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BENDROMIS JĖGOMIS
Lankant mūsų vienetų jau ilga

mete tradicija tapusias Kaziuko 
muges, akį patraukia nepaprastai 
gausūs rankdarbiai ir lietuvių liau
dies .meno pavyzdžiai. Tačiau vos 
mugėms praėjus, tie turtai išsi- 
skirsto pb privačius namus, nepa
likdami pavyzdžių, sugestijų ar 
idėjų ateinančių mugių ruošėjams 
bei talkininkams. Todėl ir kilo 
mintis paruošti specialų leidinėlį, 
kuriame būtų sukaupti mugėms 
naudotini liaudies meno, tautinių 
raštų, drožinių ir t.t. pavyzdžiai, 
aprašymai, gaminimo būdai ; bei 
priemonės ir pan.

Skautų Aido darbuotojams tal
kinant techniniu leidinėlio paruoši
mu, mugės darbų papildymu bei 
išleidimu, siunčiame jums, mielos 

sesės-broliai, šį Kaziuko mugių lei
dinėlį. Jį, kaip specialų numerį, 
gauna visi 1973 m. Skautų Aido 
prenumeratoriai.

Seserijos Vadijai ėmus iniciaty
vos, ir Brolijos Vadija išreiškė su
sidomėjimą, sutikdama leidinį fi
nansiniai paremti. New Yorko vyr. 
skaučių židinys Vilija, suprasda
mas tokio leidinio reikalingumą ir 
norėdamas Seserijai padėti, su
ruošė gintaro dirbinių parodą bei 
išpardavimą. Visą pelną - 250 dol. - 
sesės paskyrė šiam tikslui. Nuošir
di skautiška padėka Vilijos sesėms.

Ramutė česnavičienė 
Seserijos Taut. Lavinimo 

Skyriaus Vedėja 
(1970-1973 kadenc.)

SVEIKINU SESIŲ 
PASTANGAS

Straipsnelį apie Kaziuko muges 
parašyti paprašė LSS Skaučių Se
serijos Vadijos Tautinio Lavinimo 
Skyrius. Noriu savo ir kitų brolių 
vardu nuoširdžiai palinkėti visoke
riopos sėkmės šiam gražiam Sese
rijos leidinėliui.

Lietuvė moteris, sesuo, motina 
ir žmona per ilgus amžius buvo 
šventos namų židinio ugnelės 
kurstytoja ir saugotoja. Tegul 
Dievas laimina mūsų brangių Sesių 
pastangas šiuo leidinėliu ir kitais 
būdais kūrenti Tėvynės meilės 
liepsną. Ir tegul šitie puslapiai su
stiprina mūsų ryšį su Gedimino ir 
šventojo Kazimiero miestu!

Poeto K. Bradūno žodžiais ta
riant -
Ir mane, ir tave, ir visus,
Kai rytų krašto vėjas papūs, 
Vis budina, kelia varpai.
Ir mes tikim, mus, Dieve.,, ssėdi 
Ir trijų milijonų širdy 
Skamba Vilniaus varpai.

s. fil. V. Mantautas 
LSB Tautinio Auklėjimo 

Skyriaus Vedėjas
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KAZIUKO MUGĖ 
PRAEITYJE IR DABAR

s.fil. Vaidievutis A. Mantautas

Prof. dr. Pr. Skardžiaus, St. 
Barzduko ir J. M. Laurinaičio LIE
TUVIŲ KALBOS VADOVE ties 
žodžiu “mugė" parašyta “preky
metis”, o ties žodžiu “turgus" - 
“mugė, prekymetis”. Nors šie žo
džiai aiškūs, jų reikšmė Lietuvoje 
augusiai kartai bus kita, negu jau 
čia Amerikoje gyvenimą išvydu- 
siems broliams ir sesėms.

Man pačiam lietuviškoji mugė 
arba turgus paliko turtingus ir ne
išdildomus prisiminimus. Niekad 
neužmiršiu, kaip dėdės, tetos ir 
dėdienės ruošėsi vykti turgun 
Žąslių miestelin (Trakų apskrity
je), paties turgaus įvairumo, spal
vingumo, triukšmo. Ten buvo ir 
žmonių minia, ir cukriniai avinėliai, 
ir riestainiai, ir įvairių spalvų sal
dainiai, vaikams žaisliukai, šven
tųjų paveikslai, gyvuliai, grūdai,
daržovės...

Lietuvos gyvenimo be turgaus 
anais laikais ten buvusiam ir įsi
vaizduoti vargiai bebūtų galima. 
Turgus rado vietą ne tik lietuvio 
ekonominiam ir socialiniam, bet ir 
kultūriniam gyvenime, atsispindė
damas mūsų liaudies dainose, pa
sakose ir posakiuose. Kaip šiandien 
kraunamas automobilis, studijuo
jami žemėlapiai ir ruošiamasi vykti 
į kitam mieste vykstančias sporto 
rungtynes, taip anuomet kaimo 
dėdė blizgindavo čebatus, išdidžiai 
sukdavo ūsus ir ruošdavosi “į tur
gelį jomarkėlį magaryčių gert..."

Tačiau jokia Lietuvos mugė savo 
spalvingumu, dalyvių gausumu bei 
savo “šlovingumu” ir tradicija ne
prilygo garsiąjai Kaziuko mugei 
Vilniuje, mūsų (Didžiųjų Kuni
gaikščių sostinėje,' Gedimino mies
te.

300 METŲ TRADICIJA

Dipl. agronome v.s. Elena Karo- 
saitė-Gimbutienė, Kaziuko mugių 
pradininkė išeivijoje, taip rašo apie 
tikrąsias Vilniaus Kaziuko muges:

“Per šv. Kazimierą, tiksliau kovo 
3-5 dienomis, kasmet Vilniuje vyk
davo didžiulis trijų dienų turgus, 
vilniečių vadinamas Kaziuko tur
gum arba, trumpai, Kaziuku. To 
papročio pradžios reikėtų ieškoti 
17-tame šimtmetyje. 1636 metais 
šv. Kazimiero palaikai buvo per
kelti į jo vardo koplyčią Vilniaus 
Katedroje ir netrukus po to įvesti, 
šv. Kazimiero atlaidai, kurie su
traukdavo daug maldininkų. Ta 
proga Katedros aikštėje atsirado 
prekiautojų. Su laiku įsigalėjo 
paprotys rengti per atlaidus di
desnį turgų. Vėliau turgus buvo 
perkeltas į Lukiškių aikštę prie šv.

