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DVIMĖNESINIS SKAUTIŠKOS MINTIES ŽURNALAS

QUO VADIS F.S.S.?

Jau baigiasi tretieji Filisterių Skautų Sąjun
gos egzistavimo metai. Kuo ji gali didžiuotis, pasi
džiaugti? Gal tik egzistavimu. Jos atliktų darbų ba
lansas menkas.

Prisimena steigiamasis suvažiavimas, kai kupi
ni energijos ir idėjų kūrėm ateities planus. Bet, štai, 
vos po trijų metų, sergame apatijos liga, nesėkmin
gai ieškome veiklos gairių, o didžiausias skyrius — 
Čikaga nesugeba sudaryti valdybos ir šnekama apie 
jo likvidavimą. Apatija neaplenkia net ir centro val
dybos narių. Visi atrodo laukia, kad kas nors kitas 
ką surengtų, o mes, jei atrodys įdomu, ateisime.

Laimei, ši veiklos dykuma, taip ryški Čikagoje, 
nėra apėmusi visų FSS skyrių. Kiti, kaip Los Ange
les, narius skaičiuoją ne šimtais, bet vos dešimtim, 
rengia minėjimus, studijų dienas, dalyvauja Kaziu
ko Mugėj. Dar kiti, kaip Clevelandas, Bostonas, 
drauge su studentais, išvysto aktyvią ASS skyriaus 
veiklą.

Kame glūdi apatijos ir merdėjimo priežastis? 
Manyčiau, kad tai yra tampriai surišta su tikslo ne- 
radimu bei nenorėjimu ieškoti. Tam turime ir pa
vyzdžių. Prieš keletą metų buvo suorganizuotas 
Lietuvių Studentų Sąjungos Alumnų Klubas, kuris 
po poros bandymų išvystyti socialinio pobūdžio veik
lą ir po trumpo merdėjimo mirė.

LIETUVOS 
nacionaline 
M. MAŽVYDO 
BIBLIOTEKA
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FSS veiklai tikslų rasti nebūtų sunku, reikia 
tik energijos ir gerų norų. Vienas jų yra toks aiš
kus, net mūsų organizacijos varde įrašytas. Tai 
skautavimas. Filisterių skautų organizacija turėtų 
išsivystyti į lietuvių skautijos moralinį ir materiali
nį užnugarį. Tie, kurie sugeba, turėtų prisiminti 
studijavimo metu užmirštą skautavimą ir grįžti į 
vienetus vadovais, patarėjais, instruktoriais. Visi 
kiti turėtume bent susimokėti nario mokestį, paau
koti Jamboree Fondui ir paremti skautiškąją spau
dą. Visa tai būtų galima įgyvendinti, jei dauguma 
narių įsijungtų. Pagalvokim, jeigu šimtas filisterių 
Čikagoj kasmet susimokėtų nario mokestį?

Į šio mėnesio pabaigoje įvyksiantį FSS suvažia
vimą ir studijų dienas telieka žiūrėti su viltim. Lie
ka tikėtis, kad sulauksim gausaus būrio dalyvių. Lie
ka laukti, kad mintis centro valdybą iškelti iš Čika
gos įneš veiklon naujos energjos. Lieka viltis, kad 
studijų dienos politinės veiklos klausimu išvystys 
vieną iš galimų veiklos barų — aktyvesnį filisterių 
dalyvavimą Lietuvos byloje.

Kur eini FSS? VG

Grupė lankytoju Neiv Yorko ASS rengtoje jaunųjų dailininkų parodoje.

G. Peniko nuotrauka.
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TECHNIKOS PAŽANGA 
DABARTINĖJE LIETUVOJE

Prof. S. KOLUPAILA, Notre Dame

Slaptomanija ir propaganda

Mums labai įdomu žinoti, kaip auga ir statosi dabartinė Lietuva. Ypač 
tiems, kuriems teko dalyvauti Nepriklausomos Lietuvos statyboje. Prisi
mindami visus nedateklius ir kliūtis per pirmą dvidešimtmetį, tikėjomės 
sulaukti daugiau teigiamų įnašų rusų viešpatavimo periode, kuris taip 
pat artėja prie 20 metų. Sunku padaryti tikrą ir bešališką vaizdą dėl dvie
jų priežasčių — įkyrios propagandos ir paslapčių hipokrizijos, pasisavintos 
iš klastingų Rytų.

Melaginga, įžūli propaganda taip atbukino mus, kad nenorime priim
ti už tiesą tikruosius faktus: prisiminkime pasaką apie piemenuką ir vil
kus! Informacija apie kokį teigiamą įvykį Lietuvoje dažnai lydima mūsų 
spaudoje nerimtais komentarais. Pasitaiko, tačiau, kad dėl žinių stokos 
mes patys pridedame lašą prie išpūstų faktų. Net tokiame rimtame žiny
ne, kaip Lietuvių Enciklopedijoje, pasitaiko žinių apie sovietų pastatytą 
Turniškių ar Dyburių kilpos Minijoje hidroelektrines stotis; abi pramany
tos.

Rusai nepaprastai mėgsta paslaptis: jiems visur vaidenasi šnipai ir 
kenkėjai. Viskas pas juos slapta: geležinkeliai, tiltai, miestų planai, tele
fonų sąrašai, gyventojų statistika, ir 1.1. Bet ir sugeba jie tas paslaptis 
laikyti! Štai, skaitome vieno ruso 1958 metų straipsnyje: dviejų masyvi
nių tiltų per Nemuną ir Nerį sugriovmas Kaune 1946 m. pavasarį, katas
trofiško potvynio metu... Paslaptis buvo išlaikyta 12 metų!

Sunku patirti teisybę už tos paslapčių uždangos. Buvo rašyta apie 
naujų plentų statybą. Iš naujų žemėlapių atrodo, lyg tik vienas naujas 
tarpas padarytas tarp Daugailių ir Antalieptės. Kiti atrodo tik pagerinti 
vieškeliai. Naujų geležinkelių nėra, tik ruožas tarp Šeštokų ir Alytaus vie
name žemėlapyje parodytas išardytas, kitame pratęstas ligi Varėnos; tam 
būtų reikalingas tiltas per Nemuną, kuris nebuvo atstatytas po I pasau
linio karo. Bet tiltas — karinė paslaptis!

Reikšmingesnės statybos

Kiek matome iš paveikslų, Lietuvoje per keliolika metų pristatyta 
daug 2 ir 3 aukštų namų. Vis tai stambi utilitarinė, bet ne monumentali- 
nė statyba. Fabrikai, mokyklos, įstaigos, gyvenamieji namai. Visi tie pa
statai būtinai reikalingi, nes daug namų buvo sugriauta karo metu, ple
čiama pramonė, kaimų gyventojai stengiasi keltis į miestus, miestai auga, 
nemaža atsikraustė rusų — kariuomenės, policijos, politinių pareigūnų,

41

5



priauga ir aborigenų. Tik, deja, girdėti daug nusiskundimų dėl blogos 
darbo kokybės, ypač sanitarinių įrengimų srityje. Turistai randa tas pa
čias bėdas Lenkijoje ir Rusijoje, neišskiriant sostinių. Miestai vis dėl to 
atrodo paaugę ir pasipuošę: yra skverų, bulvarų ir parkų.

Daug blogiau atrodo kaimai. Kolektyvinio ūkio sistema, įprasta ru
sams ir prievarta įbrukta lietuviams, suardė senas sodybas. Tvirtesnės 
trobos pergabentos į kolchozų centrus ar miestelius. Pristatyta kazarmų 
tipo kumetytų, bendrų tvartų ir klojimų, kurie primena liūdnos praeities 
Arakčejevo karines sodybas (“vojennyje poselenija”). Technišku atžvil
giu patogiau aprūpinti vandeniu, elektra, dujomis, kanalizacija, didesnius 
kaimus (rusų “selo”), bet lietuvio būdui tai yra svetima. Kaimiečiai ken
čia nuo politinių doktrinierių bandymų ‘‘sugriauti seną pasaulį ir po to 
pastatyti naują”. Jie apleidžia kaimus, keliasi į miestus, nors tai draudžia
ma, kaip baudžiavos gadynėje, ir tampa pramonės darbininkais. Jauni
mas veržiasi į mokslą, ir negrįžta į kaimą.

Naujos statybos reikalauja daug cemento. Pirmas cemento 
fabrikas buvo statomas Skirsnemunėje, prie Nemuno, jau buvo gautos 
mašinos iš Čekoslovakijos. Vokiečių okupacijos metu mašinos buvo išgrob
tos ir išvežtos į Vokietiją. Naujas cemento fabrikas pastatytas Mažeikių 
apsk., pavadintas Naujoji Akmenė. Tai buvo pirma stambioji statyba po 
karo. Veikia taip pat Akmenės kalkių fabrikas ir Vilniaus silikatinių ply
tų fabrikas.

Praplėsta pramonė prisidėjo prie miestų augimo. 1959 m. sausio 15 d. 
surašymo duomenimis Vilnius turėjo 235,000 gyventojų, Kaunas 214,000, 
Klaipėda 89,000, Šiauliai 60,000, Panevėžys 40,000 gyventojų. Tačiau ma
žesnieji miesteliai, kaip Raseiniai ar Vilkaviškis, neteko dalies gyventojų.

Vieną darbą reikia ypatingai pagirti: Trakų pilies atstatymą. Pilis 
Galvės ežero saloje dabar atrodo beveik taip, kaip buvo Vytauto laikais, 
ir gausiai lankoma turistų. Buvo pradėta rekonstruoti Kauno pilis, bet tą 
puikų darbą nutraukė Maskvos valdovai... Mat, senųjų pilių dvasia gali 
sužadinti lietuvių patriotizmą!

Kitos stambesnės statybos surištos su upėmis ir ežerais. Apie tai ga
liu suteikti tikslesnių žinių.

Kauno hidroelektrinė jėgainė
1959 metais Nemune aukščiau Petrašiūnų pastatyta užtvanka, kuri 

patvenkė vandenį ligi 20 m; įrengta pirmoji galingesnė hidroelektrinė jė
gainė. Apie tai plačiau rašyta “Technikos Žodžio” 1956 m. Nr. 5 ir 1958 
m. Nr. 5. Lietuvos spaudoje ir keliose propagandos knygutėse statyba bu
vo aprašoma bendrais žodžiais, rūpestingai nuslepiant techniškas žinias. 
Net užtvankos vieta laikoma didžiausioje paslaptyje! Propaganda nė žo
džiu neprasitarė apie jėgainės galingumą: mes spėjome, kad trijų turbinų 
galingumas galėtų būti apie 70,000 kW. Dabar viename leidinyje nurody
tas 90,000 kW galingumas prie 19.6 m kritimo.

