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PROF. ST. KOLUPAILA —ŽMOGUS

“Norėjau būti naudingas savo kraštui...” — žodžiai pasakyti būreliui
draugų jo 70-to gimtadienio proga. Tik didelis žmogus tegali taip papras
tai apie save pasakyti. Toks pasisakymas apie save yra sklidinas nusižemi
nimo ir vilties.
Prof. Steponas Kolupaila buvo viena iš prakilniausių asmenybių ne
tik lietuvių tarpe, bet ir bendrai šių laikų mokslo pasaulyje. Kaip moksli
ninkas, visuomenininkas, jaunimo vadas, poetas ir žmogus jis visus mus
lyg burtininkas žavėjo ir viliojo į gilesnį gyvenimo supratimą. Aptarti
tokią asmenybę yra sunku. Ji visu ūgiu prašoka kasdienybę ir yra baisiai
arti kiekvienam žmogui. Prasiskverbti į žmogaus individualybės esmę yra
bemaž neįmanoma, o vis dėlto ji mus vilioja.
Norėčiau čia apie profesorių kalbėti tik kaip apie žmogų, tą amžinai
ramią ir besišypsančią šilumą ir šviesą. Ir geriausiai gal man pasiseks jo
asmenį aptarti, atsakant į klausimus, kaip jis žiūrėjo į Dievą ir kaip jis
žiūrėjo į pasaulį. Profesorius Kolupaila tikėjo giliai į Dievą ir Juo pasiti
kėjo, bet jis taip pat-tikėjo į šią žemę ir ja pasitikėjo. Iš pirmo požiūrio tai
skamba lyg priešingybės, du nesuderinami dalykai. Prof. Kolupailos as
menybė mokėjo juos suderinti ir vieną antru papildyti. Jis buvo ir pasiliko
giliai tikintis žmogus ir didelis mokslininkas, bei giliai mylintis šią žemę
ir žmones.

Šios -mintys buvo pareikštos atsisveikinimo su prof. S. Kolupaila metu 19 6Jį m.
balandžio mėn. 12 d.
LIETUVOS
NACIONALINE
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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Prof. Kolupaila ir Dievas
Profesorius buvo ne tik tikintis, bet ir nuoširdžiai praktikuojantis ka
talikas. Jo tikėjimas nebuvo tradicijos ir tingios inercijos padarinys, bet
giliai apgalvotas. Daugiausia apie Tvėrėją jį pamokė, atrodo, pati gamta.
Kartą mums einant per pievą, jis pastebėjo: „Šitame besiskleidžiančiame
žiede yra daugiau išminties ir stebuklų, negu žmogus kada nors galės su
prasti. Tik aklas žiūri ir nemato.”
Skaitymas, ilgos studijos ir mąstymas privedė jį prie gilesnio ir tik
resnio tikėjimo. Be savo grynai mokslinio darbo, jis pašventė daug laiko
dvasiniam savo gyvenimui ir asmenybės auklėjimui. Jis norėjo save ir
pasaulį suprasti pilnai.
Kristaus asmuo jam buvo žmoniškos tobulybės pavyzdys. Kristaus
asmenį jis pats sakosi giliau pažinęs, praktikuodamas katalikybę ir be
skaitydamas Šventą Raštą. Kartą po Šv. Mišių jis man atnešė pamirštą
Naują Testamentą ir pasakė: “Aš šitoje knygutėje radau daugiau savo gy
venimui išminites, negu visose kitose knygose”. Tikrai, jam žodžiai — “Aš
esu tiesa, kelias ir gyvenimas” — nebuvo svajonių pasaulyje, bet tikra re
alybė. Kaipo mokslininkas jis žinojo, kad tiesa pati neateina. Jos reikia
ieškoti, jos reikia ieškoti pačiuose daiktuose. Prie jos reikia artintis atvi
romis akimis, su meile. Tik atvirai dvasiai ir su meile besiartinančiam
daiktai teatveria savo paslaptis. Kaip ir žiedą teišskleidžia tik pavasario
saulės spindulys, o ne šiurkštus įsibrovėlio pirštas. Profesorius mokėjo
prie tiesos eiti, ir jis drįso ją pasakyti ir ja gyventi. Bet nežiūrint jo bega
liniai skrupulingo tiesumo, jis mokėjo suprasti ir kito žmogaus įsitikini
mus. Jo asmenyje tarp galvojimo ir elgesio kompromiso nebuvo. Gal todėl
ir skautų idealas jam buvo taip brangus. Skautas yra tiesus ne tik savo
žodžiuose, bet ir elgesyje.
Kiek jis buvo neatlaidus sau, tiek jis mokėjo kito žmogaus įsitikinimus
suprasti ir gerbti. Kartą būrelis akademikų skautų diskutavo skautybės
principus ir skundėsi, kad jau vienas kitas akademikas pradeda savaip su
prasti skautybę. Profesorius aktyviai dalyvavo mūsų diskusijose ir savo
begaliniai dideliu taktu jas švelnino ir vedė prie įdomių išvadų. Juk nega
lima iš žmogaus reikalauti, kad praktikuotų kįtą skautybę negu jis su
pranta. Iš kitos pusės, jis ragino daryti viską, kad šis ar anas skautas pri
eitų prie teisingesnio skautybės supratimo. Ypač jis ragino gyventi skau
tybės principais. Jam atrodė, kad tikras skautiškas gyvenimas daugiau pa
darys, negu kelios akademiškos paskaitos. Stovyklose ne paskaitos duoda
toną skautiškai meilei ir susiklausymui, bet bendros visų pastangos gy
veni skautu.
Profesorius buvo giliai tikintis žmogus, bet jis buvo kartu ir išmintin
gas. Jis žinojo, kad ir tikėjimas reikalauja labai didelių žmoniškų pastan
gų. Žmogus turi pirma padaryti viską, ką jis gali, ir tik tuomet pasitikėti
Dievu. Taigi jo pasitikėjimas Dievu nebuvo aklas ir naivus, bet už tat ga
lingas ir nesugriaunamas. Nei liga, nei nepasisekimai jam neatėmė ramy
bės ir neišstūmė jo iš pusiausvyros.
Prof. Kolupaila ir Žemė
Jeigu profesorius Kolupaila giliai tikėjo į Dievą, jis nemažiau tikėjo
36
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Filisterių Skautų Suvažiavime 1961 m. Iš
kairės: FU. B. Kviklys, prof. St. Kolupaila
ir tėvas J. Kubilius.
G. Peniko nuotr.

ir į šią žemę, kurios dalis jis yra ir kurios likimu jis dalinasi. Tikėjimas į
Dievą jam nesugriovė tikėjimo į žemę, kaip daugeliui kitų. Jis nebuvo nei
naivus, nei akiplėšiškas tiesai. Žemė yra pirmas jo žmoniško gyvenimo
lopšys. Čia, šioje žemėje, jis patyrė ir pirmą savo širdies dūžį ir pirmą savo
proto švystelėjimą. Čia~ jis sužinojo, ką reiškia motinos meilė ir ką reiškia
žmogaus neapykanta. Čia jis pažino tiesą ir melą, grožį ir gėrį, gyvybę ir
mirtį, žmoniškos draugystės didingumą ir didelių išdavimų kartumą. Ne,
šita žemė nėra šmėkla. Ji yra gyva, šilta, artima ir gera. Ant šios žemės
pinasi mūsų gyvenimo siūlas. Ji yra maitintoja ir auklėtoja, didžiųjų idėjų
katilas.
37
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Profesorius Kolupaila tikėjo į žemę, nes ji yra visas pagrindas jo žmo
niško gyvenimo. Ji yra amžinosios gyvybės mažytis, bet pakankamas, upe
lis, kuris išsilieja įvairiopa gyvybe.
Jis tikėjo į žemę, nes ji yra grožio ir gėrio šaltinis. Jo amžinos kelio
nės, jo meilė gamtai mums aiškiai tai įrodo.
Jis tikėjo į žemę, nes čia jis atrado stebuklingus žmonių santykius’—
draugystę žmogaus su žmogumi, meilę moters ir vyro, tėvo ir vaikų. Jis
atrado išaugusias mokslo įstaigas, gyvenančias įvairias tautas, kultūros
sukrautus turtus. Daina, muzika, šokis, paveikslai — jie visi yra gimę iš
santykių žmogaus su žmogumi.
Jis tikėjo į žemę, nes ji buvo ir jo, kaip mokslininko, namai. Jis žinojo,
kad žemė slepia tiesą, kurios jis nuo pat jaunystės ieškojo. Svarbu jam
buvo prie tos tiesos prieiti, kad ją atidengus sau ir pasauliui. Jis ėjo prie
jos skubėdamas, lyg tyruose ištroškęs vandens. Vis jam maža laiko buvo.
Net ir prieš pat mirtį jis dar kūrė planus ateičiai.
Galų gale jis tikėjo į šitą žemę, nes visa jo asmenybė išaugo, išsisklei
dė šioje žemėje. Aš niekuomet negalėčiau išvardinti tų žmonių, kurių žo
dis, meilė, veiksmas pastūmėjo jį vienon ar kiton kryptin. Jis buvo tiek
pilnas tikrojo žmoniškumo, meilės, teisingumo, kad galima drąsiai sakyti,
jog be motinos, tėvo, žmonos ir vaikų, jam artimiausių žmonių dar turėjo
būti begalybė kitų, kurie prisidėjo prie jo augimo. Mokykla, tauta, bažny
čia, pražydę pavasariai, upelio vandens tyrumas, jūrų bangos, kalnai ir
mažytė gėlė prie lauko galo — visa tai pylė į tą imlią ir begaliniai ištroš
kusią dvasią tai meilės lašiuką, tai tiesos, tai grožio, tai gerumo, tai ryžto,
tai patvarumo ... Ne, niekas ir turbūt niekuomet pilnai negalės išvardinti
visa tai, kas per metų metus įauga į besivystančią asmenybę.
Jis ne tik tikėjo į šitą žemę, bet jis ja ir pasitikėjo. Žemė jo ir neap
vylė, nes ji jam atidavė viską, ką galėjo. Daugiau ji jau duoti nebegalėjo.
Mirties valandoje ji dar buvo su juo, bet toliau... tai jau nebe jos karalys
tė. Ir profesorius labai gerai žinojo, kad toliau jam reikės vienam keliauti.
Jis nebuvo naivus savo pasitikėjime. Jis žinojo, ką žemė gali duoti ir kur
yra jos ribos. Jam žemė turėjo savo proporcijas ir laike ir erdvėje. Jis ži
nojo, kad ji yra mažilytė dulkelė to begaliniai didelio pasaulio. Jis žinojo
taip pat, kad jo šios žemės kelionė kosminiu laikrodžiu nematuojama. Ji yra
nesuvokiamas taškas. Bet jis žinojo, kad visa šita tiesa, kad visas šitas gro
žis, gerumas, meilė, pati gyvybė, buitis, įstatymai ir chaosas nėra nei iš
savęs, nei viskas. Jo gyvybė ir pats noras gyventi ir pats gyvenimas nėra
nesąmonė, o didesnės gyvybės ilgesys, kuris negali savęs neigti, neneigda
mas ir proto, ir laisvės, *ir pačio žmogaus.
Prof. Kolupailai ir mirtis nebuvo baisi, nei didžiausia nelaimė. Jo vi
sas gyvenimas, nors buvo surištas tampriausiai su žeme, niekuomet nebuvo
prie jos prirakintas. Jis savo gyvenimu pastūmėjo šio pasaulio eigą tru
putėlį pirmyn. Jis paliko daugiau meilės, daugiau tiesos, daugiau žmoniš
kumo jį apleisdamas, negu jis rado į jį ateidamas.
Čia ir glūdi kiekvieno žmogaus paslaptis ir tragedija. Laimingas tas,
kas pasitikėdamas žeme, pasitiki ir Dievu.
J. Kubilius, S.J.
38
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FROF. S. KOLUPAILOS MOKSLINĖ VEIKLA
J. V. DANYS - DANILIAUSKAS

