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AKADEMINIAM SKAUTŲ SĄJŪDŽIUI 70 METŲ!
Fil. Jonas Damauskas
1924 m. spalio mėn. 16 d. Lietuvos
Universiteto Rektorius prof. Vine. Čepins
kis patenkino prašymą leisti organizuoti ir
veikti universitete Studentų Skautų Drau
govei, Akademinio Skautų Sąjūdžio pradi
ninkei. Prašymą leisti steigti skautišką
vienetą universitete pasirašė 16 skautų
(tokį prašymą turėjo pasirašyti ne mažiau
15 studentų), įsimatrikuliavusių tada uni
versitete, 1924 m. rudens semestrui studi
joms.
Organizacinę studentų veiklą Lietuvos
universitete tvarkė universiteto statutas.
Savo organizacijas universitetegalėjo turėti
tik universiteto studijoms įsimatrikuliavę
asmenys: studentai ir laisvieji klausytojai,
su tuo tik skirtumu, kad studentų organiza
cijoms vadovauti, jų valdybas sudaryti
galėjo tik (tikrieji) studentai, tačiau visoje
kitoje savo organizacijos veikloje dalyvauti
vienodą teisę turėjo ir studentai, ir laisvieji
klausytojai — lygiai kaip studijuoti ir egza
minus laikyti (laisvais klausytojais į univer
sitetą buvo priimami ir gimnazijos nebaigę
asmenys, kurie, išklausę kursą ir išlaikę
visus reikiamus egzaminus, universiteto
baigimo diplomui gauti turėjo pristatyti
brandos atestatą — gimnazijos baigimo
pažymėjimą).
Visas parengiamasis darbas tai S.S.
Draugovei suorganizuoti buvo atliktas tų
pat metų rugsėjo 8 vaikinų (4 iŠ Kauno, 2
iš Šiaulių ir 2 iš Panevėžio) ir 2 merginų (iŠ
Šiaulių ir Panevėžio). Likusieji atsirado
iniciatorių grupei prisegus skelbimą „stu
dentų skelbimų lentoje“, kad atsilieptų
įsimatrikuliavę kur nors skautavę asmenys.
S.S.D. kepuraitė buvo tamsiai žydros (mė
lyno aksomo) spalvos. Lankelis buvo
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aukso-žalia-aukso spalvų, tokios pat buvo
juostelės spalvos. Ženklelis: mažame,
tamsiai mėlynos spalvos, rombe aukso
spalvos lelijėlė, to ženklelio pavyzdžiu
paimant Universiteto baigimo ženklelį.
Obalsis buvo pasirinktas: „Ad Melioreml“.
S.S.D. ženklelį išlaikė Korp! Vytis, o obalsį
— visas Akademinis Skautų Sąjūdis. Tų
pat metų lapkričio 23 d., L. Kariuomenės
šventės diena buvo pirmas viešas S.S.D.
pasirodymas: su kepuraitėmis, juostelėmis
ir ženkleliu. „Arbiter elegantiarum“ (dau
gumos studentiškų organizacijų valdybų
privalomas narys) gerai pasirūpino to
pirmo S.S.D. pasirodymo, elgsenos estetiškumu. Prasidėjo bandymai Draugovės
veikloje rasti kelius, kuriais eidamas studentas-suaugęs žmogus sugebėtų savo
gyvenime vadovautis Skautybės idėja,
pirmučiausiai bandyti mokytis ir dirbti
skautiškai: kuo geriausiai, būti pavyzdžiu
jaunesniems skautams.
Esmėje tai buvo revoliucinis sumany
mas, prieš kurį pasisakė tuometinė Lietu
vos skautų vadovybė, nes S.S.D. panaudo
jant skauto vardą, nepriklausė ir negalėjo
priklausyti L.S.S. Štabui, kadangi S.S.D.
veikė Universitete, besivadovaudama Rek
toriaus patvirtintu reguliaminu, kur univer
siteto studentų organizacija negalėjo būti
pavaldi jokiai organizacijai už universiteto
ribų. Iš kitos pusės, tas naujas skautų
vienetas, apjungęs LSS vienetuose skala
vusius, niekur, viso Pasaulio skautiškoje
veikloje, neturėjo sau atatikmės, pavyzdžio,
nes iki tol skautiškoji veikla apėmė tik
mokyklinio amžiaus jaunimą. S.S.D. buvo
originalus, visai naujas bandymas įsteigti
skautišką vienetą studentų, gimnazijos
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metais išėjusių skautavimo programą, kurie
ir įsimatrikuliavę universitete studijoms,
panorėjo tęsti skautavimą, galvojant, kad
skautybės idėja yra pajėgi apjungti ir suau
gusius į vienetą, kuris dirbs skautišką dar
bą. Kaip tai turėtų atrodyti tikrovėje, nei
vienas tų šešiolikos nemokėjo sau įsivaiz
duoti, kad sudaryti kokią „revoliucinę“
draugovės darbo programą nors vieneriems
metams, ypač, kad draugovei priklausė
įvairiausių fakultetų studentai. Vienok, jau
pirmaisiais veiklos metais paaiškėjo, kad
skautiško žaidimų saviauklos tematika,
suaugusiems bandant laikytis skautiškos
ideologijos, turi įgauti visiškai naujas for
mas. S.S.D., neabejotinai ideologinė orga
nizacija, nesiorientavo jokia politine krypti
mi. Greit pradėjo ryškėti, jog tai yra.savita
silpnoji pusė, nes S.D.D. nariai galėjo
priklausyti universiteto studentų korporaci
joms, tai yra vadovautis tų korporacijų
ideologija, bet tai pradėjo skautybės ideo
logiją stumti į antrą eilę. Visa virtinė
S.S.D. narių įstojo į ateitininkų, neolituanų,
varpininkų korporacijas. O tai pamažu
pradėjo skaldomai veikti S.S.D. veiklą iš
vidaus. Pradėjo reikštis spragos.
Pradžioje buvo bandyta veikti skiltimis.
Buvo daromi skautiški užsiėmimai, studi
juojama skautybės sistema, bandyta organi
zuoti „specialybinė“ veikla, rūpinamasi
skautų vadovų parengimu. Po poros metų
pradėjo reikštis įvairių politinių grupių
bandymai S.S.D. paimti savo žinion. Buvo
bandyta tas politines įtakas išstumti, sustip
rinant skilčių veiklą, bet tai nesulaikė
kivirčų. 1928 m. studentės atsiskyrė ir įkūrė
Studenčių Skaučių Draugovę, kuri, nors ir
nepasivadino korporacija, bet jos narės
negalėjo priklausyti jokioms srovinėms
organizacijoms ar kitoms korporacijoms. Iš
Studentų Skautų Draugovės buvo dar iš
siskyrusi „Baden-Powellio Draugovė“, bet
ji labai greitai visai išįro, o likusioji S.S.D.
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„dalis“, nors tik trumpai, buvo „užmigusi“.
Pagaliau 1932.01.14 d. studentai skautai
persiorganizavo į Korp! Vytis, bet galėjo
pasilaikyti tik ženklelį ir obalsį, nes spalvas,
to „užmigimo“ metu paėmė kita studentų
korporacija. Korp! Vytis viduje liko ideolo
giškai vienalytė, remdamasi trimis esminiais
principais: religiniu, tautiniu ir visuomeni
niu. Taurios asmenybės ugdymas ir talka
skautų organizacijai buvo pirmieji užsimoji
mai; siekiant aukštojo mokslo ir tobulinant
jaunesniųjų auklėjimą, buvo tuo pačiu
siekiama kelti visos Nepriklausomos Lietu
vos dvasinį, organizacinį ir kūrybinį lygį.
Greitai pradėjo atsirasti Studentų Skautų
Draugovės, Studenčių Skaučių Draugovės
ir Korp! Vytis narių, baigusių aukštąjį
mokslą, kurie vienok, Universiteto reguliaminu, jau negalėjo priklausyti savo studen
tiškoms organizacijoms. Taip pribrendo
filisterių klausimas.
Pradiniai nesusipratimai su LSS vadyba
„ištirpo“, nes štabas greit įsitikino, jog tie
„revoliucionieriai“ rūpinasi visos LSS
veikimu, tuo labiau, kad visa virtinė S.S.D.
narių pradėjo tame Štabe dirbti. Gal tai
padėjo ateityje susiformuoti stiprioms sesių
bei brolių korporacijoms. „1918-1928 m.
Tautinė Skautų Stovykla“ leidinio paren
gėjų tarpe yra ir S.S.D. nariai. Tame leidi
nyje irgi rašoma: „Ad Meliorem... Ėjusieji
aukštuosius mokslus studentai skautai,
nepasitenkinę kitomis studentų korporaci
jomis bei draugijomis, 1924 m. įkūrė skau
tų studentų Draugovę. Jos tikslas: patiems
toliau lavintis skautystėje, dar rimčiau ir
arčiau ją pažinti ir padėti jaunesniesiems
siekti bendrų idealų. Draugovės darbą
buvo benorį kliudyti kaikurie, ne skautybės
idėjai darbuotis įstoję studentai, bet neat
siekus jiems savo tikslų ir iš Draugovės
išstojus, Draugovės darbas įėjo į normalias
vėžes. Ir vadovaujant sktn. K. Grigaičiui
trumpu laiku įsigyta graži vėliava ir 1927
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m. gegužės 15 d. iškilmingai pašventinta.
Draugovės garbės nariais išrinkti buvęs
skautų Šefas Dr. J. Alekna ir prof. kun. M.
Morkelis. Reikia pažymėti, kad Draugovė
aktyviai prisidėjo prie šių metų Didžiosios
Tautinės Skautų Stovyklos ruošimo. Dabar
tiniu laiku Draugovę sudaro 53 nariai“.
1928 m. Studentų Skautų Draugovės valdy
bą sudarė: pirmininkas — K. Grigaitis,
vicepirm. — St. Stanikūnaitė, sekretorius
— A. Gabrėnas. Tos stovyklos štabe iš
dešimties pareigūnų — penki buvo S.S.D.
nairiai, o „Mergaičių Stovyklos Štabo“
visos šešios pareigūnės buvo Studentų

Skautų Draugovės narės. S.S.D., aišku,
buvo „įpilietinta“.
Studenčių Skaučių Draugovė ir Korp!
Vytis sutartinai veikė universiteto sienose
ir gyvai reiškėsi skautiškame gyvenime.
1935 m. Pedagoginiam Institute Klaipėdoje
įsteigta Skautiškųjų studijų draugovė. 1939
m. Vilniaus universitete įsteigti SSD ir
Korp! Vytis vienetai. Visi šie vienetai
aktyviai dalyvavo skautiškame darbe, skau
tų sąjūdžio plėtime, akademiniame ir vi
suomeniniame Lietuvos gyvenime. 1924 m.
spalio 16 d. atsiradęs Lietuvos akademinis
sąjūdis dirbo visą laiką „Ad Meliorem!“.

Studentų skautų Dr-vės valdyba 1928 m. Iš deš. į kairę: psktn. A. Gabrėnas —
sekretorius, sktn. K. Grigaitis — pirmininkas, St. Stanikūnaitė — vicepirmininkas.
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SKAUTAI GROJA - PRAEIVIAI PLOJA
Danutė Brazytė - Bindokienė sa
vo reprezentacinėje knygoje "Lietu
vių papročiai ir tradicijos" rašo: "Ka
ziuko mugės plačiai rengiamos
išeivijoje. Jos dažniausiai siejamos
su skautų organizacija, kai kasmet
apie kovo 4 d. suruošia įdomią pro
gramą lietuviškai visuomenei. Mu
gės paprastai sutraukia minias lietu
vių net iš tolimiausių vietų, nes tai
gera proga susitikti seniai matytus
pažįstamus, nusipirkti gražių lietuvi
škų rankdarbių, knygų, plokštelių,
pavalgyti gerus lietuviškus pietus ir
išmėginti laimę loterijoje".
Vilniaus "Kernavės" tunto prityrę
skautai taip pat buvo sumanę kažką
panašaus: įrengti visą kompleksą su
laimės šuliniu, loterija, aukcionu,
teatru, muzikantais. Iš viso šito beli

ko tik muzikantai. Ankstų Kaziuko
mugės rytą Pilies gatvėje susirinko
skautai. Grojo birbynėmis, fleita, lū
pine armonikėle, mušė didžiulj bū
gną. Priešais save muzikantai padė
jo dryžuotą “išsižiojusi” lagaminą. Iš
pradžių centai krito nenoriai. “Skautbendas" pasidalino pusiau: du
skautai, grojantys fleita ir lūpine armcnikėle, nuėjo groti kitur. Likusi di
džioji dalis muzikantų nebesivaržė ir
pradėjo groti labai modernų džazą.
Konkurentų netrūko, bet, išgirdę to
kia muziką, praeiviai net popierinių
pinigų negailėjo. Tuo metu atsisky
rėliai grojo pusiau lietuviškas melo
dijas ir vis kaitaliojo vietas, judėdami
žemyn link Katedros Pasirodo, pelninoas muzikavimas oatvėje nuo
daug ko priklauso: šaligan/io auk

ščio, gatvės platumo, namo spal
vos, akustikos ir 11.
Išbandęs daugybę vietų, skautų
duetas turėjo pilną kepurę centų bei
litų. Šalia Katedros aikštės jie sutiko
vieną skautą vytį, kuris su malonu
mu prisijungė. Prasidėjo skambus
dainavimas. Iš besišypsančių praei
vių rankų žiro pinigų lietus.
Po pusiaudienio kiekvienas
skautas turėjo užsidirbęs pinigų stO;
vykios mokesčiui. Vienam Iš skautų
šis užsiėmimas labai patiko ir jeigu
kada nors, eidami Pilies gatve, pa
matysite nedidelį garbanotą muzi
kantą, pučiantį birbynę, pasisveikin
kite iškeldami tris pirštus...

Alkas Paltarokas

ŽIEMOS STUDIJŲc DIENOS’94
Skautiškame judėjime Palanga pradeda užimti
svarbią vietą Praėjusią vasarą vykusiTautinė stovyklą
šių metų sausio pabaigoje - ASS Žiemos studijų die
nos, o ką bekalbėti apie mažesnio masto renginius.
Akademikai nepietavo Tiškevičiaus rūmuose ir nesimėgavo sidabriniais indais, tačiau praleistas laikas ir jj
lydėję įvykiai pateisina gerą stovyklavietės vardą.
Žiemos studijų dienos - tai sausio 27-30-oji. Be
jau stovyklavusios kauniečių grupes per atidarymą
atvyko akademikai iš Klaipėdos, o vėliau - iš Vilniaus.
Nauji žmonės atnešė j bendrą katilą savo dalį, ratas
pradėjo suktis greičiau ir ilgai nelaukus įvyko pirnia
paskaita bei diskusija “ASS dabartis ir tradicijos". Ją
skaitė sesė Jolita iš Vilniaus. Buvo prisiminti pirmieji
prieškarinio sąjūdžio žingsniai paminėtos pagrindi
nės Šio judėjimo atsiradimo priežastys ir augimo
problemos. Buvo ieškota praeities ir dabarties sąsa
jų. Kaip neseniai atkurtam judėjimui svarbu perimti
tai, kas jau padaryta! Dalyvius domino pačios orga
nizacijos struktūros smulkmenos, o taip pat praeityje
ir dabartyje puoselėjamos tradicijos.
Buvo ir kitokios tematikos paskaitų - disputų.
Sesė Nomeda suorganizavo religijos valandėlę,
kurioje be religinių klausimų paminėti ir sunkiai šiai
sričiai priskirtini dalykai: savojo “aš” išsaugojimas,
apsigynimas nuo blogio, tinkamo kelio ieškojimas.
Sesė Nijolė, talkinama brolio Ginto, kalbėjo psi
chologijos tema

Ypač jdomi paskaita "Pagonybė ir valstybingu
mas”, kurią skaitė šios srities specialistas Giedrius G.
Svarbu neužmiršti savo šaknų. Praeitis paslap
tinga ir viliojanti, daug kas nežinoma, tačiau žinomi
faktai turi būti tinkamai įvertinti ir rasti savo vietą
dabartyje. Tauta be senosios kultūros ir išliekamų
tradicijų - pusę veido teturinti tauta.
Atskirose sesių ir brolių grupėse vyko pokalbiai ir
diskusijos. Daugiausia - akademinio skautų sąjūdžio
pierojimo tema Broliai nemaža dėmesio skyrė juniorų mokymo programoms bei veiklai suaktyvinti.
Be rimtesnių stovyklos veiklos dalių buvo ir
linksmesnių įvykių. Juk tam ir susirenkama, kad
būtų galima dantis parodyti... Didelėje nežinomy
bėje juniorams slinko “Išpirktas laikas”. Jie buvo
pažeidžiami kaip kątik gimę vaikai ir turėjo praeiti
sunkų išbandymų kelią tikra to žodžio prasmė.
Didelio džiaugsmo ir juoko sesėms, o galvos
mankštos broliams atnešė "Sesių vakaras”, kaž
kaip primenantis žymųjį vakarietišką žaidimą.
Žiemos studijų dalyviai nuoširdžiai dėkoja s. v.
Stepui Bladžiui ir kitiems, prisidėjusiems organi
zuojant stovyklos darbą

junj. Giedrius Židonis,
Kauno skyriaus atstovas spaudai

Iš „Skautų Aidas" Nr. 2/94, Vilnius
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IŠ MŪSŲ VEIKLOS
Jaunimo centre vyko kasmetinė Kaziu
ko mugė, rengta Čikagos ir apylinkių skau
tų. Galbūt tai jaunatviškiausias, judriausias
ir daugiausia publikos sutraukiantis lietu
viškas šurmulys, be kurio tikrai pavasaris
neprasidėtų... Žinome, kad Kaziuko mugės
rengiamos ir kituose lietuvių telkiniuose su
nemažesniu pasisekimu, todėl šios eilutės
tebūna skirtos joms visoms.
Kaziuko mugių tradicija šiapus Atlanto
pradėta, rodos, 1958 metais, taigi praėjusio
savaitgalio Čikagoje — jau 36-toji. Tačiau
ne minios žmonių ir prekystaliai, apkrauti
įvairiausiais rankdarbiais, šias muges iš
skiria iš kitų — didesnių ar mažesnių —
mūsų „kermošių“. Ypač šiuo metu, kai
esame nuolat iš visų pusių bombarduojami
paramos prašymais, ir vis labai kilniam,
geram tikslui išeivijoje ar tėvynėje, malonu

matyti ir išimčių. Lietuviai skautai, užuot
tiesę prašančią ranką į geraširdžių tautiečių
kišenę, patys stengiasi sutelkti reikiamų
lėšų, kone visus metus dirbdami rankdar
bius, planuodami žaidimus, valgyklėles,
kitas įdomybes. Publikai belieka ateiti į
mugę, stebėtis skautišku sumanumu, malo
niai praleisti laiką ir palikti skautų reika
lams vieną kitą dolerį. Negana to, jaunieji
pratinami pasitikėti savo jėgomis, užsidirb
ti, ko jiems reikia. O tai jau labai girtinas
auklėjimas.
Kaip minėta, Kaziuko mugių tradicija
jau tęsiasi dešimtmečiais, o vyresniųjų
vietas vis užima jaunesnieji vadovai. Dar
smagiau matyti, kad ir ant jaunesniųjų
vadovų kulnų jau beveik lipa net jaunesni.
Vadinasi, jaunatviška veikla dar negreit
pasibaigs.
V, DRAUGO 1994.III.8 d.

