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MŪSŲ RĖMĖJAI

“Mūsų Vytis" yra visuomet dėkingas 
darbu ir aukomis šį savanorišką darbą pa- 
remiantiems. Darbo ir išlaidų yra daug. Ko 
daugiau talkos bus, tuo geresnis ir dažnes
nis galės būti Jūsų žurnalas.

Už pereito numerio ekspedicijos talką 
skiriame ačiū fil. Danutei Orentienei. Ačiū 
taip pat 1973 aukomis par ėmusioms:' R. 
Bužėnui, A. Zaparackuiir Vydūno Jaunimo 
Fondui.
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BUDŽIU!

Vienas trumpas žodis išreiškia viso 
skautų sąjūdžio esmę. Neteko matyti te
mų, kurios nagrinėtų šio šūkio prasmę ir 
nežinau, kiek sueigų buvo skirta jos ieško
jimui. Spėju, kad gyvenimo kasdienybių 
akivaizdoje ir įžvalgiausi vadovai dėl šio 
žodžio sąvokos nėra nustoję nei vienos 
miego nakties, nei vienos darbingos va
landos.

“Budžiu!”, arba dar stipresnis “Vis bu
džiu!” nėra, tačiau, tik taip sau išsireiški
mas, bet labai asmeniškas įsipareigojimas. 
Kaip “Amen” (‘iš tikrųjų, teesie taip’) 
krikščionių maldose, “budžiu!” yra karto
jamas kasdien, kai tik skautai susirenka.

Skauto amžiuje “budžiu!” yra primini
mas, kad jis priklauso grupei, kurios nariai 
gyvena tam pačiam tikslui. “Budžiu!” pri
mena skautui, kad jis stengiasi sekti įsta
tus ir įsakymus, kad jis siekia būti brolis 
kitam skautui, kad jis yra tiesaus kelio 
sekėjas, kad jis klauso vado, kad... jis išpa
žįsta Dievą, myli Tėvynę ir padeda ar
timui.

Paūgėjusiam “budžiu!” pradeda kitaip 
skambėti. Jaunuoliai - ne vaikai ir “bu
džiu!” jiems rišasi su vaikų žaidimu. Taip, 
kaip tam tikrame amžiuje trumpos kelnės 
yra keičiamos ilgomis, kai šilkinės kojinės 
pasidaro gyvenimo ar mirties reikalas, taip 
“budžiu!” pasidaro keistinas kuo nors la
biau tinkamu. Matome atsirandantį "‘Ad 
meliorem!”, kuris patraukliai pakeičia ir 
papildo “Vis budžiu!”.

Jau tikrai suaugę vadovai savo laiškus 
baigia “Budžiu!”. Ir kai šis žodelytis yra 
rašomas, kartais matomai plunksna su
dreba, nes galvoje knieti klausimas, ar 
tikrai? Kiti, turbūt todėl, neberašo “bu
džiu!”, bet, jausdamiesi vadovais, perkelia 
šį labai asmenišką ir vidinį įsipareigojimą 
kitiems ir savo raštus baigia “Budėkime!”.

Toks trumpas ir paprastas žodelytis, 
matyt, savyje slepia su žmogaus amžiumi 
vis kintančias sąvokas. Bet paprastas 
žodis, teisingai naudojamas, turi tik vieną 
prasmę.

Skautų sąjūdis remiasi savanorišku ir 
asmenišku įsipareigojimu visomis jėgomis 
būti vidinėje ir išorinėje sargyboje. Neži
nau nė vieno mūsų Sąjungos nario, kuris 
būtų rastas kaltu dėl įsipareigojimo budėti 
nevykdymo.

“Budžiu!” nėra įsakymas kitiems ir tai 
nėra išsireiškimas, kad budime tik tol, kol 
kiti mums padeda. “Budžiu!” yra asmeniš
kas, vidinis noras būti atsakomingu sau, 
savo Kūrėjui, savo broliui ir sesei, savo 
organizacijai. “Budžiu!” reiškia taip pat 
jautrumą aplinkai, gamtai, žmogui, savo 
sąžinės balsui. Atsakomingumas prasideda 
su sąžiningumu sau ir tiesumu kitiems.

Tikras skautas, skautas akademikas pir
miausiai stengiasi budėti pats savyje. 
Skautų vadovas, gi, budi savyje ir išorėje 
vykdydamas pareigas skautų įstatų dva
sioje. Mūsų šūkis nėra tik taip sau žodis.

Budžiu!
Ad meliorem!
Vis budžiu!
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AŠ NAKTĮ pažinau*

Aš naktį pažinau.
Jos juodą maršką
Ilgai dėvėjau ir jutau J
Tą aitrų alki, nežinios
Ir laukiančio likimo kančia.

Nebuvo baimės
- Ji seniai išblėso -
Tik siautė tuštuma juodųjų skliautų
Be žiežirbos viltingos ir tyros
Be pažadų ar norų.

Aš naktį pažinau.
Jos juodus plaukus
Ilgai glosčiau ir jutau
Jos melaginga, pražūtin kvietimą, 
Karčias jos meilės lūpas.

Mus gaubiančioj tyloj
Žvaigždė nukrito.
Skaidriai, šviesoje svaigulingoj,
Ji pasirodė mum
Atnešdama svajonę.

Aš naktį pažinau.
Akis juodąsias bučiavau.
- Mitau jos paslaptim
Ir nebūties iliuzijose pasislėpęs
Vaikystėj gyvenau...

Algis Lopšys
Detroit
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REGINA UBEIKIENE

KARŽYGĖ IŠ AKADEMINĖS SKAUTUOS EILIŲ

Bronius Kviklys

Praslinkus daugiau kaip ketvirčiui šimt
mečio metų, užsienyje gyvenančius akade
minės skautijos narius, švenčiančius savo 
organizacijos auksinę sukaktį, pasiekė ži
nia apie skaudų mūsų narės a.a. Reginos 
Ubeikienės likimą ir garbingą jos mirtį.

Regina Kumelytė gimė 1913 metais 
Ruklių kaime, Sudeikių apylinkėse, Dau
gailių vis., Utenos apskrityje. Tai labai 
graži vietovė, apsupta pušynų, kalvų ir 
slėnių, išsistačiusi netoli Giedrio ežerėlio. 
Kaimo laukuose yra piliakalnis, įruoštas 
greičiausia lietuvių kovų su kalavijuočiais 
metu, kaip viena iš ano meto lietuvių gyni
mosi grandžių. Ten yra ir senkapiai, kurių 
amžių sunku nustatyti, nes nebuvo tyrinė
ti. Rukliai - didesnis kaimas. Nepriklauso
mybės metais čia buvo kelios dešimtys 
sodybų su arti 200 gyventojų. Kaimo gy
ventojai - geri patriotai lietuviai.

Regina Rukliuose ne visą laiką gyveno. 
Anksti netekusi savo tėvelio, buvo motinos 
auginama. Ši persikėlė gyventi į Uteną, 
kur vertėsi akušerės praktika. Tačiau Ku
melių ūkis Rukliuose išliko motinos ir 
dukters nuosavybėje iki bolševikų okupa
cijos laikų. Čia Regina dažnai buvodavo, 
gerai pažino kaimo žmones, klausėsi jų pa
sakojimų, Regina žinojo daugybę pasakų, 
padavimų, išmoko dainuoti daug liaudies 
dainų, buvo muzikali, ir vėliau mokėjo 
skambinti gitara, gražiai pravesdavo dai
nas, laužų programas.

Baigusi pradžios mokyklą, ji 1924 m. 
įstojo į Utenos gimnazijos I-ją klasę. Šių 
eilučių autoriui kaip tik teko ištisus 8 me
tus būti su Regina vienoje klasėje, tokiu 
būdu ją gerai pažinti.

Mokėsi ji neblogai, buvo klasės draugių 
ir draugų mėgiama. Tų pačių 1924 m. 
spalio mėnesį ji įstojo į skaučių “Mildos” 
draugovę kaip paukštytė (jaunesnioji 
skautė). Nuo įstojimo dienos ištisus 8 
metus uoliai dirbo draugovėje, eidama 
paskiltininkės, skiltininkės, draugovės 
adjutantės ir, pagaliau draugininkės, pa
reigas. Tokiu būdu Regina labai daug pri 
sidėjo prie skautybės sustiprinimo Utenoje 
ir buvo pakelta į vyr. skiltininkės laipsnį. 
1932 m. ji baigė Utenos gimnaziją. Kiek 
vėliau, 1935 metais pradėjus veikti Peda
goginiam institutui Klaipėdoje, ji įstojo į jį.

Studijuodama tuojau įsijungė į Skautiš
kų studijų draugovės narių eiles, kaip 
aktyvi darbuotoja. Klaipėdos skautiškų 
studijų draugovė išaugo į dvi - skaučių ir 
skautų draugoves. Narių sueigose buvo 
nagrinėjami daugiausia skautiškosios 
veiklos ir pedagogikos dalykai. Ši draugo
vė ruošė skautų-čių vadovus, kurie, baigę 
aukštuosius pedagoginius mokslus, turėjo 
vėliau organizuoti skautiškus vienetus 
mūsų mokyklose ir jiems vadovauti. 
Abidvi skautiškų studijų draugovės palai
kė glaudžius ryšius su Vytauto Didžiojo 
universitete veikiančiais akademinės

37

5



skautijos vienetais - Korp! VYTIS ir Stu
denčių Skaučių draugove.

Studenčių skaučių dr-vė Klaipėdoje 
išaugo j gražų 70 narių vienetą. Jai metus 
ar daugiau laiko vadovavo draugininke 
Regina. Ji buvo pakelta į paskautininkės 
laipsnį.

Baigusi Pedagoginį institutą, Regina 
grįžo į savo gimtinę ir mokytojavo savo 
gimtojo Ruklių kaimo mokykloje. Ištekė
jusi už Ubeikos, sukūrė gražią šeimą, augi
no berniuką.

1944 metų vasaros pradžioje Reginos 
šeimą ištiko didžiulė nelaimė. Vieną naktį, 
kai šeima ilsėjosi savo namuose, prie jų 
prislinko bolševikų partizanai. Paleidę 
šūvius į vidų, jie mirtinai nušovė Reginos 
vyrą ir sūnelį. Pati Regina, peršauta rodosi 
keturiais šūviais, išliko gyva.
• Nespėjus jai dar pagyti (gydėsi mažoje 
Daugailių ligoninėje), Rytinė Lietuva, taigi 
ir Reginos gimtinė, buvo bolševikų oku
puota. Dar kaip reikiant nepasveikusi Re
gina turėjo apleisti ligoninę, savo namus ir 
slapstytis. Veikiai ji įsijungė į Lietuvos 
laisvės kovotojų eiles.

Tuo metu Utenos - Zarasų apskrityje 
vyko sunkios lietuvių partizanų kovos su 
krašto pavergėjais. Bolševikų pateiktomis 
žiniomis (Mažoji tarybinė enciklopedija, III 
t. 116 pusi., Vilius, 1971) kovose su lietu
viais partizanais Ruklių kaime žuvę 12 

“tarybinių aktyvistų”. Apylinkėse žuvu
siųjų skaičius skaičiuojamas dešimtimis ar 
net šimtais. Regina energingai kovojo par
tizanų gretose. Kurį laiką ji vykusiai vado
vavo lietuvių laisvės kovotojų daliniui ir 
pasižymėjo kautynėse. Vieno susirėmimo 
metu ji buvo sužeista. Rodosi, dar galėjusi 
pagyti, tačiau partizaninės kovos aplinky
bės neleido jai pasinaudoti tinkama medi
ciniška pagalba. Regina mirė nuo žaizdų...

Vietos gyventojai Reginos labai gailėjo. 
Viename pranešime iš okup. Lietuvos sa
koma, kad “jos verkė dviejų parapijų 
(greičiausia Sudeikių ir Daugailių) žmo
nės”.

Mums nėra žinoma nei a.a. Reginos mir
ties data, nei palaidojimo vieta - kapas. 
Akademinio skautų sąjūdžio auksinės su
kakties proga neturime galimybės net 
padėti ant mūsų narės kapo gėlių puokštės 
ir prideramu būdu nusilenkti iš mūsų eilių 
išaugusiai karžygei, kuri taip labai mylėjo 
savo tėvynę ir jos žmones, kad už ją ne
dvejodama savo gyvybę atidavė.

Tačiau yra vienas būdas pagerbti mūsų 
karžygę - sekti jos idealais: turime visomis 
išgalėmis mylėti Lietuvą, taip, kaip mūsų 
vyresnioji sesuo Regina mylėjo. Ilsėkis, 
miela Sese, ramybėje, gimtojoje žemėje, 
už kurios laisvę Tu nedvejodama savo 
gyvybę atidavei!

Susikaupimo minutė, ASS 50 mėty, aka
demijoje Čikagoje. Foto L. Gulbinsko
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GARBES NARYS 
FIL. JONAS DAINAUSKAS

Penkiasdešimts metų! Iš saujelės pir
mūnų, kūrusių Baden Bowell’io metodo 
pritaikymą suaugusiems mūsų tarpe, liko 
tik vienas! Vieni atsiskyrė mirties pakirsti, 
pora, nors laisvajame pasaulyje gyvenan
čių, Sąjūdyje net ir pakviesti atnaujinti 
ryšį, nedalyvauja ir nematyt jų nė Skautų 
sąjungos dirbančių gretose. Liko tik 
vienas.

Jonas Damauskas yra skautas akademi
kas ne pripuolamu, bet sąmoningų pastan
gų pasėkoje. Gimęs Kaune, 1904 sausio 21, 
skautauti pradėjo sulaukęs penkiolikos 
metų amžiaus 1919 balandžio mėnesyje. 
Vadovaudamas “Bebrų” skilčiai, jis 
1921-1922 dalyvavo vandens skautų drau
govės įsteigime. Gimnaziją baigdamas
1923 Kauno Žaliakalnyje suorganizuoja 
‘mokslą nutraukusių’ skautu vienetą. O tik 
studijas Lietuvos Universitete pradėjęs,
1924 rudenyje drauge su kitais penkiolika 
skautu studentų suorganizuoja STUDEN
TŲ SKAUTŲ DRAUGOVĘ, A.S.S. pra
dininkę. Ne kas kitas, bet jis parengė SSD 
ženklelio projektą, kuris dabar yra Korp! 
“VYTIS” ženklelis, ir pasiūlė SSD šūkį - 
“AD MELIOREM!”, kuris dabar mūsų 
naudojamas. Neužmiršdamas vandens 
skautavimo jis 1925 su keturiais skautais 
studentais medine plokščiadugne valtimi 
nuplaukia Nemunu ir kanalu iki Klaipėdos 
ir atgal. Jau studijas baigęs, 1937 pradeda 
organizuoti Korp! “VYTIS” Filisterių Są
jungą, kurią 1939 užregistruoja Vidaus 

Reikalų ministerijoje ir tampa jos pirmu 
pirmininku. Nuo 1937 Jonas Dainauskas 
dalyvauja Skautų Brolijos štabe, o 1938 II 
Tautinėje Stovykloje yra jos štabo narys.

1961 vasario 26 atsiradęs JAV, nuo tų 
pat metų kovo 19 buvo pakviestas vėl į 
Skaut ų Brolijos Vadiją, kurios nariu išbuvo 
tris kadencijas. ASS persitvarkius į atski
rą šaką. Jonas Dainauskas įsitraukė į ASS 
Vadiją ir tris kadencijas, iki 1972 pabaigos, 
buvo perrenkamas ASS Garbės Gynėju. 
Dabartinėje 1973-1975 kadencijoje yra 
Filisterių Skautų Sąjungos Gentro Valdy
bos Pirmininkas. Šalia tiesioginių pareigų, 
jis dar randa laiko būti Vydūno Jaunimo 
Fondo Taryboje, kelis metus jai pirminin
kauja ir dalyvauja Akademinės Skautijos 
Leidyklos vadovybėje.

Mokslus Jonas Dainauskas ėjo 1915-1924 
metais lankydamas “Saulės” ir “Aušros” 
gimnazijas Kaune. 1924-1928 jis studijavo 
Lietuvos Universiteto technikos fakulteto 
statybos skyriuje; 1929 perėjo į teisių 
fakultetą, kurį baigė 1933. 1936 jis išlaikė 
prisiekusio teisėjo egzaminus. 1950-1955 
bėgyje Poznanės, Lenkijoje, universiteto 
bibliotekoje dar studijavo Lietuvos ir Len
kijos istorinius šaltinius; 1954-1955 studi
javo dirvožemystę Poznanės Žemės Ūkio 
akademijoje; 1957-1961 - Teisės istoriją ir 
prancūzų kalbos fonetiką Paryžiaus uni
versitete, o prie Valstybinės bibliotekos - 
bibliotekininkystę. Atvykęs į JAV, gilino 
anglų kalbos žinias Čikagos YMCA ir 
Roosevelt’o universitete.
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1924-1974 
AKADEMINIO SKAUTU SĄJŪDŽIO 

JUBILIEJINIAI METAI
Lietuviu Studentų, Skautų 

Korporacija "VYTIS'' 
šiuo iškilmingu aktu skelbia 

viena iš Akademinio Skautų Sąjūdžio 
steigėjų

FIL. JONĄ DAINAUSKĄ 
Korporacijos "VYTIS'' Garbės Nariu 

už jo įdėtas pastangas 
penkiasdešimtį metų dirbant 

Korp! "VYTIS” ir viso 
Akademinio Skautu. Sąjūdžio 

gerovei

Ad meliorem!

