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DEDIKUOJAME STEPONUI KOLUPAILAI
Šio numerio didžiąją dalį dedikavome Korp! Vytis Garbės Nariui,
Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui ir pasaulinio masto mokslininkui Steponui Kolupailai. Jo paminėjimas telieka patvirtinimu to dvasinio ryžto,
kuriuo kruopščiai, sistematingai per dešimtmečius su mumis ugdė velionis
Profesorius.
Griežtai moksliškai žvelgiant - o toks žvilgsnis nebuvo svetimas prof.
Kolupailai - šis numeris yra iš tikrųjų lyg spaudos instrumentas (kaip kad
būna muzikos instrumentai - smuikai, dūdos, būnbnai - didžiųjų kūrėjų
melodijoms sukurti) kuriuo, kaipo priemone, turime galimybę pažvelgti į
išskirtinos xx amžiaus lietuvio asmenybės nueitą kebą. Čia su
pasididžiavimu .ir šviesiu pavyzdžiu akcentuoju žodį LIETUVIO, nes gerai
žinome, kad Kolupaila savo srities pasiekimais priklauso tarptautinei
mokslo įžimybių grupei.
Šio šimtmečio pradžioje Maironis rašė norįs prikelti nors vieną senelį iš
kapų milžinų ir išgirsti jų nors vieną žodelį. Maironis savo troškimo
neįvykdė dėl visiems suprantamų priežasčių. Mūsų padėtis S. Kolupailos
atveju yra daug geresnė. Profesoriaus išradingumas, judrumas, talentas
mokslinant jaunimą, jo mokslinės erudicijos palikimas - visa tai yra gana
lengvai prieinama: tereikia prisiminti jo fotografuotus Lietuvos vaizdus, jo
dinamiškas keliones Lietuvos vandenimis, apie jį dokumentuotą medžiagą
1974 m. ASS išleistoje monografijoje, jo dar gyvą visuomeniškumą,
organizuojant JAV lietuvių Bendruomenę, dalyvavimą akademikų
stovyklose, įnašą Lietuvių Enciklopedijoje, jo kapitalinį 975 psl. veikalą
“Hidrologijos Bibliografija“.
Šie duomenys ne tik leidžia, bet ir skatina bent akimirkomis atsisukti į
lietuvių visuomenės, mokslo, mokyklų XX amžiaus didžiūną, į tą išskirtiną,
įvairiaspalvį Profesorių Steponą Kolupailą.
Antanas Dundzila
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SUKAKČIŲ SRAUTE
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PALIKIME KULTURINJ PĖDSAKĄ

Iraleidę gan judrų Vilniaus Universiteto sukaktuvinį tarpsnį (kurį akcentavome
skyriuose vestais minėjimais, talkindami kitiems vienetams ruošti akademijas,
pateikę puikią kilnojamąją V. U. parodą, aptardami šią mokyklą studijų dienose,
išleisdami sukaktuvinį medalį ir t.t.), ir šiais metais neturėtume tempo sumažinti,
nes 80-tieji taip pat gausūs sukakčių datomis, kurias, šalia kitos savo veiklos,
privalėtume paminėti ir padaryti tam tikrų išvadų ateičiai.
Ar ne mūsų aušrininkas Jonas Basanavičius yra pasakęs, jog „Homines
historiorum ignare semper sunt pueri”, — žmonės, nežiną istorijos, dažnai yra
vaikai. Gal ir tiesa, jog, nevisada pasimokę iš istorijos, šiandien likome išbarstytais
akmenėliais ant didžiojo nelemties kelio.
♦

♦

♦

Praėjusį vasarį suėjo 200 metų nuo kunigo Kristijono Donelaičio mirties.
Sukaktis prasminga ypač tuo, kad šis Prūsų Lietuvos (deja, dabar tapusios
Kaliningradu, o kunigo parapijos miestelis Tolminkiemis pavadintas Cistyje Prudy)
poetas rikiuojasi į mūsų klasikų eiles, nes ar ne su jo epochine aprašomąja METŲ
poema mes jau priartėjome prie vakafietiško-europinio lygio.
Ateinantį spalį prisiminsime ir kitą svarbią datą — 550 metų nuo Vytauto
Didžiojo mirties. Tolima praeities, ypač kai pagalvoji, jog Kolumbas atplaukė į
Ameriką tik 62-siais metais po mūsų kunigaikščio mirties.
Tai juk pats iškiliausias visų Lietuvos valdovų, tik jį vieną tituluojame
Didžiuoju. Nors per Jogailą ir buvome surišti su Lenkija, tačiau Vytautas, paėmęs
Lietuvą valdyti (kaip Jogailos vietininkas), greit tapo tikruoju Lietuvos valdovu.
Aplamai, galime pelnytai didžiuotis Vytautu Didžiuoju — žymiausiu to laiko
Europos politiku ir didžiausiu savo epochos valdovu.
Šiemet taip pat minime 60 metų sukaktį, kai susirinko Steigiamasis Seimas
(1920.V.15), kuris, po laikinųjų vyriausybių tarpuvaldžio išrinktas, ėmėsi galutinai
padėti nepr. Lietuvos pamatus: priimti konstituciją, nustatyti santykius su
kaimynais, rūpintis krašto saugumu ir t.t.
Verta šia proga prisiminti ano seimo ruošėjų politinę iniciatyvą, jų parengtu
įstatymu Lietuvos teritoriją paskirstant į 10 rinkiminių apygardų, jų tarpe Vilniaus,
Baltsogės, Gardino ir Prūsų Lietuvos. Nors dėl politinių sąlygų rinkimai į Steig.
Seimą pastarosiose apygardose ir neįvyko, ruošėjai padarė įžvalgų mostąs
įtraukdami anas lietuviškas etnografines žemes.
Įdomius ano laikotarpio svarstymus netrukus skaitysime mūsų valstybininko
Ernesto Galvanausko atsiminimuose, kuriuos ruošiasi išleisti Akad. Skautijos
Leidykla.
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Tęsiant šiemetinį sukakčių ciklų, septynios dešimtys sukanka mūsų akademiškajai ateitininkijai. Įdomu pažymėti, jog šis sambūris (kaip ir pirmosios liet, skautų
užuomazgos) susiorganizavo už Lietuvos ribų: 1910 m. Louvaine, Belgijoje, buvo
sudaryta pirmoji Liet. Katalikų studentų Sąjungos valdyba.
Sveikiname mieluosius bendraminčius, kartu didžiuojamės Ateitininkijos gausiu
įnašu į lietuvių kultūrinį-literatūrinį-visuomeninį gyvenimą.
Artimesnių datų eilėje minėsime ir liūdną 40-metį: 1940 m. birželio 15 d. Sovietų
Sąjunga įvedė savo kariuomenę į Lietuvą ir ją okupavo; liepos 20-tą uždaryta Liet.
Skautų Sąjunga.
♦

*

♦

Paminėtinos ir dvi skautiškos datos: 60 metų sukanka nuo skautinės lietuviškos
literatūros pradžios. 1920 m. pasirodė pirmosios lietuvių kalba skautamokslio
knygelės: Pirmieji skauto žingsneliai ir Piliečių auklėjimo mokykla — skautybė. Jų
autorius — lietuviškosios skautybės pirmūnas, įkūrėjas Petras Jurgėla.
Pusė šimtmečio sukanka, kai Kauno VDU-tete buvo patvirtinti Stud. Skaučių
Draugovės įstatai; kolegės oficialiai atsiskyrė nuo Studentų Skautų Draugovės ir
pradėjo savarankišką veiklą.
A
♦

♦

*

Sukakčių rikiuotė gausi įvykiais, plačios laiko skalės, įvairuojanti svarbumu,
nuotaikomis, sentimentu. Neabejotina, jog lietuviškų kolonijų gausoje rasis ir
vietinių blykstelėjimų, kurių proga'taip pat ruošime įvairaus pobūdžio bei lygio
sukaktuves.
Kaip ten bebūtų, bandykime sukaktis vienu ar kitu būdu atsiminti, ypač dvi
iškiliąsias — Donelaičio ir Vytauto Didžiojo. Daug Sąjūdžio narių yra aktyviai
įsijungę į Seserijos-Brolijos vienetų vadovų gretas, — neužmirškime savo
jauniesiems broliams-sesėms iškelti didžiojo valdovo žygius sukaktuvine sueiga,
stovykla ar kitokiu specialiu projektu.
Jau girdime, jog Donelaičio epochą ruošiamasi paminėti poezijos dienomis,
akademijomis ir pan. Prisidėkime, pasisiūlykime talka, dalyvaukime.
Ir savo tarpe netrūksta literatūros žinovų, — panagrinėkime nuodugniau
Donelaičio erą, pasidalinkime patirtimi savo skyriuose arba su vietovių lietuviška
bendruomene.
Palikime kultūrinį pėdsaką!
j- t.
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PROFESORIŲ,
PRIEŠ
16 METŲ
IŠĖJUSĮ
v.s.fil. Bronius Kviklys

STEPONAS KOLUPAILA — PRINCIPINIS SKAUTAS
Ne visų žmonių gyvenimas baigiasi kartu su jų fizine mirtimi. Yra asmenybių*

kurios ir mirusios žmonių atmintyje gyvena. Prie jų priklauso ir a.a. Steponas
Kolupaila, palikęs šį pasaulį prieš 16 metų.
Šių eilučių autoriui teko drauge su šviesaus atminimo velioniu bendrauti,
stiprinant lietuvišką skautybę. Minėta proga noriu pateikti pluoštelį žinių bei
atsiminimų, liečiančių velionį kaip principinį skautą. Prof. Stepono bendralaikiams
gal bus malonu jį vėl prisiminti, o tie, kurie dėl jauno amžiaus ir kitų aplinkybių
nebeturėjo galimybės su velioniu bendrauti, galės bent bendrais bruožais pažinti šį
taurų žmogų, gerą lietuvį ir skautą, iš kurio daug ko ir dabar galima pasimokyti.

*

*

♦

Į Lietuvos Skautų Sąjungą prof. Steponas Kolupaila atėjo ne mažas vaikas, kaip
daugelis mūsų, bet jau 40 metų amžiaus vyras, universiteto profesorius, mokslų
daktaras, žinomas mokslininkas. Tai buvo 1933 metais, kai skautų organizacija,
išgyvenusi jau keliolika metų ir gerokai išsiplėtusi, vis dar stokojo intelektualinių
pajėgų. Tada joje buvo daug narių, bet mažai gerai paruoštų vadų. Tuo metu
skautų,-čių eilėse buvo šiek tiek vidutinio laipsnio karininkų, valdininkų, gydytojų,
inžinierių, palyginti nedaug pradžios mokyklos ir gimnazijos mokytojų. Plačiosios
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Minint prof. S. Kolupailos 70 metų amžiaus sukaktį, LSS Pirmija apdovanojo
sukaktuvininką Geležinio Vilko ordinu. Minėjimo metu žymenį uždeda v.sfil.
Kazys Palčiauskas.
V. Noreikos nuotr.
tautos masės vis dar visiškai nepasitikėjo vaikų organizacija, anot jų „pačių vaikų
vadovaujama”. Buvo gyvas reikalas įtraukti į vadovų bei patarėjų tarpų tam tikrų
skaičių kad ir ne iš skautų eilių išaugusių asmenybių. Tokiu būdu buvo į skautus
įtrauktas dar nesenas amžiumi, o dvasia žymiai jaunesnis Steponas Kolupaila.
Iš savo 71 metų gyvenimo amžiaus jis per ištisus 30 metų be atvangos dirbo
skautuose. Atėjo grynai idėjiniais sumetimais: padėti Lietuvos jaunimui, kad šis per
skautų organizacijų išaugtų judresnis, sumanesnis, praktiškesnis.
Šis .vyras, stodamas į skautus, jau buvo tiek plačiai žinomas ir garbingas, kad
mes, skautai, jo garbės nebegalėjome padidinti. Už tai jis galėjo pakelti skautų
organizacijos gerų vardų, garbę, įtikinti platesnes gyventojų mases skautų
organizacijos naudingumu, reikalingumu.
Kodėl profesorius iš daugelio krašte veikusių organizacijų pasirinko skautų eiles
ir jose aktyviai veikė daugelį metų, vaizdžiai nusako jis pats rašinėlyje „Kodėl aš esu
skautas” (Vis budžiu! Nr. 1, Kempteno skautų laikraštis, 1946 m.). Rašinėlį ištisai ir
perspausdiname:

„Skautų organizacijos tikslas — skatinti jaunimų auklėtis dorais žmonėmis,
garbingais piliečiais, kitų žmonių broliais. Moderni, ypač miestų kultūra,
degeneruoja žmogų, gadina jo sveikatų ir moralę. Kokia nauda visuomenei ir šeimai
iš kūno ir dvasios paliegėlių? Jautrus ir judrus skautas kovoja su visais neigiamais
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S. Kolupailos ir korp! Vytis rūpesčiu suorganizuotos kelionės Nerimi Kaunas —

Vilnius sustojimo vieta ties Kernave, 1940 metais.

