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Tėvynėn sugrįžimo vieškelį.
Jei po pirmo pasaulinio karo Lietuvos atsta

tymui iš Amerikos plauke tautiečių doleriai, tai 
dabar, išaušus Tėvynes laisvės dienoms turė
sim plaukti mes patys, nes būsim neišvengiamai 
reikalingi. Tad broliai ir sesės, galingai šaukim 
visus lietuvius į vienybę. Taisykim ir tieskim 
Tėvynėn sugrįžimo kelią!

RUGSĖJO AŠTUNTOJI L. E.
Rugsėjo aštuntosios - lietuvių tautos šventės 

kilme siekia mūsų garbingą praeitį. Vytautas 
Didysis tą dieną skyrė savo vainikavimmsi. Jau 
buvo jam siunčiamas ir karališkas vainikas, ta
čiau lenkai pastojo kebą ir vainiką pagrobė.

Tačiau tautiečiai savo valstybinį genijų, kad 
ir nevainikuotą įvertino i' mylėjo daugiu negu 
kitų kraštų žraonęes savo karalius. Ta didelė 
pagarba ir meile jam ėjo ir eina per kartų kar
tas ligi mūsų laikų. Minėdami Vytauto Didžiojo 
500 metų mirties sukaktį, 1930 metus pavdinom 
Vytauto Didžiojo metais ir nuo tų metų rugsė
jo aštuntoji tampa mūsų Tautos Švente.

Gal perdažna mūsų padangę apkloja juodi 
debesys. Jie ir vėl aptemdė mūsų mielosios Tė
vynės horizontą ir šį kartą taip stipriai, kad 
dažnoj mūsų tėvi-škes sodyboj jau nebeliko lie
tuvio šeimininko. Trečdalis Tautos per pasku
tinį dešimtmetį turėjo palikti savo gimtinę ir 
išeiti į visas keturias pasaulio šalis. Likusieji tė
viškėje slapstosi jos žaliose giriose.

Dalis mūsų tautiečių, kurie pasiekė užjūrius, 
laimingesni, nes neišgyvena tų fizinių kančių, 
teroro, bado ir šalčio. Nekurie iš jų jau spėjo 
neblogai įsikurti. Tačiau: visi Tėvynės vaikai 
jai pareigose yra atsakomingi. Tiesa kiekvie 
nas sąmoningas lietuvis jos neatsižada. Mūsų 
organizacijos ar net pavieniai asmenys dėjo ir 
deda daug pastangų, kad tėvynė vėl būtų laisva. 
Tačiau su širdgėla tenka pripažinti, kad čia už
jūriuose lietuviams trūksta taip labai šiandien 
reikalingos vienybės. Mes dažnai dėl ideologinių 
pažiūrų ir skirtumų vienas kitą palaikome prie
šu ir tarp savęs pakovojam eikvodami taip rei
kalingas jėgas didž'ansiam siekiui - iškovoti 
tėvyne' laisvės.

Sesės ir broliai, - man atrodo, kad šioje ne- 
sugyvenimo klampynėje, lietuviai skautai turi 
taip garsiai, kad visi išgirstų sušukti, kartu 
su Adomu Jakštu:

Lietuva kurdamas Dievas 
Jos pusiau nedalino, 
Bendros musu girios ir pievos 
Bendra sudarom šeimyna.

Tad, gana tų beprasmių tarpusaviu ginčų. Vi
si kaip vienas turi stot' ir tiesti platų ir tvirtą
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Sktn. C. SenkevičiusSKAUTAS VYTIS IR GYVENAMASIS MOMENTAS
Šiandien lietuviy tauta išgyvena sunkiausius 

savo istorijoj laikus. Ne viena mūsų tautos ne
laime nepareikalavo tiek auky žmonėrms bei 
kultūrinėmis vertybėmis, kiek šis sukrėt’mas 
išblaškęs tautą po Sibiro taigas, po vakary Eu
ropos sanatorijas ir po platy pasaulį, sunaikinęs 
ir naikinąs per ilgus dešimtmečius kurtą tauti
nę kultūrą. 0 vienok šito sukrėtimo akivaizdoje 
tvirtai tikime sulaukti tautos ir valstybes pri
sikėlimo. Tik žinokime- tikėjimas laisvos tė
vynes rytojumi turi būt remiamas tautiniu 
aktyvumu, atseit darbais. Išsiblaškę po sve
timus kraštus, vienaip ar kitaip įsikūrę, dirbda
mi sunky darbą ir mažai turėdami atliekamo lai 
ko, su fiziniu nuovargiu kai kurie gal pajuntam 
ir dvasinį? O tai jau ir būty pati didžioji kliūtis 
atlikti tas pareigas, kurias uždeda tauta ir tė
vynė. O kaip norėčiau, tvirtai tikėti, kad tai ne 
kliūtis sk. vyčiui!

Sk. vytis kandidatas, išėjęs kilniąją skauty- 
bės mokyklą, skautiškai subrendęs, su ryžtingu 
apsisprendimu prie savo budėjimo lauželio ap
mąstė pagrindinius skauty pasaulėžiūros punk
tus ir uždavinius tautai. Ir taręs priesaikos žo- 
žius, jis eina savo pasirinktuoju keliu visą savo 
gyvenimą, atseit jo gyvenimą* tampa vyeiavi- 
mu t. y. tam tikru gyvenimo būdu išeinančiu iš 
pagrindiniy skautybės principy.

Gyvenamasis momentas sunkus. Sk. Vytis 
šiandien turi atlikti daugiau įsipareigoiimy negu 
bet kada. Štai porą iš jy.

Sk. vytis organizatorius. Būty maža, kad 
sk. vyt'S šiandien veikty tik savo būrelio ar 
draugovės ribose. Buv. tremties stovyklose sk. 
vady iniciatyva suburtieji vienetai jau beveik 
ištirpo, ir skautukai pasisklaidė po išeivijos 
kraštus. Kiti, vienokai ar kitokiu būdu atskilę 
nuo lietuvišky stovykly, likosi Vokietijoj. Ir vie
niems, ir kitiems skautavimo keliai žymiai pa
sunkėjo. Daugumoje patys nesugeba naujai 

organizuotis. Tat į talką savo jauniemsiems 
broliukams turi ateiti sk. vyčiai. Džiugu, kad 
kai kur panašiai daroma, tačiau dar yra daug 
vietoviy, kur mūšy jaunieji broliukai, minėdami 
gražias skautavimo dienas, žvalgosi organizato
riaus ir vado. Gal kai kam kyla mintis, kad tai 
skautininky pareiga. Ir šitas galvojimas yra tei
singas, tik bėda, kad turime perdaug pasyviy iš 
pastaryjy tarpo. Gi sk. vytis, visą gyvenimą pa
sižadėjęs skautauti, negali būt pasyvus, atseit 
išeiti į “atsargą” Tuo būdu sk. vyčiy, aktyyviai 
veikiančiy Sąjungoje, turime kur kas daugiau, 
ir jy veikimo periferijos yra platesnės ir gilesnes, 
turint galvoje šias nenormalias gyvenimo sąly
gas. Išsisklaidėme ne kompaktiškai, todėl ir po
žiūris, į veikimą ir vadovavimą turi keistis: 
organizuoja bei vadovauja ne tas kas turi, 
bet kas gali. Šitai suprasdamas, sk. vytis pir
masis organizuoja naujus skauty vienetus, pa
deda atsikurti seniemsiems ir, nesant vady iš 
pačiy skauty tarpo, jiems vadovauja. Tą įsipa
reigojimą vykdydamas, sk. vytis atliks pareigą 
ne tik skautybei, bet ir tautai, kuri yra ir bus 
reikalinga ideališko ir organizuoto jaunimo.

Antra - sk. vytis geras savo tautos repre
zentantas. Kiekvienas lietuvis, patekęs į sve
timą kraštą, yra savojo krašto ambasadorius. 
Jis atstovauja savo tautą, gina jos reikalus ir 
visur gražiai pasirodo. Jei tai yra kievieno lietu
vio pareiga, tat ką gi bekalbėti apie sk. vyčius, 
pasižadėj Jsius tarnauti tėvynei ir tautai. Vie
nok kartais būna taip, kaip neturėty būti. Kai 
kuriuos tautiečius pagriebia visokios negerovės: 
kodavimas, girtavimas, abuojumas kilniems 
dalykams,misriy šeimy kūrimas, perdidelis su
materialėjimas etc. Kartais ir brolį sk. vytį tie 
lengvabūdžiai nusivilioja. Skaudu ir gaila, deja, 
taip pasitaiko. Jei anie užpulti dar vienaip ar 
kitaip teisinasi, tai jau sk. vyčiui čia jokiy kom- 
promisy nėra.
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Reprezentacijos srity sk. vytis pirmiausia turi 
veikti savo gražiu pavyzdžiu neorganizuotą lie
tuvišką jaunimą, kurio, visdėlto, išeivijoj apstu. 
Jis turi rodyti kelius i gėrį, j stiprų nepalaužia
mą idealizmą tam, kas kilnu ii' tautai brangu. 
Šitaip gražiai pasirodydamas jis patarnautų ir 
artimui, .kuris, gal būt, ieškodamas gyvenime 
švyturių ir jų nerasdamas, nepajėgia atsispirti 
gyvenimo audrose.

Gyvenamasis momentas visokeriopu požiūriu 
tautai nedėkingas. Laukiant Nepriklausomos 
Tėvinės atkūrimo ir šviesnes tautai ateities, 
skautiško idealizmo spinduliais nušvieskime ke
lius tiek skautiškam, tiek ir apskritai lietuviš
kam jaunimui.

Kovok, kariauk, nelaisve griauk.
Ženk vis pirmyn, aukštyn, aukštyn.
Šventi darbi, eime draugai.
Reikia skubėt, pradėt krutct.