(-) fil. Vacys Garbonkus 
Korporacija "VYTIS” 
Dainava, 
1974 m. rugpjūčio 31 d.

Pragyvenimui reikalingą duoną uždirbti 
Jonas Damauskas pradėjo būdamas dvide
šimties metu Nuo 1924 iki 1940 jis dirbo 
Vidaus Reikalų ministerijoje, kuri 1934 - 
1935 paskyrė jį vadinamo ‘Mažojo Niurn- 
berg’o, pirmo nacių teismo, Neuiaann’o - 
Sass’o bylos Klaipėdoje įrodymų reikalų 
vedėjo pareigoms. 1937-1939 jis dėstė 
administracinę ir konstitucinę teisę Aukš
tesniojoje Policijos mokykloje. 1941-1944, 
vokiečių okupacijos metu, vertėsi advoka
to praktika ir dėstė visuomenės mokslus ir 
valstybės teisę Pramonės ir Amatų Sąjun
gos suaugusių gimnazijoje Kaune.

Lietuvą Jonas Dainauskas su šeima ap
leido 1944 rugpiūčio 1, maždaug tuo pat 
laiku, kaip ir daugelis kitų II Pasaulinio 
karo pabėgėlių. Bet jo pergyvenimai daug 
kuo skyrėsi nuo kitų išeivių. 1944 rugpiūčio 
18 jis buvo prievarta paimtas į vokiečių 
kariuomenę ir dalyvavo Poznanės, Lenki- J. Dainauskas ir Ve. Garbonkus.

Foto K. Sragausko
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joje miesto kautynėse. Miestą sovietams 
apsupus, 1945 vasaryje jis pateko į rusų 
nelaisvę. Išbuvęs devynis mėnesius karo 
belaisvių stovykloje, tų pačių metų gruo
dyje laimingai pabėgo ir prisitaikė gyventi 
Lenkijoje. Ten, keliose apskrityse ir Poz
nanės vaivadijos Žemės Ūkio žinybose 
dirbo žemėtvarkos srityje. 1947-1950 dėstė 
anglų, rusų kalbas ir žemės reformų isto
riją viename Žemės Ūkio licėjuje.

Veik trylika metų praleidęs Lenkijoje, 
Jonas Dainauskas su šeima 1957 sausyje 
persikėlė į Prancūziją. 1958-1961 jis reiš
kėsi kaip “Draugo” dienraščio akredituotas 
žurnalistas ir 1960 buvo priimtas į Prancū
zijos katalikų žurnalistų sąjungą.

Lenkijoje ir Prancūzijoje Įsigilinęs i 
XIV-XVI amžiaus Lietuvos teisės istorijos, 
o ypač į Lietuvos Statutų tekstų bei jų kal
bos nagrinėjimus, Jonas Dainauskas Čika
goje įsijungė į Lietuvių Istorijos Draugijos 
darbą ir 1964-1971 buvo jos metraščio 
“Tautos Praeitis” redaktorius, o nuo 1971 
yra jos Lietuvos Istoriografijos sąsiuvinių 
parengėjas ir redaktorius. Nors pensijos 
amžiaus sulaukęs, jis dabar dirba Library 
of International Relations įstaigoje 
Čikagoje.

Septyniasdešimties gyvenimo metų 
labai suglaustos žinios rodo Jono Damaus
ko gyvenimą buvus įvairiu ir margaspal
viu. Bet šie daviniai nebūtų pilni nepami
nėjus, kad 1923 sausio-vasario mėnesiuose 
jis savanoriu dar dalyvavo Klaipėdos kraš
to vadavime Bajorų grupėje. Lietuvos ka
riuomenės atsargos karininkas, vyresnis 
leitenantas, jis taip pat dalyvavo Lietuvos 
Šaulių Sąjungoje, kelis metus buvo šaulių 
būrio vadas ir rinktinės vado pavaduoto
jas. Jonas Dainauskas buvo taip pat Šau
dymo Sporto Sąjungos narys, jos centro 
valdybos narys ir tarptautinių varžybų 
dalyvis: 1936 dalyvavo Berlyno olimpiado
je stebėtoju ypač šaudymo varžyboms, 
1937 - Helsinki’o pasaulinėse šaudymo var
žybose kaip teisėjas, vertėjas ir korespon
dentas.

Spaudoje Jonas Dainauskas pradėjo 
bendradarbiauti 1920 gimnazijos laikraš

tėliuose. Studijų metu ir po jų Lietuvoje 
bendradarbiavo “Skautų Aide”, “Trimite”, 
“Policijoje”, “Kriminalistikos Žinyne”, 
“Karyje”, “Lietuvos Aide”. Jis taip pat 
paruošė ir skaitė kelis ciklus paskaitų 
Kauno radio bangomis. 1931 išvertė M. 
Rodzevičiūtės “Baisųjį Senelį”. Persikėlęs 
iš Lenkijos į laisvąjį pasaulį, paskelbė 
išeivių spaudoje virš pusantro tūkstančio 
straipsnių, ypač gilindamasis į Lietuvos 
teisės istorijos dokumentų nagrinėjimą. 
Nėra svetimas jis ir “Mūsų Vyčio” skaity
tojams nuo 1958 metų. Prisiminimui ir pa
brėžimui jungiame Jono Dainausko biblio
grafiją “Mūsų Vytyje”:

Trisdešimt penki metai, 1958 nr. 1, pp. 7-10 
35 metai, 1959 nr. 5, pp. 185-187 
Lietuvos statutas, 1961 nr. 3, pp. 81-90 
Maskvos bolševizmo šaknys, 1961 nr. 6, pp.

201-206
Kuriuo keliu? 1963 nr. 6, pp. 188-191
Kas valdo raudonosios Maskvos valstybę, 

1964 nr. 1, pp. 11-14
Fil. dr. Domininką Kesiūnaitė (nekrolo

gas), 1964 nr. 3, pp. 78-79
Studentų Skautų Draugovės užuomazga, 

1964 nr. 4, pp. 113-119
Senasis Vilnius (A. Šapokos knygos recen

zija), 1965 nr. 1, pp. 28-29
Vydūno gyvenimo ir kūrybos bruožai, 1968 

nr. 4, pp. 116-122
Mūsų tradicijos (pirmųjų Kauno skautų 

elgsenos taisyklių nuotrupos), 1969 nr. 3, 
pp. 97-98

B. Railos “Versmes ir verpetus” perskai
čius (recenzija), 1971 nr. 2, pp. 59-63

Dėmesio vertas veikalas (“Steponas Kolu
paila” recenzija), 1974, nr. 2

Artėdami prie ištikimiausio penkiasde
šimties metų bendro gyvenimo kelionės 
brolio, Akademinio Skautų Sąjūdžio stei
gėjo, Jono Dainausko septyniasdešimts 
pirmų metų sukakties, galime tik didžiuo
tis, kad Jis tebėra kartu su mumis. Džiau
giamės turėdami Jį savo Garbės Narių 
tarpe ir linkime Jam, jo paties žodžiais - Ad 
Meliorem!
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GARBĖS NARYS 
KUN. JONAS KUBILIUS, S J.

Tėvas Jonas Kubilius, S.J. skautų aka
demiku tarpe pasirodė apie 1957 metus 
Jėzuitu ordinui jį atkėlus iš Montrealio į 
Čikagą. Draugystė prasidėjo “iš reikalo”, 
nes Belgijoje mūsų Dvasios vadovo parei
gas ėjęs kun. Jonas Raibužis, S.J. jų toliau 
sėkmingai tęsti negalėjo. Pasitarus, pakal
bėjus, Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadija 
kreipėsi į Tėvą Kubilių prašydama priimti 
šias pareigas. Jis sutiko ir šis susitarimas 
buvo LSS Dvasios Vadovo RK patvirtin
tas. Taip prieš septyniolika metų pradėta 
“pažintis” augo ir stiprėjo vis tvirčiau riš
dama Sąjūdį prie savo Dvasios Vadovo, o 
jį - prie Sąjūdžio.

Kalbam apie kun. Kubilių kaip apie 
vyresnį brolį, nes tokių jis mums buvo ir 
yra: nuosaikus, suprantantis, įsijaučiantis, 
jautrus, draugiškas ir, kai reikia, mokąs 
savarankiškai klausimus tirti, sąmoningai 
ir sąžiningai savo nuomonę išvystyti ir ją 
pareikšti. Šios atviros ir aukšto išsilavini
mo asmens savybės turbūt labiausiai iš
skyrė kun. Kubilių iš daugelio kitų su Są
jūdžiu bendraujančių žmonių ir paskatino 
Akademikių Skaučių Draugovės Centro 
Valdybą pasiūlyti visuotinai narių sueigai 
Jį kviesti Garbės Nariu. Džiaugiamės Jo 
sutikimu kvietimą priiimti ir tikime būsią 
verti kun. Kubiliaus pasitikėjimo mumis 
ateityje.

Naujas Garbės narys yra ne vien Aka
demikių Skaučių Draugovės, bet Viso Są
jūdžio gerbiamas ir branginamas narys, 
nes į mūs eiles įsijungė sekimo vertas 
žmogus. Biografiniai duomenys nepajėgs 
žmogaus gyvenimo vidinių kovų ir dvasios 

pristatyti juodomis raidėmis išmargintame 
rašte. Bet šie žodžiai tebūna paskatinimu 
Sąjūdžio nariams asmeniškai mūsų naują 
narį pažinti.

Jonas Kubilius gimė Lietuvoje, Mosė
džio valsčiuje, Šerkšnių kaime, septynių 
vaikų žemaičių šeimoje 1906 m. birželio m. 
25 d. Pasimokęs namuose, jis įstojo į Skuo
do progimnazijos antrą klasę ir ją baigęs, 
perėjo į Telšių gimnaziją. 1925 metais jis 
išvažiavo į Olandiją, s’Heerenberg ir pra
dėjo ruoštis stoti pas jėzuitus. 1927 metais 
jis padarė pirmus įžadus jėzuitų ordine. 
Dvejus metus ten pat pastudijavęs ling
vistiką ir kitus kolegijos kursus, 1929 me
tais įstojo Valkenburge, Olandijoje į filoso
fijos fakultetą, kurį baigė 1933 metais pa
rašęs dizertaciją apie Ernest Troelch’o, 
sociologo ir vokiečių evangelikų teologo, 
modernųjį relatyvizmą ir išlaikęs egzami
nus ex universa, sugrįžęs į Lietuvą, nuc 
1933 iki 1937 metų jis dėstė filosofijos 
propedeutiką ir lotynų kalbą jėzuitų gim
nazijoje Kaune ir pats studijavo lotynų ir 
graikų kalbas Vytauto Didžiojo universi
tete. 1937 metais jis išvažiavo į Prancūziją, 
lyon’ą ir pradėjo studijas teologijos fakul
tete. 1940 metais jis buvo įšventintas į 
kunigus. 1941 metais, parašęs studiją apie 
Šv. Irėnėjaus teologijos įtaką į moderniąją 
vakarų teologiją ir išlaikęs egzaminus iš 
universa filosofijos ir teologijos, baigė 
teologiją ir išvažiavo į Limoges, Prancūziją 
atlikti visiems jėzuitams privalomų studijų 
iš jėzuitų konstitucijos ir istorijos. 1941 
metų gale Jonas Kubilius pradėjo dirbti 
Sociologiniame Institute, ACTION POPU-
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LATRE, kuris tuomet buvo persikėlęs iš 
Paryžiaus į Lyon’ą dėl Vokiečių okupacijos. 
Ten jis dirbo kaip žurnalo “RENOU- 
VEAUX” administratorius ir teisinio ir 
ekonominio skyriaus redaktorius ir dėstė 
teisinę ir politinę moralę Ūkio Instituto 
mokyklose. Tais pačiais metais jis buvo 
kardinolo Gerlier paskirtas skautų 
“Routiers” ir skaučių kapelionu neokupuo
tai Prancūzijos daliai. Jau paskutiniųjų 
metų teologijos studijų bėgyje Jonas 
Kubilius buvo įsijungęs į prancūzų rezis
tenciją, kurioje aktyviai dalyvavo daug 
prancūzų, jo draugų. Kai jis Renouveaux 
žurnale paskelbė vedamąjį - “Dievo žodis 
negali būti įkalintas” - (La Parole de Dieu 
n’est point enchainėe) kilo didelis triukš
mas prancūzų visuomenėje ir tai atkreipė 
vokiečių okupacinės valdžios dėmesį į jį.

Kun. J. Kubilius ir V. Sabaliūnaitė

Foto K. Sragausko 

1943 metų pabaigoje Jonas KuMll^Z buvo 
vokiečių slaptosios policijos areštuotas už 
parūpinimą žydų vaikams katalikiškų 
metrikų. Pakelėje į koncentracijos sto
vyklą Jonui Kubiliui pasisekė pabėgti su 
keliais prancūzais, kurių tarpe buvo ir 
prancūzijos rezistentų vadas Jean Mulin, 
kuris vėliau vokiečių vėl buvo suimtas ir 
sušaudytas. Jonas Kubilius, ilgai nelaukęs, 
pasitraukė į Vidurio Prancūzijos kalnus 
(Massif Central) ir aktyviai įsijungė į ten 
esančią prancūzų rezistenciją, kurioje jis 
pasiliko iki karo pabaigos slapstydamasis 
tai Le Puy, tai St. Christopher, tai Cler
mont Ferraud, tai Lalouvesc vietose. Ka
rui pasibaigus Jonas Kubilius prisijungė 
prie Vatikano Misijos ir lankė pabėgėlių ir 
belaisvių stovyklas ir organizavo jiems 
pagalbą. Tarptautinis Raudonasis Kryžius 
pasiskyrė jį savo įgaliotiniu belaisvių rei
kalams. Jis išgelbėjo nevieną lietuvį be
laisvį iš mirties. 1945 metais jis persikėlė 
gyventi į Paryžių ir ten įsteigė Katalikų 
Lietuvių Misiją. Susisiekęs vėl su ACTION 
POPULAIRE, kuri jau buvo sugrįžusi iš 
Lyon’o į Paryžių ir, paragintas savo buvu
sių mokslo draugų Jean Danielou ir de 
Mastagli, kurie jau profesoriavo Institut 
Catholic de Paris, jis ėmėsi savo jau senai 
pradėtų studijų apie Nietzsche. Sutvarkęs 
per 12 metų surinktą medžiagą, parašytas 
studijas ir susisiekęs su Sorbonos Univer
sitetu, kun. Kubilius pradėjo rašyti ir re
daguoti desertaciją - LA LUTTE DE 
L’ESPRIT ENTRE LE GĖNIE ET LA 
FOLIE DANS LA PHILOSOPHIE DE 
NIETZSCHE (Dvasinės varžybos tarp 
geniališkumo ir nesąmonių Nitčės filosofi
joje). 1949 metų pradžioje jis savo veikalą 
pristatė Sorbonos universitetui. Veikalas 
buvo priimtas ir paskirtas viešam prista
tymui tų metų lapkričio pabaigoje. Perlei
dęs Kat. Liet. Misiją tėv. K. Pečkiui, Jonas 
Kubilius pasitraukė į Prancūzijos Britaniją 
prie Atlanto vandenyno į Vannes kolegiją, 
kad galėtų dar kartą peržiūrėti visą me
džiagą, pasitarti su savo mokslo draugais, 
tuomet dirbusiais kolegijoje, ir peržiūrėti 
jo kalbą, bei paruošti bent 10 savo veikalo
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1924- 1974
AKADEMINIO SKAUTUSAJŪDŽIO 

JUBILIEJINIAI METAI
Akademikiu. Skaučių Draugovė 

su pagarba ir įvertinimu 
šiuo iškilmingu aktu skelbia 
KUN. DR. JONĄ KUBILIŲ, SJ.

AkademikiuSkauciu Draugovės 
Garbės Nariu 

už Jo nuopelnus Lietuvai, 
lietuviškajai išeivijai, 

Akademiniam Skautų Sąjūdžiui, 
ir ypatingai už jo nesvyruojančias 

pastangas kelti lietuviškojo jaunimo 
gerbūvį ir globoti jo dvasinę gerovę.

• Ad Meliorem!

(-) fii. Virginija Sabaliūnaitė 
.Akademikiu Skaučių Draugovė
Dainava, 1974 m. rugpjūčio 31 d.

kopijų. Tą vasarą Vannes kolegija ir Jono 
Kubiliaus daugelio metų darbas sudegė. 
Nors jam doktorato titulas buvo suteiktas 
ir generolo Jansen patvirtintas, bet, kaip 
jis pats kartą išsireiškė apie save rašyda
mas, jis ilgus metus negalėjo nuo to smūgio 
atsigauti. Depresija, nemiga ir savotiška 
trauma ji kankino dar ilgus metus. Tik at
važiavęs į Kanadą ir įsijungęs į aktyvų 
darbą Montrealyje, jis pradėjo atsigauti ir 
susitaikyti su likimu.

