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PADĖKA
Jo Eksc. Vysk. V.PADOLSKIUI, paau
kojusiam 10 JAV dolerių "Sk. A". pa
remti, Administracija nuoširdžiau
siai dėkoja.

LSS Vyriausiąją Skautininką

v.s. LIDIJA. ČEPIENĘ,

mylimai motinai mirus, liūdesio va
landoje širdingai užjaučia -

L.S.Seserijos Vadija
-- 1

ir Naujųjų 1959 m.

Sesės ir Broliai! Tikro, padidėjusio džiaugsmingumo, sustiprėjusios vil

ties, pagerėjusio pasisekimo visuose darbuose

proga linki

LSS Seserijos ir Brolijos Vadijos 

ir Tarybos Pirmija

ps. A. BAZILIAUSKA ir
valt. D. KONDROTAITĘ,

sukūrusius skautišką šeimos židinį, 
sveikina ir laimingo gyvenimo linki

Toronto Sk. Vyčių 
Pulk. J. Šarausko Būrelis

Mylimam Tėveliui Lietuvoje mirus, 

Jūrų skautų skyriaus bendradarbiui

j. s. IG.PETNIŪNUI 

giliausią užuojautą reiškia -

Jūrų Skautų Skyrius

MIELOSIOS SESĖS IR BROLIAI

Reikia manyti, kad "Sk.Aido" 1958-59 
m. vajus, reikiamai pradėtas, greit duos 
apčiuopiamų vaisių. Pirmieji pranešimai 
iš Montrealio ir Clevelando jau pasiekė 
administraciją. Laukiama ir kitų vienetų 
greito atsiliepimo. Sesės ir broliai, pa
sistenkite "SA" užsakyti tuojau: dar prieš 
Kalėdas.

Užsakydami "SA" sau, nepamirškime 
ir savo vienminčių, esančių Vokietijoje; 
Ten gyvenantieji lietuviai - skautės ir 
skautai - patys neįstengia "SA" užsipre - 
numeruoti. Mes jiems, Šv. Kalėdų proga, 
galime skirti gerą dovanėlę - užsakyti 
"SA" 1959 metams. Nenusiminkit, kad 
kartais neturit jų adresų. Užsakymus per 
platintoją ar tiesiog siųskit "SA" adrni - 
nistratoriui. Jis tokių adresų turi pakan
kamai. Vajui pasibaigus. Jūs "Sk. Aide" 
rasit pilną apyskaitą, kam siunčiamas 
Jūsų užsakytas "SA"

Visiems daug daug geriausios sėkmės 
linki:

"SA" Administratorius
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ŠVENTOS KALĖDOS

Šimtai siunčiamų sveikinimo atvirukų, dau
gybė dovanėlių, margaspalviais popieriais suvy
niotų, gražiai perrištų, sudėtų po žibančia eglute. 
Ir puošnūs vaišių stalai, ir linksmumas ... Argi 
tai šventos Kalėdos? Ar jau po visomis tomis gė
rybėmis nesislepia Amžinoji Vertybė — Šviesu
sis Kūdikėlis, pasauliui atnešęs dovanų, už mili
jonus nenuperkamų?...

Taip — tu, sese, broli, mokėsi atskirti amžina 
nuo praeinančio, ir tau šventos Kalėdos bus pir
miausia tavo paties širdies šventė. Tyras džiaugs
mas, didi laimė, kad šviesusis Kūdikėlis atėjo 
žemėn mylėti žmogų, tu džiaugsiesi prisi
minęs, kad artimui padedi, kad tavo pasirinktas 
kelias yra tas, kurį šventų Kalėdų Pradininkas 
nurodė.

Dieviškajam Kūdikėliui besišypsant...
Alfa Sušinskas

MAŽASIS SUTAIKYTOJAS
Prieš kiek laiko Čikagos Šeimos Teis

me teisėjas Goodnow sprendė vieną iš 
daugelio šeiminių bylų: keleto vaikų 
tėvas, sunkvežimio vairuotojas, buvo 
kaltinamas žmoną ir vaikus palikęs bei 
jų neišlaikęs. Teisėjas buvo patyręs to
kiose bylose ir mėgdavo kartoti šeimą 
palikusio tėvo atžvilgiu:

— Iš dešimties tokių tėvų devynis vi
sada galima sugraudinti ir atgal į šeimą 
pavyzdingais tėvais sugrąžinti, jei to
kiems jų vaikus primeni ir net parodai.

Sunkvežimio vairuotojas rymojo kal
tinamajame suole piktas ir atrodė ne
palenkiamas. Netoli sėdėjo ir jo žmo
na, rankose laikydama kokių vienerių 
metų kūdikį. Nei žmonos ašarojimas,
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nei kieti teisėjo žodžiai neveikė kalti
namojo tėvo.

Tada teisėjas nutarė pritaikyti savo 
saliamoniškąjį metodą kaltinamajam 
paveikti bei sugraudinti ir staiga krei
pėsi į jį sakydamas:

— Imk palaikyti savo kūdikį: juk ma
tai, kad motinai jis yra persunkus iš
laikyti visą laiką.

Ir ką gi? Jis švelniai paėmė kūdikį į 
savo rankas ir pradėjo jį glamonėti... 
O kai šis ištiesė rankytes ir ėmė jomis 
po jo veidą vadžioti, angeliškai besišyp
sodamas ir savo balseliu beniūksėda- 
mas, jis, jo tėvas, nebeišlaikė: jis pra
virko ir susijaudinęs tarė:

—■ Dėl Dievo meilės, leiskite, Jūsų 
Kilnybe, man grįžti pas savo vaikus: aš 
būsiu rūpestingas tėvas ir pavyzdingas 
vyras.

Teisėjas leido, žmona mielai sutiko, 
o jis išlaikė savo žodį: nuo to laiko jis 
tikrai nasidarė kitoks žmogus.

KALĖDINIS KŪDIKĖLIS
Viso pasaulio krikščionių akys per 

Kalėdas nukrypsta į Dieviškąjį Kūdi
kėlį. Krikščionys žino, kad šis Kūdikė
lis yra jų ir jiems skirtas, kad, atėjus 
laikui. Jis praliejo savo kraują ir gyvy
bę atidavė už juos ir už visus žmones, 
visą žmoniją atpirkdamas iš nuodėmės 
ir velnio vergijos.

Anas Čikagos teismo kūdikis šypso
josi savo piktajam tėvui ir jo veidą gla
monėjo. Nepalyginti meiliau šypsosi 
Kalėdinis Kūdikėlis kiekvienam žmo
gui, nors ir labiausiai smukusiam, pik
tybės subjaurotam.

Dieviškasis Kūdikėlis yra pasaulio 
centras. Po Jo gimimo ir mirties i pa
saulį ateina naujas gyvenimas. Prasi
deda krikščionybės laikai, kurie truks 
iki pasaulio pabaigos, šis Dieviškasis 
Kūdikėlis patraukia į save milionus 
žmonių: kilnių ir nuodėmingų. Dėl Jo 
jie atsižada visko, nepabūgsta kentėti 
ir net mirti.

Kalėdinis Kūdikėlis yra dieviškoji 
meilė ir begalinis gerumas. Jis yra pats 
Dievas, atėjęs žemėn žmogumi, kad 
žmonėms būtų artimas ir prieinamas. 
Jis atneša išganymą visiems, kurie tik 
yra geros valios: tiki į Jį, priima Jo 
mokslą ir pagal Jį gyveną.

Kalėdinis Kūdikėlis duoda žmogui 
tikrą supratimą, kas yra gyvenimas ir 
kas yra pats žmogus. Jo dieviškoje švie
soje žmogaus gyvenimas tėra trumpas
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laikas, per kurį žmogus turi pasiruošti 
amžinybei su Viešpačiu. O pats žmogus 
yra tokia vertybė, dėl kurios tas Die
viškasis Kūdikėlis ateina žemėn, kad 
iškentėtų jo atpirkimo kančią visu di
dumu. Dėl to žmogaus vertė yra ne jo 
sunykstąs kūnas, bet nemarioji siela.

BETLIEJUS ŽMOGAUS ŠIRDYJE
Kalėdinis Kūdikėlis pasirenka patį 

paprasčiausią būdą ateiti į šį pasaulį. 
Tuo Jis sugėdina žmogaus puikybę, 
prabangos bei garbės godumą ir patai
kavimą kūnui. Būdamas Dievas, bet 
gimdamas silpnu kūdikiu ir prasčiau- 
siose sąlygose, Jis yra toks, kuris gali 
patraukti kiekvieną geros valios žmo
gų, nors ir toli nuklydus} į šalį. Juk ir 
blogąjį Čikagos tėvą atverčia jo silp
nas, gerumu ir kūdikiška meile besi
šypsąs sūnelis...

Kūdikėlis Jėzus gimsta visiems žmo
nėms išganyti. Tačiau Jo gimimu pasi
naudoja tik toks, kuris iš savo širdies 
padaro asmeninį Betliejų: kuris leidžia 
Jam gimti ir savo širdyje.

Nėra tikras krikščionis, kuris temini 
istorinį Viešpaties Jėzaus gimimą, tuo 
tarpu neleidžia Jam viešpatauti savo 
širdyje.

Kalėdos nėra vien Dieviškojo Kūdi
kėlio gimtadienio minėjimas; jos nėra 
vien tokia šventė, kuri tik Dieviškąjį 
Kūdikėlį teliestų. Tikrai suprantamos 
Kalėdos liečia ir žmogų: jos yra šventas 
žmogaus džiaugsmas jaučiant ir žinant, 
kad ir jo širdyje yra gimęs Išganytojas. 
Tikrai ir prasmingai džiaugiasi kalėdi
niu džiaugsmu tik toks žmogus, kurio 
širdis yra gvvasis, asmeninis Betliejus 
su Dievo malone joje.

Nors krikščioniškasis pasaulis ir la
bai iškilmingai mini Dieviškojo Kūdi
kėlio simimą, tačiau šiose visose iškil
mėse šalia istorinio Betliejaus turi sto
vėti ir tylusis žmogaus širdies Betlie
jus: kiek savo protu ir širdimi žmogus 
priima Dieviškąjį Kūdikėlį, tiek tikrai 
jis ir Kalėdas tešvenčia. Neįsileisti Die
viškojo Kūdikėlio į savo širdį reikštų 
Kalėdas švęsti tik lūpomis: tada jos to
kiam žmogui tebūtų paprasta, pasauli
nė šventė, nieko nereiškianti jo sielai 
ir jo antgamtiniui gyvenimui.
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JUBILIEJINIAMS SĄJUNGOS METAMS BAIGIANTIS

Jubiliejiniai mūsų Sąjungos metai eina prie pabaigos. Prisiminėme juose įdomią lietuviškosios skautybės praeitį Tėvynėje ir už jos sienų. Pagerbėme visus tuos mums brangius asmenis, kurie prisidėjo prie lietuviškosios skautiškos šeimos ugdymo. Nulenkėme galvas tiems, kurie nuėjo Anapus, pasipuošę kankinių garbės vainikais už Lietuvos laisvę.Prieš akis penktasis Sąjungos dešimtmetis, į kurį žengiame tuo pačiu šūkiu — nuoširdžiai ir sąmoningai gyventi Visatos Kūrėjo garbei, Tėvynės ir artimo naudai. Ir tuo pačiu tikėjimu, kad 
būti gerais yra gražu, bet būti gerais ir 
gera daryti yra gražiau.

Į šviesią, skautišką ateitį!
Nbotr. V. Kizlaičio

Daug darbo prieš akis vadovams ir skautams, nes dabar daugiau negu bet kada yra reikalinga, kad skautybė būtų glaudžia Bažnyčios, šeimos ir mokyklos bendradarbe jaunimo auklėjimo darbe. Į šį darbą išeiname su pasitikėjimu, nes išeivijos dešimtmečio judri veikla vienetuose, gausios iškylos ir stovyklos, įvairūs kultūriniai pasireiškimai, savos Tautos reprezentavimas tarp svetimtaučių ir, svarbiausia, skautų dvasia, kurios liudininkais buvome IV-je Tautinėje Stovykloje, rodo, kad savyje turime pakankamai jaunatviško dinamizmo, išradingumo ir pasiaukojimo lietuviškiems rūpesčiams. Tas turėtų užtikrinti sėkmingą organizacijos veiklą ateityje.Į penktojo dešimtmečio kelionę leisdamiesi, linkėkime vienas kitam geriausios sėkmės —
Jauniesiems: 1) Suprasti, kad esame skautais tik tiek, kiek gyvename pagal savo įstatus, nežiūrint, ar kas mus mato ar ne, ar esame uniformuoti ar ne.2) Atlikti, kur bebūtume, savo pareigas geriausiai, nes svetimieji stebi mus, kaip lietuvius.3) Veržtis į mokslą visomis jėgomis, kad nuolat didėtų mūsų Tautos žinojimas ir šviesa.4) Gerbti viską, kas yra lietuviška prisimenant, kad save, kaip lietuvių tautos žmogų, galime nužeminti tik mes patys. “Mažų tautų nėra pasaulyje, yra tik maži žmonės.”
Vadovams: 1) Būti pavyzdžiu jauniesiems drausme, skautybės žinojimu, prisirišimu ir praktikavimu kasdieniame gyvenime.2) Judinti vienetų veiklą visomis priemonėmis.3) kreipti ypatingą dėmesį į jaunųjų vadovų lavinimą, nes jie — mūsų organizacijos ateitis.
Sk. Tėvams ir Rėmėjams — būti mūsų tarpe visa savo siela, kad sujungtomis jėgomis tvirčiau jaunuosius prie lietuviškojo kamieno pririštume.Budėkime!

v.s. St. Kairys, 
LSB Vyr. Skautininkas
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SVEIKINIMAI SKAUTĖMS
40 SUKAKČIŲ PROGA

Mielosios Sesės Skautės
Prisimenu tuos laikus, kai pats pra

dėjau skautauti. Tai buvo mūsų skauti- 
jos pradžia, vos ketvirtieji metai. Da
bar sulaukėme keturiasdešimtųjų me
tų. Koks buvau aš tada, tokios esate Jūs 
dabar. O tarp mūsų buvo dar daug, 
daug gražaus lietuviško skautiško jau
nimo!

Dievas laimino šią mūsų organizaci
ją. Ji tapo mums antroji mokykla, ant
rieji namai. Ji mus rengia gyvenimui, 
kad išaugtume paslaugesni Artimui, 
rūpestingesni Tėvynei, uolesni Dievui.

Kai buvau skautukas, negalvojau, 
kad būsiu kunigu ir turėsiu laimės būti 
Jūsų dvasios vadovu. Mano džiaugsmas 
matyti Jus dirbančias, rūpestingas ir 
pasišventusias skautiškiems idealams. 
Mano noras ir pareiga, kaip ir Jūsų, — 
budėti, kad Jūs išaugtumėte geres
nės. Mano linkėjimai Jums: būkite tie
sios, garbingos ir tvirtos!