Prof. Kolupaila anksti pasirinko akademiko-mokslininko kelią ir ji
nenutraukiamai tęsė 45 metus iki savo paskutiniųjų gyvenimo dienų.
Prof. S. Kolupaila buvo gili, šakota asmenybė, todėl jo visuomeninė
ir mokslinė veikla gali būti nagrinėjama įvairiais požiūriais. Čia paminė
sime jo* kaip populiaraus ir pasižymėjusio mokslininko ir profesoriaus
bruožus.
Pasižymėjo gabumais gimnazijoje ir universitete ir, baigęs Geodezijos
Institutą Maskvoje 1915 m., buvo pakviestas Žemės Ūkio Akademijon ruoš
tis profesūrai hidrotechnikos srityje. 1919 m. pradėjo profesoriaus ir moks
lininko darbą Rusijoje ir nuo 1921 m. tęsė Lietuvoje. Karo įvykių išblokš
tas iš Lietuvos 1944 m., Vokietijoje sunkiose sąlygose dirba mokslinį darbą
iki atvykimo į University of Notre Dame J.A. Valstybėse 1948 m.
Prof. Kolupailos asmeninės ir būdo savybės gyvai atsispindi ne tik jo
visuomeninėje veikloje, bet ir akademiniame bei moksliniame darbe. Jis
buvo entuziastas, kūrybingas, plačios erudicijos, mėgstantis bendrauti su
žmonėmis ir nebijantis naujų kelių asmuo. Visos šios savybės atsispindi
jo, kaipo mokslininko, gyvenime. Turėjo visą eilę svarbių savybių moks
liniam darbui: puikią atmintį, greitą orientaciją, nepaprastą darbštumą,
metodiškumą, mokėjo eilę kalbų.
Prof. Kolupaila nebuvo užsidaręs siauras pedantiškas mokslininkas,
nors koncentravosi keliose gana siaurose mokslo šakose, kuriose siekė gilu
mo, tobulumo bei stengėsi įnešti į jas savo originalios kūrybos. Jo prigim
tis traukė jį dalyvauti kultūriniame, organizaciniame gyvenime. Tai na
tūralus pamėgimas bendradarbiauti su kitais, domėtis kitų darbais, patarti
ir padėti kitiems, ypač jaunimui. Todėl, be savo pagrindinės srities, buvo
įsitraukęs į eilę šalutinių inžinerijos ir gamtos mokslų šakų, daugiau ar
mažiau giminingų jo specialybei.
Labai vertino spausdintą žodį, knygas ir pats mėgo spaudos darbą.
Būdamas natūralus paskaitininkas ir turėdamas laisvą rašymo stilių, mie
lai sutikdavo skaityti paskaitas įvairioms organizacijoms, parašyti straips
nius įvairiems žurnalams ir laikraščiams. Visuose lietuviškuose gamtos,
technikos žurnaluose, kaip pvz. Technika, Kosmos, Mūsų Girios, Technika
ir Ūkis, Žemėtvarka ir Melioracija, Inžinieriaus Kelias, Technikos Žodis
ir 1.1, atspausdino daug savo studijų ir populiarių straipsnių. Rašydavo ir
mokslinės popularizacijos straipsnius į bendruosius žurnalus ir laikraščius.
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Savo laiku skaitė popularias mokslo paskaitas per Lietuvos radiją. Mokslo
studijos pasirodė bene dešimtyje kalbų.
Taip buvo pasidaręs vienas iš žinomiausių ir populariausių griežtųjų
mokslo mokslininkas lietuvių visuomenėje tiek Lietuvoje, tiek tremtyje,
tiek emigracijoje. Taip pat yra plačiausiai žinomas lietuvis mokslininkas
tarptautinėje inžinerijos literatūroje.
Būdinga, kad didžiulė dauguma popularių paskaitų, straipsnių buvo
jungiama su jo inžinerijos ir gamtos mokslų studijomis. Šios studijos buvo
papildomos jo išgyvenimais, vaizdais, aprašymais, kurie, būdami gal tik
antraeiliai esminiam moksliniam turiniui, pagyvindavo pačią paskaitą ar
straipsnį, suteikdavo reliefiškumo ir būdavo visiems suprantami, lengvai
sekami.
Pagrindinė prof. Kolupailos pasirinkta mokslo sritis buvo hidrometrija. Tai jis pradėjo studijuoti, ruošdamasis profesūrai Maskvoje, ir pir
mas mokslo veikalas buvo iš šios srities (“Hidrometrija”, 1918, 268 psl.,
rusų kalba).
Hidrometrija yra vandens matavimo mokslas. Tai yra svarbi hidro
technikos - vandens statybos dalis, nes matavimai ir duomenys apie van
dens išteklius reikalingi visoms hidrotechnikos šakoms: vandens jėgos nau
dojimui, laivininkystei, apsaugai nuo potvynių, drenažui, irigacijai, kana
lizacijai ir t.t. Hidrotechnika yra tiek sena, kiek sena yra žmonijos kultūra,
bet hidrometrija yra palyginti jauna mokslo šaka. Technikai tobulėjant,
šio šimtmečio pirmoje pusėje pradėta ir įvykdyta eilė didžiulės apimties
hidrotechnikos projektų, kaip vandens keliai, užtvankos, vandentiekiai ir
t.t. Tai paskatino tobulinti vandens matavimo metodus ir instrumentus.
Mokslininkas nevengia imtis naujų sričių tyrinėjimų, nevengia ieškoti
naujų kelių — tai iš tikrųjų jo prigimtis. Šiuos bruožus prof. Kolupaila
parodė tuoj baigęs Geodezijos Institutą, kai ėmėsi studijuoti hidrometriją,
kuri tuo laiku dar buvo savo jaunystėje, ir ypatingai tai buvo nauja ‘sritis
tuolaikinėje Rusijoje. Tai buvo pionieriaus mokslininko sritis ir reikalavo
entuziasto jai pasišvęsti.
Būdinga prof. Kolupailai, kad, kai jis ėmėsi šios srities, tuoj parašė
pirmąjį rusų kalba vadovėlį šiam kursui. Taip ir vėliau visada stengdavosi
savo mokslo tyrinėjimus, savo studijas paskelbti ir atspausdinti.
Parvažiavęs į Lietuvą 1921 m., šalia akademinio dėstymo darbo tęsia
hidrometrijos studijas. Sąlygos Lietuvoje buvo palankios, bet reikia pa
minėti, kad iš dalies pats prof. Kolupaila sukūrė tas sąlygas. Dėsto hidro
metriją kaipo hidrologijos dalį Lietuvos universitete, suorganizuoja Lie
tuvos Hidrometrijos Biurą ir eilę metų jam vadovauja, sueina į artimą
kontaktą su A. Ott Kempten-Allgaeu Vokietijoje pasaulinio masto firma,
kuri specializuojasi hidrometrinių instrumentų gamyboje. Vėliau labai
aktyviai dalyvauja tarptautinėse hidrologinėse konferencijose. Tuo būdu
buvo galimybė ne tik teoretiniai nagrinėti hidrometrijos problemas, bet
kartu spręsti visus praktinius klausimus, studijuoti praktišką teorijų ir
naujų instrumentų pritaikymą. Todėl šioje srityje prof. Kolupaila buvo
labai gilus teorijos ir praktikos žinovas.
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Skautų organizuota, prof. Kolupailos vesta kelionė iš Vilniaus i Kauną 1940 m. Nuo-

traukoje, Nreis žemiau Vilniaus.

Įdomu, kad pirmąjį veikalą apie hidrometriją parašė ką tik baigęs stu
dijas (1919), o kai pradėjo gilintis į šią sritį, antrasis hidrometrijos vadovė
lis buvo parašytas tik 20 metų vėliau, nes anksčiau vis jautė, kad dar nepa
kankamai šią sritį buvo išstudijavęs.
Tai buvo kapitalinis dviejų tomų veikalas “Hidrometriją” (1939-40, 900
psl.), labai sistematiškai parašytas ir puikiai išleistas. Tai yra dar vis vienas
iš pilniausių vadovėlių studijai ir praktikai apie hidrometriją.
Išleistas veikalas susilaukė labai palankaus įvertinimo iš eilės Europos
mokslininkų hidrologų Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Vengrijoje, Vokietijoje
ir Prancūzijoje. Autorius buvo raginamas išleisti veikalą vokiečių ir anglų
kalbomis. Žymus vokiečių hidrologas ir instrumentų konstruktorius dr. L.
A. Ott pasiūlo veikalą išversti į vokiečių kalbą ir užtikrina- išleidimą. Ne
tikėta dr. Ott mirtis ir karo įvykiai bei pokariniai nepritekliai Vokietijoje
neleido šito įvykdyti.
Kapitalinis veikalas “Nemuno matavimai Smalininkuose 1811-1930 me
tais”, 1930, 376 psl., laikomas klasikiniu hidrometrijos veikalu. Tai yra viena
iš retų studijų, kurioje sistematiškai ir moksliškai sutvarkyta labai ilgo pe
riodo matavimai ir stebėjimai. Ši knyga jau daug naudota mokslinėms stu
dijoms.
J.A. Valstybėse išleido didžiulį veikalą “Bibliography of Hydrometry”
(1961, 975 psl., University of Notre Dame, Ind.). Tai pirma bibliografija
pasaulinėje literatūroje, apimanti visas hidrometrijos sritis ir yra ilgų metų
sistematingo darbo rezultatas. Bibliografijoje patalpinta 7,400 veikalų ir
paminėta 4,500 asmenų iš viso pasaulio kraštų. Šios žinios išrinktos iš paties
41
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prof. Kolupailos asmeniškos kartotekos, kurios įrašų skaičius siekė 22,000.
Pradžia bibliografijai buvo padaryta 1921 m. Rusijoje. Vėliau karai pražudė
daug surinktos medžiagos, ir tiktai 1945-48 m. Vokietijoje, naudodamasis
Miuncheno Deutsches Museum turtinga biblioteka ir turtingais A. L. Ott
Kempten-Allgaeu archyvais, padarė didelę pažangą ir sudarė kartoteką iš
8,000 įrašų, kurią ir atsivežė į J.A.V. Reikia pabrėžti, kad medžiagos rinki
mas, tvarkymas, išleidimas yra vieno prof. Kolupailos darbas. Šis veikalas
ilgus metus bus labai svarbus informacijos šaltinis inžinieriams ir moksli
ninkams.
Viena iš originaliausių prof. Kolupailos hidrometrinių studijų yra me
todas skaičiuoti užšalusių upių debitus (tekančio vandens kiekį). Pirma
studija atspausdinta 1928 m. (“Žiemos debito skaičiavimas”, Technika, IV
tomas, 120-153 psl.) ir vėliau diskutuota, papildyta ir aprašyta keliomis
kalbomis įvairiose konferencijose ir žurnaluose. Tai yra visai naujas skai
čiavimo būdas ir kai kuriuose užsienio leidiniuose jau vadinamas “lietuviš
ku metodu”.
Prof. Kolupaila pasireiškė ir kaip mokslinių laboratorijų organizato
rius. Lietuvoje, Kaune, įkūrė hidrometrinę instrumentų tikrinimo stotį, ku
rioje tikrino instrumentus visoms Pabaltijo valstybėms: Estijai, Latvijai ir
Lietuvai. J.A.V., Notre Dame universitete, įruošė modernią hidraulinę labo
ratoriją.
Prof. Kolupaila pašventė labai daug savo studijų ir laiko Lietuvos van
denims. Pamėgo Lietuvos upes ir ežerus ne tik dėl mokslinių geografinių
studijų, bet ir dėl jų grožio, kurį fotografavo ir popularino, talpindamas
žurnaluose, laikraščiuose ir demonstruodamas per savo paskaitas.
Pirmos Lietuvos upių studijos buvo iš žemėlapių ir aprašymų. Šios ži
nios buvo reikalingos paruošti medžiagą Lietuvos upių vandens jėgos išnau
dojimui, hidrografinių ir kitų Lietuvos žemėlapių išleidimui, įvairioms
mokslo studijoms, lietuviškoms enciklopedijoms.
Vėliau pats pradėjo lankyti ežerus ir upes. Čia prisidėjo jo susirišimas
su skautų organizacija. Korp! Vytis kviečiant prof. Kolupailą būti garbės
nariu, jos nariai studentai technikai galvojo, kad prof. Kolupaila yra natū
ralus skautas. Iš tikrųjų daug prof. Kolupailos asmeninių bruožų buvo taip
artimi skautybei: jaunatviškas entuziazmas, nuoširdumas, punktualumas,
blaivumas, pasižadėjimų išpildymas, pagalba kitiems. Įsijungęs į skautus,
dažnai jis primindavo, kad tos savybės yra jo kaip skauto pareiga. Prof.
Kolupaila todėl visada puikiai jautėsi skautų tarpe ir rado daug jaunų drau
gų, kurie tapo jo bendrakeleiviai plaukioti baidarėmis Lietuvos upėmis ir
vandenimis, kas jam buvo ir pramoga ir mokslinė - geografinė Lietuvos
vandenų studija.
Asmeninis kontaktas su Lietuvos vandenimis (o jis juos lankė sistematiškai ir aplankė nepaprastai daug) jį padarė didžiausiu Lietuvos upių ir
ežerų žinovu, ir nežinia, ar kas jį kada prilygs, nes tam reikia ne tik noro
studijuoti, bet reikia ir meilės Lietuvos upėms ir ežerams.
Iš Lietuvos išsivežė užtenkamai užrašų ir atsiminimų aprašyti visus
Lietuvos vandenis Lietuvių Enciklopedijoje, kurios buvo atsidėjęs bendra
darbis, hidrologijos ir hidrografijos skyrių redaktorius, Garbės Komiteto
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narys, beatodairinis rėmėjas ir propoguotojas.
Paliko daug studijų apie Lietuvos vandenis, kurių žymiausios yra Lie
tuvos hidrografija, 1924, 1953, Lietuvos ežerai, 1932, 1954, Nevėžis, 1936,
127 psl., Nemunas, 1940, 1950 (Čikagoje), 237 psl.
Prof. Kolupaila beveik nenutraukiamai dėstė 45 metus aukštosiose in
žinerinėse mokyklose. Pradėjęs Rusijoje, produktyviausią laiką praleido,
dėstydamas Lietuvos universitete. Vokietijoje dėstė tarptautiniame
UNRRA universitete ir paties įkurtuose Akademiniuose Kursuose Kemptene. Nuo 1948 m. dėstė Notre Dame universitete, kur dėstymo laikas buvo
pratęstas ir po pensijos amžiaus.
Lietuvoje dėstė nuo 1921 m. iki 1944 m., taigi, praktiškai buvo beveik
visų laisvosios Lietuvos inžinierių ir daugelio technikų mokytojas ir tech
niškas auklėtojas.
Ne tik Lietuvoje, bet ir visų kitų kraštų akademinėse mokyklose prof.
Kolupaila buvo labai sėkmingas ir mėgiamas dėstytojas. Jo dėstomi dalykai
studentų kažkaip nebaugindavo, būdavo suprantami, egzaminai neatrody
davo per sunkūs. Bet įdomu, kad studentai visada gerai, ir dažnai labai ge
rai, pasiruošdavo egzaminams. Šio straipsnio autorius buvo prof. Kolupai
los studentas, diplomantas ir vėliau ketverius metus bendradarbis Lietuvos
universitete. 1940-43 metais inžinieriniams fakultetams išsiplėtus, studentų
skaičius gerokai padidėjo, ir autoriui tekdavo egzaminuoti didelį skaičių
prof. Kolupailos studentų.
Prof. Kolupailos egzaminų sistemoje buvo leidžiama naudotis knygo
mis ir kita literatūra egzaminavimo metu. Jis pabrėžė principą, kad svar
biausia yra sugebėjimas analizuoti ir spręsti problemą, bet ne atmintinai
formulių išmokymas be supratimo, kaip tai pritaikyti. Iš tikrųjų šioje eg
zaminavimo sistemoje lengva patikrinti, ar studentas supranta principus,
ar yra tik atmintinai išmokęs tekstą, bet ši egzaminavimo sistema reikalau
ja daugiau pastangų ir įsigilinimo iš egzaminatoriaus.
Dėstymo pasisekimas, nežiūrint aukšto reikalavimų lygio, priklausė
ne tik nuo paties dėstytojo asmeninių savybių, lengvo ir vaizdingo dėstymo
stiliaus, bet ir nuo dėstymo sistemos.
Dėstymo metodas buvo panašus į vadinamą “work shop” metodą, gan,a
plačiai naudojamą pastaraisiais metais Šiaurės Amerikoje įvairiuose kur
suose. Prof. Kolupaila stengėsi sujungti teoretinę dalį su praktiniu pritai
kymu, todėl pratybos buvo svarbi dėstymo dalis, iliustruojanti patį dėsto
mąjį’ dalyką. Pratybos buvo vedamos lygiagrečiai su paskaitomis. Studen
tas, spręsdamas praktiškas problemas, jaučiasi dirbąs konstruktyvinį darbą,
įsijungia į patį dėstymą, įtraukiamas galvoti kartu su dėstytoju.
Toliau, studentus patraukdavo prof. Kolupailos gilus savo dalykų žino
jimas, nuoširdus tų dalykų pamėgimas, pateikiamas naujausių teorijų, nau
jausių pasiekimų, kuriuos nuolatos stebėdavo, atydžiai sekdamas savo sri
ties literatūrą ir aktyviai — su paskaitomis ir darbais — dalyvaudamas
tarptautinėse konferencijose. Mėgo inžinerijos istoriją, todėl savo paskai
tose duodavo istorinę dėstomo dalyko perspektyvą, kas paskaitas labai paįdomindavo.
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Buvo didelis pionierius visų skaičiavimų palengvinimui. Savo kursuose
nuo pat profesoriavimo pradžios naudodavo ir popularindavo logaritminę
liniuotę, skaičiavimo mašinas, tabeles, diagramas, nomogramas; įvedė ati
tinkamus kursus studijų programoje.
Kreipė didelį dėmesį į modernių mokamųjų priemonių įsigijimą. Hidro
logijos ir Hidraulikos Katedra Kaune turėjo moderniškiausius instrumentus
ir išsamią biblioteką. Visi vokiečių ir rusų kaĮba leidiniai apie hidrotechni
ką buvo įsigijami, taip pat nemažas skaičius ir kitomis kalbomis. Vedė savo
asmeninį hidrologijos ir hidrografijos archyvą ir turėjo labai gausią asme
ninę biblioteką. Todėl studentams buvo gausu literatūros studijuoti šios
šakos mokslus.
Visada paremdavo iniciatyvą tyrinėti ar kurti ką nors naujo ir visiems
mielai padėdavo savo patarimais, literatūros nurodymais; kartais padėdavo
sudaryti materialines sąlygas specialioms studijoms. Studentus skatino im
tis naujų, originalių diplominių projektų, nors tie kartais ir atrodytų ne
praktiški, sunkiai įvykdomi. Buvo lengvai prieinamas, visada surasdavo
laiko, visiems ieškantiems techniško ar ir kitokio patarimo.
Daug pasidarbavo Lietuvos inžinierių fakultetų išplėtimui, moderni
zavimui, naujų hidrotechnikos ir geodezijos skyrių įsteigimui.
Sėkmingo mokymo ir auklėjimo rezultatai — gerai paruošti gyvenimui
žmonės. Tūkstančiai jo mokytų ir profesionališkai auklėtų inžinierių ir
technikų kartu su tūkstančiais kitų bendravusių su prof. Kolupaila ir dabar
atsidūrusių visuose pasaulio kraštuose, kuriems neteko likti gimtinėje, vi
sada jį prisimena ir prisimins, kaipo nepaprastai gerą akademinį dėstytoją,
sėkmingą inžinerijos profesijos tobulinto ją, tarptautinio masto mokslininką,
Lietuvos ir jos vandenų nepaprastą mylėtoją. Mokslinėje literatūroje jo
vardas jau yra įamžintas, o kartu su jo vardu daug kur bus minima Lietu
vos vardas ir jos vandenys.