Apsemtas Nemuno slėnis sudarė 64 km2 ploto ežerą, kuris poetiškai va
dinamas “Kauno jūra”. Paskandintas Rumšiškių miestelis iškeltas į aukš
tesnę vietą, kartu su senoviška medine bažnytėle. Iškelta daug kitų sody-
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bų, pylimu apsaugotas Darsūniškis, bet į rūsius sunkiasi Nemuno vanduo. 
Labai nukentėjo pusiau apsemtas Birštono kurortas.

Kitos užtvankos planuojamos ties Ragaine žemutiniame Nemune ir 
aukščiau Birštono, bet tuo tarpu apie jas nieko negirdėti.

Antalieptės jūra
Labai įdomiai išspręstas Šventosios aukštupio naudojimo klausimas. 

Aukščiau Antalieptės miestelio Šventojoje yra vad. Velninės rėva, kur 
upė krinta 25 metrus 5 km atstume. To ruožo pradžioje, prie Jūžinto eže
ro, pastatyta nedidelė, 7 m. aukščio užtvanka. Vanduo nukreiptas į greti
mą Stramės upelio slėnį ir slėgimo vamzdžiu nuleidžiamas į jėgainę, pa
statytą ties Antaliepte, 2400 kW galingumo, panaudojant bendrą 32.4 m 
kritimą. Užtvanka pakėlė vandens lygį eilėje ežerų, padarydama “Anta
lieptės jūrą” abipus plento į Zarasus. Prasiplėtęs Duseto ež. plotas siekia 
19 km. kvd., pralenkdamas gretimus Sartų ir Luodžio ežerus, didžiausius 
toje srityje.

Elektrėnai
Lietuvoje atsirado naujas geografinis vardas — Elektrėnai, tarp Kau

no ir Vilniaus, 7 km į vakarus nuo Vievio. Čia pastatyta galinga šiluminė 
jėgainė, varoma dujomis, kurias tiekia dujotakis iš Dušavos Vakarų Uk
rainoje. Nuo šių metų pradžios paleistas į darbą pirmas agregatas, 150,000 
kW galingumo, dvigubai pralenkiąs Kauno hidroelektrinės galingumą. 
Dar šiais metais žadama paleisti antrą agregatą to pat dydžio. Rusai va
dina jėgainę “Pribaltijskaja Grės” — Pabaltijo rajonine elektros stotimi, 
kadangi elektros srovė įjungiama į bendrą tinklą ir bus naudojama visa
me Pabaltijyje. Stoties turbinoms aušinti teko pakelti gretimų ežerų lygį. 
Užtvanka, pastatyta Strėvos ištake iš Anykščio ežero sudarė naują didžiu
lį ežerą buvusių Punkino, Anykščio, Jagudžio ir kitų smulkesnių ežerų 
vietoje. To ežero krante ir pastatytas naujas Elektrėnų tarnybinis miestelis.

Šiluminės stoties sumanymas — puikus. Tik ją maitina spaudžia
mos iš tolimos šalies dujos: be jų jėgainė būtų bevertė. O kas gali užtik
rinti amžinai kintančio Europos žemėlapio pastovumą?

Lietuvos geologai atsidėję ieško savo žemės dujų ir naftos atsargų. 
Yra šiek tiek vilčių rasti tų būtinų žaliavų pajūry, o dujos buvo žinomos 
paliai Kaišiadoris, tik pretaringi žmonės užvertė šulinį su prasiveržusio- 
mis dujomis, kad neprasivertų... anga į pragarą!

Šventoji maitins Nevėžį
Šiemet baigiami darbai siekią nukreipti dalį Šventosios vandens į Ne

vėžį. Prie Kėdainių statomas chemijos kombinatas, kuris gamins minerali
nes trąšas ir įvairius kitus cheminės technologijos produktus. Jam rei
kalingas vanduo, o Nevėžis turi labai mažus debitus. Ties Kavarsku sker
sai Šventąją baigiama statyti nedidelė, kelių metrų aukščio užtvanka. Iš 
čia siurbliai kelia vandenį į patvenktą Pienios upelį, kuris 14 km ilgumo 
kanalu sujungtas su Nevėžio aukštupiu ties Traupiu. Šventosios vanduo 
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padidins Nevėžio debitą ir tekės pro Panevėžį ir Krekenavą 140 km, kol 
pasieks Kėdainių įmonę. Vidutinis Šventosios debitas ties Kavarsku 35 
m3/sek., o Nevėžio ties Kėdainiais tik 15 m3/sek. Paimant iš Šventosios 
kokį 15 m3/sek. debitą, Nevėžio debitas ties Kėdainiais turėtų padidėti ligi 
25 m3/sek. Siurbliams bus reikalinga apie 2000 kW energijos, kuri bus pa
imta iš Šventosios ties Kavarsku.

Techniškai sumanymas yra įdomus, tik ar nebūtų nuosekliau statyti 
naują įmonę prie Šventosios? Kiekvienu atveju, Panevėžys ir Kėdainiai 
laimės iš šio sumanymo.

Plačiai reklamuojamas atgaivintas sumanymas sujungti Nemuną su 
Dniepru geru vandens keliu, tinkamu beveik jūros laivams. Dniepro upė
je baigiama statyti eilė didžiųjų užtvankų. Tą upę nesunku (techniškai) 
per Pripeties upę sujungti su Nemuno kairiuoju intaku Ščara. Nemune pa
statant kelias užtvankas, jį galima paversti taip pat geru vandens keliu. 
Tas sumanymas Lietuvai įdomus dėl tų užtvankų, nes statant Kauno už
tvanką, joje nebuvo įrengtas šliuzas laivams ir net nepaliktas sieliams ta
kas. Tad šiuo atžvilgiu turime teigiamai vertinti naujo kelio sumanymą, 
nors pats jisai, kaipo toks, Lietuvai nebūtų reikalingas.

Tas projektas buvo techniškai apibūdintas “Technikos Žodžio” 1962 
m. No. 1.

Melioracijos darbai
Reikšmingas darbas atliekamas Lietuvoje nusausinimo srityje: re

guliuojami priėmėjai, mechaniškais įrengimais kasami grioviai, daug vyk
doma lauko drenažo darbų. Keturi fabrikai nepajėgia patenkinti drenų 
pareikalavimo. Skelbiami skaičiai remiasi palyginimais su priešsovieti- 
niais laikais, bet atrodo sunkiai įtikiną.

Melioracijos vadovai prisiminė, kad prieš 40 metų buvo pradėtas me
lioracijos mokslas Lietuvoje, atidarant Dotnuvos Žemės Ūkio technikume 
Kultūrtechnikos skyrių, ir ta proga atsiuntė sveikinimą savo buvusiam 
mokytojui.

Technikos mokslas Lietuvoje
Kaune veikia Politechnikos institutas, išsivystęs iš buvusių V. D. Uni

versiteto Statybos ir Technologijos fakultetų, ir keletą kartų reformuotas. 
Šiuo metu veikia 7 fakultetai: statybos, sanitarinės technikos (buvęs hi
drotechnikos), elektrotechnikos, mechanikos, mašinų gamybos, lengvosios 
pramonės ir cheminės technologijos. Be to, veikia keli siauresnių specia
lybių technikumai — aukštesniosios technikos mokyklos.

Inžinierių Lietuvoje paruošta nepalyginamai daugiau, kaip nepriklau
somybės laikais, bet vis girdėti nusiskundmų dėl inžinierių stokos. Daug 
jų dirba administracinėse pareigose, o dalis — plačioje Rusijoje. Senoji 
problema — inžinierių perprodukcijos ir nedatekliaus, kuri buvo aktuali 
mūsų laikais, atrodo, tebėra svarstoma ir dabar!

Techniška literatūra, leidžiama Lietuvoje, yra nepakankama, ypač 
palyginant su puikiais leidiniais meno, literatūros ir lituanistikos srityje.

45

9



PASAKA ATBULAI

LIUDA GERMANIENĖ

Jis vaikščiojo atbulas. Visiškai atbulas. Žemėn statydamas pirma kojų 
pirštų galus, o tik paskui charakteringai akcentuodamas eisenos atbulu
mą, primušdavo kulnimis. Kojos ir rankos jo bendrai eisenai nesudarė di
delės problemos. Bet akys! Jos niekad nematė praeities, kurioje viltis 
grumstas po grumsto statė saulės ir žemės užmirštą kapą. Akys, kurios žiū
rėdamos į šiaurę nebematė seniai pagimdytų vizijų, o brolis piemuo vis 
sėdėjo medyje ir iš sultingos karklo šakos drožė keturtonę švilpynę. Be
protis daug ko nematė, nes jis ėjo atbulas, pirma statydamas kojų pirštų 
galus ir tik vėliau primušdamas kulnimis. Nematė ar atsimuš į stulpą, prie 
kurio kabėjo prikaltas jau kelis kart sulytas ir vėjo išdžiovintas balsavimo 
plakatas; ar bus pagautas skubančio automobilio traukime. Vairuotojas 
skubėjo užrašyti mirštančio nario testamentą, beprotis ėjo toliau.

— Kam tie keliai? — sakydavo jis. — Kodėl visų kelių rodyklės su
smeigtos į šiaurę, kur brolis sėdi medyje ir drožia karklo švilpynę? Kam 
kelio rodykles laiko žili pranašai, kurių kojos sucementuotos alėjų šali
gatviuose, o akys sapnuose purto žydinčių žirginėlių dulkes? Po velniais, 
kam tie keliai, kurie neduoda kurti ir gyventi; kam ta sąžinė, kuri muša
ma odiniu botagu, kad nusilenktų tradicijai ir sentimentui? — šaukė jis, 
mosikavo rankom ir ėjo atbulas. Taip, ėjo atbulas, kartu nešdamasis idėjas 
mėlynos spalvos.

Galvodavo jis apie nieką arba apie viską iš karto. Ir būdavo sunku. 
Nes nieko negalvojant, nejausdavo ir nepastebėdavo, kaip motinos graibš
te iš kiemo vaikus, kaip nuo durų prie durų eidami aukų rinkėjai atsiža
dėjo bepročio prigimties ir savo knygose išbraukė jo vardą. Jie visi rinko 
prakaitu ir nuovargiu garuojančias monetas, kad galėtų nusipirkti nepa
tentuotas pušnis, jom nubėgti ir pažvelgti per uždraustų durų rakto sky
lutę.

— Jis nuostolis. Jis išsigimęs beprotis, — sakydavo jie.
Nors beprotis savo pasmerkimo negirdėjo, nes apie nieką negalvojo. 

Ėjo tik atbulas, lėtai statydamas kojų pirštų galus ir tik vėliau primuš
damas kulnimis.