Tėvo Kubiliaus nuotykingas gyvenimo 
kelias, vystęsis tarp mokslo ir pažinimo 
šventovių-universitetų ir darbo tarp žmo
nių, pažįstant kovą už būvį, baigėsi, kuo
met jis buvo ordino perkeltas į Montrealio 
lietuvių tarpą. Keturiasdešimties keturių 
metų amžiaus Kunigui vienuoliui ir moksli- 
ninkui-filosofui buvo pavesta Montrealyje 
sukurti naują lietuvių parapiją. Čia Tėvas 
Kubilius pasirodė ne kaip mokslininkas, 
bet kaip sugebąs visuomenininkas, kūrė
jas, administratorius. Po ilgų metų darbo 
svetimų aplinkoje kun. Kubilius grįžo į 
lietuvių tarpa sukurdamas “Aušros Vartų” 
parapiją Montrealio priemiesčio La Salle 
apylinkėje tiek dvasine, tiek ir fiziška 
prasme. Geras prancūzų kalbos mokėji

mas, prancūzų psichologijos pažinimas ir 
karo metų patirtys Prancūzijoje be abejo
nės daug padėjo išvystyti gerus santykius 
su vietos katalikų kunigija ir gyventojais, 
kas tuo pačiu nepaprastai padėjo lietuvių 
parapijos pradiniams žingsniams. Juk 
įprasta tvarka, jėzuitai ateina ten, kur jie 
mano galį būti reikalingi. Bet jie ateina 
vieni - atsiųsdami vieną ar kelis brolius, 
kurių užduotis yra vietos galimybių ir jėgų 
ribose sukurti ne tik gyvą bažnyčią, bet ir 
tos bažnyčios medžiaginę paspirtį. Kun. 
Jonas Kubilius tą padarė Montrealyje.

Jono Kubiliaus atliktas darbas Montrea
lyje neliko be atpildo. 1956 metais jis per
keliamas į Čikagą padėti Jėzuitų centro 
plėtimui. Čia prasidėjo ir tęsėsi Tėvo Ku
biliaus pažintis ir ryšiai su Akademiniu 
Skautų Sąjūdžiu iki 1972 metų, kuomet jis 
vėl buvo grąžintas į Montrealį.

Tėvo Kubiliaus ryšiai su skautais nėra 
nauji. 1924 metais jis įstojo į Telšių gimna
zijoje veikusią skautų draugovę. 1942 
metais jis eina Lyvn’o skautininkų 
(cheftaines) ir vyčių (routiers) Dvasios 
Vadovo pareigas. Gyvendamas pogrindyje 
jis jas tęsia Le Puy Žemės Ūkio instituto 
vyčių tarpe, o Paryžiuje pripuolamai dirbo
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su St. Sulpice vyčių draugove.
Kun. Kubiliaus įtaka Sąjūdyje niekad 

nebuvo formali. Ji buvo labiausiai asme
niška, tiesioginė. Jo kuklūs pasirodymai 
mūsų spaudoje turbūt praėjo, deja, nepa
stebėti, bet šia proga jie paminėtini bent 
biobibliografijos dėliai. Štai kuklūs da
viniai:

Kun. J. Kubilius, S.J. - ASS katalikų 
dvasios vadas, MŪSŲ VYTIS 1958 nr. 3, 
p. 140.

Akademiko religinis gyvenimas-tikėjimas, 
MV 1958 nr. 3, p. 132-135.

Kalėdos, MV 1958 nr. 6, p. 287.
Istorinis žvilgsnis į lietuvių tautos filosofus 

(Akademiniai horizontai), mV 1959 nr. 
2-3, pp. 40-50.

Vydūnas - žmogus ir jo veikla, MV 1960 nr.
4, pp. 124-129.

Qui-Pro-Quo, MV 1963 nr. 1 pp. 3-8. 
Savu keliu, MV 1967 nr. 2, pp. 44-52. 
Lietuvos nepriklausomybė, MV 1968 nr. 2, 

p. 40.

Vydūnas ir jo mintijimas, MV 1968 nr. 4, 
pp. 128-136.

A d Meliorem!
ASS Dvasios Vadovo kun. dr. J. Kubiliaus, 

S.J. žodis metinės šventės proga, MV 
1971 nr. 3, p. 119.

Susimąstymui, Ad Meliorem! 1970 - 3. 
Susimąstymui, Ad Meliorem!, 1974 - 2.

Tarnyba žmogui, įsipareigojimas savo 
Bažnyčiai ir Ordinui yra pasižadėjimai, 
kurie lydi kun. Kubiliaus gyvenimą nuo
širdžios meilės ženkle. Žmogaus gyvenimo 
kelias nėra lengvas. Esame tikri, kad našus 
kun. Kubiliaus gyvenimas nebuvo visuo
met jam aiškus, bet pareikalavo didelių 
pastangų, savęs tyrinėjimo ir dažnos sąži
nės atskaitos. Po šešiasdešimties aštuonių 
gyvenimo metų, tačiau, sveikiname 
Žmogų, kuris savo gyvenimą mokėjo suri
kiuoti taip, kad peržvalgoje jis būtų pa
vyzdžiu jaunesniems. Todėl mes džiaugia
mės turėdami Tėvą Joną Kubilių, savo 
Garbės Narių tarpe.

ASS suvažiavime Jonas Urbonas, fil. Jonas Damauskas, fil. Vytautas Kamantas, 
dail. Antanas Tamošaitis, fil. Algis Rugienius VIII.31.

Foto J. Urbono
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Dalis dalyvių ASS suvažiavime Dainavoje 1974.VIIL31 Foto A. Vengrio
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Dail. Anastazija Tamošaitienė praveda tautodailės pokalbį. Foto K. Sragausko
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PINIGAI IEŠKO NAUDOTOJU

V. Mikūnas

VYDŪNO JAUNIMO FONDO VAL
DYBOS PIRMININKAS VYTAUTAS 
MIKuNAS Fonde dirba įvairiose pareigo
se nuo jo įsteigimo 1952 metais, o nuo 1967 
metų jam pirmininkauja. Pagal kilmę jis 
pilviškėnas, skautas nuo 1931, o skautu 
akademiku tapo III-je Tautinėje stovykloje 
Vokietijoje. Filisteriui V. Mikūnui nėra 
/vetima jokia skautiško darbo sritis: Lie
tuvoje jis jau buvo skautų draugininku, 
Vokietijoje - Dr. V. Kudirkos vardo skautų 
vyčių d-vės kūrėju, JAV - pirmojo akade
mikų skautų vieneto - Čikagos skyriaus 
steigėju ir pirmininku, Korp! “VYTIS” 
Centro Valdybos Pirmininku, o 1962 
metais - ASS Vadijos Pirmininku, s. Vy
tautas Mikūnas yra vedęs Jolantą Mustei
kytę ir augina dukrą Daivą.

Tęsdami pokalbius su skautų akademikų 
vadovais šį kartą kreipėmės į Vydūno Jau
nimo Fondo Valdybos Pirmininką fil. s. 
Vytautą Mikūną, kuris į klausimus atsakė 
iškeldamas patį didžiausią Fondo rūpestį - 
kaip geriausiai panaudoti turimas lėšas.

RED.: Gerbiamas Pirmininke, Vydūno 
Jaunimo Fondas pernai atšventė savo 
20-ties metų sukaktį. Tuomet Fondo išmo
kėjimai jau viršijo 58 tūkstančius Dolerių. 
Koks vra Fondo didžiausias rūpestis?

VYTAUTAS MIKŪNAS: Yra pinigų, 
bet dažnai reikia ieškoti jų norinčių! Pa
skolos, šiame pertekliaus krašte, nėra labai 
populiarios, nes Fondas laukia jų grąžini
mo. Tik lituanistinėms studijoms yra ski
riamos negrąžinamos stipendijos. Pras
mingą pinigų paskirstymą kitiems tikslams 
rasti, planuoti ir įvykdyti yra gana sunku.

RED.: Ar buvo stengiamasi šį klausimą 
išspręsti ir kas tuo reikalu buvo daryta?

VYTAUTAS MIKŪNAS: Nuo pirmų 
Fondo darbo metų kėliau reikalą dominti 
studentus kai kuriomis mokslų šakomis 
tam tikslui skiriant specialias paskolas ar 
stipendijas. Prieš dvidešimtį metų buvo 
vis ruošiamasi greitam grįžimui į Lietuvą 
ir mažai kas norėjo įsipareigoti ilgam lai
kui. Tuomet buvo tariama, kad Lietuvai 
bus reikalingi visų rūšių specialistai ir 
mano siūlomos lituanistinės šakos ne ką 
domino. Taip ir neteko skirti paskatinamų 
stipendijų ir tik atsitiktinai pajėgėme duoti 
keletą pašalpų vasaros lituanistikos studi
joms Fordham’o universitete New Yorke.

RED.: Ar ir dabar ta pati padėtis tę
siasi?

VYTAUTAS MIKŪNAS: Paskutinė 
Fondo įstatų redakcija jau aiškiau ir pla
čiau apibūdina Fondo tikslus ir galimybes. 
Jų tarpe yra: teikti paskolas, pašalpas,

47

15



stipendijas kitokią medžiaginę paramą 
aukštuosius mokslus einančiam lietuvių 
jaunimui; leisti lietuvių paruoštas moksli
nes studijas, rašinius apie lietuvių tautos ir 
Lietuvos reikalus ir lietuvišką skautybę; 
remti lietuvių mokslinius darbus; padėti 
vykdyti skautiškus darbus. Tai yra gana 
plačios galimybės, kurių vykdymas parei
kalaus ne mažų Fondo Valdybos pastangų.

RED.: Toks platus sąrašas be abejo tu
rėtų būti smulkiau ir konkrečiai gvildena
mas. Ar galite duoti pavyzdžių kas da
roma?

VYTAUTAS MIKŪNAS: Paskutiniame 
Fondo Valdybos posėdyje dalis šių klausi
mų buvo nagrinėti. Pirmiausiai pradėtos 
tyrinėti galimybės istorijos šaltinių studijų 
paskatinimui Romoje. Ten yra keli lietu
viai istorikai, kurie pajėgtų prieiti prie 
archyvų ir rasta medžiaga praturtintų 
mūsų žinias.

Keli Šiaurės Amerikos universitetai turi 
lituanistikos kursus. Buvo pasiūlyta pini
ginė parama, tačiau kol kas niekas šiuo 
pasiūlymu nepasinaudojo. Kol kas Fondo 
Valdyba tenkinasi atsitiktiniu lituanistinių 
mokyklų ir organizacijų šelpimu. Šiems 
tikslams iki šiol buvo išmokėta $9581.70, 
kurių $1612 buvo išduota šiais metais. 
Atrodo, kad paklausa šioje srityje didės. 
Gauta taip pat p. L. Stepaitienės skiriama 
muz. J. Būtėno vardo stipendija lietuviui 
vokalistui. Tai yra naujas įvykis Fondo 
gyvenime.

Parama organizacijoms buvo ribota jau
nimo organizacijomis ir veik visi gauti pra
šymai buvo patenkinti. Šioje srityje pakei
timai nėra pramatomi.

RED.; Peržiūrint Fondo tikslus atrodo, 
kad jie kryžiuojasi su Akademinės Skauti- 
jos Leidyklos tikslais, nes ir Fondas ir Lei
dykla stengiasi remti lituanistinių darbų 
spaudą. Ar yra pavojus konkurencijai?

VYTAUTAS MIKŪNAS: Vydūno Jau
nimo Fondas su nieku nesivaržo. Ryšiai su 
Leidykla yra puikūs ir, atsiradus galimy

bei, Fondas galėtų, pavyzdžiui, prisidėti 
prie darbo kūrimo išlaidų, o Leidykla galė
tų jį išspausdinti ir platinti. Kol kas jokio 
kryžiavimosi mūsų pastangose nebuvo ir 
turbūt ateityje toks klausimas neiškils.

RED.: Jei tikrai yra, kad sunku rasti 
lėšų naudotojus, ar pagalvojate apie viso 
darbo sustabdymą?

VYTAUTAS MIKŪNAS: Nenorėjau 
sudaryti įspūdžio, kad Vydūno Jaunimo 
Fonde yra pinigų perteklius. Mano di
džiausias rūpestis yra rasti naudingiausią 
ir prasmingiausią lėšų panaudojimo būdą. 
Pertekliaus tikrai nėra. Mūsų rūpestis yra 
visuomeniškai surinktus pinigus atsako- 
mingai skirstyti. Jei šios atsakomybės ne
rodytume, kuklios lėšos labai greitai 
dingtų!

RED.: Ką dar galėtumėte pasakyti mūsų 
skaitytojams?

VYTAUTAS MIKŪNAS: Pabaigai rei
kėtų priminti, kad Fondo pagrindinis už
davinys buvo ir yra tas pats: teikti pasko
las pirmiausiai aukštojo mokslo siekian
tiems lietuviams studentams. Paskolos 
dabar yra duodamos vieno semestro stu
dijų išlaidoms padengti. Jos gali būti pra
tęsiamos tik sėkmingai semestrą užbaigus 
ir pristačius įrodymus. Fondas paskolas 
teikia neimdamas jokių nuošimčių iki 
diplomo gavimo. Metams nuo mokslo bai
gimo praėjus, įsikūrus darbe ir aplinkoje, 
laukiama, kad buvęs studentas jas pradėtų 
grąžinti. Jeigu paskola negrąžinama metų 
bėgyje, pradedama skaičiuoti po 8 nuošim
čius už skolą. Po paraginimų grąžinti skolą, 
ji gali būti išreikalauta prievartos keliu.

RED.: Į ką reikia kreiptis paskolų ar 
kitų pasiūlymų Fondui reikalais?

VYTAUTAS MIKŪNAS: Visais klausi
mais geriausia kreiptis arba per Akademi
nio Skautų Sąjūdžio narius, skyrių valdy
bas arba tiesiog į Vydūno Jaunimo Fondą 
mano adresu: 3425 West 73 Street, 
Chicago, Ill. 60629.
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A. Ratnikas
Foto A. Vengrio

KALAKUTU PUOTA

Lauke pesliai lesa
Balti, juodi, raudoni
Snapeliais kerta, kerta 
į oro pripusta^ guminį ratą.

Už dangoraižio
Čiulbesiai girdisi,
Bet nėr kas pasiklausytų

Viduje - šičia -
Kalakutai kalakutuoja

Kalakadiena kalaka kalaka"
Prikimšti
Viens [ kita„ (Šypsenas repetuodami)
Lyg tai į veidrodį
Žiūri,
Nematydami už kampo
Laukiančio kaklų kirtėjo.

Algis Ratnikas 
Detroit, VII, 18, 1974

SENATVĖS STIGMA

Nijolė M. Gverzdytė*) 
St. Catharines, Ont.

Per paskutinius penkiasdešimtis ar dau
giau metų, Kanados ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių gyventojų skaičius padidėjo dvi
gubai. Tame laikotarpyje žmonių skaičius 
virš šešiasdešimts-penkių metų amžiaus 
padidėjo keturis kartus. Žmogaus gyve
nimo ilgis didėjo per šimtmečius. Senojoje 
Graikijoje žmogaus gyvenimo vidurkis 
buvo ne ilgesnis, kaip aštuoniolika metų;

*) Tikrosios narės kandidatės tema skai
tyta Akademikių Skaučių Draugovės 
sueigoje Jubiliejinėje stovykloje Daina
voje 1974.VIII.30.

Romėnų laikais jis siekė ne daugiau, kaip 
dvidešimts metų; viduramžiuose žmogaus 
amžiaus vidurkis buvo trisdešimts-penki 
metai. Dabar jis yra virš šešiasdešimts- 
penkių metų, bet žmogus, pasiekęs ir šitokį 
amžių, nesijaučia patenkintas, kadangi 
visuomenė nepajėgia jo aprūpinti. Proble
ma yra tame, kad visuomenė yra įsitikinus, 
jog žmogui yra nustatytas darbingumo 
amžius ir pasiekus kulminacinį taškų, 
manoma, kad jis smarkiai rieda pakalnėn. 
Gaila, kad visuomenė taip tiki.

Šiame referate bus svarstoma: kas yra 
senatvė fiziškai, kaip visuomenė keičia
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seną žmogų, pensijos trauma, ir ką mes 
dabar galime padaryti, kad pasikeistų šita 
stigma.

Kūnas pradeda degeneruotis po trisde
šimties metų amžiaus. Oda pradeda nustoti 
elastiškumo ir pamažu raukšlėjasi, džiūsta. 
Organizmas darosi mažiau atsparus li
goms. Riebalų sluoksniai daugėja. Raume
nų jėgos po truputį mažėja (anksčiau 
tiems, kurie nėra dirbę fiziško darbo). 
Adrenų ir hormonų liaukos darosi mažiau 
aktyvios. Visi fiziologiniai veiksmai lėtėja. 
Kaulai pasidaro trapesni ir greičiau lūžta. 
Pagrindiniai sąnariai darosi nelankstūs. 
Klausa nuo dešimties metų amžiaus po 
truputį degeneruojasi. Regėjimas taip pat, 
prastėja. Net ir smegenų dydis mažėja. 
Kūnas pradeda nustoti lankstumo ir 
grakštumo. Visi pojūčiai mažėja senes
niems žmonėms. Dėl netinkamo maisto 
(vyresnieji valgo daug krakmolinių patie
kalų dėl jų pigumo), pasidaro netvarkoj 
virškinimas. Šlapumo pūslė pas vyrus ir 
moteris su amžiumi darosi silpnesnė, nes 
jie geria mažiau skysčių ir pūslės sutrau
kiantis raumuo susilpnėja. Nors organiz
mas silpnėja, vyresnis žmogus jaučiasi 
visai sveikas ir visuomenei naudingas. Se
nėjimas nereiškia, kad žmogus turi būti 
nustumtas į šalį.

