
«g
-.t

S
'»

ai
sn

1



MŪSŲ VYTIS
3001 W. 59th St., CHICAGO, IL 60629

1991 2-3 (213-214)

ĮSTEIGTAS: 1948 m. rugsėjo 25 d 
Memmingene, Vak. Vokietijoje

REDAKTORIUS Vytautas P. Mikūnas 
LEIDŽIA: Akademinis Skautų Sąjūdis 
ADMINISTRACIJA: Dalia Ječienė 

1310 Wayside Dr. 
Villa Park, IL 60181

PRENUMERATA METAMS: $7.00; stu
dentams — $4.00; garbės prenumera
ta — $15.00; atskiras numeris — 
$2.00. Aukas ir prenumeratą siųsti 
administracijai.

SPAUSDINA: M. Morkūno spaustuvė, 
3001 West 59th Street, 
Chicago, IL 60629

MŪSŲ VYTIS (Our Knight) is quarterly 
published by the Collegiate Division of 
the Lithuanian Scouts Assn., Inc.

♦

RADINIAI su autorių pavarde, slapyvar
džiu ar inicialais nebūtinai išreiškia 
redakcijos nuomonę. Rankraščiai tai
somi redakcijos nuožiūra.

TURINYS

Daina Tėvynei, A. Dorinąs................. 2
1941 m. lietuvių tautos sukilimas,

M. Naujokaitis ............................... 3
1941 m. Lietuvoje, Dn......................... 5
„Kaliningrado sritis" turi priklausyti

Lietuvai, J. Damauskas.................... 7
ASS studijų dienos, Al. Likanderienė 16
Sustabdyta fil.K.Palčiausko deportacija 22
Amžiną atilsį A. Treiniui, K.n........... 25
Reparacijų sumos, kurias Tarybų

Sąjunga privalo sumokėti Lietuvai . 27
Įvykiai ir pastabos............................. 30
Mūsų pastogėje................................... 32
Laiškai................................................. 42

ŠIO NUMERIO TALKININKAI:

Viršelyje: Dail. A. Sutkuvienės kūrinys 
šių metų įvykių Lietuvoje tema (Penkios 
žvakės — penki okupacijos metai, 13-ka 
žuvusių kraujo lašų nuo kritusių už laisvę 
paminklo.

2



S VELKINAME
Nepriklausomą Lietuvos Respubliką

Lietuvos Aukščiausios Tarybos Pirmininkui Vytautui Landsbergiui skirtas 1991 metų Vydūno
Fondo žymuo-premijų.

LIETUVOS f
NACIONALINE | 
M. MAŽVYDO Į 
BIBLIOTEKA |

Nuotr. Petro Aleksos

3



Į =]Lt,;'., - JL=sJ,□ L,- -:-.l ££====)IEE~:-'~31 ..,'~"=JI "■ -"1 l==r~4J£=■

Daina Tėvynei

Visi varpai, varpeliai sidabriniai
Žvangiu balsu pro naktį prasimuš:
Laisva šalis! Laisva brangi Tėvynė!
Kiekvienas kelias — laisvas į namus!

O upės plauks ir metų neš po dalį, 
Dienų grandis į nežinią nuklys.
Už Tavą buitį, buitį Tavo žalią —
Mūs trykštanti jėga ir deganti širdis.

Jūruos laukai žaliuoju vasarojum,
Lakštingalos džiaugsmu Smūtkeliui suoks
Argi veltui žili tėvai kovojo
Ir kaulus pūdė Sibiro snieguos?

čia mes visi, visi už laisvę budim, —
Kas mus palauš, kas ugnimi palies?! —
Žali kalnai ir kloniai suriš mus meile nūdien, 
Ir ves — atves prie Karžygių Pilies.

Nebus kančių, nebus nė vieno aido,
Kurs neštų nerimą, kurs — gėlą mums! —
Balta buitis su vėjais tykiai žaidžia,
Ir krykščia, juokiasi po mėlynu dangum.

Visi varpai, varpeliai sidabriniai
Žvangiu balsu pro naktį prasimuš.
Tikėk šalie! Tikėk brangi Tėvyne:
Tau trykštanti jėga ir širdys mus!

Adolfas Dorinąs
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1941 Metų Lietuvių Tautos 
Sukilimas

fil. M. Naujokaitis

Pirmosios rusų okupacijos metais 
tūkstančiai lietuvių mūsų krašte neteko 
gyvybės: kalėjimuose sušaudyti, pakarti 
ar žiauriausiai nukankinti, išplėšiant 
gyvybinius organus, galūnes; ištremti 
Sibiran mirė badu ar j ledą sušalo. 1941 
m. birželio mėn. 13 d. mūsų tauta buvo 
rusų masiniai vesta į vergiją.

šitos tautos tragedijos tačiau nepakir
to lietuvio dvasios, bet priešingai — 
sustiprino ir užgrūdino ilgai ir skaudžiai 
kovai su okupantu. Kai 1941 m. birželio 
mėn. 23 dieną pogrindžio vadovybė 
pašaukė tautą j kovą, daug savanorių 
atsišaukė, kad nors ir plikomis rankomis 
prisidėtų prie krašto laisvės atstatymo. 
Taip tą dieną pradėta atvira kova su 
okupantu, kad ir su pertrauka, tęsėsi iki 
1953 metų. Tai, bene viena iš ilgiausių 
kovų mūsų istorijoje.

Rezistencijos idėja ir aktyvus pasi
priešinimas rusams gimė ir išbujojo 
jaunuomenės eilėse. Gimnazijų mokiniai 
ir universitetų studentai buvo ypač uolūs 
kovotojai, dar gi ir vadai. Nenuostabu, 
kad skautai sudarė taip didelę šio jaunimo 
dalį.

1941 metų sukilimas buvo visos 
tautos, visų lietuvių aktas. Jis buvo šaukte 
iššauktas: gana kentėti vergijoje; o jeigu 
žūti, tai bent laisvam, nes tai yra žmogiš
ka. šitoji kieta ir nepalaužiama valia ir 
drąsa išlaikė lietuvius virš dešimtmečio 
aktyvioj kovoj, aktyvioj, nors ir be ginklo, 
rezistencijoj.

1941 metų sukilimas atrodė to laiko 
kovotojams nešąs kraštui laisvę ir neprik
lausomybę. Sukilę jaunuoliai nei minutei 
negalvojo jokias kitas galimybes, kaip 
tiktai išvaryti rusus iš savo krašto, 
paskelbti Lietuvą nepriklausoma ir pradėti 
atstatyti sugriautą šeimų ir krašto gyve

nimą. Tačiau ne viskas išsipildė, kaip buvo 
galvota, planuota ir svajota.

Sukilimo metmenys, kaip ir pati 
rezistencija, išaugo labai anksti rusų 
okupacijos metais. Uždraudimas visko, 
kas lietuviška-tautiška, suiminėjimai, kali
nimas, trėmimas lietuvių, iškilių tautos 
darbuotojų, sudarė atmosferą, kuri iššau
kė greitą reakciją. Tačiau vieši pasisaky
mai prieš tokį rusų savivaliavimą baigda
vosi naujais suėmimais, kalinimais. 
Suimtieji, nežiūrint kaip smulkus ir 
nežymus prieš rusus pasisakymas yra 
buvęs, paprastai laisvėn nesugrįždavo. 
Tokie rezultatai privertė rezistenciją išeiti 
į pogrindį. Čia išsivystė metodai ne tik 
reagavimui į nuolatinius rusų priespaudos 
reiškinius, bet taip pat paruošimas lietu
vių tautos visuotinam pasipriešinimui. 
Pogrindžio vadovybėje sukilimo idėja 
gimė dėl to, kad buvo galvota, jog kraštas, 
iškovojęs laisvę, galės taip pat tapti 
nepriklausomu. Toks sukilimas, manyta, 
turėtų pasisekti, jei jis būtų suderintas su 
rusų — vokiečių karo pradžia. Pogrindžio 
vadovybė buvo įsitikinusi, kad šios dvi 
jėgos ir jų politiniai-ekonominės filosofi
jos neišvengiamai ta kryptimi ir veikė.

1941 metų sukilimas prieš rusus, prieš 
bolševizmą, prieš žiaurų okupantą pavy
ko, nes jis buvo milžiniškos lietuvių 
daugumos su neribotu entuziazmu ir 
pasišventimu sutiktas ir vykdytas. Dvasi
nė lietuvių būklė tuo metu buvo pertemp
tai antirusiška, ir pogrindžio vadovybės 
šauklys sukilti davė progos ir galimybės 
šiems jausmams pasireikšti.

Sukilimas pavyko, nes pogrindžio 
vadovybė pramatė, suorganizavo ir pas
kelbė Laikinosios Vyriausybės sudarymą 
ir jos sąstatą. Tai buvo plačiausiu politiniu 
mastu organizuotas Lietuvos valstybės
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valdymo aparatas, šiame vyriausybės 
narių tarpe kiekvienas lietuvis galėjo rasti 
savą, žinomą žmogų; galėjo matyti, kad 
opozicijos nebėra — visi esame įjungti į 
„poziciją". Visas krašto administracijos 
aparatas — darbuotojai, ėję pareigas prieš 
rusams okupuojant Lietuvą, buvo grąžinti 
į savo vietas. Vadinas, jau pirmąją dieną 
daugelyje krašto vietovių patyrusios 
rankos pradėjo darbuotis. Toks lietuviš
kos administracijos laiku įvedimas pastatė 
vokiečius prieš įvykusį faktą, kad kraštas 
jau funkcijonuoja ir visa valstybinio darbo 
eiga yra atliekama. Vėliau, toks pilnai 
lietuvių užimtas administracinis aparatas 
vokiečių okupacijoj davė lietuvių tautinei 
veiklai šimteriopas palūkanas.

Rezistencijoj atlikti darbai ir sudėtos 
kruvinos aukos įgalino lietuvių tautą 

drąsiai žvelgti į rytojų ir kovoti su 
okupantu, kad ir labai nelygioj kovoj. 
Savigarbos jausmas, kiek pašlijęs dėl 
ankstesniųjų trijų ultimatumų nuolaidaus 
priėmimo, dabar su kaupu sugrįžo. Dvejo
nės, kad „Laisvės nevertas tas, kas negina 
jos" išsisklaidė. Lietuvos jaunimas su 
pasididžiavimu galėjo pasakyti: „Mūsų 
karta atidavė daugiau, negu buvo mums 
skirta".

1941 metų sukilimas palieka įrašytas 
istorijos lapuose kaip pasišventusių jau
nuolių krauju surašytas tautos laisvinimo 
aktas, pareikalavęs daugiau aukų, negu 
prieš tai vykę laisvės kovų žygiai neprik
lausomybę atstatant. Su giliu skausmu 
mes prisimenam sukilimo dalyvius, ypač 
žuvusius, ir nuoširdžiai dėkodami, tari
ame: „Viešpatie, suteik Jiems ramybę".
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1941-ji metai Lietuvoje

1941-jų metų įvykiai Lietuvoje buvo 
žiauri tąsa 1940-jų metų įvykių. 1939 m. 
rudenį į Lietuvą įvestose karinėse įgulose 
buvo apie 28.000 kariuomenės. 
1940.VI.15 d. į Lietuvą įsibrovė apie 
250.000 kariuomenės su apie 700 tankų ir 
apie 1.000 karo lėktuvų; tą dieną visas 
Lietuvos respublikos gyvenimas buvo 
paraližuotas. Prasidėjo Lietuvos žmonių 
naikinimas, lietuvių genocidas, krašto 
pavergimas.

1940.07.11-12 d. NKVD suėmė 2000 
Lietuvos visuomenės veikėjų, daugumą iš 
jų nuteisdama 8 metams kalėti. Iš jų 
beveik visi buvo nukankinti kalėjimuose 
ar numarinti sovietiškuose lageriuose (iš 
Lietuvos respublikos aukštesniųjų parei
gūnų bei iškilesnių visuomenės veikėjų 
500 asmenų grupės, išliko gyvi tik 4 
kalintieji).

1940-41 m. buvo areštuota ir depor
tuota 12.000 „antitarybinio elemento", iš 
kurių apie 10.000 žuvo „mirties lage
riuose", daugiausia arktikoje.

1941.06.22-29 d. Sovietams bėgant iš 
Lietuvos 2.000 kalinių bei „įkaitų", pani
koje ir keršto sumetimais, enkavedistų 
buvo nužudyti Kretingoje, Petrašiūnuose, 
Pravieniškėse, Panevėžyje, Raseiniuose, 
Sargėnuose, Rainių miškelyje prie Telšių 
ir prie Červenės Gudijoje.

1941 m. 500 Lietuvos kariuomenės 
karininkų buvo likviduoti.

1941.07.15-22 d. buvo ištremta 34.260 
Lietuvos gyventojų į Altajų, Uralą, Vidu
rinę Aziją ir Sibiro „amžino įšalo žemę". 
Iš to skaičiaus du trečdaliai, tai yra, 
22.840 mirė, didele dalimi badu.

1940.07.26 d. buvo išleistas stambiosi
os pramonės ir įmonių nacionalizavimo 
„įstatymas". 1940.09.27 — 1941.01.09 
laikotarpyje viso nacionalizuota 1593 

įmonės, kurių 1939 m. apyvarta buvo 
491.509.652 litai.

1940.07.20 d. visi Lietuvos bankai 
buvo nacionalizuoti. Iki 1940.07.27 d. 
indėlininkai turėjo atiduoti bankams 
auksą ir sidabrinius pinigus bei svetimą 
valiutą (o taip pat ir paskolos lakštus).

Nacionalizuojant Lietuvos pinigus bei 
vertybes (nustačius dirbtinai lito vertę: 10 
litų prilyginant 9 rubliams ir nusavinant 
privačius banko indėlius virš 1000 rb.) iš 
Lietuvos žmonių buvo atimta 242.612.260 
litų.

1940-41 m. Sovietai nusavino pramo
nės, komercines bendroves ir jų vertybes- 
sutaupas 1.234.121.912 litų (1990 m. 
vertės 1.181.757.034 doler.).

1940 m. didmiesčiuose namai, kurių 
naudojamas plotas buvo didesnis kaip 220 
kv.m. ir miesteliuose — kurių plotas buvo 
didesnis kaip 170 km.m. buvo nusavinti. 
6.600 kultūrinių, visuomeninių, švietimo 
bei socialinių organizacijų ir draugijų 
nuosavybė buvo konfiskuota (66 mil. litų 
vertės).

Sovietams okupavus Lietuvą, gyvento
jų masės iš karto žiūrėjo į okupantą bei jo 
režimą su pašaipa, panieka, nuogąstavimu 
ir pasyviu pasipriešinimu, sovietinių rei
kalavimų boikotu, kurių ryškiausiomis 
demonstracijomis buvo: „liaudies seimo" 
rinkimų boikotas, Lietuvos mokytojų 
suvažiavimas 1940.08.14-15 d., kuriame 
vieton Internacionalo mokytojai giedojo 
Lietuvos himną ir liaudies dainas, neleis
dami raudonarmiečių chorui reikštis, 
Vėlinės su karių kapų puošimu, draudžia
mų Kalėdų švenčių šventimas, 1941 m. 
sausio mėn. rinkimų boikotas, raudonųjų 
gurguolių boikotas ir 1.1. Mažesnio masto 
demonstracijos vyko kariuomenėje prieš 
politrukus, mokyklose, Vilniaus universi
tete.
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1941.06.22 d. prasidėjus Sovietų- 
Vokietijos karui, tą pačią dieną Lietuvoje 
prasidėjo partizaninės kovos, j kurias 
buvo įsijungę apie 100.000 kovotojų. Vien 
Kaune ir apylinkėje pasireiškė net 36 
grupės. Kauną išlaisvino vieni partizanai. 
Vilnių — partizanai ir lietuvių kariai. 
Kaune žuvo apie 200 partizanų, o 150 
buvo sužeista. Visoje Lietuvoje žuvo apie 
2.000 kovotojų dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Trumpalaikis, bet valstybingumo, o 
ypač konstitucinės teisės požiūriu svar
biausias įvykis buvo Lietuvos Laikinosios 
Vyriausybės (toliau L.L.V.) paskelbtas 
Nepriklausomos Lietuvos valstybės atsta
tymas. Tuo, bolševikų visus metus kurtas 
mitas apie Lietuvos valstybės „savanoriš
ką" įsijungimą į TSRS, buvo sunaikintas. 
1941.06.23 d., pirmadienį, 10 vai. 35 min. 
Aktyvistų Fronto atstovo, L.L. Vyriausy
bės vardu, paskelbtas Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstatymas ir spontani
škas visos tautos sukilimas visam pasau
liui paskelbė Lietuvos valią būti neprik
lausoma 1941.06.25 d. L.L.V. paskelbė 
atsišaukimą „Į Tautą" ir skubėjo sudaryti 
administracinį aparatą. Visam kraštui 
grąžinta nepriklausomoje Lietuvoje vei
kusi administracinė sistema, vieton nacio
nalizacijos ir kolektyvizacijos grąžinant 
privatinės nuosavybės ir privatinės inicia
tyvos principą. Atskirais potvarkiais buvo 
grąžinta namų, kapitalo, įmonių nuosavy
bė. Sunkiausia buvo denacionalizuoti 
žemės ūkį.

1941.06.26 d. Vokiečių karinė valdžia 
ėmė leisti potvarkius. 1941.07.17 d. buvo 
paskelbtas Hitlerio potvarkis „naujai 
užimtom sritim" valdyti. Nors formaliai 
vokiečių civilinė valdžia buvo paskelbta 
1941.07.28, bet veikti ji pradėjo jau nuo 
07.25 d. Kauno miesto Komisaras Cramer > 
pirmučiausia atėmė iš L.L.V. patalpas ne 
tik su baldais, bet ir su rašomomis 
mašinėlėmis. 1941.07.28 d. Cramer pas
kelbė „nutarimą" Nr. 1 žydams; nutarimu 
Nr. 2 žydams įsakė nešioti „Dovydo 

žvaigždę". 1941.08.05 d. Lietuvos genera
linis komisaras Renteln paskelbė, kad 
L.L.V. darbas yra baigtas ir krašto 
valdymą, Reicho vardu, perima jis.

1941.06.22 d., pirmą karo dieną, 
sekmadienį, apie 8 vai. vakaro, Tilžės 
gestapo būstinėje, „Einsatzkommando A" 
vadas SS gen. dr. Franz Stahlecker'is, 
davė Tilžės Gestapo (įtraukiant į „pagal
bą" Klaipėdos bei kitų vietovių Gestapo 
įstaigas) įsakymą: 25 km. ruožą Lietuvos 
teritorijos, pradedant Palanga ir baigiant 
Vištyčio ežeru, tuojau pat „apvalyti nuo 
komunistų ir žydų, įskaitant moteris bei 
vaikus". Taip prasidėjo Lietuvoje siste
mingas ir masinis (visos) Lietuvos ir į 
Lietuvą iš kitur atgabentų žydų žudymas, 
Nacių sugalvotas, suplanuotas ir, Hitlerio 
įsakymu suorganizuotų specialių „grupių" 
bei „komandų" vykdytas. L.L.V. žydų 
žudynes aštriai pasmerkė.

1941.09.20 d. „Lietuvos Aktyvistų 
Frontas" pasiuntė Vokietijos vyriausybei 
memorandumą dėl „Vok. Civil, valdžios" 
kenkimų Lietuvai. 09.22 d. LAF buvo 
uždarytas. 1941 m. spalio mėn. prasidėjo 
„Rezistencija".

