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ĮŽYMIOS SUKAKTYS

Prieš...

755 m. — Saulės mūšis.

740 m. — Mindaugo krikštas.

570 m. — spalio 3 d. popiežius patvir
tino pirmąjį Lietuvos vysku
pą.

200 m. — gegužės 3 d. priimta Žečpo
spolitos konstitucija.

190 m. — vasario 17 d. gimė garsus 
Lietuvos rašytojas, vyskupas 
Motiejus Valančius.

160 m. — balandžio 16 d. Vilniuje lie
tuviai sukilo prieš Rusijos 
valdžią.

140 m. — lapkričio 11 d. gimė aušri
ninkas Jonas Basanavičius.

130 m. — vasario mėn. iš baudžiavos 
buvo paleisti Lietuvos vals
tiečiai.

130 m. — kovo 8 gimė aušrininkas Jo
nas Šliūpas.

70 m. — rugsėjo 22 d. Lietuva priim
ta į Tautų Sąjungą.

60 m. — spalio 15 d. Tarptautinis Ha
gos tribunolas nepatvirtino 
okupuotam Vilniaus kraštui 
suverenių teisių.

50 m. — birželio 14 d. sovietai pradė
jo Lietuvos žmonių trėmimą.

ASS STUDIJŲ DIENOS šiais metais 
įvyks rugpjūčio mėn. 23-25 d.d. Christian 
Brothers LA SALLE MANOR, Plano, 
Illinois (Apie 50 mylių į pietvakarius nuo 
Čikagos, netoli Auroros.)

La Salle Manor yra gražioje gamtoje 
prie mažo ežerėlio, su maudymosi baseinu, 
teniso ir krepšinio aikštelėmis, stalo 
tenisu, laužaviete ir 1.1. Susirinkimams yra 
kelios salės, video aparatai, židiniai. Nak
vynės — švarūs privatūs kambariai su 
pataline, rankšluosčiu, muilu. Maistas — 
geras ir skanus.

Studijų Dienas ruošia ASS Vadija, kuri 
įgaliojo fil. Leoną Maskaliūną sudaryti 

ASS Rengimo Komitetą. Į šį komitetą 
buvo pakviesti ir sutiko dalyvauti: kun. fil. 
J. Vaišnys, S.J., fil. R. Griškelis, fil. V. 
Kirvelaitis, fil. A. Vaitaitė, t.n. T. Rudaity- 
tė ir senį. J. Variakojis. Įdomi programa su 
laisvalaikiu sportui ir pasimaudymui. 
Kaina bus paskelbta vėliau. Vietų skaičius 
yra ribotas, todėl jau dabar rezervuokime 
savo laiką rugpjūčio 23-25 d.d. ASS 
Studijų Dienoms! Tikimės gausaus dalyva
vimo iš JAV ir Kanados ASS skyrių. 
Registraciją galite atlikti vietos ASS 
skyriuose arba pas senj. J. Variakojį 3715 
VV. 68th Street, Chicago, IL. 60629, telef.: 
312-585-8649

Rengimo Komitetas
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TĖVAS JONAS KUBILIUS

Gimė 1906.06.25 Lietuvoje
Jėzaus Draugijon įstojo 1925.10.27
Kunigu įšventintas 1940.07.09 Prancūzijoje 
Užmigo Viešpatyje 1991.03.02 Montrealyje 
1963 m. Lietuvių Skautų S-gos dvasios vadas. 
1974 m. Akademikių Skaučių Draugovės 
garbės narys.

Žodis, tartas per Tėvo Kubiliaus laido
tuves šv. Kazimiero kapinėse 1991 kovo 9 
d.

Prisimindami Tėvą Joną Kubilių, mes, 
kurie jį pažinojome, su juo kartu dirbome, 
dalinomės savo vargais ir džiaugsmais, 
galime drąsiai sakyti, kad Tėvas Kubilius 
buvo ne tik tauri ir pasišventusi tarnavimo 
artimajam asmenybė, bet ir kažkas tai 
šventa, nežemiškai skaistaus, lyg ta iš 
dausų sklindanti liepsnelė, kuri visus šildė, 
švietė ir tarsi kėlė aukštyn link žvaigždžių, 
kur galioja kiti įstatymai negu tie, kuriuos 
čia, žemėje, galima užtikti.

Tėvas Jonas Kubilius buvo mums toks 
artimas ir mielas draugas, kad turėdami jį 
savo pašonėje, net nepagalvodavome, kad 
jis būtų buvęs toks nepaprastas. Juk jis 
buvo kalbus, socialus, mėgstąs pokštauti, 
visiems prieinamas, kietas darbininkas, 
gudrus, o tuo pačiu — su savo silpnybė
mis, kaip ir mes visi. Vis dėlto jame 
spindėjo ir kažkas didingo, mums papras
tiesiems žmonėms, nematomo, tik nu
jaučiamo ir pažįstamo. Kažkokia, jį gaubi
anti skraistė, traukė mus link jo, ir mes 
šalia jo jautėmės gerai, patogiai, lyg 
būtume savuose namuose. Net ir tada, kai 
tave pabardavo, tu neišsigąsdavai, o tik 
susimąstydavai, lyg būtum gavęs patarimą 
iš savo tėvo. Kai jis juokaudavo, tu 
tapdavai beginklis — juokdavaisi kartu su 
juo. Jame ruseno ta paslaptinga taurios 
asmenybės liepsnelė, kuri nedegino, o 
šildė, neakino, o švietė, neatstūmė, o 
traukė prie savęs.

Tačiau, lygindamas Tėvą Joną Kubilių 
su liepsnele, nenorėjau nupiešti jo asmenį 
klaidingai. Jis nebuvo gležnas, ar lengvai 
kam nors pasiduodantis. Jo sukrautos 
kietos plytos pastatams, kuriems vadovau
ti jis pašventė beveik visą savo aktyvųjį 
gyvenimą, byloja, kad tai būta ne kokio 
lepūnėlio, lengvai leidžiančio gyvenimą 
tarp draugų ir pažįstamų, o atkaklaus 
darbininko, planingo veikėjo, per ugnį ir 
audras pasiekiančio užsibrėžtąjį tikslą. 
Jaunystės metais jis mokytojavo gimnazi
joje, per karą dirbo pogrindyje, atvykęs į 
Kanadą Montrealyje įkūrė parapiją lietuvi
ams, pastatė bažnyčią; vėliau, perkeltas į 
Čikagą, vadovavo Jaunimo Centrui ir 
praplėtė jo sienas tiek, kad mums visiems 
jos būtų patogesnės ir jaukesnės.

Mes, čikagiečiai, pasigedome jo, kai, 
susilpnėjus sveikatai, jis turėjo iš čia 
išvykti. Pasigedome, bet nepamiršome. 
Tėvas Kubilius liko mūsų mintyse ir 
širdyse net ir tada, kai gyveno kitur. Mes 
negalėjome jo pamiršti ir niekada jo 
nepamiršime — juk jis palietė mūsų 
gyvenimą ir įsikūnijo mumyse savo šviesa, 
savo šiltu draugiškumu, savo dvasingumu. 
Tai ir yra gero kunigo ir tauraus žmogaus 
palikimas.

Mes liūdime jo netekę, bet tuo pačiu 
žinome, kad jis „gerai bėgo", lenktynes 
laimėjo, ir tai mus džiugina netgi šį liūdną 
momentą, kada mums tenka su juo atsis
veikinti.

Algimantas Kezys
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Paskutinis atsisveikinimas. Vytauto Didžiojo Universiteto rektorius fil. A. Avižienis prie a.a. 
J. Kubiliaus karsto. Foto J. Tamulaitis.

Į amžino poilsio vietą. Karstanešiai fil. fil. K. Ječius, L Maskaliūnas, L Ramanauskas, V. 
Statkus, V. Mikūnas ir E. Korzonas. Foto J. Tamulailio.
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Jonas Dainauskas

Senosios Lietuvos valstybės 
oficialių raštų kalba

Tai buvo Kanceliarinė slavų kalba, šis 
pavadinimas analogiškas „Bažnytinė sla
vų" kalba pavadinimui, kokie aštuoni 
šimtai metai žinomo. Abi tos senosios 
slavų kalbos formos išsirutuliojo Balka
nuose, senojoje Bulgarijoje. Jų abiejų 
šaknys rjšasi su senosios Bulgarijos Solu- 
nės (dabartinio Salonikų miesto, Graiki
joje), pietinė Macedonijos tarme, nors 
esmėje Balkanų slavų tarmės buvo arti
mos.

Ta Kanceliarine slavų kalba parašyti 
visų trijų (1529, 1566 ir 1588) Lietuvos 
Statutai, ankstesnis už juos (1468) Kazi
miero Teisynas, Žigimanto Augusto Vala- 
kinės žemės reformos nuostatai (1557) ir 
daugybė kitų senosios Lietuvos valstybės 
dokumentų, nuostatų, privilegijų, teismų 
sprendimų, kariuomenės sąrašų ir 1.1., 
esančių Lietuvos Metrikoje (t.y. L. valstyb. 
archyve, gal koks vagonas apimties). Iki 
XVII pabaigos tai buvo oficiali dokumentų 
kalba. Tik 1697 m., kada Lietuvos valsty
bės santvarka jau buvo pertvarkyta pagal 
Lenkijos pavyzdį, o Lietuvos bajorai, savo 
teisėmis, visai suartėjo su Lenkijos šlėkta 
buvo paskelbtas „Coeųuatio iurium" (Tei
sių sulyginimo) įstatymas, kuriame taip 
pat buvo pasakyta, kad visi Lietuvos 
teismų sprendimai turi būti rašomi ne 
„rusėnų" (taip toji kalba vadinama Lietu
vos Statute, o lenkų kalba, nors pvz. 
teismo bylų priesaikos tekstas, kaip ir visa 
virtinė teisinių raštų, aktų, protokolų 
buvo ir toliau surašyti ta Kanceliarine 
slavų kalba. Tikrumoje, nežiūrint net į 
formalų lenkų kalbos įsigalėjimą Lietuvos 
valstybės įstaigose, Kanceliarinė slavų 
kalba Lietuvoje buvo vartojama iki valsty
bės padalinimų.

Rusų literatūroje, okupavus Lietuvos 
žemes, toji Kanceliarinė slavų kalba pradė

ta vadinti sena rusų, rusų kalba. XIX š. 
buvo net bandyta įrodyti, kad ir Bažnytinė 
slavų kalba, tariamai, esanti „senoji rusų" 
kalba. Caristinei Rusijai tai buvo viena 
priemonių pasisavinti visą senosios Lietu
vos kultūrinį palikimą, teigti, kad Lietuvos 
Statutas esąs „senosios rusų teisės" 
paminklas ir t.t. Lenkų istorikai, daugu
moje siekdami savo raštuose sumenkinti 
savitą Lietuvos politinę bei kultūrinę 
praeitį, irgi teigia, kad tai buvo sena gudų, 
ar sena rusų kalba, nors šiaip lenkų 
istorikai moka „rusėno" sąvoką atskirti 
nuo „ruso" sąvokos. Lenkams čia dar 
viena „proga" sumenkinti Lietuvą. Lietu
viai, deja, čia seka rusus ir net dabar, tą 
kalbą, dažnai, vadina rusų ar gudų kalba. 
Kai prieš 30-25 metus, lietuvių išeivijos 
spaudoje buvo pradėta rašyti, kad tai 
esanti ne gudų ar vakarų rusų, bet 
Kanceliarinė slavų kalba, kuri Lietuvoje 
net buvo perėmusi lietuvių kalbos sakinio 
konstrukciją, tai tuo nepanorėjo tikėti net 
ir lietuviai. Okupuotoje Lietuvoje toji 
kalba buvo pavadinta „senoji baltarusų" 
kalba. Ten tik prof. dr. Z. Zinkevičius, 
bene pirmas Lietuvoje 1976 m. rašydamas 
autoritetingai, rašinyje „Slaviškoji kanceli
arinė" kalba („Mokslas ir gyvenimas" nr. 
2/1976) įrodė, kad tai nebuvo rusų ar 
gudų, o savita kalba, artima Bažnytinei 
slavų kalbai Slaviškoji kanceliarinė kalba. 
„Lietuvių kalbos istorija" Il-me tome (117- 
134 p. Vilnius, 1987 m., lingvistikos 
požiūriu išnagrinėjęs gudų bei rusų kalbų 
santykį su ta Kanceliarine slavų kalba, jis 
pabrėžia, kad tai savita, o ne kokia Vakarų 
rusų ar sena baltarusų kalba. Nežiūrint į 
tokį autoritetingą išaiškinimą, ypač „pro- 
sovietiškos", o tuo pačiu ir „prorusiškos" 
orientacijos rašiniuose dabartinėje Lietu
voje, toji kalba vis dar vadinama „Senoji
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1 Lietuvos Statuto (1529) Dzialinskio 
nuorašo puslapis

metu daugiausia teigiama, kad tai „Sena 
baltarusų" kalba. Pastarąjam teigimui 
paremti, dažniausiai nurodoma, kad, esą, 
„Baltarusų rašytinės" kalbos pradininkas 
Pranciškus Skorina (apie 1490-1551 gudų 
kilmės gydytojas, pirmųjų kirilinėmis 
raidėmis spausdintų šv. Rašto knygų 
leidėjas-spaustuvininkas Pragoję bei Vilni
uje), esą rašęs ir spausdinęs tąja kalba. 
Tikrumoje, P. Skorinos rašinių „baltarusi- 
škumas" tėra vien daleidimas, nes jis gi 
buvo kilęs iš krašto, kuris priklausė to 
laiko Lietuvos valstybei, kurios oficiali gi 
kalba buvo Kanceliarinė slavų kalba. O P.