Pasitraukimas (Retirement) - ar mes tą 
sąvoką galime griežtai apibrėžti? Gal tikrai 
nėra tokio stovio, kaip pasitraukimas? Jei
gu žmogus pasitraukia iš darbo, tai nereiš
kia, kad jis turi pasitraukti iš visuomenės. 
Kiekvienas žmogus nori būti reikšmingas 
visuomenėje, nesvarbu, kokio jis amžiaus 
yra. Kada dirbantis žmogus išeina į pensi
ją, jis pradeda jaustis, kad jis daugiau šei
mai nėra naudingas. Kaip žmogus gali 
tikrai atskirti save nuo visko, kas buvo 
kiekvieną dieną jo gyvenime? Kaip gali 
visuomenė pasakyti žmogui, kuris visą 
gyvenimą turėjo atsakomybę, kad jo rū
pestis ir pastangos daugiau nėra reikalin
gos? Tiems, kurių dienos buvo vis pilnos 
veiklos, pasitraukimas į pensiją padaro jų 
dienas tuščias ir nuobodžias. Tiems, kurie 
nėra susigyvenę su ta mintimi, pasitrauki

mas simbolizuoja mirtį. Reikia pripažinti, 
kad išėjimas į pensiją baido daug žmonių, 
nors jie gal tos baimės neparodo ir prie jos 
neprisipažįsta.

Su pasitraukimu ateina traumatiškos 
pakaitos: veiklos sumažinimas, socialinis 
izoliavimas, pajamų sumažinimas arba jų 
netekimas; pasikeičia socialinė padėtis ir 
rolė visuomenėje ir žmogus nustoja gyve
nimo tikslo. Visas šitas situacijas vyres
niam žmogui atneša visuomenė. Kodėl 
žmogus turi šitą pergyventi? Kodėl turi 
būti nustatytas pensijos amžius pirmoj 
vietoj? Jeigu žmogus jaučiasi, kad jis gali 
dar aktyviai dalyvauti visuomenėje, 
darbovietėje ir 1.1., jam turi būti leidžiama 
siekti jo tikslų nežiūrint jo amžiaus. Ar tai 
reiškia, kad tuojau, kai žmogus pasiekia 
tam tikro amžiaus, kad per naktį jis jau 
nesugeba taisyklingai galvoti ir veikti?

Tikrumoje, visuomenė diktuoja, kad turi 
būti atdaras kelias jaunimui. Senimas turi 
pasitraukti. Kodėl visi nedali sutilpti vi
suomenėje, jaunimas ir senimas kartu? 
Yra parašyta, kad prieš eilę metų* Jungti
nės Amerikos Valstybės turėjo mažiausią 
skaičių žmonių virš šešiasdešimties-penkių 
metų amžiaus, kurie dar tarnavo, o kraštai, 
kaip Prancūzija, Japonija ir Jugoslavija, 
turėjo daug daugiau dirbančių virš to 
amžiaus.

Kadangi visuomenė nustato žmogui, kad 
po tam tikro amžiaus jis turi pasitraukti iš 
darbo, žmogus pradeda galvoti, kad jis yra 
jau niekam netinkamas. Jis pradeda nesi
domėti gyvenimu, nes jis jau žino, kad ką 
nors atsiekti gyvenime jis daugiau negalės. 
Kai jis paskęsta tokiose mintyse, kūnas 
pats reaguoja ir net atrodo, kad žmogus 
greičiau sensta. Galima net galvoti, kad čia 
veikia pozityvaus galvojimo nustojimas. 
Kol jis žino, kad jis gali dar dirbti, jis dirba 
iki savo paskutinių jėgų. Kai ši teisė būna 
iš jo atimta, jis pradeda jausti, kad gyveni
mas yra iš jo rankų išgriebtas. Šitokia pa-

* Psl. 126. Zamir, Lelia J. ed. EXPAND
ING DIMENSIONS IN REHABILITA
TION.
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dėtis yra pavojinga tiems, kurie nėra pasi
ruošę pasitraukimui. Gal privalomas pasi
traukimas iš darbo turėtų būti panaikintas.

Mūsų visuomenei plečiantis, su įvairiais 
socialiniais pasikeitimais, senesniems 
žmonėms yra sudaromos šiokios tokios 
pramogos. Tačiau visuomenė nepasirūpi
na, kad pensininkai jose dalyvautų. Pažiū
rėkime į pensininkus. Jie nedrįsta susitikti 
su naujais žmonėmis, kai kurie neturi pini
gų, kad galėtų praleisti linksmiau laiką. 
Įėjimas į teatrus, kinus, ir 1.1, jiems turėtų 
būti dovanai. Kartais jie neturi galimybės 
nuvykti į pramogas. Dažnai, neturėdami 
lėšų jie susilaiko net ir nuo sveikatos prie
žiūros, kaip pavyzdžiui, fizinės terapijos, 
amatų terapijos, ir kt.

Jeigu tikrai mes pagalvotumėm, viskas 
priklauso nuo pinigų ir darbininkų, kurie 
galėtų dirbti su pensijos amžiaus sulauku
siais. Jeigu visuomenė pareikštų norą ir tą 
norą įvykdytų, skirdama lėšas, išėjimas į 
pensiją nebūtų toks baisus. Ir jeigu tas pa
sitraukimas nebūtų baisus, žmonės nesu- 
sendintų savęs prieš laiką.

Prisipažinkime, visuomenė juda per 
greitai vyresniems žmonėms ir net mums 
jauniems. Kada mes gauname progą atsi
sėsti ir pagalvoti apie ateitį? Tikrai pagal
voti! Visuomenė yra pastatyta ant to pa
grindo, kad dabar visi dirba geresniam 
rytojui, ar kiekvienas individualiai netu
rėtų atsisėsti ir pagalvoti apie savo rytojų?

Ar nėra galimybės išvystyti kokį nors 
pozityvų darbą tiems, kurie norėtų daly

vauti pilnai visuomenėje? Ar ne visuomenė 
pati nutarė, kad pensininkas gali laukti tik 
savo mirties?

Visas pavojus yra tame, kad visuomenė 
stereotipuoja vyresnius žmones ir jų pro
blemas. Neužmirškime, kad senesnio 
amžiaus žmogus dar gali išmokti nauju 
dalykų, neužmiršdamas savo buvusio 
imato. Vyresnis žmogus pajėgtų daug ką 
padaryti, jeigu jis pasitikėtų savimi. Ne
pasitikėjimas ir baimė yra gyvenimo stab
dis. Medicina yra pažengusi tiek, kad gali, 
prailginti žmogaus gyvenimą, bet visuo
menė nėra tiek pažangi, kad galėtų pasirū
pinti senesniųjų žmonių gerove. Kaip 
Montreau kartą rašė: “Senatvė turėtų būti 
(žmogaus) gyvenimo atlyginimas, ne jo 
nubaudimas!”

NAUDOTI ŠALTINIAI:

1. Cowdry, E. V. & Steinberg, Franz U. 
ed by. THE CARE OF THE GERIATRIC 
PATIENT. The C. V. Mosby Co. Saint' 
Louis: 1971.

2. Purtilo, Ruth. THE ALLIED 
HEALTH PROFESSIONAL AND THE 
PATIENT: TECHNIQUES OF EFFEC
TIVE INTERACTION. W. B. Saunders 
Co. Toronto: 1973.

3. Zamir, Lelia Jaffe, ed. by. EXPAND
ING DIMENSIONS IN REHABILITA
TION. Charles C. Thomas Publisher, 
Springfield, Ill.: 1969.

VAIKU DARŽELIU VERTĖ IR TIKSLAI
Laima Jauniūtė

Šiais laikais yra dedama daug pastangų 
įsteigti gerus darželius priešmokyklinio 
amžiaus vaikams. Yra įsteigtos įvairios 
mokyklos: priežiūros darželiai dirbančių 
mamų vaikams, parapijų įsteigti darželiai, 

privatūs darželiai ir prie pradinės mokyk
los prijungti darželiai.

Šių dienų pedagogai, psichologai, socio
logai žinodami, kad mokyklų sistemoj yra 
trūkumų galvoja, kad darželyje galima
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pradėti spręsti šių dienų švietimo proble
mas. Yra galvojama, kad priešmokyklinio 
amžiaus vaikai, neturėdami gero mokykli
nio patyrimo prieš jiems pradedant pirmą 
skyrių, neturi geros galimybės pasisekimui 
mokykloje. Nors mokslininkų tyrinėjimai 
negali tiksliai įrodyti, kiek priešmokyklinis 
paruošimas veikia pasisekimą pradinėje 
mokykloje ir aukštesniame moksle, moks
lininkai yra įsitikinę, kad darželio lanky
mas tikrai padeda vaiko pasisekimui 
moksle. Manoma, kad darželiai duoda gerą 
pradžią tokiose srityse, kaip skaitymas, 
matematika, charakterio išsivystymas, 
prisitaikymas visuomeniniame gyvenime. 
Nors ir nežinoma, kiek vieni metai darže
lyje padeda, galima sakyti, kad vertingai 
praleisti metai negali pakenkti. Draugiš
koje malonioje atmosferoje kiekvienas 
vaikas gali atsiekti savo individualinius 
siekimus, jei jam bus duota proga, jei jis 
bus raginamas ir suprantamas.

Kaip paveikia darželis mažus vaikus? 
Darželyje išsivysto vaiko pagrindinės pa
žiūros į švietimą ir mokyklą. Darželis duo
da pagrindą vaiko pagrindiniam išauklėji
mui ir išsivystymui. Vaikas, būdamas su 
kitais vaikais, dirbdamas ir žaisdamas su 
jais kartu, išmoksta kaip elgtis bendruo
menėje. Santykiai su kitais mokiniais ir su 
mokytoju, mokytojo santykiai su individu 
ir grupe moko vaiką bendradarbiauti, 
vysto atsakomybę, palankumą, pagarbą 
kitų teisėms.

Būdamas namie vaikas mamos yra labai 
globojamas ir neturi progos pabūti su ki
tais vienmečiais. Jis dar mažas, o beveik 
visi kiti dideli. Jis neturi kuo' rūpintis ir 
neturi reikalo, bei progos vykdyti savo 
sprendimus. Jei darželis yra gerai įreng
tas, jei jame yra geros mokymosi priemo
nės ir jei programa yra gerai suplanuota, 
vaikas gali daug išmokti. Nors negalima 
sakyti, kad kiekvienas darželis siekia lygiai 
to paties tikslo, ar kad kiekvienas darželis 
savo siekimus įvykdo, galima aptarti kai 
kuriuos bendrus tikslus, kurių gerai suor
ganizuoti darželiai siekia.

Darželio programa yra taip suplanuota, 

kad ją vaikas vykdydamas galėtų apie save 
pozityviai galvoti, kad jis žinotų, kad jis 
gali ką nors išmokti ir, kad jis gali nu
spręsti ko ir kada jis nori mokytis. Darželio 
mokytojas ragina vaiką kūrybingai galvoti 
ir kūrybingai spręsti įvairius uždavinius. 
Gerai suplanuota programa pratina vaikus 
gerai išsireikšti, pratina vykdyti bendruo
meniškas roles.

Darželyje vaikas turi progą išmokti 
įvairius jam įdomius dalykus savo paties 
nustatytu laiku. Jis nestumiamas kuo 
greičiau ir geriau ką nors išmokti. Svar
biausia, jam atsiranda noras mokytis. Jis 
jaučia pasitenkinimą, kai ką nors naujo iš
moksta. Būdamas namie vaikas neturi to
kių progų visose srityse taip plačiai išsi
vystyti ir dėl to gali nukentėti jo tolimesnis 
mokslas.

Bendrai aptarus darželio siekimus, rei
kia suprasti kaip jie atsiekiami. Darželyje 
vaikas patiria situacijas, kurios moko jį 
kaip sugyventi su kitais ir kaip apsiimti 
visuomeninę atsakomybę. Jis išmoksta 
dirbti ir žaisti su kitais, nuspręsti ką jis 
nori daryti ir daryti ką kiti nusprendžia. 
Jis išmoksta vertinti kitų nuosavybę.

Darželyje vaikas išmoksta apie savo ap
linką ir pasaulį, kuriame gyvena: einama 
pasivaikščioti kartais nuvažiuojama į įdo
mią vietą, kartais mokytojas parodo gam
tos mokslo tyrinėjimus, kartais patys vai
kai juos daro. Augindami mažus, naminius 
gyvuliukus ir gėlytes vaikai susipažįsta su 
gamta.

Darželyje vaikas išmoksta klausytis -ir 
praktikuojasi kalbėti. Šie dalykai yra 
svarbūs rašymui ir skaitymui. Vaikai kal
basi apie asmeniškus įvykius, planuoja 
grupės projektus ir darbelius, klausosi 

. mokytojos pasakojimų ir instrukcijų, vai
dina ir kuria vaidinimus, klausia vienas 
kito ar mokytojos įvairius klausimus. Šie 
dalykai vysto vaiko žodyną ir įvairių įvykių 
patyrimą. Paveikslų galvosūkiai pratina 
atskirti įvairias figūras. Šių figūrų atsky
rimas lavina raidžių ir žodžių pažinimą.

Darželyje yra galimybės išreikšti savo 
individualumą ir gabumą. Vaikas daro
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įvairius meno darbelius ir rankdarbėlius. 
Jis išmoksta vertinti savo ir kitų vaikų 
darbus. Yra progų išsireikšti dar ir kitais 
būdais - šokiu, žaidžiant su moliu, kerpant 
ir klijuojant spalvotus popierius, vaidinant 
suaugusį. Čia vaikas išmoksta dirbti ir la
vina rankas. Jo naudojimui yra parūpinti 
paveiksliniai galvosūkiai, spalvos, mediniai 
rutuliukai, kaladėlės. Darželyje išmoksta
ma dirbti - aprengiamos lėlės, paklojamos 
lovytės, iššluojamos grindys.

Darželyje vaikas gali jaustis, kad jam 
yra paskirta speciali vieta. Baldai yra jo 
didumui pritaikyti, įrengimai jam tinkami 
ir, svarbiausia, visada yra kas nors kuris 
vertina jo idėjas ir išsireiškimus. Aplinka 
jam yra suprantama. Čia jis, būdamas 
keturių ar penkių metų, pritampa.

Nors vaikas darželyje nepradeda rašyti 
ir spręsti matematikos uždavinių, jis yra 
jiems paruošiamas. Ko-ordinacija, formų ir 
dydžio atpažinimas, simbolių supratimas ir 
žodyno lavinimas paruošia vaiką rašymui. 
Susipažinęs su dydžiu, forma, svoriu, daly
kų panašumu, vaikas jau turi pagrindą 
matematikai.

Darželyje vaikas lavina sveikatą ir 
stiprumą - žaidžia žaidimus, bėgioja, šoki
nėja, naudojasi įvairiais įrengimais, ilsisi, 
mokosi apie sveikatą. Jis drauge mokosi 
apie žmones - žaidžia ir dirba su kitais, pa
sidalina nuosavybėmis, padeda kitiems, 
susipažįsta su įvairiais žmonėmis, pripa
žįsta visus mokinius savo draugais. Jis la
vina protą ir gabumus - dainuoja, vaidina, 
groja muzikaliniu instrumentu, paišo ir 
dažo, padeda išspręsti klasės problemas, 
stebi įvairius įvykius.

Kaip matome, darželis yra svarbus ir 
vertingas įnašas augančio vaiko gyvenime. 
Sutraukus visus argumentus darželis yra 
vertingas tuo, kad:

1. Padeda vaikui pergyventi persiorien
tavimą iš namų į. mokyklą.

2. Duoda gerą pagrindą tolimesniam 
mokslui ir gyvenimui.

3. Padeda vaikui toliau fiziškai, protiniai 
ir dvasiniai augti.

4. Paruošia vaiką formaliam dėstymui 
pirmame skyriuje.

5. Vaikas pradeda nuolankiai žiūrėti į 
mokslą.

6. Pripratina vaiką prie bendruomeniš
ko gyvenimo.

Dabar, kai vaikams yra tiek daug ką 
mokytis ir išmokti, jam turi būti duotas 
geras pagrindas. Vaikas turi vystytis į są
moningą, protingą, išlavintą žmogų. Dar- 

i želis duoda tą pagrindą ir pradžia, kuri yra 
reikalinga visiems.
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PROTINIAI NEIŠSIVYSČIUSIU 
PRIEŽIŪROS BŪDAI

Dalia Petreikytė

Protiniai neišsivystęs vaikas turi visą 
savo gyvenimą gyventi kitų priežiūroje. 
Žinoma, protiniai atsilikusių sugebėjimai 

nėra vienodi. Jie įvairuoja tarp tų, kurie 
yra visiškai priklausomi nuo kitų, tarp tų, 
kurie yra pusiau-priklausomi, ir tarp tų,
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kurie beveik pasiekia normalų išsivysty
mą. Nelygiai protinei ligai, beprotybei, ar 
bet kokiai kitai ligai, protinis atsilikimas 
nėra inteligencijos pametimas, bet jos trū
kumas. Mokymo ir lavinimo būdu protinio 
atsilikimo simptomai gali būt pakeičiami ir 
sumažinami.