VYTAUTAS TARVAINIS
NESUGRĮŠ JAUNYSTĖ
Kas, kad įtikėjai mano žodžiams, sese, - 
nesugrįš jaunystė pievom nei šilais.
Tik rasos lašeliai saulėje užgęsę 
rytmečio svajonėm sopulingi žais.
Tąsyk tau kalbėjau: - grįš padangėm žąsys 
ir ties langu vėliak vyšnios sužydės.
Siaus laukais vėjelis, atsisagtęs, basas, 
ir jauniems pripildys mylinčios širdie-;.
Tąsyk tau kalbėjau: - grįš pas mus gegužis 
ir ties vartais uosiai vėjuj sulinguos.
Kaip naktis žvaigždėta rytmetį sudužus 
meilė ilgesingai tau ir man dainuos.
Kas, kad įtikėjai mano žodžiams, sese, 
nesugrįš jaunystė pievom nei šilais. 
Tik tie mūsų žodžiai meilėje užgęsę 
vakaro sapnuos vieniši ateis.
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ATSISVEIKINIMAS
Išeinu, išeinu, 
paskutinis sudie, 
tau, sodyba sena, 
tau, gimtoji šalie!
Ošia uosiai žali, 
ir smūtkelis ramus.
Teka kloniais Venta, 
laimina Dievas namus.
Ar sugrįšiu kada 
tavo pievų takais, 
ar jaunystė žvali 
vėl krūtinėj užkais?
Ach, sudie, išeinu, 
mano sodžių šalie! -
Ir prigęsus nakty, 
Krinta žemėn žvaigždė.
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TBBUMIE TAVO PIRMOJI MUŠTIS APIE 
MTUS, O TIK ANTROJI ARIE SAVE

J. Juozukas

ŽIEDAI IR DYGLIAI
Vaikščiodamas skardžiu ir akmenuotu šlaitu 

prie senų rūmų griuvėsių radau rožių krūmą, vi
sokiais vijokliais aptrauktą, visai prie žemės 
prilenktą. Man renkant vi lną po kito vijoklius, 
rožių dygliai kruvinai subadė rankas, bet už tai, 
kai po keletos savaičių vėl aplankiau “savo” 
rožes jos jau buvo pražydę gražiausiais žiedais.

Juk taip dažnai atsitinka, kad ir mes, kai ta
riamės kovoją su savo priešais, skaudžiai sužei
džiame savo draugus. Kokį didelį skausmą turi 
pakelti žmogus, nes jis artinosi į mus norėdams 
padėti, o mes, palaikę jį priešu, atstumiame ar 
įžeidžiame jį. Tai bus visiškai mums supranta
ma, jei kas nors ir su mumis panašiai pasielgė.

Kas mokėsi vokiečių kalbos iš Stnder’io va
dovėlio, žino, ten buvo eilėraštis tokio turinio:

- Saulei leidžiantis ir vakaro varpams skam
bant, į gimtąjį miestelį grįsta valkata. Prie mies 
to vartų jis sutikęs jaunystės draugus pasveiki
na juos, bet šie jo nepažįsta. Verandoje pamato 
savo buvusią sužiedotinę, bet ir ši nepažįsta sa
vo buvusio draugo, nes jo veidas saulės nudegęs 
ir dulkėmis apklotas ir į jo pasveikinimą atsako 
keistu šypsniu. Tik kai prie bažnyčios jis sutin
ka senutę savo motiną, ji pažįsta sūnų jam ir 
žodžio tarti nespėjus. Motina pažįsta, kad po 
storu dulkių sluogsniu šviečia jos sūnaus akys, 
ir po valkatos skarmalais plaka sūnaus širdis.

Išmokime mes tokio motiniško jautrumo, 
tuomet mokėsime suprati žmogų netik tuomet, 
kai nori mums padėti, bet ir tuomet, kai jis 
mūsų pagalbos yra reikalingos. Žinokime, ne- 
visuomet tiems pagalba labiausiai reikalinga, 
kurie garsiai šaukia prašydami, bet dažnai tiem, 
kurie yra tylūs savo varge ir skausme, ir ne
drįsta žodžiais ko nors prašyti. Jei mokėsime 
nujausti kas dedasi artimo sieloje, tai kartais ir 
vienu žodžiu galėsim daugiau pagelbėti negu 
didelėmis dovanomis. Skausmo, keršto ir ne-

Drąsi iki mirties
Jauna mergaitė, vardu Alice Ayres, buvo pa

samdyta vienoje šeimoje, kaip vaikų auklė. Ji 
turėjo rūpintis trimis mažais vaikučiais, juos 
valgydinti, su jais žaisti ir vakare juos paguldyt 
lovon. Miegodavo ji kartu su jais, vaikų kam
baryje, antrame aukšte.

Vi-ną vakarą, kai ji paguldė vaikučius nak
čiai ir pati užmigo, staiga buvo pažadinta triukš 
mo ir riksmo “gaisras”. Iššokusi iš lovos ji pa
matė, kad kambarin veržiasi liepsna ir dūmai ir 
kad ugnis taip greit plečiasi, kad pabėgt jai su 
vaikais kitos galimybės nėra, kaip tik pro langą. 
Ji pribėgo prie jo ir jį atidarė.

- Šok žemyn ant lovos - šaukė vyrai iš apa
čios, iškėlę virš galvų lovą.

Bet Alice net neprisileido minties, kad ji ga
lėtų gelbėtis pati, kol jai patikėti vaikai dar ne
išgelbėti. Atsargiai ji nešė po vieną vaiką pro 
tirštus dūmus ir prasiveržiančią liepsną ir mėtė 
juos pro langą ant lovos, laikomą stiprių vyriš
kų rankų. Kai vaikai buvo išgelbėti, atėjo lai
kas gelbėtis ir jai pačiai. Bet, gal būt tai buvo 
pavargimas nuo to ką ji buvo padariusi, o gal 
liepsna ir dūmai perdaug buvo apsvaiginę ją, ir 
kai ji, jau paskutiniu momentu, šoko pro lieps
nos beapimantį langą, nepataikė ant lovos, bet 
nukrito ant šaligatvio. Jai lūžo stuburas ir ji 
tuoj mirė.

Drąsioji mergaitė savo nesavanaudišku tauriu 
drąsumu išgelbėjo tris gyvybes. Ji buvo drąsi 
iki mirties. Southwork mieste, Raudonojo Kry
žiaus salėje, yra paveikslas, pieštas anglų dai
lininko Walter Crane, vaizduojąs šios mergaitės 
heroišką žygį.

Iš anglų kalbos verte K. V.

apykantos pilname pasaulyje vienas meilės žo
dis gali sutrintą širdį atgaivinti. Tad mokinki- 
mės taip gyventi, kad džiugintume artimą savo 
žiedais ir niekuomet nežeistume savo dygliais.
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Sktn. Č. SENKEVIČIUS

( SKAUTUI - VYČIUI )

Nurimsta šėlusi per dieną žemė išdidi...
Nubėga saulė - danguje sutirpsta vaškas.
Ir rami
Ateina nemigo naktis -
O tau artėja kryžkele didžioji,
Nors kelią jau senai
Tik šj pasirinkai -
Kity keliu tu neieškojai...
Eini paskatintas drąsos,
Pasiryžimo švento;
Ir paskutinį sykį kryžkelėje sustosi,
Nutaręs artimui gyventi,
Budėjime mąstysi tolimesnį žygį:
Tėvynei kurti ateitį šviesiausią
Ir visa maldoje įprasmint -
Pagarbinti Aukščiausiąjį...
Garbė tau eiti tuo keliu
Su džiaugsmo, laimės vainiku,
Garbė didžiais darbais ieškoti
Tamsoj paklydusios tiesos - -
Per žemę nykią ir miglotą
Dėl idealo tu eini kovoti.
Ir jeigu mirti dėl jo reikėti;
Ar brangy savo kraują lieti -
Tu garbę tą įamžintum drauge
Su savimi skaisčiai žvaigždeliij keliuose.

it ii
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didysis Perkūnas nebuvo 
taip pasenęs, kada Nemunas - ne taip, kaip da
bar - savo vandenis nešė į platyjj Merkį, o Bal
tijos jūra savo mėlynais vandenimis skalavo 
Vilkiškių, Medvėgalio ir Šatrijos kalnus, pačia
me Baltijos viduryje, priešais dabartinę Palan
gą, stovėjo puikūs gintariniai rūmai. Giliai van
denyse jie buvo paslėpti, ir niekas negalėtų jų 
surasti tamstose Baltijos gelmėse. Patsai Per
kūnas juos pastatė savo mylimai dukrelei Jūra
tei, kuriai pavedė Baltijos jūrą valdyti.

O ir puikūs buvo rūmai P Kad viso pasaulio 
karališkus rūmus draugėn sudėtum, neprilygtų 
jie Jūratės rūmams nei didžiu, nei grožiu. Imant 
rių formų bokštai stiebėsi į aukštį; uai kurie taip 
aukštai buvo iškilę, kad siekė vandens paviršių 
ir sudarė pagrindus saloms. Rūmų kiemas bu
vo pilnas įstabiausių gėlių, o gėlynų pačiame 
vidury grakščiai lankstės’ ilgastiebės lelijos. Ne
suskaitomos gintaro menės viena už kitą puoš
nesnės, viena už kitą gražesnes, pynėsi į tokį 
žavingą mezginį, prieš kurį išblykšta ir tolimų
jų kraštų arabeskos ir mūšy sesučių raštai.

Nes ne žmogus tuos rūmus statė, bet patsai 
galingasis Perkūnas.

O kad apšviestų juos, Jūratės sesuo Milda į- 
rengė tokį žibintą, kokio žmogaus išmintis nie
kuomet padaryti neįstengtų. Už daugel tūks
tančių mylių dangaus erdvėse Milda tą žibintą 
pakabino savo mieląja! sesutei, kad šviestų jos 
rūmuosna, kad džiugintų jaunos valdovės širdį. 
Ir praminė žmones didingąjį šviesuolį Mėnuliu. 
Džiaugėsi mėnuliu ir nuilsęs keleivis, nakčia 
svetimame krašte bekeliaudamas, ir jaunas ber
nelis, skaisčiai mergelei žodelį kalbėdamas. 
Džiaugėsi ir gintaro rūmų gyventojai, kai mė
nulio nušviestos menės auksu žėrėjo, o virš rū
mų jūros paviršius sidabru tyvuliavo.

Daugel tarnų ir tarnaičių turėjo galingoji jū
rų valdovė Nesuskaitomi pulkai sidabrinių žu
vų, baltųjų žuvę Irų ir auksaplaukių mergelių - 
undinių O jos garbės sargyboje budėjo Lelijos 
gintariniai® skyda’s šarvuoti vyčiai.

Neleista buvo Perkūno mylėti Jūratei. Šalta, 
kaip jūra buvo jos širdis, bet ir skaidri, kaip jū
ra. Budėjo vyčiai, kad aukščiausiojo Perkūno 
valia botų įvykdyta, kad joks dievas, nei žmo
gus nepakęstų Skaisčiosios Jūratės.

