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SKAUTŲ AIDĄ UŽSAKĖ Į 
UŽJŪRIUS

E. Nainienė, Cleveland - Esantiems 
Vokietijoje

S. Budrienė, Cleveland - Esantiems 
Vokietijoje

Z. Dučmanas, Wickliffe, Ohio - 
Vasario 16 gimnazijai

L. Brizgienė, Ohio - E. Gavorskiui, 
Venezueloje

Nuoširdus, skautiškas ačiū mūsų 
pirmiesiems bendraminčiams.

Šiais metais paraginimai dėl 
prenumeratų nebus siuntinėjami. 
Pasitikėdami skautišku uolumu, 
sutaupysime $150.00. Todėl prašo
me malonius skaitytojus nedelsiant 
pratęsti Skautų Aido prenumera
tas, o tuos, kurie dar nėra atsiskai
tę už pereitus metus, kviečiame 
Skautų Aido nepastumti į šalį, nes 
jis yra MŪSŲ sąjungos žurnalas.

Budžiu!

ps. A. Orentas 
Skautų Aido 
Administratorius

Dėkoju visiems už švenčių svei
kinimus Skautų Aidui ir jo bendra
darbiams. Keletas iš tų sveikinimų 
buvo ypatingi - v.s. Č. Senkevičius 
kartu atsiuntė Toronto Mindaugo 
draugovės skautų rašinėlius, ps. D. 
Balčienė iš Los Angeles - sesės Ba- 
siulytės straipsneli, s. V. Bacevi
čius - nuotraukų iš Cleveland, ps. 
R. Bartuškienė - straipsnelių, nuo
traukų ir “Kernavės kuorą” iš 
Kernavės. -Maloni pradžia nau
jiems metams.

Tuo pačiu norėčiau priminti, kad 
Skautų Aido prenumeratas siųstu- 
mėte administratoriaus, o medžia
gą (rašinėlius, nuotraukas ir kt.) 
redaktorės adresu.

Budžiu!

Sesė Alė
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Kiekvienas skautas ar skautė, 
vilkiukas ar paukštytė, gerai žino 
skautų šūkį: Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Pareigingumas yra vidujinės 
atsakomybės jausmas prieš Dievą, 
Tėvynę ir Artimą. Tas pareigingu
mo jausmas, manau, pas kiekvieną 
žmogų yra įgimtas. Tik pas vieną 
jis pasireiškia stipriau, o pas kitą 
silpniau. Nuo pat mažų dienų tas 
jausmas mumyse yra tėvelių seka
mas, prižiūrimas, todėl jaunuoliui 
vėliau gyvenime jis duoda daug 
gero. Būdami jauni, mes daug tėvų 
reikalavimų nesuprantame. Jų rei
kalavimus dažnai pildome vien tik 
todėl, kad tėvų neužgautume.

Tėvai yra pirmieji, kurie savo 
vaikuose ugdo pareigos jausmą, 
paremdami jį savo meile. 0 kas 
meilės nenori? Ir mažas, ir didelis, 
ir senas trokšta meilės. 0 mylin
čiam ir. pareiga ne sunki, bet 
maloni.

Mažas vaikutis iš pat mažens 
mokomas klausyti savo tėvelių, 
senelių, neskriausti mažesnių, už
duotą jam darbą gerai padaryti. Ir 
kaip gražu žiūrėti, kai koks mažiu
kas, padaręs ką gero, yra paten
kintas, laimingai šypsosi; reiškia, 
jo vidujinis jausmas jį taip pat pa
darė laimingu, kad jis gerai atliko 
savo pareigą. Grįžęs iš darželio, 
vaikutis su džiaugsmu pasakoja 
savo tėveliams apie praleistą dieną 
ir padarytus gerus darbelius. Tė
vai taip pat džiaugiasi ir yra pa
tenkinti vaiko gerai atliktais 
darbais.

Augančiam vaikui viskas darosi 
sunkiau, nes pareigų atsiranda 
daug daugiau, ir pareigos darosi 
sunkesnės. Kartais žmogus turi 
atsisakyti daug ko, kad galėtų at
likti pareigą.

Mūsų amžiaus jaunuoliai turi 
daug pareigų. Jas gerai atlikę, jau

čiamės labai patenkinti. Tėveliai, 
vadovai nesigaili pagirti mūsų už 
atliktus darbus ir tuo skatina mus 
dar labiau stengtis savo pareigas 
atlikti gerai.

Iš šalies žiūrėdami, pirmiausiai 
mes matome tėvelių pastangas iš
auginti mus pareigingais žmonėmis 
neužmirštant, kad mes esame lie

Sesės ir Broliai!

Kristaus Gimimo Švenčių ir
Naujųjų Metų progomis

prašau priimti Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybės 
nuoširdžius sveikinimus ir'linkėjimus -

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir

LAIMINGŲ 1975 METŲ!

Siekiame,
kad būtumėm

geri žmonės, 
tikri skautai-skautės ir 
iš tikimi lie tuviai-lie tuvės;

kad lietuviškoji skautija augtų ir stiprėtų,
kad mūsų Sąjunga išliktų vieninga ir 
kad lietuvių tauta vėl taptų laisva.

Budėkime!

v. s. Antanas Saulaitis, 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininkas

m m.

tuviai. Mūsų pareiga yra niekada 
nebijoti pasisakyti, kad mes esame 
lietuviai.

Karys, eidamas ginti savo kraštą 
nuo priešų, negalvoja apie save, 
bet stengiasi atlikti savo pareigą, 
dažnai net savo gyvybę paauko
damas.

Gaila, kad yra gyvenime žmonių, 
kurie neturi to pareigos jausmo.
Jie padaro labai daug žalos, daug 
nekaltų žmonių dėl jų nukenčia.

Pareigingumas yra graži pri
gimties ir auklėjimo dovana.

vyr. sk. Rita Sekmakaitė, 
'“Vilnelės” vyr. sk. būrelis, 

“Kernavės”tuntas
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Tikiuosi, kad paskaitę šį rašinėlį 
nebijosite stovyklauti tropiniuose 
kraštuose. O be to, gal šiltų kraštų 
skautai ir skautės daugiau bijo 
sniego ir šalčio, negu dauguma 
Skautų Aido skaitytojų bijo delno 
dydžio vorų.

Kai stovyklaujame Brazilijoje, 
visada pasiimame vaistinėlėje 
adatą ir ja (leistinus vaistus prieš 
voro bei gyvatės geluonį. Per de
šimt stovyklų ir daugybę iškylų tų 
vaistų (jie laikomi šaldytuve ar le
duose) nereikėjo - iki šių metų žie
mos (liepos mėn.) stovyklos ‘‘Žalia 
girelė”. Ir kaip tyčia buvome už
miršę prieš voro nuodus vaistų pa
siimti.

Berniukas atėjo iš palapinės, 
rodydamas kelį, kurio odoje matėsi 
dvi mažytės skylutės - voro geluo-

nio ženklas. Vorą jis jau buvo pa
siuntęs į voratinklių rojų... Skubiai 
nuvežėme į miestelio ambulatoriją, 
ten įleido adatą ir liepė gulėti 24 
valandas.

Šį nuotykį pasakoju ne tam, kad 
sužinotumėte apie vorus, bet kad 
pagalvotume apie buvimą su kitu 
žmogumi ir prie jo, kai mūsų drau
gas, pažįstamas ar šeimos narys 
kovoja su liga ar kovoja vidinę, 
dvasinę kovą. Valteris - tai berniu
ko vardas - jautė baisų šaltį, dre
bėjo, negalėjo pakęsti garsų, kurie 
ausyse skambėjo kaip per garsia
kalbį. Užtruko pora valandų, kol 
vaistai pradėjo veikti; visą popietę 
ir naktį nusnūsdamas berniukas 
rungėsi su voro nuodais. Nors jie ir 
nemirtinai nuodingi, bet jų pasek
mės nemalonios.

Ir didesni ir mažesni stovyklau
tojai prieidavo pažiūrėti, ar apsi
klojęs, ar ko pageidautų. Skaityti 
negalėjo, žodžiai jį erzino, daugiau 
vaistų nereikėjo. Tegalėjome su 
juo būti, pasėdėti prie jo - ir laukti. 
Sakytume: niekuo negalime pa
dėti. Bet, kai atsipeikėjo, jis labai 
nuoširdžiai mums dėkojo, kad su 
juo pabuvome, kai jis pats drąsiai 
ir nesiskųsdamas gulėjo lovoje

Skautiškoje šeimoje, namuose ar 
s ovy oje, pasitaiko panašių atve- 
avm or^ume žodžiais užpilti 

meni, kuns kenčia, vargsta. Bet 
pažiba t’ kada broliškiausia 
išreikšt & ?odžių kartu pabūti, 
arijui. aUgiŠką išti^ybę savo

v-s- A. Saulaitis, S.J.

SUTELK MUS, VIEŠPATIE, BURIN

Reikia da^^aUDi™ e^man su- 

pSmano pareigas ir jas tvirtai 

vykdyti. . Zubrickaitė L

Dieve, gamtoje pastebėjau Tavo 
kasdienius stebuklus: ošimą me
džių, paukščių giesmes, liepsno
jančius saulėlydžius.

Pajutau aš Tavo buvimą savo 
kasdieniame gyvenime.

