.

Atlanto rajonas II-asjs rajono SKAUTŲ ir SKAUČIŲ 
Wore estery, j. LAVINIMOSI suvažiavimas 1969.I.25-P6
Mass.

Sesė 
Skautė 
ir 
Brolis 
Skautas 
visada
lavinas!

~Suvažiavimo organizatorė s. R. Molienė taria savo 
žodį užsiėmimus pabaigus. Tarp dalyvių stovi /k-d/ 
s. M. Subatis, s. Č. Kiliulis, MAIRONIO parko pirm, 
p. K. Adomavičius, ps. A. Bart^tė, v,s. P. Molis

Ps.
A. Glodo 

ntrs

P. Adomavičius sveikina skautus ir skau
tes už jų puikius užsiėmimus ir nuotaiką. Kita grupė: mintimis ir piešiniais išreikšti 

skautybės,uždavinius. B. Zdanytė, A. Anušaitė 
F. Kildušiutė, v, Adomkaitis, V.Kvedaraitė./Žem./ Dalyviai su vadovais, kurių tarpe 

s. M. Subatis,'v.s. A. Saulaitis, s. Č.
Kiliulis, v.s, Po Molis ir k.

10



La^y—~-A POWELL Pasaulio Skaučių Šefė
VASARIO 22 d. ~~ ————- ir Tarptautinio Skautų Komiteto Garbės Vicepirmininkė.

80 

metų

11.22 - 

skaučių 
MASTYMO 

diena

PASAULIO SKAUČIŲ ŠEFĖ su lietuvių skautų ir skapčių 
atstovais 1965 balandžio 5-4 d.d. Anglijoje.

-35
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RUMŠIŠKIŲ bažnyčia ir 
varpinė - įdomi medinė 
statyba.

raiškų keliais

TRAKŲ pilis.Gražiosios ZARASŲ apylinkės

R'

Rašytojas 
Vincas Pietaris, 
knygos ALGIMANTAS 

autorius.

Vaikų literatūros kūrėja® 
Pranas( Mašiotas.

ZAPYŠKIO bažnyčia.
Viena seniausių bažnyčių Lietuvoje."

Lietuvių rašybos kūrėjas 
kalbininkas profesorius

Jonas Jablonskis.
AUŠROS VARTAI Vilniuje.

Lietuva
LIETUVIŲ TAUTOS ŽEMĖ 

VISŲ LIETUVIŲ TĖVYNĖ 
Dabar sovietų okupuota

Lietuvos laukų vaizdas: ariniai, pievos, krūmai ir miškai.

Dr. Jonas Basanavičius!
Lietuvos atgimimo ža
dintojas.

RAUDONAS pilis Veliuonoje0

-57
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V-toji TAUTINE STOVYKLA

ŽEMAITIJOS rajono sesė kanklininkė.
/®eš. aukšt./ SUVALKIJOS rajono sesės 
choristės., s. R. Nasvytienės vadovau
jamos,
/Deš./ Clevelando broliai aklieka 10 mylių žygį TS.

s. V. Bacevičiaus ir v.si. G. Plačo ntrs.
/Deš. žem./ Broliai jurininkai džiaugiasi savo VĖTRA.
/Žem./ Ps. A. Kezys, SJ, ir s. Č. Anužis lavina brolius 

daininkus: reikia pasiruošti laužui į
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MŪSU
—“ JAUNIESIEMS

SENO ŠVYTURIO PASAKA

Švyturiams malonu, kad jie 
mato vienas kita ir ilgomis nakti
mis gali tarp savęs pasikalbėti. 
Jie kalbasi akimis.

Stovi jie ir žiūri metų metus. Jų 
žvilgsnis toli siekia, veržiasi per 
lietus ir miglą, slysta vandens 
paviršium ir vėl grįžta. Ir taip vi
są laiką — nuo prietemos iki die
nos, o kartais ir per pilką dieną.

Vienas švyturys atmerkia švie
čiančią akį, žiūri ilgai, nemirksi, 
kol užgęsta ir pasislepia nakties 
tamsumoje. Patylėjęs, jis vėl at
simerkia ir žiūri ilgai. Jo kalba ra
mi, lėta, apgalvota.

Kito švyturio kalba greita: jis — 
švyst — ir užgęsta, švyst — ir 
užgęsta.

Trečias švyturys — du kartu 
greitai, stipriai sublyksi — ir nu
tyla. Praeina kiek laiko, jis vėl 
sublyksi du kartu greitai stipriai 

■— jo kalba jūreiviška: griežta, 
aiški ir trumpa.

Švyturiai gerai supranta vienas 
kitą. Jie pasakoja nugirstus iš 
vėjo jūrų nuotykius, daug ką pri
simena iš savo gyvenimo. Tokiu 
būdu ilgos naktys netokios vie
nišos. Ir skrenda pasaka nuo švy
turio prie švyturio kaip paukštis.

Aną naktį atėjo eilė senam švy
turiui užimti savo brolius. Nors 
vėjai, rūkai, liūtys ir saulė ir bu
vo palikę savo pėdsakus jo rau
donose plytose, jo akis tebuvo 
skaisti kaip pirmą dieną.

Ir pasakojo senasis švyturys, 
kaip pro jį tamsią rudens naktį 
skrido vieversiai. Jis kalbėjo at
merkdamas ir užmerkdamas auk
sinę akį, o kiti švyturiai tik pritar
davo:

— Taip... Taip... Girdžiu!
— Pasakok, pasakok toliau!
— Šitaip buvo! Šitaip buvo!
— Užėjo baisiai tamsi naktis, 

— pradėjo savo pasaką senasis 
švyturys, — aš sukau ir sukau 
spindulius ir galvojau apie laivus 
jūroje ir apie paukščius, skren
dančius kažkur į tolį.

Kasmet praskrisdavo paukščiai 
— dienomis, ir tamsiomis rudens 
naktimis, ir pavasarį... Daug me
tų bijodavau jų skridimo tamsią 
naktį: pamatydavo paukščiai 
mano šviesą — juk aš švyturys 
ir nešviesti negaliu — ir mušda
vęs į mano stiklinę galvą. Ne 
vienas negyvai užsimušdavo. 
Daug buvo širdgėlos.

