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K. Šimonio madona
ŽMOGUS IR TAUTOS NELAISVĖS 

IR LAISVĖS ĮSIGALĖJIMASEsamais laikais visame pasaulyje yra žmonių ir tautų, kurie sunkiai dūsauja ir alsuoja nelaisvėje. Ir visi jie laukia išlaisvinimo ir daro visa-ką jeib. įsigytų laisvę. Tik labai retai tėra aiškiai išmanyta, kas laisvė ištikrųjų yra. Todėl reikia apie tai gerai pagalvoti.Užgimdamas žmogus patenka į pasaulini gyvenimą, į visokius būtinumus. Visur veikia tvirti įstatymai. Jiems žmogus su visa savo žmogysta yra paduotas. Taip tada jis iš tikrųjų nelaisvas. O tai jis nenumano. Tik tam tikri suvaržymai gyvenime jau atrodo nemėgstami. Ir jis kalba apie nelaisvę O nežino, kada jis laisvas būtų, kas laisvė iš tikrųjų.Aiškėtų tėi nors kiek, jeigu žmogus pasistengtų suprasti, kas jis yra. Kiekvienas žmogus nusimano esąs savo viduje vienetas, kurs gyvena ’ tikroje vienaįvėje. O tas vienetas yra įterptas į ypatingą gyvumą, kurio apsireiškimas, juslėms prieinamai yra gyvasis žmogaus kūnas. Atrodo, kad tasai yra pastovus. Širdis plasda nuo užgimimo iki mirimo. Bet vidinis žmogaus gyvumas ir jis pats, saulei užtekant, atkyla į pasaulinį gyvenimą ir, jai nusilėidiant, vėl atsitraukia. Sakoma žmogus pabundąs ir įmingąs.Vidinis žmogaus gyvumas yra dvejopas. Vienas pasireiškia nuotaikos gyvenimu, antrasis yra tarsi

gilesnis.. Jis žinomas kaip mintių sraVėjimas kurį galima stabdyti, bet jį ir visai pertraukti, kad pasidaro tuštuma. ' -Į visą, taip minėtą gyvumą žmogaus dvasiškumas švietia. Ir kam jo šviesa stipriau ir pastoviau skiriasi, tas sukyla, gyvėja, įsigali. Taip . auga jau žmogaus kūnas ir jo reikalavimai, bet taip randasi ir stiprėja viena nuotaikos būsena po kitos, būtent džiaugsmas ir liūdnumas, drąsa ir baimė, geidavimas ir vengimas, prilinkimas ir neapykanta, ir kt. Atitinkamai įsigali ar silpnėja viena — kita mintis, vienas kitas nusi- .statymas, pasiryžimas. Visi tie dalykai atsiliepia į žmogaus esmę, jį pavergdami ar paleisdami.Visa-tai paprastai žmonėms nėra aiškiai numanoma. Per labai jie yra sutapę su sayo mintimis ir su savo nuotaikos būsenomis ir tiesiog suaugę su savo kūnu, kad pagaliau tiki, kūnas esąs pats žmogus. Nepasidaro jiems žinoma, kad jie su tomis savo gyvumo sritimis yra pastatyti po tam tikrais įstatymais, kuriems reikia paklusti. Kada jiems pasipriešyjama, tenka vargti, su jais sutinkant, gyvumas tarpsta, ir net pats žmogaus dvasiškumas šviesėja.♦Bet žmogus ir dar aplamiau yra suvaržytas ir todėl nelaisvas. Žemė jį laiko prie savęs. Nuo jos kiek
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pakilti jis tegali atsiremdamas tam tikrais dėsniais. Jis dar ir yra. laikomas prie tos šalies, kur jam kūnas susikūrė, prie savo tėviškės.Tše atsiskleidė jam jo nuotaikos gyvumas ir susikurt prasidėjo mintys ir visas jų gyvenimas.Žmogus yra ir laikomas ypatingų dėsnių prie tų žmonių, iš kurių jam kūrėsi kūnas, kurie jį gobė savo nuotaika ir savo protavimu. Ir taip, jam uždėtas ypatingumas, kurs jo esmei leidia tik atitinkamai apsireikšti.Iš visa-to gali būt jau numanyt, kad žmogus yra visaip suimtas, įterptas į visokias gyvenimo sąlygas, tarsi apkaltas. Apie tai retai tepagalvojama,,bet vis dėlto žmonės jautia laisvės pasiilgimą. Ir jos geidauja visokiais atžvilgiais.Žmonės nori kūno reikalavimus savaip patenkinai, • nori nuotaikos būsenas gyvinti, savo mintis sau tinkamai įnešti į gyvenimą. Ir tiki tuo pareiškiu savo laisvę. O. tik yra kitaip. Ko — nuoširdiau jie tam skiriasi, jam atsiduoda, to-daugiau jie pavergiami savo protavimo. O kaip tik tam jie nuolatai šaukia laisvės.» *Labiausiai geidauta laisvė yra toji, kuri aprėžiama santykiavime su kitais žmonėmis. Tūliems atrodo, kaip kad jų laisvė kitų žmonių sugniaužiama, jiems reikalaujant susiturėjimo, kuklumo, nebūt kitų žmonių skriaudėju, ir dar kita-ko. Jie nemato, kad siekdami visokių patenkinimų, jie tuo sau nelaisvę patys kala ir tvirtina.Yra, tiesa, tokiems žmonėms ir kitų žmonių nelaisvė didinama. Jie tūri daryti, ką kiti liepia, turi jų sukurtas mintis padaryti tikrovės dalykais. Ir dar kitaip. Bet visa-tai nėra tokia esmiška nelaisvė kaip jų patių nukaltoji. Ypatiai ne tada, kad tokie mangštinimai vykdomi tos patios prigimties žmonių. Yra tai tiesiog skatinimas apsireikšti iš esmės ir tokiu būdu iškilti iš nelaimės.Visai' kita-kas pasidaro, kad visa tauta yra užninkama kitos tautos galios ir jos žmonėmis. Jie veikiai padaro užniktos tautos žmones savo įrankiais savo reikalams, savo užgaidų patenkinimui ir. savo protavimo prietaisais. Tuomi tada pavergtuose žmonėse žmoniškumas statiai slopinamas, ir laisvės siekimas skaudiai baudiamas.. Bet kaip tik tada sukyla laisvės ilgesys. Žmonės viduje lyg subunda. Ir ryžtasi net savo gyvybę aukoti už tautos laisvėjimą.
Tokie vyksmai žmonijoje kartojasi dažnai. Ir viš kalbėta, kad taip tūlos tautos išnykusios, netekdamos laisvės. Bet tautų gyvenimas jglaustas į Kūrybos vyksmą, kurs siekia žmoniškumo atsiskleidimo. O tas atsiskleidimas padaro žmogaus esmę, pranašingą prieš visas žmogystos gyvumo sritis. Taip tada žmogus tuo nesirūpina, jis tam visaip akstinamas, net gi skaudiu likimu. Veikiama taip ir visa tauta.

Skaudusis likimas vertia tautos žmones pamąstyti, kas iš tikrųjų yra laisvė, Kiekvienam jos žmogui užduodama rūpintiės esmiškąją laisve. Jam turi svar- bėti apsireikšti iš savo esmės, iškilt iš pavergimo kūno reikalavimų, nuotaikos būsenų akstinimų, mintių suvediojimų. Visi tų jo gyvenimo sritių sukilimai jam turi būti tiktai priemonės esmės apsireiškimui.Pasidaro tai galima, jeigu žmogus pirm apsireiškimo vis savęs atsimena, savo viduje susikaupia ir tada tik teigiasi pasaulio gyvenimui. Bet reikia ir stengties nusimanyti tame, iš kur paties esmė žmogaus dvasiškumas, jo dvasia — siela, kyla ir visumet yra. Kad jam slėpininga yra jau jo esmė, tada dar slėpiningesnė yra jos kilmė. Toji yra Didysis Slėpinys, nuostabusis žmogaus protavimui neprieinamas Kūrėjas!Kur tokių savyje susivokstantių žmonių yra, tše tauta ir patekusi po kitos tautos užvaldos, išlengvo iš jos iškyla. Nuslinksta slėgimas ir pavergimas. Aiškėja, kad visa nelaisvė yra žadinimas rūpintiės esmišku laisvėjimu iš savo žmogystos prievartų. Darydamas tam pastangas,. kiekvienas žmogus kuria 'kartu ir tautos laisvę. Žmonėms suprantant, kas laisvė iš tikrųjų yra, nebėra reikalingas slėgimas, Ir jis savaime atkrinta.Visoms toms pastangoms sukyla galia, kad žmogus . atsimena to, kas visą gyvenimą tvarko ir palaiko; kad jis numano kaip jį kuria nepasiekiama Išmintis, Valia ir Galia. Žmogus tiesiog naujėja ir iškyla iš visų silpnumų ir pavergimų. Jo esmė nušvietia visas žmogystos gyvumo sritis. Jis jų nekliudo, bet ir nelepina, nesi- leidia jų būt pavergiamas.Ir jis veikia taip visą savo aplinką, savo draugus ir svetimus, net gi priešus. Visiems jis yra raginimas rūpintiės esmiškąją laisve. Sekdami juo; jie laisvėja, pagaliau ir visa tauta. Ji pasidaro tikriausia žmogiškumo apraiška. Ir visų spaudimų tikslas pasiektas^ Kūrėjo valia vadioja Jai atsidavusią tautą.VYDŪNAS.

Laisvės paminklas Kaune.
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ŠVIESA 
lietuvio religijoj ir gyvenimeMūsų sentėviai gyveno gamtos prieglobsty, alsavo žemės ir dangaus ritmu. Juos supo miškai, jų dienos darbus ir žygius lydėjo šviesioji saulė ir nakties svajones pynė mėnulis ir sietynas. Jų bendrystėje gyveno laukų balandis, žaltys ir žirgas juodbėris.Gamta jiems buvo tokia artima ir kartu taip paslaptinga! Kartais ji atliepdavo jų pačių dvasios balsą, kartais disonansu brėždavo jų širdį. Motulės iš kapų balsu prabildavo gegutė. Tarsi dvasia nemaruolė ūkaudavo pelėda. Kažką nykaus kalbėdavo medžiai gūdžią naktį. Kažko dangus kartais užsirūstindavo.■ Gyveno mūsų sentėviai žemėje, kuri kaip motulė nešiojo juos, penėjo, rėdė, ir globė. Ir kėlė jie akis į dangų, kuris kaip tėvas buvo tolimas ir didingas, žavus ir kartu grąsus.Susižavėjimo ir pagarbos pilni jie stebėjo ženklus čia, žemėje, ir ten — aukštybėse. Ir atspėjo, širdimi pajautė Tą, kuris šviesesnis už saulę, budresnis už mėnulį, paslaptingesnis už žvaigždžių taką. Kas jis — jie nemokėjo pasakyti: šviesa, kuri negęsta, ugnis, kuri amžinai šviti?Ugnis plazda, kaip gyvybė, gaivina kaip meilė, kaip akis šviečia pro tamsiausias miglas. Šita ugnis, jei ji amžinai rusentų, būtų atspindys To, kurs plazda kažkur amžina gyvybe ir meile, kurs amžinai budi ir veikia. — Ir lietuvis įžiebė amžinos ugnies aukurą, ugnies, kuri primintų jam amžiną Būtį. Vaidilų kanklės ima skambėti Jos garbei ir vaidilutės pažada Jai savo nekaltybę.Daugiau nei ugnis praamžiną šviesą mena saulė ir mėnulis dainoje. Saulė kaip motina visus globia, gyvybę ir džiaugsmą visiems dalina; amžinai judri ji kaip sengalvėlė, kuri anksčiausiai pakyla ir vėliausiai eina poilsio. Mėnulis budrus ir rūpestingas; kaip tėvas pakyla tamsią naktį iš patalo ir eina per sodybas pažiūrėti, ar kas pikta negręsia jo vaikams, ar tamsa kas pasinaudoti nesiruošia.Saulė ir mėnulis, kaip erdvių aukuras, šviti amžina šviesa. Šviti ženklais kažkokios dievybės, kuri motiniškai atsidavus ir meili, kuri tėviškai budri ir veikli.— Iš jos, kaip gimdytojos, kyla visa. Jos rankos paleido bėgti upių srovę, jos sužeidė plačiąsias girias, jos žalčiui šliaužioti ir balandžiui skristi leido. Visa yra jos, tarsi gyvybės dalis, tarsi šventa ir neliečiama nuosavybė. Kas drįstų kirsti jos girias, kas vandenį išniekinti, ir žemę, ir jos vaisių ■—■ duoną, kas jos gyvius bandytų naikinti!Gamta lietuviui buvo gyvoji tarpininkė tarp jo ir dievybės. Ji vedė jį į didžiąsiąs gyvenimo paslaptis, ji mokė jį gyventi, stiebtis į pačią dievybę, jai panašėti. Ąžuolas — jėgos, atsparumo, didybės medis— gal labiau nei kiti išreiškė dieviškumo bruožus. Ir 