Mintimi ir malda visad su Jumis

v.s. Kun. St. Yla,
Seserijos Dv. Vadovas

Yra ko pasigrožėti savo rankų darbais ... IV TS 
Nuotr. St. Dabkaus

Tankios sesių gretos ... IV TS Nuotr. V. Kizlaičio
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Vienybė

Prieš 100 metų, 1858 m. gruodžio 31 
d., ūkininko šeimoje Paežerių kaime, 
Vilkaviškio apskr. pasaulio šviesą išvy
do Lietuvos Himno autorius, vienas iš 
žymiausių asmenybių lietuvių tautos 
istorijoje, rašytojas, publicistas, litera
tūros kritikas, tautinės sąmonės kėlėjas 
ir stiprintojas, visą savo trumpą gyve
nimą paskyręs Lietuvai, dr. Vincas 
Kudirka. Per 10 savo paskutiniųjų 
gyvenimo metų jis Lietuvai davė tiek, 
kiek kitas per visą ilgą amžių negali 
duoti. Nepaprastai turtingos dvasios ir 
nepalaužiamos valios Vincas Kudirka 
buvo anuomet ir lieka lietuvių tautos 
didžiuoju mokytoju, šviesiu pavyzdžiu 
visiems, kurie išeina kovoti dėl savo 
tautos laisvės. “Kas bus, jei nelaimė 
užklups mus greičiau, nei spėsime su
sivienyti ir suprasti, kad reikalas tėvy
nės visiems yra vienas, kad jis yra 
aukštesnis už atskirų partijų egoizmą, 
kad prieš tą tėvynės reikalą priešin
giausios partijos turi stoti su alyvų ša
kele ir užmiršti asmeniškus nesutiki
mus”, — pasakyti Vinco Kudirkos žo
džiai anuomet ne be reikšmės lieka ir 
šiandien.

“Vardan tos Lietuvos vienybė težy
di”, — giedame savo Tautos Himno žo
džius, auksinėmis raidėmis įrašome iš
kilmingų minėjimų salėse. Vienybė — 
didelis ginklas, jei ji tikra, jei ji jaučia
ma, išgyvenama. Rašoma vienybė — tė
ra tik septynios raidės.

Ugdykme savyje tikrosios vienybės 
dvasią. Tebūna skautiškas jaunimas vi
sada ir visiems vienybės pavyzdžiu. 
Pasakykime TAIP — ir tai bus didžiojo 
tautos sūnaus Vinco Kudirkos nuošir
džiausias pagerbimas.

Šaunieji mūsų broliai. . • 
IV TS

Nuotr. V. Kizlaičio
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SNIEGAS PRIES KALĖDAS

štai, pagaliau atūžė pirmoji audra, 
grūsdama sniegą į kalnų slėnius, bal
tindama atšlaites ir versdama vis giles
nes sniego pusnis. Skiltininkas Delis su 
gana nusiminusia išraiška vėjo nugai
rintame veide žiūrėjo pro langą j vis 
smarkėjančią audrą. Teisybė, štai visų 
jo skilties skautų lauktasis sniegas prieš 
Kalėdas, kurio taip pat nekantriai troš
ko ir visi trys šimtai šio mažo miestelio 
gyventojų. Tik sniegas galėjo atnešti 
kalėdinės nuotaikos neturto prispaus
tiems žmonėms. Tačiau tik prieš pen
kias minutes nutrauktas pokalbis tele
fonu pakeitė šią netikėtą staigmeną tik
ru nemalonumu. Nelaukta žinia be jo
kios abejonės numuš visos skilties vil
tis ir kai ji pasklis po miestelį, ten tik
rai nebeliks šventiškos nuotaikos.

Norint suprasti šią padėtį, reikia 
žvilgtelėti į Delio ir jo našlės motinos 
gyvenimą. Viskas prasidėjo dar krizės 
laikais, gyvenant Delio tėvui. Ponui 
Šarpui priklausė miškai supą Colčeste- 
rio slėnį Catskill kalnuose. Jis įsteigė 
lentpjūvę ir netrukus taip pat pradėjo 
daryti geros kokybės baldus. Taip jis 
pritraukė į miestelį darbininkų. Per 
daugelį metų džiaugsmingos Kalėdos 
buvo švenčiamos bendru viso miestelio 
pasilinksminimu, rengiamu erdvioje 
lentpjūvėje ir šeimininkaujant ponams 
Šarpams.

Bet užklupus krizei, žmonės nebepir
ko baldų. Tačiau ponas Šarpas nesu
stabdė baldų gamybos. Bandydamas 
prilaikyti darbininkus kad ir mažes
niais atlyginimais, jis sukišo visas savo 
santaupas, vis tikėdamasis, kad reikalai 
pagerės. Net ir tokiose sąlygose, ponai 
Šarpai stengėsi tęsti tradicinę bendrą 
Kalėdų šventę. Tą pavasarį ponas Šar
pas, palaužtas rūpesčių, gavo širdies 
priepuolį ir netrukus mirė.

Jo mirtis buvo didelis smūgis ne tik 
jo žmonai ir devyniolikmečiui sūnui 
Deliui, bet ir visam miesteliui. Dirbtu
vė turėjo būti uždaryta ir tos šeimos, 
kurių nariai pajėgė susirasti darbo ki
tur, paliko Colčesterį. Bet daugelis net 
neįstengė padengti persikėlimo išlaidų, 
ir tos šeimos pasilikusios su ponia Šar- 
piene ir jos sūnum, turėjo prieš akis 
tik liūdnas šventes ir sunkią žiemą. Šie
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metai būtų pirmieji be tradicinio Kalė
dų pobūvio.

Delis net nenorėjo apie tai ir pagal
voti. Jis žadėjo rudenį stoti į universi
tetą, bet turėjo to kuriam laikui atsisa
kyti. Jis negalėjo atidaryti dirbtuvės, 
nes jis ne tik pakankamai nenusimanė 
apie jos vedimą, bet ir nebuvo užsaky
mų. Be to, lentpjūvė buvo apdėta mo
kesčiais, kuriuos reikėjo sumokėti iki 
metų pabaigos, arba bankas, davęs pa
skolą, perimtų jų pastatus savo žinion. 
Delis ir jo motina buvo prispausti ne 
tik savo rūpesčiu, bet ir atsakomybės, 
kurią jie jautė prieš miestelio gyvento
jus. Jiems ypatingai rūpėjo suruošti 
kalėdinį pobūvį.

Delis laužė galvą, kad suradus išeitį. 
Pagaliau jam atėjo mintis. Jis atsiminė, 
kad už maždaug šimto mylių esanti 
Norton vasarvietė turėjo taip pat įren
gus čiuožyklas ir visa kita žiemos pra
mogoms. Tas sutraukdavo didelius lan
kytojų būrius, ypač savaitgaliais.

Jeigu Nortonas galėjo taip prasimuš
ti, kodėl Colčesteriui nepabandyti? Col- 
čester slėnis buvo gražiausias visoj 
apylinkėj, ir daug arčiau tų miestų, iš 
kurių žmonės traukdavo į Nortoną. De
lis aptarė šį pasiūlymą su savo draugi
ninku, Dovydu Haleku. Draugininkas 
patarė Delio skilčiai pradėti statyti 
tramplynus ir paruošti pačiūžom ir ro
gėm takus. Visi karštai griebėsi darbo. 
Skautai gavo pagalbos net ir iš dauge
lio miestelio vyrų, kurie buvo bedar
biai.

Toronto vyr. skoutės Sukoktuvinėje sueigoje po- 
doinovo . . . Nuotr. St. Dobkous
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LSS 40 m. minėjimo To
ronte išikilmingos vaka
rienės metu: J.E. vysk. 
V. Brizgys, PLB C. V-bos 
pirm. J. Matulionis, v.s. 
V. Skrinskas ir v.s. K. 
Grigaitis.

Nuotr. St. Dabkaus

Šis sumanymas buvo noriai vykdo
mas, ir pirmą gruodžio mėnesio savai
tę viskas buvo įrengta. Dabar tik rei
kėjo gerokai sniego ir daug turistų, kad 
visiems būtų užtikrintai linksmos Ka
lėdos. Delis, jo skiltis ir pagaliau visas 
miestelis pradėjo sekti oro pranešimus. 
Gruodžio 10 d. jau buvo aišku, kad ar
tėja pirmoji pūga. Be to, juos pasiekė 
dar viena gera žinia. Aneta Sutkus, 
Norvegijos slidžių čempijonė, buvo at
vykus į Ameriką ir ruošėsi peržiūrėti 
žiemos sporto vietoves. Tą šeštadienį ji 
turėjo būti New City su savo tėvu.

— Jei mes galėtume ją pakviesti į 
Colčesterį, ir jeigu jai patiktų mūsų 
įrengti tramplynai, tik pamanyk, ko
kios reklamos susilauktume, — Delis 
tarėsi su draugininku.

— Aš kaip tik apie tai irgi galvojau, 
— pritarė draugininkas. — Aš rytoj tu
riu važiuoti į New City; pabandysiu ją 
surast ir gal pasiseks kas nors susitarti.

Audra siausdama smarkėjo, ir kitą 
dieną žemė buvo nubaltinta puriu snie
gu, kuris vis neapstojo kristi dideliais, 
viską dengiančiais kąsniais. Delis ne
kantraudamas laukė draugininko pra
nešimo. Pagaliau apie dvyliktą suskam
bėjo telefonas. Po poros pirmų žodžių 
Delio veidas apsiniaukė nuliūdimu. Pa
aiškėjo, kad draugininkui nepasisekė 
surasti panelės Sutkaitės, nes ji jau už
vakar buvo išvažiavus į Nortoną. Be to, 
draugininkas buvo užsukęs pas gelžke- 
lio linijos savininką, kuris atsisakė pra
vesti traukinius į Colčesterį tol, kol jis 

neįsigys žiemos kurorto vardą. Šios ži
nios visai numušė Delio nuotaiką; nu
siminusi skiltis svarstė susidariusią pa
dėtį.

— Nemanau, kad daug ką galėtume 
dabar atlikti, — tarė Delis. — Gal apie 
Kalėdas sulauksime slidininkų...

Delis nespėjo baigti kalbėti, kai visi 
sužiuro į pamažu artėjantį žmogų, ku
ris vos vos grūmėsi su audra. Net ir iš 
tolo buvo galima matyti, kad jis buvo 
labai išvargęs. Iš tiesų, užkliuvęs už 
pusnies, jis nebepajėgė atsikelti ir gulė
jo sukniubęs visai nejudėdamas. Skau
tai skubiai prisirišo slides ir po poros 
akimirkų virtine pasileido per laukus 
slidininko link. Netrukus jie atsirado 
prie aukšto, žilo vyro, kurio veidas per 
tą trumpą laiką jau buvo pusiau api- 
pustytas. Iš jo burnos sunkėsi kraujas, 
raudonai dažydamas sniegą.

Delis priklaupė prie žmogaus; netru
kus šis sunkiai atmerkė akis ir bandė 
atsisėsti.

— Geriau pagulėkite, kol mes pada
rysime neštuvus, — patarė Delis. — 
Mes esam skautai ir galim jums padėti.

— Ačiū jums, tačiau mano dukteriai 
Anetai pagalba daug daugiau reikalin
ga, negu man. Ji serga. Mūsų automo
bilis yra užpustytas maždaug penketą 
mylių nuo čia.

Skautai nustebę susižvalgė.
— Aneta Sutkus! — šūktelėjo Delis.
Nepažįstamasis atsisakė neštuvo, ir 

skautų pagalba pamažu atsistojo.
— Jūs tikriausiai esate girdėję apie

9



IK Iii I.L IF III HE IP A\IL A\IP II IN l,E JI It

DARBELIAI 
Paruoš* MH kin is

Šiais metais papuoštame savo eglutes žaisliu
kais iš šiaudelių. Jeigu neįmanoma gauti tikrųjų 
gamtos šiaudų, pasitenkinkim popieriniais ar 
plastikiniais. Gamybos principas tas pats visais 
atvejais. Dar net įdomiau dirbti su dirbtinais 
šiaudeliais, nes spalvų įvairumas margina eglutę.

Grandinėlei padaryti reikia sukirpti šiaudukus 
į apie dviejų colių (2") gabaliukus. Pirmiausia 
veriama eilutė keturių ar penkių gabaliukų. 
Žvaigždutė pasidaro iš trijų šiaudukų, kurie per
durti adata ir siūlu per vidurį. Vėl eilutė keturių 
ar penkių ir vėl žvaigždutė. Taip varyti ligi gero 
ilgio. Nebijokit maišyti spalvas.

Panašiai daromos ir ašarėlės. Pagrinde yra 
trys ar daugiau siūlai, surišti mazgeliu. Vienodo 
ilgio šiaudeliai suveriami ant kiekvieno siūlo ligi 
surišimo (A). To paties arba kito ilgio šiaudeliai 
suveriami virš pirmųjų (B). Antras mazgelis, virš 
šios eilės šiaudelių, sujungia ašarėlę (C). Išplėsti 
šonus ir ašarėlei duoti formų, kitas siūlos maz
geliu pririšamas tarp dviejų šiaudelių (D1). Vėl 
to paties ar kito ilgio šiaudelis užvedamos ir pri
tvirtinamas prie antros poros šiaudelių (D2). Taip 
išplečiamos likusios pusės. Labai smagu išmė
ginti originalias ašarėlių kombinacijas. Jeigu 
spalvos, raštas ir proporcijos grožiai suderintos, 
eglutė tikrai bus visų gražiausia.

Anetą, — jis šyptelėjo. — Mes vakar 
pasiekėm Nortoną, tačiau Aneta, atro
do, kažko užvalgė ir apsinuodijo. Ka
dangi ji buvo labai nusilpusi šį rytą, aš 
ją nutariau vežti atgal į miestą pas 
daktarą. Kai mūsų automobilis įstrigo 
sniege pakeliui, aš pasileidau ieškoti 
pagalbos.

— Mes turim ją tuojau surasti, — už
sidegė skautai. — Kaip galima greičiau 
nuvedė poną Sutkų į Delio namus ir 
atidavė jo motinos globon, pusė skilties 
skautų Deliui vadovaujant išsirengė į 
žygį surasti ligonę. Audra dūkdama 
smarkėjo, apakindama berniukus vis 
tirštėjančiu sniegu. Užsimaukšlinę ke
pures ant ausų ir apsisupę šalikais, jie 
slinko pamažu į priekį. Tačiau vis daž
niau ir dažniau būrelis turėjo sustoti 
medžių užuovėjoj, nes jų kojos ir ran
kos patyrusios nuo šalčio vargino juos 
ir mažino greitį. Tačiau Delį taip pat 
kankino mintis, ar jie galės rasti Ane
tą, kaip ilgai ji pajėgs išsilaikyti tokiam 
šaltyj, kaip jie galės ją pargabenti atgal 
į miestelį, jei jiems pasisektų rasti ją. 
Visi skautai juto, kad kiekviena aki
mirka brangi, nes šaltis stiprėjo. Taigi,
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sutelkę jėgas, jie skynėsi kelią per aud
rą, nebejusdami nuovargio ir stengda
miesi nepraeiti nepastebėję automobi
lio, nes plentas buvo visiškai užverstas 
sniegu.