Bet paskui žmonės mano galvą 
apgaubė minkštu vielos tinklu, ir 
dabar nieko blogo neatsitinka, 
jei paukštis ir atsitrenkia, ypač 
naktim, kada nematyti nei 
žvaigždžių, nei mėnulio.

— Žinau... Žinau — atsiliepė 
greitakalbis švyturys.

— Atskrenda paukščiai ir pas 
mane, — pridūrė lėtakalbis ir vėl 
ilgesniam laikui užsimerkė pa
mąstyti.

Tada pasakotojas tęsė:
— Tamsią rudens naktį atskri

do nedideli pilki paukšteliai.

Laimutis Švalkus

PŪSK, VĖJELI

Pūsk, papūsk, vėjeli, 
nešk dainelę mano 
per marias ir girią 
ten toli, toli, 
i šalelę brangią, 
kur tėvai gyveno, 
nes tik tu, vėjeli, 
ten skrajot gali.
Pūsk, papūsk, vėjeli, 
nešk dainelę mano, 
neški mano meilę 
žemei Lietuvos.
Nors esu už marių, 
nors už okeano, 
bet esu dalelė 
tos pačios tautos.

(Iš eilėraščių rinkinio
Dienų Sūkuriuos).

Bandžiau juos suskaičiuoti, bet 
negalėjau: jų buvo tokia daugy
bė. Ir — ar girdit, broliai? — 
paukšteliai giedojo! Tamsią nak
tį jie giedojo!

Mano širdis džiaugsmingai su
plakė, ir mėginau juos šildyti sa
vo spinduliu. Štai vienas paukš
telis ir paklausė:

— Ar tu saulė?
— Ne, — atsakiau, — ne saulė, 

o švyturys.
— O mes vieversiai manėme, 

kad esi saulė... Tai gal tu saulės 
brolis?

Norėjau sakyti, kad ne, bet su
simąsčiau: aš šviesa ne iš sau
lės? Jei žmonės manyje įžiebė 
šviesą, o jie ją gavo iš saulės, 
gal aš saulės brolis?

Vieversiai vis dar giedojo savo 
giesmelę:

— Mes saulės paukščiai, že
mės grumsteliai: giedame tik 
saulei. Tu — ne saulė, bet tamsią

(Tęsinys 42 psl.)
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=S * *LIETUVA

Saulė lenda, saulė lenda
Iš po debesų, iš po debesų.
Visus noriu kelti, visus noriu kelti. 
Bet dar negaliu, bet dar negaliu.

Lietuva tėvų tėvynė, 
Rusai joje susipynė.
Elgės jie kaip raganos 
Ir pridarė daug žalos.

PAVASARIS

Drėgnas oras.
Dainuoja lietaus choras.
Upeliai teka.
Jie bėgdami šneka.
Žolelės vienos. 
Pavasario dienos.

PAUKŠČIAI DIRBA

Paukščiai skrenda į pietus. 
Deda jie kiaušinius kietus;
Sunkiai dirba tie paukšteliai, 
Varnos, gandrai ir ereliai.

Paukščiai čiulba, paukščiai čiul
ba, čir-čir-čir, čir-čir-čir.
Jau mes atsikėlėm, jau mes 

atsikėlėm.
Ieškom maisto, ieškom maisto.

Saulė kėlė, saulė kėlė
Pranuką, Pranuką.
Jis dar nori miego, jis dar nori 

miego.
Bet reikia keltis, bet reikia keltis.

Pranas lipa, Pranas lipa
Iš lovos, iš lovos.
Ima rankšluostuką, ima 

rankšluostuką,
Eina praustis, eina praustis.

SENO ŠVYTURIO pasaka 
(Tęsinys iš 41 psl.) 

naktį tavo spinduliai — kaip švie
sios rankos — moja, kviečia pas 
save. Todėl tu tikras saulės bro
lis.

Vis bandžiau aiškinti, kad aš 
tik švyturys, bet paukščiai kar
tojo:

— Tu — saulės brolis, tu — 
saulės brolis. Žmonių pastatytas, 
švieti ir žmonėms ir mums...

Jūs nežinote, mieli bičiuliai, 

kaip man buvo gera. Norėjau, 
kad kiekvieną naktį pro mane 
skristų vieversiai. —

Taip švyturiui bepasakojant 
pradėjo brėkšti. Dar švyturiai vis 
mirksėjo, dar vis siuntė savo 
spindulius į tolumas, kol visai 
išaušo ir jie užgeso — užgeso iki 
sekančios nakties, kada kitas 
švyturys ims pasakoti savo pa
saką.

(Iš knygos Dienoraštis iš 
paukščiu tako).

GĖLĖS

Daug yra norinčių Sk. Aidą gauti, bet negalinčių jo užsisakyti. Pirmiau
sia — V. Vokietijoje lietuvių būklė bloga. Pietų Amerikoje dėl valiutos 
skirtumo stačiai neįmanoma apmokėti prenumeratos. Europoje yra ir dau
giau vietų, kur laukia Sk. Aido, bet nepajėgia užsiprenumeruoti. Yra ir 
senu mūsų sąjūdžio žmonių, kurie nebeuždirba, o jiems labai rūpėtų gauti 
savo žurnalą. PADĖKIME!

Viena iš gražiausių gėlių yra 
lelija,

O pati gražiausia tai man 
pina vija.

Man gražios aguonėlės.
Man visos gražios gėlės.

Vida Stripinytė,
9 m.; Toronto.

42 —
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ŽIŪRINT PIRMYN
Laikas bėga labai greitai. Darbai 

veja darbus, įvykiai lenkia įvykius.

Po I. 15 ir po II. 16 švenčiu bei 
gražiu iškilmių, su programomis, 
ateina III. 4 — religinė Lietuvos 
Skautu Globėjo ŠV. KAZIMIERO 
diena; ši šventė dažnai susijama il
su KAZIUKO MUGĖMIS, kurioms 
pasiruošti taip pat reikia labai daug 
pastangų.

VELYKOS — IV. 6 — religinė 
šventė, lietuvių švenčiama irgi tau
tinėmis tradicijomis.

IV. 23 — Skautų Patrono ŠV. 
JURGIO diena; tai mūsų vyriško
sios skautijos riteriškumo išreiški
mas tobulais skautiniais būdais.