Nacių okupacijos metu, 1941-44 me
tais, Lietuvos ir Vokietijos kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose kalinta arti 
29.500 lietuvių. Priverstiniams darbams į 
Vokietiją buvo išsiųsta per 30.000 asme
nų, kurių dalis per bombardavimus ten 
žuvo. Nacių kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose žuvo apie 6000 lietuvių.

Dn.
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„Kaliningrado sritis" turi priklausyti Lietuvai

Jonas Damauskas

1. Archeologiniai radiniai liudija, kad 
pietiniame Baltijos jūros krante, žemėse 
tarp Nemuno bei Vyslos upių, du tūk
stantaisiais metais prieš Kristų, jau gyve
no prolietuviškos gentys. Tos pačios 
kilmės žmonės, greta paskutiniojo tūk
stantmečio jvairių ateivių, gyveno iki II-jo 
Pasaulinio karo pabaigos.

2. Ptolomejas Claudijus, I-II a. po 
Kristaus, graikų geografas mini Galindus 
bei suduvius (Galindoi kai Soidinoi), 
gyvenusius pietiniame Baltijos pajūryje. 
Kryžiuočių ordino XIV a. pradžios chro- 
nistas Petras iš Duesburgo mini tuos 
pačius Galindus bei Suduvius, jo laikais ir 
gyvenusius tame pačiame Baltijos jūros 
pietiniame pakraštyje.

3. Vokiečiai įsibrovėliai, savo valstybės 
Prūsijos vardui net pasisavinę to krašto 
vakarų Baltų genčių vardą Prūsai, tas 
žemes, savo dokumentuose bei žemėla
piuose, ilgus šimtmečius vadino Prūsų 
Lietuva, Prūsiškoji Lietuva, „Bezirk Li- 
tauen", „Litauisches Departement" ir 
tiesiog „Litauen". Tai Mažosios Lietuvos 
žemė, nuo amžių lietuvių gyventa ir 
puoselėta žemė. Tai Mažoji Lietuva.

4. Septyni su viršum (1226-1945) 
metų Kryžiuočių Ordino bei jo palikuo
nių, Prūsijos karalystės bei Vokietijos 
Reicho, vykdyta okupacija nepajėgė 
Mažosios Lietuvos autochtonų, lietuvnin
kų, pilnai suvokietinti. 1709-1711 m. 
maro metu, Mažosios Lietuvos branduo
lyje, „Lietuvos Provincijoje" (kurią tada 
sudarė: Klaipėdos, Tilžės, Ragainės, Įs
ručio ir Labguvos apskritys), iš 300 000 
gyventojų išmirė apie 160.000, t.y. 53%. 
Tada daugiausia nukentėjo Įsručio, Ragai
nės ir Tilžės apskritys. Viso liko apie 9000 
išmarų ūkių. 1710-1736 m. „Lietuvos 
provincijoje", kur iki tol vokiečių ūkininkų 

visai nebuvo, valstybės/karaliaus žemėse 
buvo apgyvendinta apie 23 tūkstančiai 
vokiečių kolonistų ūkininkų. Vienok ir po 
to, „Lietuvos provincijos" ūkininkų pa
grindinę masę, apie 80%, sudarė lietuviai. 
Po pagrindinės kolonizacijos užbaigimo 
„Lietuvos provincijoje" vokiečių kolonijos 
sudarė 8,7% ūkininkų, 37.3% — maišyti 
kaimai, o 54.0% (viso 946 kaimai) liko 
grynai lietuviški. Labiausiai buvo koloni
zuojamas Įsručio apskritis, kad tokiu būdu 
sudaryti vokišką „barjerą" tarp Mažosios 
ir Didžiosios Lietuvos.

5. Nežiūrint j sistemingą ir ilgus 
metus užtrūkusią provokišką kolonizaciją 
ir planingą germanizaciją, prieš pat II-jį 
Pasaulinį karą Rytprūsiuose (nes Lietuvos 
vardas germanizatorių jau buvo išmestas) 
gyveno apie 300 000 lietuvninkų. 1944 m. 
rugpiūčio mėn., tris savaites keliaujant 
arkliais, kelyje tarp Pilkalnio apskrities 
kampo priešais Sudargą (nuo Lietuvos 
sienos su Vokietija prie Nemuno), šoninių 
kelių kaimuose, ypač tarp miškų, pakelyje 
iki Elbingio miesto, su senesnio amžiaus 
žmonėmis buvo galima susikalbėti lietuvi
škai, o Morungo (Mohrung) miesto, 
didelio dvaro savininkė ar valdytoja, 
senutė, ūkio klausimais gana gerai kalbėjo 
lietuviškai.

6. Naciai, prieš pat II-jį Pasaulinį karą, 
kokį porą tūkstančių — baltų-lietuvių 
kilmės vietovardžių suvokietino, bet ir 
Nacių Vokietijos kariniuose žemėlapiuose 
daugybė to krašto vietovardžių, o ypač 
vandens vardai liko lietuviški. Tik Sovie
tai okupantai visus to krašto vietovardži
us surusino, o to karo sukūryje išlikusius 
autochtonus lietuvininkus, net aršiausių 
karo veiksmų iš savo gyvenviečių neišs
tumtus, apšaukdami. juos vokiečiais- 
naciais, fašistais žudė be pasigailėjimo, gi
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to siautėjimo bangai nuščiuvus, išlikusius, 
daugumoje, išvežė į Sibirą, tundros 
stovyklas, kad ten juos numarinti.

7. 1256 m. žemaičiams ir kitiems 
lietuviams pradėjus karą su Ordinu, o 
ypač po Ordino skaudaus pralaimėjimo 
prieš Lietuvius ties Durbės ežeru 
1260.VII.13 d., prasidėjęs didysis Prūsų 
genčių sukilimas prieš Ordiną užsitęsė 
net iki 1275 metų ir kuriem (1261-1273 
m.) vadovavo Natangų genties (į pietva
karius nuo Tvankstės-Karaliaučiaus) ku
nigaikštis Herkus Mantas. Kryžiuočių 
Ordinas, veik visai anų laikų Vakarų 
Europai ginklu padedant, paskiroms auto
chtonų gentims dar nesuspėjus susiburti į 
kariniai-valstybinį vienetą, tas Mažosios 
Lietuvos žemes sugebėjo užkariauti.

8. Ten anksčiau nei Didžiojoje Lietu
voje pasirodė lietuvių kalba raštai. 1547 
m. kun. M. Mažvydas savo „Catechismu- 
sa. . . makslas skaitima. . knyga pradėjo 
lietuvišką spausdintą žodį. 1579-1590 m. 
kun. J. Bretkūnas išvertė šventąjį raštą į 
lietuvių kalbą, o 1653 m. D. Kleinas 
išleido (lotynų kalba) pirmą „Gramatica 
Lituanica". Ten kun. K. Donelaitis 1765- 
1775 m. parašė poemą „Metai", dabar 
išverstą į visas svarbesnes Europos kalbas 
(ir net į japonų kalbą). Karaliaučiaus 
universitete 1718 m., t.y. po maro ir 
vokiškąja! kolonizacijai stiprėjant, buvo 
įsteigtas lietuvių kalbos seminaras, nes tai 
buvo to krašto (kaimo) daugumos auto
chtonų kalba. Karaliaučiaus universiteto 
vicerektorius M J. Rėza, 1825 m. išleido 
pirmąjį lietuvių „Dainų rinkinį". Ten 
Karaliaučiaus univeriteto profesorius F. 
Kuršaitis 1847 m. išleido pirmąjį mokslinį 
lietuvių kalbos kirčiavimo veikalą, kurį 
sekė lietuviški žodynai, gramatika, šv. 
Rašto ir giesmynų naujieji tekstai lietuvių 
kalba. Ten 1860-1875 m., o ypač po to kai 
Rusija, numalšinusi 1863 m. sukilimą 
Lietuvoje, uždraudė lietuvių kalbai vartoti 
lotynų rašmenis, žemaičių vyskupas M. 
Valančius spausdino savo raštus ir juos
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slaptai gabeno į Didžiąją Lietuvą išplatini
mui. Ten 1883-1886 m. buvo leidžiamas 
pirmas atgimstančio lietuviškumo laikraš
tis „Aušra". Ten 1886-1904 m., t.y. iki 
lietuvių kalba rašinių lotynų rašmenimis 
spausdinimo panaikinimo buvo leista 
daugybė lietuviškų knygų bei laikraščių, iš 
ten slaptai knygnešių gabentų į D. 
Lietuvą. Mažosios Lietuvos lietuvių kul
tūra turėjo didelės reikšmės kultūrinei 
raidai visai lietuvių tautai. Karaliaučiaus 
universitetas ir to miesto spaustuvės iki 
XIX a. pradžios buvo kultūros skleidimo 
centrais ne tik Mažosios Lietuvos lietuvi
ams, bet ir išviso lietuviams. O nuo XIX a. 
vidurio tokiu centru, pirmon eilėn leidy
bos požiūriu, buvo tapusi Tilžė.

9. Ten 1898 m. Mažosios Lietuvos 
lietuviai išrinko J. Smalakį savo atstovu į 
Vokietijos Reichstagą, tris kartus iš eilės 
(1903, 1908 ir 1913 m.) lietuviai išrinko 
prof. Dr. V. Gaigalaitį savo atstovu į 
Prūsijos Landstag'ą. Ten 1918.XI.30 d. 
nutarimu pareikalavo „priglaudimo 
Mažosios Lietuvos prie Didžiosios Lietu
vos", o 1919.IV.8 d. Versalio Taikos 
konferencijos pirmininkui G.B. Cleman- 
ceau raštu pateikė reikalavimą, kad „Ryt
prūsių lietuviškos žemės iki Labguvos 
upės, t.y. Įsručio, Gumbinės, Darkiemio ir 
Goldapės sritys, būtų priskirtos prie 
Lietuvos Respublikos. Versalės taikos 
sutarties 99 straipsniu, kaip lietuvių 
žemė, buvo atskirtas tik Klaipėdos kraš
tas. 1919.XII.24 d. Mažosios Lietuvos 
Taryba nutarė siųsti Mažosios Lietuvos 
atstovvus į Lietuvos Valstybės Tarybą, 
kurį savo 48-me, iškilmingame posėdyje, 
(1920.000.20 d.), kaip Mažosios Lietuvos 
atstovus priėmė: dr. V. Gaigalaitį, M. 
Jankų, K. Lekšą ir J. Strekį, Tos žemės 
sūnus, lietuvių rašytojas ir filosofas Dr. 
V. Storosta-Vydūnas (1868-1953 m.), 
vienintėlis nacistinėje Vokietijoje, buvo 
išdrįsęs Vokietijos Kancleriui A. Hitleriui 
pareikšti protestą dėl nacių ahtihumaniš- 
kumo. Tai juk rišasi su Adomo Breme-
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Prūsų lietuviai iš T. Lepner’io ,,Der Preussiche Litthau", 1848, Tilžė.

niečio (m. 1076) geografiniame veikale 
paminėtais Sambais (Prūsų gentis), ku
riuos Bremenietis vadina: homines huma- 
nissimi (žmoniškiausi žmonės).

10. Mažosios Lietuvos lietuviai karo 
pabėgėliai iš savo krašto, Fuldoje (Vak. 
Vokietijos Hesseno mieste), 1946.XI.6 d. 
atkūrė Mažosios Lietuvos Tarybą ir 
paskelbė deklaraciją, kurioje pakartotinai 
pareiškia „savo tvirtą valią atsiskirti nuo 
Vokietijos ir susijungti su savo tautos 
kamienu bendroje Lietuvos valstybėje". 
Tąja deklaracija „demokratinės pasaulio 
valstybės" buvo prašytos: 1) paremti 
lietuvių tautos reikalavimus ir padėti jai 
išsivaduoti iš naujo rytų okupanto jungo. 
2) atskirti Mažąją Lietuvą, nuo Aismarių 
(Aistmarių) ties Rudkalniais iki šventai- 
nių (Schwentainen) ties Suvalkais (Au
gustavu), kad ji galėtų susijungti su 
išlaisvintąja Didžiąja Lietuva, t.y. pakarto
jo 1918.XI.30 d. M.L.T. reikalavimą.

11. Nacistinei Vokietijai pralaimėjus 
karą, 1947.11.25 d. nugalėtojų Sąjunginin
kų Kontrolės Taryba Vokietijoje forma
liai, specialiu savo nutarimu, panaikino 
Prūsijos valstybę, kurios sudėtyje gi buvo 
— Mažoji Lietuva. Tikrumoje Stalinas, 
1945 m. užėmęs Rytprūsius, pats vie
nas, kaip Sovietų karo grobį, pietinę 
Rytprūsių dalį (daugumoje tai buvo 
senų Prūsų genčių žemės), viso apie 
21.950 kv. km., t.y. apie 60% Rytprūsių 
teritorijos atidavė valdyti Bieruto Lenkijai 
(esą kaip rekompensatą už Lenkijos 
„rytines žemes", kurias Stalinas prijungė 
prie TSRS). O šiaurinę Rytprūsių dalį, 
viso apie 15.100 kv. km., t.y. apie 40% 
teritorijos, į šiaurę nuo Braunsbergo- 
Goldapės linijos su Karaliaučiumi, 
1946.IV.7 d. priskyrė prie „Rusijos Tary
bų Socialistinės Respublikos", 1946.VII.4 
d. tą dalį pavadindamas „Kaliningrado 
sritimi". Tai žemė, kurioje nuo amžių
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gyveno lietuviai.
12. Mažosios Lietuvos Taryba 

1947.1.15 d. paskelbė protestą prieš to 
krašto gyventojų autochtonų naikinimą ir 
jo kolonizavimą rusais, prašydama Mažo
sios Lietuvos žemių valdymą pavesti 
Jungtinių Tautų specialiai komisijai, o 
vietos lietuviams leisti sudaryti savo 
administraciją. į tą „Kaliningrado sritį" 
yra atgabenta iš Sovietų Sąjungos apie 
900.000 „kolonistų" (tame skaičiuje, ber
ods, apie 300.000 sovietų kariuomenės), 
kurių apie 70% yra rusai, o kiti yra kokio 
šimto Sovietijos tautybių „atstovai". Jų 
tarpe yra apie 40.000 lietuvių, kurių apie 
10.000 gyvena pačiame „Kaliningrade" 
(Karaliaučiuje). Kai kuriose kaimuose yra, 
kažkaip išsisaugojusių, ar iš tremties 
grįžusių autochtonų lietuvninkų, bet tų 
lietuvių daugumą sudaro „atvykėliai" iš 
Didžiosios Lietuvos. Pirmutinieji iš pasta
rųjų buvo tie, kuriems (paleidus juos iŠ 
tremties, stovyklų) buvo leista apsigyven
ti tik RTFSR, bet ne Lietuvoje. Kiti — 
„Laimės jieškotojai" ir net buvę „stribai". 
Pastaruoju metu veikia „Kaliningrado 
lietuvių draugija", tačiau didesnės lietuvių 
veiklos nėra, nes krašto „šeimininkai" 
visaip trukdo. Lietuvių kalbos kursai 
„merdi", kaip ir radijo valandėlė. Dabar 
Kaliningrado sritis, kaip RTFSR dalis, 
Katalikų bažnyčios plotmėje, yra sukordi- 
nuota visos TSRS Katalikų bažnyčios 
vadovybei Maskvoje, vienok lietuviai 
katalikai, net ir Karaliaučiaus mieste 
neturi savo bažnyčios ir savo kunigo 
lietuvio, čia nėra prasmės kalbėti apie tos 
žemės bažnyčių ir kapinių niekinimą ir 
naikinimą, okupantų sistemingai įvykdytą 
visame krašte.

13. Karaliaučius, pirmon eilėn anglų 
aviacijos, 1944 m. rudenį buvo beveik 
visai sunaikintas, bet kaimai daugumoje 
liko karo veiksmų nepaliesti. Didelė dalis 
Kaliningrado miesto pastatų buvo atsta
tyta iš išlikusių kaimų mūro pastatų 
plytų. Tik apie 3/5 to krašto kaimo 

sodybų yra apgyvendinta. Žemės ūkis 
Rytprūsiuose iki II-jo Pasaulinio karo, 
buvo aruodu visai Vokietijai, dabar yra 
visai sugriautas: dirbama, atrodo, tik 1/10 
to krašto dirbtų žemių, gi 9/10 tų žemių 
dabar dirvonuoja. Kolonistai, daugumoje 
neturėdami jokio supratimo apie žemės 
drenažą, visai suardo to krašto meliora- 
cinę struktūrą. Okupantų vyresnybė 
tokiais „klausimais" visai nesirūpina. 
Esmėje, Karaliaučiaus sritis nuo 1945 
metų buvo TSRS karinė bazė puolimui į 
Vakarus, pirmučiausia, Olandijos krypti
mi, o taip pat ir Sovietų Sąjungos Karo 
bei Žvejybos ministerijų „kolonija".

14. Kaliningrado sritis, Mažosios Lie
tuvos dalis, ne tik kultūriniu ar politiniu, 
bet ir ekonominiu požiūriu yra „kraštas 
be praeities ir be ateities". Apie to krašto 
vokiško valdymo laikus, iki vėliausių 
metų, buvo draudžiama net prasižioti. 
Karaliaučiaus karališkos pilies griuvėsius, 
iš kurių gana lengvai galima buvo rekon
struoti pilį, kaip tariamą „Neonacizmo bei 
revanšizmo simbolį", okupantai 1966 
metais susprogdino. Gi tos pilies vietoje 
pastatė „Tarybų namus", pasibaisėtiną 
griozdą, nežinia kokiai tautai ar genčiai, 
savo stiliumi, priklausantį niūrų betoninį 
bloką. Kolonistų vadovybė, iki vėliausių 
laikų, naikino jo praeities reliktus ir net 
senųjų lietuvių piliakalnius, neva tai juose 
ieškant t.v. „Gintaro kambario" (Prūsijos 
kurfiursto Fridricho I dovana Rusijos 
carui Petrui I, karo metu iš Carskoje Selo 
rūmų (prie Petrapilio), okupantų hitleri
ninkų išvežto ir iki šiol nesurasto). Tik 
1991 m., po ilgų derybų, buvo pasirašyta 
tarp Lietuvos Respublikos ir TSRS Kali
ningrado srities fondų bendradarbiavimo 
sutartis leidžianti Lietuvai organizuoti 
Ekspediciją tikslu: „surinkti medžiagą apie 
Kaliningrado srities gamtos, kultūros ir 
istorijos paminklus, nustatyti jų būklę, 
išaiškinti etninę krašto sudėtį ir ten 
gyvenančių lietuvių skaičių, jų kultūros 
problemas". Savo ruožtu Okupantas
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prisiminė, kad tas kraštas buvo gyventas 
žymių lietuvių, š.m. Sovietsko (Tilzito) — 
taip rašoma to miesto muziejaus direkto
riaus rašte Vydūno Jaunimo Fondui, o 
tikrumoje Tilžės miesto — muziejaus 
direktorius rašo, kad to muziejaus rengia
moji „ekspozicija" apie Tilžės miestą iki 
1945 metų, nebūsianti pilna,jei joje nebū
sianti parodyta „Pono Storostos Vilhelmo 
asmuo ir jo kūryba" ir prašo atsiųsti 
Vydūno veikalą „Septyni šimtai metų 
vokiečių-lietuvių santykių". Tas direktori
us taip pat rašo, kad tame name, kuriame 
paskutiniuosius metus gyveno Vydūnas, 
„Lietuvių Respublika daranti pastangas 
įrengti muziejų. Jei tas muziejus bus 
įkurtas, tai jis būsiąs jų (t.y. Sovietsko 
miesto Istorijos Muziejaus skyrius". Atro
do, kad to muziejaus direktorius laikosi to 
pašiepiančio posakio: „Kas tavo, tai ir 
mano, bet kas mano, tai ne tavo". Įdomu 
dar ir tai, kad tam direktoriui Šilutė yra 
Heydekrug!