protingasis žaltys labiau priminė dievišką išmintį. Ir rūta amžinai žaliuojanti kalbėjo labiau apie amžiną gyvybę. Bet daugiau už visus bilojo jam amžinoji šviesa.Šviesa nužėrė lietuvio dvasią, nuspalvino jo papročius. Lietuvė moteris kaip saulė-motulė buvo namų šviesa, šeimos židinio gyvoji ugnis. Kaip aušrinė- seselė spindėjo savo skaistumu motulės dukra. Lietuvis vyras kaip mėnuo-tėvelis; kaip sietynas-brolis budėjo savo namų ir savo tėvynės sargyboje. Budėjo prie arklo ir ginklo, kad jo šeimai maisto nestigtų, kad tamsią naktį kas jų nepaliestų, kad turto neišgrobtų, kad namų garbės kas neišniekintų. Jis budėjo, kad pamatęs ugnies ženklą pilies bokšte, surinktų saviškius ir su visais išvien gintų kraštą nuo klastingo priešo.Šeimos židinio saugumas ir garbė buvo didysis lietuvio vyro rūpestis. Šio židinio šiluma, jaukumas —- lietuvės moters pareiga. Ir stebėtis reikia, kaip lietuvių šeimoje išaugo papročiai, paženklinti meilės, skaistumo, pagarbos. Reta tautų, net krikščioniškų, kurios galėtų pasigirti tokia aukšta šeimų dorove /net' valdovų rūmuose/, tokia moters pagarba, jai lygių teisių pripažinimu, —■ kaip lietuvių.Vyriškas budrumas paruošė lietuvį karinėms dorybėms — lankstumui, sumanumui, drąsai, ryžtingumui. Ir pasidarė jis ilgainiui geriausias karys, žinomas plačiose kaimynų žemėse. Ir vėl nuostabu — kaip karys ir kaip svetimųjų valdovas lietuvis išlieka šviesus, garbingas, humaniškas. Amžinoji šviesa neleido jo gyvenime įsibrauti tamsai. Tamsa neranda vietos ir visoj jo pasaulėžiūroj. Net gūdi naktis jam buvo paženklinta šviesos ir visas gyvenimas — gėrio. Budėti reikės — taip! Bet tamsa jo nebaugins ir jo drąsos nemažins.Yra vyriškų tautų, paženklintų mėnulio žyme. Yra pernelyg moteriško charakterio tautų, esančių saulės ženkle. Lietuvių gi tautoj saulės ir mėnulio bruožai randa retą sutartinę. Vyras ir moteris eina greta vienas antro, dalinasi bendru vargu ir džiaugsmu. Moteris nebuvo nei vergė nei valdonė. Vyras — nei satrapas nei moters įrankis. Vyrui į karą išėjus, moteris atliko visus jo darbus namie; reikalui esant ji mokėjo pati paimti kardą į rankas /Gražina, •Pliote- raitė, Kubiliutė/ ir stoti į pirmąsias karių eiles. Vyrui žuvus ji turėjo drąsos kartu su juo gulti į vieną kapą. Lietuvė moteris, kaip reta kitose tautose, turėjo vyriškų bruožų. Ji buvo patvari, ryžtinga, drąsi, santūri, galvojanti, viešaisiais reikalais besisielojanti lietuvės geriausios valdovų žmonos!/. Bet ir lietuviui vyrui teko kaikas iš moters bruožų. Jis buvo, palygint, daug švelnesnis nei kitų tautų vyrai, kuklesnis, ištikimesnis, labiau prie namų prisirišęs.
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Šita darna ir sutartinė, kurią matom gamtoj ir dangaus šviesuliuose, kažkaip persidavė į visą lietuvio gyvenimą. Ji išlygino ne tik vyro ir moters polių skirtumus. Ji persunkė ir lietuvio^ būdą. Kritiškiausios kovos įkaršty jis nepraras šalto 'proto. Kiečiausioj nedalioj, kaip baudžiavos laikais, jis mokės kurti gie draus džiaugsmo dainas. Žiauriausiame pavergime jis nemes vilties iškovoti sau laisvę. Jis tiki į šviesą, kuri pergali, kuri miglas išsklaido. Jis tiki taip, kaip tik šviesos vaikai gali tikėti. Per skausmus jis mato kelią į saulėtą garbę.Iš senosios religijos šis šviesos tikėjimas perėjo į naująją. Saulės spinduliai ir mėnulio ženklai nejučiom ėmė puošti pakelių kryžius, koplytėles, bažnyčių altorius. Argi krikščionių Dievas nėra šviesa /Jon. 1,5/, ar Jis nėra gyvybė! Saulė, kaip Čiurlionis sako, buvo lietuviui tik simbolis tikrosios saulės — Dievo. Krikščionis lietuvis buvo dar prieš savo krikštą. Savo galvojimu ir gyvenimu jis stovėjo arčiausiai krikščionybės.Prie amžinojo ugnies aukuro giedotos vaidilų ir vaidilučių melodijos perėjo' į mūsų bažnyčias. Mes šito nejaučiam — tik kitataučiai pastebi mums gilią lietuviškos giesmės melodijų senovę. Amžinąjį aukurą lietuvis atrado ir čia, bažnyčioje. Ties juo spindėjo amžina lempelė, menanti gyvybę ir meilę, paslėptą paplotėlio pavidaluos.

Ugnis ir krikščionybėje šventa. Kaip Lumen Christi - Kristaus. Šviesa ji ateina didįjį šeštadienį iš pašvęsto ugnies laužo į bažnyčią. Tris kartus priklaupiant ji įnešama į Dievo namus ir ja uždegamos visos altorių žvakės. Šitos šventos ugnies pasiima į namus kiekvienas lietuvis ir' paslepia namų židinyje, kad rusenti! ir įžiebtų šviesą ir šilumai pradžią duotų.Apie' ugnį ir šviesą, kalba Sekminės ir Kalėdos. Lyg spinduliai iš dangaus nusileidžia ugnies liepsnos ant apaštalu. Su nauja žvaigžde padangėje pasirodo žemėje Šviesos Sūnus. Ir eucharistinis Jo sostas- monstrancija žėrės kaip saulė savo spinduliais. Žvakių šviesos mirgės aplink šį sostą, — ir lietuvio dvasioje pasidarys taip gera, kad jis neš savo darželių gėles, klos ant to altoriaus savo audinius, statys savo rankomis išpjaustytus šventuosius. Žvakių šviesa® nušvies visus jo takus — nuo krikšto iki pačios agonijos. Prie šios šviesos jam bus nebaisi artimųjų mirtis. Jo lūpos tars: „amžinoji šviesa tegu jam šviečia!" ' . ' "("TTMirtis lietuviui niekad nebuvo tamsi. Drąsiai jis žiūrėjo jai į akis, kai kovėsi Pilėnuos, kai lėmė Žalgirio kautynes. Ir kapinės jam, kaip Čiurlionio paveiksle, vis atrodys spindinčios kažkokia paslaptinga šviesa. Amžinoji šviesa čia, amžinoji — ten! Gyventi ar - mirti — jam vistiek. Ir mirs jis nepagarbinęs svetimų saulių, kaip daugis lietuvių mirė pačiu pastaruoju laiku. Mirs tikėdamas į vieną Saulę, kuri nenusileidžia amžiais. Stasys Yla.

5

5



SIUNČIA L. S. B. VADUOS 
INSTRUKTAVIMO DALIS

Mano Broli!
Vasario 16-osios minėjimas jūsų tunte sukėlė Tau 

daug minčių ir naujų klausimų. Tu klausi, ką manau 
apie mūsų tautos ateitį, klausi, ar išlaikysime mes 
visus bandymus ir likimo smūgius; ar nepalūšime po 
jais.

Atsakymo į šį klausimą ' nėra storuose mokslo 
veikaluose — jį gali rasti tik mylinti širdis. Ji padės 
Tau valandėlę sustoti, susikaupti ir persikelti į Tė
vynės laukus. Paklausyk! Gimtoji žemė sako Tau 
daug, tik reikia mokėti jos pasaką suprasti...

Graži, nuostabiai graži yra mūsų Tėvynės pasaka!
Garsūs piliakalniai, senų pilių griuvėsiai kalba apie 

garbingą šalies praeitį. .. Apie dideles, ilgas ir at
kaklias kovas už Tėvynės laisvę... Apie galingus 
kunigaikščius ir narsių karžygių pulkus, apie skardžiai 
aidintį pergalės trimitą ir aukštai pilies bokštuose 
plevėsuojančias vėliavas su Baltu Raiteliu raudonam 
dugne...

Nepilna tačiau būtų Tėvynės pasaka, jei sustotum 
ties milžinkapiais, jei užmirštum palinkusius , kryžius 
ir susimąsčiusį Rūpintojėlį. . . Nepilna būtų ji, nes 
nevisuomet mūsų Tėviškėlės gyvenimas šviesiomis 
apaštalų. Su nauja žvaigžde padangėje pasirodo 
kalbės Tau apie Tautos išeitąjį kryžiaus ir kraujo 
kelią, apie skausmą ir ašaras ... Jis primins Tau ilgus 
ilgus šimtmečius, kai ne nuo kunigaikščių žirgų ka
nopų drebėjo Lietuvos priešų žemė, bet kai kitados 
garsios šalies vaikai linko po sunkia vergijos ir 
baudžiavos našta, kai bet kokią šviesesnę viltį tuoj 
sunaikindavo skaudus sulenkėjusio dvarininko bo
tagas ar sunkus" maskolio" batas, kai buvo „vargelių 
iki kelelių, o ašarėlių lig pažastėlių ..

Taip, Broli, daugiau vargo yra patyrusi mūsų Tė
vynė negu džiaugsmo! „Vargai bujoja, vargai lapoja, 
vargai vartuose žydi..." —skundėsi mūsų broliai ir 
seserys vargelį vargdami.. . Nekartą rodėsi, kad po 
tamsios nakties niekad nebeišauš šviesus rytas, ne
kartą vargui ir skausmui^ nesimatė galo ir Tautos 
gyvybės žiburėlis, vos vos blykčiojo ... Nekartą mūsų 
dainiai verkė drauge su visa Tauta, nešdami Viešpa
čiui savo kenčiančios širdies, skundą:

Laiškas Nr. 2

„Už ką? Už ką taip mus plaki?
Už ką gi mus ranka sunki

Broli, ne šiandien ir ne vakar gimė anas visiems 
žinomas skundas: „Kolei saulelė patekės, gaili rasa 
akis išės . . ." Ir ne pirmą kartą šiuo metu randamės 
tokioje padėtyje, kur. tik stebuklas gali išgelbėti 
Tautą nuo pražūties. Buvo tokių momentų ir praeityje, 
tačiau Lietuva išliko gyva,, ji nemirė! Kaip tik čia ir, 
yra pati gražiausia Tėvynės pasakos dalis, be kurios 
Lietuvos istorijos Tu niekad nesuprastum,..

Vargas buvo mūsų, Tautos nuolatinis palydovas, 
bet kartu ir jėgos lopšys. Vargo užgrūdintą, nuskai
drinta pačiomis sunkiausiomis valandomis prisikel- 
davo Tauta iš naujo — naujiems žygiams.

Vargas išmargino sesių audinius tulpių raštais, 
vargas sukūrė griaudžias liaudies dainas, vargas pa
puošė kryžiais pakeles, vargas, anot Maironio, pa
gimdė galiūnus, uždegė ugnimi krūtinę . . .

Sunkiai dirbdama, prie vaikų lovelės ilgomis nak
timis berymodama, liejo lietuvė motina į krūtinę 
Tėvynės meilę sūnums ir dukroms ... Prie > ratelio 
mokėsi iš jos, vaikučiai pažinti raides. Vargo mokykla 
buvo tai, bet didelius žmones užaugino ji, didelius ir 
darbus nudirbo jie, nes ir didžiausiam skurde švietė 
jiems kaip saulė motinos įdiegtas pasiaukojimas ir 
meilė.... '

Aplankyk, Broli, —■ nors mintimis — Karo'Muziejaus 
sodelį Kaune! Ten knygnešių lentoje auksu spindi 
keturios eilutės:

„Čia vienas tik šimtas įamžintas mūsų
Kur gimtąjį raštą gabeno iš Prūsų,

■ O buvo ne šimtas, bet tūkstančiai šimtas
Kur knygomis gynė nuo caro Tėvynę."

Tik keturios eilutės, bet kiek daug jos sako! Pro 
Tavo akis plaukia vaizdai. Atkaklios kovos vaizdai. 
Tiesa, ne su kardu rankoje buvo šį kartą kovojama... 
Baisiu 'mūsų Tėvynei metu tūkstančiai pilkų artojų, 
pilkų nežinomų knygnešių, gabeno per sieną lietu
viškąjį raštą. Nepabijojo jie vargo, nes varge buvo 
užaugę ir vargo užgrūdinti kaip plienas... Kazokų 
persekiojami, gaudomi ir kariami, tremiami į Sibirą, 
jie vistiek nepasidavė ir ėjo savo keliu: „Kad, tu,
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gude, besulauktum, nebus taip, kaip nori!"
Daug vaizdų, daug atsitikimų, daug žygių šviečia 

Tau iš praėjusių dienų. - - Ir visur matai išsipildant 
Maironio pranašystę: „Skausmuos jėgos išaugs, at
gimimo sulauks, jau blaivosi orai aptemę"! O kai 
skausmuose auga jėgos, Broli, tai jokia galybė pa
saulyje negali sulaikyti Tautos atgimimo, nes Dievas 
yra su tokia Tauta ■ .. ■

Prisimink „Aušrą" ir pagalvok apie tą šventą pa
siryžimą, su kuriuo saujelė žmonių išdrįso pradėti 
kovą su milžinu Rusija. Ir ta kova buvo laimėta, nes ’ 
mažasis būrelis neišsisklaidė, jis augo net ir ne
pasisekimuose. Tamsioje Lietuvos padangėje skais
čiai sušvito Jono Basanavičiaus kovos šūkis: „Kaip 
aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o 
kad taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasia! .'.."

Ir švito ji, švito pro ūkanas... Vargas išugdė-kovai 
reikalingą jėgų atsargą ir atsparumą, priešininkai tik. 
paskatino Lietuvos vaikų ryžtą .. .

Patsai sirgdamas drebino Vincas Kudirka visą 
kraštą galingu šauksmu: „Kelkite, kelkite!" Kai jam 
įkalbinėjo mesti kovą, kai įrodinėjo jo darbo be
prasmiškumą, Lietuvos Himno autorius atsakė pra
našiškais žodžiais: „Tiesos žodis sutrupins rusų galy
bę!" Tie žodžiai išsipildė.

Paskutinėmis kapeikomis pirkdamas sau' duoną, 
rašė Biliūnas apie laimės žiburį...

Beveik badaudamas tapė M. K. Čiurlionis savo 
nuostabius paveikslus, kūrė drobėje pasakiškas pilis 
ir mažą vaiką, abi rankutes tiesiantį į .gėlę ...

Tremtyje būdamas rašė Pietaris savo „Algimantą", 
toli nuo Tėvynės gimė Vaižganto „Pragiedruliai".

Tolimam Sibire atsirado vieno tremtinio sąsiuvinė
lyje pilni vilties ir pasiryžimo žodžiai:, „Nelaimėje 
lengviau išmokti gaminti sieloje optimistinius jausmus 
negu laimėje. Savo jėgas geriausia auginti, kai esi 
apkrautas našta. Mokytis tikėjimo į gerą ir šviesų — 

tirštoje tamsoje. Mylėti Tėvynę, kada esi nuo jos at
plėštas .!

Antrojo pasaulinio karo metu rašė didysis mūsų 
Tautos sūnus Jurgis Baltrušaitis;

< . „Žydi sodai, dirvos neša
Tam, kas linksmas kryžių neša,
Ir po vargo stos jam spėtas,
Lyg nakties dangus ' žvaigždėtas . .."