Taip jie vargo apie tris valandas. Nu
siminę sustojo ant kalnelio ir jų dide
liam džiaugsmui pamatė automobilį 
atokiau nuo kelio, ir beveik visiškai 
užpustytą.

— Nejaugi Anetos nebėra automobi
ly! — šmėkštelėjo visiems mintis.

— Negali būti, — nutarė Delis. — Sli
dės nenuimtos nuo stogo. Ji tikrai būtų 
jas naudojusi. Paskubėtam. Atrodo, kad 
ji net sniego nėra nuvaliusi nuo lango.

Neaiškus nujautimas, kad kažkas yra 
negero nustelbė visą skiltį. Paskubo
mis jie nubraukė sniegą nuo langų ir 
žvilgtelėjo į vidų. Vienam kampe keis
tai susirietus gulėjo Aneta, atmetus gal
vą, atvira burna, ir blankiai pastyrusio- 
mis akimis. Jos pablyškęs veidas buvo 
be jokio gyvybės ženklo. Visi kaip vie
nas sustingo.

— Nejaugi ji mirtinai sušalus?
Iš anglų kalbos verčia D. A.

(Bus daugiau)
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia. 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

LOBIAI PO VANDENIU
Nedaug kas girdėjo apie mažą Tuni

so uostą Madhia. Tai yra nedidelė gy
venvietė, esanti Gabes įlankoje tarp 
Sousse, senovėje vadinto Hadrumetum 
ir Sfax, anksčiau žinomu Taparura. 
Uostas yra kartaginiečių palikimas, ma
tęs išnykstančias civilizacijas, tautų 
kilnojimąsi ir pergalingas armijas.

Dabar Madhia yra tik žvejų mieste
lis, stovįs jūros pakraštyje, nedideliame 
pusiasalyje. Statyboje yra likusios žy
mės kartaginiečių sugabentų akmenų, 
romėpų cemento ir barberų stiliaus.

Kai Scipio Afrikietis pasiekė pergalę 
Afrikoje, Madhia, kartu su visomis 
Kartaginos žemėmis buvo užimta Ro
mos legijonų. Lankėsi ten ir Cezaris, po 
ilgų mėnesių viešnagės pas Kleopatrą, 
prieš tai, kai Cato, Cezario vejamas, 
nusižudė ties Utica. Ilgą laiką Madhia 
buvo romėnų prokonsulo valdomos sri
ties sostine, kol po arabų nukariavimų 
pietiniuose Viduržemio jūros pakraš
čiuose įsitvirtino ten Barberijos pira
tai. Sicilijos karalius Roger II, pirmasis 
iš Europos valdovų, po to, kai arabai 
nukariavo Šiaur. Afriką, su dvidešim
čia laivų patraukė per Viduržemio jū
rą ir, išsikėlęs į krantą, skubėjo į pa
galbą savo draugui Madhios emirui EI 
Hassam, kurio miestą 1123 m. laikė ap
gulęs princas iš Bougie. Taip normanai 
sudarė pirmą prietiltį Šiaur. Afrikoje.

Gal Madhia Europoje būtų visai pa
miršta, jeigu ne jūrų kempinės, kurios 
viliodavo narus, dažniausiai graikus. 
Senais laikais tokie narai leisdavosi į 
dugną visai nuogi, tik akmenį pasispau
dę tarp kojų. Dabar ten dirba narai su 
šalmais.

Netoli Afrikos iškyšulio (iš ten paei
na ir to žemyno vardas) pakrantė yra 
lėkšta, o jūra gana sekli. Maždaug per 
tris jūrmyles nuo kranto vidutinis jūros 
gylis yra apie 120 pėdų. Plaukdamas 
apie visą Afriką, nerasi tokios seklios 

vietos padengtos lengvu dumblo sluoks
niu, kuriame vešliai auga įvairūs jūrų 
augalai ir veisiasi gyvūnija.

Laivas, palikęs Madhia ir tolokai Sidi 
Jaber švyturį išmeta inkarą ir pradeda 
kempinių jieškojimą. Viduryje laivo 
yra oro siurblys, kurio ratą pastoviai 
suka du vyrai. Naras palieka laivą per 
ragą, o kiti laukia eilės, susėdę durky- 
je. Kai tik tas išneria į paviršių, sekan
tis naras užsideda šalmą ir prapuola 
tarp bangų. Kiekvieną vakarą laivai 
vėl grįžta su laimikiu į Madhia uostelį.

1907 m. vienas naras užtiko dugne iš
kilimą, kuris jam atrodė kaip krūvon 
suverstos patrankos. Atidžiau apžiūrė
jus vietą, rasta gabalai jūros vandens 
išėstos bronzos ir puodų šukių. Radinys 
buvo perduotas vietos įstaigoms.

Tuniso Senienų įstaigos direktorius 
Alfredas Merlin labai susidomėjo radi
niu ir ėmėsi organizuoti radinio iš jū
ros dugno iškėlimą. Savo keliu jis su
domino Bizertos Pajūrio srities prefek
tą ir kelis meno rėmėjus. Be to, finan
siškai pasižadėjo jį paremti Tuniso val
džia ir kelios mokslo įstaigos. Penkios 
ekspedicijos (1908-11 ir 1913 metais) 
pravedė kėlimo darbus. Dirbo graikų 
narai ir vienas turkas. Laivynas atsiun
tė vilkiką Cyclope, o susisiekimo įstai
gos tenderį Eugene Resal. Tačiau tie 
laivai ne visada būdavo atliekami, to
dėl teko dažniausiai pasikliauti vieti
niais laivais, kurie turėjo didžiulę burę 
ir galėjo būti varomi irklais.

Radinį sudarė apie šešiasdešimt mar
muro kolonų ir įvairių joms reikalingų 
priedų, daug sudužusių įvairių puodų, 
keletas sveikų didelių ąsočių, nemažai 
vazų, vartojamų alyvai, vynui, vande
niui ir maistui; inkarai, bronzinės sta
tulėlės ir išdrožinėtų baldų likučiai. 
Atrodė, kad laivas apsivertė, nes kro
vinys nedaug nukentėjo. Denio medis 
buvo gerai aptrūnijęs, bet nuo visiško 
supuvimo jį išgelbėjo dumblo sluoksnis.
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Hamiltono jūrų skautų neseniai įsigyta jachta

Darbas buvo sunkus, pavojingas ir 
neapsiėjo be nelaimių. Ypač daug sun
kumų sudarė srovės, audros, gylis — 
virš 110 pėdų, taip pat ir dumblas, nes, 
ką nors dugne pajudinus, tuoj pasida
rydavo aplink tamsu. Iškelti lobiai už
ima Bardo muziejuje, Tunise, apie še
šis kambarius. Vien tik dauguma iškel
tų kolonų buvo virš dvylikos pėdų ilgio 
ir virš dviejų pėdų diametro.

Iš kitų radinių pažymėtina Eros — 
pergalingas lankininkas — bronzos sta
tula, keturių pėdų dydžio, dar keliolika 
statulėlių vidutinio dydžio, iš kurių ke
lios vaizdavo žaidžiančius nykštukus ir 
juokdarius, Afroditės liemuo, Panas, 
Niobė ir Niobidės, du Satyrai, ir kelių 
jaunuolių liemenys. Rasta meniškai iš
drožinėtų gabalų iš lovų, kėdžių, kan- 
delabra, bei Dionyso ir Ariadnes gal
vos.

Iškėlimo darbas tikrai buvo jaudi
nantis, nes kiekvienas naras galėjo iš
kelti ką nors nepaprasta.

Ir po keturiasdešimt metų tas radi
nys vis dar domina archeologus, nes tai 
pats didžiausias laimėjimas po Pompė- 
jos ir Herkulano atkasimo. Ir tik Įsi
vaizduokit: pilnas laivas antikinio me
no, išsilaikęs jūros dugne per 2000 
metų!

Sutvarkius radinį, archeologai ir is
torikai griebėsi rišti visus su laivu su
sijusius klausimus. Iš kokio uosto ir 
kur tas laivas plaukė, kada tai įvyko ir 
kam tie meno turtai buvo gabenami.

Po ilgų tyrinėjimų spėta, jog laivo 
kilimo uostas buvo Atėnai, o kolonos 
turėjo būti iš Hymettus. Įvyko tai, sa
koma, 2-1 šimtmety prieš Kristų. Tam 
lyg atitiko ir istoriniai daviniai, nes 86 
metais p.Kr. Romos diktatorius Sula 
apiplėšė Atėnus, ištuštino Pirėjaus san
dėlius ir juos sudegino. Bet kodėl lai
vas atsirado prie Afrikos pakraščių? 
Jeigu grobio paskyrimo uostas buvo 
Ostia, tai atrodo neįmanoma, kad laivas 
būtų tiek nusukęs nuo kurso.

Išsiaiškinus laivo uostų padėtį, neat
rodo, kad tai būtų Sulos grobis, o grei
čiau kieno nors užsakymas, nes laivas 
matomai buvo priverstas eiti aukštyn į 
jūrą, kai nelaimė įvyko. Tai rodo išmes
ti penki inkarai iš kranto pusės. Tas 
sako, jog laivas bandė išvengti būti iš
stumtas į jūrą.

Kiti mokslininkai vėl ginčijo, kad 
rasti meno rinkiniai atitiko Sulos sko
nį. A. Merlin pakišo mintį, jog tie tur
tai buvo gabenami romanizuotam bar- 
berų princui Juba II-jam papuošimui 
jo sostinės Cezarijos Mauretanijoje. Ki
ti vėl iškelia duomenis sakydami, kad 
tuo laiku, kai Sula plėšė Atėnus, šiau
rinė Afrika buvo tvirtai laikoma Ma-
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L.S.S. Tarybos Pirmijos 
Pirmininkas v.s. V. Če
pas sveikina jūrų skau
tus IV-toj TS.

Nuotr. L. Knopfmilerio
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Jūrų skautės žygiuoja j 
vėliavų aikštę IV TS

Nuotr. L. knopfmilerio

riaus rėmėjų rankose.
Po 35 metų Madhia laivo vietą tyrė 

Povandeninių Tyrimų Grupė su slūpu 
Elie Monnier. Darbams vadovavo ko
mendantai P. Tailliez ir J. Y. Costeau. 
Jie vargo penkias dienas, kol surado 
laivo griaučius. Buvo iškeltos keturios 
kolonos, kurių sunkiausia svėrė apie 3 
tonas ir kurių nepajėgė 1913 m. iškelti 
graikų narai. Priedo dar du inkarai ir 
daugiau smulkių daiktų pateko j mu
ziejų.

Taip patobulintas nardymas sudarė 
galimybes atsirasti jūrų archeologijai, 
kuri ateityje daug ką galės mums pa
pasakot apie tolimą praeitį.

IŠ ARTI IR TOLI
ir LSB Jūrų Skautų Skyrius išsiuntinėjo vie

netams gražius jūrų skautų rėmėjo ženkliukus.
Pirmoji Korp! GINTARAS valdyba baigė sa

vo kadenciją. S.m. spalio 28 d. įvykusioje sen
jorų sueigoje buvo išrinkta nauja valdyba, kurią 
sudaro: senj. L. Slėnys, pirmininkas; senį. D. Rut- 
kaitė, sekretorė; J. Kregždaitė, vicepirmininkė ir 
iždininke; S. Lukauskas, laivūnas ir E. Simaitis, 
junjorų tėvūnas. Kandidatai: senj. V. Petrušis ir 
B. Urbonas.

VJ Jūrų Skautijos Korp! Gintaras nariai tech
niškai talkininkavo Baltų Tarybos ruošto Baltijos 
Antantės 24 metų sukakties minėjimo pravedime. 
Čikaga, JAV

■fr Spalių mėn. 3 d. Jounmo Namuose įvyku
sioje Čikagos jūrų budžių sueigoje naujuoju bu
džių vadu išrinktas budys Ged. Bubelis. Po rinki
mų buvo tartasi jūrų sk. šokių vakaro reikalais. 
Naujajam jūrų budžių vadui linkime vėjo Budžių 
vieneto vadovavime.
Detroit, JAV

"b Rugsėjo 28 d. Detroito Jūrų skautų-čių ba
zėje (p. AtroŠkevičienės vasarvietėje), įvyko Jūrų 
skautų Tėvų k-to ir Mažosios Lietuvos Bičiulių 

D-jos V-bos suruoštas išvažiavimas-gegužinė. Iš
važiavime dalyvavo virš šimto asmenų.

Penki Detroito Jūrų skautų-čių vadai sėk
mingai baigė Coast Guard Aux. laivininkystės 
kursus ir išlaikė atitinkamus egzaminus. Jų tar
pe: vyr. valt. I. Laurinavičienė — "Jūratės" 
Laivo vadė, voir. V. Kukučionytė — "Jūratės" 
Laivo adjutante, valt. Al. Pesys — "Šarūno" 
Laivo adjutantas, valt. St. Petrauskas — Budžių 
Vadas ir voir. V. Laurinavičius — jaun. jūrų 
skautų vadas.
Toronto, Kanada

* Lapkričio men. 16 d. jūrų skautės-oi ir jū
rų budžiai uždarė buriaimo sezoną. Suorganizuo
ta bebriukų valtis.
Montreal, Kanada

Jūrų skoutų veikla silpnėja. Kas yra bro
liai.!

Pirmoji pagalba . . . Nuotr. V. Motušio
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St., Los Angeles 26,Calif.

AVMmM 

(tąso)
ŠAULIŲ AVIACIJA

Besiplečiant Liet. Šaulių Sąjungai, 
kilo mintis sušaulinti ir sportinę aviaci
ją. Nesusitarus dėl sušaulinimo su LAK, 
1937 m. buvo įsteigtas šaulių aviacijos 
būrys, kurio vadu buvo av. lt. A. Aud
ronis. Pradžiai buvo gautas iš Amerikos 
lietuvių lėktuvas Taylor “Cub”, pava
dintas “Sakalu”. Vėliau buvo Vokietijo
je pirkti 3 lėktuvai Klemm KI 35A. At
gavus Vilniaus kraštą, Šaulių aviacijai 
atiteko prie Vilniaus esanti Aukštagirio 
sklandymo mokykla, kurią vėliau per
ėmė LAK.

ORO SKAUTAI
Lietuvos Skautų Sąjungoj įsisteigė 

oro skautai 1938 m. kaip vieni iš pirmų
jų pasaulyje. Pirmasis oro skautų vie
netas buvo Kaune “Dariaus ir Girėno” 

draugovė, vadovaujama si. V. Bičiūno. 
Kiek vėliau steigėsi oro skautų vienetai 
ir kitose Lietuvos vietose. Darbas pra
dėtas statant modelius, rengiant jų pa
rodėles, dalyvaujant varžybose.