Bet labiausiai matau Tave kiek
viename žmoguje - Tavo didžiau
siame stebukle - gyvybėje.

lengva įvykdyti. nevisada yra
Įsakymas buvo trumui ■

Prastas: mylėti Tavet lr pa' 
širdimi. Prašau aftlmavisa 
skautiškai mylėti m?°kyk kaiP 
brolius. mano seses ir

R. Markelytė
Serelytė
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NIEKUR NĖRA TOKIO MIŠKO, 
KAIP MŪSIŠKIS -

ANT PUŠELIŲ, KAIP VARPELIAI, 
SKAMBA ŠIŠKOS

A. Miškinis I

Jei nuvažiuotume dabar į mūsų stovyklavietes, 
tikriausiai jų neatpažintume. Vos ne per visą plotą 
gali tiesiai matyti - beržai, ąžuolai, klevai, gluosniai ir 
krūmai, plikas šakas ištiesę, laukia pavasario. Akys 
užkliūva tik už pušų ir eglaičių. Jos amžinai žalios.

Ir žiemą nekinta eglelė žalia -
Taip amžių nupinta lietuvių dalia...

J. Baltrušaitis

Lietuviai medžius labai myli ir gerbia.
Senovėje buvo šventi ąžuolynai. Mūsų liaudies 

dainos sulygina žmogų su medžiu - “augo girioj ąžuo
lėlis, pas tėvelį sūnaitėlis”.

Šiais laikais, rusams užėmus Lietuvą, kai giria pri
glaudė lietuvius partizanus - davė jiems ir savo 
stipriųjų medžių vardus. Viename eilėraštyje Lietu
voje taip sakoma:

Naktim į gryčią miškas veržias
sulytas, purvinas - ir ima guostis.
Autus džiovina Ąžuolas ir Beržas, 
ant šautuvo užmiega jaunas Uosis.

J. Marcinkevičius

Lietuviai skautai medžius ypatingai myli. Mūsų 
skiltys turi Ąžuolų, Beržų, Uosių, Eglučių vardus, 
Skautų Aidui rašo Sesė-Liepa. Kaip būtų liūdna sto
vykloje be medžių! Jų pavėsin glaudžiasi mūsų pala
pinės, prie ąžuolo kamieno rūpintojėlis rymo, jaunos 
drebulės vartai puošiasi stovykline gaire, vakaro 
laužas nušviečia visų veidus, rytą saulei tekant, kur 
nors miško gilumoje, naujas skautas vytis išsipiauna 
dvišakę lazdą...

Žalio ąžuolėlio lapeliai karpyti, 
0 mano bernelio žodeliai mainyti.

L.d.

Gale lauko toli 
Trys berželiai stovi. 
Trys berželiai svyru - 
svyruonėliai 
Tarpu savęs kalba.'

L.d.

Lygumoj, toli nuo kelio 
rymo liepa kaip vienuolė, 
tartum žvalgos ji medelio 
plyname miglotam toly.

M. Vaitkus

KODĖL KRINTA LAPAI

Medžiams būtinai reikia, kad rudenį lapai nukristų. 
Jei užgultų ant jų sniegas, šakos neišlaikytų svorio, 
pradėtų lūžti. Žiemai medžiai pradeda ruoštis dar 
vasaros metu. Tarp lapo kotelio ir šakos atsiranda 
plonas skiriamasis slugsnis.

Vasarą šaknys traukia iš žemės vandenį, o su juo 
kartu ir medžiui maistą. Netinkamos maisto dalys 
susirenka lapuose. Rudenį, numesdami lapus, me
džiai kartu pašalina ir netinkamas liekanas.

Be to, lapai išgarina medžio vandens perteklių. Jie 

taip yra įpratę vandenį garinti, kad jei žiemą medis 
žaliuotų, lapai darytų tą patį. Bet kaip gausi žiemą 
vandens sušalusioje žemėje? Pasibaigus vandens 
atsargai - medžiui tektų nudžiūti.

Todėl ir linguoja žiemos metu belapės šakos, kad 
pavasariui atėjus vėl atgytų, sužaliuotų.

Kitoks gyvenimas yra spygliuočių medžių. Jiems 
vandens badas negresia. Pušis savo spygliais 
vandens išgarina devynis kartus mažiau negu beržas. 
Todėl ir žaliuoja jos ištisus metus.
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Augo sode klevelis,
Augo sode žaliasai,
Po tuo klevu, po žaliuoju, 
Gal bernelis jaunasai.

Kas žaliuoja žiemą vasarėlę?

- Ne mergelė būčiau, kad aš nežinočiau.
Kas žaliuoja žiemą vasarėlę - 

- Girelėj eglelė, daržely rūtelė 
Tai gražiai žaliuoja žiemą vasarėlę.

Tai tik gluosnis nebesutalpino 
Drevėse to gaivaus dirvą kvapo - 
Tai tik gluosnio šakų žalios pynės 
Lig pat žemės nusviro 
Ir upely sušlapo.

L. Andriekus

ĮMINK MĮSLĘ

Atsakymai 12 pusi.

4.
5.

1. Šakos šakotmės. Visos šakos su lizdais, 
visi lizdai su vaikais.

2. Tokia žiemą, tokia vasarą.
3. Vasarą kailiniuose, žiemą Širmuliuose. 

Žiemą nusirengia, vasarą apsirengia. 
Girioje gimė, girioje augo, o girios 
nematė.

ATSAKYMAI

sXuiibs oizpoj^ -g
SBJĮSJIft 'f

9^3 -g 
sqonz\f 'j

LIETUVIŲ
LIAUDIES
PASAKOSE

UOSIS - NEREGYS
MEDŽIŲ VARDŲ ŽAIDIMAS

Kiekvienam medžio vardui yra paskirta tiek lan
gelių, kiek žodis turi raidžių. Geriausia yra pradėti 
žaisti nuo ilgiausių žodžių.

10 raidžių - eukaliptas, šermukšnis
9 raidės - abrikosas, apelsinas
Braidės -skroblas, gluosnis, žilvitis, kaštanas, 

persikas, citrinas, riešutas
7 raidės - ąžuolas, alksnis, drebulė, topolis, kriaušė
Braidės -beržas, klevas, vyšnia, obelis
5 raidės - bukas, liepa, pušis, uosis, slyva, guoba
4 raidės - eglė, ieva, tuja

Uosį žmonės vadina neregiu todėl, kad jis vėliau už 
kitus medžius sprogsta ir anksčiau meta'lapus.

Pavasari, kai kiti medžiai sprogsta uosis klausia:
- Ar jau laikas sprogti?
Medžiai juokais jam atsako:
- Dar anksti, dar nelaikąs.
Praėjus kuriam laikui, uosis vėl klausia. Tada me

džiai atsako, kad jie jau seniai išsprogę, tik jis atsili
kęs. Uosis tuoj išsprogsta!

Rudenį jis vėl klausia:
- Ar jau laikas mesti lapus?
Medžiai pasityčiodami atsako, kad jie jau be lapų. 

Uosis patiki kitiems medžiams ir numeta lapus pir
miau už kitus.
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KASDIENINIS VANDUO

j.v.s. B. Stundžia

Žemė yra vienintelė planeta 
saulės sistemoje, kurioje yra gausu 
vandens.

Pats vanduo yra savotiškas che
minis junginys, nelabai panašus 
savo cheminėmis ir fizinėmis savy
bėmis i kitus cheminius junginius.

Žmonėms, gyvūnams ir auga
lams vanduo yra būtinas, todėl 
žmonės dėl jo kovojo ir dabar 
kovoja.

Bet ne visada vanduo tik gera 
daro. Per ilgai užtrukęs lietus pa
kenkia derliui, išplauna dirvožemį, 
bangos ardo krantus, audros jūroje 
paskandina laivus.

Be vandens mes negalime ilgai 
ištverti. Atsukus čiaupą, pradeda 
bėgti vanduo. Tas vanduo padaro 
ilgą kelionę, kartais šimtą kilo
metrų ar net daugiau.

Miesto požemiuose yra išvedžio
ta daugybė vamzdžių, kuriais van
duo patenka į mūsų namus, o viso
kios paplavos teka į surinkimo ir 
valymo vietas, vadinamas nuteka
mųjų vandenų valymo įmonėmis. 
Pastarosios dažniausiai būna ant 
upės ar pajūryje.

Atrodo, kad nėra sunkumų van
deniui tekėti žemyn, bet kaip jis 
pasiekia daugiaaukščių namų vir
tuves? Čia į pagalbą ateina galingi 
vandens siurbliai, kurie priverčia 
vandenį tekėti aukštyn.

Neužtenka turėti vandens. Jis 
turi būti švarus ir saugus gėrimui 
ir maisto paruošimui. Užterštas 
vanduo nėra tinkamas namų apy
vokai.

Į upes, ežerus, iš kurių dažniau
siai imamas vanduo, lietus prineša 
dumblo; iš fabrikų patenka visokie 
chemikalai, taip pat nuleidžiami 
vandenys, dažnai nevalyti, nute
kamieji vandenys iš miestų.

Tokį vandenį žmonėms vartoti 
negalima. Dažnai jame nėra nei 
žuvų, nei kitokių gyvūnų, nei van
dens augalų.

Sanitarijos chemikai ir inžinie
riai tokį vandenį filtruoja per smėlį 
ir žvyrą. Filtravimo užtenka mažai 

užterštiems vandenims. Dažniau
siai reikia vartoti chemikalus, pvz., 
aliuminijaųs sulfatą, kuris nusodi
na daug nešvarumų.