Filisteriai pasitinka svečius per Kaziuko Mugę Jaunimo Centre. Iš k.: [ils. Nijolė
Pupiene, Vilija Kerelytę Jolanda Kerelienę Svajonė Kerelytė ir Rita Likanderytė
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CHICAGOS F.S.S. VEIKLA
fit Rita Likanderytė

Kiekvieną rudenį, maždaug spalio
mėnesį, vyksta Chicagos skyriaus Akademi
nio Skautų Sąjūdžio metinė šventė. Viena
iš metinės šventės pagrindinių dalių yra
kandidatų pakėlimas į tikrąsias nares ir
senjorus, bei į filisterius. Taip pat yra
renkamos naujos valdybos. 1993 spalio 9
dieną buvo išrinkta ir nauja F.S.S. Chica
gos skyriaus valdyba. Nauja valdyba dabar
susidaro iš šių asmenų: pirm. fil. ps. dr.
Vilija Kerelytė, vicepirm. specialiems reika
lams fil. v.sl. dr. Renata Variakojytė, sekre
torė fil. ps. Rita Likanderytė, iždininke fil.
s. Jolanda Kerelienė, narės — fil. v.sl.
Rūta Končienė ir fil. s. Onutė Kotovienė.
Nauja valdyba išrinkta vienų metų kadenci
jai. Savo pirmame posėdyje, kuris įvyko dr.
Kerelytės raštinėje lapkričio 10 d. naujoji
valdyba aptarė ’94 metų veiklos planą ir
vėl bandė išspręsti nuolatinius klausimus
— kaip pritraukti naujus narius, kaip at
naujinti veiklą, kaip prilaikyti veikiančius,
kaip sugrąžinti nutolusius ir 1.1. Posėdis
buvo gyvas, nes dalyvavo įvairaus amžiaus,
įvairių minčių, įvairiais gyvenimo keliais
nuėję žmonės.
Pradedant savo kadenciją, valdyba
nutarė suruošti prisiminimo vakarą, kuris
įvyko sausio 22 d. Lietuvių Centro Bočių
Menėje Lemonte. Vakaras susidėjo iš senų
filmų, video, skaidrių, nuotraukų, dainų,
žaidimų ir prisiminimų. Laužo pobūdžio
vakaronę paįvairino fil. Vladas Žukauskas.
Sienas puošė įvairios fil. Tamulaičio ir fil.
Peniko nuotraukos, ant stalų buvo išdėtos
stovyklinės nuotraukos, svečiai su prisimini
mais ir šypsenomis prisiminė tas senas
geras dienas. Daug kas atpažino save, kiti
atpažino savo tėvus, senelius ar seniai
6

nematytus draugus. Ekrane matėsi 1968
metų tautinė stovykla, bei 1974 m. A.S.S.
jubiliejinė stovykla Dainavos stovyklavietė
je. Keitėsi mados, šukuosenos ir uniformų
ilgis, bet atpažinti buvo galima visus. Pas
kutinis šio vakaro filmas buvo 1980 m.
Chicagos ASD ir Korp! Vyties narių susuk
tas filmas „degtukas padarytas danguje“.
Čia daugiausiai darbo įdėjo fil. Vytenis
Rasutis ir fil. Algis Korzonas, nors visiems
nariams teko vaidinti ir filme dalyvauti. Tai
jaunimo gyvenimo įvykių ir meilės absurdo
filmas. Seniai padarytas begarsinis filmas
(dar reikėjo ieškoti super 8 projektorių,
kad būtų galima jį rodyti) daugeliui buvo
nesuprantamas, bet tie kurie dalyvavo tame
filme, smagiai prisiminė tuos visus nuoty
kius. Tą vakarą taip pat pasveikinome fil.
Joną Dainauską, atšventusį savo gimtadie
nį. Prelegentą visi sveikino ir jam buvo
sugiedota ilgiausių metų. Atrodo, kad
pirmas šios valdybos bandymas praėjo labai
gerai. Atsimeni, kaip mes linksmai stovyklavom, atsimeni, kaip mes prie laužo dai
navom, atsimeni, kaip mes per naktį budė
jom ir kalbėjom...
Sekantis didelis renginys buvo Kaziuko
Mugė ir jos ruošos darbai. Chicagoje tradi
cinė skautų Kaziuko Mugė įvyko kovo 6 d.
Jaunimo Centro patalpose. Kiekvienais
metais Chicagos filisteriai turi savo kam
pelį, pasistato namelį (geriau sakant savo
„būdelę“), suvarsto šimtą riestainių, parda
vinėja lietuviškas knygas, plokšteles, kase
tes, žemėlapius, stovyklinius marškinėlius,
lipinukus, ir kitas lietuviškas prekes. Jau
nuo sausio mėnesio, FSS valdybos narės
kalbėjosi su įvairiais prekybininkais dėl
knygų, plokštelių, kasečių, baronkų, marš-
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1994 m. Kaziuko mugė Čikagoje.

Sukaktuvininką fil. Joną Dainauską gimta
dienio proga sveikina A.S.S. Chicagos Sky
riaus pirmininkas fil. Vytenis Kirvelaitis. Foto J. Tamulaičio.

7

10

IŠRINKTA NAUJA F.S.S. VALDYBA

F.S.S. Chicagos Skyriaus valdyba 1993-1994 m. iš k Rita Likanderyte, Rūta
Končienė, Renata Variakojytė, Vilija Kerelytė, Jolanda Kerelienė, Onutė Kotovienė.
Foto J. Tamulaičio.

kinelių, kuriuos mes galėtumėm už sutartą
nuošimtį pardavinėti per Kaziuko Mugę.
Fil. Onutė Kotovienė „iškepė“ baronkas —
šiais metais baronkų buvo net 150 tuzinų,
kurias suvarstė „nuolatinė riestainių varsty
mo skiltis“ su skiltininkėmis fil. Kotoviene
ir fil. Nijole Pupiene priešakyje. Fil. Sofija
Statkienė iškepė širdutes, kuriomis mes,
kaip jau tapusi tradicija, apdovanojame
Kaziuko Mugės garbės svečius per patį
atidarymą. Šeštadienį rytą rinkosi visi mūsų
darbininkai — fil. Vilija tempė dėžes pilnas
knygų iš JAV LB Švietimo Tarybos (po
nios Kučienės dėka). Rita atvežė dėžes su
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Draugo knygom
daug dėžių su Gifts
International (ponų Vaznelių dėka) įvai
riausiomis prekėmis. Fil. Jonas Damauskas
iš savo bibliotekos atnešė 6 maišus knygų
ir taip pat dail. Čiurlionio paveikslų albu
mus, kuriuos galima pirkti arba atskirai
arba pavieniui. Fil. Vytautas Mikūnas,
Vydūno Fondo pirmininkas, atnešė kelias
dėžes naujausių Vydūno išleistų knygų bei
velykinių atvirukų ir Mūsų Vyties nume
rius. Šiais metais, be visų įprastų prekių,
turėjome taip pat ir gintarinių auskarų bei
apyrankių (p. Leono Narbučio dėka) ir
gražių šilkinių juostų, juostelių ir takelių
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fil. Liubinskų dėka (pasirodo, kad jie išpir
ko Juostos audyklos juostas, kai ši Chicagos audykla užsidarė dėl savininko mirties).
Kiti prekybininkai prisistato vėliau ir prašo,
ar mes negalėtumėm ir jų knygas padėti
ant stalo platinimui (už sutartą nuošimtį).
Priimame kiek galime, kad tik užtektų
vietos ant stalo (o jis labai greitai pildosi,
nes naujai padaryta, lengvesnio tipo, dides
nė mūsų būdelė užima labai daug vietos).
Salėje jau sukinėjosi ASS Chicagos sky
riaus pirmininkas fil. Vytenis Kirvelaitis su
savo talkininkais — jam buvo pavesta
sustatyti mūsų lentynas, būdeles ir prijungti
šviesas. Kol sienos nestovėjo, nebuvo gali
ma prekes išdėlioti ant stalų. Jau po tiek
metų turėtumėm žinoti kas geriau ar pras
čiau parsiduoda, bet, kaip ir anksčiau,
visiems neįtiksime — vis tai ar vienos
knygos ar plokštelės neturime. Atrodo,
geriausia praeina vaikiškos knygos, (nes
visi buvę veiklūs skautai ir vadovai, dabar

sukūrę savo šeimas, ieško savo vaikams tas
pačias knygas kurias jiems skaitė jų tėvai
— labai didelis pageidavimas Meškiukui
Rudnosiukui ir plokštelei Žirginėliams —
ar nebūtų galima kaip nors šią knygutę ir
plokštelę vėl išleisti?), virimo knygos (lietu
vių ar anglų kalbomis), žodynai ir knygos
anglų kalba apie Lietuvą, nes deja, atsiran
da vis daugiau ir daugiau lietuvių, kurie
lietuviškai nemoka, bet dar domisi lietuvy
be ir nori daugiau sužinoti apie senelių
kraštą ir istoriją.
Sekmadienį rytą jau viskas sustatyta —
liko tik baigti taisytis ir laukti ne tik svečių,
bet ir pirkėjų. Nors žmonių skaičius buvo
žymiai mažesnis negu pernai, bet sekėsi
neblogai. Knygų ir plokštelių ieško ir jauni
ir seni, o fil. Pupienė visiems siūlė Kaziuko
Mugės baronkas. Šiais metais tuos riestai
nius išpardavėm nepaprastai greitai, rodos
iki 12:00 vai. p.p. jau visi riestainiai buvo
išparduoti. Darbininkų ir talkos buvo daug,

Fils. Gina Mačiulienę Renata Vari akoyyte ir pirm. Vilija Kerelyte prie foto parodėlės
per prisiminimų vakarą sausio 22 d. Pasaulio Lietuvių Centro Bočių menėje.
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„Riestainių varstymo skiltis“ ruošiasi pardavinėti Kaziuko Mūgės baronkas per
Chicagos Kaziuko Mugę kovo 6 d. Iš k.: fils. Danutė Eidukienė, Nijolė Pupienė ir
Aleksandra Likanderienė
tai buvo šiek tiek laiko apžiūrėti kitų tuntų
rankdarbius ir medžio darbus (ir žinoma,
išleisti nemažai pinigų). Didelis ačiū vi
siems, kurie bet kuriuo būdu prisidėjo prie
Kaziuko Mugės ruošos ir darbų, tuo būdu
palengvindami valdybos darbą ir prisidė
dami prie mugės pasisekimo. Ypač tariame
didelį skautišką ačiū dr. Viktorui Stonkui
iš Clevelando, kuris ne tik šį savaitgalį su
mumis dirbo ir plušo, bet taip pat labai
padėjo per prisiminimų vakarą, sustatydamas ekraną ir senovišką projektorių. Ačiū
Viktorai! Diena per greit prabėgo ir atėjo
laikas viską suskaičiuoti, nuiminėti, sudėti
atgal į dėžes, nugriauti knygų būdelę iki
kitų metų, sulankstyti staltieses, atsiskai
čiuoti su prekybininkais, išjungti šviesas,
iššluoti grindis, sunešti dėžes į mašinas ir
palengva skirstytis. Valdyba, nors išvargusi,
liko patenkinta, kad ši Kaziuko Mugė vis
dėlto mums buvo sėkminga ir pelninga.
Rodos, kad negavom laiko atsikvėpti ir
pailsėti po Kaziuko Mugės, o štai jau ir
10

Velykos prieš akis. Velykinės filisterių
rekolekcijos — tai jau irgi seniai tapusi
F.S.S. Chicagos skyriaus tradicija. Rekolek
cijos ruošiamos tris dienas — Didįjį Ketvir
tadienį, Didįjį Penktadienį ir Didįjį Šešta
dienį, o po šeštadienio vakaro konferenci
jos ir liturginių apeigų, būna Šventos Prisi
kėlimo Mišios, po mišių Velykinis sunešti
nis stalas, ilgus metus šias rekolekcijas
pravesdavo ASD garbės narys, a.a. tėvas
Jonas Kubilius, toliau savo mintimis pasi
dalino fil. tėvas Antanas Saulaitis, paskuti
niaisiais metais rekolekcijas pravesdavo fil.
tėvas Juozas Vaišnys, buvęs F.S.S. Chica
gos skyriaus valdybos pirmininkas. Kviesda
vom ir svečius prelegentus iš kitur. Šiais
metais rekolekcijos vyko ketvirtadienį,
kovo 31 d., penktadienį, balandžio 1 d. ir
šeštadienį balandžio 2 d. Pasaulio Lietuvių
Centro koplyčioje ir jas pravedė tėv. Vaiš
nys, o jam talkino tėv. Algimantas Palio
kas, palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos
kapelionas. Didysis Ketvirtadienis — tai
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FU. tėv. Juozas Vaišnys praveda Velykines rekolekcijas Pasaulio Lietuvių Centro
koplyčioje.

Dalis F.S.S. dalyvių per Velykines rekolekcijas Pasaulio Lietuvių Centro pal. Jurgio
Matulaičio Misijoj. Rekolekcijos įvyko kovo 31 d., bal. 1 ir 2 d.
11
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paskutinioji Kristaus vakarienė ir pirmas
rekolekcijų vakaras pradėtas šv. Mišiomis.
Po mišių, pirmosios konferencijospagrindinės mintys ir buvo apie išpažintį, apie šv.
Mišių steigimą ir apie kunigų steigimą.
Didysis Penktadienis — Kristus prikaltas
prie kryžiaus, tai tą vakarą tėv. Vaišnys
kalbėjo apie kančią ir kančios prasmę.
Didįjį Šeštadienį konferencijos mintys buvo
apie džiaugsmą ir prisikėlimą. Po mūsų
pašnekesio, visi rinkosi koplyčios prieangy
je, kur buvo liturginės apeigos — vandens
ir ugnies šventinimas. Į tamsią koplyčią visi
įėjo su degančiom žvakutėm, jau pašven
tinta ugnis, susikaupę ir rimti. Kunigai
sugiedoję „Linksma Diena“, pradėjo šven
tas Mišias. Mišias koncelebravo tėv. Vaiš
nys, tėv. Paliokas ir prelatas Juozas Prunskis. Didžiojo Šeštadienio apeigų dalis yra ir
krikšto pažadų atnaujinimas, ir pats krikš
tas, jeigu yra krikštinamųjų kūdikių ar
suaugusių. Šį kartą pasitaikė, kad du jau
nuoliai buvo pakrikštyti, tai jie patys už
save atsakinėjo, o mes visi kartu pakartojo
me krikšto pažadus. Po mišių Bočių Me
nėje buvo suneštinis Velykų stalas, kuriame
dalyvavo visi filisteriai, ASD tikrosios
narės, Korp! Vyties korporantai ir jų šei
mos. Tradicinį Velykų kumpį (jau iškeptą
ir supjaustytą) padovanojo Korp! Vytis, o
stalų papuošimai — pavasario žiedai — tai
Chicagos ASD nuopelnas. Filisterių pirmi
ninkė pasveikino visus susirinkusius, pa
sveikino šv. Velykomis ir paprašė tėv.
Vaišnį palaiminti stalą. Stalas mirgėti
mirgėjo suneštais patiekalais — ir margu
čiai, ir kumpiai, vinigretai, žuvis pomidorų
padaže, įvairios mišrainės, viščiuko kulšytės, rūkytos dešros, grybai, rūkytas kalaku
tas, duona, bulka, sviestas ir stiprūs lietu
viški krienai! Ant kito stalo buvo sudėti
pyragai, pyragaičiai ir saldžios duonos bei
visi minkšti gėrimai. Atrodo, maisto užteko
visiems. Dar ilgai žmonės šnekučiavosi ir
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bendravo. Viskas, rodos, praėjo gan gerai,
nors vieniems nepatiko, kad čia buvo
uždaros F.S.S. rekolekcijos, kiti pasiilgo
jaukesnių patalpų. Valdyba stengiasi, kad
viskas būtų gerai, bet visiems įtikti yra
neįmanoma.
Šių metų veikla dar nesibaigė. Valdyba
nutarė suruošti vakarienę ir pasikviesti
prelegentą su paskaita. Po ilgų kalbų,
atidžiai peržiūrėjus „Draugo“ renginių
kalendorių (kad mūsų veikla nesusikry
žiuotų su kitais renginiais) ir susitarus su
Mabenkos restoranu, buvo nutarta balan
džio 29 d., penktadienį, suruošti tame
restorane vakarienę ir pasikviesti dr. Liną
Sidrį paskaitai apie Lietuvos mediciną ir
kitas Lietuvą liečiančias temas ir mintis.
Dr. Linas Sidrys nesvetimas lietuvių visuo
menei — be savo pilno darbo, kaip akių
gydytojas ir chirurgas, dr. Sidrys yra pasku
tiniuoju laiku išgarsėjęs kaip žurnalistas. Jo
straipsniai dažnai išspausdinti „Draugo“
puslapiuose ir jis rašo tiesiai, šviesiai,
dažnai pakritikuodamas dabartines Lietu
vos medicinos problemas. Daugumas žmo
nių su jo galvojimu sutinka, kiti jį labai
kritikuoja, kad per griežtai jis rašo, bet visi
skaito jo parašytus žodžius. Gerai, kad dr.
Sidrys sutiko — labai greitai susidarė
sąrašas norinčių dalyvauti ir išgirsti ką jis
turi pasakyti. Penktadienį vakare rinkosi
mūsų nariai į Mabenkos restoraną (deja,
dalyvauja vis tie patys žmonės — naujų ar
nutolusių nelabai pritrauksi!) vakarienei ir
paskaitai. Po gardžios vakarienės buvo dr.
Lino Sidrio paskaita. Dr. Sidrys kalbėjo ne
ilgai, bet įdomiai pristatė kai kurias savo
mintis. (Buvo tik labai gaila, kad restorano
savininkai su mumis visiškai nesiskaitė ir už
užuolaidos susodino vestuvinį pulką, kuris
kaip tik tuo metu pradėjo garsiau kalbėti ir
daužyti į stiklus. Buvo sunku ir dr. Sidriui
ir visiems klausytojams). Štai kelios dr.
Sidrio mintys apie dabartinę Lietuvos
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Dr. Linas Sidrys skaito paskaitą F.S.S.
nariams suruoštoje vakarienėje Mabenkos
restorane bal. 29 d..