15. Rytų Vokietijai įsijungus į Vakarų 
Vokietiją ir Gorbačiovo Sovietų Sąjungoje 
vykstančio „persitvarkymo" įtakoje, 
TSRS strateginiai planai „pasikeitė" ir 
Kaliningrado sritis nustojo būti Sovietų 
karinio Europos puolimo baze. Kariškiai, 
iki 1986/87 metų vienintėliai to krašto 
„šeimininkai", turėjo užleisti to krašto 
administravimą civiliams, kaip atrodo, 
tipiškiems Sovietijos partokratams, kurių 
sąmonės jokie Sovietijos persitvarkymai 
dar nepasiekė. Jie iki šiol pripažįsta vien 
tik Kompartijos „autoritetą".

16. Vokietijos, TSRS ir kitų kraštų 
spaudoje jau kelinti metai, vis ir vis, 
skelbiami įvairūs „projektai", kaip tą 
Kaliningrado sritį toliau tvarkyti. Maskva, 
atrodo, norėtų, kad tai „Vakarų Europos 
Aliaskai" kas nors (nors ir Vokietija) 
duotų milionus „tvirta valiuta", kad 
atstatyti tą sritį ūkiškai, gal net ją 
padaryti, pavyzdžiui, tarytum kokiu tai 
„Europos Honkongu", kuriame sovietiški 
kolonistai, pagaliau, gautų žmoniškai 

pavalgyti, „poniškai" pagyventi. 1990 m. 
buvo net atkviestas (Vakarų) Vokietijos 
valstybės banko Vyriausias direktorius 
„painspektuoti" tą sritį ir buvo tartasi su 
juo bei kitais Vokietijos atstovais net dėl 
Karaliaučiaus katedros, Kanto paminklo 
bei kitų, vokiečiams mielų paminklų 
atstatymo. Taip pat daug rašoma apie 
TSRS vokiečius, kurių t.v. „Volgos vo
kiečių autonominę respubliką" Stalinas II- 
jo Pasaulinio karo metu likvidavo ir 
kokius tris milionus (nuo XVIII šimtmečio 
ten gyvenusius) vokiečių kilmės TSRS 
piliečius „išbarstė" Sibire, Kazachstane ir 
kituose Sovietijos kraštuose. Esą, tie 
(Vokietijos vokiečių, daugiausia vadinami 
„Volgos — ar Juodosios jūros vokiečiais") 
Sovietų vokiečiai, gal galėtų įsitaisyti toje 
„srityje". Tačiau dabartiniai to krašto 
„vadovai" bijo tų vokiečių darbštumo bei 
tvarkingumo darbe ir stengiasi tuos, 
eventualius, naujus kolonistus atbaidyti 
nuo vykimo į Kaliningrado sritį. Kelių 
tokių ryžtingų „Volga vokiečių", persikė
lusių į tą sritį ūkininkavimo pavyzdžiai 
drastiškai parodė, marksizmo pūlių prisi
sunkusių okupantų nesugebėjimą ūkinin
kauti produktingai. Apie tai buvo rašyta 
Vokietijos žurnale „Spiegei". Daugumas 
tų vokiečių iš TSRS stengiasi išvykti į 
Vokietiją, o ne į Kaliningrado sritį, nes 
nemato galimybių tame krašte dirbti 
produktingai ir nenori paklusti kolonistų 
nemokšų „ūkininkavimo" tvarkai.

17. Greta įvairiausių Kaliningrado 
srities patvarkymo „projektų", dažnai 
pasirodo sumanymas tą sritį padaryti 4-ja 
Pabaltijo respublika. Tos srities Kultūros 
Tarybos Pirmininkas Jurii Ivanov „svajo
ja" apie tokią respubliką, kurioje, sako, 
„sugyventų": rusai, ukrainiečiai, vokiečiai, 
baltai ir kitų TSRS tautų „atstovai". Toji 
„respublika" aišku, drauge su Estija, 
Latvija. ir Lietuva būtų neatskiriama 
TSRS dalis, šiandieną tokia „svajonė" 
beliko tik kaip „nukirstos galvos svajonė". 
Ploto atžvilgiu Kaliningrado sritis yra 4,4
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Įsručio vaizdas iš C. Hartknoch’o ..Alt- und N'eues Preussen“, 1684.

kartus mažesnė už Lietuvos Respubliką. 
Nekuria prasme toji „svajonė" primena 
1921-22 metų Klaipėdos krašto „Freištato 
projektą.

18. Ūkiniu požiūriu Kaliningrado sritis 
nėra savystovi. Kurą, elektrą ir daugelį 
žaliavų (net ir maisto produktų) toji sritis 
gauna iš Lietuvos bei Gudijos. Visas tos 
srities Baltijos pajūrys ir Karaliaučiaus 
uostas yra organiškai surišti su Lietuva, o 
ne su RTFSR. Dabartinė tos srities 
administracija prisiminė, kad Kaliningra
das gi iki 1945 m. vadinos Koenigsberg ir 
kad „apsimoka" turistams pardavinėti 
Karaliaučiaus suvenyrus su užrašais 
gotiškomis raidėmis. TSRS imperijai 
aižėjant, Kaliningrado srities ūkinė padė
tis itin blogėja. Formaliai keičiasi santykiai 
tarp RTFSR bei Lietuvos Respublikos ir 
tuo pačiu santykiai su ta sritimi. 
1991.07.31 d. Landsbergis ir Jelcinas 
pasirašė „Sutartį tarp Lietuvos Respubli

kos ir Rusijos Tarybų Federacinės Socia
listinės Respublikos dėl tarpvalstybinių 
santykių pagrindų". Tą pačią dieną Lietu
vos R. Ministeris Pirmininkas G. Vagno
rius ir RTFSR Ministeris Pirmininkas L 
Silajev pasirašė „Susitarimą tarp Lietuvos 
Respublikos ir RTFSR dėl bendradarbiavi
mo ekonominėje ir socialinėje-kultūrinėje 
RTFSR Kaliningrado srities raidoje". 
Pastarasis „susitarimas" Lietuvos Re
spublikos ūkį suriša su Kaliningrado 
srities ūkiu". . . 3 str. Lietuvos Respublika 
įsipareigoja užtikrinti, kad Lietuvos Re
spublikos teritorijoje nutiestu dujotiekiu 
būtų netrukdomai tiekiamos RTFSR 
gamtinės dujos RTFSR Kaliningrado 
srities reikmėms. . . 4 str. šalys kartu 
apskaičiuos energetinius balansus ir išna
grinės klausimą dėl naujos dujotiekio 
magistralės tiesimo Lietuvos Respublikos 
teritorijoje RTFSR Kaliningrado srities ir 
Lietuvos Respublikos reikmėms. Lietuvos
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Respublika įsipareigoja užtikrinti netruk
domą elektros energijos ir galingumo 
perdavimą į RTFSR Kaliningrado sritį 
Lietuvos Respublikos tinklais pagal galio
jančius RTFSR tarifus ir kiekiais, pakan
kamais stabiliam RTFSR Kaliningrado 
srities liaudies ūkio komplekso funkciona
vimui. RTFSR įsipareigoja aprūpinti LR 
tokio dydžio kuro resursais, kurie reika
lingi elektros energijos, būtinos RTFSR 
Kaliningrado srities reikmėms, gamybai 
elektrinėse, esančiose Lietuvos Respubli
kos teritorijoje, pagal kainas, galiojančias 
RTFSR teritorijoje. . O pabaigoje 8 
str., kuriame kalbama apie tranzitą, 
parašyta: „. . . šio straipsnio nuostatos 
neapima karinės paskirties krovinių ir 
objektų tranzito, taip pat kitų karinių 
pervežimų klausimų. . .". 13-ju straipsniu 
pakeliamas Kaliningrado srities rangas 
nes sakoma: „. . . tarp RTFSR įgaliotųjų 
atstovų bus ir RTFSR Kaliningrado srities 
atstovai", šis susitarimas sudarytas pen- 
keriems metams. Jis aiškiai parodo, kad 
toji Kaliningrado sritis, be Lietuvos ūkio 
negali egzistuoti.

19. Tarptautinės teisės požiūriu, Kali
ningrado sritis TSRS yra valdoma vien 
„okupanto jėgos teise". Iki šiol nėra jokios 
taikos sutarties tarp Vokietijos bei Sąjun
gininkų. Toji Sritis prie RTFSR priskirta 
pasiremiant vien Stalino parėdymu. Tik 
tiek, kad dėl Lenkijos dabartinės vakarų 
sienos su Vokietija, faktiškai irgi vien 
Stalino nustatytos, buvo sudaryta atskira 
Lenkijos-Vokietijos sutartis ir, tuo pačiu, 
„tylomis" Vokietija pripažino Kaliningra
do srities atskyrimą nuo Vokietijos. Rytų 
Vokietijai įsijungus į Vakarų Vokietiją, 
visos Vokietijos vardu, tokia sutartis buvo 
pakartotinai pasirašyta. Po to, šiemet, 
1991 m., likvidavosi visų keturių „sąjun
gininkų" komendantūra, paskutinis Vo
kietijos Reicho žemių okupacijos bendras 
simbolis. Artėja laikas, kaip tai buvo 
keturių sąjungininkų 1945 m. numatyta, 
sudaryti Vokietijos — keturių sąjunginin

kų taikos sutartį, tarptautinės teisės 
požiūriu panašią į 1919 m. Versalio 
sutartį. j,

20. Mažosios Lietuvos žemių lietuviš
kumą pripažino ir Stalinas su visu savo 
„štabu". 1945/46 m. pasiūlydamas Lietu
vos sovietiškam „gubernatoriui" A. Snieč
kui Kaliningrado sritį prijungti prie 
Lietuvos TSR. Vėliau tą pasiūlymą Lietu
vai buvo pakartojęs TSRS Kompartijos 
CK ideologas M. Suslovas. Deja, to laiko 
Lietuvos komunistiniai „valdytojai" netu
rėjo Lietuvių tautos vizijos nuovokos. XIX 
a. lietuvių tauta buvo jau įrašyta į 
mirusiųjų tautų sąrašą. 1945-1952 m. 
Lietuvos partizanų kovos parodė, vienok, 
kad Tautos vizija, apjungianti VISUS 
lietuvius, lietuviuose nebuvo išnykusi. 
Toji vizija yra gyva ir dabar, reikia tik 
geriau įsižiūrėti į senų valdovų siekius. 
Mažosios Lietuvos žemių lietuviškumo 
neabejotini įrodymai labai gerai yra 
pristatyti TSRS Mokslų Akademijos, 
Istorijos skyriaus 1956 m. Maskvoje, rusų 
kalba, išleistame veikale: prof. P.L 
Kušnerio-Knyševo mokslinėje studijoje 
„Etninės teritorijos ir etninės sienos", 
kurios dalis: „Pietryčių Pabaltijo etninė 
praeitis" yra išversta į lietuvių kalbą ir 
1979 m. išleista Chicagoje. Tame veikale 
dokumentuotai įrodyta, kad Mažoji Lietu
va nuo amžių buvo lietuvių žemė.

21. Kaliningrado sritis neturi jokio 
teritorinio sąlyčio su RTFSR, tai yra toji 
„sritis" yra enklava už RTFSR teritorijos, 
faktiškai, TSRS sistemoje besirubežiuo- 
janti tik su Lietuvos Respublika. Esminiai 
čia yra tai, kad dabartinė tos srities 
priklausomybė RTFSR, Nepriklausomai 
Lietuvos Respublikai sudaro nesaugų 
užnugarį. Kol Kaliningrado sritis priklau
so RTFSR, Lietuvos Respublikos neprik
lausomybė lieka tik fikcija. Čia nieko 
nepadės fantastiški „projektai" pvz. pro 
Suvalkų sritį pravesti kokį tai „koridorių" 
tarp Baltarusijos TSR ir Karaliaučiaus 
srities. Aukščiau paminėtas susitarimas
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tarp Vagnoriaus ir Silajevo, ignoruojant 
niekad neatšauktą 1920.07.12 d. sutartį 
tarp Lietuvos respublikos ir Lenino 
Rusijos, Lietuvą pririša ne vien tik 
ekonominiai prie RTFSR. Dar labiau 
susikomplikuoja tas „ryšys" kai Gudijos 
respublika paskelbia savo išstojimą. Lietu
vos Respublikos saugumui būtina, kad tą 
Sritį perimtų Lietuva.

22. Istoriniu požiūriu, Mažąją Lietuvą 
bei jos dalį Kaliningrado sritį valdyti ir 
joje šeimininkauti turi teisę tik lietuviai. 
Tų žemių iš vokiečių Ordino reikalavo ir 
senieji Lietuvos valdovai: Algirdas (XIV 
a.) ir Vytautas Didysis (XIV a.), atiduoti 
Lietuvai kaip savo tėvoniją. Lietuvos 
Parlamentui 1990.III.il d. nutarus pas
kelbti Lietuvos Respublikos Nepriklauso
mybės atstatymą ir Lietuvos reikalavimą 
atgauti savo Nepriklausomybę 1991.II.9 
d., plebiscitu 90.47% Lietuvos piliečių 
balsais tai pabrėžus, Kaliningrado srities 
priklausomybės klausimas automatiškai 
tapo Lietuvos Respublikos egzistavimo 
saugumui ir Lietuvių tautos išlikimui 
gyvybinis klausimas. Lietuvos valstybės 
gyvybinis interesas reikalauja, kad Kali
ningrado sritis turėtų būti perduota 
valdyti Lietuvai.

23. Kaliningrado srities perdavimas 
Lietuvos respublikai simboliškai „rehabili- 
tuotų" tuos tris šimtus tūkstančių Mažo
sios Lietuvos lietuvių, taip žiauriai nuken
tėjusių II-jo Pasaulinio karo metu ir kurie 
niekad nebuvo išsižadėję savo tėviškės. 
Tada, išblaškytieji po visą pasaulį bei 
nužudytų ar Sibiro tundroje numarintų 
palikuonys, pagaliau gautų galimybę 
grįžti į savo tėvų žemę, žemę kurioje 
lietuvių kilmės žmonės gyveno kokia 
3.500 metų.

24. Neabejotina, kad toji Mažosios 
Lietuvos dalies žemė, sujungta su Lietu
vos Respublika, patiems lietuviams joje 
šeimininkaujant, vėl duos didelį derlių, 
nes gi tą žemę, vokiečiams valdant, 
faktiškai dirbo neišsižadėję lietuviškumo 

lietuvninkai, drauge su suvokietėjusiais, 
bet etniškai lietuviškos kilmės žmonėmis, 
taip pat darbščiais, kaip ir jų nenutautėję 
broliai. Ten žemę dirbusių tarpe, net iki 
1945 m., veik 90% buvo lietuvių kilmės 
žmonių.

25. Kokiu keliu Kaliningrado sritis 
turėtų būti perduota Lietuvos Respubli
kai? Tai jau grynai tarptautinės politikos 
klausimas. Atrodo, kad tai turėtų būti 
padaryta tarptautine sutartimi, kuri 1945 
m. buvo numatyta sudaryti po 50 metų, 
t.y. 1995 metais, kada 4 Sąjungininkai ir 
Vokietija susitiks, kad tąja sutartimi 
nustatyti Vokietijos atsiskaitymą už 1945 
metų pralaimėtą karą ir patvirtint Vokie
tijos sienas. Tos sutarties atitinkamu 
straipsniu, buvusi Vokietijos Reicho Prū
sijos karalystės dalis, dalis Mažosios 
Lietuvos, dabar vadinama Kaliningrado 
sritis, esamose ribose, drauge su Kara
liaučiaus (Kaliningrado miestu bei uostu 
turėtų būti priskirta prie Lietuvos respub
likos, kaip istoriniai, ūkiniai ir gyvybiniai 
surišta su Lietuva žemė, tuo atitaisant 
Versalio sutarties neįvykdytą Mažosios 
Lietuvos žmonių 1918 ir 1919 m. pareikš
tą norą susijungti su Lietuvos Respublika. 
Toji sritis Lietuvos Respublikai turi būti 
perduota besąlyginiai, kad nepakartoti t.v. 
1924 m. „Klaipėdos Konvencijos" klaidų, 
faktiškai leidusių Nacistiniai Vokietijai 
legaliai (naciams) Klaipėdos krašte vesti 
prieš Lietuvos respubliką diversinį darbą 
ir įžūliai siekti tą Kraštą atplėšti nuo 
Lietuvos Respublikos. Žinoma, toji Kara
liaučiaus sritis galėtų būti Lietuvos Re
spublikos perimta ir anksčiau, atskira 
sutartimi tarp Lietuvos Respublikos ir 
RTFSR.

26. Apie būtinumą Kaliningrado sritį 
perduoti Lietuvos Respublikai reikia pra
dėti kalbėti kuo garsiau ir kuo plačiau. 
Būtina visaip padėti ten dabar gyvenan
tiems lietuviams, būtina paremti lietuviš
ką veiklą tame krašte, šiuo metu būtina 
to krašto kolonistus kuo plačiau infor-
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muoti apie to krašto praeitį ir jo lietuviš
kumą. Tam tikslui būtina kuo plačiau 
Kaliningrado srityje, jos dabartinių gy
ventojų tarpe, paskleisti jau minėtą prof. 
P.I. Kušnerio-Knyševo knygą: „Etninės 
teritorijos ir etninės sienos", nes to krašto 

kolonistai, daugumoje, neturi jokio supra
timo apie to krašto istoriją. Juk tas 
veikalas buvo parengtas TSRS Mokslų 
Akademijos ir išleistas Maskvoje šiam 
reikalui nušviesti.

A.S.D. pirmininkė D. Eidukienė sveikina rašytoją Alę Rūtą. Greta garbės narė V. jonuškaitė- 
Zaunienė.

Los Angeles A.S.S. skyrius suruošė A. Rūtos knygos Mėlyno Karvelėlio šviesa ir A.S.D. garbės narės V.
JonuškaitėsZaunienės pagerbimą. Dalis rengėjų su jubilijatėmis.
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Universitete kalbėjo v.s.t.n. Stefa Ged
gaudienė. Ji pažymėjo, kad fil. Algis 
Avižienis, dabartinis Kauno Universiteto 
rektorius, yra tas „spiritus movens", 
kuris universitete suorganizavo skautus 
akademikus, šaukia sueigas bei posėdžius, 
kuriuose dalyvavo ir sesė S. Gedgaudienė.

T.n. Daiva Parakininkaitė, praleidusi 
keletą savaičių Lietuvoj, pastebėjo, kad 
jaunimas yra labai draugiškas ir ypač 
domisi jaunimo gyvenimu Amerikoj.