Dabar vanduo skaidrus, bet ne
saugus. Jame randasi visokių bak
terijų, kurios matomos tik per 
mikroskopą. Jos pralenda ir per 
filtrus.

Vandeniui dezinfekuoti vartoja

mas chloras arba ozonas. Taip pat 
daug kur (kad vaikų dantys būtų 
geresni) į vandenį pridedama floro.

Suvartotas vanduo iš prausyklų, 
virtuvės, išviečių ir skalbyklos 
storais vamzdžiais teka arba būna 
varomas siurbliais į vandens terši
mo kontrolės įmones.

Taip pat ir dalis lietaus vandens į 
tas įmones patenka. Iš įvairių 
fabrikų reikalaujamą, kad nuteka
mas vanduo būtų atitinkamai ap
dirbamas pvz., kad rūgštys ir šar
mai būtų neutralizuoti, kad alyvos 
ir nuodingos medžiagos būtų fabri
ke atskirtos. Ir tik pravalytas
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Automatinė aparatūra, kuria 
analizuojamas vanduo

fabrikų vanduo turėtų būti nulei
džiamas į miestų kanalizacijos 
sistemą.

Deja, yra nemažai godžių pini
gams fabrikų, kurie slaptai ar vie
šai teršia vandenis ir nepaiso, kad 
kitiems negerai.

Nutekamo vandens valymo įmo
nėse nešvarus vanduo teka pro 
groteles, kurios sulaiko stambes
nes šiukšles. Vėliau jis patenka į 
didelius tankus, kur nešvarumai 
maišomi su chemikalais, į vandenį 
pučiamas oras ir pastoviai maišo
ma. Čia didžiausią darbą atlieka 
mikroorganizmai, kurie nešvaru
mus vartoja sau maistui. Tankuose 
atsiradusios nuosėdos dar toliau 
apdirbamos, o apšvarintas vanduo 
dar filtruojamas, dezinfekuojamas 
ir nuleidžiamas į upes, ežerus ar į 
jūrą.

Dažnai tankų nuosėdos, iš jų pa
šalinus vandenį, pardavinėjamos 
trąšų vietoje.

Juodai pažymėtose vietose būna 
geriamo vandens tankai.

Kai kurie fabrikai ir mažos vie
tovės, kurios neturi daug pinigų, 
bet nemažai žemės, nutekamus 
vandenis surenka į dideles lagūnas, 
kur saulė, mikroorganizmai ir oras 
pravalo vandenį, bet ne taip gerai, 
kaip valymo įmonės.

Ūkininkai ir vasarotojai dažnai 
vandenį ima iš šulinių.

Nutekamas vanduo surenkamas 
į požeminius tankus. Nuosėdos iš 
tų tankų pašalinamos siurbliais, o 
nešvarus vanduo, per podirvyje iš
vedžiotus vamzdžius, susigeria į 
žemę.

Koks nors jūrų skautas gali pa
siteirauti kaip su vandeniu ir nute
kamu vandeniu tvarkomasi ant 
jachtų ir kreiserių.

Paprastai, jeigu ant jachtos ar 
kreiserio yra kur miegoti, tai būna 
ir sanitariniai įrengimai. Vanduo 
laikomas tanke (bake) laivo rage 
(priekyje). Su mažu siurbliu 
vanduo paduodamas į kriauklę, iš 
kurios jis išbėga už borto.

Jūroje šiukšlės išmetamos už 
borto, o vanduo iš išviečių į jūrą.

Vidaus vandenyse, didžiuosiuose 
ežeruose ir uostuose, pagal naujus 
nuostatus, išviečių vanduo turi 
sutekėti į surinkimo tankus. Dideli 
laivai tą nutekama vandenį valo, 
dezinfekuoja ir išsiurbia už borto.

Užteršto vandens gyvūnai

Maži pastatai, kai surinkimo tan
kas būna pilnas, panaudoja klu
buose ar marinose įtaisytus siurb
lius ir nutekamas vanduo atsiduria 
krante, šiukšlės surenkamos į dėžę 
ar į maišą ir taip pat išnešamos į 
krantą.

Švaraus vandens gyvūnai
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Illustrators vyr.sk. Dalia Petrelkytė
Kernavės tuntas

TRAUKINYJE

Jau atrodė, kad Kalėdos praeis be sniego, bet 
priešpaskutinę mokslo dieną dangus susiprato ir at
siuntė ištisus vežimus sniego. Viskas pasipuošė bal
tais drabužiais, medžiai nulenkė savo viršūnes po 
sunkia našta, ir sportininkai ištraukė savo rogutes ir 
pašliūžas.

Traukiniai ir autobusai prisipildė iškylaujančių 
žmonių, taip kad vienas senas ponas atsidusdamas 
pasakė: - Atrodo, kad tik jaunuomenės tebėra Lietu
voje. Mes, seniai, visai nebereikalingi.

Algirdas Rudutis tik viena tegalvojo: kaip grei
čiausia pakliūti į automatricą ir išvažiuoti. Ši diena 
buvo tokia išsvajota! Jis vos vos išlaukė Kalėdų pir
mąją ir antrąją dieną, bet dabar jo niekas nebesulai
kytų namie. Likusios atostogų dienos, arba bent 
laikas iki sausio ketvirtos, priklausė jam!

Išsikovojęs vietą prie lango ir padėjęs pašliūžas. į 
tinklą, Algirdas nusiėmė kuprinę ir pažiūrėjo, ką 
motina jam įdėjo. Ak, štai, duona, sviestas ir pusė 
metro naminės dešros! Puiku. Dar arbatos turėtų 
būti termose, bet kur ji pasislėpė? Pačioje apačioje - 
Algirdo galva beveik visai pasinėrė į kuprinės vidų - 
ir be jos dar kažkoks įtartinas maišelis - su pyragė
liais... .

Berniukas pasidarė sviestainį ir pradėjo sukti ter
moso viršelį, bet staiga jo žvilgsnis sustingo, ir links
ma šypsena išnyko iš veido: šalia jo stovėjo plonas 
berniukas šviesiais plaukais, uždėjęs ranką ant lūpų 
ir maldaujančiomis akimis žiūrėjo į jį.

- Antanina, tu? Ką tu čia veiki? Kas tau leido va
žiuoti?' Išlipk tuojau.

- Automatrica jau važiuoja, - pasakė Antanina, nes 
staiga jai pritrūko drąsos aiškintis.

- Taip, važiuoja, važiuoja, - pakartojo Algirdas ir 
nuleido galvą. Kaip nenusiminti, jei sesutė, kuriai 
šimtą kartų aiškintasi, kad ji negali važiuoti drauge, 
staiga stovi prieš tave, kaip iš žemės išspirta!

- Tu pasiu... - kiti keleiviai pakelia galvas ir klauso
si, ir Algirdas nutyla. Be to, Antosia tokia išblyškusi 
ir sujaudinta, kad jos beveik gaila.

- Sėskis ir išgerk karštos arbatos, - liepia jis tyliau, 
ir mergaitė bailiai spaudžiasi į kampą.

Keleiviai džiaugiasi, kad susipešę draugai taikosi, 
ir užleidžia jiems daugiau vietos.

- Ar nori duonos?
Mergaitė linkteli.
- Imk. - 0 po to papasakok, kas atsitiko.
Ji beveik verkia, bet penkiolikos metų mergaitėms 

nebetinka ašaroti, bent svetimųjų žmonių akivaiz
doje. Iš viso tik Algirdas, jos dvynis, kaltas, kad su ja 
dažnai elgiamasi, kaip su mažu vaiku. Bet ir jam įky
rėjo girdėti: “Eini į rungtynes? Paimk Antosia su 
savimi”. “Neik pas draugą, pabūk su sesute”. “Ar ne
galėtumėte abu eiti į mokyklą? Juk jos gimnazija 
pakelyje į tavo”.

Visur - iškylose, pajūryje, teatre ir svečiuose - jam 
siūlė rūpintis tuo amžinuoju priedu - sesute, kol jis, 
laimė, susirgo kokliušu ir gydytojas patarė pakeisti 
klimatą. Tokiu būdu jis ir pakliuvo į Anykščius, kur 
susidraugavo su puikiausia pasaulyje skautų skiltimi. 
Keturi iš jų - Vincas, Jonas, Martynas ir Leonas - 
tapo jo ypatingais draugais, draugais visam amžiui. 
Jie sudarė sąjungą - ne, sąmokslą, nes pažadėjo vie
nas kitam ištikimai tarnauti - ir pakrikštijo ją “Pen
ketuku”. Visi penki žavėjosi sportu ir jau seniai nu
tarė žiemą susitikti. Anykščių miškuose buvo kelios 
sportininkams išnuomojamos trobelės, ir viena iš jų 
priklausė Leono tėvui. Ten berniukai norėjo apsigy
venti ir šeimininkauti.
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Algirdas, žinoma, pasigyrė seseriai savo draugais, 
ir ji tuojau pareiškė, turėsianti su jais susipažinti ir 
todėl kitą kartą važiuosianti su juo.

Tada jis labai supyko ir liepė jai nesikišti į jo reika
lus ir rūpintis savo draugėmis. “Nors ji labiau panaši į 
berniuką, kaip į tas jos netikusias drauges”, pagal
vojo Algirdas ir pažvelgė j savo seserį, ir, nors jis 
labai širdo, šypsena nuslinko jo veidu: kaip tiesiai ji 
sėdi, lūpas suspaudusi, kad nepravirktų! Ir net savo 
plaukus trumpai apkirpusi, ta nenaudėlė! Būtų nieko 
sau mergaitė, jei nereiktų nuolat su ja tąsytis;..