LIGI BALANDŽIO 15 d. norėta 
pravesti SKAUTU AIDO 1969 metu 
PRENUMERATŲ RINKIMO vajus. 
Reikia skubėti, kad nepritrūktų pir
mųjų SA numeriu. Siekiama, kad 
Sk. Aida gautu kiekviena skautiš
koji šeima ir visi lietuvių skautybės 
rėmėjai. Reikia visu ir visose vieto
vėse talkos.

Šių metų pabaigoje baigsis ir LSS 
Vadovybės renkamųjų organų 3-ju 
METU KADENCIJA. Naujiems rin
kimams pravesti ir įvairiems reika
lams svarstyti bus šaukiamas LSS 
KORESPONDENCINIS SUVAŽIA
VIMAS. Ruoštis tenka centruose ir 
visoje Sąjungoje.

Skautininkai-ės ir kiti vadovai-ės, 
dalyvausią suvažiavime, turi būti 
sumokėję NARIO MOKESTI už vi
są kadencijos laiką. Patartina nevil- 
kinant tai atlikti.

V TS AUSTRALIJOJE įvyko I. 3- 
13 d. d. Jon buvo nuvykęs LSS Va
dovybės atstovauti v. s. VI. Vij eikis.

Sk. Aido nr. 3 bus smulkiau apra
šyta ši paskutinioji papildomoji V 
Tautinė Stovykla.

Philadelphia
Philadelphijos skautai-ės, atžymė

dami Sukaktuvinių metų užbaigi
mą, suruošė tris skautiškus bei kul
tūrinius parengimus.

XI. 16 d. per lietuvišką radijo 
programą Bendruomenės Balsas 
skautai ir skautės išpildė montažą 
— Lietuva amžių bėgyje. Dainos ir 
eilėraščiai buvo palydimi kanklių 
muzika.

XI. 17 d. įvyko Sukaktuviniu me
tu užbaigimo sueiga. Skautai-ės or
ganizuotai dalyvavo šv. Mišiose, o 
po to rinkosi i salę iškilmingai su
eigai, kurios metu dvi jaun. sk. 
kand. Gintarė Gečytė ir Viktorija 
Satkūnaitė davė įžodį.

Nuoširdžiai prisidėję skautams 
savo darbu apdovanoti Skautų Rė
mėjų ženkleliu: klebonas kun. J. 
Degutis, p. A. Danta — tėvų kom. 
pirm., p. V. Grozdys — nenuilsta
mas sk. fotografas, p. H. Savickas — 
Bendruomenės Balso vedėjas. Sesė 
Aniliora Mašalaitienė apdovanota 
50-ties metų sukaktuviniu skautų 

Toronto ŠATRIJOS tunto MIRGOS dr-vės sesės A. Stukaitė, D. Barz- 
džiutė ir S. Kazilevičiūtė prie skaučių Kūčių stalo. S. Dapkaus ntr.

ženkleliu už uolų darbą sk. tėvų 
kom. ir talkininkavimą paukšty
tėms.

Vyr. sk. S. Čiurlionienės būrelio 
vadovė v. s. si. Regina Dantienė pa
kelta į vyr. si. laipsni; v. s. Aniiiora 
Mašalaitienė pakelta i paskiltinin- 
kės laipsnį.

Po oficialiosios dalies buvo rodo
mas filmas iš V-tosios T. Stovyklos. 
Dalyvavusiems T. Stovykloje tai 
buvo atnaujinimas malonių prisimi
nimų, o nebuvę gėrėjosi skaitlinga 
stovykla ir gražiais paradais. Už šią 
filmą esame dėkingi broliui Geri
mantui Penikui, kuris leido ja pa
sinaudoti.

Po sueigos tėvų komitetas visus 
pavaišino.

XI. 24 d. bendromis skautų-čių ir 
tėvų komiteto jėgomis buvo suruoš
ta dail. Vaclovo Rato, gyvenančio 
tolimoje Australijoje, grafikos dar
bų paroda. Ši paroda buvo kultūri
nis įnašas vietovėje, o kartu ir pa
rama sunkiai sergančiam dailinin
kui.

Paroda praėjo su pasisekimu.
D. S.
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KERNĄ VIEČIŲ KŪČIOS
...Šviesios žvaigždės naktį 
ir laukai tie tykūs 
Ar nesako, 
Dieve, jog Tu čia esi?!

Praėjusių metų XII. 15 d. Jaun. 
Centro salėje — kalėdinių giesmių 
garsai, baltuoja padengti stalai, 
kvepia eglišakėmis, o scenoje — ne
paprasto grožio šiaudinukais pada
binta eglutė. Šiaudinukai darbščių
jų sesių rankų darbas, ant stalų 12 
(o gal net ir daugiau) Kūčių patie
kalų, gamintų mūsų gerųjų mamy
čių; programa — pačių sesių kerna- 
viečių atliekama, kurios ir lietuviš
ką kalėdinę giesmę, ir savo tunto 
naująją dainą, ir poezijos posmą 
įpinti sugeba.

Šių metų Kūčių programa prade
dama kiek kitaip, kaip kasmet: per
nai tuo pačiu metu pradėjus, šiemet 
užbaigiami LSS sukaktuviniai me
tai. Vyr. skaučių sekstetas, vedamas 
s. V. Aleknavičienės, sudainuoja 
Suk. metų dainą. Po jos iškviečiami 
tėveliai, tunto darbų talkininkai, 
kuriems tunto dešimtmečio šventėje 
nebuvo progos prisegti rėmėjo 
ženklelį. Salėje nuskamba jiems 
garsus sesių Ačiū, ačiū, ačiū!

Kūčių programą pradeda s. Sof. 
Jelionienė, pasveikindama visus se
nu, lietuvišku pasveikinimu: “Svei
ki, sulauku šv. Kalėdų!” Gražus 
poezijos posmas, viena kita kalėdi

Tradicinės Skautų Kūčios 
New Yorke

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet darbščios New Yorko Vyr.. 
Skaučių Židinio narės jau nuo ru
dens pradėjo rūpintis skautiškų Kū
čių ruošimu. Didžiausias rūpestis te
ko vyr. sk. Irenai Garunkštienei, 
vyrausią j ai Kūčių šeimininkei.