Gražios buvo undinės, bet Jūratė dar gražes
nė, žavios buvo undinės, bet Jūratė dar žaves
nė. Kai naktį, undinių apsupta, išplaukdavo 
dieviškoji Jūratėj Baltijos jūros paviršių, su
bėgdavo žvaigždės pulkais, kad iš arčiau prisi
žiūrėti nežemiškam grožiui; skaidriau mirgėda
vo jos iš džiaugsmo Jūratę išvydusios. Ir nere
tai sujaudinta žvaigždė palikdavo aukštąjį 
dangų ir sidabriniu ruožu krisdavo į Jūratės rū
mus, kad ten žibėtų ir džiugintų savo spindesiu 
jaunąją valdovę.

Dažnai mėgdavo Jūratė išplaukti iš gintaro 
rūmų į vandens paviršių mėnulio šviesoje pa
siausti su undinėm. Ir, plaukiant laivui, ar pa
sivėlinusio žvejo valčiai, mėgo Jūratė, pusiau iš
nirus iš vandens, žaismingai vilioti keleivį. Tai, 
pasivertus švelnia auksaolauke mergele, sald- 
ži- i šypsojosi, tai tamsiomis kasomis apsisukus, 
aistringai akimis viliojo, tai baisia ragana pa
virtus. vązdino vienišą žveją.

O kai supykdavo Jūratė - baisi ji bu-zo! Su
keldavo ji jūros bangas, kurios šniokšdamos pu
todamos įniršusiai daužė laivų šonus ir įsibėgė
jusios veržėsi į krantus, lyg joms erdvės perina- 
ža buvo jūroj. Vargas pasivėlinusiam žvejui, 
, uris nenujautė Jūratės pykčio! Skendo jis aud
ringoje jūroje, ir, tik prieš grimstant į dugną, jis 
išvysdavo Jūratę. Saldžiau jam tada būdavo ir 
mirti.

Graži buvo dieviška Jūratė, tokia graži, kad
5
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joks vyras, kurio širdis nebuvo surambėjusi ir 
nebejautri jokiam grožiui, negalėjo jai atsispirt. 
Pamatęs ją, jos grožio užkerėtas jis šokdavo j 
jūros bangas, ir juo smarkiau jis plaukę Jūratės 
link, juo labiau ji tolinosi nuo jo, - vis besišyp
santi, vis beviliojanti, - kol išsekęs, išsikamavės 
nugrimzdavo į jūros dugną, prie Jūratės romų 
vartų. O jei ir suskubdavo jį sulaikyti draugai 
ir parveždavo jį į krantą, vis vien jam buvo 
lemta žūti. Į jūrą traukė jį vėlei - ar tai mėnu
liui šviečiant, kai jūra klojo sidabro skraistę to
li toli, per visą savo plotį, ar audrai siaučiant 
putojant - plauke ilgesio kankinamas nelaimin
gasis į plačiąją jūrą, kur jį, mirtinai išvargusį, 
undinės ungabendavo į aukšąją Lelijos menę, 
prie Jūratės gintarinio sosto.

Puošni ir didinga sėdėjo Jūratė soste, undi
nių, vyčių ir keisčiausių jūros gyvūnų apsupta. 
Kilniai skambėjo jaunos valdovės baisa, kai ta
rė ji:

- Ko atvykai, žemes sūnau, į mano viešpa
tiją? Ko nori tu?

Ir plaukė karšti žodžiai iš atvykėle krūtines:
-Tavosios meilės trokštu. Tave mylėti ir tik 

tau tarnauti noriu.
Ne išdykaujanti mergelė, bet išdidi, puiki 

valdovė buvo Jūratė, kai tarė šiuos žodžius:
- Priimsiu tavo meilę, kai man įrodysi ištiki

mybę savo. Gyvensi laisvas mano rūmuose me
tus. Po metų lygiai kalbėsiu su tavim, ateivi. 
Savąjam soste lauksiu aš tavęs. Tik atsiminki: 
pats turi ateiti; čia niekas nepakvies tavęs ir 
niekas kelio neparodys. Mane matysi tu kasdie
ną: undinių tarpe būsiu aš. Tad saugokis, kad 
kviesti nereikėtų. Dabar sau eiki - undinės pa
lydės tave.

Ir likdavo keleivis rūmuose svečiu pas jaunąją 
valdovę. Tarnų pulkų, žavių undinių apsuptas 
gyveno jis nežemiškoj prabangoj.

Tiktai Jūratės jis nematė! Kai žvelgę j jį su
pančias undines, jis stengėsi surast, kur; iš jų 
Jūratė. Bet, rodos, ne viena nebuvo panaši, nors 
visos buvo gražios ir į ją panašios. Ir gundė 
undinės žemes sūnų: viena meiliai vilioja savo
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meile, kita jam turtus siūlė neribotus, trečia ža
via daina svaigino, kita garbės viršūnęn kėlė, 
ar užuomaršties svaigiais gėrimais girdė. Taip 
slinko metai. Klajojo po berybius rūmų plotus 
Jūratės svečias, bet surasti valdovės nepajėgė.

Ir nusiminęs gėrė užmaršties gėrimą, kad šir
dį neskaudėtų, kad jaunos krūtinės skausmai 
nekankintų.

Arba, undines skambios dainos beklausyda
mas, suliedavo savus jausmus su jos daina, ir 
rodęs jam, kad tai pati Jūratė dainuoja, kad 
jam savo meilės ilgesį lieja...

Arba jam matės kiekvienoj undinėj Jūratę, ir 
-;avo ilgesį jis jai po kojomis klojo...

Ar nusivijęs ieškodavo džiaugsmo linksmoj 
puotoj, kai jam pulkai tarnų tarnavo ir garbino 
jį, ir liaupsino, kaip valdovą.

Užmiršdavo tada Jūratę. Ir, suėjus metams, 
veltui valdovė savo soste laukę. Nepasirodyda
vo menėj jis. Linksmoj puotoj, ar prieglobsty 
undines užtikdavo jį sprendžiamoji valanda.

Galingas varpo smūgis staiga pasiekdavo jo 
ausį. Ir šioj akymirkoj pranykdavo undinės ir 
viskas kas jį besupo.

Piktai ir išdidžiai tada aidėjo josios žodžiai:
■ O silpnavali tu! Dar prieš metus man meilę 

čia prisiekei. Kur ji? Kitur tava širdis palinko 
Tavęs aš laukiau, - tu neatvykai. Nesuradai į 
mano sostą kelio, kitur savuosius nukreipei 
žingsnius. Prakeiktas būk! Pavirski gintaru ir 
amžinai gulėk negyvu akmeniu manųjų rūmų 
sienose.

Ir tuo pavirsdavo nelaimingasis gintaro ply
ta, kurią įklodavo tarnai į rūmų sieną. Taip 
plėtėsi pamažu Jūratės rūmai.

Bet buvo ir toksai, kurio nesuviliojo undinių 
burtai. Kad ir giliam skausme, kad ir dantis su
kandęs ieškojo j’s visur Jūratės ir nuolat sekę 
kelią į Lelijos menę. Ir grūdinos jo dvasia did
žioj kančioje, kaip grūdinasi plienas karštoj 

ugny. Suėjus lygiai metams, stojo jis Lelijos 
menen, prieš Jūratės sostą.

Tada įteikdavo valdovė jam Lelijos skydą ir
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K am pel is miel osios 
B A L T I J O S

skirdavo asmens sargybon savo. Kasdien maty
davo j>s mylimą valdovę, kasdien ją sveikino 
džiaugsmingai. Taip pamažu didėjo vyčių skai
čius.

Bet uždrausta buv mylėti Jūratei žemes sū
nų. Ir nors šauniu bernelių buvo jos sargyboj, 
bet nei vienam ji neatidavė savo širdies. 0 jie 
budriai Jūratę saugojo karšta širdim, kad jokis 
dievas nei žmogus skaisčios širdies Jūratės ne
pavergtų. Visur lydėjo ją tai žmogumi, tai pa
sivertę paukščiu ar žuvim.

Veltui ją saugojo. Graži, bet ir šalta Jūratė 
buvo. Šalta, ka p šaltas jūros gelmėse vanduo, 
tvirta, kaip josios rūmai gintariniai, kuriuos 
patsai Perkūnas state.

Tiktai matydama, kaip daug žmonių iš mei
lės žūdavo, kaip net jos rūmuose, kur visko bu
vo pilna, jie vien tik meilę -esapnavo - galvojo 
dieviška Jūratė, kas tai per jausmas. Tur būt 
tikrai graži ir didinga ta meilė, kad žemes sūnūs 
taip lengvai dėl jos gyvybę atiduoda? Ir kodėl 
Perkūnas uždraudė mylėti jai? Tiesa, galinga 
ji, visi jai klusnūs, bet aplink taip viskas šalta 
šalta...

Ir budo kažkas pamažu krūtinėje, ir vis daž
niau išplaukdavo Jūrate į atvirą jūrą pamatyti 
žemės sūnų, slaptai stebėti jų meilės kančią. 
Bet ją lydėjo visada undinės ir sargyba, pavir
tus margaspalvėm žuvimis.

Sumanė karta ji viena išplaukti jūron. Ir su
rengė triukšmi gą pokylį, svečius lig soties pri
vaišino, žai-mųmetu slėpynių žaist p.siūlė: tu
rėjo viens dalyvių slėptis, kiti ieškot. Kai pri
ėjo Jūratės eilė, pasivertė maža žuvyte, vikriai 
prasmuko pro vartus ir išplaukė į atvirą jūrą, 
vėl virto skaisč’a Jūrate. Kol ją žaismų dalyviai 
beieškojo rūmuose, jinai svajingai supos bango
se, netoli Palangos krantų.

Pažadino ją iš svajonių irklo dūžiai. Mėnulio 
šviesoje irklavo vienišas Kastytis, žvejas. Ir jis 
akim į dangų įsirėmęs, ir jo krūtinę slėgė ilge
sys. Girdėjo jis, kai p sakė žmones, kad jūroj pa
sirodo graži mergelė, tokia gražų kad niekas jo
sios grožiui atsispirti negali, kad ji vilioja žmo
nės ir pražudo bango.se. Girdėjo ir panoro pa
matyti. Ir štai iš vandenų išgirsta dieviškos Jū
ratės rūstų balsą:

- Kam man trukdai? Čia mano viešpatija!
Nustebo jis, pamatęs gažiausiąją mergelę. Pa

matė, kad jai pykstant, pradėjo kilti bangos, 
siūbuoti jūra. Ji buvo taip graži, baltų putų ap
supta! Suprato jis, ką mato prieš save, atspėjo, 
kad pati Jūratė nemarioji į jį prašneko. Stipriai 
įsirėmė irklais į vandenį, drąsiai pirmyn irkla
vo. Keliais priplaukęs smūgiais, tvėrė už kasų 
Jūratę ir ją savęsp stipriai pritraukė.