S. Kolupailos nuotr.

Kai kurios išvykos baidarėmis buvo ruošiamos Skautų Aido vardu, tačiau joms
visada vadovaudavo tas pats prof. S. Kolupaila. Kelionės buvo vykdomos 1936,
1937 metais. 1938 metų keliones ėmė organizuoti korporacijos „Vytis” nariai, savo
garbės nario S. K. vadovaujami. 1936 m. liepos 4—6 dienomis 46 baidarės su 90
dalyvių iš Panerių atplaukė į Kauną. Tų pačių metų vasarą vytiečiai, drauge su S.
K. plaukė Šventąja ir Nerimi iš Anykščių į Kauną (14 baidarių ir 29 studentai). 1939
m. vytiečiai ir Studenčių skaučių draugovės skautės plaukė Nemunu iš Kauno į
Jurbarką; kelionėje dalyvavo 17 baidarių ir 34 dalyviai. Tais pačiais metais prof. S.
Kolupaila, lydimas vytiečio H. Jonaičio, nuvyko į Lenkiją ir tyrinėjo jos okupuotą
Naručio ežero sritį.
Pagaliau 1940 m. gegužės 11—14 dienomis, jau iš laisvojo Vilniaus vytiečių
vadovaujamoj išvykoj su prof. S. Kolupaila Nerimi į Kauną plaukė 190 kelionės
dalyvių.
Buvo ir daugiau čia nesuminėtų išvykų didesnėmis, mažesnėmis grupėmis ar
pavieniui. Daugelis lietuvių, užsikrėtę profesoriaus puoselėjama keliavimo ir savo
krašto, pažinimo dvasia, keliavo Žemaitijos, Aukštaitijos, Sūduvos upėmis, ežerais.
Grupė Lietuvos skautų nuplaukė į Latvijos skautų jubiliejinę stovyklą. Prof. S.
Kolupaila ta proga paruošė labai svarbų Lietuvoje pirmąjį specialų kelionių
vadovėlį „Mūsų vandens keliai”. Jo dvi laidas 1933 ir 1938 m. išleido Skautų Aidas.
Drauge su istoriku dr. K. Avižoniu ir kraštotyrininku prof. sktn. Ignu Končium
parašė. „20 kelionių po Kauno apskritį”; 1937 metais išleista Kaune. Kelionių bei
turizmo reikalais daug rašė lietuviškoje spaudoje, skaitė populiarias paskaitas.
6
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Prof. S. Kolupaila, galima sakyti, pirmasis parodė lietuviams jų pačių kraštų —
gražiųjų Lietuvų — ir savo fotografijos darbais. Jis buvo pirmasis fotografijos meno
mokytojas ir praktikas mūsų krašte. Keliaudamas po įvairias Lietuvos vietas,
pasiekdamas ir tolimiausius jos užkampius, aplankęs beveik visus mūsų krašto
ežerus, ežerėlius, upes ir upokšnius, jis pagamino 12,000 gražiausių foto negatyvų, iš
kurių 2000 spalvotų. S. Kolupaila buvo pirmasis spalvotosios fotografijos
pradininkas ir jos puoselėtojas Lietuvoje. Nelengva buvo tada spalvotų filmų gauti,
dar sunkiau juos išryškinti ir iš negatyvų padaryti spalvotas nuotraukas. Visa tai
profesorius su dideliu atkaklumu ir nemažomis išlaidomis atlikdavo.
S. Kolupaila buvo vienas iš Lietuvos foto mėgėjų draugijos kūrėjų, parodų
ruošėjų. Mūsų iliustruotiems žurnalams, laikraščiams, knygoms bei vadovėliams jis
pateikdavo daugybę gražiausių Lietuvos žemės ir ypač vidaus vandenų vaizdų.
Daug jo pagamintų negatyvų žuvo karo metu. Vykdamas į užsienį, su savimi
pasiėmė tik apie 2000 spalvotų nuotraukų negatyvų. Ši kolekcija buvo dažnai
rodoma Vokietijoje ir JAV-bėse.

AKADEMIKŲ SKAUTŲ TARPE
Su akademine skautija profesorius susirišo 1934 metais, kai buvo išrinktas
korporacijos VYTIS garbės nariu. Nuo to laiko jis nuoširdžiai globojo akademinę
skautijų, davinėjo naudingus patarimus kritiškesniais momentais, lankydavosi
sueigose, dalyvaudavo iškylose, rėmė moraliai ir materiališkai. Tik labai retais
atvejais atsiskirdavo su skautišku ženkleliu. Junjorų pakėlimo į senjorus metu jo
darbščios ir garbingos rankos uždėdavo jauniems vytiečiams .korporacijos spalvas.
1937 metais prof. S. Kolupaila buvo išrinktas į LSS Tarybų ir visų laikų labai
aktyviai dalyvavo jos darbuose; buvo atyvus Brolijos vadovybėje, nuoširdžiai
padėdavo Seserijos vadovėms, jos vienetams. Steigiant jūrų skautes, buvo aktyvus
patarėjas.
Okupacijų metais jis visada maloniai susitikdavo su savo broliais skautais,
skautėmis, akademikais skautais, tardavo reikšmingų paguodos žodį ir sutvirtinda
vo morališkai.
Po II pasaulinio karo atsidūręs Kemptene, profesorius vėl įsijungė į skautų
organizacijos veiklų. 1945 m. gruodžio 22 d. lietuvių D.P. stovykloje Kemptene
buvo įsteigtas skautų tuntas, kurį jis nuoširdžiai globojo. 1946. m., sudarant
Lietuvių Skautų Sąjungos tremtyje Tarybų, buvo išrinktas jos nariu. Tų pačių metų
rugpjūčio 10 d. pakeltas į skautininko laipsnį. 1947 m., sudarant mūsų sąjungos
rajonus, paskirtas pietinės amerikiečių zonos (Bavarijos) rajono vadu.
1947—1948 m. jis ypatingai daug padėjo Tėviškės tunto skautams Kemptene.
(Apie prof. S. Kolupailos veiklą Kempteno skautų tarpe žinias pateikė fil. Bronius
Juodelis.) 1947 m., tunte įsisteigus Perkūno jūrų skautų valčiai, profesorius jų
ypatingai jgjobiojo. Vėliau ši valtis išaugo į Baltijos laivų, kurio vyr. instruktorium ir
buvo S. K.; savo patarimais jis daug padėjo pravedant vandens užsiėmimus,
planuojant veiklų, įsigijant valties pastatų ir kitur. S. K. buvo ir Perkūno
aštuonirklės valties krikšto tėvas.

7

9

Tunto šventėse bei minėjimuose dalyvaudavo apsivilkęs skautiška uniforma;
kaklaraiščio vietoje dažnai mėgdavo dėvėti tautinę juostelę. Skautišką lelijėlę jis
nuolat nešiodavo kasdieniniame D.P. stovyklos gyvenime.
Prof. S. Kolupailos buvimas Kemptene turėjo didelės reikšmės visiems
skautams,-ėms, nes niekas neturėdavo tiek daug skautiškų, ypač jūrinės skautijos
žinių, kiek jis. Jis lydėdavo skautus ir j jų pratybas kalnų apsuptame Niedersanhoffeno ežere, kurį profesorius-labai mėgo. Vien tiktai jo buvimas jūrų skautų tarpe
teikdavo tėvams pasitikėjimą to vieneto veikla.

Akademikų skautų suvažiavimo metu Christiana Lodge vasarvietėje Šnekasi (iš k.):
Bronius Kviklys, Steponas Kolupaila, kun. Jonas Kublius, SJ.
G. Peniko nuotr.
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Atkuriant akademinę skautiją Vokietijoje. S. K. visą laiką buvo aktyvus.
1946.IV.28—29 dienomis dalyvavo vytiečių suvažiavime Augsburge; 1947.VII.7,
drauge su kitais suvažiavimo dalyviais, pasirašė Akademinio Skautų Sąjūdžio
įkūrimo aktą. Labai daug savo patarimais, nuotraukomis ir rašiniais padėjo
žurnalams Vyčiui ir Mūsų Vyčiui.
Atvažiavęs į JAV-bes ir apsigyvenęs South Bend mieste, Indianoje, palaiko
glaudžius ryšius su LSS vadovybe, būdamas ir toliau Tarybos nariu, su akademinės
skautijos vadovybe. Įsikūrus lietuvių skautų vienetams Čikagoje, jis tuojau susirišo
su jais, įsijungdamas veiklon: dalyvaudavo skautiškose, ypač akademinės skautijos
stovyklose, skaitydavo ten paskaitas; palaikė glaudžius ryšius su akademinės
skautijos vienetais Chicagoje, Urbanoje, Toronte, New Yorke, Los Angeles.
1953 metais, Akademinio Skautų Sąjūdžio vadovybei suorganizavus Dr.
Vydūno studentų šalpos fondą, buvo pakviestas pirmuoju fondo valdytoju. Jo ir
kitų fondo vadovų dėka, veikiai pavyko sutelkti daugiau lėšų ir efektyviai padėti
studijuojantiems lietuviams.
Šių eilučių autoriui ruošiant „Akademinės Skautijos” leidinį, profesorius talkino
savo atsiminimais, žiniomis, literatūra, nuotraukomis.
Man ruošiant „Mūsų Lietuvos” keturtomį, profesorius daug padėjo savo
patarimais, gausia istorine, geografine, etnografine lituanistine medžiaga, nuotrau
komis. Jis taip pat dar spėjo peržiūrėti pirmų dviejų tomų rankraščius, kuriuose
padarė savo pastabas, įrašė papildomą medžiagą ar nurodė reikalingus šaltinius.
Taip pat perskaitė ir beveik viso I tomo pirmąją korektūrą, kur irgi padarė daugybę
naudingų pastabų.
Akademinei skautijai teko garbė suruošti ir prof. S. Kolupailos 70 metų
sukakties minėjimą, kuris įvyko 1963 m. balandžio 6 d. Chicagos Jaunimo centre.
Pagerbime dalyvavo daugiau kaip 200 asmenų. Skautiškoji vadovybė jį dekoravo
aukščiausiu skautišku žymeniu — Geležinio Vilko ordinu, o rengėjai įteikė
prasmingą dovaną — dail. prof. Adomo Varno tapytą paveikslą — Nemunas ties
Liškiava. Ta pačia proga suruošta ir jo mokslo darbų paroda, kurioje išstatyta apie
200 eksponatų.
Pasibaigus pagerbimo iškilmėms ir lydint profesorių į jo žento J. Buloto
automobilį, atsisveikinant nejučiomis išsprūdo iš jo akių ašaros. „Broniau, ši mano
šventė paskutinė” — teištarė šviesaus atminimo bičiulis, uždarydamas mašinos
duris.
Šie žodžiai, deja, buvo pranašingi ir teisingi. Paskutinį kartą Profesorių mačiau
jau ligoninėje, 1964 metų kovo pradžioje. Jis sunkiai sirgo, nebegalėjo kalbėti,
tačiau girdėjo ir viską suprato.
• 1964 m. balandžio 9 dieną išgirdome, deja, jau lauktą žinią apie tauraus lietuvio
mirtį. Atvežus jo palaikus į Chicagą, akademinė skautija suruošė jo garbei
atsisveikinimą, o balandžio 13 d. palydėjome jį į lietuvių šv. Kazimiero kapines
Chicagoje. Velionio karstą nešė artimiausi bičiuliai, inžinieriai, akademinės
skautijos darbuotojai.”
♦