Neatsiliko ir kitos. Kiekviena vi
rė, kepė tradicinius valgius. Ir štai 
■— XII. 15 d., sekmadienį, Viešpaties 
Atsimainymo parapijos salėje jau 
nuo pat pietų lyg pasakoje pradėjo 
tiestis baltai dengti stalai, kvapūs 
eglišakėmis ir puošnūs raudonomis 
žvakėmis.

Suvažiavusios skautės puošė lietu
viškais šiaudinukais eglutę, paga

nės nuotaikos mintis — ir visi 350 
salėje esančiųjų pasijunta lyg vie
nos šeimos nariai, susirinkę šeimos 
židinin kūčiauti.

Spragsi degančios žvakutės mažų
jų Šešupės paukštyčių rankose, žva
kių degimo ceremoniją atliekant. 
Tėv. J. Borevičiui perskaičius Kūčių 
evangeliją, bendrai sugiedama kalė
dinė giesmė. O tada — nuostabus 
mažųjų Dubysos dr-vės paukštyčių 
paruoštas Betliejaus vaizdelis, lyg 
kalėdinės kortelės iškarpa po šiau
dinukais puošta eglutė.

S. O. Siliūnienė laužia plotkelę su 
tunto kapelioną tėvą A. Keži pava
duojančiu tėvu J. Borevičium. Vie
na plotkelės dalis padedama į lėkš
tę sesei iš Lietuvos, kurios kėdė, de
ja, stovi galustalėje vieniša ir tuš
čia...

Pavalgius traukiamas iš po stal
tiesės šienas, skaitomos po kiekvie
no lėkšte padėtos patarlės. Per v. s. 
VI. Vijeiki, tuoj po švenčių išvyks
tanti Australijos skautų lankytų, 
pasiunčiam jiems garsų sveikinimo 
šūkį!

Kūčios — graži Kernavės skautiš
kos šeimos šventė, kartojama jau 
dešimtą kartą. Jos sujungia visus 
ne tik šiam vienam vakarui. Ben
dras darbas ir bendri siekimai ap
jungia šią didelę šeimą, kuri vis 
taip pat ištvermingai budi, saugoda
ma lietuviškojo židinio ugnelę.

Sesė S. J.

mintais ps. B. Kidolienės ir visos 
eilės sesių ir mamyčių. Būrys židi- 
niečių skubėjo tarp virtuvės ir bal
tų stalų, dėliodamos tradicinius Kū
čių valgius, kurių kaip ir kasmet 
buvo daug ir įvairių — lygiai kaip 
Lietuvoje Šventą Vakarą.

Nors jau nuo šeštadienio vakaro 
subiuro oras, smarkiai snigo ir pūtė 
šaltas vėjas, tačiau į parapijos salę 
plaukė būriai žmonių. Prieš susė
dant Kūčioms, vyr. sk. v. si. Audro
nė Bartienė skautininkų ratelyje 
davė skautininkės įžodį.

Visiems susėdus prie baltų, tur
tingų stalų prasidėjo šiam vakarui 
pritaikyta programa. Pritemdžius 
šviesas, tik eglutei mistiniai švie
čiant, scenoje pasirodė pačios ma
žiausios New Yorko sesės - paukš

tytės, kurios atliko kalėdinį vaizde
lį. Scenoje straksėjo linksmi kiškiu
kai, šoko grakščios snaigės ir išdy
kėliai nykštukai. Visi, Kalėdų 
žvaigždės vedini, nuskubėjo pas 
Kūdikį Karalių, nepalikdami ir pa
čių mažiausių paukštyčių, gražiai 
uniformuotų.

Salės centre prie pagrindinio sta
lo susėdo visa eilė skautininkų, ku
rių tarpe matėsi v. s. V. Čečetienė, 
New Yorko skaučių globėja, s. Ma- 
siokienė, s. Gudaitis ir kt. Šeimos 
galvos vietą užėmė s. kun. J. Pakal
niškis, New Yorko skautų-čių ka
pelionas ir LSB Dvasios Vadovas.

Tada iš salės gilumos, aidint lė
tiems “Dieve, laimink mūsų bran
gią tėvynę” garsams, pajudėjo ypa
tinga eisena. Tautiniais rūbais pasi
puošus vyr. sk. si. Eugenija Ga- 
runkštytė nešė degančią, papuoštą 
žvakę, tuo simbolizuodama Lietu
vą. Jos garbės palydovais buvo: vil
kiukai Tauras Šulaitis ir Stasys Bi
rutis, skautas psl. Gediminas Mika
lauskas ir skautė si. Yolanda Iva- 
šauskaitė. Deganti žvakė padėta pa
grindinio stalo viduryje, nuo kurios 
mažieji vilkiukai įžiebė žvakes ant 
visų stalų, apie kuriuos buvo susi
būrę skautai ir tėveliai.

Visiems sustojus, skautas Arūnas 
Jankauskas paskaitė Kūčių evange
liją, o s. kun. J. Pakalniškis Kūčių 
Maldą, ir visi pagerbė ir pasimeldė 
už visus žuvusius ir mirusius skau
tus, partizanus ir kovojusius už Lie
tuvos laisvę.

Po to visi dalinosi plotkelėmis, 
linkėdami artimiesiems viso geriau
sio ateinančiais metais, ir pradėjo 
Kūčias. Čia visi įsitikino židiniečių 
sumanumu ir darbštumu, nes valgių 
gausumas ir įvairumas sulaukė 
daug pagyrimų iš susirinkusių.

Pavalgę visi sustojo ratu ir giedo
jo kalėdines giesmes, užbaigdami 
tradicine Ateina Naktis...

Neringos tunto t-kė ps. I. Jan
kauskienė padėkojo židinietėms už 
jų triūsą ir visiems už atsilankymą.

Svečiams išsiskirsčius, pasigirdo 
TAURO tunto t-ko s. V. Kidolio ko
manda broliams sutvarkyti salę 
taip, lyg joje nieko nebūtų buvę. 
Darbštūs skautukai bematant su
tvarkė salę, ir visi išsiskirstė į na
mus.

44 —
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Važiuodami snieguotais keliais, 
ne vienas iš tėvelių prisiminė Kū
čias Lietuvoje, o jaunieji, nematę 
Lietuvos, buvo priversti susimąstyti 
apie toli esančią savo tėvų žemę, iš 
kurios atsiranda tokie gražūs papro
čiai kaip lietuviškos Kūčios. B.K.

