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SKAITYTOJU ŽODIS

“Einate su gyvenimu”
Su dideliu dėmesiu perskaičiau nau

jausią “Į Laisvę” numerį. Džiaugiausi 
Širdyje, kad turite tokių talentingų ir 
pasišventusių žmonių, kaip Jūs, įstengiąs 
ir pats plačiai reikštis spaudoje ir su
maniai atlikti redaktoriaus pareigas.

Mane ypač džiugino, kad įstengėte 
gauti mūsų jaunimo pasisakymus aktua
liais lietuvių išeivijos reikalais ir juos 
išspausdinti šiame numeryje. Malonu, 
kad surandate bendradarbių iš įvairių 
miestų, kurie pasisako aktualiausiomis 
temomis. Einate su gyvenimu. Lai Dan-

Lietuviškam gyvenimui reikia įvairių 
pecialistų. Mes, senesnieji baigiame savo 
pareigas, o iš jaunimo tarpo nedaug te- 
natyti, kad jas užimtų įvairiose organi
zacijose. Sakykim, ar ne keista, kad to
kioje Chicagoje jaunimas nesidomi ra
dijo programomis. Mes laukiame jų, tik 
ateikit ir dirbkit.

“I Laisvę” žurnalas puikus, yra ko 
pasiskaityti. Padėka visiems — ir redak
toriui ir bendradarbiams!

B. Balys,
Chicago, 1L

gus padeda ištęsėti.
Kun. Juozas Prunskis, 
Chicago, IL

Didžios vertės užuomina
“Į Laisvę” balandžio 1985 m. 93/130 

laidoje našus žurnalo bendradarbis ir 
daugeriopos politinės veiklos stūmiklis 
Juozas Kojelis (psl. 32) pareiškia: “Ar 
nepanagrinėtinos galimybės įsteigti 
Lietuvos garbės konsulatą Caracas mies
te? Labai svarbu būtų Amerikos pavyz
džiu iš Venezuelos vyriausybės išgauti 
oficialų Baltijos valstybių anekcijos ne
pripažinimo pareiškimą”.

Iš tikrųjų — Čikagos bei Los Ange
les Lietuvos konsulatų tęstinumo išlai
kymas įrodė, kad konsulatų atnaujinimo 
bei steigimo projektas nėra utopija, ši 
mintis eksportuotina į gajus lietuvių 
išeivijos telkinius kitose valstybėse. Dau
giakartės, strategiškai tvirtos pastangos 
atneš laimėjimų.

J. Gliaudo,
West Covina, C a.

“Mes laukiame jų”
Tenka tik džiaugtis, kad mūsų jauni

mas ateina su savo rašiniais “Į Laisvę” 
žurnalą. Tektų jų įtraukti daugiau ir 
jiems konkurso keliu skirti premijų. Tai 
būtų didesnis paskatinimas galvoti ir ra
šyti lietuviškai.
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Nepavark, Redaktoriau, laikykitės 
frontininkai! Reorgai tempia į idijotizmo 
balas, akiratininkų intelektualai į rusiš
ką gulagą. “Akiračiai”, redaguojami PLB 
vicepirmininko ir visų aukštinamo poeto 
net Dievui dėkoja, kad Lietuvą patal
pino šalia Rusijos, o ne šalia Amerikos. 
Dabar ji turėtų kentėti kaip Kanada ir 
Meksika. Tokias “gilias” mintis profe
sorių, redaktorių palaimintas skelbia iš
mintingas istorikas.

Jūs roaote kelią į Lietuvą!
A. G-tis, 
Chicago, IL

Padrąsinantys jaunimo žodžiai
Į Laisvę, 1985 m. balandžio numeryje 

jaunimo atstovų balsas man padarė gilų, 
gyvenimiškai realų įspūdį. Nors jauni, 
bet jau kalba iš patirties, kurią gavo 
lietuviškoje veikloje. Tai būtų lyg ir at
sakymas į jaunimui daromus priekaištus. 
Aišku, nei kritikos’ nei jų atliktų darbų 
negalime priskirti visam jaunimui. Tas 
pats pasakytina ir apie mūsų senesniąją 
kartą;

Tadas Dabšys savo žodyje “Mokame 
kalbėti. Ar mokame veikti”, pabrėžda
mas kartų bendro darbo reikšmę, iškelia 
karčiąį bet turbūt užpelnytos teisybės 
Žodį^^mūsų vyresniosios kartos veiklos

į !
I . i
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nesklandumuose. Reformų ir persiorgani
zavimo tikrai reikia!

Rita Bureikaitė, išryškindama netikslu
mus Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
goje, teisingai teigia, kad neužtenka pri
imti nutarimus, bet juos reikia ir įvyk
dyti.

Rima Novickaitė praktiškai aptaria 
“Jaunimas jaunimui” reikšmę ir entuzias
tingai kviečia jaunuosius talkon, užmiršti 
dejones, kai vyresnioji karta iš aktyvaus 
gyvenimo pamažu pasitraukia. Manau, 
kad Rimos karta gal geriau išgirs savo 
atstovės balsą;

Pagaliau Gailė Radvenytė lyg “pirštu 
duria” vyresniesiems, kurie savo gražius 
žodžius nepateisina darbais. Ji nori “ge
ro pavyzdžio, lietuviško auklėjimo iš 

pat mažens, supratimo mūsų sąlygų, 
įdomesnių pamokų šeštadieninėse mo
kyklose ir, svarbiausia, konkrečios pa
galbos”. Ar nepriklausomoje Lietuvoje 
buvęs gerai apmokamas vidutinis valdi
ninkas besibaigiant B alfo gegužinei, savo 
vaikams sušukęs: “Boys, važiuojam na
mo, let’s get keys” nedaug pasako, kuria 
kryptimi vaikai nukreipiami.

Šių keturių šviesių jaunų autorių pa
sisakymai pereitame žurnalo numery yra 
lyg kondensuota mūsų gyvenimiškų ak
tualijų serija. Mums yra būtina atvirai 
atsigręžti į save ir atsiminti, kad daug 
esame gavę iš laisvėje gyvenusios Tėvy
nės.

Ant. Valiuškis, 
Barrington, R.l.

“ ... Laikas veikia prieš mus . . . O.S.L yra viena iš labiausiai 
nepopuliariausių įstaigų federalinėje valdžioje, išskyrus LR.S.. .. 
Šiandien didžiausią pavojų O.S.L sudaro baltų, lietuvių, ukrainiečių 
ir Rytų Europos tautų koalicija, kuri siekia suluošinti agentūros 
pastangas .. .”.

Eli Rosenbaum, 
buvęs O.S.L investigatorius

Journal News, Rockland County, N.Y., 2/11/85

Mielas Skaitytojau, 
Pastabas apie šį “Į Laisvę” numerį prašau siųsti 

iki 1985.12.15.

Malonus Skaitytojau,
Prašome apsimokėti, jei dar to nesi padaręs, prenumeratą^ 
Prenumeratos mokesčiu ir auka palaikai “Į Laisvę” tolimesnį 
leidimą. Laiku atsiskaitydamas sumažini brangias pašto iš
laidas ir administracijos darbą. Ačiū.
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JAV UŽSIENIO POLITIKA, 
LIETUVA IR AMERIKOS LIETUVIAI

LINAS KOJELIS

Šiais metais minime keturias
dešimt metų sukaktį nuo Antrojo 
Pasaulinio karo pabaigos ir ketu
riasdešimt penkerių nuo Lietu
vos pavergimo. Turbūt kiekvie
nas jaunas, Vakaruose gimęs lie
tuvis yra paklausęs savo tėvelių, 
ką jie galvojo, atsiradę tremtinių 
stovyklose tuo metu, kai karas 
baigėsi.

Manau, kad buvo diskutuojamas 
Europos likimas: ar Roose veltas 
ir Churcillis pajėgs Staliną įtikin
ti pasitraukti iš Pabaltijo? Ar Va
karai iš vis supranta Staliną ir jo 
siekius? Ar Rytų Europos šalys 
sukils prieš Maskvą^ ir ar tuo 
atveju Vakarai paremtų sukilimą?

Manau, kad buvo sprendžiami 
ir kiti klausimai, pav.: Kokie 
yra tremtinių uždaviniai? Kaip 
reikėtų susiorganizuoti? Kokius 

ryšius bandyti palaikyti su tauta? 
Kaip pavergtai tautai padėti? 
Kaip paveikti didžiųjų kraštų 
sprendimus, liečiančius tremti
nius ir okupuotą Lietuvą?