Kaziuko mugės širdys. Vilniuje.

J T. ; ~ iN. . '
M M. . ~>O
B. IOT A i

Kalnai riestainių Kaziuko mugė
je Vilniuje.

Jokūbo bažnyčios. Tikslesnių žinių 
apie Kaziuko mugę turim tik pra
dedant 18-tu šimtmečiu. Tuomet 
tas turgus išaugo į didelę regiona
linę trijų dienų mugę, kur ūkinin
kai suvažiuodavo iš tolimiausių 
vietovių. Ir ko tik ten negaudavai! 
Viename aikštės gale, arčiau Žvė
ryno tilto, rikiavosi vežimai su 
stambiais medžio dirbiniais - rogu
tės, vežimaičiai, ratai; toliau -
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Statinės ir gandrai Kaziuko mu
gėje Vilniuje.

grėbliai, dalgiakočiai, kirvių kotai. 
Kitur vėl statinės, geldos, kubilai
čiai, kibirui. Ant atskirų vežimų 
sukrauti verpiamieji rateliai, 
staklės. Kaimo staliai siūlo kraičiui 
skrynias, lovas, suolelius. O kiek 
krepšių, rėčių, šaukštų ir kitų 
namų apyvokos medžio išdirbinių! 
Kitame aikštės gale - audiniai, su
verptos vilnos, rankom megztos 
kojinės, juostos, pirštinės. Arčiau 
bažnyčios susimetusios moterėlės 
parduoda vaistažoles, džiovintų 
grybų, daržovių bei gėlių sėklas, 
įvairias kruopas... Per vidurį aikš
tės - dešros, rūkyti lašiniai ir eilės 
stalų bei būdelių su reistainiais, 
“Kaziuko” širdelėmis, įmantriau
siai išdabintomis, į specialias dėžu
tes įpakuotos. Šalia jų dideli pra
monės išdirbinių ir spaudos kios
kai, užkandinės, karuselės ir kito
kie balaganai. O visur, kiekvienoje 
kertelėje - verbos, viena už kitą 
gražesnės, kiekviena kitokiu raštu 
išpinta. Kiekviena vilnietė turėjo 
jų įsigyti. O kiek jų išpirkdavo kai
miečiai, kiek Lenkijon išveždavo! 
Kaziuko mugės proga susitikdavo 
toli vienas nuo kito gyveną šeimos 
norioj; buvo rengiami įvairūs kul
tūriniai subuvimai, vaidinimai; 
moksleiviai bei universiteto stu
dentai pastaruoju laiku; ruošdavo 

tautosakos motyvais vaikštynes, 
maskaradus. Nebūtum vertas šau
naus bernelio vardo, jei nenupirk- 
tum savo mergelei marcipano šir
delės, neužkabintum jai ant kaklo 
reistainėlių virtinės. Smagu buvo 
Kaziuko mugėje!"

Tradicijos atsiranda ir įsigali 
tautose įvairiausiais būdais. Ka
ziuko mugei atsirasti ir išaugti 
Vilniuje padėjo laimingai susipynę 
trys elementai: ekonomiškai-socia- 
linis, religinis ir tautinis. Vilnius 
buvo ir yra didžiausias Lietuvos 
miestas, ekonominio-socialinio gy
venimo centras. Tokie centrai vi
suomet traukia į save žmones ir iš 
labai tolimų vietovių. Toliau, lietu
vių tauta amžių bėgyje išlaikė gilų 
tikėjimą į Dievą ir ištikimybę jos 
priimtajai krikščioniškosios religi
jos, formai.

Tikinčiojo lietuvio širdyje jau
nas, skaistus Lietuvos karalaitis 
Šventasis Kazimieras užėmė ypa
tingą vietą. Šv. Kazimieras buvo 
giliai gerbiamas ir kunigaikščių 
rūmuose, ir bajorų dvaruose, ir 
Vilniaus universiteto salėse, ir 
kaimo trobelėse. Šventojo Kazi
miero karstąs buvo Vilniuje. Tad 
nenuostabu, kad per šventojo at
laidus Vilniun suplaukdavo minios 
maldininkų. Pagaliau, Vilnius yra 
nepaprastas miestas ir tautiniu at
žvilgiu. Visur į lietuvį Vilniuje kal
ba jo tautos ir valstybės istorija. 
Senos gatvės, seni pastatai, baž
nyčių bokštai (seniau dar ir Di
džiojo Kunigaikščio pilis ir rūmai), 
herbai, paminklai... Atrodo, kad 
štai, iš už kampo staiga išjos šar- 
vuMas riteris, nuo pilies bokšto 
suskurdės trimitai... Toks religinių 
ir tautinių elementų mišinys - fonas 
pavertė ekonominį-socialinį dalyką 
- turgų garsiąja Kaziuko muge. Ir 
toji mugė taip suaugo su Vilniumi 
bei su lietuvių tauta, tapo tokia 
gražia, garbinga ir didele tradicija, 
jog Vilniaus ir Kaziuko mugės ne
bebuvo galima išskirti.

Mano karta, gimusi ir augusi ne
priklausomoje Lietuvoje, apie Vil
nių ir Kaziuko mugę girdėjo iš 
vyresniųjų. Vilnius mums buvo 
lenkų pavergtoji sostinė, nuosta
bus, didelis Gedimino miestas, su 
Aušros Vartais, Šv. Kazimiero 

karstu - ir Kaziuko mugėmis. Kai 
Vilnius grįžo Lietuvai, pasipylė 
kelionės ir ekskursijos į ten. Ir į 
Kauną, į Šiaulius, į Panevėžį, į 
įvairiausias Lietuvos vietas atke
liavo daug Vilniaus suvenyrų. At
keliavo ir Kaziuko gražiosios 
verbos...