- Nesuprantu, Antanina, kas tau leido važiuoti. Tu - 
jis žiūri į ją griežtu žvilgsniu - tu tėvams pamelavai!

Mergaitė linktelėjo.
- Žinoma, nes pasakiau, kad važiuosiu su skautėmis 

ir stovyklausiu netoli tavęs. Ir apie plaukus tėveliai 
nieko nežino.

Algirdas sunkiai atsiduso. Moterys moka meluoti - 
taip Leonas jau seniai sakė. Tas jau, matyti, prity
ręs... Bet sugalvoti tokį dalyką!

- Kur gi tavo kuprinė ir pašliūžos?
- Koridoriuje...
- Taip... Ir ką tu galvoji? Kaip gyvensi tarp penkių 

vyrų?
- Vyrų - ne vyrų, bet berniukų.
Algirdas suspaudė sesers alkūnę, bet ji net nesuri

ko, bet įgnybo jam į šoną.
- Pasakysi, kad esu tavo jaunesnysis brolis ir turė

jai mane pasiimti.
- Puiku, po to, kai vasarą kalbėjau apie seserį ir 

brolio niekuomet neminėjau...
- Išsivaizduoju, ką pasakojai apie mane... Bus svei

ka, jei jie mane tikrai pažins.
- To nebus, mano brangioji, nes Anykščiuose nepa

liksi nė dienos: važiuosi grįžtančiu traukiniu namo, 
arba papasakosiu visiems apie tavo triuką!

- Tu to nedarysi! - sušuko mergaitė su ašaromis, 
pamiršusi visus žmones aplinkui. - Tai būtų negražu, 
nedraugiška.

Ji žinojo, kokius žodžius pasirinkti: nedraugišku jis 
jokiu būdu negalėtų būti.

- Bet turi suprasti, kad tai neįmanoma!
- Jei nenori sakyti, kad esu tavo brolis, sakyk - 

pusbrolis. Taip, pusbrolis, atvykęs į mūsų namus Ka
lėdų atostogoms, ir kurį turėjai vežtis su savimi. Va
dink mane Antanu ir tiek. Prašau tavęs.

Algirdas nieko nebesakė: už kelių minučių auto- 
matrica sustos Anykščiuose ir stotyje lauks jo drau
gai, pasiruošę keliauti į miškus... į savo trobelę. Pa
galiau, čia jos reikalas: įsimaišė košės, tegul ją ir iš- 
valgo.

TROBELĖJE MIŠKE

Ir aklas būtų pastebėjęs garbingą ketvertuką, lau
kiantį penktojo savo draugo. Jų balsai pripildė plat
formą ir ramų vidurdienio orą.

Algirdas neatsakė į griausmingas ovacijas, bet ty
liai išlipo iš automatricos ir Antanina už jo.

- Labas, Algi, kaip sekasi? Kaip namiškiai?
- Labas, dėkui, gerai, sveiki. Bet aš ne vienas. Čia 

mano... pusbrolis... pusbrolis Antanas. Jis atvažiavo 
pas mus į svečius ir aš...

Keturi berniukai tylėjo. Nelabai smagu laukti gero 
draugo ir rasti dar vieną nepažįstamą žmogų.

- Kiek jam metų? - paklausė Leonas, penketuko 
vadas.

- Trylika! - paskelbė Algirdas ir sudavė nustebusiai 
seseriai per petį.

- Trylika, valio! - sušuko Vincas. - Dabar turėsite 
jaunesnį už mane, kurį galėsite stumdyti.

Leonas prisiminė, kad skautas neturi nusiminti ir 
paspaudė Antano ranką.

- Labas, Antanai, - pasakė jis, - esi šeštas mūsų 
penketuko narys.

- Lepšis! - pagalvojo Jonas. - ^Tikras mamytės sū
nelis! - ir Vincas sumurmėjo:

- Bet keliaukime, nes dabar greitai temsta. Algir
das nenorėjo pas mus sustoti, taigi, einame tiesiai į 
mišką. Bet pasakysiu paslaptį: mūsų trobelėje jau 
šilta ir valgyti taip pat šis tas atgabenta.

- Geriausiai man patinka tas didelis, - pagalvojo 
Antanina. - Jis pamatys, kas aš per viena.

Bet ji nė įsivaizduoti neįsivaizdavo, kas jos laukė.
Berniukai prisirišo pašliūžas, Algirdas ir Antanina 

dar pasitaisė kuprines, ir kelionė prasidėjo. Per lau
kus ir užpustytus griovius, per kalnus ir pakalnes, be 
kelio šliaužė berniukai nepailsdami pirmyn, ir Anta
nina neužilgo beveik atsiliko. Kuprinė buvo sunki, 
bet šį kartą niekas nesisiūlė jai padėti, nes ji buvo 
viena iš šešių berniukų.

- Greičiau, pirmyn! - sukomandavo Jonas. - Pra
deda snigti, ir dar gerokas gabalas iki mūsų būklo.

(bus daugiau)
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MYLIU

Tu mane pritrauki -
Kaip medis, kad lenkiasi prie upės, 
Kaip paukštis skrenda i, saulę - 
Aš myliu.

Tu klausi ką aš myliu? 
Pagalvoju, atsakau - 
kad myliu rudens saulėtas dienas, 
gėles, išbarstytas laukuose, 
ir vyno, kuris apsunkina galvą. 
Ir tada aš pagalvoju 
apie tave.

Žinai, kad man pabodo 
į tavo klausimus atsakinėti. 
Kai aš sėdžiu ant okeano kranto 
ir jūros debesėlius varstau pirštais 
tu vis klausi: 
Kas gi čia? Kas tau taip [domu? 
Rytas mirga pro nakties pilkuma.,
saulė spindi mėlynam paukščio sparne 
ir aš esu rausva krūmo azalija. Eglė Žižytė

O tu vis negali suprasti
i. ką, aš žiūriu. JOS DAINA

Vyr. skautė v.sl. Eglė žižytė

Sesė Eglė žižytė gimė 1953 m. 
balandžio 20 d., Australijoje. 1970 
m. baigė gimnaziją ir įstojo į 
Macquary Universitetą, kurį baigė 
B.A. laipsniu 1973 m. Toliau studi
juoja Sydney Universitete ruoš
damasi bibliotekininkės profesijai.

Į LSS sesė Eglė įstojo 1961 m. 
“Aušros” tunte ėjo įvairias parei
gas: skiltininkės.adjutantės, skau
čių Živilės draugovės drauginin- 
kės, 1969 m. vadovavo tunto 4 
dienų stovyklai. 1972 m. paskirta 
lietuvių skaučių atstove Egzilų 
skautų S-gos komitete, yra vyr. 
skaučių Šatrijos būrelio vadovės 
pavaduotoja ir iždininkė. Bendra
darbiauja lietuviškoje ir skautiš
koje spaudoje.

1972 m. pakelta į v.sl. laipsnį, 
apdovanota Pažangumo ir Vėliavos 
žymenimis ir Egzilų Skautų Si
dabriniu Draugystės medaliumi.

Sesė Eglė yra parašiusi nemažą 
pluoštą eilėraščių anglų kalba. 
Bando eiliuoti ir lietuviškai.

v.s. B.Ž.
Kai ji dainavo, aš sėdėjau 
ir žiūrėjau.
Svajonės sidabrinės,
Kaip žvaigždės Dievo dvare
Orkestru pritarė.
Ir aš girdėjau
Balsą, žemės ilgesio
Jos dainoj. ,
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PAUKŠTYTEI - UDRYTEI 
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PASIKALBĖJIMAI

APIE PAŠTO

ŽENKLUS

LITERATŪRA

Čia irgi labai gausi ir dėkinga 
specialybių (“topicals) šaka. Į lite
ratūros skyrių galima įskaityti ra
šytojus, poetus, jų raštus ir netgi 
spausdinimo priemones (ir tokių 
pašto ženklų yra).

Kaip paprastai pradėsime nuo 
Lietuvos. Lietuva yra išleidusi ne
maža pašto ženklų, kuriuose pa
vaizduoti mūsų pasižymėję rašyto
jai ir poetai. Štai keletas iš jų: 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Dr. 
Jonas Basanavičius, Prof. A. Vol
demaras, Prez. Antanas Smetona 
(paskutiniai du kartu buvo ir poli
tikai bei visuomenės veikėjai) - 
1922 m. De Jure serijoje, A. Vište
liauskas, Dr. J. Šliūpas, atgimimo 
dainius Maironis, J. Tumas-Vaiž
gantas, Dr. Vincas Kudirka, Julija 
Žemaitė - vėlesnių metų laidose. 
Sovietų Sąjunga taip pat yra išlei
dusi pašto ženklų su Lietuvos 
poetais: Salomėja Nerim, Petru 
Cvirka, Kristijonu Donelaičiu bei 
rašytoja Žemaite. - Latvija išleido 
su savo žymaus poeto Janio Rainio 
atvaizdu ir su rašytojais: A. Kron- 
valds, A. Pumpurs, J. Maters bei 
Auseklis-Krogzems. - Estija 1938 
m. išleido bloką su savo žinomais 
rašytojais bei mokslininkais.