Neužmiršk, Broli, — šie žodžiai parašyti ne- po 
Tėvynės dangumi.. Taip, ne po Tėvynės, -po svetimu 
dangumi dainavo Baltrušaitis apie šviesią ateitį:

i „Todėl priverkus žemės ašarinę 
Atpildo saulės drąsiai lauk, Tėvyne, 
Nevysta Tavo rūtos ir jurginai.
Ir tvarūs Tavo kryžiai ąžuoliniai.

Jau, . Vokietijoje, tremtyje, girdėjo vienas mūsų 
dainius savanorių testameųtą. Ne' nusiminimo ir 
liūdesio kupinus žodžius kalbėjo kritę kariai. Ne, tai 
pilni drąsos ir pasiryžimo žodžiai:

„Būkit, broliai, tvirti, tartum plienas
Po ugnies, po karštos,
Ir te užmirštas jūsų nė vienas 
Pakely nevaitos .. .

Neškit naštą, likimo, uždėtą,
Amžių rankos skaudžios, 
Kad sutiktumėt rytą žvaigždėtą 
Po nakties, po rūsčios!" '

„Gyva tauta, nors’būtų ir menka, per vargą ir 
kančias stipri išauga" — sako Henrikas Ibsenas. Ir 
tai yra tiesa. Mūsų Tautos istorija tai patvirtina.

Nebaisūs likimo smūgiai, kai juos pasitinka kieta, 
nepalaužiama ir laimėti pasiryžusi Tautos valia. Ne- 
persunkūs jokie bandymai, kol Tautoje dega šventa 
ugnis, kol jos vaikų krūtinėse slepiasi ana paslap 
tinga jėga, duodanti galios atlikti milžino darbus net 
ir mažiausiam broliui.. .

Estų Nepriklausomybės šventė vasario 24 d. Lūbecke. Vasario 16-ji Lūbecke. . Iškilmingai kyla lietuvių, 
Estų, lietuvių ir latvių, skautai kelia vėliavas. anglų, latvių ir estų vėliavos. Jas pakelia skautai.

Foto: I. Petniūnas
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Nebijok todėl, Broli, sunkių bandymų... Ir pati 
baisiausia audra neišlauš visų ąžuolų Tavo Tėvynėje. 
Nebaisus jiems šiaurys .. . Pavojus Tąutai glūdi visai 
kitur.

„Dabarties lietuvių karta -— tai grandis garbingos 
praeities ir laimingos ir šviesios ateities tarpe" — sako . 
Vladas Pūtvis. -— „Praeitis jau buvo ir niekas jau 
neišbrauks jos nuopelnų prieš Dievą ir pasaulį, bet 
ateities dar nebuvo įr jos likimas priklauso dabarties 
grandies ištvarai."

Štai kame dalyko esmė, Mylimas Broli! Tu esi tos 
grandies mažą dalelė ir kaip tik todėl Tautos likimas 
priklauso ne nuo likimo smūgių, bet nuo Tavęs, nuo 
Tavo ištvermės ir meilės. Viskas pareis nuo to, 
kaip Tu stovėsi Lietuvos laimės sargy
boje... Dėl to aš Tau ir sakiau, kad atsąkymą rasi. 
tik pats savyje .. .

Tavyje, Broli, paslėpti dideli dideli turtai, pasakiški 
lobiai, ir Tavo paties galioje yra panaudoti juos Lietu
vos prisikėlimui ‘arba viską iššvaistyti savo ne
veiklumu ir tinginiavimu ,..

Tu gavai savo tautos kalbą, dėl kurios buvo kovota 
ilgus šimtmečius, Tavyje teka lietuviškas kraujas., 
Tavyje, plaka lietuviška širdis. Tu turi, Broli, gražią 
ir gilią lietuvio sielą. Ir toje sieloje atsispindi Tėvynės 
pasaka...

Šiaip Tu atrodai paprastas berniukas, kaip šimtai 
tūkstančių plačiame pasaulyje. Bet kaip akys to, kuris 
užaugo kalnuose kalba apie didingas snieguotas 
viršūnės, taip Tavo akys pasakoja apie tuos laukus,.1 
„kur dangus toks melsvas, kaip melsvi linai.", iš jų 
turi kiekvienas išskaityti Tavo gimtosios žemės raudą 
ir kartu pasiryžimą, iki paskutinio kraujo lašo kovoti 
už Tėviškę, pasiryžimą, kuris lydėjo . Tavo brolius ir 
seseris per ilgus šimtmečius iki šių dienų . . . Tėvynės 
pasaką turi kiti išskaityti Tavyje, nes Tu juk nešioji 
savyje Tėviškę... juk Tu, Broli, — tai mažas lino 
žiedo Tėviškės gabalėliu ...

Tie nešioji savyje Tėvynės pasaką, bet neveltui yra 
pasaka žmogaus gyvenime! Neveltui liepsnoja Tavyje 
Tėvynės meilė ... Visa tai turi Tau tarnauti, Tau pa
dėti, kuriant gražią ateitį, siekiant ryto aušros .. . 
Priešingu atveju Tėvynės pasaka Tavyje nustotų 
prasmės .. .

Tie, kurie ilsisi milžinkapiuos, tyliai kalba Tau: 
„Žųvome dėl Tėvynės ..." Bet tai dar nereiškia, kad 
turi pasitenkinti jų žodžiais, didžiuotis protėvių žy
giais, o pats nieko neveikti, kaip tos žąsys pasakė
čioje, kurių protėviai Romą išgelbėjo.

„Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia" — sako 
Didysis Varpininkas. Bet ši stiprybė ne tam, kad Tu 
užmigtum. Stiprybė neturėtų prasmės be naujų žygių. 
Išgirdęs karžygių žodžius „Žuvome dėl Tėvynės" turi 
žinoti, kad jie Tau daugiau reiškia: juos turi taip 
suprasti: Eik ir Tu daryk panašiai.

Šaruniečiai vaidintojai.
Foto: Trečiokas.

Ir taip brangūs turtai Tavyje neša Tau baisią at
sakomybę prieš Tautą. Ir kasdien turi sau kartoti: —•. 
Tautos likimas mano rankose. Bet tai sakydamas 
nebijok ir nedrebėk, nes anie turtai duoda ne tik 
atsakomybę, bet ir milžino jėgų, duoda šarvus kovoje 
su žiauriu gyvenimu... Tie šarvai Tavyje — tai pro
tėvių brangus palikimas, pati gražiausia dovana, 
kurią jie Tau paliko, kurią ir Tu pats perduosi kitam, 
kad eitų iš kartos į kartą ...

Drąsiai žiūrėk į ateitį ir neiškok tos ateities kur 
nors toli — ji slepiasi Tavo krūtinėje . . . Kolis Tū 
būsi, tokie bus Tavo broliai ir sesės, tokia bus visa 
Tauta. Neužmiršk Tu turi savo gyvenimu patvirtinti: 
„Tavo dūmai, Tėviške, nekartus, ir nedygūs einančiam 
takai. . ."

Tai yra Tavo jauno gyvenimo gairės.-------

Manau, supratai mane ir netikslu būtų daugiau ką 
nors rašyti. ,. . I ,

Aš tikiu, kad Tu išlaikysi, kaip tikram Lelijos Bro
liui pridera Tikiu, kad tūkstančiai tokių kaip Tu išves 
mūsų Tėvynę į šviesią ateitį. Tikiu, nes taip man sako 
mano širdis . ..

Gi jei sudreba ji kada, prisimenu aš, ką V. Pūtvis 
pasakė Vasario 16-osios proga:

„Šešioliktojo vasario šiurpus, dar tolimojo pavasario 
laukiąs oras ir besiruošiąs tirpti sniegas bene vaizduo
ja pradžios Lietuvą, norėdamas pamokyti mus ištver
mės ir vilties. . . Tikra yra, kad gamtos pavasaris 

p
ateis, taip pat tikra yra, kad Tautos pavasarį mes 
galime padaryti, kad kiekvienam iš mūsų skirta darbo 
skaisti dalelė ...."

Broli, nebekartoju Tau nuostabių Maironio žodžių 
apie prisikeliančią Lietuvą. Matau, žiba ir taip Tavo 
akys. Žiba pasiryžimu ir pasiaukojimu.

Tad sėkmės Tau! Įgyvendink realybėje tai, ką ne
šioji savo širdyje! Įgyvendink vėl iš naujo Tėvynės 
pasaką, kad žodis taptų kūnu. Žinai •—Dievas ne tam
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Rugsėjo 8 - toji Šarūno Tunte.Foto: Trečiokas.

davė Tau Tėvynės meilę, kad apie ją tik šnekėtum. Aukokis Lietuvai iki paskutinio atodūsio ir būsi kaip tas Kudirkos tiltas kuriam nebaisus joks svetimas krikštas, kuris visiems „krikštytojams" visiems Lietuvos persekiotojams ir prispaudėjams į akis rėžia:„Išgrauš!"Kol bus tilte nors viena senoji mano dalelė tokio krikšto nebus — išlaikysiu. O visų dalių, bičiuliai, permainyt nesuspėsite . . . Juk ir jie patys neamžini; nusmuksite bevažinėdami po savo darbo tiltus."Tvirtai spaudžiu Tau kairę!Budėk ir prašyk Dievo palaimos sau ir savo Tautai!
Tavo brolis Vaidevutis.

LIETUVIŲ SKAUTYBĖS KŪRĖJO 
P. JURGĖLOS — JURGELEVIČIAUS 

LAIŠKAS IŠ AMERIKOSMieli mano broliai skautai ir skautininkai!Labai miela man buvo gauti jūsų nuoširdus sveikinimas ir prašymas būti jūsų globėju bei patarėju. Šis jūsų atsišaukimas ir neseniai gautas Lietuvių jūros skautų tremtinių sveikinimas po daugelio metų pertraukos labai giliai sujaudino mane ir pagilino sielvartą dėl mūsų tautos baisiosios tragedijos.Amžinasis lietuvių tautos priešas iš rytų persekioja net jauniausius Lietuvoje likusius skautus, tremia ir žvėriškai, žudo juos, jų tėvus, gimines — taip pat kaip ir karžygius partizanus gražiose Tėvynės giriose, kur dar ne taip seniai skambėjo lietuvių skautų dainos aplink jaukius laužus, padegtus artimojo meilės ir brolybės ugnimi. Taip, smaugiama ir galutinai naikinama, gera, krikščioniška, nekalta lietuvių tauta, nieku nenusikaltusi nei žmonijai, nei žmoniškumui ir nieku nenuskriaudusi ne* tik kurios didesnės nei mažesnės tautos. Naikinama rami, taikinga, darbšti ir pažangi lietuvių tauta, prieš daugelį šimtmečių įsikūrusi gražiam Baltijos pajūry. Likę šventoje mūsų žemėje mūsų tautos vadai bei šviesuomenė jau beveik išnaikinta. Baigiama naikinti j'auniausi tautos daigai — skautai, kurie be jokios gėdos paskelbti užgro- bikų priešvalstybiniu gaivalu. Tuo -tarpu, kai kitos tautos jau net vidurinėje Europoje komunizmo nagais draskomos^ ir purtomos, Pabaltijo tautos pasiryžta visai nušluoti nuo žetnės paviršiaus ir jų vieton siunčiamos vergų gaujos iš rytų. Toks barbariškumas atkakliai vykdomas dvidešimtojo krikščioniškojo amžiaus vidury! Tai girdi ir mato visas civilizuotas pasaulis! Ir kas labiausia skaudu, tai visa dar tik viena akimi mato galingoji ir kilnioji Amerika, ■— toji Amerika, kuri nūn yra pasaulio maitintoja, kuri antrojo pasaulinio karo pergalę nusvėrė ir kurios vyriausybė ne vieną kartą tikino, kad Lietuva vėl bus laisva.Tokių tragedijų metu ir jų akivaizdoje lietuvių 

skautai tremtyje negali būti abejingi. Tremty atsidūrė daug gerųjų mūsų tautos jėgų. Viena iš tų bene reikšmingiausių jėgų yra mūsų skautija. Jaunieji ir senieji mūsų skautininkai sunkiausioje aplinkoje, atkūrė naujas skautų draugoves toli nuo tėvų žemės. Vienintelė pasauly lietuvių skautija tebėra tik tremty ir ji sparčiai auga, dvasia stiprėja, nors ir globoja paliegusius, išbadėjusius ir tragediją išgyvenusius • jaunuolius. Bet jai šiandien tenka aukštesni tikslai, ne kaip laisvoje Lietuvoje. Jai šiandien tenka ir ateity teks ne tik savo eilėse ir lietuvių jaunuomenėje lietuvybę su kilniomis jos tradicijomis išlaikyti, ne tik mokytis skautystės, ne tik ruoštis gero krikš-. čionio — lietuvio asmens gyvenimui bei šventajam lietuvių tautos žygiui — Tėvynės išvadavimui, bet svarbiausia uoliai dalyvauti milžiniškoje kovoje su piktu. Didžiausias šiandien piktas —■ blogis pasauly — tai begėdiškas melas apie tai, kas darosi už tos geležinės uždangos. Kiekvienas lietuvis skautas turi drąsiai tragediją išgyvenusio jaunuolio širdimi skelbti pasauliui tą didžiąją tiesą, apie jo matytą bei išgyventą kitiems netikėtiną baisybę ramioje tėvų žemėje, apie barbariškumą Pakaityje, apie n'ekaltų gerų krikščioniškų tautų naikinimą po karo su smulkiais tos tragedijos vaizdais. Žmonija, o ypač Amerika turi išgirsti tą tiesą apie lietuvių ir kitas Pabaltijo tautas. Dar ir šiandien Amerikos spauda plačiai rašo tik apie žydų persekiojimus, tartum tik viena dar žydų tauta dar kenčia. Pabaltijo tautos pora milijonų tremtinių visai pamirštama, nes jų dejavimo negirdėti. Tad skautams labiausiai 'tinka tas dejavimas atkartoti ir tiesos šauksmas pareikšti į Amerikos ir kitų tautų skautus. Laiškais, rašiniais ir atsišaukimais, kovoti su piktu — melu, skelbiant tiesą apie Pabaltijo tautų duobkasius, nes jie visokiomis priemonėmis stengiasi užliuliuoti pasaulio sąmonę, tikindami, kad Pabaltijo
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tautos pačios įsiliejo į raudonąją sąjungą ir dabar džiaugiasi komunistine santvarka, o tremty, girdi, yra tik nacių talkininkai, tad jokio Pabaltijo klausimo nėra. Toks šlykštus melas skleidžiamas po šiai dienai prie Jungt. Tautų slenksčio ir dargi demokratijos tvirtovėje — Amerikos zonoje. Mūsų skautams kovojant su tuo piktu netenka tai vadinti skautų politika vimu ar kišimusi į politiką. Atėjo laikas ir skautams Lietuvos — Pabaltijo priešus — duobkasius pavadinti tikruoju vardu ir atskleisti jų darbus Karo cenzūros nėra. Buvusi karinė sąjunga iširo. Jau visi ir viešai kalba apie 3-jo pasaulinio karo galimumą. Jau ne paslaptis, kad civilizuotam pasauliui teks kovoti prieš Rusiją ir jos valdomą komunizmą. Tad kalbant apie Pab. tautų skerdynes ir neminint rusų bei komunizmo; būtų tikras politikavimas. O mūsų skautai tikrai turi apie ką papasakoti — tiek išgyventa, iškentėta baisybių, tiek ašarų ir kraujo išlieta! Jaunuolio balsui net ir tolimi, šaltos sąžinės žmonės tikės, nes visi 