UIM4rtCM<Ul<rO €n -M4TM

TpTtr* H4KI^0N4l^bllt

• IIH .

baltarusų" ar „Vakarų rusų" kalba. Nere
tai ir išeivijos lietuvių spaudoje toji 
„Kanceliarinė slavų" kalba vadinama, 
Sovietų nekaltu pavadinimu: „baltarusų" 
ar „rusų" kalba.

Maskvos rusų, o paskui juos ir kitų 
tautų autorių teigiama, kad Lietuvos 
Statutai, lygiai kaip ir kiti to laiko Lietuvos 
valdovų, jstaigų dokumentai yra parašyti 
„Vakarų rusų", „Sena baltarusų" kalba. 
Taip pat yra „įrodinėjimų", kad tai yra 
ukrainiečių ar sena čekų teisinė kalba, šiuo

M % KlfMM €r»4MTH 
arimui Minimi .

III Lietuvos Statuto (1588) pirmosios laidos 
virSelinis lapas

6

8



Skorinos spausdintų raštų paskirų žodžių 
„baltarusiškumas" yra toks pat kaip ir kitų 
ano laiko Lietuvos dokumentų paskirų 
žodžių „baltarusiškumas". Gi XX a. ge
riausias gudų kalbos žodyno ir tos kalbos 
istorijos žinovas prof. E. Karskis, savo 
pagrindiniame veikale „Jazyk Bielorussko- 
go naroda" (Gudų tautos kalba) bando 
senosios Lietuvos valstybės dokumen
tuose, Lietuvos Statute rasti tik paskirus 
žodžius, įėjusius ta ar kita forma į rašytinę 
gudų kalbą, neteigdamas vienok, kad tie 
Lietuvos valstybės dokumentai ar Lietu
vos Statutas būtų parašyti gudų kalba. 
Norvegų kalbininkas Christian Stang, 
savo veikale „Die vvestrussische Kanz- 
leisprache dės Grossfuerstentum Litauen" 
(Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės va
karų rusų kanceliarinė kalba), Oslo, 1935 
m., įžangoje rodo, kad jis mėginęs nagrinė
ti senosios Lietuvos valdovų kelių doku
mentų kalbą, bet nenorėjęs liesti Lietuvos 
Statuto kalbos, nes, sako, tas klausimas 
esąs dar per mažai išnagrinėtas. Esmėje, 
tas Chr. Stango teigimas neatitinka tikro
vei. Jei kuriame to laiko dokumente 
Stangas ir rado paskirus žodžius tikrai 
įeinančius į rusų kalbos žodyną (vietos 
raštininkas, gal kiek silpniau mokėjęs 
Kanceliarinę slavų kalbą, galėjęs pavartoti 
savo gimtosios kalbos žodžius, panašiai 
kaip pasitaiko pvz. lotynų kalbos doku
mentuose surašytuose Airijoje ar Lenki
joje) tai joks rusų kalbos mokslinis veikalas 
ar tos kalbos istorinis žodynas (pvz. trijų 
tomų, apimantis viso 2664 didelio formato 
puslapių, I.I. Sreznievskio „Medžiaga 
senosios rusų kalbos žodynui", Petrapilis, 
1893-1903) nors ir neapsieina be pacitavi- 
mo to ar kito, Lietuvos Statuto žodžio, esą, 
įeinančio į rusų kalbos žodyną, bet esmėje 
net nebando Lietuvos Statuto kalbos 
žodyno visumos priskirti rusų kalbos 
žodynui. Galima pasakyti, kad kaip tik tie 
rusų kalbos veikalai bei žodynai parodo, 
jog rusų mokslininkai tą klausimą išsamiai 
išnagrinėjo, bet tie keliasdešimts ar šimtas

„rusiškų" žodžių, prie geriausių norų, 
nedavė jiems mokslinio pagrindo ne tik 
Lietuvos Statuto kalbą, bet ir išviso 
Kanceliarinę slavų kalbą priskirti prie 
„vakarų rusų" kalbos. Tai daro tik rusai 
propagandistai ar jų „pasekėjai".

Buvo taip pat teigimų, kad Lietuvos 
Statutas esąs parašytas ukrainiečių kalba 
(ypač L. Statuto antroji, 1566 m., laida, 
kuri, Liublino unijos metu atplėšus Ukrai
nos žemes nuo Lietuvos ir jas prijungus 
prie Lenkijos, tose žemėse liko galioti ir 
lenkams jas valdant). Tačiau ir čia cituoja
mi tik paskiri žodžiai, o ne teksto žodžių 
visuma.

Cekas dr. Hermenegild Jireček, 1880 
m. Pragoję išleistame „Svod Zakonov 
Slovanskich" veikale, pratarmėje į 1639 m. 
Lietuvos Statutą, rašo: „. . . Čekams 
Lietuvos Statutas esąs ypatingai įdomus, 
nes neabejotina, kad yra parašytas arba 
čeko, tada buvusio Lietuvoje, arba lietuvio 
mokėjusio ano laiko čekų kalbą. . . kas 
pažįsta XV a. čekų teisinę kalbą, tas nei 
akimirkai nedvėjoja, kad Statutas esąs 
parašytas žmogaus mokėjusio čekų teisinę 
kalbą. . .". Tikrumoje, tokia galimybė 
galėjusi būti, nes Pragos universitetas 
(kurį 1356 m. įsteigė Karolis IV-sis, Romos 
imperatorius ir čekų karalius, kurio žmona 
buvo Gedimino anūkė) mokėsi nemaža ir 
lietuvių, o karalienė Jadvyga, imperatoriui 
leidus, tame universitete 1397 m. buvo 
įsteigusi kolegiją-bendrabutį lietuviams 
studentams. Tarp Pragos ir Vilniaus ilgą 
laiką buvo glaudūs ryšiai. O 1422 m. 
čekams pakvietus Vytautą savo karaliumi, 
Vytauto vos kilmingųjų būriu, kurių kai 
kurie neabejotinai studijavo tame Pragos 
universitete ir susipažino su to laiko 
teisine čekų kalba ir per tai ir Lietuvoje 
galėjo būti žmonių mokėjusių tuometinę 
„čekų teisinę kalbą", tačiau tikrumoje 
Kanceliarinėje slavų kalboje tų „čekiškų" 
žodžių nėra daug.

Esmėje, Kanceliarinėje slavų kalboje 
kokie 70-75% žodžių yra Pietų slavų
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(bulgarų, serbų ir t.t.) kalbų žodžiai, gal 
kokie 15-20% žodžiai yra iš Vidurio slavų 
(čekų, slovakų, lenkų) žodyno ir kokie 5- 
10% iš Rytų slavų, t.y. rusų, ukrainiečių, 
gudų kalbų kilmės. Verčiant ta, Kancelia
rine kalba (iki šiol nėra nei pilno žodyno 
tos kalbos, nei jokios gramatinės studijos) 
parašytą dokumentą ir nerandant paminė
tame Sreznievskio žodyne ir lenkų bei 
čekų istorinių kalbų žodynuose kokio 
žodžio, daugiausia Kanceliarinės kalbos 
žodžių randame Serbų bei Bulgarų, net 
dabarties kalbų žodynuose.

Maskvos ir kitose rusų kunigaikštys
tėje Kanceliarine slavų kalba dažnai buvo 
vadinama „Lietuvių kalba", nors ji gi buvo 
vartojama ir Valakijoje (kur šnekamoji 
kalba buvo, kadaise, Romos legionierių 
paliktas lotynų kalbos žargonas; vėliausias 
žinomas ta kalba Valakijoje surašytas 
dokumentas yra 1804 m. raštas; rusai 
Valakijoje vartotą Kanceliarinę kalbą 
bando vadinti „slavų-valakų" kalba, nors 
Valakijoje, ta kalba rašytuose dokumen
tuose 7 raidės buvo skirtingai rašomos nei 
ano laiko Maskvoje, bet visiškai identiškai 
kaip to laiko Lietuvoje, pvz. Kauno pilies 
teismo bylose). Valakijos dokumentuose 
irgi randame vietos liaudies vartoto „Loty
nų kalbos žargono" žodžių, bet nedaug. 
Tuo tarpu Lietuvos dokumentuose, ypač 
turto aprašymo bei perleidimo ir duoklės 
bei mokesčių aprašymuose, matininkų- 
revizorių protokoluose randame net keli 
šimtai lietuvių kalbos žodžių, pvz.: „alks
nis, epidemia, apirubis, arklinink, bendr, 
berelo, bertain, biciul, bitnik, bonda, 
bondynik, bort, burtnik, daržina, degesy, 
degim, diaklo, dyrvan, doilida, drabulia, 
dvikartia, ganikla, gegnia, girele, goba, 
grebest, intok, ketvirtainia, klaim, klunia, 
koiminiec, kolnovirčy, kolva, kopa, kraiku- 
Iša, kump, kupst, laža, lidim, linmarka, lipt, 
liun, lonkelia, maltuvia, mezliava, numa, 
numagal, olksnita, ontrinink, ošvinik, 
panaktinis, pavarymas, pelka, pervor, 
pievup, pilekoln, pirkoita, pirtikia, pokaln,
8

pošor, povargelia, privorti, prudel, pur, 
pusinik, pusketvirte, pušyn, rezgini, rež- 
gali, rykunia, rynkliova, roist, roitinik, 
skersinia, skirpst, stirta, sviren, šeriby, 
šermenis, šermukšn, šloit, šoltyn, tar- 
pupedia, tekun, forpostai, trinitny, try- 
kois, upelis, užgiry, užupis, užutvor, vaga, 
veja, veldomy, versmales, viksva, vitinia, 
žagra, žibentiai, žybur, žlukto ir t.t." 
Vienok niekas neteigia, kad tie Lietuvos 
Metrikos dokumentai, kuriuose buvo 
pavartoti minėti lietuviški (nors ir darkyta 
forma) žodžiai, yra „Lietuvių kalba" 
parašyti dokumentai. Rusai to nenori 
žinoti. Priešingai, ypač dabartinėje rusų 
istoriografijoje, panašiai kaip carų laikais, 
visa Lietuvos istorija laikoma SSSR, o tuo 
pačiu ir Rusijos istorijos dalimi. Užtat, pvz. 
visa Lietuvos Statuto terminologija yra 
laikoma Rusijos istorinės terminologijos 
dalimi, įskaitant net ir lietuviškus 
išsireiškimus-terminūs, kaip antai: „mezli
ava, siabr, šok, statut, tiun (tivun), forpos
tą (forpostai), voloka".

Esmėje, tos Kanceliarinės slavų kalbos 
dokumentuose randame paskirų žodžių 
įeinančių į gudų, rusų kalbas ne daugiau 
nei kai kuriuose ispanų, prancūzų ar 
portugalų žodžių viduramžių lotyniškuose 
dokumentuose, parašytuose Ispanijoje, 
Prancūzijoje ar Portugalijoje. Tie lotynų 
darkyta kalba parašyti dokumentai nėra 
„nusavinami" kokiai kitai kalbai, kaip tai 
daro rusai su dokumentais parašytais 
Kanceliarine slavų kalba ir kuriuose 
pasitaiko žodžių rusų ar gudų kilmės.

Lietuvių teisinės minties turtą, ne tik 
kalbos požiūriu, rusai savinasi nuo seno. 
Maskvos Didysis Kuhigaikštis (pirmasis 
pasivadinęs caru) Aleksejus Michailovičius 
savo 1649 m. „Uloženije. . ." (Kodekse, 
ypatingai panaudojo Lietuvos Statuto 
suformulavimus. Iš 967 str. to Kodekso 
kokie penki šimtai, pažodžiui arba savo 
esme, paimti iš Lietuvos Statuto, bet tam 
reikalui Statuto tekstą Maskva turėjo 
išversti į rusų kalbą. Prof. J. Lappo (1934-
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38 m. Kaune išleidęs III-jo Lietuvos 
Statuto tekstą bei komentarus) buv. carų 
Teisingumo Ministerijos archyve Mask
voje rado ir 1916 m. Dorpate (Tartu) 
paskelbė Lietuvos Statuto vertimą į rusų 
kalbą, caro pavedimu padarytą, nes (L. 
Statuto) Kanceliarinė kalba Maskvos 
rusams buvo svetima, nesuprantama 
kalba. Pratarmėj tą leidinį prof. J. Lappo 
pabrėžė, kad L. Statuto daugelio žodžių 
Maskvos vertėjai visai nesuprato.

Kanceliarinės s^avų kalbos atsiradimas 
rišasi su (III a. pabaigoje) įvykusiu senosios 
Romos imperijos suskilimu į Vakarų- 
Romos ir Rytų-Bizantijos imperijas. Vaka
rų Europa, Romos Katalikų Bažnyčios 
hierarchija, Vakarų Europos valdovų 
kanceliarijos, net ir išnykus Romos imperi
jai, buvo lotyniškos. Karolio Didžiojo (742- 
814) imperija dar labiau iškėlė lotynų 
kalbos primatą Vakarų Europoje. Lotynų 
kalba pasidarė visos Vakarų Europos 
oficiali kalba.