Nustebo Jūratė! Kastyčio reidas buvo toks 
gražus, ranka jo taip stipriai ja. laike, galingai
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liemenį apjuosus, kad nesuskubo panaudoti Jū
rate savo burtų. Ir karštos žvejo lūpos paliete 
Jūratę...

Pakilo didžios bangos, sukaukė vėtros, ir 
dingo Kastytis, tvirtai Jūratę apkabinęs, jūros 
gelmėse.

Pamilo d'eviška Jūratė žemės sūnų...

Pamilo Kastytis Jūratę ir palietė ją...'
Ir užsirūstino Perkūnas, kad žemės sūnus pa

lietė dieviškąją Jūratę. Trenkė galingu griaus
mu į gintaro romus ir sudaužė juos. Toli išsi
sklaidė jūros dugne gintaro gabalai ir, tik aud
rai jūroje siaučiant, juos išmeta bangos ant 
kranto. Nuo Perkūno trenksmo visa, kas buvo 
gyva rūmuose, pavirto gintaru: ir žav'os undi
nes ir kilnieji vyčiai. Žuvo Kastytis, kad drįso 
paliesti dieviškąją Jūratę. Ir liko Jūratę be ro
mų svetimuose vandenyse, nes Baltijos jūrą ir 
Lietuvos šalį pavedė Perkūnas Pykuoliui val
dyti.

Ir rauda Jūratė, kad leidosi suviliojama že
mės sūnaus ir blaškosi audringose jūrose, ir ren
ka jūros gelmėse skaidriausiąjį gintarą, kuriuo 
pavirto ištikimi vyčiai, ir meta jį ant marių 
kranto, kad vėl atgytų jie ir virstų žmonėmis. 
Nes rengiasi Jūratė į kovą su nuožmiu Pykuo- 
liu, kad atvaduotų savo tėviškėlę, kad vėl prie 
Lietuvos krantų sau sostą įsirengtų.

Toli nuo tėvynės, svetimam krašte, ties sve
timais krantais atgijo vyčiai. Ir mėtant Jūratei 
naujus skabriausiojo gintaro gabalus, auga vy
čių skaičius. Prisiekė jie, kad ir tolimiausiuose 
kraštuose būtų, vaduoti vargstančią Jūratę, jai 
sugrąžint jos mielą tėviškėlę Baltiją ir išvaduot 
Lietuvos kraštą iš Pykuolo valdžios.

Šią legendą Baltijos tunto Gintaro 
skautų vyčių būrelis priėmė, kaip Gin
taro skautų vyčių būrelio legendą.
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PETRAS J U R G Ė L A

SIMBOLINIAI ĮVYKIAI 
ILGOJE NAKTYJE

Baisus sprogimas 1940 m. supurtė margus Lie
tuvos miestus, miestelius, kaimus žaliuojančius 
miškus ir geltonuojančius rugių - kviečių laukus 
abipus Nemuno dukrelių upyno ir nua’dėjo Bal
tijos ir kitų iūrų vandenimis po visą pasaulį... 
Susprogdinta subyrėjo graži paminklinė Lietu
vos Nepriklausomybės Šventykla su spindinčiu 
aukso Kryžium aukštame bokšte... Griuvėsiai 
užvertė pakalnėje pastatytus Vytauto Didžiojo 
Muziejaus Rūmus ir sugriovė šių Rūmų sparną 
- Karo Muziejų... Kartu užvertė ir pagarsėjusį 
paminklą Nežinomąjam Lietuvos Karžygiui, 
kuris atstovauja šimtus tūkstančių narsiųjų lie
tuvių garbingai žuvusių beginant savąją žemę 
nuo tos dienos, kai pirmoj’ lietuvių gentis apsi
gyveno derlingam ir gražiam Pabaltijy... Spro
gimo jėga tos Šventyklos skeveldras nusviedė 
toli ir išbarstė tolumose...

Savo vadovų ir gynėjų apleista, jau svetimų 
ateivių pagrobta, nuplakta, supančiuota ir trau
kiama į Golgotos kalną, Tėvynė Lietuva su aša
romis akyse atsigręžė į žiūrovų minią ir su meile 
maldaujamai pažvelgė į mylimus vaikus: Lietu
vos Skautą, Skautę, Jūros Skautą ir Skautą Vy
tį. Suklupusi po kryžium Motina Lietuva palai
mino šį ketvergą: “tesaugo ius Aukščiausiojo 
Apvaizda!... Mylėkite Dievą - klausykit Jo įsa
kymų... Būkite geri mano vaikeliai - sąmoningi 
ir tvirtos valios lietuviai.. Kai užaugsit ir su- 
stiprės’t, išgelbėkite ir mane... jei nebus vėlu... 
Budėki t... nors ir svetur!”

Ilgiausią ir vilties kupiną Jos žvilgsnį į jau
niausią sūnelį Skautą Vytį nutraukė budeliai, 
kurie naujais smūgiais prikėlė suklupusią Lietu
vą ir tempė Ją į Go’gotos pakalnę... Bejėgio ket- 
ketverto vardu vyresnysis sūnus ir labiausiai su
sikrimtęs Skautas, dažnai rydamas nesuvaldomą 
jausmą, tartum akmenis, stengėsi paguosti: 
“mes budim ir... budėsim!... Nenusimink, brang-
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gioji Motule!... mes mylim tave, būsim Tau iš
tikimi... Gyvenimo ir Skautystės Mokyklą išėję 
užsieniuose... ir sutelkę broliu ir sesip jėgas su
grįšim ir išgelbėsim Tave iš šio... pavojaus!”...

Jūros Skautas, jūrinio vėjo užgrūdintas ir sau
lės nudegintas, visu plačios savo krūtines pajė
gumu sušuko: “šventoji mūšy Motina! mes bū
sime Tau ištikimi! Mūsų meilės Tau nesumažins 
nei audros, nei tolumos, nei kliūtys, nei gyveni
mo pagundos!... Už Palangos bangos rangos ir 
rangysis iki tol, kuomet savo laivais sugrįšiu su 
broliais - kovotojais Tave išvaduoti! Kovingi 
mano laivai skels tas bangas ir sugrąžins mielai 
Baltijai rimtį ir spindintį lygumą. Jūras per
plaukus, aš pirmas iš laivo nušoksiu ir, naikin
damas pavojaus kliūtis, prasiskinsiu kelią pas 
Tave Brangioji!”

Graudžiai verkdama ir laužydama savo ran
kas iš širdgėlos, Skautė ieškojo žodžiu savo jaus
mams nusakyti: “Mamyte!... Mieliausioji Ma
myte!... Leisk man... už Tave kentėti... Mūsų 
Vienintelė!... Už ką Tave... taip.. ?” Skautės 
broliai apkabino savo sesę, kad neapalpty arba 
nenubėgtu pas Motiną po kryžium...

Jauniausias, bet savo ūgiu peraugęs brolius ir 
sesę, Skautas Vytis garsiai ir ryžtingai sušuko, 
kad stumdoma ir nutolstanti Motina girdėtu: 
“raminkis mano Meile, ir pakentėk!... Aš Ta
vęs tikrai neužmiršiu, neišsižadėsiu ir neapleisiu! 
Jei kartais vyriausias brolis žus tėviškės miškuo
se, o gal svetur įsikurs, pralobs, užmirš Tave ir 
pasens..., mano sesė ir aš kas sau sukursim šei
mas, išauginsim Tau ištikimu doru sūnų ir duk
rų, išmokysim juos darbo ir kovos būdu- Brolio 
Jūros Skauto laivais parplauksimi Tavo nekal
tybę, kančia ir krauju aš prisiekiu Visagalio aki
vaizdoje: svetur užsigrūdinęs ir su vyrėjęs, aš su
grįšiu su ištisais skautu vyčiu pulkais! Mes nar
siai kovosim, prasiskinsim kelią ir išvaduosim 
Tave Motule! Tikėk, Brangioji! Ne be reikalo 
mane pakrikštinai garbingojo mano protėvio 
teisingojo kovotojo ir narsaus karžygio Vyčio 
vardu! Mes niekur nenurimsim be Tavęs! Gy
venimas betkur nebus mielas toli nuo Tavęs. Aš 
sukelsiu savo brolius ir savo seses bendram 

darbui: mes pajundinsim senesniojo brolio 
Išeivio žemę ir, pabudinę gausias jo šeimos gen
tis, sukelsim visus Tavo kraujo gimines broliš
kai talkai ir atkakliausiai kovai! Praeityje daug 
kentėjusi, ir dabar tvirtai ryžkis pakentėti - 
mes. Tavo vaikai, dar išgelbėsim Tave! Aš šven
tai prisiekiu Tau ištikimybę, lietuvybę, brolybę, 
vienybę ir Tavo išvadavimo kovą!”

Ašarų nužvilgintose Vyčio akyse spindėjo 
kovingo ryžto ugnelė.

Budeliu vadovas įnirtęs kumščio smūgiu ap
svaigino suklupusią Lietuvą, kurią kryžius pri
slėgė plokščiom... Tą skautiškąją priesaiką su
prato keli palydos kareiviai ir daug vyru bei 
moterų susijaudinusioje minioje. Vieni iš ju (to 
krašto vaiku) nubalo, kiti paraudo... Pirmose 
eilėse buvo viena apysenę moteris, kurios ranko
vėje dar buvo žymu nublukęs Rūtos ženklas. 
Ši dar energinga moteris laikė rankose rašomą
ją knygą ir pieštuką, ir pradėjo rašyti nebaig
tus žodžius: “nukryžiuoti ją!” Nesenai buvusi 
Lietuvos dukrelių auklė po Rūtos ženklu, 
ji staiga pabalo ir nepajėgė toliau rašyti. Par
blokštos Tėvynės veidas ir užmerktos akys bu
vo atsuktos kaip tik į ją...

Aplink kryžių sustoję budeliu patarnautojai 
padėjo ant savo gimtosios žemės didelę, raudo
na žvaigžde pažymėtą, dėžę su ilgomis vinimis ’ 
ir susigėdinę šnairavo vienas į kitą. Jie lietuviš
kai mokėjo, tad suprato Skautu priesaiką ir aiš
kiai girdėjo Tėvynės šauksmus, laiminant nusi
šalinantį ketvertą , kuris nebegalėjo ilgiau žiū
rėti į Motinos kančias. Tas ketvertas turėjo kiek 
skirtingus, bet giminingus vienos šeimos ženk
lus: iš ju du vaizdavo Leliją, įskiepytą vyčio 
kryžiuku, trečias rodė kovon su iškeltu kalavi
ju skriejantį Vytį ant Lelijos lapeliu, pritvirtin
tu prie Inkaro; ketvirtas, tu trijų broliu sesers, 
ženklas vaizdavo neryžky kryželį iš Rūtos lape
liu, LaiP Pat įskiepytu gyvybiniu Vyčio kry
žiaus skiepu.