žino, kad skautai nemeluoja. Tad kiekviena proga reikia kalbėti ir rašyti apie savo tautos tragediją. Tuo būdu pagelbėkite ir Amerikai prasitrinti akis ir gauti tikrą Europos vaizdą, nes Amerikoje vis dar vyrauja klaiki nuomonė, kad, girdi, atskiros Europos tautos „nebėjo komunizmo bei Rusijos globos.," na, tai tą ir gavo. Tokios keistos nuomonės laikosi net daugelis Kongreso narių žr politikų. Dėl to čia tiek daug priešinasi įsileisti pusę milijono tremtinių, dėl to tremtiniai taip dažnai sijojami, niekinami, menkai šelpiami, dėl to jums neleistina nei savus /Lietuvos skautų/ atstovauti tarpt, suvažiavime ir k. t.Mieli mano skautai! Vieningai dirbkite, skautiškai lavinkitės ir stokite į tą kovą su piktu. Aš po senovei dirbsiu išvien su jumis ir gelbėsiu, kuo galėdamas. Nuoširdžiai tarnaudami Dievui ir Tėvynei, ryžtingai budėkite, kaip dar niekad savo gyvenime nebudėjote!Pasirašė Jūsų vyr. sktn. Petras J«tgėla /Jurgelevičius/
RŪKYMAS — LEGALIZUOTA

BLOGYBEApie rūkymą, kaip apie vieną didesniųjų blogybių, kalbama ir rašoma mažiausiai. Ir tai visai suprantama, nes tie, kurie daugiausiai apie viską kalba ir rašo — daugiausiai ir . . . rūko! O jei kas turi kokią silpnybę, ' neigiamybę, tai stengiasi ją pateisinti, sušvelninti arba, mažiausiai, nutylėti. Ne paslaptis, kad rūkymas — ne tik legalizuota, bet jau seniai propaguojama blbgybė. Aplankę kinus, teatrus arba paskaitę apysaką, novelę, romaną — beveik visur pastebėsim, kad matytieji, aprašytieji aktoriai, herojai turi užsirūkyti. Atrodo, kad veiksmas be to neįmanomas, lyg tai būtų gyvenimo būtenybė. Na, o jau didžiųjų valstybės vyrų konferencijos, posėdžiai turi būtinai vykti tabako dūmų atmosferoj ....Šiuo opiu klausimu ir ųorėtųsi čia trumpai pakalbėti. Čia bus kalbama apie rūkymą, kaip veiksmą, nesuderinamą su sveikatos ir žmoniškumo .reikalavimais.
L Rūkymo žala sveikatai.Nors jau ir Nepriklausomoj Lietuvoj pasirodydavo brošiūros, straipsniai apie rūkymo žalingumą sveikatai, bet tas, greičiausiai, nė vieno užkietėjusio rūkoriaus neatgrasė nuo rūkymo . . . Nemanau, kad ir šios eilutės priverstų daugelį susimąstyti ir mesti šią blogybę. Bet straipsnelis pasieks savo tikslą jei jį paskaitę mes rūkyti nors keli pradedantieji, O kiti pamatys save ar kitus reikiamoj šviesoj.Svarbiausioji veiklioji tabako sudėtinė dalis yra alkaloidas nikotinas (cheminė formulė Cio H14 N-’) Nikotinas savo nuodingumu prilygsta hydrociano rūkščiai. Maži paukščiukai staiga stimpa jei jiems palaikoma prie snapo skiediny pamirkyta stiklinė lazdelė. Žmogui mirtina dozė yra keli centigramai.

Patekęs į organizmą nikotinas sukelia įvairius negalavimus, sutrikirpus: liaukų sekrecija (ypač seilių ir prakaito) padidėja, žarnų judesiai suintensyvėja ir nuo to atsiranda stiprūs viduriavimai. Tačiau kaip vidurius paleidžiąs vaistas nikotinas nevartojamas, nes stipriai veikia į centrinę nervų sistemą ir dėl to yra buvę net keli mirties atsitikimai.Du studentai medikai yra darę bandymus su savimi: vienas jų priėmė 1, o kitas 4,5 miligramus nikotino ir greit pajuto stiprius apsinuodijimo reiškinius: seilėtekį, vėmimą, stiprius galvos skausmus, dažną pasunkėjusį kvėpavimą, bendrą silpnumą. Didesniąją dozę priėmęs turėjo be to stiprų viduriavimą, sunkų kvėpavimo sutrikimą, alpimą ir, pagaliau, visišką susmukimą (kolapsą), lydimą pablyškimu, galūnių atšalimu, pakartotiniais traukulių priepuoliais. Nemalonūs apsinuodijimo reiškiniai praėjo tik po trijų dienų.Yra žinomi savižudybės atsitikimai, kur mirtis įvyko po kelių minučių nikotiną priėmus.Nikotinas įsisiurbia į organizmą ne tik per visas gleivines, bet ir per odą. Taip yra stebėti sunkūs apsinuodijimo atsitikimai pas gydžiusius odos parazitus tabako arbata ir pas spekuliantus, slėpusius tabako lapus ant savo kūno. Tiuringijoj (Thūringen) teko man stebėti ukrainietes, dirbusias tabako fabrike — tabako lapų išpokavimo-rūšiavimo skyriuje. Sveikata žydinčios moterys po kelių mėnesių virto gyvomis šmėklomis: nepaprastas sulysimas, pageltįmas, visiškas jėgų netekimas. Pas dirbusias kituose, skyriuose, kur mažai buvo tabako dulkių, ypatingų pakitimų nepastebėta.
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A. Žmuidzinavičiaus Lietuviška padaira
Paskutiniu laiku Prof. v. Sk rami ik darė įdomius eksperimentus su varle. Jis nustatė, kad 20 gr. sveriančiai -varlei mirtina nikotino dozė yra 7 miligramai (koncentracija organizme 1:4300). Gi žmogui, sveriančiam 70 kilogramų — apie 50 miligramų (kone. 1:1 400 000). Taigi varlė yra apie 330 kartų atsparesnė nikotinui negu žmogus.Šių eksperimentų metu paaiškėjo, kad varlė sunkiai apsinuodija tiek tabako dūmais, tiek „tabako vandeniu" (vanduo ,pef kurį yra praėję tabako dūmai). „Tabako vanduo", įvestas į varlės skrandį nėra taip pavojingas kaip jo veikimas per odą. Varlei, patūp-* dytai 10-čiai minučių į 0,15 cm. gilumo „tabako vandens" vonią, jau po kelių minučių silpnėja valingi judesiai (ypač atsisako veikti galūnių raumenys), sutrinka kvėpavimas, susilpnėja akių ragenos jautrumas. Ir tai nuo vandens, per kurį'biivo praėję tik vienos cigaretės dūmai ir į kurį tebuvo įmerktos varlės kojos ir dalis pilvo odos. Varlė visai atsigavo tik po 24 valandų.Gi varlė, patalpinta į, indą, per kurį ritmiškai leidžiami tabako dūmai, iš pradžių energingai bando iššokti, ištrūkti, o po kelių minučių sukrinta — apalpsta.Kiekvienas, o ypač rūkorius, paskaitęs šias eilutes, gal pasakys. „Kiek žmonių rūko, o nė vienas panašių skundų nepareiškė". Į tai atsakyti nesunku. Visi pradeda rūkyti tik po vieną kitą cigaretę į dieną. Ir tik 

po ilgesnio laiko pasiekiama kelių dešimčių ar net virš šimto cigarečių į dieną dozė, prie kurios organizmas palaipsniui pripranta ir nesukelia ypatingesnių nemalonumų. Tik bendras organizmo atsparumas visoms ligoms yra sumažėjęs. Senesni rūkoriai rūkydami jaučia net didelį malonumą, pakalusią nuotaiką, darbingumą. Panašūs reiškiniai būna ir pas chroniškai naudojančius kitus nuodus, k. a. morfijų, kokainą ir kitus. Bet rūkorius, pritrūkęs rūkalų, darosi nesugyvenamas, piktas, neramus — niekur neranda sau ramybės. Jau vien šis faktas rodo nikotino, kaip nuodo neigiamą veikimą į organizmą ir psichiką.Vidutiniškai rūkantieji paprastai nepajunta žymesnės žalos sveikatai, neskaitant lengvo ryklės ir kvėpuojamų takų kataro. Bet vis intensyvinant rūkymą arba nusilpus organizmui dažnokai gaunasi chroniško apsinuodijimo reiškiniai: bloga nuotaika-,,nerviš- kumas", virškinimo sutrikimai (nenoras valgyti, čia viduriavimai, čia vidurų užkietėjimai), širdies drebėjimas, širdies priepuoliai (angina pectoris), regėjimo nusilpimas, kraujagyslių pakitimai (ankstyva arte- riosklerozė) su visomis galimomis pasekmėmis: kraujo išsiliejimai smegenyse, galūnių gangrena ir t. t.Be nikotino-tabako dūmuose yra dar bjauriai dvo-' kiančių dervų, kurios taip pat nėra nekaltos mūsų sveikatai. Yra stebėta tūkstančiai lūpų vėžio atsitikimų toj vietoj, kur paprastai guli pypkės ar cigarečių kandiklis. Tai, matyt, chroniško šių dervų dirginimo padaras.
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Bet rūkymo blogybė nesibaigia žalojimu sveikatos. Rūkymas yra viena socialinių blogybių. Norėtųsi trumpai pavaizduoti rūkorių ir šioje šviesoje.II. Rūkymas — nežmoniškas veiksmas.1. Rūkorių (lygiui kaip ir girtuoklį), kaip sąmoningai žalojantį savo ir jo aplinkoj esančių žmonių sveikatą reikėtų laikyti kaip nusikalsiantį tautai ir valstybei — '„liaudies priešą” . . . Norėdamas išlyginti šią tautai daromą žalzą, rūkorius turi įnešti į tautos iždą svarių vertybių. Jei jis to nepadaro, tai jį reikėtų laikyti ypatingai neigiamu tipu.2. Rūkorius visai nekreipia dėmesio į tai, kad labai dažnai savo rūkymu ne tik daro kitiem nemalonumų, bet dažnai kenkia jų sveikatai. Gi kas kitiems sąmoningai daro nemalonumus, kenkia yra storžievis, nemandagus, nors jis save laikytų ir labai kultūringu ir gerai išauklėtu žmogumi. Čia' visai nesvarbu, kad toks „inteligentas" jau įspraudęs cigaretę tarp lūpų ir paruošęs degtuką degimui, paklausia „Ar galima užsirūkyti“? Tenemano toks „inteligentas“ kad gavus iš mandagaus paklaustojo teigiamą atsakymą, jau viskas tvarkoj! Toli gražu! O jei pridėsim rūkymą traukiniuose, laukiamuose kambariuose, susirinkimuose, posėdžiuose, tai susidarys pilnas rūkoriaus, kaip asocialaus tipo vaizdas! Teatsako gi rūkorius kokią jis turi teisę kenkti kitam vien tik tenkindamas savo įgeidžius? Tam pavadinti negalima rasti švelnesnio žodžio kaip akiplėšiškumas!3. Rūkorius nešvarus. Užtenka tik apžiūrėti vietą, kur prieš tai būta rūkorių ir šis teigimas pasitvirtins: , apdegę degtukai, nuorūkos ir pelenai bei tabako dūmais dvokiantis oras patys už save kalba.. . 

Bet ir pats rūkorius bjauriai, atstumiančiai dvokia. Dvokimas iš burngs, nuo rūbų toks, kad nerūkančiam net kvapą užima, tiesiog smaugia. Rūkoriaus dėvėtą rūbą ar naudotą knygą reikia net keliolika dienų vėdinti, kol galima vėl naudoti! ...4. Rūkorius — egoistas. Jis reikalauja, kad visi prisitaikytų prie jo silpnybės ir nereikštų jokių pastabų. Jis nenori suprasti, kad socialus žmogus neturi įkyrėti kitiems savo silpnybėmis. Panašios mintys jam svetimos.. Pabandyk tik rūkorių paprašyti nerūkyti uždaroj patalpoj ir pamatysi kokią „simpatišką" miną jis parodys o dažnai dar' leptels, ką nors panašaus į „jei nepatinka — išeik".Nėra žmogaus be ydų! Šventa teisybė. -Bet šiaip įvairias neigiamybes galima pateisinti apsunkintu paveldėjimu, konstitucija, hormonų veikimo sutrikimu, persirgtų ligų išdavomis ir t. t. bet rūkymas yra sąmoninga blogybė. Pirmoji rūkoma cigaretė, toli gražu, neteikia malonumo, bet žmogus užsispyrusiai stengiasi prie to priprasti... Todėl ši blogybė nepateisinama. Jau įpratusį rūkyti tenka traktuoti kaip ligonį, kurį reikėtų izoliuoti iš žmonių tarpo ir gydyti...Kadangi šios eilutės labiau taikomos skautams, tai norėčiau pareikšti štai ką: mano manymu rūkymas ir skautiškumas yra visiškai nesuderinami dalykai. Juk skautas, visa siela ryžtasi žmogui padėti, gera daryti, bet jei jis rūko, tai tuo pačiu sąmoningai daugeliui daro bloga, kenkia ir visi jo geri norai nueina vėjais, o lieka tik profanacija kilnios skautų idėjos. Ir jei skautui mielesnė cigaretė negu žmoniškumas, tai ar negeriau būtų pasitraukti. iš skautų eilių ir eiti tarnauti „dūmui" ... K. Valteris

12

J. Zikaro Vytautas prie Juodosios juros

I.