Tik galvojant jis atsibusdavo savo dvilypėj aplinkoj, matydavo bė
gančias nuo jo bedvases minias, jausdavo žmogiškų kūnų užsisenėjusią 
šilumą žemės plotui, kurio teisėm gimdamas žmogus turi atsinešti privi-
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legijos biletą. Nei teisių nei bileto beprotis neturėjo ir žemės ploto nema
tė, nors ten medyje sėdėjo jo brolis piemuo ir iš karklo šakos jau nudro- 
žė keturtonę švilpynę, o sesuo, kviečio ašakos spalvos plaukais išėjo kojas 
prausti rasoton dobilienon. Tematė jis tik išblizgintų langų keturkampiuo
se kristalų laužomas vaivorykštes, išrėžtą tulpę namo duryse ir pavar
gusius žirgelius ant toliaus stogo. Kristalo spindulys, tulpė ir pavargę 
žirgeliai tirpo fosforo lempų šviesoj, nors senos tautos atstovai juos atne
šė čia atgaivinti svetimo aukuro liepsna. Pažvelgęs beprotis į persekio
jančias akis šaukė:

— Kam jie neišdaužo šiaurinės pusės namo langų, neištempia mūro 
skylės drobiniu audeklu ir kieme nepasodina fikuso medžio su rūtos žie
dais? Galėtų pro audeklo retumą sakyti prakalbas žmonėm prie lango. 
Fikuso medis, žinoma, nežydėtų, bet amžinai noktų vilties pumpurai. Su
sirinktų pasiklausyti aukų rinkėjai, sąrašus pravedą sekretoriai, organi
zacijų veikėjai. Bet nebūtų vaikų. Ne, nebūtų nei vieno vaiko. Jie pirštais 
koštų didelių ežerų pakrančių vandenis ir gelsvan smėlin smeigtų akme
nines akis. Vaikai, vieninteliai moką vakščioti atbuli. Tik jiem beprotis 
buvo žmogus.

— Kur eini? — jie klausdavo beprotį.
— Iki sekančio skersgatvio, — atsakydavo jis jiems.
— O tada?
— Tada vėl iki sekančios gatvės.
— O paskui?
— Vėl iki sekančio skersgatvio.
Bet niekad vaikai neklausė kodėl jis pirma stato kojų pirštus, kulnis 

ir eina atbulas. Gatvė, spirėjų gyvatvorė ir kiemas buvo jų gamta, kurio
je vaikai nepažino šilto pieno putos kvapo, kojom netrynė grioviuose iš
sirpusių žemuogių ir nematė Dievo, išėjusio medinėm kojom melstis dumb
lino kelio dulkėse. Juos gimdė seno medžio šaka, liūliavo palubių vygės 
užkimusi lopšinė ir augino tauta be medinių kojų Dievo. Beprotis pažino 
medinį Dievą motinos lūpose, bet negalėjo jo paliesti, aklom akim nužerti 
persirpusių žemuogių galvas, ir seilės nesirinko burnoj, nes uogų kvapą 
vėjas užtroškindavo viską priimančioje žemėje. Todėl ir vaikai beprotį su
prato, nes nežinojo, kas juos gali skirti.

Kartą beprotis, lydimas būrio vaikų, atbulas įėjo į kiemą, kuriame 
neaugo fikuso medis su rūtos žiedais. Jauni lapai styrojo gyslom pririšti 
prie medžio kamieno, mirę, nes guma varvanti žievė nepajėgė juos išmai
tinti. Kreidos akmeniu mūro sienoje beprotis pradėjo piešti iksą, trikam
pį ir klaustuką. Nupiešė ant sienos, kurios šiaurinės pusės langas buvo 
ištemptas drobiniu audeklu. Ten dabar stovėjo žmogus ir vakar dienos 
duonos trupinius ir sapnus dalino susirinkusiai miniai. Jie visi valgė ir 
klausėsi, nes mokėjo sapnuoti vaizdais ir taip lengva užsikrėsti minios liga. 
Moteris dainavo. Apie šilo gėles, žuvų kaulo šukas ir žirgo nuskabytus jur
gino žiedus. Vaikai pievon smaigstė didelių vandenų išplautas akmenines 
akis. Beprotis baigė piešti.

— Išeik, skurdžiau, išeik beproti, — šaukė jam susirinkusi minia. — 
Tu ištepei mūsų šventą sieną...

Visi jie puolė apglėbti mūro sieną, kurioje niekad neprigijo senų pi
lių kerpės, plytos nepūvo ir nedvokė pelėsių kvapu. Beprotis ten išpiešė
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iksą, trikampį ir klaustuką. Minia šaukė bepročiui:
— Tu atėjai savo mechanizuota širdim pasijuokti, o besikvatojant be

tikslės tavo kūno dalys girgžda ir tamposi, praeities nesucementuotos. Tu 
niekad neišmokai gėlės žiedo džiovinti tarp knygos lapų ir metų metais 
žiūrėti į pergamento trapumo mirusį augalą, prisiminti pakrūmės, kurio
je ją radai. Tu negali plieniniais pirštais čiupinėti augalų, nes jie nepa
kenčia ledinės dvasios, o kraujas teka tik iki ribos kur baigiasi kūnas ir 
prasideda metalo dalis. Išsigimęs idijote, ištrink ką nupiešei ir nepūsk į 
mūsų aukuro ugnį.

Vaikai žaidė, beprotis galvojo, o moteris dainavo toliau. Taip tyliai, 
tyliai:

Liūliuok, vakarėli, 
Viliok žemdirbėlį 
Namo, namo...*
Gubom jau saulė 
Žemyn keliauja 
Toli, toli...

Liūliuok, vėjeli 
Ant stogo žirgelį 
Liūly—liū—lia...

*
Stabdyk stakleles 
Ir tulpių raštelį 
Užmik, užmik...

Ji dainavo tyliai, tyliai ir plačiai atmerktom akim busdama, mūro sie
noje matė kintant nemirusiam prisikėlimui pasmerktas vizijas. Staiga at
bėgo dvidešimt metų elgetaujanti vėlė, subėrė dainos žodžius į nudėvėtą 
maišą, palikdama ant namo nupieštą tik iksą, trikampį ir klaustuką.

Vaikai baigė dėstyti spalvotas akmenines akis. Beprotis prabilo:
— Aš nupiešiau tik iksą, trikampį ir klaustuką. Jūs matote daug, aš 

— nieko. Ir nemoku prikelti mirusios dienos, kuri nusiėmus dvidešimt ke
turias valandas dėvėtus rūbus, nuoga išėjo ieškoti sielos, sužėrusios dainos 
žodžius. Aš žengiu atbulas, bet einu pirmyn, jūs žengiate pirmyn, bet eina
te atgal. Nes praeities lavonui atidavėte skaityti savo dienoraštį, o patys 
bėgote ir lindote per rakto skylutes, atsigerti krikšto vandens. Ir grįžę ne
pažįstate vaikų, nes jie paliko žaisti spalvotais akmenukais, o išdžiuvusioj 
burnoj jiem neatnešėte krikšto vandens lašo.

Pievoje idijotiškai kvatojosi akmeninės akys. Išbėgo vaikai, išėjo be
protis, pirma statydamas kojų pirštų galus ir tik vėliau primušdamas kul
nimis.

Kažkur gimė gleivėtas vaikas ir vaitojanti motina jam rinko Lino 
vardą...
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Skauto - kun. LEONARDO MUSTEIKIO 25 metų 
KUNIGYSTES JUBILEJUS

KLEMENSAS ŽEMAITIS

Pagyvenusi savo nepriklausomu gyvenimu nuo 1918 m. vasario 16 d. 
iki 1940 m. birželio 15 d., mūsų tėvynė Lietuva padarė visose srityse ste
buklingą pažangą. Ji pasivijo, o kai kuriose srityse net pralenkė, senas 
nepriklausomas tautas. Viena iš tų sričių — tai savos ,lietuviškai galvo
jančios, pamilusios savo tėvų žemę, savo tautos papročius, nebijančios pa
siaukojimo — tautai draugiškos inteligentijos išauginimas. Šie vyrai ir 
moterys, užauginti daugumoje kaimų sodybose, tautai, Dievui ir tėvynei 
pasišventusių tėvų ir motinų. Jie, baigę įvairiose mokyklose aukštesnius 
ar aukštuosius mokslus, išėjo į savų daktarų, inžinierių, kunigų ar kitokių 
specialistų pareigas — prakaitu ir meile tarnauti savo kraštui ir jo žmo
nėms.

Štai ką apie savo tėvus sako šiandiną, aukštų mokslų pasiekęs, jubi
liatas kun. Leonardas Musteikis.

Tėvai buvo pamaldūs. Šalia rytinių ir vakarinių maldų dažnai jų ran
kose buvo rožančius, o sekmadieniais valandas giedodavo. Kalbant apie tė
vų būdus, tenka pastebėti, kad mes prie tėvo nesiglausdavom, nebent iš 
didelio reikalo. Mamos primokinti, pirma pabučiuodavom tėvui ranką ir 
tik po to ką nors prašydavom. Tėvui esant troboje nesijausdavom laisvi: 
nutrukdavo mūsų klegesys ir stengdavomės kur nors įlysti į nuošalę. Tė
vas buvo rimtas, susirūpinęs ūkio darbų sėkmingumu ir prikaišiodavo

LIETUVOS 
NACIONALINE 
M MAŽVYDO
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mamai už mūsų užstojimą, nevertimą darbų dirbti. Retai kada nusišypso
davo. Buvo teisingas, nieko nenorėdavo svetimo, visada susitardavo geruo
ju. Bausmių užsitarnaudavom, bet, mamos užtariami mažokai “nukentė- 
davom”. Mama buvo linksma, plepi ir labai draugiška. Mėgdavo dainuoti. 
Dažnai pati viena begalėse darbų traukdavo daineles ar niūniuodavo. Jos 
kantrybė buvo neišsemiama. Kentėdavo visiems atleisdama. Mėgo švarą 
ir tvarką. Jos rūpestis ir meilė buvo begalinė. Ji pasakojo, kad buvo susi
rūpinusi mano mažu ūgiu. Jai aš atrodydavau mažas kaip kupsčiukas ir 
ji vis bandydavo mane patempit, kad ilgesnis būčiau.

Štai tokioje lietuvių ūkininkų šeimoje, 1911 m. rugpiūčio 16 d., Lau- 
liuniškių kaime, 7 km. nuo Salako gimė šių dienų 25 m. kunigystės jubi
liatas kun. Leonardas Musteikis.

Tėvai Teofilė (Miškinytė) ir Vincas Musteikiai, savo gražiame 7 de
šimtinių ūkelyje augino nemažą penkių sūnų ir dviejų dukterų šeimą. 
Iš jų užaugo tik keturi sūnūs. Lietuvoje sakydavo, darbymetėje ir kuolas 
juda, todėl jau nuo 7 metų amžiaus'Leonardas įjungiamas skerdžiaus tar
nybon ganyti galvijų. Vėliau, besimokydamas ir ūgtelėjęs, jungiamas į 
vyriškesnius ūkio darbus ir tenka susipažinti su plūgu ir dalgiu, nes tė
vai buvo įsigiję didesnį ūkį iš Luodžių dv.

