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Lietuvių Bendruomenės Los Angeles
Apylinkės Valdyba — 20.00 dol.
J. Žitkevičienė — Moonee Ponds, 
Australija — 13.08 dol.
V. Leškys — Canoga Park, CA — 
10.00 dol.
D. Kinderytė — Crystal Lake, IL — 
5.00 dol.
M. Naris — Downers GrOve, IL — 
5.00 dol.
T. L. Žukauskai — Chicago, IL — 
5.00 dol. •
V.D. Barkai — Bėverly Shores, Ind.
— 5.00 dol. -
Dr. V. Kvedaras — Hamilton, Ont.
— 5.00 dol.

• P. Tnriita — Willowdale, Ont. — 
5.00 dol.
V. Koklys — Hacienda, C A — 5.00 
dpi.
E. Šalčiūnienė — Palos Hts., IL — 
5.00 dol.
T. Timmerman — Winnipeg, MAN
— 4.00 dol.
V. Alksninis — Flushing, N.Y. — 
2.00 dol.

V. Vaitkus — Macedon, Australija
— 1.49 dol.

SKAUTŲ AIDĄ Į 
UŽJŪRIUS

ATNAUJINA!
T. Timmerman — Winnipeg, MAN
— 4.00 dol. (T. Levinskui — Angį.) 
M. Jonikienė — Chicago, IL — 3.00 
dol. (J. Papeckiui — Argent.)

SKAITYTOJAI RAŠO
Su geriausiais linkėjimais 

dėkinga Strolių šeima. Oak Forest, • 
IL.

Viskas gerai, tik permažai 
medžiagos praktiškiems, 
skautiškiems dalykams paskirta, 
taigi labai sunku gauti 
prenumeratorių iš jaunų vadovų ar 
skautų, nes jie negali pasinaudoti 
Skautų Aidu; bent čia pas mus 
Hamiltone taip yra.

R. B. Hamilton, Ont.

Patinka žinios apie jaunimų.
G. Skučienė, Hilton, N.Y.

■ Man patinka rašinėliai iš kitų 
kraštų.

A. Paliulytė, Toronto, Ont.
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DĖMESYS
SKAUTUI IR

SKAUTEI
Gražu, kad LSS koresponden

tiniam suvažiavimui, kuriame šiais 
metais rinksime mūsų vadovybes ir 
svarstysime rūpesčius, užregistruota 
1,400 dalyvių virš 18 m. amžiaus. 
Gražu ir tinka, kad stovykloje, 
sueigoje, renginyje būtų suaugusių 
asmenų — vadovų, vadovių, tėvų, 
svečių. Bet skautybės tikslas yra 
vaikų, jaunimo auklėjimas. Daugiau 
dėmesio skautui ir skautei!

Kai stovykloje, ypač didesnioje, 
daugiau vadovų lai .o užima 
pasitarimai ir diskusijos tarp vadovų, 
negu rūpestis skautų gerbūviu ir jų 
programa- — tai reiškia, kad 
posėdžiaujama ten, kur turėtų būti 
skautaujama. Kai ilgiau užtrunka 
vadovų pagerbimai negu dėmesys 
skautui ar skautei iškilmingoje 
sueigoje ar prie vėliavų, tai reiškia, 
kad vadovai užmiršo sau suruošti 
uždarą jaukią arbatėlę.

Kaip atkreipti daugiau dėmesio j 
skautą ir skautę nuo mažiausios'iki 
vyriausios?

Svarbūs vadovų pokalbiai su 
savo vieneto nariais apie jų pažangą 
patyrimo laipsniuose, specialybių 
pasirinkimą, stovyklos (ar sueigų) 
nuotaikas, draugystes, sveikatos 
klausimus. Per dieną kitą vadovas-ė 
apeina visus savo narius.. Tuose 
pasikalbėjimuose, net ir įvykus 
kokiam nesusipratimui ar netvarkai, 
vadovas stengiasi pabrėžti (kaip B-P 
darė) berniuko gerumą, pastangas, 
galimybes, paremti jo asmeninį 
pasitikėjimą savimi.

Žaidimuose iš svetimų 
pasisavinome, kad laimi tik viena 
komanda, vienas skautas ar skiltis. 
Skautiškiau yra nustatyti taškų 
skaičių, kuris nurodytų atsiektą lygį 
— tuos taškus gali visos skiltys ar 
žaidėjai įgyti; durys į „pirmąją vietą” 
atviros visiems. Arba žaisti taip, kad 

stiprieji pirmi iškrenta, o ne vis 
silpnieji. Pavyzdžiui, mazgų 
lenktynėse iškrenta tie, kurie jau 
moka ir per kelias sekundes mazgą 
suriša. Taip ir silpnesni išmoksta ir 
susilaukia daugiau dmėesio negu tie, 
kuriems to dėmesio nebereikia.

Dėmesį .skautui ir skautei parodo 
rikiuotė. Jeigu net kariuomenė 
žygiuojančių priekio kampuose 
pastato trumpiausius, tai 
skautiškiausia žygiuoti su 
jauniausiais ar žemiausiais priekyje 
(jei iš vis pagal ūgį žygiuojama).

Iškyloje pirmi eina tie, kuriems 
sunkiausia dėl ūgio, amžiaus ar pan., 
kad niekas nebūtų nuskriaustas.

Skautiškiuose užsiėmimuose 
būna klausimų, paklausimų, tenka 
paaiškinti. Sumani vadovė atkreipia 
dėmesį į kiekvieną klausimą, kad ir 
kvailiausia, iš to išvesdama mintį, 
žinią ar reikalą.

Stovykloje kaip ir sueigoje tegul 
kiekvienas pagal savo gabumus 
pasirodo. Kokie yra vieneto narių 

Algirdo Grigaičio nuotr.

gabumai, ką jie moka, kaskąmona.' 
Tinka sieninis ar spausdintas 
laikraštėlis, nuolatinė darbelių 
paroda . . . Kurie gali vaidinti (ir 
kurie mano, kad negali), tegul 
pasirodo. Ar stovyklos metu 
kiekvienas turėjo progos paūgėti 
kaip žmogus, dalyvaudamas 
vaidinime, apeigose, inscenizacijoje, 
laikraštėlyje ar kt.?

Mat, skautai atkreipia dėmesį ne 
tiek į patį darbą, kurį reikia atlikti, 
bet kiek visi gali dalyvauti, jaustis, 
kad jie ten priklauso.

Skautuose yra nedrąsių ir naujų 
narių. Kaip juos priimame, kas su jais 
pasikalba ir jų pažangą seka?

Prie visų skautiškų įvykių 
priklauso ir įvertinimas. Ką skautai 
pasisavino? Ką jie sako? Kas jiems 
paliko įspūdį? Ką jie siūlo ateičiai ar 
kitaip darytų? Ko trūksta, pasigen
da? Taip jie pamažu įpras vertinti ir 
vėliau dalyvauti planavime, nes iš to 
išsineš savo asmeniniam gyvenimui 
naudos.
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ALGIMANTAS
HHfCAS NETAPUS iimstrmo

ALF. P. PETRAITIS
tęsinys iš. pereito skautų aido

NUO PIETŲ 

šalie; duudė- 
JO ŽEMĖ. 

Pulkas raite
li ų SKRIEJO, 
KAIP ŽIRGAS 15- 

KEftTA,( PILĮ.

PASKUI JĮ
LĖKĖ PLATOJ

ILGAS
SVETIMU
RAITELIŲ

PULKAS.'

ANT PILIES, St£NU 
užvožė ko va.

JĄ IKI PASKUTINIAJAI■
petį PILIES cm ėjai žuvo, sinpami

&£T SKAITLIUS

OAZĖ SAVO.

MENAS PO KITO 
’lįh

luvo GVNĖJAf.
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ANT RYTOJAUS'.. 
URĖKŠTANT ŠVIESAI, 

po rusanČius kai
mo DEGĖSIUS GUGU- 
NĖJO DU. VYRU IŠ 
TU WJU,,KU4|U, 
VAKAR KAIMIEČIAI 
NENORĖJO PRIIMTI 

I SAVO DRAUAYSTt. • /

-TAI TU UŽDEGEI KAIMĄ?, 
-ARTU MANEI, JOG Jį 
UŽDEGĖ ARŠIOJO PULKAS?

KAI PASIRYŠ 
PASIRODĖ DAU- 
(J/AU ŽMONIŲ,, 
TIE bU VYRAI 

PASODO i
BĖGTI...

ŽMONĖS ŽIŪ
RĖJO į SUOE- 
GUSIUŠ NAMUS

15 LANt>ą 
KAIMA. IR 
PILI .LIŪDNI 
6QIZ0 ATGAL

TUO TARPU 
į PILI ANT 
SUSI LŪŠIO 
ŽIRGO SKU

BĖJO RAITE
LIS.. KAS čia 
PAS JUS ATSI
TIKO?"

V/A/CAS PIETARIS

jtf&LAMJf&LS

^aUDA! UŽPUOLĖ ? O APSU- 
5/5 NEATSIUNTĖ PAGALBOS?

- KOK/os PAGPAB.O& ? 
b£lAU&£ V/S/ PL£S£ PfLI.' *

VINCAS PIETA PI S

TAS
KO REIKĖJO?
Ąisku. sienojo
KUNI6AIK4CIO

TRANAIČIO
SŪNAUS

ALGIMANTO.

O KUR OAB.AR 
ALGI MAN TAS 
IR, JO MOTINA?