padėtį — Lietuva dabar yra laisva, tai kam
mes vargstam perduoti tą ką mes išlaikėm
Lietuvai? Mums reikia eiti tik kur mes
esame pakviesti ir tik kur Lietuva prašo
mūsų pagalbos. Atrodo, kad mes (išeivijos
lietuviai) esame nereikalingi, reikalingi tik
mūsų doleriukai. Lietuva yra demokratiška
tik iš viršaus, tik iš formos — kultūriškai
rytai laimėjo (vistiek visur Lietuvoje vado
vauja buvę komunistai, tik dabar pasidarę
sąjūdininkai ir aštrūs lietuvybės ginėjai).
Lietuva negalvoja vakarietiškai, nes vaka
rietiškas galvojimas yra padėti kitiems, už
save bėdnesniems, o Lietuvos požiūris į
gyvenimą — niekas man nepadeda, tai aš
niekam kitam nepadėsiu, o darysiu viską,
kad tik man būtų geriau. Medicinos sritis
(ir beveik visos įvairios sritys) Lietuvoj yra
labai sulaikomos. Viešpatauja nešvara ir
betvarkė. Trūksta aparatūros, instrumentų

ir pasišventusių daktarų (kuriems daugiau
rūpėtų visų lietuvių gerbūvis, o ne tik savo
šeimos ir draugų). Šias mintis apie Lietu
vos mediciną aš esu girdėjusi iš kito ameri
kono daktaro, kuris buvo nuvažiavęs į
Lietuvą operuoti sergančius vaikus. Dr.
Sidrys tokiom mintim baigė savo trumpą
žodį, o toliau davė progos klausymams ir
pasisakymams. Daugelis su juo sutiko, bet
viena filisterė pasakė, kad Lietuvoj nėra
taip blogai, kaip jis čia visiems nupaišė.
Prie visų stalų toliau buvo diskutuojamos
neseniai išreikštos mintys ir, gal ne visi
sutiko su dr. Sidrio žodžiais, bet visi galėjo
vienaip ar kitaip pasisakyti. Visi dalyviai,
atrodo, vakariene liko patenkinti.
Valdyba jau pradėjo ruoštis dėl atei
nančios metinės šventės, kuri įvyks rugsėjo
30 d. (penkt.), spalio 1 d. (šešt.) ir spalio 2
d. (sekm.). Ši šventė bus svarbi tuo, kad
švęsime A.S.S. 70 metų jubiliejų — tai yra
70 metų nuo A.S.S. įsikūrimo. Bus pakėli
mai, akademija, balius su programa, šv.
Mišios už mirusius A.S.S. narius ir kapų
lankymas. Taip pat yra numatyta suruošti
FSS sueigą Jaunimo Centro kavinėje sek
madienio popietę su kitu paskaitininku.
Dar kol kas ne viskas sutarta, bet apie
sueigą pranešime vėliau. Tai būsime per
trumpą laiką suruošusios vakaronę, vaka
rienę ir sueigą, ar tai penktadienį ar šešta
dienį vakare ar sekmadienį po pietų. Nori
me pažiūrėti kas visiems daugiausia patin
ka, kur patogiausia, bet dalyvauja vis tie
patys žmonės ir jie, atrodo, šventai daly
vaus bet kur ir ką darytumėm. Laukiame
pamatyti ir kitus filisterius — juk mūsų
sąrašuose yra virš 300 akademikų, filisterių.
Kur Jūs dingote? Kviečiame gerokai iš
anksto dalyvauti ir metinėje šventėje ir
sueigoje. Pranešimai apie sueigą bus išsiun
tinėjami vėliau, sekite spaudą apie metinės
šventės programą. Laukiame visų.
Ad Meliorem!
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APIE MUS
Balandžio 17, 1994, Tautiniuose Na
muose Los Angeles ASS Skyrius suruošė
akademinę popietę, kurioje dr. Audra
Deveikytė davė paskaitą apie „AIDS“.
Kalbėtoją pristatė FSS Skyriaus pirminin
kas fil. dr. Leopoldas Trečiokas, paminėda
mas, kad dr. Audra Deveikytė, baigusi
studijas su medicinos daktarės laipsniu
Buenos Aires Argentinoje, jau ilgus metus
gyvena Los Angeles apylinkėje ir yra vaikų
gydytoja, užkrečiamų ligų specialistė Long
Beach Vaikų Ligoninėje. Ji dirba su
„AIDS“ sergančiais vaikais ir yra daug
atsiekusi savo srityje. Paskaita sukėlė daug
susidomėjimo.
Fil. ALGIS ŠIMKUS dalyvavo komp.
Vlado Jakubėno minėjime Chicagoje ir
skaitė paskaitą apie kompozitorių (19041976). Paskaita atspausdinta Draugo kultū
riniame priede.

Prof. STEPONO
KOLUPAILOS,
Korp! VYTIS garbės nario, šeimos pas
tangomis Įkurtas studentų šalpos fondas su
$3,100 įnašu Lietuvių Fonde. Profesorius
buvo Vydūno Fondo valdybos pirmasis
pirmininkas nuo 1953 metų.
Fil. ALGIRDAS ir fil. RAMUNĖ
RIMAI, JAV diplomatai, užbaigė pareigas
Vilniuje ir grįžta atgal į JAV. Rimas ėjo
atsakingas ambasados pirmojo sekretoriaus
ir ekonomikos skyriaus viršininko pareigas.
Ramunė yra gydytoja, komunikavimo
sutrikimų gydymo specialistė ir dirbo Lie
tuvoje savo specialybėje, dėstė Vilniaus
universitete, mokytojų kvalifikacijos kė
limo institute, konsultavo sergančius vai
kus.
Su paskaitomis išvažinėjo visą Lietuvą.
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Jų abiejų įnašas į Lietuvos gyvenimą paliko
stambius įnašus.
Sveikinam fil. MANVYDĄ ŠEPETĮ.
Šį mėnesį, fil. Manvydas Šepetys sėkmingai
bakalauro laipsniu baigė Wayne State uni
versiteto Mechanikos inžinerijos fakultetą.
Manvydas Šepetys yra „Amerikos balso“
radijo klubo valandėlės pranešėjas, aktyvus
skautas ir tautinių šokių šokėjas.

•

V.S. FIL. IZIDORIUS JONAITIS
Brolis Izidorius gimęs 1903.III.5, Pa
ežerių km., Šeduvos vis. Mokėsi Šiaulių
gimnazijoje, o ją baigęs — 1928-35 —
Vytauto Didžiojo universiteto technikos
fakultete, Kaune, kurį baigė statybos inži
nierium. Po to atliko karinę prievolę Karo
Mokykloje. Vėliau 2!6 metų tarnavo karo
aviacijoje lakūnu-leitenantu. Išėjęs į privatų
gyvenimą vertėsi statybos parangomis ir
dirbo statybos firmose.
1944 m. pasitraukė iš Lietuvos į Aust
riją, o po karo persikėlė į Vokietiją, kur
mokytojavo Ravensburg’o lietuvių gimnazi
joje ir dėstė UNRRA’s statybininkų kur
suose.
1949 m. atvyko į Australiją. Čia —
baigęs dvimetę darbo sutartį — ir išlaikęs
atitinkamus egzaminus, dirbo NSW valsti
jos architekto įstaigoje, prie viešųjų pasta
tų, daugiausiai mokyklų bei ligoninių staty
bų planavimo.
Sukaktuvininkas yra labai daug nusi
pelnęs Lietuvių bendruomenei, ilgą laiką
dirbdamas kaip vienas jos vadovų, dažnai
užimdamas pačias aukščiausias pareigas —
1959-60 ir 1963-64 m. buvo ALB Krašto
Valdybos pirmininkas, ilgametis ALB ir
Pasaulio liet, bendruomenių tarybų narys,
organizavo pirmąsias Australijos lietuvių

17

dienas, kurios tapo tradicija ir ruošiamos
kas dveji metai. 1971-72 ir 1976 metais
buvo „Mūsų Pastogės“ redakcinio kolekty
vo nariu, lietuvių spaudos bendradarbis.
Priklauso Pasaulio liet, inžinierių-architektų S-gos Sydnejaus skyriui.
Į skautus įstojo 1926 m. gimnazijoje ir
jiems pašventė visą savo gyvenimą. Vienas
pirmųjų Vytauto Didžiojo univ. skautų
akademikų organizatorių (1928-32), 197681 m. buvo ASS įgaliotiniu Australijoje,
1962-63 — Sydnejaus Skautų Židinio
tėvūnu, 1976-81 — LSS Australijos rajono
vadijos nariu, 1978 m. įsteigė ASS Sydne
jaus skyrių ir jam iki 1984 m. vadovavo.
Vyr. skautininko laipsnis jam suteiktas
1981 m., apdovanotas LSS Lelijos ordinu.
Vakaro metu Sukaktuvininką dalyvių
vardu sveikino s.fil. Vytautas Bukevičius,
kviesdamas visus pakelti šampano taures ir
sugiedoti „ilgiausių metų!..“ ASS Vadijos
pirmininko, s.fil. Gedimino Leškio atsiųstą
sveikinimą iš Los Angeles perskaitė v.s. fil.
Balys Barkus.

V.S. FIL. ALEKSANDRAS JAKŠTAS,
tretysis iš Sydnejaus skautininkų — jubi
liatų plejados... Jam 80!
Gimęs 1914.11.26, Tauragėje. 1942 m.
baigė Vytauto Didžiojo universitetą diplo
muotu inžinierium — geodezininku.
Į Australiją atvyko 1949. Iš pradžių
gyveno Sydnejuje, vėliau persikėlė į Forres
ter’s Beach, NWS, netoli Gosfordo.
Į skautus įstojo 1928 m. Aktyviai reiš
kėsi įvairiuose skautų vienetuose. Lietuvoje
pradėjęs vadovo darbą draugovėje, 1946-49
buvo Atskirojo sk. vyčių Eimučio būrelio
steigėjas — vadas, 1947 — LSB vadijos
narys, sk. vyčių skyriaus vedėjas. Australi
joje — 1949-50 buvo NSW-Qld. tunto
tuntininkas, 1969-70 ir 1976-78 — Sydne
jaus skautų Židinio tėvūnas, 1970-75 —
LSS Australijos rajono vadas. Vyr. skauti
ninkas, apdovanotas LSS Lelijos ir Padė
kos ordinais. Skautiškos spaudos bendra
darbis — iliustratorius.
Mielam broliui Aleksandrui, sukakties
proga — viso geriausio!

GARBĖS DAKTARATAS ROMUALDUI VISKANTAI
Šio birželio 22 d. Miuncheno Techno
logijos universiteto Mechaninės inžinerijos
fakultetas garbės daktarato laipsnį suteiks
(suteikė?) savo profesinėje srityje daug
nusipelniusiam lietuviui, Purdue universi
teto profesoriui Romualdui Viskantai. Tai
džiugi žinia ir daug pasakantis laimėjimas
Viskantų šeimai, R. Viskantos draugams
bei pažįstamiems, visai lietuvių visuomenei.
Garbės daktaratai bendrai, o dar svetimose
valstybėse veikiančių universitetų teikiami,
yra neeilinės išimtys.
R. Viskantos sritis yra šilumos mainai
ir termodinamika,ypač radiacijos reiškiniai
dujose, šilumos mainai degimo sistemose,
saulės energijos

Dr. Romualdas Viskanta
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Prof. Viskanta Purdue universitete turi
Gross vado pasižymėjusio profesoriaus
vietą. Tokios akademinės katedros užėmi
mas yra taip pat didelis, darbais užsitar
nautas atsiekimas. Kito lietuvio, turinčio
vardinę profesūrą nežinau. Savo profesinės
darbuotės beveik 40 metų bėgyje, R. Vis
kanta yra laimėjęs daug atžymėjimų bei
premijų, paskelbęs apie 200 mokslinių
straipsnių, suredagavęs dvi knygas ir kon
sultavęs eilei privačių bei valdžios įmonių.
Yra išrinktas į Amerikos Inžinierių akade
miją (National Academy of Engineering),
ko niekas kitas iš lietuvių taip pat nėra
pasiekęs. Su paskaitomis yra lankęsis Lie

tuvoje, Japonijoje, Vokietijoje ir kitose
valstybėse.
R. Viskanta gimė 1931 stambaus Su
valkijos ūkininko šeimoje, po karo gyveno
britų zonoje. 1947 su lietuvių skautų repre
zentacine grupe dalyvavo Jamboree de la
Paix Prancūzijoje. Atvykus į Ameriką, 1955
labai gerai baigė Illinois universitetą, po to
Purdue universitete įsigijo magistro ir
inžinerijos daktaro laipsnius. Studentauda
mas buvo skautų Korp! VYTIS pirmininku,
vėliau dalyvavo filisterių skautų veikloje,
dažnai skaitė paskaitas Mokslo ir kūrybos
simpozijumuose.

PAGERBĖ FIL. DR. N. JUŠKĖNIENĘ
Balandžio 4 d. Landerhaven svetainėje,
Mayfield Heights, Ohio buvo metinis Marymount ligoninės gydytojų susirinkimas,

vieno iš Marymount steigėjų a.a. Dr. C.
Jablonskio prisiminimui skirta paskaita ir
gydytojų pagerbimas. Paskaitą tema —

Gydytojų štabo pirmininkas dr. W. Khaury, dr. N. Juškėniene, kuriai Mary
mount ligonines administratorius Thomas Trudell įteikia 50-ties metų tarnybos
dovaną. G. Juškėno nuolr.
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„90-jų metų medicinos praktika“ skaitė Dr.
Bemadine Healy, buv. Tautinio Sveikatos
Instituto direktorė. Šiemet ji yra Ohio
valstijos kandidatė į JAV Senatą.
Po vakarienės buvo metų ketvirčio pra
nešimai ir gydytojų atžymėjimai. Keturių
pirmųjų gydytojų tarpe 50-ties metų tarny

bos medicinos srityje atžymėjimas —
dovana buvo įteikta Dr. Nelei K. Juškėnienei. Ji nuo 1952 m. praktikavo Marymount
ligoninėje (Garfield Heights, Ohio) kaip
anesteziologe. Išėjusi pensijon dar vis
palaiko ryšius su savo kolegomis ir ligo
nine.
Ger. J.

NAUJA FARMACIJOS DAKTARĖ

Farmacijos daktarė
Danutė Penčylaile
Danutė Penčylaitė, Rimanto ir Ritos

Penčylų duktė, š.m. gegužės mėnesį baigė
University of Illinois College of Pharmacy,
kur jai buvo suteiktas Doctor of Pharmacy
laipsnis. Danutė savo mokslus pradėjo
lankydama Kriaučeliūnų Vardo Montessory namelius, baigė St. Alexander pra
džios mokyklą ir Mother McAuley Liberal
Arts gimnaziją. Abi mokyklas baigė pir
maujančių mokinių tarpe, buvo Deans List
sąrašuose bei išrinkta į National Honors
Society. Įstojus į University of Illinois at
Chicago, pradėjo studijuoti pre-pharmacy
programą ir po dviejų metų buvo priimta

į University of Illinois College of Pharma
cy. Ten priklausė Rho Pi Phi Pharmaceuti
cal Fraternity, IPHA, ASP, ASHP bei
kitoms profesinėms organizacijoms. Daly
vavo American Society of Hospital Phar
macists Midyear Clinical suvažiavime,
Atlantoje 1993 metų pabaigoje. Taip pat
priklauso LAPAS (Lithuanian-American
Pharmacists Association) ir žada susitikti
su keliais Lietuvos farmacistais šią vasarą
Lietuvoje.
Danutė lygiagrečiai lankė ir lituanisti
nes mokyklas. Baigusi Donelaičio pradinę
ir aukštesniąją mokyklą, įstojo į Pedagoginį
lituanistikos institutą ir, įsigijusi trejų metų
diplomą, sugrįžo į Donelaičio lituanistinę
mokyklą kaip mokytoja. Joje dirbo kelis
metus, mokydama vaikų darželį bei lietu
viškai besimokančių klases.
Sekdama abiejų tėvelių ir brolio Romo
pavyzdžiu, Danutė įsijungė į Lietuvių
skautų sąjungą ir įstojo į Čikagos Kernavės
tuntą, būdama vos penkerių metų amžiaus.
Skautaudama ir stovyklaudama Rakė,
Danutė pasiekė vyr. skautės laipsnį ir,
baigus Gintaro vadovių mokyklą, Kernavės
tunte ėjo įvairias vadovės pareigas. Pradė
jus studijuoti, įstojo į Akademikų skautų
sąjungą ir tapus Akademikių skaučių drau
govės tikrąja nare, buvo išrinkta į jos val
dybą įvairioms pareigoms.
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MOKSLAS IR PINIGAS
Tadas Misiūnas
Kodėl mes mokame už aukštąjį išsilavini
mą? Argi žinią lygį galima įvertinti pinigą
kiekiu? JAV, kaip ir daugumoje pasaulio šalią,
žmonės, kurie trokšta atsiekti daugiau visuo
menėje, turi įgyti aukštąjį išsilavinimą. Žmonią
išsilavinimas visuomenėje nusprendžia tos
visuomenės gyvenimo lygį. Didesnis kiekis
gerai išsimokslinusią inžinierių, teisininką,
verslininką paspartins visuomenės vystymąsi.
Šiuo metu Lietuvoje aukštąją mokyklą sistema

yra keičiama. Neužilgo kiekvienas studentas
turės apsimokėti už mokslą pats. Yra aišku, kad
valstybė negali išlaikyti universitetą ir aukštąją
mokyklą iš savo biudžeto. Kodėl studentai turi
patys mokėti už mokslą? Argi tai vienintelis
būdas išlaikyti universitetus ir aukštąsias mo
kyklas?
Kas svarbiau, žinios ar pinigai? Be abejo
mūsą visuomenėje pinigai yra svarbesni. Mate
rializmas turi poveikį visose mūsą gyvenimo
srityse. Ir aukštasis mokslas nėra išimtis. Dau
gelis mūsą galvoja taip: baigsiu universitetą,
susirasiu gerą darbą ir man bus gerai. O jeigu
pasiseks — tai bus geriau negu visiems ki
tiems. Visgi aš nemanau, kad studentai turi
patys už mokslą mokėti. Mokslo išlaidas turėtą
apmokėti tos organizacijos ir įstaigos, kurios
suinteresuotos įgyti naują specialistą. Universi
tetai turėtą išvystyti programą, kuri padėtą
studentams, apsisprendusiems ką studijuoti
susirasti organizacijas, kurios paremtąją moks
lo išlaidas su sąlyga, kad jauni specialistai
atidirbs skolą per atitinkamą metą skaičią.
Tokiu būdu mūsą visuomenėje būtą ne tik
varžomasi dėl geriau apmokamos specialybės,
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bet atsirastą kova dėl naują žinią ir įgūdžią
įgyjimo tarp universitetuose besimokančią
studentą. Verslo įmonės ir inžinerinės įstaigos,
taip pat teisinės organizacijos ragintą studentus
įgyti daugiau žinią. Tokiu būdu aukštojo moks
lo lygis mūsą visuomenėje vystytąsi daug
sparčiau. Studentai konkuruotą įgyti daugiau
žinią ir įgūdžią, kad galėtą išvystyti savo
profesionalumą
Daugelis aukštąją mokyklą įvairiose pa
saulio šalyse yra valstybės išlaikomos. Bet
kodėl valstybinės mokyklos dažniausia atsilieka
mokslo dėstymo lygiu nuo privačią universitetą
ir aukštąją mokyklą? Atsakymas į šį klausimą
yra labai paprastas — valstybiniai universitetai
nėra užtenkamai finansiškai remiami. Ši proble

ma egzistuoja visose pasaulio šalyse, ypatingai
besivystančiose šalyse. Finansiniai trūkumai
nulemia ne tik žemesnį mokymo programą lygį
valstybiniuose universitetuose, bet ir mokytoją,
bei profesorią profesionalumas dažnai nėra
tokio lygio kaip privačiuose universitetuose.
Dėl šią priežasčią, aš nemanau kad aukštąją
mokyklą finansavimas iš valstybės biudžeto
padės mūsą visuomenės išsimokslinimui.
Mūsą aukštosiose mokyklose nėra pakan
kamai konkurencijos mokslo srityje tarp stu
dentą. Dėl šios priežasties kenčia ne tik studen
tai, bet ir mokyklos. Todėl, mano nuomone,
jeigu kada nors aukštosios mokyklos mūsą
visuomenėje būtą remiamos ne iš valstybės
biudžeto ar pačią studentą, o būtą išlaikomos
organizaciją, kurios suinteresuotos įgyti tikrai
kvalifikuotus specialistus, mokslas vystytąsi
daug sparčiau.
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TELEVIZIJOS ŽIAURUMAS PAKENKIA
MŪSŲ VAIKAMS
•

|

Jūratė Jankauskaitė

Nei viena tema nepaliečia nervo Ame
rikos namuose, kaip žiaurumas televizijos
programose ir kaip tas visas pakenkia vai
kams.
Šių dienų vaikai skiriasi nuo tų kurie

buvo prieš 20 arba net ir prieš 10 metų.
Nusikaltimų skaičius labai pakilo. Vaikai
nesiskaito nei su tėvais, nei su mokytojais,
nei su savo draugais. Iš kur jie tą visą smurtą
arba žiaurumą, elgesį ir nemandagumą
surenka, jeigu nieks kitas tiek daug to ne
moko kaip televizija.
Turiu pavyzdį, net ir savo namuose.
Sesuo mėgsta žiūrėti daug televizijos iš jos ir
mokosi. Ji momentais priėjus prie manęs
stipriai man suduoda per kūną, nei iš šio, nei
iš to. Aš nesusigaudau iš kur ir kodėl ji taip
pasielgė. Aš gi tai jai nieko nepadariau, kad
ji su manimi taip pasielgtų. Bet daug kas
suprastų vaikų elgesį jeigu atsisėstų su vai
kais prie televizijos ekrano ir žiūrėtų tas
pačias programas kur ir tie vaikai žiūri.
Grubus elgesys, kas trečias žodis kai ku
riuose filmuose yra keiksmažodis, moterys
pažeminamos, išprievartaujamos, susišaudy
mas vyksta tiesiai prieš mūsų akis šių dienų
televizijoje.
Tai ko norėti iš mūsų šių dieninių vaikų
ir ko laukti ateityje, jeigu jie tokius dalykus
dabar mokosi?
Mokslininkams nereikia aiškinti tėvams
apie televizijos rezultatus, jie patys supranta,
kad televizija rodo vaikams daug to kas yra
nesveika vaikams.