Norėčiau šiandien pažvelgti į 
kai kuriuos iš šių klausimų iš 
grynai amerikietiškos perspekty
vos ir panagrinėti, kuria kryptim 
pažengė Amerikos ryšiai su Euro
pa ir kaip kito per praėjusius 
keturiasdešimt metų? Kaip tai at
siliepė į Amerikos politiką Lie
tuvos atžvilgiu? Kaip tai paveikė 
išeivijos, ypač Amerikos lietuvių 
organizacijas ir jų politinį darbą? 
Kaip Amerikos lietuviai gali šian
dien geriausiai padėti kovojančiai 
tautai?

Rytų Europa JAV politikoje

Ši paskaita skaityta Europos lietuviš
kųjų studijų savaitėje Veronoje, Italijo
je, 1985 rugpjūčio 14 d. Paskaitininkas 
čia atvykęs ne tik kaip Amerikos lietu
vis, bet ir kaip vienas iš JAV prezidento 
Ronald Reagano asistentų, perdavė Ame
rikos prezidento linkėjimus, pasveikino 
studijų dalyvius ir padėkojo rengėjams, 
ypač Europos LFB pirmininkui Kęstučiui 
Ivinskiui už suteiktų progą pabūti kartu 
ir pasidalinti mintimis.

Red.

Turbūt svarbiausia At Tojo pa
saulinio karo pasekmė buvo Va
karų Europos ekonominės, mi- 
litarinės ir politinės vadovybės 
perkėlimas į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Buvusios pasaulyje ga
lingiausios tautos, ypač Anglija ir 
Prancūzija, nežiūrint kad jos karą 
laimėjo, faktiškai buvo ekonomiš
kai ir militariškai palaužtos. Vo
kietija ne tik ekonomiškai, mili-
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tariškai ir politiškai sunaikinta, 
bet ir fiziškai perskelta į dvi dalis.

Iš antros pusės, Amerika, lai
mėjus karą ir Atlante ir Pacifi- 
ke, liko veik nepaliesta. Daug 
politikų ir istorikų yra reiškę nuo
monę, kad Amerika nebuvo pasi
ruošusi perimti laisvojo pasaulio 
vadovavimo vairo į savo rankas. 
Bet tas pareigas prisiėmė natūra
liai, be jokio pasipriešinimo iš 
sąjungininkų pusės.

Gal ir yra tiesa, Kad Amerika 
nebuvo pasiruošus perimti vado
vavimo, tačiau yra faktas, kad 
pokaryje Amerikos vadai nustatė 
aiškią politiką^ kuri pagrįsta ke
liais elementariniais principais; 
tie principai nėra pasikeitę nuo 
prezidento Trumano laikų.

Pirma, Amerika suprato, kad 
Vakarų Europos likimas yra gy
vybiškai surištas su Amerikos li
kimu. Vakarų Europa, įskaitant 
ir Vakarų Vokietiją^ turi išlikti 
ekonomiškai tvirta ir pilnai nepri
klausoma, jeigu pati Amerika nori 
išlikti laisva. Nuo karo pabaigos 
Amerikos kariuomenė nepasi
traukė iš Vakarų Europos, pasi
ruošusi kartu su Vakarų Europa 
bendromis jėgomis sutikti kiek
vieną sovietų agresiją. Vos karui 
pasibaigus, JAV-bes per Marsha- 
lo planą padėjo Vakarų demokra
tijoms ekonomiškai atsistatyti. 
Buvo įkurta NATO sąjunga, ku
ri politiškai ir militariškai suri
šo Šiaurės Ameriką su Vakarų 
Europa. O gal svarbiausia, Ame
rika išskleidė savo branduolinio 

apsiginklavimo skėtį (umbrella of 
nuclear deference) virš Vakarų 
Europos, siųsdama aiškų signalą 
sovietams, kad Amerika yra pasi
ruošusi rizikuoti New Yorku ir 
Chicaga, jeigu sovietai pultų 
Londoną ar Romą. Sovietai šį 
JAV-bių įsipareigojimą iki šiol 
respektuoja.

Tačiau Amerikos politika Rytų 
Europos atžvilgiu buvo visai kita. 
Amerika nesiruošė kariškai lais
vinti Rytų Europos. Tuojau po 
karo buvo padarytas sprendimas, 
kad yra svarbiau atstatyti ir gin
ti Vakarų Europą, negu kad rū
pintis Rytų Europa. Amerikos 
reakcija į eilę maištų Rytų Euro
poje per tris dešimtmečius, nuo 
pokario partizanų kovų Lietuvo
je, maišto Vokietijoje 1953 metais 
iki Lenkijos 1981 metais, parodė, 
kad Amerika Rytų Europos būklę 
bent laikinai nelaiko organiškai 
svarbia Amerikos ir vakarietiškos 
demokratijos likimui. Žiūrėdami 
į Amerikos užsienio politikos is
toriją nuo 1945 metų, matome, 
kad nežiūrint buvusių Amerikos 
užsienio reikalų politikos vairuo
tojų skirtingų politinių ideologijų 
— nuo aršaus antikomunisto John 
Foster Dulles iki detantės 
meistro Henry Kissingerio — fak
tas aiškus: Amerika niekad ne
siruošė naudoti savo ekonominės 
ar militarinės galios Rytų Euro
pai išlaisvinti.

Priežasčių, kodėl Amerika da
rė skirtumą tarp Vakarų ir Rytų 
Europos yra daug. Vien pasižiū-
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rėję į žemėlapį, matome, kad 
Vakarų Europa geografiškai ar
čiau Amerikos. Bet kaip Baltųjų 
Rūmų etninių reikalų direkto
rius esu neblogai susipažinęs su 
etnine Amerikos gyventojų sudė
tim, tad yra svarbu pažiūrėti ir į 
demografinius duomenis.

Amerika vadinama imigrantų 
kraštu. Pagal 1980 metais praves
tų piliečių surašymąj Amerikoje 
gyvena 227 milijonai žmonių. Iš 
jų 83 procentai pasisakė esą vieno 
ar kito krašto kilmės. Didžiausios 
etninės grupės yra: anglai (50 
milijonų), vokiečiai (49 milijonai), 
airiai (40 milijonų), prancūzai 
(13 milijonų) ir italai (12 mili
jonų). Didžiausios Rytų europie
čių etninės grupės yra lenkai 
(8 milijonai), rusai (3 milijonai) 
ir čekai su vengrais (po 2 mili
jonus). Lietuvių kilmės amerikie
čių yra 743,000. Palyginus skai
čius Vakarų Europos kilmės su 
Rytų Europos, nesunku suprasti, 
kodėl Amerikos istoriniai, ekono
miniai ir kultūriniai ryšiai yra 
žymiai stipresni su Vakarų Euro
pa negu su Rytų.

Didesnis dėmesys Vakarų Eu
ropai dar nereiškia, kad Amerikai 
Rytų Europa nesvarbi ir kad ji 
paliktina sovietinio imperializmo 
ir komunizmo dominavimui. Nė 
vienas Amerikos prezidentas nė
ra pripažinęs, kad Rytų Europa 
natūraliai priklausytų Sovietų Są
jungos “sferai”. Vien tik Henry 
Kissinger, pats ir per savo pava
duotoją Helmut Sonenfeld, de- 

tantės laikotarpio pačiam žydėji
me iškėlė “teisėtos sovietinės 
sferos” idėją, kaip galimą Ameri
kos užsienio politikos principą; 
Tačiau ši pažiūra buvo Amerikos 
visuomenės ir valdžios atmesta. 
(Galima sakyti, kad Helsinkio su
tarties pasirašymu Kissinger lai
kinai įgyvendino dalį savo poli
tikos. Tačiau Carteriui laimėjus 
prieš prezidentą Ford, Amerikai 
Helsinkio sutarties pagrindinė 
reikšmė iš “realpolitik” pasikeitė 
į žmogaus teisių gynimą ir mi- 
litarinės stabilizacijos ir ginklų 
apribojimo Europoje siekimą).