SESERIJA A TKURIA KAZIUKĄ

Išeivijoje Kaziuko muges ruošti 
ir vykdyti pradėjo Skaučių Seseri
ja. Pirmoji pradininkė Seserijos 
tarpe buvo aukščiau minėta v.s. 
Elena Gimbutienė ir jai talkinusios 
dvi Bostono Baltijos tunto vado
vės: v.s. Valė Barmienė ir s. Aldo
na Labuckaitė. Šios sesės sugal
vojo ir įspūdingai įvykdė Kaziuko 
mugę Bostone 1957 metais. Po to 
1958 metais sesės suruošė Kaziuko 
mugę Clevelande. Pirmoji visų 
Chicagos tuntų mugė įvyko Jauni
mo Centre 1959 metais. Greitai 
mugės buvo pradėtos ir kitose vie
tovėse, ir dabar jos populiarios 
visur, kur tik yra lietuvių skautų 
bei jų rėmėjų.

J.v.s. Br. Juodelis 1970 m. 
SKAUTŲ AIDE rašytame 
straipsnyje tiksliai apibūdino da
bartines Kaziuko muges ir jų 
reikšmę išeivijos skautijai. Jo pa
grindines mintis pakartoju.

1. Religiniu požiūriu Kaziuko 
mugė yra susijusi su lietuvių skau-

Mugės loterija Worcester™ 
Neringos tunte.
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tų globėjo šv. Kazimiero diena - 
kovo lt-qja. Laikomos pamaldos 
skautų globėjo garbei, šventojo 
Kazimiero prisiminimas suteikia 
kapelionams progą pabrėžti šio 
įvykio religinį aspektą.

2. Tautiniu požiūriu Kaziuko 
mugė yra ryšys su Vilniumi, ryšys 
su Lietuva. Mugė mus perkelia į 
sostinę, atskleidžia Lietuvos isto
rijos lapus labai konkrečiomis for
momis. Mugės tradicijos, jos gami
nių imitavimas, to viso vaizdo lie
tuviškos spalvos, nuotaika ir dva
sia ilgai lieka skautiško jaunimo 
atmintyje, atnaujina dvasinį ryšį 
su Vilniumi ir Lietuva lietuviškajai 
išeivijos visuomenei.

3. Kaziuko mugė verčia pasukti 
galvą, kad dirbtų rankos, skatina 
skautišką išradingumą ir nagingu

mą. Mugė yra patyrimo pamoka.
j. Mugė konkrečiai suartina 

skautus su lietuvių visuomene ir 
kitų tautų skautais.

5. Finansinė mugių reikšmė 
skautų vienetams yra didelė. Pa
skutiniame dešimtmetyje eilė 
svarbių skautiškų išlaidų (pvz., 
stovyklaviečių statymas, invento
riaus pirkimas) buvo daugumoje 
finansuojamos iš Kaziuko mugės 
pajamų. Tuo palengvinama tėvams 
ir rėmėjams, ugdomas savarankiš
kumas, skautai nuo mažens prati
nami būti nepriklausomi nuo kitų.

Skautininko mintis norisi paryš
kinti dar keliais dalykais. Lietuvos 
Himno autorius Dr. Vincas Kudir
ka mūsų tėvus ir senelius kartą 
perspėjo neišsižadėti aukšto idealo 
“dėl trupinio aukso, gardaus valgio

Seserijos VS Lilė Milukienė gė
risi Clevelando paukštyčių darbe
liais.

šaukšto ”. Dabar tų aukso trupinių, 
gardaus valgio šaukštų vis daugė
ja. Iš miestų išsikeliam į priemies
čius, perkam vis brangesnius na
mus ir automobilius, puošiamos vis 
iškilmingesniais akademiniais ir 
tarnybiniais titulais, didiname 
draugų skaičių užsieniečių tarpe. 
Amerikos, Kanados, kitų kraštų 
gyvenimas mums darosi vis kon
kretesnis, Lietuvos gyvenimas vis 
tolimesnis. Todėl ryšys su Vilnium, 
su šventuoju Kazimieru, su Lie
tuva ir lietuviškomis tradicijomis 
mums šiandien dar daugiau reika
lingas, negu praeityje. Per Kaziu
ko muges nevienas mūsų vėl iš
girsta Vilniaus varpų skambėjimą.

Naujoji mūsų išeivijos karta 
Lietuvos neprisimena. Jų prisimi
nimai prasideda užjūryje. Teisin
giau, Lietuva jiems užjūris. Mūsų 
mažieji, tiesa, kalba apie Lietuvą, 
daugelis gerai arba neblogai kalba 
lietuviškai, jie dalyvauja lietuviš
kose šventėse, gražiai dalyvauja 
Kaziuko mugėse. Bet pagrindinis 
jų ryšys su Lietuva esame mes - jų 
tėvai, giminės, auklėtojai ir vado
vai. Kol dar gyva, stipri ir veikli ši 
vyresnioji karta (prisipažinkime - 
esame jau VYRESNIOJI karta!), 
tol turime stengtis savo jaunimui 
įdiegti, perduoti kaip galima dau
giau meilės Lietuvai.

TAPKIME LIETUVOS 
AMBASADORIAIS

Šių pastangų įgyvendinime Ka
ziuko mugės ir ateityje gali atlikti 
nemažą vaidmenį. Bet tas vaidmuo 
galėtų būti dar didesnis, jei muges 
suošdami ir pravesdami, energin
giau pabandytumėm padaryti 
mugėje dalyvaujančius skautus ir 
skautes Lietuvos ir lietuviškosios 
kultūros ambasadoriais.

Chicagos Lituanica jau 1 ".ikia 
pirkėjų.
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Kvieslys į Toronto skautų mugę.

Amerikoje (jei neklystu, ir Ka
nadoje) šiuo metu vis didėja susi
domėjimas vadinamų tautinių ma
žumų arba etniškųjų grupių kultū
ra, tautiniais savitumais, jų įnašu 
Amerikos gyvenime. Susidomėji
mas ypač stipriai jaučiamas akade
miniame gyvenime. Kolegijoje be
dėsiant, dar niekad neteko susi
laukti tiek dėmesio lietuviškiems 
dalykams ir klausimams, kaip 
dabar. Ir profesoriai ir studentai 
pastebi lietuviškus kaklaraiščius, 
lietuviškus ženkliukus švarko at
lape, klausinėja, ką jie reiškia. Visa 
eilė profesorių ir studentų tuojau 
pastebėjo Liet. Enciklopedijos 
anglų kalba atsiradimą kolegijos 
bibliotekoje. Net keli iškirpo žinu
tes apie Vasario 16-qją iš įvairių 
laikraščių ir man atnešė. Mano 
tarpe yra jaunuolių (ir vyresnio 
amžiaus žmonių), kurie lietuviškai 
visai nemoka kalbėti, bet save 
laiko trečios ar' ketvirtos generaci
jos pilnais ar bent “daliniais" lietu
viais. Savo lietuviškumu jie di
džiuojasi, nuolat prašo žinių apie 
Lietuvą, per paskaitas šypsosi nuo 
ausies iki ausies, kai pacituoju kokį

Kernavės tunto tėveliai (Chica- Elizabetho, N.Y. sesės ruošiasi 
goję) talkina 1971 m. mugei. A. sutikti mugės svečius.
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Bostono skautų Grandies p-kas 
Vyt. Eikinas ir Pr. Šimkus de
monstruoja, kaip kepti žagarėlius.