Kai kurie tėvai kontroliuoja ką vaikai
žiūri, kiti neturi laiko atkreipti dėmesio, nes
jie arba dirba arba aplink namus yra užsiėmę
ir yra patenkinti, kad jų vaiką kas nors
užima ir prižiūri kol jie negali.
Mokslininkai ir tyrinėtojai sako, kad

maždaug trečio skyriaus vaikams, televizija
daugiausia pakenkia, nes to amžiaus vaikai
maždaug 8 metų priima daugiausia informa
cijos iš televizijos ir pasiskolina grubų elgesį
ir įprotį.
Grubumas arba žiaurumas televizijoje
yra pagražinamas, lyg jis būtų natūralūs,
sterelizuotas.
Todėl, kad televizijos žiaurumai yra
greiti ir švaresni negu tikrame gyvenime,
vaikai nesusigaudo kiek skausmo tas žiaurus
elgesys gali ištikrųjų sudaryti.
Kai kurie žmonės ginčijasi, kad televizija
nepakenkia vaikams, kad jie tų žiaurumų
nepastebi ir nepriima lyg, kad tai būtų natū
ralu. Taip pat sako, kad tai nereiškia, kad
visi kur žiūri blogas programas pripildytas
žiaurumo, bus arba taps patys žiaurūs ir
blogi žmonės. Bet kai kurie galvoja skirtin
gai.
Jeigu pasvarstai, mes savo vaikus mo
kome bevaidinant prieš juos. Jie mokosi
stebint suaugusius ir draugus. Jie mato kokie
mūsų suprantami ir aiškūs įvertinimai yra ir
jie juos daugumą pasisavina. Man atrodo,
kad ir televizija panašiai veikia.
Televizija yra mokytojas. Mes tai žino
me, nes skelbėjai moka po porą bilijonų
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dolerių į metus, kad gauti mokinamą efektą
ir kad galėtų parduoti savo produktus. Tas
labai efektyvus mokytojas ir moko arba
perduoda dažnai neteisyklingą žinią jauniems
vaikams.
Televizija yra ir dažnai buvo instrukcija
atsižvelgianti į elgesio pavyzdį. Vaikai taip ir
daro, jie pamėgdžioja tą elgesį, kurį išmoko.
Tai gali paveikti požiūrį, elgesį ir bend
ravimą su žmonėmis.
Vaikai patys, net pamini, kad jie gauna
idėjų iš televizijos programų, išmoksta apie
blogį ir gėrį ir gauna realų supratimą. Jeigu
televizija turi tokias funkcijas, tai programos,
kurios yra žiaurios arba grubios, irgi turi
tokių funkcijų.
Vaikų programos, kurios yra padarytos
specialiai vaikams, net ir tos turi grubaus
elgesio. Vaikų televizijos programavimas
savaitgaliaisyra prisotintas grubaus elgesio ir
žodžių. Multiplikacinių filmų arba „car
toons“ skaičius per tris metus pakilo nuo 31
iki 40 programų. Mokslas ir tyrinėjimas
parodo, kad grubumo skaičius per valandą
pakilo nuo 25,5 veiksmų, 1988 metais iki 32
veiksmų praeitais metais. Tai yra aukščiau
sia, kaip niekad nėra buvę.

izft left left?
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Vaikams patinka pamėgdžioti kitus arba
suvaidinti kitais, o ypač tą ką mato televi
zijoje ir jos programose, kurios yra pilnos
žiaurių nuotykių. Vaikai tą elgesį pasisemia
ir kopijuoja ką jie tik pamato mylimuose
programose. Jeigu tie vaikai panaudoja
naujai išmoktą elgesį, kurio niekad nėra
pareiškę anksčiau, jie gal būt išmoko naujų
agresyvaus elgesio formų per televiziją.
Matant ar stebint televizijos grubų ir
žiaurų elgesį, rezultatai vaikuose bus, kad
jiems bus lengviau priimti ir pernešti žiaurų
elgesį, kaip panaudojimą į problemų ir
konfliktų išsprendimą. Išmoktą blogą elgesį,
žmonės, o ypač vaikai panaudoja problemų
išsprendime, bei norint atkreipti kito dėmesį.
Mokslas parodo, kad tie kurie parodo ma
žiau emocijos žiauriam elgesiui, jie ir priimą
tą žiaurumą, lengviau negu kitas.
Televizija nuo pradžios naudojama, kaip
sužavėjimą sukeliantis daiktas, ir tai tele
vizija pasidarė rūpesčio objektas. Aiškiai
matoma, kad televizija yra potencinės jėgos
instrumentas, įtikinanti įtaka, kuri paveikia
visus vienaip ar kitaip.
BIBLIOGRAFIJA
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Fil. Vyt. Šliūpas kalbėjo 1994 m. Vasario 16 d.
minėjime Chicagoje
„Lietuvių Balsas“ 1994 m. Nr. 6 at
spausdino fil. Vytauto ŠLIŪPO pasakytą
kalbą Vasario 16-osios minėjime Čikagoje.
Inžinieriaus V. Šliūpo nuonome, „juodas ir
baisus Maskvos šešėlis krito ir tebekrenta
ant Lietuvos“ ir ypač pastebimas trijose
Lietuvos menkinimo kryptyse:
„Pirmasis strateginis metodas, tai

lošiama lenkiškąja, gudiškąja korta. Visi
„lenkiški“ Vilniaus krašto neramumai,
autonomijos reikalavimai, skundimaisi
etnine diskriminacija, Šalčininkų maištavi
mai; arba „gudiškieji“ reikalavimai, kad
Vilnius — tai jų miestas, kad Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės nebuvo, o bu
vusi tiktai Gudų Kunigaikštija; arba terito
riniai reikalavimai grąžinti jiems Adutiškio
geležinkelio stotį — visa tai orkestruojama
iš Maskvos.
Antroji Lietuvos puolimo kryptis, tai
per vis naujai keliamus lietuviams kaltini
mus apie nusikaltimus, padarytus karo
metu vad. nacių kolaborantų ir žudikų. Į
antrąjį puolimą įvesčiau ir tarptautinės
mafijos siautėjimą Lietuvoje, kurį valdžia
galėtų suvaldyti, jeigu būtų griebiami ne
lietuviai Mafijos vadai. Tas nedaroma,
griebiami tik pavaldiniai, nes Mafijos tero
ras Lietuvoje naudingas Maskvai. Kas gali
pasakyti, kad Lietuvos valdžia negalėtų per
kelias savaites išvalyti Lazdijų muitinėje
įsigalėjusiųjų kriminalistų, jei tik to norėtų!
Bet to daryti nenori, nes aukštesniems
pareigūnams ir Vilniuje, ir Maskvoje tai
naudinga. Kad Lietuvos ekonomijai, tarp
tautiniam prestižui ir turizmui Lazdijai yra
„juoda akis“ — valdžiai tai nesvarbu.
Taipgi ir manipuliacijos su valiuta, žlugdy
mas žemdirbių, bankų bankrotai, mafijozų

„protekcijos“, reketai ir šimtai kitų krimi
nalinių nusikaltimų — valdžiai nesvarbūs,
nes jie savo keliu tarnauja Maskvai.
TrečiasisLietuvosintimidavimo kelias,

tai Karaliaučiaus (prūsų laikais Tvankstės),
o dabar Kaliningrado, sritis. Čia sutraukta
rusų kariuomenės ir ginklų sandėliai gra
sina ne tik Lietuvai, bet ir visai Vakarų
Europai. O Rusijos valdžia nesivaržo svai
čioti įvairiausiais grasinimais, arba įtraukti
Pabaltijį į vad. „artimąjį užsienį“, kurį jie
norėtų „prižiūrėti“ net ir su naiviųjų Jung
tinių Tautų palaima“.
V. Šliūpas pabrėžia ir skaldomąją KGB
veiklą pačioje išeivijoje, kai „norima nu
mušti žmonių nuotaikas ir sukelti vidinius
ginčus“, kai išeivijon „infiltruotieji“ nuo
monių kūrėjai“ kiršina veikėjus ir tuomi
nukreipia mūsų jėgas nuo Maskvai nepa
geidautinų darbų.
Tačiau didžiausia paslauga, — baigia
savo kalbą p. V. Šliūpas, — kurią mes
darome Maskvai, tai yra mūsų pačių naivu
mas, nesugebėjimas atpažinti tiesos nuo
provokacijos ir mūsų nenoras dirbti bendrą
Lietuvai naudingą darbą. Mes negalime
dvasiniai aukščiau pakilti, negalime vieni
kitiems atleisti, negalime sutikti, kad ir
kitokių pažiūrų žmonės turi teisę į savąsias
nuomones, nenorime sutikti, kad ir jie yra
lietuviai.
Broliai lietuviai! Per mažai mūsų ant
šios žemės, kad galėtume skirstytis į partijų-partijėles, dalintis, peštis ir bartis. Visų
mūsų reikia Lietuvai! Jeigu vieni kitiems
nepaduosime rankos šiandieną, rytoj gali
me jau nebeturėti progos tai padaryti.
Nustokime tarnavę Maskvos interesams ir
susivieniję dirbkime tiktai Lietuvos labui!“
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DAR APIE 1941 METŲ SUKILIMĄ LIETUVOJE
Atrodytų, kad Rusų komunistų imperijai
pradėjus byrėti ir 1990.III.il d. Lietuvos
respublikai išsilaisvinus iš pavaldumo Mask
vai, 1941 m. birželio 23 d. pradėtas lietuvių
sukilimas prieš okupacines Maskvos pajėgas,
Lietuvos laikinosios Vyriausybės susidarymas
ir birželio 23 d., per Kauno radio, paskelbi
mas, kad atstatome Lietuvos respublikos
nepriklausomybę, 1918 m. vasario 16 d. akto
pagrindu, tėra tik istorinis faktas ir neturėtų
daugiau susilaukti to sukilimo smerkimo!
Deja, tikrovė yra kita. To sukilimo
šmeižimas vis nesiliauja.
Okupantas rusas tą sukilimą ir laikinąją
Lietuvos vyriausybę iškarto pasmerkė, nes
tuo sukilimu Lietuva visam pasauliui parodė,
kad 1940.VI.15 d. Lietuva buvo Sovietų
karinės ir politinės galios smurtu okupuota
ir, kad, tariamai laisvai išrinkto „Liaudies
seimo“ nutarimas „įsijungti“ į Tarybų
Socialistinių Respublikų Sąjungą, tikrumoje,
buvo grubi apgaulė, Maskvos surežisuota.
Maskva, per 1941.VI.23 d. sukilimą, Lietuvos
atžvilgiu, „prarado veidą“ prieš visą Pasaulį.
Užtat, nuo pat pradžios, Sovietų labiausiai
mėgiamas „arkliukas“ buvo lietuviams
mestas kaltinimas, esą, tą sukilimą insceni
zavo „Abwehr’o ( vokiečių karinės žvalgy
bos) agentai, kad padėti Hitlerio kariuome
nei ir išžudyti Lietuvos piliečius žydus“. Tie
šmeižtai ir dabar kartojami, regimai be
jokios priežasties, o tikrumoje su tikslu
„įrodyti“ pasauliui ir (pačiai Rusijai), kad tą
sukilimą, esą, suorganizavo tik nedidelė
„fašistų gauja, tarnavusi Hitleriui, o, esą, visa
lietuvių tautą buvo likusi ištikima Sovietų
imperijai“ ir, aišku, Stalinui!
Tarp kitų, pvz. 1993 m. gegužės 3 d.
laikraštyje „Die Zeit“, leidž. Hamburge,
Vokietijoje buvo paskelbtas, viso lapo apim
ties straipsnis užvardintas „Inscenizuotas
sukilimas“ (apie jį buvo rašyta išeivijos spau
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doje, o jo pilnas vertimas buvo paskelbtas
Lietuvoje, žurnale „Veidas“, 1993.VIII.12 d.
31-me numeryje). To straipsnio autorius,
Aleksandras Slavinas, senas kagėbistas. 1940
m. jis buvo A. Sniečkaus, Valstybės Saugu
mo Departamente, Sekretoriato viršininkas.
Tada atvykstančius Lietuvą „tvarkyti“ NKVD
generolus, Bykovą ir Gladkovą, pasitikti vyko
ne Sniečkus, o Slavinas. Jisai savo atsimini
muose (Nemunas) rašo, kad „dirbo su Merkulovu (Berijos pavaduotoju)“. Tai jisai, tuoj
po karo, suorganizavo generolo Kubiliūno,
M. Valiukėno, Vėliaus pagrobimą. Vadovavo
klaipėdiečių „repatriacinei komisijai“. Tame
pačiame vok. laikraštyje „Die Zeit“, 1990.III. 16 d. 12 numeryje A. Slavinas buvo
paskelbęs rašinį „Stalino batai“, kuriame
pasakoja apie „darbą“ su Merkulovu. Esą,
1940 m. birželio mėn., pietaujant L. Šaulių
Sąj. valgykloje (!), Merkulovas pasakęs A.
Slavinui, kad „šauliai yra Abwehr’o ir Gesta
po agentai ir jie visi turi būti izoliuoti“.
Slavinas pareiškęs, jog tai bus padaryta. A.
Slavinas yra KGB pulkininkas.
Tame „Die Zeit“ 1993.V.3 d. straipsnyje
A. Slavinas kartoja senus Sovietų skelbtus,
1941 m. sukilimo ir Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymo paskelbtus šmeižtus,
dergimus. Nors jis tame straipsnyje rašo ir
apie žydų žudymą Lietuvoje (tai primesda
mas laikinajai Lietuvos vyriausybei), bet
(kaip tai rašo „Veidas“ Nr. 35, 1993.IX.9 d.
rašinyje „Mirtis — mano amatas arba drau
gas* Slavinas grįžta“)... Tikroji A. Slavino
straipsnio tema ir tikslas yra Lietuvos nepri
klausomybė, jos kompromitacija, o ne lietu
vių ir žydų santykiai. Žydų tragedijai jis tiek
pat abejingas, kiek ir lietuvių. Neabejingas
tik Lietuvos valstybei, kurios nuoširdžiai
neapkenčia...“.
Tie A. Slavino šmeižtai verčia prisiminti
svarbą to 1941 m. birželio mėn. sukilimo
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(kai spontaniškai sukilo visa Lietuva) ir
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pas
kelbimo, kovoje dėl Lietuvos valstybės ne
priklausomybės išlaikymo ir apgynimo. Tai
primena, niekur neskelbtas, žemiau pateiktas
generolo Stasio Raštikio 1975.IV.9 d. raši
nys.
Redaguojant IV-jį gen. St. Raštikio
atsiminimų tomą, „Lietuvos likimo keliais“
(Chicago, 1982 m., 792 p.), gen. St. Raštikis
buvo davęs papildomą rašinį užvardintą
„Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti“,
bet nenorint didinti rengiamo tomo apimties
ir kalbant apie eventualų tolimesnį autoriaus
atsiminimų tomą, buvo sutarta, kad tas
rašinys nebus įjungtas į rengiamąjį tomą.
Tokiu būdu tas rašinys liko mano archyve.
Vėliau buvo sutarta su autoriumi, kad tas
straipsnis, kokia nors proga, bus atspausdin
tas kokiame nors žurnale. Esmėje tai yra
pulk. Kazio Škirpos „Sukilimas Lietuvos
suverenumui atstatyti. Dokumentinė apžval
ga“ veikalo (išl. 1973 m.) recenzija.
Siekiant apsaugoti didelio Lietuvos
valstybės vyro, gen. St. Raštikio raštų paliki
mą, o ypač kaip to 1941 m. sukilimo liudi
ninko žodžius, prasminga tą rašinį paskelbti
dabar.
Sukilimas prasidėjo vokiečių-rusų karo
pirmos dienos naktį, naktį iš sekmadienio į
pirmadienį. Tą naktį apie 3 vai. ryto, dau
giausiai prof. J. Brazaičio (Ambrazevičiaus)
pastangomis, buvo suredaguotas trumpas
viešas pranešimas apie Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą, apie laikinosios vyriausybės
sudėtį ir atsišaukimas į Lietuvos ūkininkus,
darbininkus, tarnautojus. Kaune, sovietiškų
pareigūnų viršūnėse panika pasireiškė jau
sekmadienį, VI.22 d., o masinis sovietiško
aparato bėgimas vyko pirmadienį. Antradie
nį, pavakary Kaunas buvo sukilėlių rankose
ir susišaudymas su bėgančiais sovietų kariuo
menės daliniais veik liovėsi. Laikinoji Lietu
vos vyriausybė pradėjo Nepriklausomybės ir
valstybės aparato atkūrimo darbą.