Nuo šaltojo karo pabaigos, kai 
Amerika pradėjo atnaujinti ryšius 
su Rytų Europos valdžiomis, 
JAV-bių vyraujanti politika Rytų 
Europos atžvilgiu remiasi “dife
renciacijos” principu. Pagal šį 
principą Amerika siekia suprasti 
ir remti kiekvieno Rytų Europos 
krašto skirtingus pasireiškimus, 
kurie natūraliai stiprina to krašto 
nepriklausomumą nuo Sovietų 
Sąjungos. Amerika tiki, kad ato
miniame amžiuje yra absurdas 
galvoti laisvinti pavergtas tautas 
kariškomis priemonėmis. Tačiau 
kiekvienos imperijos istorija ro
do, kad imperijos okupuoti kraš
tai be atvangos siekia nepriklau
somybės. Tad, pavyzdžiui, pagal 
diferenciacijos principą^ Amerika 
remia Vengrijos ekonominį bren- 
dimąį kuris aiškiai skiriasi nuo 
sovietinių principų. Amerika į- 
vertina Rumunijos nepriklauso
mumą nuo Sovietų Sąjungos kai 
kuriuose tarptautiniuose klausi-
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muose: pav. Rumunija pripažįs
ta Izraelį, dalyvavo 1984 m. Olim- 
pijadoje Los Angelės ir yra kri
tikavusi sovietus dėl Afganistano 
užpuolimo. Dėl to Amerika sutei
kė Rumunijai ekonominių leng
vatų, pripažindama jai “Most 
Favorite Nation” statusą;

Pabaltijo kraštai JAV 
politikos sąrangoje

O kokia yra buvus Amerikos 
politika Pabaltijo klausimu nuo 
1945 metų? Ar yra buvę pasi
keitimų, keičiantis JAV-bių pre
zidentams ir užsienio reikalų mi- 
nisteriams. Aš nežinau, ar bet 
koks istorikas ar politikas yra iš
samiai studijavęs šį klausimą^ bet 
kai kurie faktai aiškūs.

Pirma, nuo Antro Pasaulinio 
karo JAV-bės nėra de jure pri- 
pažinusios Pabaltijo aneksavimo. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos dip
lomatai Amerikoje turi Valstybės 
departamento diplomatinį pripa
žinimą; Pavyzdžiui, jie dalyvauja 
kasmet diplomatų priėmime Bal
tuosiuose Rūmuose kartu su so
vietų ir kitais ambasadoriais ir 
pasiuntiniais. Nuo 1945 metų tur
būt kiekvienas JAV-bių preziden
tas yra žodžiu ar raštu patvirti
nęs nepripažinimo politiką;

Kad nebūtų pažeistas aneksa
vimo nepripažinimo principas, 
Amerikos ambasadoriui ir vyriau- 
riausiems ambasados apreigū- 
nams Sovietų Sąjungoje yra drau
džiama keliauti į Pabaltijį. Tik 
žemesnio rango diplomatai ten 

lankosi, dažniausiai humanitari
niais reikalais.

Amerikos lietuviai nepripaži
nimo statusą laiko svarbiausiu 
laimėjimu Lietuvos reikalu.

Tačiau faktiškoji nepripažini
mo politikos pusė yra šiek tiek 
įvairesnė, įdomesnė ir kas liečia 
praktišką Amerikos lietuvių poli
tinę įtaką gal ir svarbesnė. Pir
ma, pav., tuoj po karo, kai Lie
tuvoje vyko partizanų pasiprieši
nimas, Amerikos žvalgyba turėjo 
kontaktus su šioje pusėje atsira
dusiais laisvės kovotojais ir VLI- 
Ko pareigūnais. Po karo, kol Eu
ropos likimas nebuvo aiškus, 
Amerikos kariuomenės svetimų 
kalbų mokykloje lietuvių kalba 
buvo dėstoma šalia kitų Rytų 
Europos kalbų. Kokiu tikslu, ga
lim tik spėlioti, tačiau logiška 
išvada būtų, kad Amerika norėjo 
būti pasiruošusi atvejui, jei savo 
karines pajėgas tektų siųsti į Pa
baltijį. Tačiau Amerikos užsienio 
politikos strategams tokie pasi
ruošimai po dešimties - penkio
likos metų prarado reikšmę.

Antra, tuojau pat po karo ame- 
rikos žvalgyba laikė artimus ry
šius su tremtiniais ir jų organiza
cijom. JAV prezidentai kasmet 
priimdavo Amerikos lietuvių de
legacijas Baltuosiuose rūmuose. 
Tam tikrą laiką Amerikos žval
gyba rėmė lietuvių ir kitų tau
tybių laisvinimo veiksnius. Pre
zidentų Kennedy ir Fordo pre
zidentavimo metu Pabaltijo lais
vinimo veiksnių prestižas Wa-
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shingtone visai krito ir forma
lūs ryšiai nutrūko.

Trečia, praktiškas Amerikos po
litikos reiškinys, liečiantis Lietu
vą, buvo lietuvių skyrių įsteigi
mai Amerikos Balse ir Laisvės 
radijuje. Amerikos Balso paskir
tis — duoti Lietuvai žinių iš 
pasaulio, iš Amerikos ir Ameri
kos lietuvių gyvenimo. Laisvės 
radijo paskirtis — Lietuvos gy
ventojams pateikti sovietų val
džios nekontroliuojamas naujie
nas iš jų pačių krašto. Šios ins
titucijos dar gyvuoja ir paskuti
niu metu net sustiprintos.

Ketvirta, ekonominėje srityje 
atskira Amerikos politika Pabal
tijui praktiškai neegzistuoja, bet 
pilnai prisitaiko prie bendros JAV 
politikos, skirtos Sovietų Sąjun
gai. Po karo, kai nebuvo ekono
minių ryšių su Sovietų Sąjunga, 
nebuvo ryšių ir su Lietuva. De- 
tantės laikotarpyje, kai pradėjo 
augti ekonominiai ir prekybos 
ryšiai su Sovietų Sąjunga, šie pa
sikeitimai paveikia ir Lietuvą. 
Amerikos užsienio reikalų ir pre
kybos ministerijos nedraudžia 
Amerikos prekybininkams ke
liauti į Pabaltijį ir ten vesti savo 
birznio reikalus, perkant ar par
duodant prekes ar steigiant ga
myklas. Jeigu galim priskaityti 
keliones į Sovietų Sąjungą (turiz
mą) prie ekonominių santykių, 
turbūt matytumėm, kad kelionės 
į Lietuvą kilo proporcingai su 
bendru amerikiečių turistų skai
čiumi į Sovietų Sąjungą.

Pastebimas ir atvirkštinis pro
cesas. Kai prezidentas Carter su
stabdė javų eksportą į Sovietų 
Sąjungą^ boikotas lietė ir Pabal
tijį-

Stebint Vakarų politikos kreivę 
Pabaltijo klausimu nuo II-jo Pa
saulinio karo pabaigos iki 1980 
metų, galima pastebėti skirtin
gas tos kreivės kryptis skirtin
gose Amerikos politikos perijo- 
duose. Aukščiausiu tašku toj 
kreivėje reikia laikyti Amerikos 
valstybės sekretoriaus (užsienio 
reikalų ministerio) John Foster 
Dulles padarytą pareiškimą Kers- 
tono komisijoje, kuri tyrinėjo Pa
baltijo valstybių aneksavimo fak
tus. Jis tada pasakė:

Mes neužmiršome Atlanto 
Chartos ir jos skelbtos teisės vi
siems žmonėms patiems pasirink
ti norimą valdžios formą. Mes 
tebepripažįstame Chartoje iš
reikštą pageidavimą atstatyti su
verenines teises ir savivaldą vi
siems tiems, kuriems prievartos 
keliu tai yra paneigta.

Kalbėdamas apie artėjančius 
pasitarimus su sovietais, sekreto
rius Dulles užtikrino:

Į konferenciją mes nežiūrime 
kaip į vietąj kurioje išduotume 
savo principus, bet kaip į vietą^ 
kurioje mūsų principai triumfuo
tų. Toks yra mūsų nusistatymas.

Amerikos užsienio politikoje 
tuo metu buvo pripažįstamas 
“laisvinimo” principas, vėliau 
perėjęs į sovietų “sulaikymo” 
politikąj o dar vėliau į “taikingą
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koegzistenciją”. Tada buvo be
veik ir užmiršta Atlanto Charta.

Koks žemiausias taškas toje 
kreivėje?

Apie tai pasakoja turbūt aukš
čiausiai iš tremtinių kartos Ame
rikos diplomatinėje tarnyboje iš
kilęs lietuvis, dr. Vytautas Dam- 
brava (Į Laisvę, 1984 rugsėjo mėn. 
numeris). Ženevoje sovietų už
sienio reikalų ministeris, susiti
kęs Amerikos valstybės sekreto
rių Kissinger, pareikalavęs ne- 
bepasirašinėti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybės su
kakčių progomis pareiškimų. 
1976 metais Kissinger jau ir ne- 
bepasirašė. Pridėjus tai, kad Kis
singer ir Gromyko padarė lygiai 
tokią pačią 1975 metais pasira
šyto Helsinkio akto interpreta- 
cijąj reikia daryti išvadą^ kad Kis- 
singerio vedama Amerikos užsie
nio politika buvo Pabaltijo lais
vės klausimu ne neutrali, bet 
neigiama.