Keturių skyrių pradžios mokyklą Leonardas baigia 1929 m. Salake ir 
tų pačių metų rudenį įstoja į Zarasų progimnaziją, kuri vėliau tapo gim
nazija. Būdamas trečioje klasėje įstoja į skautų “Vytenio” D-vę, “Žirgų” 
skiltį. Būdamas pavyzdingas ir kruopštus skautas, pasiekė minėtos D-vės 
draugininko postą. Reikia manyti, kad jaunas Leonardas skautų organiza
cijoje subrendo, nes iki šiai dienai nei organizacijos, nei jos principų ne
pametė.

1932 m. baigęs Zarasų gimnaziją ir vykdydamas savo ankstesnį nusi
statymą, peržengia Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos slenkstį. Kas 
pajėgs aprašyti per šešerius metus Kunigų seminarijoje jaunuolio gy
venimą, kol jis tampa gyvenimo druska? Kas suskaičiuos tuos jų profeso
rius ir auklėtojus, kurie tautai paruošė tiek daug ir tokių patrijotų kunigų.

1938 m. birželio 11 d. Kaune, bazilikoje arkivysk. J. Skvirecko įšven
tintas kunigu. Pirmas šv. mišias atlaikė gimtojo Salako bažnyčioje 1938 
m. birželio 24 d. Vikaravo Troškūnuose, Jūžintuose, Duokiškyje, Dusetose, 
kur prieš karo pradžią komunistinės Lietuvos kulto komisaro, o tada bu
vusio Zarasų aps. NKVD viršininko pavaduotojo, Justo Rugienio buvo 
areštuotas. Kalėjo Zarasų kalėjime, iš kurio J. Rugieniui suruošus kalinių 
žudynes kalėjimo kieme, tik nuostabiu būdu išėjo gyvas. Vokiečių okupa
cijos metais vikaravo Ramygaloje ir Šeduvoje, iš kur raudonajai bangai 
atslenkant pasitraukė į vakarus.

Vykdydamas savo pareigas ir pašaukimą tremtyje, nie
kur nesiskyrė nuo lietuvių. Buvo kapelionu Gaustadt, Mannheime ,Bad- 
mergentheim ir Schwb. Gmuende. Susiorganizavus lietuvių “Labor Ser
vice” kuopoms, tenka apie metus laiko būti jų kapelionu. Šiame laiko
tarpyje kun. Leonardas gauna progos skautin. Michelsonui vadovaujant 
pagilinti savo skautiškas žinias. To rezultate 1948 m. Hanau įgija Gilwel 
ženklą. Tremties dienas Vokietijoje kun. Leonardas baigia Kempteno ir 
jo apylinkių stovyklų kapelionu ir mokytojaudamas ten esamose gimna
zijose.
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Į JAV atvyko 1949 m. spalio mėn. 29 d. ir įsikūrė šv. Antano parapi
joje Omaha, Nebraska pas kun. J. Jusevičių, kuris labai rūpinosi tremti
niais.

Po vienerių metų arkivyskupo Gerald T. Bergan skiriamas kapelio
no pareigoms į Gerojo Ganytojo vienuolyną ir kartu tų vienuolių išlaiko
moje gimnazijoje dėstyti religiją bei etikos dalykus.

Lietuviškam liežuviui naujoji darbo aplinka buvo nedėkinga. Prisė
jo stengtis kliūtį nugalėti, suderinant darbą su studijomis. Rezultate, po 
kelių metų įtempto darbo, 1957 m. baigia jėzuitų vedamą Creighton uni
versitetą gaudamas BA laipsnį. Įsidrąsinęs siekia daugiau mokslo. Gilina 
žinias sociologijoj ir psichologijoj, ir 1960 m. sausio mėn. gauna Master 
of Arts in Education.

Amerikiečių aplinkoje vis rasdavo progų neužmiršti bičiulystės su 
lietuviais. Daug laiko įdeda beorganizuodamas skautus, tam reikalui vi
sapusiškai atsidavęs, dažnai užmiršdamas save ir su nuostoliais tiesiogi
nėm pareigom. Jo pastangomis Omahoje pasirodė skautės su vadove Re
gina Parulyte, o vėliau ir skautai su vadovu Gedu Drazdžiu. Vyriausios 
Skautų vadovybės skiriamas skautų vadovu-vietininku. Tose pareigose 
išbuvo penkerius metus. Per tą laiką skautai Omahoje visai sustiprėjo 
— išaugo iki dviejų draugovių su vyčių būreliu ir skautų rėmėjų grupe. 
Įvertindama kun. Leonardo kaip skauto darbus, vadovybė jį pakėlė į pa- 
skautininko ir vėliau į skautininko laipsnį. Jis buvo, tebėra ir, tur būt, 
kol gyvas bus skautų ir skaučių kapelionu.

Šalia darbo su jaunimu bei kitose organizacijose, randa laiko ben
dradarbiauti spaudoje rašiniais, o ypač fotografijomis. Fotografavimas — 
jo pramoginis užsiėmimas. Jo pirštai tikrai prikišti prie J. Cicėno išleistos 
knygos “Omahos lietuviai”.

Tai toks, trumpai suglaudus, yra lietuvio, skauto, jaunimo veikėjo 
kun. Leonardo nueitas gyvenimo kelias. Jis jau puošiasi sidabriniais la
pais. Kaimynų, draugų ir prietelių, kurių jis čia Čikagoje ir apylinkėse tu
ri nemažai, kviečiamas kun. Leonardas sutiko atvykti savo 25 metų ku
nigystės jubiliejų švęsti jų tarpe.

1963 m. birželio mėn. 30 d. 10,30 iš ryto atnašaus iškilmingas mišias 
šv. Antano parap. bažynčioje, Cicero, III. Po mišių bus jubiliato pagerbi
mas ten pat parapijos salėje. Jei kas norėtų dalyvauti, dėl vietų skambin
ti OL 6-4170.

Tikiu, kad susirinks gausus būrys ne tik jo kaimynų ir pažįstamų, 
bet skautų ir kitų organizacijų atstovų, pagerbti tą mielą, nuoširdų, daug 
lietuvybei pasidarbavusį rytų aukštaitį.
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Saulius Grėbliūnas

Naujos rezoliucijos kongrese. Ba
landžio 10 d. kongresmanas Thadeus 
J. Dulski (D.-N.Y.), įnešdamas naują 
rezoliuciją Pabaltijo kraštų laisvini
mo reikalu: kalbėjo: “Sovietai turi 
būti priversti pasitraukti iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, ir tiems kraštams 
turi būti sugrąžinta laisvė ir pilna 
nepriklausomybė”. Šiai rezoliucijai 
duotas eilės numeris — H. Con. Res. 
135. Taip pat kongresmanas Harold 
Collier (R.-Ill.) įsijungė į kovą, įneš
damas dar kitą rezoliuciją, kuriai 
duotas numeris yra H. Con. Res. 133.

Abi rezoliucijos yra panašios į jau 
seniau įneštas rezoliucijas (sen. Ku- 
chel, Rep. Lipscomb). Parašykime vi
si po vieną padėkos laiškutį ir vienam 
ir kitam šiuo adresu: House Office 
Building, Washington 25, D. C.

Vis dažniau tenka skaityti apie jau
nimo problemas organizacinėje veik
loje bei lietuvybės išlaikymo klausi
me. Sutinku, kad dauguma jau pra
dėję skęsti šio krašto laisvės jūroje, 
bet vis dėlto, atsiranda ta “nereikš
minga mažuma”, kuri nepasiduoda, 
bet dar ir kovoja prieš tą nutautėji
mo ligą.

Tokį būrelį randame svarstantį stu
dentų sąjungos likimą ir jos efektin
gą veikimą. Čikagoje, centro valdy
bos ir ideologinių organizacijų atsto
vai nutaria, kad ateinančių metų Lie
tuvių Studentų Sąjungos Centro Val
dybą reikėtų sudaryti iš ideologinių 

studentų organizacijų atstovų. Jau 
keli metai kai svarstoma šitokio “fe
deracijos” tipo valdyba, bet tikiuosi, 
kad kaip nors tas planas šį kartą virs 
realybe.

Gerai, kad pradeda blėsti nesvei
kas tarporganizacinis konkuravimas 
ir vis didėja organzacijų bendradar
biavimas. Man atrodo, tai yra natū
ralus procesas, būtent: aktyvioms 
gretoms retėjant vienas prie kito ar
tėjam. Dažnesni susiėjmai, dalyva
vimas kultūriniuose parengimuose, 
artimesnis minčių pasidalinimas bei 
problemų nagrinėjimas gali atnešt 
tik naudos — didesnės minties sti
muliacijos. Manau, kad per studentų 
sąjungą ideologinės organizacijos pa
čios pastiprėtų iki tokio taško, kada 
galėtų vėl būti sveika konkurencija. 
Jeigu šis planas bus įvykdytas, tikiu, 
kad jis bus pozityvus reiškinys ir 
žingsnis į efektingą studentišką kovą 
už lietuviškumo išlaikymą.•

Šių metų gegužės 31 d. - birželio 2 
d. Čikagoje yra šaukiamas Filisterių 
Skautų Sąjungos suvažiavimas. Rei
kia tikėtis, kad šis suvažiavimas ne 
tik išrinks sekančios kadencijos cent
ro valdybą, bet ir nustatys sau aiš
kius ir konkrečius darbo planus mū
sų sąjūdžio minties plotmėje. Taipo
gi tikimės, kad bus išryškinta pa
grindinė filisterių veikimo kryptis, 
bei Filisterių Sąjungos uždavniai. 
Linkime sėkmės suvažiavime.
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Neužilgo Čikagoje atsidarys meti
nis International Trade Fair, kuria
me dalyvauja lietuviai pastatydami 
savo pavilijoną. Šiais metais džiugu 
,kad atsakomybė ir garbė jį paruoš
ti buvo pavesta A.S.S. Centro Valdy
bai. Pavilijono formato projektas 
jau padarytas ir bendrai darbas ei
na pirmyn. Paviljono direktorium 
sutiko būti fil. Albertas Vengris, o 
pavaduotoju fil. Vytautas Šliūpas.

9

Jau pats laikas prisiųsti Mūsų Vy
čio prenumeratą už 1963 metus. Sky
rių valdybos turėtų rūpintis šiuo rei
kalu ir raginti savo narius. Yra la
bai daug Korp! Vytis, A.S.D., ir F. 
S.S. narių, kurie nėra užsiprenume
ravę savąjį žurnalą, bet vis dėlto 
mėgsta jį skaityti.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
JURIDINIS ASMUO

Š. m. vasario 15 d. Lietuvių Skautų 
Sąjunga buvo inkorporuota Illinois 
Valstybėje “General Not For Profit 
Corporation” įstatymu. Šiuo būdu Są
junga yra juridiniai įteisinta ir oficia
liai pripažįstama Jungtinėse Ameri
kos Valsybėse. Turint tokią padėtį, 
Sąjungos vienetams bus galima išrū
pinti pripažinimą ir kituose kraštuo
se. Dabartinėmis sąlygomis Sąjunga 
yra skaitoma uždarbio nesiekianti, 
lietuvių auklėjimo organizacija ir bus 
atleista nuo valstybinių mokesčių 
mokėjimo.