BUS DAUGIAU

5



HAIIUHO MU6ĖS DAUBA!
Vyt. Tamulaičio nuotraukos
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SUJUNGTI GYVĮ SU JO NAMAIS-, širšė - širšių lizdas, skruzdėlė - 
skruzdėlynas, voras - voratinklis, šuo - šuns būda,'bebras - jo i§ šakų 
sukrauti namai vandenyje, pelėda - drevė, paukščiukas - inkilas, 
vėžys vi pm i«i is _ sraigė, gandras - gandro lizdas.
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Danijos ir Sudano skautai 1973 
■ m. sumanė bendromis pastangomis 
steigti vadovams ir vadovėms lavinti 
centrą. Iš kuklaus projekto apie 25 
km nuo sostinės Khartoumo išaugo, 
drėkinamas ūkis ir vištidės su 11 
pastatų. Apie 170 Danijos skautų ir 
skaučių virš 18 m. savo lėšomis 
nuvyko ten padirbėti. Dabar planuo
jamas daržovių ūkis, taip pat 
vadovų-ių lavinimo stovyklavietėje, 
kuris gan pigiai su savanorių talka 
įrengsimas.• ••••

JAV skautijos. Tarptautinis 
skautų fondas remia skautų pro
jektus besivystančiuose kraštuose — 
Filipinuose, Indonezijoje, Nepale, 
Indijoje ir kitur. Tie projektai būna, 
pavyzdžiui, žuvų ūkiai, alfabetizaci- 
ja, kelių statyba kalnuose, mokyklos, 
daržovių ūkeliai, amatų mokyklos ar 
kursai, sanitarinės ar vandentekių 

įrangos. Skautų vaodvai ir pro
jektuose dirbantys skautai sugeba 
savo pastangas suderinti su kaimelių 
seniūnų pareigomis ir siekiais. 
Sunkiausia tuose kraštuose rasti 
pakankamai suaugusių vadovų pro
jektus išjudinti, o lėšos gaunamos iš 
skautų fondo — aukoja net vilkiukai, 
iš JAV valdžios įstaigų, iš privačių 
bendrovių.

Šią metu pradžioje Brazilija 
išleido skautišku ženklų se
riją IV Panamerikos džiam- 
borės proga.

Keli šimtai tūkstančių skautų ir 
skaučių 1980 spalio mėn. dalyvavo 
Oro bangųjamborėje per7.000 radijo 
siųstuvų-priimtuvų. Kai kur 
siųstuvai išvežami į savaitgalio 
stovyklas, kad skautai ir skautės 
galėtų 70-ties kraštų pranešimus 
sekti. Čilėje apie 6,000 askmenų 
klausėsi pokalbių stadijono gar
siakalbiais, apie 20.000 skautų šeimų 
narių visą savaitgalį dalyvavo 
Australijoje ir Olandijoje. Ateinantį 
Oro bangų jamborė įvyks spalio 17- 
18 d.

• ••••
Septynioliktas skautų fotografijų 

ir tapybos konkursas baigiasi š.m. 
rugsėjo5 d. Nuotraukos ir paveikslai 
turi parodyti ką nors iš skautiško 
gyvenimo ir veiklos, o ypatinga 
premija skiriama ekologijos ar gam
tos apsaugos srityje. Kartu su 1 dol. 
kūryba siunčiama: Segretaria Premi 
Scouts,38062 Arco(Trento), Italija.

Kinijos skautai Taiwane su 
Afrikos skautų sąjungomis vysto 
būdus skautiškus ženkliukus 
masiniai gaminti, nes mažoms kai 
kurių kraštų sąjungoms labai brangu 
vien tik sau įvairius ženkliukus 
užsakyti.

1983 metų Tarptautinė skautų 
konferencija įvyks J. A. Valstybėse, o 
ne Vakarų Vokietijoje. kaip anksčiau 
buvo numatyta, nes 1983 m. 
pasaulinė jamobrė vyks Calgary, 
Kanadoje. Vokiečiai bus 1985 m. 
konferencijos globėjai.

Kipro salos skautai balandžio 
mėnesį pravedė seminarą valdžios 
pareigūnams apie energijos taupymą.

• ••••
JAV skautų sąjunga švenčia 5g 

m. nuo vilkiukų šakos įkūrijo. Per tą 
laiką jaunesniųjų skautų eiles perėjo 
30 milijonų vaikų ir tiek pat 
suaugusių vadovų bei talkininkų. 
Dar yra viena vilkiukų draugovė, 
kuri po 50 m. turi tą patį 
draugininką!

Pasaulio skautų fondas 1982 m. 
rengia meno varžytines garsioje 
Sotheby įstaigoje Anglijoje, 
norėdamas išteklius skautijos 75 m. 
proga papildyti. Meno darbai 
suaukojami iš įvairiausių kraštų.
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Skautiškos apeigos švenčiamos 
per ypatingas šventes, pažymėti 
skautų ir skaučių atsiekimams 
(įžodis, patyrimo laipsniai, 
specialybės), sueigas pradėti ir baigti, 
išreikšti jausmus, draugystę, tautines 
nuotaikas ir tarnybą artimui 
pabrėžti.

Skautų apeigos gali būti 
paprastos ar sudėtingos, ilgos ar 
trumpos. Kaip visi skautiški dalykai 
— turi turėti tikslą. Po to, kai skautai 
patiria keletą apeigų, jie ar jos patys 
gali apeigas, ceremonijas, šventes 
suplanuoti su nedidele vadovų talka.

Ceremonijoms svarbi vieta, kaip 
jos praeis, kas vadovaus, kokios 
dainos (eilėraščiai, skaitiniai), 
muzika, vėliavos ar simboliai, kitos 
priemonės. Jeigu dalyvauja svečiai — 
tėveliai, skautų rėmėjai,' stovyklos 
svečiai — jiems reikia paaiškinti, kad 
tai SKAUTŲ apeigos. Svečiai 
supras, kad ceremonijos nėra 

i»S^&Stfodymas ar teatras.
Apsvarstytina, kada bus tyla, 

žodelis, kaip dalyviai stovės 
(pusračiu, ratu, kartais rikiuotėje). 
Apeigų eiga tokia, kad kiekvienas 
dalyvis turėtų ką išgyventi. Jeigu 
ceremonija (kaip laužo pradžia, 
laužo-pabaiga) vyksta prie ugnies ar 
kitos šviesos, svarbu, kad pravedan
tieji būtų matomi, tai yra, nestovėtų 
tarp liepsnos ir kitų dalyvių, o už 
liepsnos, ar šalia jos.

S.kautų apeigos būna lengvai 
suprantamos ir neilgesnės, negu 
reikia. Pavyzdžiui, stovykloje 

vėliavas kelti gali visi stovyklautojai, 
nuleisti — budinti skiltis, davus 
signalą visai stovyklai tą minutę 
ramiai stovėti. Arba, skautų 
aukštesnieji vadovai ir vadovės jau 
žino, kad dovanų keitimasis ar 
vyresnių apdovanojimas ordinais, 
padėkos lapais ir kt. paprastai vyksta 
uždarame vadovų ratelyje, o ne kartu 
su skautais ir skautėmis, kurie liktų 
tik nedalyvaujantys žiūrovai.

Vasaros stovykloje ypatingai 
pabrėžtina rami valandėlė laužo 
pabaigoje. Čia būtinai turi būti 
vadovo-ės žodis — viena paprasta 
mintis ar kartais ilgesnis pasako
jimas, kuris prieš naktį, jautriu metu, 
sukauptų dalyvių mintis. Po minčių 
— labai trumpos apeigos su vėliava, 
herbu, žvakėmis ar pan.

Tokių apeigų yra labai daug!
Dešimt skautų ar skaučių sustoja 

pusračiu ir kiekvienas pasako vieną 
skauto įstatą.

Uždegamos trys žvakės — 
Dievui, Tėvynei ir artimui. Arba, 
geltona, žalia ir raudona žvakė su 
paaiškinimu apie vėliavos spalvos 
reikšmę.

Malda — tyli minutė arba iš 
maldaknygės skautų malda, arba 
savo žodžiais sukurta.

Šūkis, stovyklos ar vieneto ar kita 
daina.

Užrašas su pastovyklės ar 
stovyklos vardu. Gali būti stovyklos 
pradžioje įteikiamas pastovyklei ar 
stovyklai ar pakabinamas prie vartų 
su tinkamu žodeliu, linkėjimu.

Stovyklos ženkliukai išdalinami 

su sakinėliu. Pvz., „Didvyrių žemės 
ženkliukas tegul tau primena 
Lietuvą”.

Nauji stovyklautojai, pirmą kartą 
dalyvaujantys, savo pastovyklės ar 
draugovės apeigose gauna uždegtą 
žvakę ir ją paduoda draugininkui. 
Tai skautybės dvasios simbolis-. 
Arba, skiltis gali naują stovyklautoją 
prie draugininkės atvesti ir vadovė 
taria žodelį: „Žinome, kad būsi gera 
stovyklautoja, globojanti gamtą, 
padedanti kitoms sesėms”.

Laužui po malką atneša skiltis, ar 
visi stovyklautojai. Arba uždegamas 
nuodėguliu iš pereitų metų stovyklos. 
Prie to gali būti ir sakinys, žodelis: 
„Kaip kiekvienas atnešame po 
medžio gabalą bendram laužui, taip 
ir mūsų mintys tesusijungia 
lietuviškoje skautiškoje dvasioje”.

Stovykla gali sustoti nebūtinai 
keturkampiu, bet trikampiu, 
puslankiu. Iš kampų įeina tie, kurie 
apeigose kalba, skaito, neša įrašus 
(pavyzdžiui, iš trijų kampų po įrašą 
DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI).

įeina skautas su didžiule per
pildyta kuprine, visai svyruodamas ir 
virsdamas. „Bendrus uždavinius 
atlikti lengviau, kai prisideda 
kiekvienas”. Ateina skautai ir paima 
po dalį jo naštos. Visi kartu išeina.

Už laužo gali būti rėmai (lyg 
vartai ar tvora), ant kurių kasdien 
pakabinama po skydą (didelį gabalą 
medžio ar kieto popieriaus) su tos 
dienos temos simboliu ar lietuvišku 
herbu ar didesnėje stovykloje kurios 
nors pastovyklės pavadinimu. Tai 
puošia laužavietę ir primena 
stovyklos mintį.

(Tinka laužui užbaigti ar 
pamaldoms pradėti:) Stovi būrys 
skautų ir skaučių, visai be tvarkos. Be 
žodžių ir be aiškinimų pradeda 
susikabinti rankomis, kol visi į 
pusratį įjungti.

-Skautiškos apeigos gali būti ir 
triukšmingos, su šūkiais, gyva daina, 
bėgimu (pvz. iš stovyklavietės į 
vėliavų aikštę per30 sekundžių).Gali 
būti ir ramesnės. Svarbu, kad būtų 
mintis ir tinkamas judesys, santūrus 
žodis, koks nors matomas ženklas.
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IS 
PRAEITIES 
DIE1ŲI

Šiaulių Valstybinės Berniukų 
Gimnazijos garsioji „ Lapinų "(vėliau 
pavadinta Dariaus-Girėno vardu) d- 
vė 1933 metais.