12



TUNTININKŲ SUVAŽIAVIMAS

1. LSS Brolijos Tuntininkų suvažiavimo dalyviai Ragainėje. Anglų zonos skaučių skyrių vadovės taip 
pat buvo suskridusios. 2. Pirmijos Pirminninkas vyr. sktn. Palčiauskas lankėsi anglų zonoj. Jis dalyvavo 
tuntininkų sąskrydy. 3. Brolijos Vadijos nariai su Virinusiuoju Skautininku ir jo Pavaduotoju. 4. Mes, Kauniškiai, 
vėl susitikome tik nė Kaune, bet Ragainėje! 5. S! „Vytis" nariai. 6. Suskridę vadai atsigaivino ir sustiprino ryšius. 
Foto: I. Petniūnas.
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SPECIALYBIŲ PROGRAMOS 
PROJEKTAS

/'pagal anglų skautų specialybes/

Oro-skautai ruošiasi aeromodelių varžyboms.
Foto: V. Bacevičius

Irkluotojas:
1/ Moka valdyti valtį pats vienas, irtis ir brigiuoti 

/varytis į prieki vienu irklu per valties achterį/, ir 
irkluoti baidare ir vienu irklu irti kajaką su steck- 
padeliu/.

2/ Moka vairuoti irklinę valtį ir prieiti prie pastato 
ar krantinės.

3/ Moka vilkti kitą valtį ir pats būti velkamas.
4/ Moka prisirišti valtį prie bojos ar krantinės.
5/ Moka užinkaruoti valtį ir nioka paprastus mazgus 

ir špleisus naudojamus valtyje ir gali mesti virvę.
Buriuotojas.

1/ Turi irkluotojo specialybę.
2/ Moka buriuoti, ruošti, statyti, šalinti ir surinkti, 

refuoti.ir išrefuoti bures.
3/ Moka sutvarkyti bures ir parengti jas žiemojimui.
4/ Moka atskirti pagal jų takelažą ar siluetą dabar 

naudojamus burinius ar motorinius laivus.
5/' Žino kam reikalingas ir moka .pasidaryti audros 

inkarą.
6/ Žino kelio teisę jūroje ir vidaus vandenyse.
7/ Moka visus buriniuose pastatuose dažniausiai 

naudojamus mazgus ir špeisus.

Jūros skautai, kurie yra išlaikę trečio jūros skautų 
patyrimo laipsnio specialiosios dalies egzaminus, jei 
pereitų kada į sausumos skautus, turėtų turėti teisę 
nešioti šių dviejų specialybių ženklelius.

Kartu čia dar paduodu ir anglų skautų loco speci
alybės programą tokią kokia ji yra, bet manau, kad 
dabartinėmis sąlygomis, žinoma su mažais pakeitimais, 
jos gal ir neapsimokėtų įsivesti, nes praktiškai ją 
įsigyti būtų arba per lengva arba per- sunku, ir įvairių 
vietovių skautai, kurie turėtų tą pačią specialybę 
nevienodai būtų padėję darbo jai įsigyti ir turėtų 
nevienodas žinias.
Locas.

1/ Turi buriuotojo specialybę.
2/ Moka skaityti jūrlapį, yra susipažinęs su tuo 

jūrlapiu, kuris apima jo apylinkės vandenis. Turi pa
grindinės žinias apie savo apylinkės vandenis, upes 
ir kanalus 20 mylių spinduliu. Yra smulkiai susipažinęs 
su savo apylinkės vandenimis 10 mylių spinduliu.

3/ Žino įvairius bojų, švyturių, ženklų, švyturlaivių 
tipus, naudojamus Britų salose.

4/ Moka naudoti lotą.
5/ Žino audros ir pavojaus signalus ir atskiria 

įvairių pastatų nešamas šviesas.
6/ Žino visus 32 kompaso rumbus jų eilės tvarka.

A. R.

„Tėviškės" Tunto jūros- skautų valtį „Perkūnas” 
krikštija sktn. pf. Kolupaila palinkėdamas gero vėjo.

Foto: P. Urbutis

14

14



/KiLTiex PflLRPinėje
VILKAS

Vilkas yra vienas didžiausių mūsų krašto plėšikų, 
apie kurį liaudis žino daugybę pasakų, kurios iškelia 
jo žiaurumą, rajumą ir kt. nedorybes. -

Ne taip jau retas mūsų buvo turėjęs progos vilką 
matyti savom akimis, bet daugelis jį pažįsta tik iš 
paveikslų arba kaip iškamšą Gamtos muziejuje Kaune.

Savo išvaizda ir dydžiu vilkas primena didelį šunį. 
Tačiau jo ūgis įvairuoja: yra nedidelių /bet pilnai 
suaugusių/' vilkų, yra ir didelių, sulyg kumeliuku, 
prakauliu- vilkų. Tokių pasitaiko ir Lietuvoje, todėl 
žmonės ir kalba, kad esama avininkų ir arklininkų 
vilkų, kurių pavadinimas nusako, ką jie daugiau 
puola.

Vilko galva yra didelė, pailga, o jo snukis, taip 
pat pailgas, baigiasi didžiuliais nasrais, iš kurių kyšo 
didelį dantys; jo ausys yra smailios ir stačios; akys, 
kaip ir naminio šuns, turi apskritus vyzdžius ir naktį, 
tamsoje, miško glūdumoje žėri lyg žarijos. Jau iš akių 
matosi jų savininko būdas: jos kupinos neapykantos 
visiems ir pykčio. Galvos kaulai stiprūs, o viršugal
vyje yra ketera, prie kurios priauga stiprūs raumenys. 
Kaklas neilgas, bet stiprus. Liemuo ilgas, pilvo srityje 
perkaręs, įtrauktas. Krūtinė stipri ir plati Kojos ilgos, 
tvirtos ir sausos, yra plačiai sustatytos. Kiekviena 
koja turi po penkis pirštus, kurių kiekvienas turi po 
tvirtą nagą. Neprityrę asmenys neatskiria šuns ir 
vilko pėdų, tačiau tai nėra taip jau sunku, žinant, kad 
vilko nagai yra labiau lenkti į vidų, ypatingai pir
mųjų dviejų pirštų.

Užpakalys yra žemesnis už pečius. Vilko uodega 
yra plati ir papurusi, beveik visuomet nuleista. Visas 
kūnas yra apaugęs storais ir pasišiaušusiais plaukais, 
kurių spalva yra — žiemą — pilkšvai gelsva, o vasarą 
— rausvai pilka. Papilvė ir kakta yra balkšvai pilkos, 
snukyje pasitaiko ir juodų plaukų, skruostai gelsvi, 
o per nugarą eina juoda'dryžė. Juo toliau į šiaurę, t 
juo daugiau plaukai šviesėja, o juo toliau į pietus, 
juo spalva tamsesnė.

Patelės nuo patinų skiriasi mažesniu ūgiu, smai
lesniu snukiu ir ne tokia puošnia uodega.

Vilkai neturi pastovios gyvenamos vietos. Jų gali
ma užtikti giriose, miškuose, krūmuose, bet taip pat ir 
pievose, net javų laukuose. Nors vilkas žmogaus ir 
nemėgsta, tačiau stengiasi apsigyventi netoli sodybų, 
iš kurių jis moka išrinkti gausią duoklę. Jei jis 
gyvena miške, nuo jo nukenčia visi miško gyventojai; 

jis medžioja stirnas, elnius, kiškius, peles, žeme 
bėgiojančius paukščius, roplius ir pan. Vasarai ir 
rudeniui pasibaigus ir maisto trūkumui pasireiškus, 
vilkas peršiorentuoja į naminius gyvulius, kurių jis 
pakankamai randa ganomose bandose. Čia jis pasmau
gia avį, ten nuneša žviegiančią kiaulę,- o kartais 
nutveria ir žioplą šunį. Vilkas turi pasakišką apetitą, 
jis amžinai alkanas, todėl beveik visada medžioja. 
Grobį suėda visą, su kaulais ir plunksnomis. Užėjus 
žiemai, kada pradeda kankinti alkis, vilkai susimeta 
į didesnius būrius, grupes, ir plačiu ratu lanko apy
linkes. Pakeliu jie sudrasko viską, ką tik gali įveikti, 
nevengia net .meškos užpulti. Negaudami gyvulinio * 
grobio, vilkai tenkinasi augaliniu maištu ir tokiu 
būdu, kad ir laikinai, malšina alkį.

Balandžio pabaigoje vilkė sulaukia šeimos pa
daugėjimo, kurį sudaro 3—6 vilkiukai. Savo vaikais 
ji labai rūpinasi, neša jiems maistą, saugoja ir tuo. 
laiku yra labai pikta ir pavojinga. Nuo uodų, o tau? 
pat ir nuo žmonių, vilkiukus slepia lapės arba opšro 
urvuose. Nors jaunikliai auga greit, bet pilnai išauga 
ir subręsta tik po 3 metų. Vilkas nėra kvailas 
sutvėrimas, priešingai, grobį bemedžiodamas jis parodo 
daug sumanumo. Tiesa, tenka susidurti ir su tariamu 
jo kvailumu, bet čia reikalas eina tik apie tai, ar jis 
buvo sotus ar alkanas. Sotus vilkas yra taikus ir at
sargus, beveik bailus. Bet. alkanas . vilkas pameta 
atsargumą ir, atkakliai besiekdamas grobio, dažnai 
praranda galvą ir patenka į žabangas. Vilkas gerai 
mato, gerai girdi, o ypač gerai užuodžia. Išeidamas 
medžioklėn jis bėga prieš vėją, nes tada gerai gali 
užuosti kur esantį gyvulį; grobį jis gali pajusti, 
užuosti net už kilometro.

Vilkai, kaip šunys, moka staugti, loti ir rodyti 
dantis. Be to, jis moka švilpti!

Daug kartų buvo bandytą vilkiukus jaukinti, bet 
tokie'bandymai beveik niekuomet neduoda teigiamų 
rezultatų. Namie augintas vilkas gali susigiminiuoti
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su šunimis, ko pasekmėje atsiranda vilkiniai šunys, kuriuos kiekvienas mūsų ipatęs.Seniau Lietuvoje, kada būta didelių girių ir daugybė grobio vilkas, buvo labai dažnas žvėris, dabar jis rečiau bepasitaiko.Dabar reikėtų stabtelėti ties vilko reikšme mūsų gyvulių ūkyje. Atsižvelgiant įjo daromą žalą laukini

ams gyvuliams, o ypač į nuostolius daromus naminiams gyvuliams, reikia pasakyti, kad vilkas yra labai žalingas žvėris, kurio gailėti^ netenka. Čia skautas, susidūręs su vilku ir jį nudobęs, nė kiek nenusidės 6 skautų įstatui. R. N. Vidugiris.

ATPLAUKIA ANGLŲ L A I V A S ; R O B I N Z O N AS PLAUKIA NAMOTuoj Robinzonas ilgai kalbėjosi su ispanu, kuris jam papasakojo, kaip prieš keturius metus jam su draugais plaukiant sudužo laivas toje pajūrio dalyje, kur gyveno Penktadienio tautelė. Jis pasakojo, kad buvo ten maloniai priimti. Bet vis tik turėjo pakelti daug vargo dėl rūbų trūkumo ir parakas buvo išsibaigęs, tad buvo visai netekę vilties bet kada sugrįžti į savo gimtinę Jis pats buvo paimtas į vieną iš daugelio mažų karų, kur visumet dalyvaudavęs tarp įvairių tautų. .. •Robinzonui atėjo į galvą mintis pasiimti tuos žmones su savim į. savo salyną, jeigu tik būtų tikras jų ištikimybe ir kad jie neišduos jo! Jis galvojo, nors tai ir būtų rizikinga, bet vis dėlto turint tiek daug vyrų 'būtų nesunku pastatyti laivą, kuriuo galėtų nuplaukti A'nglijon.- Todėl jis paklausė ispaną, ar jis galėtų prižadėti ir ar galėtų jo draugai prisiekti, kad Robinzonui išgelbėjus juos, laikys jį vadii ir klausys jo visame kame. Ispanas noriai pažadėjo ir sakėsi esąs tikras, kad jo draugai irgi bus ištikimi.Viskas buvo taip paruošta, kad maždaug po šešių mėnesių, nuėmus, derlių, kai bus pakankamai maisto tokiam skaičiui vyrų, ispanas ir Penktadienio tėvas išvyks vienu iš laukinių paimtu laivu į žemyną.Tuo tarpu visi bendrom jėgom ėmė tvarkyti razinkas 'ir daug kitų darbų atliko belaukdami atvykstant tų vyrų.Kai derlius buvo nuimtas, Robinzonas ispanui ir Penktadienio tėvui davė kiekvienam’ po šautuvą ir parako bei kulkų atsargas ir pakrovė laivą maistu, kad užtektų jiems apie dvi savaites. Tad abu vyrai, 