(ps. Bričkaus nuotr.)

lietuvišką eilėraštį ir jį čia pat iš
verčiu angliškai.

Kaziuko mugė yra ideali proga 
supažindinti su Lietuva tuos, kurie 
yra kilę iš Lietuvos bei nori nors 
simboliškai jai priklausyti, ir tuos 
Amerikos, Kanados, Australijos, 
Europos intelektualus bei mokslei
vius, kuriems įdomios kitų tautų 
kultūros ir kurie gali tapti nuošir
dūs Lietuvos draugai. Mūsų sesių 
ir brolių Kaziuko mugėje matomi 
darbai nei kiek neblogesni, o ne
kartą ir gražesni bei įdomesni už

kitų tautybių rankdarbius. Netu
rime gėdytis, yra ko visiems 
parodyti.

Siūlyčiau, kad mūsų skautiškasis 
jaunimas bandytų Kaziuko mugėn 
atsivesti ne vien kitų tautų skau
tus, bet taip pat mokinių, mokyto
jų, profesorių iš savo mokyklų ir 
kolegijų. Jaunimas taip pat turėtų 
pabandyti pritraukti lietuviškai 
nebekalbančių, bet lietuvišką 
kilmę tebevertinančių asmenų.

Taip besistengiant būti lietuviš
kosios kultūros ambasadoriais ki
tataučių, ypač intelektualų ir mo

KAIP LEIDINIU NAUDOTIS
Leisdami šį kuklų (ir pirmą to

kios rūšies) KAZIUKO MUGIŲ 
leidinėlį, norime mielus skaitytojus 
ir būsimus naudotojus įspėti: šie 
puslapiai nėra joks stebuklingas 
vadovėlis, kurį perskaitę ir įvykdę 

I nurodytą darbų eigą, jau turėsime 
gerą Kaziuko mugę. Kaziuko 
mugės yra tik dar viena mūsų lie
tuviškojo Didžiojo Žaidimo apraiš
ka. 0 jų mes turime daugybę: kū
rybos dienos, sporto šventės, šau
dymo varžybos, žaidimų šventės, 
tarpmiestinės išvykos, sąskrydžiai, 
skautorarhos...

Beveik visoms skautiškos veik
los sritims yra prirašyta puikių 
vadovėlių, bet galim tave, sese- 
broli, užtikrinti, jog tik tie suma
nymai pavyko gerai, į kuriuos su 
užsidegimu įsijungėme ir kuriuos 
VISI sutartinai vykdėme. 0 jei 
žaidimą norėjome dar net pakar
toti - aha, dabar jau supratai, kas 
yra Skautybės Žaidimas.

Ir šį leidinėlį sutikime su tokia 
pat nuotaika, su kokia einame į 
stovyklinį laužą, į skilties iškylą, į 
šv. Jurgio sueigą - skautiškai: su 
įdomaus nuotykio smalsumu, su 
kūrybiniu ūpu ir su įsitikinimu, kad 
atliksime gerą darbą.

Knygelės puslapiai yra tik mu
gės didžiosios ruošos rėmai; ati
džiai perskaityk, pastudijuok pie
šinius, pagalvok, kurį uždavinį tu 
galėtum paruošti. Nusinešk į suei

kinių tarpe, mūsų skautiškasis 
jaunimas Kaziuko mugės proga ne 

. • tilt užmegs ryšį su Lietuva, Vil
nium ir šventuoju Kdzimieru, bet 
įsigis kovingumo dvasios. Su
stiprės ir jaunųjų sveika tautinė 
ambicija. Jiems reikia konkrečiai 
pamatyti ir įsitikinti, kad lietuviš
kosios vertybės yra brangios ne 
vien mums patiems, kad jos verti
namos ir kitų, kad Amerikos, Ka
nados ir kitų kraštų gyvenime lie
tuviai turi ir gali duoti savo speci
fišką, gražų įnašą.

gą - ką padarys visa skiltis: ar turi
te priemonių, kas telks medžiagą ir 
lėšas? Jei nesupranti, klausk vy
resniųjų sesių-brolių. Sudomink 
tėvelius, įtrauk ir juos į talką.

Čia rasi įvairiausių siūlymų: pa
daryk, kaip nurodyta arba paban
dyk sukurti ką nors naujo - skau
tiškai fantazijai ribų nėra. Ji išsi
lieja plačiai už šio leidinėlio pusla
pių. Jei sekei Skautų Aido pusla
pius, nekartą skaitei juose nuosta
biausių mugės įvairybių: Los 
Angeles skautija prekystalius iš
stato po saulėtu (o kartais labai 
vėjuotu) Kalifornijos dangum, 
Chicagos mugininkai kartą Jauni
mo Centro palubėje iškėlė didžiau
sią oro skautų pastatytą sklandy
tuvą, skaitėme apie Atlanto rajone 
mugės metu ruoštus vaidinimus, 
Toronto sesės su “širdelėmis” telkė 
lėšas Sk. Aidui ir t.t. Viso to šiame 
“vadovėlyje” nerasite. Naujus 
dalykus, kaip sakėme, turi sukurti 
skautiška vaizduotė.

Įteikdami šį leidinėlį, linkime 
jums geros darbščios nuotaikos, 
skautiško išradingumo ir sėkmingo 
Kaziuko.

Sveikiname ir darbščiąsias 
seses, kurių iniciatyva Kaziuko 
Mugių leidinėlis išvydo dienos 
šviesą.