Viduryje dr-kas v.si. Z. 
Danilevičius, jo dešinėje — adj.v.sl. 
VI. Bložė.

I eil. 3-čias iš k. — A. Gabecas 
(dabarj.s. Australijoj) IIIeil. 2-rask.

Pr. Pakalniškis, 4-tas iš k. _
vėlyvesnis dr-kas v.si. yyt 
Fledžinskas (Calif, j paskut. eil. 1- 
mas iš k. inž. J. Vaišjurgis 
(Bostonas) 2-ras — Lietuvos 
valstyb. krepšinio komandos dalyvis 
— Z. Masaitis, 3-čias iš dešinės inž. 
Vacį. Mažeika (Čikaga) 2-ras iš 
dešinės dr. Venclauskas (USA) šefo 

konkurse visoje Lietuvoje dęvė 
laimėjo II-rą vietą.

Bendrai, šioje nuotraukoje yra 
skautų, baigusių aukštąjį mokslą, 
karių, partizanų, kovojusių ir 
žuvusių dėl Lietuvos laisvės. Nekurie 
gyvena laisvame pasaulyje.

nuotr. Pr. Pakalniškio
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PAY AS AMO
RYTĄ

Siena, j kurią remiasi mano 
pečiai, dvelkia ankstyvo ryto vėsa, ir 
lentų sudūrimų plyšiai įsispsaudžia į 
mano mentes. Bet aš viso to beveik 
nejaučiu — mano dėmesį laiko 
prikaustęs mažas, pūkuotas vikšras, 
šliaužiantis mano dešiniosios rankos 
rodomuoju pirštu. Šią akimirką 
pūkuotas padarėlis stabteli ties piršto 
sąnariu ir, su kiekvienu pajudėjimu 
susikūprindamas, artėja nago pusėn. 
Kai tik mano naujasis draugas 
pasiekia nago kraštą, jo 
mikroskopiška galvutė nulinksta 
apsižiūrėti, kur baigiasi šis kelias. 
Staiga, puseijo kūno nukarus žemyn 
nuo mano piršto, pūkuotasis 
vikšriukas pasisuka aštriu, 45 
laipsnių'kampu ir beveik pakimba 
ore.

— Matyt, tau, vargšeli, galva 
apsisuko taip bekabant, — pamanau 
sau.

Štai jis apžiūri kitą didžiulį 
„kalną” prieš save — mano nykštį, 
kuris jam turbūt pasirodė per status 
net ir pradėti į jį kopti ir ištirti, kas ten 
įdomaus. Matau, kaip kirminėlis 
kelioms sekundėms sustoja, lyg 
svarstydamas, ar verta pradėti bent 
centimetru artėti prie to priešais 
iškilusio didžiulio'kalno. O gal vien 
pasitenkinti tuo, kiek jau 
nukeliauta?!

Mažas sutvėrimas, nutaręs 
nebandyti naujo, neištirto ploto, lėtai 
apsisuka ir, kuprą ištiesdamas, 
pradeda slinkti atgal. Bet čia 
pasitihka jį trys didelės raukšlės, 
esančios mano piršto odoje, kairios ir 
vėl turi būti ištirtos. Staigiai jis 

užslenka viršun, švelniai pakuten
damas mano pirštą savo švelniu 
kailiuku.

* * *

Visiškai užmirčusi laiką ir 
įsigilinusi į šią mažojo Dievo kūrinio 
įdomią kelionę, tik dabar pastebėjau, 
kad buvo praėjusios visos dvi valan
dos! Sienoj kabančio laikrodžio 
gegutų iškukavo devintą valandą, ir 
lauke jau skaisčiai švietė rytmečio 
saulė. Jos spinduliai, užkliudę mano 
akių įtemptą žvilgsnį, grąžino mane į 
realybę, o aš grąžinau pūkuotąjį 
vikšriuką į palangėje augančių gėlių 
žiedus — jam priklausančią karaliją 
— Kūrėjo gražiąją gamtą.

Raminta

Piešė Raniona Steponavičiūtė 
Aušros Vartų Tuntas Chicagoje

CIKLAS
/ „SKAUTIJA”
Ar yra 
tame virvės sutrauktame, 
kietame, mažame, 
net pirštais 
nesulaikome 
mazge 
man 
ateitis?

II
Kur — 
toje žalioje 
drėgnoje palapinėje, 
prikrautoje lagaminais, 
radijais ir čiužiniais, 
bei uodų purškulais, 
santykis su 
gamta?

III
Ta ilga, įkaitusi 
žmonių ar žvėrių 
eilė prie 
virtuvinio 
langiuko — 
mūsų darbų 
toks tikras 
atspindys.

IV
Ką?
O, aš

geriau žinau ir 
gailiuos,

kad neapgalvojęs, 
nutarei

tapti išdaviku 
bet suprantu,

kad išpratėjai, 
kodėl tai padarei.

V
Kaip verta 

jaunystės dienas 
gaišti
veidrodyje su karūna !

Kodėl man lemta 
nuo gimimo dienos 
norėt pagauti 
jauną gulbę 
ir būti priverstam 
taip

; e^Stis? Vilius Dundzila
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NAUJI V\
LEIDINIAI\

BUDĖKIME, LSS Europos ra
jono vadijos leidinys, 1980-1981 m. 
žiemos, nr. 89, 34 psl. Aprašyta 
Kristijono Donelaičio skautų ir 
jaunimo stovykla VII26 — VIII2, 
gausiai iliustruotas. Adresas: Lithua
nian House, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT, England.

GABIJOS LIEPSNELĖS, Nr. 1, 
1981.III22, redaguotas vyresniųjų 
skaučių 8 psl. Detroito „Gabijos” 
tunto leidinys.

SESĖ SKAUTĖ, Los Angeles 
„Palangos” tunto neperiodinis 
leidinys, 1980X1.16, redaguotas ps. 
Birutės Prasauskienės. Aprašyta 
„Tėvynės meilės” stovykla ir~ 
atspausdinta pastovyklės daina pagal 
B. Brazdžionio žodžius. 28 psl.

GABIJA, Nr. 11, sausio mėnuo. 
Redaguoja v.s. N. U žubalienė. Šiame 
Seserijos biuletenyje yra v.s. Danutės 
Eidukienės straipsnis „Lietuviškos 
sąmonės ugdymas LSS jaunime” ir 
Seserijos vadovių sąrašai su adresais.

AD MELIOREM1, 1981 nr. 1, 
vasaris, ASS biultetenis.

PILKAS KAKLARAIŠTIS, 
Australijoje Ąžuolo ir .Gintaro 
mokyklų leidinys, 20 psl., Nf. .1 su 
vadovų ir vadovių mokyklos nariams 
įdomia medžiaga bei adresais.

KUKABURRA, Vll-tosios 
Australijos rajono stovyklos 18 psl. 
laikraštėlis. 198122-11 d. stovykloje 
dalyvavo 105 stovyklautojai.

MUSŲ
GERADARIAI
Skautų organizacija įvairiais 

būdais ir įvairiomis priemonėmis 
stengiasi Ugdyti jaunuolio charakterį. 
Gerasis darbelis nuo jaunų dienų 
įpratina padėti savo artimui. Nuo 
mažens įpratus, mažas gerasis 
darbelis vėliau gyvenime kartais 
pasireiškia dideliais gerais darbais, 
praskaidrinančiais ne vieną liūdną 
dieną.

L ietuviškosios S kauty bės Fondas 
jau turi penkerių metų patirtį. Per tą 
laiką teko susidurti su daugeliu 
žmonių, ar tai raginant prie LS 
Fondo prisidėti, ar tai bent pritarti, o 
kiti ir neraginami aukojo savo dalį. 
Negalime nusiskųsti — pritarimą 
visur suradome ir aukų jau nemažai 
esame surinkę. Tai vis dėka mūsų 
geradarių, atliekančių savo gerus 
darbus. Jų tarpe buvo ir didelių 
darbų atlikėjų, iš kurių mes skautai 
turėtumėm daug ko pasimokyti ir iš 
arčiau juos pažinti.

Vieni iš tokių — tai Rochestery 
gyvenantieji p. Agnietė ir Aleksan
dras Beresnevičiai. . Gerbiamas 
Beresnevičius ne taip seniai atšventė 
savo 75 metų amžiaus sukaktį. Savo 
jaunystę jis praleido besimokydamas 
ir bedirbdamas Lietuvos gerovei. 
Tarnaudamas Lietuvos kariuomenė
je, baigė sanitarijos- puskarininkų 
mokyklą, gimnaziją ir V ytauto 
Didžiojo universitete ekonomijos 
mokslus. Tapęs ekonomistu, dirbo 
aukštose pareigose Prekybos ir 
pramonės rūmuose.

AUŠROS VARTŲ. TUNTAS 
1949-1979, 131 psl. v.s. Alės 
Nąmikienės redaguota Čikagos 
skaučių tunto istorija, gyvai ir 
vaizdžiai atspindi vadoves, skaučių 
užsiėmimus, stovyklas ir nueitą kelią.

Sovietams užėmus Lietuvą, su 
žmona, kuri iš profesijos buvo 
mokytoja, pasitraukė į Vokietiją, o 
karui pasibaigus, abu atvyko į 
Ameriką. Jo veržlus būdas ir 
darbštumas nepalūžo ir čia. Vakarais 
jis mokosi anglų kalbos, Rochesterio 
universitete lanko buhalterijos 
pamokas ir Rochesterio Technikos 
institute nekilnojamo turto 
įkainavimo ir pardavimo kursus. 
Išlaikęs atatinkamus egzaminus ir 
įsigijęs teises, pradeda verstis 
nekilnojamo turto pardavimu, 
atidarydamas savo įstaigą. Dėl savo 
darbštumo ir sąžiningumo turėjo, 
didelį pasitikėjimą žmonių tarpe ir 
jam darbas gerai sekėsi.

Šalia savo tiesioginio darbo p. 
Beresnevičius prisideda prie 
Rochesterio radijo klubo steigimo, 
vadovauja Lietuvių Bendruomenei, 
Lietuvių karių ir veteranų ramovės 
Rochesterio skyriui ir iki šiolei yra 
Lietuvių kultūros ir meno muziejaus 
reikalų vedėjas.