Apie protinių neišsivysčiusių priežiūrą 
buvo jau rašyta graikų laikais 1500 metais 
prieš Kristų Tėbų terapiniuose papyru- 
suose. Tačiau, senovės žmonės buvo labiau 
užinteresuoti protiniai atsilikusių panieka 
ir jų skriaudimu, negu jų priežiūra. Mažai 
protiniai atsilikę lengviau pritapo prie pa
prasto gyvenimo, bet ir tie žmonės buvo 
laikomi kaip dievų prakeikti. Šitas senti
mentas, atrodo, buvo dar labiau išsivystęs 
spartiečiuose, kurie norėdami išlaikyt savo 
tautos tobulumą, nužudydavo gimusius 
kūdikius su fiziniais ar protiniais trūku
mais.

Su krikščionybe, pažiūros pasikeitė iš 
paniekos į labdarybę. Jėzus Kristus pri
traukė visus vaikus prie savęs ir pamoks
luose mokė gailestingumo ir meilės. Pran
cūzijoje, viduramžiais šitas krikščioniškas 
paveldėjimas įteigė tokią aukštą pagarbą 
protiniai atsilikusiems, kad buvo tikima, 
kad jie yra dangaus atsiųsti ir touėl jie 
buvo vadinami “Dievo vaikais”.

Laiko bėgyje žmonių pažiūra į protiniai 
atsilikusius ar neišsivysčiusius keitėsi iš 
paniekos į gailestingumą, - ir priešingai. 
Tai liudija Itardo, Sequino, ir Marijos 
Montessori darbai, o priešingi pavyzdžiai 
yra randami Industrinės Revoliucijos ir 
Inkvizicijos laikais. Tikra ironija, tačiau, 
randama protiniai atsilikusių institucijų 
įsteigime. Netikėtai, pirmykštis labdariš- 
kas tikslas išaugo į nedorą ir nesveiką ka
lėjimą protiniai atsilikusiems.

Pirma institucija protiniai atsilikusiems 
buvo įsteigta Massachusetts valstijoje, 
J.A.V. 1847 metais. Jos tikslas buvo padėti 
protiniai atsilikusiems ir išlavint juos, kad 
jie pasidarytų normalūs. Mokyklinio am
žiaus vaikai turėjo būti leidžiami grįžti 
namo. Po šitokios institucijos įsteigimo, 
atsirado daug panašių institucijų ir moki

nių, tačiau ne pinigų. Programos dažnai 
netiko studentams, ir su laiku institucijų 
tikslas pasikeitė iš pastangų padėti stu
dentui išsivystyti sugebėjimus į mokinių 
išlaikymą. Studentai dirbo mokykloj, ir per 
jų darbus, mokykla buvo išlaikoma. Tačiau 
šitokia mokykla buvo uždaryta, nes jų pro
duktų pardavimas pasidarė kenksmingas 
prekybininkams. Nusivylę tėvai pradėjo 
atsiimt savo vaikus. Patyrimo išmokymas 
nebuvo pakankamas atsilikusių inteligen
cijos trūkumams paslėpti, ir todėl vaikai 
niekad negalėjo prigyti visuomenėje. Šių 
dienų institucijos todėl dabar kreipia dau
giau dėmesio į patyrimo įgyjimą tiems, ku
rie galės palikt institucijas, ir į labai atsili
kusių priežiūrą, kurie visą gyvenimą rei
kalaus dėmesio, o ne į neįmanomų tikslų 
vystymą.

Institucijos, tačiau, nėra galutinas atsa
kymas į protiniai atsilikusių priežiūros 
klausimą. Kolonijos planavimas jau yra iš
sivystęs išmokomiems ir specialios priva
čios dienos mokyklos atlieka lavinimą. Yra 
mokyklų, kuriose studentai yra išmokomi 
amato pagal savo sugebėjimus. Visa tai yra 
bendruomenės tiesioginė pagalba tiems, 
kurie gali namuose gyvent. Tačiau galima 
klausti ar bendrai, institucijų ar bendruo
menės priežiūros pastangos yra naudin
gesnės protiniai atsilikusiam, jo šeimai, ir 
pačiai bendruomenei.

Pirmiausia, norint suprast kaip institu
cijos paveikia studentus ir jų šeimas reikia 
suprast priežastis kodėl vaikai buvo į jas 
atiduoti. Institucijos nauda atsiranda tuo
met, kai vaikas daugiau negali būti sutvar
komas namie. Dažnai labai aktyvūs vaikai 
visiškai išsemia tėvų jėgas. Suaugęs vai
kas, nežinodamas savo stiprybės, gali daug 
žalos padaryt sau, šeimai, ir kitiems. Taip 
pat, gali būti, kad atsilikusio vaiko lėtumas 
iššaukia nesusipratimus, pavydą ir neapy
kantą. Įtampa šeimoje gali atsirast nega
lint gyventi normalų gyvenimą. Kitų pa
nieka, priekaištai ir kaltės jausmas taip pat 
gali veikti tėvus. Nusivylimas, nesirūpini
mas ir ekonominiai sunkumai dažnai vaiką 
nukreipia į valstybinę prieglaudą.
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Tie, kurie pripažįsta institucijas, tiki, 
kad vaikų padėtis jose pagerėja, o šeimos 
santykiai sustiprėja. Tyrimai rodo, kad 
vaikų samprotavimo trūkumai (media- 
tional deficiency) sumažėja gyvenant pil- 
nalaikėse institucijose. Yra teigiama, kad 
institucijų patyrimo, sugebėjimo mokymas 
yra stipresnis ir sudėtingesnis, technika 
efektingesnė. Yra taip pat įrodyta, kad yra 
ryšys tarp institucijoje išbūto laiko ir sam
protavimo trūkumų sumažinimo, nes vai
kas per ilgesnį laiką geriau išmoksta anks
tyvesnius pergyvenimus pritaikyti nau
joms situacijoms. Pagaliau, vaikai taip pat 
įgyja didesnį pasitikėjimą savimi. Ši teori
ja yra paremta tyrimais, kurie įrodo, kad 
atsilikusių nesėkmės baimė (expectancy of 
failure) sumažėja esant institucijose. Že
mesnių normų atvejai net leidžia atsiliku
sių savivertei (self-image) tiek pasikeist, 
kad jam darosi nesarmata būti atsilikusiu.

Valstybinės institucijos pagerina ir šei
mos padėtį. Protinis atsilikimas dabar 
laikomas psichosocialine ir biologine pro
blema. Šeimoj, svarbiausiame psichosocia- 
liniame vienete, dėl atsilikusio vaiko atsi
randa įtampos. Yra manoma, kad tiktai 
valstybinė prieglauda gali šią šeimos naštą 
palengvinti. Tyrimai rodo, kad atsilikusio 
vaiko išlaikymas namie apsunkina šeimą, o 
jo atidavimas institucijai pagerina bendrą 
šeimos būvį. Tyrimai tačiau taip pat rodo, 
kad institucijoms atiduotų vaikų inteligen
cijos rodyklė (I.Q.) ir bendras supratimas 
žymiai nukenčia. Šitas faktas tiesioginiai 
prieštarauja teorijai, kad vaiko samprota
vimo trūkumai sumažėja jam esant insti
tucijoje.

Toksai prieštaravimas rodo, kad institu
cijų rėmėjai pritaria neįtikinantiems eks
perimentiniams rezultatams su savo pačių 
išaiškinimais. Atmintina, kad nebuvo tyri
mų, kurie . vertintų namų ir institucijų 
priežiūrą lygiai kuriuose namie pasilikę 
vaikai galėtų tiek pat išmokt, kaip institu
cijose patalpinti vaikai. Gal būt, pagalbai 
esant, tėvai galėtų paruošti namuose tokią 
pat aplinką, kaip institucijose, kurioje vai
kai galėtų namie mokytis su ta pačia kon

centracija. Yra valstijų, kurios, sekdamos 
Kalifornijos pavyzdį 1965 metais, įsteigė 
bendruomeniškus dienos priežiūros cen
trus (community day care centers) - mo
kyklas, ir amatų mokyklas - tikėdamos 
kada nors ateityje visiškai uždaryti insti
tucijas atsilikusiems. Vaikas, gyvendamas 
namie yra mylimas ir prižiūrimas, o spe
cialiose mokyklose jisai gali mokytis, žais
ti, konkuruoti ir santykiauti su kitais. Ta
čiau, vaikas gyvendamas savo bendruome
nėje, gali pasiekti tiek, kiek institucijoje, o 
valstybė gali būti tikra, kad vaikas yra ne 
tik prižiūrimas, bet ir mylimas.

Dar galima aiškinti, kodėl institucijų rė
mėjai nesusitaria, nes institucijų aplinkos 
nėra vienodos. Tačiau, iš vienos pusės, 
matome Kalifornijos valstiją, kuri aprūpi
na ^us atsilikusius. Namuose gyveną 
vaikai gauna geriausią pagalbą, o ištuštin
tos institucijos sugeba prižiūrėti tuos, ku
riems reikalinga nuolatinė priežiūra. Iš 
kitos pusės, New Yorko institucijos, ypač 
Willowbrook, yra nepakenčiamai žiaurios. 
1971 metais prižiūrėtojų - ligonių santykis 
joje buvo 1:40, kai yra reikalingas 1:40. 
Lėšų suma neleido šiai įstaigai samdyti už
tektinai tarnautojų. Vaikai joje vaikščiojo 
nuogi, užkrėsti parazitais, mirė plaučių už
degimu (trys mirimai į mėnesį) ir sirgdami 
kepenų ligom. Buvo pastebėta, kad visi 
vaikai suserga kepenų liga šešis mėnesius 
po atėjimo į instituciją. Tie, kurie patys 
negalėjo valgyt buvo valgydinami, tam 
skiriant po vidutiniškai tris minutes. Daug 
kas mirė plaučių uždegimu, nes nesukram
tytas maistas patekęs į trachėją ir plaučius 
sudarė galimybę infekcijai. Vaikai gulinėjo 
aplink, nes nebuvo ką veikti. Daugumai 
buvo leidžiami raminamieji vaistai, kad jie 
nesijudintų ir kad būtų lengviau juos 
tvarkyti.

Atrodo, kad Willowbrook išsiskiria savo 
nešvarumu ir apsileidimu iš kitų instituci
jų. Taip nėra. Kitos mokyklos New Yorke 
verčiasi taip pat ir dar blogiau. Illinojaus 
institucijos nėra daug geresnės. Gal refor
mos apšvarintų padėtį. Willowbrook mo
kyklai irgi buvo pažadėtos reformos, bet
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jos niekad nebuvo išpildytos ir tikriausiai 
jos niekad neišsipildys, kol žmonės bus už
mirštami. 1965 metais įvyko didžiausias 
skandalas ir sujudimas, kai senatorius 
Robertas Kenedis, baigęs inspektuot 
Willowbrook instituciją, paskelbė:

“Valstybinėse prieglaudose protiniai 
atsilikusiems... aš manau ypač Willow
brook mokykloje, mes turime situaciją 
panašią į gyvačių lizdą:... vaikai gyvena 
purvyne, daug iš mūsų bendrininkų ne
apsakomai vargsta dėl trūkumo priežiū
ros, trūkumo vaizduotės, trūkumo žmo
nių. Maža ateitis vaikams šitose institu
cijose, kurioms reikalinga milžiniška re
forma...”

Padėtis buto tiek pat žiauri 1971 metais, 
kaip ji buvo reporteriams įsiveržus į 
Willowbrook 1965 metais.

Klausimas todėl kyla, kiek vertas yra 
protiniai atsilikusis žmogus? Ar mes sąži
ningai galime pasakyti, kad atsilikęs žmo
gus nėra vertas rūpesčio ir priežiūros, ku
rias normalus vaikas ir žmogus tikisi ir 
gauna? Ar galima dėl inteligencijos diskri
minuoti? Kas padaro diskriminaciją dėl 
inteligencijos kitonišką nuo tautybės, ra
sės, ar religijos diskriminacijos? Ar nėra 
religinių bei moralinių pareigų atsilikusį 
vaiką globoti? Šventas Tomas Akvinietis 
rašė, kad kiekvienas individas yra gimęs 
su siela. Tada, ar ir mes neturime pareigą 
Dievui prižiūrėti mums dvasiniai lygius?

Ar mes galim gyventi pagal musų nustaty
tas taisykles ir žudyti mūsų vaikus, kaip 
spartiečiai darė? Kitaip sakant, ar mes 
galime rizikuoti leisti vaiką į instituciją, jei 
jisai yra žmogus, toks pat, kaip mes?
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MINTYS APIE KALĖJIMUS
Živilė Barmutė

Šių laikų kalėjimo ir teismo sistema yra 
viena, kuri turi daug problemų ir daug blo
gų idėjų ir ideologijų.

Kalėjimai dabartinėje padėtyje negali 
būti vadinami žmogaus izoliacijos ar reabi
litacijos centrais, bet jie tikrai gali save 
vadinti akmens pastatais ir mokyklomis, 

kuriose galima geriau ir praktiškiau iš
mokti nusikalsti. Jeigu vienas iš jaunesnių 
kalinių nemokėjo kaip banką apiplėšti, tai 
būdamas kalėjime jis tą labai gerai išmoks.

Per šimtmečius kalėjimai pasikeitė nuo 
tų laikų, kai kaliniai buvo laikomi blogiau
siose sąlygose, bokštuose, ar tvirtovėse,
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kai kaliniams nebuvo gana valgyti ir jų gy
venimo patalpos buvo labai mažos, be jo
kios erdvės. Daugiausiai, tie kaliniai buvo 
laikomi tokiose sąlygose be jokio teismo 
arba kalėjime išbūdavo kelis mėnesius, kol 
buvo sprendžiamos jų bylos. Dabar kalėji
mo pastatai yra daug didesni, ir sąlygos 
galėtų būti dar geresnės ir žmoniškesnės. 
Bet šiais laikais yra daug daugiau nusikal
tėlių, negu buvo prieš kelis šimtmečius.

Nors šiandieninių kalėjimų pastatai yra 
didesni, juose yra daug nusikaltėlių ir te
bėra ta pati problema: yra per mažai vietos 
ir trūksta labai reikalingos pagalbos nusi- 
kaltusiems. Taip buvo, taip yra dabar, ir 
taip bus, jeigu niekas nemėgins pakeisti 
kalėjimo sistemos ir kalėjimo paskirties.

Dostojevskis rašė apie kalėjimus ir kali
nius knygoj “House of the Dead”, nurody
damas, kad kaliniai nėra nei blogesni, nei 
geresni negu tie, kurie nėra kaliniais. Kali
nys praranda savo visą gyvenimą ir yra 
sutvėrimas, kuris pripranta prie visko.

Devyniasdešimts penki nuošimčiai vals
tybės pinigų yra išleidžiami kalėjimų pa
statymui ir sargams, o 5 procentai šių pini
gų yra paskiriama mokslui ir medicinos 
reikalams. 0 turi būti atvirkščiai.

Kalėjimas sulaiko kalinį, bet neparuošia 
jo išleidimui į pasaulį. Kalėjime yra mažai 
progų mokslui, nes valstybė neturi pinigų 
išlaikyti gerus mokytojus ir nupirkti kny
gas, kurios yra reikalingos, kad mokslas 
pasisektų. Kai nėra mokslo priemonių, ka
linys praranda savo paskutinę progą pasi
ruošti laisvei. Kalėjime kalinys yra išlai-* 
komas kuo pigiausia ir jo gyvenimo vieta 
yra kuo prasčiausia, pagalba kuo mažiau
sia.

Reikia pagelbėti kaliniui taip, kad jis 
būtų sveikas ir išmanus žmogus, kad žino
tų, kad kitą žmogų negalima įžeisti, kad jis 
suprastų, kad jis, kaip individualus žmo
gus, geriausiai gali savo visuomenei padėti 

tokiu elgesiu, kuris nepažeidžia kito ar 
svetimo turto. Ir jeigu jis taip elgsis, visi 
daug geriau sugyvens.

Jeigu visi padėtų kaliniui grįžti atgal į 
normalų gyvenimą, tai kalinys po tokios 
pagalbos, kai bus išleistas iš kalėjimo galė
tų grįžti atgal į visuomenę ir būti jai nau
dingas.

Reikia, kad kalinio perauklėjimas ir re- 
habilitacija padarytų jį stipriu individu, 
kuris galėtų darniai sugyventi su kitais 
žmonėmis ir galėtų dirbti ir pagerinti ne 
tik savo, bet ir žmonijos būklę.

Kalėjimai gali žmogui arba padėti arba 
pakenkti. Kalėjimai gali sustabdyti žmo
gaus nusikaltimus, nors kiek laiko, bet ne
galutinai, jeigu kalėjimas yra naudojamas 
tik sulaikyti, ne išmokinti. Reikia, kad 
daugiau žmonių suprastu, kad kalėjimas ir 
jo gyventojai nėra kitam pasaulyje, kad jie 
gyvena tuo pačiu laiku, kaip ir mes. Juos 
atskirti arba izoliuoti yra neįmanoma. Kai 
jie bus išleisti iš kalėjimo, jiems reikės vėl 
grįžt į tą patį gyvenimą ir visuomenę, ku
rią jie paliko.