Buvę ar nebuvę Lietuvoj, kiekvienas 
turėjo ką pasakyti, paklausti ar pasitikrin
ti. Prabėgo ir laužui skirtas laikas, o mes 
dar vis negalėjom užbaigti pradėtos temos 
— Mes ir ASS Lietuvoj. O tų nuomonių 
įvairumas, o minčių gausumas!

šeštadienį, rugpiūčio 24, prie pusryčių, 
dalyvių sąrašas buvo kiek kitoks negu 
penktadienį vakare. Vieni, turėję kitų 
svarbių įsipareigojimų, buvo dingę, kiti, 
demonstravę Chicagos miesto centre, 
išklausę paskaitą apie padėtį Lietuvoje ar 
budėję naktį vaistinėj ar ligoninėj, pasiro
dė kaip tik laiku pirmam pokalbiui.

Tema — Politinė, ekonominė, kultūri
nė ir religinė padėtis Lietuvoje, moderato
rius fil. kun. J. Vaišnys, SJ.

Fil. Algis Stepaitis padarė pranešimą 
apie politinę padėtį, daugiau paliesdamas 
Europos lietuviškų studijų savaitę. Gaila, 
kad gerai paruoštas pranešimas dėl laiko 
stokos nebuvo išklausytas iki galo. Euro
pos lietuviškų studijų savaitėj dalyvavo 
180 žmonių iš 21 valstybės. Lietuviai 
atvažiavo net iš Leningrado, Moldavijos, 
Gudijos, Estijos. Kiekvienas gyvenamas 
kraštas uždeda savo antspaudą. Tų studi
jų metu buvo paminėtas 1941 metų 
sukilimas, apie kurį kalbėjo inž. Pilypas 
Narutis, to sukilimo dalyvis. Paminėta 
Lietuvos-Rusijos sutartis, pasirašyta 1991 
m. liepos 28, ir Medininkų tragedija liepos 
31. Karaliaučiaus kraštas yra ne tik 
Lietuvai svarbus, bet į jį reiškia pretenzi
jas Rusija, Vokietija, Lenkija, net ir 
skandinavų kraštai. Santykiai su kitais 

kraštais yra geri, su Lenkija pagerėjo po 
sausio 13.

Fil. Vytautas Mikūnas trumpai pami
nėjo, kad krautuvės tuščios, tačiau juodoji 
rinka klesti. Dabar prekės ir maistas 
keliauja į Lietuvą, nes čia aukštesnės 
kainos.

Fil. Rita Likanderytė, tik rugpiūčio 20 
grįžusi iš Lietuvos, kalbėjo apie kultūrinę 
veiklą. Kultūrinė veikla Lietuvoj yra labai 
stipri. Vyksta vakaronės, paskaitos, kon
certai, dramos ir satyros teatrai, visi 
raginami dalyvauti. Žmonės reaguoja ir 
dalyvių visur būna daug. Jaunimas akty
viai prisideda, ir labai patenkinti, kad 
išeivija juos palaiko.

Religija — tai fil. kun. J. Vaišnio, SJ 
tema. Daug bažnyčių grąžinta, reikia 
remonto, atnaujinimo, trūksta ir lėšų ir 
statybinių medžiagų. Bažnyčiose daugiau
sia pagyvenusių moterėlių, nors ateina 
vyrų ir jaunimo. Vatikano II suvažiavimo 
liturginės reformos dar Lietuvos nepasie
kė — Mišios laikomos lotynų kalba ir 
nusisukus nuo žmonių, ekzekvijos už 
mirusius laikomos juodais rūbais. Mokyk
lose religija kol kas nedėstoma ir vis 
diskutuojama dėstyti ar ne, palikti laisvą 
apsisprendimą kas nori eina į religijos 
pamoką, kas nori neina, ar visiems 
privaloma eiti. Po 50 metų nualinimo, 
darbų daug ir religinėj plotmėj, tik 
darbininkų maža.

Visi čia kalbėję šią vasarą trumpesnį ar 
ilgesnį laiką išbuvo Lietuvoj, visi pilni 
įspūdžių, visi daug matė, daug girdėjo, 
daug kur buvo — ir kaip visada, kiekvie
nas matė ir girdėjo tik tai, ką norėjo 
matyti, tik tai kas jam ar jai įdomu. 
Klausimai ir nuomonių pareiškimai buvo 
įvairūs ir jų buvo daug, į vienus atsakinė
jo patys pašnekovai, į kitus Vilniaus 
Universiteto Istorijos Fakulteto dekanas 
prof. Alfredas Bumblauskas, kurio pas
kaita numatyta po pietų.

Popietinė pirma paskaita — „Trys 
Lietuvos valstybingumo pradžios". Pas-
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Diskusijų vedėjas fil. J. Vaišnys ir preligentas fii A SlepaiHs. Foto ]. Variakojo.

Dalis Studijų dienų dalyvių: ]. Variakojis, R. Grigelis. R. Bichnevičiūtė, V. Mikūnas, S.Gedgaudienl. 
A. SlepaiHs, D. Parakaninkaiti, A. Kirvelaitis ir prof. A. Bumblauskas. Foto J. Variakojo.
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kaitininką, Vilniaus Universiteto Istorijos 
fakulteto dekaną prof. Alfredą Bumblaus- 
ką, pristatė fil. J. Vaišnys, paminėdamas, 
kad profesorius tik ką pasibaigusiam 
Lituanistikos seminare skaitė keletą pas
kaitų ir mielai sutiko dalyvauti ASS 
Studijų Dienose. Po trumpo supažindini
mo, Alfredas Bumblauskas pradėjo savo 
paskaitą: Valstybės istorija labai svarbus 
dalykas. Lietuvos valstybės pradžią reikia 
skaityti nuo 1253 m. liepos mėn. 6 d. — 
Mindaugo karūnacijos (nebespėjau pak
lausti kodėl tada mes 600 su viršum metų 
paaukojam kažkam ir skaitomės tik nuo 
1918 m.?).

Trys valstybingumo pradžios: 1253 m. 
liepos 6, 1918 vasario 16 ir 1990 kovo 11.

Karaliaus Mindaugo Lietuva plati, 
didelė ir galinga valstybė kariniu ir 
ekonominiu požiūriu. Svarbiausia tuo 
metu buvo karinė galybė. Pasibaigė 
pagonybė prasideda krikščionybė.

1918 metų padėtis jau buvo visai 
kitokia — pradėjo byrėti Rusija, pralaimė
jimai Vokietijoj ir naujųjų amžių žengi
mas į Lietuvą, keliama tautinė sąmonė, 
patriotizmas, gausėja literatūra.

1990 m. — pasipriešinimas despotijai, 
kuri yra tik žingsnis nuo barbarizmo, 
nežiūrint to, kad yra apsiginklavusi 
moderniškiausiais ginklais. Lietuva atsi
dūrė prieky griūvančios imperijos.

Klausimų, paaiškinimų ir skirtingų 
nuomonių buvo daug, visiems rūpėjo 
gauti atsakymus ir paaiškinimus, tai ir 
laisvalaikio metu vieni skubėjo pasimau
dyti ir atsigaivinti, kiti, susispietę mažais 
būreliais dar tebediskutavo paskaitos min
tis.

6 valandą fil. Rimas Griškelis pravedė 
jaunimo apvaliojo stalo diskusijas, ku
riuose dalyvavo senj. Jonas Variakojis, fil. 
Audrius Kirvelaitis ir jo žmona Vida, t.n. 
Daiva Parakininkaitė, fil. Rita Likanderytė 
ir fil. Nida Bichnevičiūtė. Tema šitų 
diskusijų — „Lietuvybės išlaikymas, ASS 
įnašas ir mes".

Fil. Audrius Kirvelaitis aiškino, kad 
reikia daugiau domėtis politika, pasiekti 
kongresmenus, senatorius, aktyviau įsi
jungti į veiklą, skaityti lietuviškas knygas, 
ypač daug skaityti. Pageidavo, kad tėvai ir 
vyresnieji labiau įtrauktų jaunimą į talką.

Fil. Rita Likanderytė teigė, kad reikia 
daugiau reklamos tiek lietuviškoj spaudoj, 
tiek ir amerikiečių. Daug kur dalyvauja 
skautai akademikai, bet kažkaip „užsimi
ršta" pažymėti, kad jie skautai. Būtinas 
yra asmeniškas kontaktas, tada daugiau 
atkreipia dėmesio.

Senj. Jonas Variakojis pageidavo dau
giau lietuviško liaudies meno — dainų, 
tautinių šokių, nes tai padeda labiau 
susidraugauti, susipažinti ir tuo būdu 
palaikyti glaudesnį ryšį.

Fil. Nida Bichnevičiūtė sakė, kad daug 
jaunimo Lietuvoj mokosi anglų kalbos, 
tačiau kalbą reikia vartoti gyvenime ne 
vien tik iš knygų. Bendraujant su ben
draamžiais Lietuvoje, pasikeičiant minti
mis ir knygomis yra palaikomas artimas 
ryšis.

Kiekvienas pasisakė, kaip jie galėtų 
savo žinias ir specialybę pritaikinti Lietu
voje. Visų jų bendra nuomonė, kad 
lituanistinėse mokyklose per mažai dėsto
ma apie išeivijos atsiektus darbus Vokie
tijoj ir Amerikoj. Ir visi vieningai teigė, 
kad reikia dabar daugiau kreipti dėmesio į 
ASS ideologiją ir esmę, kas paskutinių 
kelių metų bėgyje buvo atidedama iki 
„sekančio karto", nes labiau rūpinosi 
plakatų piešimu, demonstracijų organiza
vimu ir jose dalyvavimu, kongresmenais, 
senatoriais ir Baltaisiais Rūmais.

Net į klausimus, kurie daugiau panašė
jo į egzaminus, atsakinėjo tvirtai ir su 
įsitikinimu. „Jeigu mes savęs nelaikytume 
lietuviais ir mūsų tėvai nebūtų atlikę savo 
pareigos, mes čia šiandien nesėdėtumėm" 
baigė diskusijas fil. Nida.

Ant ežero kranto, šviečiant mėnulio 
pilnačiai, prie sukrauto laužo, mes išdain- 
avom visas dainas, kurias tik paminėjo
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laužavedė Nida.
Rugpiūčio 25, sekmadienį, Mišias 

atlaikė ir pamokslą pasakė stovyklos 
kapelionas, fil. kun. J. Vaišnys, SJ, giedojo 
viešnia Laimutė Stepaitienė ir skaitymus 
atliko fil. Algis Stepaitis.

Pasibaigus Mišioms, grįžom vėl į tą 
pačią menę, kurioj per dvi dienas spėjom 
įsipatoginti „savose" kėdėse, kiekvieną 
kartą vis tose pačiose vietose.

Skyrių pranešimai: Los Angeles sky
riaus veiklą nušvietė fil. Milda Mikėnienė. 
Prieš 30 ar net 20 metų, veikla buvo 
gyvesnė. Dabar pasitenkinama Kaziuko 
Mugėmis ir metine švente, kviečiant ir 
visuomenę. Apdovanojimai ir pakėlimai 
vyksta maždaug pusvalandį prieš balių. 
Buvo suruoštas solistės Vincės 
Jonuškaitės-Zaunienės pagerbimas, parū
pinamos stipendijos.

Cleveland© skyrius šiuo metu atosto
gauja, anot sesės S. Gedgaudienės. Fil. A. 
Kirvelaitis pranešė, kad Urbanos skyrius 
atsikūrė 1989 metais, ir dabar turi 14 
narių, kurie sudaro mišrų vienetą ir jo 
pirmininkė yra t.n. Daiva Parakininkaitė. 
Ruošia initium semestri, kartu su Chica- 
gos skyrium turi bendrai blynų balių, 
junjorų ir kandidačių pristatymą. Dirba 
kartu su Lietuvių Klubu, ruošia ir daly
vauja demonstracijose, kalba per TV, 
turėjo keletą paskaitų. Dabar numato 
pradėt labiau gilintis į skautų ideologiją.

Fil. Audrius šią vasarą (1991 m.) dirbo 
Washington, DC, Lietuvos pasiuntinybėj, 
įvertindami jo darbą, fil. Vytautas Mik- 
ūnas Vydūno Fondo vardu, įteikė jam 
čekį.

Chicagos filisterių veiklą apibūdino fil. 
kun. J. Vaišnys, dabartinis skyriaus 
pirmininkas. Turėjom tris sueigas- 
vakarienes, kuriose pašnekesius pravedė 
fil. Rūta Pauperienė; amerikietė mokyto
ja, dr. Ruth Bill, papasakojo savo įspūdži
us iš Tauragės (dėka fil. Ritos Penčylie- 
nės) ir fil. Edis Tuskenis pasidalino 
mintimis apie savo darbą su Lietuvos 

prezidentu Vytautu Landsbergiu. Dvi 
vakarones: vieną su advokatais, antrą su 
daktarais. Abi vakaronės buvo ir vi
suomenei. Ir advokatai yra ASS nariai. 
Bendrą sueigą su Nijole Sadūnaite, me
tines rekolekcijas, ir Kaziuko Mugėj 
kasmet turim spaudos kioską. Rita Likan- 
derytė sudarė greito susižinojimo gran
dinę.

Fil. Rimas Griškelis pabrėžė, kad ASD 
ir Korp! Vytis nariai daug darbo įdeda į 
politinę veiklą, kuri paskutinių kelių metų 
bėgyje buvo itin svarbi. Akademikai 
gražiai bendradarbiauja su ateitininkais ir 
neo-lituanais, atsilankydami vieni kitų 
renginiuose. Buvo suruoštas, labai sėk
mingai praėjęs, prezidento Vytauto 
Landsbergio priėmimas, kurį pagrindinai 
tvarkė šie filisteriai: Linas Liubinskas, 
Vytenis Kirvelaitis ir Audrius Remeikis.

Korp! Vytis Chicagos skyriaus vice 
pirmininkas senj. J. Variakojis paantrino 
Audriaus pranešimą, kad dirbama kartu 
su Urbanos skyrium, kartu su ASD ruošia 
kalėdinius šokius, blynų balių. Dalyvauja 
Kaziuko Mugėj.

Daugumoj mūsų akademikai ir filiste
riai smarkiai talkina tuntams ir labai 
aktyviai reiškiasi visoj lietuviškoj veikloj.

Toronto skyrius ruošia Kaziuko 
Muges, ASD pasiuntė siuntinėlius trims 
ASS nariams Lietuvoje — pranešė fil. 
Kęstutis Ječius.

Raštu sveikino fil. Petras Molis iš 
Worcester, MA ir fil. Birutė Viskantienė, 
Los Angeles skyriaus pirmininkė.

Fil. Dalia Ječienė pasakė, kad kas 
neužsimokės prenumeratą (kol kas dar 
$7.00), „Mūsų Vytis" nebebus siunčia
mas. Išsiuntinėti 450 egz. tik už gražias 
akis per brangus malonumas. Neužsimo
kės — negaus. Tad paskubėkime tą 
reikalą sutvarkyti, kol dar prenumerata 
nepabrango. Fil. Vytautas Mikūnas, il
gametis Vydūno Fondo pirmininkas, 
nušvietė Fondo veiklą: kokios pajamos, 
kokios išlaidos, kiek išleista knygų, kurios
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dar numatomos išleisti, kiek išmokėta 
stipendijų, kiek siuntinių išsiųsta į Lietu
vos universitetus.

„Mūsų Vytis" redaktorius V. Mikūnas 
pasiskundė, kad sunku dirbti vienam, kai 
trūksta bendradarbių.

Suvažiavimas artėjo į pabaigą ir tik 
dabar pamatėm, kad trūksta laiko smul
kiau aptarti ASS Vadijos numatytas 
gaires, kurias ką tik perskaitė pirmininkas 
fil. Edmundas Korzonas.

S. Gedgaudienė priminė, kad reikia 
daugiau gilinti skautišką ideologiją ir 
esmę, ir sekančias Studijų Dienas nuo to 

ir pradėti, o jei liks laiko, tai kviesti 
paskaitininkus.

Reikėjo baigti, nes turėjo atvažiuoti 
kita grupė, ir E. Korzonas tarė uždaromąjį 
žodį. Visų dalyvių nuomone Studijų 
Dienos praėjo sėkmingai ir geroje ir 
darbingoje nuotaikoje, nežiūrint, kad 
dalyvių buvo ne per daugiausia.

Sugiedojus „Gaudeamus", buvo nuim
ta nuo paaukštinimo mūsų trispalvė ir 
ASS jubiliejinis ženklas, ir Studijų Dienų 
dalyviai paspaudė viens kitam kairę — Ad 
Meliorem! iki sekančio karto.

ASS studijų dienose Plano, IL, būrelis dalyvių dalijasi mintimis. Foto V. Gedgaudo.

Mielam Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos nariui ir 
Bostono ASS pirmininkui

A. t A.
fil. APOLINARUI TREINIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai 
GENOVAITEI, šeimai, giminėms ir artimiesiems.
Liūdime kartu.

Akademinis Skautų Sąjūdis

21

22



SUSTABDYTA FU. K. PALČIAUSKO
DEPORTACIJA

Americans for Due Process praneša, 
kad apeliacinis imigracijos teismas Atlan
ta, Georgia, yra sustabdęs buvusio Kauno 
burmistro Kazimiero Palčiausko deportac
iją iš Amerikos. Imigracijos teismas rado, 
kad iš naujo turėtų būti svarstomas 
klausimas, ar K. Palčiauskas kuo nors 
tikrai nusikalto. Teisingumo departamen
to Office of Special Investigations (OSI) 
buvo argumentavęs, kad imigracijos teis
mams turėtų užtekti išpilietinimo teismų 
sprendimo ir kad byla nebeturėtų būti 
toliau gvildenama.

Argumentai šiuo klausimu buvo išk
lausyti praėjusią žiemą vienuoliktojo 
rajono teisėjų tarybos. GYNYBOS AD
VOKATAS Guillermo Ruiz, kuris yra 
imigracinės teisės specialistas, apeliuoda
mas konstatavo, kad išpilietinimo teismas, 
kuris įvyko 1984 metais St. Petersburge, 
rado tiktai, kad K. Palčiauskas įvažiuoda
mas į Ameriką neteisingai apibrėžė savo 
pareigas vokiečių okupacijos metu, t.y. jis 
pamelavo. Ruiz taip pat stipriai kritikavo 
OSI naudojamus Sovietų KGB parūpintus 
įkalčius, teigdamas, kad jie neturėtų 
galioti Amerikos teismuose. Paremti savo 
argumentus dėl sovietinių įkalčių neleisti
numo, adv. Ruiz teismui pristatė adv. 
Povilo Žumbakio knygą „Soviet Evidence 
in North American Courts". OSI įstaiga 
teigė, kad, kadangi K. Palčiauskas ėjo 
burmistro pareigas vokiečių okupacijos 
metu, jis buvo kolaborantas ir turėtų būti 
deportuojamas.

Atlantos apeliacinis teismas savo 
sprendime pabrėžė, kad neužtenka OSI 
įrodyti melavimo žmogų deportuoti. Turi 
būti įrodytas koks nors kriminalinis 
nusikaltimas. Apeliacinis teismas yra 
sugrąžinęs bylą atgal į imigracijos teis
mus, kuriuose K. Palčiauskas turėtų 
progą įrodyti savo nekaltumą.