1930 m. pavasarį Kaune įvyksta besi
dominčių aviacija skautų sąskrydis. Są
skrydžio tikslas — supažindinti su avia
cija iš visos Lietuvos suskridusius skau
tus, kad šie vėliau galėtų vadovauti be- 
siburiančiam į oro skautus jaunimui. 
Sąskrydį pravedė ps. J. Jonaitis.

1939 m. sklandymo sezono pradžioje 
Kauno oro skautai gavo iš LAK porą 
mokomųjų sklandytuvų MO-I ir mažą 
sklandytuvą “Nykštuką”, pritaikytą 
jaunesnio amžiaus sklandytojams. Va
saros metu Kauno “Dariaus ir Girėno” 
dr-vė surengia pirmąją oro skautų sto
vyklą kalvotose Zarasų apylinkėse, nes 
netekome Klaipėdos krašto su Nida. 
Šiai stovyklai vadovavo s. V. Čepas, o 
sklandymo instruktorium buvo V. Ma- 
čiulaitis.

Bolševikams okupavus Lietuvą ir už
darius Lietuvos Skautų Sąjungą, šis 
gražiai pradėtas darbas nutrūko. Oro 
skautai nukenčia ir tiesioginiai: “Da
riaus ir Girėno” dr-vės draugininkas si. 
V. Bičiūnas su tėvais ir broliu Riman
tu, taip pat oro skautu, ištremiami į 
Sibirą.

Atsikūrus tremtyje Lietuvos Skautų 
Sąjungai, pirmasis oro skautų vienetas 
— Žuvėdrų skiltis — įsisteigia Flens- 
burge “Perkūno Dievaičio” draugovėje 
1945 m. spalių mėn. Jam vadovavo ir jį 
suorganizavo sklandymo instruktorius
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Po 10 metų IV TS susi
tiko: ps. V. Tomuloitis 
ir ps. D. Duloitis

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Detroito oro skautų mo
deliai IV Taut, stovykloj 

Nuotr. VI. Bacevičiaus

psl. Z. Koronkevičius. Vėliau oro skautų 
vienetai steigiasi kitose tremtinių sto
vyklose: Spakenberg, Hanau, Augsburg, 
Nurtingen ir kt.

Išemigravus į užjūrio kraštus, dabar 
oro skautai yra vienintelė lietuviškosios 
aviacijos idealus puoselėjanti organiza
cija tremtyje.

ORINIO SPORTO SĄJUNGA
Sklandymo sportu susidomėjus at

skiroms organizacijoms ir daugelyje 
gimnazijų veikiant aviacijos būreliams, 
kurie Lietuvos Aero Klubui galėjo būti 
prieinami tik per Švietimo Ministeriją, 
kilo reikalas įsteigti organizaciją tvar
kyti visiems šio sporto reikalams. Todėl 
1938 m. prie Kūno Kultūros Rūmų bu
vo sudaryta Orinio Sporto Sąjunga, ku
riai vadovavo J. Pyragius. Jos vyriau
sias uždavinys buvo gauti oriniam spor
tui iš valstybės iždo lėšų, jas paskirsty
ti, derinti oro sporto organizacijų veik
lą ir t.t. Dėl trumpo gyvavimo ši są
junga didesnių darbų nenuveikė.

AVIACIJOS MOKSLAS
1928 m. Vytauto Didžiojo Universite

te Technikos Fakultete buvo įsteigta 
Aviacijos katedra, kurios lektorium pa
kviestas av. mjr. inž. A. Gustaitis .Nors 
ir nesusidarė stipresnio akademinio 
aviacijos būrelio, bet keletas inžinierių 
pasirinko sau aviacinius diplominius 
darbus ir baigė universitetą su šalutine 
aviacijos specialybe. Norintieji studi
juoti aviacijos mokslą buvo siunčiami į 
užsienį, kur mokslus baigė J. Dobkevi
čius ir A. Gustaitis (Prancūzijoj), Z. 
Rimša (Šveicarijoj).

SUSISIEKIMO AVIACIJA
Beplintant oriniam sportui, prireikė 

turėti ir tam tikrą valdinę įstaigą, kuri 
tvarkytų civilinės aviacijos reikalus, 
nes Karo Aviacijai tai nepriklausė, o 
Lietuvos Aero Klubas, kaip visuome

ninė organizacija, nebuvo kompetentin
gas. Todėl prie Susisiekimo Ministerijos 
1934 m. buvo įsteigta Civilinės Aviaci
jos Inspekcija, kurios pirmuoju inspek
torium buvo paskirtas iš Karo Aviaci
jos mjr. I. šešplaukis, o vėliau jo pa
reigas perėmė J. Špokevičius.

Tačiau Susisiekimo Ministerija šią 
įstaigą netrukus pavadino Orinio Susi
siekimo Inspekcija, kuri turėjo rūpin
tis išimtinai oriniu susisiekimu ir gry
nai formaliniu sportinės aviacijos tech
ninių dalykų tvarkymu. Šios inspekcijos 
dėka 1937 m. įsteigta vidaus orinio su
sisiekimo linija Kaunas - Palanga, o jai 
aptarnauti buvo nupirkti Anglijoj du 
keleiviniai lėktuvai “Percival Q6” turį 
po 2 De Havilland “Gipsy Six” II 250 
a.j. variklius. Vienas lėktuvas buvo pa
vadintas “Steponas Darius”, o kitas — 
“Stasys Girėnas”. Pilotais skraidė vo
kiečių susisiekimo aviacijos bendrovėje 
“Deutsche Lufthansa” išėję reikalingą 
apmokymą du mūsų lakūnai: Dženkai- 
tis ir Mockūnas. Rusams užėmus Lie
tuvą, jie tuodu lėktuvus išsigabeno 
Maskvon.

Tarptautinis oro susisiekimas per 
Lietuvą buvo palaikomas vokiečių ori
nio susisiekimo bendrovės “Deruluft", 
kuri vėliau savo pavadinimą pakeitė į 
“Deutsche Lufthansa”. Jos lėktuvai 
skraidė šia linija: Karaliaučius - Kau
nas - Velikije Lūki - Maskva.

Nuo 1939 metų per Lietuvą pradėjo 
skraidyti lenkų LOT susisiekimo lėktu
vai linija: Varšuva - Kaunas - Helsinkis.

DIDIEJI ŽYGIAI
Prie civilinės aviacijos laimėjimų ga

lime priskirti ir du transatlantinius 
skridimus, kurie, tiesa, buvo suorgani
zuoti Amerikos lietuvių.

Du Amerikos lietuviai lakūnai — Ste
ponas Darius ir Stasys Girėnas — abu
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gimę Lietuvoje ir maži būdami su tėvais 
atvykę į šį kraštą 1932 m. pradeda or
ganizuoti skridimą į Lietuvą.
Amerikos lietuvių visuomenės remiami 
1933 m. nusiperka lėktuvą Bellanca 
CH-300 Pacemaker, kurį pavadina “ Li- 
tuanica”.

1933 m. liepos mėn. 15 d. pakyla iš 
New Yorko Floyd Bennet aerodromo 
skridimui į Lietuvą. Dėl nežinomų prie
žasčių liepos 17 d. anksti rytą lėktuvui 
atsimušus j kalnelį, apaugusį medžiais, 
Vokietijoje prie Soldino abu lakūnai 
žuvo.

Amerikos lietuviai suorganizuoja ant
rą transatlantinį skridimą. 1935 m. rug
sėjo 21-22 d.d. lakūnas F. Vaitkus su 
Lockheed “Vega” lėktuvu — “Lituani- 
ca II” — vienas perskrenda Atlanto 
vandenyną, bet buvo priverstas nusi
leisti Airijoj. Iš čia laivu pasiekia Kau
ną.

PASTABOS APIE "LIETUVOS AVIACIJĄ
S.m. "Sk. Aido" 5-12 nr. oro skoutų skyriuje 

buvo spousdinomos rašinys "Lietuvos Aviocijo". 
Jom pagrindines žinios suteikė av. mjr. J. Pyra
gius, o papildė ir patikslino ov. kpt. G. Rodvenis, 
adv. J. Krygeris, inž. Z. Koronkevičius, inž. K. 
Prišmantas ir V. Tomulaitis.

Rašant šig Lietuvos aviacijos apžvalgą neturė
to reikalingų rašytų šaltinių, o daugiausia rem
tasi atmintyje išlikusiais įvykiais bei datomis. 
Tad, be abejo, bus galima rasti ir netikslumų. 
Skaitytojai pastebėję jiems žinomus netikslumus, 
prašomi savo pastabomis padėti juos pataisyti.

Yra gauti šie papildymai:
1. ) Karo Aviacijos dešimtmečiui paminėti 1928 

m. buvo išleistas leidinys "Mūsų Sparnai", reda
guotas ov. lt. J. Pyragiaus.

2. ) Nidos sklandymo mokyklai 1935 m. vado
vavo Tumovičius, o po jo Žoltauskas. Žoltauskui 
sunkiai susižeidus sklandant su "Sakalu", trum
pam laikui jj pakeičia Butkevičius. Jam susirgus 
1938 m. mokyklos viršininko pareigos perima A. 
Gysas, kurs mokyklai vadovauja iki Klaipėdos 
krašto okupavimo 1939 m.

Pastebėtų klaidu atitaisymai:
1. )"Sk. Aido" 5 nr. 23 psl. turi būti: "Šiaip 

tuo laiku mūsų apginklavimo sudarė praėjusio 
karo liekanos: Alb B II, Alb C I, AlbC III, Alb 
C XV ir DFW G V (mokomieji bei lavinimosi), 
LVGCVI, LVGCVII, Halb CL IV ir Halb C V 
(dviviečiai žvalgybiniai). Fokker D VII, Alb D III 
ir Martvnside F 4 (naikintuvai).

2. ) "Skautų Aido" 6-7 nr. 21 pusi, turi būti: 
"1929 m. pabaigoje mjr. inž. A. Gustaitis baigė 
didesnio mosto lėktuvą, skirta tolimai žvalgybai - 
oukštosparni. dvivietį Anbo IV su 720 a.j. Pratt 
- Whitnev "Waso" varikliu."

3. ) "Skautu Aido" 8 nr. 18 pusi, turi būti:
"Parode aabumų aviacijos sritvje kaimo jaunuo
liai kaio P. Motiekoitis ir A. Pranskėtis LAK re
miami aalėio išeiti mokslų Aukštesniojoje Tech
nikos Mokykloje." Red.
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ATSIMINIMAI 
Išsilaikymo rekordas Nidoje

Smėlio kopos. Rytų vėjas. Kuršių ma
rių pūtuojančios bangos. Jūros ūžesys. 
Graži Nerijos gamta su savo klykian- 
čiomis žuvėdromis ir išdidžiai miškuo
se žengiančiais briedžiais.

Tai aplinkuma, kurioje Lietuvos 
sklandytojų dainos toli skambėdavo, su 
kuria Lietuvos sklandytojas visa savo 
siela yra suaugęs.

Džiugu atsimint tuos gražius, roman
tiškus laikus.

Nida — Lietuvos sklandytojų lopšys.
Jauni vyrukai — samanotos trobelės 

sūnūs, saulės ir vėjo užgrūdintais vei
dais, su savo sparnais dažnai ten pakil
davo į erdves — virš kopos šlaitų, rytų 
vėjo nešami.

Šiandien man visa tai atrodo kaip to
limas, gražus sapnas...

Vienas iš gražiausių mano prisimini
mų yra skridimas 1937 metų pavasarį, 
kuriuo pasiekiau naują Lietuvos sklan
dymo rekordą ir kartu antrą vietą pa
saulyje. Man pavyko išsilaikyti ore 26 
valandas ir 3 minutes.

Proga ilgesnį laiką pasilikti ore pasi
taikydavo labai retai. Tam reikėjo ry
tų vėjo, o rytų vėjas buvo labai retas 
svečias. Be to, jis dažnai būdavo per 
silpnas, nepastovus arba po kelių va
landų pakeisdavo savo kryptį, todėl iš 
anksto niekada nebūdavo galima gerai 
pasiruošti ilgesniam skridimui. Be to, 
tada Nidoje praktiškai turėjome tik vie-

A. Gysas mokomajame sklandytuve aiškina mo- 
kiniams
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ną vienintelį sklandytuvą (“Sakalą), tinkamą ilgesniems skridimams, o norinčių skristi būdavo daug. Tokiu būdu, nors ir kiekvieno sklandytojo svajonė visada būdavo kaip galint ilgiau išsilaikyti ore, bet retai kam tas pasisekdavo.Nidos sklandymo mokykloj sklandymo kursas paprastai užtrukdavo keturias savaites. Po kelių dienų pertraukos prasidėdavo naujas kursas. Šias kelias dienas instruktoriai panaudodavo atostogoms. Mokykla ištuštėdavo. Pasilikdavo tik vienas instruktorius, virėja ir keli dirbtuvės darbininkai.Tokiu būdu ir man, kaip instruktoriui, teko pareiga tokios pertraukos metu pasilikti mokykloje. Vos tik mokyklai ištuštėjus, visai nelauktai, tą naktį pradėjo pūsti stiprus rytų vėjas.Tuojau pažadinau visą personalą: du darbininku, virėją, tarnaitę ir tą naktį mokykloje nakvojusį pripuolamą svečią, mano pažįstamą—dabartinę žmoną.Trumpu laiku “Sakalas” buvo išneštas iš angaro ir paruoštas skridimui. Sklandytuvo nunešimas į kopos viršūnę su 6 žmonėmis buvo labai vargingas darbas, bet didžiausią rūpestį kėlė pats startas. Normaliai tam reikėdavo 10-12 asmenų, kurie turėdavo prilaikyti uodegą ir ištempti amortizatorių. Su trimis moterimis ir dviem vyrukais normaliai startuoti buvo visiškai neįmanoma. Todėl nutariau startuoti rankiniu startu. Užstūmėm sklandytuvą ant pačios kopos viršūnės. Visi savo svoriu įkibo į spyrius, kad vėjas sklandytuvo neap- verstų, o aš įsėdau ir prisirišau sėdynėje. Po to daviau ženklą, kad esu pasiruošęs. Mano padėjėjai visom jėgom už spyrių stumdami, sklandytuvą su manim nustūmė nuo kopos viršūnės.Šis starto būdas yra labai pavojingas ii šiandien griežtai draudžiamas. Bet tada laimė buvo mano pusėje — startas pavyko. Sklandytuvas kelias sekundes puolė žemyn, bet pasiekęs tinkamą greitį ėmė sparčiai kilti ir po trumpo laiko jau skridau kelių šimtų metrų aukštyje. Sunkiausia kliūtis buvo nugalėta. Žvilgterėjau į laikrodį — 4 vai. ryto.Buvau pasiryžęs kaip galint ilgiau pasilikti ore, bet apie kokį nors rekordą tuo laiku nedrįsau dar galvoti, nes vėjas kiekvienu laiku galėjo staigiai su- silpnėt arba pakeisti savo kryptį.