♦

♦

Lietuviams skautams ir skautėms Steponas Kolupaila buvo gražaus gyvenimo,
kieto darbo pavyzdys, tikras gyvenimo patarėjas, kelrodys, švyturys.
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Dar daugiau — jis buvo tikras, nuoširdus ir nuoseklus principinis skautas, visą
savų gyvenimą praleidęs skautų įstatų dvasioje, nuo jų niekada nenukrypdamas.
Šio straipsnelio autoriui teko daugybę kartų su velioniu visokeriopai bendrauti,
viešėti jo namuose, šeimoje, jo vadovaujamose mokslo įstaigose, skautiškose
pratybose, posėdžiuose. Karo metu kelionėse teko kartu nakvoti suasakimšiuose
vagonuose, subombarduotų stočių pastatuose, drėgnuose rūsiuose, atsidurti
„padėtyse be išeičių”. Tačiau ir tokiais atvejais profesorius surasdavo išeitis, naujus
kelius. Ne aš jam, bet jis man tokiais atvejais primindavo skautiškus įstatus,
pakeldavo nuotaiką ir ryžtą.
Jis spinduliavo mūsų tarpe ne tik savo aukštu ūgiu, patrauklia išvaizda, bet ypač
dvasiškomis savybėmis: santūrumu, kuklumu, mokėjimu gerbti svetimas nuomones,
neatsisakant savosios, principiniu laikymusi ten, kur reikia, ir daromomis
nuolaidomis ten, kur būtina, kur nėra kitos išeities.
Mūsų darbų jis niekada negirdavo, bet niekada ir nepeikdavo, „nenumušdavo”
darbo nuotaikos. Tikėdamas, kad sveikame kūne gyvena ir sveika dvasia, velionis
niekad nevartojo svaigalų, jų nelaikė savo namuose ir vengė lankytis į namus, kur
būdavo daugiau išgeriama. Gerai atmenu, kai kartą aš vienam svečiui S. Kolupailos
akyse pripyliau alaus stiklą (nors pats jo negėriau). Profesorius gailiai į mane
pasižiūrėjo, o vėliau man vienam pasakė: „Broniau, prie ko mes einame?”
Nors pats asmeniškai svaigalų nevartoju, bet jų davimo kitam fakte profesorius
pamatė mane nustojusį kai kurių gerųjų principinio skauto savybių.
Gyvendamas tik apie 70 mylių nuo Chicagos, profesorius dažnai į šį miestą
atvykdavo, mėgdavo raustis įvairiose bibliotekose. Nors daug kas iš mūsų labiau
prasigyvenusių profesionalų kviesdavo jį pas save nakvynėn, tačiau jis beveik
visuomet kuriuo nors būdu, kad ir vėlų vidurnaktį, atsirasdavo kukliuose mūsų
nameliuose. Tiesą pasakius, neįstengdavome jam suteikti didesnių patogumų,
neturėjome atskiro kambario ar net žmoniškos lovos. Kuklusis svečias susirangyda
vo ant sofos, kuri visada jam trumpoka būdavo, ir čia praleisdavo naktį. Eidavo
gulti visada paskutinis, o keldavosi pats pirmasis. Visada pasitenkindavo
paprasčiausiu maistu, ypač mėgo juodą ruginę duoną, kurią mano žmona jam
visada patiekdavo. Didžiausia dovana taip pat jam būdavo kepaliukas tos pačios
duonos, kurį mielai vežėsi namo.
Svečiuodamasis sotindavosi naujais lietuviškais leidiniais, knygomis, žurnalais.
Sakydavo: „Tai labai įdomūs raštai, geri leidiniai, nors pasitaiko ir blogesnių.
Gerai, kad Lietuvoje likę žmonės rašo, kuria, kad mokslo srityje tęsia tai, ką mes
buvome pradėję.” Džiaugėsi kiekvienu nauju mokslo darbu, nes jame matė mūsų
tautos gyvenimo prasmę, jos veidą ir amžinumą.
A.a. prof. Steponas Kolupaila mirė, bet lietuvių tautai ir ypač lietuviams
skautams — skautėms jis tebėra gyvas.
Jo kapas Šv. Kazimiero kapinėse akademinės skautijos metinės šventės dieną
visada aplankomas. Tada ant jo lietuviškas skautiškas jaunimas padeda gyvų gėlių
vainiką ar puokštę, kuria išreiškia nuoširdžią padėką už atliktus darbus.
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Profesoriaus kapas lietuvių šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

„MYLĖJAU NEMUNĄ, KAIP SAVO UPĘ”
atsiminimai apie a.a. prof. Steponą Kolupailą
Nėra lengva rašyti apie artimą žmogų — savo „Tėvuką”, kaip aš jį mėgdavau
vadinti. Kai esame per arti prie žmogaus, tai gal ir vaizdas nėra visai pilnas. Todėl
prie savo įspūdžių prijungsiu ir kitų žmonių žodžius, ir paties Tėvuko laiškų ir jo
raštų ištraukas, išryškinančias jo asmenį.
Dievo duotu gyvenimo keliu jis ėjo pasirinkęs mokytojo-pedagogo darbą, kuris
labai tvirtai rišosi su mokslininko darbais. „Dar jaunas būdamas pasirinkau savo
paskirtį, susikūriau sau idealą ir jam stengiausi ištikimai tarnauti. Mano tikslas
aiškus kaip kristalas — tirti žavingą Dievo kūrinį — gamtą — ir stengtis ją
prasmingai palenkti žmonių naudai, pirmiausia — savo krašto žmonių naudai.

11

13

Kadangi vanduo yra tobuliausias daiktas gamtoje, mano idealas yra hidrologija —
mokslas apie vandenis.” (Knygoje „Mano Pasaulėžiūra”).
„Turbūt, būdingiausias Kolupailos charakterio bruožas, lydėjęs jį visą
gyvenimą, buvo visiškas, tiesiog asketiškas atsidėjimas savanoriškai prisiimtoms
pareigoms”. (Fil. Jurgis Gimbutas, savo įžanginėse pastabose knygoje apie prof. S.
K.).
Net ir neblogos galimybės inžinieriaus karjerai Rusijoje nesulaikė Tėvuko nuo
sugrįžimo į Lietuvą. Laikai buvo sunkūs, (1921 m.), Lietuvai reikėjo padėti kurtis.
Jis sako: „Tą nulėmė senas romantizmas ir jauna drąsa.”
Savo „Nemuno” knygoje Tėvukas taip rašė: „Gražiausias ir sėkmingiausias
mano gyvenimo tarpas buvo skirtas Nemuno studijoms. Būdamas 20-to šimtmečio
realistas-technikas. siekiau „pažaboti” Nemuną naudingam žmonijos darbui, todėl
matavau jį, tyrinėjau, stengiausi įsprausti į tabeles, grafikus ir formules. Bet kartu,
lyg 19-to šimtmečio romantikas, mylėjau jį, kaip „savo” upę, žavėjaus jo nepaliestu
gamtos grožiu, lankiau ir kitus skatinau lankyti, stengiaus atskleisti įdomią jo
praeitį, rašiau apie jį visomis kalbomis . . .”
Studentų buvo labai mėgiamas, o ir su jais jis dirbo atsidėjęs ir praleisdamas
daugybę laiko, ruošdamas paskaitas universitetui. Nemažai paskaitų skaitė mokslo
populiarinimo tikslais, kviečiamas įvairių organizacijų. Taip pat buvo ir eilė
paskaitų per Lietuvos radiją, straipsniai žurnalams ir periodinei spaudai. Daug
laiko pareikalavo didieji mokslo darbai ir vadovėliai, pasiruošimas pasaulinėms
mokslo konferencijoms, ir dar kiti darbai, darbeliai. Kad vienas žmogus atliktų tiek
darbo, turi būti labai gerai susiorganizavęs ir planingai sunaudoti savo laiką, net
kiekvieną turimą minutę. Beveik visas mūsų šeimos gyvenimas sukosi apie
Profesoriaus dienotvarkę ir jo tuometinius uždavinius. Padėti jam, aišku,

Kolupaila keliauja Nemunu.
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(Vyt. Raulinaičio šaržas)
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S. Kolupaila savo šeimos narių tarpe 1948 m. Kemptene, Vokietijoje. Sėdi: Janina

Kolupailienė, Steponas Kolupaila; stovi (iš k.): žentas Bronius Masiokas, dukterys
— Evelina Masiokienė, Eugenija, Antanina Bulotienė, žentas Julius Bulota.

negalėjom, bet buvom išmokytos netrukdyti. Iš savo mažų dienų prisimenu, kaip
mane domino Tėvuko rašomasis stalas, su daugybe rankraščių, žemėlapių, knygų,
smulkiai prirašytų lapelių. Viskas turėjo savo vietą! Net ir pieštukai su trintukais
turėjo savo kamputį. Kai nueinu, būdavo, ko nors pasiklausti ar jam papasakoti —
išklausydavo ir padėdavo — jei reikėjo. O kai išeidavau, tai jo galva vėl
pasilenkdavo prie rašomojo stalo lempos, ir jo darbas ėjo pirmyn.
Ryškiai prisimenu, kaip karo meto sunkių sąlygų slegiamas ir iš Tėvynės
išblokštas — iš jo numylėtos „Nemuno Šalies” — jis vis tiek nepasidavė
sunkumams ir tęsė — tyliai, kantriai ir planingai — savo pasirinktąjį darbą.
Notre Dame Universiteto kviečiamas — 1948 metais atvyko į Ameriką ir vėl
pradėjo mokytojo-profesoriaus-inžinieriaus-mokslinmko darbą. (Ten dirbo ligi pat
mirties — savo 72 metų amžiaus.) Būdamas universitete, įsteigė modernią
hidraulinę laboratoriją, sėkmingai dėstė mokslo dalykus (jau nebe lietuvių kalba),
daug rašė ir dalyvavo moksliniuose suvažiavimuose.
Entuziazmo darbui jam niekad netrūko, nežiūrint, ar jis buvo 30, 50 ar 70 metų
amžiaus!
Buvo tikrai nuostabu: iki paskutiniųjų savo dienų ir valandų Profesorius
stengėsi dirbti, naujus darbus planavo ir vis nauji sumanymai ryškėjo su juo
besikalbant.. .
13
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Kai atslinko sunkios ligos šešėlis ir reikėjo eiti į ligoninę, jis pirma pabaigė visus
darbus, kuriuos bet kam buvo pažadėjęs. Baigė rašyti ir visus savo srities straipsnius
Lietuviškajai Enciklopedijai. Radome juos ant jo rašomojo stalo, rūpestingai
Sudėtus pagal tvarką . . . (Jis mirė 1964 metais, o paskutinis Enciklopedijos tomas
pdsjrodė 1968 metais.)
Bedamas ligoninėje, studijavo pasiimtą medžiagą paskaitoms Cornell Universi
tete, kur 1964 metais, kovo mėnesį, buvo pakviestas dalyvauti šešerių paskaitų
seminare — „distinguished Visiting Professor” titulu. Tačiau liga vis sunkėjo. Jo
ilgoji atliktų darbų grandinė nutrūko, ir į Cornell universitetą nesuspėjo nuvykti.
Atėjo rami, saulėta balandžio mėnesio popietė, ir mūsų Profesorius išėjo
Aukščiausiojo skirtu keliu į pilnai užtarnautą poilsį.
Jo domėjimasis mokslais ir jų pažanga, pastangos visas žinias perteikti jaunimui
— Lietuvos ateičiai, — jo rūpestis ir kitais svarbiais dalykais — vedė jį gyvenime
labai specialiu keliu — toli pro kasdienybę — į gilesnį gyvenimo prasmės supratimą.
Nepaprastai mylėjo Lietuvą, keliavo jos vandenimis. Baidarė — smagiausia
kelionių priemonė, ir kur ji mūsų nenuvežė! Pro tamsius miškus, įvairiausius savo
didumu upelius, net upokšnius, ir į dideles upes (kur kartais ir nejauku būdavo!),
pro pelkes, ežerus, nuostabius pušynus, į tylą ir ramybę, ir buvo toks artimas ryšys
su Tėvyne ir jos žmonėmis. Kaip visa tai jį atgaivindavo! Kiek jį viskas domino ir
kaip gyvai jis mokėjo tai perduoti savo ištikimiems „irklo draugams”. Ir būdavo
laimingiausias, jei tekdavo keliauti su jaunimu, su studentais ir su jų entuziazmu, ir
ištverme, ir pokštais!
Jis domėjosi ne tik Lietuvos vandenimis, bet ir jos gamtos grožiu. Neapeidavo
net tų mažyčių uogų, kurias miškuose rasdavo keliaujantieji baidarininkai. Pamatęs
laukinės gėlės žiedą, jis pasakė savo bičiuliui: „Šitame besiskleidžiančiame žiede yra
daugiau išminties ir stebuklų, negu žmogus kada nors galės suprasti. Tik aklas žiūri
— ir nemato.” (Pasakoja Tėvas J. Kubilius, S.J., „Mūsų Vyčio” Nr. 2, 1964 m.)
Tėvukas taip pat labai mėgdavo fotografuoti gamtą ir vandenis. (Nedaug turime
jo darytų skaidžių, kuriose nebūtų vandens!) Fotografijas naudodavo savo knygose
ir straipsniuose, o turimą spalvotų skaidžių rinkinį mielai rodė besidomintiems ir
Lietuvoje, ir Vokietijoje sunkiaisiais metais, ir jau šioje Altanto pusėje. Tai buvo
Profesoriaus pagrindinis turtas (šalia mažos dalies mokslinės medžiagos apie
Lietuvą), kurį jis pasiėmė su savimi išvykdamas iš Lietuvos.
Tiek daug jo darbų ir užsimojimų neišvengiamai rišosi su bendravimu su
žmonėmis, o ypač jaunimu. Fil. J. Danys sakė apie Profesorių: „Buvo lengvai
prieinamas, visada surasdavo laiko visiems, ieškantiems techniško ar ir kitokio
patarimo.” („Mūsų Vytis”, Nr. 2, 1964.) Aš neatsimenu tokio atvejo, kada jis būtų
neturėjęs laiko žmogui! Jei kas ieškojo jo pagalbos, Tėvukas mielai padėdavo. Taip
ir girdžiu jo balsą: „Jokios abejonės. Reikia padėti!” Toks jisai ir liks atsiminimuose
— visuomet pasiruošęs patarnauti kitiems. Poilsis nuo darbo ateidavo tada, kai mus
kas aplankydavo. Net ir skubiausias darbas būdavo laikinai dedamas į šalį, nes jis
labai mėgo žmones. Sekmadienio popietės mūsų namuose beveik visuomet buvo
praleidžiajnos su svečiais, o buvo ir tokių, kurie ir dažniau ateidavo tą tolimą kelią,
į Kauno užmiestį. Sulaukdavom svečių iš užsienio, iš įvairiausių Lietuvos kampų;
ateidavo jo kolegos-asistentai, studentai skautai, kaimynai ir daug kitų. Žmonės
mielai su juo kalbėdavosi, savo vargus išpasakodavo, ir Profesorius visuomet
suprasdavo, ramindavo, ir sugebėdavo įskiepyti entuziazmo ir vilties geresniam
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Giminė prie Tėvuko kapo.