Bizantijos imperijoje viešpatavo graikų 
kalba, bet Konstantinopolio imperatoriai, 
politiniais sumetimais, kai kurioms savo 
provincijoms leido vartoti savąją kalbą 
kaip oficialią kalbą. Vienok, Balkanuose ir 
žemėse į šiaurę nuo Juodosios jūros oficiali 
kalba buvo graikų.

Suirus IX a. Karolio Didžiojo imperijai, 
Čekijos-Moravijos „sąjunga" iki tol tos 
imperijos pajungta ir bažnytinės organiza
cijos plotmėje valdoma vokiečių iš Zalc
burgo vyskupijos, išsilaisvino. Didžiosios 
Moravijos valdovas Rostislavas IV-sis 862 
m. kreipėsi į Bizantijos imperatorių Myko
lą III-jį su prašymu „atsiųsti į Moraviją šv. 
Tikėjimo mokytojus, mokančius slavų 
kalbą ir galinčius joje skelbti Dievo žodį". 
Bizantijos imperatorius į Moravijos lygu
mas pasiuntė Konstantiną-Kirilių (826- 
869) ir jo brolį Metodijų (820-885). Kirilius 
buvo lingvistas, diplomatas ir misionieri
us. Jisai parengė savitą raidyną, pritaikintą 
slavų kalbos garsams, nes graikų bei 
lotynų raidynai tos kalbos kai kuriems (pv.
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šnypščiantiems) garsams neturėjo ženklų.
Kirilijus ir Metodijus buvo kilę iš 

Solunės miesto (dabrt. Salonikų miestas) 
pietinėje Makedonijos dalyje. Matyti, kad 
tada Solunės tarmė nelabai skyrėsi nuo 
Moravijoje vartotos slavų kalbos, nes 
Kirilius naują raidyną pritaikė savo gimtą- 
jai slavų tarmei, pradžioje iš graikų kalbos 
išversdamas kelias liturgines knygas ir 
maldų bei teisinių normų tekstus. Abudu 
broliai į Moravijos sostinę Velegradą 
atvyko 863 m. Čia pradėjo formuotis 
Bažnytinė slavų kalba. To slavų raidyno 
žinomos dvi formos: glagolica ir kirilica 
(Kiriliaus mokinių taip pat pavadinta ir iki 
šiol, su mažais variantais, daugumoje pietų 
bei rytų slavų vartojama). Kuris tų 
raidynų buvo paties Kiriliaus parengtas, — 
nežinia, nes rašytiniai tais raidynais rašyti 
dokumentai yra išlikę tik iš X-jo a. 
pabaigos. Vienok, apaštalavimas Moravi
joje neilgai tęsėsi. Atsigavus Zalcburgo 
vokiečiams, „Slavų apaštalai" bei jų moki
niai, drauge su literatūra bei „slavišku 
raidynu" (litteras sclaviniscas) iš Moravi
jos buvo išstumti, bet įsitvirtino Bulgari
joje.

Po abiejų apaštalų mirties, pradedant 
Bulgarijos caro Simeono laikais (893-927), 
ypač Makedonijoje, ne tik bažnytinių, bet 
ir pasaulietiškų knygų, raštų vertimas iš 
graikų į slavų-bulgarų kalbą buvo tęsia
mas. Bažnytinė slavų kalba greit savo 
formomis sustingo, nepripažino jokios 
gyvos kalbos įtakos. Josios žodynas ir 
gramatika, tapusios it dogmomis iki mūsų 
laikų išlaikė IX a. pabaigos bulgarų kalbos 
formas.

Greta to, ypač X-XII a. suklestėjus 
pasaulietiškai bulgarų literatūrai, susifor
mavo turtinga literatūrinė kalba, sugebė
jusi Balkanuose užimti graikų kalbos vietą. 
Filosofiniai, teisiniai traktatai, įstatymų 
tekstai, išversti iš graikų kalbos, padėjo 
formuoti ir slavų kalboje valstybės valdy
mo technikos sąvokas. Toji kalba vis 
rutuliojosi.

Besiplečiant krikščionybei į žemes 
esančias į šiaurę nuo Juodosios jūros, 
aišku, kad ji ėjo vartodama tą pačią 
Bažnytinę slavų kalbą, labiau suprantama 
vietos žmonėms nei graikų kalba. Paskui ją 
sekė minėtoji Bulgarijos caro dokumentų 
pasaulietiškoji, valstybinių dokumentų 
kalba, Kanceliarinė slavų kalba. Drauge su 
Krikščionybe abi tos kalbos pasiekė Kijevą, 
Haličą, atnešdamos į ten liturgines ir 
valstybės valdymo formas, net mokesčių 
rinkimo formules. Žlugus 1240 m. Kijevo 
bei Haličo valstybėms ir totoriams jas 
nuniokojus, tų plotų valstybingumo idėją 
perėmė kaip tik tuo metu besiformuojanti 
Lietuvos valstybė. Gali būti, kad raštingi 
pabėgėliai iš nuniokotų plotų atnešė su 
savimi į Lietuvos valstybę jau išbandytas 
valdovo kanceliarinės kalbos panaudojimo 
mintį. Iš kitos pusės, lenktyniaujant su 
totoriais, Lietuvai apimant vis daugiau 
žemių, anksčiau priklausiusių buvusiąja! 
Bizantijos imperijos įtakos sferai, Lietuvos 
valdovams vis daugiau tekdavo susidurti 
su administracinėmis valdymo problemo
mis, kurioms sprendimus, formules toji 
Kanceliarinė slavų kalba jau seniai turėjo. 
Reikėjo tik tas formules panaudoti Lietu
vos žemių valdymui. Reikia manyti, kad 
toji Kanceliarinė slavų kalba ir pasidarė 
Lietuvos valdovų kanceliarijos kalba. 
Neabejotina, kad religinės bei politinės 
tolerancijos, diarchijos, valdovų dvarų 
valdymo formos, perėmus jas iš Bizantijos 
ilgos patirties, per senosios bulgarų kalbos 
lobyną, į Lietuvą atkeliavo irgi per Kance
liarinę slavų kalbą.

šiandieną Bažnytinė ir Kanceliarinė 
slavų kalbos yra „mirusios kalbos"; nes 
nėra jokios žmonių grupės, kuri „Bažny
tine" ar „kanceliarine" slavų kalba kalbėtų 
kasdieniniame gyvenime. Vienok lietuvi
ams, kurių senosios valstybės oficialioji 
kalba buvo Kanceliarinė slavų kalba, ne 
visviena, kai atsiranda kas nors, kuris 
„Didžiosios Rusijos Motinėlės" garbei tą 
kalbą, bei jo parašytus Lietuvos dokumen-
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tus skelbia esant „didžiosios rusų tautos" 
nuosavybe.

Esmėje, Kanceliarinės slavų kalbos 
žodyno santykis su rusų ar gudų kalba, yra 
analogiškas lotynų kalbos santykiui su 
ispanų, prancūzų ar kita t.v. romanų kalbų 
grupės kalba.

Mielai Sesei
A.tA.

v.s. fil. MAGDALENAI BARNIŠKAITEI

iškeliavus pas Aukščiausiąjį, gilią užuojautą 
reiškiame jos seseriai IZABELEI JONAITIENEI su 
šeima ir broliui JONUI BARNIŠKIUI.

Liūdime kartu su giminėmis ir artimaisiais, 
netekę gerbiamos Sesės, ilgametės Lietuvių Skautuos 
darbuotojos.

Lietuvių Skautų Sąjungos Taryba 
Brolija 
Seserija
Akademinis Skautų Sąjūdis

Lietuvos Skautų Sąjungos seserijos Garbės gynėja fil. K. Jurskienė (trečia iš kairės) Chicagos 
A. S.S. narių sueigoje. Foto J. Tamulaičio.
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GRAŽIOS GAMTOS. . .

Skautybė yra visų pirma jaunimo 
auklėjimo mokykla, tai mokyklai ypatingai 
didelės reikšmės turi gamtos ir artimo 
meilė, aukšta moralė, gilus tikėjimas, na, ir 
skaistus patriotizmas. Apie kiekvieną 
galima kalbėti atskirai, bet aš čia noriu 
paliesti apie gamtos ir Dievo meilę, nes tie 
dalykai, mano nuomone, nepakankamai 
išryškėję mūsuose. Gamta, mūsų laikais, 
šaukiasi pagalbos, šaukiasi ir Dievas, nes 
mes tapome per daug nerūpestingi nei 
gamtoje, nei tikėjime. To viso liūdnos 
pasekmės yra matomos, ir turėtų kiekvie
nam, o ypač mums — skautams, rūpėti tą 
grėsmę pašalinti, auklėjant savo jauną 
kartą.

Kad galėtume susekti tų nesėkmių 
šaknis, reikia nusileisti į civilizacijos pra
džią, kad pamatytume kaip formavosi 
žmogaus dvasia — humanizmas. Judoiz- 
mas, kaip daugumas to meto pagonių 
religijų, laikė žmogų ir gamtą prakeiktais, 
piktųjų dvasių apsėstais. Tokioje pasau
lėžiūroje tiek žmogus, tiek ir gamta buvo 
niekinami, nekenčiami, gyvuliai ir žmonės 
kankinami. Gyvuliai susilaukė teisinės 
globos Europoje XIX a., Lietuvoje tik 1922 
m., o žmogus dėl savo humaninių teisių 
kovoja dar ir šiandien. Senajame Įstatyme 
galioja nuostatas „dantis už dantį, akis už 
akį", mūsų laikais šis keršto nuostatas 
tapo: „už vieną nukautą priešą, priešas 
sunaikina visą kaimą, šimtus žmonių, 
neieškodamas kaltinimo, ginkluoti karei
viai šaudo į mažamečius vaikus, ir niekas 
nekelia protestų, atrodo, kad pasaulis 
nebeteko sąžinės, žmonių žudymas nebe
daro jokio įspūdžio. Galioja senas princi
pas: kieno jėga, to ir valia. Ar šitokioje 
pasaulėžiūroje gali pasireikšti teisingumas, 
broliškumas, meilė, grožis? Ne!

Jei norime būti skautais, tai turime būti 

kitokie, jei esame tikri krikščionys, taip pat 
turėtume būti kitokie. Mums gali kilti 
klausimas, kodėl krikščionybė per 2000 m. 
nepakeitė žmogaus? Ar dėl to, kad žmogus 
yra savo prigimtimi nepakeičiamas, ar dėl 
to, kad metodai buvo netinkami auklėji
mui? Mes, krikščionys, niekad nemokė
jome gamtos mylėti. Mat, krikščionybė 
priėmusi Seno Įstatymo pasaulėžiūrą, į 
gamtą žiūri kaip į pagundų ir nuodėmių 
šaltinį, tad nieko joje neranda kuo galima 
būtų grožėtis ir džiaugtis, tam tikra 
prasme dvasiškija vengia kalbėti apie 
gamtos grožį ir ten ieškoti Dievo pėdsakų. 
Esu pastebėjęs, kad ir mūsų kapelionai 
stovyklaudami kartu su skautais, nesi
jaučia natūraliai sutapę su aplinka, stengi
asi į savo palapinę kiek galima daugiau 
įnešti civilizacijos patogumų.

Skautas savo įžodžiu pasižada tarnauti 
Dievui, tėvynei ir artimui, o nuo dabar 
privalėtume tarnauti ir gamtai, nes ji 
šiandien nežmoniškai yra teršiama ir 
naikinama, ir ne vien dėl jos materialinio 
patogumo ir būtinumo, bet ir dėl dvasinio 
pasigėrėjimo bei praturtėjimo, nes gam
toje Dievas greičiau pajuntamas, kaip 
puošnioje bažnyčioje ar išdidžioje kated
roje tarp keturių sienų, kurios stengiasi 
savo menu patraukti žiūrovą.