SKAUTŲ AIDAS
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TAUTINĖS LĖLĖS
Šiandien visame pasaulyje ren

giamas lėles galima suskirstyti į 
dvi grupes: mergaitėms žaisti pa
prastas lėles ir tautiniais drabu
žiais aprengtas (atminimui bei do
vanoms) lėles. Ypač vertos 
dėmesio yra tautinės lėlės.

Meniškais tautiniais drabužiais 
aprengta lėlė visada laikoma kam
bario gražioje vietoje, kad svečiai 
galėtų ja pasigėrėti. Kas tik domisi 
tautinėmis lėlėmis, nori, kad jos 
atitiktų mūsų žmonių tipus ir 
senovės tautinių etnografinių dra
bužių bruožus. Labai gražu, kai 
tautinė lėlė aprengta kruopštaus ir 
taisyklingo darbo tautiniais dra
bužiais.

I. ŽEMAIČIŲ TAUTINIAI 
DRABUŽIAI

Pasižymi gausiais, nesudėtingais 
raštais. Jie ryškiai dryžuoti, raštai 
smulkūs. Mėgstamos spalvos: rau
dona, mėlyna, žalia ir balta.

MARŠKINIAI: Marškinių raš

tus sudaro dobiliukų ar slenkstelių 
variantai. Apačioje platus raštas ir 
vis siaurėja, arba viduryje platus, 
o iš kraštų du siauri rašteliai.

SIJONAI: Žemaičių sijonai siau
rų išilginių dryžių arba skersų pla
čių dryžių, languotų pasitaiko 
retai. Pagrindiniai platesnieji dry
žiai yra vienos spalvos, o šiaures
nieji įvairių: raudonos, žalios, ru
dos, mėlynos, baltos ir gelsvos.

PRIJUOSTĖS: Vienos jų yra 
baltos su raudonais ar mėlynais 
išilginiais smulkiais raštais, kitos - 
tamsios: mėlynos, raudonos, žalios 
spalvos su įvairiais išilginiais raš
tais - dobiliukais.

LIEMENĖS: Žemaitiškos lie
menės pasižymi aiškia spalva: 
raudona, žalia, mėlyna, ruda, ta
čiau yra derinama su sijonu. 
Audžiama smulkaus rašto dimučiu. 
Raštai išdėstomi skersai ir pamar
ginti šviesiais ar tamsiais dryže
liais, arba išilginiais siaurais rašte
liais. Pridūrimas prie liemens su- 
klostomas.

GALVOS DANGA: Raugė, kuri 

sudaroma iš juostų arba šilko kas
pinų, yra būdingas žemaitės mer
ginos galvos papuošalas'. Moterys 
prie raugės prisega skarutę.

II. SUVALKIEČIŲ TAUTINIAI 
DRABUŽIAI

ZANAVYKIŲ drabužiai pasižy
mi įvairiai derinamomis spalvomis, 
tačiau bendrai tamsoki.

KAPSIU drabužiai labai panašūs 
į zanavykių, pasižymi margumu ir 
stambiu dryžuotumu.

DZŪKIŲ drabužiai turi ryškų 
dryžuotą ar languotą charakterį.

MARŠKINIAI puošiami rinkti
niais raštais: raudonais, mėlynais, 
žaliais arba baltu siuvinėjimu. 
Dažniausiai imamas tulpių moty
vas.

SIJONAS. Zanavykių sijonai 
labai spalvingi, besikaitalioja pla
tūs ir siauri išilginiai dryžiai. 
Kapsiu - plačiadryžiai. Dryžiai išil
giniai ir gana ryškių spalvų. 
Dzūkių sijonai būna skersai dry
žuoti su išilginiais padryžėliais 
arba smulkiai ar stambiai languoti 
su žvaigždutėmis. Sijonai platūs, 
prie juosmens suraukiami.

PRIJUOSTĖS. Kapsiu ir zana
vykių labai puošnios savo turtin
gais stilizuotų tulpių, lelijų, jurginų 
raštais. Kapsėms charakteringos 
prijuostės yra lygiame dugne iš
kaišomos smulkių tulpelių, saulu
čių, žvaigždelių grupės. Dzūkiškos 
būdingiausios languotos prijuos
tės. Dažnai jos būna šviesių spalvų 
ir medžiagoje tarp langų iškaišo
mos žvaigždelės.

LIEMENĖS. Zanavykių lieme
nės languotai - raštuotos, raštai 
smulkūs. Siuvamos trumpos arba 
ilgos, su kliošu žemiau liemens 
arba suklostomos. Kapsiu liemenės 
skersai dryžuotos smulkiais dryže
liais. Jos siuvamos ilgokos arba 
labai ilgos, į apačią platėja. Liemuo 
sujuosiamas plačia rinktine juosta. 
Dzūkių liemenės taip pat skersa- 
dryžės. Siuvamos su nuo liemens 
pridurtais keturiais skverneliais, 
apvaliais kampais. Priekyje neturi 
skvernelių. Ant liemenės rišama 
juosta.
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GALVOS PAPUOŠALŲ yra 
labai daug ir įvairių. Dažniausiai 
mėgstamos yra kasnyčios - karū
nos. Jos padaromos iš įvairaus 
pločio suklostytų juostelių, kurių 
pakraščiai apmezgami spalvotais 
siūlais. Užpakalyje prisegami 
rinktinių raštų arba kaišytiniai 
kaspinai.

III. AUKŠTAIČIŲ TAUTINIAI
DRABUŽIAI

Vyrauja šviesios švelnios spal
vos, kurių tarpe vyrauja balta.

MARŠKINIAI. Platusis raštas 
dedamas apačioje rankogalio, o kiti 
palaipsniui siaurėja. Rašto spalva: 
mėlyna, raudona, arba abi.

SIJONAI. Languoti arba sker- 
sadryžiai su juostų rinktiniais raš
tais. Apačioje platus raštas ir pa
laipsniui siaurėja. Sijonų spalvos 
šviesios: melsvos, pilkšvos, žalsvos 
arba baltos.