rytojui. Tai turbūt buvo jo ypatingoji dovana žmonėms. Mane dažnai lydi Tėvuko
posakis: „Evelina, jei ką darai — daryk gerai arba visai nedaryk!”. Jis visus
užkrėsdavo entuziazmu gyvenimui, naujiems darbams, sumanymams, jo akys buvo
visuomet nukreiptos į ateitį, į geresnę ateitį Lietuvai ir žmonijai.
Už visą jo atsidavimą žmonėms ir darbui, ir jam, kaip ir visiems žmonėms, teko
išgyventi nusivylimų ir nepasisekimų, bet jis per daug nenusimindavo, ypač
Lietuvos dienomis. O kaip jo akys nušvisdavo, kai jo artimi bičiuliai, o ypač —
jaunimas, jį suprasdavo, atjausdavo, su juo ryšį palaikydavo; kai kas nors, pasiekęs
užsibrėžtą tikslą ar baigęs mokslus, padėkodavo už suteiktą pagalbą ar patarimus!
Profesorius Kolupaila irgi buvo žmogus: kuklus, santūrus, labai žmogiškas ir
nuoširdus.
Jau labai sunkios Tėvuko ligos metu iš Chicagos jo aplankyti buvo atvykę trys
skautai — v.s. Ona Zailskienė, fil. B. Kviklys ir a.a. fil. A. Vengris. Niekas iš tikrųjų
ir nežinos, kokį didelį džiaugsmą šie rūpestingi skautų atstovai suteikė savo
sergančiam Broliui ...
Vienas įvykis po Profesoriaus mirties ypač ryškus. Gyvenome mudu tada
tolimam Amerikos krašte — Seattle, Washington, kur mano vyras dirbo didžiulėje
Boeingo bendrovėje (apie 160.000 žmonių, maždaug 50.000 inžinierių.) Vienas
buvęs Profesoriaus studentas (Notre Dame Universitete), patyręs, kad Tėvuko
nebėra gyvųjų tarpe, surado mirusiojo žentą toje žmonių daugybėje ir mums išreiškė
savo širdingą užuojautą . . . pridėdamas kelias mintis apie savo gyvenimą. Mat, kai
jis pradėjęs studijuoti, jam nelabai sekėsi, ir jis nelabai^gal ir stengėsi, kol sutiko tą
žilagalvį lietuvį profesorių, kuris po kiekvienos paskaitos rūpestingai klausinėdavo,
gal kas neaišku, gal reikėtų kokių knygų jam paskolinti ar šiaip kaip nors padėti.
Profesoriaus širdingas rūpestis taip paveikė tą studentą, kad jis visiškai pasikeitė,
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baigė universitetą puikiais pažymiais ir pasakė, kad jis to lietuvio niekad
neužmiršiąs, nes viską, ką iš Profesoriaus išmoko, jo buvęs studentas dabar gali
puikiai panaudoti.
Ir kuo metų eilė vis ilgėja, vis ryškiau matau kai kurias akimirkas iš jo
gyvenimo. Tasai ryšys su Profesorium savotiškai nėra nutrūkęs, nes aš niekad
nejaučiau, kad aš su juo atsisveikinau. Kaip mano Tėvukas, jis pasiliko gyvas,
nepakeičiama mano gyvenimo dalis, tik dabar jau esąs kitur, nebe mūsų pasaulyje.
fil. Evelina Masiokienė
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Dotnuvos Žemės Ūkio Akademija
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IŠ KOLUPAILOS PASAKOJIMŲ

1921 — Į PASLAPTINGĄ LIETUVĄ . . .
1921 metų pradžioje Lietuvos pasiuntinybė Maskvoje įteikė man Žemės
Tvarkymo ir Matavimo departamento raštą, kuriuo kvietė mane atvykti į Dotnuvos
Žemės ir Miškų Ūkio mokyklą organizuoti kultūrtechnikų skyrių. Mane sujaudino
pirmas oficialus raštas iš Lietuvos respublikos.
Viliojo mane Vakarai, „langas į Europą”, nauja kūryba, naujos valstybės
atstatymas iš karo griuvėsių, iš vergijos ir paniekos. Žinojau, kad Lietuvai trūksta
specialistų, inžinierių, inteligentų. Žinojau, kad ją nuskriaudė kaimynai, kad ji dar
buvo atskirta nuo jūros, dar neturėjo Palangos, Klaipėdos, Nemuno žiočių, neteko
Vilniaus. Kvietimas dirbti savo senolių tėvynei buvo lyg „kraujo balsas” . . .
Jaunas entuziazmas padaro stebuklus: sutikau, pradėjau ruoštis kelionei ir
lividuoti reikalus Maskvoje.
♦

♦

♦

Su žmona, vienų metų dukrele ir keliais daiktais 1921.IX. 12 išvažiavome į
paslaptingą Lietuvą, į nežinomą ateitį. Važiavome be pinigų, be turto, nemokėdami
kalbos, vedami vien gerų norų dirbti ir kurti. Tiesa, turto buvau kiek surinkęs: tai
buvo senų tyrinėjimų duomenys, žemėlapiai ir literatūra, bet to turto vertę retas
tesupras.
IX. 15 rytą traukinys sustojo Dotnuvos stoty. Didelėje iškaboje buvo nudažyta
„Dotnava”. Išlipome į peroną su kukliu savo bagažu ir su vaiku ir . . . pasijutome
gilioje provincijoje. Į ką išmainėme Maskvą?

JAUNAME KAUNO UNIVERSITETE
1922 metų vasario 16 d., kai suėjo lygiai 4 metai nuo Nepriklausomybės
deklaracijos, Kaune buvo įsteigtas Lietuvos universitetas.
Šeši fakultetai tilpo dviejų aukštų rūmuose, kur seniau buvo komercijos
mokykla, o karo metu ligoninė. Paskaitos buvo laikomos vakarais, nes dieną visi
tarnavo. Marga studentų minia veržėsi į kelioliką auditorijų, kur nauji profesoriai
skelbė aukštąjį mokslą, kiekvienas kita terminologija, kiti net nelietuvių kalba.
Dėstytojais buvo pakviesti visi asmenys, kurie bent kiek tiko mokslo darbui. Eilė
profesorių buvo pakviesta iš užsienio, atvyko keli Amerikoe lietuviai. Trūko mokslo
įstaigų, laboratorijų, bibliotekų, nebuvo vadovėlių, stigo patyrimo, tradicijų. Tačiau
visi buvo pilni gero noro ir entuziazmo, visi kantriai dirbo ir džiaugėsi kiekvienu
nauju laimėjimu.
Biblioteka augo iš aukų ir palikimų: pavyko įgyti vertingą prof. Bezzenbergerio
lituanistinį rinkinį. Imta planuoti universiteto miestelio statybą, kaip čia vadina
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„campus”: pradėta prie radijo stoties, vėliau gautas sklypas Linksmakalnyje, virš
i Kauno Senamiesčio. Suplanuota keliolika rūmų, pradėta Fizikos ir Chemijos
instituto statyba.

*

*

*

Išryškėjo ir akademinio jaunimo veidas, nors universitetas tiesiog jo auklėjimu
nesirūpino. Daug reiškė Studentų organizacijos, kurios jungė jaunimų įvairiais
pagrindais: ideologiniu, politiniu, regioniniu, ekonominiu, tautybių, specialybių ir
t.t. Nusižiūrint į nepaprastų visuomenės politinį susikaldymų, studentų organizacijų
prisisteigė tiek daug, kad universiteto vadovybė buvo priversta kiek suvaržyti jų
laisvę '.
Nežiūrint įvairiaspalvių organizacijų susiskaldymo, mūsų akademinis jaunimas
rodė pasigėrėtinų vieningumų gyvybinių valstybės įvykių akivaizdoje. Kai buvo
jaučiamos gresiančios Lietuvai nelaimės, didesnės studentų organizacijos rengė
bendrus susirinkimus: pirmininkaudavo bešališkos studentų — skautų Vyčio
korporacijos atstovas. Mūsų studentija susilaikydavo nuo politinių išsišokimų, nors
kartais būdavo tamsių gaivalų provokuojama.

♦

♦

♦

Man, tuomet universiteto senato sekretoriui, teko pareiga redaguoti pirmųjų
penkerių metų veikimo apyskaitų (Lietuvos universitetas 1922—1927, Kaunas
1927). Buvo pasistengta skaičiais ir faktais parodyti, kiek atlikta per trumpų pradinį
periodų. Teko išgirsti daug komplimentų: nesitikėta tokių rezultatų šalyje, kuri per
keliasdešimt metų neturėjo aukštosios mokyklos. Tai tebuvo pradžia, toliau
pažanga kilo pagal geometrinę progresijų!

CENZŪROS REPLĖSE
1940 m. liepos 6 d. prieš savo norų buvau paskirtas katalikų dienraščio „XX
Amžiaus” vyr. redaktorium. Buvau atsakingas už kiekvienų eilutę. Oficialiai
cenzūros nebuvo: faktiškai kiekviena skiltis buvo siunčiama Spaudos priežiūros
įstaigai, kuri telefonu įsakinėjo vyr. redaktoriui, kų braukti ir kų dėti. Braukiama
buvo apie 70 proc. surinktojo teksto, bet laikraštyje nebuvo galima palikti nė vienos
tuščios eilutės. Redakcija buvo suvaržyta taip, kad nepraleisdavo net paprastos
kronikos.
Du kartus mėginau kreiptis užtarimo: kartų pas VRM vicekomisarų Guzevičių,
kartų pas sovietų pasiuntinį Pozdniakovų. Abudu kartus mano vedamasis, cenzūros
nepraleistas, po kai kurių pataisymų, buvo įdėtas. Cenzoriai pyko, o aš mėginau
juos gųsdinti savo „protektoriais”. Taip buvo paskelbtas trijų vyskupų paskyrimas,
nepaisant didžiausio cenzūros užsispyrimo.
Rinkimų į Liaudies seimų metu cenzūra praleido kronikos žinutę: „Beržininkų
valsčiuje balsavo 115 proc. gyventojų” (mat, rinkimuose dalyvavo rusų kariuome
nė). Dar leidžiamas, tas numeris buvo sulaikytas. Po didelio triukšmo dalis laidos
išėjo su išskusta vienintelį kartų vieta. Kitų dienų įdėjome kvailų pasiteisinimų, kad
Vilniaus krašto gyventojai, apsvaigę nuo rinkiminio entuziazmo, ėjo iš vieno,
valsčiaus į kitų ir pakartotinai balsavo, tuo net pralenkdami „planų”.
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MŪSŲ PALAUŽTI NEPAVYKO!
Atėjo kita okupacija. Banditai vokiečių karių uniforma apiplėšė mokslo įstaigas.
Studentai vengė vokiečių darbo batalionų, profesoriai slapstėsi nuo areštų, kiti
pateko į koncentracijos stovyklas. 1943 m. kovo 17 d. okupantai uždarė visas
aukštąsias mokyklas ir sunaikino kai kurių įstaigų įrengimus. Mokymas nesustojo,
tik pasitraukė į pogrindį. Su nuolatiniu pavojum rinkosi jaunimas į paskaitas
konspiracinėse patalpose. Tokiomis sąlygomis nemažai jaunimo baigė studijas ir
gynė diplominius projektus bei dizertacijas beveik viešai.
Vokiečių gestapas veltui vertė šnipinėti kai kuriuos personalo narius: mūsų
moralės palaužti nepavyko! Prisiminsiu vieną faktą įrodymui, kaip puikiai laikėsi
akademinis jaunimas po sunkia okupacijos letena. Universiteto vadovybė pakvietė
studentus į talką — paruošti žiemai kuro įstaigoms šildyti. Miško kirtimas
Skardupio girioje virto grandioziška jaunimo stovykla.
VDU suorganizuota miškui kirsti talka, 1943.VII.21—VIII.3, ties Skardupiu
(Jiesios intaku). Nežiūrint įvairių pavojų, į miško stovyklą susirinko keli šimtai
profesorių, studentų ir studenčių; įtaisyta lauko virtuvė, pastatytos palapinės, užimti
klojimai, aprūpintas maitinimas ir medicinos pagalba (dr. J. Adomavičius).
Stovyklos aikštėje buvo iškilmingai keliama ir nuleidžiama trispalvė vėliava.
Dalyviai dirbo dieną kirsdami medžius ir gamindami malkas. Kiekvieną vakarą
buvo programa prie laužo (laužavedys B. Bražėnas). Sekmadieniais buvo
organizuotai lankoma bažnyčia — Šilavote ir Veiveriuose. Tai buvo vienintelis
studentų susibūrimas okupacijos metu, po univ. uždarymo, kuriame buvo
pademonstruotas jų vieningumas ir sumanumas.
Talkos organizacijos pirm, buvo prof. J. Šimoliūnas, stovyklos komendantas
prof. S. Kolupaila.

Vytauto Didžiojo Universitetas Aleksote
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Marija
Stankuvienė
— Saulaitytė
ŽEMĖS AŠIS

Skausmą nuliedinti nesunku:
įkaitusi saulė,
dantytas mėnulis,
smailios žvaigždės.

IŠ ŽEMĖS

Dar labiau pamilusi žemę,
stebiu jos išraiškas
dienos metu.
Atspėti jos mintis
bandau, suprasti nykų
skausmąs tamsos:
padovanoti jai minčių
stengiuos.
nes iš jos kilus
mano širdis.

Laimę auginti nelengva:
nulipdytą gaublį
apjuosti upe.
apželdinti šermukšniais

ir
papuošti namais.