STASYS RAŠTIKIS

LIETUVOS LIKIMO
KELIAIS
IS MANO UŽRAŠŲ

IV TOMAS

Išleido Akademinės Skautijos leidykla

1982

Prof. J. Brazaitis (Vienu vieni 77-80 p.)
apie tai rašo: „... pirmas vyriausybės uždavi
nys buvo — pastatyti atvyksiančius vokiečius
prieš įvykusį faktą, kad Lietuva yra nepri
klausoma ir jos vyriausybė jau yra atstačiusi
tvarką įstaigose bei įmonėse. Antras vyriau
sybės uždavinys buvo atpalaiduoti kraštą nuo
sovietinio režimo pėdsakų... Atsiribodama
nuo Sovietų Sąjungos ir jos gyvenimo formų,
laikinoji vyriausybė nieku nesiangažavo
Vokietijos atžvilgiu...“.
Esmėje, vokiečių politiniuose planuose
užkariautuose Rytuose nebuvo numatyta
nepriklausomų Baltijos valstybių. Todėl ir
Lietuvos Laikinosios vyriausybės atsiradimas
sukilimo metu buvo vokiečiams labai nepa
geidaujamas, tuo labiau, kad nei latviai, nei
estai nebuvo paskelbę savo krašto vyriausy
bių. Šešias savaites Laikinoji Lietuvos vyriau
sybė atlaikė vokiečių grąsinimus, puolimus,
spaudimus, kiek įmanydama gindama prieš
vokiečius Lietuvos reikalus.
Fil. Jonas Damauskas
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SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI
Tai yra dokumentinė apžvalga, parašyta
buvusio Lietuvos nepaprasto pasiuntinio ir
įgalioto ministerio Vokietijoje Kazio Škirpos.
Knyga parašyta 1973 metais, nors knygų
rinkoje pasirodė tik 1975 m. kovo mėnesį.
Knyga didelio formato, 583 puslapių, 30 foto
nuotraukų, daugiausia sukilimo veikėjų ir
Lietuvos diplomatų. Knygos turinys suskirs
tytas į tokius 10 skyrių:
Įvadas
Platformos metmenys
Lietuvos atstatymo planas
Sukilimo gairės
Formalus Reicho įspėjimas
Tautos herojinis aktas
Melodijos iš už Atlanto
Vyriausybės Golgota
Ir vėl pavergimas
Išvados

Visi tie skyriai suskirstyti dar į 40 posky
rių.
Šioje knygoje paskelbtos medžiagos
didelė dalis yra ne nauja skaitytojams, nes
jau ir anksčiau įvairiomis progomis to paties
autoriaus ji buvo paskelbta lietuvių laikraš
čiuose. Ypač daug jo buvo rašyta apie tą
sukilimą 1971 metais, kada buvo minima jo
30 metų sukaktis.
30-me puslapyje autorius rašo, kad jau
1940 m. vasarą jis bendrais bruožais buvo
pradėjęs siekti:
1. Paruošti iš anksto busimosios
Vyriausybės deklaraciją atsišaukimo į
tautą forma ir ją pateikti vokiečiams per
dr. Kleistą, kaip santykių su Vokietija
bazę;
2. Numatyti naujosios Vyriausybės
sudėtį tokią, kad, reikalui pribrendus,
nebereikėtų gaišti laiko diskusijoms ir
būtų galima ją paskelbti viešai;
3. Gauti vokiečių sutikimą ir iš
anksto slaptai suorganizuoti iš lietuvių
politinių pabėgėlių arba iš lietuvių turiamame Suvalkų trikampyje ginkluotą
lietuvių dalinį sakytos Vyriausybės dis
pozicijai, ir
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4. Kai visa tai jau būtų parengta
bei sutarta, orientuoti Respublikos pre
zidentą A. Smetoną apie pasiektus re
zultatus ir gauti iš jo konstitucinį pavedi
mą sudaryti Vyriausybę ir ją paskelbti.
Toliau autorius paaiškina (31 pusi.):
Kitaip veikti, kaip konspyratyviai,
tada nebuvo įmanoma. Todėl buvo
nusistatyta siekti suburti mūsų tautos
veiklesniuosius elementus į visai naują,
iš seniau niekam nežinomą organizaciją
— Lietuvių Aktyvistų Frontą, sutrum
pintai — LAF.
Kada Prezidentas A. Smetona 1940.VIII.17
d. atsirado Berlyne, Škirpa papasakojo jam
apie savo sumanymus. Smetona pagyrė tą
projektą ir pakartojo Škirpai savo pažadą
duoti jam mandatą naujajai Lietuvos Vyriau
sybei sudaryti (42 pusi.). Tačiau toliau (44
pusi.) Škirpa jau pradeda abejoti:
Kai kalbėjomės Berlyne, A. Smeto
na atrodė lyg jau buvo prablaivėjęs nuo
„didžiosios politikos“ sapnų apie tai,
kaip karas galėtų toliau vystytis, ir kas
galėtų būti laimėtojas, kad pagal tai
nutiestų ir savo „politikos“ liniją. Deja,
ne kas kitas, kaip ši A. Smetonos linija
ir buvo užtraukusi Lietuvai didžiąją
birželio 15 dienos nelaimę, o jam pa
čiam, kaip „tautos vadui“, susikompro
mitavimą, Paduotoji aukščiau citata
(žiūr. A. Merkelio knygoje 635 pusi.)
rodo, jog A. Smetona lyg jau vėl buvo
atkritęs į spėliojimų politiką, tikėdamasis
kažkokių „naujų perspektyvų“ iš kitų
„galingų veiksnių“, kurie dar galėtų
iškilti „aikštėn“...

Jokiu būdu negalima sulikti su Škirpos
kaltinimu, kad „niekas kitas, kaip A. Smeto
nos, Politikos linija buvo užtraukusi Lietuvai
didžiąją birželio 15 dienos nelaimę“. Tai yra
labai siauras politiškas galvojimas, užmirš
tant, arba nenorint atsiminti Hitlerio ir
Stalino draugišką susitarimą likviduoti Balti
jos valstybes. Smetona nebuvo prisidėjęs prie
jokio susitarimo, ir ne Smetonos politikos
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linija privedė prie Hitlerio ir Stalino susitari
mo ir Lietuvos tragedijos. Su tokiais kaltini
mais reikia būti atsargiems ir nekaltinti
savųjų ten, kur buvo kalti ne jie, bet sveti
mieji.
1940 m. rugsėjo antroje pusėje diploma
tijos šefas Lozoraitis buvo sušaukęs Romoje
Lietuvos pasiuntinių ir įgaliotų ministerių
konferenciją. Be paties St. Lozoraičio, joje
dalyvavo St. Girdvainis, P. Klimas, E. Tu
rauskas ir K. Škirpa. V. Gilys, B. Balutis ir
J. Šaulys konferencijoje nedalyvavo. Taip
pat, dėl didelio atstumo nuo Romos, nega
lėjo dalyvauti P. Žadeikis ir K. Graužinis.
Konferencijojebuvonutarta.^sudarytiLietuvos Tautinį Komitetą, kurio vyriausieji užda
viniai bus — derinti visų lietuvių darbą
Nepriklausomai Lietuvos Valstybei atstatyti,
ir, ligi Lietuva yra okupuota, rūpintis Lietu
vos valstybės ir tautos reikalais“ (49 pusi.).
Lietuvos Tautinio Komiteto pirmininku buvo
nutarta pakviesti E. Galvanauską, jo pava
duotoju S. Lozoraitį ir nuolatiniais nariais E.
Turauską ir K. Škirpą. Vėliau buvo numaty
tas dar ir antras pirmininko pavaduotojas P.
Žadeikis. Prezidento Smetonos atžvilgiu toje
konferencijoje buvo nutarta (52 pusi.):
1. nedaryti A. Smetonos jokiu
centriniu veiksniu, siekiant atkurti Lietu
vos valstybinį suverenumą;
2. prašyti jį, kad vengtų bet kokių
viešų aktų ir laikytųsi kiek galint santū
riau;
3. patarti jam nevykti į užjūrį, bet
pasilikti Europoje iki karo galo;
4. stengtis surasti lėšų A. Smetonai
pragyventi su šeima jei atsižvelgtų į
patarimą likti Europoje, ir
5. vengti patiems ir stengtis pa
lenkti lietuvių organizacijas ir spaudą,
kad vengtų viešos polemikos dėl A.
Smetonos pasitraukimo iš Lietuvos,
nepravedus ginkluoto pasipriešinimo
Lietuvos užpuolikui ir kitų klaidų.
„A. Smetona principe kaip ir pritarė
Lietuvos Tautinio Komiteto sudarymui, bet
griežtai atsisakė duoti paskyrimą E. Galva
nauskui perimti ministerio pirmininko parei
gas... A. Smetona suminėjo visų akivaizdoje

mano (K. Škirpos — S. R.) pavardę, jei
mano pastangos su vokiečiais susitarti būtų
sėkimingos“ (52 pusi.).
Apie Tautinio Komiteto nutarimų nepa
sisekimą 53 puslapyje rašoma:
Kita aplinkybė, prisidėjusi prie Lie
tuvos Tautinio Komiteto veiklos suparaližavimo, buvo ši: nežiūrint Romos kon
ferencijos vienbalsiai priimto nutarimo,
kad paskyrimo akto naujosios vyriausy
bės min. pirmininko postui prašytume
A. Smetonos Ernestui Galvanauskui,
kaip nesurištam su kito posto pareigo
mis ir tinkamiausiamtokiam paskyrimui,
St. Lozoraitis, vos vienam mėnesiui
praėjus nuo tos konferencijos, paėmė
tokio paskyrimo aktą iš Smetonos sau
pačiam.
Savo 1951 m. sausio 8 d. „Pro Memoria“ VLIK-o pirmininkui M. Krupavi
čiui E. Turauskas liudija apie tą įvykį
šitaip :
Kalbamas aktas buvo A. Smetonos
pasirašytas ir duotas St. Lozoraičiui 1940
m. lapkričio mėn. jo, Turausko, bute
Berne, Montbijoustr. 87, po eilės pasita
rimų, kuriuose dalyvavo: A. Smetona, J.
Šaulys, P. Klimas, A. Gerutis ir pats E.
Turauskas, ir spalio gale atvykęs į Berną
iš Romos St. Lozoraitis. Buvo pasirašyti
du aktai: pirmuoju A. Merkys atleidžia
mas iš ministerio pirmininko pareigų,
antruoju — S. Lozoraitis skiriamas
ministerių pirmininku. Kalbamieji „ak
tai“, kad ir padaryti praėjus beveik pen
kiems mėnesiams nuo 1940 m. birželio
15 d. katastrofos, buvo pažymėti tarsi
pasirašyti Kybartuose 1940 m. birželio
15 d., iš kur ir jų pavadinimas „Kybartų
aktai“.
Apie tai rašydamas, Škirpa nuo savęs
duoda dar tokį komentarą: „Palikus skaityto
jui pačiam spręsti apie tai, ar toksai Lozorai
čio suokalbis su A. Smetona galėjo patar
nauti Lietuvos Tautinio Komiteto narių
tarpusavio pasitikėjimui bei santykių tarp jų
nuoširdumui. Prisiėmimu „Kybartų aktų“ St.
Lozoraitis sudavė durklu į nugarą pačiam
Lietuvos Tautiniam Komitetui, kaip bendri-
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nio vadovavimo organui, ir jį pavertė nevy
kusia Romos konferencijos išdava (53 pusi.).
Toliau Škirpa taip rašo (55 pusi.):
Ginčas pasibaigė tuo, kad St. Lozo
raitis pranešė man, jog įteikęs „atsistaty
dinimą“, patardamas A. Smetonai vis tik
duoti paskyrimą Galvanauskui, kaip
Romoje buvome nutarę, arba man,
siekusiam kaip nors su Vokietija susitar
ti... Deja, nei Galvanauskui, nei man
pačiam A. Smetona jokio paskyrimo
akto neprisiuntė. Liko taip pat klaustu
kas, ar jis buvo St. Lozoraičio „atsistaty
dinimą“ priėmęs ir ar, iš viso, į šio pas
tarojo rezignavimo pareiškimą ką
atsakęs.

Savo knygos antrajame skyriuje, pavadin
tame „Platformos metmenys“, autorius,
sukritikavęs tautinį-autoritetinį režimą,
kritiškai apibūdina buvusį Respublikos Prezi
dentą Antaną Smetoną ir nepriklausomoje
Lietuvoje buvusias politines grupes, ir aprašo
Lietuvos Aktyvistų Fronto organizavimąsi.
Prezidentui Smetonai Škirpa priekaištauja,
kad jis nesistengdavęs įvykius kurti, bet
leisdavosi įvykių stumiamas, neturėjęs pakan
kamai iniciatyvos bei ryžtingumo, ir tokiu
būdu vėluodavosi daryti reikiamus sprendi
mus: pats būdamas neveiklus, jis pasirinkda
vo ir neveiklius savo idėjos vykdytojus“ (69
pusi.). Anot Škirpos:

Vis dėlto būtų neteisinga suversti už
valstybės nepriklausomybės pražudymą
visą kaltę buvusiam režimui. Jau vien
dėl to, kad, kaip jau minėta, buvo išori
nių aplinkybių, kurios nuo mūsų neparė
jo. Bet nemažesnę dalį kaltės turi prisi
imti ir mūsų politiniai visuomeniniai
sluoksniai. Visuomenės pagrindinė klai
da buvo ta, kad ji laiku nenušalino uzurpacinio režimo, kuris neabejotinai vedė
kraštą klaidingu keliu (71 pusi.).

Škirpa kaltina lietuvių visuomenę, „kad
ji laiku nenušalino uzurpacinio režimo“. K.
taip sakant, jis norėtų, kad Lietuvoje būtų
buvęs dar vienas perversmas. Ar tokių per
versmų, organizuotų ir dešiniųjų ir kairiųjų,
Lietuvoje buvo dar ne per daug?
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Toliau knygoje skelbiami naujos politi
nės organizacijos — Lietuvių Aktivystų
Fronto politinė programa ir tos politinės
organizacijos formalus įsteigimas Berlyne.
91-95 puslapiuose aprašyti LAF steigiamojo
susirinkimo protokolas ir steigiamasis aktas.
Ministerio Škirpos sugalvota, suorgani
zuota ir jo vadovauta politinė veikla nesusi
laukė vieningo visų, net artimiausių Škirpos
bendradarbių, visiško pritarimo. Pirmas
konfliktas įvyko su Lietuvos kariniu atstovu
(attache) Berlyne gen. št. pulkininku Kaziu
Grinium. Apie tai Škirpa taip rašo:
Pulk. K. Grinius suplanavo ir paty
lomis ruošėsi savavališkai palikti Lietu
vos karo attache pareigas ir išvykti į
saugųjį užjūrį. Mano atkalbinėjimai, kad
to nedarytų, jo nepaveikė, ir jis sakytas
pareigas metė tokiu metu, kai Lietuvos
gelbėjimas iš sovietiškojo okupanto nagų
reikalavo sakytų pareigų intensyvaus
vykdymo, kitaip sakant — tolesnio palai
kymo glaudžių santykių su vokiečių karo
vadovybės karininkais, su kuriais pulk.
Grinius buvo, pagal savo funkcijas, kaip
karo attache, iš seniau susidraugavęs
(98-99 pusi.).

Kitoje vietoje apie pulk. Grinių dar taip
rašoma:
Pasiuntinybės karo attache gen. št.
pulk. K. Grinius, nežiūrint mano griežtų
ir pakartotinių įspėjimų, 1941 m. vasario
5 d. savavališkai paliko savo postą ir
išvyko su visa savo šeima į Šiaurės Ame
riką. Taip pasielgęs, gen. št. pulk. Gri
nius ne tik sulaužė drausmę, duotą man
karininko garbės žodį, bet ir padarė
Pasiuntinybei materialiniųnuostolių, nes
negrąžino kompensacijos, kurią jam
buvau išmokėjęs su ta sąlyga, kad pasi
liks Berlyne ir pagelbės man Lietuvos
atstatymo darbe.
Buvo nesusipratimų ir su kitais atstovy
bės tarnautojais — su prekybos patarėju S.
Kuzminsku ir ėjusiu konsuliarinio skyriaus
viršininko pareigas V. Čepu, kurie palaikė
ne min. Škirpos, bet pik. Griniaus nuomonę
(97-98 pusi.). Buvo nepatenkintas net vienas
iš LAI7 steigqu, dr. P. Karvelis, kuris, de-
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monstruodamas savo nepasitenkinimą, buvo
įteikęs Škirpai pareiškimą laikyti jį išstojusiu
iš LAF. Vėliau tas incidentas buvo likviduo
tas (99 pusi.).
Knygos antrojo skyriaus pabaigoje iš
spausdintas platus Lietuvos liaudiesvyriausy
bės komisaro Guzevičiaus slaptas raportas
Maskvai, 1941.IV.14 apie prieškomunistinių
lapelių platinimą okupuotoje Lietuvoje.
Raportas labai platus (130-145 pusi.). Jame
suradau ir savo pavardę (135 pusi.). Štai
ištrauka iš to raporto Maskvai:

Spalio 27 d., 1940 m., Anykščiuose
rastas ranka rašytas lapelis: „Prieš Sta
lino Konstituciją, komunistų partiją ir
žydus, — už restauravimą Ministerio
Raštikio ir Prezidento Smetonos“. La
pelis be parašo. Autorius nesusektas.
Šis lapelis, be kitų, buvo prijungtas į
NKVD sudarytą prieš mane politinę bylą,
kaip kaltinamoji medžiaga, kaltinimo įrody
mai.
Pik. Škirpos knygos trečiasis skyrius yra
pats mažiausias. Jame įdėtas paties K. Škir
pos surašytas „Pasiūlymas Lietuvai išlaisvin
ti“, kuris per vok. pulk. Itn. Graebę buvo
įteiktas Vokietijos karinei vadovybei. Tame
pasiūlyme, be kitko, buvo svarstomas ir
išlaisvintos Lietuvos administracijos klausi
mas.
Ketvirtame skyriuje autorius talpina
įvairius nurodymus, instrukcijas ir gaires
sukilimui įvykdyti ir pagaliau aprašo pirmuo
sius smūgius, nemalonumus ir net netikėtu
mus, patirtus iš vokiečių, organizuojant
lietuvių sukilimą prieš Lietuvos okupantus
rusus. Visi „anksčiau duotieji individualiniu
būdu nurodymai buvo surašyti į vieną bendrą
instrukciją, kuri, papildyta įvairiais naujais
nurodymais ir naujomis sugestijomis, buvo
pavadinta „Nurodymai Lietuvai išlaisvinti“,
datuota 1941 m. kovo 24 d.“ (171 psl.).

Niekam iš LAF vadovaujamosios
grandies Berlyne nebuvo nė į galvą
atėjusi mintis, kad slaptai pogrindžio
veiklai svetimoje okupacijoje būtų įma
noma diriguoti nurodymais iš užsienio.
Tačiau LAF sugestijos pogrindžio veikė
jams Tėvynėje buvo naudingos: jos

pagelbėjo jiems konkrečiau susiorien
tuoti, ko galima ir ko negalima iš vokie
čių tikėtis, ir kaip reiktų iš anksto pasi
ruošti rusų-vokiečių ginkluotą konfliktą
išnaudoti Lietuvos atkūrimo tikslui.
Kalbamasis rašinys iš pradžių tebuvo
duodamas pasiskaityti ir įsidėmėti tik
patikimiausiems ryšininkams... Porą
savaičių prieš rusų-vokiečių karą buvo
surizikuota perteikti pogrindžiui net
vykdomosios instrukcijos tekstą, tik kiek
jį sutrumpinus. Apie teksto gavimą buvo
susilaukta patvirtinimo raštu... (186
pusi.).

Ruošdamas sukilimą Lietuvoje, Škirpa
bendradarbiavo su vokiečių karine vadovybe.
Tas bendradarbiavimas buvo pasiekęs net
tokio laipsnio, kad vokiečiai buvo pažadėję
paruošti lietuvius parašiutininkus, kurie karo
pradžioje būtų nuleisti į Lietuvą. Škirpa rašo
(189 pusi.):
Jų kariniam paruošimui buvo pulk.
Itn. Graebės pastangomis suorganizuoti
specialūs kursai prie Karaliaučiaus, ir
mudviem su gen. Raštikiu buvo suteikta
proga juos ten patiems aplankyti gegu
žės pradžioje. Galėjome tik konstatuoti,
jog tai buvo aukščiausio ryžto vyrai: jie
degė viltimi, kad galės atlikti laisvės
kovotojo patarnavimą Tėvynei, siekiant
ją išgelbėti iš didžiausios nelaimės.