Prijuostės. Šviesios spalvos arba 
balta. Prijuosčių apačioje plati 
'fštų juosta, aukščiau kelios siau- 
ęsnės. Užbaigta apačioje su ku

tais.
LIEMENĖ. Smulkūs raštai eina 

skersai su išilginiais dryžiais, su
darant vaizdą languotos liemenės. 
Pagrindinė spalva: mėlyna, raudo
na, melsva, žalsva. Raštai to pat 
atspalvio, pvz., šv. mėlyna su tam
siai mėlyna, šv. raudona su tamsiai 
raudona ir t.t. Siuvamos įvairiai. 
Vienos liemenės žemiau liemens 
turi 6-8 vienas ant kito užeinančius 
skvernelius arba su pusiau apva
liais ar smailiais pačiame priekyje 
sparneliais.

GALVOS DANGA vadinama 
kąsny čia, kuri susidaro iš keturių 
eilių. Viena juostos ir trijų ap- 
megztų kaspinų. Kiekviena eilė yra 
klostoma į priešingą pusę. Prie 
kasnyčios prisegami du rinktinių 
raštų kaspinai išpešiotais krašte
liais. Moterys nešiojo nuometus.

IV. VILNIEČIŲ TAUTINIAI
DRABUŽIAI

Puošnūs ir iškilmingi. Juose 
daug siuvinėjimų ir rinktinių raštų. 
Savo spalvomis labai panašūs į 
aukštaičių taut, drabužius. Tik iš 

liemenės rašto, pasiuvimo ar gai
vos dangos galima atskirti vienus 
nuo kitų.

MARŠKINIAI, SIJONAI IR 
PRIJUOSTĖS raštais ir spalvomis 
bei pasiuvimu atitinka aukštaičių 
taut, drabužiams.

LIEMENĖS: Vilniečių liemenės 
būna sijono spalvų. Medžiaga dry
žiais languota. Vidury dryžių ir 
langų išrenkamos, išsiuvinėjamos 
žvaigždutės. Spalvos: melsvos, 
rusvos, mėlynos, raudonos. Prie 
liemenės liemens turi aštuonis pri
durtus, vienas ant kito užeinančius 
(užsibaigiančius trikampiu) skver
nelius. Liemenės priekyje įdeda
mas trikampis smaigaliu į viršų ir 
užsibaigia ties liemeniu. Paprastai 
jis būna rausvo šilko, per kurį per
trauktos trys medžiagos juostelės, 
susegamos apskritomis metalinė
mis, raštuotomis sagtimis.

GALVOS DANGA. Merginų 
kasinyčia - karūna padaroma iš lie
menės medžiagos, sudėstant ją 
karbuotu vainikėliu, pakaitomis su 
balto šilko trikampėliais. Trikam
pėlių pakraščiai dantytai apmegzti 
spalvotais ar sidabro siūlais. Prie 
kasnyčios prisiuvami du balti rink
tiniai kaspinai.

(Santrauka iš A. Tamošaitienės 
straipsnio MOTERS žurnale: pa
ruošė ps. Aldona Katinienė).

Į-OT11!1! 11 l'TTTi.l ITI'I.I'IW
'■ Tautinu rankovių 

raitai
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MARGUČIAI
Kiaušiniai marginami dvejopu 

būdu: išrašant papuošimus arba 
raštus vašku arba išskutant nuda
žyta paviršių iki baltumo.

VAŠKU išrašant margučius, 
galima atlikti taip: paimti šaukštą, 
jo kotą perlenkti, kaip parodyta 
piešinėlyje, ir įsmeigti į bulvę. Taip 
įtvirtintame šaukšte virš degan
čios žvakės ištirpyti baltą bičių 
vašką. Paskui paimti pieštuką, į jo 
trintuką įdurti smeigtuką su gal
vute. Galvute semiant vašką iš 
šaukšto, greitais brūkšniais dėstyti 
raštą ant kiaušinio.

Kad raštai būtų balti, vašku iš
rašoma ant nedažyto kiaušinio. Jei 
norima spalvoto rašto, tepti vašką 
ant šviesiai dažyto kiaušinio. Po to 
kiaušinis merkiamas į tamsesnio 
atspalvio spalvą. Galima išgauti ir 
skirtingų spalvų, pvz., geltonas 
kiaušinis mėlynuose dažuose nusi
dažo žaliai.

Šiuo būdu, vadinamu “batik”, ir 
kitų tautybių žmonės margina 
kiaušinius savais raštais.

Dažus galima pagaminti iš virin
tų svogūnų lukštų, juodalksnio ar 
ąžuolo žievės, pridėjus geležies 
rūdos, šieno pabirų, samanų bei 
kitų augalų. Žinoma, ir krautuvėse 
yra maisto dažų arba specialiai 
kiaušiniams paruoštų dažų mil
telių.

Vašįiku išrašytus margučius nu
dažius, vašką reikia nuimti. Priar
tink kiaušinį prie žvakės liepsnos

šono (ne virš liepsnos, nes pajuo
duos) ir minkšta popierine nosinai
te atsargiai nutrink tirpstantį 
vašką. Kitos vaško dažytojos vaško 
ornamentų nenuima; tai irgi sutei
kia margučiui savotiško reljefinio 
grožio.

SKUSTINIAMS raštams nau
Emilija Jurevičiūtė

doti smailų medžiui drožinėti pei
liuką, adatą ar šiaip _ kokį aštrų 
įrankį.

Margučius dailinant, raštų sudė
tingumas - tai pirmaeilė margučio 
reikšmė, spalva - papildomoji.
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(“Skautė”, Nr. 1,1961)
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MEDŽIO DARBU
DEKORAVIMASPirma taisyklė: ant medžio nie

kuomet nepiešti ornamento per 
kalkę - carbon paper, - nes jo ne
galima ištrinti!

Ornamentą reikia nusipiešti 
minkštu pieštuku ant plono, per
matomo popieriaus ir, jį apvertus, 
uždėti ant lėkštės, dėžutės ar kitb 
dekoruojamo medžio. Iš viršaus 
pieštuku dar kartą apvedžiojus 
raštą ar ornamentą, ant medžio 
pasiliks tik lengva pieštuko linija, 
kurią, reikalui esant, lengva pa
šalinti.

Dažyti tinkamiausi yra specialūs 
medžio pieštukai, vad. PRISMA- 
COLOR. Užtenka kelių pagrindinių 
spalvų: žalios, mėlynos, raudonos, 
geltonos, rudos. Juoda ir balta 
paprastai naudojama tik apvedžio- 
jimams.