Kernavės tunto skautės 
Čikagoje dirba ir švenčia
Praėjusių metų XI. 17 d. Kernavės 

skaučių tuntas minėji savo 10 metų 
gyvavimo sukaktį. Nors amžiumi 
tai pats jauniausias tuntas Čikagoje, 
tačiau savo veikla ir įsigytomis gra
žiomis tradicijomis neatsilieka nuo 
kitų amžiumi žymiai vyresnių tun.- 
tų.

Dešimtmetį atšvęsti susirinko pil
na Jaunimo Centro salė. Čia matė
me ir garbingų viešnių ir svečių, 
mielus tėvelius ir visuomet besi
šypsančias kernavietes, kurias su
sirinkusiems pristatė tunto adjutan
te ps. A. Tamošiūnaitė, programą 
pradėjusi pasveikindama visus, at
ėjusius pasidžiaugti kartu su mūsų 
sesėmis.

Taip su daina salėn Įžygiavo tuntą 
sudarančios draugovės: ŠEŠUPĖS 
jaun. skaučių dr-vė ■— dr-kė akad. 
vyr. sk. J. Raslavičiūtė; DUBYSOS 
jaun. skaučių dr-vė — dr-kė akad. 
vyr. sk. B. Petrauskaitė; MIRGOS 
skaučių dr-vė — dr-kė vyr. sk. V. 
Ruibytė; ŽIVILĖS skaučių dr-vė — 
dr-kė vyr. sk. V. Kašubaitė; GRA
ŽINOS dr-vė — dr-kė akad. vyr. sk. 
A. Klimienė; ŽEMYNOS skaučių 
dr-vė — dr-kė vyr. sk. D. Baraitė 
ir vyr. skaučių būrelis, vadovauja
mas s. V. Aleknavičienės.

Įnešus vėliavas ir iškėlus vimpilą, 
skautė V. Kerelytė perskaitė tunto 
įsteigimo įsakymą, po kurio savo 
šūkį garsiai ir nuotaikingai sušuko 
visas tuntas. Štai tas magiškas tun
to šūkis: Kernavietes žiūri, mato, 
klauso, girdi, vykdo, šypsosi!

Šis šūkis visada kernavietes ap
jungia ir kažkodėl kiekvieną kartą 
ištraukia iš jų plačią šypseną.

Buvo pristatytos tuntui dešimties 
metų bėgyje vadovavusios tuntinin- 
kės: v. s. H. Plaušinaitienė, s. L. Lu- 
neckienė, v. s. O. Siliūnienė, s. V. 
Aleknavičienė ir dabartinė tun-kė 
ps. I. Kerelienė. Ją šventėje negalė

jusią dalyvauti, atstovavo ir sveiki
nimo žodį tarė pavad. akad. vyr. sk. 
D. Dundzilienė.

Scenon iškviečiama s. N. Užuba- 
lienė, kuriai už gražų darbą tuntui 
ir Seserijai LELIJOS ordiną prisega 
Vyr. Skautininke M. Jonikienė, po 
to išreikšdama ir gražius savo lin
kėjimus.

Dešimtmetis —■ ilgas laikas, įvai
riais darbais pasižymėjusioje tunto 
veikloje, kurioje taip noriai ir nuo
širdžiai talkininkavo daug tėvelių. 
Juos ir nutarta šia pačia tinkamiau
sia proga papuošti naujai išleistais 
sukaktuviniais rėmėjų ženkleliais. 
Ilgoje eilėje išsirikiavusiems tėve
liams ženklelius prisegė judrioji ir 
nepailstančioj! “tunto širdis” ■— v. s. 
O. Siliūnienė ir tunt. pavaduotoja 
vyr. sk. D. Dundzilienė.

Sveikinimus, gautus iš neseniai 
Čikagą apleidusių mūsų sesių I. 
Vilkienės ir dukterų, v. s. A. Siū
laičio ir jo šeimos, Vid. Rajono va
deivos s. B. Kožicienės ir ASS var
du v. s. E. Vilko, kuris taip pat yra 
ir tunto vėliavos kūmas, perskaitė 
programą vedusi ps. A. Tamošiū
naitė.

Kaspinais papuošta dovanų dėže 
nešinos seseriškai sveikino AUŠ
ROS VARTŲ tun-kė s. D. Eidukie- 

I. 25-26 d.d. užsiėmimas: būrelis montuoja piešinį “skautybės idealai”. 
Ps. A. Glodo nuotraukoje matomi ps. A. Bartytė, V. Starinskas, R. Podols- 
kytė, G. Vidūnaitė, A. Subatis, D. Kleinaitė.

nė, o su gražiu, visų LITUANICOS 
brolių pasirašytu adresu — tun-kas 
s. J. Paronis.

Nuskamba vyr. skaučių seksteto 
dainų garsai. Mūsų gražiabalsės se
sės, paruoštos s. V. Aleknavičienės, 
tėv. A. Kezio akordeonu palydimos, 
maloniai savo dainomis visus nu
teikia.

Vėliavos pagarbiai išnešamos, o 
salėje pasigirsta visų bendrai dai
nuojamos skautiškos dainos, plau
namas aukštas, dešimčia žvakių pa
puoštas raguolis, kuriame rievėmis 
skaičiuojame tunto amžių. Vaišina
masi prie gražiai miniatiūrinėmis 
gairelėmis papuoštų stalų (sesių L. 
Luneckienės ir J. Krutulienės išra
dingumo rezultatas.)

Pabaigai sesė Halina ir p.p. A. 
Plaušinaičiai parodo daug jaunes
nių (dešimtmetį atgal pastūmus!) 
sesių veidų, kurie, tuntui pirmąsias, 
savo metines švenčiant, tokie neat
pažįstami dabar atrodo. Kai kurios 
net aikteli, netikėtai save ekrane 
pamačiusios. Ir kiek čia prijungia
ma komentarų, kiek malonių, gy
vais tapusių, prisiminimų!

Skirstomės su šypsena, palydimos 
gražių linkėjimų dar veiklesniam, 
dar našesniam antrajam tunto de
šimtmečiui. Sesė S. J.