A. Gysos — šių atsiminimų autoriusPraėjo valanda - dvi. Išaušo rytas, saulė patekėjo. Vėjas dar daugiau sustiprėjo.Skrendu 400-500 metrų aukštyje. Džiaugiuosi, kad viskas taip gerai pasisekė. Mano pagelbininkai, susiradę už- vėjo kampelį, sugula į smėlį ir seka skridimą.Apie 9 vai. virėja eina bendrabučio link pusryčių ruošti. Dabar man dingtelėjo galvon mintis, kad aš visai nepagalvojau apie valgį ir, žinoma, nepasiruošiau. Visas maistas, kurį turėjau su savimi, buvo plytelė šokolado, viena citrina ir sauja kavos pupelių kišenėje. Bet man dabar rūpėjo pats skridimas. Kadangi pūtė stiprus vėjas, vis didėjo viltis, kad bus galima ilgesnį laiką pasilikti ore.Seilės bėgo man burnon, kai mano pagelbininkai apačioj pusryčiavo. Po pusryčių apie 10 vai. ant kopos pamažu pradėjo rinktis žmonių, tai buvo Nidos vasarotojai. Per visą dieną buvo gana gyvas žmonių judėjimas, taip, kad jį bestebint man laikas gana greit praslinko. Vieni mosikavo, kiti šūkavo, kiti vėl rašė įvairius ženklus smėlyje. Vakarop kopa pamažu ištuštėjo. Pasiliko tik mano pagelbininkai. Ore jau išbuvau gerokai virš 12 valandų. Dabar man pradėjo aiškėti, kad reiks susikaupti svarbiam žygiui, būtent, pasilikti visą ateinančią naktį ore. Nors jau buvau smarkiai pavargęs ir išalkęs, bet žinojau, kad tokia proga negreit pasikartos.Priverstinas tūpimas naktį tose sąly-
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gose, kokios buvo Nidoje, buvo gana pavojingas dalykas. Žinoma, stipriam rytų vėjui pučiant, prityrusiam sklandytojui pats skridimas ir tamsiausioje naktyje nesudaro ypatingų sunkumų: riba tarp marių vandens ir kopų visada matyti. Gi vėjui susilpnėjus, jau ir dienos metu, reikdavo būt labai atsargiam, kad nepalaužus sklandytuvą.Nors ir buvau gerokai pavargęs, nutariau surizikuoti ir pasilikti nakčiai ore.Mačiau kaip mano pagelbininkai žemėje pradėjo ruošti naktinius žiburius. Sutemus jie ant kopos viršūnės kelių kilometrų atstume pastatė 3 žibalines lempas.Užėjo naktis. Mano vienintelė mintis ir viltis buvo, kad tik nesusilpnėtų vėjas ir nereiktų priverstinai tūpti tamsumoje. Miegas smarkiai kankino, bet dabar kitos išeities nebuvo: norom, nenorom reikėjo sukaupti visas jėgas ir išsilaikyti per naktį. Mano pagelbininkai ant kopos pasikūrė laužą ir prie ugnies šildėsi. Taip ėjo valanda po valandos. Laikas slinko labai, labai lėtai. Kelis kartus buvau beveik užsnūdęs. Paskutiniu momentu dar spėdavau susigriebti, pajutęs, kad mano “Sakalas” nevaldomas pradeda eiti j suktuką. Nuo išgąsčio kraujas pradėdavo smarkiau tekėti gyslomis, ir kai kurį laiką nuovargis ir miegas dingdavo. Bet naktis buvo ilga. Monotoniškumas taip žmogų užnuodija, kad pagaliau gręsiant ir didžiausiam pavojuj, užeina toks flegmatiškumas, kad, rodos, imtum ir užmigtum vietoje.Pamažu, labai pamažu pradėjo aušti rytas. Saulutė patekėjo. Pavojus sulaužyti sklandytuvą ir savo kaulus praėjo.Džiaugsmas apėmė širdį. Ir miegas 

praėjo. Reikia tik vėl susikaupti ir dar kelias valandas išsilaikyti. Ore buvau jau virš 24 valandų, o Lietuvos Aero Klubo premija — 1000 litų buvo skirta tam sklandytojui, kurs išsilaikys virš 25 vai ore.Mano pagelbininkai ant kopos irgi pradėjo krutėti. Virėja keliavo mokyklos link antrą kartą pusryčių ruošti.Vėjas pradėjo silpnėti. Ėmė lynoti. Skridimo aukštis sumažėjo.Pagaliau 25 valandų riba buvo peržengta. Vis dėlto reikėjo būti labai atsargiam, nes buvo dar toji sąlyga, kad skridimas bus užskaitytas tik tada, jei nutupiant nebus palaužtas sklandytuvas. Vėjui vis toliau silpnėjant, galimybė palaužti sklandytuvą didėjo. Pagaliau vėjas tiek susilpnėjo, kad sklandytuvas laikėsi tik kelių metrų aukštyje virš kopos viršūnės. Mačiau, kad toliau tęsti skridimą būtų lengvabūdiškas žaidimas, todėl nutariau tūpti. Padariau dar kelis posūkius ir pasirinkęs tinkamą kryptį atsiskyriau nuo kopos skrisdamas mokyklos link. Prie mokyklos man pavyko gerai nutūpti.Žiūriu į laikrodį — 6 vai. 3 min. Taigi, iš viso išbuvau ore 26 vai. 3 min.Kai išlipau iš sklandytuvo, jau ir mano pagelbininkai buvo vietoje.Dabar sužinojau, kad man būnant ore, po 20 išsilaikymo valandų jie pasiuntė telegramą į Kauną.Pradėjo rinktis sveikintojai ir pradėjo eiti sveikinimo telegramos. Nors ir buvau labai pavargęs, bet pirmoj eilėj visi nuvažiavome į Nidą atšvęsti rekordo. Pavalgęs ir atsigėręs grįžau į mokyklą.Niekada savo gyvenime taip saldžiai nemiegojau ir, turbūt, nemiegosiu, kaip tą dieną. A. Gysas

KIEK IR Ii KUR STOVYKLAVO IV TS?
(LSB žinios - Poruožė v.s. V. Kizioitis)

Bostonas — 16, Čikaga — 154, Clevelandas
— 60, Detroitas — 50, Hartfordas — 7, New 
Yorkos — 18, Omaha — 14, Rochesteris — 11, 
Waterburis — 12, Worcesteris — 12, Brockto- 
nas — 1, New Britain — 2, Los Angeels — 2, 
Stamfordas — 2, Elizabethas — 1, Key West
— 1, Torontas — 24, Hamiltonas — 8, Niagara 
Falls — 7, Montrealis — 3, Londonas — 2.

Kitų tautų: ukrainiečiai — 6, lenkai — 7, 
vengrai — 6, latviai — 4.
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(t Q s a )

— O! Antanas! Kaip puiku, kad tu 
čia!... Žiūrėk, tavo namuose vagiliuką 
pačiupau? — prapliupo tą pačią akimir
ką Kasiulis linksmai ir draugiškai. — 
Žinai, einu gatve ir girdžiu, kad kažkas 
beldžiasi šiame kambary. Įbėgau pažiū
rėti ... Ir štai, tas berniokas, prisimeni 
tu jį, sukinėjasi apie rašomąjį stalą ... 
Na, ką gi, dalykas aiškus, daryk su juo, 
ką nori... — Kasiulis pritrūko kvapo. 
Jo krūtinė smarkiai kilnojosi. Jis buvo 
susijaudinęs ir trepsėjo vietoje, tartum 
kas po padais žarijų būtų pažėręs.

Jonukas atbulas traukėsi į kampą. 
Melas, kurį jis dabar išgirdo iš šio pono 
lūpų, jį baugino daugiau, negu visa si
tuacija, negu pono Giedrio aštrus žvilgs
nis, nukreiptas į draugą, žvilgsnis kaip 
staiga šoktelėjusi ugnis, deginanti ir 
negailestinga.

— Vaikeli, nereikia jau taip labai iš
sigąsti, — artėdamas lyg prie lango, lyg 
prie berniuko, vėl prabilo Kasiulis, —

Toronto pulk. J. Šorousko sk. vyčių būrelis Honey 
Harbour iškyloje

ponas Giedrys, manau, viską pamirš, 
jei prisipažinsi...

— Aš visą teisybę pasakysiu! — sušu
ko Jonukas, atsirėmęs į sieną.

—Dabar meluoti jau nebebūtų pras
mės, — dusliai atsiliepė Kasiulis ir su
stojo prie rašomojo stalo.

— Taigi, Antanai... — mėtydamas 
žvilgsnius po visą kambarį, kalbėjo to
liau, — tą reikaliuKą jau pats pabaigsi. 
Kada gi į Kauną važiuoji?... Maniau, 
kad šį vakarą?... O Kazys atvežė, žinai, 
puikių sūrių ...

Ponas Giedrys lengvai šyptelėjo.
— Tu man dabar primeni tigrą, me

džioklės metu įkritusį staiga į tinklą, — 
pasakė jis.

— Iš tikrųjų nemalonu, Antanai. Tu 
mane pažįsti. Aš labai jaudinuosi, kur 
visai nereikėtų...

— Atvirkščiai, tu sugebi būti ramus, 
žinoma, kiek iš viso žmogiškoji prigim
tis leidžia...

— Ak, ką čia... Tai vis dėl tos drau
gystės. Būčiau sau ramiai nuėjęs gatve, 
ir viskas. Dabar taip nemalonu! Kaip gi 
jausis jo senas tėvas?

— Aš manau, kad jis didžiuosis...
— Įsivaizduok, tavo sūnus vagiliukas, 

įsilaužėlis, — lyg negirdėdamas, ką po
nas Giedrys pasakė, tęsė Kasiulis.

— Tėvui, žinoma, tai nepakeliamas 
smūgis, bet šiuo atveju viskas yra ki
taip. Šiuo atveju seno tėvo sūnus dide
lės pagarbos vertas ...

Kasiulis staiga prapliupo kapotu, dus
liu juoku. Atlošdamas galvą, susilenk
damas, vėl akis į lubas įremdamas, mė
gino juoktis, nors visa povyza daugiau 
galėjo tragiškai atrodyti, kaip atrodytų 
žmogaus, paplovusio šaką, ant kurios 
sėdėjo ir jaučiančio, kad šaka gali kiek
vieną akimirksnį su juo kristi į prarają.
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Ramiojo vandenyno IV TS vadovybė
Nuotr. S. Makarevičiaus

Kad ponas Giedrys šiandien turėjo sėsti 
j traukinį, jis tikrai žinojo. Staigus šei
mininko atsiradimas savo namuose, jam 
čia berniuką tokiose neįprastose aplin
kybėse angažuojant, buvo nelauktas 
smūgis, nepramatyta situacija, susikū
rusi teisingu jo supratimu ne pripuola
mai, bet tik dėl to, kad jį čia kažkas 
išdavė. Nei papirkimai, nei patikimiausi 
bendradarbiai, nei pinigas, kurį jis 
švaistė, kad užtikrintų savo paslaptį — 
nebepadėjo. Kas galėjo jį išduoti? Nuo 
ko galėjo viskas prasidėti? Kad už lan
go slankioja viską žinąs Miškinis, kad 
tuo pačiu metu, kai ponas Giedrys per
žengė savo namų slenkstį, kitoje pusėje 
gatvės Vinco brolio uniformuoti sekliai 
suėmė poną Aleksą, kad šią valandą 
daroma krata “Europos” viešbuty ir kad 
Jonukas, čia bailiai kampe stovįs, prie 
to viso privedęs — jis nenujautė. Kai 
jis galvojo apie išdavimą, atrodė, kad 
tai galėjo padaryti nenaudėlis jo krau
tuvės pardavėjas, sumanęs gal staiga 
pralobti ir už išdavimą gauti gerą pre
miją...

Apie iniciatyvą, išėjusią, iš berniukų, 
galvoti nebuvo jokio pagrindo, nes to
kiuose reikaluose jaunimas niekuomet 
nesimaišo. Jonuko matytas jo latviškas 
pasas su pavarde “Janis Karols” prie 
viso šito negalėjo privesti. Blogiausiu 
atveju, tai galėjo būti padaryta pradžia 
sekimui, bet po to nelemto žiemos įvy
kio Lygumuose jis juk nutraukė ryšius 
su Latvija ir nebesilankydavo Bauskėje, 
o veikdavo per tariamąjį ponios Bu
kauskienės brolį Joną Pranevičių, pa- 
samdydamas tapti Jonuko mokiniu, kad 
jis. Jonukas, palengva būtų įmaišytas į
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bendrą veiklą, susikompromituotų kaip 
gimnazijos auklėtinis, pasiimtų kokį 
uždavinį ir pagaliau būtų išsiųstas į 
Lenkiją augti ir ruoštis būti naudingu 
jam.

Per tas kelias dirbtino juoko sekun
des Kasiulis galutinai įsitikino, kad už
danga nusileidžia, ir didysis padoraus 
miestiečio ir krautuvininko vaidinimas 
baigiasi.

Žaisdamas žodžiais su ponu Giedriu, 
jis tik bandė laimėti laiko ir, pataikius 
geresnį momentą, griebtis kitokių prie
monių, save begelbstint. Bet ir tai buvo 
jau pavėluota.

Kasiulio duslų kvatojimą nutraukė 
prasivėrusios durys, pro kurias įėjo du 
policijos sekliai, atlydėję poną Giedrį ir 
kurį laiką laukę koridoriuje.

Kasiulis buvo suimtas.
Rytojaus dieną mieste ir tebuvo kal

bama apie tą įvykį. Visur — gatvėse, 
įstaigose, turguje, namuose. Žinia bėgte 
perbėgo miestą, apylinkes, sklido po 
visą kraštą greičiau negu miesto savait
raštis tai galėjo paskelbti. Žmonės sen
sacijas mėgsta, ir buvo kas apie tai kal
bėti, spėlioti.

— Negali būti! — stebėjosi vieni.
— O, vis dėlto man. jis atrodė įtarti

nai, — sakė ne vienas, norėdamas pasi
rodyti, kad moka pažinti žmones.

— Taip ir reikia, — džiaugėsi kai 
kurie.

— Vargšas, — užjautė buvę gerbėjai, 
kalbėdami savo tarpe ir ne per garsiai.

O Ropulis, vos tik gimnazijoj pama
tęs Jonuką, šūktelėjo:

— Kaip jautiesi po vakarykščio?!...

Broliai Ramiojo vandenyno IV TS.
Nuotr. S. Makarevičiaus
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Jonukas papurtė galvą ir mirktelėjo. 
Ropulis suprato, kad reikia tylėti. Ir 
tylėjo. Nei Vincas, nei Ropulis nieko 
niekam neprasitarė, nors taip kažkas 
dilgė liežuvį visai klasei, visai gimna
zijai šūktelėti:

—Pasižiūrėkite į mus! Tai bent vy
rai! Nieko nebijojom! Suėmėm tautos 
kenkėjus. Pamatysit, vyručiai, kas da
bar bus!...