Staiga minioje kilo sąmyšis. Būrys vyru su 
kariniais ir darbiniais drabužiais, pagal kažko
kio barzdoto vyriškio ženklą, išplėšė ginklus iš 
svetimtaučiu kariu ir begte pasileido į mišką.

9

11



Paskui juos nubėgo ir Lietuvos Skautas.
Iš miško pasigirdo ryžtingi įsakymai - kornan 

dos: “kunigaikščio Margio kuopa! Akylai žiū
rėk į minią ir pažink priešą ir išdavikus... Tai
kyk labai tiksliai... Ugnis!” Pasigirdo šūviai 
Kryžiuotųjų daliny keletas karių sudribo o kili 
su nustebimu arba su baime veiduose pradėjo 
leisti šūvius į mišką ir į mimą, kurioje krito vy
rai, moterys ir vaikai su peršautomis krūtinėmis.

Gyvi išlikę budeliai su likusiais savo bendrais 
patarnautojais pavakarį surykiavo minią ir ėmė 
rūsčiai žiūrėti į kiekvieno akis ir veidą, ieško
dami įtariamo nudžiugimo dėl įvykio, sustab- 
džiusio Lietuvos nukryžiavimą, arba abejingu
mo žymių. Anie su nudžiugimu ir viltimi akyse 
liko suvaryti į gyvulinius vagonus išvežimui toli 
nuo savo žemės - maitintojos. Likusieji kiti su 
apsauga nuvaryti į apgriautas dirbtuves arba į 
duobėtus laukus žemei įdirbti, nors labai trūko 
ūkio pabūklų, sėklinių grūdų ir trąšu - derliui 
pagreitini ir padidinti. Iš lietuvius daug šimt
mečiu maitinusios žemės reikalauta pasotinti 
milijonus svetimųjų ir žiauriųjų žmonių. Lietu
vių prakaito ir kraujo nuolat laistoma Nemuno 
upyno žemė - maitintoja visada buvo dosni 
darščiai krikščioniškajai lietuvių tautai. Tačiau 
dabar ši žemė - maitintoja rūsčiai sukietėjo ir 
nemėgo netinkamos trąšos - gailių ir beviltiškų 
lietuviškųjų ašarų liūties...

Šūviai, riksmai, aimanos, dejavimai, verks
mai ir dviejų skirtingų kalbų ginčai buvo gir
dėti visą vakarą. Atslinko ilgoji tamsi ir klaiki 
Naktis. Mėnulio vietoje iššoko keisto raudonu
mo saulė, kuri visai nešildė, negaivino, nešvietė 
ir nematomais savo spinduliais kėlė visoms žmo
gystoms keistą šiurpą... Tamsos tylą drumstė 
šūviai. Kažkur tratėjo kulkosvaidžiai... Tolu
moje, tartum griaustiniai,^griaudė atskiri spro
gimų garsai, kurie vienas žmogystas baimino, o 
kitas savotiškai džiugino...

Iš miško sklido šūkis: Tegyvuoja Nepriklau
somoji Lietuva! To šūkio aidai, atsimušdami į 
kitus miškus, miškelius ir šimtus senųjų pilia
kalnių, kartojosi ir aidų sūkuriu sukosi tamsiam 
Pabaltijy, derindamiesi su anų sprogimų griaus-
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mals... Tie Nakties tylą drumsčiantieji garsai iš 
Lietuvos sklido pajūriu į šiaurę ir į pietus Kar
patų kalnais net Kaukazo kalnyno link, neleis
dami milijonams nukamuotų vergų pasilsėti ne
ramiu miegu... Kaip pirokselino sprogimo garsas 
susprogdina kitus tolesnius šio sprogmens užtai
sus, taip sprogimai lietuvių žemėje atsakymui 
susilaukė atitinkamų atgarsių žiemiuose ir pie
tuose... Tų visų sprogimų garsai leido stiprius 
aidų šūvius Baltijos jūros paviršium į Skandi- 
vijos kalnyną, kur supurtindavo radijo stotis ir 
spaustuves tiems aidams atkartoti po visą že
mės rutulį...

Netrukus ir kituose miškuose prasiveržė ai
dai šūkio “Tegyvuoja Nepriklausomoji Lietu
va!” Po kurio laiko tai vienam, tai kitam miš
ke pasigirdo duslesnė komanda: “Laisvės kovo
tojai! už žuvusius kunigaikščio Margio ainius 
maldai kepures - nusimk!” Niūrios Nakties tylą 
laimino lietuviškoji malda “Marija, Marija...”

Dažnų sprogimų dundesio išbudintas Gedi
mino Vilkas išlindo iš savo urvo po senos pilies 
griuvėsiais ties Vilnelės žiotimis žaismingai te
kančioje Neryje, nepatikliai apsižvalgė aplink 
save nuo piliakalnio viršūnės ir neramus, pasi
rengęs išsižioti staugimui, pažvelgė į neregėto 
tamsumo dangų. Nematydamas pranašingojo 
šviesaus mėnulio aukštybėje, jis susilaikė nuo 
pasveikinimo staugimu. Pastebėjęs rytuose klai
kią ir nešviečiančią raudonąją saulę, tą šiurpu 
kratantį malonaus mėnulio pakaitą, jis net krūp
telėjo, kyštelėjo visus aštrius savo dantis ir, su 
baime žvangindamas geležiniais savo šarvais, 
paskubom nudūlino į savo urvą... Ten jis lauks 
naujojo lietuvių tautos vado Gediminaičio atsi
gulant pailsėti po ilgos medžiokles...

Kada nors Gedimino Vilkas sustaugs viso 
pasaulio lietuviams stipriau, negu staugė vienam 
didžiajam Lietuvos kunigaikščiui prieš šešetą 
šimtų metų. To garso aidas pasklis tokiu grei
čiu, kaip radijo ar tel vizijos bangos šiandie skro- 
žia erdvę. Tai bus ženklas griauti geležinei sie
nai Lietuvos vakaruose ir lietuvių žemei va
duoti narsaus Vyčio veiksmais - kovos gink
lais ir kariavimo pabūklais! Tai bus ženklas -
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šauksmas statyti didesnei tvirtovei, nekaip Ge
dimino pilis! Tai bus ženklas pradėti didžiau
siam istoriniam įvykiui lemiamos krikščioniško
sios civilizacijos ir barbarizmo grumtynėms! Tai 
bus ženklas vykdyti švenčiausiam reikalui: rau
donajai jūrai nublokšti iš Europos ir pavergto
sioms tautoms bei išblaškytiems jų žmonėms iš
vaduoti - išgelbėti iš didžiausio žmonijos isto
rijoj tvano! Naujame pasaulyje gaminami tokie 
sprogmenys, kurie pajėgia ištaškyti bei garais 
paversti betkokią jūrą ir žemyną per kelias se
kundes į smulkiausias dulkeles...

Tokį ženklą teduos Gedimino Vilkas įsiklau
sęs į kng. Margio kuopų kovas. Kitos paverg
tos tautos už geležinės sienos neturi tokio sim
bolinio budovo ir garsaus šauklio, kaip tik did
vyrių žemės tauta.

Plačiam pasauly pabirusi lietuvių tautos ket
virtis pradeda atydžiai klausytis Nakties tyloje, 
kurią drumsčia karžygių Mindaugo Algirdo, 
Gedimino, Kęstučio, Vytauto, Margio, Šarūno 
ir Tauro ainių vadovaujamos Laisvės kovotojų 
kuopos ir būriai. Įsiklausydami į tą sudrumstą
ją tylą lietuviai laisvėje neramiai stengiasi nu
girsti simbolinį Gedimino Vilko staugimą, kurį 
pagarsintų naujoviškoji žinių krivūlė bei stip
resnis ragas - radijas. Tragedijos naujadaras 
VLIK - as dieną ir naktį budi prie įsiklausomo
jo aparato, pasirengęs nugirstiną Gedimino Vil
ko staugimą perduoti pasauliui.

Įvairiuose žemynuose yra daug susikaupusių 
ankstyvesniųjų lietuvių, kurie tuo tarpu giliai 
mąsto, bet gali pareikšti ir nuostabią 
akciją kovoje bei kariavime. Šiandie jie stengia 
si atspėti Lietuvos Nakty Laiko sunarpliotą po
litinę mįslę: ar Lietuvos Laisvės Kovotojas - 
Partizanas taps antruoju Margiu, susinaiki
nusiu, kad tiktai priešas nenukankintų arba 
nors nepaverstų neilgai alsuojančiu vergu, ar 
antruoju Vytautu, grįžtančiu iš tremties (bei 
nelaisvės pas kryžiuočius) ir su kitų talka išva
duosiančiu savo tėvų kraštą?

Su tokia mįsle - dilema (apie “pasaulio tei
singumą” galvoti pavargusioje) realisto galvoje, 
kuriai lietuviškoji širdis bando kuždėti savo ro

mantišką atsakymą, jau tūkstančiai lietuvių 
įvairiuose svetiniuose kraštuose nerimsta ir lau ■ 
kia... Laukia kada antrasis Gediminas (lietuvių 
tautos kovotojų vadas) ateis iš nežinios ir, kaip 
išmintmgas politinis vadas, susikaupęs įsit’kins, 
jog suerzintas ir kantrybės netekęs Gedimino 
Vilkas jau išeina iš savo urvo duoti daugiareikš
miu! ženklui: 1) visai lietuvių tautai pabudinti 
iš miego ir surykiuoti kovos žygm; 2) visam Ge
dimino Kalno kraštui nuvalyti nuo raudonme
džių, kerplių, erškėčių krūmų, smaugiančiųjų 
vijoklių, klastingų žalčių, pavojingų gyvačių, 
griosdiškų smauglių, liepsnomis spiaudančiųjų 
didelių šliužų ir nusausinti didžiajam raistui, 
kuriuo derlingieji Lietuvos laukai ir gražūs miš
kai pavirto per ilgąją Naktį ir pasidarė rusvi be 
Nepriklausomybės saulės; 3) ir toje sukultū
rintoje žemėje pastatyti tvirtesnę Lietuvos Ga
lios Pilį, nekaip Gediminas pastatė prieš šeš’s 
šimtus metų, ir šviesesnius ir erdvesnius Lietu 
vos Nepriklausomybės Rūmus, negu savanorių 
žemės sūnūs buvo pastatę 1918 - 1939 metais !