— 45

20



KĄ REIŠKIA ŽODIS 
MUGĖ?

Šiuo metu visi kalbame ir skai
tome apie Kaziuko muges, bet ką 
iš tikrųjų reiškia žodis mugė?

Mugė yra didelis turgus, pre
kymetis, didelis jomarkas. Gali
ma būtų taip pat pasakyti, kad 
tai paroda, kurioje prekės ne vien 
parodomos, bet ir parduodamos, 
dažniausiai tiesiai iš gamintojų į 
pirkėjų rankas, be tarpininkų. 
Būna pavasario (pvz., Kaziuko 
mugė), rudens, žemdirbystės? pra
monės mugės ir pn. Ypač vidur
amžiais Europoje paplito mugės 
per dideles bažnytines šventes 
arba, kiek vėliau, tiesiog dide
liuose miestų centruose — pvz., 
Leipcigo mugė, kurioje suplauk
davo kailių pardavėjai ir pirkė
jai, Paryžiaus mugė ir t. t.

Ir Lietuvoje viduramžiais buvo 
ruošiami turgūs prie pilių, o nuo 
XVII šimtmečio jau buvo žinomos 
Kaziuko mugės — turgūs.

Iš viso per atlaidus — šv. Onos, 
šv. Roko, šv. Petro ir Povilo, šv. 
Lauryno, šv. Elenos, šv. Jurgio,

SKAUTŲ AIDO rėmėjai
Laikraščiui leisti reikia pinigų. 

Prenumeratos mokesčio neužtenka. 
Rūpestingi skaitytojai prisideda ir 
papildoma parama. Ačiū!

$3.— aukojo:
v. s. V. Barmienė, Los Angeles.

Po $2.— aukojo:
p. P. A. Stauskas, Toronto;
p. J. Audys, Cherry Hill, N. Y.;
p. A. Ulba, Toronto;
p. Jurevičius, Toronto;
p. O. Eižinienė, Toronto.

Po $1.— aukojo:
p. J. Bertulis, Chicago;
p. A. Stankevičius, Omaha;
p. A. Stankevičius, Omaha;
s. S. Naginionis, Laval, Canada;
si. A. Šilėnaitė, Erie, Pa.;
p. Gr. Adomavičiūtė, N. Dakota;
p. G. Kaufmanienė, Chicago;
p. R. Kirklys, St. Joseph, Mich.;
p. Kudirkienė, Waterbury, Conn.;

šv. Kazimiero, per 8 rugsėjo atlai
dus Šiluvoje ir kt. — būdavo ruo
šiami jomarkai prie bažnyčių ar 
šiaip aikštėse. Žmonės suvažiuo
davo1 net 3-4 dienom. (Kai kur jo
markai būdavo nukeliami į dar
bo dieną, kad nesitrukdytų patys 
atlaidai).

Vilniaus Kaziukas arba Kaziu
ko turgus - mugė vykdavo kovo 
3-5 dienom šv. Kazimierui pa
gerbti. Tai pradėta po to, kai šv. 
Kazimiero palaikai buvo perkelti

p. R. D. Petrauskaitės, Chicago;
v. s. K. Jonaitis, Chicago;
ps. Gr. Petrauskaitė, Detroit;
p. E. Juciūtė, Boston;
p. A. Dragūnas, Philadelphia;
p. D. Ješmantas, Cleveland;
p. A. Stapulionis, Boston;
p. K. Čėsna, Worcester;
p. Z. Kiaulėnas, Detroit;
p. J. Lendraitis, Boston;
v. s. kun. J. Vaišnys, S. J., Chicago;
p. R. Sapockinaitė, Toronto;
p. M. Petrulis, Toronto;
p. J. Puteris, Toronto;
s. L Kerelienė, Chicago;
v. s. kun. A. Trakis, Chicago;
p. St. Kligys, Joppa;
s. Vyt. Kasniūnas, Chicago;
p. J. Vyšniauskaitė, Vokietija;
s. E. Abelkienė, Chicago;
ps. J. Karasiejus, Toronto.

Labai ačiū!
K. Šimėnas,

Skautu Aido Administratorius. 

į katedrą 1636 m. Atlaidai su
traukdavo daug maldininkų.

Pradžioje turgus buvo pačios 
katedros aikštėje, vėliau Lukiš
kės aikštėje. Į tą turgų žmonės 
suveždavo, ką buvo per žiemą 
pagaminę. Būdelėse, palapinėse, 
ant stalų, vežimų ir šiaip aikštėje 
būdavo medžio dirbinių — veži
mų, ratų, rogių, statinių, kubilai
čių, kibirų, samčių, šaukštų, pin
tinių, rėčių — ir įvairiausių audi
nių. Taip pat atsirasdavo šioms 
mugėms būdingų kepinių — ries
tainių, meduolių, širdelių, savo 
darbo saldainių bei įvairių ran
komis ir fabrikuose pagamintų 
žaislų.

Prie šv. Jokūbo1 bažnyčios buvo 
parduodamos vaistažolės — ra
munėlės, čiobreliai, liepų žiedai 
— įvairios šaknys ir šiaip gery
bės. Buvo iš viso gera proga par
duoti, ką ūkininkai buvo pagami
nę.

Tai prisimindami musų skautų 
ir skaučių tuntai ir jų bičiuliai 
pradėjo ruošti savo Kaziuko mu
ges, stebindami lankytojus savo 
išradingumu, nagingumu, links
mumu bei sugebėjimu labai ska
niai pavaišinti. Tai didelis sma
gus įvykis po ilgos žiemos ir 
gražus būdas savo rankų dar
bais uždirbti tuntų skautiškie
siems reikalams.
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PUNŠAI

Kas būtų, jei kada nors vietoje visur pristatytų li
monado buteliukų su šiaudeliais paruoštame skanaus 
punšo?

Kas yra punšas? Tai gėrimas, padarytas iš įvairių 
sunkų, vaisių ir gazuoto vandens. Punšas tinka visur, 
ne tik visai jaunųjų šventėse namuose. Savotiškai Įdo
mu išrasti savo receptų, išbandyti įvairius prieskonius, 
Įvairią sudėtį. Klaidinga galvoti, kad kompanijoje tik 
tada linksma, kada yra svaigiųjų gėrimų •— bent alaus 
—■ svečiams — nekalbant apie tai, kad šiais laikais šei
mininkai ypatingai atsakingi už tai, kad jų svečiai svei
ki grįžtų i savo namus.