Po nelemtos Kissingerio gady
nės, Amerikos politikos kreivė 
Pabaltijo atžvilgiu, kad ir nežy
miai, vėl ėmė kilti. Jau prezi
dentas Carter į Amerikos užsie
nio politikos plotą įjungė žmo
gaus teisių principą ir taip suak
tualino Lietuvos pavergimo rei
kalą; Carterio prezidentavimo 
metu buvo palankiai išspręstas 
Pabaltijo valstybių Amerikoje 
diplomatinio atstovavimo klausi
mas. Tiesa, tai prez. Carter pa
darė ne iš kokio palankumo, bet 
iš reikalo. Mat 1980 metų rinki

muose jam aiškiai grėsė pralai
mėjimas. Reikėjo pabaltiečių bal
sų. Bet faktas palieka faktu, kad 
tai įvyko.

Prez. Reagano Europos politika
Dabar pažiūrėkime, kokia pre

zidento Reagano užsienio politi
kos kryptis Vakarų Europos, Ry
tų Europos ir Pabaltijo klausimu.

Aš pats labai aktyviai reiškiau- 
si prezidento Reagan rinkiminėse 
kampanijose 1976 ir 1980 metais 
ir gerai prisimenu Vakarų Euro
pos reakciją į jo išrinkimą. Šią 
reakciją gal spalvingiausiai iš
reiškė prancūzų laikraštis “Le 
Monde”, kuris dieną po rinkimų 
pirmajame puslapyje įdėjo didelę 
prezidento Reagan nuotrauką iš 
kaubojinių filmų scenos, su di
džiuliais pistoletais abiejose ran
kose ir parašu — “Amerikos iš
rinktasis”.

Nuo to “Le Monde” numerio 
išleidimo yra praėję penkeri me
tai, ir prezidentas Reagan nepa
tvirtino “Le Monde” pranašystės. 
Jo užsienio politika tvirta, aiški 
ir atsakominga. Europos atžvilgiu 
prezidentas Reagan tęsia poka
rinę Amerikos politiką, kuri Va
karų Europą laiko svarbiausia 
Amerikos sąjungininke ir NATO 
sąjungą kaip raktinę Europos ir 
pasaulio taikos išlaikymo institu
ciją.

Buvo rimtų problemų. Turbūt 
žymiausia trintis per paskutinįjį 
penkmetį buvo iškilusi dėl Ame
rikos paskelbto Sibiro dujotiekio 
boikoto. Bet ir čia nuomonių
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išsiskyrimai buvo išlyginti, ir CO- 
COM, NATO strateginių prekių 
sekimo ir prekybos analizės sky
rius, buvo žymiai sustiprintas, ir 
ateityje tikimasi daug sklandes
nės sąjungininkų kooperacijos 
strateginių prekių Sovietų Są
jungai pardavimo klausimuose. 
Jau ir šiandien sąjungininkai 
daug geriau susitaria dėl moder
nios technologijos prekių eks
porto į Rytų Europą;

Buvo ir yra kitų sunkumų: 
Pershing ir cruise raketų įvedi
mas, Amerikos politika Centrinė
je Amerikoje bei prekybiniai 
klausimai tarp JAV-bių ir Vakarų 
Europos, ypač muitai. Šiandien 
sunkią problemą sukėlė Prezi
dento “strateginio apsigynimo 
iniciatyva” (Strategic Defence 

-Initiative — SDI). Kai kurie kri
tikai teigia, kad Šiuo projektu 
prezidentas Reagan nori atskirti 
(decouple) Ameriką nuo Vakarų 
Europos. Bet tai yra tiesos 
iškreipimas. Amerika šia inicia
tyva kaip tik siekia apginti vi
sus demokratinius kraštus nuo 
tolimų ir vidutinių distancijų 
(long and medium range) sovie
tinių raketų grėsmės. Prezidentas 
Reagan ir sekretoriai Weinberger 
ir Shultz yra kvietę Vakarų Eu
ropos kraštus prisidėti prie šio 
svarbaus mokslinio tyrinėjimo. 
Amerikos užsienio reikalų ir gy
nybos ministerijos aktyviai in
formuoja Europos vyriausybes ir 
visuomenes šiuo klausimu. Pre
zidentas Reagan džiaugiasi ir yra 
labai dėkingas Vakarų Europos 

vyriausybių galvoms, ypač minis- 
teriams pirmininkams Thatcher ir 
Craxi už jų stiprią paramą šiam 
projektui. Esame viltingai nu
siteikę, kad visi nesusipratimai 
bus išspręsti, ir šios iniciatyvos 
rezultatai toliau sustiprins Ame
rikos ryšius su Vakarų Europa.

Prieš ketverius metus Ameri
kos dienraščiai dažnai skelbdavo 
straipsnius, pranašaujančius 
NATO sąjungos žlugimą. Šian
dien tokių straipsnių nebepasi
rodo. Reagano administracijos 
nuomone, Amerikos ryšiai su Va
karų Europa niekad nebuvo stip
resni nuo pat karo pabaigos. Pre
zidentas Reagan turi šiltus ir nuo
širdžius asmeniškus ryšius su vi
sais vyriausiais Vakarų Europos 
vadais — įskaitant ir konserva
torius (Thatcher ir Kohl), ir so
cialistus (Mitterand, Craxi ir Gon
zalez).

Prezidentas Reagan taip pat 
tęsia buvusių prezidentų vestą 
Rytų Europos politiką. Prieš dve
jus metus po kelionės į Rumuni
ją ir Vengrijąj vice-prezidentas 
Bush sustojo Vienoje ir taip dės
tė Rytų Europos politiką:

Pirma, mes (JAV-bės) nepripa
žįstame Europos padalinimo tei
sėtumo. Daugelis nesusipratimų 
tebeegzistuoja dėl Jaltos konfe
rencijos esmės. Leiskit man kaip 
galima aiškiau pasakyti, kad tuo 
metu nebuvo padarytas joks susi
tarimas padalyti Europą į “įtakos 
sferas”, priešingai, dalyviai nu
statė bendrą trijų sąjungininkų at-
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sakomybės principą visoms iš
laisvintoms teritorijoms. Sovietų 
Sąjunga pasižadėjo grąžinti pilną 
nepriklausomybę Lenkijai ir vi
som kitom Rytų Europos valsty
bėm ir leisti laisvus rinkimus. 
Sovietų Sąjungos įvykdytas šio 
susitarimo sulaužymas yra da
bartinės Rytų-Vakarų įtampos pa
grindinė priežastis . . .

Mūsų santykiuose su Rytų Eu
ropos kraštais mes priimam dė
mesin susidariusius skirtumus. 
Mūsų politika remiasi skirtingu
mų principu — diferenciacija — 
tai yra, mes žiūrim iki kokio 
laipsnio siekia autonominės už
sienio politikos, nepriklausomos 
nuo Maskvos direktyvų, ir iki ko
kio laipsnio jie ugdo krašto vi
daus liberalėjimą — politinį, eko
nominį ir žmogaus teisių respektą. 
Jungtinės Valstybės sieks stiprin
ti politinius, ekonominius ir kul
tūrinius ryšius su tais kraštais. . . 
kurie parodo didesnį atvirumą ir 
savarankiškumą. Su tokiais kraš
tais mes stiprinsim dialogą ir 
bendradarbiavimą.

Reagano administracija į pasi
keitimus Rytų Europoje žiūri su 
viltimi. Praėjusią vasarą, kalbėda
mas Amerikos karo veteranams 
Chicagoje, valstybės sekretorius 
Schultz šios administracijos vil
tis šitaip išdėstė:

Rytų Europos kraštuose demo
kratijos ir laisvės svajonė yra ga
linga ir stiprėjanti jėga . . . Mes 
niekad nepripažinsim padalytos 

Europos principo. Laikas nėra 
imperialistinės priespaudos pu
sėje. Galbūt mes nespėsime pa
matyti laisvės Rytų Europoje. Gal 
ir mūsų vaikai savo gyvenime 
jos nematys. Bet vieną dieną pa
sikeitimas įvyks. Pasaulio ateitis 
yra ateitis su laisve.

Linas Kojelis kalba Pavergtų tautų sa
vaitėje Detroite, 1985 m. liepos 21 d.