Spalvas reikia gerai įtrinti į 
medį, kad atrodytų lyg teptuku 
dažyta. Kad blizgėtų, tinka nu
purkšti laku - spray varnish. Laką 
dedant teptuku, kartais piešinys 
susimurzina, nes kai kurios spalvos 
lieja dažą.

Medį galima dekoruoti ir degini
mo būdu; tam tikslui įsigytinas 
specialus įrankis - wood burning 
pen set; gaunamas rankdarbių 
krautuvėse.
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$il ATBUNDANČIA GAMTA TURIME 
PRADĖT! RŪPINTIS M0SQ ^RNUO- _ 

WS BIČIULIAI^- RAUKTAIS* CK& 
LĖTAS PIEVINIUI,KAIP GAMINTI PAUKŠ™ 

NAMELIUS-INKILUS.

SKALĖS D^DKi .
Z.YLEI......
keegžde-i .... iv2"
KARALIUKUI., i'm“
ME LETAI....... ^Z"
PELĖDAI........ 3"

INKILUI PAPUOŠTI 
TINKA LIETUVIŠKA 
ORNAMENTIKA

KAD NERUDUTU, GERIAUSIA 
NAUDOTI VARINES AR»A 

alumin. vineles
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■DUGNE IŠGRĘŽIAMOS 
SKYLUTĖS VANDENIUI 
IŠTEKĖTI

' KAMNCiUS
INKILUS MĖGS

TA KANALIUKAI
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VARSTYMASV ar stymas priskiriamas prie dekoratyvinės rankdarbių rūsiės. Šiuo būdu galima išgauti beveik audimo efektus. Naudojama lygi medžiaga, kiek stambesnio audimo, pvz., linas, burlap ar stambesnė medvilnė. Siūlai gali būti naudojami įvairūs: medvilniniai siuvinėjimo siūlai, šilkas, vilna. Siūlai ir jų storumas taikomi prie medžiagos ir jos audimo stambumo. Reikalui esant, galima siūlus išskirti - padalinti, pritaikant jų storumų arba plonumą prie medžiagos.Varstant, geriausia išsipiešti pasirinktą raštą ant languoto popieriaus. Tada lengviau skaičiuoti langučius, o varstomame projekte - siūlus. Varstymas yra siuvinėjimas dygsnio formoje, TARP SIŪLŲ, visuomet naudojant tą patį siūlų skaičių nuotoliui (žiūr. piešinį). Pvž., geriausia naudoti trijų siūlų (medžiagoje) mastą. Vienas piešinio langelis yra trys siūlai. Išvars- čius pirmąją eilę rašto, kad tas raštas būtų proporcingas, varstoma dar dvi eilės, sekant pirmąją. Tuo būdu išeis tvarkingas langelis - trijų siūlų ilgio ir trijų siūlų pločio. Raštas varstomas toliau tuo pačiu siūlų skaičiavimu. (1-mas pieš.).Varstant pagalvėles, tautinius žiurstus ar takelius, geriausia rašto pirmąją eilę pradėti nuo vidurio medžiagos, ant kurios varstomas raštas. Tuo būdu abiejuose galuose raštas užsibaigs vienodai.Išvarsčius raštą, gražu užbaigti jo kraštelius, ištraukiant vieną medžiagos siūlą ir jo vieton [veriant spalvotą, atitinkantį raštui. Suradus norimą siūlą, viename gale jį ištraukti apie 2 colius iš medžiagos. Tada prie jo pririšti spalvotą siūlą audėjų mazgu ir kitame medžiagos gale suradus tą patį siūlą, palengva jį traukti. Tokiu būdu, išsitrauks medžiagos siūlas ir įsiverš kontrastinis tuo pat metu. (2-ras pieš.).paruošė ps. B. Kidolienė
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Tulpių Ornamentas - lentos, įstatomas j S^ ' bazę, 
koplytėlė iš l/g lentos. Koplytėles nubara "A" vienos spalvos. 
Kryxius ir stacje-lts piaunomas iŠ kilos spalvos medžio- "B" 
6 užlipdamas Ant "A”^
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o
skylutė, jli'pdomas

Prilipdomi iš abiejų

Ornamentas ir lo
peliai pjaunami iš 
Zž." storio lentos.

į Afc!
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DARBELIAI
IŠ

ŠIAUDU

1. ŠIAUDINUKAI

s. I. Jankauskienė

Šiaudinukai, kaip ir rūpintojėliai 
ar pakelės kryžiai, yra labai senas 
lietuvių liaudies menas. Senovės 
Lietuvoje, neturint importuotų 
kalėdinių papuošimų, ilgais žiemos 
vakarais patys žmonės jų pasiga
mindavo. Buvo kepami medaunin- 
kai, daromos grandinėlės, atren
kami nedideli gražiausi obuoliukai 
ir jais puošiamos eglutės. Bet šių 
papuošalų tarpe niekas neprilyg- 
davo namuose darytiems gražie
siems šiaudinukams. Pasimokyki
me ir mes šio seno lietuviško meno.

Skautininkės E. Abelkienės 
šiaudinukai su ramunėlėmis.

MEDŽIAGA: ilga adata (gera 
yra gėlininkų adata), stiprūs siūlai 
ir šiaudeliai - kviečių arba avižų 
tikri šiaudeliai, arba popieriniai ar 
plastikos geriamieji šiaudeliai.

Šiaudinuko pagrindas yra
“žvaigždutė”. Padaryti papras
čiausia žvaigždutę, reikia sukirpti 
šiaudukus maždaug dviejų colių 
gabalėliais. Pirmiausia veriama 
keturių ar penkių gabaliukų virti- 
nėlė. Žvaigždutė pasidaro iš trijų 
gabaliukų. Išmokus šią papras
čiausią žvaigždelę, galima pereiti 
prie sunkesnių darbų. Daugia- 
žvaigždžio ornamento pagrinde yra 
jau minėti šiaudelių trikampiai, 
kuriuos įvairiais būdais surišus, 
gaunamos gražiausios žvaigždės. 
Trikampius jungiant, dažnai tenka 
ir du kartus perverti siūlą per tą 
patį šiaudelį.