1938 m. mes Lietuvoje, Panemunėje, 
turėjome tautinę jubiliejinę stovyklą. 
Svečių turėjome anglų, prancūzų ir ven
grų skautus, stovyklai pasibaigus, jiems 
buvo suorganizuota ekskursija po Lietuvą. 
Ekskursijos vadovu buvo parinktas v.s. St. 
Kolupaila, o man teko būti ūkio vadovu. Iš 
tos ekskursijos prisimenu tokį įvykį, kuris 
man pasiliko atmintyje iki šiol — gyvas ir 
prasmingas. Palangoje nakvynei teko 
ekskursantus padalyti į dvi grupes — 
Kolupaila pasiėmė anglus ir vengrus, o
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man teko prancūzai, apie 20 skautų, 
apnakvydinau Venclauskų viloje, visiems 
lovų neužteko, teko pastatyti porą palapi
nių. Gi kapelionui ir aukštesnio rango 
vadovams parinkau kambarius su lovomis, 
kitiems teko miegoti palapinėse ant šiau
dų. Kapelionas atėjo pas mane ir pasakė, 
kad jis į lovą nesiguls, aš paklausiau kodėl? 
Jis šypsodamasis paklausė mane: ar aš 
žinau ką pasakė Kristus norėjusiam jį 
pasekti Rašto žinovui? Aš patraukiau 
pečiais, nežinodamas ką sakyti, tada jis 
man tarė: „lapės turi urvus, padangių 
paukščiai lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi, 
kur galvos priglausti". Kadangi tų žodžių 
niekada nebuvau girdėjęs ir nesupratau ką 
jis norėjo man tais žodžiais pasakyti, tai 
pasijutau sukonfuzitas ir neradau žodžio 
ką galėčiau jam pasakyti. Jis šyptelėjęs 
nuėjo, atsinešė savo kuprinę, pasiklojo ant 
cementinio šaligatvio paklodę, kuprinę 
pasidėjo vietoje pagalvės ir atsigulė. Tą 
patį padarė ir grupės vadovas, drauginin
kas. Dvi lovos paliko tuščios, niekas 
neatėjo į jas miegoti. Mūsų papročiuose 
tokio skautiško elgesio negalėtų būti. Rytą 
sutikęs mane kapelionas sako: jūs neži
note, kaip malonu miegoti po žvaigždėtu 
dangumi. Aš jam atsakiau, kad žinau, aš 
prie tėvo ganydavau arklius naktimis ir 
miegodavau prie laužo, tai buvo daugiau 
kaip skautavimas palapinėje, deja, mes to 
nepraktikojame su skautais. Kapelionas 
mane apdovanojo metaliniu rožiniu, dėv
ima ant rankos piršto, žiedo pavydalo, 
labai patogu kelionėje melstis. Nieko 
panašaus nėra mūsų papročiuose. Susitiki
mas su prancūzų skautų kapelionu man 
sukėlė kritiškų minčių mūsų kapelionams 
— jie per daug šalti skautavimo praktikoje 
ir ideologijoje, jie kad ir ateina pas skautus, 
bet jaučiasi kaip ne savo lizde. Kas juos 
pakeitė, negi seminarija, negi Kristaus 
pavyzdys, negi politika dėl kurios jie paliko 
skautus?

Pirmiausia man užkliuvo tas negirdėtas 
varganas Kristaus gyvenimas, ką Kristus 

norėjo tuo pasakyti tam Rašto žinovui. Ar 
jis norėjo jam pasiskųsti savo sunkiu 
gyvenimu, ar norėjo perspėti Rašto žino
vą, kad jo (Kristaus) gyvenimas yra 
sunkus, kad tu neištversi, įpratęs į patogų 
gyvenimą? Kristus matyt gerai žinojo, kad 
daugumos dvasiškių svajonė yra gera 
karjera, o ne šventumas ir pasiaukavimas 
artimui.

Taigi šitas įvykis ir buvo priežastimi, 
kad aš pasiėmiau evangelijas ir ėmiau 
skaityti, norėdamas patirti, kiek Kristus 
buvo skautiškas, kiek jis mylėjo artimą ir 
gamtą, kiek jis mums gali būti pavyzdys. 
Greitai pastebėjau, kad Kristaus bėdnystė 
yra surišta su jo misija, su jo pašaukimu, 
jis negalėjo būti turtingas, namų savinin
kas, pirklys, ar koks nors aukštas valdinin
kas ar kunigas, gerai įsitaisęs sinagogoje; 
jis buvo Dievo šauklys, keleivis, pėsčias 
išvaikščiojęs visą Galilėją, Judėją, Užjor- 
danę mokydamas, gydydamas, stebuklus 
darydamas, jis tikrai neturėjo nei laiko, nei 
vietos, kur galėtų galvą priglausti. Iš 
tikrųjų jis buvo sukilėlis prieš seną tvarką, 
tad poilsio ir ramybės jis negalėjo turėti, 
žinoma, jis jos ir neieškojo; jis ne karjeros 
atėjo padaryti, ne valdžios įsigyti, jis atėjo 
parodyti žmonijai taikos, artimo meilės 
kelio į Dievo karalystę. Na, ar ne tie patys 
idealai, kaip mūsų skautų, ir metodai yra 
panašūs: kasdieną pasižadam padaryti gerą 
darbelį, kas dieną siekiame tobulumo: 
„Dieve, padėk man būti rytoj geresniam, 
kaip šiandieną buvau", tai kiekvieno 
vakaro maldelė. Gi ryto maldelė: „Dieve 
Tėve, padėk man šiandien būti geresniam 
negu vakar buvau". Tai priemonė ne tik su 
Dievu Tėvu susitikti, bet tobulumo siekti, 
taip kalbėdami kas dieną būsime tikri 
skautai visose aplinkybėse ir būsime tikri 
Kristaus mokiniai, be jokių ypatingų 
pastangų vykdome pasauliečių apaštalavi
mą.

Arčiau susipažinę su Kristumi ma
tome, kad jis buvo didelis gamtos mylėto
jas — jis meldėsi ir mokė žmones ne
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tu. a. jursiaene priima Vilniaus universiteto 400 metų sukakties medalį iš Vytauto Mikūno. 
Foto J. Ta mulai šio.

sinagogose, kaip yra įprasta tokiais atve
jais, bet gamtoje. Jį matome besimeldžiantį 
Alyvų darželyje, laiminantį žmonių minias 
nuo kalno, sakantį pamokslus iš laivelio, 
mėgdavo šeštadieniais vaikščioti su savo 
mokiniais po prinokusius javų laukus ir 
mokyti, jį sekusias minias, palyginimais, 
paimtais iš gamtos reiškinių — apie dirvą 
ir sėją, apie vynuogyną ir darbininkus, apie 
rauges ir kviečius, apie garstyčios grūdą ir 
dangaus paukščius ir kt. Nuostabu, kad jis 
mokėjo rasti grožį ir dykumoje, kurioje 
pasnikaudamas išgyveno 40 dienų. Kartą 
kalbėdamas apie Joną Krikštytoją štai kaip 
jis gražiai poetiškai išsireiškė: „Ko išėjote į 
dykumą pažiūrėt ar vėjo lingojamos 
nendrės?" Taip gali išsireikšti tik tas, 

kuriam dykuma graži, kuriam svyrojantis 
lingojantis draugas yra brangus. Bet per 
vis gražiausiai jis pasakė apie gamtos grožį 
šitame savo palyginime: „Pažiūrėkite, 
kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarboja ir 
neverpia, bet aš jums sakau: ne pats 
Saliamonas visoje savo didybėje nebuvo 
taip pasipuošęs, kaip viena iš jų" (Mt. 6, 
29). Kad suprasti šitą palyginimą, reikia 
žinoti, kas buvo žydams Saliamonas. Jis 
buvo vienas iš pačių didžiausių žydų 
karalių, išmintingiausias ir turtingiausias 
žmogus pasaulyje. Gyveno jis tokiame 
luksuse ir prabangoje, kad galėjo išlaikyti 
virš tūkstančio gražių jaunų išpuoštų 
moterų heremą, ir, žinoma, pats vaikščiojo 
dideliais žingsniais kaip gaidys pasipuošęs
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margaspalvėmis plunksnomis tame dideli
ame moterų būryje. Tai vaizdas kuriuo 
galėjo didžiuotis kiekvienas žydas, tai 
grožis ne su kuo nepalyginamas. Bet 
Kristui tas išpuikęs dabita karalius savo 
grožiu negali susilyginti su lauko lelija. 
Dažnai žmogus nepastebi ir nemato 
gamtos grožį, o pats savo darbais išdidus. 
Paimkime šventyklas, užuot Dievą garbinę 
gamtoje, kurioje matoma tokia didybė ir 
grožis, statome bažnyčias, katedras ir ten 
keturias sienas puošiame kaip išmanyda
mi, kad pajustume grožį, kai tuo tarpu už 
tų keturių mūro sienų yra nepalyginamas 
grožis gamtos ir dangaus. Lietuviai turi 
ypatingą jautrumą gamtos grožiui, gal 
todėl, kad jų protėviai garbino gamtos 
dievus, gal dėl to, kad Lietuvos gamta labai 
graži, švelni, jautri. Tą galima buvo 
lengvai pajausti iš tų papročių, kurie buvo 
plačiai pasklidę Lietuvoje. Žmonės mėgo 
statyti kryželius su koplytėlėmis gražiau
siose vietose ir turėjo paprotį, eidami pro 
šalį, sustoti ir nukelti kepurę, pagarbiai 
pasisveikinti, keliais žodžiais prakalbinti 
smutkelį, šv. Roką, gyvulių patroną, šv. 
Joną, krikštytoją prie upelio, ar sopulingą- 
jai Marijai išreikšti savo gilią užuojautą, 
taip pasidaliję savo rūpesčiais, eidavo 
toliau poterėlius kalbėdami. Tas pats 
paprotys, einant pro bažnyčią, reikalavo 
nusiimti kepurę ir pasveikinti Jėzų Kristų, 
esantį šv. Sakramente, tačiau šaltos mūro 
sienos ir uždarytos tvirtos durys to 
jausmo nesukeldavo ir tos šiltos nuotaikos 
keleiviai nepajusdavo. Tą aš ir pats jaučiau, 
kada tą paprotį savo jaunose dienose 
praktikavau.

Kokias iš to galėtume pasidaryti išva
das? Grįžti į gamtą. Jokia katedra, baž
nyčia, monumentalus kūrinys nepadarys 
tokio didelio efekto, kokio gali padaryti 
gamtoje vykstantys reiškiniai. Sakysime, 
Kryžių kalnas Lietuvoje, prie Šiaulių, kelia 
nuostabą visam pasauliui, ten yra lietuviš
ka Meka, ten turėtų lankytis visi pasaulio 
lietuviai, ten turėtų būti sprendžiamos 

mūsų didžiosios problemos su Dievo 
pritarimu ir pagalba. Nereikia stebuklų, 
reikia meilės, ten parodykime kaip mylime 
artimą, kaip mylime tėvynę, taip mylėsime 
ir Dievą. Nenorėčiau, kad tą darbą pasiim
tų viena katalikų Bažnyčia, ji yra per daug 
radikali ir stokoja tolerancijos, daug geriau 
būtų ekumeninė krikščionių taryba, tada 
visos pajamos liktų Lietuvoje, ir galima 
būtų ant platesnės bazės organizuoti pačią 
šventovę. Dar geriau būtų jei tą darbą 
pajėgtų dirbti Lietuvos skautų sąjunga, 
padedant vyriausybei ir visai tautai, tai 
būtų lietuviška krikščioniška šventovė, 
kuri susilauktų visos tautos pripažinimo. 
Kaip tauta pasielgs su savo šventove — tai 
jos reikalas, aš čia iškėliau tik sumanymą.

Man visą laiką rūpėjo ir aš tą rūpestį 
norėčiau perduoti kapelionams, kad jie 
išmokytų skautus melstis gamtoje, tada jie 
patys savo iniciatyva pajustų norą pasidal
yti jausmu su savimi t.y. su „mano" Dievu. 
Mano Dievas yra arti, čia pat, pasikalbėji
mas su juo visada yra malonus ir lengvas ir 
tam geriausiai tinka skautiška maldelė:

Gražios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau, 
mano Dieve, stiprink mano dvasią, idant 
ji tobulėtų šviesaus proto žiniomis, kilniu 
jausmu, švelnumu, veiklios dvasios tvir
tumu. Padėk man Visagalis Dieve semti 
reikalingos jėgos iš Tavęs, idant nugalė
damas visas kliūtis ir kas dieną eidamas 
geryn su gryna sąžine ir linksmu veidu 
dirbčiau mūsų tėvynės ir žmonijos nau
dai. Amen!

šita maldelė taip tinka skautams, kad 
geresnės negalima rasti, kolektyviai kal
bant, galima pakeisti žodžius ir prašyti — 
„stiprink mūsų Lietuvos skautų dva
sią. . ir 1.1. Tik šitaip melsdamiesi 
tobulėjame, augame dvasia ir Dievo malo
nėje. Galbūt ne vienas agnostikas pagal
vos, kad skautai tobulėja autosugestijos 
padedami, tegul būna ir taip, svarbu, kad 
skautai tobulėja. Autosugestija yra natū
ralus reiškinys, ir patartina kiekvienam ja
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t i n.<' -' Lietuvos Nepriklausomybė 
Išeivijos Studentės Akyse

Greit sueis metai laiko, kai buvo 
paskelbta kovo 11 d. aktas. Prisimi
nimui spausdiname pergyvenimų 
rašinį. (Red.)

1990 m. kovo 8 d. paskambino man 
pažįstamas pranešti, kad tą vakarą bus 
svarbus susirinkimas South Bostono Pi
liečių Klube. Atvažiavus mačiau neblogo 
dydžio grupę susirinkusią, sudarytą iš 
valdybos ir narių visų Bostono organizaci
jų: Bendruomenės, Jaunimo Sąjungos, 
Tautininkų, ALTos, Skautų ir 1.1. Susirin
kimą pradėjo Gintaras Čepas.

„Gavom žinias, kad kovo 11 d., Lietu
vos Parlamentas ruošiasi skelbti neprik
lausomybę."

Visas kambarys nutilo, ir buvo mato
ma, kokią įtaką p. Čepo pranešimas turėjo 
kiekvienam žmogui.

„Mes turime nutarti ką darysime 
paremti šį Lietuvos paskelbimą."

Ir su šiais žodžiais prasidėjo mūsų 
darbas. Per sekančias dvi dienas suplana
vom minėjimą, padarėm plakatus ar 
vėliavas, pranešėm spaudai ką Bostono 
lietuviai planuoja dėl sekmadienio, ir 
psichologiškai ruošėmės dėl skelbimo.

