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SKAUTŲ AIDO pašto dėžutė 
tuščia, todėl laišką tenka rašyti iš 
redakcijos pastogės. Redakcijai 
nelauktai persitvarkius (sesė Sofija 
dėl nelauktų šeimos rūpesčių 
turėjo pasitraukti) ir pasikeitus 
adresams, ryšys su broliais - 
sesėmis laikinai nutrūko.

Tačiau darbas SKAUTŲ AIDE 
nesustodamas vyksta ir toliau. 
Plunksnos sesės ir broliai, persit
varkę j redakcinę skiltį, jau įsijun
gė į darbuotę ir pradėjo telkti 
medžiagą ateities numeriams; ne
kantriai laukiame atsiliepiant ir iš 
vienetų. Rašinius, nuotraukas ir 
piešinius prašome siųsti viršuje 
nurodytu SKAUTŲ AIDO adre
su.

įvardintoji redakcinės skilties 

sudėtis yra laikina: tikimės, jog 
artimu laiku ji pasipildys naujomis 
jėgomis. Kviečiame esamus bei 
naujus žurnalo bendradarbius ir 
toliau talkinti savajam žurnalui. 
Jis bus toks įdomus, kokį bendro
mis pastangomis padarysime.

Kaip jų patyrėte iš gruodžio- 
sausio numerio, pasikeitė ir S.A. 
administracija. Naujoji adminis
tratorė sesė M. Jonikienė jau 
susitvarkė ir pasiruošė.

Šia proga redakcija ir adminis
tracija prašo:

® Užsisakykite SKAUTŲ 
AIDĄ 1979 metams, paraginkite 
ir kitus brolius - seses bei asmenis, 
kurie domisi lietuviškąja skautybe.

© Parašykite savo pageidaivi- 
mus ir nuomones. Jei turite 
aktualių klausimų, bandysime 
juos atsakyti S.A. skiltyse.

® Visa medžiaga siunčiama 
SKAUTŲ AIDO adresu, o pre
numeratos, ekspedicijos ir adresų 
pakeitimo reikalais kreipiamasi į 
administraciją.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Vienas skautų nuostatas sako: "Skautas visad linksmas ir niekad 

nenusimena”. Gal ir ne visada pasiseka būti linksmam, bet niekad ne
nusiminti turime. Net ir sunkiausiais laikais, net ir didžiausiems smū
giams mus užklupus.

Lietuvos Nepriklausomybė buvo didžiausia Dievo dovana, kurią 
Jis suteikė mūsų tautai. Tos laisvės mes ne dėl savo kaltės netekome.. 
Netekome jos baisiojo birželio mėnesyje, kai raudonoji armija užėmė 
mūsų kraštą, o kitais metais to paties birželio mėnesyje kelios dešim
tys tūkstančių lietuvių buvo ištremta iš Lietuvos. Tad birželio dienos 
— mūsų skausmo ir gedulos dienos.

Bet lygiai, kaip mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad turėjome 
Basanavičių, Kudirką, Maironį, nors vėliau jų ir netekome, taip mes 
galime džiaugtis ir didžiuotis tuo, kad mes buvome laisvi savoj vals
tybėj, kad Lietuva atgimė 1918 metais ir po 125 metų rusiškos oku
pacijos! Užtat tikime, kad sulauksime naujos Vasario 16-sios, kad Lie
tuva atgims kaip ir aną kartą, nežiūrint kokia žiauri bebūtų ir dabar
tinė rusų okupacija. Tuo mes esame tikri, nes žinome, kad per Nepri
klausomybės laikotarpį Lietuva prisiaugino tiek patriotiško jaunimo, 
kad jo išnaikinti nepajėgs jokia žemės galybė.

Ir dėlto Vasario Šešioliktoji yra mūsų džiaugsmo ir pasididžiavi
mo šventė. Ji lieka mūsų pasididžiavimo švente ir dabar, kai Lietuva 
yra pavergta, nes ji yra mūsų laimėjimų ir mūsų vilties šventė. Minė
dami Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo sukaktį, mes einame į pa
maldas, minėjimus, sueigas ir darbus ne nuliūdę, bet aukštai iškėlę 
galvas ir tvirtai pasiryžę paskirti visas savo pajėgas išlaikyti svetimuo
se kraštuose mūsų lietuviškumą.

Dažnai mes mėgstame padejuoti ir pabarti mūsų jaunimą, o ir se
nimą, kad jie nutausta,' nubyra. O kiek jų nubiro 19 amžiuje, kai Lie
tuva buvo rusų vergijoje, o vienok gi atgimė 1918 metais!