sulaukę gražaus oro, lengvam vėjeliui pučiant, išplaukė į žemyną.Maždaug aštuonioms .dienoms praėjus, Robinzonas 'jau žvalgėsi ir laukė jų sugrįžtant. Vieną ankstų rytą, Robinzonui dar miegant, įbėgo Penktadienis šaukdamas „Pone! pone! Jie atvyksta.” Robinzonas pašokęs ir skubiai apsirengęs išbėgo laukan.Žiūrėdamas į jūrą, jis pastebėjo keletą mylių nuo čia atplaukiantį iš pietinės salos dalies laivą. Bet ispanas ir jo draugai turėjo grįžti ne iš tos pusės ir atrodė, kad tame buriniame laive lyg buvo ne jie. Tad Robinzonas, paėmęs žiūroną, nuėjo ant kalnelio viršūnės, kad galėtų aiškiai pamatyti, kas ten buvo, pirm negu jie išlips krantan ..Vos tik užlipo ant kalnelio, tuoj pastebėjo pakrantėj prie inkaro laivą. Jis atrodė kaip anglų laivas ir valtis kaip ilga angliška valtis., Tai buvo Robinzonui, puikus reginys, bet vis tik dabar buvo nelengva. Visai nebuvo panašu, kad iš tos pasaulio šalies galėtų atplaukti anglų laivas, nes visas tas dienas daugiausia buvo ispanų prekybiniai laivai, kurie prekiavo jūrose, o anglai ir ispanai buvo ' dideli priešai. Ką gi galėtų čia veikti arighj laivas?Nebuvo jokios audros ir jis negalėjo būti nublokštas iš tiesaus kelio.Jei tai buvo anglų laivas, Robinzonas bijojo, kad čia kažkas yra negerai. Gal būt, tai buvo piratų laivas. Todėl jiedu su Penktadieniu stengėsi neslirodyti.Tuo tarpu, taip stebėdamas, jis pamatė, kaip vyrai pasuko valtį krantan ir atvilko ją maždaug apie pusę mylios nuo jo tvirtovės. Jiems išlipus krantan, per žiūroną buvo galima lengvai matyti, kad tai buvo anglai.
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Tai buvo vienuolika vyrų, bet trims buvo užpakaly surištos rankos, matomai, tai buvo belaisviai. Pirmieji keturi ar penki iššokę krantan, išsivedė taip pat tuos tris belaisvius,- elgdamiesi su jais labai žiauriai, lyg manytų juos užmušti. Penktadienis buvo tikras, kad jie ruošėsi juos suvalgyti.Visi išsisklaidė pakrantėj, po mišką, tiems trims nieko blogo nepadarę. Taip jie paliko juos žemėj sėdinčius laisvom rankom.Tuo tarpu pakrantėj prie inkaro pritvirtintas laivas pradėjo smegti žemyn, nes atėjo potvynis. Du jūrininkai, kurie buvo pasilikę saugoti laivo, buvo perdaug prigėrę romo, tad nuėjo miegoti ir nepastebėjo, kad kyla potvynis. Paskui vėl užėjo atoslūgis. Kai jie atsibudo, pamatė, kad laivas buvo aukštai ir nebuvo nė kiek vandens aplink. Ir visa įgula negalėjo jo pajudinti, nes toj pajūrio daly smėlis buvo labai minkštas ir laivas buvo į jį įklimpęs. Atrodė, kad tai jiems nelabai rūpėjo, nes Robinzonas išgirdo vieną iš jūrininkų šaukiant. „Palik jį, Jačk. Jis iškils vėl kitam potvyniui užėjus".Robinzonas stebėjo visą priešpietį ir atėjus dienos karščiausiam laikui, jis pamatė jūrininkus slepiantis po medžiais ir ruošiantis miegoti, tam tikrame atstume nuo belaisvių.Tada Robinzonas ir Penktadienis pasiėmę šautuvus ir pistolietus, atsargiai prislinko 'užpakaly belaisvių, bandydami su jais pasikalbėti taip, kad kiti nesužinotų. VRobinzonas užsidėjo ožkos kailį ir didelę plaukuotą •kepurę, kurią buvo pats pasidirbęs; Užsikišęs už cįiržo kardą ir pistolietą ir ant pečių po šautuvą, jis atrodė labai stiprus.Belaisviai nepastebėjo jo, kol jis nepradėjo kalbėti. Jie buvo labai išgąsdinti jo laukinės išvaizdos ir pamatę du apsiginklavusius nuo galvos iki kojų vyrus, jau ruošėsi pabėgti. Bet Robinzonas padrąsino ir prašė nekelti triukšmo, nes jis pats esąs anglas ir jų draugas ir norįs jam padėti, jei tik jie parodytų kokiu tai būdu jis tai galėtų padaryti.Tada jie papasakojo jam, kas buvo nutikę. Vienas iš trijų belaisvių buvo kapitonas to laivo, kuris gulėjo ant inkaro prie salos. Antras buvo vairininkas ir trečias keleivis. Kapitonas papasakojo Robinzonui, kad buvo įvykęs įgulos tarpe sukilimas. Jis ir kiti du buvo apkalti geležimis ir sukilėlių vadai norėjo juos nužudyti. Bet vėliau jie sugalvojo palikti juos saloj, kad pražūtų: Kapitonas buvo labai nustebęs atradęs ką nors, kas galėtų jam padėti. Todėl stebėdamasis tarė: „Ar aš kalbu su žmogum ar su dangaus angelu?" ' „Jei būtų karalius atsiuntęs angelą, pone, jis būtų aprengęs jį geresniais rūbais", tarė Robinzonas.Paklausus, ar laivo įgula turi kokių ginklų, jam atsakė, kad jie turėjo tik du šautuvus, kurių vieną buvo palikę laively. „Pasirinkti nebus sunku," tarė 

Robinzonas, „mes galim arba užmušti juos visus ar paimti nelaisvėn, kaip mums patinka.'"Kapitonas nenorėjo matyti užmuštų žmonių, nes jei du iš blogiausių ir pabėgtų, jis tiki, kad likusieji grįžtų prie savo pareigų.Robinzonas susitarė, kad jei jis kapitoną išgelbės iš maištininkų ir atkovos laivą, tada jis ir Penktadienis bus veltui paimti laivan į Angliją. Kapitonas ir kiti su tuo sutiko.Robinzonas davė kiekvienam po šautuvą, parako ir kulkų. Taip kapitonas, vairininkas ir keliautojas nužingsniavo į tą vietą, kur miegojo sukilėliai jūrininkai. Vienas iš jų išgirdęs ateinant apsisukęs pamatė ir šūktelėjo savo draugams. Bet jau buvo per vėlu. Vairininkas ir keliautojas atidarė ugnį ir vienas sukilėlių vadas krito negyvas. Tuoj krito ir antras, bet pašokęs šaukė, kad kiti jam padėtų. Kapitonas numušo jį šautuvo buože. Kiti visi likusieji, pamatę ateinant Robinzoną ir Penktadienį, ir, matydami, kad prieš' penkis ginkluotus vyrus yra bejėgiai, prašė pasigailėjimo. Dar trys, išgirdę šūvius, išėjo iš miško ir buvo suimti. Taip buvo suimta ir visa įgula.Dabar kapitonas ir Robinzonas suko ■ galvas, kaip atkovoti laivą. Kapitonas pasakojo, kad ant laivo borto buvo .tik keletas vyrų, nuo kurių jis manė at-' ■siginsiąs. Be to, jie buvo įtraukti į maištą jėga, prieš jų norą. Bet atkovoti laivą buvo nelengvas dalykas, nes ten buvo dvįdešimtšeši vyrai, kurie buvo kalti dėl sukilimo. Sugrįžę Anglijon jie būtų beveik visi pakarti. . .

IRobinzonas išvyksta tėviškėn, į Angliją
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Pirmas dalykas, ką Robinzonas ir kiti turėjo padaryti, tai paimti iš laivo viską — irklus, stiebą, bures ir vairą. Tada jie išmušo laivo dugne skylę, kad jis negalėtų plaukti. Tuo tarpu, kai jie visa tai darė ir traukė, arčiau prie kranto, išgirdo pradžioj vieną, paskui ir kitą šūvį, paleistą iš garlaivio, signalizuojančio laivui grįžti.Per žiūroną Robinzonas pamatė, kaip iš kito laivo išlipo dešimts ginkluotų vyrų ir ėjo parsigabenti čia esančius atgal.Padėtis buvo pakankamai rimta ir Robinzonas su draugais turėjo planuoti, kaip galėtų suimti naujojo laivo įgulą.Deltoį jie surišo .visų pirmiau suimtų vyrų rankas ir blogiausią iš jų nusiuntė į olą Penktadienio ir dar vieno kapitono manymu, patikimo vyro priežiūroj. Jei kuris bandys pabėgti ar triukšmauti, buvo įsakyta šauti. Tada Robinzonas paėmė draugus ir likusius belaisvius į savo tvirtovę, kur nuo uolos stebėjo plaukiantį krantan kitą laivą.Kapitonas ir vairininkas buvo labai susinervinę, paimdami naują žmonių būrį, bet Robinzonas visai pasitikėjo pasisekimu ir šiek tiek juos prablaivė savo linksmu būdu.Kapitonas tikėjo, kad du iš belaisvių tvirtovėj buvo garbingiausi žmonės ir pasižadant iškilmingai laikytis ištikimybės ir kovoti už jį, Robinzonas juos paleidoAntro laivo įgula, išlipus.. krantan labai nustebo radus laivą tuščią ir įklimpusį. Jie atrodė labai susirūpinę ir tarėsi, kas reikia daryti. Tada jie pradėjo šaukti alio ir paleido šūvius. Negavę jokio atsakymo jie buvo labai sujaudinti, sušoko visi į valtis ir pradėjo irkluptis prie laivo. Po keletos minučių jie vėl apsigalvojo kitaip, nes vėl išlipo krantan, palikę tik tris vyrus saugoti laivą ir jo pakrovimą.Kiti septyni išlipo krantan ir ėjo eile vienas po kito - skersai salą! ieškodami savo dingusių draugų. Toli eiti nedrįso, tik vėl šūktelėjo alio ir paleido šūvius, bet nesulaukdami jokio atsakymo, pradėjo grįžti' atgal prie jūros. Robinzonas liepė Penktadieniui ir vairininkui pereiti per upelį ir eiti į vakarus šaukiant alio ir laukti, kol jūrininkai, atsilieps. Taip jiedu ėjo vis šaukdami alio ir palaipsniui priversdami vyrus sekti paskuį .juos. .Tas sumanymas pasisekė labai gerai, nes jūrininkai manydami girdi savo dingusių draugų atsiliepimą! bėgd ieškoti jų. Jiems' pastojo kelią upelis, per kurį turėjo keltis laiveliu. Laivelį pririšę prie medžio, paliko vieną vyrą jį saugoti.Robinzonas ,kaip tik to ir laukė. Dar vienas vyras žaidė jo rankose, nes palikęs -laivą, atsigulė po medžiu ir užmigo. Kapitonas jį užpuolė, ir kaip šis bandė keltis, užmušė, Jūrininkas, kuris buvo laively, pasi- ' davė pats noriai, nes jiš buvo prieš norą prijungtas

Nemuno ir Vilnelės metinės. Kalba vyr. sktn. Zailskienė, šalia jos tuntininkas St. Rudys.
prie maištininkų ir buvo patenkintas, kad vėl galėjo prisijungti prie savo kapitono.Tuo tarpu Penktadienis ir vairininkas, šūkaudami ir gaudami atsakymą, viliojo likusius laivo įgulos vyrus per mišką nuo kalnelio iki kalnelio, kol pagaliau taip juos paklaidino, kad vakare temstant būtų buvę jiems sunku, rasti kelią atgal.Sugrįžę prie palikto laivo baisiai išsigando, nes palikti laive vyrai buvo dingę.Robinzonui ir jo vyrams jau nebuvo sunku apsupti juos. Laivo vyresnis puskarininkis, kuris iš daugelio buvo didžiausias niekšas ir didžiausia visų nelaimių priežastis, vaikščiojo tamsoje netoli kapitono, kuris jį tuoj ir nušovė. Kiti visi pasidavė, tikėdami, kaip jiems buvo sakoma, kad jie apsupti penkių.dešimčių ginkluotų vyrų. Visi prašėsi dovanoti gyvybę. Keletas, kuriems kapitonas pasitikėjo, buvo paleisti, prižadėję padėti atkovojant laivą.Robinzonas su Penktadienių paliko krante prižiūrėti belaisvius. Tuo 'tarpu kapitonas,' vairininkas ir keliautojas su įgulos ištikimaisiais, sulopę laivą, nusi- irklavo juo prie garlaivio ir jį pasiekė apie vidurnaktį. Kapitonas šakė, kad jie pataisę laivą ir suradę dingusius vyrus. Tada abu laivai plaukė abipus garlaivio. Kol sukilėliai suprato, kas atsitiko, jie buvo nuginkluoti ir vienas ar du iš jų nušauti. Tik vienas iš ■kapitono būrio buvo sužeistas, tai vairininkas, kurio • ranka buvo šautuvų peršauta.Kaip tik laivas buvo atgautas, kapitonas įsakė šūviais pranešti Robinzonui, kad jam pasisekė. .... į paimti laivą.Dabar Robinzono gyvenimas saloj ėjo prie galo. Daugiau negu po dvidešimt aštuonių metų jis su Penktadieniu plaukė laivu į Angliją. Keletą sukilėlių buvo palikti saloj. Paskui jie buvo prijungti prie ispano ir jo draugų, kuriems jis paliko laišką.Robinzonas neužmiršo paimti pinigų ir aukso, lazdelių, kuriuos buvo radęs ispanų laive. Ožkos kailio švarką ir , didelę plaukuotą kepurę • pasiėmė prisiminimui. Kapitonas prieš išplaukiant laivui, davė