Sekmadienį, kovo 11 d., anksti iš ryto 
nuvažiavau į Bostono Government Cen
ter. Padėjėjai ir aš putėm geltonus, žalius 
ir raudonus balionus, kėlėm Lietuvos 
vėliavą ir aiškinom amerikonams kas čia 
vyksta. Maždaug 12 vai. p.p. pradėjo 
rinktis žmonės. Išdalinom jiems plakatus ir 
balionus, ir prasidėjo minėjimas. Po mal
dos, Bostono mayoras Flynn pasveikino 
susirinkusius lietuvius ir pabrėžė kokia 
svarbi yra ši diena. Po jo, keletą kitų 
Bostono politikierių irgi sveikino visus 
susirinkusius. Paskui, aš paaiškinau balio
nų simbolizmą ir kartu visi juos paleidom į 

padangę. Buvo įspūdinga matyti tūkstantį 
geltonų, žalių ir raudonų balionų kylant į 
dangų. Nors oficialiai dar nežinojom ar 
nepriklausomybė jau buvo paskelbta, visi 
linksmai paradavom į Klubą, pranešdami 
visiems, kad Lietuva laisva!

Klube buvo antras minėjimas, bet šis 
buvo daugiau panašus į šventę. Grojo 
muzika, pasirodė kultūrinės grupės, ir 
vėliau publika šoko. Maždaug ketvirtą 
valandą po pietų, dešimt narių Sambūrio 
tautinių šokių ansamblio išsirikiavo salės 
priekyje su šampano bonkom. Tuo metu 
buvo gauta žinia, kad nepriklausomybė jau 
oficialiai yra paskelbta! Jaunimas visiems 
dalino šampaną ir visi kartu kėlė stiklus už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Dienos bėgyje, žmonės skirtingai rea
gavo į šią netikėtą naujieną. Dauguma 
negalėjo įtikėti, kad per vieną dieną viskas 
pasikeitė. Jaunesniems buvo lengviau 
priimti negu vyresniems, kurie galėjo 
atsiminti 1918-1939 m. nepriklausomybę 
ir 1940 metus.

Sekanti savaitė buvo tyli, kol visi 
priprato prie naujos nepriklausomybės. 
Neįprasta buvo skaityti apie Lietuvą, 
pirmuose kiekvieno dienraščio pusla
piuose.

Kai prasidėjo blokada, supratom, kad ši 
situacija greit nesusitvarkys, kad reikia 
susiorganizuoti ir pasiruošti ilgai kovai. 
Neužilgo įsisteigė informacijos centrai 
didesniuose miestuose ir visos organizaci
jos pradėjo kartu dirbti, paremdamos 
Lietuvos nepriklausomybę. Tik kai bloka
da buvo atšaukta, galėjom pristoti ir 
pailsėti.

Per keturis mėnesius daug kas pasikei
tė lietuvių visuomenėje. Žmonės, kurie 
ilgus metus buvo pasitraukę nuo lietuvių, 
grįžo, norėdami prisidėti prie nepriklauso-
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mybės kovos. Organizacijos susivienijo ir 
pradėjo dirbti kartu. Daug amerikonų 
prisidėjo irgi prie mūsų kovos. Žinomesni 
buvo Bill Hough, Lowry Wyman ir 
Lawrence Summers, bet buvo ir kitų. 
Jeremiah Cole, politinis patarėjas, kuris 
dirbo prie Michael Dukakis išrinkimo, 
daug padėjo bostoniškiams. Lietuviai 
išmoko kaip reikia dirbti su spauda ir 
politikieriais. Išmoko kaip yra svarbu 
"lobbying" — eiti ir kalbėtis su senatoriais, 
kongresmenais ir 1.1.

Dabar, kai Lietuva nebėra spaudos 
centre kiekvieną dieną, mūsų tikslas šiek 
tiek pasikeitė, tačiau negalim sustabdyti 

darbą. Dabar turime gerą sistemą dalinti 
informaciją ir daug žmonių, kurie atidžiai 
dirbo. Reikia tęsti darbą toliau ir neleist 
pasauliui pamiršt Lietuvą ir Baltijos val
stybes. Turime raginti Prezidentą Bush ir 
Kongresą, kad priverstų Sovietų Sąjungą 
duot Lietuvai laisvę. Ir kai Lietuva bus 
tikrai nepriklausoma, jai reikės daug 
pagalbos visur. Atstatyti ekonomiją, su
teikti naujas žinias medicinoj, technologi
joj, žemdirbystėje, statyboje, mokyklose ir 
t.t. bus didžiausias darbas, ir visi turime 
ruoštis tai dienai.

v.s. t.n. kand. Rūta Kalinytė

ĮSPŪDINGA DIENA

Tikrai nežinau, kaip atsitiko, kad aš 
lietuviškoje veikloje sustojau dalyvauti. 
Gal išvažiavau toli mokintis, o gal nutariau 
po vienų mokslo metų dirbti. Ilgas valan
das dirbau ir daug darbų buvo atsakingų. 
Tikrai nežinau ar laiko neturėjau ar tik 
nenorėjau bendrauti su lietuviais. Man 
labai sunku tai prisipažinti.

Trys metai praėjo, aš aktyviai nedaly
vavau tautinių šokių grupėje New Yorko 
Maironio Mokykloje ar skautų organizaci
joje. Lankiau balius, koncertus, bet ir juos 
labai retai.

1990 metais nutariau, kad reikia vėl 
prisijungti prie lietuviškos veiklos. Pasisiū
liau padėti Kaziuko Mugėje. Tai buvo 
Kovo vienuolikta diena. Prieš Mugės 
atidarymą gavome džiaugsmingas žinias: 
Lietuva vėl yra laisva. Visi sustoję sugied
ojom Lietuvos Himną. Pastebėjau, kad 
man ašaros byra. Toliau pasižiūrėjau ir 
mačiau šimtą ašarotų veidų. Džiaugsmo 
ašaros ant veidų krito.

Man tai buvo labai įspūdinga diena. Aš 

manau, kad tą dieną pagaliau supratau, ką 
reiškia būti lietuvaitė. Tėvai išauklėjo 
mane lietuviškoje dvasioje, lietuviškais 
užsiėmimais, ir lietuviška kalba. Neužten
ka būti lietuvaite, bet reikia gyventi kaip 
lietuvaitė.

Aš sau pasižadėjau stengtis daugiau su 
lietuviais bendrauti, šiais metais dalyva
vau politinėse demonstracijose New Yorke 
ir Washingtone. Dabar vadovauju skautų 
stovykloje.

Būti lietuvaitė yra didelė atsakomybė. 
Ne tik reikia bendrauti ir skleisti lietuvybę 
tarp lietuvių, bet ir tarp kitataučių. Aš nuo 
pat mažens didžiuojausi, kad esu lietuvai
tė, nes dauguma žmonių nėra girdėję apie 
tą žemę pavadintą Lietuva.

Lietuvos tauta su manim visada buvo ir 
visada bus. Aš pasižadėjau tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui ir esu pasiryžus 
neapleisti savo įsipareigojimų.

Lietuva bus laisva, ir mūsų tautybės 
šviesa niekad neužges.

Vida Penikaitė
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PULK. LEIT. VIKTORAS
SUTKUS

J. LUKOŠIUS

Pulk. Įeit. Viktoras Sutkus mirė 1990 
gruodžio 28 d. Bad Kreuzmache. Palaido
tas 1991 sausio 3 d. Huettenfelde, daly
vaujant apie 60 žmonių. Rytą Huettenfel- 
do katalikų bažnytėlėje šv. Mišias už 
velionį aukojo ir pamokslą apie sielos 
nemirtingumą pasakė kun. Jonas Dėdinas, 
Kalėdų ir kitoms giesmėms bei Lietuvos 
himnui panaudotas magnetofonas. Kapi
nių koplyčioje karstas buvo apdėtas Vasa
rio 16 gimnazijos bei Vokietijos LB 
valdybos, našlės ir artimųjų vainikais bei 
gėlėmis. Iš abiejų šonų stovėjo po du 
tautiniais drabužiais apsirėdę mokiniai.

Gedulo muzikos garsams sklindant, 
kun. J. Dėdinas skaitė maldas. Vasario 16 
gimnazijos ir Vokietijos LB valdybos vardu 
atsisveikino direktorius Andrius Šmitas. 
Anot jo, kai kurie žmonės rūpinasi tik 
savimi, kiti dar ir šeima, o dar kiti dirba 
visuomenės labui. Kai jie miršta, pirmųjų 
beveik niekas nepasigenda, antrųjų liūdi jų 
šeimų nariai, o trečiųjų — plati visuomenė 
bei tauta. Velionis priklauso trečiųjų 
grupei. Pulk. L. V. Sutkus buvo linksmas 
žmogus, nuo pat jaunystės susijęs su 
aplinka. Jis buvo savanoris kūrėjas, savo 
jaunas jėgas paskyręs kovai už Lietuvos 
laisvę. Įsijungęs į kariuomenės gretas, joje 
pasiliko visą gyvenimą, pasiekdamas pulk, 
leitenanto laipsnį. Dirbo Lietuvos ka
riuomenės general, štabe — buvo atsakin
gas už jaunų kareivių mokymą. Ir po karo 
Vokietijoje nenusivilko kario uniformos. 
Iki išėjimo į pensiją dirbo amerikiečių 
armijos daliniuose: buvo įvairių lietuvių 
darbo kuopų vadas įvairiose vietovėse, 
paskiausiai Schvveitzingene ir Darmstadte.

Rūpėjo velioniui lietuviški reikalai: 
1954-55 buvo Vokietijos LB garbės teis
mo, 1956-59 — tarybos ir tris kadencijas 
— Vokietijos LB valdybos narys. V.

Sutkus ne tik darbu, bet kartu su žmona
Veronika, ištekliais paveikiai rėmė lietuvių 
išeivijos institucijas bei spaudą — Dirvą, 
Vilties draugiją, Karį ir kt. Jis buvo vienas 
pirmųjų Lietuvių fondo narių. Stambiomis 
sumomis rėmė jaunimo švietimą, ypač 
Vasario 16 gimnaziją. Kai Romuvos pilies 
gaisras sunaikino mokinių orkestrą, Vik
toras ir Veronika Sutkai tuojau atskubėjo 
su pagalba, paaukodami 10.000 DM muzi
kos instrumentams pirkti. Taip pat stam
biomis sumomis rėmė berniukų bendra
bučio statybą, pilies remontą, gimnazijos 
išlaikymą. V. ir V. Sutkams priklauso 
Vokietijos LB valdybos padėka už jos
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„Informacijų" biuletenio nuolatinę para
mą.

Direktorius A. Šmitas pažadėjo, kad 
Vokietijos lietuviai, ypač Vasario 16 
gimnazija, lankys jo kapą ir prisimins savo 
maldose.

Vokiečių lietuvių draugijos pirminin
kas dr. Jonas Norkaitis sakė, jog atsisvei
kindami su V. Sutkum, atsiskiriame su 
karžygišku Lietuvos laikotarpiu, kurio 
statytoju kaip savanoris kūrėjas buvo 
velionis. Lietuva iki šiol neturėjo garbin
gesnio vardo, kaip savanorio kūrėjo. 
Kalbėdamas vokiškai, dr. Norkaitis paste
bėjo, kad Sutkus gerai suprato ir lietuvių 
su vokiečiais bendradarbiavimo svarbą. Jis 
buvo vienas lietuvių-vokiečių draugijos 
steigėjų. Apie porą dešimtmečių teko su 

juo dirbti tos draugijos vadovybėje. Mylė
damas lietuvių jaunimą, velionis su žmona 
norėjo praleisti savo gyvenimo saulėlydį 
arti jo — Romuvos pilyje yra išsinuomoję 
butą, bet nebespėjo į jį persikelti. Amžiną 
poilsį rado jo kaimynystėje. Reikšdamas 
našlei Veronikai užuojautą, guodė ją 
viltimi, kad jos vyro darbai turės vertę ir 
amžinybėje.

Po kun. Dėdino maldų sugiedota 
Viešpaties angelas. Trimis saujomis gelsvo 
kapinių smėlio ant Sutkaus karsto našlė 
Veronika atsisveikino su savo vyru, o visi 
kiti — su savo bičiuliu bei geradariu pulk. 
Įeit. V. Sutkum. Našlė Veronika, globoja
ma jaunos gydytojos Balevičiūtės iš Vil
niaus pakvietė visus pietų į Vasario 16 
gimnazijos valgyklos salę.

Iš seno albumo. Dr. ]. Basanavičiaus laidotuvės 1927.2.21 Vilniuje dalyvaujant vietos skautų 
d-vei garbės sargyboje.
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NAUJOS KNYGOS IR LEIDINIAI

DOKUMENTAI LIETUVOS VIETI
NĖS RINKTINĖS ISTORIJAI, Sudarė L. 
Raulinaitis, dokumentus vertė Dr. B. 
Nemickas, didelio formato 908 pusi. 
Išleista E. Legeckienės-Plechavičiūtės in
iciatyva ir finansavimo dėka.