Tėvas J. Kubilius, S. Jtaria paskutinį atsisveiki
nimo žodį koplyčioje.
V. Germano nuotr.
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PRINCIPINIO SKAUTO NETEKUS
A.A. Steponą Kolupailą j amžinybę palydėjus

BRONIUS KVIKLYS

Skautų organizacija turi apsčiai brolių ir sesių, kurie, kad ir fiziškai
mirę, liko gyvi mūsų mintyse, yra šviesaus gyvenimo pavyzdžiai ir amži
nieji vadovai. Į jų draugovę 1964. IV. 9. įsirikiavo ir South Bend’o mieste
(Indianoje, JAV-bėse) miręs A.A. prof. dr. skautininkas Steponas Kolu
paila. Ne eilinis tai buvo skautas ir, kai dabar bandai apžvelgti jo ryšius
su mūsų organizacija, pamatai, koks platus buvo kelias, koks didelis šio
vyro pasišventimas.
Į Lietuvos Skautų Sąjungą prof. S.K. atėjo būdamas ne mažas vaikas,
kaip daugelis mūsų kad atėjome, bet 40 metų vyras, universiteto profeso
rius, daktaras, garsus mokslininkas. Tai buvo 1933 metais, kada mūsų or
ganizacija, nors išgyvenusi jau keliolika metų, dar labai stokojo intelek
tualinių pajėgų: daugybė narių, *bet mažai vadų. Tada skautų,-čių eilėse
buvo kiek vidutinio laipsnio karininkų, kiek gydytojų, nedaug mokytojų;
taigi nemažas skaičius lietuvių nelabai pasitikėjo vaikų organizacija, va
dovaujama “vaikų”. Buvo gyvas reikalas įtraukti tam tikrą skaičių asme
nybių, ir jų tarpe pas mus atsirado Steponas Kolupaila. Jis atėjo grynai
idėjiniais sumetimais: padėti Lietuvos jaunimui. Šis vyras jau buvo tiek
žinomas ir garbingas, kad skautai jo garbės nebegalėjome padidinti, už
tai jis ryžosi padėti pakelti mūsų garbę. Kodėl jis iš daugelio mūsų krašte
veikusių organizacijų pasirinko skautų eiles ir su jomis surišo beveik pusę
savo gyvenimo metų, vaizdžiai nusako jis pats rašinėlyje “Kodėl aš esu
skautas”.*) Čia ir ištisai ir perspausdiname:
“Skautų organizacijos tikslas — skatinti jaunimą auk
lėtis dorais žmonėmis, garbingais piliečiais, kitų žmonių
broliais. Moderni, ypač miestų kultūra, degeneruoja žmogų,
gadina jo sveikatą ir moralę. Kokia nauda visuomenei ir
šeimai iš kūno ar dvasios paliegėlių? Jautrus ir judrus
skautas kovoja su visais neigiamais gyvenimo reiškiniais,
visur ir visada stengiasi būti gerai nusiteikęs, malonus ki
tiems, pasiruošęs padėti, apginti, išgelbėti. Baisiausią žalą
žmonijai neša nuodingų dūmų rūkymas ir svaigalų gėrimas;
*) Vis Budžiu, Nr. 1, Kempten, 1964.III.12.
45
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Lietuvos Skautų Taryba 1938 metais. Paskutinės eilės viduryje stovi prof, skautinin
kas St. Kolupaila.

skautas iš įsitikinimo pasiryžta negerti ir nerūkyti ir lai
kosi savo nusistatymo. Tuo būdu, nenustodamas savo geros
nuotaikos ir nežalodamas sveikatos, skautas optimisto aki
mis žiūri į gyvenimą, įpranta visur orientuotis, pats save
aptarnauti, išsiskiria savo tvarkingumu, organizacija, suma
numu ir originalumu.
Susipažinęs su skautų organizacija Lietuvoje, ėmiau
skautus skatinti keliauti mūsų upėmis ir ežerais, pažinti
savo kraštą ir žmones. Dirbdamas su skautais, pajutau, kad
geriausiai veikia gyvas pavyzdys. Jaunimą įtikinsi, kai pats
negersi, nerūkysi, keliausi kartu su juo, nakvosi lauke pala
pinėje, gyvensi bendrais idealais. Ir štai senas profesorius
duoda skauto įžodį, apsivelka jaunimo uniforma ir pasidaro
tikras skautas visam gyvenimui!
Paprastai senas žmogus prisimena malonią auksinę jau
nystę; mano gi maloniausi prisiminimai — darbas su skau
tais: stovyklos, laužai, iškylos, kelionės baidarėmis, lauki
nių žmonių gyvenimas salose ar balose, iškilmingi paradai
ir sunkūs žygiai, bendri vargai ir džiaugsmai. Malonu ir
dabar susitikti su buvusiais “irklo draugais”, malonu ma
tyti, kaip tęsiamas didžiai naudingas skautų organizavimo
darbas išeivijoje. Tikiu, kad mes dar susitiksime ir pasi
sveikinsime irklo saliutu! Budėkime!”
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Jau barzdotam profesoriui po skautiško įžodžio užrišamas geltonas
kaklaraištis; seka skauto vyčio įžodis, profesoriui suteikiamas skautininko
vardas. Jis paskiriamas Vyriausiojo Skautų štabo kelionių instruktoriumi.
Tada lietuviai stengėsi išeiti į savo jūrą. Pirmieji pionieriai buvo Lie
tuvos Skautų Brolijos jūros skautai, nedideliu “Budžio” laiveliu išraižę
Baltijos jūrą ir 1933.VII.15. drauge su juo jūroje žuvę. Skaudi nelaimė ne
atbaidė skautų nuo jūros, tačiau apsispręsta išplaukti į didžiuosius vande
nis per savo krašto upes bei ežerus: skautas pirmiau turėjo išmokti kovoti
su ežerų ir upių bangomis ir tik po to mestis į platesnius vandenis.
Skautiškosios kelionės, prof. S.K. patarimu, turėjo būti rišamos su
savo krašto ir žmonių pažinimu, nutautusių vietovių atlietuvinimu, prak
tiškuoju gyvenimo patyrimu. Jomis skautai ėmė domėtis nuo 1932 metų,
tačiau didesnės išvykos pasirodė tik 1934 m. Tų metų vasarą pirmosios
Jūros dienos Klaipėdoje iškilmėse pasirodė 96 Nemuno ir Kuršių marių
nugalėtojai, savaitę trukusios kelionės metu nuplaukę iš Kauno į Klaipėdą.
Juos visuomenė karštai sutiko. Tų pačių metų liepos 7-9 d.d. didelis bai
darininkų skaičius atliko Alytaus - Kauno kelionę Nemunu. 1935.VI.8 - 10
plaukta Nerimi nuo pat administracijos linijos (iš Panerių) į Kauną (109
km); kelionėje dalyvavo 82 baidarės, suskirstytos į 13 eskadrilių; plaukė
162 baidarininkai. Pažymėtina, kad ši kelionė buvo pradėta iškilmingu bai
darių paradu Kaune V.30 d. Ją suorganizavo prof. S. Kolupailos globojama
II skautų Vyčių draugovė. Daugumas draugovės skautų nešėsi savo darbo
baidares. Išvykos buvo ruošiamos dažniausiai “Skautų Aido” vardu, ta
čiau joms visada vadovaudavo tas pats prof. S. Kolupaila. Jos nebuvo nu
trauktos 1936, 1937 metais. 1938 m. keliones ėmė organizuoti vytiečiai, to
paties S.K. vadovaujami. Tų metų VI.4 - 6 d.d. 46 baidarės su 90 dalyvių
iš Panerių atplaukė į Kauną. Tų pačių metų vasarą vytiečiai su S.K. plau
kė Šventąja ir Nerimi iš Anykščių į Kauną (14 baidarių ir 29 studentai).
1939 m. vytiečiai ir SSD skautės plaukė Nemunu iš Kauno į Jurbarką (17
baidarių ir 34 dalyviai). Tais pačiais metais prof. S.K. lydimas vytiečio H.
Jonaičio, nuvyko į tuometinę Lenkiją ir tyrinėjo jos okupuotą Naručio
ežero sritį. Pagaliau 1940.V.11 -14 d.d. jau iš laisvojo Vilniaus vytiečių va.dovaūjamoj išvykoj su prof. S.K. plaukė Nerimi į Kauną 190 dalyvių. Būta
ir daugiau čia nesuminėtų išvykų. Daugelis lietuvių, užsikrėtę keliavimo
ir savo krašto pažinimo dvasia, keliavo Žemaitijos, Aukštaitijos, Sūduvos
upėmis, ežerais; grupė skautų nuplaukė net į Latvijos jubiliejinę stovyklą
ir t.t. Prof. S. Kolupaila paruošė ir specialų kelionių vadovėlį — “Mūsų
vandens keliai”. Jo bent dvi laidas (1933 ir 1938 m.) išleido “Skautų Aidas”.
Šis didysis mokslo vyras parodė lietuviams gražiąją Lietuvą! Maža to,
jis buvo ar ne pirmas fotografijos meno mokytojas Lietuvoje. Jo Lietuvos
vaizdų rinkinys siekė 12.000 gražiausių negatyvų, iš kurių 2.000 spalvotų.
Pastaroji beveik pilna, kad ir gerokai laiko išblukusi kolekcija, liko jo šei
mos narių globoje JAV-bėse.
Su akademine skautija prof. S. Kolupaila susirišo 1934 metais, kai
buvo išrinktas Korp! VYTIS garbės nariu. Jis nuoširdžiai globojo korpo
raciją, davinėjo naudingus patarimus jos kritiškaisiais gyvenimo momen
tais, dažnai lankydavosi jos sueigose, iškylose, rėmė morališkai ir mate47
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Skautininkas St. Kolupai
la pasirašo jūrų skauto
egzamino lapą R. Mieže
liui, 1947 m. Kemptene,
Vokietijoje.
J. Daugėlos nuotr.