Minėdamas savo garbingą 
amžiaus sukaktį, p. Beresnevičius 
nepamiršta ir lietuvių skautų. Ta 
proga jo atsiųstas LS Fondui penkių 
šimtų dolerių čekis padidina jo įnašą 
iki 600 dolerių.

Dėkojame J uitis už auką. Bet taip 
pat dėkojame už atkreiptą dėmesį j 
mūsų dedamas pastangas. Žinome, 
kad pinigus uždirbti nėra lengva, 
todėl stengiamės juos panaudoti taip, 
kaip esame pasižadėję, suprasdami, 
kad auką gavome su pasitikėjimo 
mums pareiškimu. Mes didžiojamės 
Jus turėdami savo rėmėjų tarpe.

Linkime mūsų geradariams p. 
Angietei ir Aleksandrui 
Beresnevičiams dar ilgo ir gražaus 
gyvenimo.

v.s. K. Nenortas

KRIVŪLĖ, nr. 6, 1981 vasaris, 
LSB VS aplinkraštis su v,s. Jono 
Kuprionio straipsniu „Kodėl skautai 
aukština vilką” ir v.s.ffl. Mykolo 
Naujokaičio „Rezistencija Lietuvoje 
rusų okupacijos metais”.
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Astronomija yra dangaus kūnų ir 
visatos santvarkos mokslas. Tai 
seniausias- mokslas pasaulyje. Pir
mieji astronomai buvo ėhaldėjai, 
egiptiečiai, kiniečiai ir Amerikos 
indėnai inkai. Tačiau graikai pirmieji 
pakėlė astronomijų į mokslo lygį 
supratę, kad žemė nėra plokštuma, 
bet milžiniškas kamuolys. Graikų 
filosofai — astronomai buvo 
įsitikinę, kad žemė yra visatos cen
tras. Pradėjo beveik 2000 metų, kol 
šių klaidų atitaisė.

NICOLAS COPERNICUS(XVI 
a.), gilūs mųstytojas ir gabus 
matematiks. Jis savo veikale „Apię 
dangaus kūnų sukimųsi” išaiškino 
tikrąjį žemės, saulės ir planetų 
santykį ir jų vietų visatoje.

ISAAC NEWTON (XVII a.) 
buvo pirmutinis mokslininkas 
supratęs traukos jėgų, kuri valdo 
dangaus kūnus ir mūsų planetų žemę. 
Jis suformulavo pagrindinius 
mechanikos ir traukos jėgos dėsnius.

GALILEO GALILEI (XVII a.) 
buvo kitas garsus matematikas — 
astronomas. Jis ištobulino olandų 
išrastų teleskopų ir pirmasis pamatė 
mėnulio kraterius, saulės dėmes, 
keturis Jupiterio mėnulius ir patyrė, 
kad Paukščių takas yra sudarytas iš 
daugybės atskirų žvaigždžių.

ALBERT EINSTEIN (1879- 
1955) buvo didžiausias žmonijos 
genijus fizikos — astrofizikos srityje. 
J is sukūrė reliatyvumo teorijų ir buvo 
apdovanotas Nobelio premija. Jo 
lygtis E=mc2 yra garsiausia ir žin
omiausia ljy|įtįs pasaulyje. Ši lygtis 
suvaidino svarbių rolę atominės 
bombos išradime. E=mc2 reiškia, 
kacĮ. energija glūdinti kiekvienoje 
medžiagos dalelėje lygi tos dalelės 
masei padaugintai iš šviesos greičio 

kvadrate. Pvz. jei vienas kg anglies 
butų totaliai paverstas į energijų jis 
suteiktų 25 bilijonus kilovatų 
elektros, t.y. tiek, kiek visos JAV 
elektrinės pagamina per du mėnesius, 
dirbdamos be sustojimo. Einšteino 
reliatyvumo teorija aiškina, kad 
gamtos dėsniai yra tie patys visoje 
visatoje ir kad medžiaga gali 
pasikeist į energijų, o energija į 
medžiagų.

Saulės sistema

Saulė yra artimiausia žvaigždė, 
kuri apišviečia ir šildo mūsų planetų. 
Saulės energijos šaltinis yra 
nuolatinis vandenilio atomų per
sikeitimas į helio atomus. Saulės 
paviršiaus temperatūra y ra 6,000 C, o 
vidaus — 14.000.000 C. Saulės

-
p Castor

Procyon 

Sirijus Tfs Šienpjoviai

Pirmosios žvaigždės pasirodančios žiemos vakarais 
(nuo gruodžio iki kovo) pietų skliaute. Sirius 
Procyon, Dvyniai ir Tikutis sudaro Didįjį Sirijaus 
lanką.

nuotolis nuo žemės 149.680.000 km; 
jos skersmuo yra 110 kartų didesnis, 
negu žemės. Saulės traiijkosjėga yra 
nepaprastai didelė. Tos jėgos 
veikiamos aplink saulę skrieja 
devynios planetos: M erkurijįuš, 
Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, 
Saturnas, Uranas, Neptūnas, 
Plutonas, 31 mėnulis, tūkstančiai 
asteroidų ir kometų.

Paskutiniais astronominių 
tyrinėjimų duomenimis, gyvybe ap
dovanota yra tik žemė. Tačiau 
mokslininkai apskaičiuoja, kad 
Paukščių tako galaktikoje gali būti 
milijonai žvaigždžių, . turinčių 
apgyventas planetas.

Saulės užtemimas

Nors žemės palydovas mėnulis 
yra daug kartų mažesnis už saulę, 
tačiau būdamas arti žemės, atrodo 
toko pat dydžio. Todėl, kai mėnulis 
atsistoja tarp žemės ir saulės, jis saulę 
uždengia. Mėnulio šešėlis, maždaug 
270 km pločio, krenta į žemę. Toje 
vietoje įvyksta pilnas saulės 
užtemimas. T ai vienas iš d idingiausių 
gamtos reiškinių. Mėnuliui saulę 
pridengus, matosi nuostabaus grožio

CapėUa (Tikuti8'

Sietynas^

Aldebaran

> i

Bigei

14

13



saulės vainikas (corona) — viršutinių 
saulės sluoksnių spindėjimas — ir 
plevenantys įkaitusių dujų liežuviai 
(proturbances).

Šiaurės pašvaistė
(aurora borealis)

Kitas didingas gamtos reiškinys 
susijęs su saule yra šiaurės pašvaistė. 
Maždaug 100 km aukštyje žemės 
atmosfera yra labai skysta. Iš saulės 
krintantys ultravioletiniai ir X spin
duliai įelektrina (ionizuoja) skystą 
orą: atomai ir molekulės gauna 
elektros krūvį ir pradeda švytėti. 
Šiaurės pašvaistės turi fantastiškas 
plevenančių skarų, užuolaidų, spin
dulių formas. Pašvaisčių spalvos 
būna baltos, raudonos, kartais 
žalsvos. Šis įdomus reiškinys 
dažniausiai matomas šiaurės 
kraštuose. Kuo toliau nuo ašigalio, 
tuo silpnesnė pašvaistė. Pietų 
pašvaistės (aurora australis) 
matomas pietų pusrutulyje.

Planetos

Planeta yra graikiškas žodis 
reiškiąs keliaujantį arba klaidžio
jantį. Senovės graikai taip pavadino 
dangaus kūnus, kurie keičia savo 
vietą tarp žvaigždžių. Senovėje buvo 
žinomos penkios planetos, matomos 
be teleskopo: Merkurijus, Venera, 
Marsas, Jupiteris ir Saturnas. Vėliau 
planetų šeima padidėjo, kai buvo 
atrastas Uranas, Neptūnas ir 
Plutonas. Trys paskutinės planetos 
yra taip toli nuo žemės, kad jas 
matyti galima tik pro teleskopą.

Paukščių takas

Šviesi juosta, nusidriekianti per 
visą nakties dangų, yra Paukščių 
takas (Milky Way). Tai viena iš 
begalybės galaktikų skriejančių 
visatoje. Galaktikos yra milžiniški 
žvaigždžių ir joms priklausančių 
planetų susispietimai. Paukščių takai 
yra spiralės formos galaktika, kuriai 
priklauso mūsų saulės sistema. Saulė 
yra vienoje šios galaktikos šakoje. 
Paukščių takas turi apie 100 bilijonų 
žvaigždžių.

Pirmosios žvaigždės pasirodančios vasaros va
karais (nuo birželio iki rugsėjo) šiaurės ir rytų 
skliaute. Vega, Deneb ir Altair sudaro stačiakam
pį trikampį, kurį gerai pažįsta visi navigatoriai.

Mums artimiausia galaktika yra 
Andromeda — 2 mil. šviesmečių 
nuotolyje. Tai yra tolimiausias ob
jektas įžiūrimas be teleskopo ar 
žiūronų pagalbos.

Šviesos greitis ir šviesmetis

Šviesa yra greičiausias objektas 
visatoje. Ji keliauja 299.312 km per 
sekundę. Astronominiams 
nuotoliams matuoti naudojami 
šviesmečiai. Šviesmetis yra atstumas, 
kurį šviesa nulekia per vienerius 
metus. Pvz. mums artimiausia 
žvaigždė (išskyrus saulę) yra keturių 
šviesmečių nuotolyje, reiškia, jos 
šviesa žemę pasiekia per keturis 
metus.

Žvaigždynai

Žvaigždynas yra žvaigždžių 
grupė esanti tam tikrame dangaus 
skliauto plote.

Zodiakas

Zodiakas yra dangaus skliauto 
juosta, kurioje keliauja planetos, 

mėnulis ir saulė. Jau gilioje senovėje 
žmonės pastebėjo, kad tie dangaus 
kūnai neišeina iš tam tikrų ribų. Tas 
ribas pavadino Zodiako juosta ir 
padalino ją į 12 ką dalių, paženklin
dami kiekvieną tam tikru ženklu. 
Zodiako ženklai turi didelės reikšmės 
astrologijoj (astrologija — žmonių ir 
tautų ateities spėjimas pagal saulės 
bei planetų vietą Zodiake).