„ . . . Lietuvos Vietinės Rinktinės 
istorija, kurios aiškinimui turi pasitarnauti 
šis raštų rinkinys, tikrąja prasme, yra 
lietuvių pastangų ir kovos dėl savosios 
ginkluotos jėgos, Lietuvos kariuomenės, 
istorijos trumpas, bet didžiai reikšmingas 
tarpsnis. . rašoma knygos įžangoje. Kas 
aprašys vokiečių okupaciją Lietuvoje, ši 
knyga bus labai geras istorijos šaltinis. 
Dauguma aprašymų sukelia siaubą ir 
nuostabą. Knyga lengvai skaitoma. Išleido 
Vydūno Fondas, spausdino M. Morkūno 
spaustuvė. Knygos kaina tik $12.00.

J. Damauskas, LIETUVOS BEI LIETU
VIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, 
didelio formato, dešimt retų istorinių 
iliustracijų, 352 pusi. Daug to laiko 
lotyniškų ir lenkiškų dokumentų, kurie 
atspausdinti originalia kalba ir vertimai 
lietuvių kalba. Tai daro knygą prieinamą 
kiekvienam skaitytojui! Kam rūpi prakti
niai Lietuvos istorijos klausimai XIV 
šimtmetyje, knygą skaitys su dideliu 
susidomėjimu. Autorius į daugelį klausi
mų duoda naujai suformuotus atsakymus, 
kurie įneša naujos šviesos į gerokai 
supainiotą to laikotarpio Lietuvos istoriją.

Knygą išleido Vydūno Fondas 1991 m., 
spausdino M. Morkūno spaustuvė Chica- 
goje, knygos kaina $15.00. Gaunama pas 
knygų platintojus. Negausioje mūsų istor
inėje literatūroje, ši knyga yra labai bran
gintina.
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VYDŪNAS, Raštai, 1 tomas, 564 psl., įrišta. 
Parengė ir įžangą parašė Vacys Bagdonavičius, 
išleido Minties leidykla Vilniuje 30.000 tiražu. 
Senasi laukta knyga, kurios išleidimas užtruko 
kelis metus. Perspausdinti svarbesnieji Vydūno 
filosofinės knygos: Visumos sąranga, Apsišvieti
mas, Mūsų uždavinys, Tautos gyvata ir Sąmonė. 
Knyga išleista pačiu laiku, kad, anot V. 
Mykolaičio-Putino, Vydūno kaip fenomeno paskir
tis yra žadinti tautą tam, kad ji ,,vykdytų 
žmogaus ir tautos gyvenimo prasmę, tai esti, kad ji 
siektų tobulesnio žmogiškumo* Lauksime tolimes
nių tomų, kurių Vydūno kūrybiniame aruode yra 
apie 80.

Iliustruotas Lietuvos žemėlapis, 71x71 cm dydžio 
spalvotai perspausdintas ant plastikinio popierio 
Italijoje. Apie 1935 metus Lietuvos pasiuntinio 
Vokietijoje Dr. Jurgio šaulio sumanymu architek
tas Kazys Urba, talkininkaunant bulgarui 

dailininkui Christof, nutapė 4x4 metrų žemėlapį, 
kuris puošė Lietuvos pasiuntinybės rūmus Berlyne. 
Dabar jis randamas šv. Kazimiero akademijoje 
Romoje. Tai puošni dovana sau ir kitiems. 
Gaunama pas knygų platintojus ir Vydūno Fonde.

Kaina $15.00.
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LAIŠKAI

Gerb. Sese Danute,

Labai ačiū Jums už laišką, kuris buvo 
tikra kalėdinė dovanėlė. Pasinaudodamas 
proga sveikinu ir Jus, ir visus tautiečius 
anapus Atlanto.

Ačiū Jums už suteiktą informaciją, už 
pasakojimus iš ASS gyvenimo.

. . .O kaip mes gyvename?
Dirbame. . . Su senaisiais skautais mūsų 
draugovė palaiko artimus ryšius, būtent 
su akademine J. Basanavičiaus draugove. 
Kai kurie iš jų yra pastovūs mūsų konsul
tantai, pagalbininkai. Kai 1990 m. pavasarį 
keli studentai skautai susibūrėme į aka
deminį studentų skautų būrelį, mes iškar
to užmezgėme su jais ryšį.

Mūsų draugovės pradžia, kaip jau 
minėjau 1990 m. pavasaris. Pradžioje, 
norėdami geriau pažinti vienas kitą, 
iškeliavome į žygį po Kuršių Neriją. 
Piestute perėjome visą Neriją nuo Prūsų 
žemės iki Smiltynės. Manome, kad šis 
mūsų žygis tapo tradiciniu. Vėliau dalyva
vome keliose bendraskautiškose stovyk
lose, o liepos mėn. surengėme ir pirmąją 
savo akademinę stovyklą, į kurią buvome 
pasikvietę ir keletą filisterių.

Dauguma iš mūsų draugovės yra 
Vilniaus Universiteto studentai, todėl 
nutarėme užsiregistruoti Vilniaus Univer
sitete kaip skautiška studentų organizaci
ja. Buvome dar pas tuometinį VU rektorių 
gerb. prof. J. Kubilių. Tačiau kolkas 
Universitete vyksta reformos ir studentų 
organizacijų niekas neregistruoja.

Mūsų draugovė yra mišri, nes pradži
oje atskirai broliams ir sesėms veikti būtų 
sunku. Yra 12 narių. — Mažai?
Taip! Kitose Lietuvos aukštosiose mokyk
lose akademiškų skautiškų vienetų nėra. 
Nestipri ir mūsų draugovė. Lietuvos 

studentai šiuo metu labai pasyvūs. Komu
nizmo laikais egzistavo tik viena komjau
nimo oficiali organizacija. Ir dabar jai 
žlugus jaunimas nebenori burtis į naujai 
besikuriančias organizacijas, nes anksčiau 
jis prievarta buvo „kišamas" į komjauni
mą. Žinoma, liūdna, kai prisimeni senojo 
Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto 
laikus, kuomet Universitete veikė per 70 
įvairių organizacijų. Seni laikai nebegrįš, 
bet juk mes, jaunimas, turime kurti naujus 
ir ne ką blogesnius. Niekas kitas neatgai
vins ASS judėjimo Lietuvoje, jei neatgai
vins jo Lietuvos jaunimas. Visa viltis yra 
mūsų jaunesnieji broliai ir sesės, kurie šiuo 
metu dar mokosi mokykloje, bet po kelių 
metų taps studentais. Žinoma, dalis neis 
skautauti, bet ištikimiausi skautybei liks. 
Juk ne kiekybėje, o kokybėje esmė! Tad 
laukiame ir dirbame.Jei Jūsų neapsunkins 
parašykite, ar susiduriate su panašiomis 
problemomis jūs ir jei taip, tai kaip jas 
sprendžiate.

Sveikinu Jumis su VASARIO 16-ąja ir 
noriu palinkėti visiems skautams STIPRY
BĖS!

Ad Meliorem!
Su didžiausia pagarba —

1991.01.04
Vilnius

Rolandas Kačinskas
Vilnius, 232009

Čiurlionio 27-96

1991.02.18
Jau 50 metų kaip jūrelės-marelės mus 

skiria, bet seseriški jausmai mus vis 
palaiko. Dažnai Jus prisimenam, o ir Jūs 
mus prisimenat.

Labai dėkojame už prisiųstus ASS 
žurnalus „Mūsų Vytis", kuriuos pavarčius 
prisimenam savo jaunystę. Dabar atsikuri
ančioj Lietuvoj pradedam ir mes dirbti.
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Dar kartą dėkojam ir tikimės ir ateity 
palaikyti ryšį.

M. Vizgirdaitė-Dzenajevičienė
E. Senkiūtė-Bagdonienė

A. Mačiulytė
Kaunas 233000 
Gedimino 16-7

•
1991 vasario 21 d.

Mielos sesės ir broliai,
Sveikiname šv. Velykų proga! Teskam

ba Lietuvos Laisvės varpas Jums džiaugs
mingą Aleliuja!

Nuoširdžiai dėkojame už Naujametini
us sveikinimus ir žurnalus, mums visoms 
yai buvo malonus netikėtumas. Džiaugia
mės, kad tolimoj šaly yra mūsų sesių ir 
brolių.

Su nuoširdumu
Alb. Mačiulytė
Birutė Urbienė 

Danutė Jagminienė 
Liuda Garvlevičienė

•
1991.01.21

Mielos Sesės ir Mieli Broliai, 
širdingai dėkoju Jums visiems už Kalėdini
us sveikinimus. Tau prieš kelias savaites 
gavau sveikinimus, bet įtampa buvo 
nepaprastai didelė ir neradau laiko atrašy
ti. Keista, kad karui prasidėjus to laisvo 
laiko atsirado.

Mano pirmas rūpestis tebėra Lietuva. 
Girdėjau paskutinę Vilniaus radijos laidą, 
kai Prezidentas Landsbergis sakė, kad 
jeigu Lietuva šį sykį bus numalšinta, ateity 
ji vėl bus nepriklausoma.

Esu dykumoje, toli nuo miestų, „Scud" 
raketų ir 1.1. Ūpas geras. Vadovybė 
neapleis mūsų, nes jie patyrė Vietname 
kas atsitinka, kai kareiviai apgaunami. Iki 
šių metų galo pasimatysim Čikagoje, kai aš 
sveikas ten sugrįšiu.

Ad Meliorem
Fil. Tomas D.

MYKOLAS ŽILINSKAS nuolatiniai 
gyvenęs Berlyne, šiuo metu guli Vilniaus 
ligoninėje daugelio užmirštas. Taip dar 
nesenai jis rūpinosi daugeliu asmenų ir 
organizacijų, nemaža pinigų suma teko ir 
Vydūno Fondui. Už šiuos dėmesį ir 
pagalbą Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Vydūno Fondui, jis buvo apdovanotas 
ordenu UŽ NUOPELNUS su rėmėjo 
kaspinu. Vydūno Fondas yra suteikęs jam 
pagalbą vaistais, bet reiktų daug ko. štai 
ką rašo Alf. Vaišnoras:

Nuo vasario 16 d. pradėjau neatsitikti
nai. Būdamas sąjūdininku, aplankiau bran
gų visai Lietuvai, ir ne tik jai, žmogų — 
Mykolą Žilinską, kuris šiuo metu sunkiai 
serga, guli Vilniaus ligoninėje, štai čia ir 
susidarė atidėto į šalį įrankio įvaizdis. 
Žavimės šio žmogaus dovanotais paveiks
lais, kitomis meno vertybėmis, džiaugia
mės jo parodytu patriotizmu ir nesavanau
diškumu. Tenka pripažinti, kad nesame 
tokie humaniški, kokiais skelbiamės. Ne
priklausoma ir demokratiška valstybė turi 
remtis piliečiais, kuriems nesvetimas hu
manizmas, pagarba ir užuojauta. Savo 
nerangumo nederėtų nurašyti tiems pen-

Mykolas Žilinskas savo namų balkone vakarų Berlyne.
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kiasdešimčiai sovietinių metų. Mykolas 
Žilinskas nusipelnė ne tik geresnės 
priežiūros medicinos įstaigoje, užuojautos 
kaip ligonis, bet ir apskritai jautresnio 
valdžios bei visuomenės dėmesio ir pagar
bos. Kad ir kokioje būklėje jis būtų, jo 
palatoje galėtų stovėti televizorius, radijo 
aparatas, telefonas. Tuo labiau, kad ir jis 
pats to pageidauja. Tektų priminti ir 
Kauno ir Vilniaus atstovams, galiausiai 
tiems, kuriuos mūsų Respublikos valdžia 
įpareigojo, atsakingiems kultūros veikė
jams — neužmirškite žmogaus, kurio dėka 
turime Respublikoje šitokią turtingą meno 
kūrinių galeriją.

Tautiečiai,
Du dvidešimtmečiai studentai, dvi

dešimt trijų metų siuvėja sutraiškyta 
sovietų tanko, du trijų vaikų tėvai — 
vienas darbininkas, kitas farmacininkas, 
dvidešimt keturių metų vaikinas, ką tik 
atitarnavęs sovietų laivyne; keturias

dešimt septynerių metų amatininkas; 
pačioje jaunystėje, dvidešimt devynerių 
metų vyras, vos tik gyventi pradėjęs 
septyniolikmetis ir dar penki žmonės. . . 
Visi sovietų kareivių peršauti per galvas, 
širdis, rankas, kojas ar, po sužalojimų, 
sumindyti. . .

Tai įvyko Vilniuje, anksti rytą, sekma
dienį, sausio 13-tą, 1991 metais. Tą rytą 
sovietų tankai traiškė žmones, sovietų 
kareiviai mušė, šaudė beginklius, kurie 
teprašė, kad jų laisvai pasirinktoji valsty
bės forma savo pačių žemėje, savo mieste 
būtų gerbiama. Jie tesakė „Ateiviai, ne
griaukite to, ką mes savo laisvu apsispren
dimu savo mieste ir savo žemėje kuriame. 
Mes norime būti laisvi!" Penkiolika atidavė 
tai, kas žmogui brangiausia — gyvybę — 
už mūsų troškimus. Jie — tai mes.

Liko jų tėvai, žmonos, vaikai, 
draugai. . . liko dar ir visi sužeistieji, 
sužalotieji. . . Jais visais mes turim pasirū
pinti. Mes tiek galime padaryti.