LSS Tarybos Pirmija

New Yorko ASS pirmininkas fil. Jurgis Birutis atidaro jaunųjų dailininkų paroda.
G. Peniko nuotr.
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AKADEMINIAM SKAUTŲ SĄJŪDŽIUI

Giliai sujaudintas nepaprastu visų Jūsų nuoširdumu rengiant mano 
70 metų amžiaus ir 30 metų dalyvavimo skautų organizacijoje pagerbimą, 
prašau priimti mano tikrą skautišką padėką.

Mano kūrybinis darbas buvo ir tebėra skirtas Tėvų žemei ir mielam 
lietuviškam jaunimui!

Sukaktuvių proga gavau labai daug sveikinimų, jų tarpe iš New Yor- 
ko ir Los Angeles Filisterių skautų sąjungos ir korp! Vytis skyrių, ASS 
Urbanos skyriaus, daugelio kitų organizacijų ir atskirų asmenų. Ypatin
gai vertinu sveikinimus iš ok. Lietuvos ir iš Australijos. Pridedu kelių 
būdingesnių ištraukas.

Už visus sveikinimus ir dovanas prašau priimti mano nuoširdžiausią 
ačiū!

Ad meliorem!
Steponas Kolupaila

IŠTRAUKOS
J. RAJECKAS, Lietuvos Atstovas:

Malonu, kad jaunimas, kurį taip mylite ir globojote, prie Jūsų prisirišęs, 
Jus gerbia ir tą pagarbą viešai atžymi.

Tur būt, nėra taip populiaraus jaunimo tarpe žmogaus, kaip Jūs. Jūs — 
pagarsėjęs mokslininkas, keliauninkas - ekskursantas, tyrinėtojas, kultūrinin
kas, visuomenininkas, pasišventėlis ir kartu įkūnytas kuklumas.

Jūsų gyvenimas, praturtintas tyrimais bei darbais mokslo srityje ne tik 
lietuvių tarpe, bet pasauliniu mastu: toli už Lietuvos ribų Jūs garsinate Lie
tuvos vardą.

Linkiu dar ilgai, ilgai palikti šauniu jaunuoliško entuziazmo mokslo darbe 
pavyzdžiu lietuvių jaunimui.

PETRAS JURGĖLA, Lietuvos skautų įkūrėjas:

Akademinis Skautų Sąjūdis švenčia savo garbės nario, didžio lietuvio, gar
bingo žmogaus ir darbštaus kultūrininko 70 metų amžiaus sukaktį. Profesoriaus 
darbai, žygiai ir nuopelnai lietuvių tautai bei Lietuvos Respublikai yra pla
čiai žinomi. Čia noriu iškelti ypatngą jo talentą.

Prof. Kolupaila, sulaukęs patriarchinio amžiaus, tebėra energingas ir suge
ba įžvelgti smulkiausias kitų idealistų savybes. Jo pastabos 'daugiau išryškino 
dvi šviesias asmenybes — profesorių Kazį Pakštą ir kanauninką Juozą Tumą 
-Vaižgantą. Tai buvo tokios dinamiškos asmenybės, kurias be galo sunku api
būdinti žodžiais.

1951 metais dienraščio ,,Draugo” ryškios asmenybės konkurse pirmoji do
vana buvo skirta profesoriui Kolupailai už jo straipsnį apie Vaižganto asme
nybę. Prof. Kolupaila sugebėjo trumpais sakiniais, bet labai smulkiais bruože
liais, atvaizduoti tikrąjį Vaižgantą, šis straipsnis turėtų būti įdėtas į lietuvis- 
kąją chrestomatiją ir statomas pavyzdžiu mūsų žurnalistams ir rašytojams, 
kaip reikia vaizduoti šviesesnę asmenybę.

Tegu Apvaizda leidžia mūsų mylimam profesoriui dar kelis dešimtmečius 
žėrėti mums šviesiu idealizmu, giedria nuotaika, pasišventimu kultūriniam dar
bui ii skaisčiąja meile mūsų Tėvynei Lietuvai, kurią jis buvo apkeliavęs, iš
tyręs ir pažinęs geriau, negu kas kitas.
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M. KRUPAVIČIUS, prelatas:

...pelnei ne amžiaus metų skaičiumi, bet savo žymių ir svarbių darbų skai
čiumi, kuriems nesigailėjai ir dabar nesigaili nei laiko sveikatos, nei jėgų, nei 
kitokios rūšies aukų. Visą tai krovei ant tėvynės garbės, gerovės ir laimės au
kuro. Atsidūręs svetimoj žemėj to darbo savo pasirinktoj srity j nenutraukei, 
bet dar su didesniu intensyvumu tęsi, keldamas ir populiarindamas Lietuvos 
vardą svetimųjų tarpe, tuomi labai daug prisidėdamas prie sunkaus Lietuvos 
laisvinimo darbo. Ir dėlto šios sukakties šventė yra ne tik tų, kurie ją rengia 
ir kurie joje dalyvauja, bet ir visų tauriųjų kovojančių dėl tėvynės laisvės ir 
lietuvybės išlaikymo lietuvių patriotų.

Visa tikrai lietuviškoji išeivija, tikiu... kartu su manimi linki Tamstai... 
stiprios sveikatos, darbingumo, pajėgumo, geriausios sėkmės darbuose, užsi
brėžtų darbų programos {vykdymo, ilgų laimingų dienų ir grįžimo į laisvąją 
lietuviškąją žemelę, kuriai pašventei visą savo darbštų gyvenimą. Dieve duok!

V. ŽEMKALNIS, architektas, Kaunas:

47 akademinio darbo metai! Ypatingai mes, lietuviai, tuo didžiuojamės ir 
džiaugiamės. Jūsų 70 metų, sukaktuves pasitinkame su geriausiais Jums lin
kėjimais sveikatos ir dar daug, daug kūrybingiausių metų ir su viltimi ,galų 
gale, susilaukti Jus Lietuvoje. Dar turite gražaus laiko ir Lietuvoje padirbėti... 
Ir padirbėti, ir, kaip ir anais metais, su studentais ir jaunimu baidarėm Ne
muną ir kitas mūsiį upes ir ežerus išvagoti.

Dr. HENRIKAS LUKAŠEVIČIUS, New York:

Didžiajam gamtos mylėtojui, Lietuvos ežerų ir vandenų Neptūnui, akade
minės skautijos patriarchui, kurio širdis plaka amžina jaunyste, ilgiausių metų!

Du skautų dvasios vadai: s. kun. Pakal
niškis ir v.s. kun. St. Yla.

G. Peniko nuotr

Smagu New Yorko Kaziuko Mugėj. Vidu
ry t. n. R. Kulytė.

G. Peniko nuotr.
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Prof. IGNAS KONČIUS, Waterbury:

Sveikime imusį nešti aštuntąjį kryželį. Gražus amželis Į Prisimink, ką esi 
nuveikęs, ką prirašęs, kiek kilnios nuotaikos suteikęs jaunuomenei, kurią tik 
savo kelyje sutikai, visvien ar tai studentai, ar tai skautai. Visiems sugebėjai 
perteikti savo visuomet saulėtą nuotaiką, aštrų darbingumą, gilų švelnumą, ma
lonų jaukumą, nuostabų kuklumą, nepaprastą pakantą, jaukų-aiškų paskatinimą 
prie mokslo, prie darbo.

Jūros darbų, rūpestingų-kilnių, teikia nemirštamą, nenudildomą, nesunaiki
namą paminklą ir Pačiam ir Profesoriaus Tėvynei.

J. ČEIČYS ir V. DAUGĖLA, Vilainiai, Lietuva:

Pirmasis mūsų melioracijos mokytojau! 70 metų amžiaus sukakties proga 
...linkime Jums geros sveikatos ir našaus darbo mokslo srityje, būti kaip bu
vote gyvenimo optimistu, ir sveikiems susitikti mums visiems brangios tėviškės 
padangėje! Prieš 40 metų buvę Jūsų pirmieji Kultūrtechnikos skyriaus Dotnu
voje mokiniai...

S. NAUJOKAITIS, Korp! Vytis Los Angeles skyriaus pirmininkas :

Su pasididžiavimu skaitome savo organizacijos istoriją, kurioje Jūsų var
das yra taip garbingai minimas. Mes tikime, kad Jūsų jaunatviška siela buvo 
ir pasiliks stiprinančiu ir dažnai žadinančiu korporacijos veiklą akstinu.

Dr. J. GIRNIUS, Lietuvių Enciklopedijos redaktorius:
...linkėjimus... Lietuvių Enciklopedijos garbės komiteto nariui ir pavyzdin

gai 2ioliam jos redaktoriui-bendradarbiui, b e švenčiančiam 70 metų sukaktį iš
kilmėse, surengtose skautų, kurių eilėse jis išlaikė jauną dvasią per visą savo 
amžių. Savo moksliniu darbštumu, visuomeniniu pareigingumu ir skautišku 
paslankumu visur, kur reikėjo kam talkos ar pagalbos, prof. Kolupaila yra 
laimėjęs visų nuoširdžią pagarbą, o iš turėjusių artimesnius ryšius — tikrą 
meilę.

Senj. Vidas Montvila va
dovavęs parodos rengi
mui, gėrisi darbo vai
sium.

G. Peniko nuotr.
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JUBILIEJINE “VILNIAUS” STOVYKLA

LSS, savo veiklos 45-rių metų su
kakčiai paminėti, nuo 1962 m. lapkri
čio 1 d., iki š.m. lapkričio 1 d. pa
skelbė LSS Jubiliejinius Metus. Ju
biliejinių Metų proga, be kitų dides
nio pobūdžio darbų, numatyta su
ruošti ir Jubiliejinę Stovyklą. LSS 
Australijos Rajonas šią stovyklą su
ruošė sausio 2-11 d.d., Mt. Crawford, 
S.A. apylinkių pušynuose, savo vaiz
du primenančiuose Vilniaus apylin
kių miškus. Stovykla, prisimenant 
faktą, kad ir pati pirmoji skautų skil
tis buvo įsteigta Vilniuje, pavadinta 
“Vilniaus” vardu, jos viduriu plau
kiąs upelis — Vilnelė, kalnas, ant ku
rio buvo pastatyti trys kryžiai — Tri
jų Kryžių kalnu, svarbiausia gatvė 
— Gedimino gatve, o pastovyklės ga
vo Vilniaus priemiesčių pavadinimus 
skaučių — “Antakalnis”, skautų — 
“Paneriai”.