ANTRA BALANDŽIO

Atsileidžiant gruodo varžtams,
dangui atitolus ir medžiams
ruošiantis sekti mirgesį spalvų,
kasmet niūrus pasaulis griūna,
ir jo žmogus nežino, ką galvoti,
netyčia atsistojęs vaivorykštėj.

20

22

NAMUOSE
Akys seka šešėlį, trumpinantį kelią,
be vėjo nubrauksiantį margus lapus
nuo klevo išskėstų šakų, talpinančių
staiga vien juodumos išstumtą ūglį.

Ryto, vakaro ruožais prieš akis
skiriasi laikas, tamsvas prie kamieno,
nublukęs tolymėj. nespėjusioje tilpti
akiratyje nauju nuotrupų reginiu.

..Ir kiekvienas čia savo akyse turi po saulę,
po saulėlydį ir saulėtekį.
bėgant gyvenimui šioje gatvėje ir ant šių laiptų,
laukiant kasdieną sutemos ir rvto".
(Baronas. Laivai ir uostai.)

Nebežvilga laikas akyse.
Kitkas jose leidžiasi ir kyla,
popietin išėjus mums neįžiūrima vaga.

' --n

Motinos suknę lankstau:
raštas ir spalvos mums,
pats drabužis vargšams.

Ir lengvėja, ir sunkėja dėžė,
dengianti daiktus.
kuriais žymime save.
Žemė mums nebuvusi baisi:
nieko nereikia bijoti.

Oakville, 79 Kalėdos
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MŪSŲ TAUTOS KANKINIAI

K■ Bartais sueigose ar spaudoje tekdavo pastebėti, kad studentės skautės, kurios
dar būdavo kandidatėmis, nusiskųsdavo, jog nežilo, iš ko pasirinkti .temą savo
referatams. Mūsų tautos istorija ir mūsų tėvynės dabartinė padėtis yra itin gausi
temų pasirinkimu. Rašyti galima apie gilią Lietuvos senovę, apie netolimą praeitį ir
apie mūsų tautos kančias dabar. Medžiagos tokiems referatams yra gana daug, nes
galima rasti mūsų istorijdš vadovėliuose, enciklopedijose (lietuvių ir anglų kalba),
Bažnyčios kronikose ir žmonių atsiminimuose, kurių paskutiniais metais jau yra
gana daug išleista atskiromis knygomis.
Gal mūsų jaunimas, kuris yra gimęs ir augęs išeivijoje, pasakys, kad apie praeitį
gali rašyti tik senesnioji karta, kuri yra daugiau mačiusi ir daugiau apie tai žino. Čia
yra dalis tifįos, nes senesni žmonės jau tebegyvena praeitimi, o jaunimas svajoja
apie ateitį,"apie būsimus darbus, apie savo kaijerą ir t.t. Tai, žinoma, yra žmoniška,
bet jaunoji karta be savo tautos praeities, be savo kilmės pažinimo bus tik šešėlis,
slenkantis žmonijai iš paskos. Toks jaunimas pasimes ir pasiliks gyvenimo
kryžkelėje, nes nepritaps prie kitos tautos, o atkris nuo savosios .ir praras savo
tapatybę.
V. Kudirka mūsų Tautos himne sako: „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę
semia”. Tad kodėl mums nerašyti- apie praeitį, jeigu ir kitataučiai tuo domisi?
Pavyzdžiui, Getingeno universiteto profesorius V. P. Smid 1963 m. išleido knygą
apie baltų ir indoeuropiečių veiksmažodžius. Tos knygos pradžioje jis įdėjo
Maironio vieno eilėraščio šį posmą:
Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį
Iš kapų milžinų
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
Iš senovės laikų.

Įdomios temos yra ir apie mūsų tautos kankinius. Juk dar daugelio tebėra
nepamiršti prisiminimai apie 1941 m. nužudytus Rainių miškelyje, Panevėžyje,
Pravieniškėse ir kitur. Dar daug yra gyvų liudininkų, kurie matė tuos nukankintus
ir kurie dalyvavo jų laidotuvėse. Tuos asmenis reikėtų tik surasti, o jie galėtų daug
apie tai papasakoti. Taip pat daug kas matė stotyse tuos traukinius, kur mūsų
broliai ir sesės baisųjį birželį buvo sugrūsti į vagonus ir išvežti nežinomam likimui į
Sibirą.
Kai sovietai antru kartu okupavo Lietuvą, tai kai kurie mūsų vyskupai pasiliko
drauge su tauta ir nepasitraukė į Vakarus. Tad tik po Stalino mirties iš
koncentracijos stovyklų buvo paleistas vysk. T. Matulionis ir vysk. P. Ramanaus
kas. 1947 m. Telšių vysk. V. Borisevičius buvo be teismo nužudytas. O Vilniaus
arkivyskupą Mečislovą Reinį sovietai suėmė ir nuteisė 10-čiai metų už tai, kad jis
buvo lietuvis. Jis mirė 1953 m, lapkričio 8 d. kankinio mirtimi Vladimiro (netoli
Maskvos) kalėjime.
Apie mūsų vyskupų nužudymus 1976 m. gruodžio 23 d. „Tėviškės Žiburiuose”
yra įdėtas reikšmingas pasisakymas:
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Vilkaviškio skautų metinė šventė 1927. V.27. Antroje eilėje trečias iš kairės — arkiv.
M. Reinys. (Viršui, eilėje antra iš deš. — rašinio autorė S. G.)

„Pasaulio katalikų visuomenė savo įsikišimu būtų galėjusi šiuos vyskupus nuo
’mirties išgelbėti. Deja, net Lietuvos partizanų atgabentas laiškas popiežiui pasiliko
be žymesnio atgarsio ...”
Neseniai iš Lietuvos gavau laišką, kuriame radau ir nuotrauką, darytą 1927 m.
Nuotraukoje yra Vilkaviškio skautų tuntas, nufotografuotas prie gimnazijos savo
metinės šventės proga. Iš kairės sėdi tuntininkas, gimnazijos mokyt, s. Z. Varanka.
Vilkaviškiečiai pasakojo, kad jis buvo nužudytas drauge su kitais partizanais
Alytaus giriose. Antras yra gimnazijos kapelionas kun. J. Gutauskas. Dabar jau
pražilęs prelatas ir gyvena Glasgove (Anglijoje). Jis ten yra Škotijos lietuvių
katalikų kapelionas ir šiemet švenčia savo kunigystės 60-ties metų sukaktį. Trečiasis
— arkivyskupas M. Reinys. Tada jis buvo Vilkaviškio vyskupu drauge su vysk. A.
Karosu. Arkiv. M. Reinys, kiek aš prisimenu, buvo tikras jaunimo draugas. Jei tik
turėdavo atliekamo laiko nuo savo tiesioginių pareigų, visuomet dalyvaudavo
skautų, ateitininkų ir pavasarininkų šventėse, minėjimuose bei suvažiavimuose.
Ketvirtas nuotraukoje — gimnazijos direktorius dr. A. Juška. Jis buvo ištremtas į
Sibirą, bet grįžo išvargęs atgal ir dabar gyvena Vilniuje.
Prieš 50 metų mes, Vilkaviškio gimnazijos skautai, visai ir nepagalvojome, jog
busimieji mūsų tautos kankiniai tada gyveno drauge su mumis. Apie arkiv. M.
Reinį yra parašęs vokietis kalinys dr. Gotthold Starke, kuris išliko gyvas Vladimiro
kalėjime. Jis sako, kad pradžioje jie nežinojo, jog tas lietuvis yra arkivyskupas. Bet
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vėliau, kai paaiškėjo, tai jo raminantieji paguodos žodžiai lengvino kalinių kančias.
Tas daktaras prisipažįsta, jog jis buvo didžiai paveiktas arkivyskupo „kilnios
. asmenybės, gilaus tikėjimo ir krikščioniškos užuojautos . . .” Taip pat toliau sako,
kad ,jo autoritetas pereidavo pro kalėjimo sienas, nuo vienos griežtai izoliuotos
celės prie kitos ...”
O mums arkivyskupas M. Reinys prieš pat mirtį yra užrašęs ant kalėjimo sienų
šiuos paskutinius savo žodžius:
„Nukankintieji kovoja drauge su mumis ... Jie stiprina mūsų gretas . . . Tebus
pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą.”
Fil. S. G.

Chicagos ASD šėmos ponmas.
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POKALBIS SU TUNTININKAIS:
APIE LIETUVIŠKUMĄ SKAUTYBĖJE

ei vienas mūsų neabejojame, kad be lietuvių kalbos nėra tikrosios lietuviškos
aplinkos, nėra pilno lietuvybės auklėjimo.
Lietuvišką aplinką šeimoje sukuria tėvai — lietuviškumą mylėdami, branginda
mi. Tokioj šeimoj vaikas tiesiogiai susiduria su lietuvišku gyvenimu ir j jį įsitraukia.
Lituanistinė mokykla — antroji lietuvybės tvirtovė. Ji moko lituanistinių dalykų
ir deda pagrindus lietuvybei išlaikyti bei jaunam dalyviui apsispręsti dėl savo
tautinės ateities.
Tautinės dvasios jaunimas gauna ir lietuviškose organizacijose, stovyklose,
suvažiavimuose, kursuose, taut, šokių grupėse. Šie yra trys pagrindiniai frontai,
kuriuose vyksta nuolatinė kova, bandant išlaikyti lietuvišką atžalyną prie savojo
kamieno.
Išeivijoje auga jau trečia lietuviška pokario karta. Šios kartos tėvai, čia baigę
mokslus bei pasiekę profesines aukštumas, lietuvybės momentą sprendžia įvairiai.
Vieni jų sąžiningai tebevežioja savo prieauglį į lituanistinę mokyklą, organizacijas,
kiti mokyklas užmiršo; dar kiti teatveža vien į organizacijų vieną ar kitą renginį.
Tretieji, įsitraukę į profesinį darbą, visai pamiršo lietuviškumo reikšmę ir lietuviškos
aplinkos reikalingumą savo vaikams.
Tokioje margoje aplinkoje augąs lietuviukas, lankydamas 5 dienas amerikietišką
mokyklą ir draugaudamas su kitataučiais vaikais, vis daugiau ir daugiau lietuvių
tarpe kalba angliškai. O mes, girdėdami angliškai besikalbančius, išgyvename sunkų
jausmą — pralaimėjimo jausmą. Užuot surėmę pečius ir pasitarę, kaip kelti savosios
kalbos puoselėjimą, mes užsikimšome ausis ir primerkėme akis. Todėl pamažu
retėja lituanistinės mokyklos (nors jos turi ir silpnai kalbančių ar lietuviškai
nekalbančių mokinių klas); retėja narių skaičiumi ir mūsų organizacijos, bet auga
niekur nepriklausančių lietuviukų būrys.
Atsirado anglų kalbos vartojimas lituanistinėse mokyklose pertraukų metu,
stovyklose, kursuose, sueigų metu, sąskrydžiuose, Jaunimo Centre, Kultūros
Židiny, Lietuvių Namuose ir kituose mūsų centruose.^
Net vyresnieji skautų vadovai, kurie turėtų būti pavyzdžiu, pradeda nevengti su
jaunimu kalbėti angliškai, o ką bekalbėti apie jaunąjį vadovą, kuriam taip sunku
atsispirti draugų būryje.
Ką reikėtų toliau daryti?
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KELETAS SUGESTIJŲ