Kandidatų į parašiutininkuspasirinkimas
buvo atliktas paties Škirpos be mano žinios.
Net jų pavardės man nebuvo žinomos. Taip
pat pats Škirpa pasirinko ir vertėjus vokiečių
daliniams, žygiavusiems per Lietuvą. Ir jų
pasirinkimas buvo atliktas be manęs. Tačiau
už tai aš nedarau niekam jokio priekaišto.
Tik vienu Škirpos sprendimu aš tada buvau
nepatenkintas, būtent: aš pats prašiausi pas
Škirpą, kad ir mane paskirtų vertėju prie
kokio nors vokiečių kariuomenės dalinio,
žygiuojančio per Lietuvą. Veržiausi į Lietu
vą, nes ten buvo palikti mano žmona ir maži
vaikai, ir Berlyne tada buvo įvairių baisių
gandų apie jų likimą. Škirpa nesutiko mano
prašymą patenkinti. Būdamas drausmingas,
sutikau su jo sprendimu, tačiau buvau tikrai
labai nepatenkintas.
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193 puslapyje autorius rašo:
Pulk. Itn. Graebė išreiškė pageidavi
mą paruošti atitinkamą veiklos vykdo
mąją instrukciją vokiečių kalba abipu
siam sutarimui. Vykdomosios instrukci
jos projektą teikėsi surašyti generolas St.
Raštikis. Tą instrukciją jis suformulavo
gerai, kaip tikras karinis ekspertas. Fak
tiškai gen. Raštikio paruoštas tekstas
vokiečių kalba bazavosi 1941 m. kovo 24
d. „Lietuvai išlaisvinti nurodymais“, tik
praleidus visas tas vietas, kurias LAF
vadovybė nelaikė galima atskleisti vokie
čiams...
Per pasitarimus gegužės mėnesio
pradžioje Karaliaučiuje su Rytprūsių
sektoriaus štabo atstovais, dalyvaujant
juose ir gen. Raštikiui, pulk. Itn. Graebė
pripažino, kad anksčiau paduotas in
strukcijų projektas suformuluotas visai
gerai, ir kad apie tai jis jau raportavęs
savo karinei vyresnybei ir galėsiąs duoti
man raštišką atsakymą artimiausiu laiku
(204 p.)
Tos instrukcijos (vokiečių kalba) buvo
pavadintos „Bendriniai nurodymai Lietuvai
išlaisvinti“ yra paskelbtos knygoje 193-208
pusi.
Ketvirtojo skyriaus viename poskyryje,
pavadintame „Vieton ginklų — nuginklavi
mas“, Škirpa rašo (209-210 pusi.):
Visa tai davė pagrindo LAF vadovy
bei konkrečiai kelti ginkluotos lietuvių
rinktinės sudarymo klausimą, būtent,
suformuoti lietuvių brigadą, susidedančią
iš visų ginklų rūšių. Tuo tikslu balandžio
16 d. įteikiau gen. št. pulk, von Mellentin atitinkamą memorandumą, kurį von
Mellentin priėmė ir pažadėjo apie mano
pasiūlymą pranešti Gen. Štabo viršinin
kui generolui Halderiui. Be to, nuorašus
sakyto pasiūlymo įteikiau balandžio 18
d. dir. Schuettei (Dienststelle von Rib
bentrop), balandžio 19 d. dir. Marquertui (O.K.W.) ir gegužės 12 d. pulk. Itn.
Graebei.

Knygoje duotas ir to rašto lietuviškas
vertimas. Deja, iš to sumanymo nieko neišė
jo, nes tam pasipriešino Himmleris (211
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pusi.). Škirpa apie tai taip rašo (212-213
pusi.):
Buvo pasidarę neabejotinai aišku,
jog mūsų ir vokiečių keliai išsiskiria:
mums rūpėjo atkurti Lietuvos valstybinį
suverenumą nesibijant net didžiausių
aukų, o vokiečiams — prie to neprileisti
ir tik išnaudoti mūsų pasiryžimą vokie
čių egoistiniams tikslams. Kiek šis vokie
čių atsimetimas jau buvo toli nuėjęs,
galima spręsti iš to, kad jie galvojo nebe
apie LAF aprūpinimą ginklais, bet jau
planavo jo padalinių nuginklavimą, kai
tik tatai pasidarytų praktiškai įmanoma.

Taigi, kaip Škirpa pats rašo: „Vietoj
ginklų — nuginklavimas“. Be kitko, šioje
vietoje verta pažymėti, kad Škirpa buvo
numatęs lietuvių brigados vadu pulkininką
Oskarą Urboną. Škirpos knygoje apie tai
neminima, tačiau jis pats buvo mane painfor
mavęs apie tai dar tuo metu Berlyne.
Nauja mums labai nedraugiška vokiečių
politika paaiškėjo, kada balandžio mėnesį
buvo paskirtas Rosenberg Rytų Europos,
taigi ir Lietuvos, klausimams spręsti. Tuoj
prasidėjo Rosenbergo ir Gestapo įstaigų
atstovų nepalanki Lietuvai akcija. Per dr. Pr.
Germantą-Meškauską, dr. Greffę, dr. Girengzoną, Čenkų ir kitus prasidėjo propa
ganda, kad lietuviai, taigi ir Škirpa, turėtų
pasitenkinti Lietuvos „išlaisvinimo“ šūkiu, o
nuo Lietuvos nepriklausomybės reikalavimo
atsisakytų. Dr. Germantas-Meškauskasbuvo
pakviestas pas Škirpą pasikalbėti. Per tą
pasikalbėjimą Germantas pareiškė savo norą,
kad jis norėtų būti LAF vado, t.y. Škirpos,
pavaduotoju. Jis norėjo išsikalbėti ir su
manim, tačiau aš nesutikau eiti į politines
diskusijas ir kalbėti apie ministerį Škirpą.
Buvo pas mane apsilankęs ir Čenkus, kurį aš
pažinojau kaip vyr. leitenantą dar iš Lietuvos
kariuomenės laikų. Dabar jis tarnavo Gesta
pe. Jis pranešė man, kad su manim norėtų
pasikalbėti kažkokie vokiečių valdininkai
apie politiką ir apie Škirpą. Atsisakiau nuo
tokio pasimatymo ir pasikalbėjimo ir tą pačią
dieną apie tai painformavau Škirpą. Birželio
14 d. vėl tas pats Čenkus atvyko pas mane ir
pranešė, kad jis turįs pasakyti kažką labai
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svarbaus Škirpai ir norėtų, kad ir aš tai
žinočiau. Nenorėjau eiti, bet pagaliau suti
kau. Škirpa savo knygoje apie tai šitaip rašo
(232 pusi.):
Pati pikčiausia iš visų Gestapo in
trigų prieš LAF buvo ta, kurią jis padarė
birželio 14 d. per Čenkų. Tą dieną Čenkus atvykęs pas mane į mano butą,
kažkodėl drauge su gen. Raštikiu, pa
darė svarbių pareiškimų, kaip jis sakė,
Reicho vidaus rkl. min-jos pavedimu.
Tai jis padarė akivaizdoje gen. Raštikio.
Kai pareikalavau, kad visa tai, ką man
sakė, patvirtintų raštu, jis atsisakė tai
padaryti. Tuomet paprašiau tai užrašyti
gen. Raštikį, kaip pasikalbėjimo betar
pišką liudininką. Kai užrašas buvo pada
rytas, jį paskaičiau papunkčiui pačiam
Čenkui, ir jis patvirtino, jog viskas užra
šyta taip, kaip jis buvo man sakęs.
Mano prispaustas, jis, be to, prisipaži
no, jog tuos pareiškimus padaryti jam
buvo pavedęs tarėjas (Regierungsrat) dr.
Greffe.
Čenkaus pareiškimo Škirpai esmė buvo
ta, kad lietuviai pabėgėliai negalį sudaryti ir
skelbti Lietuvos vyriausybės, kad jie negalį
skelbti jokių atsišaukimų į lietuvių tautą, ir
kad viskas turėtų būti daroma tik vokiečių
atitinkamų įstaigų nurodymais ir jų pritari
mu. Smulkiau apie tai rašoma Škirpos kny
goje, 232-237 pusi. Tame aprašyme Škirpa
labai kaltina mane, tartum dėl visų jo nepa
sisekimų buvo kalti ne vokiečiai, ir visai ne
jis pats, bet tik Raštikis. Štai ką Škirpa rašo
231-232 pusi.:
Gestapo intrigos ypač padidėjo, kai
atsirado Berlyne generolas Raštikis,
pabėgęs iš Lietuvos. Nuo pat jo atsiradi
mo balandžio mėn. gale saugumo akys
tuojau nukrypo į tą mūsų buv. kariuo
menės vadą ir jam sugauti buvo paleis
tos visos meškerės. Gestapo planas buvo
toks: intrigomis iš pasalų prieš mane
lietuvių tarpe Berlyne mane nušalinti
nuo vadovavimo LAI7 ir į jo vadus iš
kelti gen. Raštikį, kurį Gestapas laikė
sau paklusnesniu. Intrigos buvo vykdo
mos su dr. Germanto ir Čenkaus pagal

ba. Čenkus buvo mūsų saugumo Vil
niaus apygardos aukštas pareigūnas, bet
perėjęs į Gestapo tarnybą. Jie pakartoti
nai vienas po kito įkalbinėjo gen. Raš
tikį, kad šis sutiktų „Tėvynės labui“
imtis politinio vadovavimo, ir piršo
kalbėtis tuo tikslu su kažkokiu aukštes
niu vokiečių valdžios pareigūnu, kaip
vėliau paaiškėjo — su dr. Greffe, skaity
tojui jau žinomu Gestapo taktikos vyk
dytoju...
Gen. Raštikiu pasitikėjo tik buv.
krikščionių demokratų pakraipos LAF
nariai, o visi kiti buvo prieš jį nusistatę
ir darė jam stiprių priekaištų dėl pasi
priešinimo žygiui į Vilnių ir apskritai
supasavimu energingai atstovauti tautos
idealams kritiškesniais Lietuvai momen
tais. Buvo aišku, jog gen. Raštikio sugundymas į LAF vadus būtų privedę
prie šios organizacijos suskaldymo prieš
jai suspėjant atlikti savo funkciją tautos
sukilimui pravesti...

Teisybė, kad tada man atvykus į Berlyną,
daugelis aktyvistų voldemarininkų, ir pats
Škirpa, buvo nepatenkinti mano pasirodymu,
bijodami komkurencijos pačiam Škirpai ir
manydami, kad aš sustiprinsiu vietinius
lietuvius krikščionis demokratus. Ir pirmoji
ir antroji jų baimė buvo be jokio pagrindo.
Kaip tik tos savųjų lietuvių intrigos prieš
mane ir iššaukė Gestapo dėmesį į Raštikį.
Škirpos nurodyti priekaištai man „dėl pasi
priešinimo žygiui į Vilnių ir supasavimo
energingai atstovauti tautos idealams kritiš
kesniais Lietuvai momentais“ ir „Raštikio
sugundymas į LAF vadus būtų privedę prie
šios organizacijos suskaldymo“ yra taip pat
be jokio realaus pagrindo, nes Lietuvoje aš
nekėliau jokios revoliucijos prieš Lietuvos
vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado ir Lietu
vos vyriausybės nustatytą politiką Vilniaus
klausimu, bet sąžiningai vykdžiau ją, kaip
drausmingas ir atsakingas karys, ir niekuo
nenusikaltau savo tautos idealams. Škirpai
tai buvo geriau žinoma, negu kitiems, nors
dabar jis kalba visai kitaip. Taip pat ir Berly
ne aš nesiekiau nei konkuruoti su Škirpa,
kaip su LAF vadu, nei negalvojau skaldyti tą
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organizaciją, kaip tada kaltino ir dabar
tebekaltina mane Škirpa. Savo atsimini
muose „Kovose dėl Lietuvos“, II-ame tome,
147-151 pusi., esu sąžiningai aprašęs tuome
tinius įvykius Berlyne, kiek tada man buvo
žinoma, siekdamas tik istorinės tiesos ir
nekreipdamas jokio dėmesio į tai, ar jie kam
nors patiks, ar ne.
Naujoji vokiečių politika Lietuvos atžvil
giu atsiliepė ne tik jų santykiuose su Škirpa,
bet ir jo pasiruošimuose organizuoti lietuvių
sukilimą prieš rusus bolševikus. Knygos 242
puslapyje rašoma:
Vienu iš tokių blogų simptomų buvo
pulk. Itn. Graebės prasitarimas, jog
parašiutininkų nuleisti Lietuvoje karui
baigiant priartėti nebūsią galima. Jis tai
aiškino tuo, kad negalįs parūpinti jiems
vietos lėktuvuose, kurie esą nepaprastai
apkrauti kitais uždaviniais. Iš to tegalė
jau padaryti išvadą, jog, greičiausiai,
pulk. Itn. Graebė ir apskritai O.K.W.
pradeda rezervuotis Lietuvos suverenu
mo atkūrimo klausimu arba pasijuto
Himmlerio priversti susilaikyti nuo tal
kos LAF.

Tas įvykis sukėlė Škirpai didelį susirūpi
nimą. Jis rašo (243 pusi.):
Savaime suprantama, vokiečių užs.
rkl. min-jos užsibarakadavimas Lietuvos
ateities klausimu buvo sukėlęs LAF
vadovybei ir man pačiam, kaip Lietuvos
dipl. atstovui Berlyne, didelį susirūpini
mą, ypač kai pasidarė aišku, jog diena
po dienos buvo galima laukti karo prieš
Sov. Rusiją nebeišvengiamos pradžios...
Prie šio susirūpinimo prisidėjo tuo
pat metu dar ir kitas. Buvo gauta iš
LAF ypatingojo įgaliotinio Lietuvos
pasienio zonoje tokia trumpa telegrama:
„Nuo sekmadienio vyksta Tėvynėje
masiniai areštai ir deportavimai. Tauta
prašo gelbėti!“

Apie tragiškus įvykius ir bolševikų terorą
Lietuvoje Škirpa tuoj pranešė Vokietijos
užsienio reikalų ministerijai ir pats pradėjo
veržtis pasikalbėjimui į užs. reik, ministeriją.
Birželio 19 d. jis pasimatė su von Grundherru, kuriam įteikė ilgą memorandumą apie
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Lietuvos valstybinės nepriklausomybės atsta
tymą (248-258 pusi.). Memorandumas, nors
nenoromis, bet buvo priimtas.
Birželio 22 dieną Škirpa Berlyne sudarė
Lietuvos vyriausybę (271-272 pusi.) ir tą
dieną tris kartus prašėsi priimamas užsienio
reikalų ministerijoje valstybės sekretoriaus
von Weizsackerio arba valstybės sekretoriaus
Woermanno, tačiau nesėkmingai (273 pusi.).
Dėl vokiečių naujų nuotaikų nepalanku
mo Lietuvos atžvilgiu Škirpa kaltina ir bu
vusį Lietuvos Respublikos Prezidentą A.
Smetoną, kuris „nuplaukęs į Jungtines Vals
tybes, nesilaikė rezervuotai, bet tuojau pats
šoko į amerikiečių propagandos vandenis
prieš Vokietiją“ (268 pusi.), ir kad tas Sme
tonos interview buvo „tikra torpeda santy
kiuose su Vokietija ir visam tam darbui, kurį
Lietuvos dipl. postas Berlyne buvo paties
Smetonos įpareigotas vykdyti (269 pusi.)“, ir
kad tai buvęs „A. Smetonos meškos patarna
vimas Lietuvos reikalui“ (270 pusi.).
282-283 puslapiuose Škirpa rašo, kad
Hitleris pirmąją karo dieną savo kalboje
„Soldaten der Ostfront“, be kitko, pasakęs:
Vokietijos Reichas niekad nesiekė
okupuoti Lietuvos ir nė nebuvo kada
nors kreipęsis su panašia užmačia (Ansinnen) į Lietuvos Vyriausybę. Priešingai,
ano meto Lietuvos Vyriausybės prašy
mas, kad vokiečių karinė pajėga būtų
sakyta prasme pasiųsta į Lietuvą, buvo iš
vokiečių pusės atmestas, kaip neatitikęs
Reicho politikos tikslų.

Prie to teksto Škirpa dabar pridėjo tokią
pastabą: „Lietuvos dipl. postui Berlyne apie
tai nieko nebuvo žinoma“. Bet buvęs Lietu
vos žemės ūkio ministeris J. Audėnas savo
atsiminimų knygoje, 224 puslapyje, kitaip
rašo:
Man tai buvo naujiena, nes tokio
klausimo Merkio vyriausybė niekad
nebuvo svarsčiusi. Galvojau, kad tas
demaršas tebuvo tik vieno užsienio
reikalų ministerio padarytas. Kiek vėliau
užklaustas ministeris K. Škirpa man
pasakė, kad tuo reikalu iš Lietuvos
vyriausybės jokių nurodymų neturėjęs.
Jis pats, grynai savo iniciatyva, tokį
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klausimą buvo pateikęs Vokietijos užsie
nio reikalų ministerijai.

Čia yra didelis prieštaravimas tarp dviejų
paties min, Škirpos pareiškimų. Aišku, kad
vienas iš jų yra neteisingas. Tad katram
reikia tikėti?
Knygos šeštasis skyrius pavadintas „Tau
tos herojiniu aktu“: Jame aprašytas lietuvių
sukilimas Lietuvoje. Apie tą sukilimą jau
daug kartų ir daug buvo rašyta lietuvių
laikraščiuose, žurnaluose ir atskirose kny
gose.
Karui prasidėjus, Škirpa buvo išvystus
didelį aktingumą, skambindamas ir rašyda
mas įvairioms vokiečių įstaigoms ir norėda
mas pasikalbėti su vyriausiaisvokiečių politi
kos sprendėjais. Birželio 25 dieną jis buvo
iškviestas į Reicho vyriausiąją saugumo
valdybą (Reichssicherheitshauptamt).Tenjis
buvo nukreiptas pas svetimšalių skyriaus
vedėją policijos komisarą dr. Legatą. Po
ilgesnio pasikalbėjimo apie sukilimą Lietu
voje ir apie sukilėlių paskelbtą Lietuvos
vyriausybę, Škirpai buvo paskelbta, kad jis be
dr. Legato įstaigos žinios niekur neišvyktų iš
savo buto (Achenbachstr. 1), ir jei kas kreip
tųsi į Škirpą iš kurios nors kitos Reicho
įstaigos, arba jei Škirpa pats turėtų reikalą į
ką kreiptis, tai jis pirma turėtų susisiekti su
pačiu dr. Legatu. Tai reiškė Škirpos izoliavi
mą, arba namimį areštą“ (356, 357, 360
pusi.).
Kalbant apie „naminį areštą“, reikia
skirti jį nuo tikro naminio arešto, koks
vartojamas bolševikų, kur paprastai esi
visai izoliuotas ir dieną naktį sargybinių
saugojamas, su tuo tik skirtumu, kad esi
laikomas ir tardomas ne kalėjime, bet
savo bute. Tokį žiaurų areštą teko per
gyventi mano žmonai su mažais vaiku
čiais 1941 metais A. Panemunėje.