18

18



jam tinkamus rūbus, kuriuos dėvėdamas pradžioj jautėsi labai nepatogiai. •Kelionė buvo gana ilga, bet pagaliau jie pamatė anglų pajūrį. Tą rytą, kuomet pagaliau po sunkių' ištrėmimo metų, vėl pamatė savo gimtinę, Robinzonas įsikniaubęs į rankas verkė kaip mažas kūdikis./Pabaiga/Iš anglų kalbos vertė A.Lietuvių skautų bičiulis vengrų' generolas ir vyriausiasis skautininkas O. v. Selkey sveikina lietuviškai Nemuno ■ir Vilnelės tuntus. f
DĖL ŠV. JURGIO SKAUTŲGyvename, ačiū Dievui, demokratinius laikus, kada kiekvienas turi teisę pareikšti savo nuomonę; šia teise kaip tik noriu pasinaudoti, pareikšdamas savo, nuomonę dėl. psktn. Kazio B. straipsnio sk. Aido 12 Nr., kuriame jis su skaitytojais pasidalina įspūdžiais, patirtais šių skautų stovykloje.Sprendžiant iš jo entuziastingo straipsnio atrodo, kad psktn. Kazys B. šiais skautais susižavėjo. Bet man, eiliniam Skautų Aido skaitytojui, daug kas liko neaišku, todėl aš jo entuziazmo nesuprantu, ir jie man nepatinka.Pirmiausia, abejoju ar jiems tinka skautų vardas.' Straipsnyje pasakyta, kad jie „šalia skautiškų žinių" programos eina dar papildomą, neskautišką programą. Nespręsdamas šitos papildomos programos, kuri yra tiek plati, kad vargu ar bebūtų galima šalia jos eiti ir platesnę, grynai skautišką, ypač — mūsiškę, programą, straipsnyje pasigendu jų skautiškos programos, kuri leistų spręsti, kiek jų einama tikros skautybės.Straipsnyje lyg tyčia surašyta visa, tai, kas tikrai skautybei, kiek mes ją iš B. P. raštų pažįstame, nėra charakteringa, ir priešingai, nepažymėta tai, visose šalyse yra skautų praktikuojama.Visame pasaulyje skautais yra vadinami tokie vaikai, bei jaunuoliai, kurie yra ugdomi pagal B. P. principus ir metodus. Tie gi, kurie praktikuoja tik skautybės dalį, o šalia to turi dar ir kitokią, ideologinę programą, yra vadinami ne skautais,, bet kitais diktatūrinių rėžimų jaunimo atstovais. Tad nematy- .damas .jų einamos skautiškos programos, ir tokiu būdu, neturėdamas davinių tarti juos esant skautais 7'B. P. prasme/, nebūčiau linkęs jiems pripažinti skautų vardo, nors jie patys save taip ir vadintų.Turi jie ir daugiau tokių dalykų, kurie skautams nėra žinomi. Štai, jų vilkiukai — iki 14 m. yra jau pusberniai, gi šiaip, skautuose tokio amžiaus jaunuoliai negali būti vilkiukais. Arba, visame pasaulyje skautams vadovauja tik skautininkai, ;čia gi — 

dvasininkas,' kuriam padeda skautininkas. Nemanau, kad tas skautininkas turėtų sprendžiamą balsą, jis greičiausiai — tik statistas.Įžodis yra taip pat savotiškas, tokioje formoje skautų pasaulyje tikriausiai nežinomas. Pats psktn. Kazys B. pastebi, kad tai ne įžodis, bet priesaika. Tokią priesaiką pažįstame kariuomenėje, bet ne skautuose.Drąsos ir tylėjimo bandymai skautuose nežinomi, man primena fakirų ar bent dervišų lavinimą bei askezės piršimą, kuri yra kaip tik priešingą linksmai skautybei.Visiškai ne vietoje man atrodo šv. Jurgio vardo savinimasis. Šv. Jurgis yra viso pasaulio skautų Patronas ir Šventasis, .visiems jis ir priklauso. Savin- damiesi šį visų skautų šventąjį, šie skautai lyg kelia savo vardą ir savo reikšmę, reklamuojasi ’esą . geriausi /šv. Jurgio!/, o tai jau kvepia tuštumu. Juk ir lietuviškas priežodis sako: • „Tuščios varpos aukštai galvas kelia..."Tad visa krūvon suėmus, nereikėtų sutikti, kad jie yra skautai. Tai yra greičiau vokiški ateitininkai arba pavasarininkai. Todėl ir straipsnis turėtų . būti užvardintas „Svečiuose pas vokiečių ateitininkus".Dar vienas dalykas man atrodo netvarkoje, būtent, evangelikai skautai ir tarpkonfesiniai skautai.Jei evang. skautai vadina pave „krikščioniškais skautais”, tai išeitų, kad šv. Jurgio skautai ir tarpkonfesiniai skautai nėra krikščionys. Tarpkonfesiniai skautai yra perdaug miglota sąvoka. Tarp konfesijų stovi tie, kurie savos konfesijos neturi ir prie esamų konfesijų neprisijungia. Gi tuo tarpu netikinčių skautų nėra ir negali būti.Tad va prie ko priveda skautų organizavimas, konfesiniais pagrindais. Prie nesąmonių ir skautybės iškraipymo. O ir pas rtius dar retkarčiais pasitaiko tokių orginalų, kurie norėtų eiti šiuo nuskautėjimo keliu . . . Psktn. Vyt. Pažeimenis.
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NEBELHORNAS
Girdėjau įvairiausių žinių apie Nebelhorną. Visokių. 

Ir linksmų ir liūdnų. Beveik visi žmonės melavo. 
Kiekvienas tempė ant savo kurpalio. Ir nutariau — 
vykstu pats!

Išvykau. Slidžių neėmiau. Visi sakė imk.
— Meluoja, galvojau, tyčia spaudos žmogų vargint 

nori.
Neėmiau. Ir valgyt tik du kepalus duonos įsidėjau. 

Ir sviesto plytelę.
Išvažiavom. Buvo šaltas rytas. Pasiekėm keltuvo 

stotį. Brolis Jaunius perka bilietus, skaičiuoja 
keleivius.

— 24!
Skaičiuoju aš — 23!
— Negali būt — nenusileidžiu. Tikrinu irgi — 24!
■Pasirodo, aš skaičiavau tiek, kiek mačiau, jis ir ' 

save įskaitydavo. Aš juk savęs nemačiau. O 25-tas 
beskaičiuojant pasivijo. Mat, batą pakely rišo . . .

Skubam visi į vagonėlį. Prie manęs ant lango guli 
bilietas.

— Ir kaip aš ji čia pasidėjau? — galvoju ir paėmęs 
duodu konduktoriui. Sulipam. »

Beveik visi. .. Vieno neleidžia.
•— Bilietą, sako- parodyk!
— Kaip Dievą myliu — ginčyjasi Bronius — turiu, 

ponas, aš bilietą, tik taip greit surast-nepajėgiu.
Susiraukęs konduktorius stumia jį į vidų.
— Nesuprantu/ — niurna Bronius, — rodos tik 

pasidėjau ant lango bilietą, ir kur jį vėjas nupūtė!
— Taigi, sakau, — ir aš ant to lango tik bilieto 

nepamiršau. Ir kaip aš jį ten pasidėjau. Baisiai 
nelaimingas langas-.

— Tai ar tu, arkly neraliuotas, tik ne mano bilietu 
įlipai į vagonėj? — iškečia akis Bronius.

Pabalęs kišu ranką į kišenę ir ištraukiu du bilietus. 
Visi tyli. Tyliu ir aš. Vagonėlio ratai ant lyno tęsia 
savo dainą.’

Probsthaus. Einam į restoraną, vaišinamės kava. 
O tų valgymų taip daug mano duonm'aišyje! Vaišinu 
visus. Vos-vos įveikiam.

— Tai, — galvoju, — brolyti, įsidėjai valgyt visus 
perpenėsi. ..

Mane judina už peties sesė Genė.
— Nunešk ,sako, — skautininkui jo proviantą! — 

Kaip žaibas peršviečia mano smegenis.

— Štai iš kur tos tavo neišsemiamos užkandos! Ar 
ne tau sesė pavedė skautininko gerybes globoti? 
Įdomu, ką tu dabar skautininkui grąžinsi?

Bet skautas vilties nepraranda. Trys —•• keturi — 
didžiulis sviestainis paruoštas ir jau patiekiam 
skautininkui pusryčius. Puikūs pusryčiai. Karališki. 
Juoda duona visai nenaudota. Sližikai ir sviestas. Du 
slyžikai! Tik skautininkas kažko šypsosi. Didžiuojas, 
turbūt.

Keliaujam toliau. Sniego pusnys. Ledas. Aukštyn 
lipam. Žemyn sėdom važiuojam. Laikas bėga. Netoli 
Probsthaus kėli broliai slidinėja. Jaunius prieina prie 
manęs. . 1

— Gal nori spauda ant lentelių pavažiuot, — sako.
— O ką, — manau, — ar tai Schmellingas gimė 

mokėdamas? Važiuosiu, — sakau, •— duokš slides!
Ir leidžiuosi nuo kalno. Pritūpiu.
— Juk čia nieko ypatingo, — galvoju. Dabar reikia 

sukinį daryt.
Staigiai stoju ir sukuosi. Visai, kaip Jaunius. 

Pavyko!. Iš anksto triumfuoju. Ot, jums, slidininkai! 
Štai jums Nebelhornas! Štai aš- stoviu nauja kryptim 
pasisukęs! Tik kodėl tos slidės sena kryptimi traukiasi. 
Ir kojos susikryžiavusios. Pila šaltas prakaitas. Greitis 
didėja. Bet vilties nenustoju. Šypsausi.

Nuvažiuoju visai gerai. Ir sustojau. Rodos, nepūsto, 
bet į Probsthaus grįžtu visas snieguotas.

Visi džiaugias. Siūlo dar kartą važiuoti. Nesutinku. 
Dantų gaila. Ir perskeltą lūpą skauda. Šiaip silpna 
daros. Nors kojos ir abi yra. Viena truputį kliba.

Namo grįžtam dainuodami. Lyja.
Tad sakau visiem. Į Nebelhorną tik su slidėm.

Audrutis.

Buk saikus!
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L. S. S. TUNTININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Aukos ir kančios kelyje skautuose neužgęso idealai, 
kuriais gyveno nepriklausomoje Lietuvoje. Širdyse 
gyvendami skausmu ir susikaupimu, neišsemiama savo 
dvasios tvirtybe, nugalėdami sunkiausias kliūtis, 
skautai kopia į gražesnę ir aukštesnę darbo viršūnę.

Sausio mėn. 18—19 d., Homeburge, bendriems 
organizacijos reikalams aptarti, įvyko visuotinis tun
tininkų suvažiavimas, kur dalyvavo daugiau 70 as- 

' menų.
Vyriausiasis Skautininkas Dr. V. Čepas išryškinęs 

pagrindinius šio meto skautų uždavinius, skatino su 
didesniu dvasios pakilimu stiprėti, duodant gražesnę 9 
savo darbo pynę.

Pirmijos Pirmininkas vyr. sktn. K. Palčiauskas, api
budindamas dabartinio meto situaciją, pabrėžė, kad ji 
įpareigoja mus daug daugiau dirbti, kaip kad Lietu- 
voje. Jo žodžiais tariant, mes privalome dirbti ir už 
tuos, kurie liko kovojančioje Lietuvoje, vergiškose 
kančiose Sibire ir kitur.

Iš tuntininkų pranešimų susidarė vaizdas, kad visus 
yra gražiai dirbama, riedama pirmyn. Tiesa, kai kur 
pasitaiko nesutarimų su vietos stovyklų, mokyklų ir 
organizacijų vadovybėmis. Tačiau yra lokalinio po
būdžio, kurie anksčiau ar vėliau yra išlyginami.

Buvo atkreiptas dėmesys į skautus vyčius, kurie į 
gyvenimą neišėjo visoje pilnumoje. Jų sekmingesniam 
darbui išrutulioti buvo priimta skautų vyčių veikimo 
programa.

Pasisakyta griežtai prieš blogos valios skautų vadus, 
išskiriant juos net iš skautiškosios šeimos tarpo. Be 
to, pasiryžta kovoti prieš visą eilę blogybių: girta
vimą, rūkimą ir kit. Nutarta ligi 18 metų skautams 
griežtai uždrausti rūkyti.

Emigracijai išblaškius .skautus po įvairius kraštus, 
tvirtai nusistatyta tarpusavy palaikyti glaudžius san
tykius išlaikant vientisinę, vidiniai ir išoriniai ne
palaužiamą, skautišką šeimą.

Daugeliui skautų-čių palikus tremtinių stovyklas, 
sekmingesniam darbui, .skatinama burtis į bendrijas.

Vyriausiasis Skautininkas padarė pranešimą apie 
pasyviuosius skautininkus, kurie susibūrę galėtų 
nemaža gero duoti skautų organizacijai.

Psktn. A. Venclauskas referavo skautininkų ramo
vės organizavimą. Buvo priimta pasyviųjų ir skauti
ninkų ramovių projektai.

Atskirų šakų pasitarimuose, be visos eilės- organi
zacijų reikalų aptarimo, pasiryžta jubiliejiniais metais, 
daugiau kreipti dėmesio į gilesnį skautiškojo sąmoni- 
nimo ugdymą.

Pirmijos Pirmininkas supažindinęs plačiau su jubi
liejinių metų reikšme, pastebėjo, kad Pirmija, norė
dama juos daugiau įprasminti, paskelbė varžybas, 
kurių tikslas — pakelti veikimo koeficientai ir suža
dinti didesnį skautiškąjį sąmoningumą.

Buvo išrinkta anglų sričiai skautų garbės gynėjo 
pavaduotojas sktn. V. Pauža ir teisėjai.

Pranešimus padarė Skautų Aido redaktorius vyr. 
sktn. A. Krausas ir Tiekimo Skyriaus vedėjas psktn. 
Manomaitis.

Suvažiavimą žodžiu sveikino seses skautes anglų 
srities ir vietos IRO direktorius, raštu brolijos dvasios 
vadovas kun. sktn. Vaišnora. Mišias atlaikė ir gražų 
pamokslą pasakė kun. Dabašinskas.

Buvo du laužai, kuriems vadovavo psktn. Bražėnas.
Suvažiavimą ruošiant, techniniai daug pasidarbavo 

psktn. R. Michalauskas ir sk. Račys.
Suvažiavime vyravo giedri nuotaika, darnumas ir 

sugyvenimas.
Pirmininkavo sktn. VI. Pauža.
Po sėkmingo darbo, pakilę dvasioje, suvažiavusieji 

grįžo prie kasdieninio darbo, su mintimi ir ryžtumu 
įgytas žinias plačiai paskleisti jaunesniųjų tarpan, 
siekiant dar brandesnių ir svaresnių darbo vaisių.

Tuo pačiu laiku ir tose pačiose patalpose vyko 
anglų srities skaučių vadovių suvažiavimas, kuriam 
vadovavo vyr. sktn. L. Čepienė.

Sktn. VI. Pauža.

Skautui Šlyžiui Juozui ir skltn. Stasiukonytei 
Vladai sukūrusius Anglijoje skautišką šeimos 
židinį nuoširdžiai sveikina

„Vydūno" Būrelio Vadas ir skautai.

Sveikiname
Laivo vadą vyr. valt. GEDIMINĄ BALUKEVIČIŲ 

ir
jūros skautę VANDĄ KANYTĘ, 
linkėdami jiems gero vėjo!

J. S. L. „Neringa"

SESES IR BROLIAI, AKTINGAI DALYVAUKIME 
JUBILIEJINIŲ METŲ VARŽYBOSE, ĮVYKSTANČIOSE 
S. M. NUO VASARIO 16 IKI BALANDŽIO 30 DIENOS
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BRITŲ ZONOS SKAUČIŲ VADOVIŲ 
SĄSKRYDIS

S. m. sausio mėn. 17—19 d. d. Horneburge įvyko 
Anglų Zonos Skaučių Vadovių sąskrydis. Sąskrydyje . 
dalyvavo atstovės iš visų Anglų Zonos skaučių viene
tų. Sąskrydžiui Vadovavo Anglų Zonos Vadeivė sktn. 
L. Čepienė.

Pakilusioje skautiškoje nuotaikoje, sų rankdarbiais 
rankose, suskridusios vadovės apsvarstė visus rūpi
muosius klausimus ir išgvildeno aktualiąsias skau
tiškąjį gyveniipą liečiančias, temas.