Kiekviename Zodiako ženkle 
saulė kasmet išbūna po mėnesį 
pradedant Avino ženklu kovo mėn., 
Tauro — balandžio mėn., Dvynių — 
gegužės mėn., Liūto — birželio mėn.. 
Vėžio — liepos mėn., Mergelės — 
rugpjūčio mėn., Svarstyklių — rugsė
jo mėn., Skorpiono — spalio mėn., 
Šaulio —lapkričio mėn., Ožragio — 
gruodžio mėn., Vandenio — sausio 
mėn., Žuvų — vasario mėn.

Astronomijos instrumentai

Ilgus amžius žmonės stebėjo 
dangaus kūnus tik akimis. Be instru
mentų pagalbos senovės čhaldėjai. 
egiptiečiai, babiloniečiai stebėjo
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mėnulio fazes, planetų keliavimą, 
žvaigždžių judėjimą ir patyrė, kad 
dangaus kūnų pagalba galima 
matuoti laiką. Taf buvo didelis 
atradimas davęs pradžią įvairiems 
kalendoriams, potvynių — 
atostiūgių apskaičiavimams, pir
miesiems laikrodžiams.

Pirmieji astronomijos instrumen
tai buvo astroliabija (astrolabe) — 
įrankis matuoti žvaigždžių padėčiai 
dangaus skliaute ir gnomon — saulės 
laikrodis, šešėliais parodas saulės 
judėjimą. •

Teleskopas buvo išrastas 1608 m. 
Visi ankstyvieji teleskopai buvo 
padidinamieji stiklai (lęšiai) įstatyti 
vamzdžio gale. Tęsiniai teleskopai 
vartojami ir dabar, tik jie patobulinti 
ir vadinami refraktoriais.

Šiais laikais daugiausiai var
tojami yra teleskopai — reflektoriai. 
Vietoje 1-šių jie turi veidrodžius, 
kurie atmuša šviesą tam tikru kam
pu, -labai paryškindami ir padidin
dami vaizdą. Šiame šimtmetyje labai 
ištobulinti teleskopai ir fotografijos 
aparatai padarė astronomijos laimė
jimus prieinamus plačioms žmonių 
masėms.

Moderniausia teleskopų rūšis yra 
radijo teleskopai. Jie turi dubens 
pavidalo sukiojamą anteną, kuri 
surenka radijo bangas ateinančias iš 
dangaus kūnų ir perduoda jas priim
tuvui — kompiuteriui. Pagal radijo 
astronomus,-Paukščių takas nuolat 
„šnypščia”, saulė protarpiais 
„dūsauja”, o Jupiteris „dunda” 
tartum perkūnija.

Žymieji žvaigždynai šiaurės 
pusrutulyje

Grįžulas arba Grigo Ratai (Ursa 
Major)

Tai ryškiausias žvaigždynas 
šiaurės pusrutulio danguje. Senovės 
graikai ir romėnai šį žvaigždyną 
vadino meška — ursa. 
Amerikiečiams jis panašus į samtį, 
todėl vadinamas „Big Dipper”. 
Lietuviai jį pavadino Grįžulu, nes 
žvaigždynas per naktį keičia savo 
padėtį — atsisuka tai į rytus, tai į 

vakarus, apvirsta, reiškia, „grąžosi”. 
Pagal Grįžulo „grąžymąsi senovės 
lietuviai tiksliai atspėdavo laiką,

Grigo ratų vardas atsirado vėliau. 
Keturios žvaigždės buvo pradėta 
įsivaizduot kaip vežimas, o trys — 
kaip vežimo rodiklis.

Grįžulą pažįstant, lengva surasti 
ne tik Šiaurės žvaigždę (Polaris), bet 
ir mažuosius Grigo ratus (Ursa 
Minor), keletą ryškiųjų žvaigždžių, 
bei žvaigždynų.

Šienpjoviai (Orion)

Tai gražiausias šiaurės pusrutulio 
žvaigždynas, matomas pietų skliaute 
žiemos metu. Dvi jo žvaigždės, 
Betelgeuse ir Rigel, yra labai ryškios. 
Šio žvaigždyno žvaigždės lietuviams 
atrodė išsirikiavusios kaip šienp- 
jovaiai pradalgiuose.

Jukštandis (Cassiopeia)

Šis gražus penkių žvaigždžių 
žvaigždynas panašus į pasvirusią 
raidę M. Matomas šiaurės skliaute 
žiemą ir vasarą.

DOVANA
Po žiemos, po šalčiausios, po žvarbiausios gilios, 
Palikusios kapais nežymėtus kapus, 
Kai godus žvėris sugrįš į stepes atgalios, 
Kai gaivus laisvės vėjas nuo marių papūs,

Po nakties, po tamsiausios, po juodžiausios kurčios, 
Palikusios kryžius, smuikelius nugriautus, 
Kai raudos, dejonės nutils, gis žaizdos kančios, 
Kai vergijos ugnį užlies laisvės srautas

Tėvynėj; kai laukais, miškais, pievom, ji šauks mus
Iš svetimų miestų, iš kokčių, suodinų, 
Kai iš visų pasviečių grįšim mes į namus, 
Ką parnešim lauktuvių, ką, jai, dovanų,

Ar platinoj deimantą, žėrintį ąušrine, 
Audinio rietimą brangaus, nailoninio, 
Ar pluoštą banknotų, visur visagaliu — Ne! 
------ Gimtą žodį tyrą------- lyg vanduo šaltinio.

St. Radžiūnas

Sietynas (Pleiades)

Tai žvaigždžių spiečius Tauro 
žvaigždyne. Sietyną sudaro apie 500 
silpno ryškumo žvaigždžių. Akimis 
matomos tik septynios. Lietuvių 
liaudžiai šis mažas žvaigždynas buvo 
panašus į daugiašakę pakabinamą 
žvaikidę — sietyną.

Sietynas matomas žiema, 
pietiniam dangaus skliaute.

Žymieji žvaigždynai Pietų 
pusrutulyje

Pietų kryžius; Centaurus (viena 
jo žvaigždė Alpha Centauri, yra 
saulės sistemai artimiausia žvaigždė); 
Carina (turi ryškiausią danguje 
žvaigždę. Canopus. 1.500 kartų 
šviesesnę už saule); Pietų trikampis ir 
kt.

Mėnulis

Mėnulis yra? žemės palydovas. 
Nuotolis — 393.300 km (kaip 10 
kartų aplink žemę); diametras — 
3.480 km (maždaug Atlanto pločio). 
Mėnulis apsisuka aplink žemę ir
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aplink savo ašį per vieną mėnesį, 
todėl mes visada matome tik vieną ir 
tą patį jo šoną ir todėl mėnulio dienos 
ir naktys yra 14 kartų ilgesnės, negu 
žemės. Mėnulio trauka yra 6 kartus 
mažesnė, negu žemės; jis neturi 
atmosferos; temperatūra svyruoja 
tarp 101 C saulės apšviestame šone ir 
-143 C tamsioje pusėje. Mėnulio 
paviršius nusėtas įvairaus dydžio 
krateriais. Vieni jų ugniakalnių 
kilmės, kiti — meteorų išmušti.

XX a. bėgyje, technikai 
nepaprastai ištobulėjus, mokslo 
išradimams bei atradimams pagausė
jus, sena žmonijos svajonė, erdvių 
kelionės, išsipildė 1969.VII.20 d., 
kada JAV raketa Apollo 11 pasiekė 
mėnulį. Pirmieji žmonės mėnulyje 
buvo amerikiečiai: Neil Armstrong ir 
EdwinE. Aldrin,Jr. Michael Collins, 
trečiasis tos kelionės narys, valdė 
sugrįžimo raketą, pasilikdamas or
bitoje aplink mėnulį. Iki dabar 
mėnulį aplankė vien tik amerikiečiai 
astronautai, skridę Apollo 11,12,14, 
15 ir 16 raketomis.

JAV Apollo raketų astronautai 
pargabeno iš mėnulio neįkainojamų 
mokslinių turtų: mėnulio akmenų, jo 
dirvožeftiio pavyzdžių ir daugybę 
nuotraukų.

įvairūs tyrinėjimai parodė, kad 
mėnulio gelmės yra karštos, kad jis 
turi radioaktyvių medžiagų ir daug 
aliuminijaus. Prieš milijonus metų 
mėnulio ugniakalniai buvę labai 
aktyvūs. Ir dabar mėnulyje įvyksta 
drebėjimų. Instrumentų 
užregistruoti vandens garai rodo, 
kad giliai po mėnulio pluta gali būti 
vandens šSltinių.

’Mėnulio užtemimas

Kada žemė atsistoja tarp saulės ir 
mėnulio, įvyksta mėnulio 
užtemimas, nes ant jo krenta žemės 
šešėlis. Užtemusį mėnulį galima 
įžiūrėti, nes šiek tiek saulės spindulių 
atsimuša nuo jo pakraščių. Mėnulio 
užtemimas matomas visame žemės 
pusrutulyje.

’Išsikėlimo mėnulyje tikslas ir 
reikšmę ž.onijai

Apsilankymas mėnulyje buvo 
vienas iš pačių didžiausių įvykių 
žmonijos istorijoje. Pagrindinis šio 
žygio tikslas — nuolatinis žmogaus 
troškimas daugiau sužinoti, atrasti, 
ištirti, šalutiniai tikslai: politika 
(JAV ir Sov. Sąjungos mokslinės 
lenktynės įę,ulį trokštant pasaulinio 
prestižo).’ Visi didieji mokslo 
išradimai — atradimai iš pradžių 
atrodė beverčiai praktiškoj žmonijos 
kasdienybėj. Tačiau, laikui bėgant, jų 
svarba ir reikšmė išryškėjo. Taip 
atsitiko ir su' mėnulio aplankymu. 
Praktiškų šįio didelio atsiekime 
vaisių žmonija dar nesulaukė, bet 
įvairioms mokslo šakoms šis žygis 
davė neįkainojamų žinių apie žemės 
ir visos saulės sistemos susidarymą. 
Taip pat ateities galimybės mėnulyje 
įkurti ne tik observatorijas, bet ir 
nuolat apgyventas mokslininkų 
kolonijas nebėra tik fantastiška 
pasaka.