Iš dr. Legato įstaigos Škirpa buvo paly
dėtas iki savo buto durų dr. Legato sekreto
riaus, taip pat policijos pareigūno (358
pusi.). Tokiu būdu Škirpos politinė veikla ir
jo ryšiai bei kontaktai su vokiečių politiniais
pareigūnais beveik visai nutrūko.
Knygos skyriuje „Melodijos iš už Atlan
to“ Škirpa reiškia savo nepasitenkinimą ir

daro priekaištus ir Prezidentui A. Smetonai,
ir ministeriui P. Žadeikiui, ir Lietuvos diplo
matijos šefui St. Lozoraičiui, ir kai kuriems
Amerikos lietuvių veikėjams, ir „Dirvai“, ir
„Naujienoms“, ir kitiems už nerėmimą jo
pastangų bei kritikavimą. Daugiausia prie
kaištų Škirpa reiškė Smetonai ir „Naujie
noms“.
Tame pačiame skyriuje vienas poskyris
skiriamas ir man. Jis pavadintas „Raštikio
suklydimas“. Čia pakartotinai jau kelintą
kartą Škirpa vis tebekartoja tą patį priekaištą
man, kad aš buvęs „pasidavęs Gestapo intri
gai skristi į Kauną, nepainformuodamas
Škirpos, ministerio pirmininko, kodėl taip
padaręs ir kokių įsipareigojimų buvau davęs
Gestapui“. Esą, aš savo atsiminimų Il-ame
tome prirašęs daug puslapių apie tuos įvy
kius, „viską iškraipydamas ir net pridaryda
mas insinuacijų Škirpos adresu“. Toliau jis
duoda savo versiją apie vokiečių elgesį su
manim, aprašydamas tuos įvykius taip pat,
kaip jie buvo ir mano aprašyti, nors vietomis
jis neišlaiko lygsvaros ir nukrypsta į šmeižtą,
sakydamas (389 pusi.):
Kur gen. Raštikio, kaip karininko,
drąsa, kuria jis savo viešomis kalbomis
prieš mūsų visuomenę yra seniau ne
kartą gyręsis, kad dabar taip lengvai
nusileidžia vokiečių spaudimui, ir kur jo
politinė išmintis, kad pasidaro svetimos
intrigos įrankiu prieš Lietuvos nepriklau
somybę?

Kitoje vietoje (390-391 pusi.) Škirpa dar
šitaip rašo:
... Raštikio laikysena buvo pakanka
mo pagrindo prilygti valstybės išdavimui.
Taip ir buvau išsyk užfiksavęs savo užra
šuose apie anų paminėtinų dienų įvy
kius, surašytuose 1941 m. birželio 28 d.
Bet dr. P. Karveliui padarius priekaištą,
kad tai būtų per griežta išvada, nenorė
damas duoti pagrindą ginčui tuo klausi
mu savųjų tarpe, žodžius „valstybės
išdavimas“ išbraukiau ir jų vieton užra
šiau „didžiausia klaida“. Mesdamas gen.
Raštikiui tą priekaištą, aš neturėjau
tikslo jį įtarti turėjus kokios negeros
valios Lietuvos atžvilgiu. Bet nusikalsta-
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mų pasielgimų pasitaiko ir be blogos
valios. Todėl jie būna smerkiami įstaty
mais ne vien žiūrint asmens valios, bet ir
teikiant svorio tam, kiek nusikaltimas ar
padaryta klaida buvo žalingi valstybės
interesams.

Taigi, Škirpos buvau apkaltintas ir, kaip
atrodo, dar iki šiol esu kaltinamas „valstybės
išdavimu“. Tais pačiais metais ir okupuotoje
Lietuvoje NKVD prokuratūra buvo apkalti
nusi mane „Izmienoj rodinie“ (tėvynės iš
davimu). Tokie kaltinimai yra labai skaudūs!
Bet ką bedarysi: negi pradėsi dabar tąsytis
po teismus!
Toliau, 392 puslapyje, Škirpa kaltina
mane, kad aš „beriąs smėlį skaitytojams į
akis, tarsi nieko jiems (vokiečiams — S. R.)
nepažadėjęs“, o tik pasakęs, kad „sutinku
vykti į Lietuvą“. Čia Škirpa tvirtina, kad aš
sutikęs ar pasižadėjęs vokiečiams „paleisti“
ar „numarinti“ Lietuvos vyriausybę ir „suda
ryti“ vieton jos tarybą „Vertrauensratą“ ir
tam įrodyti Škirpa skelbia dvi trumpas iš
traukas iš vokiečių slaptų dokumentų (392,
352 pusi.), nors juose nieko nėra pasakyta
apie jokį mano pasižadėjimą ar sutikimą
„numarinti“ Lietuvos vyriausybę, kadangi
jokio panašaus pasižadėjimo ar sutikimo aš
nebuvau davęs ir iš manęs nebuvo reikalau
ta. Sutinku, kad vokiečiai tada norėjo taip
padaryti ir, anot jų pačių posakio, kad „Wunsch ist der Vater des Gedankes“, ir todėl
taip rašė, tačiau ir jų ir vėlesnės Škirpos
išvados apie mano „sutikimą“ ar „pasižadėji
mą“ yra neteisingos. O Škirpos pritaikymas
man „valstybės išdavimą“ yra tik jo paties
neapgalvotas ir jam pačiam nemalonus
išsišokimas, kurį jis pats dabar stengiasi
švelninti.
Tuoj po mano išvykimo iš Berlyno į
Kauną Škirpa pasiuntė į Kauną savo slaptą
kuijerį dr. Valančių mane sekti. Išbuvęs
Kaune apie savaitę, jis grįžo į Berlyną ir
papasakojo Škirpai (293 pusi.), kad:
Vyriausybė laikosi panašios linijos,
kaip ir aš (Škirpa — S. R.) Berlyne, ir
kad daro viską, ką tik galėdama, kad
labiau įsitvirtintų. Kai dėl gen. Raštikio,
tai buvo malonu patirti kad jis, pamatęs,
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jog visi kiti Vyriausybės nariai nebuvo
linkę vokiečių spaudimams ir intrigoms
lengvai pasiduoti, įgavo pats daugiau
kvapo ir ėmė su Vyriausybe solidari
zuoti.
... (393-385 pusi.). Apie savo misiją
dr. Valančius buvo surašęs išsamų ra
portą, kurį nedelsiant išsiunčiau į Berną
ir Romą skubiai painformuoti mūsų
diplomatijos šefams Lozoraičiui ir Šau
liui apie ano meto tikrąją padėtį krašte.
Tai, ką čia žemiau cituoju, yra iš raporto
teksto, kurį dr. Valančius buvo malonus
restauruoti, nes nuorašo jo raporto
nebuvau padaręs, beskubėdamas sakytus
šefus greičiau painformuoti. (Pabrauki
mai mano — S. R.).

Tame po 30 metų restauruotame ra
porto tekste devyniuose puslapiuose (399407) surašytas ilgas dr. Valančiaus pasikalbė
jimas su manim. Surašyta dialogo forma ir
tiesiogine kalba, t.y. pirmajame asmenyje.
Pasikalbėjimas nebuvo stenografuojamas, be
to, kaip jau minėjau, knygoje jis išspausdin
tas ne iš raporto originalo, bet dr. Valan
čiaus restauruotas žymiai vėliau (net nese
niai) iš atminties, ir po to jis žodis į žodį
įspaustas į Raštikio lūpas.
Aš čia nekomentuoju dr. Valančiaus
statytų man klausimų. Taip pat nereaguoju
į jo dabar knygoje surašytas kritiškas pasta
bas apie mano asmenį, nes tai yra jo reika
las, bet negaliu sutikti su kai kuriomis minti
mis ir atskirais žodžiais, įdėtais į mano lūpas,
nes taip aš negalėjau kalbėti, nekalbėjau ir
tokių žodžių niekad nevartojau ir nevartoju.
Pavyzdžiui, labai neteisingi ir ne mano, bet
dr. Valančiaus sugalvoti ir man priskirti
pareiškimai apie voldemarininkus bei nacio
nalistus 401 ir 402 puslapiuose. Tame pačia
me 401-ame puslapyje tariamai mano pasa
kytas išsireiškimas „vienybė iki Eidkūnų“ yra
labai ne vietoje, nes tokio termino tada dar
nebuvau niekur girdėjęs (jis tik vėliau pasi
darė populiarus) ir todėl negalėjau sakyti.
Labai neteisingai sugalvoti tariami mano
atsakymai ir paaiškinimai Lietuvos konstitu
cijų klausimu (403-404 pusi.). Tai ne mano
mintys, ir aš taip negalėjau kalbėti ir nekal-
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bėjau. Labai klaidingai ir negražiai priskiria
mas man pasakymas apie „Škirpos pastangas
aiškinti vokiečiams savo paties asmeninį
statusą ir prisistatyti (notifikuotis) jiems kaip
Lietuvos Ministeris Pirmininkas ir einąs
Valstybės Prezidento pareigas“. Aš taip
nekalbėjau, ir tai yra netiesa, tik paties dr.
Valančiaus išgalvota. Ir jis pats čia pat (404
pusi.) rašo:
Šiandien nebegaliu tiksliai prisi
minti, ar iš gen. R. lūpų šiuos priekaiš
tus girdėjau. Galėjau tai girdėti Erm.
Galvanausko bute Berlyne, — ten buvau
pakviestas„Kaunoįspūdžiais“pasidalinti
su šeimininku E. G. ir jo svečiais dr.
Karveliu ir adv. Skipičiu, tuojau pat
sugrįžęs.
Jei taip net pats dr. Valančius abejoja
apie savo atkurto raporto teisingumą, tai ar
garbinga buvo ir pačiam dr. Valančiui ir
knygos autoriui Škirpai dėti į knygą tokias
insinuacijas mano adresu?
Tame raporte priskiriami man ir tokie
išsireiškimai ir žodžiai, kurių aš niekad savo
gyvenime pasikalbėjimuose nevartoju, pav.:
„sampratos premisos“, „klausimo ant aš
menų pastatymas“, „Žaidimas va banque“
(403 p.), „liapsusas“ (404 pusi.), „nebūgnink
didesniu būgnu, o vartok tik birbynėlę,
nebaubk jaučiu, o bliauk tik veršiu“ (405
pusi.), „ir pats „orkestras dar jų nepripažin
tas“ (406 pusi.). Taip pat labai neteisingai
man prikištas, bet man visai svetimas ir
nesuprantamas posakis: „Esu joje (Vyriausy
bėje — S. R.) lietuvių (vidaus) požiūriu ir
šalia jos vokiečių (išoriniu) požiūriu“ (406
pusi.)
Jau vien tik šie pavyzdžiai parodo, ko
vertas visas tas dr. Valančiaus raportas, ar,
geriau pasakius, tardymo protokolas. Pasi
kalbėjimas buvo, bet tenka labai apgailes
tauti tokiu negarbingu ir labai neteisingu jo
aprašymu.
Kitame poskyryje „Nesuprantamas ulti
matumas“ Škirpa vadina ultimatumu įvykį
Berlyne, kada po mano išvykimo į Lietuvą
pradėjo kritikuoti Škirpą trys LAF vadovybės
nariai Berlyne: E. Galvanauskas— Lietuvos
Tautinio Komiteto pirmininkas, dr. P. Kar

velis — Škirpos sudarytos Berlyne Lietuvos
vyriausybės žemės ūkio ministeris, ir R.
Skipitis — Lietuvoje sukilėlių paskelbtosios
Lietuvos vyriausybės užsienio reikalų ministeris. Jie visi trys, kritikuodami Škirpą, pra
dėjo teisinti ir ginti mane. 408-409 pusi.
Škirpa rašo: „Galvanauskas, liepos 1 d. užė
jęs pas Škirpą, atvirai pradėjo teisinti Rašti
kio pasielgimą: jis aiškino, lyg jam esą vistiek, ar aš (Škirpa), ar Raštikis, kad tik būtų
galima ką dirbti savo krašte, nors ir vokiečių
pavedimu“. Liepos 3 d. Galvanauskas atsista
tydino iš Lietuvos Tautinio Komiteto pirmi
ninko pareigų ir išstojo iš LAF. Dr. Karvelis
įtikinėjo Škirpą, „kad Raštikio nuskraidinimas į Kauną esąs labai geras dalykas, kad
Raštikis esąs patriotas be priekaišto, ir kad
Lietuvai ką negero nepadarysiąs“ (409 pusi.).
Liepos 10 d. visi trys (Galvanauskas, Karvelis
ir Skipitis) įteikė Škirpai raštą, siūlydami
sukviesti LAF vadovybės ir jo steigėjų susi
rinkimą LAF likvidacijos klausimui apsvars
tyti ir paprašė laikyti juos išstojusius iš LAF,
jei Škirpai jų pasiūlymas būtų nepriimtinas.
Škirpa, kaip LAF vadas, nutarė už drausmės
sulaužymą Galvanauską, Karvelį ir Skipitį
išbraukti iš LAF narių tarpo. Man nebuvo
skirta panaši bauda, nes aš oficialiai nebuvau
įsirašęs į LAF narius.
Savo knygos skyriuje „Vyriausybės Gol
gota“ Škirpa aprašo Lietuvos laikinosios
vyriausybės labai sunkias sąlygas jos veiklai
ir jos nežmoniškas pastangas išsilaikyti ir
kaip nors veikti. 422-423 pusi. Škirpa rašo:

Nacių imperializmo egzekutoriai —
gestapinikai ir essesiniai — buvo pasi
jutę birželio 23 dienos sukilimo rezultatų
užklupti. Todėl buvo patekę į politinę
isteriką ir siūlė Lietuvos Laikinosios
Vyriausybės narius tuoj areštuoti, kai tik
įsiveržė į Kauną. Dr. Peter Kleist rašo
savo knygoje („Zwischen Hitler und
Stalin“, 1950 m., psl. 136), kad nuo
arešto sakytos Vyriausybės narius išgel
bėjęs griežtas generolo von Roques,
vokiečių kariuomenės užnugario zonos
viršininko Lietuvoje, pasipriešinimas
tokiam brutalumui. Neturiu pagrindo
netikėti, kad dr. Kleis atskleidė tiesą.
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Teisybė, toks vokiečių politinių įstaigų
grąsinimas tikrai buvo. Jis buvo pareikštas ir
man asmeniškai ir pačiai vyriausybei (žiūr.
mano atsiminimų II t. 300-301 pusi.).
Aprašinėdamas tą Laikinosios vyriausy
bės Golgotą, Škirpa, be savo argumentų ir
šaltinių, keliose vietose remiasi ištraukomis
ir iš mano atsiminimų knygų. (441,445, 446,
447 pusi.).
Siame skyriuje Škirpa aprašo ir nesusi
pratimus su aktyvistais, kurie buvo pradėję
reikšti opoziciją Laikinajai Vyriausybei ir
pačiam Škirpai. Jie buvo priėję net iki to, jog
Gestapo nurodymais jie liepos 9 d. įteikė
vokiečiams raštą, siūlydami nepripažinti
Lietuvos Laikinosios vyriausybės ir palikti
Lietuvos valdymą vokiečių karinei vadovybei,
kol iš Sovietų Rusijos sugrįšiąs prof. A.
Voldemaras. Tos voldemarininkų grupės
aktingiausiais vadovais buvo J. Vokietaitis,
Pyragius, Taunys, Stanevičius, Vilius ir
kt.(440, 469 pusi.). Apie voldemarininkų
prohitlerišką veiklą rašoma dar ir kitame
knygos poskyryje, pavadintame „Pyragiaus
Heil Hitler!“ (465 -472 pusi.), o apie volde
marininkų sukilimą prieš Laikinąją vyriausy
bę 486-487 puslapiuose.
Ieškodamas kompromiso su vokiečiais,
Škirpa suredagavo savo projektą, pavadintą
„Lietuvių-vokiečių susitarimo pagrindai“
(454-455 pusi.) ir liepos 14 d. įteikė tą pro
jektą dr. Schuette, dr. Kleisto pavaduotojui.
Tai buvo padaryta be Laikinosiosvyriausybės
žinios ir, bent pradžioje, tai iššaukė jautrų
vyriausybės narių susirūpinimą ir nepasiten
kinimą, ypač dėl mums Kaune tada nežino
mų Škirpos siūlytų saitų tarp Lietuvos ir
Vokietijos. Pats Škirpa nesusilaukė nei iš dr.
Schuette nei iš jokios kitos vokiečių įstaigos
nei neigiamo nei teigiamo atsakymo.
LAF sukilimo ir jo pastatytos Lietuvos
laikinosios vyriausybės istorija baigiama tos
vyriausybės ir paties LAF likvidavimo apra
šymu. Knygoje atspausdintas ir platus pasku
tinis LAF memorandumas su LAF vadovy
bės parašais (531-540 psl.). Mano parašo ten
nėra, nes aš formališkai nebuvau LAF nariu.
Knygos „Baigiamosiose pastabose“ jos
autorius K. Škirpa iškelia vieną jam, matyt,
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labai opų klausimą apie vadovavimo principą
LAF įstatuose. Pirmiausia Škirpa paneigia
mano knygoje „Kovose dėl Lietuvos“ II
tome 149 puslapyje išspausdintą informaciją,
pavadindamas ją „iš piršto išlaužta“. Štai kas
tada buvo mano parašyta:

Savo sukurtoje organizacijoje Škirpa
vadovavosi vado principu, kuris tada
buvo ypatingoje madoje, ir kuris labiau
siai klestėjo tuometinėje Vokietijoje. Šis
principas labai aiškiai buvo pabrėžtas ir
paties Škirpos nurodymu, o kai kur ir jo
paties suredaguotuose aktyvistų organi
zacijų statute ir nurodymuose, kaip tas
statutas turėtų būti pritaikytas prie būsi
mos Lietuvos valstybės santvarkos. Šio
statuto ir nurodymų vienas egzemplio
rius Berlyne buvo duotas dr. Ancevičiui,
adv. Katiliui ir man, kad mes jį peržiūrė
tume ir padarytume savo pastabų. Visi
trys priėjome vieną išvadą, kad valstybės
vado principas ten perdaug užakcentuo
tas, ir todėl visi trys pasisakėme prieš
tokį statutą, o dr. Ancevičius visai atvi
rai, nors ir humoro forma pareiškė^ kad,
nors jis esąs ir demokratas ir kairiųjų
pažiūrų, ramia sąžine drįstų geriau siū
lyti Lietuvai konstitucinės monarchijos
valdymosi formą, bet tik ne tokį vadizmą.

Tai buvo visai ne „iš piršto išlaužta“
istorija, kaip Škirpa vadina, bet tikras įvykis,
mano visai teisingai ir be jokių pagražinimų
užrašytas. Dabar Škirpa priekaištauja man
(574 pusi.), kad aš „neatskiriąs politinio
vadizmo, kurį aš pats rėmęs A. Smetonos
laikais Lietuvoje, nuo paprasto vadovavimo
kovos tipo organizacijai, padiktuoto mo
mento aplinkybių“, ir kad „kai kurie ano
meto lietuvių veikėjai Berlyne (taigi, ir aš —
S. R.) ... ėmėsi po karo insinuoti LAF-ui
nebūtų dalykų, tuo klaidindami lietuvių
visuomenę ir sąmoningai ar nesąmoningai
siekdami tą buvusią kovos organizaciją
diskredituoti politiškai“. Be reikalo Škirpa
dabar stengiasi kaltinti kitus, kai pats, jo
paties žodžiais tariant, „padiktuoto momento
aplinkybėse“ buvo sukūręs griežtu vado
principu LAF organizaciją, kurios pagalba jis
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tada manė trumpiau ar ilgiau valdyti Lietu
vą. Kas buvo — buvo, nėra reikalo dabar to
atsižadėti ir tik kitus kaltinti.