riališkai. Skautiškoji spauda jo asmenyje turėjo nuoširdų bendradarbį, fo
tografą, patarėją. 1937 m. išrinktas į L.S.S. Tarybą. Nebuvo svarbesnio
skautų or-jos momento, kuriame nedalyvautų skautininkas S. Kolupaila.
Tremtyje ir emigracijoje velionis į skautų veiklą įsijungė 1945 m., kai
Kempteno stovykloje buvo įsteigtas lietuvių skautų vienetas, kurį jis nuo
širdžiai globojo. Ypač daug dėmesio skyrė L.S. Brolijos jūros skautams,
tapdamas jų laivo Krikšto tėvu.
JAV-bėse S.K. gyveno South Bendo mieste, kur lietuvių skautų ne
buvo. Tačiau nei vietos nei laiko atstumai neatskyrė nuo jų: dažnai lanky
davosi Čikagoje, Clevelande, Toronte ir kitose vietose, vadovavo visai eilei
skautų, ypač akademinėms stovykloms. 1953 m. suorganizavus Dr. Vydūno
Šalpos Fondą, pakviestas ilgamečiu jo valdytoju. Jo ir kitų vadovų dėka
Fondas išaugo į keliolikos tūkstančių kapitalą. Prof. S. Kolupaila atliko
skautams daugybę mažųjų gerųjų darbelių, kurių visų čia neišskaičiuosi
me ir kurie, tikėkime, buvo užrašyti jo gerųjų darbelių dienyne amžiny
bėje,. ..
Su jo mirtimi netekome didžiojo principinio skauto. Šio straipsnelio
autoriui teko daugybę kartų bendrauti su velioniu, lankytis jo namuose,
šeimoje, mokslo įstaigose, skautiškuose užsiėmimuose, stovyklose, posė
džiuose, pagaliau nakvoti vienoje palapinėje ir laikyti savo namuose. Taip
sakant, teko nemažai drauge “suvalgyti druskos”, tačiau neteko nė karto
matyti prof. S. Kolupailą bent kiek nukrypusį nuo skautų įstatų ir papro
čių dvasios. Jis spinduliavo mūsų tarpe ne tik aukštu savo ūgiu, simpatiška
išvaizda, bet ypač dvasios dorybėmis: santūrumu, kuklumu, mokėjimu
gerbti svetimas nuomones, dideliu sugyvenimu, principų laikymusi ten,
kur reikia ir nuolaidomis ten, kur būtina, nepaprastu darbštumu, pagalba
kiekvienam artimui. Rašydamas platesnės apimties darbelį, visada naudo
jausi jo nuoširdžiais patarimais; dar sunkios ligos kankinamas, jis skaitė
“Mūsų Lietuvos” I tomo paskutines korektūras ir jas baigė. Jis niekada
manęs į akis nepagyrė, bet niekad ir nepapeikė mano darbo. Tikėdamas,
kad sveikame kūne sveika dvasia, velionis nevartojo svaigalų, jų nelaikė
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savo namuose ir vengė lankytis namuose, kur būdavo daugiau išgeriama.
Kai kartą aš mūsų namuose pietų metu vienam svečiui, prof. S. Kolupailos
akyse, pripyliau alaus stiklą, jis gailiai pasižiūrėjo į mane, o kiek vėliau
man vienam pasakė: “Broniau, prie ko mes einame!?” Nors pats asmeniš
kai svaigalų nevartojau, bet davimo kitam fakte mane pamatė nustojus
kai kurių gerųjų principinio skauto savybių.
Šiam didžiajam vyrui lietuvių skautija liko daug kuo skolinga, nes jis,
kaip tikras skautas, niekada neužsimindavo apie atlyginimą. Tik kai pas
kutinį kartą ėjo į ligoninę, iš kurios, matyt, nesitikėjo namo sugrįžti, savo
žmonai Janinai pasakęs: “Jeigu man nebetektų iš tos vietos sugrįžti, pa
laidokite mane lietuvių tarpe Čikagoje, o laidojimo reikalais pagalbos
kreipkitės pas skautus”...
Ir štai mes š.m. balandžio 13 d. palydėjome jį į Šv. Kazimiero kapines
Čikagoje. Paguldėme į jam svetimą Amerikos žemę, nors velionis troško
grįžti į Lietuvą ir ten numirti. Jį prislėgė skunkus akmuo, nelengva žemė
ir, rodosi, jo mūsų tarpe nebeturėtų būti. O tačiau taip nėra: jis liko gyvas
daugybėje jo paruoštų knygų, mokslo darbų, daugelyje šimtų jo išmoks
lintų inžinierių, pagaliau gimtosios Lietuvos žemės vandenyse ir jos žmo
nių širdyse. Taigi, Vyresnysis Broli Skautininke Steponai, Tu nemirei,
kaip nemari yra svetimųjų trypiama Tavo tėvų žemė Lietuva! Ilsėkis ra
mybėje ir sutik mus, savo jaunesniuosius brolius - seses, Amžinybėje!

Grupė “Vyties” korporacijos keliautoju Pyplių piliakalnio viršūnėje 1937 metais.
Kelionę, kaip ir daugelį kitų, organizavo ir vedė prof. S. Kolupaila.
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ŠV. RAŠTAS MOKSLINIŲ
TYRIMŲ ŠVIESOJE
GEDIMINAS KIJAUSKAS, S. J.

Biblinės studijos šiandien vyksta gana plačiu mastu. Tų studijų rezul
tatai kartais pasiekia ir paprastą skaitytoją. Neretai sukelia jame klausi
mų. Kol Biblijos skaitytojo pasaulis sutapo su biblinių autorių pasauliu,
jokios problemos nebuvo. Kol žmonės tikėjo, kad saulė keliauja apie žemę,
tol jie nematė jokios problemos Jušuės žodžiuose: “Saule, stovėk vietoje”.
Bet žmogui, kaip Galilėjui, kuris kitaip suprato pasaulį, panašūs pasisaky
mai kėlė problemas. Visu aštrumu šios problemos sutiko galvojantį žmogų
devynioliktojo šimtmečio gale ir dvidešimtojo pradžioje. Jos prasidėjo, kai
žmogaus pažinimas žengė į priekį milžiniškais žingsniais fizinių mokslų
ir istorijos srityse.
Moderniųjų mokslų šviesoje, pvz. mokslui svarstant pasaulio amžių
ar rūšių atsiradimo teorijas Darvino knygoje The Origin of Species, biblinio įkvėpimo ir neklaidingumo tiesos reikalavo naujo paaiškinimo. Iš kart
kilo nesutarimas tarp mokslo ir religijos. Atrodė, kad šie du žinių šaltiniai
vienas kitam prieštarauja. Racionalistinės filosofijos viešpatavo. Moder
nizmas tykojo sugriauti pačius krikščionybės pagrindus. Teologai skubėjo
ginti apreikštąją doktriną net ir tokiais būdais, kaip apribodami biblinį
įkvėpimą ir neklaidingumą tikėjimo ir moralės dalykuose. Bažnyčia tokio
siaurinimo nepriėmė.
ANTRASIS BIBLIJOS PAVASARIS
Biblija nugalėjo krizę, ir mūsų laikais ji išgyvena antrąjį pavasarį. Jei
devynioliktame šimtmetyje mokslas ją sukrėtė, tai dvidešimtame ją remia,
ypatingai archeologijos mokslas. Atmosfera staiga pragiedrėjo, pasikeitė
filosofinis klimatas, teologai ir egzegetai dabar ramiai riša problemas. Bib
liniai mokslai šiandien daugiausia pažengė kritikoje ir aiškinime. Tokios
studijos pirmiausia sieką įstatyt Šventraštį į to laiko dvasią ir sugretinti
jame atpasakotus įvykius su senųjų Artimųjų Rytų pasauline istorija.
Kada bibliniai įvykiai pastatomi į laiko rėmus, jie nėra paslaptingi pasa
kojimai, o aiškūs tarpsniai istorijoje. Šiandien bandoma istoriniai pagrįsti
Bibliją. Prieš šimtą metų niekas apie tai negalvojo: tikintieji ieškojo joje
religinių ir dorovinių pamokymų, netikintieji visa joje laikė mitu. Tiesa,
šiuo metu irgi daug klausimų yra tik bandymo stadijoje ir dar neturime
galutinių atsakymų. Aplamai jau matome visą eilę laimėjimų ir svarbiau
sia — einame teisinga kryptimi, kuri pasižymi konstruktyviu statymu, o
ne griovimu. Šį straipsnį pailiustruoti apsiribosime daugumoj Senojo Tes
tamento pavyzdžiais.
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NUOSTABIŲ DIEVO DARBŲ ISTORIJA

Šv. Raštas pirmiausia mums pasirodo kaip tautos istorija: ką ši Išrink
toji Tauta veikė, kentėjo, tikėjo, galvojo, ko vylėsi. Nuo Abraomo iki
Jėzaus visa ta drama vyko tų laikų istorijos katile prie Rytų Viduržemio
jūros, Mažojoje Azijoje, Mezopotamijoje. Šventojoj istorijoj atsispindi pa
sirodžiusių ir pranykusių imperijų dvasia, jos puslapiuose girdime apie
pagonių dievus ir deives. Pilniau pažinę pagonių istoriją, matome Biblijos
dramatišką įtaką to laiko pasauliui. Skaityti šv. Raštą be tokio pasiruošimo,
reiškia jį skaityti tuštumoje arba savo įsivaizduotame pasaulyje.
Viduramžiais Bibliją vadino šventuoju knygynu — bibliotheca sacra.
Tai šventosios literatūros antologija. Šį faktą dramatiškai priminė nese
niai atrasti metraščiai odos ritiniuose prie Mirties jūros. Izaijo knyga vos
tilpo viename ritinyje. Bet Biblijos kaip antologijos supratimas įgauna dar
gilesnę prasmę, kai apsvarstome ilgus šimtmečius, per kuriuos ši knyga
buvo rašoma ir pagaliau surinkta į vieną. Tai ne Daukanto ar Krėvės vei
kalai viename tome; Biblija ne vieno žmogaus veikalas, ne vieno šimtme
čio, net ne vieno tūkstančio. Biblijos knygas surašė daugelis žmonių ar mo
kyklų per ilgą laiką. Šią šventąją knygą baigė rašyti beveik prieš du tūks
tančius metų. Atseit, kai skaitome Bibliją, skaitome seną knygų knygyną,
parašytą maždaug tarp 1250 pr. Kr. ir 100 po Kristaus. Gi padavimas, ku
ris ėjo iš lūpų į lūpas prieš užrašymą per šimtus metų, dar toliau nustumia
Biblijos kai kuriuos pasakojimus į praeitį.
Pilnesniam Biblijos supratimui yra svarbu pažinti sąlygas, kuriose
Dievo įkvėpti žmonės ją parašė. Geografija ir chronologija yra du istorijos
ramsčiai. Daniel-Rops kartoja Ernest Renan pasakymą, kad Palestina yra
“penktoji Evangelija”. Jis skatina neužmerkti akių tiems faktams, kuriuos
Pažadėtoji Žemė mums atskleidžia.
Originalių Biblijos tekstų juk neturime, o jei ir turėtume, daugumai
iš mūsų dėl kalbos jie būtų neprieinami. Skaitome tad vertimus, kurie
niekuomet tobulai neišreiškia autoriaus mintį. Be to, savo vakarietišku
išsiauklėjimu esame toli nuo Artimųjų Rytų dvasios bei galvojimo ir dar
toliau nuo Biblijos pasaulio. Paėmę gi Bibliją į savo rankas, skaitome ją,
tarsi ji būtų vieno iš mūsų rašytojų ar poetų veikalas, parašytas prieš ke
letą metų. Toks kelias galvojantį žmogų greit priveda prie liepto galo: ar
tikrai Dievas sukūrė pasaulį per šešias dienas? Sutvėrė žmogų iš molio ir
tada įkvėpė sielą? Ar Jošuė tikrai sustabdė saulę? Ar patriarchai gyveno
po kelis šimtus metų? Ar tvanas tikrai apsėmė visą žemę?...
MOKSLININKŲ ŽVILGSNIS Į BIBLIJĄ

Nūdienės šv. Rašto studijos daug dėmesio kreipia į literatūrinę kriti
ką, kuri studijuoja originaliose Šventraščio knygų kalbose, būtent: hebra
jų, aramajų ir graikų — jų žodyną, gramatiką ir stilių; tiria kompozicijos
charakterį, ar tai vieno autoriaus veikalas, ar paskirų šaltinių sujungimas;
peržiūri knygos istorinius ir geografinius davinius, kad nuspręstų knygos
parašymo datą. Kaip pavyzdį imkime Pamokslininko knygos autorių, kuris
kalba karaliaus Saliamono vardu. Jei tuo spręstume> kad Saliamonas yra
knygos autorius, tada pati knyga būtų parašyta dešimtam šimtmetyje prieš
Kristų. Bet vidiniai knygos duomenys. sakeką-kita aramajų kalba (ji paLIETUVOS
NAC1ONALINŽ
AL MAŽVYDO
biblioteka
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sirodo Izraelio istorijoje gana vėlai) ir ideologija rodo į vėlesnį periodą,
būtent helenizmo laikus. Šių davinių šviesoje kritikas nustato knygos datą
tarp 300-200 prieš mūsų erą. Saliamono vardo panaudojimas yra supran
tamas — senovėje buvo priimta savintis garsių žmonių vardus kaip sla
pyvardį ir kalbėti jų vardu.
Biblinės kritikos mokslininkas nagrinėja paskiras knygas; klausia, vie
ningas ar sudėtingas jos charakteris. Ižaij o knyga yra puikus pavyzdys to
kios analizės. Kritikai studijuoja jos vidinius kriterijus — stilių, istorinius
nurodymus ir teologines mintis ir išveda, kad ši knyga, kaip mes ją pažįs
tame, yra ne vieno, o trijų autorių veikalas. Pirmąją dalį (nuo 1-35 persky
rimo) jie pripažįsta Izaijui, aštunto šimtmečio pranašui. Antrąją (40-45)
ir trečiąją (56-66) dalį jie priskiria nežinomiems Izaijo mokyklos auto
riams ištrėmimo metu ir po to šeštame šimtmetyje.
Taip nenuilstantis biblinis kritikas daugybėje panašių atvejų bando
sustatyti kiek galima ryškesnę apreiškimo istoriją. Tam būtina tinkamas
istorinių šaltinių įvertinimas.
ARCHEOLOGIJA ISTORIJOS TARNYBOJE