Pasak K. Palčiausko adv. G. Ruiz, „Yra 
labai gaila, kad šis naujas teismas nebeį- 
vyks. Po dešimt metų OSI tąsymo po 
teismus K. Palčiauskas guli ligoninėj po 
trečio insulto ir jau nebereaguoja į savo 
aplinką. Net neaišku, ar jis supranta savo 
žmonos jam praneštą naujieną dėl šio 
laimėjimo. Naujas teismas būtų suteikęs 
progą bandyti atitaisyti klaidas, kurios 
buvo padarytos išpilietinimo teismo 
metu".

Reaguodamas į žinias apie šį sprendi
mą, Americans for Due Process koordina
torė Rasa Razgaitienė teigė: „Kad šis 
sprendimas, nors ateina per vėlai K. 
Palčiauskui, jis yra didelis laimėjimas 
visiems, kuriem rūpi teisingumas. Taip 
pat Atlantos sprendimas gali padėti 
kitiems OSI apkaltintiems, kurie vis dar 
kovoja prieš šios įstaigos teisinius pra
sižengimus". Chicagoje Liudo Kairio 
deportacijos byla vis tebėra imigracijos 
teismuose. Argumentai Kairio byloje 
įvyks gale šių metų. Kitos OSI bylos prieš 
pabaltiečius, ukrainiečius ir volksdeutsche 
asmenis tebesivelka per išpilietinimo ir 
deportacijos teisines procedūras.
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A. a. fil. Vladas Pažiūra

Vienas iš aktyviausių visuomenės 
veikėjų, mirė liepos 24 dieną Los Angeles, 
California. Vladas Pažiūra (1912.10.1 — 
1991.9.24) buvo veiklus įvairių organiza
cijų narys — vadovaujantis asmuo.

Vladas pradėjo skautauti Ukmergėj. 
Persikėlęs į Kauną studijuoti Vytauto 
Didžiojo Universitete, jis rado, jog buvo 
visai natūralu įstoti į korporaciją, kuri 
skautavimą buvo priėmusi savo dvasiniu 
kelrodžiu.

Korp! Vytis Vladas rado brolišką — 
draugišką atmosferą — pilną veiklos 
galimybę. Čia jis įgijo tiek vyresniųjų tiek 
bendraamžių pasitikėjimą ir buvo išrink
tas į korporacijos valdybą.

AJA.
fil. VLADUI PAŽIŪRAI 

mirus, žmonai ALFAI, ČEKANAUSKŲ šeimai, gi
minėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime.

A.S.S. Vadi j a
Mūsų Vyčio redakcija 
Vydūno Fondas

Brangiam Broliui

A.fA.

LEONUI STRIKAIČIUI

mirus, seserį Los Angeles A.S.S. Pirmi
ninkę BIRUTĘ, svainį ZIGMĄ, ir visą jų 
šeimą nuoširdžiai užjaučiame

Los Angeles
Akademikų Skautų Skyrius
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Prieš pat II Karo pradžią, Vladas atliko 
karinę prievolę Karo Mokykloj ir buvo 
pakeltas į artilerijos j. leitenanto laipsnį. 
Užbaigiant karinę prievolę, Vladui teko 
dalyvauti rinktiniuos daliniuos žygyje į 
Vilnių.

Okupacijų metais fil. Pažiūra atliko 
pareigas tėvynei pogrindžio veikloj. 1941 
metais, prasidėjus sukilimui, jis įsijungė į 
sukilėlių eiles Vilniuje. Pagal Laikinosios 
Vyriausybės parėdymus, jis dalyvavo ir 
vadovavo perimant valdžios įstaigas. 
Vokiečių okupacijos metais platino po
grindžio spaudą. 1944 metais pasitraukė į 
Vokietiją ir 1949 metais atvyko į Ameriką 
— Los Angeles.

Išvykdamas į nežinią, Vladas Pažiūra 
prie Lietuvos-Vokietijos sienos sukalbėjo 
maldą: Dieve, jei Tu leisi man išlikti 
sveikam ir gyvam šiame žiauriame kare, 
pasižadu dirbti iki jėgos leis Lietuvos 
laisvinimui ir varge esančių lietuvių pa
gelbėjimui.

Šis ir buvo jam rodiklis dalyvauti 
veikloj, kuri buvo nukreipta organizavimu 
pagalbos jos reikalingiems arba tokia 
veikla buvo skirta tėvynės laisvinimui, 
jaunimo auklėjimui — jaunosios kartos 
paruošimui tarnauti — Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Vlado veikla buvo plati ir įvairi:

1. Jo pamiltas — išsvajotas mokytojo 
darbas, kurį jis pradėjo dar būdamas 
studentu, išvedė jį į ilgametį sunkiai 
pakeičiamą mokytoją — mokyklos vedėją. 
Tose pareigose jis išbuvo virš 30 metų, vis 
gerindamas ir keldrmas mokymo lygį, 
plėsdamas lietuviško jaunimo akiračius. 
Tai buvo matoma atsistatančios Lietuvos 
pagelbininkų eilėse. Suminint tik keletą: 
Auris Jarašūnas, Kovas Palubinskas, 
Daiva Venckutė ir kiti.

2. Skautauti pradėjęs jaunystėj, išaugo 
į pakilų vadovą, pasiekęs aukščiausią 

patyrimo laipsnį — vyresnio Skautininko. 
Daug metų dirbo vadovo pareigose: 
tuntininko, rajono vado, Brolijos štabo.

3. Visą eilę metų buvo Alto valdybos 
nariu.

4. Keletą kadencijų buvo Bendruome
nės skyriaus valdyboj. Atstovavo skyrių 
pilnaties suvažiavime.

5. Tačiau giliausius savo jausmus, savo 
jėgas, jis paskyrė Balfui. Jau nuo 1949 
metų jis nenuilstamai darbavosi Los 
Angeles skyriaus valdybos sąstate, o 
paskutiniuosius 35 metus jis buvo nepa
mainomas, pasišventęs šio skyriaus pirmi
ninkas.

Čia, Los Angeles jo intimi veikla surišo 
Vladą Pažiūrą ir Balfo vardą iki tokio 
laipsnio, kad šie du pasidarė tapatybe. 
Tokia kruopšti, kartais net pedantiška 
veikla buvo Balfo centro įvertinta išren
kant Vladą Pažiūrą 1960 metais Balfo 
direktorium, o vėliau Direktorių Tarybos 
pirmininku.

Prie a.a. Vlado Pažiūros kapo, Balfo 
pirmininkė Marija Rudienė atsisveikinda
ma su artimu bendradarbiu tarė:

„Vladai, Tu amžinai liksi mūsų atsimi
nimuose kaip lietuvis patrijotas, mūsų 
tautos nelaimių, išblaškymo ir įsikūrimo 
naujame pasaulyje tautos didvyris."

Atsisveikino su juo daugelis organiza
cijų, parapijos, mokyklos vadovai, bičiu
liai, šeimos nariai.

Skautų vardu atsisveikinimo žodį tarė 
v.s. Eugenijus Vilkas. Baigdamas jis 
pakvietė skautes-skautus, akademikus 
apgaubti karstą ratu — visi pragydo:

Ateina naktis,
Saulė jau nuslinko nuo kalnų,
Nuo miškų, nuo laukų.
Saldžių sapnų užmiki, 
Dievs yr čia.

Mykolas Naujokaitis
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Amžiną atsilsį fil. Apolinarui 
Treiniui

Tai buvo pats vidurvasaris, liepos 
mėn. 22 d. Liūdna ir netikėta žinia 
pasklido Bostono ir Cape Codo lietuvių 
tarpe. Dar viena mirtis — šį kartą v.s. fil. 
Apolinaro Treinio. Sakoma, kad žmogaus 
mirtį galima lyginti su brangios knygos 
netekimu bibliotekoje. Su mirtimi ding
sta daug išgyvenimų, prisiminimų ir 
patirties.

Gimęs ir augęs Kaune, vasaras leido 
tėvų ūky prie Raudondvario. Tik ką 
baigęs „Aušros" gimnaziją, jis vienas iš 
šeimos, tėvams ir seserims likus, kaip ir 
daugelis kitų tuo metu, frontui artėjant, 
pasitraukia iš Lietuvos ir karo pabaigoje 
atsiranda Vokietijoje, Klingenberge, anglų 
zonoje.

Pradėjus organizuoti Pabaltijo univer
sitetą Pineberge prie Hamburgo, jis įstoja 
pasirinkdamas statybos inžinerijos specia
lybę. Naujos pažintys ir nauji draugai 
paįvairina pokario gyvenimą. Emigracijai 
prasidėjus ir gavęs nuo anksčiau išvyku
sių draugų iškvietimą, atvyksta Bostonan.

Pirmosios dienos Bostone buvo sunki
os. Nauja aplinka, kalbos nemokėjimas ir 
darbų stoka buvo dideli stabdžiai. Vien tik 
dėka jaunystės, pasiryžimo, laimės ir 
kantrybės, per laiką pavyko įeiti į bendrą 
gyvenimo ratą.

Gavęs šiokį tokį darbą ir supratęs, kad 
tik besimokydamas galės ko nors daugiau 
atsiekti, vakarais pradeda lankyti techni
kos mokyklą. Po metų, pramokęs kiek 
daugiau kalbos, pradeda dirbti Stone and 
Webster inžinerijos kompanijoje. Darbas 
neblogai sekasi. įstoja į Northeastern 
universitetą. Ir taip dienomis dirbdamas, 
vakarais besimokydamas sėkmingai žen
gia į priekį.

Gyvenimas vertė ieškoti panašių į 
save, norint turėti su kuo žodį pratarti ir 
mintimis pasidalinti. Nuo pat atvykimo į

Bostoną Apolinaras įsijungė į Lietuvių 
skautų eiles. Ir pati skautų pradžia ir jų 
veikla buvo tik organizavimosi būklėje. 
Laikui bėgant ir kiek apsipratus naujose 
gyvenimo sąlygose, veikla pagyvėjo, skau
tų skaičius padidėjo. Du, skautų ir 
skaučių, tuntai apjungė nemažą skaičių 
atvykusių lietuvių jaunimo.

1964-1967 metais buvo išrinktas 
Akademinio Skautų Sąjūdžio vadijos 
pirmininku ir tas pareigas sėkmingai 
atliko.

Jau Pineberge įstojęs į Akademikus 
skautus, susiranda juos ir čia. Ir taip per 
eilę metų jam tenka eiti įvairias pareigas 
skautų organizacijoje. Jis vadovauja „Žal
girio" tuntui, eina Akademikų skautų 
skyriaus pirmininko pareigas, vadovauja 
Atlanto rajono stovyklai. Vėliau išrenka
mas Atlanto rajono vadeiva, Bostono 
Skautininkų Ramovės pirmininku ir Lie
tuvių Skautų sąjungos Tarybos nariu. Už 
veiklą skautų organizacijoje Lietuvių 
Skautų Tarybos Pirmijos buvo pakeltas į 
vyresnius skautininkus ir apdovanotas 
„Už Nuopelnus", „Lelijos" ir „Padėkos" 
ordinais.
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Be skautų, Treinys buvo veiklus 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų sąjungos 
narys ir taip pat priklausė Lietuvių Ben
druomenėj.

Jaunystė, drąsa ir sugebėjimas organi
zuoti įgalina Apolinarą siekti ko nors 
daugiau.

Įsigyjęs registruoto inžinieriaus teises, 
progai pasitaikius, atidaro savo inžinerinę 
įstaigą. Dirba ne vienas — draugai 
padeda. Pagrinde užsiima plieno detaliza
vime, bet nevengia ir kitokių statybinių 
projektavimo darbų. Darbus atlieka gerai. 
Sukuria šeimą, augina tris dukras, nusi
perka namus. Gyvenimas gražiai klojasi.

Bet laikams pasikeitus ir sąlygoms 
pablogėjus, ateina nelemtis. Per labai 
trumpą laiką Apolinaras nustoja visko. 
Belieka tik viltis ir laimė. Tačiau viltį gali 
turėti, bet laime tenka pasitikėti. Laimė jo 
neapvylė.

Po kurio laiko jam pavyksta gauti 
darbą toje pačioje darbovietėje, kur prieš 
daugelį metų pradėjo. Pamažu gyvenimas 
atsistato, nors ir ne visai toks koks buvęs 
— nauja šeima, kiti namai, grįžta draugai. 
Prieš penkeris metus persikelia su žmona 
į Cape Codą, su viltimi ir toliau, išėjus į 
pensiją, ten gyventi. Darbas įstaigoje 
įdomus, tunelio po įlanka tarp Bostono 
miesto ir aerodromo statyba. Nesinorėtų 
jį taip greit palikti. Bet daug kas ne nuo 
mūsų pareina.

Gyvenimo knygos trumpa santrauka 

tuo ir baigiasi. Liko daug kas neperskaity
ta, kai kas primiršta, nesuprasta, ar 
neišsakyta.

A.a. vyresnis inžinierius Apolinaras 
Treinys mirė staigiai, būdamas darbe. 
Pensijon nespėjo išeiti. Palaidotas su 
bažnytinėm apeigom š.m. liepos mėn. 25 
d. St. Francis Xarez kapinėse, Cape Code.

Liko našlė Genovaitė su Virginija, 
dukros: Dalia ir Gražina su vyru, sesuo 
dr. Birutė Valentinavičienė su šeima 
Lietuvoje, pusbroliai Leopoldas ir Vytau
tas Kupcikevičiai su šeimomis Chicagoje 
ir kitos giminės Amerikoje, Kanadoje, 
Lietuvoje ir kitur.

Jiems nuoširdžiausia užuojauta. Amži
ną atsilsį Apolinarui per greit mus aplei
dusiam. .. .(k.n.)

Per laidotuves broliai ir sesės skauti
ninkai stovėjo garbės sargyboje koplyči
oje, bažnyčioje ir kapinėse. Buvo papuoš
tas Korp! VYTIS spalvomis, kurias jam 
nuaudė žmona Genovaitė, ir 50-ties metų 
skautybės ženklu.

Atsisveikinimo kalbą pasakė fil. Dr. J. 
Gimbutas A.S.S. vardu, fil. P. Molis L.S.S. 
vardu. Inžinierių Draugijos vardu kalbėjo 
C. Mickūnas ir Cape Cod Lietuvių 
Bendruomenės vardu A. Petrutis.

Atsisveikinimo iškilmės buvo baigtos 
visiems sugiedojus „Ateina naktis". Iškilo 
naujas žemės guburėlis svečioj Amerikos 
šalyje.

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos nariui

A.f A.
v.s. fil. APOLINARUI TREINIU

mirus gilią užuojautą reiškiame pusbroliui
j.v.s. LEOPOLDUI KUPCIKEVIČIUI ir 
šeimai.

Buvusieji Baltijos universiteto 
S! VYTIS nariai.
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REPARACIJŲ SUMOS, KURIAS TARYBŲ SĄJUNGA 
PRIVALO SUMOKĖTI LIETUVAI

I GYVENTOJŲ NUOSTOLIAI

1. Atlyginimas už gyvybių nuostolius per Sovietų suplanuotą genocidą: 
36.000.000.000,00 dol.

II TURTŲ NUOSTOLIAI

1. Reparacijos, kurias išgavo TSRS iš Vakarų Vokietijos už padarytas skriaudas
Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metu:

1.800.000.000,00 dol.

2. Pramonės, prekybos, vertybės popierių ir santaupų nacionalizacija 1940-1941 m:
1.184.757.034,52 dol.

3. Namų ir kitų pastatų nusavinimas 1940-1941 m.
313.693.842,00 dol.

4. Romos katalikų bažnyčios nuostoliai:
285.245.863,00 dol.

5. Lietuvos kariuomenės nuosavybės ir apginklavimo konfiskavimas:
400.000.000,00 dol.

6. Lietuvos žemės ūkio (gamybos ir gyvulių) nacionalizacija:
772.946.584,00 dol.

Iš viso: 4.755.743.323,52 dol.
»

III KONFISKUOTOS VALSTYBĖS AUKSO ATSARGOS

1. Konfiskuotas Lietuvos Respublikos auksas:
114.651.534,20 dol.

IV EKSPLOATACIJA

1. Sovietų Sąjunga išnaudojo tremtinius iš Lietuvos priverstiniams darbams:
4.615.384.615,00 dol.

2. Ekonominiai nuostoliai kaip Lietuvos inkorporavimo j TSRS ir jos kolonijinio 
eksploatavimo 1953-1990 m. pasekmė (vidutinis nuostolis krašto visuminiam visuomeni
niam produktui (Gross Domestic Product — Red. — GDP):

384.300.000.000,00 dol.

3. Sovietų okupacinės kariuomenės išlaikymas Lietuvoje 1939-1941 m.:
33.000.000,00 dol.

4. Kompensacija išlikusiems gyviems pabėgėliams nuo sovietinio teroro ar jų 
palikuonims:

5.637.375.000,00 dol.

27

28



5. Lietuvos valstybinių geležinkelių išnaudojimas: 
520.700.000,00 dol.

Iš viso: 395.106.459.615,00 dol.

V TARŠA BEI KITA EKOLOGINĖ ŽALA

1. Būtini valymo įrengimai grąžinti upėms, upeliams ir ežerams saugų ekologinį lygį:
1,3 milijardai rublių ar 2 milijardai dolerių.

2. Prietaisų įrengimai atstatyti Lietuvos atmosferai pagal priimtas sveikatos normas:
0,9 milijardo rublių ar 1.384.000.000,00 dolerių.

3. Lietuvos gamtos (dirvožemio, miškų, augmenijos, gyvūnijos, vandens resursų) 
ekologinis apvalymas ir grąžinimas į sveikas normas:

Galutinis taršos pašalinimas: — 8 mlrd. rublių ar 12.307.000.000,00 dolerių.

4. Gyventojų apsauga nuo išnaudotojiško teršimo ir ekologinio užsinuodijimo, aukų 
priežiūra ir gydymas:

4,8 milijardai rublių arba 7.384.000.000,00 dolerių.

Iš viso: 17 milijardų rublių ar 20.145.000.000,00 dolerių.

BENDRA REPARACIJŲ SUMA, KURIĄ TARYBŲ SĄJUNGA YRA SKOLINGA 
LIETUVAI:

462.121.854.500,00 (1990 m. JAV dolerių)

„ŠVYTURYS" 1991.13-14.

Chicagos A.S.S. skyriaus nariai A. T. pirmininko Vytauto Landsbergio sutikime Midway aerodrome.
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PADĖKA
A.a. Onos Motiekienės palikimo dalis 

bus tiksliai ir prasmingai sunaudota. 
Esame didžiai dėkingi palikimo savininkei 
a.a. O. Motiekienei ir jos testamento 
vykdytojams: R. Dabšiui, D. Giedraitie
nei, G. Leškiui, A. Šėkui, E. Vilkui, B. 
Viskantienei ir Z. Viskantai už 5000 dol. 
auką Vydūno Fondui ir 3000 dol. auką 
Mūsų Vyčio žurnalui.

Vydūno Fondas ir Mūsų Vytis

A „A. Ona Motiekienė
Los Angeles A.S.S. skyr. pirm. fil. B. Viskantienė 
Chicagos A.S.S. būstinėje.