Muzika, dainos, žaidimai, šokiai, iš anksto sugalvota 
programėlė, gražiai papuoštos patalpos ir nuoširdžiai 
smagi nuotaika, ypač šeimininkų, gali puikiai atstoti 
dirbtinus būdus vadinamai gerai nuotaikai sukelti.

Punšų yra labai įvairių ir labai skanių. Jie supilami 
į specialiai punšams skirtus gražius bliūdus (galima ir 
dideli virtuvės puodą, gražiai dekoruoti) arba į ąsočius 
ir pilstomi (gal samčiais) į puodukus arba stiklines. 
Kad svečiai atskirtų savo geriamus indukus, galima 
ant jų — t. y., ant stiklinių arba puodukų, ne ant sve
čių! — užlipinti Įvairius ženkliukus. Kai kas mėgsta ir 
specialiai papuoštus gerti šiaudelius stiklinėms atskirti.

Štai keli receptai punšams daryti:
Limonadas (4 žmonėm)
Y2 puoduko cukraus, y2 puod. karšto vandens;
2-3 citrinų sunka, l/2 citrinos plonos skiltelės,
4 puodukai (kvorta) šalto vandens,
12 ledo gabalėlių.

Cukrų ištirpyti karštam vandeny, pridėti kita, smarkiai 
patabaluoti mediniu šaukštu ir įpilti Į aukštas stiklines. 
Šiaudelius papuošti citrinos skiltelėm.

Norint nudažyti limonadą., galima įlašinti truputi 
valgiams dažyti dažu.

Medaus punšas (4 žm.)
14 puod. medaus, y2 puod. apelsinų sunkos,
1 citrinos sunka; sumaišyti ir pridėti 6 unciju kon

densuoto pieno skardinėlę, 12 uncijų skardinę abrikosų 
nektaro.

Išplakti viską, kol pasidarys putos. Šaldytuve atvė
sinti. Paplakti prieš pilstant.

Braškių punšas (32 žm. — maždaug galionas)
3 skardinėlės po 6 uncijas šaldyto, koncentruoto li

monado, atskiesti, kaip nurodyta; įmaišyti 1 dešimties 
unciju šaldytu braškiu, dėžutę, atšildyta.;

SKAUTU AIDO prenumerata:
garbės leidėjo —
garbės met. pren. —
paprastoji metinė —

$25.00
$10.00
$ 4.00

Kas svarbu skautui?
Įsivaizduokime, kad mūsų draugovė gali už pinigus 

nusipirkti naują skautą. Čia surašyti dalykai apie ši 
skautą. Už kiekvieną skauto ypatybę ar pomėgį galima 
mokėti $5, $10, $25, $50 arba $100. Prašom pažymėti, 
kiek mokėtum už kiekvieną ypatybę, kad gautumėme 
ko geresnį skautą. Jeigu kas labai svarbu, mokėk $100, 
jeigu netaip svarbu — $50, jeigu beveik nesvarbu — 
$5 ir t. t. 
$..........

1. Jis nori išmokti apie gyvenimą gamtoje ir 
stovyklavimą.

2. Nori susidraugauti.
3. Su kitais kartu linksmintis.
4. Patinka įsigyti daugiau specialybių ir ženk

lų bei patyrimo laipsnių.
5. Nori pažinti vadovus.
6. Tikisi išmokti, ką skautai daro.
7. Norėtų kitus pamokyti, ką būdamas skautu 

išmoksta.
8. Patinka dalyvauti varžybose ir žaidimuose.
9. Nori išmokti sugyventi su visokiais berniu

kais draugovėje.
10. Patiktų dalyvauti išvykose į įdomias vietas.
11. Prisideda prie įvairių gerųjų darbelių.
12. Padėtų vadovauti draugovėje.
13. Nori dėvėti skauto uniformą.
14. Mano, kad dalyvaudamas skautuose gali bū

ti geresnis lietuvis.
Kiek iš viso sumokėjai už naują skautą? $.......................
Ką galėtumėme daryti, kad mūsų draugovė būtų įdo
mesnė ir geresnė?

prieš pilstant pridėti 1 kvortą vėsinto ginger ale, 1 
mažą padėklą ledo gabalėlių.

Labai gaivina punšas iš spanguolių sunkos, apelsinų 
sunkos arba vynuogių sunkos. Išbandyk šį receptą:

2 kvortos ginger ale, nedidelis butelis spanguolių 
sunkos, 1 kvorta vynuogių (arba apelsinų) sulčių. Apel
sinų skiltelės, plūduriuojančios gėrime.

Yra daugybė receptų virimo ir vaišėms ruošti kny
gose. Be to žmonės turi savo mėgiamus nealkoholinių 
gėrimų mišinius, nes labai įdomu bandyti ką nors nau
ja. Gėrimai puošiami vyšniom, ledais, mėtų lapeliais ir 
panašiai.

Žmonėms sušilti tinka šis punšas (4 žm.):
1 kvorta obuolių sunkos, ¥4 puod. rudo cukraus (su

spausto); 5 gvaizdikėliai (prieskoniui), 1 cinamonų laz
delė. Viskas šildoma 15-20 min. 2-jų kvortų puode ant 
nedidelės ugnies. .

Prieš pilstant prieskoniai išimami.
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Uždaviniai:
6. Kokiu būdu Amerikos skautai 

gveikinasi kairiąja ranka?
7. Kodėl sakoma, kad skautavi- 

mas padeda mūsų sveikatai?
8. Kas iškylaujant svarbu atsimin

ti?

Atsakymai:
6. Jie ištiesia kairę, suglaudžia 

vidurinius tris pirštus, išskečia 
nykštį ir smilių ir taip susikabina 
rankom.