Trečioji Lietuvos Valstybes Statyba bus pat
varesnė dėl rimto įsižiūrėjimo į praeities paty
rimus, dėl dvasinio statytojų atsigaivinimo Lie
tuvos istorijos šaltiniais, dėl kūrybinio lietuviš
kojo genijaus pažangos (nuo 1900 m.) ir dėl vie
ningo ryžto, kurį ugdo tragedija nuo 1940 met. 
Per tiek daug laiko negalėdami ilgąją Naktį ra
miai rmegoti dėl visokiausių praeities bei atei
ties sapnų ir dabarties šmėklų ir nesulaukdami 
Nepriklausomybės Saulės pakilimo, lietuviai 
visuotinėje savo paklydimų atgailoje bus pasi
ryžę nebekartoti klaidų, pasitaisyti ir įsisąmo
ninti dešimt Dievo įsakymų su Kristaus pamo
kyta artimo meile. Jie bus jsiugdę savy izraelit- 
išką vienybę ir krikščioniškąją brolybę. Ir jau 
bus išmokę Laisvę branginti taip, kad savo plie
no ginklų siena nebęįsiless jokio svetimo tvano, 
betkokios verguvės ir savo vaikams ir ainiams 
nebeleis patirti kitos klaikios Nakties, partizanų 
epochos ir tremties! Perdaug giliai išgyvenę 
antrojo Čingischano terorą ir tūkstančius šv. 
Baltramiejaus nakčių, atjausdami lietuvaičių 
kančias linksmose sadistų orgijose, prisiraudoję
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del lietuviškųjų kryžių išniekinimo ir bažnyčių sugriovimo, perėję per inkvizicijos rūsius, išbandyti kary liepsnomis ir socialistinio rojaus žalčio pagundomis, išlikę gyvi po masines barbary dvikovės ir dar nežuvę dėl maskolių siautėjimo, - lietuviai bus jau visko matę, patyrę, užgrūdinti ir sutelkti vienon savo šeimynon. Viena ši lietuvių tautos karta išgyveno tiek, kiek daugybe kitos tautos karty tegalėjo išgyventi per 1000 metų! Toks išgyvenimas suteikia visokeriopą tūkstančio metų istorijos pamoką!Taip, visi lietuviai jau giliai suprato Laisvės sąvoką. Mūšy tautiečiai, kurie gyvena laisvojo užsienio patogumuose, dar tik linki Lietuvai Nepriklausomybes. Sibiro gilumose kūniškai nukamuotieji ir dvasinio dusulio smaugiamieji lietuviai savo raudose gailisi prarastųjų laisvės patogumų mielojoje Tėvynėje. Šie kankiniai visu likusiu savo sielos pajėgumu ir tiesiausiais nuoširdžiausios maldos spinduliais stengiasi padegti Didžiojo Stebuklo degtą, kad Dangaus jėga trenktų j Eurazijos verguvės karsto akmeniui suskaldyti - visų palaidotųjų tautų atsikėlimui. Pabėgti iš savojo krašto nepajėgiantieji lietuviai suka jungo ratą karščiausioje skaistykloje, kurios geležinėje sienoje tėra tik dvejos durys: vienos siauruoju skerdyklų koridorium veda j gyvulinius vagonus (vežti jungo darbams Sib’ro dykumose), o antros atsidaro tik į inkvizicijos rūsius... Kapinėmis paversta net erdve Tėvynės padangėje, kur ant išlikusių Lietuvos Respublikos elektros ir telefono stulpų iškabinėtieji kankinių lavonai siūbuoja prasmingiau ir byloja garsiau, negu kudirkiniai Laisvės varpai...Tik nepavergiami ir nenugalimi Lietuvos sūnūs supartizanintuose miškuose nesiduoda sve- timiemsiems vergauti arba likti išvežti. Jie tebe- leidžia mirties šūvius į priešą, šūkius su vilties paguoda skaistykloje kenčiantiems ir dažnai žvalgosi į Vakarus, laukdami talkos iš nejaukion laisvėn nusišalinusių lietuvių tautos atsargos jėgų. Žūstantieji šie kovotojai savo ir priešo krauju suteptomis rankomis glamonė

ja brangiausiąjį pagrindą, kuriuo visą savo gyvenimą rėmės ir vaikščiojo. Ir, jau paskutinį kar tą prasižioję, jie siekia burnon pasiimti žiupsnį mylimiausiojo turto - savosios žemelės maitintojos nusinešti amžinybėn. Taip, kaip jų protėviai mylimiausiąjį turtą nusinešdavo į dausas vaidilų ir vaidilučių laikais...Taip lietuviai myli ir brangina savąją žemę, mieliausiąjį tėvų kraštą ir maloniausiąją Laisvę - tik dar ne visi vienodai...Išeivis Lietuvis Pasaulio ir Laiko erdvėje laukia lemiamųjų įvykių ir pranašingojo ženklo - garso iš neramiai miegančiojo Gedimino Vilko...
Kam yra žinoma, kad...© Žmogui nustojus kvėpuoti smegenys veikia iki 15 min., širdis iki 20 min. ir akys iki 30 minučių.@ Panaudojant vandenynuose ištirpusią druską būtų galima padengti visą žemės rutulį 112 pėdų storumo sluogsniu.© Kad būtų minkščiau galvai, romėnai pirmieji sugalvojo pagalves prikimšti paukščių plunksnų.@ Plieno vilnos (drožlės) dega greičiau už avies vilnas.© Dantų gydytojai buvo žinomi jau 500 mt. prieš Kristų.@ Laike pereito karo du kariai amerikiečiai neteko abiejų kojų ir abiejų rankų. Dabar jie abu gyvena normalų gyvenimą sugebėdami valdyti mašiną, medžioti ir žuvauti.@ Ispane M. J. Guzman tik užgimusi kalbė jo, turėdama 10 metų įstojo akademijon, o 17 metų tapo filozofijos ir literatūros daktare.© 1939 m. gruodžio men. 27 d. Turkijoje, per kelis žemės drebėjimus žuvo arba buvo sužeista 100.000 žmonių.® Anglų rašytojas ir vyriausybes narys B. Disraeli (1804 - 1881) per ištisus 33 metus buvo savo žmonos apkerpamas.12
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LIETUVIŲ SKAUTŲ - ČIŲ STOVYKLA 
D. BRITANIJOJE

Nežiūrint didelių sunkumų, lietuv. skautų-cių 
stovykla D. Britanijoje vistik įvyko. Stovyk
lauta nuo 8d. iki 15 d. liepos Darley Moor, bu
vusioje praeito-kam amerikiečių karių stovyk
loje. Suvažiavo tikru entuziastų būrys (31), iš
sižadėję apmokamų atostogų ir nepabūgę toli
mo kelio, ir tuoj griebėsi darbo. Darbščių se
sių ir brolių dėka, per pirmas dvi dienas, sto
vykla įgavo visai kitokį vaizdą. Nusviro nuo 
dalgio žolė, išdygo palapinės, kryžius, vartai, 
skautiškas stalas, įvairūs pagražinimai ir mūsų 
trispalvė linksmai plakėsi vėliavos stiebe. Va
karais skambėjo dainos ir juokas, prie liepsno
jančio laužo, sutraukdarnos būrius žiūrovų iš 
apylinkės. Dienos greit slinko iškilose, pašneke
siuose ir skautiškuose žaidimuose.

Liepos 13 d. į stovyklą atvyko Tarptautinio 
Skautų Biuro atstovas J. M. Andrew, lydimas 
Derby’s Distrikt Commissioner G. W. Hutchin
son ir keletos svečių. Jie buvo sutikti visu lietu
višku skautišku nuoširdumu, Svečiai išbuvo 
stovykloje apie 5 valandas, ją apžiūrėjo, kalbė
josi su vadais ir pavieniais skautais - temis ir 
dalyvavo lauže. Pradėjus lyti visi susirinko į 
didesnę palapinę, kur iki vėlyvos nakties skara
bėjo lietuviškos ir svečių pamokytos angliškos 
dainos. J. M. Andrew prieš išvažiuodamas savo 
kalboje pasakė, kad jis nepaprastai sužavėtas 
mūsų skautišku nuoširdumu, tvarka ir visu tuo 
ką jis čia pamatė. Jis prašė jam prisiųsti nuo
traukų iš stovyklos, kurias jis norįs su savo ra
šiniu apie mus pasiųsti į “Scaut”. Be to, jis pa
žadėjo visokeriopą pagalbą, kitais metais ruo
šiant mūsų stovyklą.

- Aš prižadu, pasakę jis, kitais metais jūsų 
stovyklon, atvažiuoti su savo palapine ir jei ne 
porą tai bent vieną dieną praleisti su jumis.

Kalbėdamas apie ateinančiais metais įvyks
tančią Austrijoj jamboree, jis pasiūlė sudaryti 
lietu zių skautų skiltį vadovaujamą skautininko 
kuriai jis išrūpins leidimą ir pašalpą net pini
gais, jamhoręje dalyvauti.

Sekančią dieną įvyko atsisveikinimo laužas į 
kurį gausiai suvažiavo lietuviška visomenę.Tarp 
svečių matėsi gana daug ir anglų. Laužas tru
kęs apie porą valandų praėjo su d’deliu pasise
kimu.

Išvažiavimo diena. Palapinės nuimtos, skau
tiškas stalas ir kiti pagražinimai užlyginti. Ne
bėra jau vartų nei kryžiaus, tik tautinė vėliava 
dar plakasi vėliavos stiebe. Broliai ir sesės ty
liai renkasi apie vėliavą, susikabina rankomis ir 
valandėlei susikaupia, tarytum šventai priesai
kai būt' ištikimiems savo trispalvei. Suskamba 
Marija, Marija, - Tautos Himnas ir vėliava pa
mažu nuslenka žemyn. Širdyse liūdna, kažkaip 
graudu, bet visų akyse spindi ryžtas, nesulaiko
mai eiti lietuviškuoju skautiškuoju keliu.

Didelė padėka tenka D. Britanijos lietuvių 
skautų Dvasios Vadovui kun. Steponaičiui pa
rėmusiam stovyklą ne tik pinigais, bet ir per 
visas keturias io išbūtas stovykloje dienas gera 
nuotaika.

Didelė padėka taip pat tenka ir L. S. S. Did. 
Britanijoj vadui ir Brolijos Vadeivai s. Spaliui, 
kuris savo patarimais daug prisidėjo prie sto
vyklos sutvarkymo.