Kitos valstybės išleido tokių 
pašto ženklų daug daugiau - ištiso
mis serijomis. Sakysime, alijantų 
okupuota Vokietija 1945 m., pran
cūzų zona - su vokiečių poetais ir 
rašytojais - Johann v. Goethe, 
Friedrich von Schiller, Heinrich 
Heine; Badenas - vėl su Goethe, 
Angelika v. Facius; Wuerttem- 
bergas' - su Schill erių, F. Holderli- 
nu, Ludwig Uhlandu; amerikiečių 
zona - vėl su Goethe. Keletą tų 
pašto ženklų yra nupiešęs mūsų 
dail. Vyt. Jonynas.

Prancūzija yra išleidusi daugybę 
pašto ženklų su savo poetais ir ra

šytojais. Paminėtini tik keli: Victor 
Hugo (1933), Anatole France 
(1937), Moliere (1944), Ch. Baude
laire, Paul Verlaine, Arthur Rim
baud (visi 1951 m.) ir daugybę kitų.

Bendrai, nerasi tokios valstybės, 
kuri nebūtų išleidusi pašto ženklų 
su savo žymesniais rašytojais ir 
poetais.

Ant. Bernotas

FcEWUCEKTŲ LIETUVA

CORRJ

PORTUGAL

Lietuva
T umas-Vaižgantas

Lietuva
Maironis

Portugalija
Gil Vincemte

Atsakymai žaidimui 13 pusi.
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didžioji seiiOM
TORONTO

KAI MINDAUGO DRAUGOVĖ IŠKYLAUJA

Lauke pūtė smarkus vėjas. Įbė
gęs atgal į vidų, pasiėmiau kepurę 
ir pirštines. Šiandien mūsų drau
govė iškylaus Centre salose' 
Plauksime laivu. Mudu su draugu 
iki laivo nuvežė mūsų naujasis 
draugininkas Linas Saplys. Jis 
mums truputį papasakojo ką mes 
veiksime. Nutarėme, kad bus 
įdomu. Visiems susirinkus, Linas 
sušaukė pas save skiltininkus ir 
davė jiems laiškus. Brolis Senkevi
čius sakė, kad laiškus galėsime ati
daryti tik kai pradėsime plaukti. 
Kai tik laivas pajudėjo, mes tuojau 
atplėšėme tuos laiškus ir perskai
tėme. Buvo parašyta, kad mes tu
rėsime nuvykti į Ward salą. Paėję, 
radome rodyklę “Ward Island 4 
miles”. Beeidami suradome laiške 
pažymėtus dalykus ir pamatėme 
tolumoje laužą. Pradėjome greitai 
bėgti. Manėme, kad būsime pasku
tiniai, bet buvome pirmieji. Štai 
mes ir laimėjome...

Po devintos vai. Mišių mus su
skirstė į mašinas ir nuvažiavę prie 
kranto laukėm atplaukiant laivo. 
Mūsų skiltininkas neatvažiavo, tai 
man reikėjo būti skiltininku. Ga
vome morze rašytus laiškus. Ten 
rašė, kad mūsų skilčiai reikia vykti 
į kitą salą. Mums reikėjo keliauti 
visą valandą. Mes paskui valgėme 
dešreles ir žaidėme futbolą. Po iš
kylos laivas mus parvežė atgal į 
miestą.

E. Grybas

Mūsų iškylai važiavome į Ward 
salą. Atvykus, kiekviena skiltis tu
rėjo atlikti uždavinį: surasti kumš
čio didumo akmenį, plunksną, pa
galį, du skirtingus lapus, smėlio 
saują ir viską nunešti už trijų my
lių, kur laukė vadovai. Kai visos 
skiltys susirinko, žaidėme futbolą. 
Pietums ant laužo kepėmės 
dešreles, paskui vėl žaidėme.

Tą dieną, kai mūsų Mindaugo 
draugovė iškylavo, . susirinkome 
prie Pranciškonų bažnyčios. Mes, 
Žirgai, žalia mašina nuvažiavome 
iki “Harbour front”. Ten laukėm 
laivo nr. 4. Laive turėjome per
skaityti laišką, kuris buvo parašy
tas morze. Po ilgo laiko jį perskai- 
tėm. Išlipę iš laivo, pradėjome ke
liauti paskutiniai. Turėjome eiti 
kokias 3 mylias. Net policininką 
klausėm kaip surasti mums pa
skirtą vietą. Kai žaidėm futbolą, 
vieną žaidimą laimėjome, kitą pra
laimėjome.

A. Ki šonas

Buvo labai šalta, bet graži diena. 
'Mus nuvežė prie salos, kuri buvo 
netoli aerodromo. Laive gavome 
laiškus rašytus morzės raidėmis. 
Mūsų, Sakalų, skiltis laišką per
skaitėme pirmieji. Išlipę iš laivo 
tuoj suradome reikalingus daiktus. 
Tada reikėjo nueiti į kitą salos pu
sę. Mūsų skiltis vėl buvo pirmoji. 
Beeinant pradėjo snigti, bet neilgai 
tesnigo. Nuėję į vietą, suradome 
laužavietę, sukūrėm ugnį ir sušil- 
dėm vandenį. Kai atėjo kitos skil
tys, visi gėrėme karštą kakavą ir 
valgėme dešreles, žaidžiant futbo
lą, man buvo sunku, nes aš turėjau 
savo gerus batus. Bet vistiek buvo 
linksma. Po sueigos dar išgėrėme 
kakavos, tada mūsų skiltis turėjo 
sutvarkyti vietą ir išplauti puodus.

G. KarosasV. Šimkus G. Sendžikas

Vieną sekmadienį mes plaukėme 
į Centre salą iškylauti. Iš ten turė
jome nueiti į Ward salą. Pakeliui 
suradome plunksną, akmenį, paga
lį. Pavalgę žaidėme futbolą. Mes 
pralaimėjome. Man patiko lesinti 
antis su likusiais nuo pietų trupi
niais. Man labai patiko ta iškyla.

P. Turūta

Tempiame skanus Ką vežimą. 
Kairėje: Mindaugo draugovės 
draugininkas s.v. Linas Saplys.

V. Bacevičiaus nuo ir.
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Iškylauti vykome į Toronto sa
las. Susirinkome prie bažnyčios. 
Ten draugininkas paskyrė mus į 
mašinas ir išvažiavome. Kai visi 
susirinko uoste, išplaukėm. Be
plaukiant pradėjo smarkiai snigti. 
Mūsų laivas plaukė iki Hanlans 
Point, o kiti nuplaukė į Wards salą. 
Laiške buvo parašyta, kad mes tu
rime nuvykti į Wards salą. Kai nu
vykome, pavalgėm, tada išsirikia
vome, pasiruošėm sportui. Po 
sporto buvo sueiga ir tada vykome 
į namus.

A. Morkūnas

Mūsų skiltis atvykome į vietą 
pirmoji. Kai žaidėme futbolą, aš 
pagavau “long bomb pass” ir gavau 
“touchdown”, bet mes vistiek pra
laimėjome. Ketvirtą valandą po 
piętų.mes jau turėjome būti laive. 
Vos suspėjome atbėgti. Paskui net 
kojos skaudėjo.

R. Turūta
Kai perskaitėm laišką, mes žino

jome ką daryti ir kur eiti. Turėjo
me labai toli vykti. Kai mes nuvy
kome, mūsų skiltis valgė pietus, o 
po to su kitais gėrėme kakavą, žai
dėm ir turėjome sueigą. Kai išvy
kome namo, pamatėm jau stovintį 
laivą. Labai smarkiai bėgome, kad 
suspėtume. Plaukiant pūtė smar
kus vėjas. Sugrįžau namo labai 
pavargęs.

L. Grybas

Pro palapinės plyšį juokiasi 
Toronto Mindaugo draugovės skil
tis 1973 m. Jubiliejinėje stovyklo
je: E. Grybas, R. Smolskis, L. Gry
bas, E. šlapšys ir V. Šimkus.

V. Asevičiaus nuotr.

DAINA SKAUTUI 
VADOVUI

Pereitų -metų, rugsėjo mėn. 
Skautų • Aide buvo išspausdinta 
daina “Dievui, Artimui, Tėvynei”, 
kurią muzikas Faustas Strolia pa
skyrė s. Juozui Liubinskui, Basa
navičiaus draugovės draugininkui.

Tokia nepaprasta vadovui dova
na Chicagos skautiškąją šeimą 
labai pradžiugino, o s. Liubinską - 
nustebino.

Lietuviu skautu tapęs Vokieti
joje, 1949 m. Augsburge brolis 
Juozas jau darbavosi Mindaugo 
draugovės draugininko pareigose. 
Atvykęs į Ameriką, tuoj įsijungė į 
Lituanicos eiles ir buvo pirmasis 
skautų vyčių draugovės vadas.

1951 m. kareivėlio dienas pralei
do Anglijoje, Afrikoje ir Japonijo
je. Ketvirtosios Tautinės stovyklos 
1958 m. metu jis - Korp! Vytis 
pirmininkas. Tuo pačiu laiku pake
liamas į paskautininkio laipsnį. 
1963 m. gale, renkant naują LSS 
vadovybę, sėkmingai vadovavo 
korespondenciniam suvažiavimui.

s. fil. Juozas Liubinskas yra 
elektros inžinierius, prityręs skau
tas vytis, jau šešti metai vadovauja 
vilkiukų draugovei, Lituanicos 
tunto jaun. skautų skyriui ir kas

Lituanicos t. Basanavičiaus drau
govė su draugininku s. Juozu Liu- 
binsku.