Stovyklautojų į stovyklą prisirin
ko per 200; jie čia suskrido iš Sydnė- 
jaus “Aušros”, Canberros “Baltijos”, 
Melburno “Džiugo”, Geelongo “Šat
rijos”, na ir šeimininkų — Adelaidės 
“Vilniaus” — tuntų. Brisbanės skau
tus atstovavo vienintelis stovyklauto
jas — s.v. E. Sagatys.

Kai kuriems iš stovyklautojų, ne
skaitant brisbaniečio, Adelaidės pa
siekimas kainavo 2-jų parų kelionę 
traukiniu.

Stovyklai vadovavo: stovyklos vir
šininkas — v.s. Vyt. Neverauskas, jo 
adjutantas — s.v. v.si. J. Morkūnas; 
pastovyklių vadovai: skaučių pasto
vyklės viršininkė ps. S. Pacevičienė, 
adjutante — v.s. si. A. Mikužytė, 
skautų :— ps. V. Opulskis, adjutan
tas — s.v. v. si. G. Kišonas. Kiti pa

reigūnai: stovyklos ūkio v-kas s.v. 
v. si. P. Alkvičius, įrengimų vadovas 
— s. J. Vanagas, laužvedys — ps. V. 
Šulcas. Relginiu stovyklos gyvenimu 
rūpinosi fil. kun. Pr. Dauknys, čia 
ištisai išstovyklavęs visas 10 dienų; 
porą dienų stovykloje praleido ir Ra
jono dvasios vadovas s. kun. P. But
kus. Pirmąją pagalbą teikė fil. dr. J. 
Maželienė. Stovyklos virtuvę tvarkė 
s.v. v. si. J. Neverauskas ir p. Ber- 
naitienė.

Stovyklautojai leido savo dienraš
tį “Pušyno Aidą”, kurį iš pradžių re
dagavo s. B. Žalys, o vėliau — v.s. 
v.si. J. Didžytė. Jame gausiai bendra
darbiavo patys stovyklautojai, ir to
dėl laikraštėlis stovykloje buvo labai 
populiarus. Jo redakcinį kolektyvą, 
be redaktorių, sudarė (sąstatas laike 
stovyklos keitėsi): s.v. v. si. R. Cibas, 
jr., D. Vingrytė, s.v.v.sl. A. Garolis, 
ps. A. Plūkas, v.s.v.sl. V. Brazaus
kaitė.

Stovyklos ribose sausio 4 d. įvyko 
LSS Australijos Rajono Vadovų Su
važiavimas, kuriame aptarti bendrie
ji skautų-čių reikalai. Suvažiavimą 
pravedė Rajono vadas v.s. V. Neve
rauskas. Suvažiavime, be rajono va
do ir Vadijos narių, dalyvavo tunti- 
ninkai, skaučių skyrių vedėjos arba 
jų įgaliotiniai ir po 1 rinktą atstovą 
iš tunto vadijos.

Stovykloje vykusiems skiltininkų 
kursams vadovavo fil. kun. P. Dauk
nys, kursus lankė 16 skaučių ir 10 
skautų. Lektoriais talkininkavo visas 
būrys stovykloje buvusių skautinin- 
kų-ių.

Pačios stovyklos suprojektavimu ir
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Australijos Rajono Jubiliejinėj stovykloj 
fil. kun. P- Dauknys, MIC dalina komu
niją. R. Cibo, jr. nuotr.

įrengimais rūpinosi s. J. Vanagas. 
Įvažiavimą į stovyklą puošė didžiu
liai, Geležiniu Vilku ir įrašu “Vil
niaus Stovykla” papuošti vartai. Vė
liavų aikštėje išdėtas iš akmenukų 
Lietuvos žemėlapis, jo vidury stovi 
smūtkelis. Paties Dvasios vadovo fil. 
kun. P. Dauknio daryti papuošimai 
prie altoriaus; jo darbo ir Trys Kry
žiai kalne. Individualiai pasipuošta 
apie skautų-čių palapines. Gražiau
siai pasipuošę skiltys stovyklai bai
giantis buvo premijuojamos.

Stovyklos metu abiejose pastovyk- 
lėse veikė skautiškojo pažangumo 
konkursai. Pažangiausia skiltis kiek
vieną dieną buvo atžymima pereina
ma gairele.

Stovykloje veikė s.v. V. Vanago 
vedamas paštas ir tiekimo skyrius, 
kurių veikla tikrai buvo pasigėrėti
na.

Sausio 7 d. kitų vietovių stovyklau
tojai padarė ekskursiją po Adelaidę 
ir apylinkes; daugumai tai paliko ne
išdildomų įspūdžių, nes Adelaidę ma
tė pirmą kartą... Adelaidės Liet. Na
muose apžiūrėtas “Vilniaus” tunto 
skautų būklas (šį būklą reikėtų visą 
ištisai perkelti į muziejų — toks jis 
įdomus ir taip gražiai sutvarkytas; 
tai s. J. Vanago pastangų vaisiai!..) 
ir apylinkės biblioteka, kurioje tuo 
metu buvo išstatyta skautikšos spau
dos parodėlė. Vėliau visus ekskur
santus pavaišino pietumis “Vilniaus” 
tunto skautų-čių tėveliai.

Trumpų iškylų į apylinkes (ypač 
į Mt. Crawford) turėta kelios.

Stovykloje, galima sakyti, bet ku
riuo dienos metu darbas virte virė — 
ruošimasis iš patyrimo laipsnių pro
gramų, pašnekesiai, žaidimai ir dar
bai niekam nedavė progos veltui dy
kinėti. Kulminacinis dienos punktas

Trys sesės užkadnžiauja „Vilniaus’’ sto
vykloje. Iš kairės: Aldona Mikužytė, Jū
ratė Paragytė ir Ieva Didžytė.

R. Cibo, jr. nuotr.
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— vakariniai laužai (nors, gaila, dėl 
ypatingai didelio gaisro pavojaus — 
dirbtiniai), prie kurių jaunimas iš- 
sidainuodavo ir prisišposaudavo. Pa
čioje stovykloje visą laiką vyravo 
gyva, broliška ir linksma dvasia. Ir 
“baisiausi” darbai buvo atliekami su 
juoku ir šypsena!

Stovyklos uždarymo proga dešimt 
sesių davė skautės įžodį. Į H-rą pat. 
laipsnį egzaminus išlaikė 19 skaučių.

Stovyklai oras pasitaikė iš pradžių 
gal kiek ir vėsokas, bet sausas, o į 

stovyklos pabaigą net karštas, ir sto
vyklautojai su malonumu vyko į ne
tolimą Williamstowno baseiną mau
dytis.

Australijos lietuvių gyvenimo 
mastu imant, vienas didžiausių lie
tuviškojo jaunimo sąskrydžių pasi
baigė... nevienas atsisveikindamas 
gražųjį pušyną net nubraukė ašarą, 
širdyje pasižadėdamas žūt būt, po 
dviejų metų vėl stovyklauti rajoni
nėje stovykloje Victorijoje!

s. B. ŽALYS

Jaunųjų dailininkų bei dailės 
mėgėjų paroda

Kai šiomis dienomis pavartai mū
sų išeivijos spaudą, tai peršasi išva
da, kad lietuvių tauta yra ne daini
ninkų, bet dailininkų tauta — tiek 
daug mūsų spaudoje aprašymų ir 
nuotraukų apie lietuvius dailininkus 
ir jų kūrinius.

Gal būt dėl šio parodų ir meninin
kų gausumo iki šiolei nebuvo atkreip
tas dėmesys į New Yorke organizuo
jamas jaunųjų menininkų bei dailės 
mėgėjų kūrinių parodas, kurių iki 
šiol jau buvo keturios.

Kiekvienais metais šių parodų or
ganizacinis - adminstracinis aspektas 
yra toks pats, būtent — šias parodas 
organizuoja Akademinio Skautų Są
jūdžio New Yorko skyrius; jos vyks
ta Verbų savaitgalį Apreiškimo para
pijos salėje, Brooklyne (išskyrus pir
mąją, kuri vyko Brooklyno Piliečių 
Klubo salėje). Kiekvienai parodai 
yra pakviečiamas globėjas, kuris ša
lia patarimų organizatoriams duoda 
ir paskaitą meno tema. Parodų glo
bėjais iki šiol yra buvę dailininkai: 
V. K. Jonynas, K. Žoromskis, P. La
pė ir R. Viesulas.

Vis didėjantis šių parodų dalyvių 
ir lankytojų skaičius rodo, kad visuo
menė tokio pobūdžio parodas vertina, 
ir todėl jos yra ruoštinos ir ateityje. 
Kiek žinoma, New Yorko akademi
kai skautai ir ateityje tokias parodas 
žada organizuoti.

Šių metų paroda įvyko balandžio 
6-7 d. Čia su savo kūriniais (kurių 
buvo arti šimto) pasirodė jaunieji 
menininkai - studentai, o taip pat ir 
mėgėjai — viso 12: Brooklyno “Dar
bininkas” (bal. 12 d.) dalyvavusius 
menininkus apibudino sekančiai:

“Surrealistus atstovavo Vytautas 
Abromaitis. Jis tapo daugiausia alie
jumi, buvo išstatęs 9 paveikslus; Au
dronė Dragunevičiūtė, iš Philadel- 
phijos, 6 paveikslai buvo aliejinė ta
pyba ir vario raižiniai; Albina Kasu- 
laitytė — 6 realistiniai gamtos vaiz
deliai aliejumi; Gediminas Liaukus, 
baigęs komercinio meno studijas, iš
statė 8 įvairių nuotaikų ir stilių alie
jinės tapybos kūrinius; Rosalie Pet
rash — 4 aliejinės tapybos kūrinius; 
Jonas Rūtenis — 6 paveikslus, dau
giausia tempera, akvarelė; Juozas So-
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Dail. Romas Viesulas skaito paskaitą New 
1 orko ASS skyriaus rengta j parodoj.

Jaunųjti menininkų parodoj akademikės 
ruošiasi svečius pavaisinti kavute.

G. Peniko nuotr. G. Peniko nuotr.

daitis — 10 aliejinių įvairių stilių ir 
nuotaikų paveikslų; Valentina Ūse- 
lienė — 9 akvareles; Zenonas Ūselis 
— 10 įvairių stilių ir technikų pa
veikslų; Judita Žiliūtė — 4 figūrines 
kompozicijas; Tadas Žilius — 10 įvai
rių kūrinių, kuriuose vyrauja abs
traktas; Marija Žukauskienė — 10 
aliejinių kūrinių”.

Sekmadienį parodos globėjas dail.

R. Viesulas skaitė įdomią paskaitą 
tema “Modernusis menas šiandien ir 
rytoj”. Sekė trumpos diskusijos. Dail. 
Viesulą pristatė ASS N. Y. sk. pirm, 
fil. Jurgis Birutis. Jis taip pat išreiš
kė padėką senj. Vidui Montvilai, ku
ris vadovavo parodos organizaci
niams darbams ir jos pravedimui. 
ASD narės po paskaitos vaišino sve
čius kavute ir sausainiais. Parodą ap
lankė apie 250 žiūrovų.
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BOSTONAS
• Balandžio 7 d. p. p. Kubilių namuose 

įvyko ASD-Krp!o Vytis sueiga, kurioje dr. 
J. Gimbutas rodė paveikslus iš savo kelio
nės po Europą. Po to sekė einamieji rei
kalai, kavutė ir dainos.