Todėl kalėjimo dabartinė padėtis turi 
būti pakeista: ji turi būti daug daugiau 
pritaikyta prie kalinio perauklėjimo, reha- 
bilitacijos, vietoj tik jo sulaikymu. Visi tie, 
kurie dirba su kaliniais turi būti paruošti 
daugiau suprasti kalinį ir jo padėtį ir mė
gint kalinį paruošti prie to gyvenimo, prieš 
kurį jis nusikalto.
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SKAUTU VADOVUI
NAKTINIAI ŽAIDIMAI

Kalbam su skautininku apie Įvairius rei
kalus. Staiga jis nusiskundžia, - 0 juk ir iš 
Lietuvos atvežtas vėliavos vogimo žaidi
mas -nėra skautiškas. Ką bekalbėti apie 
stovyklose tarp skautų ir skaučių pamėgtą 
naktinį pastovyklių užpuldinėjimą ir pa
grobtų daiktų išpirkimą ar net jų kabinėji- 
mą ant vėliavų stulpų!

Prisimenam, kaip vienas vyresnis skau
tininkas karštai įsijautęs gynė savo jau
nesnių brolių garbę neišpirkdamas, bet 
atimdamas iš sesių jų pagrobtus daiktus. 
Sakau, - Tiesa, kad vogimas nėra gero 
skautiško auklėjimo pavyzdys, bet juk ne
sunku “vogimą” pakeisti teigiamu pavyz
džiu. Vietoj daiktą paėmus, ar nėra geriau 
naktinį žaidimą taip vykdyti, kad drąsuo
liai slapūnai nepastebėti dovanas, kaip 
parašą “mes čia buvome” palieka?

Antai, viename vienete po nakties nie
kas nebuvo paimta, bet budintiems nepa
stebėjus, visa stovyklos viršininko palapi
nė buvo apvyniota tualetine popiera. Išlai
dos nebuvo didelės, nors šis būdas ir ne 
visai su devintu įstatu derinosi. Pabudęs 
viršininkas, tačiau, užpyko ne už įstato 
“skautas taupus” pažeidimą, bet už jo gar
bės įžeidimą. Esą, tokia popiera pati už 
save kalba! Vargšas žaidimo vadovas gavo 
vieną dieną dirbti virtuvėje. Matot, ir do
vanas reikia mokėti pasirinkti...

Kartą šalia mūsų stovyklos stovyklavo 
vengrų skautai. Buvome pažįstami. Iš ryto 
atbudę vėliavų aikštėje radome gana giliai 
įkastą drožiniais puoštą stuobrį - vengrų 
naktinio apsilankymo parašą. Reikėjo atsi
lyginti. Tą pavedėm skautams vyčiams: 
prie vengrų stovyklos viršininko palapinės 
pastatyti žmogaus ūgio Gedimino stulpus. 
Vengrai budėjo. Reikėjo ieškoti nesaugo
mo perimetro iš ežero pusės. Ir planas 
pavyko. Rytui išaušus vengrai turėjo pri
pažinti, kad lietuvių sumanumas tokio dy

džio dovaną pastatyti stropiai saugojamoje 
stovykloje juos tikrai stebino. Nei vieno 
naktinio žaidimo metu nereikėjo nieko 
vogti, bet žaidimas buvo dar įdomesnis. Be 
abejo, tokie žaidimai negali būti vykdomi 
savo tarpe nesusitarus ir neturint leidimo 
prityrusio vadovo žinioje naktį apleisti 
savo rajoną.

Draugiškų naktinių žaidimų tarpe yra ir 
vyresniems skautams (ar skautams vy
čiams kandidatams) duodamas uždavinys 
nepastebėtiems perkelti vieną palapinę į 
sesių rajoną. Tai vykdoma 2-3 valandas 
prieš aušrą tik geram orui esant. Jei sesės 
slapukus pagauna, jie lieka įkaitais iki vė
liavų pakėlimo, kuomet juos vadovas iš 
sesių rikiuotės “išperka” arba iki jie sesių 
viršininkės įsakymu yra paprastai grąži
nami brolių viršininkui. Žygiui pasisekus, 
brolių skiltis atsikelia kartu su sesėmis, 
dalyvauja jų rikiuotėje ir gražiai padėkoja 
viršininkei už jaukią viešnagę.

Naktiniai žaidimai yra ypatingai pa
trauklūs vilkiukams ir paukštytėms. Užsi
ėmimai gūdžios nakties tamsoje šiame 
gyvos vaizduotės ir lengvai sujaudiname 
amžiuje turi būti labai atsargūs, taisyklės 
privalo būti aiškios ir laikas apibrėžtas - 
neilgiau vienos ar pusantros valandos.

Jaunesniems skautams tinkamas žaidi
mas yra savo pastovyklės saugojimas. Pa- 
stovyklės ribos (derinamai su jaun. skautų 
skaičiumi) yra dar dienos metu apjuosia
mos virve. Draugininkas išaiškina taisyk
les: sutemus po švilpuko pastovyklę puls 
skautai, kurie nori palikti “bombą” ar į 
palapines įleisti šešką (pusėtino dydžio 
maišus ar kartono dėžes). Vilkiukai privalo 
rajoną saugoti neišeidami iš savo pasto
vyklės ribų. Jei paliečia slapuką ir pasako 
“stok!”, jis būna pagautas ir nuvedamas į 
daboklę, kuri bent vieno jaun. skauto sau
gojama iki žaidimo galo, (bėgti negalima). 
Paprastai šis žaidimas baigiasi jaunesnių 
skautų laimėjimu, kai visi puolėjai būna
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pagauti dar prieš baigmės švilpuką.
Žaidimai gairbūti labai įvairūs. Svarbu, 

kad jie visuomet būtų gerai apgalvoti, 
pasirūpinta išvengti nelaimių ir taisyklės 
būtų visiems aiškios ir jų sąžiningai lai
komasi.

Daugiau minčių apie skautiškus žaidi
mus galima rasti A. SaulaiČio, S.J., B. Ki- 
dolienės, L. Griniaus knygelėje “Skautiški 
Žaidimai”, Lietuvių Skautų Sąjungos 
Skaučių Seserijos leidinys, 1969.

s. B. Lapas 
TĖVŲ RŪPESČIAI

Baigėsi mokslo metai, kasdieninė mo
kykla, šeštadieninės lituanistikos pamo
kos, tautinių šokių repeticijos ir skautų 
sueigos. Atsikvėpiam - bus daugiau laiko, 
nebereiks kas savaitę po 40 mylių vežioti 
vaikų į jų įvykius, po dvi valandas gaišti 
kelyje penkiolikos minučių viešiems pasi
rodymams, dalyvauti šito ar kito sąjūdžio 
ar naudingos įstaigos rėmėjų pobūvyje. 
Vasarą - gyvensime sau, šeimos ir pažįsta
mų tarpe, - tik sau!

Ateina laiškas: stovykla prasidės... Rei
kia naujų žalių švarkų... negalima vežti 
“komik” knygelių, maisto, tranzistorinių 
radio aparatų... Sūnus sako, - Tėte, nupirk 
man mažą televizorių, nes jei radio negali
ma, ką aš palapinėje darysiu? Žmona ieško 
švarkų. Krautuvėje buvo, bet jau nėra... 
Galų gale randa...

Važiuojam į Raką. Sakom, šiais metais 
vistiek mums yra arčiau - nereikia skristi ir 
bus pigiau, nes nereikės už vaikų perveži
mą autobusu mokėti. Nuvažiuojam per 
dieną, kitą grįšime, o už dviejų savaičių tą 
patį pakartosime. Kaip patogu! - Nepagal- 
vojom, kad keturios kelionės po devynias 
valandas baisiai prailgsta ir išvargina, o 
kelionės išlaidos prilygsta vaikų stovyklos 
mokesčiams. Taigi, viskas iš tikrųjų kai
nuoja dvigubai brangiau...

Bet stovykla pasibaigė. Viskas gerai 
praėjo. Uodų sukandžioti vaikai atrodo 
patenkinti ir atsako, kad stovykla buvo 
okei. Ačiū vadovams. Juk jie ne tik patys 
važiavo, planavo, ruošė, bet ir dvi savaites 
savo atostogų atidavė. Juk suaugusiam 
stovyklauti su vaikais yra turbūt sunkiau, 
nei dirbti įmonėje.

Grįžtam sekmadienį taip, kad vaikai 
spėtų išsimaudyti ir švarūs į švarias lovas 
gultų. Bet ne, sugenda automobilis ir mus 
po valandos vilkikas nuvelka. Kas gi patai
sys jį sekmadienį? Galvoju, ar apsimokė- 
sim už motelį. Ir darbovietei reikės pra
nešti, kad pirmadienį nebūsiu.

Stovyklos išlaidos iš dvigubų jau darosi 
trigubos. O vaikai, buvusiais įspūdžiais 
patenkinti, sako, - Tėte, kai grįšim, ar ga
lėtum mus į Romuvą vežti? - Palaukit, 
sakau, reikia pirma namo grįžti. Mes gi dar 
nežinom, kiek mašinos pataisymas kai
nuos...

Už savaitės jau traukiam į Romuvą, vėl 
keturis kartus tą patį kelią sukarti pasi
ruošę. Automobilis bėga ir vaikai godžiai 
klausinėja ar juos, iš anksto neregistruo
tus, priims.

Kalbu su vadove. Važiavo į stovyklą, 
važiavo, pati savo vieneto mantą prieka
boje traukdama. Priekaba sugedo, tad vie
toje aštuonių valandų kelionės, ji penkio
lika valandų kelyje praleido. Ir vyrą pagal
bon iš darbo teko išsišaukti, kad antra 
mašina priekabą atgal nuvilktų. Bet sto- 
vyklon ji nepavėlavo ir vaikų neapvylė.

Baigiasi vasara. Tik viena stovykla dar 
liko. Ją aplankę galėsime tarti: Ačiū vado
vams, šeimininkėms, kapelionams už dar
bą, pastangas, rūpestį. Graži buvo vasara. 
Kaip gera, kad mokslo metai prasideda, 
bent kelionės bus trumpesnės. Tikrai, 
vaikus mokyklon išleidę, galėsime gyventi 
sau, tik sau!

Tėvas Liū
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ATSIUSTA PAMINĖTI

DĖMESIO VERTAS VEIKALAS

ASS Leidykla išleido savo šeštąjį leidinį: 
“Steponas Kolupaila“, kurį paruošė filiste
riai dr. inž. Jurgis Gimbutas ir inž. Juozas 
Danys. Veikalas buvo rengiamas dešimts 
metu. Tai 464 pusi, monografija apie tarp
tautinio masto mokslininką - hidrologą 
prof. dr. St. Kolupailą, gimusį 1892.IX.14 
d. Letgalos žemėje, Latvijoje ir mirusį 
1964.IV.9 d. South Bend, Indiana.

Baigęs 1915 m. Geodezijos Institutą 
Maskvoje St .K. buvo paliktas rengtis pro
fesūrai hidrotechnikos srityje. Nuo 1919 m. 
jis jau buvo to paties Instituto (pilnas) 
profesorius. 1918 m. jis paskelbė rusų 
kalba Maskvoje veikalą “Hidrometrija”, 
pirmutini tos specialybės darbą Rusijoje. 
1921 m. parvažiavęs į Lietuva St .K., tuojau 
pat. pradėjo dėstyti Dotnuvos Žemės Ūkio 
Technikume ir Kauno Aukštesniojoje 
Technikos Mokykloje. Įsijungęs į Lietuvos 
Universiteto organizavimą, nuo pat jo 
įsteigimo 1922 m. buvo jame dėstytojas, 
profesorius. Suorganizavo Lietuvos Hi
drometrini Biurą ir 1923-1930 m. jam va
dovavo. 1935-1940 m. buvo Lietuvos Ener
gijos Komiteto vandens jėgų skyriaus ve
dėjas. Daugelio tarptautinių geodezijos ir 
hidrologijos kongresų dalyvis ir paskaiti
ninkas. Dar nepriklausomos Lietuvos lai
kais, vien tik hidrologijos mokslų patirties 
tikslais, St. K. lankė: Ispaniją, Italiją, 
JAV, Kanadą, Lenkiją, Maroko, Portuga
liją, Rusiją, o Lietuvoje visų vandenų už
kampius. Tai tik maža dalelytė duomenų iš 
tos knygos apie prof. St. K. hidrologą.

Įžangoje, užvardintoje “Knygą apie Ste
poną Kolupailą išleidžiant”, ASS Vadijos 
Pirmininkas fil. E. Korzonas rašo: “Prieš 
dešimtį metų su mumis ir šiuo pasauliu 
atsiskyręs šviesaus atminimo prof. Stepo
nas Kolupaila buvo viena didžiausių bei 

prakilniausių asmenybių ne tiktai lietuvių 
tarpe, bet ir mokslo pasaulyje. Tai labai 
plati, aukšta ir šakota asmenybė... Didelis 
mokslininkas, visuomenės veikėjas, jauni
mo vadas, rašytojas, kilnus žmogus...”

Prof. St. K. tikrai buvo nepaprastai 
šakota asmenybė. Greta hidrologijos 
mokslo ir kitų jam giminingų mokslinių 
specialybių jis buvo ir fotografas, ir 
geografas, ir keliautojas ir žymus skautų 
veikėjas, giliai supratęs akademiko skauto 
esminį bruožą - niekad nenustoti siekti vis 
ką nors naujo pažinti ir niekad nebijoti vis 
ką nors naujo išmokti. Vis mokydamasis iš 
aplinkos, jis stengėsi savo įgytomis žinio
mis, savo moksline ir gyvenimo patirtimi, 
pasidalinti su visais. Ypač pastarasis prof. 
St. K. būdo bruožas įgalino jį lengviau 
kitame žmoguje matyti žmogų.

Formaliai knyga turi du autorius, bet dr. 
inž. J. G. paruoštoje dalyje “.Stepono Kolu
pailos biografijos bruožai” (11-354 p.p.) yra 
taip pat įjungta (121-126 ir 185-188 p.p.) 
medžiaga, kurią paruošė 1972 m. tragiškai 
žuvęs inž. Ksaveras Kaunas, o gale 
(349-354 p.p.) yra kun. dr. J. Prunskio 
“Atsiminimų pluoštelis”.

Skyrių “Steponas Kolupaila - mokslinin
kas ir profesorius” (355-396 p.p.) ir St. K. 
raštų bibliografijos skyriaus skyrelį 
“Mokslo darbai” (399-418 p.p.) paruošė inž. 
J. Danys. Skyrelį “Lietuviškos enciklope
dijos” bibliografiją paruošė J. V. Danys ir 
J. Gimbutas, o “Publicistika ir populiarūs 
raštai (bibliografija) ir “Medžiaga S. Kolu
pailos bio-bibliografijai” skyrelius paruošė 
J. Gimbutas. Šitoks turinio parengimo pa
siskirstymas riša ir visos medžiagos dės
tymą, nevisuomet išvengiant pasikarto
jimų.

Inž. J. Danys rašo (p. 399), kad St. K. 
mokslo raštų bibliografiją jis rengė, kiek 
buvo galima, laikantis Kolupailos metodo 
naudoto jo klasikinėje knygoje “Biblio-
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graphy of Hydrometry”. Tas, apypilnis, 
sąrašas apima 218 pozicijų. Kitokios rūšies 
spausdinių bibliografija yra kur kas skait- 
lingesnė, bet prof. St. K. vardą tarptauti
nėje plotmėje įamžino kaip tik tie jo pa
skelbti, įvairiausiomis kalbomis, specialy
biniai raštai.

St. K. “biografiniai bruožai” J. Gimbuto 
atkurti pasiremiant virtinės asmenų pa
teikta medžiaga (dokumentais bei atsimi
nimais), St. K. dienoraščiais, šeimos svečių 
knygos įrašais, fotografijomis ir korespon
dencija. J. Gimbutas darniai supindamas 
visą tą medžiagą į gyvą vaizdą,‘pateikia ne 
vien tik sausus prof. St.K. gyvenimo bruo
žus, bet pavaizduoja ko ne šimtmečio lai
kotarpio Lietuvos ir lietuvių likimą ir 

drauge duoda gana spalvingą, nors ir sche
matinį skerspiūvį nepriklausomos Lietu- 
yos visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo.

Iki tiek susipažinus su knygos turiniu, 
savaime kyla klausimas - ar veikalas pa
vaizduoja tikrąjį prof. St.K? Lyginant su
kauptą medžiagą su asmeniškai turimomis 
žiniomis, galima pasakyti, kad autoriai tą 
uždavinį atliko gerai. Jų pateiktas St. Ko
lupailos vaizdas yra teisingas.

Pagrindinė knygos tema yra prof. St.K. 
mokslinis ir mokymo darbas, ypatingai 
plačiai aptariant visą Lietuvos Universi
teto darbą, planus, jo kolegas dėstytojus- 
profesorius, studentus. Galima drąsiai sa
kyti, kad ypač Technikos fakulteto darbų 
atpasakojimu, knyga yra žymus ir turtin-

Kolupailų šeima Akad. Leidyklos dar
buoto jy ir rengėjų tarpe. Sėdi (iš kairj: H. 
Lukoševičius, J. Kolupailienė, Br. Kviklys, 
Ant. Bulotienė.

Stovi: J. Dainauskas, R. Dirvonis, J.

Bulota, Br. Masiokas, Ev. Masiokienė, 
Eug. Kolupailaitė, D. Orentienė, A. Dun- 
dzila, O, Kotovienė, T. Remeikis ir O. 
Zailskienė.

Foto J. Kuprio
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gas papildymas 1973 m. Profesorių Drau
gijos Chicagoje išleisto veikalo “Lietuvos 
Universitetas”.