J. Tamulaičio nuotr.

metai Chicagos skautams praveda 
pirmosios pagalbos kursus.

Basanavičiaus draugovės (arba 
brolio Liubinsko) vilkiukai savo iš
kylose čiuožia, lėktuvu virš Chica
gos skrenda, baidarėmis Rockforde 
plaukia, kapinėse suranda seniau
sius lietuvių paminklus, lanko 
kiekvieną lietuvių filatelijos pa
rodą. Sueigose jie mokosi, dirba 
rankdarbius, dalyvauja kūrybos 
dienos parodose.

Savo gražiame darbe s. Liubins
kas nėra vienas. Su juo kartu 
skautauja žmona ps. Daila viena iš 
uoliųjų Skautų Aido platintojų, 
priklausanti Kernavės tuntui ir 
Gilė, Aldis, Tauras ir Linas Liu- 
binskai.

AN
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STOVYKLAVAU "PILAINĖJE"
Šiais metais aš buvau skautų 

stovykloje kalnuose - Kalifornijoje. 
Ten aš sutikau daug naujų draugų. 
Kalnuose turėjome daug įdomių 
iškylų. Berniukai turėjo stovykla
vietę, kuri vadinosi “Auksakalnis”. 
Mergaičių stovykla buvo “Pilainė”. 
Turėjom vieną bendrą virtuvę, kur 
mes visi valgėme. Mes maudėmės 
baseine. Jis buvo daug mylių nuo 
stovyklavietės. Į baseiną mus nu
veždavo ponas Žukas arba ponas 
Kiškis. Dvi savaitės greitai praėjo, 
bet man ten labai patiko, nes visi 
buvo labai draugiški. Džiaugiaus, 
kad galėjau taip toli pastovyklauti.

Mirga Rimavičiūtė 
“Kernavės” tuntas

Živilė Karaliūnaitė ir Andrius 
Markulis Chicago, Š. Amerikoje.

1974 M. SKAUTIŠKOS 
JAUNAVEDŽIŲ POROS

Rugpiūčio 31 d. lietuvių bažny
čioje, E. Melbourne, susituokė ps. 
Rasa Milvydaitė ir s.v. Gediminas 
Statkus.

Sesė Rasa yra mokytoja, Dainos 
Sambūrio dainininkė, sportininkė, 
skaučių vadovė. Prisimename ją iš 
1973 m. Jubiliejinės stovyklos, kai 
ji taip gražiai atstovavo Australi
jos sesėms ir broliams.

Skautas vytis Gediminas pri
klauso Romuvos korporacijai, 
sportininkas. Studijuodamas Ho- 
barto universitete suorganizavo 
tautinių šokių grupę.

Sutuoktuvių metu Rasai ir Gedi
minui giedojo Dainos Sambūrio 
choras. Vestuvių vaišės vyko Lie
tuvių Namuose, kurias vedė J. 
Meiliūnas. Jaunuosius sveikino 
kun. P. Vaseris, Dainos Sambūrio 
vadovas A. Čelna, Romuvos atsto
vas J. Verbyla ir Džiugo tunto 
tuntininkas N. Ramanauskas. Mel
bourne skautiškoji šeima džiaugia
si gražia jaunąja pora ir linki jiems 
visako geriausio.

**#

Rasa Milvydaitė ir Gediminas 
Statkus Melbourne, Australijoje.

Lapkričio 29 d. Chicagoje susi
tuokė ps. g. Živilė Karaliūnaitė ir 
ps. s.v. Andrius Markulis.

Nuo pirmųjų paukštytės dienų 
iki vyr. skautės kaklaraiščio, sesė 
Živilė augo Aušros Vartų tunte. 
Kuriantis naujam jūrų skaučių 
tuntui, ji įsijungė į jūreivių eiles su 
savo patyrimu ir jaunatviška ener
gija. Šiuo metu ps. gintare Živilė 
yra Nerijos jūrų skaučių tunto 
vadijos narė.

Ps. skautas vytis Andrius augo 

didžiajame Lituanicos tunte. Ėjo 
įvairias pareigas - skiltininko, 
adjutanto, draugininko. Paskuti
nius kelis metus vadovavo skautų 
tautinių šokių grupei “Jaunimo 
Viltis”.

Abu jaunieji yra baigę Illinois 
universitetą.

Kiekvienais metais stovyklau
dami, Andrius ir Živilė vienas kitą 
pamilo 1971 m. dirbdami vadovų 
stovykloje, o pernai metais, toje 
pačioje vietoje vykstant ASS 
“Rudnosiuko” stovyklai, ir susi
žiedavo. '

Jų tėveliai - Alė ir Vidurio rajono 
Vadeiva v.s. A. Karaliūnai ir p. 
Markulienė suruošė puikias vestu
vių vaišes. Iš 300 svečių didelė 
dalis buvo skautai. Skautiškų 
veidų matėsi ir iš toli - jaunojo 
giminaitė s. Venclauskaitė, LSB 
V.S. P. Molis iš Atlanto rajono, 
Asminai iš Detroito. Vaišes prave
dė v.s. V. Vijeikis. Po nuoširdžių 
sveikinimų, “Jaunimo Vilties” 
skautės salės viduryje pašoko 
blezdingėlę ir sadutę, į kurią įsi
jungė ir Živilė.

Pagal pirmojo pabrolio L. Rasla- 
vičiaus linkėjimus, Andrius ir Živi
lė įsikūrė lietuviškame Marquette 
Parke, kur jiems bus artima skau
tiškoji veikia.
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Seserijos vadovių sąskrydis lap
kričio 2-3 d.d. Hamiltone.

Dalis sesių pateko į tą grupę, o 
kita tiek nepateko.

Aktorės M. Kalvaitienė ir L. 
Strungevičienė labai nuotaikingai 
atliko programą L.S.S. Seserijos 
sąskridyje Hamiltone.

s. V. Bacevičiaus nuotr.

Pranešimą daro vyr. skautė R. 
Lukoševičiūtė iš Montrealio.

Į sąskridį buvo atvykusi sesių 
kanklininkių grupė, kur kanklėmis 
paskambino keliatą dalykėlių.
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JUK SUSITIKSIM VĖL L.

Jaunystė nebesutiko priešintis, 
ir žodžiai “tebūnie Tavo valia” pa
lydėjo mūsų sesę a.a. ps. Gražiną 
Musteikytę į Viešpaties namus 
š.m. gruodžio 5 d. Sunki liga išvar
gino kūną, tačiau nedrįso kėsintis į 
jos dvasios ramybę, kuria ji spin
duliavo visą savo gyvenimą.

Prabėga pro akis nepamirštami 
momentai; laiko tėkmėje iškyla 
ramus ir orus Gražinos veidas, gi
lus spinduliuojančių tamsių akių 
žvilgsnis; žvilgsnis akių, žvelgian
čių į ateitį, į Viešpaties pasaulį, 
kuriame jaunam žmogui tiek daug 
įdomumo, tiek perspektyvų...

Tokią ramią, kuklią, draugišką ir 
paprastą Gražinėlę pažinojo visi 
jos mokslo draugai, sesės, broliai, 
vadovai, mokytojai, viršininkai. 
Savo kuklumu ir inteligencija ji ir 
kitus aplin save lyg aukščiau dva
sia pakeldavo. Vis norėdavai ją, 
praeinančią, užkalbinti, jos santū
rumu karščiau įsiliepsnojusiose 
diskusijose pasigėrėti.

Dar būdama moksleive aukštes
niojoje mokykloje, Gražina buvo 
pareiginga ir veikli I-sios skaučių 
“Živilės” dr-vės “Aušros Vartų” 
tunte skautė. (Ši draugovė buvo 
užuomazga 1958 nu naujai besiku
riančio “Kernavės” tunto). Vėliau, 
ir eidama “Aušros Vartų” tunto 
adjutantės pareigas, ir priklausy
dama akademikėms skautėms, ir 
būdama Filisterių sąjungos centro 
valdyboje ji buvo lyg kokia nema

toma darbininkė: pirma ėjo jos 
kruopščiai atliekamas darbas, o tik 
už jo - pati Gražina.

Nors turėjo progos pagyventi ir 
Europos kraštuose, svetimoje ap
linkoje, tačiau grįžo ir liko neati- 
trūkusiu lietuviškojo gyvenimo 
nareliu.

***

Toks kuklus, kaip ir ji pati, buvo 
paskutinis su ja atsisveikinimo 
vakaras: maldos žodžiai, trispalvė 
ir akademikių skaučių vėliavoj 
daug gerų darbelių labdarybei, 
skirtų jos šviesiam atminimui... 
Akademikų skautų garbės sargyba 
stovėjo prie jos, rods, tik užmigu
sios gražiuose tautiniuose rūbuose.

Tylūs ir susimąstę lydėjome ją, 
peržengusią amžinųjų namų 
slenkstį. Šalta buvo gruodžio 9-ji 
diena. Atrodė, kad ir balti gėlių 
lapeliai, beriami ant jos karsto 
Chicagos šv. Kazimiero kapinėse, 
stingo gamtos mirimo ir skausmo 
agonijoj. Dar štai ir Lietuvos že
mės žiupsnelis, kad lengvesnis 
būtų jos poilsėlis... Palikome ją 
vieną toje baltoje tylumoje.