7. Skautas stengiasi būti ir likti 
sveikas. Jis lavinasi, kad nebūtų 
kreivas, ištižęs, apsiblausęs, išlepęs. 
Jam rūpi, kad jo širdis ir plaučiai 
būtų sveiki. Todėl jis sportuoja, 
žaidžia, eina pėsčias, iškylauja, sto
vyklauja, plaukia, irklauja. Jis rū
pinasi savo dantim, klauso gydytojų 
nurodymų. Jei atsiranda trūkumų, 
jis stengiasi juos pašalinti; jei to 
negalima padaryti, jis taip pat nar
siai laikosi, daro ką gali ir pagal
voja apie tuos, kuriems dar daug 
sunkiau, pvz., negalinčius matyti, 
girdėti, vaikščioti ar dirbti rankom.

Skautas miega apie 8-10 valandų 
ir įsileidžia gryno oro pro langą. 
Jis vartoja daug muilo ir rūpestin
gai prižiūri kojas, ypač' iškylauda
mas.

ūkautas sveikai valgo: geria kas
dien pieno ir sulčių, valgo vaisių, 
mėsos arba žuvies, žalių daržovių, 
sviesto, duonos ir dribsnių. Valgy
damas ir gerdamas jis neskuba, nes 
tai nesveika.

Jis išmoksta saugotis nelaimingų 
atsitikimų.

8. Iškylauti labai smagu, jei skau
tai laikosi kelių paprastų taisyklių:

a) Nežygiuoja per greit ilgesnėj 
iškyloj. Kai niekas nebesikalba ir 
nebejuokauja, nedainuoja, tempas 
per greitas, ir reikia jį sulėtinti.

b) Nepersivalgo, nes darosi sun
kus, aptingsta ir vis nori ilsėtis.

c) Jis kojas stato beveik tiesiai. 
Lygioj vietoj jis pirma stojasi ant 
kulnies ir po to nuleidžia pirštus. 
Svarbu kuo mažiausiai išvarginti 
kojas. Pirštų nagai lygiai nukerpa
mi; švarios kojinaitės nei per dide
lės, nei per mažos; batai storais pa
dais ir patogūs, visuomet iš anksto

PASIKALBĖJIMAS APIE PAS1
15. Botanika

Botanika — mokslas apie augalus. 
Tai labai plati šaka, skaldytina į ke
lias dalis. Čia šią medžiagą mėgin
sime sutalpinti į šešias dalis: a. me
džiai, b. gėlės ir žolės, c. vaisiai ir 
uogos, d. javai ir sėklos, e. daržo
vės ir f. grybai.

Šiam kartui paimsime tik me
džius. Medžiai pašto ženkluose vaiz
duojami seniai, paskiri medžiai ir 
ištisi miškai. Lapuočiai ir spyg
liuočiai, šaltųjų kraštų ir tropikinių 
šalių medžiai, jų dalys, šakos ar tik 
žiedai bei sėklos. Pagaliau, statybi
nė miško medžiaga, jos apdirbimas 
ir medžio dirbiniai. Miškų kirtimas 
ir skynymų atželdinimas.

Vieni kraštai miškus ar tik paski
rus medžius savo pašto ženkluose 
rodo vien tam, kad parodytų, kas jų 
krašte auga, kiti rodo medžius, ku
rie gali būti eksportuojami į užsie
nius, kur reikalinga statybinė me
džiaga. Sakysime, Jungtinės Ameri
kos Valstybės 1932 metais išleido 2 
centų pašto ženklą, kur parodyti 
berniukas ir mergaitė, sodiną me
deli. 1934 m. išleido tautinių parkų 
seriją, kurios 3 centų ženkle paro
dytas Rainier kalnas ir Veidrodžio 
ežeras, apaugę gražiais spygliuočių 
miškais, esą Washingtono valstijoje. 
Tos pat serijos 10 centų ženkle ma
tyti Didieji Rūkstantieji kalnai, kur 
auga gražios pušys. 1958 m. “Miškų 
Apsaugos” tema išleido 4 centų 
ženklą, kur parodytos puikios pu
šys. Libanas 1925 metais (ir vėliau) 

kiek padėvėti. Jei atsiranda jautrių 
vietų arba pūslių kur nors kojose, 
uždedama plona merle ir prilipina
ma.

d) Svarbu taip pat tinkami dra
bužiai, pritaikyti trumpai arba il
gesnei iškylai; patogi kuprinė.

e) Degtukai apsaugomi nuo drėg
mės, padažius galvutes į parafiną 
arba nagams laką; imamos pirmo
sios pagalbos priemonės, žemėlapiai, 
žibintai; tablečių vandeniui dezin
fekuoti.

f) Reikia žinoti, kaip žygiuojama 
plentu, kas daroma paklydus.

Čia suminėti svarbiausi dalykai.

ALp(LKA)3083
1969, Nr.2

Nr. 50......................................... Kokoso
palmės (Jamaica, 1938 m.) 

tarp kitko rodo savo pagarsėjusį Li
bano kedrą.

Tautinė Kinija (Formoza) 1960 m. 
išleido trijulę pašto ženklų, kuriuo
se vaizduojamas jų krašto miškas. 
Jei visus tris pašto ženklus kartu 
užklijuosi — bus ištisas miško vaiz
das, jei tik po vieną — miško dalis. 
Čekoslovakija keliais atvejais rodė 
liepos medį ar jos lapus.

Pagaliau, Lietuva, Latvija ir Es
tija turi pašto ženklų, kuriuose ma
tomi medžiai (Lietuva, aukuras ir 
ąžuolas, 1920 m., Latvija, ąžuolas, 
1919 m., Estija, ąžuolo lapai įvai
riuose herbuose).

Ant. Bernotas

Gerb. Skaitytojams:

Skautų Aido per metus išeina 10 
numerių. Metinė prenumerata skai
toma už pilnus metus, nuo sausio 1 
ligi gruodžio 31 d., — už visus tų 
metų 10 numerių.

Administracija, nenorėdama su- 
trugdyti laikraštį gauti metų pra
džioje, kelius pirmuosius Skautų 
Aido numerius siuntinėja visiems 
1968 metų gavėjams. Ir visus labai 
prašo savo prenumeratas galimai 
greičiau atnaujinti.

Išleistas specialus 
Matoniui atminti Sk 
siuntinėjamas kaip 
1968 m. Sk. Aido.

a. a. v. s. A. 
Aido numeris 
priedas prie

Sk. Aidas laukia prenumeratorių! 
Prašome talkos ir iš anksto dėkoja
me už ją.

K. Šimėnas, Administratorius.
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