Modernusis Biblijos istorikas semiasi medžiagos iš dviejų šaltinių.
Viena, jis tyrinėja praeitį kaip archeologas tose vietose, kurios aprašytos
Biblijoje, pvz. Jericho griuvėsius ar žydų Sinajaus kelionės pėdsakus. Žy
miausi atradimai tenka Tėvo M. Lagrange, O. P., įsteigtai Biblinei Mokyk
lai Jeruzalėje 1890 metais. Šios mokyklos mokslininkų atradimai pačioje
Palestinoje yra vieni iš svarbiausių, pvz. atidengimas Siono Mergelės vie
nuolyno pamatuose “Lithostroton”, Antonijos rūmuose to paties grindinio,
ant kurio Jėzus stovėjo, kai Jis laukė Piloto teismo. Archeologai kasinėjo
izraelitų klajonės taką tyruose ir rado daug vartotų įrankių, ginklų ir kitų
jų dirbinių, kurie nužymi išrinktosios tautos kelią is Egipto į Pažadėtąją
Žemę.
Antra, Šventraščio mokslininkui žinių teikia atskiros istorijos ir ar
cheologijos šakos.'Egyptologija padeda geriau suprasti Juozapo ir Mozės
periodus; Mezopotamijos archeologija — Abraomo laikus ir išrinktosios
tautos ištrėmimą į Babiloniją; graikų ir romėnų istorija — keturis šimtus
metų prieš mūsų erą. Qumrano dvasiniai esėnų turtai, atrasti olose prie
Mirties jūros 1947, 1951, 1952 ir 1961, naujoje šviesoje pristato paskutiniuo
sius žydų bendruomenės šimtmečius prieš Kristų. Qumrano bibliniai ra
diniai mums duoda beveik visą Senąjį Testamentą. Mes negalime įsivaiz
duoti tokių radinių svarbos Biblijos mokslininkui. Izaijo knygos rankraštį,
pavyzdžiui, jis dabar turi tūkstančiu metų senesnį. Teksto kritiškam ir
istoriniam įvertinimui tai neįkanuojamas radinys.
Hallot sakydavo savo mokiniams Atėnuose, kad “senovės istorija yra
parašyta su kapliu”. Prieš pusantro šimto metų Emile Botta sugalvojo ka
sinėti smėlio ir molio kalnelius Mezopotamijos lygumoje. Jis rado ten pa
laidotus ištisus kaimus. Nuo to laiko archeologijos horizontai vis plečiasi.
Šiandien ir lėktuvas tarnauja istorijos mokslui. Kasdien prieš mūsų akis
atsiskleidžia vis daugiau biblinės istorijos, kurią nuo mūsų slėpė žemė.
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“NAUJI” LITERATŪROS ŽANRAI
Vienas iš svarbiausių tokių archeologinių atradimų aspektų biblinėms
studijoms glūdi senovės žmonių literatūrose — egiptiečių literatūra hierogjifuose, šumerų, babiloniečių ir asiriečių kyliaraštyje. Rakto suradimas
šiuos senuosius raštus įskaityti yra vienas iš didžiausių žmogaus proto lai
mėjimų.
Kokia šių visų radinių ir studijų reikšmė šv. Raštui? Labai didelė.
Tai reiškia, kad mes turime raštų, kurie parašyti tuo pačiu metu, kaip
Senojo Testamento knygos, raštai iš tos pačios kultūrinės aplinkos, kai
kurie savo kalba artimi hebrajų kalbai. Tokių raštų rinkinį anglų kalba
randame knygoje The Ancient Near East: An Anthology of Texts and Pic
tures (leidėjas J. B. Pritchard, Princeton University Press, 1958).
Palyginamųjų studijų dėka geriau suprantame literatūros žanrus, ku
riuos sutinkame šv. Rašte. Pijus XII literatūrinių žanrų pažinimo reikšmę
šv. Rašto studijoms iškėlė savo enciklikoje Divino Afflante Spiritu: “Sfenųjų Rytų autorių žodinė prasmė jų kalbose ir raštuose ne visuomet taip
aiški, kaip mūsų laiko veikaluose. Jų mintį negalime nuspręsti vien tik iš
gramatikos ir filologijos taisyklių, net nė iš konteksto. Aiškintojas, tam
tikra prasme, turi dvasioje persikelti į tolimus Rytų šimtmečius ir su isto
rijos, archeologijos, etnologijos ir kitų mokslų pagalba aiškiai nuspręsti,
kokį rašymo būdą senojo periodo autoriai būtų naudoję, iš tikrųjų, kokį
naudojo. Senieji Rytų žmonės ne visuomet savo mintis reiškė tokiais kal
bos būdais, kuriuos mes šiandien naudojame, o greičiau tokius, kuriuos jų
laiko ir krašto žmonės vartojo. Aiškintojas iš anksto negali nuspręsti, koki
jie buvo; jis tai galės pasakyti tik atydžiai išstudijavęs senąsias Rytų lite
ratūras.”
Tvano pasakojimas Genezės knygoje 6—9 gražiai parodo literatūrinių
žanrų ir palyginamųjų studijų vaisius. Kasinėjimai senojoje Ninevėje 1872
metais pateikė daug kyliaraščio formos lentelių (cuneiform = kylio for
mos raštas, kurį vartojo senieji asyriečiai, persai ir medai). Kai mokslinin
kai surado būdą tą raštą įskaityti, ten rado babiloniečių tvano atpasakoji
mą, kuris turėjo daug panašumo į Genezės pasakojimą. Tiesa, jame dvelkė
pagoniška ir politeistinė dvasia, bet ką tai reiškia? Ar Genezės autorius
pasiskolino babiloniečių pasakojimą ir apvalė jį nuo mitologijos? Ar iš tik
rųjų buvo tvanas ir visiškas žmonijos sunaikinimas? Atradimas savaime
kėlė šiuos klausimus. Nei bibliniai mokslininkai, nei skaitytojai negali nu
stumti į šalį šiuos klausimus, nes tai prilygtų atsisakymui toliau protauti;
gi paneigti dėl jų dievišką Biblijos autoritetą, reikštų atsisakyti tikėjimo.
Yra dar kita išeitis — iš naujo perskaityti Bibliją senųjų literatūrų švieso
je ir aiškiai nuspręsti, ką ji tvirtina ir ko netvirtina.
Bibliniai •tyrimai rodo, kad pirmuosius Genezės perskyrimus negalime
laikyti primityviai moksline abėcėle, nes tai yra religinis pareiškimas apie
dievišką pasaulio ir žmogaus kūrimą, gimtąją nuodėmę, nuodėmės daugė
jimą. Klaidinga tad bandyti derinti jos duomenis su moderniųjų mokslų
duomenimis, kurie nustato pasaulio amžių, vystymosi stadijas ar žmogaus
evoliuciją. Argi teisinga tad kaltinti Genezės autorių dėl kosmologinių
klaidų, jei jis nemanė parašyti mokslišką veikalą, o greičiau panaudoti
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savo kūrybingą vaizduotę ir nupiešti Dievo paveikslą, kuriame Dievas ku
ria per šešias dienas, o septintą ilsisi, kaip kad Izraelis darė? Religines
tiesas jis apvelka savo laiko kalbos formomis. Teisingai jas suprasti ir iš
aiškinti mums reikia jas skaityti Artimųjų Rytų literatūrų dvasioje, o ne
pagal modernaus mokslo terminus. Tvano populiarus tuo metu pasakoji
mas įkvėptajam autoriui tarnauja pamokyti žmones dorovinę pamoką. Ir
todėl tvano aprašymo žanras Biblijoje yra didaktinis, o ne istorinis. Be
prasmis tad klausimas, ar tvanas visą žemę apsėmė, ar visus žmones sunai
kino. Pasakojime įkvėptasis autorius nori sukelti savo klausytojuose pasi
baisėjimą nuodėme Dievo akivaizdoje. Turime pripažinti, kad pavyzdys
neblogas. Archeologai yra radę aiškių ženklų kadaise buvusio katastrofinio
tvano Artimuosiuose Rytuose. Ar jis visą žemę apsėmė, jie tam davinių ne
turi. Archeologų tvirtinimas nepakeičia biblinio pasakojimo, o tik duoda
jam istorinį pagrindą.
DIEVO IR ŽMOGAUS KNYGA
Žiūrint į šv. Raštą iš žmogiškojo ir istorinio taško, matome jame didelį
temų skirtingumą ir autorių įvairumą. Iš teologinio taško, jį žymi nuostabi
vienybė. Ši visa apgaubianti vienybė kyla iš dieviškojo įkvėpimo fakto.
Dievas yra visos Biblijos autorius. Antra vertus, žmogiškasis autorius nu
dažo Biblijos puslapius savo laiko ir savo ribotumo spalvomis. Tuo greit
įsitikiname, perskaitę keletą puslapių iš įvairių vietų. Aplamai Biblijoje
atsispindi semitiškasis pasaulis. Garsusis mokslininkas Tėvas Benoit per
spėja: “Jei mes ieškome Biblijoje spekuliatyvinių “tiesų”, doktrinų rinki
nio, mes prie jos einame kaip graikai-lotynistai. Turėtume gi atidaryti šią
knygą kaip semitai, jog sutiktume joje tokį Dievą, kokį Jis mums save pri
stato — Dievą, kuris veikia, ateina į mūsų istoriją, kalba mūsų širdims,
kuris tikriausiai “apsireiškia” mūsų protui pulsuojančio gyvenimo keliuo
se, kuris laukia atsakymo, meilės, paklusnumo ir pilnutinio užsiangažavi
mo supratime. Čia ir yra mūsų problema, kuri nesiderina su mūsų vaka
rietišku išsiauklėjimu. Neieškokime šv. Rašte to, ko ten nėra, kad paskiau
dėl to piktintumėmės, o ieškokime to, ką jis duoda ir pagal tai gyvenkime”
(Initiation Biblique, 3 leidimas, Paryžius, 1954, psl. 43).
Daug mūsų sunkių problemų suminkštės ir pasidarys suprantamesnės,
jei prisiminsime du dalykus: 1) Šventraščio puslapiuose giliai įsispaudė
žmogaus ir jo laiko žymės ir 2) Dievo apreiškimas atsiskleidžia tik palaips
niui. Iš to geriau suprantame, pvz. Jokūbo melą savo tėvui Genezės kny
goje 27:24. Pasakojimas atspindi primityvios, pusiau nomadinės draugijos
vaizdą. Įkvėptasis autorius matė reikalo tai užrašyti, melo jis nepateisina.
Jį tik raportuoja. Pagaliau ne viską galime aiškinti pažodžiui, pvz. pranašo
Jonos žodžiai: “Ninevė gi buvo didelis miestas, per tris dienas apeinamas”
(3-3), reikštų, kad Ninevė buvo šešiasdešimt mylių ilgumo! Hebrajai labai
mėgo hiperbolę. Jie kitaip suprato pasaulį negu mes. Žemė jiems atrodė
plokščia, dangus virš mėlyno skliauto, per kurį kasdien keliavo saulė. Tai
ne moksliškas tvirtinimas, o tuometinė nuomonė.
Biblija mūsų rankose — tai senų knygų vertimas lietuvių ar kita kal
ba. Bet kalba nėra vien tik žodžiai. Kiekviena kalba turi savo išsireiški
mus, savo spalvingumą, vaizdingumą. Ji perduoda mintis ir emocijas. Kai-
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bos genijus-susijęs su žmonių temperamentu ir mentalitetu. Tą jausime ir
vertimuose. Mūsų vertimuose pasirodo daug hebraizmų, pvz. “giesmių
giesmė” arba “karalių karalius”. Argi lietuvis poetas taip aprašytų žemės
drebėjimą Sinajuje: “Kalnai šoko kaip avinai, kauburiai kaip avinėliai”?
(Psl. 113-4).
Mokslininkas teigia, kad Biblijoje aprašyta istorija. Bet jis perspėja,
kad tai nėra istorijos knyga, kaip mes istoriją paprastai suprantame. Se
nasis izraelitas domėjosi įvykių prasme, ne šių dienų reporterių aprašy
mais. Gyvenimo veiksmuose jis matė dieviškojo plano atsiskleidimą. Pa
grindinis šventųjų autorių rūpestis nėra perduoti žmonių, kaipo tokių, rei
kalus, o Dievo “atėjimą”, įsijungimą į žmogiškosios egzistencijos kelionę.
Jų pagrindinė tema yra užrašyti nuostabius Dievo darbus — “mirabilia
Dei” senovėje, padarytus Izraelyje ir, atėjus laiko pilnybei, visoje žmoni
joje.
Moderniųjų Biblijos mokslininkų giliausias siekimas yra atskleisti
mūsų laikų žmogui tą gilią Dievo mintį, kuri slepiasi senovės žmonių kal
bos formose. Su archeologijos, etnologijos, istorijos ir senųjų kalbų bei
literatūrų pagalba ši seniausia knyga vėl pasidaro mums suprantama ir
aktuali. Genezės pirmieji skyriai nėra vien tik pasakojimas — juose mes
randame Dievo apreikštas tiesas apie pasaulio ir žmogaus sutvėrimą, žmo
gaus pirmykštį stovį ir jo nupuolimą. Patriarchų laikų istorija nėra išgal
vota, ją patvirtina iškasenos Palestinoje ir kituose kraštuose. Išrinktosios
tautos istorijos šaltiniai šiandien jau ne vien tik Biblijoje, juos sustiprina
egyptiečių, babiloniečių ir finikiečių istoriniai dokumentai, atrasti knygy
nai, kultūros.
Erdvės ir tarpplanetinių kelionių žmogus gali ir galės rasti šv. Rašte
(dėkui už tai moderniesiems Biblijos mokslininkams) savo dvasiai apstaus
peno. Izaijos knygos žodžiai:
“Kaip lietus ir sniegas nusileidžia iš dangaus
ir ten daugiau nebegrįžta,
bet girdo žemę, vilgo ją ir daro ją derlingą,
duoda sėklos sėjančiam ir duonos valgančiam,
taip bus mano žodis, kurs išeina iš mano burnos;
jis negrįš į mane tuščias, bet padarys, ko tik aš norėjau,
ir bus sėkmingas tuose dalykuose,
kuriems aš jį siunčiau” (Iz. 55-10-11).

Didžiam Mokslininkui
Akademinio Skautų Sąjūdžio Garbės
Nariui
Prof. Steponui Kolupailai
mirus,
jo žmoną Janiją, dukteris ir jųjų
šeimas nuoširdžiai užjaučiame
A.S.S. Bostono Skyrius

Korp! Vytis garbės nariui
prof. Steponui Kolupailai mirus,
jo šeimai gilią užuojautą reiškia
“Mūsų Vyčio” kolektyvas
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JAUNIMO KELIAS Į LIETUVIŲ SPAUDĄ
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės inicia
tyva, š.m. birželio 6-7 d. pono J. Bachūno,
PLB Pirmininko, svetingoje Tabor formo
je, įvyko lietuvių redaktorių ir radio va
landėlių vedėjų suvažiavimas. Antrosios
suvažiavimo dienos rytą žodis teko jaitnosios kartos atstovams, tema “Jaunimo ke
liai į organizuotą išeivijos lietuvių gyve
nimą.” Pranešimą
patiekė Raimundas
Mieželis, Algis Zaparackas ir Vytautas
Germanas, o moderavo Pranas Joga.
Pranešimą pradėjo R. Mieželis, prista
tydamas statistinę lentelę, kuri sudarė
bazę visam pranešimui. Čia cituojame Mie
želio patiektą lentelės apibudinimą.
“Savo pašnekesį šiandien norime pra
dėti ne posakiu “jaunimas — tautos atei
tis,” bet statistiniai pažvelgti į tris datas:
į 1974 m. — dešimt metų nuo šiandien,
į 198Jį m. — dvidešimt metų nuo šiandien
ir į 199Jį m. — trisdešimt metų nuo šian
dien.