Susikaupę ir susigraudinę apsi
gręžė eiti didelis būrys Gražinos 
sesių, brolių, draugų, kurie dar te

ma. Gražinėlė živiliečių tarpe 
1952 m. Ji - antroji iš kairės, su 
“Stirnų” skilties gairele. 

bejautė jos širdies šilumą. Akyse 
žibėjo ašaros, mintys nedavė atsa
kymo į klausimą “kodėl?” Net ne
pajėgėme rasti tinkamų užuojautos 
žodžių jos tėvelių sielvartui pa
lengvinti...

Duslius ją paliekančiųjų žings
nius lydėjo Gražinėlės vaikystės 
dienų draugės sesės Marijos Sau- 
laitytės eilėraščio žodžiai:

Paliko vasara šalia,
Ir žemės tuščias rutulys.
Spalvoms nutilus,
Baltuma ruošiasi užburti 
Klajojančias mintis,

kai pakilai
viena, stipri,
aro sparnais
žiemosiančių sparnų nekliudoma, 
ilgos nakties nesuvaržyta.

Aukštumoje žalia erdvė 
Neilstančiame saulės žvilgesy 
Apsupa Tave
Ramią, nemarią dukterį 
Šviesos.

sj

Vidurio rajono vadeiva v.s. A. 
Karaliūnas sveikina naująjį Litua- 
nicos tunto tuntininkąps. Leopoldą 
Kupcikevičių.

J. Tamulaičio nuotr.
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KERNAVĖ
Šiltą ir saulėtą lapkričio 17-tos 

dienos rytą sesės kernavietės rin
kosi Jaunimo Centre tunto sueigai. 
Beveik valandą turėjome laukti, 
kol tėvas Kezys atlaikė Mišias 
Lituanicos tunto broliams. Belauk
damos gavome žinią, kad lietuvių 
didvyris Simas Kudirka su šeima 
apsilankys Jaunimo Centre. Mes 
visos labai apsidžiaugėme. Mūsų 
džiaugsmingas triukšmas nutilo, 
kai atėjo tėvas Kezys ir pradėjo šv. 
Mišias. Pamoksle jis kalbėjo apie 
Simą Kudirką. Jis sakė, kad, kai 
ėjome protestuoti prieš jo išdavi
mą, buvo didelis triukšmas, o 
dabar tylus džiaugsmas mus visus 
sujungia.

Sueigoje sesė Šalčiūnienė per
davė savo sunkiąsias tuntininkės 
pareigas sesei Rudaitienei. Paukš
tytės, skautės, ir vyresnės skautės 
įteikė abiems vadovėms savo 
rankdarbius ir gėles. Sesė Šalčiū
nienė ašarodama su mumis atsi
sveikino, o sesė Rudaitienė ašaro
dama - pasisveikino.

Tuo pačiu metu kelios skautės 
buvo apdovanotos už pavyzdingą 
skautavimą. Tuo oficialioji sueigos 
dalis ir pasibaigė.

Išsirikiavusios po dvi, įžygiavo
me Jaunimo Centro didžiojon sa- 
lėn, kurioje vyko Lituanicos tunto 
sueiga. Greitai atsistojome prieš 
brolius, padarydamos svečiams 
taką. Pagaliau į salę įėjo Simas su 
šeima. Jie buvo sutikti smarkiu 
skautišku plojimu. Po to Simas į 
mus prabilo, linkėdamas užaugti 
gerais skautais ir lietuviais. Tada 
visi giedojome Lietuvos himną.

Kartais sueigos būna nuobo
džios, bet ši buvo labai įdomi, nes 
ne kiekvieną dieną mums tenka 
sutikti didvyrį.

Sesė G.
“Žemynos” draugovė 

Kernavės tuntas

Naująją Kernavės tunto tunti- 
ninkę ps. fil. Ritonę Rudaitienę 
šiltai sutinka Kernavės paukšty
tės.

Nuotr. D. Vakarės

LS S-jos vyr. skautininkės pav. 
s. I. Kerelienė ir Vidurio Rajono 
Vadeivė s. fil. Danutė Eidukienė 
stebi Kernavės tunto sueigos iškil
mingąją dalį.

Chicagos Kernavės tunto tunti- 
ninkė s. E. Šalčiūnienė atsisveikin
dama su tuntu bučiuoja vėliavą.

Nuotr. D. Vakarės
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KALĖDŲ ŽIBURĖLIAI KERNAVĖJE
Gruodžio 15 d. pavakary ir aprū

kusi Chicaga puošėsi margais kalė
diniais žiburėliais. Pro plačiai at
vertas Jaunimo Centro salės duris 
galėjai matyti ilgom eilėm sustaty
tus, Kūčių vakarienei paruoštus 
stalus, papuoštus eglišakiais ir 
baltomis, aukštomis žvakėmis. Ant 
stalų lėkštėse - plotkelės, po stal
tiese - šienas (gal būt, stovyklos 
metu sugėręs į save jauną juoką ir 
skautiškas dainas). Scenoje, tam
siame fone, baltais šiaudinukais, 
lyg žvaigždutėm, nusagstyta eg
lutė.

Kernavėje ir vėl Kūčios.
Kalėdinių giesmių garsams ty

lant, scenoje pasirodo naujoji tun- 
tininkė ps. R. Rudaitienė. Ji pa
sveikina visus ir taip prabyla:

- Mes, kernavietės, esame labai 
laimingos, kad kartu su savo arti
miausiais ir brangiausiais žmonė
mis galime akimirkai atitrūkti ir 
pakilti virš mus supančios kasdie
nybės. Teįsižiebia mūsų tarpe 
tikroji kalėdinė nuotaika ir tesu
grįžta ji su mumis i mūsų namus.

Po jos žodžio pasirodė “Vilijos” 
skaučių ir jaun. skaučių dr-vės se
sės, vaizdavusios gėles ir žvėrelius, 
nešdamos po dovanėlę gimusiam 
Kūdikėliui. Paskutinioji prie jo 
atėjo žalia eglutė, kuri vietoj savo 
aštrių spyglių atnešė jam baltus 
šiaudinukus. Šiai draugovei vado
vauja vyr. sk. Asta Snarskienė. Ir 
pati pasirodymo mintis, ir jį atli
kusių sesyčių nuoširdumas labai 

šiltai palietė stebėjusių širdis. Čia 
reikėtų paminėti, kad šios draugo
vės “veikimo bazė” yra net už 60 
mylių nuo Chicagos!

Po šio pasirodymo “Vaivos” vyr. 
skaučių būrelis atliko žvakių degi
mo ceremoniją, šiemet skirtingai 
pristatytą būrelio vadovės ps. D. 
Korzonienės. Kiekviena bendroje 
žvakidėje uždegta žvakė sesių 
lūpomis pristatė ir didžiuosius 
žmonijos idealus: meilę, ištikimy
bę, viltį, draugiškumą, teisingumą, 
laisvę. Žvakių liepsnelėse rugiagė
lėm švytėjo mėlyni kaklaraiščiai, o 
jų žodžių klausant, tikrai buvo ko 
susikaupti ir pamąstyti, tuntinin- 
kės žodžiais tariant, “pakilti virš 
kasdienybės”.

Nuo scenos, užsidegusios kiek
viena savo žvakę, “Vaivos” sesės 
ėjo salėn ir įžiebė ant stalų stovė
jusias žvakes.

Sustoję išklausėme tunto dva
sios vado kun. K. Trimako skaito
mos Kalėdų evangelijos. O kai Kū
čių vakaro programą pravedusi ps. 
V. Vasaitienė pakvietė laužti baltą 
Dievo duonelę, salėje girdėjai lau
žomų plotkelių spragsėjimą, vienų 
kitiems reiškiamus linkėjimus; 
matei šypsenas, rankų paspaudi
mą, pasibučiavimą. Taip vienan 
būrin jungėsi didžioji skautiška 
šeima.

Paragavę neraugintos Dievo 
duonutės, siekėme ir žemiško kąs
nelio. Pasistiprinę traukėme iš po 
staltiesės šieno stagarėlį, prana-

Jauni veidai žvakių mirgėjime. 
“Vaivos” vyr. skaučių būrelio sesės 
pabėrė gilių minčių Kūčių vakaro 
susikaupimui.

Nuotr. vyr.sk. R, Mortytės

WRIWTimi III, lllatilMllllllilWMMimWMWB 

šaujantį ateitį; stebėjomės mūsų 
liaudies išmintimi, iš po savo lėkš
tės ištraukę paslėptą patarlę.

Ir vėl salės priekyje sumėlynavo 
rugiagėlės. Ne visai taip! Tai - ker
navietės vyr. skautės, būrelin su
stojusios, giedojo kalėdines gies
mes, o joms pritarė tėvelių bosai ir 
tenorai, mamyčių altai ir sopranai. 
Kalėdiniu ritmu plakė šios šeimos 
narių širdys: “Dieve, duok sulaukti 
gerų ir ramių visiems metų!”

Dabar scenoje tuntininkė sesė 
Ritonė su nuoširdžiais linkėjimais 
visoms tunto sesėms ir tėveliams, 
su padėka už atsilankymą, už talką 
tuntui.

- Pasimatysime jau tik 1975-siais 
metais!