Tad ar ne geriau Vasario 16 proga (gal ir ne tik ta proga) pasi
žiūrėti ir į šyiesesniąją, saulėtąją mūsų emigracinio gyvenimo pusę? 
Ar ne vertėtų pasidžiaugti gražiąja mūsų skautų ir kitų lietuviškų or
ganizacijų veikla; mūsų keliais dienraščiais, kai žymiai gausesnė rusų 
emigracija tepajėgia išlaikyti tik vieną savo dienraštį; gausiu lietuvių 
profesorių būriu Amerikos ir kitų kraštų universitetuose; gražiai vei
kiančiais mūsų chorais su operų pastatymais (kurios tautos stato trem
tyje operas?); mūsų dažnomis dailės paradomis, tautinių šokių ir dai
nų šventėmis; mūsų lietuviškumo tvirtove Vasario 16 Gimnazija; ar
ba 30 su viršum tomų Lietuviškosios Enciklopedijos, kurios nepajėgė 
išleisti nei viena tauta emigracijoje?

Tie atliktieji ir atliekamieji darbai išperka daug silpnybių, kurios 
mus vargina, kaip, pav., neturėjimas pakankamo skaičiaus lietuviškų 
mokyklų. Bet Basanavičiai, Kudirkos ir Maironiai, Smetonos, Stul
ginskiai ir Griniai ėjo ir baigė mokslus svetimose, nelietuviškose mo
kyklose. Bet jie prikėlė ir išugdė Lietuvą.

Tikėkime, kad ir mūsų laikų jaunimo tarpe atsiras tokių pat tau
tos mylėtojų, kurie savo darbais privers mus užmiršti mūsų laikų nuo
biras, kaip mes užmiršome anąsias vos Lietuvos Laisvei atgimus.

V. s. Adol^-” '•"dauskas.
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Lietuviškosios skautybės uždaviniai:Lietuvių skautybės sąjūdis yra tautinio auklėjimo dalis. Jis savo tautinio ugdymo vyksmu siekia iš vaiko ir jaunuolio išugdyti sąmoningą lietuvi, tikėdamas: a) kad toks lietuvis, pirmiausia, turi būti geras žmogus, tobulas krikščionis ir kilnus pilietis; jis, išugdytas pagal skautybės principus, bus įsisavinęs tokių žmogaus savybių, ku- romis, skautiškojo siekimo samprata, turi pasireikšti kiekvienas gerai išskautavęs skautas — jau asmenybe;b) bus veiklus visuose lietuvybės išlaikymo darbuose ir aktingas lietuvių tautos ir savo bendruomenės narys;c) laikys šventa pareiga pozityviai dalyvauti Lietuvos laisvinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje;d) planingai ruošis išlaisvintos Lietuvos gyvenimo atkūrimui;e) visais atvejais ir visomis progomis rūpestingai atstovaus tiek save, kaip lietuvį, tiek visą lietuviškąjį reikalą. A. S.
Prano Drasučio piešinys

TĖVYNĖS MEILĖ

Kada, tėvyne, keršto laimei nekrikštai pašėlę
Kovų garbės sūnŲ lavonais guldo tavo kertę, —
Tu man esi, kaip lauko rožė debesy šešėly, 
Šventa, palaiminta ir pajėgi per amžius tverti. 

Kada rankas sukausto amžiams pančiai geležiniai, 
Kada erškėčiai ant galvos krauju atgyja žiedui, — 
Tėvynei meilė neišseks, nesudrebės krūtinė: 
Laukuos — rasa ji sotinas, šventovėje — himnus 
gieda. FAUSTAS KIRŠA
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LIETUVOS HIMNAS
Lietuva, tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žemė, 
iš praeities Tavo sūnūs 
te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina 
vien takais dorybės, 
tegul dirba Tavo naudai 
ir žmonių gerybei.

Tegul saulė Lietuvos 
tamsumus prašalina, 
ir šviesa ir tiesa 
mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse, 
vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi.

Angliškai

Lithuania, our country, 
Land of.might you'll ever be; 
Through the ages your fond sons 
Have gathered strength from thee.

Lithuania, your children
Paths of righteousness shall tread; 
For their native land-they'll labor - 
Earth's aspiring aims they've bred.

Fount of light, may your bright sun 
Pierce all that's in darkened sheen, 
Show us Truth's noble way. 
And we'll follow in your gleam.

In our hearts, Lithuania,
Love for you will dwell fore'er 
Spirit of the world is soaring - 
Caught in your exalted glare.

Ispaniškai

HIMNO NACIONAL LITUANO

Lituania, patria nuestra, 
Tierra de heroes.
Que tus bijos del pasado 
Extraigan fortaleza!

Que tus bijos siempre sigan 
Senderos de virtud!
Que laboren en pro tuyo 
Y de la Humanidad!

Que el sol de Lituania 
Disipe las tinieblas.
Y la luz y la verdad
Guien nuestros pasos!

Que el amor por Lituania 
Viva en nuestro corazon 
En nombre de Lituania 
Florezca la unidad!