jieli tuntininkai!
1) Skirdami vadovą pareigoms, pakalbėkime su juo apie lietuvių kalbos svarbą.
Priminkime, jog ir „laužytai” kalbėdamas, visvien vartotų lietuvių kalbą; su laiku ji
pagerės. Įtaigokime, kad kalbėtų!
2) Skelbdami įsakymą, įrašykime, kad lietuvių kalba privaloma ir draugininkui
ir draugovei.
Dėkodami per įsakymus už gerą nuotaiką, gražią šypseną, neužmirškime
padėkoti ir už pastangas lietuviškai kalbėti. Laikas pagirti ir atskirus narius, o tokių
dar tikrai yra.
3) Priimdami į tuntą naują narį, užrašykim ne tik pavardę, vardą, adresą, bet
taip pat pažymėkime, kokią lituanistinę mokyklą lanko; pagirkime ir tėvams
priminkime, kad skautuose kalbame lietuviškai, kad tėvų pareiga jaunuoliui,-ei
padėti, su jais lietuviškai kalbėti.
4) Jei atsiranda būtinas reikalas, sudarykime atskiras skiltis lietuviškai t
nekalbantiems ar labai silpnai kalbą mokantiems; skirkime jiems atskirą vadovą.
Nors ir vėžlio žingsniu, bet jie privalo būti mokomi ir kalbos ir skautiškų
užsiėmimų.
5) Bent porą kartų per metus skirkime posėdį lietuvių kalbos trūkumams
aptarti, pasidžiaugti pažanga, ieškoti būdų, kurie vietovėse prieinami. Nebijokime
šiuo klausimu pasitarti su kitų organizacijų vadovais, ieškoti bendrų kelių ir būdų
lietuvių kalbai puoselėti bei tautiniam sąmoningumui kelti.
6) Stovyklose — šalia skautiškos programos — raskime laiko panagrinėti mūsų
kilmę (kodėl mes čia esam?), dabartinę Lietuvos padėtį, pogrindžio spaudą, mūsų
ateitį ir t.t. Atlikime tai atskiromis skiltimis — būreliais, leiskime laisvu noru vieną
ar kitą temą pasirinkti, o pasirinkus — ištesėti. Pradėkime nuo skautų draugovių.
Svarbu: nepamirškime leisti ir vieneto nariams kalbėti, aiškintis, kelti klausimus.
Mažose grupėse (savo draugų būrelyje) jaunimas kalba, daro išvadas. Taip
prieidami, kelsime jų lietuvišką sąmonę bei pasieksime gražių rezultatų. Įpratę
kalbėti draugų rate, broliai-sesės išdrįs ir didesnėje grupėje pasisakyti rūpimais
lietuvybės klausimais.
7) Į skautoramas ir tuntų sueigas įpinkime šių dienų didvyrius: Kalantą,
Sadūnaitę, Kudirką; paminėkime pogrindinę Aušrą, Alma mater, priminkime kitus
savos tautos didvyriškus žygius.
Kaip prieš šimtmetį mūsų močiutės slapta prie ratelio spaudos draudimo metais
išsaugojo lietuvišką raidę ir gyvosios lietuvybės dvasią, taip ir dabartinės motinos
bei pogrindžio spaudos darbuotojai Lietuvoje moko tikrosios, neklastotos Lietuvos
istorijos. Kelkime šiuos dalykus vadovams.
8) Įveskime savo sueigose tėvynės valandėlę, kurios metu galima daryti iškarpas,
jas klijuoti, piešti, dainuoti, skaityti, kalbėtis; klausytis magnetofono juostelėje
paruošto Įrašo: gražaus deklamavimo, choro, paaiškinimų apie Jaunimo Kongresus
(kodėl jie suvažiavę mokėsi lietuviškai?) ir pan..
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O KAIP SU LIETUVIŠKA KNYGA?
kančių Seserija neseniai surengė vakaronę su rašytoja v.s. Nijole Užubaliene.
Sesė Nijolė buvo paklausta, kodėl pradėjo rašyti vaikams, jaunimui? Atsakė, jog
būdama paukštyčių draugininke, perskaitė joms visas pasakėles; pasakėlių
trūkumas ir paskatinęs rašyti jaunimui naujų.
O kaip dabar yra su pasakėlių skaitymu, su knygomis? Lietuviška knyga iš mūsų
rankų išsprūdusi kaip paukštė. Esame turėję gražų paprotį: įžodžio proga ar už gerų
pareigų atlikimą skirdavome draugininkams (su * tuntininko įrašu) knygas.
Stovyklose skiltininkams, vadovams viršininkai dovanodavo žaidimų knygą,
dainorėlį. Rūpinomės, kad jauni vaodvai turėtų skautiškos ir lietuviškos literatūros,
kad kiekviena „geltonšlipsė” įžodžio proga gautų Skautybę Mergaitėms.
Ką darome dabar? Įžodžio proga apdovanojame nuvysiančia gėlyte, saldainiais,
kramtoma guma ar kitu niekučiu. Vienoje stovykloje dėl poros su įrašu atsiųstų
knygų kilo toks didelis nepasitenkinimas, kad stovyklos viršininkė turėjo kviesti
specialų posėdį. Pasitarimo metu buvo pasiūlyta tas knygas atiduoti į Kaziuko
mugės loteriją!
Geriau pjaustome iš berželių ripkas ir kabinėjame vieni kitiems ant krūtinių, o
grįžę namo išmetame jas į šiukšlyną ar dėžytėn, į kurią niekad nepažiūrim.
Mūsų jauniausi pradeda skautauti, būdami 6—7 metų. Ar pasirūpinome jiems
knygele? Jiems suprantama ir didesnėmis raidėmis? Pasižiūrėkime į mokyklų antro-

Chicagos Kaziuko mugės ASS spaudos kioske: filisteriai A. Meiluvienė, N.
Maskaliūnienė, K. Jėčius ir J. Damauskas.
J. Tamulaičio nuotr.
:
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trečio skyriaus vadovėlius ir į Vilkiuko Žinyną.
Yra pribrendęs laikas sutelkti lietuviškai visų skautiškų terminų žodynėlį.
Skiltininkai ar draugininkai, nežinodami tikslių pavadinimų, pradeda aiškinti
angliškai, o tada —sudiev ir lietuvių kalbai!
Knygų mums reikia, tačiau jų leidimas yra ilgas ir brangus; kasmet pateikime po
2—3, kad ir kopijavimo mašina padaugintų mažų (po 10—15 psl.) knygelių, susegtų
į viršelius. Mums labai trūksta knygelių: Pasirodymai, Mūsų tautos divyriai,
Istorijos ir geografijos žinios, patyrimų laipsniams ir t.t.
Pratinkime jaunimą ieškoti žinių knygose; pateikime jiems tas žinias, bet
neatimkime.
Šalia skiltininkų ir pirmosios pagalbos kursų ruoškime tautinio sąmoningumo
kursus mūsų jauniems vadovams (šie metai yra Jaunųjų Vadovų Metai). Prityrę šios
srities paskaitininkai tokius kursus įdomiai įvykdys. Visi turėtų vesti užrašus (tokia
turėtų būti kursų sąlyga), bet taip pat privalėtų gauti kursų konspektą, kurį vėliau
pritaikytų ir savo vedamose sueigose ar pratybose. Jei jus baido kursų vardas,
pavadinkime juos kitaip.
Kas vasarą vyksta Lituanistiniai kursai (Ohio valstijoje): siųskime į juos savo
studentus — draugininkus. Suprantama, jie turi būti baigę lituanistines mokyklas,
nes tai yra stiprūs kursai ir kalbos ir tautinio sąmoningumo atžvilgiais. ASS
Vydūno Jaunimo Fondas minėtus kursus paremia finansiškai; kreipiantis, galėtų ir
mūsiškius, ten važiuojančius draugininkus paremti.
♦

*

♦

Savo sueigose, kursuose, stovyklose, suvažiavimuose mes' turime ne vien
lietuviškai kalbėti, bet taip pat privalome savo žodį puoselėti; nepuoselėjama, kalba
miršta.
Prieš 380 metų, rašydamas Didž. Lietuvai pirmąją lietuvišką knygą, Mikalojus
Daukša prakalboje į maloningąjį skaitytoją prabilo šiais žodžiais:
„Ne žemės derliumi, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių
stiprumu laikosi tautos, bet daugiausia išlaikydamos savąją kalbą, kuri didina ir
palaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Gimtoji kalba yra bendrosios meilės
ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink kalbą —
sunaikinsi santaiką, vienybę ir dorybę”.
Visur ir visada tai atsiminkime.
v.s.fil. Danutė Eidukienė
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_DAR KELETAS
SIŪLYMŲ SPAUDOSLITERATUROS
Ir R KOMISIJAI
Faktai:
Jaunieji vadovai (pasitaiko ir vyres
nių) nežino skautiškų komandų. Nese
niai teko sueigoje girdėti: „Didžiuoju
saliutu gerbk!” — komandų, įnešant
vėliavą, kai ši komanda naudojama
TIK įžodžio apeigose.
Didelė painiava su titulų, pareigų ir
vyresniškumo laipsnių trumpinimu.
Korespondencijose ir vienetų įsakymų
knygose randame tokių vyr. valtininko
trumpinimų: v.v., v.valt., vyr.valt.,
vyr.v. Žodelis „sk” dedamas ir prie
skauto, skautės, skiltininko ir prie
skautininko titulo. O kaip interpretuo
ti — vyr.sk., v.sk., vyr.s., v.s.? — šitaip
žymima ir vyresnioji skautė ir vyresnis
skautininkas-kė.
Skatinimas mūšų jaunuosius rašyti
į skautišką ar bendrinę spaudą iš
aukštesniosios vadovybės pusės yra
silpnas, ar gal net tokio visai nėra.
Laužų ir sueigų pasirodymų pro
gramos dažnai apgailėtinai silpnos,
neretai skautiškai ideologijai priešingų
(moraliniu ir estetiniu atžvilgiu) televi
zijos programų pamėgdžiojimas. Ypač
tas ryšku vilkiukų ir skautų pasirody
muose.
Skautiškos ir bendrinės spaudos
darbuotojų ignoravimas, nekviečiant
jų dalyvauti ir neinformuojant apie

įvairius skautiškus įvykius, nutarimus
ir pan. (pvz., Chicagoje skautiškų
skyrių dienraščiuose redaktoriai tebu
vo oficialiai pakviesti dalyvaiti tik
pastarųjų dviejų Kaziuko mugių atida
ryme). Tuo tarpu kiekvienu atveju ii
redaktorių laukiama išsamios įvykių
informacijos.
Neskatinamas jaunųjų kūrybingu
mas — talentai.
Minimų faktų akivaizdoje, siūloma
praėjusiame MV numeryje pateiktas
mintis papildyti šiomis:
1. Praėjusioje tuntininkų konferen
cijoje (1979 m. rudenį) buvo iškelta,
jog būtų labai naudinga paruošti ir
išleisti visų skautiškų terminų, koman
dų ir pan. žodynėlį, kuris padėtų ypač
jaun. vadovams, nes šie dažnai yra
priversti skautams-ėms aiškinti angliš
kai. Šis darbas kaip tik tiktų Tarybos
kviečiamai Spaudos ir Lteratūros
komisijai atlikti.
2. Skatinti Sąjungos narius (ypač
jaunimą) rašyti į skautišką spaudą
turėtume ne atsitiktiniais atvejais, bbt
nuolatos. Natūralu būtų Sp.-Lit. komi
sijai rekomenduoti įsteigti skautiškos
spaudos jaun. darbuotojų premijų
fondą, iš kurio kasmet (panašiai, kaip
dr. P. Daužvardžio fondas) būtų
skiraimos premijos rašantiems. Gal nė
naujo steigti nereikėtų — turime juk
Lietuviškosios Skautybės fondą!
3. Paruošti ir išleisti tinkamų
laužams ir sueigų pasirodymams (įvai
rioms progoms) trumpų vaizdelių-vaidinimų knygą, į tą darbą pakviečiant
mūsų rašytojus.
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4. Skelbti (ir premijuoti) jaunie
siems ne vien rašinių, bet ir vaidinimų,
pasirodymų ir dainų konkursus, naud
ojant tautosaką, skautamokslį ir pan.
5. Ruošti talentų laužus, įjungiant
visas meninės išraiškos šakas. O kaip
su meno parodomis?
6. Sp.-Lit. Komisija neturėtų
nuošalyje palikti turimos skautiškos
spaudos redaktorių bei darbuotojų, bet
ir juos laikyti savo „šeimos nariais”.

KAIP PRISIDĖTI PRIE
JAUN. VADOVŲ METŲ

tvirta ateitis priklauso nuo dabartinio
jaunimo paruošimo vadovavimo dar
bui!
Siūlau kelias mintis, kaip ASS
vadija ir atskiri skyriai galėtų prasmin
gai prisidėti prie šios svarbios metų
temos pasisekimo:.
1) Dažniausiai tose vietovėse, kur
gerai veikia skautai vyčiai ir vyr.
skaučių būreliai, šlubuoja akademikų
veikla. Priežastis yra, man atrodo, kad
tie patys vadovai veda ir skautų vyčiųvyr. skaučių ir akademikų vienetus.
Abiejų sueigose gaunasi panaši veikla
ir „duplikavimas”. Būtų gera ryškiau
išvystyti akad. skautų ir sk. vyčių-vyr.
skaučių veiklos gaires, kad vieni kitų,
darbą papildytų, o ne kartotų.
2) Reikėtų aprašyti ir iškelti vado
vų siekimus Mūsų Vytyje toliau
skatinti jų pasireiškimą ASS veikloje.
3) Galime padėti visiems Sąjungos
jauniesiems vadovams labai konkrečia
forma ir už skautiškų ribų. Turime
įvairias profesijas, aukštas pareigas
darbovietėse ar įstaigose; kodėl negal
ėtumėm dėti pastangas samdyti savus
narius — ypač jaunesnius vadovus, kai
proga pasitaiko. Jei kitų rasių ar
grupių žmonės deda pastangas paremti
savuosius, kodėl mums nepadėti sava
jam jaunimui.