Stovyklos organizatorius ir vadovas ps. K. 
Vaitkevičius. Sesems vadovavo v. skl. Rudytė.

K.

LIETUV. SKAUTAI II B.S.A. JAMBOREJĘ
Važiuojam į Jamb ree
Važiuojam - nevažiuojam? Važiuojam!
Po ilgo delsimo, pagaliau B.S.A. vadovybė 

pakvietė lietuvius skautus vienos skilties sudė
tyje į II National Jamboree in Valley Forge. 
Nors sąlygos ir gana sunkokos - kiekvienas da
lyvis turi sumokėti po $ 40, atsivesti savo svei
katos pažymėjimą ir stovyklinį inventorių, ta
čiau skautiška dvasia viską nugali, s. M. Jurk- 
šas suranda kandidatus ir visą devyniuke pasi-
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puošusi nugalėtojų šypsenomis įžygiuoja į Va
lley Forge. Gražios kalvos, miškeb'ai, istoriniai 
paminklai, stovyklos įrengimai traukia dėmesį. 
Kiek akys užmato, tarytum didžiulis voratink
lis, nusidriekę palapinių eiles su talpia aikšte 
vidury ir didžiule skautų ženklo formos tribūna.

Įsirengiame
- Na, broliukai, nėra ko čia gaišti! Pirmyn į 

darbą. Pasipuoškime savo rankų darbo papuo
šimais...

Sukrunta, sujuda kirviai, kastuvai, tačiau 
- prabėga diena, įpusęja ir antra, o darbo neper- 

daugiausia atlikta. Pagaliau atsiranda taip lau
kiami kandidatai į šalę Jamboree organizuojamą 
mūsų stovyklą, vadovaujamą sk. v. v. skl. R. 
Mišausko. Darbas pagyvėja: atsiranda orna
mentai aplink vėliavos stiebą, stovyklos vartai 
ir kryžius su aukuru bei užrašu “In memory of 
Lituania Scauts killed by Communists.” Iš at
sivestųjų eksponatų sudaroma maža parodėlė.

Iškyla nauja problema - paskutiniu momentu 
uždraudžiama stovykla sale Jamboree. Tačiau 
lietuvis skautas nenusimena. Užmesgamas ryšys 
su vienu privataus miško savininku ir br. Mi- 
šauskas pasiėmęs atsakomybę perkelia visą vie
nuolikę į nuošaliau esančią vietovę. Taip gims
ta “Partizanų” skiltis Auštant rytui visi susi
buria į mūsų rajono Jamboree, o vakare vėl iš
siskiria.

Stovyklaujame
Pagaliau atidarymas. Žygiuojam su savo vė

liava pro tūkstantines minias, nespėdami į vi
sas puses atsakinėti “Lithuanian”, į didžiąją 
aikštę. Kalba prez. Trumanas, skautų vadovai, 
svečiai... Žiūrim į skautų įscenizuotą Valley 
Forge istoriją. Visa laime, kad į visus viešus pa
rengimus galime eiti drauge - visa dvidešimts, 
nes didesnis būrelis gerian krinta į akis.

Palengva slenka stovyklos dienos: vakarais 
bendri subūrimai ar laužai, kuriuose lietuviai 
visuomet puikiai pasirodo, patraukdami net to
kių žmonių, kaip Tarpt. Biuro Direktoriaus 
Vilson dėmesį; dienomis - įsirengimo darbai, 
pozavimas fotografams ir mėgėjams, paaiškini 

mai apie Lietuvą ir komunistų jai daromas 
skriaudas. Kartais ramybę sudrumsčia ginčai 
su stovyklos vadovybo dėl mūsų vėliavos, nes 
buvo ir nenorinčių jos mums pripažinti, bet tai 
buvo tik maži debesėliai, nes mūsų pozicijos 
kas kartą stiprėjo - tapome populiarūs toje mi
nioje. Mūsų jėgas dar labiau sustidrino atvykęs 
vyriausiasis skautininkas Vyt. Čepas.

Atsilankydavo į svečius ir philipinai, anglai, 
kanadiečiai, olandai, meksikiečiai... s. Jurkšas 
vos spėjo dalinti brošiūras ir ženklelius.

Mūsų skautai vyčiai vieną naktį, dalyvaujant 
vyriausiam skautininkui V. Čepui, priėmė į sa
vo eiles, užrišdami fioletinį šlipsą, brolį R. 
Vildžių...

Uždarymas
Įvyko toje pačioje “arrenoje” su vėliavų pa

radu, kalbomis ir pasirodymais. Lietuviai daly
vavo drauge su kitais Europos skautais. Pasku
tine naktis ir išaušus penktadienio rytui visais 
keliais ėmė skirstytis ta didžiule šeima.

“Partizanų” skiltis stovyklą baigia uždarymo 
laužu. Pakviečiame vietos savininką, amerikie- 
čių skautų draugovę ir (svarbiausia) amerikie
tes seses skautes iš Philadelphijos. Laužas 
praeina jaukioje šeimyniškoje nuotaikoje. Sve
čiai žav;si mūsų programa, dainomis, jaunesnie
ji - laužu, gamta, vyresnieji - sesėmis... Vietos 
savininkas savo kalboje pasakė, kad jis džiau
gias' mus priėmęs ir yra įsitikinęs, kad su tokia 
tyra skautiška dvasia ir nepalaužiama valia 
mes tikrai grįšime į savo laisvą Tėvynę.

Palengva išblęso paskutinės laužo kibirkštė
lės, visi išsiskirstė kas sau, bet kiekvienas savo 
š'rdy jautėme, kad ant tėviškes aukuro uždėjo- 
me, pagal savo išgales, didžiausią vainiką... Dar 
ir dabar mūsų širdy tebeskamba dainos žodžiai:

“Dievui, tau Tėvyne ir Žmonijai, 
Skiriam visą meilę mū širdžių...”

Senis Lapinas
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HMM $><&<$>&$■<$■

14

16



Kanados rajono skautai vadai 
savo suvažiavime

Kanados Rajono Vado kviesti rugsėjo 2 ir 
3 - čią dieną buvo suskridę Torontan gražus bū
relis s’rnutę - čię vadę. Atvyko, nepabijojo to
limo kelio, veik iš visęliiutvię koloniję, kur tik 
yra bent skiltis lietuviy skautę. Po keliy mėty 
nesimatę, vėl, kaip tremties Vokietijoje, (o “la
gerius” prim’nė ir susirinkimo salė - bažnyčios 
požemis) susitikime pažįstamus ve’dus naujoje 
užuovėjoje.

- Bus Vyriausiasis Skautininkas? Nebus? Bus! 
- spėlioja susirinkusieji, bet laikrodis kliudo de
vintą, o Jo vis nėra, ir suvažiavimas pradeda
mas. Skaitoma sveikinimai, pranešimai. Tik, 
štai, į salę įžengia Vyriausiasis Skautininkas, su 
ta pačia mums gera’ pažįstama šypsena, nors 
veidas truputį ir pasikeitęs. Mat Amerika...

Visuose pakyla entuziasmas, pagyvėjimas: 
dar ne visi didieji mus užmiršo.

Iš pranešimų aiškėja, kad prieš porą mėty 
entuziastę perkeltasis lietuviškosios skautijos 
daigelis prigijo, išbujojo į tuntus, draugoves...

Po piety pertraukos posėdis tęsiamas toliau. 
Leidžiama išsikalbėti visiems, nusiskęsti savo 
bėdomis, kuri y turima nemaža. Tai ne tėvučiy 
šalyje! Vienur liepia nusivilkti lietuviškas mum 
taip mielas skautiškas uniformas, kitur neleidžia 
vartoti mūšy trispalvės arba dar kitur reikalau
ja prie įžodžio pridėti kažkokius mums sveti
mus žodžius. Tačiau, nežiūrint visy sunkumy, 
panaudojus tinkamą diplomatiją, o ypač savo 
pavyzdingu elgesiu ir nenugalima valia pavei- 
veikiame taip, kad še'minikai mus įvertina ir 
leidžia, vienur daugiau, kitur mažiau, sava
rankiškai veikti.

Kiek ilgiau apsistoja prie skautiškos spaudos 
klausimo. Paaiškėja, kad skautai nėra pajėgūs 
sutelkti didesnio kaptalo spaustuvei praplėsti, 
todėl pasitraukia iš “Rūtos” leidyklos - spaus
tuvės dalininkę, leisdami pritraukti privaty ka
pitalą. “Rūtos” spaustuvės savininkas ps. Pr. 
Enskaitis pasižada rūpintis skautiškos spaudos 
leidimu, nuo 1951 mėty pradžios “Skauty Ai

das” išeis kas mėnuo. Atskirame posėdyje su
sitarta į redakciją įlieti stiprię naujy jėgy ir ją 
perkelti į Torontą. Susirinkimas iškėlė pageida
vimą, kad būt leidžiamas vienas, bet stiprus 
skautę žurnalas.

Dienos suvažiavimas baigiamas įdomia ir tu
rininga vyr. skautininko Vyt. Čepo kalba.

Sekančią diena po pamaldę toje pačioje sa
lėje įvyko Toronto Skautę - čię Tunto sueiga. 
Į šaunę Tunto jaunimą ir svečius prabilo ps. L. 
Eimantas, nušviesdamas 8 - tosios rugsėjo reikš
mę kvietė užmiršti visus asmeniškumus ir vie
ningai kovoti už Tautos Laisvę.

Porą valandę praleidus prie apkrautę vaišė
mis staly ir besigerint rodomais pokštais, karts 
nuo karto balsus suliejant į skambią dainą, 
nepasijutom, kaip atėjo laikas skirstytis prie 
kieto kasdieninio gyvenimo.

Suvažiavimas buvo šviesus pragiedrulys, su
teikęs kiekvienam dalyviui nauję jėgę ir entu- 
z’asmo aštrioje išeivijos kasdienybėje, dirbant 
išlaikyme Lietuvai jaunimo.

Ten buvęs

SUSIPAŽĮSTAME SU APYLINKE
Rugpiūčio mėnesio pabaigoje keturi Toronto 

skautai vyčiai Algis, Sigitas, Vladas ir Viktoras 
turėdami vieną savaitę atostogę ir puikią maši
ną, apkeliavo Ontario šiaurę ir šiek tiek Que- 
becą. Per septynias keliones bienas buvo ap
lankyta Colingwood, Vasaga Beach, Midland, 
Nord Bay, Kirklandlake, Noranda, Va! d’ Or, 
iš čia siekiant Quebecą teko persirisi per indėnę 
rezervuarą kur 117 mylię teko važiuoti ištisai 
per miškus ir pernai metais baigtu statyti keliu.