Po kelerių dienų miesto savaitraštis 
paskelbė tokią žinutę: “Suimtas Pijus 
Kasiulis. Dėl priešvalstybinės veiklos 
pereito šeštadienio naktį suimtas Pijus 
Kasiulis. Drauge su juo tuo pačiu metu 
suimti Aleksas Greitmanas, ilgesnį lai
ką paskutiniuoju metu gyvenęs Klaipė
doje, Jonas Pranevičius iš Kauno, Jad
vyga Bukauskienė ir Ona Gerulytė. 
Pastaroji prisipažino prieš kurį laiką 
pabėgusi iš namų ir ketinusi su Aleksu 
Greitmahu susituokti ir išvykti į Brazi
liją. Kaip nepilnametė ir motinos pa
ieškoma, vakar iš kalėjimo paleista ir 
grąžinta į namus. Vyksta suimtųjų tar
dymas, kurio metu manoma į paviršių 
iškils eilė kitų asmenų, turėjusių ryšių 
su Pijaus Kasiulio organizacija”.

☆ ☆ *
Jonukas tvarkėsi. Rinko knygas, są

siuvinius, laikraščius, dėliojo, skirstė. 
Buvo jau pilnas lagaminas drabužių ir 
smulkių daiktelių — ne visa tilpo.

Vartė laikraščius. Imti juos ar ne? O 
jų visa krūva. Visi perskaityti, bet at
minimui pasiimti reikėtų. Ir tėvukas gi 
galės paskaityti. Gal neskaitė dar visko, 
gal praleido kai ką?

Numetė didelį pluoštą laikraščių ant 
stalo— juos pasiims jis kartu su sąsiu
viniais, susiriš, ir taip bus gerai.

Smagu Jonukui šiandien. Giedra šir
dy, ramu, giedra lauke. Penktosios kla
sės baigimo pažymėjimas geras, nors 
galėjo būti kiek geresnis. Mokytojai 
nuolaidų nedarė. O žinojo, dėl ko jam 
mokytis vienu metu sunkiau buvo. Taip 
— jie sužinojo iš pono Giedrio. Gal jau 
buvo per vėlu? Ne, mokytojai mokslo į 
valstybės saugumo reikalus nepainioj a. 
Ir Vincas gavo iš vokiečių kalbos vasa
ros darbus. Ropulis baigė gerai. Taip — 
Ropulis baigė ir niekur nebevažiuoja. 
Paaiškėjo, kad Ropulius Kasiulis norėjo 
įvelti į savo veiklą. Dėdės mirimo met
rikai buvo suklastoti. Viską tvarkė Ka
siulis.

Voržybų vadovai tikrina mazgus IV TS 
Nuotr. L. Knopfmilerio

Tai praeitis, sunki ir pilka. O šian
dien giedra ir ramu. Jonukas vėl par
važiuos vasaros atostogų ir gyvens savo 
pamiškės trobelėj, eis tris kartus per 
savaitę į Lygumus, ten ruoš du vaikus 
į antrąją klasę, užsidirbs pinigų ir ru
denį laimingas grįš į gimnaziją.

Žiūrėjo į numestus laikraščius. Akis 
užkliuvo antraštę: “Kasiulis neprisipa
žįsta kaltu.” Pasinėrė laikraščiuose, ėmė 
skaityti. Viskas juk čia taip sava, nors 
baisu.

Ne vieną kartą skaityta, prisiminta, 
svarstyta. Nedaug kas žino, kad jam 
buvo lemta Kasiulio veiklos siūlo galą 
pirmajam pačiupti. Ir tartum dabar vėl 
prabyla ponas Giedrys: “Jonuk, ką tu 
padarei, yra daugiau negu būtų galima 
tikėtis iš tokio amžiaus vaiko... Šitą 
istoriją turi visi žinoti.” “Ne, prašau 
niekur apie tai neskelbti. Tai buvo ma
no mažytis patarnavimas savo tėvynei”, 
— ataidi širdy atsakymas.

Sklaidė Jonukas puslapius, pasinėrė 
juose ir praeity.

“... Kasiulio krautuvės pardavėjas 
Povilas Vanagaitis vakar apklausinėtas 
suteikė tokių apie savo buvusį šeiminin
ką žinių: Pijaus Kasiulio avantiūra pra
sidėjusi tuoj po Didžiojo karo pabaigos,
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Ukrainiečių, lenkų ir 
vengrų skautai IV TS 
Nuotr. V. Bacevičiaus

kai kažkoks lenkų karininkas, grįžda
mas iš Rusijos, kurį laiką apsigyvenęs 
Kaune pas savo tetą, kur tuo laiku bu
vęs ir Kasiulis. Lenko teta, Sofija Kry- 
žiauskienė, turėjusi restoraną “Rozalin- 
dą” Miškų gatvėje. Pijus Kasiulis res
torane dirbęs iš pradžių virtuvėje, vė
liau, kai senai našlei įtikęs, gavęs kasi
ninko vietą. Kai atsiradęs minimas len
kas, Kasiulis jau buvęs beveik viso res
torano tvarkytoju, dar daugiau, Sofijos 
Kryžiauskienės labai artimu draugu.

“Iš pradžių lenko santykiai su Kasiu
liu buvę nežymūs. Jiedu gyvenę tame 
pačiame name, virš restorano, berods, 
gretimuose kambariuose, susitikdavę 
valgykloje, kalbėdavęs! lenkiškai, po
piečiais žaisdavę biliardą ir, atrodo, 
daugiau niekuo nesidomėdavę, išskyrus 
restorano gyvenimą. Po kelių mėnesių 
nuo lenko atsiradimo Kryžiauskienę 
per specialų iš Varšuvos pasiuntinį pa
siekusios žinios, kad Lietuvoje tuoj bū
sią organizuojami lenkų legionai, ir 
Kryžiauskienė buvusi paprašyta pradė
ti lenkų dvaruose piniginį vajų pirma
jam legijonui aprūpinti. Vajų pravesti 
Kryžiauskienė pakvietusi savo sūnėną, 
o jo talkininku Kasiulį, šiam pažadėda
ma parašyti testamentą, kad po jos mir
ties restoranas paliekamas Kasiuliui. 
Vanagaitis, tuo metu vertęsis nelegalia 
advokatūra, pats testamentą suredaga
vęs, ir kai testamentas Kasiulį užimpo
navęs, šis ir leidęsis su lenku į vajų. 
Aukso rublius ir kitokias suaukotas 
brangenybes Kasiulis su lenku slaptai 
gabendavę į Lenkiją. Iš Lenkijos atsi- 
veždavę šilko ir kosmetikos, parduoda
vę dažniausiai Alekso Greitmano tėvui. 
Prasidėjus Lietuvių nepriklausomybės
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kovoms su lenkais, Kasiulis su savo 
bendrininku buvęs atkirstas lenkų pu
sėje. Lenkas stojęs į savo kariuomenę, 
o Kasiulis per Dancigą ir Klaipėdą grį
žęs į Lietuvą. Tuo metu mirusi Kry
žiauskienė, nusinuodijusi, nepakeldama 
negarbės, kad lenkų kariuomenė lietu
vių buvo sulaikyta ir sumušta. Kasiulis 
perėmęs restoraną, palaikęs pusmetį ir 
jį pardavęs. Po to kažkur išvykęs, ir 
Vanagaitis jį tesutikęs po penkerių me
tų Klaipėdoje, kur Kasiulis vadovavęs 
gana stipriam kontrabandininkų rate
liui. Ten su Aleksu Greitmanu jis už
dirbdavęs pasakiškas sumas. Vanagai
tis tada buvęs jų pasamdytas organi
zuoti slaptą netikrų dokumentų išdavi
nėjimo įstaigą. Dokumentai būdavę 
spausdinami Tilžėje ir labai atsargiai 
platinami už stambias sumas įvairiems 
policijos paieškomiems asmenims, no
rintiems verstis kontrabanda, išvyks
tantiems į kitus kraštus šnipams ir pan. 
Kasiulis, bijodamas įtarimo, pinigus 
laikydavęs Vokietijos ir Latvijos ban
kuose; Švedijoje Martyno Kaslo vardu 
pirkęs stambų ūkį. Pats laikydavęsis 
labai santūriai, įsigijęs vyriškų rūbų 
krautuvę, kurią vėliau likvidavęs ir to
kią pačią pirkęs Šiauliuose. Buvęs vi
sada malonus su žmonėmis ir visų mė
giamas. Kas liečia jaunuolių verbavimą, 
Vanagaitis pareiškęs, kad apie tai jokių 
žinių neturįs. Tai, greičiausiai, buvęs jo 
asmeninis reikalas, bet ne jų organi
zacijos ...”

Jonukas purtė galvą. Viskas dėl tur
to. Turto aistra. Ir ji, kaip kiekviena, 
žudo žmogų.

(Bus daugiau)
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AKADEMIKAI SKAUTAI
* (sks) Čikagos ASS skyriaus "Rudens 
lapų" baliuje svečių sudėtos dvi stipendi
jos po $175 lituanistikai Fordhamo u-te 
ateinančios vasaros semestre studijuoti. 
Pirmai stipendijai gėlių šokio metu sudė
ta $170. Antrajai stipendijai aukojo: $50 - 
P. J. Lieponio Baldų Centras; po $10 - dr. 
N. Kriaučeliūnaitė, dr. L. Kriaučeliūnas, 
dr. A.Čiurinskas, dr. Šalna, dr. Šukys; po 
$5 - sol. S. Baranauskas, P. P. Šileikis, 
inž. S. Jokubauskas, inž. J. Ivanauskas, 
P. P.Sprindžiai, inž. V. Mastis, inž.Karė- 
nas, inž. V. Vaitkus, P. K. Tallat - Kelpša, 
dr. St. Budrys, dr. Stp. Biežis, dr. V. P. 
Tumasonis, dr. Melnikas, inž. A.Kliorė, 
inž. R.Korzonas ir stalas Nr.23.
* (sks) Korp! Vytis fil. arch. Kęstutis 
Mikėnas ir ASD pirm. t. n. Milda Grigara- 
vičiūtė spalių 25 d. Čikagoje Šv. Jurgio 
Bažnyčioje priėmė moterystės sakra
mentą. Sveikiname jaunavedžius ir lin
kime giedriausių dienų naujai skautiškai 
šeimai.
* (sks) Akademinis Skautų Sąjūdis uoliai 
remia "Lituanus" žurnalą ne tik nuolatine 
darbo talka, bet ir lėšomis. Šį rudenį Či
kagos Akad. Skautų kvartetas tam tikslui 
paaukojo - $100, ASS Centro Valdyba - 
$25, Korp! Vytis Centro V-ba - $25, ASS 
Čikagos skyrius $25. Pagal išgales pri
sideda ir kiti ASS skyriai.

* (sks) Vasarą Fordhamo Institute litua
nistines studijas klausė 12 seselių ir 13 
pasauliečių. Pastarųjų tarpe buvo Liet. 
Skautų S-gos nariai: A. Gudaitė, M.Sau- 
laitytė, K.Škėmaitė, B.Ulėnaitė, A. Ilja- 
sevičius, A.Saulaitis, jr., ir V. Virbic
kas. Institutas išleido vienkartinį 22 psl. 
laikraštėlį. Viršelį piešė V. Virbickas, o 
A.Saulaitis buvo vyr. redaktoriumi.

Akad. Skautų Sąjūdis skyrė savo nariui 
pragyvenimui šiose studijose stipendiją - 
$200. Ji tekusi A. Saulaičiui. Mokslo iš
laidas ■visiems studentams padengė b-vės 
"Neris" direktoriai dr. Valiūnas ir dr. Ka
zickas.

ATLANTO RAJONAS - JAV
Elizabeth, N.Y.
* Š. m. lapkričio mėn. 22 d. Elizabetho 
brolių LK Šarūno ir sesių Lazdynų Pelė
dos draugovės parapijos salėje paminėjo 
Lietuvių Skautų Sąjungos įsteigimo ir Lie
tuvos Kariuomenės įsikūrimo 40 metų su
kaktį. Dalyvaujant dvasios vadovui kun. 
J. Pragulbickui, svečiui v. s. F. Prekeriuį 
tėveliams ir svečiams, įvyko iškilminga 
sueiga - minėjimas. Sueigos metu prisi
minti ir pagerbti žuvę Lietuvos laisvės 
kovose ir okupantų nužudyti bei nukankinti 
kariai, partizanai ir skautai. Brolis si. 
A.Bitėnas, pravedęs sueigą, pakvietė se
sę si. G. Bartytę minėjimą toliau vesti. 
Šiltus ir nuoširdžius žodžius skautams 
pasakė savo sveikinamose kalbose kun. 
J. Pragulbickas ir v.s. F. Prekeris. Pašne
kesį "40 metų Skautų Sąjungai" pravedė 
Lazdynų Pelėdos dr-vės draugininkė si. 
A. Kurapkaitė. Pašnekesį "Lapkričio 23" 
pravedė LK Šarūno dr-vės draug. SI. Alg. 
Bitėnas. Be to, kiekviena draugovė davė 
pranešimus atliktų darbų jubiliejiniais 
metais. Po to buvo demonstruojamas 
spalvotas IV-tos Tautinės Stovyklos fil
mas, kuris nukėlė visus žiūrovus į T. S. 
Filmą demonstruoti buvo pakviestas kun. 
VI. Karalevičius. Po filmo įvyko sesių ir 
brolių laužas, kurį puikiai pravedė žino
mas v. s. F. Prėkeris. Brolis Prekeris 
liks ilgam atminimui kiekvienam laužo 
dalyviui, savo nuoširdžiu kuklumu paža
dinęs ne vieną skautiškai veiklai.

Visi broliai, visos sesės ir visi tėvai 
ir svečiai reiškia broliui Prekeriui nuo
širdžiausią padėką už paaukotą laiką, ku
rį praleido mūsų tarpe ir pravedė tokį įdo
mų laužą.

Po laužo visi buvo pakviesti užkan- 
džiams, kuriuos labai rūpestingai paruošė 
ponia Bartienė su mamyčių pagalba. Po 
to pažaista, pasišokta, padainuota ir 12 
vai. su skaidria, skautiška nuotaika iš
siskirstyta ramiam poilsiui.

Labai gaila, kad ne visi tėveliai rado 
reikalo atsilankyti ir pabendrauti su savo 
vaikais.
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L.K. Šarūno Dr-vė baigė varžybas. 
Skiltyje I vietą laimėjo skautas R. Bitėnas, 
dr-vėje Vanagų skiltis. Vilkų skiltis liko 
n-je vietoje. si.A.Bitėnas.

Worcester, Mass.

* Spalių 19 d. Maironio Parke įvyko iš
kilminga Nevėžio tunto sueiga paminėti 
40 metų liet, skautų jubiliejų. Iškilmingos 
sueigos metu, skautai kandidatai J.Šer - 
mukšnis, S. Dėdinas ir R. Stanelis davė 
skauto įžodį.- Skautišką kaklaraištį užrišo 
d-vės draugininkas s. v. si. R. Židžiūnas, 
o Tėvynės ir Gerojo Darbelio mazgelius 
Skautų Tėvų Komiteto vice-pirm. p. J.Pi
piras ir tuntininkas ps. P. Molis. Taip pat 
ps. P. Molis trumpai papasakojo apie IV 
Taut. Stovyklą. Jubiliejinį tunto laužą už
degė tunto vėliavos krikšto tėvai p.M.Ži- 
džiūnienė ir p. J. Pipiras. Laužą pravedė 
s.v. si. R. Jakubauskas.