Lietuvos himno autorius 
Dr. V. Kudirka

Lotiniškai I

HYMNUS LITUANIAE

Mater fortium virorum, 
Tellus Lituaniae!
Praebeant vires iuventae 
Res gestae maiorum.
Utinam virtutis eant 
Via liberi tui,
Agant hominum saluti 
Commodo tuoque!
Sol ut Lituaniae 
Tenebras diffugiat! 
Veritas atque lux 
Nos modo sequantur.
Amor Lituani(ae) in 
Nostris flammet cordibus! 
Floreat unitas, 
Concordes vivamus! . . V. Kudirkos paminklas Chicagoje
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DR. J. BASANAVIČIUS

MUSŲ DIDYSIS 
IŠEIVIS

Lietuviškasis vasaris turtingas 
rašytojais, kultūrininkais, jis pa
gimdė net vyskupą ir prezidentą, 
bet virš visų šių sukakčių bei 
minėjimų iškyla Vasario Šešiolik
toji. Šįmet sukanka 61-ri metai, 
kaip minime Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukaktį. Turė
tume vėl sau pasikartoti, kad svar
biausia nepr. akto dalis sako, jog 
Lietuvos Taryba skelbia ATSTA
TANTI nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Šiais žodžiais anuomet 
Vilniuje susirinkę 20 akto signata
rų atstatė mūsų valstybingumo 
tradicijas, siekiančias 700 metų 
atgal ligi pirmo Lietuvos Kara
liaus Mindaugo. Neužmirškime!

Su nepriklausomybės data 
rišame ir dr. J. Basanavičių, kuris 
aną lemtingąjį šeštadienį Tarybai 
pirmininkavo ir skaitė paskel
bimo aktą. Didysis lietuvis mirė 
praslinkus devyneriems metams 

J. Basanavičiaus miegamasis 
kambarys Varnoje (Bulgarija)

6

(1927), tą pačią vasario 16-ją savo 
numylėtame Vilniuje.

Šiandieninis vasaris didįjį 
patriarchą pristato mums ir kitoje, 
labai prasmingoje šviesoje: tai ano 
meto ir dabarties išeiviškoji pa
ralelė. Dr. J. Basanavičius, negau
damas iš rusų valdžios leidimo 
verstis savo profesija Lietuvoje, 
atsisakė važiuoti į Rusijos gilumą 
ir pasirinko išeiviją: jis 1879 m. 
(lygiai prieš 100 metų) išvyko į 
Bulgariją. Išeivijoje teko išbėti 25- 
rius metus.

Tačiau ir toli nuo tėvynės 
gyvendamas, jis visą savo laisvą 
laiką skyrė lietuviškiems reika
lams: rašė straipsnius į Maž. 
Lietuvos laikraščius bei ragino, 
jog atėjęs laikas ir D. Lietuvoje 
kurti laikraštį. Tuo būdu atsirado 
ir AUŠRA, kurios pirmuosius 
numerius Basanavičius pats sure
dagavo.

Anomis sunkiomis Lietuvai 
dienomis jo žodis sklido tautiečių

J. Basanavičius

tarpe, keldamas lietuviškas nuo
taikas' ir žadindamas šviesesnės 
ateities viltį.

Keldami Vasario Šešioliktosios 
vėliavas, prisiminkime, jog ir jos 
plazda toli nuo protėvių žemės, 
toli nuo mūsų stovyklautų miškų,

J. Basanavičius su žmona (1888)
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(Amerikoje 1913 m.

išburiuotos Baltijos, išdainuotų 
slėnių. Vyresnieji šiuos dalykus 
išgyvenome savo jaunatvišku — 
skautišku entuziamu, bet jaunoji 
karta — jau išeivijoje gimusi — 
aną gintaro krantą pamils tik tiek, 
kiek tos meilės jiems įdiegsime. 
Tegu dr. J. Basanavičius būna 
mums šiuo metu ryškiuoju švytu
riu, parodžiusiu, jog ir toli už 
tėvynės sienų galime nuversti 
lietuviškus kalnus. Vasaris mus 
įpareigoja!

• PIRMASIS LIETUVIŲ
LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE

1979t-ji mums primena ir kitą 
prasmingą sukaktį: šįmet sueina 
100 metų nuo pirmojo lietuviško 
laikraščio pasirodymo Amerikoje. 
1879 metais New Yorke dienos 
šviesą išvydo „Gazieta Lietuvisz- 
ka, Rasztas paszvestas dėl lietuw- 
niku Amerikoje“.

Nelengvos buvo anos dienos, 
bet kelių pasiryžėlių įžiebta lietuvi

škos laikraštijos liepsnelė gyviai 
tebedega dar ir dabar. Tebedega, 
nes po pirmųjų atėjo antri, treti, — 
visų jų ryžtu šiandien pelnytai 
didžiuojamės.