’Paskutinieji astronomijos 
laimėjimai

Daugumos astronomų priimta ir 
galaktinių spektrų tyrinėjimais pat
virtinta Didžiojo sprogimo (Big 
Bang) teorija, kuri aiškina, kad visata 
prasidėjo milžinišku sprogimu ir visi 
elementai buvo sukurti per pirmąjį 
pusvalandį sprogimui įvykus.

Moksliniai tyrinėjimai atlikti 
mėnulyje Apollo misijos astronautų.

Saules sistemos tyrinėjimai 
raketomis, kaip pvz.:

1970 m. Sov. Sąjungos raketa 
„Venera” nusileido Veneroje.

1973 m. JAV „Pioneer 10” 
atsiuntė pirmąsias Jupiterio 
nuotraukas iš arti 82,000 mylių 
nuotolio.

1976 m. JAV „Vikingai” I ir II 
nusileido Marse ir atsiuntė paviršiaus 
nuotraukas.

1979 JAV „VoyagerI” praskirdo 
pro Jupiterį ir pro* Saturną 
pasiųsdamas į?.ę didelio aiškumo tų 
planetų ir jų mėnulių fotografijas, 
žinias apie Jupiterio atmoseferą, 
Saturno žieįdus.

1982 m. I AV „Voyager II” tyrinės 
Saturną; pasieks Uraną 1986 m. ir 
Neptūną 1989 m.

Prie moderniškos astronomijos 
laimėjimų yra prisidėjęs ir lietuvis 
mokslininkas, D r. Arvydas Kliorė. 
Jis radijo bangų peršvietimo metodu 
išmatavo Veneros, Marso, Jupiterio, 
Saturno ir Jupiterio mėnulio lo 
atmosferas. D r. Kliorė dirba Kalifor
nijos Technologijos Instituto ,Jet 
Propulsion” laboratorijoj. Jis 
aktyviai dalyvauja ne tik Tarp
tautiniam erdvių tyrinėjimo komitete 
bei kitose mokslininkų draugijose, 
bet ir lietuvių Mokslo-Kūrybos 
simpoziumuose. Dr. Kliorę NASA 
(National Aeronautics & Space 
Administration) apdovanojo 
„Ypatingų atsiekimų moksle” 
medaliu. D r. Kliorė ir jo šeima yra 
LSS nariai.

j Paruošė sesė Nijolė
Panaudota literatūra:
Life Nature Library „The Universe” 
P. Moore „Amateur Astronomer” 
H. A. Rey „Know the Stars”
A. C. Clarke „The Promise of Space” 
K. F. Weaver „To the Mountains of 
the Moon” (Ntl. Geographic 1972, 
No. 2)
LE 1, XVI11, XXVII, XXXV tomai
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ANGLIJA

Birželio 5-7 d. Nottinghamo 
Aušros Vartų Židinio draugovė 
surengė skautų-čių savaitgalio
stovyklą Židinio patalpose.
Išvakarėse suvažįao tolimesnieji
stovyklautojai su pačiu draugovės 
draugininku ir stovyklos vadovu ps. 
St. Br. Vaitkevičių, s. A. 
Jakimavičius, seserijos vadeivė s. J. 
Traškienė ir kiti. Po vakarienės ps. 
kuri;’ S. Matulis, MIC atidaro 
stovyklą su malda, o stovyklos 
vadovas ps. S. B r. Vaitkevičius 
pasveikino susirinkusiosius, trumpai 
apibūdindamas stovyklos reikšmę ir 
jos tikslą stovyklautojams, primin
damas, kad stovykloje būtume 
drausmingi ir pavyzdingi sau ir 
vadovams. Ps. kun. S. Matulis 
parodo spalvotus paveikslus su 
paaiškinimais iš Jeruzalės.

Šeštadienis pradedamas šv. 
Mišiomis ir nustatyta dienos, 
programa. Atvyksta ir tolimesnieji 
vadovai: v.s. J. Alkis, ps. E. Šova su 
sūnum Gintu, s.v.si. M. Gerdžiūnas 
ir kiti. Stovyklautojų šeima išauga iki 
27 sesių ir brolių.

Šeštadienis pradedamas šv. 
Mišiomis ir nustatyta dienos 
programa. Atvyksta ir tolimesnieji 
vadovai: v.s. J. Alkis, ps. E. Šova su

didžioji seimai
sunum Gintu, s.v.sl. M. Gerdžiūnas 
ir kiti. Stovyklautojų šeima išauga iki 
27 sesių ir brolių.

Programa plati, turtinga ir įvairi. 
Kiekvienas skautininkas atlieka jam 
pavestą — skirtą pašnekesį: ps. B. S. 
Vaitkevičius — Lietuvos istorija; s. J. 
Traškienė — kas yra skautas? 
įstatymai, įsakymai ir 1.1, ps. E. Šova 

H. Antanaitis, — VI Tautini 
stovyklos viršininkas, tarnybinia 
reikalais yra atvykęs į Angliją). Ps. 1 
Šova parodo praėjusių metų vasan 
stovyklos filmą, matydami sav 
pačių veidus, prisiminimais ir iš; 
yventais nuotykiais! ir skautiška 
užsiėmimais visi sugrįžome 
Sodybos miškelį . . .

Lietuviai vadovai šventės proga iš k. į 
d. ^.s. B. Zinkus, vyr.sk.v.sl. E. 
Čiganskienė, v.s. J. Maslauskas, ps. 
S. B. Vaitkevičius Anglijoje.

— skiltis, sueiga. V. Gasperienė 
moko skautiškų, liaudies dainų, 
s.v.v.sl. R. Juozelskis ir s.v.sl. M. 
Gerdžiūnas stovykautojus užima 
žaidimais, R. Popikkenė praveda 
pašnekesį apie menišką kiaušinių 
kevalų išdirbimą, paįvairindama 
puikiais dirbiniais ir paroda. Paroda 
gėrėjosi ne tik stovyklautojai, bet 
svečiai ir vadovai.

Stovykautojai išvežami apžiūrėti 
Nottinghame esančiųjų tarptautinių 
baidarių lenktynių ežerus. LSS Eu
ropos rajono vadas v.s. J. Alkis, 
pasiskolinęs iš s. H. Antanaičio VI- 
sios Tautinės stovyklos Australijos 
filmą, žiūrovus nuteikė ir liudijo, kad 
Lelijos Rūtos organizacija vis 
gyva, veiklia Kūrėjo, tėvynės 
Lietuvos ir artimo meilės dvasia, (s.

Kovo 28 d. Padėkos ordinas įteiktas 
anglų sktn. Ron T. Adamson (antras 
iš kairės). Prie jo v.s. B. Zinkus 
(kairėje) majoras R. B. Robinson, 
v.s. J. Maslauskas.

Svečių, tėvelių ir stovyklautojų 
ratelyje sužiba lauželis. Imitacinį 
laužą padega skautų rėmėja T. 
Bakaitienė, laužą praveda V. Gas
perienė, talkininkaujant v.s. J. Alkiui 
ir s. J. Traškienei. Laužą paįvairina 
puikiai pasirodydami V. 
Važgauskas, A. Gasperas, R. Gas- 
peraitė, Renata ir Andrius Venckai. 
Laike laužo, stovyklos vadovas 
įteikia s. A. Jakimavičiui kvisų 
stovyklautojų pasirašytą sveikinimą 
65 metų gimimo proga ir sudainuoja 
„Ilgiausių Metų”.
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AUSTRALIJOS
RAJONE

* Per Atvelykį (balandžio 26), savo 
stovyklavietėje Ingleburn’e, Sydne- 
jaus Aušros tuntas buvo suruošęs 
margučių popietę — gegužinę. Tunto 
sueigos metu pravestas jaun. skautų- 
čių įžodis, kai kurie broliai-sesės 
pakelti į vyr. laipsnius.

Tuntui šiuo metu vadovauja 
v.s.fil. Balys Barkus.

* . Sydnėjaus Senųjų Skautų sueiga 
įvyko balandžio 26 d., Ingleburn’e, 
N.S.W. Jos metu aptarta židinio 
rudens ekskursija, židinio 25-mečio 
minėjimas ir kt. reikalai.

VI-JI ŽIDINIO 
EKSKURSIJA

Gegužės 23 d. Sydnėjaus Senųjų 
skautų židinys suruošė savo Vl-ją 
ekskursijų — šįkart į Newcastelį.

Kaip žyčia, dienelė pasitaikė 
lietinga, visą laiką vandenėlis 
zliaukia iš dangaus kibirais, bet 
ekskursantų pilnas autobusas, 
kažkas suskaičiavo 17 vyrų ir 28 
moterys — visi „rimto” amžiaus. 
Eksursijai vadovavo v.s. Jonas 
Zinkus, talkinamas sesės Aldonos 
Jablonskienės.

Kelionė, užtrukusi kelias valan
das nebuvo nuobodi, viena, kad buvo 
apie daug ką pasikalbėti, susitikus po 
nekurio laiko, antra — kelionės 
vadovas visą laiką „pumpavo” žinias 
apie pravažiuojamas vietoves, 
paįvairindamas jas anekdotais. New- 
castel’io pakraštyje, mus pasitiko 
vietos vadovas, p. Alfonsas Šernas, 
ALB Newcastel’io Apylinkės 
valdybos pirmininkas, p. A. Bajalis ir 
jo tėvai ir dr. G. Kišonas su ponia, 
mus lydėję mašinomis. Daugelis jau 
praalkę, bet kelionės planas neleidžia 
daryti pertraukos pietums, nes mūsų 
jau laukia gidai anglikonų katedroje,

* L.S. Brolijos Vyr. Skautininko 
Pavaduotojas, s. Kazys Matonis 
tarnybos reikalais lankėsi Melburne 
ir Sydnejuje, kur susipažino ir su 
skautų vadovais. Sydnejuje 
(balandžio 10-13 d.d.) jis buvo 
apsistojęs LSB vadeivos, v.s.fil. B. 
Barkaus, namuose. Rajono Vadija 
balandžio 11 d. jam suruošė 
priėmimą Lietuvių Klube, 
Bankstown’e.

* Eilinis LSS Australijos Rajono 
Vadijos posėdis įvyko gegužės 13 d. 
Bankstown’e.

* Sydnėjaus Aušros tuntas 
rugpiūčio 15 d. vėl ruošia tradicinį 
kaukių balių Bankstown’e.