Prof. St.K. buvo drauge ir publicistas 
Jis ne tik stengėsi gilinti Universiteto dar 
bą, bet ir apie tai kalbėjo, rašė. Jis taip pat 
redagavo pirmųjų penkerių veikimo metų 
apyskaitą “Lietuvos Universitetas 
1922.11.16-1927.11.16” (p. 69), kuri buvo 
1927 m. išleista Kaune. Tą patį mūsų uni
versiteto -darbų dokumentavimo darbą 
prof. St.K. vykdė ir toliau.

Mokydamas, perduodamas savo patirtį, 
prof. St.K. buvo iš prigimties novatorius, 
kupinas* naujų sumanymų moksliniam ir 
organizaciniam darbui (p. 74). Būdamas 
novatoriumi savo specialybėje, jis ir dėstė, 
aniems laikams, visai naujoviškai, pirmu
čiausia' siekdamas, kad studentai įgytas 
teoretines žinias, tuojau pat sugebėtų tai
kyti praktikoje ir rodytų savo sumanumą.

Savo žiniomis prof. St.K. dalinosi ne vien 
tik su universiteto klausytojais. Populia
rias mokslines paskaitas jis skaitė net 
Kauno S.D. kalėjime (p. 108). Išviso, jis 
viešų paskaitų skaitė labai daug. Jo palik
toje užrašų knygutėje suregistruotos vie
šos paskaitos tik nuo 1936.IX.12 d. iki 1943 
m. balandžio mėn. suskaičiuota 70 paskaitų 
Lietuvoje ir 12 užsieniuose, - neskaitant jo 
paskaitų universitete (p. 112).

Išskirtiną vaidmenį prof. St.K. suvaidino 
“Lietuvos elektrofikacijos sąjūdyje” (taip 
yra užvardintas atskiras tos knygos sky
relis - 81-s ir tolimesni puslapiai). Kolupaila 
jau nuo 1922 metų viešai kėlė Lietuvos 
elektrifikacijos reikalą, visų pirma panau
dojant upių energiją. -Greta to, jis paskai
tomis ir straipsniais nuosekliai kovojo dėl 
elektros energijos atpiginimo, privedant 
iki svetimųjų monopolio varžtų sulaužymo. 
Ano laiko, ne tik Kauno, bet ir visos Lietu
vos gyvenime tai turėjo didelę reikšmę.

O kur dar jo kelionės po Lietuvą ir 
skatinimas, ypač jaunimo, kuo daugiau 
keliauti, kad savo kraštą gerai pažinti. Jis 
išpopuliarino studentų keliones baidarėmis 
(p. 132).

Prof. St.K. buvo ir Korp! “Vytis” garbės 
narys, tad vartant jo biografijos puslapius 
akademikui skautui irgi rūpi, ne tik duo
menys apie jo profesoriavimą, visuomeni
nę veiklą, ar dalyvavimą skautų veikloje, 
bet ir tai, - kiek tuose puslapiuose išryški
nami jo sugebėjimai kiekviename kitame 
žmoguje visų pirma matyti žmogų. Buvęs 
“Grandies” korp. pirmininkas inž. Pilypas 
Narutis, papildydamas kitų narių atsimini
mus, rašo (p. 101): “Plati profesoriaus Ko
lupailos asmenybė žavėjo visus... Į jį gali
ma buvo kreiptis su visokiais prašymais ir, 
tur būt, nė vieno jis nėra atmetęs... jis 
visada labai praturtindavo pobūvius turi
ningu aktualiu žodžiu ir taikliomis pasta
bomis. Tai vienas ir profesorių, kuriam 
niekad studentai negalėjo prikaišioti, kad 
būtų per ilgai kalbėjęs. Kolupaila mokėjo 
duoti kritiškų pastabų studentams, bet 
tokiu būdu, kad dar neprityrusio “nesuka
podavo” ir neįnešdavo pesimizmo nuotai
kos... jis padėjo išlaikyti tą nuotaiką sau
siesiems mokslams ir idealizmą, be kurio 
aukštesnės studijos yra .neįmanomos... 
apiberdavome jį klausimais, o kartu ir pro
fesiškai bręsdavome ir tautiškai įsisąmo
nindavome, kad lietuviai turi siekti būti 
savarankiški ir nepriklausomi nuo sveti
mųjų”. Prof. dr. Damušis (p. 100) rašo: 
”...Iš Kolupailos studentai juto šiltumą ir 
palankumą kiekvienai pozityviai veiklai...” 
Pokalbiuose jis buvo nepaprastai toleran
tingas.

Visi tie prof. St.K. būdo bruožai, veiklos 
metodai, santykiai su žmonėmis, išryškėję 
nepriklausomos Lietuvos laikotarpyje, ne
žiūrint į karo audras, Lietuvos okupaciją, 
tremtį, - ir dirbant JAV svetimoje aplin
koje, nė kiek nesusilpnėjo. Atsidūręs 
South Bend jis "... rašė daugeliui prašan
čiųjų rekomendacijas, darbo beieškant...” 
(p. 262). Jis nuolat kėlė kitų žmonių darbą, 
laimėjimus.

Asmeniškas prof. St.K. gyvenimas pa
liestas tik prabėgomis. Taip 68 p. randame, 
kad prof. St.K. “išlaikė gilią pagarbą ir 
artimus santykius su savo tėvais visą jų
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Prof. Kolupailos parodėlę apžiūrint: 
prof. St. Dirmantas, mišk. V. Žemaitis ir 
fil. v.s. J. Damauskas. Foto J. Kuprio

gyvenimą”. 6^ p. randame “Turto Kolupai
lai nesukrovė. Nemažai keliaudavo, pirk
davo knygas ir žurnalus vietoje ir iš užsie
nių, priimdavo svečius, bet sąskaitas su
vesdavo, nes šiaip jau buvo gyventa kuk
liai”. Kiek daugiau tokių smulkmenų ran
dame citatose iš jo laiškų saviesiems. 
Greta to konstatuojamas jo nepaprastas 
darbštumas. Savo raštus patsai perrašy
davo mašinėle. Pats atlikdavo ir savo raši
nių korektūras. Sumoje - prof. St.K. atlik
tųjų darbų būtų pakakę ne vieno, o dviejų, 
trijų žmonių gyvenimui įprasminti.

354 p. kun. dr. J. Prunskis rašo: 
“...Sklaidau jo pareiškimą, duotą knygai 

“Mano pasaulėžiūra”. Čia lyg jo testamen
tas: “Tik tas žmogus laimingąs, kuris turi 
aiškų gyvenimo tikslą... Mano tikslas aiš
kus kaip kristalas - tirti žavingą Dievo 
kūrinį - gamtą ir stengtis ją prasmingai 
palenkti žmogaus naudai, pirmiausia savo 
krašto žmonių naudai... Vienintelis tų 
darbų tikslas - Lietuvos ateitis. Tegul da
bartiniai Lietuvos engėjai draudžia minėti 
mūsų darbus, lyg mes niekada nebuvome 
veikę; jiems tinka rusų poeto žodžiai: “Pa
tekės aušra, sukils tauta ir ant despotijos 
griuvėsių parašys mūsų vardus”... Artė
damas prie savo laimingo ir turiningo gyve
nimo saulėlydžio, jaučiu, kad mano užsi
brėžtas darbas tik pradėtas. Jį tęsti ateina
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jaunoji karta. Tad raginu mūsų mielą jau
nimą pasišvęsti ^kilniems idealams ir eiti 
Lietuvos keliu”. Prof. St.K. tai nebuvo 
tušti žodžiai. Jis tomis mintimis vadovavo
si ir Lietuvoje, ir tremtyje Vokietijoje ir 
JAV, bet kurioje savo veiklos srityje pasi- 
reikšdamas.

Pabaigai, grįžtant prie prof. St.K. spe
cialybinių darbų, 364 p. randame: 
“...Originaliausia Kolupailos hidrometrijos 
studija yra metodas skaičiuoti žiemos 
debitus, t.V., apskaičiuoti tekančio vandens 
kiekį, kai upė yra visai ar iš dalies padeng
ta ledu... Kai kuriuose užsienio spaudi
niuose šitas metodas vadinta lietuviškuoju 
metodu žiemos debitams apskaičiuoti...” 0 
376 p. randame: “...Bibliography of Hydro
metry”, 1961, xxiii, 975, yra Kolupailos 
svarbiausias veikalas tarptautinėje tech
ninėje literatūroje. Tai pirmas tokios 
apimties veikalas hidrometrijos srityje ir 
yra naudojamas viso pasaulio inžinierių 
dirbančių mokslo ir praktinėje hidrometri- 
joje bei jai giminiškose inžinerijos šako
se...” 380 p. dar randame: “...Vienu iš di
džiausių Kolupailos bibliografijos įvertini
mų reikia laikyti dvi rezoliucijas, priimtas 
“The International Current Meter Group 
of the International Standard Organiza
tion” suvažiavime Paryžiuje, Prancūzijoje, 
1962 m. birželio 2 d. ... Tarptautinių stan
dartų nustatymas yra ilgas darbas, nes 
reikia patenkinti viso pasaulio kraštų rei
kalavimus. Pripažinimas, kad Kolupailos 
veikalas gali būti tarptautinis standartinis 
veikalas, yra didelis Kolupailos laimėjimas. 
Šiomis rezoliucijomis Tarptautinė Stan
dartų organizacija pripažino Kolupailą 
tarptautinio masto autoritetu hidrometri- 

’nės bibliografijos srityje”.
Trumpai suglaudus, įvairių šaltinių duo

menys, tarytum smulkūs mozaikos akme
nėliai, šiame veikale susiklosto į gana 
ryškų prof. St.K. vaizdą kaip didelio moks
lininko ir žmogaus, iki pat savo gyvenimo 
pabaigos 'nuosekliai ir sėkmingai siekusio 
Lietuvos ir lietuvių vardą įpilietinti Pa
saulio mokslinio lobyno pirmaujančiose 
eilėse. 1967 m. t.y. trečiais metais po prof. 

St.K. mirties, jo suprojektuotas vandens 
srovei matuoti malūnėlis buvo įjungtas į 
Smithsonian Instituto, Washington, D.C. 
svarbiųjų hidrografinių instrumentų rin
kinį (p. 450).

Knygos pabaigoje yra 11 puslapių vardų 
rodyklė apimanti 616 pavardžių asmenų, 
kurių tarpe daugumą sudaro lietuviai pasi
reiškę nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos 
lietuvių moksliniame, kultūriniame, visuo
meniniame ir politiniame gyvenime. Toji 
rodyklė liudija, kad veikalas tikrai yra 
savitas, gana ilgo lietuviškos visuomenės 
gyvenimo, skerspiūvis.

Jurgis Gimbutas ir Juozas V. Danys, 
STEPONAS KOLUPAILA. Akademinės 
Skautijos Leidykla, 8913 S. Leavitt Street, 
Chicago, Ill. 60620, 1974. Kietais viršeliais, 
464 psl., 9x6 colių. Tiražas 1000 egz. Par
davimo kaina nepažymėta, bet platinama 
po $12.-

J. Damauskas

AD MELIOREM! Nr. 74-2. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Vadijos biuletenis pilna7 
teisiams nariams. Redaguoja fil. I. Kairytė, 
3019 West 62 Street, Chicago, Ill. 60629. 15 
psl. 8V2 x 11 colių.

Turinyje yra ASS Vadijos Pirmininko 
kvietimas dalyvauti Jubiliejinių metų su- 
važiavime-stovykloje ir stovyklos progra
ma, Sąjūdžio finansų k-to pranešimas, 
“Mūsų Vyčio” programinis ir administraci
nis pareiškimas, labai tikslus ASS Dvasios 
Vadovo kun. J. Kubiliaus žodis, ASD, 
Korp! “VYTIS”,. FSS, Vydūno fondo ir 
Akademinės Skautijos Leidyklos praneši
mai ir narių gyvenimo kronika.

Nežiūrint gan plataus turinio, šis AD 
MELIOREM pasižymi gausybe sintaksės 
ir rašybos klaidų, kurių reikėtų išvengti.

VIA MELIORA, Nr. 1 ir Nr. 2. Ženkime 
geresniu keliu. Akademinio Skautų Sąjū
džio Jubiliejinės studijų savaitės-stovyklos 
1974.VIII.26 - IX.2 Dainavoje laikraštėlis.
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Redaktorius Ramunė Kviklytė. Abu nu- 
tfteriai 8V2 x 11 colių, hektografuoti, 25 psl. 
apimtyje.

Leidinys yra įprastinės skautų akademi
kų stovyklų poreiškis, kuriame atsispindi 
.sveikinimai, stovyklos patvarkymai, daly
vių kūryba ir tik dalyviams suprantamas 
humoras. Daug panašių leidinių mačiu
siam, šis leidinėlis nesudaro labai stipraus 
įspūdžio.

SKILTIS, Nr. 18, 1974 bal.-liepos mėn., 
.24 psl., Nr. 19, 1974 liepos mėn., 11 psl. 
Lituanicos tunto skautų redaguojamas ir 
leidžiamas laikraštėlis. 8.5 x 11 colių, 
ofseto ir rotatoriaus spauda.

Tai gausiai fotografijomis ir piešiniais 
iliustruotas pačių berniukų tvarkomas ir, 
atrodo, vyresnių necenzūruojamas leidi
nys, kurį drąsiai galima vadinti antros 
Lituanicos kartos darbu. Berniukų rašiniai 
rodo dažnai vyresnių nepastebimas skau
tiško gyvenimo ir skautų galvosenos tie
sas. Gramatiškos ir sintaksės klaidos rodo, 
kaip sunku Čikagoje augusiam lietuviškai 
išsireikšti.

Lituanicos tunto skautams ir vadovybei 
linkėtina šias pastangas tęsti, o “Skilties” 
administracijai pasirūpinti, kad ją gautų ir 
kitų mūsų Sąjungos vienetų vadovai ir 
spaudos redaktoriai.

M. Saulaitytė. ŠEŠTOJI DIENA. Tai 
ketvirtas autorės eilėraščių rinkinys (1967- 
Kai mes nutylam, 1971 - Viena saulė dan
guje, 1972 - And you). Šiame surinkti 51 
trumpi eilėraščiai, kurie skirti autorės še* 
šių dienų viešnagės pasėkoje Vilniui.

Leidėjas ir platintojai nenurodyti. Nidos 
(Londonas, Anglija) spauda. Minkštais 
viršeliais, 7.3 x 4.9 colių, 80 psl. Kaina $3.- 
1974. Aplanką apipavidalino dail. A. Ste
ponavičius (Montevideo, Uragvajus).

PASAULIO LIETUVIS Nr. 6/71, 1974 
birželis. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos biuletenis. Redaguoja Stasys 
Barzdukas, administruoja Stasys Džiugas, 
7240 So. Mozart Street, Chicago, Ill. 60629. 
24 psl. 10.4 x 8 colių.

Turinyje B. Nainio, St. B., b.n., J. Gailos, 
St. Rudžio, Eglės Juodvalkytės, J. D. raši
niai tautinėmis ir Lietuvių bendruomenės 
temomis, JAV LB Garbės teismo nutari
mas, valdybų pranešimai, R. Lapo reda
guotas Jaunimo lapas, kronika ir skaity
tojų laiškai. Išskirtino dėmesio yra vertos 
E. Juodvalkytės mintys apie mūsų jaunuo
menės pajėgumą savistoviai galvoti ir J.D. 
mėginimas įvertinti tris Nepriklausomos 
Lietuvos Prezidentus.

MŪSŲ ŽINIOS Nr. 12-13 (54-55); 14 (56). 
Lietuvių Jėzuitų ir Jaunimo centro Čika
goje biuletenis. Atsakingas redaktorius 
Algimantas Kezys, S.J., 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636. 8.8 x 11.2 
colių. Prenumeratos kaina nepažymėta.

Turinyje gausu įvykių pranešimų, trum
pų rašinių ir straipsnių aktualijomis, eilė
raščiai, įvykių paminėjimų. Biuletenis yra 
skoningai apipavidalintas ir iliustruotas 
įvykių ir veikėjų vaizdais. Paskutiniai du 
puslapiai yra užpildyti Čikagos verslininkų 
skelbimais.

ŠARŪNO RAGAS, skautų vyčių “Šarū
no” būrelio neperiodinis laikraštis, Nr. 1, 
1974 rugsėjo/spalio mėn. Rašoma mašinė
le, rotatoriaus spauda, 8.5 x 11 colių, 10 psl.

Leidėjų žodžiais, laikraštėlio tikslas yra 
“panagrinėti, padiskutuoti Sąjungą lie
čiančius klausimus, problemas”. Turinyje 
pristatomi leidinio tikslai, egzilų (-išeivių-?) 
skautų organizacijos pasiūlymas ir verti
mas iš Čikagos Sun-Times dienraščio.
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MUSU MIRUSIEJI
Fil. v.s. s.v, JUOZAS BULOTA, 1974 

gegužės 18 Montrealyje, Kanadoje. Juozo 
ir Elžbietos (Miškeliūnaitės) sūnus, gimęs 
1909 liepos 5 Gulelių k., Utenos aps. Skau- 
tauti pradėjo vilkiuku 1922 metais Utenoje 
ir ten dar 1925 metais pasiekė vyresnio 
skiltininko laipsnį. Skauto vyčio įžodį davė 
Kaune 1928. 1929 metais buvo pakeltas į 
paskautininkus, 1933.IV.23 į skautininkus, 
o 1956 Montrealyje į vyresnio skautininko 
laipsnį.