A. S.S. būstinėje lankėsi svečiai iš Los Angeles ir įteikė a.a. Onos Motiekienės pomirtinį palikime} Mūsų 
Vyčio žurnalui ir Vydūno Fondui. Sėdi fil. fil.: Dr. R. Viskanta, G. Leškys, B. Viskantienė, E. Korzonas,
B. Viskantienė, ]. Damauskas, H. Plaušinaitienė; stovi: J. Variakojienė, K. Ječius, G. Deveikis, D. 
Ječienė, A. Sekas, V. Mikūnas, E. Vilkas, L. Ramanauskas, Z. Viskanta, S. Miknaitis ir č. Kiliulis. Foto 
J. Tamulaičio.
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LOS ANGELES

RAMIOJO VANDENYNO RAJONO SKAUTU 
ONOS MOTIEKIENES PALIKIMO KOMITETAS

B.O.Bax 2Ct4, itllhi Hllh Et tatai, CA 90274

Gegužes 20, 1991
K.Dthji 
D.OItJriltiiii 
g. Laikyt
A. Sa
B. Vilkai
B. VhiiiHiit 
Z.Vlakaata

Fil. Vytautas Mikunas
Musų Vytis Redaktorius
Gerbiamas Redaktoriau:
įvertindami Jusu labai svarbų, nors sunkų darba, siunčiame $3,000 
auką "Mūsų Vytis" paremti. Mes suprantame kiek daug Musų Vytis 
prisideda prie skautų ideologijos plėtimo, prie lietuvybės 
išlaikymo ir prie jaunimo auklėjimo. Tikimės kad si auka truputį 
palengvins Jūsų darbų.
A+A ponia Ona Motiekiene Lietuvoje gyveno_ Kaune. Per Antrą. 
PasaulinįvKarų žuvo Jos pirmas vyras ir mažamečiai dukrele ir 
sūnelis. Šia^ tragediją Ji sunkiai pergyveno. Apie .30 metų, gyveno 
Los Angeles, buvo veikli lietuvių kolonijos nare ir priklausė 
eilei lietuvių organizacijų. Gyva būdama stambiai aukojo 
Skautams, Los Angeles Spinduliui, Šeštadieninei Mokyklai ir 
kitoms organizacijoms. Paskutiniais metais buvo labai pamilus 
Skautus ir lankėsi Rambyno stovyklavietėje kur Ji buvo 
apdovanota medaliu "UŽ Nuopelnus".
Los Angeles Skautai žinodami kad Ji gyva būdama suprato skautu 
literatūros reikšmų nori pasidalinti Jos palikimu su Jumis. 
Prašome kad Mūsų Vytis skaitytojai prisimintų Ją. savo maldose.
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Fil. A. Sekas įteikia Vydūno Fondo ižd. L. Ramanauskui $5,000 čekį iš a.a. Onos Motiekienės palikimo, 
stebi fil.fil.: E. Korzonas, G. Leškys, E. Vilkas, B. Viskantienė, J. Variakojienė, A. Sekas, L. 
Ramanauskas, V. Mikūnas ir Z. Viskanta. Foto. J. Tamulaičio.

Stambią $3,000 dovaną iš a.a. Onos Moteikienės palikimo gavo Mūsų Vyčio administracija. Čekio 
įteikimo iškilmėse dalyvavo fil.fil.: E. Korzonas, B. Viskantienė, D. Ječienė (laiko čekį), A. Sekas (dovaną 
įteikęs) ir V. Mikūnas. Foto J. Tamulaičio.
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AKADEMIKAI SKAUTAI

Akademinio Skautų sąjūdžio Korp! Vytis ir ASD atkūrimo Vytauto Didžiojo universitete Kaune 
sueigoje. Iš k. I eil. — Neila Girdzijauskaitė, Jeva Augutytė ir Valdas Rakutis. II eil. — prof. Henri
kas Jonaitis, rektorius vs fil. A. Avižienis, Lietuvos Skautų sąjungos tai-ybos pirm, vs F. Šakalys, 
vs tn. Stefa Gedgaudienė, s. Andrius Milaknis, s. R. Algirdas Berkevičius ir s. R. Malkevičius. 
Trūksta fil. Vytauto ir fil. Vandos Šliupų. Nuotr. L Maikevičienės

Septintojo Pasaulio Lietuvių Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumo metu, Kaune, Vy
tauto Didžiojo universiteto rektoriaus fil. 
dr. Algirdo Avižienio kabinete, penkta
dienį, gegužės 31 d., 8 vai. vakare įvyko 
skautų vadovų susirinkimas. Jame dalyva
vo trys V.D.U. studentai, šeši Lietuvos 
skautų vadovai ir keturi Akademinio 
skautų sąjūdžio nariai — svečiai iš 
Amerikos. Susirinkimo tikslas — apsvar
styti reikalą ir galimybes atkūrimui 
akademinio skautų vieneto Vytauto Di
džiojo universitete.

Po valandą trukusių diskusijų, prieita 
vieningos nuomonės, kad tokio vieneto 

atkūrimas pilnai pribrendęs ir reikalingas, 
ypač kad akademikai skautai jau yra 
atsikūrę ir veikia Vilniaus universitete.

Akademikų skautų atkūrimo aktą 
Vytauto Didžiojo universitete tą vakarą 
pasirašė trylika brolių ir sesių, jų tarpe ir 
keturi akademikai iš JAV: fil. dr. Algirdas 
Avižienis, fil. vs Stefa Gedgaudienė, fil. 
Vanda Šliūpienė ir fil. Vytautas Šliūpas.

Korp! VYTIS pirmininku išrinktas 
universiteto rektorius prof. fil. Algis 
Avižienis. Numatoma, kad akademikai 
skautai įsteigs savo skyrių visose kitose 
Lietuvos aukštosiose mokyklose.
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VILNIUS

Vilniaus Dr. J. Basanavičiaus d-vės skautus aplankė Leonas, Nijolė ir Linas Maskaliūnai iš Chicagos.

DU BRANDOS VAKARAI

Kas trumpų kelionių metu lankėsi 
Lietuvoje, žino, kaip sunku iš giminių ir 
pažįstamų rato išvogti bent valandėlę. 
Pačiame Pasaulio Lietuvių mokslo ir 
kultūros VII-jo simpoziumo įkarštyje 
suskambo telefonas. Brolis Leonas Mas- 
kaliūnas norėjo susitikti su Vilniaus skau
tais.

Ir štai mes Vilniaus krašto skautų 
būkle. Daugiau nei pusšimtis jaunų veidų. 
Vasaros planai ir šeštadienio žygis. Ar 
išleis tėveliai į Medininkus, kur dar vakar 
omonininkai puolė Lietuvos muitininkus? 
Kažin, kaip svečiui atrodė mūsų planai, 
bet drąsos stoka tikriausiai neapkaltino. 
Paskum — klausimai, klausimai. Viens iš 
aktualiausių — susirašinėjimas su ben
draamžiais iš užjūrio. O jei pasikeistume 
vasarai pagyventi šeimose ar bendrose 
stovyklose? Saldainiai, kramtoma guma 
įnešė šventinį šurmulį, bendra nuotrauka 

prisiminimui ir. . . liūdnas būklo vaizdas 
atidaro svečio piniginę.

Sekantį vakarą susitikimas su akade
miniais skautais. Trijų kartų atstovai iš 
dr. J. Basanavičiaus draugovės ir svečiai 
trys. Garbųjį brolį Leoną atlydi žmona 
Nijolė ir sūnus Linas. Visi trys patyrę 
skautai, šį kartą kavutė, sumuštiniai ir 
problemos, problemos. Tai iš mūsų pusės. 
Svečiai tuština suvenyrų maišą. Toliau — 
pagal rusų jumoristą Žvaneckį — nuo 
pečių dingsta juostos, ženkliukai. Sesė 
Nijolė jau primena gyvenimo bendrakelei
viui, kad jo forminis švarkas lyg išaug
tas. . . Tik vakaras vėsus, ir svečią, ačiū 
Dievui ne vienmarškinį paleidžiame.

Dar kartą ačiū brangiems svečiams už 
skautybės pamokas, tegul Jūsų nuovargis 
bus lengvesnis pagalvojus, kiek daug 
mums davėte!

Vadovaujantis LSS Pirmijos
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L, N. ir L. Maskaliūnų šeima aplankė A. T. pirm. Vytautą Landsbergį ir ponia įteikė knygą Lietuvos 
Ginkluotos Pajėgos.

1990.09.09 ir 1990.12.15 posėdžių nutari
mais ir laikinaisiais Akademinio Skautų 
Sąjūdžio nuostatais, tvirtinu sudarytą 
laikinąją LSS Akademinio Skautų Sąjū
džio vadi ją:

1. Andrius Milaknis
2. Juozas Jasinevičius
3. Henrikas Jonaitis
4. Zenonas Račkauskas
5. Albina Mačiulytė
6. Vytautas Jakelaitis
7. Rolandas Kačinskas

Lietuvos Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininkas

Feliksas ŠAKALYS

★ ★ *

LAUŽAS — tai Vilniaus skautų Dr. J. 
Basanavičiaus akademinės draugovės in
formacinis biuletenis, kurio Nr. 3 jau yra 
gavę skaitytojai JAV, tai 8 puslapių 
leidinys redaguojamas Romualdo Tu- 
pčiausko. Džiaugiamės jo pasirodymu ir 
linkime sėkmės, ištvermės. Redakcija 
randama sekančiu adr.:

R. Tupčiauskas, 
Ozo g-vė Nr. 15 b 56, 

Vilnius 232056.

Kviečiame susidomėti ir parašyti lai
das.
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NAUJA FARMACIJOS 
DAKTARĖ

Dr. Dana Didžbalytė, gyve
nanti Oak Lawn, Ill., Reginos ir 
Adomo Didžbalių duktė, birželio 
9 d. baigė University of Illinois 
College of Pharmacy, įsigydama 
farmacijos daktaro laipsnį — 
Pharm. D.

Dr. Dana Didžbalytė, būdama 
universitete, visą laiką buvo 
garbės sąrašuose — Dean’s list. 
Priklausė American Phar
maceutical Assoc, ir garbės 
organizacijoms Rho Chi Phar
macy Honor Society ir Golden 
Key National Honor Society.

Ji buvo Aušros Vartų tunto 
skautė, dabar skautė akade
mike. Šoko ,,Grandies” ir 
Vyčių tautinių šokių grupėse. 
Dana baigė Marquette Parko ir 
Kristijono Donelaičio lituanis
tines mokyklas ir lankė Peda
goginį lituanistikos institutą.
Linkime dr. Danai Didžbaly- 

tei geriausios sėkmės jos pasi
rinktoje profesijoje.

Fil. Linas Cezaris Leseckas, a.a. dr. 
Juozo Lesecko ir Kleopatros Šimkienės 
sūnus, baigė Saint Xavier kolegijos biznio 
administracijos mokslus. Linas C. Leseck
as yra skautas akademikas, vedęs Aud
ronę Veitaitę, kuri yra gailestingoji sesuo 
ir dirba šv. Kryžiaus ligoninėje. Jie augina 
du sūnus — Raimundą 4 metų ir Aleksiu
ką 2 metų, busimuosius skautus. Sveiki
name brolį Liną ir linkime sėkmės pasi
rinktoje profesijoje.

•
Fil. PAULIUS MICKUS (Washington 

D.C.) sėkmingai suorganizavo ir pravedė 
JAVLS Penktąjį Politinį Seminarą. Semi
nare dalyvavo sekantys akademikai:

Fil. NIDA BICHNEVIČIŪTĖ — Čikaga 
Fil. ALGIS KORZONAS — Čikaga 
Fil. DARIUS ŠILAS — Čikaga 
t.n. NIDA MICKUTĖ — DC 
t.n. MONIKA ŠERNAITĖ — NJ 
fil. LAURA LAUCIUTĖ — DC 
senj. DARIUS LAUCIUS — Čikaga 
t.n. DAIVA PENIKAITĖ — NY 
t.n.VIDA PENIKAITĖ — NY 
senj. JONAS JANKAUSKAS — N Y

•

Fil. RAMONA STEPONAVIČIŪTĖ 
aktyviai dirbo Muzikos šventės komitete, 
tvarkydama nakvynes.
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Rašytojo ir filosofo Vydūno (1868- 
1953) atminimo ir darbų įamžinimu 
rūpinasi jo vardo draugija, įsteigta 1988 
m. lapkričio 5 d. Ji remiasi autonomiškai 
veikiančiais klubais Šilutėje, Kaune, Pane
vėžyje, Klaipėdoje, Vilniuje bei kitose 
Lietuvos vietovėse ir tų klubų vadovų 
sudaryta Vydūno draugijos taryba, kurios 
pirmininku yra išrinktas filosofas Vacys 
Bagdonavičius. Daug planų buvo aptarta 
balandžio pabaigoje įvykusiame Vydūno 
draugijos II-jame suvažiavime. Jie yra 
susieti su šimtas dvidešimt penktuoju 
Vydūno gimtadieniu 1993 m. kovo 22 d. 
Lietuvos vyriausybė jau patvirtino šios 
sukakties minėjimui sudarytą aštuonioli
kos narių komisiją, jos pirmininku paskir
dama kultūros ir švietimo ministerį Darių 
Kuolį. Komisijon įsijungė vyriausybės, 
Aukščiausios tarybos, institucijų ir orga
nizacijų atstovai. Sukakties minėjimo 
planai buvo priimti pirmajame rengėjų 
komisijos posėdyje birželio 26 d., kuriame 
dalyvavo ir Vydūno Fondo valdybos 
Pirmininkas Vyt. Mikūnas.

Daugiausia dėmesio skiriama Vydūno 
raštams bei darbams apie jį leisti. Rengia
masi išleisti filosofijos ir grožinių veikalų 
keturtomius, rinkinį vaikams, fotografuo- 
tinį žurnalo „Darbymetis" komplektą, 
monografijas, analizuojančias rašytojo ir 
filosofo kūrybinį palikimą bei gyvenimą, 
fotografijų albumą, atvirukų, plakatų. Bus 
pasirūpinta, kad Vydūno asmenybę, jo 

kūrybą bei gimtąją Mažąją Lietuvą prisi
mintų dailininkai. Numatyta iš fonduose 
esančių bei naujai sukurtų darbų surengti 
jubiliejinę dailės parodą. Komisija stengsis 
sudominti teatrus Vydūno dramaturgija, 
padės tiems, kurie imsis skaityti nelengvai 
inscenizuojamus, savitus ir itin aktualius 
jo kūrinius. Bus sukurtas dokumentinis 
filmas apie Vydūną.

Posėdyje taipgi buvo aptartos Vydūno 
atminimo įamžinimo galimybės Šilutėje, 
Klaipėdoje, Vilniuje ir Detmolde. Numa
tyta įsteigti Vydūno stipendiją užsienieči
ams lituanistikos studentams ir Vydūno 
premiją mokslininkams ar menininkams 
už jų darbus, skirtus Mažajai Lietuvai.

Detmolde palaidoto Vydūno palaikus 
iš Vokietijos tikimasi perkelti į Bitėnų 
kapinaites prie Rambyno. Projektą jau yra 
paruošę kauniečiai architektai Marija ir 
Martynas Purvinai. Sutvarkytos Bitėnų 
kapinaitės galės priglausti ir Martyno 
Jankaus bei kitų išeivijoje ir tremtyje 
mirusių Mažosios Lietuvos veikėjų palai
kus.

Iki šiol kapo priežiūra rūpinosi kun. 
Pričkus Skėrys, gyvenantis Mannheim 
mieste. Nuomos ir kapo sutvarkymo 
išlaidas apmokėdavo Vydūno Fondas 
Chicagoje.

Kintuose, Šilutės rajone, norima at
naujinti parapijinę mokyklą, kurioje mo
kytojavo Vydūnas, ir joje įrengti muziejų. 
Darbams Bitėnuose ir Kintuose atlikti jau 
organizuojamos talkos. Tilžėje, pavadin
toje Sovetsku, minėjimo rengėjų komisija 
norėtų atidaryti memorialinį muziejų 
Vydūno gyventame name. Jį bus stengia
masi nupirkti ar išsinuomoti.

★ ★ ★

Fil. J. VARIAKOJIENĖ rūpinasi Vydū
no jubiliejaus paminėjimu Chicagoje 1993 
metais, šie reikalai jau buvo apkalbėti 
Vydūno Fondo posėdyje rugpiūčio mėne
syje.
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FIL. TOMAS DUNDZILA dalyvavo 
karinėje akcijoje vaduojant Kuweit val
stybę iš Irako okupacijos. Ten išbuvo 7 
mėnesius, o karas užtruko 100 valandų. 
Išvyko leitenanto laipsnyje, o grįžo kapi
tono. Tegul kalba pats fil. kap. Tomas, 
kurį aprašė sk. Sofija Jelionienė.

— Man sugrįžus, dažnai esu klausia
mas: „Tai kaip ten buvo?" Kai ten 
nuvykau, temperatūra dienos metu siekė 
130 laipsnių F (45 laips. C), ir per dieną 
tekdavo išgerti keturis su puse galionų 
vandens. Lapkričio mėnesį atvėso, o 
sausio mėnesį temperatūra siekdavo tik 
18 laipsnių F (-7 laips. C), smarkiai 
lydavo, kankindavo stiprios smėlio aud
ros. Valgydavom karišką maistą, dabar 
vadinamą „MRE", tik kartais gaunant 
šiltą B klasės davinį.

Per visą tą laikotarpį man teko tik 3 
kartus nusiprausti po šiltu dušu; visą laiką 
dėvėjau tas pačias dvi uniformas, keletą 
porų apatinių baltinių ir kojinių. Viską 
išsiskalbdavau rankomis. Tai labai papras
tas gyvenimas, bet kartais atrodė, kad jis 
net per daug patogus. Ruošiantis Irako 
puolimui, kuprinėje vežiausi tik karišką 

antklodę, megztinį ir vieną pamainą 
baltinių. Perkrautoje kuprinėje dar buvo 
speciali uniforma, apsauganti nuo mirtinų 
dujų, mina, prieštankinė raketa, granatos, 
šoviniai. Kuprinė svėrė arti 90 svarų.

Tačiau ši kelionė, reikia sakyti, nebu
vo sunki — reikėjo nugalėti tik fizines 
kliūtis. Daug sunkesnė ji buvo tuo, kad 
reikėjo nugalėti psichologines kliūtis. 
Pagrindinė jų — nežinios jausmo suvoki
mas: ar liksiu gyvas, o gal sužeistas, o gal, 
karo veiksmams prasidėjus, tapsiu bailiu? 
Ar dar pasimatysiu su savaisiais, draugais. 
O gal tapsiu belaisviu arba dėl mano 
klaidų gal vienas iš mano 90-ties vyrų žus 
ar liks sužalotas? į šiuos ir į daugelį kitų 
klausimų tuomet atsakymą radau, ir, 
lipdamas į helikopterį, kuris turėjo per
mesti mane per Irako sieną, buvau visai 
ramus, su likimu susitaikęs. Visos abejo
nės ir ašaros liko S. Arabijoj; o jų buvo 
daug. . .

Išskrendant iš Amerikos buvo labai 
skaudu atsisveikinti su tėvais, skaudu 
buvo parašyti jiems paskutinį laišką 
vasario 23 d., išvažiuojant į puolimą. 
Skaudu, nes tėvus aš labai myliu. Aš 
niekad nesigėdinu jiems tai pasakyti, juos 
apkabinti, pabučiuoti. Norėčiau ir kitiems 
priminti, kad kiekvieną kartą, su tėvais 
susitikę, juos apkabintų, pabučiuotų ir 
pasakytų, kad juos myli.