Statistinėje lentelėje matote, kiek metų
tomis datomis bus sulaukę žmonės, gimę
kairiame šone surašytais metais. Tie gi
mimo metai yra parinkti atsižvelgiant į
tam tikrus faktus:
1922 m. gimusieji galėjo baigti univer
sitetus dar Lietuvoje.
1926 m. gimę — Lietuvoje baigė gimnaziną, o Vokietijoje universitetus.
1930 m. gimę — Lietuvoje baigė pradžios
mokyklas, Vokietijoje gimnaziją.
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1938 m. gimę — Vokietijoje pradžios
mokyklą, o Amerikoje gimnaziją ir univer
sitetą.
1942 m. gimusieji jau yra baigę Ame
rikoje pradžios mokyklą, gimnaziją ir uni
versitetą.
1950 m. gimusieji yra jau ir gimę Ame
rikoje.
Taigi, 1974 m. — 10 metų nuo šiandien
lietuviškasis išeivijos gyvenimas neabejo
tinai bus dar vystomas remiantis tais, ku
rie Lietuvoje baigė pradžios mokyklas ir
gimnazijas, o universitetus Lietuvoje, Vo
kietijoje ar Amerikoje.
Manau, kad didelio pavojaus lietuviškojo
gyvenimo tęstinumui ateinančių 10 metų
bėgyje dar nėra, bet jau reikėtų žiūrėti,
kaip giliai ir plačiai į šį lietuviškąjį gyve
nimą įsijungia 1930 m. karta, nes jie už
savęs gali atvesti sekančias kartas. Pa
žvelgę į 1984 metus — tik dvidešimt metų
nuo šiandien, matome, kad lietuviškojo gy
venimo vystymo centras turės kristi ant
1930, 1938 ir dalinai net 1942 metų kartų
— atseit tų, kurių mokyklinis auklėjimas
beveik visiškai jau vyko už Lietuvos ribų.
1938 m. kartos sugebėjimas lietuviškai ra
šyti jau yra gan ribotas, o 1942 m. karto
je ir sugebėjimas skaityti yra gerokai pa
kirstas.
O jei drįsime pažvelgti į 1994 m., pama
tysime, kad juose lietuviškąjį gyvenimą,
kiek jo bus likę, ves 1938, 1942 ir 1950 m.
kurtos. Kartos nelankiusios jokios mokyk
los Lietuvoje, o didele dalimi jau gimusios
už Lietuvos ribų. Joms lada bus patikėtas
lietuviško gyvenimo vairas.
Grįžkime todėl į šiuos 1964 m. ir pažiū
rėkime, kas yra suplanuota, nustatyta, už
sibrėžta atlikti ateinančiai 10 mėty, kuo
met dar turėsime didelį skaičių tikrai są
moningų lietuvių ir lietuviškasis gyveni
mas vystysis stipriai, kad šios 1930, 1938,
1942 ir 1950 m. kartos būtų pilnai įjung
tos į lietuviškąjį gyvenimą ir, kad jų lie
tuviškojo sąmoningumo lygis kiekvienais
metais stiprėtų, o ne silpnėtų. Turiu čia
pat prisipažinti, kad nors ir seku lietuviš
kąjį gyvenimą, bet, deja, nematau jokių
ryškių pastangų šią problemą nagrinėti
išsamiai, planingai, sudarant konkretes-
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nius veiklos planus kas, kada ir ką vyk
dys.”
Toliau savo pranešime R. Mieželis per
bėgo visą eilę klausimų, kas darytina poli
tiniame ir kultūriname gyvenime, kad jau
nosios kartos žmonės rastru reikalą ir pras
mę i jį jungtis.

Žemiau ištisai spausdiname vieną iš tri
jų šio pranešimo dalią liečiančių jaunimo
jungimą į lietuviškos spaudos skaitymą ir
joje bendradarbiavimą.

1930 metų karta gimnazijas lankė, ir kai kurie jas baigė, Vokietijoje.
Tai buvo labai intensyvi lietuviška mokykla grynai lietuviškoje aplinkoje.
Jų lietuvių kalbos vartojimas yra geras. Gimnazijose įgytas bendras išsila
vinimas buvo gan aukštas. Iš jų tarpo jau turime keletą iškilių veikėjų.
Susidomėjimas spauda jų tarpe yra pusėtinas. Keliolika jų yra gan ak
tyvūs bendradarbiai, keletas literatų, keli redaktoriai. Jie lietuvišką perio
dinę spaudą prenumeruoja, nors skaito ne ištisai, bet atsirinkdami jiems
įdomesnes temas.
1938, 1942 metų kartos gimnazijas, ir daug kas pradžios mokyklas, baigė
jau Amerikoje. Jų bendras išsilavinimas yra žemesnis, nes amerikinės gim
nazijos kultūriniu, visuomeniniu atžvilgiu jaunimo neparuošia. Tik univer
sitete jų domėjimasis kultūrinėmis vertybėmis būna sužadinamas ir tai,
daugumoje, pasireiškia jau artėjant prie mokslo pabaigos.
Lietuvių kalbos mokėjimas šioje grupėje yra labai įvairus. Dalis lietu
viškai kalba jau labai silpnai. Tie, kurie ilgesnį laiką lankė lituanistines
mokyklas, aktyviai dalyvavo jaunimo organizacijose ir turėjo palankią ap
linką namuose, lietuvių kalbą naudoja gan laisvai. Tačiau, rašyti jiems yra
žymiai sunkiau, negu kalbėti ir rašydami jie dažniausia verčia iš anglų
kalbos. Amerikietiškoji įtaka į juos yra labai stipri ir į veiklą bei spaudą jie
žiūri amerikietiškomis akimis. Viltingas reiškinys yra, jų grupėje pastebi
mas gan intensyvus susidomėjimas lietuviškomis kultūrinėmis vertybėmis.
Ši karta vertina modernias meno išraiškas ir į jas žiūri objektyviai, dabar
ties akimis, bandymai lyginti su jiems geriau pažįstamomis gyvenamojo
krašto vertybėmis ir apraiškomis.
1950 metų karta šiandien yra “teenageriai” iij niekuo nesiskiria nuo
amerikiečių bendramžių. Reikia tikėtis, kad jei šeima sudarys tinkamą ap
linką, o lituanistinės mokyklos ir jaunimo organizacijos bus pakankamai
efektingos, jie taps panašūs į 1942 m. kartą ir gal mažas nuošimtis liks jaut
rūs lietuviškam veikimui.
Koks yra išeivijos spaudos veidas žiūrint priaugančių kartų akimis?
Šiandien spauda yra identifikuojama su vyresniąja karta, t.y. su 1926
metų grupe ir vyresniaisiais. Didžiuma spaudos tik jiems vieniems yra tai
koma ir beveik tik jų yra skaitoma. Periodinės spaudos didžioji dalis turi
politinį — partinį sąryšį. Tai 1938 metų ir jaunesnėms kartoms yra svetima,
nesuprantama ir nerealu. Jie, užaugę tikros demokratijos aplinkoje, niekad
nesupras sroviniais pagrindais sudarytų veiksnių, o tuo labiau srovių, ku
rios nieko bendro neturi su šio meto realybe.
Laikraščių įdomumas taip pat yra skirtingas jaunosios kartos skaityto
jui. Pasaulinių, ar gyvenamo krašto įvykių žinios, kurios dažnai randasi
pirmuose puslapiuose, jiems visai neįdomios, nes dvi dienas anksčiau buvo
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skaitytos anglų kalbos dienraščiuose. Manau, kad lietuviško kultūrinio ir
visuomeninio gyvenimo aktualijos turės užimti pirmaujančias — svarbiau
sias skiltis.
Jaunimo gretose yra labai paplitęs spaudos peštynių mitas. Sako, kad
spauda tik pešasi, vieni kitus šmeižia, neverta laiko gaišinti ją skaitant.
Šitoks lengvas argumentavimas yra ypač paplitęs 1930, 1938 metų genera
cijose. Šį mitą spauda turėtų sistematingai nuslopinti. Tai galima atlikti tik
geru pavyzdžiu, vengiant to kas kam mitui duoda pagrindo.
Jeigu mes šiandien jaučiame, kad turime spaudą remti todėl, kad ji yra
lietuviška, kad ji reikalinga, tai jaunoji karta to jausmo ir tokio atsakomingumo neturi ir neturės. Jie rems ir prenumeruos tik tuos leidinius, kurie
jiems bus įdomūs ir vertingi.
Viso to rezultate, priaugančios kartos spaudos, praktiškai imant, ne
skaito. Taigi, stojame prieš ateities galimybę: jei šiandien nesiimsime dar
bo šiai krypčiai pakeisti, tai už 20-30 metų neturėsime lietuviškos spaudos.
Kas darytina?
Žemiau sekančios mintys yra tik keletas galimybių tos krypties darbui.
Anaiptol, šis sąrašas nėra pilnas.
Pirmiausia, pritraukime ir skatinkime jaunimą imti tą laikraštį ar žur
nalą į rankas, jį perversti ir kiek paskaityti. Kad jaunas skaitytojas atvers
tų leidinį, reikia, kad jis ten rastų ką nors jam įdomaus. Lengviausia tai at
likti, jei jis ten randa save. Duokime daug jaunimo aktualijų. Aprašykime
įvairius jaunimo įvykius, jų organizacijas, jų mokslo atsiekimus, dėkime
nuotraukų, pavardžių. Jaunimas daug Sportuoja, aprašykime tai, paminė
kime žodžiais ir nuotraukomis iškilesnius žaidėjus.
Studijuojančios ir baigę grupės ima domėtis kultūrinėmis ir mokslinė
mis temomis. Pateikime tai objektyviai, lygindami kur galima su jiems ži
nomais pasauliniais ar gyvenamojo krašto pavyzdžiais. Jų susidomėjimas
dar pagyvės, jei ir tų straipsnių autoriai bus tos pat ar gretimos kartos. Jau
nimas mėgsta kontroversiją ir vertingą kritiką. Tiesa, ir objektyvumas turi
būti virš visko. Vienas labai aktualus klausimas, ypač 1930, 1938 metų kar
tose, yra kontaktas su kraštu. Šis klausimas yra labai opus ir šiuo metu yra
formavimosi stadijoje. Kaip jis bus išrištas dar sunku pasakyti.
Yra būtina steigti naujus ir praplėsti bei suaktyvinti esamus jaunimo
ir ideologinių organizacijų skyrius.
Mažu mastu, kai kurie čia suminėti būdai yra pradedami naudoti. Ma
tydami ateities perspektyvas, turime šį spaudos škaityom ugdymą statyti
pirmaujančion vieton. Tai, ką jau darome, turime plėsti iki masinio antplū
džio.
Antra, pratinkime ir skatinkime jaunimą rašyti į periodinę spaudą.
Rašinių kalbos teisingumą statykime antron vieton, ypač dabar kol dar tu
rime kas gali kalbą taisyti.
Šiam tikslui siekti taip pat gali tarnauti jaunimo skyriai spaudoje. Ver
buokime įvairiose vietovėse ir įvairiose organizacijose jaunimo aktualijų
korespondentus. Juos rasti nėra taip sunku. Šia proga noriu paminėti litua
nistinių mokyklų vertę. Iš praktikos esu pastebėjęs, kad aukštesnes mokyk
las baigę visai neblogai gali rašyti kronikos žinias ar reportažus. Daugelis
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Profesorius Kempteno stovyklos kieme
19Jį6 m.
J. Daugėlos nuotr

minėtų būdų kalbant apie skatinimą skaityti, tinką verbuojant ir jaunuo
sius spaudos bendradarbius.
Baigdamas noriu pabrėžti, kad laikas visgi greitai bėga ir negalima
daugiau laukti kol jaunimas pats ateis į spaudos skaitytojų ir ^bendradarbių
gretas. 1930 metų kartos dalis gan natūraliai jungiasi ir gal toliau jungsis,
bet jaunesnės kartos to jau nedarys. Mes vyresnieji turime juos verbuoti,
traukti, skatinti. Tai turime daryti planingai, atsižvelgdami į laiko ir vietos
realybę.
Jei lietuvių išeivijos spauda nori išlikti kovinga, kovojanti už Lietuvos
laisvės idėją ir už lietuvišką sąmoningumą, ji turi pati surasti ir užsiauginti
kovotojų prieauglį.
Vytautas Germanas
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~~ŪWEŪAŪ T
riMEinm
• Iš ASS Vadijos ir FSS CV pirmi
ninkų pateiktų žinių yra numatoma
sekančios apimties ASS veiklos pro
grama šiai vasarai:
1. Planuotas FSS suvažiavimas
Clevelande buvo atidėtas į liepos 4
d. savaitgalį, nes nutarta sušaukti
didesnio masto bendrą akademikų
skautų sąskrydį netoli Čikagos. Tai
daryti buvo nutarta dėl kelių prie
žasčių. Nemažas skaičius narių pa
reiškė nuomones, kad geriau būtų
šaukti FSS suvažiavimą drauge su
ASS negu turėti du suvažiavimus.
Tuo būtų išvengta ir dvigubo jėgų
eikvojimo. Numatyta programa FSS
suvažiavimui bus su kai kuriais pa
keitimais, pritaikyta bendram ASS
susirinkimui. Tai ypač yra realu, kai
prisimename, kad vienas iš FSS
tikslų yra pagelbėti studijuojančiai
ASS šakai, o ypač programinėje sri
tyje.
2. Vadij a, manydama, kad Ameri
koj ASS veikloje yra reikalingas ra
joninis pasiskirstymas, šios vasaros
pabaigoje planuoja dvi stovyklas, ku
rios bus vadinamos Jubiliejinėmis
ASS stovyklomis. Viena įvyktų Ra
miojo vandenyno pakraštyje, tikriau
siai nepertoli nuo Los Angeles. An
troji būtų prie New Yorko tuojau po
Lietuvių dienos pasaulinėje parodo
je. Šios stovyklos administracine pu
se rūpinsis New Yorko ASS skyrius,
o programą planuos ir ves Worcesterio skyrius.
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3. Bendruose ASS planuose tiki
masi pakelti veiklos kultūrinį lygį,
suaktyvinti vidaus programinę veik
lą bei sužadinti griežtesnį susiklau
symą. Suvažiavimas ir stovyklos tu
rėtų iškelti bendrų planų ir' įsipa
reigojimų paskiriems skyriams. Nu
matomi koncertai, parodos, studijų
dienos, tačiau tai ne vasaros sezonu.
Rudenį norima pravesti tinkamus
ASS Jubiliejaus minėjimus. Konkre
tesnis veiklos planas bus pateiktas
suvažiavime.
VG

• Iš šiaurės Amerikos kontinento
surankioti vienuolika pirmos, antros
ir trečios kartos lietuviai sportinin
kai netrukus nusileis Sydney Aus
tralijoje. Iš spaudos teko patirti, kad
australų, o ypatingai Australijoje
gyvenančių lietuvių susidomėjimas
šiuo būsimu turnyru yra labai dide
lis. Išleidimo ir priėmimo komitetai
baigia darbą. Tvarkaraščiai sustatyti,
numatant sužaisti apie dvidešimt
rungtynių. Mažesnė rungtynių dalis
bus žaidžiama su ten esamų lietuvių
komandomis, o jų dauguma bus žai
džiama su pačių australų komando
mis, kurioms yra labai svarbu save
palyginti su pasaulyje gerai žinoma
amerikiečių krepšinio klase ir tech
nika, dar prieš išvykstant į Olimpi
nes žaidynes Japonijoje.
Mūsų sportininkai vyksta su dau
gumos lietuvių palaiminimu, nes
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kaip augščiau buvo minėta, turnyras
bus labai aukštai statomas ir yra aus
tralų labai laukiama sensacija. Lie
tuvių krepšinio žvaigždėms viešint
Australijoje yra numatyta susirišti
su konsulatais, miestų burmistrais,
kurie oficialiai priims mūsų sporti
ninkus. Taip pat yra pramatyti pasi
kalbėjimai tarp svečių ir jų prieši
ninkų komandų vadovų, su televizi
jos, radio ir spaudos koresponden
tais. Jau yra spausdinami didžiuliai
plakatai, kurie garsina mūsų krepši
ninkus ir tautinių šokių šokėjus.