Knygos įvertinimas:

Knyga gražiai išleista, geras popie
rius, aiškios raidės, ryškios nuotraukos,
beveik nėra korektūros klaidų, gana lengva
kalba, rimtas ir stiprus viršelis.
2. Didžiojo karo audrose autoriui
pavyko išsaugoti daug svarbių dokumentų ir
savo užrašų. Ne be reikalo ir pats veikalas
autoriaus pavadintas „Dokumentinė apžval
ga“.
3. Knygos tema — „Sukilimas Lietuvos
suverenumui atstatyti“ yra aktuali. 1941
metų lietuvių sukilimas mūsų istorijoje buvo
didelis politinis įvykis, gal antras po 1926
metų gruodžio 17 dienos karinio perversmo,
dėl kurio jau buvo ir dar bus daug rašoma ir
net kartais ginčyjamasi kaip lietuvių patriotų,
taip ir Lietuvos nepriklausomybės priešų.

1.

4. Tą dokumentinę apžvalgą parašė ne
pašalinis asmuo, remdamasis tik rastais
dokumentais, bet pats aprašomojo įvykio
iniciatorius, organizatorius ir vykdytojas,
galėjęs ne tik teoriškai išnagrinėti dokumen
tus, bet ir paaiškinti jų atsiradimo priežastis
bei sąlygas ir pridėti daug asmeninių pastabų
ir paaiškinimų.
5. Lietuvių aktyvistų fronto ir paties
sukilimo organizavime ir diplomatinėje
kovoje su Vokietijos Reicho atstovais knygos
autorius yra parodęs labai daug sumanumo,
iniciatyvos, energijos, drąsos ir net užsispyri
mo.
6. Įvykių ir savo veiklos aprašymuose
knygoje nurodomi neiškraipyti faktai, bet iš
jų daromos išvados kartais yra šališkos,
stengiantis pateisinti save arba norimas
išvadas ir atmetant kitų argumentus, arba
net visai nesiskaitant su jais.
7. Savo sumanymų vykdyme Škirpa
buvo labai griežtas, tiesus, atkaklus, norėda
mas, kad viskas būtų daroma ir net galvoja
ma tik taip, kaip LAF vadas galvojo ir darė.
Jis vedė savo liniją tiesiu savo numatytu
keliu, užsispyrusiai, nelanksčiai. Buvo pas
tangų diktuoti ir kitiems savo sumanymus.

Taip buvo ir Škirpos santykiuose su vokie
čiais, ir dar dažniau taip atsitikdavo savųjų
tarpe. Pavyzdžiui, iškritikavęs Lietuvos Res
publikos Prezidentą A. Smetoną už jo pa
reiškimą spaudai, Škirpa nurodo net pačiam
Prezidentui, ką jis būtų turėjęs kalbėti, žodis
į žodį (žiūr. 377-378 pusi.). Užsispyrimas ir
nelankstumas privedė Škirpą prie nevieno
lūžio, kas ypač aišku buvo jo santykiuose su
vokiečiais, sukilimo metu neleidžiant jam
būti ten, kur jis, kaip LAF vadas, tada buvo
labiausiai reikalingas — Lietuvoje. Tas pats
privedė Škirpą ir prie jo naminio arešto ir
vėliau prie jo izoliavimo privilegijuotiems
koncentracijos stovykloje. Tai buvo Škirpos,
kaip Lietuvos diplomato ir kaip LAF vado,
didžiausia asmeninė tragedija, dėl kurios jis
kaltina tik vokiečius ir lietuvius, bet neranda
jokių klaidų savo veikloje. Aš čia nė kiek
neprieštarauju jo kilniausiems ir patriotiškiausiems sumanymams ir tikslams, bet
noriu tik pabrėžti, jog negalima manyti, kad
visi kiti klydo, ir tik jis vienas buvo neklai
dingas. Netiesa! Neklysta tik tas, kas iš viso
nieko nedaro, o šiaip visi mes veikdami
kartais suklystame. Kad ir anais laikais
nebuvo visiško nuomonių vienuodumo,
parodo knygos autoriaus daugelyje vietų
kartais net per griežta kritika ir Prezidentui
Smetonai, ir Lozoraičiui, ir Žadeikiui, ir
Galvanauskui, ir Balučiui, ir Griniui, ir
Karveliui, ir Skipičiui, ir Raštikiui, ir kitiems.
8. Apie Raštikį Škirpa savo knygoje
net keliolika kartų vis tebekartoja tuos
pačius priekaištus ir kaltinimus, kad aš buvęs
pažadėjęs vokiečiams „numarinti“ Lietuvos
laikinąją vyriausybę. Savo atsiminimuose jau
esu rašęs, kad taip nebuvo, ir kad tai yra
netiesa, tačiau Škirpa nekreipia į tai jokio
dėmesio ir vis tebekartoja tuos pačius nepa
grįstus priekaištus ir kaltinimus. Nors keliose
vietose jis rašo, kad „norįs likti džentelmenu
gen. Raštikio asmens atžvilgiu“ (447 pusi.),
tačiau praktikoje jis tokio savo noro neprisi
laiko ir neparodo.
9. Klaidinanti vieta knygoje yra dr.
Valančiaus „raportas“. Būtų buvę daug ge
riau, jeigu anas pasikalbėjimas su manim
būtų dr. Valančiaus atpasakotas jo paties
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žodžiais, be iškraipytų, neteisingų ir dauge
lyje vietų paties dr. Valančiaus išgalvotų ir
man priskirtų žodžių. Tai yra tik paties dr.
Valančiaus kūrinys, bet ne mano jam duoti
žodžiai per tą pasikalbėjimą.
10. Bendras knygos įvertinimas: Tai
yra svarbi, vertinga dokumentinė apžvalga,
duodanti daug informacinės medžiagos
istorikams ir mūsų netolimos praeities tyri
nėtojams. Už dokumentinės medžiagos
surinkimą, susisteminimą ir paskelbimą

viename veikale, jo autoriui priklauso didelė
padėka. Bet nagrinėjant tą medžiagą, reika
lingas atsargumas ir palyginimas su kitų
autorių tų pačių įvykių aprašymais ir nagri
nėjimais, nes daugelyje vietų kai kurių įvykių
ir ypač kai kurių asmenų atžvilgiu knygos
autoriaus padarytos išvados yra neteisingos
ir šališkos.

Los Angeles, 1975.IV.9 d.
Stasys Raštikis

h

Lietuvos Seimas 1994 m. birželio 7 d. nubalsavo Vytauto Didž. universitetuipalikti
visus ligšiol priklausiusius pastatus. Nuotraukoje — pirmąjį atkurtojo universiteto
rektorių dr. Algirdą Avižienį universiteto penkerių metų sukakties iškilmėse, kurių
metu jam buvo suteiktas universiteto garbės profesoriaus vardas. Už jo iš kairės —
dabartinis universiteto rektorius dr. Bronius Vaškelis. (Abu Korp! Vytis filisteriai).
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MŪSŲ MIRUSIEJI
PRISIMENAME...

Š.m. sausio 18 d. sukako lygiai 5 metai, kai
iš mūsų tarpo Amžinybėn iškeliavo a.a. v.s.
inž. Liūtas Grinius, o rodos, dar tik vakar
Jis buvo mūsų skautiškame bei lietuviškos
veiklos būry duodamas pavyzdį, kaip ta
veikla emigracijoje mums turi būti iki kūno
gelmių įkūnyta, kad vėliau, Tėvynei Lie
tuvai atgavus laisvę ji būtų parvežta į ten.
Šiandien mūsų Tėvynė Nepriklausomy
bę yra jau atgavusi, nors dar ir ne visiškai
laisva. Tuo brolis Liūtas ilsėdamasis Čika
gos Tautinėse Kapinėse, turbūt, ne visai
džiaugiasi: Jis pasinėręs į mūsų skautišką ir
visuomeninę lietuvišką veiklą ir visiškai ten
atsidavęs, tikėjosi tikros Lietuvos Nepri
klausomybės. Tam , mielas Liūtai, laikas
ateis, nes to Tu visu kūnu ir siela atsidavęs
siekei.
Tavo 5-kių metų iškeliavimo iš mūsų
tarpo proga, mes Tave tyliai prisimename
mintimi, kad Tavo Čikagoje pradėta Lietu
viškos Skautijos tęsti jau yra atgimusi ir
mūsų Tėvynėje Lietuvoje, ko Tu čia savo
buvimo metais taip siekei. Ir mes, kiek
pajėgdami, tą ten atgimusios Skautijos
darbą remiame. Ilsėkis Ramybėje mielas
Liūtai!
Senis Lapinas

BRONĘ A. LUKŠTAITĘ-KOVIENĘ
PRISIMENANT

1993 m. gruodžio 29 d. suėjo metai, kai
Čikagoje, Šv. Kryžiaus ligoninėje, mirė 75
metų amžiaus Bronė A. Lukštaitė-Kovienė,
Vytauto Didžiojo universiteto, Kaune,
diplomuota architektė. Tačiau Bronės
projektuoti ir statyti pastatai Lietuvoje,

Bronė Lukštaitė-Kovienė
JAV, Kanadoje, Kenijoje ir Vakarų Euro
poje ir toliau gyvuos ir liudys jos kūrybinį
profesionališkumą. Vien Marquette Parke
ir Čikagos apylinkėje yra apie 20 Bronės
projektuotų pastatų.
Gimusi 1917 m. gruodžio 23 d. Petro
grade, Bronė su tėvais į Lietuvą persikėlė
1921 m. Kaune Šv. Kazimiero, (Saulės)
mergaičių gimnaziją baigė 1935 m. ir įstojo
į Vytauto Didž. universiteto Technologijos
fakultetą. Jos pirmas darbas buvo universi
teto architektūros katedroje asistentės pa
reigose. 1939 m. atstovavo Lietuvos skau
tams tarptautiniame suvažiavime
Bu
dapešte.
Universitete Bronė susižavėjo savo
profesoriumi Jonu Kovalskiu-Kova. Tas
susižavėjimas tęsėsi per Bronės gyvenimą,
kol pagaliau, po 27 metų laukimo, 1963 m.
ištekėjo Čikagoje. Ta laiminga jungtis
pasibaigė Jono staigia mirtimi 1977 m.
1945-1947 m. laikotarpiu Bronė buvo
UNRRA universiteto Miunchene archi
tektūros katedros asistentė. Į JAV Bronė
emigravo su motina iš Augsburgo DP
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stovyklos 1948 m. Atplaukus laivu į New
Yorką, Bronę areštavo ir apgyvendino
garsioje Ellis Island, nelegalių imigrantų
stovykloje. Dėl klaidingai užpildytų anketų
imigracijos pareigūnai manė, kad Bronė
atvyko suklastotais dokumentais. Praėjo
ilgas, Bronei tragiškas laikas, kol pavyko
išeiti iš Ellis salos. Ją gelbėjo Kovalskis ir
Lietuvos konsulas. Ją išleido sąlyginai pas
gimines į Čikagą, kur turėjo kas mėnesį
registruotis, kol galutinai paaiškėjo jos
tapatybės įrodymai. 1955 m. Bronė gavo
JAV pilietybę, o tais pačiais metais Bronė
ir Kovalskis įsteigė „Kova and Associates“
bendrovę, kurioje Bronė dirbo partnerės ir
vicepirmininkės pareigose. 1957 m., užsida
rius šiai bendrovei, Bronė perėjo dirbti
projektuotojos ir grupės vadovės pareigose
pas A. Epstein & Sons, Ine., kur dirbo iki
išėjimo į pensiją 1982 m.
Amerikos Lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos (ALIAS), Čikagos skyriuje,
Bronė buvo viena steigėjų, kelis kartus
skyriaus pirmininkė bei valdybos narė,
suvažiavimų, ekskursijų ir parodų organiza
torė. Nuo 1962 iki 1985 m. „Technikos
Žodžio“, ALIAS žurnalo, veikli korespon
dentė ir bendradarbė. 1977 ir 1985 m.
dalyvavo su paskaitomis Lietuvių Mokslo ir
kūrybos simpoziumuose.
•
1993 m. lapkričio 24 d. Adelaidėje,
Australijoje mirė gydytoja Janina Skibniauskaitė-Maželienė. Medicinos studijas ji
buvo baigusi Vytauto Didžiojo un-te ir
gydytojos darbą dirbo Kauno miesto ligoni
nėje dr. Mažylio asistente. Su šeima emig
ravusi į Australiją, ji gavo patirti pažemini
mų iš australų gydytojų, kai jai neleido gel
bėti nukraujuojančią pacientę.
Turėdama gražų soprano balsą, dar
Kaune ji giedojo Bazilikos bei Įgulos baž
nyčių choruose. Adelaidėje daug metų
dainavo „Lituania“ chore ir Šv. Kazimiero
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bažnytiniame chore, dažnai atlikdama solo
partijas. Mėgo ir tautodailę, audė juostas ir
kitus audinius, dirbo keramikos srityje.
Studijuodama buvo Studenčių skaučių
draugovės nare ir liko jos filistere iki gyve
nimo pabaigos.
Keletą mėnesių prieš mirtį buvo ištikta
insulto. Jos vyras Antanas Maželis jau
buvo miręs anksčiau.

TARNYBĄ IDEALAMS
ŽEMĖJE UŽBAIGUS

Apolonija Šenbergienė

1993 metų Kalėdų rytą į amžinybės
aruodus iškeliavo Apolonija Šenbergienė,
palikdama neužpildomą spragą eilėse tų,
kurie iš okupantų ir karo ugnies teriojamos
Tėvynės į laisvės kraštą atgabeno šventas
lietuviškas tradicijas ir lietuviškosios skau
tuos idealus.
Apolonija Šenbergienė gimė 1906 m.
sausio 30 d. Pazukų kaime, Pušaloto vals
čiuje, Panevėžio apskrity. Baigusi Panevė
žio gimnaziją, kurį laiką studijavo veterina
rijos mokslus Kauno universitete ir tuo
pačiu metu aktyviai dalyvavo lietuviškos
skautijos veikloje, dar Panevėžyje įsteigusi
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pirmą skiltį. 1925 m. skautininkų,-ių suva
žiavime buvo išrinkta pirmoji Skaučių
skyriaus Vadija, kurios pirmininke išrinkta
Apolonija Blynaitė-Šenbergienė. Ji kurį
laiką tarnavo Lietuvos Žemės ūkio banke
ir 1929 metais ištekėjo už Lietuvos karo
aviacijos pulkininko leitenanto Valdemaro
Šenbergo, kuris buvo vienas pirmųjų Lietu
vos skautų įkūrėjų.
Po ilgos ir vargingos Odisėjos, 1951
metais su šeima apsigyvenus Clevelande, ji
savo gyvenimo pagrindiniu uždaviniu laikė
šeimos židinio išlaikymą su visomis lietuviš
komis religinėmis ir tautinėmis tradicijomis
ir iki paskutinio atodūsio išliko ištikima
skautiškiems idealams.

Aleksandras Merkelis

MIRĖ ALEKSANDRAS MERKELIS
Didelių užsimojimų rašytojas-žurnalistas Aleksandras Merkelis, parašęs plačias
monografijas pagerbiant Lietuvos valstybės
prezidentą Antaną Smetoną, Tumą-Vaiž
gantą, Vincą Kudirką, Vydūną ir kitus
didžiuosius.

Nevengė ir kitų aktualių temų, buvęs
vidurinių mokyklų mokytoju, Prezidento
Antano Smetonos sekretorium, plačiai
bendradarbiavęs
daugelyje laikraščių,
buvęs „Lietuvos Aido“ vyriausiu
redaktorium.
Aleksandras Merkelis buvo gimęs 1907
m. sausio 11 d. Mikaičių kaime, Šiaulių
apskrityje.

Mylimai motinai

Prof. Dr. Marijai Gimbutienei
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A.A. ARCHEOLOGĖ MARIJA GIMBUTIENĖ

Marija Gimbutienė (1923-1994)

Pasaulinio garso archeologė dr. Marija
Gimbutienė po ilgos ligos mirė vasario 2
dieną, 4 v. p.p., University of California at
Los Angeles ligoninėje, Los Angeles.
Dr. Gimbutienė yra autorė dvidešim
ties knygų ir daugiau kaip dviejų šimtų
straipsnių apie Europos priešistorę. Pasta
ruoju laiku ji buvo europinės archeologijos
profesorė emerita University of California,
Los Angeles.
Trys iš Marijos Gimbutienės naujausių
knygų, Goddesses and Gods of Old Europe
(1974, 1982), The Language of the Goddess
(1989) ir The Civilization of the Goddess
(1991) pateikia neolito amžiaus (6-5 tūks
tantmetis pr. Kr. imtinai) Europoje inter
pretaciją, kuri varžosi su daugeliu tradici
nių pažiūrų į priešistorines visuomenes.
Marija Gimbutienė gimė 1921 m.
sausio 23 d. Vilniuje. Archeologijos stu
dijas Vilniaus universitete baigė 1942
metais. Iš Lietuvos išbėgo 1944 metais ir
pokario metus praleido karo pabėgėlių
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stovyklose Austrijoje ir Vokietijoje. 1946
metais ji įsigijo daktaratą iš archeologijos
Tuebingen’o universitete. Nuo 1946 iki
1949 m. darbavosi archeologijos institu
tuose Tuebingen’e, Heidelberg* e ir Muenchen’e.
Atvykusi į J.A.V-bes 1949 metais kartu
su savo vyru Jurgiu Gimbutu ir dviem
jaunom dukrelėm studijas tęsė Harvard’©
universitete. Mokėdama daugumą Rytų ir
Vakarų Europos kalbų, Gimbutienė buvo
išskirtinai gerai pasiruošusi Europos
archeologijos studijoms.
1955 metais ji buvo paskirta „research
fellow“ Harvard’© universiteto Peabody
muziejuje, kur ji toliau dėstė ir rašė apie
Europos priešistorę. 1963 metais ji tapo
University of California profesūros nare ir
čia išbuvo kaip Europos archeologijos
profesorė iki išėjo į pensiją 1990 metais.
Tarp 1967 ir 1980 metų M. Gimbutienė
vadovavo penkiems stambiems arche
ologiniams kasinėjimams pietrytinėje
Europoje.
Už savo mokslinį darbą dr. Gimbutienė
yra susilaukusi gausių pažymėjimų: Ful
bright stipendijas, paramą iš National
Science Foundation, Smithsonian Institu
tion, American Academy of Science. Ji
buvo pagerbta, paskiriant jai: Outstanding
New American Award (per World Refugee
Committee ir Boston Chamber of Com
merce, 1960), Los Angeles Times Woman
of the Year Award (1968), garbės laipsnius
iš Vilniaus universiteto, California Institute
of Integral Studies, Vytauto Didžiojo
universiteteKaune (su ypatingu pagerbimu
iš Respublikos prezidento 1993 metų
birželio mėnesį), ir National University of
Ireland.
Joan Marler
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SVEIKINAME
Antaną Saulaitį, SJ,
dvidešimtpenkerius
metus kunigiškai
tarnavusį
seserims ir broliams
lietuviams
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Alfonsą Pažiūra
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