Vien tik didžiuotis neužtenka. 
Savo spausdintą žodį išlaikysime 
tik visi vieningai įrėmę petį į 
spaudos vežimą. Remkime visais 
būdais (prenumeravimu, rašymu, 
skaitymu, platinimu) lietuvišką ir 
ypač skautišką spaudą, kad ji dar 

Lenkų pavergtame Vilniaus kraSte

Na, o ką lietuvių jaunimas veikė lenkų pavergtoje Lietu
vos sostinėje? Ar mūsų jaunuoliai ten buvo tik “pavyzdingi 
vergai”, ar tikri Lietuvos sūnūs? Į šį klausimą Vincus Uždavi
nys atsakė 1928 SKAUTŲ AIDE Nr. 5:

Vilnius, davęs pradžią Lietuvos skautijai, kurį laiką pats buvo palikę: 
be lietuvių skautų. Vytauto D. gimnazija neleido mokiniams slaptai kurti 
skautų d-vę, bijodama, kad lenkai neturėtų kabliuko vienintelei gimnazijai už
daryti. 1926.11.16 susirinkęs pranciškonų rūmuose būrelis moksleivių, su 
P. Žižmaru prieky, nutarė kurti Gedimino Vilkų skiltį. Prasideda įžodžio iš
kilmės, ir tik dabar svečiams paaiškėja, kad juos čia įviliojo Gedimino Vilkai, 
atgimusieji skautai. Reikėjo gauti iš okupantų leidimas veikti, bet1 lenkai jo 
nedavė. Gedimino Vilkai rinkdavosi privačiuose butuose, Gedimino kalne, 
Panerių kalnuose ir kitur. Buvo pusbalsiu giedamas Tautos Himnas. Niekas 
iš liet, inteligentų apie skautus nežinojo, tik d-rui J. Basanavičiui paslaptis 
buvo patikėta. Dr. Basanavičius rėmė skautus ir buvo jų išrinktas Garbės Skautu. 
Skautai ir iškylas darydavo slaptas — į užmiestį, į Trakų ežero salą, į pilies 
griuvėsius.

1927.11.16 mirus d-rui J. Basanavičiui, Gedimino Vilkai pasirodė Vilniaus 
gatvėse, eidami sargybas prie Garbės Skauto I karsto. Lenkai, pamatę, kad 
lietuvių skautų dvasios nuslopinti negalės, pagaliau leido viešai veikti. D-vė 
dalyvavo bendrose Vilniaus skautų šventėse, stebindama lenkus savo gra
žiomis dainomis ir pavyzdinga tvarka stovyklose. Dabar lenkai Gedimino d-vę 
visur stato skautams pavyzdžiu. Vilniaus skautai leidžia savo organą 
“Vilniaus Skautas” (išėjo 7 n-riai) ir 1928 išleido skautų kalendorių.

Čia gyve o
J. Basanavičius 
Varnoje (Bulgarija)

labiau stiprėtų. Jeigu visi prie šios 
talkos prisidėsime, — o ką gali 
žinoti: gal koks šiandieninis Oma- 
hos vilkiukas ar New Yorko 
paukštytė bus šimtmetinio Skautų 
Aido redaktoriai.

O gal. . . ? Jei būsime sumanūs 
dr. J. Basanavičiaus ambasa
doriai, šimtmetinį šio čumalo 
numerį spausdins mūsų patriarcho 
numylėtame mieste — Vilniuje!

brolis Zū

A.
Ils P. Jurgėlos knygos 

"Lietuviškoji Skautija"
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VAIKO TEISĖS VASARIO 
ŠEŠIOLIKTAI

Šie 1979 metai yra paskelbti „Tarptautiniais 
vaiko metais“. Jungtinės Tautos povisą pasaulį 
išplatino „Vaiko teisių“ sąrašų, kuris augančiam 
pritaiko Žmogaus teisių deklaracijos kai kuriuos 
straipsnius.

1. Teisė būti mylimam, branginamam ir su
prastam.

2. Teisė' tinkamam maistui ir sveikatos 
priežiūrai.

3. Teisė į nemokamą mokslą.
4. Teisė turėti apsčiai progų žaisti ir maloniai 

laiką praleisti.
5. Teisė turėti vardą ir tautybę.
6. Teisė sulaukti ypatingos priežiūros, jei 

sveikata to reikalauja.
7. Teisė būti tarp pirmųjų pagalbos nelaimių 

metu.
8. Teisė būti naudingu visuomenės nariu ir 

vystyti asmeninius gabumus.
9. Teisė būti užaugintam taikos ir visuotinės 

brolybės dvasioje.
10. Teisė šiomis teisėmis pasinaudoti, nežiūrint 

rasės, spalvos, lyties, religijos, tautinės ar socialinės 
kilmės,

Lietuviams skautams, ypatingai mūsų vado
vėms ir vadovams, brangi pirmoji teisė, primenanti 
skautybės tikslą — ugdyti sąmoningą ir atsakomingą 
asmenybę: Sąjungoje skautiškoji suaugusiųjų tarny
ba yra rūpestis jaunesniaisiais savo pavyzdžiu (kaip 
sako skautininko įžodis) ir darbu vienetuose bei 
Sąjungos aukštesnėse pareigose.

Teisė turėti vardą (ir pavardę) bei tautybę 
pabrėžia, kad vaikas bei jaunuolis yra per šimtmeči
us sudėtos kultūros bei papročių paveldėtojas, turįs 
aiškią teisę ne tik tą kultūrą pažinti, bet ją turėti kaip 
savą. Jeigu asmuo turi teisę, kiti asmenys turi 
pareigą tą teisę gerbti ir puoselėti.