Šis nusistatymas galioja ir Rea
gano administracijos Pabaltijo po
litikoje. Prezidentas Reagan yra 
daug sykių patvirtinęs Pabaltijo 
aneksijos nepripažinimo poli
tiką. 1983 metais jis pasirašė spe
cialų raštą, kurį Amerikos atstovė 
Jungtinėse Tautose Jeanne Kirk
patrick išsiuntė visoms JT dele
gacijoms, įskaitant ir Sovietų 
Sąjungą; čia pateikti Lietuvos,
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Latvijos ir Estijos aneksijos ne
pripažinimo argumentai. Tais pa
čiais metais Baltų laisvės dienos 
proga prezidentas Reagan pa
kvietė į Baltuosius Rūmus du 
šimtus Amerikos baltų proklama
cijos pasirašymo ceremonijai.

Tačiau žymesnių faktiškų pa
keitimų Amerikos politikoje Pa
baltijo kraštų reikalu net Prezi
dento Reagan administracijoje 
negalime pastebėti. Gal tik reikia 
priminti lietuvių, latvių ir estų 
kalbomis programų iš Laisvės ra
dijo perkėlimą į Laisvosios Eu
ropos radiją. Tuo būdu radijo 
transliacijos į Pabaltijo kraštus 
išimtos iš transliacijų sovieti
niams kraštams ir perkeltos į 
satelitinių valstybių tarpą.

Kituose klausimuose, ypač 
ekonominiuose ir militariniuose, 
Reagano administracija vado
vaujasi panašiomis gairėmis kaip 
ir buvusios administracijos.

Mūsų politinė veikla
Dabar norėčiau žvilgsnį pasuk

ti į lietuvių politinę veiklą Ame
rikoje. Norėčiau paliesti keletą 
klausimų. Pirma, ko Amerikos 
lietuviai turėtų siekti savo poli
tinėje laisvinimo veikloje; antra, 
ką jie yra pasiekę pokario metu, 
ir trečia, kaip Amerikos lietuviai 
galėtų paveikiau pasitarnauti ko
vojančiai tautai.

Ko Amerikos lietuviai nori? 
Visų išeivijos lietuvių pagrindi
nių organizacijų (Lietuvių Bend
ruomenės, VLIKo, ALTos ir 

PLJS-gos) vadovaujantys tikslai 
yra padėti Lietuvai atgauti ne
priklausomybę ir Lietuvos žmo
nėms laisvę. Nuo 1940 metų 
Amerikos ir visos išeivijos lietu
vių organizacijų vadai turbūt šim
tus ir tūkstančius kartų pareiški
muose, kalbose ir raštuose yra 
teigęs: “Mes norime, kad Lietu
va būtų laisva”, arba “Mes no
rim išlaisvinti Lietuvą!”. Yra la
bai gerai, kad mes nesam užmir
šę šio tikslo, kad mes jį diegiam 
jaunimui lituanistinėse mokyklo
se ir skelbiam kasmet Vasario 
16-tos minėjimuose.

Tačiau veiklos praktikoje nega
lima peršokti esminio klausimo: 
“Kaip mes laisvinsim Lietuvą”, 
arba “Kaip mes padėsim Lie
tuvos gyventojams pergyventi so
vietinę okupaciją ir atgauti lais
vą apsisprendimą ir valstybinę 
nepriklausomybę?”. Deja, klau
simai — Kaip mes laisvinsime 
Lietuvą? ar Kaip mes jos gy
ventojams padėsim išsilaisvinti?, 
retai keliami ir dar rečiau atsa
komi.

• '■ r, • < ' ■' ' •

Kodėl? Kodėl šie klausimai 
tarsi privengiama diskutuoti?

Yra keletą priežasčių. Pirmoji 
priežastis, — kad Lietuvos iš
laisvinimas ar, geriau pasakius, 
išlaisvinimas artimoje ateityje, 
yra tapęs abstrakčia, sunkiai ap
čiuopiama koncepcija. Kaip mi
nėjau, Amerikos valstybės sek
retorius George Shultz, savo pa
reiškimu Rytų Europos išlaisvi
nimo klausimu nežada greitų re-
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zultatų. Žinoma, istorija yra pil
na netikėtumų. Nenumatyti įvy
kiai pasaulyje ir pačioje Sovietų 
Sąjungoje gali atnešti esminių 
pasikeitimų. Tačiau remiantis 
esamomis sąlygomis, greito pasi
keitimo laukti negalima.

Jei realus Lietuvos išlaisvini
mas ar išsilaisvinimas perkelia
mas į tolimesnį planą, negalima 
sėdėti ir laukti tos palaimintos 
valandos. Reikia kurti kitus pla
nus ir vykdyti kitus uždavinius, 
kurie vestų į galutinio tikslo re
alizavimą. Kitaip ta laimingoji va
landa gali visai neateiti. Todėl 
reikia svarstyti klausimus, kų 
ir kaip turime veikti dabar, kad 
laisvinimo pastangos nenutrūktų. 
Ir čia pasigendame svarstymų, 
planų ir planingo veikimo.

Politinių ekspertų trūkumas 
yra antra priežastis, kodėl nesu
darinėjami konkretūs veiklos 
planai. Amerikos lietuviai atei
viai, tremtiniai ir jų vaikai, per 
daug metėsi į griežtuosius, o ne 
visuomeninius - humanistinius 
mokslus. Politinei veiklai daž
niausiai vadovauja inžinieriai ar 
gydytojai. Jie išsilavinę žmonės, 
bet dažnai jiems trūksta patir
ties realiuose politinių problemų 
painiavose. Be teoretinio pasi
ruošimo ir patirties sunku supras
ti politinių procesų subtylumus ir 
plonybes. Veikla tada tampa mė
gėjiška ir ne kartą nuostolinga.

Prieš penkerius metus Kalifor
nijos pabaltiečiai, supratę poli
tinių ekspertų reikšmę, Pabalti

jo laisvinimo reikalams talkinti 
pasamdė ekspertų firmą, Hanna
ford Company. Deja, kai kurie 
veiksniai čia įžiūrėjo konkuren
ciją ir pasisakė prieš, o visuo
menė, nesupratusi politinės pa
tirties ir žinojimo svarbos, ne
pakankamai parėmė šį projektą, ir 
kalifomiečių naudinga iniciatyva 
buvo sustabdyta.

Iš antros pusės, Amerikos žy
dai, graikai ir italai savo etninėse 
grupėse turi daug ekspertų, turin
čių patirtį Washingtone (kai kurie 
buvo Kongreso nariai), ir šie eks
pertai savo visuomenėse gerbia 
mi ir įvairiuose sprendimuose jų 
nuomonės turi svorį. Gi lietuviai 
Washingtono scenoje pasirodė la
bai nesenai ir dar liūdniau, kad jų 
įgyta patirtis nevertinama.

Diplomatinė, ekonominė, 
informacinė talka

Aš jaučiuosi esąs vienu iš poli
tinių reikalų ekspertų, ir, pasi
naudodamas europietiška platfor
ma, drįstu pakalbėti apie Ameri
kos lietuvių politinio reiškimosi 
problemas.

Pirmiausia, apie Amerikos ir 
aplamai Vakarų militarinę talką 
Lietuvai atgauti laisvę net kalbėti 
nedera.Šiandien, kas liečia akty
viąją rezistencijąj Amerika remia 
antikomunistinius laisvės kovoto
jus tik vadinamajame Trečiajame 
Pasaulyje — Nikaragvoje, Ango
loje ir Afganistane, kur sąlygos 
ir Amerikos geopolitiniai intere-

(nukelta į 58 psl.)

15



“BŪTI ŠVIESA SAVO TAUTAI”

10 METŲ BE JUOZO BRAZAIČIO

Prisimindami mūsų ideologą, prieš 
10 metų iškeliavusį amžinybėn, jo 
šviesų atminimą pagerbiame trimis 
pasisakymais asmenų, kurie velionį 

asmeniškai iš arti pažino bei sekė 
jo darbus kultūriniame ir politiniame 
lietuvių gyvenime.

JUOZAS BRAZAITIS —
REZISTENTAS IR VISUOMENININKAS

Dr. KAZYS AMBROZAITIS

Jau dešimt metų praėjo, kaip 
netekome Juozo Brazaičio. Jo pri
siminimas daugelyje mūsų dar 
tebėra labai gyvas. Brazaičio pa
likti pėdsakai dar laiko dulkių 
nepaslėpti, puikiai atpažįstami iš 
jo darbų, jo pasakyto žodžio, jo 
skaidrios sielos šilumos, kuri dar 
neatvėso.