Akademikų skautų Dr. J. Basanavičiaus draugovė iš k.: draugininkas V. Jekelaitis, G. 
Gučienė, A. Žeromskytė, D. Preigytė, V. Jovaišienė, ]. Pikturna, K. Jurskienė, M. Stukonis, 
neatpažintas, J. Raslanas, A. Milaknis, S. Tomonis.
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Kviečiu visus padėti žuvusiųjų šei
moms, sužeistiesiems. Siūlau atidaryti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fonde 
sąskaitą vardu „Vilnius, Sausio 13-toji". 
Siūlau, kad ši sąskaita būtų administruoja
ma trijų asmenų, kurie taip pat organizuo
tų ir pagalbos teikimą. Tie trys asmenys 
galėtų būti Lietuvos Parlamento narys 
arba atstovas, buvęs Sausio 13-tą Vilniuje, 
PLB centro narys ir vienas iš aukojusiųjų. 

Kviečiami taip pat ir vietiniai komitetai 
telkti lėšas „Vilnius, Sausio 13-toji" sąs
kaitai.

Vytautas J. Černius, Ph.D.
Profesorius, Temple University 

Philadelphia

Senatorius 
Vytauto Didžiojo Universitetas 

Kaunas

Mielas seses RITONĘ RUDAITIENĘ ir INDRĘ RU- 
DAITYTĘ brangiam Tėvui ir Seneliui

AJA. MYKOLUI TONKŪNUI

Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučia
Akademinis Skautų Sąjūdis 
Akademikių Skaučių Draugovė 
Korp! VYTIS
Filisterių Skautų Sąjunga

Atmintinas Vytauto Didžiojo Universiteto studentų susitikimas (po 47 metų) Chicagoje: fil. S. 
Statkienė, jos globėja kandidatavimo metu Kaune fil. K. Jurstienė, fil. V Statkus ir fil. H. 
Plaušinaitienė. Foto J. Tamulaičio
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LOS ANGELES
Vytauto Didžiojo Universiteto rekto

rius prof. dr. A. Avižienis skaitė paskaitą 
„Lietuvos aukštųjų mokyklų ir Mokslo 
akademijos perorganizavimas". Numatyta 
reformuoti aukštąsias mokyklas ir Mokslo 
akademiją. Aukštosios mokyklos neturėjo 
autonomijos. Ministeris skyrė ir atleido 
profesorius. Mokslo akademija buvo fi
nansuojama iš Maskvos. Veikė pagal 
partijos nurodymus ir reikalavimus. Num
atoma priimti įstatymą, tvarkantį aukštą
sias mokyklas ir Mokslo akademiją. Pa
ruoštas projektas įteiktas Aukščiausiajai 
tarybai. Ar universitetai bus nepriklauso
mi, priklausys nuo vyriausybės patvarky
mo. Mokslas remiamas ir globojamas 
valstybės. Mokslo akademija turi dirbti su 
universitetu, ne atskirai. Lietuvos moksli
ninkai neturėjo progos dirbti užsienyje. 
Profesoriai turėjo griežtai laikytis sovietų 
sistemos, todėl ypatingai nukentėjo huma
nitariniai mokslai — istorija ir literatūra.

Fil. V.Z. VISKANTA kalbėjo Vasario 
16 d. minėjime Los Angeles. Jis perdavė 
Amerikos lietuvių požiūrį į Lietuvos 
gyventojų teisę gyventi nepriklausomoje 
valstybėje.

Padėkojo JAV, remiančioms Lietuvos 
reikalus, ypač kongresui, pasmerkusiam 
nekaltų beginklių žmonių žudynes Vilni
uje. Dėkojo prezidentui George Bushui už 
5 mil. humanitarinę pagalbą, bet kartu 
pažymėjo, kad ta pagalba buvo „pavėluota 
ir nepakankama". Išreiškė nusivylimą, kad 
Paryžiuje vykstant Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijai (CSCE), 
kai Danijos, Švedijos, Anglijos ir kitų 
valstybių atstovai reikalavo, kad Pabaltijo 
valstybės būtų įsileistos į šią konferenciją, 
JAV delegacija laikėsi pasyviai, ir tai 
sudarė pretekstą sovietams Pabaltijo re

spublikų reikalą laikyti jų vidaus problema. 
Jei Vakarai leis, sovietai ginklais ir šantažu 
privers baltiečius įsijungti į taip vadinamą 
naują sąjungą, kaip tai įvyko 1956 m. 
Budapešte, 1968 m. Pragoję ir šiemet 
Vilniuje ir Rygoje. Mes prašome tik 
moralinės paramos — pripažinimo.

Čia V.Z. Viskanta pateikė suformu
lavęs JAV vyriausybei ir kongresui šiuos 
punktus:

1. kad būtų įsteigta JAV misija (kultūrinė, 
prekybos ar informacijos) Vilniuje;
2. kad JAV Prezidentas pasiųstų aukšto 
lygio delegaciją į Lietuvą, kaip tai padarė 
kongresas;
3. kad pakviestų prof. V. Landsbergį į 
VVashingtoną, ne kaip privatų asmenį, bet 
kaip Lietuvos respublikos prezidentą;
4. kad paragintų Sovietų Sąjungą išvesti iš 
Lietuvos KGB ir kariuomenę;
5. kad paremtų Pabaltijo respublikų įstoji
mą į CSCE.

Minėjimo programą sklandžiai vedė ir 
su svečiais supažindino fil. Vyt. Vidugiris 
ir adv. Žibutė Brinkienė-Alex. Fil. E. 
Kulikauskas parodė vaizdajuostes, kuriose 
buvo nužymėtas Lietuvos kelias į laisvę.

A.S.S. VEIKLOS KALENDORIUS
Rugpjūčio 23 - 25 d. rengiamos studijų 
dienos, kurios įvyks gražioje vietovėje 
prie Auroros, netoli Chicagos.

Rugsėjo 22 d. 3 v.v. (sekmadienį) rengia
ma akademija fil. B. Kviklio paminėjimui 
Jaunimo Centre.

Spalių 11 - 12 d. įvyks metinė A.S.S. 
šventė Jaunimo Centre ir pokylis Balzeko 
muziejaus Gintaro salėje.
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MONMOUTH/OCEAN COUNTY LIETUVIŲ SUSITIKIMAS 
SU REP. FRANK PALLONE, JR.

4

V.S. fil. Gilanda Matonienč ir Rep. Frank 
Pallone, Jr. (D-NJ-3RD District).

Atstovų Rūmų narys (Representative) 
Frank Pallone, Jr. (D-NJ-3 District) nese
niai pareiškė norą susitikti su savo apylin
kės lietuviais ir pasidalinti su jais infor
macija bei nuomonėmis Lietuvą 
liečiančiais reikalais, ypač atsižvelgiant į 
sausio 13 d. įvykius Vilniuje. Toks susitiki
mas įvyko šeštadienį, vas. 23 d., Vidos 
Lanytės-Anton namuose, Oakhurst, NJ. 
Vietinio laikraščio, Asbury Park Press, 
korespondentas šį įvykį aprašė sekmadie
nio laidoje.

Susirinko apie 20 asmenų — daugu
moje vyresnio amžiaus ankstyvesnės 
lietuvių emigracijos ainiai. Vienos moters 
tėvai atvyko Amerikon 1913 m. Susirinki
mui vadovavo Liūtas Jurskis iš Fairhaven. 
Priimdama Rep. Pallone, kaipo garbingą 
svečią, Vida Lanytė-Anton, perrišo jį 
lietuviška juosta, paaiškindama šią tradici
ją. Po L. Jurskio įvado, Rep. Pallone tarė 
trumpą žodį, pagrinde paaiškindamas jog 
Lietuvos žmonių siekiai nėra jam svetimi. 
Jis pradėjęs domėtis „rečiau girdimoms" 
valstybėmis jaunystėje, nes rinkdamas 
pašto ženklus panoro daugiau sužinoti 
apie tas valstybes.

Rep. Pallone po savo minčių pareiškė, 

jog jis čia neatėjęs drožti prakalbos, bet 
pasiklausyti bei pasidalinti nuomonėmis 
apie paskutinius įvykius Lietuvoje, atsisė
do tarp žmonių. Jis klausėsi, diskutavo bei 
užsirašinėjo svarbesnius iškeltus punktus. 
Liūtas Jurskis bei kiti iškėlė visą eilę 
Lietuvą ir lietuvius liečiančių klausimų: 
pav. sulaikymas Amerikos ekonominės 
pagalbos Sovietų Sąjungai už jėgos ir 
smurto vartojimą, dabartinės Lietuvos 
valdžios diplomatinis pripažinimas, pašto 
suvaržymas tarp Lietuvos ir laisvųjų 
vakarų paskutinių dviejų mėnesių laiko
tarpyje, H. R. # 559 stovis ir 1.1.

Rep. Pallone yra malonaus, draugiško 
būdo. Nebūdamas tikras kokiomis turimo
mis žiniomis, ar ten faktais, tai prisipažino 
ir žadėjo perduoti savo štabui išaiškinti bei 
ištirti. Prieš išvykstant jam buvo įteikta 
video — sausio 13 d. įvykiai Vilniuje bei 
kitos informacijos. Rep. Pallone buvo 
žadėjęs susitikime dalyvauti nuo 11-tos iki 
12-tos ryto, nes turėjo kitų įsipareigojimų, 
tačiaus atvyko anksčiau ir išvyko gerą 
pusvalandį vėliau. Visų dalyvių nuomone 
susitikimas-pasitarimas buvo visapusiškai 
naudingas.

v.s. fil. K. Matonis
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LOS ANGELES

Kas buvo pirmieji LRK (Lietuvai Remti 
Komitetas) kūrėjai? Tai veiklus ir nepail
stantis fil. Edmundas Kulikauskas, ener
gingas Komiteto pirmininkas fil. Z. Vis
kanta, vicepirm. Rimtautas Dabšys, 
sekretorius fil. G. Leškys, iždininkas fil. J. 
Venckus. Ir dar vienuolika narių — 
pramonininkai, mokslininkai, žurnalistai, 
politikai, studentai — Vytautas Barkus, 
Giedrius Buračas, Vytautas Černius, 
Romas Giedra, dr. Tomas P. Girnius, 
Jurgis Joga, Rimtautas Petraitis, Vytautas 
Plukas, Gintaras Prišmantas, Regina Gas- 
paronienė, dr. Jonas Žmuidzinas III, Dalita 
B. Trotmanaitė.

Per pusantrų metų LRK nemažai 
nuveikė, padėdamas Lietuvai. Komitetas 
rėmė Sąjūdį, Laisvės lygą, Nepriklausomy
bės ir Tremtinių sąjungas ir kitas demok
ratines jėgas. Bendra šalpos suma — 
30.000 dol; Nepriklausomybės sąjungai 
pasiųsta dauginimo mašina, Tremtinių 
sąjungai — magnetofonai. Į Lietuvą iškeli
avo daug lietuvių ir anglų kalba knygų.

Komiteto nariai parašė šimtus laiškų ir 
telegramų senatoriams, kongresmanams, 
prezidentui ir media, sulaukė atsakymų. 
Keli laiškai buvo atspausdinti „LA Times". 
Sukritikuotas Lietuvai kenksmingas 
straipsnis „LA Times", kurio autoriai — 
Frenkel ir Kux.

Buvo pateikta informacija apie Lietu
vos veiklos centrą Los Angeles apylinkėje. 
Kalbėjo centro direktorius fil. Z. Viskanta, 
šis centras veikė Santa Monikoje A. 
Markevičiaus įstaigoje, o šiemet persikėlė į 
Tautinius namus (skautų būklą). Centras 
fakso keliu gauna naujausias žinias iš 
Lietuvos, LIC, ELTOS. Daug savanorių 
talkininkauja. Centras sudarė sąlygas 
susitikti Amerikos spaudos ir TV atsto
vams su žymesniais lietuviais, juos infor
muojant apie įvykius Lietuvoje. Fil. Z. 
Viskanta sakė, kad komitetas Lietuvai 
remti atliko daug darbų, teikdamas pagal

bą Sąjūdžiui, tremtiniams ir kitoms orga
nizacijoms. Jis palietė Lietuvos jaunimo, 
norinčio studijuoti Amerikos universite
tuose galimybes.

CHICAGO
Fil. Alfredas Kleinaitis, Tarptautinės 

FIFA futbolo federacijos teisėjas JAV, 
penkerius metus teisėjavęs įvairiuose 
svarbiuose tarptautiniuose turnyruose 
JAV ir užsienyje, iš šių pareigų pasitraukė, 
vykdydamas FIFA nuostatus, ribojančius 
jų teisėjų pareigas 50 metų amžiumi.

Dabar fil. Alfredas Kleinaitis yra JAV 
futbolo federacijos pakviestas JAV futbolo 
teisėjų instruktavimo direktoriaus parei
goms.

Fil. A. Kleinaitis

„Atsakomybė už lavinimą 46.000 teisė
jų yra tikrai milžiniška pareiga. Mano 
pagrindinis siekimas bus pastanga užtik
rinti, kad ši lavinimo programa tarnautų 
įvairaus lygio futbolo reikalavimams", — 
pareiškė fil. A. Kleinaitis. „Sun-Times" 
laikraščio sporto skyriaus reporteris Len 
Ziehm apie tai rašo to laikraščio sausio 27 
d. laidoje.