B. Ž.

kuri buvo tikrai įdomi apžiūrėti — tai 
didžiausia anglikonų katedra 
Australijoje, labai išpuošta vitražais, 
paveikslais, iš _ medžio išraižytais 
kulto baldais ir memorabilija. Kai 
kurie iš mūsų pasiekė net patį 
katedros bokšto viršų, nors lietus 
mus vėl suvijo į vidų. Dabartinės 
katedros pamatai padėti 1882 m., 
nors ji galutiniai ir dabar dar nėra 
užbaigta.

Iš čia vykome į netoliese esantį 
Fort Scrachley — buvusį fortą, 
pastatytą prieš numatomą rusų 
invaziją Australijon Krymo karo 
laikais. Antro Pasaulinio Karo metu 
iš čia buvę iššauti keli šūviai į japonų 
povandeninį laivą, paleidusį kelis 
šūvius į Newcastel’io miestą. Dabar 
čia, buv. kareivinėse, įrengtas 
jūrininkystės muziejus. Įdomus 
apžiūrėti, ypač tiems, kurie domisi 
čia sritimi.

Pietauti buvo numatyta viename 
parke, bet lietui lyjant, p. Šerno dėka, 
radom prieglobstį viename 
Merewether priemiesčio - „Lygos” 
klube. Mirusių iš bado nebuvo, bet 
visi „kirto” taip, kad net ausys 
linko ...

Pravažiuojame BHP firmos 
„valstybę”, užsukam į universiteto 

rajoną, išmaišom NewcasteFį skęrsai 
ir išilgai, visą laiką p. Šernui teikiant 
įmantrias žinias apie pravažiuojamas 
vietas.

Pasiekiame Toronto priemiestį ir 
p. Albino Ulskio namus, kur 
malonus šeimininkas mus 
priglaudžia nuo dar pasmarkėjusio 
lietaus savo gražiuose namuose. P. 
U Iškiš — specialistas akmenų 
šlifuotojas. Jis aprodė ir paaiškino 
kaip pjaustomi, apdailinami įvairūs 
spalvuoti akmenys, kurių jis turi 
surinkęs didžiulį rinkinį. Kai 
pasižiūri — paprastas akmuo, pro 
kurį praeitum šimtą kartų, net į jį 
nepažvelgęs, bet p. Ulskio rankose jis 
pavirsta į įdomų, švytintį, „margutį” 
(15 vai. darbo!) ar kokį įmantrų 
puošmenį ■— suvenyrą.

Atgal važiuojant laikas prabėgo 
labai greitai, nes netruko pramogų: 
atšventėm židinietės, sesės Aldonos 
Jablonskienės vardo dieną, jai 
sugiedodami „ilgiausių metų!”, o ji 
mums papasakojo savo įspūdžių iš 
J.A.V. lietuvių gyvenimo, iš kur ji 
neseniai grįžo, anekdotų pasakojo 
dr. Aleksandras Mauragis ir Jonas 
Zinkus, o vėliau, atsiradus ūpui 
dainuoti, sesei Martynai Reisgienei 
vedant, skambėjo dainos iki paties 
Sydnėjaus.

Geras oras, žinoma, būtų ekskur
siją padaręs dar įdomesnę, bet 
esamomis sąlygomis ja reikia laikyti 
labai gerai pavykusia.
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Sekmadienį šv. Mišias atnašauja 
vieneto dvasios vadovas ps. S. 
Matulis, MIC, uniformuoti 
skautukai patarnauja .mišioms. 
Jaunutė Renata Venckutė pianu 
padeda choristams.

Židinio sodelyje iškilmėms: 
skautams išsirikiavus, atnešamos 
vėliavos — trispalvė ir „Šiluvos” 
skaučių draugovės, jaun. skaučių 
įžodį duoda R. Venckutė, o 
jaunesniųjų skautų A. Gasperas ir A. 
Venckus. Jiems kaklaraiščius užriša 
ps. S. Br. Vaitkevičius, o gerojo 
darbelio mazgelį ps. kun. S. Matulis, 
MIC. S.v.si. M. Gerdžiūnui 
„Vėliavos” žymenį prisega s. J. 
Traškienė, o rezetę s. A. 
Jakimavičius. LSS skelbtuose 
jaunųjų vadovų metuose (1980) 
atžymėtas, kuris ilgus metus 
priklauso „Maironio” draugovei 
Manchesteryje ir aktyvus draugovės 
vadovas ir mokąs sumaniai užsiimti 
su jaunesniaisiais skautais.

■Apdovanojami lietuviškomis 
knygomis geriausi, pavyzdingiausi 
stovyklautojai — R. ir A, Gasperai, 
R. ir A. Venckai, D. Pilcher ir A. 
Masiliūnas.

Ps. kun. S. Matulis perduoda 
stovyklautojams sveikinimus JE s. 
vyskupo’dr. Antano Deksnio. Taria 
žodį ps. kun. S. Matulis ir DBLS 
Nottinghamo skyriaus pirmin. K. 
Bivainis. Užbaigiant skautų-čių 
stovyklą, stovyklos vadovas ps. S. 
Br. Vaitkevičius išreiškia padėką ps. 
kun. S. Matuliui, T. Bakaitienei už 
globą ir patalpas, K. Bivainiui, J. 
Damoševičiui, F. Damoševičienei,P. 
Rūtai Popikams, V. ir H. Gas- 
perams, Irenai ir Jonui Venckams, E. 
Vainorienei už savo lėšų patiektus 
stovyklautojams pietus, V. Mont- 
vilaitei, G. Feilienei, A. Kučinskaitei, 
J. Dubickui ir visiems, kurie prisidėj o 
prie sėkmingos stovyklėlės 
pravedimo darbais, lėšomis ir globa. 
Tėveliams ir' svečiams už malonų 
apsilankymą ir įvairiausius 
patarimus ir darbą.

v.s. J. M.
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AUŠROS VARTŲ TUNTAS
Sesė Aušrinei Mikutaitytė įdegia 
visoms skautėms skautišką meilę 
„Aušros Vartų"tunto susimąstymo 
suegioje.

Musų skautės kandidatės.
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KAZIUKO MUGĖ 
PHILADELPHIJOJE

K. Mugė įvyko balandžio 12 ^L/šv.. 
Andriejaus parapijos salėje. Mugę 
atidarė Bendr. pirm. T. Gešienė ir s. 
Danutė Surdėnienė. Daug darbo 
buvo įdėta į šių metų mugę ir gražiai 
paruošta: s. D. Surdėnienė koor
dinavo viską su kitomis vadovėmis. 
Sesės L. Balten ir V. Bendžiūtė 
smarkiai dirbo su paukštytėms, 
kepdamos skanius pipirnykus. 
gražius margučius, pripildytus 
saldainiais zuikučius. Vilkiukai dažė 
margučius ir kūrė grybų paveikslus. 

. Kokie įdomūs tie grybai! Net ir 
lelijavi ir žali! . . . Skautai suruošė 
žaidimus ir mažiems ir dideliems. 
Skaučių padarytos gėlių puokštės 
puošė stalus. Jos padėjo sesei D. 
Pliuškonytei padaryti lėlių teatrui 
daržoves, o kiek ten dažymo buvo! 
Vilkiukai žiūrovus nuvedė į tikrą 
daržovių puotą. Ten šokom su 
Buroku, Ridikėliu ir Petruška. Ten 
buvo ir panelė Morka, ir ponas 
Agurkas. Kaip gražiai Pomidoras 
kalbino p-lę Bulvę ir kaip graudžiai 
verkė Aguona!

Tarp visų įvairenybių mugėje 
buvo sesės B. Kidolienės siuvinėti 
paveikslai ir p. M. Jankausko 
drožiniai. Siuvinėti paveikslai buvo 
labai įdomūs ir daug darbo įdėta į 
juos. O p. Jankausko drožiniai buvo 
ypatingai gražūs.

Daug žmonių atvyko į šią sėkm
ingą mugę. Visi valgė, gėrė, šnekėjosi 
ir džiaugėsi Philadelphijos skautų 
veikla, linkėdami sekančios mugės.

Birutė Šnipaitė

Brolija ir Seserija planuoja 
išleisti skiltininkų vadovėlį pagal s. 
Gintaro Plačo paruoštą kursų 
medžiagą. Spaudai leidinį ruošia 
komisija: ps.fil. K. Vaišikonienė ir 
ps.fil. K. Ječius.

Atlanto Rajono XXIV sporto 
šventė vyksta Maironio Parke prie 
Worcesterio birželio 20-21 d.

2T.
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nuimi
Prieš 20 m. Kanados rajono 

stovyklos Romuvos statyti pastatai 
jau reikalingi didesnių remontų — 
apie $15,000. V.s. Vladas 
Bacevičius rūpinasi ir Clevelande 
lėšų surinkti. Po 50 dol. aukojo V. 
Bacevičius, V. Šenbergas, Pilėnų 
tuntas, J. Balbotas, P. Milašius, 30 
dol. V. Stankauskas, 25 dol. V. 
Jokūbaitis, 20 dol. E. Blynienė. 
Susirūpinę stovyklvietės reikalais 
tikisi, kad ir kitos vietovės pasieks 
Cievėlando pavyzdžių.

VI. B.

Nottinghame, Anglijoje, 
birželio 5-7 d. įvyko tradicinė 
skautų • ir skaučių savaitgalio 
stovyklėlė, o skautų vasaros 
stovykla — jau 32-oji, numatyta 
Lietuvių Sodyboje liepos 26 — i 
rugpjūčio 2 d.

sįc jįc sk

„Skrajojančių draųgininkių-ų 
kursų" vadovė v.s. Lilė Milukienė 
iš New Yorko kovo mėn. su vietos 
skautininkių-ų talka, pravedė 
dviejų dienų kursus 29 dalyviams 
'Toronte, o balandžio mėn. — 
Chicagoje. Finansiniai kursus 
remia Seserija. Dalyvės ir dalyviai 
įvertino iursus sakydami, kad tai 
padės veikloje su draugove ir davė 
naujų idėjų. Kursų metodas — 
anketa, diskusijos pokalbiai, 
praktiški pavyzdžiai, pasisakymai,, 
svarstybos apie veiklą. Kursantai 
pasisakė, kad jaunimui daugiausia 
įtakos (eilės tvarka) turi šeimos 
aplinka, santykiai su draugais, 
pašnekesiai, žaidimai, išgyventa 
patirtis, matomi pavyzdžiai, 
skaityba, ypač kalbant apie 
skautišką mintį — ideologiją.