Aštuntoji sąrašo teisė yra vystyti savo gabumus, 
talentus ir būti naudingu visuomenės nariu. Daugy
bė skautiškoje šeimoje subrendusių asmenų jungiasi į 
lietuviškos visuomenės planavimą, veiklą ir gyveni
mą. Pradėję su darbeliais ir žaidimais, tęsę didesne 
tarnyba artimui, savo skautišką išsilavinimą panau
doja lietuvių bendruomenėje, ypatingai jungtinė 
darbą su kitais — lyg skiltyje.

8



Teisė užaugti taikos ir broliškumo dvasioje 
skautams ypatingai artima, nes vieni kitus vadiname 
broliais ir sesėmis. Viena svarbiausių priežasčių, dėl 
kurių skautų sąjūdis pasaulyje prasidėjo buvo taika 
— Lordas Baden-Powellis įžiūrėjo, kad brolybė yra 
brangus žmogaus turtas, o taika pasaulyje pasiekia
ma pagarbos ir sutartinio darbo būdu. Lietuvių 
charta sako, kad aukščiausioji tautinė dorybė yra ne 
švietimas, kultūra, istorija — bet tautinis solidaru
mas arba lietuvių vienybė („Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi“).

Juokingai skamba mums visiems žinoma daina 
„Mūs stovykloj nėra ponų“, bet tiesa yra dešimtosios 
teisės plotmėje: visi žmonės turi tas pačias teises, 
ypatingai į kitų pagarbą. Mūsų tarpe šią teisę galima 
išreikšti: „Lietuvis yra tas asmuo, kuris gerbia kitą 
lietuvį“. Skautiškajam jaunimui daugiausia įtakos
turi tie vadovai, tėvai ar visuomenės veikėjai, kurie 
„gerbia kitus žmones“, kaip sociologinės anketos 
kaskart parodo.

Vasario Šešioliktą ir kitomis progomis gieda
mas Lietuvos himnas tepadeda mums visiems 
įsitikinti paskutiniuoju himno sakiniu.

9
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Gedimino pilis Vilniuje

LIETUVYBĖS
TARNYBOJE

Lietuvių skautų sąjūdis remiasi lietuvybe. Ji yra lietuvių skau- 
tijos visų šakų veikimo pagrindas. Lietuvių skautų organizacija tiek 
pateisina savo buvimą, kiek ji gyvuoja lietuvybe. Lietuvybė — vers
mė ir turinys Lietuvių Skautų Sąjungos skautavimui.

Lietuvybės pagrindinis šaltinis — lietuvių tauta, lietuvių tau
ta Lietuvoje.

Tačiau lietuvių tauta išorine prievarta suskaldyta ir išblaškyta: 
tautos dalis — už geležinės uždangos vergauja Sovietų Rusijos 

platybėse;
kita dalis — Sovietijos teroro atskirta nuo tautos visumos ir išsi

sklaidžiusi laisvojo pasaulio žemynuose; jai priklauso ir lietuvių 
skautų sąjūdis;

didžioji dalis — savo tėvų sodybose kampininko ir vergo dalia 
skurstanti komunizmo prispaustoje sovietų okupuotoje Lietuvoje.

Didžiausių didvyrių, legendinių dvasios galiūnų ir ištikimiau
sių tautos sūnų bei dukterų netrūksta pavergtųjų tarpe.. Kad jų tie 
pavyzdžiai švytėtų visiems kitiems ir laisvėje esantiems!

Lietuvių pagrindinis reikalas — išlikti lietuviu; išlikti sąmo
ningu, veikliu, tauriu ir pavyzdingu lietuviu. Tam reikia kelių svar
bių dalykų:

a) gilaus lietuvybės pažinimo ir visapusiško jos supratimo;
b) glaudaus buvimo lietuvių aplinkoje ir atsidėjimo išsilaikymo 

jų gyvenime;
c) ypatingo jautrumo lietuviškiems reiškiniams ir solidarumo lie

tuvių užsimojimams;
d) nuolatinio tobulinimosi lietuvybės turinyje ir nuoširdaus reiš

kimosi jos formomis.
Atitrauktiems nuo tautos kamieno reikia milžiniškų pastangų 

lietuvybės išlaikymo srityje. Lietuvių skautybės sąjūdžio nariai turi 
ypatingą uždavinį lietuvybei: gyventi lietuvybės išlaikymo gyveni
mą!