Su trupučiu kantrybės ir laiko 
visi galime išmokti, tik reikia pa
naudoti savo lakią fantaziją.
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Skautininkės E. Abelkienės 
šiaudinukai

pyti į vieno, trijų ir penkių inčų 
ilgio gabalėlius (kitiems ornamen
tams šiaudeliai paruošiami atitin
kamo ilgio - pagal tulpės ar orna
mento raštą). Tada gabalėliai kli
juojami šonais vienas prie kito 
taip, kaip reikalauja raštas.

Suklijavus tulpę, po apačia paki
šamas platus peilis ar atitinkamas 
įrankis, ornamentas atsargiai pa
keliamas ir padedamas į kitą vietą 
išdžiūti. Palikus vietoje džiūti, nu
tekėję laike darbo klijai gali “pri- 
džiovinti” visą ornamentą prie 
stalo.

Klijams gerai išdžiūvus, visos 
keturios tulpės suglaudžiamos 
kampeliais (parodyta strėlėmis) ir 
suklijuojamos į vieną gražų orna
mentą.

*

Skautų Aide buvo aprašytos s. 
E. Abelkienės sukurtos ramunėlės 
iš šiaudinukų, kurios yra daromos 
taip:

Šiauduko galus nukirpti labai 
įstrižai ir juos susiūti, kaip paro
dyta brėžinyje, gerai vieną šiaudelį 
prie kito prispaudžiant: Paskui, 
surišus gėlytę, vieną siūlo galą iš
traukti per “lapelį”. Vidurį iš abie
jų pusių patepti klijais.

2. ŠIAUDELIAI ŠONAIS

Šiaudelius galima panaudoti dar 
ir kitu būdu: tai papuošalai, šiau
delius suklijuojant šonais. Labiau
siai šiam darbui tinka mūsų juostų 
tulpių raštai. Dirbama ant lygios 
lęptos ąr stalo, gaunamas plokščias 
ornamentas.

Pavyzdėlyje parodytai tulpei 
padaryti, šiaudelius reikia sukar

3. DEKORAVIMAS 
ŠIAUDELIAIS

ps. Birutė Kidolienė

Yra daug liaudies meno būdų, 
kur naudojami šiaudai. Čia nuro
doma, kaip dekoruoti su išlygintais 
plokščiais šiaudeliais. Iš šiaudelių 
galima padaryti paveikslėlius ar 
išdėstyti juostų raštus, klijuojant 
juos ant medžio.

Šiaudelių paruošimas:
Naudoti sveikus, nesulūžusius 

šiaudus. Juos sukarpyti kiek gali
ma ilgesniais gabalais, išmetant

sanarėlius. Sudėjus šiaudus į indą, 
juos užpilti verdančiu vandeniu ir 
pamirkinti, kol vanduo praves. 
Kada šiaudai būna pakankamai 
suminkštėję, juos perskelti išilgai 
su skutimo ar drožinėjimo peiliuku. 
Perskėlus, karštu prosu ant kieto 
paviršiaus juos išplėsti ir išprosin- 
ti. Tuo būdu šiaudai pasidaro pla
tūs, lygūs kaspinėliai. Šiaudus lai
kyti vandenyje, kol jie ruošiami, 
kad nespėtų išdžiūti.

Dirbant ant medžio, geriausia

S, o Vvwtu.ru s
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išsipiešti norimą raštą ar orna
mentą ant švaraus, nedažyto me
džio. Tada išdeginti visus kontū
rus. Nepereinant kontūru linijų, 
ištepti piešinį klijais (tmkaniiausi 
yra “Elmers glue”).

Taip paruošus, klijuoti šiaude
lius, kad šiaudeliai dengtų ne tik 
piešinį, bet ir kontūrų liniją. Kada 
šiaudai išdžius ir gerai pritrauks, 
su skutimo ar drožinėjimo peiliuku 
nupiauti šiaudelius pagal kontūrų 
linijas (šiaudas yra pakankamai 
permatomas, o išdeginta linija 
gana ryškiai persišviečia' Piešinė
lius galima užbaigti minkštu Nr. 2 
pieštuku, išpiešiant laisva ranka 
reikalingas detales. Tada medį - 
foną galima dažyti pasirinkta 
spalva.

*

Kitas šiaudinių paveikslėlių ga
minimo būdas:

Paruošti šiaudelius, kaip anks
čiau nurodyta. Naudoti fonui me
džiagą - aksomą ar “felt”. Medžiaga 
turi būti užtraukta ant kieto pa
grindo. Piešinį išpiešti ant popie
riaus ir mažomis žirklėmis ar pei
liuku iškarpyti šiaudelius pagal 
piešinį ir juos ant paties piešinio 
išdėstyti, kad gautųsi norimas 
vaizdas. Ant medžiagos iš anksto 
sn siuvėjų kreida ar kreidiniu pieš
tuku išsipiešti tą patį piešinį. Tada, 
kiekvieną šiaudelį patepus klijais, 
su pincete (tweezers) dėti ant me
džiagos, saugojant, kad atitiktų 
pagal piešinį. Leisti gerai išdžiūti; 
džiovinant - paslėgti sunkesnėmis 
knygomis ar pan., nes ant medžia
gos džiūdami, šiaudai kartais gali 
susiraityti.

*

Pabandykime dar kitaip:
Išprosintus šiaudelius sudėti ant 

limpančio popieriaus (masking 
tape) ir gerai prispausti, kad pri
liptų. Ornamentus reikia kirpti 
mažomis, aštriomis žirklutėmis. 
Norint gauti įvairesnius raštus, 
galima paderinti šiaudų atspalvį iš 
anksto, prieš lipinant.

31

33



34



35



ALp(LKA)3083
1973, papild. Nr.

SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell 
Chicago, ILL. 60629

s. Starkas
<7?. i"*.

£f-Sa4L.V<.‘ J • • •-’•-•

Bortb Ktv®7f8«d®u Ui, 30S^

3q.7U.258

36


	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0001
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0002
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0003
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0004
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0005
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0006
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0007
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0008
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0009
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0010
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0011
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0012
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0013
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0014
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0015
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0016
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0017
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0018
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0019
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0020
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0021
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0022
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0023
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0024
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0025
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0026
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0027
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0028
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0029
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0030
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0031
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0032
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0033
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0034
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0035
	1973-Nr11-SKAUTU-AIDAS_0036