Savo laisvalaikį praleisdavau, skaityda
mas knygas, rašydamas laiškus, žaisdamas 
šachmatais, kalbėdamas su draugais. Esu 
dėkingas visiems, kurie man rašėt. Per 
laiškus sustiprėjo draugystės. Jų tarpe 
buvo ir tokių, kurios tęsiasi nuo Montes
sori darželio laikų!

Teko susipažint su daugeliu nepažįsta
mų, kaip, pvz., sesės A. Vaičiulienės 
penkto skyriaus mokiniais, ir ji pati rašė, 
siuntė siuntinėlius. Tas sunkus akmuo, 
kuris mane 7 mėnesius slėgė, liko S. 
Arabijoj, šiandien man labai smagu ir 
gera! Turiu į jus ir vieną prašymą: 
neatsižvelgiant į tautybę ar religiją, savu

37

38



būdu prisiminkit visus, kurie nuo šio karo 
nukentėjo ar jame žuvo.

Po šių žodžių jis prisegė savo mamai 
aukščiausią jam suteiktą atsižymėjimo 
ženklą — „Combat infantryman's badge" 
ir tai buvo pats įspūdingiausias šio vakaro 
momentas.

— Skautavimas man davė labai gerą 
pagrindą. Sunku įsivaizduoti, koks aš 
būčiau kareivis, nebuvęs skautu. Tačiau 
skautybė nėra karių paruošimo organizac
ija; skautavimas yra auklėjimo būdas, 
kuris nesibaigia sueigai ar stovyklai 
praėjus. Jis tęsiasi visą gyvenimą. Skautiš
ko auklėjimo metodai gal vietomis sutam
pa, bet tikslas yra visai kitas. Skautavimas 
ugdo sąžiningą, kilnų pilietį.

Fil. kap. T. DUNDZILA
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Nida ir Daiva

ASD Centro Valdyba

šiuo metu įvyko rinkimai į ASD Centro 
Valdybą, kuriai iki šiol vadovavo fil. Gina 
Mačiulienė.

Išrinktos yra: fil. NIDA BICH- 
NEVIČIŪTĖ ir (kandidatavo kartu) fil. 
DAIVA PARAKININKAITĖ

Fil. NIDA BICHNEVIČIŪTĖ šiais metais 
baigė Ferris State Universitetą (Big 
Rapid, Michigan), įsigydama bakalauro 
laipsnį farmacijos srityje. Ji taip pat 
turi bakalauro laipsnį su pagrindine 
koncentracija psichologijos srityje iš 
Illinois Universiteto Čikagoje. Dabar 
dirba kaip vaistininkė Čikagos apylin
kėse Walgreens Co.

Fil. DAIVA PARAKANINKAITĖ šį pava
sarį baigė Illinois Universitetą Urba- 
noje. Jai buvo įteiktas bakalauro 
laipsnis psichologijos srityje. Rudenį 
pradėjo medicinos studijas Illinois 
Universitete — Čikagoje.

DAIVA ir NIDA abi priklauso Aušros 
Vartų Tuntui ir kiekvienais metais Rako 
stovykloje eina vadovių pareigas stovyk
los vadovybėje.

NIDA yra ėjusi pirmininkės, v- 
pirmininkės ir vėliavininkės pareigas 
Čikagos ASD skyriuje.

DAIVA aktyviai dirbo su naujai atkur
tu A.S.S. skyrių Urbanoje. Ji taip pat 
pirmininkavo Urbanos Lietuvių studentų 
klube.

šią vasarą keliavo į Lietuvą, kur IV 
Pasaulio Lietuvių žaidynėse lošė tinklinį.
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FU. Dr. R. Buivydas buvo pakeltas į pskt. laipsnį.
Kaklaraikštį užriša fil. P. Molis.

FIL. DR. ROMAS BUIVYDAS ruošia 
tekstų knygą apie psichologiją ir rašo eilę 
straipsnių psichologijos klausimais. Apie 
tai praneša Science, Arts Lithuania žurna
las 90/1 numeryje. Minėto žurnalo patikė
tinis JAV yra fil. Romas. Bendradarbių 
tarpe matome ir kitus A.S.S. narius: prof. 
A. Avižienį ir prof. E. Kaminską. Žurnalo 
paskirtį nusako pats pavadinimas, bet 
paliečiama ir politika. Atspausdintas dvie- 
jom laidomis (anglų ir lietuvių kalbomis) 
ant gero popierio, spalvotos iliustracijos, 
aktualūs moksliniai straipsniai lietuvių- 
anglų kalbomis. Iki šiol atspausdinti du 
numeriai, kurie gražiai reprezentuoja 
Lietuvą ir jos problemas. Užsisakyti 
galima ir per fil. Dr. R. Buivydą, 118 
Norvell Frame Rd, CARLISLE, MA, 
01741. Vieno numerio kaina $8.00. Tokio 
žurnalo iki šiol neturėjome. Vertas dėme
sio ir paramos.

Fil. Dr. RASA MAŽEIKAITĖ 1992 m. 
nuo sausio 22 iki balandžio 1 d. trečiadie
niais dėstys vakarinį Lietuvos viduramžių 
kursą Toronto universiteto "School of 
Continuing Studies". Kurso studentai 
pilnom teisėm galės naudotis Toronto 
universiteto biblioteka ir iš ten skolintis 
knygas. Registruotis galima tel. 978-2400. 
Kaina — $160, atleidžiama nuo pajamų 
mokesčių. Kanados lietuvių fondas skiria 
šešias stipendijas šio kurso studentams. 
Stipendijų reikalu kreiptis šiuo adresu: dr. 
R. Mažeika, 2185 Stavebank Rd., Missis
sauga, Ont. L5C 1T3.

•

Fil. S. MIKNAITIS tris savaites 
viešėjo Lietuvoje. Liepos 4 d. sugrįžo 
Chicagon.

Lankydamasis Tėvynėje, brolis Sigitas 
daug laiko pašventė kontaktams su Lietu
vos Skautų sąjungos vadovybe, pasitari
mams su vadovais ir lankydamasis tuo 
metu ten vykusiose stovyklose. Susiti
kime su Lietuvos Skautų sąjungos tary
bos pirm, vs Feliksu šakaliu ir dalyvauda
mas LS Tarybos posėdyje, tarėsi dėl 
platesnių ryšių tarp Lietuvos ir LSS už 
Lietuvos ribų išvystymo. Kalbėta apie 
dabartinę skautavimo padėtį Lietuvoje. 
Tartasi dėl 1993 m. Lietuvoje numatytos 
rengti bendros Jubiliejinės stovyklos, 
pasidalinta mintimis ir dėl atskirų LSS 
Jubiliejinių stovyklų, kraštuose už Lietu
vos ribų.

Brolis Sigitas aplankė Kauno Krašto 
skautų stovyklą, kurioje stovyklavo arti 
80 skautų,-čių ir jų vadovų,-ių. Lankėsi 
Vilniaus krašto skautų stovykloje Kerna
vėje, kur stovyklautojai dalį laiko pralei
džia talkindami senosios Kernavės ar
cheologinių kasinėjimų darbuose. Buvo 
nuvykęs į vadovų stovyklą, įsikūrusią 
Telšių apylinkėje. Dalyvavo ir Vilniaus 
universiteto Akademinio Skautų Sąjūdžio 
draugovės sueigoje.
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LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖ
GOS 1918-1940 knyga, kurią išleido 
Vydūno Fondas, jau išparduota. Leidykla 
užsakymų nepriima, nors paklausų yra. 
Laidą žada pakartoti susivienijimas „Vil
nius".

FIL. BIRUTĖ KOŽICIENĖ išvyko į 
Vilnių ir ten kelis mėnesius dėstys 
laboratorijos kursą vietiniams studen
tams.

FIL. A. VASAITIS dirigavo I LITUANI 
operos dviems spektakliams rugsėjo 
mėnesyje Vilniuje. Operos pastatyme dar 
dalyvavo fil. R. Korzonas ir fil. G. Mačiu
lienė.

VYDŪNO FONDO valdybos pirmi
ninkas Vyt. Mikūnas birželio mėn. lankėsi 
Lietuvoje. Vilniuje. Vilniuje buvo pasi
rašytos dvi sutartys. Pirmoji su VYTU
RIO leidykla, kuria sutarta Lietuvoje 
išleisti 3-čiaja laida R. Spalio knygą 
„Gatvės Berniuko Nuotykiai". Knyga bus 
platinama Lietuvoje, dalis tiražo bus 
persiųsta j JAV. Knyga baigiama paruošti 
spausdinimui ir dar šiais metais pasieks 
skaitytojus.

Antrasis susitarimas pasirašyta su 
Lietuvos Kultūros Fondo Vydūno draugi
jos pirmininku Vaciu Bagdonavičium. Yra 
planuojama glaudžiai rengiantis minėti 
Vydūno 125-jį gimtadienį, bendradarbi
ams leidžiant vydūnistiką, padėti Vydūno 
palaikų perkėlimą į Mažąją Lietuvą. Bus ir 
daugiau darbų, iš kurių pažymėtina: 
Vydūno įamžinimas, premijų skyrimas už 
Mažajai Lietuvai ir vydūnistikai skirtus 
rašto darbus, rinkimas vydūnistiką, tyrin
ėjant Vydūno gyvenimą ir jo kūrybą. 
Pasirašymas ir bendradarbiavimas vyko 
draugiškoje nuotaikoje.

FIL. SNIEGUOLĖ ZALATORIŪTĖ 
sėkmingai darbuojasi Klaipėdos spaudos 
puslapiuose. Pradėjo rašyti ir JAV spaudai 
reportažus iš Lietuvos gyvenimo.

FIL. LAIMA KILIULIENĖ yra lietuvių 
skyriaus vadovė „Miško ženklo" Gilwelio 
kursų NE-III-III stovykloje Camp Pompe- 
rany vietovėje. Kursai įvyks rugpjūčio 
mėn. 17-29 dienomis.

ARGENTINOS lietuviai skautai vėl 
stovyklavo gegužės 25 ir 26 dienomis 
„Šiluvos" kunigų Marijonų vasarvietėje. 
Stovyklėlei vadovavo sesė Clara Stukaitė.

VYTAUTO DIDŽIOJO universiteto 
rektorius fil. Al. Avižienis atvyksta į JAV 
ir spalio mėn. 12-13 d. lankysis Chicagoje. 
Jis taip pat mielai sutiko dalyvauti Akade
minio Skautų Sąjūdžio metinėje šventėje.

FIL. VALENTINAS RAMONIS parašė 
aktualią knygą anglų kalba: BALTIC 
STATES VS THE RUSSIAN EMPIRE. 
1000 YEARS OF STRUGGLE FOR 
FREEDOM. Išleido Baltech Publishing, 
P.O. BOX 225, Lemont, IL., 1991 metais. 
Spausdino M. Morkūno spaustuvė.

FIL. DR. ALGIS PAULIUS šiais 
metais du kartu lankėsi Lietu
voje. Ten jis instruktavo vietinius gydyto
jus apie kaulų operacijas. Reikėjo nusivež
ti instrumentus ir operacijoms reikalingas 
dalis, kurios buvo panaudotos sudėtin
gose kaulų operacijose. Viso buvo padary
tos 23 operacijos, daugumoje atstatant 
klubų kaulus. Tokios operacijos iki šiol 
nebuvo daromos Lietuvos ligoninėse.

Antroji knygų siunta jau laimingai 
pasiekė Lietuvą. Tai 40 tonų konteineris, 
64 dėžės knygų daugumoje Vytauto 
Didžiojo universitetui, Mažvydo bibliote
kai ir kitoms. Knygas suaukojo įvairūs 
asmenys, supakavo ir persiuntimui pa
ruošė Akad. Skautų Sąjūdis ir Vydūno 
Fondo valdyba. Dabar ruošiama nauja 
knygų siunta, kurią sudarys 25 dėžės 
mokslinių ir pasiskaitymui knygų. Iki šiol 
jau buvo išsiųsta 191 dėžė knygų 
Lietuvos bibliotekoms.
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Keturi komplektai Mūsų Vyčio žurnalo 
(1953-1990 m.m.) išsiųsta su knygų 
siunta šioms bibliotekoms: Vilniaus Uni
versiteto, Knygų Rūmų, Mažvydo ir 
Akademikų skautų Dr. J. Basanavičiaus 
draugovės vadovybei Vilniuje. Yra ir 
daugiau pageidavimų, juos išpildyti yra 
sunku, trūksta atskirų žurnalų sudaryti 
pilnus komplektus. Kas turėtų nereikalin
gų Mūsų Vyčio numerių, prašome siųsti 
administracijai..

FIL. REGINA KULIENĖ ir FIL. 
GRAŽINA LIAUTAUD vadovauja labai 
svarbiai organizacijai LIETUVOS VAIKŲ 
VILTIS — LITHUANIAN CHILDRENS 
HOPE. Organizacija rūpinasi Lietuvos 
vaikų nemokamu gydymu Shriners ligon
inėse Amerikoje, kurie turi kaulų ortope
dines problemas. Kiti direktoriai: fil. A. 
Paulius, A. Draugelis, fil. A. Paužuolis, 
fil., kun. A. Saulaitis, S.J. ir kiti čikagiečiai 
žinomi visuomenės veikėjai.

FIL. MILDA KUPCIKEVIČIŪTĖ- 
ARLAUSKIENĖ gyvena ir dirba Minnes- 
sota/Mianiapol globoja lietuvius studen
tus studijuojančius ten. Taip pat ir 
lietuvius sportininkus dalyvavusius spec, 
olimpiadoje.

DR. T. REMEIKIS dalyvavo Europos 
Studijų Savaitėje Šveicarijoje, vėliau Vo
kietijoje LB pasitarimuose, kuriuose buvo 
atstovų iš įvairių Europos valstybių, 

ir dantistė dr. fil. Dalia Petreikytė 
perdavė žinias apie savo medicinos šakas 
ir davė gerų patarimų.

Antroji vakaronė buvo skirta teisės 
klausimams. Pranešimus padarė ir į 
įvairius klausimus atsakinėjo teisininkas 
fil. V. Kirvelaitis, fil. R. Tamošiūnienė ir 
fil. V. Lietuvninkas. Abi vakaronės užtru
ko ilgai, nes klausimų buvo labai daug. 
Žmonės skirstėsi patenkinti.

SENJ. DARIUS ŠILAS iš Chicagos 
Korp. Vytis skyriaus, šią vasarą dirba 
Lietuvių Aukščiausios Tarybos adminis
tracijoje pirm. V. Landsbergiui. Jis daro 
vertimus iš anglų kalbos ir iš lietuvių 
kalbos į anglų kalbą, suplanuoja JAV 
Kongreso narių ir atstovų priėmimus 
Lietuvoje. Darbas labai įdomus ir atsako- 
mingas. Darius yra dirbęs Visuomeninio 
Darbo kursuose Chicagoje, kuriuos buvo 
suruošęs Vydūno Fondas.

T.n. JULIJA IZOKAITYTĖ buvo oficiali 
fotografė per AT pirmininko Vyt. Lands
bergio apsilankymą Čikagoje.

Fil. PAULIUS JURGUTIS (Detroitas) 
sėkmingai suorganizavo vasarinius kon
certus, kuriuose grojo Lietuvos Roko 
grupės Foje ir Bix. Surinkti pinigai grįš į 
Lietuvą padėti atstatyti Radijo Free 
Vilnius įrengimus, kuriuos sunaikino 
okupantas.

Chicagos F.S.S. skyrius suruošė dvi 
penktadienių vakarones, kurios sutraukė 
daugelį patenkintų klausytojų. Jas prave
dė F.S.S. pirm. fil. J. Vaišnys, S.J. Pirmoji 
vakaronė buvo medicinos klausimais.

Patologas dr. fil. Rimvydas Damaus
kas ir akių daktarė dr. fil. Žibutė 
Knepper dalyvavo ir davė pranešimus 
apie savo pasirinktas medicinos šakas ir 
tada atsakinėjo į klausimus.

Chiropraktikė dr. fil. Vilija Kerelytė
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LAIŠKAI

Australija, 1991.8.14

Gerbiamieji,

Pirmiausia, labai nuoširdžiai dėkoju 
istorikui Jonui Dainauskui už nuostabaus 
istorinio veikalo parašymą — Lietuvos bei 
Lietuvių Krikštas ir 1387 metai.

Savo laiku JAV lietuviai atšventė 700 
metų Lietuvos krikšto jubiliejų. Praslin
kus keliolikai metų lenkų klapčiukai, su 
lietuvišku apsigimimu, atšventė 600 metų 
jubiliejų. Nieko sau pažanga atgaline 
linkme.

Prie esamos geros tvarkos, tokie lenkų 
klapčiukai turėtų būti eskomunikuoti, nes 
vyriausia Bažnytinės privincijos galva 
metropolitas J. Skvireckas 1951 m. Ro
moje celebravo 25 m. Liet. Bažnytinės 
provincijos įsteigimo ir 700 metų krikščio
nybės įvedimo Lietuvoje sukaktį.

Džiaugiuosi, kad dabar Lietuvoje pri
pažinta karaliaus Mindaugo šventė valst
ybine ir skaičiau užuominų, kad reikia 
grąžinti Mindaugo Lietuvos krikštą. Tai 
būtų teisingas žingsnis į ateitį.

Nežinau, ką dabar darys Lietuvos 
istorikai perskaitę J. Dainausko revoliu
cinį veikalą? Juk jiems reikės perrašyti 
didelę dalį Lietuvos istorijos. Juk didelė 
dalis Dlugošo teigimų yra falsifikatai, 
kuriais kaip tik rėmėsi mūsų istorikai.

Didelė dalis mūsų istorinių veikalų 
pasodinti ant melo kėdučių, nes rėmėsi 
lenkų šaltiniais ir Dlugošo melais.

J. Dainausko veikalo laukė visa lietu
vių tauta jau ne nuo šiandien. Visa bėda, 
kad Dainauskas gimė mūsų laikais, o ne 
pora šimtmečių anksčiau. Gal tada ir 
mūsų teritoriniai klausimai būtų nusitarš- 
kėję daug palankesne kryptimi, negu jie 
yra šiandieninėje varganoje padėtyje.

Asmeniškai dar kartą dėkoju J. Dai
nauskui už istorinių melų atitaisymą. 
Ačiū Vydūno Fondui ir jo darbuotojams 
už revoliucinio veikalo išleidimą, už kurį 
dėkos lietuvių tauta ir keiksnos mirusios 
sielos — lietuvių tautos pasturlakos.

B. Z.

Kaunas, 
1991.VIII.7

Gerbiamas p. Dainauskai,

Prieš porą dienų gavau Jūsų knygą su 
man maloniu dovanojimo įrašu. Nesu 
istorikas-specialistas, bet dėl didelių ka
rščių negalėdamas dirbti kūrybinio darbo, 
tris dienas pašvenčiau susipažinimui su 
knyga. Daugelis dalykų, kuriuos Jūs 
kritiškai vertinate, man nežinomi, todėl aš 
negaliu reikšti tiesioginės nuomonės. 
Tačiau galiu aiškiai pasakyti, kad man 
labai artima visa Jūsų knygos idėja, kuria 
siekiama atskleisti lenkų „kultūrtrėgeriš- 
kos" misijos liūdnas pasekmes Lietuvai. 
Todėl sutikčiau greta Jūsų pasirašyti po 
pratarme, nekeisdamas joje nė vieno 
žodžio.

Knyga itin aktuali dabar, kai mes vėl 
darom nepagrįstas nuolaidas Lietuvos 
lenkams, faktiškai — įvairiu laiku sulen
kėjusiems lietuviams. Gana objektyvus 
šiuo požiūriu straipsnis pasirodė prieš 
keletą dienų (pridedu jį).