• Balandžio 21 d. fil. N. Razvadauskai- 
tės namuose įvyko ASD ir Korp! Vyfs 
sueiga, kurioje buvo baigti planai Metinei 
šventei, kuri įvyksta geg. 4 d. Kand. Eglė 
Damijonaitytė skaitė temą „Rasinė segre
gacija”, po kurios įvyko gyvos diskusijos 
ir kavutė.

CLEVELANDAS

• Cleveland© akademikai aktyviai daly
vauja „Lituanus” vajuje. Pranas Mašio
tas praneša, kad yra surinkta apie tris 
šimtai dolerių.

• Akademikai skautai kartu su Nerin
gos ir Pilėnų tuntais paminėjo 45 metų 
Skautavimo jubiliejų. Iškilmėms didesnės 
svarbos pridavė vyriausios skautininkės O. 
Zailskienės ir vyriausio skautininko E. 
Vilko iš Čikagos atsilankymas. Dienos bė
gyje abu vyriausi skautininkai posėdžiavo 
su vietiniais vadovais. Iškilmės prasidėjo 
mišiomis, 3 vai. įvyko sueiga. Sueigoje da
lyvavo didelis būrys tėvų, skautų rėmėjų, 
o savo atstovus buvo atsiuntę lenkai, uk
rainiečiai ir vengrai, kuriais sueigoje rū
pinosi skautai akademikai. Pagrindinę kal
bą pasakė sktn. A. Augustinavičienė, trum
pai apibūdindama skautybės atliktą darbą 
Lietuvoje, Vokietijoje ir toliau vykdomą 
jau čia gimusio jaunimo auklėjimą lietu - 
vikšoje, skautiškoje dvasioje. Sen j. Algis 
Rukšėnas pravedė meninę dalį.

• Kovo 10 d. Nijolės Jankutės bute įvyko 
A.S.S. sueiga. Labai įdomią temą „Tarna
vimas artimui” paruošė Cleveland© Nerin
gos tunto tuntininkė sktn. Balašaitienė. Su
eigoje buvo rodomos „slidės”, kurias rodė 
po dviejų metų iš Meksikos sugrįžę Biru
tė ir Alfa Juodikiai. Iš Europos atsivežtas 

„slides” rodė Meilė Juškėnaitė ir Giedrė 
Natkevičiūtė.

• Akademikų skautų atstovai dalyvavo 
vengrų Nepriklausomybės šventės minėji
me, kuris įvyko kovo 16 d.

• Šiais metais akademikai ir vėl daly
vavo Kaziuko Mugėje, pasidarydami gra 
žaus pelno. Akademikų stalą tvarkė fil. 
Algis Giedraitis.

• Dr. Mykolas Vaitėnas surinko iš aka
demikų skautų $100.00 ir juos persiuntė 
Vasario 16 gimnazijai. Jis sutiko ir toliau 
tęsti šį svarbų mūsų Vokietijoje besimokan 
čiam jaunimui paremti darbą.

• Po ilgos pertraukos, balandžio 7 d., 
įvyko F.S.S. sueiga. Daugelis pareiškė no 
rą, kad per metus bent keletą kartų būtų 
šaukiamos F.S.S. narių sueigos. Numato
ma atkreipti dėmesį į jaunuosius akademi
kus, primenant jiems senas akademikų tra
dicijas ir papročius. šeimininkė fil. M. 
Švarcienė visus gardžiai pavaišino ir po 
malonaus vakaro visi išsiskirstė.

LOS ANGELES

• A.S.D. sueigoje, įvykusioje t.n. Inos 
Stadalninkaitės bute, rašytoja Alė Rūta 
-Arbienė ir sktn. Valė Barmienė pateikė 
savo mintis apie lietuvaitės inteligentės ro
lę visuomenėje. Alė Rūta sužavėjo visas se
ses savo nuoširdumu ir rūpestingu pasi
ruošimu. Jos pašnekesys taip visas sudo
mino, kad kartais diskusijų metu reikėjo 
įsikarščiavusias seses sutaikinti.

• Balandžio 7 d., III L.A. skautų Ka
ziuko Mugėje, A.S.S. vėl įrengė šaunią 
kavinę. Sienas ir lempas apkabinę žuvimis 
ir žalčiais, pavertė parapijos salę į Eglės 
karalystę jūros dugne. Fil. Kęstutis Mi
kėnas vadovavo salės papuošimui. A.S.D. 
narės vaišino atsilankiusius svečius kava 
ir pyragaičiais.

• Senj. Mindaugas Petokas, neseniai at
vykęs iš Čikagos, yra naujausias L.A. sky
riaus narys.
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• Pirmoji L.A. Akademikų studijų die
na, balandžio 20, praėjo gan sėkmingai. Da
lyvavo 25 A.S.D. ir Korp! Vytis nariai. Te
mos buvo sekančios: „Tautybės klausi
mas” — senj. Gidas Radvenis, „Lietuvių 
studentija” — t.n. Ina Stadalninkaitė ir 
Rūta Kulikauskienė, „A.S.S. ideologija” — 
senj. Algis Karalius ir „Lietuvių kultūra” 
— senj. Romas Venckus. Pirmoji tema, 
apie būdus padaryti lietuvybę patraukles
nę jaunimui, susilaukė ypatingai įdomių 
diskusijų. Amerikoje sąlygos nutautėjimui 
yra tokios palankios. Kadangi daugelis L. 
A. akademikų aktyviai veikia tuntuose, šis 
klausimas yra visiems labai svarbus. Nors 
buvo tik keturios temos, bet visi turėjo dis
kutuojamais klausimais tiek daug pasisa
kyti, kad studijų diena užsitęsė net 8 va
landas.

• Balandžio 21 d., F.S.S. ruoštame Dr. 
Vydūno minėjime, A.S.D. pirm. t.n. Birutė 
Lembergaitė Už parodytą energiją ir suma
numą pareigose buvo pakelta į skiltininkės 
laipsnį. Korp! Vytis pirm. senj. Saulius 
Naujokaitis buvo pakeltas į vyr. skltn. 
laipsnį. Vyr. sktn. fil. Eugenijus Vilkas, 
kuris Los Angeles pasiliks ilgesnį laiką, 
pasveikino pakeltuosius. Per minėjimą 
senj. Fredas Prišmantas kalbėjo apie Vy
dūno gyvenimą, fil. Milda Mikėnienė supa
žindino klausytojus su jo kūryba, ir t.n. 
Danutė Gustaitė perskaitė Elenos Tumie- 
nės eilėraštį „Dr. Vydūnui mirus”. Visą 
minėjimo programą koordinavo fil. Valė 
Barmienė. Minėjimas užsibaigė arbatėle ir 
dainomis.

NEW YORKE

• Fil. Romas Kezys Vasario 16 minėji
mo metu Waterbury, Conn, pasakė pagrin
dinę kalbą. Be jo dar kalbėjo Waterburio 
burmistras E. D. Bergin ir US kongres- 
manas J. S. Managan. šis minėjimas bu
vo plačiai aprašytas vietos amerikiečių 
spaudoje.

• Fil. Jono Ulėno ir fil. Birutės Ulė- 
naitės-Kliorienės tėvas Petras mirė balan
džio 7 d. Jonas prieš keletą metų buvo ak
tyvus Korp! Vytis narys, o Birutė (Klio- 
rienė šiuo metu gyvena Pasadena, Cal.) 
yra viena iš ASD New Yorko skyriaus 
steigėjų ir pirmoji skyriaus pirmininkė. 
ASS New Yorko skyrius drauge su visa 
Ulėnų šeima liūdi a.a. Petro Ulėno.

• ASS N. Y. skyriaus uždaras balius 
įvyko bal. 19 d. Atletų Klubo salėje. Da
lyvavo apie 50 skyriaus narių. Meninę da
lį atliko fil. Vytautas Strolia. Vakaras 
praėjo nuotaikingai.

• Fil. Gediminas Kurpis iš Bostono pa
stoviai apsigyveno New Yorke.

• Fil. R. Kezio iniciatyva New Yorke 
buvo suorganizuota įvairių akademinių or
ganizacijų narių komitetas, kuris sau tiks
lu pasistatė apjungti jaunesniąją ir vidu
rinę išeivijos kartą tam tikriems politi
niams uždaviniams atlikti, t. y. bus deda
ma pastangų įtraukti šią kartą į Lietu
vos laisvinimo darbą.

• Fil. G. Penikas yra vienas iš skau
tiškų vaizdų albumo redaktorių. Numatoma, 
kad albumas pasirodys šią vasarą.

Australijos Rajono vada 
„Vilniaus” Jubiliejinėj 
stovykloj vėliaviį nuleidi 
mo metu.
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Bostono skyriaus valdy
bos. Iš kairės: t. n. Al
dona Biknaitytė — ko
respondentė, senj. Algis 
Mockus — Korp! Vytis 
sekr., t. n. Audronė Ku- 
biliūtė — ASD pirm., fil. 
Milita Lemonaitė — ASS 
pirm., senj. Kęstutis Mic
kevičius — Korp! Vytis 
pirm., t. n. Roma Jokšai- 
tė — ASD sekr., senj. 
Uogintas Kubilius — 
Korp! Vytis tėvūnas ir 
t. M. Aldona Malėnaitė 
— ASD kand. globėja. 
Trūksta — t. n. Danu
tės Venckutės — ASD ir 
Korp; Vytis iždin.

A. Lapšio nuotr.

• Akt. Juozas Daubėnas, vienas iš iški
liausių lietuvių aktorių, žinomas kaip re
žisierius, dėstytojas, televizijos aktorius 
kovo 30 d. ASS sueigoj pravedė pašnekesį 
tema „Amerikietšikojo teatro užkulisiai”. 
Jo pastabas papildė akt. Vitalis Žukaus
kas. Savaitę prieš tai būrelis akademikrj 
skautų dalyvavo Dau'bėno režisuotame vei
kale.

• Fil. dr. E. Kaminskas balandžio pa
baigoj tarnybos reikalais buvo New Yor
ke. Ta proga jis aplankė visą eilę draugų. 
Fil. Kaminskas anksčiau gyveno New Yor
ke ir čia vienas iš pirmųjų davė Korp. Vy
tis senjoro pasižadėjimą.

TORONTO
9 Sausio 6 d. Įvyko A.S.S. sueiga aptar

ti Toronto skyriaus gyvavimui ir naujų me
tų veiklai.