Tai:
1. Švytėti tauraus lietuvio šviesa.
2. Gyventi pavyzdingą lietuvio gyvenimą.
3. Rūpestingai organizuotis lietuvybei.
4. Daryti visa, kad artimiausioji skautijos dalis taptų giliai 

lietuviška.
5. Dirbant nepalaužiamai tikėti lietuvių tautos ateitimi!
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ŽMOGAUS LAISVĖS APLINKYBĖS
Vyresniems ar sk. vyčiams 
Ar susimąstymo valandėlė

Daug kam kyla šis ur panašus klausimas: Kodėl 
Dievas, kuris yra gyvybės šaltinis, savo įsakymus 
(Senajame Įstatyme) išreiškia neigiama forma, 
išskyrus ketvirtąjį Dievo įsakymą „Gerbk tėvą ir 
motiną“. Ilgos būtų svarstybos, jei būtų bandoma 
išaiškinti, ką hebrajų kalbos išsireiškimuose reiškia 
tokia sakinio struktūra, bet pakaktų pažvelgti į visų 
dešimties įsakymų tikslą. Nes šie įsakymai skamba, 
lyg būtų norima suvaržyti žmogaus gyvenimą, o ne jį 
pripildyti laisve.

Izraelitai gerai suprato, kad Dievo įsakymų 
tikslas yra žmogų padaryti taip laisvą, kad jis galėtų 
ramiai savo Dievą garbinti ir jam tarnauti. Kiek 
liečia patį veikėją, Dievo įsakymai padeda jam 
saugotis tų dalykų, kurie jį uždarytų, užrakintų 
vidinėje vergijoje, kurioje galvotų tik apie save 
(neigiama prasme). Pavogęs, tarnaująs svetimiems 
dievams, pamelavęs žmogus jau dvasiniai nebėra tiek 
skaidrus ir laisvas, kad ramiai galėtų Dievo 
akivaizdoje būti.

Žiūrint iš kito žmogaus pusės, asmuo negali būti 
pilnai laisvas, jei jo gyvenimas sužalotas — jeigu jo 
turtas pavogtas, šeima suardyta, jei vaikščioja 
netiesoje, jei nejaučia kitų pagarbos ir panašiai. 
Nesilaikydamas Dievo įsakymų, žmogus suvaržo 
kito asmens teisę ir galimybę laisvai gyventi Dievo 
akyse, nes jį užklumpa rūpesčiai — kitų asmenų 
piktų darbų pasėkos.

Todėl galima suprasti, kad žmogaus teisių — 
šiuo laiku tinkamiausiai išreikštų Jungtinių Tautų 
Žmogaus teisių deklaracijoje — pagrindas gali būti 
kaip tik tas pats, kaip ir Dievo įsakymų, mums 
pažįstamų iš Senojo Testamento: žmogus turi būti 
vidiniai ir išorėje laisvas, nesuvaržytas, nes kitaip jis 
nėra pilnas žmogus. O didžiausia Dievui garbė yra, 
kaip savo šv. Augustinas, kad žmogus būtų pilnai 
žmogiškas.

Kaip tada ir Senojo Įstatymo metu ir jau po 
Kristaus atėjimo sinagoga ir Bažnyčia galėjo 
toreluoti vergiją? Įdomu, kad jubiliejiniais metais 
(kas 50 m.) pas izraelitus nuosavybė sugrįždavo 
seniesiems savininkams, o visi vergai, laisvę praradę 
dėl ekonominių priežasčių, tapdavo laisvi. Senasis 
Įstatymas pilnas pranašų įspėjimo, kad negalima 
išnaudoti, piknaudoti vergo ar vergės (vergija 
būdavo daugiau ekonominis, o ne moralinis reika

las). Naujajame Įstatyme, atrodo, nenorėta nuversti 
esamos socialinės santvarkos, bet žmonių sugyveni
mui duoti naują pagrindą. Tą jautė ir pirmieji 
krikščionys ir krikščionys, kurie šiandien pavergti — 
kad tikėjimas Kristumi suteikia gilią asmeninę ir 
bendruomeninę laisvę, kurios piktų užgaidų pavergti 
negali pajusti nei išgyventi.

Po Vatikano II susirinkimo dar labiau išryškin
ta sąžinės laisvė krikščionių šeimoje ne tam, kad 
žmogus nebežinotų, kas gera ar bloga, nuodėmė ar 
dorybų, bet kad žmogus pats sąmoningai apsispręstų 
ir atsakomingai sektų Kristaus mokslą ir pavyzdį. 
Tai sąlyga pilnesniems kiekvieno dalyvavimui 
tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl nenuostabu, kad 
tuose kraštuose, kuriuos valdo kietas režimas, 
kartais tik krikščionių Bažnyčia užstoja ne tik 
religijos laisvę, bet iš vis asmens teises.

A.S.

LIETUVOS TARYBA 
skelbia

Lietuvos nepriklausomybę
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokie
tijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsispren
dimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18—28 d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausomą, demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine VILNIUJE irtą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su k'tomis 
tautomis.

Drauge (Lietuvos Taryba pareiškia, kad IdetUVOS Valstybės pa
matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Vllnte. vasario IS d. ISIS m. Lietavos naria!;

Dr J. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis. St. 
Kairys, P. Klimas. D. Malinauskas, V. Mironas, SL Narutavičius, A. Petrulis, 
Dr. J. Šaulys, K Šaulys, J Šernas, A. Stulginskis, A Smetona, J. Smilgevi
čius, J. Staugaitis. J. Vailokaitis. J. Vileišis.