Jaunųjų Vadovų Metų (1980)
tikslas yra atkreipti dėmesį į visus
Sąjungos jaunesnius vadovus ir rimtai
pergalvoti dabartines savo pažiūras į jų
lavinimą, jų vaidmenį Sąjungoje ir
geriau suprasti jų žvilgsnį į LSS.
Pažvelgus į šiuos dalykus paviršuti
niškai, atrodo, kad jie taikomi tik
Seserijos ir Brolijos šakoms, o mažai
ką bendro turi su Akad. Skautų
Sąjūdžiu. Bet giliau pagalvoję pamaty
sime, kad šių metų tema yra lygiai
aktuali mums akademikams kaip ir
Seserijos ar
Brolijos vienetams.
Priežastys labai pagrindinės:
a) Didžiausia mūsų prieauglio dalis
ateina iš skautų-čių tarpo,
4) Pagerbti ir iškelti viešumon tuos
b) Korporacijos ir ASD skyriams jaunesnius vadovus, kurie pasišventę
vadovauja jauni, bestudijuoją senjorai
dirba ne vien akademikų eilėse, bet
ir tikrosios narės,
taip pat randa laiko vadovauti Seseri
c) Sąjungos gerovė ir jos (ypač jos ir Brolijos vienetams.
lietuviškų)tikslų siekimas turėtų rūpėti
5) Padėti vietovių LSB ir LSS
visiems Sąjungos nariams.
vadovams ir tuo pačiu metu supažin
Taip, kaip LSB ir LSS turi rimtai
dinti tenykštį jaunimą su akad. skau
susirūpinti tvirtu jaunųjų vaodvų
tais; paskatai būtų gerai suruošti vieną
paruošimu savo šakose,' taip ir ASS
ar kelis ypatingus dalykus skautams
turėtų apmąstyti savo jaunųjų vadovų 1 (pvz., kūrybos dieną, supažindinimą su
ruošimą ir išlaikymą sąjūdyje. Svarbu
įvairių mokslų studijų reikalavimais
laikyti mintyje, jog gerai paruošti „college orientation” ar pan.).
vadovai skautų-čių gretose, atsineš su
6) Sudaryti „think-tanks” vietovės
savim į ASS veiklą daug patyrimo ir draugovėms; ten būtų proga išdisku
pagyvins mūsų šaką. Visos Sąjungos tuoti įvairias vietovės problemas, rasti
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jų sprendimus, gauti veiklos suįdominimo idėjų.
7) Suorganizuoti vyresnių — jau
nesnių vaodvų „susipažinimo semina
rus”, kuriuose abi grupės turėtų progos
giliau pažiūrėti į kitų problemas ir
pažiūras, tuo būdu suartėdami ir
stiprindami veiklą.
8) Dėti didesnes pastangas supažin
dinti prieuniversitetinį skautišką jauni
mą su Vydūno Fondo paskolomis; taip
pat stengtis juos supažindinti su
senjorais ir filisteriais, kurie mokosi
arba dirba tose srityse, kurias jaunieji
planuoja studijuoti.
9) Suruošti skyrių pirmininku ir jų
vadijų seminarus Studijų Dienų ar
suvažiavimų metu, kad (kaip Ąžuolo ir
Gintaro Mokyklose) būtų progos
formaliai jiems perduoti geresnį Statu
to ir nuostatų supratimą, bendras ASS
veiklos gaires ir paaiškinti, kokios yra
jų pareigos bei prievolės tose pozici
jose.
fil. G. Plačas

Chicago! Į Kaziuką LITUANICOS
tuntą veda'vytis R. Orentas.

AR
NENUSIREGISTRAVOME?
Chicagos Boy Scouts of America
taryba kelių puslapių leidinėlyje
paskelbė nepaprastą žinią — savo
gretų padidėjimą bene 500 skautų!
Šiais BSA narių mažėjimo laikais toks
staigus šuolis priekin yra tikrai stebėti
nas; tačiau nustebimas buvo dar
didesnis, pamačius, kad visas LITUA
NICOS tuntas įrašytas į BSA.
Nuostabu, jog toks žingsnis įvykdy
tas lietuviams beveik nežinant ir
skautiškoje spaudoje apie tai neskel
biant. Įdomu būtų patirti tikras žinias
ir paaiškinimą, ką (už 500—700 dol.
metinio mokesčio BSA naudai) gauna
lietuviai?
Jau anksčiau v.s. P. Molis svarstė
skautų Brolijos įstojimo į BSA klausi
mą. Tuomet buvo tarta, kad tai
apsimokėtų tik tuo atveju, jei BSA
sutiktų samdyti bent vieną apmokamą
lietuvį skautininką liet, reikalų koordi
natoriaus pareigoms.
Ar Chįcagos žygis atsižvelgė į tai ir
ar buvo apie tuos dalykus pagalvota?
s. L.
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ŽVELKIME PLAČIAU
| IŠBVUOS LIETUVYBĘ

SKAUTAVIMĄ

Švenčiant LSS 6(K*ętį buvo nutar
ta j Šeštąją Tautinę Stovyklą Ameri
koje kviesti ir kitų lietuvių jaunimo
organizacijų atstovus, kad — drauge
bendraudami — atšvęstume taip mums
brangią sukaktį. Praeityje esame kvietę
kitataučius, — kodėl nepakviesti lietu
viško jaunimo? Buvo kviesti Pasaulio
Jaunimo Sąjungos, Lietuvos Vyčių ir
Ateitininkų atstovai. Mūsų stovykla
vietėje vietos ouvo labai daug, todėl
ateitininkams ir kitiems siūlėme tirėti
su mumis savo stovyklas. Iškilmingas
apeigas galėtume bendrinti, o stovyklų
programos galėtų vykti atskirai; prik
lausytų nuo visų intereso ir susitarimo.
PJSąjungos Pirmininkė p. Juoza
pavičiūtė dalyvavo šventėje, o su ja ir
daug skautų ir skaučių, kurie yra
aktyvūs PJS nariai. Lietuvos Vyčiai
dalyvauti negalėjo, nes tuo metu vyko
jų sukaktuvinis suvažiavimas Syracuse
— jie atsiuntė mums sveikinimą. Iš
Ateitininkų vadovybės irgi gavome
sveikinimą, bet reprezentantų ji neatsi
untė, nors ateitininkų jaunimas pareiš
kė norą dalyvauti.
Šeštos Tautinės stovyklos metu
„Neringoje” vyko ateitininkų stovykla.
Ir štai vieną vakarą paskambino mums
ateitininkų stovyklos jauni vadovai,
klausdami, ar negalėtų mus sekma
dienį aplankyti. Susėdę į mašinas, apie
30 ateitininkų stovyklautojų sekmadie
nio rytą atvyko į LSS Tautinę Stovyk
lą
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Jie visi dalyvavo šv. Mišiose,
stebėjo jūrų skautų iškilmingas apeigas
paežerėje, aplankė draugus ir stovyklą,
dalyvavo lauže ir po laužo dar liko
žiūrėti filmo apie Lietuvą. Buvo jau
vėlus vakaras, kai jie atsisveikinę
išvyko atgal į „Neringą” toliau tęsti'
savo stovyklos.
Čia tikrai buvo labai graži pirmoji
mūsų fizinio draugavimo pradžia.
Tačiau pradžia buvo padaryta tik
narsaus jaunimo pasiryžimo ir gilaus
lietuviško supratimo dėka. Mūsų
organizacijų vadovybės turi dar labai
daug pasistengti, kol nuoširdus ben
dravimas tarp viso lietuviško jaunimo
taps realybė.
Per paskutinius 8 ar daugiau metų
LSS, PJS ir Ateitininkijos bendromis
pastangomis jaunimas iš Pietų Ameri
kos ir Europos buvo globojamas
šeimose, užmokama kelionė, mokėsi
stovyklose, ruošė talentingo jaunimo
koncertus, kaip pvz. Adrianos Jocytės
ir kt. Tai aiškiai rodo, kad bendravi
mas yra naudingas ir labai reikalingas.
Norėčiau tik palinkėti, kad LSS
visuomet dalyvautų ir net pirmautų
bendradarbiavimo srityje. Ar negalėtu
mūsų akademikai skautai suruošti
visam lietuviškam studijuojančiam
jaunimui studijų savaitę? Ar tai nebūtų
konkretūs pirmieji žingsniai?
Po 30 metų veiklos savo tarpe mes
turime pažvelgti plačiau, ar mums
patinka ar ne, nes čia jaunimas mus
irgi paliko . . . Mes gyvename ir
auginame savo vaikus laisvame pasau
lyje. Didelė šio gabaus jaunimo dalis
tampa profesionalais savo srityje; jie
yra mūsų ateities veikėjai, politikai,
diplomatai ir kovotojai už Lietuvos
interesus. Savo getuose jų neuždary
sime. O kaip mes skautai juos paruoši
ame, kad jie galėtų išdidžiai likti
lietuviais ir nepaskęstų svetimųjų
jūroje? Skautai yra vienintelė lietuvių
jaunimo organizacija, turinti galimybę
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ASS Cleve lando skyrius metinėje šventėje.
V. Bacevičiaus nuotr.

natūraliai bendrauti su etniniais skau
tais. Anie, kaip ir mūsų lietuviukai,
brangina savo kilmę, brangina savo
kalbą. Jie taip pat yra Amerikos
ateities profesionalai ir su jais užmegz
tos jaunų dienų draugystės bei skautiš
ki išgyvenimai gali mums duoti daug
reikalingų draugų Lietuvos laisvinimo
kovoje.
Šiuo metu A1SGO (etninių skautų
organ.) daugiausiai koncentruojasi
tąrptautine stovykla, kuri įvyksta
maždaug kas antri metai. Vadovai
aiškina, kad dažnas bendravimas nėra
reikalingas, bet retas pasirodymas
labai sustiprina kiekvienos tautos
etninę dvasią, nes jaunimas mato, kad
ir kiti brangina savo kalbą, kad ir kiti
vertina bei didžiuojasi savo kultūra, ir
tai padeda kasdieninėje kovoje išsilai
kyti.
Toje srityje jaunimas mus pralenkė,
nes lietuvių iniciatyva Melbourne,
Sydnejuje ir Adelaidėje yra nuolatinis
etninių skautų bendradarbiavimas.

Šeštoje Tautinėje Stovykloje vyr.
skautės viename pasikalbėjime disku
tavo bendravimą su etniniais skautais.
Sesės iš Kanados, Atlanto rajono ir
Kalifornijos pareiškė, kad (kiek sąly
gos leidžia) jos su etniniais skautais
benddadarbiauja, ypač kai dažnai
susitinka protestuose ir demonstraci
jose. Viena sesė pasakojo apie protestą
Washingtone, kai latvių ir estų vėlia
vos šu jų jaunimu atsirado prie rusų
ambasados: „Estai ir latviai buvo visi
skautai su savo vadovais, ir, kai
reikėjo Lietuvos himną giedoti, jie visi
drauge su mumis tris kart sugiedojo.
Tokie draugai mums labai reikalin
gi ...”
Todėl žvelkime plačiau, mokykime
savo jaunimą nepražūti svetimųjų
tarpe, išmokykime jį didžiuotis sava
kilme ir kultūra, net ir tada, kai jis
atsiranda vienas tarp šimto kitų.
Mokykime jaunimą reprezentuoti,
ieškoti draugų, nes jų mums labai
reikia.
L. M.
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Los Angeles 1955!
Jonius Navickas, Alg. Avižienis, prof. St. Kolupaila, Ant. Dundzila ir Rim. Dabšys.

AVIŽIENIO-KLIORĖS MOKSLINIAI
PASIEKIMAI
Algirdas Avižienis, kompiuterių
mokslo profesorius UCLA universitete
Los Angeles, buvo apdovanotas 1979
metų Amerikos Aeronautikos-Astronautikos Instituto (AIAA) informaci
jos sistemų medaliu ir garbės pažymėji
mu.
Pažymėjime kaip tik ir kalbama
apie dr. A. Avižienio originalius įnašus
į „sugedimus toleruojančių kompiute
rių konstrukciją” ir aplamai j jo
teorinius bei praktiškus rezultatus
„ypač patikimai veikiančių” aviacijos
ir erdvių’kompiuterių srityje.
Savo profesijos srityje Avižienis yra
gavęs ir daugiau pažymėjimų bei me
dalių.
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*

*

Kalifornijos Technologijos institu
tas paskelbė (Engineering and Science,
1980 Nr. 1) naujus duomenis apie
Saturno planetos žiedų sudėtį. Šiuose
darbuose svariai figūruoja ir dr.
Arvydo Kliorės įnašas.
1979.IX. 1 d. JAV tyrinėjimų erdvė
laivis praskrido netoli vadinamo „A”
žiedo (21,400 km aukštyje virš Saturno
debesų). Bandant nustatyti planetos
heliumo kiekį, susidurta su tam tikrais
sunkumais, kurie išspręsti, interpretuo
jant dviejų mokslininkų — Andrew
Ingersoll. irArvydo Kliorės — išma
tuotus duomenis.
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Prieš dešimtmetį ar daugiau Arvy
das Kliorė pirmą kartą beveik sensa
cingai panaudojo radijo bangų okulta
cijos matavimus erdvėse. Šis metodas
analizuoja radijo “bangų ryšio stipru
mą, bangas siunčiant per tuščią erdvę
bei per planetų debesis, ir tuo būdu
nustatant tempretatūrą, sudėtį ar kelis
kitus fiznius duomenis. Okultacijos
matavimais dabar padėjo interpretuoti
ir Saturno sudėtį: su Kliorės matavi
mais patvirtinta, kad Saturno pavirši
uje heliumo yra perpus mažiau, negu
kad kiti bandymai sugestionavo.
Paskutiniu metu filisterių Avižienio
ir Kliorės pavardes skaitėme gražiai
išleisto Vilniaus universiteto medalio
leidėjų tarpe. 1979 m. A. Kliorė
tarptautinėje konferencijoje skaitė du
savo mokslinius darbus, kuriuos yra
viešai dedikavęs Vilniaus universiteto
400 metų sukakčiai paminėti.
Antanas Dundzila

kaitė (California State University,
Northridge profesorė antropologė).
Paskaitos pavadinimas — „Kultūros
tęstinumas: du kart neįstosi į tą pačią
upę”. Šią popietę visi gražiai ir linksmai
praleido.
1980 m. vasario 7 d. Los Angeles
AS D sueigoje buvo perrinkta nauja
valdyba: pirmininkė — ps.t.n. Ilona
Bužėnaitė, iždininkė — t.n. Marytė
Stočkutė, vėliavininke — t.n. Audronė
Bužėnaitė, kandidačių globėja — ps.fil.
Alma Vilkaitė-Stočkienė ir korespon
dentė — t.n. Regina Vilkaitė. Ir šiais
metais turime nemažą būrį naujų
kandidačių į tikrąsias nares. Tikimės ir
daugiau pritraukti.
Šiems metams esame suplanavusios
bent keletą iškylų ir įvairių paskaitų bei
diskusijų. Netolimos praeities darbuo
tė, pilna entuziazmo ir energijos, buvo
skiriama Kaziuko mugės ASD/Korp!
Vytis kavinės ruošai. Iki pasimatymo ir
Ad Melioręm!
t.n. Regina Vilkaitė