Dvidešimtasis šimtmetis lie
tuvių tautai davė visą eilę as
menybių, tvirtų charakterių ir 
stiprių darbo rankų. Juozas Am
brazevičius, mano akimis, visa 
galva prasikiša tarpe kitų. Kaip 
devyniolikto šimtmečio antroji 
pusė ir pabaiga apdovanojo lie
tuvių tautą jos atgimimo skatin- 
tojais, iškovojusiais Nepriklauso
mybę ir davusiais valstybės ad
ministracinį, švietimo bei kul
tūros pagrindą, taip Ambrazevi
čius, subrendęs jau po Nepriklau-
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somybės atstatymo, tapo tuo iš
kiliu meistru, kuris vertino, kūrė, 
grupavo, nuolatos ieškojo tiek 
valstybiniam, tiek kultūriniam 
gyvenimui vis naujų spalvų, sie
kė vis naujo idealo.

Būtų nuostolinga kalbėti 
bendrai apie Brazaitį, nes tai per 
plačios skalės asmenybė. Per 
trumpėj laiko akimirką, jį reiktų 
paliesti tik dalimis, iš jo gyveni
mo knygos paskaityti tik kelis 
puslapius. Apie Brazaitį, kaip li
teratą, norėtume išgirsti iš Braz
džionio, Gliaudos, Rūtos, Vaičiu
laičio, Santvaro ar Kulboko. Apie 
Brazaitį kaip valstybininką ir re- 
zistentą norėtume išgirsti iš Da- 
mušio, Vitkaus, Naručio, Bačkio, 
Girniaus, Kazicko. Apie Brazaitį 
kaip publicistą ir visuomenininką 
norėtume išgirsti iš Skrupskelie- 
nės, Prunskio, Grincevičiaus, Jur-
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kaus. O apie asmeninį gyveni
mą nedaug yra palikimo, tik gal 
bent kiek detalių galėtume iš
girsti iš Proscevičiūtės, Šomkai- 
tės, Dabušio. Brazaitis buvo at
viras visuomenei, bet uždaras 
sau.

Iš tų, kurie mėgino Brazaitį 
apibudinti, man arčiausiai prie 
širdies yra dr. J. Prunskio grau
dingas, bet giliai nuoširdus Bra
zaičio portretas. Jis 1974 m. 
gruodžio 7 šitaip rašė: “Drauge” 
“Graudulys ašarą iš akių spau
džia, kai reikia svetimai žemei 
atiduoti plakti sustojusią širdį 
žmogaus, kuris buvo nuostabaus 
taurumo humanistas, plataus 
masto lituanistas, jokių audrų ne
palaužiamas idealistas, gilus lie
tuvių literatūros nagrinėtojas, ne
pralenkiamas kultūrininkas, pir
maujantis laikraštininkas, iš juo
džiausios okupacinės nelaimės 
tautą vesti laisvėn pakviestas 
valstybininkas”.

Man, gimusiam jau Nepriklau
somoje Lietuvoje ir tenai augin
tam ir brandintam, Brazaitis yra 
idealiosios Lietuvos portretas. 
Savo gyvenimo mokykloje, lai
mingu būdu, Brazaitį sutikau 
daug kartų ir su juo teko kartu 
dirbti arba palaikyti ryšį iš tolo. 
Apie Brazaitį jau daugelis yra 
pasisakę, o greitu laiku bus baig
ta dr. Juozo Girniaus monogra
fija, kurioje turėsime gana tobulą 
Brazaičio vaizdą.

Dabar norėčiau ribotis tik ke
liomis pastabomis apie Brazaitį 
kaip rezistentą ir visuomenininką 

ir tiktai iš savo patyrimo su juo 
bendraujant.

Su Brazaičiu susipažinau 1940 
m. pavasarį Saulės gimnazijoje po 
vieno ateitininkų parengimo. 
Maniau, kad jis manęs nepaste
bėjo, tačiau vėliau priminė, kur 
buvome susitikę. Tada stebėjau
si, kodėl po parengimo gimna
zistės ratu apstoję, kiekviena 
stengėsi prie Ambrazevičiaus pri
eiti ir ko tai klausti ir ilgai ne
leido išeiti iš salės. Vėliau dar 
porą kartų jį mačiau kun. La
pės, Girniaus, Dielininkaičio ir 
Kazokų kompanijoj. Tada tik ką 
buvau baigęs Karo Mokyklos XIV 
aspirantų laidą, dėl mobilizacijos 
Vilniaus atgavimo metu vėlai pa
leistas ir pavėlavęs į u-tą, per 
žiemą mokytojavęs ties Maironio 
tėviške, 1940 m. pavasarį buvau 
pakviestas į KV Centrą. Vėliau 
susitikdavom tik sukilimo metu ir 
gana dažnai laike vokiečių oku
pacijos dirbant pogrindyje, kai 
reikėjo aptarti “Į Laisvę” ir kitos 
pogrindžio spaudos reikalus ir 
patarimo dėl ryšių su kitais mies
tais ir apskritimis. “Į Laisvę” 
tik spausdinau ir verbavau pla
tintojus. Redakcijoje nedirbau, 
tik kartais kai ką parašydavau 
“Judui”.

Vokietijoje labiau suartėjome, 
kai gana dažnai susitikdavome 
atkuriant at-kų studentų organi
zaciją, organizuojant studentų at
stovybę, organizuojant LF ryšius, 
dažnai informuodavo ii tardavosi 
dėl ryšių su Kraštu ir dėl Vliko. 
Dar labiau suartėjom New Yor-
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ke, jam įsijungus į LFB organi
zaciją ir redaguojant Į Laisvę žur
nalą. Ilgesnį laiką teko būti jo 
LFB Centro Valdyboj ir Tarybo
je. Kulminacinis mūsų bendravi
mo momentas buvo, kai reikėjo 
iš Brazaičio perimti Centro Val
dybos pirmininko pareigas. O ir 
vėliau, man būnant Į Laisvę Fon
do lietuviškai kultūrai ugdyti va
dovybėje, labai šiltas ryšys buvo 
iki paskutinės jo gyvenimo die
nos. Tai tokiame fone čia norė
čiau su jumis pasidalinti kai ku
riomis iškarpomis iš mūsų bend
ravimo dienų ir iš Brazaičio laiš
kų bei iš nesuskaitomų pokalbių 
su Brazaičio prieteliais.

Brazaitis buvo žymus literatas, 
publicistas, lietuvių literatūros 
žinovas. Tai liudija jo mokiniai 
ir penki jo atrinktų raštų tomai, 
kuriuos suredagavo jo artima 
bendradarbė Alina Skrupskelie- 
nė ir Česlovas Grincevičius. Dar 
būtų ir šeštas tomas, bet ar jis 
bus išleistas, Į Laisvę Fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti dar ne
tarė paskutinio žodžio. (29-osios 
poilsio ir studijų savaitės dalyviai 
pasisakė už tomo išleidimą. Red.). 
Dar daug liko neužrašyto žodžio. 
Literatūrai jis buvo pasiruošęs ir 
pats laikė tai savo sritimi. Tačiau 
Brazaitis kaip politikas ir valsty
bininkas tapo ne savo noru, tik 
verčiamas ir kviečiamas Lietuvą 
ištikus nelaimėms. Būdamas hu
manistas ir plačios skalės kul
tūrininkas, reikalingam laikui 
atėjus, Brazaitis automatiškai ta
po rezistentu. Jo kryptimi savai

me pradėjo eiti draugai, susipy
nė visi pogrindžio siūlai ir ke
liai. Kaip politika jį alino ir kar
tino gyvenimą, taip rezistencija 
jį traukė ir ten jis parodė negin
čytiną vadovavimą ir reikiamą 
pasiaukojimą. Tapti tikruoju re
zistentu jam padėjo patrijotiniai 
ir ideologiniai pagrindai, prakti
nis idealizmas ir stipri orientaci
ja vakarų kultūrai (studijavo^Bon- 
noje). Brazaitis rezistenciją supra
to ir vykdė plačia prasme. Kaip 
mokytojas, santykiuose su jauni
mu ir bendradarbiais, jis iftokė 
tautinės savigarbos, laisvės mei
lės, gero pasiruošimo, gudrios 
ir taikios, bet ne revoliucinės tak
tikos santykiuose su okupantu, 
kad būtų apsaugotos jaunos gyvy
bės, kurios bus reikalingos atei
čiai. Dar ir praktinis idealizmas 
Brazaičiui padėjo pereiti į rezis
tenciją ir buvo lengviau atsisakyti 
karjeros literatūroje, kurioje jau 
buvo viršūnėje. Rezistencija Bra
zaičio talentus tuojau panaudojo. 
Talentai reiškėsi pogrindžio 
spaudoj, kuri orientavo visą tautą. 
Visą laiką, Brazaitis siekdamas 
teisingumo ir tolerancijos lietu
viško gyvenimo srityse, savo min
tis perkeldavo ir toliau savo tau
tos, siekė geresnio rytojaus žmo
nijai, o ypač pavergtiesiems. Dr. 
A. Damušis savo prisiminimuose 
taip apibūdina: “Juozas Brazaitis, 
kaip lietuviškos rezistencijos 
vadovas, buvo toji nepajudinama 
uola, iš kurios tryško galinga ir 
gaivi idėjų ir minčių srovė, la
bai sunkiose aplinkybėse ugdanti

16

18



mūsų atsparumą ir ištvermę lie
tuvių tautos ir Lietuvos laisvei 
laimėti”. (Į Laisvę, 1975 nr. 65, 
psl. 50).