Maironio mokyklos Toronte 
pabaigtuvėse pasirodė A. 
Sendžikaitės ir M. Šaltmiraitės 
vadovaujamas Sktn. Stepo Kairio 
muzikinis vienetas.

i- Romuvos sotvyklavietėje 
birželio 6-7 d. iškylavo Toronto 
Mindaugo dr-vės vadovai ir 
skiltininkai, dalį laiko skirdami 
naujai dr-vės pastovyklei įrengti. 
19-toji Romuvos stovykla 
numatyta VIII 8 — 22 d.

Atlanto Rajono vadovų ir 
vadovių suvažiavime dalyvavo L SB 
VS v.s. V. Vidugiris. Gegužės 16 d. 
dalyvavo 32 vadovai iš septynių 
vietovių.

Marcija Pavilonytė 
paukštytėmis Sao Paule.

Palangos vietininkijos vilkiukai 
Sao Paule, Brazilijoje, su vadovu s. v. 
Morkumi Lipu. Ę. Bacevičienės 
nuotrauka.

LSS Tarybos sukviesta 
ideologinė komisija — v.s. Čes
lovas Senkevičius, s. Arūnas 
Dailidė ir s. Igne Marijošiūtė 
Toronte savo svarstybose ir 
pratimais bei diskusijomis su 
jaunesniais vaodvais patyrė, kad 
skautų ir skaučių vadovai pažįsta 
skautybės tikslus, tiek skautiškus, 
tiek lietuviškus, bet sunkiau tą 
ideologiją praktiškai ir aiškiai per
duoti. Vienas iš komisijos siūlymų 
LSS vadovybei gali būti paruošti 
užsiėmimų rinkinį, perduodantį 
skautiškąją mintį, o kitas — 
visuose vaodvų-ių posėdžiuose 
laiko skirti skautiškos idėjos 
reikalui.

su savo
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Sao Paulo, Brazilijoje, Palangos 
vietininkija su ps. Eugenija 
Bacevičiene liepos 11-19 d. 
stovyklavo lietuvių stovyklavietėje 
Lituanika. Stovykla pavadinta 
„Vilties” vardu, nes minėdami 
didžiųjų trėmimų 40 m. sukaktį nori 
pabrėžti Lietuvos laisvės viltį; .

•\jLz -IW -x’yK **<

Skautas Gustavas Czop iš B uenos 
Aires, Argentinoje, kovo mėnesį 
davęs skauto įžodį lietuvių skautų 
stovykloje Brazilijoje, liepos mėnesį 
vėl su Sao Paulo skautais stovyklauja 
ir tikisi apie save suburti vaikų 
Argentinos sostinėje. Argentinoje 
prieš kelerius metus skautais rūpinosi 
Marytė Barzdžiūtė, vėliau Tristan 
Simanauskas, o tada sueigų ar iškylų 
nebebuvo.

Omahos (Nebraskoje, JAV) 
lietuviai ruošia knygų apie savo 
koloniją, kurioje bus surinkta 
medžiaga apie ilgų metų veiklą. Čia 
nuolat veikė ir veikia skautai. 
Užsakoma iš anksto ($25) 9818 
Charles St., Omaha, NE 68114.

*****

Astuoni skautai ir skautės iš Sao 
Paulo liepos pabaigoje dalyvavo 
Esperanto kongrese krašto sostinėje 
Brasilia. Su jais vyko vietininkė ps. E. 
Bacevičienė, kelionę organizavo kun. 
Petras Urbaitis, didelis Esperanto 
(tarptautinės kalbos) žjnovas.

Lietuvių Enciklopedijos leidykla 
per visą spaudą kreipiasi į LE 
prenumeratorius atsiklausdama, ar 
reikėtų išleisti antrąjį papildymų 
tomą. Enciklopedijos 36 tomai buvo 
J. Kapočiaus Bostone išleisti 1953- 
1966, su papildomu tomu 196? m. 
Kaina būsianti apie $20-25', bet reikia 
leidyklai pranešti pavardę ir adresą, 
kad leidėjai žinotų, ar atsiras apie 
3,000 prenumeratorių: Lithuanian 
Encyclopedia Press, P.O. Box95, So. 
Boston, MA 02127, USA.

Clevelando skautai Lietuvių 
namuose balandžio 26 d. atšventė šv. 
Jurgio šventę pamaldomis, 
tradiciniais pusryčiais, s.v. J. Stem- 
pužio pasakojimu apie skautų globė
jo legendą. Iškilmingoje sueigoje 
Tėvynės sūnaus žymenį įsigijo s.v. P. 
Nasvytis ir A. Spirikaitis, įteiktas ir 
Vėliavos žymuo. Buvo vilkiukų, 
skautų ir prityrusių skautų įžodžiai, 
nebuvo pamiršti Pilėnų tunto rėmėjai 
B. Taraškienė, D. Dundurienė, J. 
Biliūnienė, J. Gudėnas ir J. Stem- 
pužis. Linksmoje programoje 
pasirodė prityrusių skautų sekstetas 
su vadovu s.v. P. Nasvyčiu ir akom
paniatorium vilkiuku R. Biliūnu.

VI. B.

*****

Chicagos skautininkių draugovė 
rinkosi balandžio 27 d. ir birželio 15 
d. Rako stovykloje skautininkių- 
skautininkų pastovyklės vadovė bus 
j.v.s. Aldona Gasnerienė. Draugovė 
paskyrė auką naujai „Skautybė 
lietuvaitei” laidai.

* * * *

„Nerijos” jūrų skaučių tuntas 
Chicagoje gegužės 17 d. priėmė 
penkias naujas udrytes ir penkias 
jūrų jaunes, o ypatingai pasidžiaugė 
„Bangų” valtimi, kuri Seserijos 1981 
m. konkurse laimėjo pirmąją vietą.

Niw"
'"j's ‘‘*1 ''T*'

/
Lietuvių Skautų Brolija 1980 iri. 

įsteigė socialinį skyrių rūpintis 
moraline, dvasine ir materialine 
pagalba mūsų vyresniesiems’ 
broliams. Vedėjas yra Jartiborės 
fondo vadovas s. Kazys Prišmantas, 
Los Angeles, Californijoje.

* * ***

„Kernavės” _ tuntas IV .25 / 
Chicagos Jaunimo centre šventė 
paukštyčių dieną su „Dubysos” ir 
„Mirgos” draugovėmis. Trys 
paukštytės ir šešios naujos skautės 
davė įžodį.

Chicagos „Aušros Vartų” tuntas 
gegužės 10 d. sueigoje džiaugėsi 
dešimties sesių prityrusios skautės 
įžodžiu ir keliolika įteiktų 
Pažangumo, Vėliavos ir Tėvynės 
dukros žymenų. Tunto oficialioji 
daina yra „Mano žemė”, o vakarinė 
giesmė — „Laužų liepsnelės blėsta”.

* * * * *

Chicagos skautai ir skautės Rako 
stovyklavietėje, Custer,. Mich., 
stovyklauja 25-tą kartą. Vidurio 
rajono stovykla vyksta liepos 11 -25 
d. Prieš keletą metų buvo pravestas 
Gamtos takelis, o vyr.sk. Neris 
Pupiūtė ir s.v. Robertas Vitas 
paruošė 60 psl. knygelę apie 
stovyklos medžius, kurių vietos ir 
nuotraukos parodytos leidinyje. Ji 
tinka ir kitoms panašaus klimato 
stovykloms, skautų gamtos 
užsiėmimams. Gaunamos pas R. 
Vitą, 3300 W. 63rd Place, Chicago, 
IL 60629, USA.

LIETUVOJE mirė paskutiniojo; 
laisvosios Lietuvos V yriausiojo 
Skautininlflp) našlė Sofija 
Šarauskienė.

* * * *

IV MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS kviečiamas 
Jaunimo centre, Čikagoje, XI25-28 
d. V.s.fil. Antanas Dundzila 
redaguoja programinį leidinį. Čia 
dalyvaus daugybė įvairių sričių 
lietuviai mokslininkai

***** .

DAINAVOS stovyklavietė prie 
Detroito šiemet švenčia 25 m. 
sukaktį. Čia yra vykę įvairios skautų 
bei skaučių stovyklos ir sąskrydžiai, 
I-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso stovykla (ir numatyta V- 
ojo PLJK stovykla 1983 m)

***** •'

j
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Simą AIDAS
6346 S. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill. 60629

T'"1/7 OAK
ALp(LKA)3083

I 1981, Nr.7

Skautas: Ką ten darai su 
pagautomis žuvimis?

Jūrų skautas: Nuplaunu.
Skautas: O aš vis -pavydėjau 

žuvims, kad joms nereikia praustis.

— Skautė gamtos draugė. 
Netrauk katės už uodegos!

— Netraukiu. Tik laikau jos 
uodegą, o katė ją traukia.

Egzaminuotojas: Atsakyk tuoj 
pat. Kokia ilgiausia Lietuvos upė?

Skautas: Tuoj pat.

— Mamyte, kaip vadinasi šitos 
gėlytės? — klausia Birutėlė.

— Našlaitėlės.
— Tai’ jos neturi tėveli^?! — 

nustemba Birutėlė.

* * *
— Jei tu esi mano brolis, bet aš 

nesu tavo brolis, tai kas aš esu?
_ ?!
— Aš esu tave sesė!

\ * * *

Vadovė: O dabar pasėdėsime ir 
parašysime atvirukus savo 
broliukams ir sesutėms namuose, 
kad jie žinotų, kaip stovykloje mums 
sekasi . . . Kodėl taip lėtai rašai, sese 
Dalia?

Dalia: Mano broliukas lėtai 
skaito.

Ekskursijos vadovas nepatyrusiam 
ekskursantui!

- Pirmiausiai, gera žinia - ji nėra 
nuodinga. O bloga yra ta, turėsi pėsčias 
eiti namo, nes Į autobusą gyvatės nepri
imamos. v.s. A. Jakštas

90 74 f ! 8 6
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