Quebece aplankėme Quebeco miestą, Mont- 
raelį ir beveik ant Quebec - Ontario sienos sto
vinčią Kanados sostinę Ottawą.

Kelionėje miegojome palapinėje, o valgį ga- 
minomės patys.

S. P.

©•®
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Trumpai
@ Į amerikiečių ginkluotų jėgų tarnybą jau 

išvyko nemaža skautų. Iš Philadel,.;hijos: sk. v. 
R. Mišauskas, sk. v. L. Jurskis, vair. A. Vai
čiūnas, skaut. M. Kreivėnas; iš Chicagos: ps. L. 
Grinius ir kiti.

® Į Valenciją Venezueloj atvyko s. Neniškis 
ir ima burti į skautų eiles berniukus. Iki šiol 
čia veikė tik paukštytes.

® J. A. V. Rajono Vadeiva ps. L. Grinius 
pareigas perdavė s. Martinui Jurkšui. Jo adre
sas 67 “G” Str., S. Boston 27, Mass.

@ Lietuvių skautijos kūrėjas v. s. Petras 
Jurgėia turi du sūnus. Vyresnysis Rimgaudas, 
24 mt., yra jūros naras (bene vienintelis lietu
vis, pasirinkęs pavojingą, bet įdomią tarnybą. 
Jaunesnysis Vvtautas, 21 mt. yra magikas, ge
ras plaukėjas ir gabus figūriniams šokiams į 
vandenį.

® “Skautų Aido” įgaliotinė Venezueloje 
v. sklt. A. L. Žalnieriūnaitė pakeitė adresą. 
Dabartinis adresas yra: A. L. Žalnieriūnaitė, 
Calle Boyaca No. 232, Valencia, Venezuela, 
Edo Carabobo.

© Vyr. sktn. Petro Jurgėlo dabartinis adresas 
yra: Mr. P. Jurgela, 800 Goodrich Str'. Union
dale, Hemprtead, N. Y.

@ J. A. V. Lietuv. Skautų Dvasios Vadas 
dabar pasiekiamas šiuo adresu: Rev. J. Vaiš- 
nys, 5541 S. Paulina.St., Chikago 36, III.

Kiekvienam skautui - ei reikalinga knyga

Tau Skiltininke!
Parašyta v. s. Krausos ir s. E. Reikenio, turi 
220 puslapių, gausiai ir gražiai iliustruota. 
Knyga pavadinta skiltininkams vadovėliu, 
tačiau joje ras žinių ir vyresnis vadovas bei 

eilinis skautas ar skute.
KAINA TIK $0. 50

GAUNAMA skautų vinetuose 
arba

RŪTA, Box 78 , RODNEY, Or t. , Canada.

NAUJAS SKAUTIŠKAS LEIDINĖLIS
Skautybės Sargyboje. Sk. vyčių “Vydūno” 

būrelio neperiodinis leidinys. Nottingham, Ang
lija. 1950 mt. 22psl. su viršeliu. 21 ant 33 cm. 
Redagavo ps. K. Vaitkevičius. Administracijos 
adresas: J. Trečiokas, 31 Holborn Avė, Sneiton 
Dale, Nottingham, England.

Kiekvienas naujas leidinėlis yra malonu pa
imti rankas. Su malonumu ir skautiška šypse
na imame ir šį Anglijoje gyyvenančių brolių 
darbelį. Leidinėlis išleistas rotatorium, gražiai 
iliustruotas, švariai atspaustas. Turinyje gal 
perdaug spausdintų kitur dalykų: Skautų him
nas, Tautinė stovyklos daina, Savęs ištyrimas 
ir vyčio įžodis Anglijoje, Skaučių sąjūdžio šakos, 
Daina apie puodą, Iškila, Morzės signalizacija, 
Svarbios datos skautybės istorijoje ir kita. 
Laikraštėlis žada pasirodyt dažniau, nors ir ne
periodiškai.

P. E.

LEIDYKLOS PRANEŠIMAS
Kanados rajono skautų vadų suvažiavime 

paaiškėjus, kad skautai nėra pajėgūs įnešti di
desnio kapito dalyvauti dalininku spaustuvėje, 
nutarta į “Rūtos” spaustuvę leidyklą priimti 
dalininku sk. v. v. sklt. J. Danaitį ir spaustuvę 
praplėsti. Jau užaskyta įrengimai litografinei 
spaudai, kuria bus galima spausdinti pigiau ir 
su|iliustracijomis, todėl nuo naujų metų išeis 
‘Skautų Aidas” punktualiai kas mėnuo, gau
siai paveiksluotas ir už tą pačią kainą. Gruodžio 
men. numeris išeis jau litografiniu būdu spaus
dintas.

Kol visa spaustuvė persikels į Torontą ir su
siformuos “Skautų Aido” . edakcija, “Rūtos’’ ir 
“Sk. Aido” administracija lieka senoje vietoje. 
Toronte visus “Rūtos” ir “Skautų Aido” reika
lus tvarko Jonas Danaitis, 570 Queen Str. East.

Ruoštoji knygų loterija, daugelio platintojų 
prašant, nukeliama iki lapkričio 1 d. Iki to laiko 
ko prašome visus platintojus gražinti šakneles 
ar neišplatintus bilietėlius.

“RŪTA”
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MES KELIAME NAUJAS GAIRES
PAREIGA ARTIMUI IŠEIVIJOJE
Mūsų tautos dalis, atsidūrusi tremtyje, ilgus 

metus išgyvena kartu, pažino verti kitus,džiau
gdamiesi juokėsi, nelaimėje verkė. Atskiros sto
vyklos buvo lyg viena šeima, t'dėl nenuostabu, 
kad skirstydamiesi į platųjį pasaulį, verkėme 
atsisveikindami, 1‘nkėjomekuo geriausio, nors 
tai nebuvo nei gimine, nei senas pažįstamas.

Pasiliekantieji, mūsų išvažiuojančių prašė:
- Nepamirškite mūsų!, o mes išsivežėm jų pra
šymus tvirtai tikėdami, kad jų pageidavimus 
pildysime. V’o-. dalinai ištesėjome, gi kiti, ir 
tai didžioji mūsų pu*ė, savo darbe, smulkiuos 
kasdieniniuos dalykuos paskendę užmiršom juos

Anapus Atlanto, Vakarinėj Vokietijoj, Aust
rijoj, Italijoj ir kituose kraštuose liko mūsŲ tau
riausias tautos elementas, kurs mm “Aušrys” lai 
ky, keldamas Lietuvą iš Rusijos jungo, vedė į 
gyvenimą, ten liko seneliai tėvai ir motinos tų 
vaiky, kurie, galbūt, šiandien Lietuvos miš-y 
glūdumoj padėjo ant tėvynės aukuro savo jau
nas širdis siekdami ta .• i man laisvės.

Argi mes, ta tautos dalis, kuri kartais be gė
dos vadinamės elitu, leisim skursti ir badu mir 
ti tiems seneliams svetimoj ir nesvetingoj šaly, 
kada mūšy stalai kartais net lūžta nuo gėrybių? 
Ar mes leisim tiems žmonėms, kurie netekę 
sveikatos ir, nebegalėdami savo jėgom susida
ryti geresnių gyvenimo sąlygų, be laiko išnykti? 
O jeigu tai įvyktų, ar mes pakelsime tą prakei
kimą tos tautos dalies kuri 1 ks gyva po ty did
žių kovy už geležinės uždangos? T krai ne!

Šta' kur Tave, Broli ir Sese skaute, yra arti
mo pagalbos neišem'a.mi šaltiniai. Čia dideli 
plotai kur Tu gali įrodyti savo idealo vertę.

Pagelbėti įvairiuose caritatyvimuose kity or
ganizacijų darbuose yra per maža,- nes Tavo 
jaunos jėgos gali daug baugiau. Tu dirbi ir už 
tai gauni atlyginimą, todėl turi aukoti ir vėl au
koti tiems, kurie vargsta ir nebėgai pilnai džiaug 
tis gymenimu, o iei tu neaukosi, ta' kas gi be
aukos? Kieno gi kito obalsyje yra įrašyta - 

ARTIMUI?
Todėl aš siūlau: Liet. Sk. S-gos Pirmijai ar 

Seserijai :r Brolijai susitarus, imtis iniciatyvos, 
sukūrimui institucijos, kuri rūpintųsi tremtyje 
liekančių materialiniais ir moraliniais reikalais, 
nes liekančių tarpe yra nemaža ir Skautų S-gos 
narių bei jos buvusių rėmėjų.

Lėšas jų rėmimui be perstojimo turėtų dėti 
visi Liet. Skautų S gos nariai. Pav., Skauti
ninkai, vyr. skautės, sk. vyčiai ir visi kiti vyres
nio amžiaus skautai, kurie dirba - bent po pu
sę dolerio nuo savaitinių pajamų; skautai, kurie 
nedirba - po vieną dolerį į mėnesį; jaunesnieji 
skautai - susilaikyti nuo vieno kino ir aukoti 
pusę dolerio į mėnesį. Tai yra mažyčiai grūde
liai, bet kai visi suneštume į vieną aruodą, jis 
būtų beveik pilnas, o skirdami dalį pelno nuo 
skautiškų pobūvių gal ir nemažą sumą surinktu
me ir tuo ištiestame ne vienam pagalbos reika- 
1 ngam tautiečiui ranką.

Sesės ir Brokai Vadai, pasisakykime plačiau 
š’uo reikalu!

Sk. vyt. Vyt. Tarvainis
Ruoškimės atstatyt skautiją Nepr. Lietuvoj

Šiandien pasaulis žengia dviem atskirais ke
liais, Pirmasis - demokratija ir laisvė, antrasis - 
diktatūra, tiranija ir vergija.

Mes žengiame pirmuoju keliu, nes šis kelias 
mums yra vienintelis: nebus pasigailėjimo nei 
mums, nei mū«ų vaikams, jei laimės tiranija. O 
laimėjus demokratijai laimėsime ir mes atgau
dami savo gimtąjį kraštą.

Jis bus sugriautas, reikės stiprių jėgų ir kapi
talo jo atstatymui. Todėl siūlau: būkime pir
moji organizacija, kurios naria’ apsidėtų tam 
tikru mokesčiu. Tai bus dalelė aukos, kurią su
naudotume skautijos atstatymui Laisvoje Lie
tuvoje. Šią mažą auką sudekime kaipo įrodymą 
savo meilės mųsų kraštui ir pagerbimą mūsų 
žuvusių brolių už Tėvynes Laivę.

Ps. Z Paulionis
Kanados R. Brolijos Vadas
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