Architekt. Algimantas Miškinis

TORONTO, KANADA

Kaip kiekvienais metais, Kaziuko 
Mūgė mums gerai pasisekė. Padarėm 
$161.25 pelno. Praeitų metų pelnas buvo 
panaudotas nusiųsti pakietukus mūsų 
sesėm filisterėm Lietuvoje. Pakietukuose

42

43



buvo kavos, arbatos, kakavos, cinamono, 
pipirų ir aspirino. Taip pat, įdėta progra
ma šių metų Vasario 16-tosios minėjimo. 
Mums kainavo $70.20 nusiųsti oro paštu. 
Parinktos sesės buvo dvi kurios atsakė į 
Kalėdinius sveikinimus praeitais metais, ir 
viena parinkta iš sąrašo. Visos gavo labai 
greitai ir dėkoja sekančiai:

Matilda Gaivėnienė
Kortelė — Mielos sesės, širdingai 

dėkoju Jums už atmintį. Linkiu Jums 
visoms stiprios sveikatos ir neišsenkanči
os energijos.

Laiškas — ... Dėkoju. . . visoms 
sesėms už man padarytą siurpryzą. 
Gavusi kvietimą atsiimti pašte siuntinį, 
niekaip negalėjau atspėti kas mane prisi
minė.

Siuntinukas pilnas skanėstų, kurių 
mes dabar negauname nusipirkti. Mes 
nebadaujame, būtiniausius produktus 
gauname pirkti pagal korteles. Bet gardu
mynų tai tikrai stokojame.

Dabar vakare visa šeima gėrėmė 
skanią kavą ir minėjomė Jus visas. Mano 
vyras ypač dėkoja už aspiriną, jis rimtas 
ligonis, dažniausiai randasi patale, vartoja 
įvairius vaistus, jų tarpe ir aspiriną. 
Siuntinys atėjo nepaprastai greitai — per 
dešimt dienų.

Su įdomumu skaičiau Jūsų 16 Vasario 
minėjimo programą. Didžiuojuos Jūsų 
energija ir veikla.

Mes Lietuvoje dabar gyvenam neleng
vus laikus, esame lyg ta varnalėša pake
lėje, kurią visi mindo ir skabo. Atrodo, ši 
vasara bus sunki kaip politiniu taip ir 
ekonominiu žvilgsniu. Bet manau, ištver
sime. Nors jau atsiranda ir niurzgalių.

Mūsų daug jaunimo keliauja už jūrų 
marių ubagauti. Jų tarpe daug dorų 
žmonių, bet pasitaiko nemaža vertelgų, 

kurie naudojasi Jūsų gera širdimi. Daž
niausiai tie vertelgos ir čia neblogai 
gyvena, bet važiuoja dar daugiau pasipel
nyti.

šiek tiek apie save. Man jau 72 metai, 
esu pensininkė, buvau kalbų dėstytoja. 
Kauno universitete būdama priklausiau 
studenčių skaučių draugovei. Vyras medi
kas, dabar pensininkas ir rimtas ligonis. 
Turiu nevedusį sūnų inžinierių, dukterį 
gydytoją, kuri yra išsiskyrusi ir augina du 
vaikus, štai tokia mano šeima.

Gal būt kas nors iš Jūsų svečiuosis 
Vilniuje, tad būtinai aplankykit mane. 
Gyvenu miesto centre, netoli Cvirkos 
paminklo. Mano telefonas — 612451. 
Būsiu laiminga susipažinti su Jumis. Kiek 
galėdama Vilniuje pašefuosiu.

Dar kartą dėkoju už atmintį. Bučiuoju 
visas ir linkiu sėkmės gyvenime.

Koletta Jurskienė

Kortelę — Gavau Jūsų siuntinėlį. Ačiū 
už atmintį ir už paramą. Ne turinys, bet 
šiluma sklindanti iš jo, yra mums brangi. 
Mes jaučiame Jūsų meilę ir stiprėjame. 
Ačiū.

Atsikūrė AS Sąjūdis, atsikūrė korpo
racija „Vytis". Aš priklausau dr. J. Basa
navičiaus dr-vei Vilniuje, kur susibūrė 
apie 60 senų, dar nepriklausomos Lietu
vos skautų. Tikimės su Jumis bendrauti. 
Siunčiu Jums mūsų laikraštėlio 1 ir 2 
numerius (gavom ir trečią numerį). Ad 
meliorem.

Giedrė Gudienė (Zmuidžinavičiūtė)
Laiškas — šiandien mane pasiekė ir be 

galo sujaudino Jūsų siuntinėlis. Gavau jį 
tvarkingą ir neįtikėtinai greitai — per 10 
dienų! O būna, kad siuntiniai iš vakarų 
mūsiškius pasiekia tik per kokius tris 
mėnesius!
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Chicagos A.S.S. skyriaus trys filisteriai suruošė A. T. pirmininko pagerbimą Field museum patalpose, 
kuriame dalyvavo 800 svečių. Visas pelnas perduotas Lietuvos reikalams. Iš kairės: fil. Audrius T. 
Remeikis, Vyt. Landsbergis, Gr. Landsbergienė, fil. Linas G. Liubinskas ir fil. Vytenis P. Kirvelaitis. Foto 
fil. E. Butėno.

Labai labai ačiū! Dalykai, ypač aspiri
nas, tikrai labai puikus. Bet ypatingą 
džiaugsmą sukėlė Jūsų prisiminimas, 
dėmesys, tas jausmas, kad mes skautai — 
seserys ir broliai ir per vandenynus, net ir 
po pusšimčio metų priverstinės tylos.

Skautė aš jau nuo 1926 metų, daug 
stovyklaudavau. Įdomu, gal jūsų tarpe yra 
sesių, su kuriomis dar anais laikais teko 
pabendrauti. Jas norėčiau ypatingai pas
veikinti, apkabinti.

Mes dabar gyvenam neramius laikus. 
Bet laisvės viltis mūsų nepalieka. Kas 
suspėdami stengiamės vis pabūdėt prie 
parlamento. Praeitą savaitę vieną naktį, 
pasirodžius netoli parlamento karukams 

ir amonininkams, per pusę valandos visa 
aikštė prilėkė pilna žmonių, ir kariai 
pasitraukė.

Dirbam savo darbus. Labai įdomus 
buvo ir daug šviesos į mūsų gyvenimą 
įnešė gegužės mėn. įvykęs Pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas.

Artėjam vieni prie kitų. Jaudina tik, 
kad tie nelaimingi 50 metų labai sužlugdė 
mūsų tautą morališkai. Bus sunku atsi
gauti. Čia, aišku, ir skautams teks gerokai 
padirbėti, dar ir patiems sutvirtėti. . .

širdingai sveikinu visus mus prisimi
nusius, siunčiu pačius šilčiausius linkėji
mus ir dar kartą dėkoju, (atsiuntė pirmus 
3 numerius „Laužas" laikraštėlis)
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AR VERTA NAUDOTI AMERIKIETIŠKOS 
MOKYKLOS MOKYMO METODUS 
LITUANISTINĖSE MOKYKLOSE? Danutė Penčylaitė

Lietuva — brangiausias žodis, 
Liepsnoki mūsų širdyse.
Mylėki kraštų savo bočių 
Ir būk lietuviu visada.!I)

(Algirdas Budreckas)

štai Algirdo Budrecko žodžiai iš 
Vasario 16-sios Akto įžangos, šie žodžiai 
mums primena, kad mes esam privalūs 
išlaikyti mūsų tėvelių kilmę jei būdų per 
lietuviškas šeimų tradicijas ar per moki- 
masi lituanistinėse mokyklose, ši ideolog
ija buvo labai priimtina tiesiai po antrojo 
pasaulinio karo išeivijoje, bet taip kaip 
laikai keičiasi, taip ir keičiasi norai ir 
reikalavimai šios dienos jaunimo. Jau 
praėjo tie laikai kai tam tikri mokimo 
metodai padėjo lietuviškam jaunimui. 
Kadangi dabartinis jaunimas daugiau ir 
daugiau pritampa prie „amerikietiško 
gyvenimo" ir yra pripratęs prie anglų 
mokyklos mokimo metodų, tie senieji 
metodai jau nebetinka išmokyti mūsų 
mokinius. Mano nuomone, dabar yra 
mūsų pareiga keisti tuos senus metodus 
lituanistinėse mokyklose į įvairesnius ir 
gal naudingesnius su kuriais šios dienos 
vaikas yra pripratęs anglų mokyklose. -

Kai aš lankiau lituanistinę mokyklą 
trylika metų, aš galiu atvirai pasakyti, kad 
aš gan daug išmokau per tą ilgą laikotarpį. 
Metai buvo ilgi ir pamokų užduodavo 
daug. Kiekvienais mokslo metais, aš 
turėjau susipažinti su naujais mokimo 
metodais, nes kaip ir anglų mokyklose, 
mano lituanistinės mokyklos mokytojos 
irgi keitėsi. Bet, susipažinimas su skirtin
gais metodais nebuvo taip jau sunku, nes 
ištikrųjų, jie visi buvo maždaug tie patys. 

Turėjom pratimų knygą iš kurios išmo
kom skaityti, sąsiuvinį kuriame mokėmės 
lietuviškai rašyti ir istorijos knygą iš 
kurios atmintinai reikėjo išmokti daug 
datų ir t. t. Štai ir mokėmės dieną po 
dienos, su tais pačiais pratimais, knygelėm 
ir sąsiuviniais. Nors daug išmokau, tas 
kelias iki šiol buvo gan su.ikus, nuobodus 
ir nebuvo lengva atsiminti daug išmoktų 
dalykų. Aš daug daugiau atsiminiau iš 
amerikietiškos mokyklos negu iš lituanis
tinės dėl tikriausiai vienos priežasties — 
tenai mokytojos sugebėdavo įdomiau 
perteikti mokomą dalyką.

Mano nuomone, jaunam vaikui reikią 
naudoti daugiau vaizdinių priemonių ir jis 
turi pats bandyti išmokti dalykus ant 
savęs. Jeigu mokiniui yra įdomu, tai 
greičiausiai jis geriau išmoks tas infor
macijas. Kaip ir kiti mokytojai yra pasakę:

„ . . .daug mokslininkų tiki, kad vaikai 
turi būti aktyvūs savo moksle ir 
vietoj tik atmintinai išmokti faktus, 
jie turėtų ieškoti, daryti ir sukurti. "(2)

Vienas metodas kuris padėtų vaikui 
išmokti geriau lietuviškai kalbėti būtų šis: 
išmokinus vaiką pagrindinių gramatikos 
principų, duoti jam daryti vertimus iš 
anglų kalbos į lietuvių ar iš lietuvių į 
anglų. Taip pat, kad vaikas turėtų progos 
jaugiau lietuviškai kalbėti, reikėtų užduoti 
grupei mokinių išvaidinti ką jie skaitė.

1 Algirdas Budreckas, „Vasario 16-sios Aktas." 
Švietimo Gairės. Kovas 1989:43

2 Sidonie Marsner Gruenberg, ed., Child Care and 
Guidance (New York) Doubleday and Company, 
1956) 434.
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aveliai iš Los Angeles fil. fil. G. Leškys, E. Vilkas ir A. Sekas, kuris skaito a.a. O. Motiekienės palikimo 
paskirstymą Mūsų Vyliui ir Vydūno Fondui. Foto J. Tamulailio
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Vartojant šitą būdą, vaikas net nepajus 
kaip jis išmoks tiksliau vartoti lietuvių 
kalbą.

Kalbos mokymui taip pat galima būtų 
naudoti vaizdinęs priemones kaip rekor- 
davimo mašinas (taperecorder). Mokinys 
turėtų progą pats ir įrekorduoti arba 
pasiklausyti kitų įrekorduotą taisyklingą 
lietuvių kalbą. Vartojant šitokią prie
monę, vaikui būtų jdomu, nes jis galėtų 
pasirinkti sau įdomią temą, kuri būtų 
pristatyta lietuvių kalboje. Čia jis girdėtų 
savo padarytas klaidas ir galėtų pats jas 
bandyti atitaisyti.

Amerikoniškose mokyklose yra plačiai 
vartojami kompiuteriai ir vaikai yra nuo 
darželio metų mokomi kaip juos naudoti. 
„Yra atrasta, kad programa 'Writing to 
Read' kuri pradedama supažindinti vaikus 
darželyje su rašymu ir skaitymu yra tokia 
sėkminga, kad vaikai jau pirmam skyriui 
gali jau rašyti trumpus atpasakojimus." 
(Štai sako mokytoja Rita Penčylienė, kuri 
dirba su mokyklinio amžiaus vaikais 
Bridgeview mokykloje.) Kodėl šitą nepri
taikyti lietuvių kalbos mokymui? Mes 
turime žmonių, kurie jau yra paruošę 
kompiuterio programas lietuviškai (Domi- 
jonaitis, Tamulis). Kodėl švietimo Taryba 
negalėtų į juos kreiptis, kad jie tokias 
programas paruoštų mūsų lituanistinėm 
mokyklom? Šiais laikais gal nebūtų sunku 
mūsų mokykloms įsigyti kompiuterį. Kas 
nors galėtų paaukoti arba net galima 
kreiptis į IBM kompaniją, kuri milijonus 
skiria pritaikyti savo kompiuterius moky
mo sistemom. Kadangi vartojimas kom
piuterių yra toks sėkmingas amerikietiš
kose mokyklose, mano nuomone, 
kompiuterio įvedimas į lituanistinę aplin
ką atneštų taip pat puikių rezultatų.

Viena vaizdinė priemonė atstoja valan
dų valandas kalimo ir mokomasi sunkių 
dalykų iš sausų knygų. Pavyzdžiui, vietoj 
visą laiką mokytis Lietuvos geografiją iš 
knygos, kurią vaikam sunku įsivaizduoti, 
galima būtų leist jiems padaryti vaizdinį 

Lietuvos žemėlapį ant grindų. Iš virvių, 
mokinys ušdėtų didelius Lietuvos rubeži- 
us, upes ir pažymėtų miestus, šiuo būdu, 
vaikas pats galėtų „keliauti per Lietuvą" ir 
tuomi nejausdamas, kad mokosi Lietuvos 
geografiją. Kitas vaizdinis būdas, vietoj 
mokinant vaikus sausų istorijos faktų, 
reikėtų duoti progą jiems patiems išvai- 
dinti kryžiuočius arba Vytautą Didįjį 
apsirengiant tarnaitės rūbais pabėgant iš 
kalėjimo. Tikrai vaikams toks pristatymas 
istorijos būtų daug reikšmingesnis ir jie 
daug daugiau atsimintų. Kaip aš mokiausi 
istorijos, aš negalėjau įsivaizduoti nei 
kryžiuočių, nei kitų istorinių asmenų, 
šiuo metodu, vaiko vaizduotėje, Lietuvos 
herojai pasidarytų „gyvi" ir daugiau 
suprantami. Ištikrųjų, gal būtų sunku 
šiuos būdus visuomet vartoti trumpose 
lituanistinėse pamokose, bet jų įvedimas 
retkarčiais būtų labai reikšmingas. Mes 
turime prisiminti, kad kuo daugiau suįdo
minsi mokinį iškarto, tuo lengviau bus 
galima perduoti vėlesnes informacijas bei 
faktus vartojant įprastus mokimo meto
dus.

Paskutiniu laiku, vis daugiau lituanis
tinių mokyklų abiturientų įstoją ir baigią 
Pedagoginį Institutą. Su laiku, jie įsijungią 
ir į lituanistinių mokyklų eiles. Tad, jiems 
bus lengviau vartoti tokius naujus moki
mo metodus, nes jie su jais užaugo ir jau 
yra išmokę juos savo amerikoniškose 
mokyklose. Užtai, mums nereikią būtinai 
būti prisirišus prie tradicinių mokimo 
metodų, kurie gal buvo labai gerai vartoti 
Lietuvoje, bet yra nelabai tinkami prie šių 
laikų jaunimo. Žiūrėkime į dabartinio 
vaiko reikalavimus ir nepamirškime, kad 
amerikietiška aplinka daugiau ir daugiau 
įtaigoja lituanistinių mokyklų mokinius.
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Aukščiausios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis buvo atžymėtas A.S.S. Vydūno Fondo 1991 
metų žymeniu ir $5000 dovana. Apdovanojimas paskelbtas A.S.S. metinėje šventėje Lemonte. Nuotraukoje 
matosi: programos pravedėjo fil. Ramona Steponavičiūtė, Fondo pirm. fil. Vytautas Mikūnas ir Fondo v.p. 
fil. Jūratė Variakojienė — laiko žymenį. nuotri f Variakojo 

š. m. A.S.S. metinėje šventėje, Čikagoje, buvo apdovanoti ordinais į į . fi ą j ■ r- / -r 
Tėt-ynės sūnaus, fil. Kfstutis filius - Padėkos, fil. Jūratė Variakojienė ir Lonas“Maskoliūnas - Už 

Nuopelnus.
nuotr. J. Variakojo
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DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą

Tel. (708) 257-2265

GARBĖS PRENUMERATORIAI:

S. Gedgaudienė, R. Griškelis, A. Jagutie- 
nė, Z. Janušienė, L. Jurkūnas, G. C. 
Mačiuika, V. Mačiulis, L. Maskaliūnas, N. 
Norris, V. ir V. Šliūpai, A. Strikas, E. 
Vilkas, R. Viskanta.

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. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. (1-312) 925 2670

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

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

AUKOTOJAI:

A.a. Motiekienė $3000 pomirtinis paliki
mas), E. Abelkienė $100, E. ir R. Kuli
kauskai $93, A. Strikas $85, R. Viskanta 
$37, V. Garbonkus $22, A. Kudirka $20, 
Rev. T. Palis $20, Dr. D.D. Vitkus $15, 
A. Meilus $13, D. Kizys $12, Dr. N. 
Sugintas $13, po $10 L. Janušienė, I. 
Laisvėnaitė, N. Norris, V. Šimkienė. Kiti 
po mažiau: KJ. Bileris, V. Černius, J. 
Gepneris, K. Graudis, R. Griškelis, R. 
Jelionis, E. Korzonas, E. Masiokas, A. 
Mickevičius, T. Mickus, Dr. B. Mikonis, 
M. Ročkus, A. Stepaitis, L. Viskanta, D. 
Žlioba.

Administracija aukotojams labai dėkinga.

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 
Tel. — (1-312) 337-1285

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA

34 West Burlington, tel. (708) 512-0084 
Westmont, IL

Valandos pagal susitarimą

širdingai dėkoju Worcester, Urbanos 
ir Bostono ASS skyriams ir jų pirminin
kams surinkusiems „Mūsų Vytis" prenu
meratas už 1991 metus ir atsiskaičiusiems 
su administracija, šiuo nepaprastai pa- 
lengvinot mano darbą ir, tuo pačiu, 
sumažinot Mūsų Vyčio išlaidas. Dar kartą 
skautiškas ačiū.

Dalia Ječienė
„Mūsų Vytis" administratorė

FIL. ALDONA RASUTIENĖ PER 
KETURIS METUS SĖKMINGAI VEDĖ 
Mūsų Vyčio administraciją. Jai labai 
gražiai talkininkavo Dr. Petras Rasutis. 
Už naudingą darbą priklauso skautiška 
padėka.
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