Tenka pripažinti, kad šis žygis yra
sumanus, nes, be abejo, supažindins
australus su mūsų sportininkais, pa
rodys ką galim, tuo priversdami žiū
rovus ir australų valdžią šiek tiek
atkreipti dėmesį į Lietuvos padėtį ir
jos laisvinimo bylą.
Galutinis išvykos įvertinimas ir
pasekmės, laimėjimai ir pralaimėji
mai, gali būti daromi tik žaidėjams
grįžus. Dabar reikia jiems linkėti
gero vėjo ir sėkmės laimėti kiekvie
nas rungtynes ir grįžti su pergalės
laurais.
v. de.

MOKSLINIS LAIPSNIS A. KUDIRKAI

Fil. Arvydas Kudirka š.m. gegužės
31 dieną gavo filosofijos daktarato
laipsnį Purdue Universitete mecha
ninės inžinerijos srityje. Savo tezę
Arvydas ruošė dirbdamas Argonne
National Laboratories, karščio perlei
dimo skyriuje. Pasinaudodamas Ar
gonne laboratorijų teikiama stipen
dija jis paruošė ir sėkmingai apgynė
savo tezę pavadintą “Two phase
heat transfer with gas injection

through a porous boundary sur
faces.”
Arvydas, prieš atvykdamas į Pur
due Universitetą tolimesnėms studi
joms, ir vėliau į Čikagą ruošti savo
tezę, ilgus metus gyveno Waterbury,
Conn. Ten jis baigė mechaninę inži
neriją University of Connecticut,
bakalauro laipsniu. Gyvendamas Wa
terbury jis aktyviai reiškėsi Lietuvių
Skautų Sąjungoje, Lietuvių Studen
tų Sąjungoje, ir Korp! Vytis organi
zacijose, eidamas jose įvairias parei
gas. Jisai taip pat priklauso visai ei
lei garbės ir profesinių organizacijų,
kaip: The American Society of Me
chanical Engineers, Sigma Xi, Tau
Beta Pi, Pi Tau Sigma, Phi Kappa
Phi, ir Sigma Pi Sigma.
Šiuo metu Arvydas su savo žmona
Aldona, buvusia Sidzikauskaite, ak
tyvia Akademikių Skaučių Draugo
vės ir Filisterių Skautų Sąjungos na
re, išvyko gyventi į San Francisco,
California, kur Arvydas pradės dar
bą savo srityje.
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T.N. ELEONORA ČIKSTĖ-ŠIKŠTĖNAITĖ gimė 1942 m. Kaune. Pasitraukus iš
Lietuvos, pradžios mokyklą pradėjo Berly
ne, vėliau persikėlė į Schwabisch Gamund
ir 1951 m. atvykus į Worcester, tęsė
mokslą toliau.
1959 m. baigė Classical
High School. Baigus gimnaziją, įstojo į
Anna Maria College, kur studijavo isto
riją ir ekonomiją ir ją baigė B.A. laips
niu.
Šiuo metu mokytojauja Sacred Heart
School ir vakarais tęsia studijas toliau
magistro laipsniui Assumption College.
J skautes įstojo 1953 m. Šiuo metu pri
klauso vyr. skaučių draugovei ir Worcesterio ASD skyriui. 1963 m. davė tikrosios
narės pasižadėjimą.

DANGUOLĖ URBONAITĖ gimė Taura
gėje ir, būdama vos 3 metą, paliko savo
gimtąjį kraštą. Į pradžios mokyklą įstojo
Miunchene ir 1949 m., atvykusi į Čikagą,
baigė Šv. Kryžiaus mokyklą. Į Marijos
gimnaziją įstojo 1955 m. ir ją baigė 1959
m. Studijas pradėjo De Paul universitete,
kurį 1964 m. sausio mėn. baigė, gaudama
komercijos bakalauro laipsnį. Į skaučių
eiles įstojo Miunchene, kur jos tėvelis ėjo
tuntininko pareigas. Čikagoje priklausė
jūros ir sausumos skautėms ir ėjo įvairias
pareigas. Baigus gimnaziją, Danguolė
įstojo į “Gintaro” korporaciją, kurioję visą
laiką aktyviai dirbo.

VISIEMS BUTINA KNYGA
Fil. Broniaus Kviklio didžiulio veikalo
“Mūsų Lietuva” pirmasis tomas jau išleis
tas. Tai krašto vietovių istoriniai, geogra
finiai, etnologiniai bruožai surinkti per
daugiametį kruopštų darbą. Gausu davinių,
dokumentų ir pasakojimų, padavimų. Tai
labai vertinga knyga kiekvienam kuris sa
vo tėviške domisi ir turėtų būti įskaitoma
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j svarbiausių išeivijos leidinių pirmąsias
vietas.
Vieno tomo kaina 10 dol. Visiems tomams
išėjus kaina pakils iki 15 dol. už kiekvieną.
Ją galima įsigyti per Lietuvių Enciklope
dijos Leidyklą, 265 C Street, So. Boston
27, Mass, ar tiesiog pas autorių, 5747 So.
Campbell Avenue, Chicago, Ill. 60629.
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ATSISVEIKINIMAS SU
A f A PROF. ST. KOLUPAILA
Po ilgos ir sunkios ligos mirtis palietė
Korp! Vytis garbės narį ir taurųjį skautą
prof. Steponą Kolupailą. Jis mirė balan
džio 9 d. South Bend, Ind., Memorial ligo
ninėje. Jo palaikai buvo pašarvoti South
Bende, kur atsisveikino Notre Dame U-to
profesoriai, studentai bei kaimynai. Se
kančią dieną garbingojo velionies kūnas
buvo atgabentas lietuviškon Čikagon ir
pašarvotas Petkaus koplyčioje.
Sekmadienį, balandžio 12 d., vakare,
įvyko visuomenės atsisveikinimas. Erdvi
koplyčia, kurioje gėlėse skendo prof. S.
Kolupailos karstas, buvo užpildyta gausiai
susirinkusiųjų, šalia karsto išsirikiavo
Amerikos, Lietuvos, “Lituanicos” skautų
tunto, ASD, Korp! Vytis ir korporacijos
“Gintaro” vėliavos.
Atsisveikinimo programai vadovavo fil.
Brolius Kviklys. Savo įžanginėje kalboje
(jis peržvelgė profesoriaus gyvenimą, ypa
tingai pabrėždamas jo nuopelnus, ragi
nant lietuvius pažinti savąjį kraštą. Jis
parodė lietuviui Lietuvą. Jautriai su ve
lioniu atsisveikino jo viso gyvenimo arti
mas draugas prof. S. Dirmantas savo ir
Lietuvių Profesorių dr-jos vardu.
A.L.
Bendruomenės vardu žodį tarė inž. B. Nai
nys. A.L. Inžinierių ir Architektų S-gos
vardu kalbėjo inž. P. Urbutis, pabrėžda
mas, kad prof. Kolupaila mums paliko to
lerancijos ir mokslo simbolį. Liet. Encik
lopedijos kolektyvo vardu
atsisveikino
prof. P. Čepėnas ir padėkojo velioniui už
pilnai atliktą pareigą enciklopedijai, net
paruošiant medžiagą iki paskutinio tomo.
A. Didžiulis kalbėjo Vyrijos “Plienas”
vardu. Jų garbės nariu buvo prof. Kolu
paila. Liet. Stud. S-gos vardu atsisveikino
Audronė Valaitytė. Prisimindama velionies
meilę Lietuvos jaunimui, ji skatino lietu
vių studentiją sekti profesoriaus pavyz
džiu ir eiti jo tiestu keliu į mokslą ir savo

krašto meilę. Redaktorius K. Bradūnas
kalbėjo “Draugo” vardu ir dėkojo už ilga
metę talką ir bendradarbiavimą. Lietuvių
Skautų S-gos ir visų ją sudarančių pada
linių vardu su a.a. skautininku Kolupaila
atsisveikino Pirmijos pirm. fil. E. Korzonas. Jis suminėjo velionies nuopelnus lie
tuviams skautams ir prof, drauge su skau
tais organizuotas Lietuvos pažinimo ke
liones. Raštu atsisveikino ateitininkų tech
nikų korporacija “Grandis.” Paskutinį žo
dį tarė ASS kapelionas tėvas J. Kubilius.
Atsisveikinimas baigtas visų bendrai su
kalbėta Rožančiaus dalimi ir “Marija,
Marija” giesme.
Balandžio 13 d. ryte prof. Stepono Ko
lupailos kūnas iš laidojimo koplyčios buvo
pervežtas į Šv. Panelės Marijos Gimimo
bažnyčią, kur buvo atlaikytos gedulingos
pamaldos. Egzekvijas atgiedojo ir šv. mi
šias atnašavo kan. V. Zakarauskas, asis
tuojamas prof. P. Dambrausko ir kun. J.
Juozavičiaus. Pamaldų metu giedojo sol.
Pr. Bičkienė. Iš bažnyčios velionis gausios
lietuviškos visuomenės buvo palydėtas į
Šv. Kazimiero kapines, kur apeigas atliko
kan. V. Zakarauskas.

LOS ANGELES
• Gegužės 3 d. ASD pirm. Inos Stadalninkaitės namuose įvyko ASD sueiga, ku
rioje Danutė Gustaitė perskaitė referatą
apie vėžio ligą. Po to kandidatės Ina Ja
nušauskaitė ir Giedra Gustaitė pravedė
diskusijas apie “nykstantį Amerikos lietu
vį.”
• Gegužės 10 d. FSS skyrius suruošė gar
bės nariui prof. S. Kolupailai pagerbti mi
nėjimą. Programa buvo įvairi ir įdomi.
Fil. Mykolas Naujokaitis pasakojo apie
a.a. profesorių akademikų tarpe ir jo ves
tas per Lietuvą baidarėmis garsiąsias ke
liones, kuriose ir kalbėtojui teko dalyvau
ti. Fil. Rūta Kulikauskienė klausytojus
supažindino su profesoriaus gyvenimu, o
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viešnia iš Bostono skaut. M. Gimbutienė
patiekė prisiminimų apie prof. Kolupailą
iš savo studentavimo dienų. Meninę pro
gramos dalį išpildė Valė Varnaitė, skam
bindama pianinu.
URB ANOJE:
• Urbanos tautinių šokių grupė, vado
vaujama sen>j. Alfredo Kiemaičio, pasirodė
vietinėje televizijos stotyje balandžio 25 d.
Lietuviški šokiai buvo entuziastingai pub
likos priimti.
• Gegužės 2 d. šokių grupė išpildė dalį
programos per tarptautinių studentų gru
pės suruoštus šokius.
• Urbanos skyriaus akademikai užprašė
šv. mišias Čikagos Jėzuitų koplyčioje už
buvusio prezidento John F. Kennedy sielą.
WORCESTER
• T.n. Eugenija Čėsnaitė, gavusi Ful
bright stipendiją, vasaros metu išvyksta
tęsti studijų Besancon universitete, Pran
cūzijoje. Ji studijuos prancūzų kalbą ir
literatūrą. Baigus studijas, gaus magistro
laipsnį.
• Korp! Vytis pirm. senj. Vladas Gedmintas išvyko 6 mėnesiams atlikti karinės
prievolės. Balandžio mėn. 20 d. po akade
mikų sueigos pirm. R. Molio namuose bu
vo jam surengtos išleistuvės.
• Balandžio 18 d. fil. Kazys Matonis, par
vykęs atostogų iš Vokietijos (ten atlieka
karinę prievolę leitenanto laipsniu) Eliza
beth, N.J., susituokė su t.n. Gilanda Bartyte. Daug Worcesterio kolegų ir kolegių

buvo nuvykę palydėti savo nario, jam žen
giant į šeimyninį gyvenimą.
• Kand. Saulutė Stoškutė ruošia skautųčių tautinių šokių grupę pasirodyti Pasau
linėje parodoje New Yorke per Lietuvių
dieną rugpjūčio 23. Tautinių šokių grupė
dažnai pasirodo skautiškuose parengimuo
se, o taip pat ir pas svetimtaučius.
• T.n. V. Matulevičiūtės, t.n. G. čėsnaitės ir kand. S. Stoškutės pastangomis kovo
mėn. Clark universitete buvo surengta lie
tuviškų dirbinių parodėlė, kuri turėjo gra
žų pasisekimą studentų tarpe.
• Gegužės 2-3 d. Nevėžio tuntas ir Ne
ringos sesių tuntas minėjo savo veiklos
dešimtmetį, šeštadienį buvo koncertas, kurį
išpildė iš New Yorko atvykęs vyrų okte
tas, vad. Mrozinsko. Po jo buvo vakarienė
ir pasilinksminimas. Sekmadienį buvo iš
kilminga sueiga, laužas ir vaišės. Per de
šimtmetį tuntams vadovavo: ps. I. Šimulynaitė-Mantautienė, v.s. skil. J. Micutaitė,
s.E. Gorodeckienė, ps. V. Bliumfeldas, s.
P. Molis ir ps. A. Prapuolenis. Draugovėms
ir mažesniems vienetams vadovavo: B.
Jasutytė, D. Pajaujytė, D. Marcinkevičiū
tė, E. Vizbaraitė, D. Palubeckaitė, R. Mo
lienė, I. Kausevičiūtė, A. Palubeckaitė,
A. Glodas, R. Jakubauskas, V. Gedmintas,
A. Pranckevičius, K. Gedmintas, Z. šer
mukšnis, R. Marcinkevičius, P. Nakročius,
V. Matulevičiūtė. Dalis vienetų vadovų
taip pat priklauso ASS skyriui.
• ASS skyriaus susirinkimo metu surink
ta 46 dol. prof. Biržiškų “Aleksandryno”
išleidimui paremti.