® A.S.S. skyrius sausio 7 d. suruošė 
„Gimnazistų supažindinimas su profesi
jom ir fakultetais. Sympoziumas Įvyko To
ronto studentų būkle ir jame dalyvavo apie 
40 abiturientų, kurie buvo supažindinti su 
12-ka mokslo šakų. Sekė gyvos diskusijos'. 
Svečius kavute pavaišino sesės akademi- 
kės. Svečiams išsiskirsčius įvyko A.S.S. 
skyriaus sueiga. Buvo pateikta 1963 m. 
veiklos programa. Taip pat buvo suplanuo
ta žiemos stovykla.

» Toronto A.S.S .skyriaus žiemos sto
vykla Įvyko p.p. Barškėčių ūkyje, Cobourg, 
Ont. Atvažiavo svečių iš Hamiltono ir to
limo Montrealio. šeštadienio naktį, prie 
tradicinio žiemos lauželio, sesės kand. Ire
na Grabošaitė ir Danutė Tamošauskaitė 
buvo priimtos Į A.S.D. eiles.

• A.S.D. pirmą sykį dalyvavo Toronto 
skautų Kaziuko Mugėj kovo 3 d. Grybai, 
pyragai, juostos ir tautinės lėlės sužavėjo 
mugės lankytojus.

• Balandžio 28 d. A.S.D. narės dalyva
vo Hamiltono skautų ruošiamose šv. Jur
gio iškilmėse.

® Jubiliejinių metų proga, gegužės 11 d. 
A.S.S. skyrius suruošė iškilmingą sueigą.

URBANOJE

• Po praeito semestro galo Urbanos sky
rius pajuto daug pasikeitimų narių sąsta
te. Studijas sėkmingai baigė senj. Vytau
tas Girdvainis ir senj. Naras Statkus, abu 
architektūrą, ir senj. Arvydas Rimas, eleK- 
tros inžineriją, šiuo metu Naras dienas 
leidžia Fort Leonard Wood, viešėdamas 
pas Dėdę Šamą, o Arvydas laivyno bazė
je Pensacola, Fla.

9 Urbanos ir Čikagos skyriai labai pa
juto senj. Jono Žukausko išvažiavimą į ka
riuomenę (taip pat į Leonard Wood). Ur- 
baniškiai skundžiasi, kad dabar neįmanoma 
„T-birde” žmoniškai dainelę užtraukti.

• ASD skyriaus pirmininkė per semes
trines atostogas ištekėjo už senj. Edmun
do Kulikausko. Dabar Edmundas ir t.n. 
Rūta Kviklytė-Kulikauskienė gyvena ir, at
rodo, aktyviai veikia Los Angeles, Calif. 
Rūtos pareigas perėmė t. n. Nijolė Marti
naitytė.

• Urbanos akademikai didžiuojasi ASD 
pirmininke t. n. Nijole Martinaityte. Ni
jolė ruošiasi šią vasarą įgyti magistro 
laipsnį dramos srityje. Ji labai gražiai pa
sirodė svarbiose rolėse University Theater 
statytuose spektakliuose. Balandžio 27 d. 
Nijolė turėjo savo rečitalį, kurio metu
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skaitė Antano Chekovoo kūrybą.
• ASD skyrius turėjo kelias įdomias su

eigas. Vienos metu visos drauge nuėjo į 
Paul Taylor Dance Company koncertą. Mo
dernių šokių srityje ši grupė skaitoma vie
na geriausių Amerikoje. Kitai sueigai vi
sos ASD narės susirinko Nijolės Martinai
tytės bute, kui- susėdusios and grindų nu
skuto ir sutarkavo virš dvidešimt svarų 
bulvių, iš kurių kepė kugelį išalkusius kor- 
porantus pavaišinti. Broliai pripažino, kad 
kugelis buvo neblogas, nors ir nevisai kaip 
mamos keptas.

ČIKAGA
• Šių metų ASS visuotinas suvažiavi

mas planuojamas liepos 4-7 dienomis Či
kagoje. Tikimasi, kad Tautinių šokių šven
tės proga nemaža akademikų atvyks į Či
kagą. Akademinė stovykla bus drauge su 
Jubiliejine Stovykla rugpiūčio mėn. antro 
j e pusėje, Cape Cod vietovėje.

• Gegužės mėn. pabaigoje Čikagoj vyks 
FSS suvažiavimas ir studijų dienos. Penk
tadienį, geg. 31 d. — vakaras, rengiamas 
ASD ir Korp! Vytis skyrių. šeštadieni, 
birž. 1 d., 10 vai. FSS suvažiavimo atidary
mas ir posėdžiai. Po pietų, 2 vai. prasidės 
studijų dienos, kurios baigsis sekmadienį. 
Viskas vyks Bataan salėje, 4046 S. Wes
tern Ave.

• Balandžio 6 d. Jaunim oCentre įvyko 
prof. S. Kolupailos 70 metų sukakties mi
nėjimas. Mielo profesoriaus pagerbti at
silankė gausus visuomenės būrys. Minėji
mą rengė ASS, tačiau didžiausia darbo 
dalis buvo atlikta rengimo komisijos, susi- 
dėjusios iš filisterių B. Kviklio, J. Dai- 
nausko, V. Mikūno, V. Petrausko, senj. V. 
Demereckio ir J. Kregždžio.

• Ad Meliorem! Nr. 2, atrodo per ne
apdairumą, įsivėlė dvi klaidos. Pirmoji 
skelbia, kad filisteriai rengia Lietuvos pa
viljoną Čikagos Tarptautinėje Parodoje. 
Tikrumoje Akademinis Skautų Sąjūdis yra 
paviljono rengėjas. Čikagos ASD ir Korp! 
Vytis skyriai yra aktyviai įsijungę į ši 
svarbų darbą. Paviljono direktorius yra 
Albertas Vengrys, o pavaduotojas Vytau
tas Šliūpas. Antroji klaida skelbia, kad lie
pos 4-7 dienomis įvyks akademinė vasaros 
iškyla. Bent Čikagoj tokia iškyla nėra pla
nuojama, nes tuo laiku vyks ASS suva
žiavimas. Ta proga ASD ir Korp Į Vytis 
skyriai rengia susipažinimo vakarą.

• FSS skyriaus pirmininkas fil. Juo
zas Karklys tarnybos reikalais apleido Či
kagą ir persikėlė į Rochester, N. Y.

NARIMANTAS STATKUS
šių metų sausio mėnesį baigė Illinois uni
versitetą ir gavo architektūros bakalauro 
laipsnį su pagerbimu (honors) ir „scholar
ship key”.

Jis yra gimęs 1940 m. Kaune. Vidurinį 
mokslą ėjo Australijoje ir Čikagoje. Skau- 
tauti pradėjo vilkiuku 1947 m. „Vilniaus” 
tunte Uchtėje, toliau tęsė „Vilniaus” tun
te Adelaidėje ir „Lituanicos” tunte Čika
goje. Skauto vyčio įžodį davė Tautinėje 
Stovykloje 1958 m., Korp! „Vytis” senjo
ru pakeltas ASS stovykloje 1959 m. 1961 
-62 m. buvo Urbanos Korp! „Vytis” sky
riaus pirmininku, šiuo metu yra išvykęs 
karinės prievolės atlikti.

G Akademikams skautams teko didelė 
garbė ir atsakinga pareiga — rengti Lie
tuvos paviljoną Tarptautinėje Prekybos 
Parodoje Čikagoje. Paroda prasidės bir
želio 19 d. ir baigsis liepos 7 d. Visa ei!ė 
Čikagos ASD, Korp! Vytis ir FSS skyrių 
narių turi atsakingas pareigas įvairiuos? 
paviljono įrengimo darbuose.

e Balandžio 26 d. ASD ir Korp! Vytis 
skyriai surengė susipažinimo vakarą. Jau
kiai praėjęs vakaras rengtas tikslu supa
žindinti kandidates ir junjorus su skyriaus 
nariais. Atsilankė tikrai gausus kandida
tų būrys.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

SKAUTŲ AIDAS — lietuvių skautijos 
oficialus organas kovo mėn. 23 d. sulau
kė 40-tąjį gimtadienį. Ta proga kovo mėn. 
numeris yra skirtas šiai sukakčiai pami
nėti. Jame v.s. Petras Jurgėla rašo apie 
skautiškosios spaudos „kryžiaus kelius ii’ 
nuopelnus”, buvę redaktoriai v.s. A. Sau- 
laitis, v.s. A. Krausas, s. P. Enskaitis ir 
v.s. S. Kairys prisimena jų vadovavimo lai
kotarpius. Šiuo metu „Skautų Aidų” reda
guoja v.s. Č. Senkevičius, administruoja 
s. L. Eimantas, 91 King Edward Ave., Lon
don, Ont., Canada. Prenumerata $3.00.

GIEDOKIME — Mišių ir Švč. Sakra
mento giesmės. Kaina $1.00.

DAINUOKIME — lietuvių, daugumoj 
liaudies, dainų rinkinys. Apstu jaunimo 
mėgiamų dainų. Kaina $0.50. Abu rinki
nius išleido Immaculata Press, Putnam, 
Conn.

SULAUŽYTOS DIENOS — Juozo Pa- 
rojaus eilėraščių rinkinys. Išleido auto
rius, iliustravo Dr. Marija Žukauskienė, 
spausdino Nida Press.

BUDĖKIME — LSS Anglijos Rajono 
Leidinys spausdinamas rotatorium, gau
sus medžiaga tautinio auklėjimo temomis. 
Redaguoja ps. Danguolė Sadūnaitė-Sealey.

Šiais metais iš spaudos išėjo J. Na- 
rūnės GINTARO TAKAIS — Lietuvos 
vaizdai eilėraščiuose. Knyga taikoma ne 
mažiems vaikams, bet šiaip jaunimui, kur 
apdainuojami tėvynės miestai, upės, istori
nės vietos ir t. t. Kiekvienam eilėraščiui 
pritaikintas paveiksliukas, — mūsų daili
ninkų darbų reprodukcijos ir kitos foto
grafijos. Spausdinta Čikagoje Draugo 
spaustuvėje. Išleido savo lėšomis pati au
torė. Knygos kaina $1.80.

Nuoširdus ačiū žemiau išvardintiems 
garbės prenumeratoriams ir rėmėjams:

GARBES PRENUMERATORIAI:
O. Kotovienė
A. A. Norius
I. ir V. Užgiriai

AUKOTOJAI:
V. Jokūbaitis
A. V. Mantautas
A. Osteika
V. Kamantas
V. Strolia
A. Stepaitis
J. Karklys
V. Bražėnas

Brangiam tėveliui-uošviui mirus, 
mielus filisterius

BIRUTĘ ir ARVYDĄ KLIORES 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime
D. ir R. Korzonai

Filisteriams
BIRUTEI KLIORIENEI 

ir JONUI ULĖNUI, 
jų mylimam tėveliui mirus, 

gilia užuojauta reiškia
ASS Vadija
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Viršelis: dail. Audronės Skuodaitės
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