ANGELŲ MIESTUI
PAVASARĖJANT

SYDNEJAUS ASD
RUOŠIASI PARODAI

Los Angeles akademikės auga ir
dirba, šiais metais mūsų miesto Akademikių Skaučių Draugovė padidėjo.
1979 m. gruodžio 9 d. Chevy Chase
Country Club suruoštoje akademikų
skautų metinėje šventėje tikrosios narės
pasižadėjimą davė penkios vyresnės
skautės: Dana Augutė, Audronė Bužėnaitė, Laima Prasauskaitė, Daiva
Sakalauskaitė, ir Regina Vilkaitė. Tai
gausus įnašas į šią draugovę. Taip pat
šiose metinėse iškilmėse buvo pristaty
tas bei parduodamas Vilniaus Univer
siteto 400 metų sukakties medalis,
išleistas Los Angeles filisterių skautų.
Vėliau programoje įdomią paskaitą
apie tai, kas tikrai yra autentiškai
lietuviška, skaitė Dr. Liucija Baškaus

Vasario 17 turėjome trumpą filiste
rių sueigą, kur aptarėme Ak. Sk.
Leidyklos leidinių pristatymą Sydnejaus lietuviams; spaudos sutiktuvėms
vadovauti apsiėmė Jadvyga Viliūnienė,
mūsų nepamainomoji parengimų vado
vė. Knygų dvi siuntos, atrodo, yra
pakeliui. Kai gausime, tuoj bandysime
daryti jų pristatymą.
Metinę ASS šventę nutarėme paves
ti paruošti ASD narėms; žinoma
filisteriai talkininkaus. Šiuo metu ASD
narės nori suruošti pabaltiečių meno ir ’
tautodailės parodą — tai didelis dar
bas. Netrukus paaiškės, ar joms pasise
kė susitarti su menininkais ir kt.
Patalpos užsakytos — gautos Com
monwealth Centriniame Banke; bankas
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duoda visas '? <emones ir darbininkus
parodai tvarkyti — sako, esą tai jiems
kainuoja 3000 dolerių Taigi, mūsų
merginos ryžtasi dideliai.) žygiui, bet ar
pavyks, sunku šiandien dar pasakyti.

Filisteriai pažadėjome joms patalkinin
kauti. Paroda vyktų birželio 2—14
dienomis.
(iš fil. Iz. Jonaičio laiško,
vasario 19. Sydney. Australia)

Dalis Sydnėjaus ASD narių su pirm. Egle Suchoversky (kairėje).

KUR SUSITIKSIME
1980?
Vasario 12 d. įvykusiame ASS
vadijos posėdyje, šalia kitų sąjūdžio
reikalų, buvo pateiktos ir pagrindinių
1980 m. susibūrimų datos.
ASS Studijų Dienos vyks rugpjūčio
21—24 d. Camp Eberhart vietovėje,
Mich, (apie 150 mylių nuo Chicagos).
Kaina — 45 dol. asmeniui. įskaitant
maistą ir nakvynę. Nakvynė kabinose,
šeimoms yra atskiros kabinos. Vasar
vietė turi baidares, laivelius ir paplū
dimį.
Programoje simpoziumai, diskusi
jos ir pan.; pasiūlyta vienu ar kitu
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būdu paminėti dvi pagrindines šių
metų sukaktis — Donelaičio ir Vytau
to Didžiojo. Pirmininko taip pat
pasiūlyta ASS sueiga, kurioje būtų
pasvarstyti ASS nuostatai ir aplamai
dabartinė sąjūdžio struktūra.
Studijų dienas koordinuos fil. K.
Jėčius, ūkį tvarkys Chicagos ASS
skyrius.
ASS metinė šventė įvyks Delfia
House salėje. Chicagoje. lapkričio 8 d.
Šią dieną taip pat vyks visų skyrių
narių pakėlimai, simpoziumas, susi
pažinimo valanda ir pan; Čiurlionio
galerijoje bus meno paroda.
Pilnesnė informacija būs skelbiama
spaudoje ir Ad Meliorem biuletenyje.
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TALKOJE JAUNIMO
CENTRUI
Vasario 20 d. Chicagos Jaunimo
centro kavinėje posėdžiavo Jaunimo
centro fondo taryba.
Šiame posėdyje buvo svarstomas
palaipsninis Jaunimo centro adminis
travimo perėmimas, budėjimas rašti
nėje, talka naujai valdybai ir ūkiniai
reikalai. Valdybos pirmininkė I.
Kriaifeeliūnienė pranešė, kad sudaryta
šios sudėties valdyba: vicepirmininkas
— fil. V. Mikūnas, ižd. — V. DiminskiSj sekretorė — A. Steponaitienė ir
korespondentė — fil. R. Bartuškienė.
Naujoji vadovybė-darbą pradeda su
nuodugniai pateiktu planu, kurį pa
ruošė Laikinoji Taryba. Šioji kaip tik
ir nustatė gaires, sudėjo pirmuosius
pagrindu,s ant kurių — tikimės —
Jaunimo centras ir toliau klestės bei

tarnaus Chicagos lietuvių kultūriniams
poreikiams.
Kaip pamename, Laik. Tarybai
vadovavo fil. Ant. Dundzila.

VASARIO 16 CHICAGO
CIRCLE RŪMUOSE
Illinois universiteto, Chicago Circle,
lituanistikos studentams pokalbius
vasario 15 d. pravedė PLB Švietimo
komisijos pirm. fil. kun. Antanas
Saulaitis, S J. Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo metinėms studentai iš
anksto surašė klausimus iš istorijos ir
dabartinės okupuotos Lietuvos padė
ties, pagal kuriuos svečias paruošė
istorinę apžvalgą ir 14 puslapių pagelbinės medžiagos. Pradinių ir tolimesnių
kursų studentai paskaitose domėjosi
klausimais nuo Lietuvos vėliavų kilmės
iki galimybių sovietų priespaudoje
lietuvių kultūrą ugdyti.

Ar prisimenate praėjusią vasarą: filisterių Raimundo’
ir Audronės laisvalaikis
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„Sumušė” ir iliustravo filisteriai
Aid. ir Gint. Plačai

AKADEMINIS SKAUTAVIMAS
YRA:

. . . junjoras*, kuris žiūrėdamas į
senjorą, svajoja: kaip gera būti bebai
giančiu mokslus.
...senjoras, kuris žiūrėdamas į
filisterį svajoja: kaip gera būti baigus
mokslus, turėti gerą tarnybą, uždirbti
daug pinigų ir turėti gražią žmoną su
dviem vaikais.
. .•. filisteris, kuris žiūrėdamas į
junjorus, svajoja: kaip būtų gera
neturėti tarnybos, nesirūpinti sąskai
tom, negauti velnių iš žmonos, neturėti
bliaunančių vaikų ir vėl grįžti į
studentų dienas.
.. . rytmetinė mankšta — vienos
akies atidarymas.
. . . popietinė mankšta — antros
akies atidarymas.
. . . motorizuotos slidės filisteriams
virš 65 metų amžiaus.
. . . tikroji narė, kuri atvyksta į
studijų dienas su galionu, „sun-tan
lotion".
. .. . tikroji narė su penkiais čemo
danais dviejų dienų suvažiavime.
. . . „order-out” stovyklinis vir
imas.
.. ^rašyk-kol-sėdi” sieninis laik
raštėlis stovyklos geroje vietoje.
---- pasistiprinimo, palapinė.
. . . „prityrusio senjoro” ordinas po
penkiolikos metų studijų.
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ŽILVINO PASAKA
PASIKARTOJO
BAUBLYJE
Sakoma, kad gera toji stovykla,
kurioje tenka išgyventi kokį nors
įspūdingą nuotykį. Baublio stovyklai
(Australijoje) .tokių nuotykių netrūko.
Pirmą naktį stovyklą ištiko netikėtos
liūtys: vanduo nuo kalnų vertėsi
upeliais,, užtvindė rajoną, vanduo
prinešė pilną slėnį gyvačių. Jos labai
nuodingos, bet jei jų neužgausi, jos
nieko nedaro: su jomis gali gulėti
vienoje lovoje. Taip ir mūsų akademikė Eglutė, po rytinės mankštos taisy
dama guolį, pastebėjo, kad po čiužiniu
guli gyvatė. Nieko nelaukusi, ji pašau
kė brolius vyšius,* o šie su visomis
ceremonijomis, gelbėdami Eglę, užka
pojo savo dvišakėmis lazdomis Žilviną.
(Skautų Aidas)
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BAKTERIJOS

PIRMAS LIGONIS

Nugirsta per Chicagos Kaziuko
mugę akademikų spaudos kioske:
vienas junjoras klausia guviai už knygų
prekystalio besidarbuojančio veterano
fil. J. Damausko:
— Kaip jūs tokiame amžiuje taip
gerai išsaugojote savo sveikatą?
— Aš gimiau tada, kai pasaulyje
dar nebuvo atrastos bakterijos, —
atsako J. D.

Yra juk sena tradicija klausti naujo
daktaro, kaip jam sekėsi su pirmuoju
pacientu. Pasiteiravome to paties ir
pas mūsų pirmininką, brolį Raimundą.
— Buvo gana keblu. Pirmasis
pacientas buvo meksikietis, kuris atėjęs
skundėsi, kad jį namuose sukandžiojo
blakės. Prirašiau tokio vaisto, et po
kelių dienų jis ir vėl pas mane.
— Nagi, kaip sekasi? — klausiu.
— Blogai, daktare( tyrs dienos po
valgomą šaukštą, o jos vis kanda ir
kanda.
Mat pamiršau pasakyti, kad tepti,
o ne gerti reikėjo ...

..."order out

stovyklinis virimas
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mėnesių sugrįžęs atgal. Pašnekesys
sutraukė gausų būrį svečių, nes ar yra
šiuo metu kitas mūsų planetoje kampe
lis, į kurį būtų nukrypusios viso
pasaulio akys?
*

Los Angeles akademikai skautai
kovo 1 d. šv. Kazimiero parapijos
salėje suruošė vakarų, pavadintų Ma
noji Lietuva.
Pora šimtų dalyvių turėjo išskirtinį
malonumą pakeliauti po skaidrėmis
pavaizduotą Lietuvą. Šį gimtosios
šalies pavaizdavimą atliko iš Bostono
pakviesti jaunosios kartos tautiečiai —
Zita ir Perkūnas Krukoniai.
♦

♦

♦

Vilniaus universiteto 400 metų
sukaktuvinės parodos eksponatai,
atrinkti iš v.s.fil. Br. Kviklio archyvo,
Marijos Kfauchunienės rūpesčiu buvo
visą vasario mėnesį išstatyti Nord west
ern universiteto bibliotekos specialiose
vitrinose. Jais labai domėjosi univer
siteto profesoriai ir studentai.
♦

♦

*

♦ .

Nepr. atstatymo sukakties minėji
mo Los Angeles mieste didžioji atrak
cija buvo fil. Elena Juciūtė, Sibiro —
Gulago salyno kalinė, kuri 1949 m.
buvo suimta ir išgabenta į lagerį
Irkutsko srityje ir už akių nuteista 10
metų.
♦

*

♦

ASS dvasios vadas kun. dr. J.
Kubilius, SJ, iš Montrealio atvykęs į
Chicagą, Velykų švenčių savaitgalį
pravedė trijų vakarų rekolekcijas
sąjūdžio nariams ir jų šeimoms. Reko
lekcijos vyko Jaunimo centro kavinėje,
jas lankė apie 300 asmenų.
Rekolekcijų metu šiltu žodžiu ir
malda prisimintas a.a. prof. S. Kolu
paila.

♦

Sausio 26—28 d. įvykusioje Sydnejaus (Australijoje) egzilų skautų džiamboretėje lietuviams atstovavo 24 sesėsbroliai, vadovaujami t.n. Vidos
Viliūnaitės. Džiambofetė suruošta
Aušros tunto stovyklavietėje, Ingleburne. Skilčių varžybose lietuvaitės
laimėjo antrą vietą.
♦

♦

♦

įdomiai margą kelionę per Pie
tryčių Azijos kraštus Chicagos skau
tams ir visuomenei kovo 24 d. pateikė
ps.fil. Leonas Maskaliūnas, paskutini
us 18 metų praleidęs anoje verdančioje
žemės rutulio dalyje ir vos prieš keletą

Prof. S. Kolupaila skautų
stovykloje, Kanada 1956
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