Pasitarimuose ar suėjimuose 
Brazaitis mandagiai visų išklau
sydavo ir kalbėdavo paskutinis. 
Visuomet vengdavo išsikišti į 
priekį, mėgo privačius pasitari
mus. Tai tikro rezistento bruožai. 
Net ir politinę veiklą, kurios 
pats neapkentė, pulk. K. Škirpa 
ir gen. St. Raštikis labai aukš
tai įvertino. Pats Škirpa, negalė
damas perimti laikinosios vyr. 
min. p-ko pareigų, Ambrazevi
čiaus savystovia veikla, kaipo 
min. pirmininko pavaduotojo, la
bai džiaugėsi ir sakė, kad “ge
resnio pasirinkimo negalėjo būti”. 
Gen. Raštikis, kuriam irgi buvo 
pasiūlytos pirm. pav. pareigos, 
sakė: “ . . . nors iš tikrųjų jis at
liko tą rolę ne kaip jo pavadin
tas “kamštis, bet kaip vienas iŠ 
geriausių ir gabiausių mūsų poli
tikų”. (Į Laisvę, 1975, nr. 65).

Pirmasis lūžis
Po labai sėkmingo vadovaujan

čio darbo sunkiausiais Lietuvos 
okupacijos laikais ir po įtempto 
darbo išeivijoje Vlike, Vykdomo
joje Taryboje, Užsienio Reikalų 
Tarnyboje, suredagavusiam be
veik visus svarbiausius memoran
dumus, brošiūras bei pagrindi
nius straipsnius svetimoje spau
doje, grupinių kėdžių perstatinė- 
jimo rezultate, laicistams ir KD 
Brazaitis staigiai pasidarė nerei
kalingas ir į VT neperrenkamas. 

Jo aritimi bendradarbiai, kaip 
Krupavičius ir Karvelis suges
tionavo, kad Brazaitis palaikąs 
ryšius su svetima valstybe (JAV). 
Normaliose aplinkybėse tai reikš
tų valstybės išdavimą. Brazaitis 
tuo laiku jau atvyko į New Yor- 
ką. Sakėsi, kad labai dvasioje 
esąs sulaužytas ir vėl įrodinėjo, 
kad jam politinis darbas netinka, 
ypač ten, kur politikai nesiskaito 
su paprasčiausiais moralės dės
niais. Sakėsi, kad džiaugiasi iš 
tos balos ištrūkęs, nors ir su 
skaudančia širdimi. Pats tuo įsiti
kinau, kai kartu su Vaitiekūnu 
1952.VII.7, atstovaudami LFB, 
nuvykome tartis su VLIKo pirm. 
Trimaku ir Vainausku ir kai iš jų 
išgirdau, kad Brazaitis dėl susi
dėjusių grupinių apskaičiavimų į 
VT nepriimtinas. Tas Brazaitis, 
kurį prof. Kaminskas taip nuo
širdžiai rekomendavo, kuris su
darė ryšius Bonnoje ir Paryžiuje 
ir kuris turėjo plačius tautos įga
liojimus, atvežtus Daumanto — 
staiga turi nusilenkti, pasitraukti 
iš kelio smulkiems kėdžių ieško
tojams. Tuo laiku efektingai Bra
zaitį užstojo jo kovos draugai — 
Europos ir JAV bičiuliai, Susivie
nijimo Sąjūdis ir tautininkai Ba
lio Gaidžiūno asmenyje ir pasi
traukė iš VLIKo. Vėliau Brazai
čio buvau paskirtas tartis su VLI
Ko grupėmis dėl LFB sugrįžimo 
ir dėl konsolidacijos. Labai stro
piai Brazaitis teikė medžiagą, 
davė patarimų. Štai savo laiške 
1963.3.6 rašė: “ . . . prašydamas 
prisiimti, jei kreipsis, mano pa-
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tikėtinio pareigas. Šia proga no
rėčiau pastebėti, kad kol dr. Šid. 
nėra viešai spaudoje atšaukęs ano 
savo teigimo LFB adresu, to] 
LFB neturėtų sėsti su juo už 
bendro pasitarimų stalo. Antra, 
jei teks kalbėtis su Šmulkščiu ir 
Talala, tektų pastebėti, kad LFB 
nėra “Politinis sąjūdis”, o pir
miausia rezistencinis ir, jei 
VLIKas siekia konsoliduoti tik 
politinius sąjūdžius, tada be rei
kalo adresavosi j LFB. Trečia, 
iš pat pradžios praverstų leisti 
suprasti, kad laisvinimo organiza
cijos vienybė nebus įmanoma, 

jei bus apeita LB”. VLIKo bend
radarbių atžviliu net ir labai at
laidžiam Brazaičiui kartėlis užsi
liko gana ilgai. Kai savaitgaliais 
važiuodavom prie Atlanto, jis iš
sitraukdavo Krupavičiaus laiškus 
ir skaitydavo, kai vienas laiškas 
prieštarauja kitam, palydėdamas 
pastaba: vargas ir didelė nelaimė 
žmogui, kuris nesusipranta laiku 
pasitraukti iš viešo veikimo . . . 
Bevartydamas senus laiškus, su
radau LFB CV posėdžio protoko
lą, kur buvau sekretorium ir kur 
svarstėm LFB pasitraukimą iš 
VLIKo. Brazaitis pareiškė:

Iš Berno konferencijos Šveicarijoje: A. Trimakas, dr. A. Gerutis, P.
Padalis, L. Šmulkštys, S. Lozoraitis ir J. Brazaitis. Nuotr. B. Gaidžiūno
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“Džiaugiuosi, kad pagaliau esu 
tas kamštis, išmestas į balos pa
viršių. Iš ką tik paskaityto rašto 
įsitikinote, kad VLIKas yra bala. 
Jau ilgas laikas, kai VLIKas nie
ko nepadaro. Savo rezistencinį- 
herojinį laikotarpį VLIKas baigė 
su Julijono Būtėno mirtimi. Da
bar, pasitraukus iš VLIKo, mes 
turime pereiti į lietuvybės stipri
nimo ir jos išlaikymo darbą, nes 
ši sritis jau senai apleista. Tai 
bus konkretus mūsų darbas. LF 
atliko daugiausia tiek techniš
kam, tiek ryšyje su kraštu dar
be, derybose dėl grįžimo galėtų 
mus grąžinti į balą; VLIKas, ma
nau, gyvuos ir toliau”.

Antrasis lūžis
VLIKo bendradarbių moralinė 

skriauda nebuvo atitaisyta, ir po 
kurio laiko Brazaitis visai to ne
kėlė. Dėl to pasiteiravau pas 
pulk. Šovą, su kuriuo Brazaitis 
buvo paskirtas palaikyti ryšį ir 
kuris išskraidino Butėną ir Dau
mantą į Lietuvą; jis patvirtino, 
kad VLIKo žmonių užmetimai 
Brazaičiui buvo visiškai neteisin
gi. Intensyvus darbas Darbininko 
redakcijoje, talkinimas kitai spau
dai, knygų rašymas ir labai pa
blogėjusi sveikata Brazaičiui eilę 
metų buvo kasdieninė rutina, ku
ria Brazaitis pradėjo vis dažniau 
skųstis. Visada atsakydavo laiku 
laiškus, bet paskutiniais keliais 
metais atsakymai retėjo. Skun
dėsi ne vienam, kad plunksna 
krinta iš rankos, kad sunku pri
siversti eiti į darbą ar iš jo 

grįžti. Laiškuose vis labiau kar
čiais žodžiais pasisakydavo apie 
kai kuriuos iškilius asmenis dėl 
jų nesąžiningumo ir savimeilės. 
Iš paviršiaus daug kas matėme, 
kad Brazaitis jau ne tas nepa
vargstantis ir superidealistas, ko 
jis ir neslėpė. Tačiau savo ant
rąjį lūžį slėpė ir tik nedaugeliui 
atvėrė savo širdelę ir gilų skaus
mą — tai šeimos pairimą. Šį 
smūgį daugumoje pergyveno 
vienas, aklinai užsidaręs.