UCLA universiteto lietu
viu kalbos klasės lanky
tojai. Iš kairės: pirmoj
eilėj — Ina Stadalninkaitė, Giedrė Fledžinskaitė,
profesorė
dr.
Marija
Gimbutienė, latvis sve
čias, Danutė Gustaitė,
Violet Jonas; antroj eilėj
— Marytė Naujokaitytė,
Vida Radvenienė, Algis
Karalius, Ina Janušaus
kaitė, Giedra Gustaitė;
trečioj eilėj—Birutė Dabšienė ir Saulius Naujo
kaitis.
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• ASS susirinkimo metu (jie vyksta kas
mėnesį) be įvairių kitų reikalų ir kviestų
prelegentų temų yra tęsiamos diskusijos—
lietuvis-ė, akademikas-ė, skautas-ė, koks
jis-ji turėtų būti, jo pareigos, pasiruošimas
ir pati veikla. Visi aktyviai į diskusijas
jungiasi, sudominami visi dalyviai ir, mo
deratoriui palaikant linijų, paliečiama dau
gybė įvairių klausimų.
ČIKAGOJE
• Šįmet, kaip ir beveik kiekvienais me
tais, ASS dalyvavo Čikagos Kaziuko mu
gėje, kuri įvyko kovo mėn. 1 d: Jaunimo
Centre. Didžiojoj salėj, pačiame turgaus
centre, buvo paruoštas “spaudos kioskas,”
kurį aptarnavo ASD ir Korp! Vytis na
riai. čia buvo galima pirkti daugumą iš
eivijos išleistų lietuviškų knygų ir taipgi
užsiprenumeruoti periodinę spaudą. Prie
šio stalo vyko labai gyva prekyba, ir be
veik visi leidiniai buvo išparduoti.
Tačiau didžiausias žmonių judėjimas
buvo ASD ir Korp! Vytis įruoštoje kavi
nėje. Jau prie įėjimo į mugę visų dėmesį
atkreipė didelė kavinės reklama. Kavinės
tema: kelionė aplink pasaulį per tiek laiko,
kiek užtrunka išgerti puoduką kavos. Pa
talpų išpuošimas sudarė internacionalinės
kavinės įspūdį. Sienos buvo nukabinėtos
įvairių egzotinio Oriento ir Europos kraš
tų vaizdais ir plakatais, tarp jų buvo ir
Lietuvos ženklai. Aptemdyta davinė, tik
žvakių šviesos ant kiekvieno staliuko ir
tyliai grojama muzika sudarė svečiams
jaukią nuotaiką. Čia buvo galima gauti
įvairių kepsnių, pagamintų pačių akademikių skaučių ir “minkštų gėrimų,” kavos
ir kt. Svečius aptarnavo patys akademikai
ir akademikės
• Lietuviškos operos organizatoriai Čika
goje ir šiais metais pakvietė ASD ir Korp!
Vytis Čikagos skyrius operos Toscos visų
trijų spektaklių metu padėti palaikyti
tvarkai prie įėjimo ir nurodyti žmonėms
vietas.

FU. Kazį Matonį
ir
t.n. Gilandą Bartytę
sukūrus skautišką lietuvišką šeimą,
sveikiname ir linkime laimingo-gražaus
šeimyninio gyvenimo.
Worcester*™ ASS Skyrius

• ASD ir Korp! Vytis Čakagos skyriai
įsijungė į bendrą studentų organizacinį
Komitetą, kuris sudarytas palaikyti glau
džius bendradarbiavimo ryšius su vietos
ALB Apygardos valdyba, šitokio bendra
darbiavimo tikslas yra įtraukti studijuo
jantį jaunimą į aktyvią Bendruomenės
veiklą, ypač lietuviškoj reprezentacijoj
tarptautinėse parodose bei šventėse. Ko
mitetui vadovauja Korp! Vytis senj. Jur
gis Gaučys, kuris yra ir LSS Čikagos sky
riaus pirmininkas.
• Korp Į Vytis Čikagos skyriaus junjoras Tomas Leonas kandidatavo, kaip stu
dentų atstovas į ALB Tarybą. Rinkimai
įvyko š.m. gegužės mėn. 10 d. Jaunimo
centre.
• IŠVYKO:
ASD Čikagos skyriaus valdybos iždinin
kė t.n. Rūta šošytė studijų reikalais per
sikėlė į Urbaną. Vietoj jos į valdybą pa
kviesta t.n. Gražina Budrytė.
Korp! Vytis Čikagos skyriaus senj. Ar
vydas Rimas pereitų metų rudenį išvyko
į Kaliforniją, kur įsikūręs dabar gyvena.
Korp! Vytis Čikagos skyriaus senj. Jus
tinas Bavarskis pakviestas atlikti karinę
prievolę Dėdės Šamo kariuomenėje. Į pa
skyrimo vietą išvyko gegužės mėn. 25 d.
• SUSITUOKĖ:
ASD Čikagos skyriaus šios narės šį pa
vasarį susituokė: kand. Regina Savickai
tė su stud. A. Didžbaliu, t.n. Jūratė Zelbaitė su senj. E. Žigaičių ir t.n. Dalė Virbickaitė su A. Ansevičium.
TRUMPAI Iš VISUR
© Gegužės 9 d. grupė Kennebunkporto
skautų vyčių kandidatų davė skauto vy
čio įžodį. Po pietų išvykę iš Kennebunk
Port, jie atvaižavo į Green, Maine, vietovę,
kur miško prieglobstyje ruošėsi įžodžiui.
Visoms įžodžio apeigoms vadovavo skau
tininkai — Raškys ir Starėnas. Nors oras
pasitaikė šaltas ir šlapias, naujieji vyčiai
pernakvojo miške ir sekančią dieną uni
formuoti dalyvavo Motinos dienos mišiose.

S.v.v.sl. Kazį Matonį
ir
ps. Gilandą Bartytę
ją sutuoktuvių proga
nuoširdžiai sveikina
Worcesterio Skautą Vyčių D-vė
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MIELI SKAITYTOJAI
• Šio “Mūsų Vyčio” numerio dalis yra skiriama a.a. prof. Stepono Kolupailos atmi
nimui. Profesorius buvo ilgametis šio leidinio bičiulis ir mielas bendradarbis. Jo naš
lei, dukroms ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.
Redaktorius.
0 Dar yra didelis skaičius (apie 130) pre
numeratorių, neužsimokėjusių “Mūsų Vy
čio” prenumeratos mokesčio už 1963 m.,
o dalis skolingi net ir už 1962 m. Kadangi
mūsų užrnalo pajamas sudaro prenume
ratos mokestis (iškaitant aukas), neužsi
mokėjusieji pastato “Mūsų Vyčio” leidimą
j sunkią finansinę padėtį ir tuo pačiu su
laiko bet kokį mūsų žurnalo tobulinimą.
Šiuo trumpu pranešimu norėčiau para
ginti visus skolininkus susimokėti prenu
meratas už praėjusius metus, o taip pat

neužmiršti pratęsti prenumeratos ir 1964
metams.
• Nuoširdi padėka tenka žemiau išvar
dintiems asmenims, parėmusiems “Mūsų
Vyčio” leidimą:
Garbės prenumeratoriai ($10.00): J.
Svilas, V. Stropus, dr. A. Avižienis, K.
Jėčius, kun. J. Pakalniškis.
Aukotojai: G. Dragūnevičius, A. Osteika, L. Antanėlis, J. Gepneris, kun. V. Cukuras, J. šimoliūnas, J. Baublys, G. Mačiuika ir K. Bertulis.
Administratorius

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• KETURKOJIS UGNEGESYS,
D. Bindokienė.
Retai, bet vis kaip giedrame danguje per
kūnas, pasirodo vaikams skirta knyga. Po
šiuo antgamtiškai retu mūsų bendruome
nės dangum nesenai gimė Danutės Brazytės - Bindokienės knyga vaikams “Ketur
kojis Ugnegesys.” Kokio amžiaus vaikams
autorė norėjo šį kūrinį skirti, sunku pa
sakyti. Temos atžvilgiu ji tinka 5-7 metų
vaikams, kurie amžiumi yra augščiausioje
fiktyvinio pasakojimo stadijoje. Sakinių
struktūros ir žodžių naudojimo atžvilgiu
—ne jaunesniems kaip 10-12 metų amžiaus.
Šių dienų vaikui, kurio lietuvių kalbos ži
nojimas prasideda namais ir baigiasi lit
uanistine mokykla, vargiai būs įkandami
žodžiai, kaip “žioruojant, nūdzimbino,
liuoktelėjo,
... apgaubė
stora miego
skraistė, ir t.t.” Juk buvo galima išsi
reikšti, kad ugnis degė, šuo nuėjo, šuo per
šoko, šuo užmigo.
Vaikų literatūra lietuvių kalboje turi
būti trumpa, paprasta ir aiški, norint, kad
vaikas neverčiamas ją skaitytų.

66

Dar žodis dėl iliustracijų. Piešiniai gru
būs, bet realūs. Gaila tik, kad nėra spal
vos. Bet čia jau pinigo klausimas. Ką pa
darysi, kad įvairūs fondai rūpinasi tik lie
tuvybe, o ne jos išugdymu.
“Keturkojis Ugnegesys”—Danutės Brazytės-Bindokienės. Iliustravo Zita Sodeikienė. Išleido “Lietuvių Dienų” leidykla.
L. G.
• SKAUTŲ AIDAS, 1964 m. 1, 2, 3 ir 4
numeriai. Naujo redaktoriaus, v.s. Antano
Saulaičio redaguojamas, LSS oficialus or
ganas. Redakcinę komisiją sudaro: v.s.
kun. Stasys Yla, v.s. Aleksas Matonis, s.
Petras Molis, s. Ona Saulaitienė, s. Stefa
Subatkevičienė, v .s. Adolfas Venclauskas.
Leidinio veidas kiek pakitęs, apstu įvai
rios praktiškos medžiagos skautams nuo
raudono iki violetinio kaklaraiščio. Savo
verte išsiskiria apysaka, pasakojimai, “mū
sų sodyboje” rašiniai skirti skaitymui
įvairaus amžiaus jaunuoliams. Ketvirto
numerio didžioji dalis skirta Čikagos “Lituanicos” tunto 15 m. sukakčiai paminėti.
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STATEMENT OF OWNERSHIP MAN
AGEMENT AND CIRCULATION (Act
of October 23, 1962; Section 4369, Title
39, United States Code)
1. Date of filing: Nov. 10, 1963.
2. Title of publication: Musu Vytis (Our
Knight).
3. Frequency of issue: bi-monthly.
4. Location of known office of publica
tion: 6402 S. Talman Ave., Chicago, Ill.
60629.
5. Location of the headquarters or gen
eral business offices of the publishers:
2515 W. Pershing Rd., Chicago, Ill. 60632.
6. Names and addresses of publisher,
editor, and managing editor: PUBLISH
ER —* Lithuanian Student Scouts Assoc.,
2515 W. Pershig Rd., Chicago, Ill. 60632;
EDITOR — Vytautas Germanas, 3418 W.
66th st., Chicago, Ill. 60629; MANAGING
EDITOR — H. Bokas, 6402 S. Talman
Ave., Chicago, Ill. 60629.
7. Owner (If owned by a corporation,
its name and address must be stated and
also immediately thereunder the names
and addresses of stockholders owning or
holdingl percent or more of total amount
of stock. If not owned by a corporation,
the names and addresses of the individual
owners must be given. If owned by a part
nership or other unincorporated firm, its
name and address, as well as that of each
individual must be given.): Lithuanian
Scouts Assoc., a not for profit Illinois
Corporation, 6559 S. Washtenaw, Chicago,
Ill. 60629.

8. Known bondholders, mortgages, and
other security holders owning or holding
1 percent or more of total amount of bonds,
mortgages or other securities (If there are
none, so state): none.
9. Paragraphs 7 and 8 include, in cases
where the stockholder or security holder
appears upon the books of the company as
trustee or in any other fiduciary relation,
the name of the person or corporation for
whom such trustee is acting, also the state
ments in the two paragraphs show the
affiant’s full knowledge and belief as to
the circumstances and conditions under
which stockholders and security holders
who do not appear upon the books of the
company as trustees, hold stock and secur
ities in a capacity other than that of a
bona fide owner. Names and addresses of
individuals who are stockholders of a cor
poration which itself is a stockholder or
holder of bonds, mortgages or other se
curities of the publishing corporation have
been included in paragraphs 7 and 8 when
the interests of such individuals are equiv
alent to 1 percent or more of the total
amount of the stock or securities of the
publishing corporation.
10. This item must be completed for all
publications except those which do not car
ry advertising other than the publishers
own and which are named in sections 132,
231, 132, 232, and 132.233, Postal Manual.

Average No copies
each issue during
Single issue nearest
proceeding 12 months to filing date
600
525

A. Total No. Copies Printed (Net Press Ruh)
B. Paid Circulation
1. To term subscribers by mail, carrier delivery
or by other means.
2. Sales through agents, news dealers or otherwise
C. Free distribution (including samples) by mail,
carrier delivery, or by other means.
D. Total No. of copies distributed (Sum of lines
Bl, B2 and C)
I certify that the statements made by me above are
correct and complete
V. Germanas
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462

574

36

Viršelis: a.a. prof. STEPONAS KOLUPAILA.
Gimęs 1892 rugsėjo IJį d. Miręs 196Jį balandžio 9 d.