Pora valandėlių šventojo Kūčių 
vakaro nuotaikoje greit prabėgo. 
Salė ėmė tuštėti, stalai bematant 
buvo nukraustyti.

Išeinantieji širdyse išsinešė dar 
vienų tradicinių kernavietiškų 
Kūčių atminimą, o rankose - tunto 
laikraštėlio' “Kernavės kuoras” 
numerius.

sj

Kernavės tunto tuntininkė ps. 
Ritonė Rudaitienė pradeda Kūčių 
vakaro programą.

Nuotr. vyr.sk. R. Mortytės
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Nerijos tunto sesės v.v. R. Jova
rauskaitė ir v. R. Karaliūnaitė įtei
kia jūrų skaučių dovaną ir ženklelį 
Simui Kudirkai. Šalia stovi dr. K. 
Bobelis Nidos laivo mecenatas.

NERIJA

Chicagos jūrų skaučių Nerijos 
tuntas atšventė savo penktąją su
kaktį. Tunte veikia 4 laivai (drau
govės) ir 3 įgulos (gintarių būre
liai).

MINIJOS laivo vadė - g. R. 
Kelpšaitė, padėjėja - g. D. Latvytė, 
laivūnė (adjutante) - R. Dičiūtė.

VENTĖS laivo vadė - g. kand. R. 
Jovarauskaitė, laivūnė - g. kand. R. 
Karaliūnaitė.

NIDOS laivo vadė - g. G. Vinda- 
šiūtė, laivūnė - g. kand. A. Na- 
kutytė.

JUODKRANTĖS laivo vadė - g. 
D. Mačiukevičiūtė, padėjėja - g. V. 
Markevičiūtė, laivūnė - g. kand. I. 
Pranskevičiūtė.

NENDRIŲ, JŪRATĖS ir BAL
TIJOS įguloms vadovauja gintarės 
L Miecevičienė, R. Dapkienė ir M. 
Bilitavičiūtė.

Nerijos tunto tuntininkė ps. g. 
Aldona Jovarauskienė, adjutante - 
v.v. Milda Kupcikevičiūtė.

Gruodžio mėn. sesės jūreivės iš
leido tunto laikraštėlį “Nerijos la
šai”. Redaktorė ir iliustratorė - g. 
Virginija Markevičiūtė. “Nerijos 
lašuose” sesės rašo apie Kalėdas, 
gerąjį darbelį, jūrų skautes. Svei
kindamos seses ir brolius GERO 
VĖJO linki 112 Nerijos tunto jūrų 
skaučių.

MŪSŲ LAUŽELIS

Mūsų sueigoje ruošėmės lauža- 
vedės specialybei. Jaunimo Centro 
kambaryje negalėjome sukurti 
laužo, tai uždegėme žvakutę. Dana, 
Našta, Laura ir Teresė buvo lau- 
žavedės. Mes visos pravedėnie 
daug dainų ir suvaidinome tris vai
dinimus. Mūsų sueiga buvo 
linksma ir įdomi.

Dana Lapinskaitė ir 
Našta Bilitavičiūtė 

Minijos laivas

Naują vėliavą šventina Nerijos 
tunto dvasios vadas s. kun. a. 
Kezys, vėliavą laiko krikšto tėvai - 
mecenatai sesė ir p. K. Veselkai.

9- N. Peseckaitės nuotr.

C. Genučio nuotr.

Šį rudenį buvo pašventinta Ne
rijos tunto, Juodkrantės laivo vė
liava. Iš k. V. Bilitavičiūtė, L. Ba- 
kaitytė ir R. Veselkaitė.

g. N. Peseckaitės nuotr.

SMĖLIO KRANTAS

Kyla bangos aukštyn.
Bėgame, žaidžiame jų putose.
Plauna smėlio krantą.
Palieka pėdsakai dviejų žmonių.

Vakaro pašvaistėje 
Saulė leidžiasi.
Lieka, tamsuma ir 

dviejų žmonių 
ilgi, ilgi šešėliai.

Rasa Jovarauskaitė
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V. Bacevičiaus nuotr.

Clevelando skautininkių drau- 
- govė.

Clevelande skautai ir skautės su 
Simu Kudirka ir jo šeima.

V. Bacevičiaus nuotr.

ESU JŪRŲ SKAUTĖ -

nes man patinka stovyklauti, iš
kylauti ir buriuoti. Aš esu jūrų 
skautė ne vien tik dėl linksmumo. 
Man patinka būti drauge kitai 
skautei ir jai padėti.

Iškilmingoje tunto sueigoje svei
kinasi dvi SESĖS - Nidos ir Juod
krantės laivų VĖLIAVOS.

g. N. Peseckaitės nuotr.

nes mes vasarą važiuojame į 
stovyklą. Ten kartu su draugėmis 
miegame palapinėse. Dieną einame 
prie ežero, buriuojame, maudomės. 
Vakare prie laužo dainuojame dai
nas. Todėl aš esu jūrų skautė.

Renata Aleksiūnaitė ir 
Alvyde Eitutytė 

Ventės laivas

*

MINIJOS LAIVO sesės T. Bili- 
tavičiūtė, V. Kupcikevičiūtė ir L. 
Narytė sako, kad jūrų skautė yra: 
draugė kitai skautei, jūros mylėto
ja, gamtos draugė, sueigos mėgėja, 
darbšti, buriuotoja, dainininkė, 
gera šokėja, skautė, kuri dėvi gra
žiausią uniformą.

Veiklioji Clevelando skautinin- naujai draugininkai s. M. Kižienei. 
kių draugovės vadovė v.s. S. Ra
dzevičiūtė (k.) perduoda pareigas V. Bacevičiaus nuotr.
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S. Skatikus
32 SS Bary Oak Am

HL 8©5<€

SKAI 
6842
Chico

ALp(LKA)3083
1975, Nr.l

1968 m. atidarant Chicagos 
skautų Kaziuko mugę, skautų vy
čių Šarūno būrelis surado senus 
Vilniaus turgaus dienų nuostatus. 
Kaziuko mugės jau nebetoli, o ir 
šiaip be nuostatų... kaip gi gali 
tvarkytis...

—===h®<^@<^@^®5>®e==—

VIEŠPATIES METUOSE 
1643-ČIUOSE, VALDANT DIDŽ.
LIETUVOS KUNIGAIKŠČIUI 
VLADISLOVUI VAZAI

Vilniaus Vaivada JONUŠAS 
RADVILA nustato Vilniuje ir 
apylinkių miesteliuose bei bažnyt
kaimiuose laisvųjų valstiečių, pirk
lių ir cechų

TURGAUS DIENŲ 
NUOSTATUS:

APSAKYMAS L
Yra piktas paprotys, kada valstie
čiai, javus į miestą veždami, tenai 
iki temstant karčiamose pasilieka, 
paskui prisigėrę namo grįždami, 
a-klius perguja ir pertraukina. Tas 
nupelno sunkios koravonės ir yra 
aštriausiai baudžiamas. Nustato
ma, kad valstiečiai miestuose ne
pasiliktų ilgiau, kaip iki pirmos 
valandos po piet.

APSAKYMAS II.
Visomis turgaus dienomis yra 
draudžiama ubagauti. Ubagai turi 
būti suimami, pristatomi į ubagy- 
nus ir aprėdomi pilkais rūbais su 
rudais rankogaliais, kad pabėgę 
būtų lengvai atpažįstami.

APSAKYMAS III.
Vagys, pagauti mainikaujant vog
tais arkliais ar kitais gyvuliais yra 
suimami ir pristatomi sūdžiai ir 
nubaudžiami kalėjimo bausme.

Vladislovas Vaza
(1632 - 1648)

Prieš išsiunčiant į bausmės vietą, 
jie trims dienoms prirakinami vie
šai mediniame ožyje Lukiškių 
aikštėje, suteikiant tik vandens ir 
duonos.

APSAKYMAS IV.
Kurie ant turgaus padaro kitiems 
nuostolių tyčia ar provijasi tik dėl

- baikų, tokius turgaus tvarkytojai 
' gali paplakti ar mušti. Bausminin- 
kai, ir mušami, nieku būdu netur 
prieš tvarkytojus stengtis, nebent 
tik tada, kai jo gyvasčiui ar sveika
tai iškada atsirasti galėtų.

APSAKYMAS V.
Liekarstinių žolių ir džiovintų gy
vačių pardavėjai Vilniaus turguje 
turi savo tavorą išdėti tik palei šv. 
Jokūbo bažnyčią. Anksčiau patė- 
myta, jog atsirado apgavikų, kurie 
pardavinėja netikrą liekarstą vals
tiečiams dėl galvijų limpamų ligų. 
Kas nori tą tavorą pardavinėti, ir 
nebūti apsūdyti, turi liekarstų ga
minimui naudoti tik sekančias žo
les: metelių žiedai, vištakojų 
šaknys (angelica), durnažolės, 
babkų šaknys, krapai ir nesutrinta 
siera. Visų tų žolių po vieną bertai- 
nį sukūlus ant stopos silkių rašalo 
sumerkti 6-mš valandoms. Potam 6 
stopos šviežios smalos pripilama ir 
sumaišius šaltoj vietoj iki pardavi
mo laikoma.

APSAKYMAS VI.
Vilniaus verbos apdedamos papil
domu vieno grašio mokesčiu už 10 
verbų. Šis mokestis eina Jėzuitų 
Akademijos spaustuvei išlaikyti.

$). 7 4 -5.2 3 9
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