1930 baigė aukštesniąją technikos mo
kyklą Kaune, o 1932 - pirmą ginklavimo 
karininkų laidą. Žinias tobulino VDU tech
nikos fakultete, 1937-39 metais taikomos 
artilerijos mokykloje Fontainebleau, 
Prancūzijoje ir 1937-39 metais - aukštojoje 
ginklų gamybos mokykloje Paryžiuje. Stu
dijuodamas VDU Juozas Bulota dar dėstė 
karo mokykloje ir jėzuitų gimnazijoje.

Brolis Bulota paliko Lietuvą, kaip mes 
visi, 1944 metais. Didelis inžinieriaus pa
tyrimas ir geras prancūzų kalbos pažini
mas jam ir šeimai sudarė sąlygas jau 1946 
metais gauti darbą L’Air Liquide bendro
vėje iš pradžių Paryžiuje, o vėliau Mon
trealyje, kurioje jis dirbo tyrimų laborato
rijoje.

Juozo Bulotos pažintis su Korp! “VY
TIS” prasidėjo VDU 1933/34 studijuojant 
mechanikos inžineriją. Tų mokslo metų 
bėgyje jis davė vytiečio pasižadėjimą ir 
gavo spalvas iš a.a. Juozo Milvydo rankų. 
Mūsų paskutinis susitikimas buvo LSS 

1973 Jubiliejinėje stovykloje. Tuomet pri
siminėm susipažinę V-je Tautinėje stovyk
loje, kaip po ilgesnio pokalbio iškilmingo 
akademikų pastovyklės laužo metu buvo 
proga jam užrišti Lietuvoje dingusios vy
tiečio juostelės pakaitalą.

Brolio Juozo žmonai, keturiems sūnums, 
dukrai, jo broliui fil. Juliui Bulotai ir arti
miesiems Sąjūdis reiškia užuojautą.

Vytietis BRONIUS ŽVIRZDYS, 1974 
birželio 12 Tumbwater, Wa., JAV. Gimė 
1914 balandžio 1 Beržoro k., Kretingos aps. 
Mokėsi Palangos progimnazijoje, Telšių 
gimnazijoje. Vokiečių okupacijos metais 
buvo įsijungęs į ginkluotą lietuvių pogrin
dį. 1944 metais su tėvais ir broliu Vytautu 
apleido Lietuvą. Gimnaziją baigė Eich- 
staett’e 1947. Studijas pradėjo Eichstaett’o 
kolegijoje, kurioje būdamas gavo Korp! 
“VYTIS'” spalvas.

JAV nuo 1949 metų gyveno Kenosha, 
Wise., Chicago, Ill. Korėjos'karo vetera
nas, sunkiai sužeistas ir nors apie 2 metus 
gydytas veteranų ligoninėse, buvo nusto
jęs 90 nuošimčių darbingumo. Čikagoje 
baigė rentgenologijos kursus ir kurį laiką 
šiuo amatu vertėsi iki išsikėlimo į Vašing
tono valstiją.

a.a. Broniaus žvirzdžio liūdi žmona Zita 
(Rimkutė), sūnūs Edvardas, Viktoras, To
mas, dukt ė Vida ir brolis Vytautas Vardys. 
Šeimą ir artimuosius užjaučia Akademinis 
Skautų Sąjūdis.

MUS MINI
“Mūsų Vytis” yra siunčiamas redakci

joms prašant paminėti ir įvertinti. Kai kuri 
spauda ne tik pamini, bet ir ištisus rašinius 
perspausdina. Mūsų akyse tai yra didžiau
sias pagyrimas. Paskutinių mėnesių bėgy
je redakcija pastebėjo: NAUJIENOSE 
(Čikaga): paminėjimą, perspausdinimą 

“Gyveno žmogus, vardu Sokratas” (nuro
džius “Skautų Aidą” šaltiniu!), polemiškus 
straipsnius dėl D. Kviklytės įspūdžių Vil
niuje; NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVO
JE (Montrealis): paminėjimą, perspausdi
nimą V. Tumo eilėraščio “Aš gyvenu”.
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ĮVYKIAI ir pastabos
ASS 50 JUBILIEJAUS KOMITETAS 

paskelbė loteriją, kurios platinimas baigėsi 
spalio 26. Dovanų tarpe yra savaitė atos
togų dviems TABOR FARM (mecenatai 
p.p. Alma ir Valdas Adamkai), savaitė 
atostogų dviems GINTARO VASARVIE
TĖJE (mecenatai p.p. Viktorija ir Algirdas 
Karaičiai) ir šešios daiktinės dovanos. 
Aukas Komiteto vardu priima fil. A. 
Vengris, 9529 So. Hamilton Ave., Chicago, 
Ill. 60643.

PROF. STEPONO KOLUPAILOS MO
NOGRAFIJOS platinimu rūpinasi fil. A. 
Dundzila. Knyga pasirodė rinkoje rugsėjo 
pradžioje. Rugsėjo 6 fil. A. ir D. Dundzilų 
namuose įvyko spaudos atstovų susipaži
nimas su knyga, o rugsėjo 22 Jaunimo 
centre įvyko knygos pristatymas - akade
mija visuomenei.

Prof. Kolupailos medaliai.
Foto J. Tamulaičio

Dr. H. Lukoševičius

Knygos pristatymo gausiame apie 200 
skautų akademikų, velionies draugų, bu
vusių bendradarbių ir kitų svečių tarpe 
taip pat dalyvavo profesoriaus našlė JV 
Kolupailienė su trimis dukromis - Antani
na, Eugenija ir Evelina. Leidyklos įgalioti
niui fil. A. Dundzilai atidarius akademiją ir 
pasveikinus svečius, pagrindinę paskaitą 
skaitė fil. dr. H. Lukaševičius, atvykęs iš 
New Haven, Conn. Daktaras patraukliu 
pasakojimu pabrėžė velionio nepaprastą 
mokslinį darbštumą, kuris iškėlė profeso
rių į tarptautinę plotmę, jo nuopelnus lie
tuvių visuomenei ir Lietuvos gamtos, ypač 
vandenų populiarizaciją jaunimo tarpe. 
Minėjimo metu buvo pasveikinti ir darbš
tieji akademikų skautų darbuotojai: dr. J. 
Gimbutas ir inž. Jz. V. Danys, paruošę
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knygą, fil. B. Kviklys ir fil. J. Damauskas, 
atlikę didelį technišką darbą ir kiti talki
ninkai.

Po paskaitos fil. Ev. ir Br. Masiokai dro
bėje parodė šimtinę spalvotų nepriklauso
mos Lietuvos gamtos skaidrių, kurios yra 
dalis profesoriaus palikimo. Knygos pri
statymo proga salėje buvo paruošta mažu
tė prof. S. Kolupailos mokslinių veikalų, 
laiškų, diplomų, nuotraukų parodėlė, kuria 
svečiai tolimesnėje kavutės vakaronėje 
gyvai domėjosi.

ASS 50 METŲ AKADEMIJA įvyko Či
kagoje spalio 19. Pagrindiniu prelegentu 
buvo fil. dr. Jurgis Gimbutas iš Bostono.

Programą išpildė Lietuvių operos solistė 
D. Stankaitytė akompanuojant fil. A. Va- 
saičiui. Šią akademiją ruošė A.S.S. Vadija.

ASS CIKjXGOS skyriaus metinė šventė 
’įvyko spalio 26 Čikagoje.

ASS SUKAKTIES MINĖJIMAS SID
NĖJUJE, Australijoje įvyko spalio 6. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo fil. L Jonaitis, 
nušvietęs skautų akademikų 50 metų kelią 
ir dirbamą darbą. Fil. G. Gustaitė (iš Los 
Angeles) vaizdžiai apibūdino dabarties 
vienetų santvarką. Fil. B. Barkus (“Auš
ros” t-to t-kas), M. Molienė, J. Voliūnienė 
pagyvino įvykį prisiminimais apie savo 
studentų skautų gyvenimą.

Fil. G.N. B. Kviklys, fu, rp. Remeikis ir ASS Jubiliejinėje stovykloje 1974.VIII.31.
ASS Vadijos pirmininkas fu E Korzonas

Foto J. Urbono
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Programa buvo paįvairinta ištraukomis 
iš ASS 1974 stovyklos laikraštėlio “Via 
meliora”, sutartinai atlikta Korp! “VYTIS” 
ir filisterių dainomis. Vyresnės skautės 
Maksvytytės smuiku ir pianinu išpildė 
muzikos kūrinius.

Australijos laikraštis “Mūsų Pastogė” 
šią sukaktį paminėjo išspausdindamas pil
no puslapio fil. I. Jonaičio straipsnį su 
iliustracijomis iš “Mūsų Vyčio”.

ADELAIDĖS skyrius Australijoje mi
nės 50-tą Sąjūdžio jubiliejų lapkričio 10. 
Šalia vietos narių ir svečių šioje šventėje 
dalyvaus čikagiečiai: ASS Pirmininkas fil. 
E. Korzonas, ASD CV Pirmininkė fil. V. 
Sabaliūnaitė, Korp! “VYTIS” CV Pirmi
ninkas fil. Ve. Garbonkus, FSS CV Pirmi
ninkas Garbės Narys fil. J. Dainauskas. 
Pagrindinę kalbą skaitys fil. V. Statkus. 
Čikagos skautų akademikų dalyvavimas 
šioje šventėje bus įvykdytas magnetofono 
ir skaidrių pagalba, kurią yra lengviau 
pasiųsti, nei žmones.

ASS LOS ANGELES, Ca. skyrius švęs 
50-tos sukakties metinę šventę lapkričio 
pradžioje. Prelegentu bus Korp! “VYTIS” 
Garbės Narys fil. Br. Kviklys. Skyrių šia 
proga žada aplankyti ir Korp! “VYTIS” ir 
ASD Centro Valdybų pirmininkai, fil. Ve. 
Garbonkus ir fil. V. Sabaliūnaitė.

DAINAVOS VIETININKIJA, Roches
ter, N.Y. savo 25 metų gyvavimo sukaktį 
atžymėjo spalio 5 įvykusiame pobūvyje. 
Programą išpildė Toronto ansamblis 
“GINTARAS”.

LITUANICOS TUNTAS, Chicago, Ill. 
šiemet švenčia 25 metų tunto ir 26 metų 
veiklos sukaktį. “Lituanica 25” buvo pra
dėta vasaros stovykloje, Rakė. Iškilmingas 
pokylis šiai sukakčiai paminėti įvyks lap
kričio 9 Jaunimo Centre; o tunto sueiga 
lapkričio 17.

SKAUČIŲ SESERIJOS vadovį sąskry
dis įvyko Hamilton’e, Kanadoje lapkričio 
2-3 d.d.

UNITY 74 stovykla įvyko birželio 29 - 
liepos 7 d.d. vengrų stovyklavietėje prie 
Lakewood, N.J. Joje dalyvavo atstovų 
skiltys iš estų, latvių, lenkų, lietuvių, 
ukrainiečių ir vengrų išeivių skautų sąjun
gų. Lietuviams vadovavo fil. K. ir G. Ma
tomai. Dalyvių įspūdžiai iš šios stovyklos 
buvo labai geri.

LSS TARYBOS pirmas Naujajame Pa
saulyje akivaizdinis posėdis įvyko Toronte, 
Kanadoje spalio 25-27 d.d. Skatindama to
liau gyvenančių pagrindinių skautų vadovų 
dalyvavimą šiame posėdyje LSS Tarybos 
Pirmija pasiūlė apmokėti po pusę kelionės 
išlaidų.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
8-ta metinė konferencija įvyko Chicago, Ill. 
rugsėjo 28-29 d.d. Iš įžymesnių joje daly
vavo artistė Rūta Lee-Kilmonis ir iš Lietu
vos per Italiją pabėgęs muzikas A. Jurgu
tis. Pagrindinę kalbą skaitė JAV Nebras- 
kos sen. R. Hruska.

LIETUVOS LAISVINIMO KONFE
RENCIJA įvyko New York’e spalio 26-27 
d.d. Joje laukiamas VLIK’o, Pasaulio, JAV 
ir Kanados Lietuvių bendruomenių, Diplo
matinės tarnybos, Lietuvos laisvės komi
teto ir Amerikos lietuvių tarybos atstovų 
dalyvavimas.

Ruošiantis konferencijai PLB V-bos pir
mininkas kreipėsi į apie 100 asmenų pra
šydamas atsakymų į du daugialypius klau
simus: atsižvelgiant į ribotas išeivijos jė
gas, kokia kryptimi suktinas politinis dar
bas ir kokie specifiniai darbai ir projektai 
yra prasmingi ir atliktini neatidėliotinai? 
Šiais klausimais nebūtų vėlu išgirsti ir iš 
“Mūsų Vyčio” skaitytojų.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS, įkurtas ir 
pagarsėjęs Vilniuje 1940 metais, ruošiasi 
paminėti 35-tą sukaktį Klyvlende 1975 
balandyje. Jo steigėjas ir dabartinis vado
vas yra muz. A. Mikulskis.
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KUN. HERMANAS ŠULCAS, SDR, iš 
Sao Paulo, Brazilijos 1974 sausio mėn. Sa
leziečiu jaunimo “Lapės” stovyklos metu 
ištepė mišru lietuviu skautu vienetą iš 
vieno berniuko ir keturių mergaičių. Po 
šešių mėnesių jame jau buvo 15 narių, 
kurie birželio 29 davė skautų įžodžius. Vie
netui vadovauja ponia Eugenija Bacevičie
nė ir stud. Antanas Aleknavičius.

Kun. II. Šulcas yra pats skautas ir Vasa
rio 16 gimnazijos auklėtinis, paskyręs šią 
vasarą “darbo” kelionei lankant Šiaurės 
Amerikos ir Europos lietuvius. Kelionės 
tikslas vra surinkti 20 stipendijų po penkis 
šimtus JAV Dolerių Brazilijos studentams. 
Lėšas skirstys Brazilijos Lietuvių Ben
druomenė reikalaudama, kad stipendijatas 
įsijungtų į vietos lietuvišką gyvenimą.

Paklaustas, ko labiausiai trūksta Brazi
lijos lietuviams, kun. Šulcas atsakė: skau
tams - uniformų, ženklu, literatūros; apaš
talaujantiems kunigams - lėšų, dovanėlių 
“atrandamiems” lietuviams (įvairių ženk
lelių, lipinukų, suvenyrų, tautodailės dir
binių, knygų). Antrą kartą būdamas JAV 
(jis dalyvavo I PLJK), jis patvirtino savo 

anksčiau pareikštą įspūdį: krenta dėmesin 
Amerikos jaunimo domėjimasis lietuviš
kumu, jo gyvumas. Apie discipliną ir sto
vyklinę tvarką kun. Šulcas paprašė pa
klausti kitą kartą.

PIRMOJI KANADOS LIETUVIŲ DAI
NŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ yra planuojama 
Hamilton’e 1975 spalio 12.

LITUANISTIKOS INSTITUTO penk
tasis suvažiavimas įvyks Klyvlende 1975 
gegužės 16-18 d.d. Institutui priklauso 103 
nariai. Dabartinis LI pirmininkas yra fil. 
dr. J. Gimbutas.

VLIKAS paskelbė Mordavijos ir Permės 
priverčiamųjų darbų stovyklose kalinamų 
liet uvių sąrašą. Iš 115 paskelbtų pavardžių 
nurodomi du, kurie buvo nuteisti 1947 ir 
keturi 1974 metais. Iš šio nepilno sąrašo 
matyt, kad lietuvių suėmimai vyksta ir ne
žmoniškos 10, 15 ir 25 metų bausmės yra 
sistemaiiškai skiriamos beveik kiekvienais 
metais.

LAIŠKAI
ATSILIEPIMAI APIE 

NOTED SCHOLARS OF THE 
LITHUANIAN LANGUAGE

Kai prof. Schmalstieg’as šią knygą iš
siuntinėjo kai kuriems savo kolegoms, jis 
gavo keliolika knygą labai gerai įvertinan
čių laiškų. Vienas Teksas universiteto pro
fesorius vartos kai kurias knygelės vietas 
savo dėstomame kurse. Kiti pageidavo, 
kad kas nors paruoštų tokio pobūdžio vei
kalą ir kitų indoeuropiečių kalbų (grupių 
apžvalgai). Įdomiausia, kad japonų profe
sorius Ikuo Murata yra pasiryžęs šią knygą 
išversti ir į japonų kalbą. Nežinau, ar jis 
vers tiesiog iš lietuviško originalo (jis yra 
pramokęs lietuviškai ir jau kai ką išvertė ir 
išleido Japonijoje), ar iš angliškosios ver

sijos. Manau, kad jis pasinaudos abiejomis. 
Gerai ir gražiai apie knygą atsiliepė ir kai 
kurie garsieji Vokietijos kalbininkai. Vie
nas jų nusiuntė šios knygos egzempliorių ir 
a.a. prof. E. Fraenkelio našlei.

Kiek žinau, ir Lietuvoje šios knygos 
vertimu yra labai džiaugiamasi, nes TAI 
YRA PATI PIRMOJI LIETUVIO KALBI
NINKO KNYGA, IŠVERSTA Į ANGLŲ 
KALBĄ.

Aš taip pat įtraukiau vieną šios knygos 
skyrelį į savo kursą, - indoeuropiečių kal
botyros įvadą, Ročesterio universitete. 
Taigi, prof. Schmalstieg’as ir Akademinės 
Skautijos Leidykla atliko labai gerą ir nau
dingą darbą.

prof. dr. Antanas Klimas'
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