Fil. A. Kleinaitis ilgus metus adminis
travo Mūsų Vyčio žurnalą. Sveikiname ir 
linkime sėkmės.
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Fil. Edvardas Tuskenis — užaugęs 
Chicagoje, 1986 metais baigė University of 
Illinois at Chicago, įsigydamas istorijos 
bakalauro laipsnį. Lietuvoje gyveno nuo 
1989 metų lapkričio mėnesio iki 1990 
metų rugpjūčio. Buvo vienas iš redaktorių 
Vilniuje leidžiamo laikraščio anglų kalba 
The Lithuanian Review. Po Kovo 11-osios 
dirbo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosi
os Tarybos informacijos biure, vėliau — 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vy
tauto Landsbergio sekretoriate. Vasario 
mėn. vėl išvyko tolimesniam darbui į 
Vilnių.

17-tas Lituanistikos seminaras, kas 
vasarą ruošiami dviejų savaičių lietuvių 
kalbos, literatūros ir Lietuvos istorijos 
kursai, vyks rugpjūčio 4-18 dienomis 
netoli Chicagos La Salle Manor, Plano, IL. 
Kviečiami studentai, jauni profesionalai, 
lituanistinių mokyklų mokytojai ir visi 
besidomintieji lituanistika. Informacijoms 
kreiptis pas Vidą Kuprytę P.O. Box 50660, 
Cicero, IL 60650. Tel. 708-863-0935. 
Vydūno Fondas duos lituanistines stipen
dijas. Jas jau yra gavę 90 lietuvių studentų.

Fil. Kun. Antanas Saulaitis, SJ, jėzuitų 
provincijolas, ir jėzuitų veikla plačiai 
aprašyta Ruth Hutton, dėstančios Chica
gos universitete anglų ir lotynų kalbas. 
Atspausdinta kun. A. Saulaičio, lietuvių 
tautinių šokių grupės ir Lietuvoje buvusių 
ir pranešimus duodančių Aido Palubinsko, 
Audros Kubiliūtės ir fil. Edvardo Tuskenio 
nuotraukos. Taip pat atspausdinta Marijos 
skulptūros nuotrauka, lietuviško stiliaus.

Fil. Tadas MICKUS organizavo vi
suomeninio darbo kursus VVashingtone. 
Kursai įvyko sėkmingai.

Fil. Alvydas VASAITIS, lietuvių operos 
Chicagoje meno vadovas grįžo iš Lietuvos, 
kur jis dalyvavo Lietuvos operos 70 metų 
jubiliejiniame didingame koncerte ir dir
igavo dalį koncerto. Buvo aptarti I Lituani 
operos pastatymo klausimai. Si opera bus 
statoma gegužės mėn. Chicagoje ir rudenį 
Lietuvoje.

Fil. Eduardas MEILUS pasitraukė iš 
angliškai leidžiamo žurnalo BRIDGE re
daktoriaus pareigų, bet toliau lieka redak
cinės komisijos nariu. Žurnalas yra plačiai 
skaitomas ir pasiekia skaitytojus, kuriems 
rūpi Lietuvos klausimai. Redakcijoje dirbo 
ir fil. Teresė Meilienė ir teikė savo 
fotografijas BRIDGE puslapiams. Redakci
jos kolegijoje darbuojasi fil. Rita Likande- 
rytė iš Chicagos.

Fil. Valentinas VARNAS yra rinkimi
nės komisijos pirmininkas į JAV Lietuvių 
Bendruomenės XIII tarybą Vakarų apy
gardoje. Kandidatų sąraše randame iš Los 
Angeles: ASS narius fil. Edmundą Kuli
kauską, fil. Vytautą Vidugirį ir fil. Zigmą 
Viskantą.

Fil. Algio Zaparecko vadovaujama 
radijo valanda Detroite atšventė 40 metų 
veiklos sukaktį. Transliacijos vyksta du 
kartus per savaitę, talkininkauja keli 
detroitiečiai. Jo paruoštos Detroito vieto
vės žinios vėliau būna perspausdintos 
Draugo dienraštyje.

Fil. VYTAUTAS VIDUGIRIS yra iš
rinktas Kalifornijos valstijos respublikonų 
tautybių tarybos pirmininku. Lenkijos 
prezidentui Lech Walensai lankantis Los 
Angeles, fil. V. Vidugiris penkiolikos 
tautybių vardu įteikė jam Tautybių me
dalį. Tuo buvo jis pagerbtas už sėkmingą
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kovą dėl tautų laisvei ir demokratijai 
pasiekti.

GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIŲ 3- 
čią laidą leidžia VYTURIO leidykla Vilni
uje. Knyga bus kiek sutrumpinta. Leidimo 
sutartis bus pasirašyta tarp Vydūno fondo 
ir Vyturio leidyklos birželio mėnesyje 
Vilniuje. Tos pačios knygos anglų kalba 
leidimas žadamas užbaigti šių metų vasarą 
Londono leidyklos Anglijoje. Knygos 
dalinj finansavimą atliko Vydūno Fondas.

Prof. K. ULVYDAS rašo iš Vilniaus, 
kad didysis lietuvių kalbos žodyno XV 
tomas jau yra spausdinamas. Jo buvo 
laukiama prieš pora metų, bet dėl popie
riaus trūkumo ir eilės kliudymų, spausdi
nimas vis buvo atidėliojamas. To paties 

žodyno XVI tomas yra redaguojamas ir 
ruošiamas spaudai.

Chicagoje lankėsi Lietuvos Skaučių 
Seserijos vyriausia skautininkė Alina 
Dvoreckienė ir Seserijos Garbės gynėja 
fil. Kolleta Jurskienė. Chicagos ir apylin
kių skautijos susitikimas su viešniomis 
įvyko kovo 22 d., 7 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Vakaronę organizavo 
Chicagos skautininkų,-ių Ramovė. Susiti
kimas su skautiškuoju jaunimu buvo 
šeštadienį, kovo 23 d., 2 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Sueigoje dalyvavo visi Chicagos 
tuntai. Vienetų sueigai vadovavo Vidurio 
Vakarų rajono vadeivė fil. vs. Rita Penčy- 
lienė.

Chicagos skautų vadovybė priėmė Lietuvos skaučių atstoves Jaunimo centro kavinėje. Penkta iš 
k. fil. K. Jurskienė ir septinta vyr. skt. A. Dvoreckienė. Foto J. Tamulaičio
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Velykinis stalas po A.S.S. Chicagos skyriaus 
suruoštų rekolekcijų. Iš kairės: K. Bielskutė, 
neatpažinta, skyr. pirm. R. Griškelis, V. 
Milavickienė. Foto J. Variakojis.

Lietuviška radijo valandos laida „Lais
vės žiburys" girdima New Yorke ir New 
Jersey kiekvieną sekmadienio rytą 9 vai. 
per WNWK, 105,9 bangą, pirmą kartą 
„sužibėjo" 1966 m. kovo 20 d. šiais metais 
„Laisvės Žiburys", kuriam vadovauja fil. 
R. Kezys, mini savo gyvavimo 25 m. 
sukaktį.

Reikėjo būti nemažu optimistu tikint, 
kad LŽ sulauks tokio garbingo amžiaus. 

' Net ir aš pats netikėjau — kartą išsitarė fil. 
Romas Kezys.

Fil. Dr. Robertas Vitas, Valdas Adam
kus, latvė advokatė Ilga Berzkalns, estė 
Gildą Karu ir sovietofilai dalyvavo semi
nare „Road to Freedom: Baltics vs. Soviet 
Union".

TEVELIU FONDAS
Baigiant 1985-1990 metų kadenciją, 

kaip dėkingumą ir pagarbą savo tėvams, 
per teturėtą taip trumpą visos šeimos 
laikotarpį sugebėjusiems užtikrinti princi
pingą pagrindą gyvenimui ir meilę Tėvy
nei.

Sibiro tremtinei Elzei Korlaitei- 
Juodvalkienei ir išeiviui Vincui Juodval
kiui.

Atidariau Tėvelių fondą, Vyriausios 
Skautininkės premijai vadovių auklėjimo 
ir ugdymo tikslu.

Tikiu, kad išryškinant namų svarbą, 
vadovių autoritetą ir pasiruošimo parei
goms reikalingumą, tarpusavio ryšys bus 
stiprinamas ugdant mergaitę-moterį- 
asmenybę skautiškosios idėjos kelyje.

Premijų skyrime Vyriausia Skautinin- 
kė turės lemiamą balsą.

LSF negalint šio fondo globoti, lėšos 
yra įneštos į LSS TĖVELIŲ fondą — #1229 
Lithuanian Credit Union, Los Angeles,

vs tn Stefa Gedgaudienė

T. n. Naida šnipaitė, Bostono A.S.D. skyriaus 
pirmininkė.
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DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Medical Clinic
217 E. 127 St. — Lamont, IL 60439
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą

Tel. (708) 257-2265

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W. 55 St., Chicago, IL
Tel. (1-312) 476-2112

9525 S. 79th Ave., Hickory Hills, IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kadžio, Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

„Mūsų Vytis"

Garbės prenumeratos — po $15.00

A. ir I. Draugeliai, J. Kredys, A. Glodas, P. 
Molis, Z. Petkus, R. Tašakitė.

Aukotojai:
Dr. M. Budrienė $20, R. ir A. Graužiniai 
$8, R. Traškaitė Green $50, A. ir I. 
Draugeliai $20, J. Kedys $10, L. ir T. 
Meilai $5 Z. Petkus $85, A. Variakojis $5, 
A. ir V. Kirvelaitis $1.

Nauji prenumeratoriai:
L. Buntinas, E. Glavinskas, D. Parakinin- 
kaitė, A. Tamulis.

Administracija aukotojams labai dėkinga.

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 8. Roberts Rd., Hickory Hille, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Avė.

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. — (1-312) 337-1285

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 West BurNngtan, tol. (708) 512-0084 
Westmont, IL 

Valandos pagal susitarimą
Su. Onos bažnyčia.

ii ciklo „Vilniaus Legendos”
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Vilniaus skautų dr. J. Basanavičiaus akademinis draugovės informacinis biuletenis

1991.02.16 Eina pirmi metai

BASANAVITIEČILĮ KELIAS

Simboliška, kad dr. J.Ba- 
sanavičiaus draugovė pir
mąjį "Laužo" numerį išlei
džia Tautos atgimimo dieną 
- Vasario 16-ąją. Burkite 
visus, kurie kada nors sė
dėjo prie skautiško laužo, 
dainavo linksmas skautiškas 
dainas. Nors šiandien mūsų 
dainos liūdnos, bet skautas 
visuomet optimistas - niekam 
nepavyks palaužti, mūsų dva
sios, kaip nepavyko ištrinti 
Nepriklausomybės atminimo.

Tad į darbą, sesės ir 
broliai !

F. šakalys

Lietuvos Skautų Sąjungos 
Pirmininkas

Vėl ta diena, kurią jau 73 metai suvirpa kiekvie
no doro ir jautraus lietuvio širdis. Pirmasis parašas 
po Nepriklausomybės aktu buvo dr. Jono Basanavi
čiaus. Sveikindami visus mūsų skaitytojus šio jubi
liejaus proga, skelbiame ir savo gimimo dieną. Glau
džiu ratu susėdą prie "Laužo"; prisiminkime praėju
sias dienas.

J. Basanavičius, V. Kudirka, P. Višinskis, G. Pet
kevičaitė-Bitė, J. Šliūpas, J. Tumas-Vaižgantas, G. 
Landsbergis-Žemkalnis ir dešimtys jų bendraminčių 
savo likimą susiejo su lietuvių tauta. J. Basanavi
čius rinko lietuvių tautosaką - net dešimt storų to
mų apima jo užrašytos Ožkabalių dainos, pasakos, 
padavimai. Kaip mokslininkas - kruopščiai tyrė lie
tuvių tautos praeitį didžiuodamasis lietuvių tautos 
istorija, jos garbingais žygiais, kova su gausiais 
priešais, kultūringumu. Tai jis pradėjo kryžiaus žy
gį slapta lietuvių spauda, gabenama iš Mažosios Lie
tuvos savo nuskriaustiems broliams. Jis kovojo dėl 
pavergtųjų tautų laisvės - net ir šiandien bulgarai 
jį dėkingai prisimena. Kai tik susidarė šiokios to
kios galimybės, Didžiajame Vilniaus seime pasigirdo 
galingas J. Basanavičiaus balsas, reikalaujantis lie 
tuviams laisvės. Jo pastangomis įkurta Lietuvių Moks 
lo draugija, dabartinės Mokslų Akademijos pradinin
kė, jis paruošė ir išleido keliasdešimt ".Lietuvių tau
tos" mokslo darbų tomų. Audringais karo metais jis 
vadovauja "Lietuvių Nuk entėjusiems nuo karo šelpti 
draugijai", o 1917 metais Lietuvių konferencijoje pir
mą kartą pasigirsta ir Nepriklausomybės šūkis, rea
lizuotas po pusmečio Vasario 16 dieną, Nepriklauso
mybės akte pačiu pirmuoju yra J. Basanavičiaus pa
vardė. Būdinga, kad ir J. Basanavičiaus mirtis, su
sijusi su šia diena, tartum dar kartą patvirtin .a šios 
dienos svarbą lietuvių tautai. Jo gimimo dieną išleis
tas ir pirmasis Nepriklausomosios Lietuvos kariuo
menės įsakymas.

Savo globėjo dieną iškilmingai paminėjo Vilniaus

Sveikiname akademikų skautų laikraštį išleistą Vilniuje, redaktoriai: -
Ig- Pikturna, J. Raslanas, R. Tupčiauskas.
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