* IV Tautinės Stovyklos metu ir tunto ju
biliejinės sueigos proga apdovanoti ir pa
kelti į aukštesnį laipsnį Nevėžio tunto 
skautai: Tėvynės Sūnaus Žymeniu - s.v. 
si.R. Marcinkevičius, s. v. si. K. Matonis ir 
s.v. si. D.Glodas.

I vyr.skiltininko laipsnį - s.v. si.A. 
Glodas. I skiltininko - s.v. psl. A. Pra
puolenis, s. v. psl. A. Pranckevičius ir s.v. 
kand. V.Gedmintas. Į paskiltininkio - K. 
Gedmintas.

* Spalių 25 d. Worcesteryje įvyko Atlanto 
Rajono skautų vadovų suvažiavimas. Bu
vo svarstyta ateities planai ir kiti aktualūs 
skautiški reikalai. Suvažiavime dalyvavo: 
VS Pav. v. s. A. Matonis, Rajono Vadeiva 
s.A.Banevičius, Bostono tunt. s.A.Trei- 
nys, Hartfordo vietininkas ps. V. Zdanys, 
New Yorko tuntininkas ps. J. Bobelis, Wor- 
cesterio tuntininkas ps. P. Molis ir Skautą 
Skyriaus Vedėjas s. v. v. si. A. Saulaitis,Jr.

* Vilkiukų d-vės adjutantui s. v. kand. psl. 
V. Gailiūnui išvykus studijuoti į Kanadą , 
adjutantu paskirtas s. v. kand. si. V.Ged
mintas.

* Dr. V. Kudirkos skautų vyčių būrelio va
du išrinktas s.v. si. A. Pranckevičius, o 
Pulk. J.Šarausko būrelio vadu - s.v. si. 
D. Glodas.

* Lapkričio 15 d. Šatrijos Raganos vyr. 
skaučių būrelio vyr. skautė si. M. Jasutytė 
sukūrė skautišką šeimą su skautu A.Vait
kum.

* Neringos skaučių vietininkijos vadija 
pasikeitė pareigomis: vyr. sk. psl. E. Šta
raitei pasitraukus iš Vilnelės d-vės drau- 
gininkės pareigų, nauja draugininke pas
kirta psl. D. Palubeckaitė, adjutante - sk. 
HJSlimaitė. Vyr.sk. si. D.Marcinkevičių - 
tei pasitraukus iš Jūratės d-vės draugi- 

ninkės pareigų, šias pareigas perėmė vyr. 
sk.psl. J. Vizbaraitė. Vyr.sk. si. M.Jasu- 
tytei pasitraukus iš vyr. sk.vadovės parei
gų, šias pareigas perėmė vyr. sk. slJJ. 
Marcinkevičiūtė. Vyr.sk. E. Štaraitė pas
kirta eiti korespondentės pareigas. Jūra
tės d-vėje susidarė dvi naujos skiltys. 
Skiltininkėmis paskirtos psl. N. Vizbaraitė 
ir sk. G.Šermukšnytė.
* Jubiliejinių metų proga sekančios skau
tės pakeltos į aukštesnį laipsnį:į skiltinin- 
kės - psl. D. Marcinkevičiūtė ir psl. V. 
Prapuolenytė, į paskiltininkės laips. - I. 
Kausevičiūtė, V. Matulevičiūtė, E. Štarai
tė, N. Vizbaraitė, J. Vizbaraitė ir D. Pa
lubeckaitė. P. M.

AUSTRALIJOS RAJONAS
* (sks) Spalių 25 d. Melbourne Lietuvių 
Namuose - skautų būkle buvo Džiugo tunto 
sueiga. Jon atsilankė sk. tėvai ir vietos 
sk. (australų) tuntininkas Clarke bei jo 
pavad. pasižiūrėti mūsų sk. veiklos. Tai 
buvo jų metinis vizitas, kurio proga jiedu 
įteikė pažymėjimus Džiugo t. vadovams - 
ps.E. Pankevičiui, v. si. A.Talačkai, v. si. 
A. Sekai ir v. si. V. Vaitkui. Vilkiukai V. 
Vytenis ir A. Ališauskas davė skautų įžo
dį. Po oficialiosios dalies buvo nuotaikin
gas laužas. Jis buvo perpintas lietuviš
komis dainomis, vaizdeliais bei svečių 
australų rodomais pokštais. Laužą suma
niai pravedė psl. V. Adomavičius. V. s. A. 
Krausas svečiams australams įteikė po 
informacinę knygelę apie lietuvius skautus 
- "White Badge".

* (sks) Spalių 18 d. Melbourno Džiugo 
tunto vyresniųjų skaučių dr-vė St. Michaels 
salėje Surengė jaukų vakarą. Jį eiliuotu 
sveikinimu atidarė ps. D. Čižauskienė. To
liau buvo vyresn. skaučių kupletai ir ins
cenizacija "Televizija". Antroje dalyje 
buvo suvaidinta Akivaros komedija "USA", 
vaizduojanti Australijos lietuvių karšt
ligiškas pastangas išvykti į Ameriką. Ak
tualus vaidinimas sektas su įtemptu žiū
rovų dėmesiu.

Pirmosios dalies programą atliko: 
B.Antanaitytė, I.Čėsnaitė, D.Čižauskie
nė, R.Laisvėnaitė, A. Lazutkaitė, A.Pa- 
ragytė, R. Jakutytė, R.Krausaitė, B.Pra- 
naitytė, V. Valiukevičiūtė ir A.Bulakas.

Komediją vaidino: A. Garbenis, D. Či
žauskienė, I. Verbylaitė, A. Lazutkaitė, 
A. Bulakas, K. Stankūnavičiūtė, A. Kaz - 
lauskas, E. Kleinaitytė ir R. Garbenienė.

Ps. D. Čižauskienė ir komedijos bei 
kupletų autorius Akivarą įdėjo daug darbo 
ir širdies vakaro programon. Vaidinimams 
pasibaigus Skautų Globos K-to pirm. J. An
tanaitis padėkojo vaidintojams. D. Čižaus- 
kienei įteiktos gėlės ir Akivarai dovanėlė .

Po programos smagiai pasišokta.

* (sks) Melbourno Džiugo tunto narys V.
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Alekna ir jaun.sk. draugininkė V. Budre- 
vičiūtė susituokė ir buvo išvykę povestu- 
vinėn kelionėn į saulėtąjį Queensland^. 
Daug laimės skautiškai šeimai.

KANADOS RAJONAS
London, Ont.

* Londono lietuvių skautų Židinys savo 
š.m.spalių 12 dienos sueigą suderino su 
išvyka į Mt.Brydges, Ont., mišką. Prie 
laužo tarp kitko buvo aptartas Vasario 16 
Gimnazijos rėmimas per LSB Kanados Ra
jono skautų vyčių skyrių, talka Džiambo- 
rės Fondui, materialinis Simano Daukan
to d-vės sustiprinimas bei kultūrinė Ži
dinio veikla. Rūpinantis Simano Daukanto 
d-vės jaun. skautėmis ir vilkiukais, Židi- 
niečiai tikisi susilaukti talkos iš jų tėvelių.

* Jubiliejinė sueiga Londono Simano Dau
kanto dr-vė ir Židinys š. m. lapkričio 1 
dieną pravedė kartu Šv. Petro parapijos 
mokyklos patalpose. Po vėliavos įnešimo 
vietininkas sveikino išsirikiavusius bro
lius ir seses. Baigdamas dienai skirtą žo
dį, brolis vietininkas priminė, kad garbin
ga LSS praeitis ne tik duoda mums pagrin
do didžiuotis, bet pirmoje eilėje įpareigo
ja ateičiai, priminė VS Krivulę, kurioje 
buvo pasakyta turėti daugiau darbingų su
eigų. ° mažiau iškilmingų. Po įsakymų 
skaitymo tylos minute buvo pagerbti skau - 
tai ir sesės skautės, žuvę kovoje už Lie
tuvos laisvę. Sueigos bėgyje susirinkusius 
gražiu, nuoširdžiu žodžiu sveikino d-vės 
Tautinio auklėjimo vadovas s. L.Eiman
tas. Iškilmingoji sueigos dalis buvo baig
ta Tautos Himnu. Minėjimo dalyviams 
buvo primintas "Skautų Aido" vajus, ir 
jie buvo paraginti jame atsidavusiai da
lyvauti.

VėKau, savo atskiroje sueigoje, Ži
dinio nariai turėjo diskusijas tema "Lie
tuvybės ir lietuviškosios skautybės išlai
kymas emigracijoje".
* Džiamborės Fondo Ryšininku Londone, 
Ont., sutiko būti didelis lietuvių skautų 
bičiulis, ponas Viktoras Gudelis, 243 
Highbury Ave., London, Ontario.
* Simano Daukanto dr-vė paskyrė savo 
š.m. lapkričio mėn. 22 dienos sueigą Lie
tuvos Kariuomenės šventei. Vilkiukams ir 
jaun. skautėms pritaikytą pranešimą pada
rė s. L. Eimantas, papasakodamas apie 
žuvusius karius ("Paminklas") ir perskai
tęs legendą - pasaką "Mažasis Žvalgas" . 
Ponas V. Gudelis davė puikų, labai ma
žiesiems pritaikytą pranešimą - Lietuvos 
Kareivėliai.

* Londono lietuvių skautų Židinio pastan
gomis buvo sušauktas ir pravestas vilkiu
kų ir jaun. skaučių tėvų susirinkimas. Su

sirinkimo metu buvo sudarytas Simano 
Daukanto d-vės Tėvų Komitetas, kuriam 
talkininkaus Židinio nariai.

* Savo š.m.lapkričio 22 dienos sueigoje 
Londono, Ont. Židinio nariai paminėjo 
Lietuvos Kariuomenę, įvedamąjį žodį tarė 
brolis vietininkas. Ponas V.Gudelis 1920 
ir 1941 m. Nepriklausomybės Kovų daly
vis - partizanas, skaitė įdomią paskaitą 
apie Lietuvos Kariuomenę, ypatingai aiš
kiai paliesdamas partizanų veiklą ir jos 
reikšmę.Savo faktais paremtu pranešimu 
p. V. Gudelis praplatino daugelio sueigos 
dalyvių žinias apie Nepriklausomybės 
Kovų laikotarpį. Vėliau sekė nuotaikingos 
diskusijos. Simano Daukanto d-vės Tau
tinio Auklėjimo vadovas s. L. Eimantas 
pasidalino su sueigos dalyviais savo pri
siminimais iš Nepriklausomybės kovų 
metų.
Toronto, Ont.
* Toronto vilkiukų dr-je šiuo metu vyks
ta konkursas "Pavyzdingiausias vilkiu
kas". į konkursą įeina šie dalykai: man
dagumas, tvarkingumas, punktualumas, 
kalbėjimas lietuviškai, naujų dainų ir ei
lėraščių mokėjimas, sueigų lankymas, 
patyrimo laipsniai, specialybės ir 1.1. 
Visa dr-vė aktyviai įsitraukusi į varžy
bas. Draugovės sueigos vyksta kas trys 
savaitės. Per paskutinę tunto sueigą vie
nas būrelis buvo pervestas į skautų dr-vę. 
Draugovėje liko dar keturi būreliai. Vil
kiukų dauguma yra kand. neseniai įstoję, 
todėl didžiausias darbas yra pasiruošimas 
įžodžiui. Dr-je dirba šie vadovai: vyr. 
skautė sl.R. Jurkšaitytė, vyr. skautė v. si. 
G.Skirgailaitė, s. v. v.si. A.Dvarionas ir 
s. v. si. V. Kvedaras. Kiekvienas vadovas 
vadovauja ir vienam būreliui.

* Skautų L. K. Mindaugo dr-vė žiemos 
metu pradėjo smarkiai ruoštis patyrimo 
laipsniams. Iki Vasario 16 d. kiekvienas 
skautas turi pakilti vienu patyrimo laips
niu aukščiau. Skilčių sueigos vyksta kas 
dvi savaitės. Kiekviena skiltis turi nusi
stačiusi savo nuolatinį sueigų laiką. Skau
tus į patyrimo laipsnius ruošia ir skilti- 
ninkams sueigas pravesti padeda sk. vy
čių pulk. J. Barausko būrelio vyčiai. į 
kiekvieną skilties sueigą atsilanko vis 
kitas sk. vytis, tuo į skilčių sueigas yra 
įnešama vis kas nors naujo. Draugovės 
sueigos vyksta kas mėnesį, į jas taip pat 
yra kviečiami Toronto skautininkai su 
trumpais pašnekesiais.

* Skautų vyčių pulk. J. Šarausko būrelis 
turėjo sueigą, kuri įvyko naujame skautų 
būkle. Sueigoje buvo "Stalo diskusijos", 
kurias pravedė s. v. v. si. A. Dvarionas. 
Po sueigos buvo smagiai padainuota.
* Sk.v.v.sl. V.Šernas išrinktas į A.S.S. 
Toronto skyriaus valdybą.
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* Sk. v. si.V. Kvedaras yra išrinktas Lie
tuvių Studentų Sąjungos, Toronto Skyriaus 
pirmininku, s. v. v. si. A.Dvarionas Val
dybos nariu. Brolis Juozas.

VIDURIO RAJONAS - JAV

Cleveland, Ohio

* (sks) Lapkr. 9 d. Clevelando Pilėnų 
tunto Stepono Dariaus jūrų sk. laivas bu
riavimo sezono uždarymo proga Šv. Jurgio 
par. salėje turėjo sueigą su tėvais ir bi
čiuliais. Tuntininko įsakymu pareigingi ir 
darbštūs laivo įgulos nariai pakelti į val
tininko laipsnį: vairininkai - R.Dumbrys,
A. Korsakas ir G. Sniečkus. į vairininko 
laipsnį pakelti jūrų skautai - B. Butkus ir
B. Karalius.

* (sks) Lapkr. 13 d. Clevelando Pilėnų 
sk. tunte pradėti skiltininkų kursai. Kur
sus atidarė ir pirmąjį pašnekesį apie skil
ties reikšmę skautų organizacijoje skaitė 
tunt. v. s. Pr. Karalius. Kursų lektoriais 
kviečiami skautininkų ramovės nariai.
* (sks) Lapkr. 27 d. Lietuvių Klubo salė
je Clevelando Pilėnų ir Neringos tuntai 
Jubiliejinėje sueigoje bendrai atšventė 
Lietuvos Skautų Sąjungos 40 m. sukaktį.