Lietuvos Aidas 1918 m. skelbia Lietuvos nepriklausomybę
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Vilniaus Universiteto įkūrimas. V. Smokauskio paveikslas

VILNIAUS UNIVERSITETUI 400
METŲ

Vilniaus universiteto istorija įrašyta į patį 
antspaudą, kuriame yra net keturių Lietuvos 
valdovų ir dar dviejų didikų šeimų herbai. Anspaudo 
apačioje — Vilniaus vyskupo Valerijono Protase- 
vičiaus herbas, nes jis 1564 m. pradėjo rūpintis 
kviestis jėzuitus į Vilnių universitetą steigti, 1568 m. 
juos kvietė ir 1569 m. buvo atidaryta Vilniaus 
akademija. Viršuje — Popiežiaus Grigaliaus XIII 
herbas, nes jis iš Bažnyčios pusės pripažino akademi
ją jau universiteto lygio. Kairėje pusėje yra univer
sitetui savo brangias knygas palikusio Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Žygimanto Augusto herbas, 
o po juo Vladislovo Vazos IV, kuris vėliau davė 
leidimą steigti medicinos ir teisės fakultetus. Deši
nėje pusėje didesnieji herbai — 1579 m. universiteto 
teises davusio Stepono Batoro, kuris tuo metu irgi 
buvo Lietuvos Didysis Kunigaikštis, ir Stanislovo 
Augusto Poniatovskio, kurio valdymo metu šis 
antspaudas buvo pagamintas. Du mažesnieji herbai 
— kilmingųjų Lietuvos kunigaikščių: kairėje Radvi
lų, dešinėje Sapiegų. Abi šeimos ypatingu būdu buvo 
Vilniaus universiteto rėmėjos. Leonas Sapiega įsteigė 
universiteto spaustuvę. Herbuose yra ir Lenkijos 
erelis, kadangi tie patys valdovai buvo Lenkijos 
karaliai. Vyčio skyde yra simbolis IHS, kurį jėzuitai 
vertina (pirmosios graikiškai parašyto Jėzaus vardo 
raidės).
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Lelevelio vardo salė Vilniaus Universitete

SKAUTŲ AIDO RĖMĖJAI

1979 m.

Garbės leidėjo prenumeratos — 25.00 dol.

v.s. V. Šenbergas, Cleveland, Ohio
R. Vasys — Muskegan, Mich.

Garbės prenumeratos — 10.00 dol.
VI. Bacevičius — Cleveland, Ohio
A. Baliūnas — Euclid, Ohio
A. Andriulionis, — So. Boston, Mass.
Gr. Meiluvienė, — Chicago, Ill.
O. Siliūnienė — Chicago, Ill.
Raimunds Caks — West Allis, Wis.
K. I. Civinskas — Cleveland, Ohio
Z. Dučmanas — Wickliffe, Ohio
S. Dabkus — Toronto, Ont.

S. Matas — Independence, Ohio 
G. Juškėnas — Cleveland, Ohio 
A. Muliolis — Euclid, Ohio 
A. Rukšėnas — Mentor, Ohio
V. Sniolis — Cleveland, Ohio
A. Jakštas — Eastwood, Australia 
P. Molis — Shrewsbury, Mass. 
A. Glodas — Holden, Mass. 
Paulinė Kalvaitis — S. Boston, Mass. 
J. Bružas — Wappingers Falls, N.Y.
VI. R. Dautas — Wickliffe, Ohio 
Sigitas Liaukus — Hungtington, Conn. 
Pr. Karalius — Christiansted, St. Croix 
V. Jokūbaitis — Euclid, Ohio
V. K. Palčiauskas — St. Petersburg Beach, Fla. 
M. Barniškaitė — Cleveland, Ohio 
Leonas Gudis — Chicago, Ill.
S. Statkienė — N. Riverside, Ill. 
Aldona Cinikas — La Crescenda, Cal.
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TĖVYNĖS PRAEITIES, PAŽINIMAS

Lietuvos skautas per skautavi- 
mą mokosi tapti pavyzdingu lie
tuviu. Šio pasirengimo neatski
riama dalis yra Lietuvos pažini
mas, kuris išmokytų skautą, jam 
suaugus, rūpintis, kad:

1. mūsų istoriją kuo geriausiai 
pažintų visi lietuviai,

2. jos nagrinėjimas ir tyrinėji
mas būtų gilinamas;

3. su didinga Lietuvos praeitimi 
būtų supažindinami ne tik visi 
lietuviai, bet ir platusis, svetimų
jų pasaulis.

Istorija yra ta "didvyrių žemė", 
kuriai priklausome savo dvasia, 
visvien kur būtume gimę. Juk 
tautą sudaro ne tik dabar gyve
ną nariai, bet lygiai ir tie, kurie 
ankščiau joje gyveno, ir tie, ku
rie ateityje tęs jos gyvybę, nepri
klausomai nuo to, kur jie gyvena.

Tautos istorijoje visi jos laikai 
sudaro tautą. Jie ją riša vidiniai į 
vieną, savitą vienetą.