Po visos eilės pranešimų iš atskirų' vienetų, per 
kuriuos buvo smulkiai susipažinta su jų veikla ir 
darbu, sekė atatinkamos išvados ir kritika, broliškai 
pasidalinta mintimis ir nuoširdžiais patarimais. Be tei
giamųjų pusių iškyla visa eilė negerovių, su kuriomis 
pasiryžtame kovoti visomis jėgomis Paliestas bendra
darbiavimo tarp savęs klausimas ir nustatytos toli
mesnio darbo gairės. Nutarta visu intensyvumu, ypa- ' 
tingai šiais jubiliejiniais metais, įsijungti į skautišką 
darbą, aktyviai dalyvauti L. S. S. paskelbtame kon
kurse ir pasiekti kuo geresnių rezultatų; užmegsti 
glaudžius ryšius tarp atskirų skaučių vienetų, globoti 
viena kitą morališkai ir materialiai; užmegsti ryšius 
su užsienio skautėmis. Taip pat gyvai buvo paliesta 
auklėjimo tema.

Intensyviam darbui- jėgos suteikdavo ir atgaivin
davo po protinio darbo mistiškos rimties valandėlės. 
Sąskrydyje vadovės pasisėmė naujų idėjų ir jėgų 
tolimesniam darbui.

Ta proga duodant dviem sesėm vyr. skaučių įžodį, 
visų vadovių širdyse atgaivinama meilę, ramybę ir 
taiką nešanti liepsnelė, kuri nušvies dar aiškesnį kelią/ 
skautybėje ir bendrai gyvenime.

Sąskrydis sutapo kartu ,su skautų Brolijos suvažia
vimu, kuris vyko tose pačiose YMCA patalpose. Vadai 
susitikdavo Šv. Mišių metu, ryto rimties valandėlėje, 
keliose bendrose paskaitose ir pašnekesiuose; taip pat 
per įspūdingus laužus vakarais, kuriuos pravesdavo 
psktn. V. Bražėnas. Vadai pasikeitė charakteringom 
simboliškom dovanom, kurios dar daugiau suartino 
Seseriją ir Broliją.

Su taika ir meile širdyse išsiskirstė vadovės atgal 
į savo vienetus, kad ir tenai jas paskleistų.

— t —

Žalgirio tuntas nelabai garsinasi, bet, padėjus ranką 
ant širdies, net ir garsintis neturėtų kuo. Ruduo pas 
mus prasidėjo jau seniai, jau pavasarį. Šiais metais 
tuntas parodė labai mažai veiklos. Tiesa, visi skau
tai stovyklavo, bet jų veikimas tuo ir pasibaigė. 
Daugiau veiklos parodė tik vyčiai, kurie prisideda 
prie visų didesnių parengimų, bet juk jie didesni...

Tautos šventė praėjo gana įspūdingai, toliau 
sekė Vėlinių minėjimas, kariuomenės diena... Ir 

visur matėme vyčius, kurie gražiai rekomenduojasi. 
Skautų d-vė labai susilpnėjo, net dr-ko neturi.

Iš mūsų tarpo išvyko 4 broliai: du į Australiją, 
o du — į Venecuelą; keli kiti taip pat jau pakėlę 
sparnus laukia. Skaučių Tuntas taip pat vos gyvds. 
Trys skautės, visos vadovės, išvyko į Kanadą. Jų 
tuntininkė taip pat žada iškeliauti Kanadon. 
Skautų tuntininkas, apsisunkinęs eile pareigų, negali 
tuntui suduoti reikalingo smūgio veikimui išjudinti. 
Pernai pavasarį -įvykęs mergaičių atsiskyrimas nuo- 
berniukų netnešė nei vienai pusei naudos, o tik 
susilpnino abiejų veikimą.’

Ėjęs „Skauto" • laikraštis nustojo gyvavęs, kai 
dr-kas išėjo „pensijon", pasiekęs psktn. laipsnį. ,

Su' vadais turime bėdos: arba jų nėra, arba jie 
užsiėmę kuo kitu, arba nevadovauja dėl' nežinomų 
priežasčių. Gal kiti tuntai laimingesni.

Tačiau tikimės, kad šis slogus laikas kartą pa
sibaigs, o ta'da mes ir vėl pajudinsime skautišką 
režimą.

/S. G.B./

Prenumeratos reikalu.
Skautų Aidas galima užsisakyti ir pavieniai- 

įmokant bent 10 RM. Tiekimo Skyriui. Indivudualia 
prenumerata ypač nestovyklose gyvenantieji skautai 
galėtų pasinaudoti. 1946 ir 1947 metų Skautų Aidų 
komplektus patartina įsirišdiiiti vienon knygon. Tieki
mo Skyrius gali atsiųsti ir senesnių numerių. Nebėra 
1946 m. 1—5 nr. Tiekimo Skyrius, (21a) Augustdorf 
b. Detmold, DP Camp, Bl. 9.

Susirašinėjimo reikalu.
Adresai seserių ir brolių, norinčių susirašinėti su 

prancūzų skautais pr. m. lapkričio 26 d. buvo nusiųsti 
į Prancūziją. Vėliau gauti antrašai bus irgi nusiųsti. 
Asmuo, kuris ėmės iniciatyvos tarpininkauti tam 
susirašinėjimui —- viena prancūzų vyr. skautė — iki’ 
šiol nieko neatsakė. Taip pat nusiųstaisiais dar liepos 
mėnesį pirmaisiais antrašais iki šiol negauta jokio 
laiško. To priežasties nežinau, manau, kad iniciatorė 
yra pakeitusi adresą ir mano laiškai nebegali jos 
pasiekti. Psktn. Flateris.

Broli, išvykdamas į kitas valstybes atlik savo 
-pareigas: pratęsk nario liudijimą, apsirūpink spauda, 
aukok skautų fondan atliekamą markę, nuvykęs 
pranešk Vadijai savo adresą.

Gudų skautai tremtyje.
Skautams gudams ■ vadovauja V. Panucevičius 

/Watenstedt, britų zona/. Jų yra 945. Jie sudaro 10 
tuntų su 30 draugovių. Vyresnių ir jaunesniųjų • 
skautų vadovų yra 159. Pažymėtina, kad per metus 
skautų gerokai padidėjo naujų skautų prisidėjo 416, 
o jų vadovų 103.
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Skautišką spaudą leidžia: ■ centras „Skauckaja 
informacyjnaja služba" /skautų inform, tarnyba/, 
„Skaut", „Junak" / jaun. skautas/; tuntai: „Napaha- 
tovie" /Budėk/, „flaniec" /Pasiuntinys/ „Bieiaruski 
skaut" ir. tt. Išleista skautų statutas ir kelios knygelės. 
Paruošta spaudai versti iš anglų kalbos skautybės. 
vadovėlis jaunimui, skautybės pagrindai, skautų 
žaidimai ir tt.

Palaikomi ryšiai su lietuvių, latvių ukrainiečių, 
lenkų ir rusų skautų organizacijomis. Užmegsti 
ryšiai su Tarptautiniu Skautų Biuru Londone, 
D. Britanijos ir JAV skautų centrais.

Iš Prancūzijos gautas kvietimas siųsti, į Elzaso 
tekstilės įmones , skautų grupes po 20—25 asm. 
/amžius nuo 14 iki 21 m. /Jie bus mokomi fabrikų 
mokyklose, be to, vakarais galės lankyti suaug. 
gimnazijos kursus. Grupių vadovai bus fabrikų 
išlaikomi. /A. R.-as/

Nemuno tunto antrosios metinės.
1947 m. lapkričio mėn. 22 d. Nemuno skautų ir 

Vilnelės skaučių tuntai atšventė antrąją savo metinę 
šventę tremtyje. Šventė prasidėjo iškilminga sueiga, 
kurioje dalyvavo per šimtą skautų, vengrų, latvių, 
vokiečių skautininkai, viena vietos vokiečių skautų 
skiltis ir gražus būrys skautų bičiulių. Skautus-es 
sveikino vyr. sktn. O. Zaiiskienė, dvasios vadovas 
kun. D. Lengvinas, vengrų gener. v. Selkey, kuris prisi
minė velionį vyr. skautininką pulk. Šarauską kaip 
savo asmeninį draugą, ir kiti Svečiams skautininkams 
įteiktos lietuviškos dovanėlės. Sueiga baigta. Tautos 
Himnu. Sueigos dalyviai nuvyksta į bažnyčią pasi
melsti už žuvusius karius ir skautus. Skautai padeda 
vainiką prie katafalo ir per pamaldas eina garbės 
sargybą.

Po pamaldų stovyklos salėję buvo atlikta nuotai
kinga, dvi valandas trukusi, skautų laužo programa, 
kurią pravedė psktn. Vyt. Maciejauskas Eisim brole
liai namo ir ateina naktis nuskamba programos pa-' 
baigoj. Svečiai patenkinti išsiskirsto. Gerb. vengrų 
svečias pabrėžė,. kad kaip vyresnieji skautai turi 
neužmirštamų prisiminimų, taip ir. šio vakaro daly
viams ilgai pasiliks gražūs prisiminimai. S. V.

Brolijos Garbės Skautas.
1947 m. rugpiūčio mėn. 6 d. 12 vai. 45 min. YMCA 

stovykloje prie Edersee maudėsi vokietukai. Vienas 
iš jų ėmė skęsti. Vienas skautas išsiskyrė iš pa
krantėj stovyniayusio būrio žmonių, puolė į vandenį 
ir ištraukė jau sąmonės netekusį vaiką. Tai buvo 
Dainavos tunto 237 — ojo Gedimino jūr. sk. laivo 
valt. Stasys Aižinas.

Vyriausiojo Skautininko įsakymu N 38/47, valt. 
Stasys Aižinas (skiriamas Brolijos Garbės Skautu 
1947/48 m.

Musų jura!
Besibaigiant šiltoms vasarėlės dienoms Kempteno 

„Tėviškės" skautų tunto grupė, vyresnių brolių 
pastangomis realizavo savo senąjį troškimą. Jau 
vasaros pradžioje, gavus iš UNRR-os karišką moto
rinę valtį, kilo idėja įsteigti jūros skautų vienetą, 
valtį . nuleidžiant į netoli esantį Niedersandhofeno 
ežerą. Ilgai trukęs valties remontas, pritaikant ją 
irklavimui, skautų pasirengimas ir susipažinimas su 
jūros skautų programa, greta ilgalaikio stovykla
vimo, gerokai nutęsė patį vieneto įsteigimą.

Tačiau atėjo lauktoji diena. Tautos Šventės 
/ IX. 8. /dienos išvakarėse, Alpių papėdėje, mėlynuo
jančio ežero pakrantėje nuskambėjo tunto įsakymas, 
leidžiąs veikti tunte atskirai jūrų skautų valčiai 
„Perkūnas". Išlaikiusiems kandid. į jaun. jūros 
skautų patyr. laipsnį prisegami jūr. skautų ženkliu
kai ir prasideda valties krikšto, ceremonijos. Perskai
tomas krikšto aktas. Bedūžtant „šampano" bonkai, 

■valties krikšto motina psktn. O. PuzinauSkienė duoda 
valčiai „Perkūno" vardą, linkėdama per audras 
tvirtai išsilaikyti ir įgulą nunešti prie lietuviškojo 
Baltijos kranto.

Krikšto tėvas sktn. prof. Kolupaila užriša valties 
vėliavėlę — 'vimpilą ir jauniesiems jūros mylėtojams 
duoda šūkį: „Mūsų jūra!", kuris palieka valties 
šūkiu. Čia pat valtis leidžiama į ežero bangas ir 
prasideda pirmoji („Perkūno" kelionė. Ritmingai dirba 
aštuoni irklai ir valtis lengvai skiria bangas, neš
dama visą įgulą — dvyliką brolių skautų. Nelieka 
mus nepasveikinęs ir valties „globėjas"’. Iš čia pat 
kabančių debesų blyksteri žaibai ir perkūno trenks
mas drebina , orą. Pasipila lietus ir „krikštija" ne tiek 
valtį, kiek jos įgulą. Nors ir šlapi, bet besišypsan
čiais veidais grįžta busimieji jūrininkai į krantą, 
kuriuose matyt viltis, kad netrukus ateis dienos, kada 
laisvos Baltijos bangos mus paliūliuos ... Ši diena 
visų mintyse paliks dar ilgai. Valtį paruošė ir»jai 
vadovauja sk. vyt. skltn. Br. Juodelis. /

Taip pat rugsėjo 8 d. tunte įsisteigė ir atskira oro 
skautų skiltis, kuri, globojamai p. pulk. Tautvilo, 
sėkmingai dirba. L-as.

Pamesti liudijimai.
1. Kosto Steponiuko, liudijimas Nr. 1904 išduotas 

L. S. S. Vadijos ir
2. Eugenijaus Dainiaus, liudijimas Nr. 3009 išduotas 

Dainavos tunto.
Šįuos liudijimus laikyti negaliojančiais.

L. S. B. Vadija.

Lithuanian Boy- and Girl Scouts periodical 
Editor A. Krausas

21a/Augustdorf b. Detmold D. P. Camp, Bl. 34

Vyr. skltn. Jurgio Šapkaus viršelis
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Druck: J. D. Kuster Nachf,, Bielefeld

Hutarina.5.

Lietuvos Taryba savo poodyje vasario 16 <L> 1918 vieffisa b®l®a
Urt kreiptis: 1 Rusijos. Vokieti Jos ir kitu valstybių vyri ausylo Šiuo 
pareiškiau:

Lietuvos Taryba %»ntnteU lietuviu tautos atstovybė, r sodo o 3 

pripažintaja tautu apeisprmdiso tais® ir lietuvio Viliaus kon^&reacijas. 
ftvUriso rvgsšįo ®žn. 18-Ž3 d. 191? Belais, skelbia atstatęs ti neprlklan* 
MBS desokratiniais pasatais Sutvarkyta Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuj® ir ta valstybę atskirianti nuo visų valstybiniu sy&iiukurio 
yra buv© cu kitomis tautomis-

Srav^e Lietuvos Taryba pareiškia.kad Lietuvos valstybes pana- 
tisą ir 300 oMyklua @u kitoms valstybėmis privalo galutinai nustatyti 
kiša galiaa grsičiau sušauktas steigiamasis soiaae.desokr&tLniu būda 
vlsarjos gyvantojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie lai ..o.,<.Oe<-. 
vyriswbel.pra&o pripažinti nepriklausoma Lietuves valstybę.

Vilniuje.eawio 16 6. 1916 a

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo akte.

J. Tncyš
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