įnešus vėliavas, sueiga pradėta Tau
tos Himnu. Pilėnų tunto sk. tėvų-rėmėjų 
k-tas šią šventą nepaprastai atžymėjo, 
padovanodamas Pilėnų tuntui vėliavą. Kun. 
J. Goldikovskis pašventino vėliavą ir savo 
žodyje apibūdino skautybės šūkio - Dievui, 
Tėvynei ir Artimui! bei vėliavos simbo
liką. Krikštatėviai buvo: paskutiniojo 
Lietuvos Skautų S-gos Šefo našlė p. Sofija 
Smetonienė ir JAV Lietuvių Bendruome
nės pirm.St.Barzdukas ir jaunosios kar
tos atstovai - ps. J. Laikūnaitė ir ps. R. 
Vizgirdas. Vėliavos pašventinimo aktą 
pasirašė apeigų vykdytojai ir Pilėnų t. 
vienetų vadovai.

Tuntui vėliavą su linkėjimais augti ir 
klestėti įteikė sk. tėvų k-to pirm. Ed. Ste
ponavičius. Tuntininkas v. s. Pr. Karalius 
ją priimdamas, pažadėjo tunto vardu vė
liavą pargabenti laisvojon tėvynėn. Vie
netų vadovai vėliavą pagerbė.

Pilėniečius jautriai sveikino Nerin
gos tuntin.s. A.Petukauskienė, p. S.Sme
tonienė, St. Barzdukas, ps. J. Laikūnaitė. 
ps. R. Vizgirdo pakviesti visi sueigos da
lyviai susikaupimu pagerbė žuvusius Lie
tuvos Skautų S-gos narius. Lietuviškasis 
Rūpintojėlis, su skautais atkeliavęs iš 
Lietuvos pakelės Clevelandan, šioje su
eigoje tarp dviejų degančių žvakių buvo 
tartum liudininkas visų iškilmių ir skau
tiškojo ryžto žengiant į penktąjį Lietuvos 
skautybės dešimtmetį.

Brolijos Vyriausiojo Skautininko įsa
kymu skautiškojo 40-mečio proga apdo
vanoti: ordinu Už Nuopelnus - sk. rėmėjai 

Edv. Steponavičius, Ant. Rukšėnas ir Ona 
Žygienė, jūrų ps. Pr. Petraitis ir ps. R. 
Vizgirdas; Vėliavos Žymeniu - vi. Dz.Ki- 
žys ir vi. S.Peckus; Pažangumo Žymeniu 
- vairininkai Alb. Korsakas, Arv. Kižys, 
Ad. Melynauskas ir Gytis Motiejūnas. 
Tunt.v.s.Pr.Karalius, įteikdamas garbės 
ženklų juosteles, gražiai apibūdino apdo
vanotųjų nuopelnus lietuviškai skautijai, 
o ypač Pilėnų tuntui.

Paskaityti tuntininkų įsakymai, ku
riais atžymėti vienetų vadovų pasikeitimai 
bei pakėlimai į vyresn. laipsnius. Trims 
vytautėnams, išlaikiusiems atitinkamus 
egzaminus, įteikti žydrūs oro skautų kak
laraiščiai.

Baigus rikiuotės dalį, sueigą sveiki
no LVS Ramovės Clevelando skyr. pirm, 
mjr. A. Jonaitis, sk. tėvų k-to narys A. 
Rukšėnas, vilniečių vardu St. Lazdinis, 
LB Clevelando I-os apyl. vardu F. Eidim- 
tas ir pirmasis LSB Vyriausias Skautinin
kas v. s. V. Šenbergas. Raštu sveikino 
Brolijos Pirmūnas v.s. P. Jurgėla, at
siųsdamas Vytauto Didžiojo paveikslą, ir 
Liet. Stud. Santaros Clevelando Skyrius.

Sueiga užbaigta laužu, kurį pravedė 
ps. R. Bajoraitis.

PAREIGINGI SKAUTU VIENETAI

* Šarūno skautų dr-vė Elizabethe, N. J., 
niekeno neraginama pati pirmoji šiais 
metais sumokėjo LSB nario mokestį.Drau- 
govei vadovauja rūpestingas si. Algis Bi- 
tėnas. Draugininkui linkime šiais jubilie
jiniais metais padvigubinti ir draugovės 
narių skaičių.

* Londono, Kanadoje, skautai ir skautai
vyčiai greitai atsiliepė į LSB Ūkio Sky
riaus kvietimą ir pirmieji prisiuntė nario 
mokestį už 1958 metus. Jie pirmieji už
registravo savo vienetą ir patiekė darbo 
apyskaitą. Baigiant šiuos jubiliejinius 
metus, londoniečiams linkėtina į skautų 
eiles įtraukti visą vietos lietuvių mokyk
linį jaunimą. V. K.

***********************

(sks) Lietuvos Skautų Brolijos 40 m.su- 
kakties proga per LSB Užsienio Skyrių 
sveikino šios skautųorganizacijos: Austra
lijos Skautų S-ga, Čilės Skautų Org. , Ita
lijos Skautų Federacija, Lichtenšteino 
Skautų S-ga, Kubos Skautų S-ga, Belgijos 
Skautų Federacija, Irano Skautų Org..Es
tų Skautai Švedijoje, Estų Skautų Biuras, 
Latvių Skautų S-ga, Lenkų Skautai iš Vo
kietijos, Prancūzijos ir Australijos, ir 
Lichtenšteino Princas Emanuelis.

***

Šio nr. viršelis 
V. Girniaus
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Lapkričio 8 d. Šatrijos ir Rambyno 
tuntai. Skautininkų Ramovė, Skautams 
Remti dr-ja ir Židinys drauge atšventė 
LSS 40 m. sukaktį. Šventės išvakarėse 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje 
J.E. vysk. V. Brizgys atlaikė pamaldas už 
žuvusius bei mirusius Sąjungos narius-res. 
Po pamaldų vykusioj iškilmingoj vakarie
nėj dalyvavo skautų-čių vadovai-vės, tė
veliai, kviesti svečiai ir tą vakarą Sutvir
tinimo Sakramentą priėmę vaikai. Pati 
šventė pradėta iškilmingomis pamaldomis 
taip pat Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. 
Sueiga įvyko Prisikėlimo parapijos salėje, 
dalyvaujant šį kartą ypatingai dideliam 
būriui svečių bei tėvelių. Sueigos metu 
kalbėjo Brolijos VS v. s.St. Kairys. Apdo
vanoti: kun. P. Ažubalis, ps. V. Abromai
tis ir s.v. v. si. J.Karasiejus. Sveikinimo 
kalbas pasakė kons. Vyt. Gylys ir PLB 
Centr. Valdybos pirm. J. Matulionis. Pag
rindiniu kalbėtoju buvo v. s. Pr. Karalius 
iš Clevelando. Meninėje dalyje gražiai 
pasirodė sesės. J. Kvietytės - Urbonienės 
išraiškos šokio mokinės - buvo maloni 
staigmena. Šventė baigta čia pat vykusia 
arbatėle - skautams ir svečiams.

Vos tik praeitame "Skautų Ai
do" numeryje malonu buvo pami
nėti, 40 metų skautiškojo jubilie
jaus proga, visas buvusias Vyriau
sias Skautininkes. Šiuo metu lie
tuvišką spaudą, gruodžio 1 d. per 
Vilniaus radiją, yra pasiekusi ži
nia, kad Lietuvoje mirė pirmoji 
Vyriausia Skautininkė rašytoja 
Sofija Kymantaitė - Čiurlionienė.

Te mūsų maldos palydi ją 
Amžinybėn. Tebūna jai lengva tė
viškės žemelė.

"Sk. Aidui" paremti aukojo:
1. Mirgos vyr.skaučių būrelis,

Čikagoje $4.83
2. Gr. Fidlerytė, Elizabeth,

N.Y. $1.83

Nuoširdžiai dėkoju:
"S. A". Administratorius 

* (sks) Buenos Aires mieste rengtas tarp- 
taut. liaudies meno festivalis sulaukė ne
paprasto dėmesio ir susidomėjimo. Fes
tivalyje varžėsi 34 grupės - ansambliai iš 
21 tautos.

Spalių 29 d. pasirodė lietuvių skautų 
tautinių šokių grupė. Lietuviams teko var
žytis su boliviečiais, portugalais, kolum- 
biečiais studentais ir čekais.

Po lietuvių pasirodymo, sukėlusio 
karštas ovacijas, scenon buvo pakviestas 
festivalio organizatorius Sr. Mario Del 
Panta. Jam mūsų šokėjai įteikė ispaniš
kai parašyta knyga - "Lietuva kryžminėje 
ugnyje".

Lietuviai buvo smalsuolių apsupti ir 
klausinėjami apie šokius, tautinius dra
bužius ir pn. Nepaprastą susidomėjimą 
parodė Folklorinio instituto profesorė G. 
Colautoni, kuri iš mūsų vadovų papra
šė lietuviškų taut.šokių fotografijų, aprašy
mu bei literatūros apie lietuvių liaudies 
meną - drabužius, šokius ir kt. Lietuviai 
skautai pažadėjo tarpininkauti šiai medžia
gai parūpinti. Jie kreipiasi ir prašo Š. 
Amerikos lietuvių talkos. Jei kas turėtų 
atliekamų ryškių taut, šokių nuotraukų ar
ba atliekamą leidinį apie tautinius dra
bužius, šokius, audinius bei drožinius, 
prašomi tai paaukoti Argentinos lietuviams 
skautams. Persiuntimui tarpininkauja 
LSB Vadijos Informacijos Skyrius, 2896 
Washington Blvd., Cleveland 18, Ohio.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

CONGRESSIONAL RECORD, JAV Senato 
ir Kongreso debatai Lietuvos laisvės rei
kalu, 40 psl. leidinys.

SPORTO ŽINIOS, Nr. 10, 8 psl. ir virše
liai.

PĖDSEKIS, Nr. 10(13), Australijos ra
jono Aušros tunto laikraštis, 18 psl. ir 
viršeliai.

ŽAIBAS, Worcesterio Nevėžio tunto skau
tų-čių laikraštėlis, Nr. 1, 6 psl., vyr. 
redaktorius ps. P.Molis.Sveikiname spau
dos mylėtojų ratelį, susibūrusį leisti sa
vo laikraštį.

MAGYAR CSERKESZ, Vengrų skautų žur
nalas, Nr. 9-10, 24 psl. Paminėta IV TS 
ir joje dalyvavę vengrų skautai-tės.

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 
Centro Valdybos Biuletenis, Nr. 14, 6 psl. 
Leidžia JAV LB Centro Valdyba Cleve- 
lande, tvarko Vyt. Kamantas, spausdina 
"Dirva".
MŪSŲ LAPINĖ, Nr. 30-31, L. K. Šarūno 
dr-vės Waterbury, Conn, laikraštis, 6 psl.
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* '*KALĖDŲ GERASIS DARBELIS j

* Šiuo skelbiame visiems Brolijos vienetams gruodžio mėnesį KALĖDŲ 5
* GEROJO DARBELIO mėnesiu Vokietijoj esantiems skautams ir skautėms jį
« paremti. Visi neuždirbantieji Brolijos nariai aukoja ne mažiau 10 centu, o *
J uždirbantieji ne mažiau 25 ę. Vienetu vadovai surinktus pinigus išsiunčia *
J adresu: Mr. T.Gailius, (16) Huettenfeld b. Lampertheim, Litauisches Gym- *
* nasium, Schloss Rennhof, Germany. *

įį 
J Vokietijos broliams taip pat reikalingi drabužiai. Peržiūrėkime savo ♦
* atsargas ir pasidalinkime su pagalbos reikalingais. *

* SKAUTAS SKAUTUI BROLIS ! LSB VADI J A

PRANEŠIMAS

Šiuo pranešama, jog "Interna
tional Fellowship of Former Scouts 
and Guides", 1957 išleido potvarkį, 
suteikiantį teisę egzilų skautams 
įsijungti į "Senųjų Skautų Tarptau
tinį Židinį" su pilnomis pastarojo 
nario teisėmis.

Lietuviai skautininkai ir "Se
nųjų Skautų Židinio" nariai yra ska
tinami įsijungti į aukščiau minimų 
tarptautinį skautų organų. Regist
ruotis galima individualiai arba 
Skautininkų Ramovių ir Židinių at
veju in corpore.Registracijos vien
kartinis mokestis yra 70 centų. 
Metinis nario mokestis - 70 centų. 
Užsiregistravę ir sumokėję nario 
mokesčius, nariai gauna "Židinio" 
ženklelį, pažymėjimą ir biuletenį.

Suinteresuotieji įsijungimu į 
kalbamų tarptautinį organų kreipia
si į LSB Užsienio Skyriaus Vedėją 
s. Algirdą Banevičių, 21 Bowdoin 
Avenue, Boston 21, Mass., pri- 
siųsdami sekančius davinius: var
das, pavardė, adresas ir $1.50 
apmokėti registracijos, metinį na
rio ir pašto mokesčius.

REDAKTORIAUS KAMPELIS

Šiuo numeriu baigiame mūsų Sąjun
gos sukaktuvinius metus. Ačiū mieliems 
bendradarbiams už dirbtų darbą, ne vie
nam rodant didelį prisirišimą prie mūsų 
laikraščio. Ačiū skaitytojams, kurie, gal 
būt, ne viską rado, kas būtų jiems įdomu. 
Atsiprašome, kad negalėjome visų paten
kinti. Nedidelės apimties laikraštį varto 
ir skaito labai skirtingų polėkių, skirtingo 
amžiaus, išsilavinimo, skirtingų gyveni
mo sąlygų saistomi žmonės. Ačiū už pas
tabas, komplimentus. Žinia, kad redak
cija "nepaliekama viena" duos jėgų dirbti 
ir ateinančiais 1959 metais, kurie tebūna 
visiems šviesesni, laimingesni.

SKAITYTOJAI RAŠO;

V.Š. iš Australijos: "Skautų Aido" 
turinys šiais metais skaitytojams labiau 
patinka, tik rajoninių korespondencijų 
nemėgsta, nes tilpusios pavardės nepa
žįstamos ir nieko nepasako, gi kada kas 
pirmininkavo ar sekretoriavo, atrodo, 
visiškai nesvarbu. Svarbu būtų žinoti, ką 
gražaus padarė ar žada padaryti, ką su
vaidino ir pas ką tą veikaliuką galima būtų 
gauti bent pasiskolinti (adresų). Galėtų 
tilpti "S.A" ir tinkami skautams mono
logai, dialogai ir trumpi vaidinimai, ki
taip sakant, dar suglausti "Mūsų Didžią
ją Šeimą". Praktiška tuntams bei drau
govėms pagalba vaidinimais, monologais, 
laužavedyba ir kt. Spalvota iliustracija 
galėtų padidinti "SA". keturiais lapais , 
už ką skautai būtų labai dėkingi. Vilkiukai 
taip pat norėtų turėti sau įdomių pasiskai
tymų, ir juo daugiau, juo geriau"...

Šio laiško autoriui redakcija dėkinga. 
Visada laukėme ir ateity lauksime skaity
tojų pasisakymų mūsų laikraščio turinio 
reikalu. Kas liečia "Mūsų Didžiąją Šei
mą" redakcija yra gavusi pareiškimų, ne
sutinkančių su šio laiško autoriaus min
timis.
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