Istorija yra ta reali dirva, kurio
je tauta yra įleidusi savo šaknis. 
Drauge ji yra tautos sąmonė, pas
kirame žmoguje pasireiškianti jo 
patriotizmu. Toji tautos sąmonė, 
per tautos istoriją, teikia pagrin
dą tautinei žmogaus sąmonei. 
Tik kas žino, iš ko jis kilo, drauge 

.žino, kas jis yra.
Jaunimas, lygiai kaip ir seni

mas, kuris nežino savo istorinės 
kilmės, nebesuvokia jau savęs. 
Trumpai suglaudus, per istoriją 
tauta sieja savo dabarties kartas 
su protėvių kartomis.

žinant tai, nesunku suprasti, 
kodėl Lietuvos okupantas taip 
uoliai stengiasi iš vienos pusės 
mūsų tautos istoriją paversti tik 
(tariamos') klasių kovos istorija, 
iš antros pusės ją falsifikuoti lie
tuvių slavams tariamo gimipišku- 
mo ir lietuvių bei rusų (tikrumoje 
niekad nebuvusio) bičiuliškumo 
teorijomis.

Okupantai, niekaip neįstengda
mi paneigti Lietuvos istorijos vi- 
s urnos, stengiasi prievartauti lie- 
i ivių istorinę sąmonę, nes be is- 
t orinės sąmonės nebėra pagrin
do nė tautinei ištikimybei.

Išnykus žmoguje jo tautos isto
rinei sąmonei, nustojama būti sa
vo tautos gyvu nariu. Užtat lietu
viams Lietuvos praeitis yra bene 
svarbiausias šaltinis jų tautišku
mui stiprinti.

Lietuviai skautai turi ne tik pa
tys gerai pažinti savo tautos isto
riją, bet ją parodyti savo aplin
kai, svetimiesiems.

Visas senovės Europos gyveni
mas būtų buvęs kitoks, jei senoji 
Lietuvos valstybė per ilgus šimt
mečius nebūtų iš vienos pusės 
tramdžiusi germanų veržimąsi į 
rytus, iš antros — aziatų į Euro
pos erdvę.

Nuostabu — mes tikrai tuo ga
lime didžiuotis — kad XIII amžiu
je mirčiai pasmerkta gentis (pa
našiai kaip prūsų bei jotvingių ir 
latvių gentys) turėjo tiek narsumo 
ir organizacinio genijaus, kad iš
augo į valstybę ir lėmė rytų ir 
vakarų pusiausvyrą!

Teisingai supratę Lietuvos pra
eitį, išvengsime klystkelių, kurie 
kai kurių siūlomi priimti ir visiš
kai nesiderina nei su lietuvybės, 
nei su skautybės dvasia.

S. J. Damauskas.
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» isa eilė taurių lietuvių dirbo Lietuvos prikėlimo darbą dar tada, kai atrodė, kad 
nepriklausomybės atgavimas yra labai tolimas. Neatbodami Rusijos galybės, žiaurių 
persekiojimų ir sunkiausių sąlygų, jie dirbo lietuvišką darbą dažnai aukodami viso 
savo gyvenimo likimą.

MAIRONIS, 
poetas

PETRAS KALPOKAS, 
dailininkas

VLADAS PŪTVIS, 
šaulys

ANDRIUS VIŠTELIS 
aušrininkas

b.
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JUOZAS NAUJALIS, 
muzikas

TADAS DAUGIRDAS, 
istorikas
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MARIJA PEČKAUSKAITĖ, 
rašytoja

FAUSTAS KIRŠA, 
poetas

ALEKSANDRAS 
DAMBRAUSKAS, 
rašytojas

VINCAS KRĖVĖ, 
rašytojas

MIKAS PETRAUSKAS, 
muzikas

JURGIS MATULEVIČIUS, 
vyskupas
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MARTYNAS YČAS, 
visuomenininkas

JOKŪBAS ŠERNAS, 
visuomenininkas

MIKALOJUS ČIURLIONIS, 
dailininkas

PRANAS VAIČAITIS, 
poetas

VINCAS PIETARIS, 
rašytojas

JONAS JABLONSKIS 
kalbininkas
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ANTANAS ŽMUIDZINAVIČIUS, 
dailininkas

PETRAS VILEIŠIS, 
visuomenininkas

ANTANAS STRAZDELIS, 
poetas

JONAS BILIŪNAS, 
rašytojas

FROMAS A. - GUŽUTIS 
poetas

STASYS ŠIMKUS, 
muzikas
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VYDŪNAS, 
filosofas

JUOZAS ZIKARAS, 
skulptorius

ANTANAS BARANAUSKAS, 
vyskupas, poetas

JONAS BULOTA 
visuomenininkas

GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ - 
BITĖ
visuomenininke

432

J. TUMAS - VAIŽGANTAS 
rašytojas
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LAZDYNŲ PELĖDA, 
rašytoja

JONAS ŠLIUPAS,.. 
visuomenininkas 431
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