Trečiasis lūžis 
buvo fizinis. Reumatinius skaus
mus kantriai pernešė iki rankos 
nepajudinimo. Tačiau širdies 
smūgiai ištiko tuo laiku, kai Bra
zaitis skubino užbaigti daug pra
dėtų darbų. Brazaitis buvo labai 
ištikimas savo draugams, juos 
gerbė, jiems padėjo. Pareigos 
jausmas buvo daug didesnis už 
turimas jėgas. 1958.7.16 skundėsi, 
vykdamas į LFB studijų savaitę: 
“Blgiausia, kad šiemet, kaip ir 
pernai, turiu baudžiavą ir ją bai
giu Fordhame tik rugp. 15. Taigi, 
tą patį vakarą atvykęs būsiu iš- 
mūčytas, kaip sliekas vištos sna
pe”. Tačiau atvažiavo į Kenne- 
bunkportą ir dar tą patį vakarą 
skaitė paskaitą. Arba dar anksčiau 
rašė: “Aš pats baigiau jau vieną 
darbą — apie rezistenciją ir ati
daviau. Jei tik Laisvės Komite
tas neapgaus ir nesugaišins iš
leidimo. O tam jie nėra nega
būs. Iš manęs išspaudę visas 
atostogas darbui, jie patys vis dar 
tebeatostogauja . . . Dabar — dar
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Zenonui turiu parašyti apie 100 
puslapių . . .” Ir taip beveik kiek
viename laiške painformuodavo, 
ką rašo ir kiek dar laukia ra
šymo.

Brazaitis labai domėjosi jau
nimu, jiems skaitė paskaitas, 
jiems rašė. Perėmus LFB CV-bą, 
labai džiaugėsi, kad ateina jau
nesni žmonės. Tačiau rūpestis 
buvo nukreiptas dar į tolimesnę 
ateitį. Štai 1960.8.24 rašė: “Aš 
labai džiaugiuosi, nes matau, kad 
Frontas atiduotas į geras, pati
kimas ir veržlias rankas. Tačiau 
mane neramina vis viena min
tis: ar jūs turėsite kam perduoti 
su tokiu pasisekimu, kaip mes 
perdavėm jums? Ir Pats ir visi kiti 
yra dar Lietuvos produktas, ten 
pogrindyje grūdinti, Tarp mano ir 
Paties mentaliteto nebuvo dide
lio skirtumo. Bet ar bus taip 
lengva susigiedoti Pačiam su 
naujais įpėdiniais?”

Labai rimtai sirgdamas rašė 
apie dr. Padalį. Labai Brazaičiui 
rūpėjo parašyti apie prof. Ivinskį, 
pradėjo Darbininke, bet nebaigė. 
Sakėsi, kad tai paskutinis bičiu
liškas patarnavimas, kad teisingai 
būtų įvertintas ir kad kaip pa
vyzdys būtų paliktas ateinan
tiems. Paskutinį kartą Brazaitį 
aplankiau apie 4 dienas prieš 
mirtį. Jis buvo globoje dr. R. 
Šomkaitės, kuri bent dviem atve
jais Brazaitį tiesiog ištraukė iš 
mirties glėbio. Paskutiniame at
sisveikinime jis prašė atkreipti 
dėmesį į jaunimą, prašė užbaigti 
jo pradėtą darbelį apie Ivinskį, 

klausinėjo apie bičiulius ir nieko 
nesakė apie savo sveikatą. Ilgas 
buvo rankos paspaudimas be žo
džių, kaip kadaise Laisvės alėjoj 
ir vienuolyno kieme po kiekvie
no pasimatymo, nes grėsmė buvo 
didelė ir rytojus neaiškus.

Žinia apie Brazaičio mirtį ne
buvo nelaukta. Kuklios laidotu
vės, maža saujelė bičiulių, ne
buvimas kalbų — visa tai šį did
vyrį ir kovotoją darė dar dides
niu. Iš Brooklyno palydėtoje į jo 
pasirinktą poilsio vietą Putname, 
nes sakydavo, kad šiame krašte 
Putnamas — tai lietuviškiausias 
kampelis. Reti ir graudūs Putna- 
mo koplyčios varpo smūgiai ly
dėjo karstą Lietuvos sūnaus pat- 
rijoto, savo 71 metų gyvenimo 
kelyje palikusio tokius ryškius 
pėdsakus ir daug dar neišbaigtų 
darbų, daug išsvajotų svajonių 
apie Lietuvėlės ateitį. Šlapiu vie
nuolyno taku paskui karstą tęsėsi 
neilga prietelių vilkstinė su gie
dančiomis vienuolėmis. Prie šio 
valstybės vyro — didžiausio Lie
tuvos istorijoj sukilimo vado ir 
vyriausybės pirmininko nebuvo 
saliutų, nebuvo kovos žirgo, ne
buvo medalių ir kariškų laidotu
vių trimitų. Karstą gaubė tik kukli 
Lietuvos trispalvė vėliava. Po 
trumpos maldos, karstas pradėjo 
leistis į amžiną poilsio vietą. 
Pik. Škirpa suklupo ir, palietęs 
ranka karstą, palydėjo savo kovos 
draugą amžinam poilsiui, paly
dėjo su gausiom ašarom karys, 
pats užgrūdintas kovose.

Grįžtant po laidotuvių į vie-
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nuolyną kartu su prof. Yla ir dr. 
Kazicku toliau mėginome svars
tyti, ką praradome.

Brazaitis buvo praktiškas ir rea
listas, gyvenimo ir padėties ana
lizuotojas. Kaip teatro uždangos 
atidarytojas — tiems, kurie ne
mato šviesos ir rytojaus dienos, 
jis vienu užsimojimu atidalydavo 
uždangą ir parodydavo kelią.

Štai, tremties dienose pasime- 
tusiems, Brazaitis taip gyvenimą 
analizavo: “Aš palieku patiems 
apsispręsti, pasirenkant vieną iš 
dviejų galimybių: arba sau, arba 
Lietuvai, arba organizuoti ir vai
ruoti savo gyvenimą taip, kad bū
tų daugiausia sau naudos, arba 
kad daugiausia naudos būtų Lie
tuvai”.

Toliau Brazaitis parodo šviesią 
išvadą: “Apsispręsti šitoj dilemoj 
padeda atsakymas į kitą klausimą: 
kas esam? ar esam tie, kurie pa
bėgom, ar tie, kurie pasitrankėm? 
Pabėgom nuo baimės ir kančios? 
Kaip karys iš fronto? Ar pasitran
kėm, kaip tie, kurie nori pakeisti 
frontą ir iš mūsų pozicijų kovoti 
su priešu? Net jeigu pabėgom iš 
baimės, ar dabar norime būti 
dezertyro rolėje, ar rolėje kario, 

grįžtančio į frontą ir kovojančio 
naujose pozicijose?”

Brazaitis buvo giliai religingas, 
nors to viešai nedemonstravo. 
Jaunimui diegė viltį ir jį labai 
vertino. Dar Vokietijoje 1948 me
tais taip kalbėjo: “Abejoti netu
rime teisės, matydami tvenkian
tis baisią audrą, kurioje ne vienas 
gal būsime sunaikinti. Bet iš jos 
Apvaizda išves į giedrą rytmetį 
tą šalį, už kurią jų vaikai ir duk
ros sudeda savo maldas, savo dar
bus, širdies, valios ir proto ju
dėjimus, už kurią vaikai eina 
mirti”.

“Baisi ir didi yra tauta, už ku
rią net kūdikiai savo gyvybę au
koja, nes jų, nekaltųjų, auka, kaip 
aname Čiurlionio paveiksle, bal
tu dūmu ir šaukiančia tyla turi 
nesukludomai pakilti iki Viešpa
ties veido” (Raštai, IV, 543).

Po 10 metų Brazaičio darbų 
reikšmė nesumažėjo, o daugeliu 
atvejų pajutome, kad jį savo lai
ku per mažai vertinome. Šian
dien, manau, galiu pasakyti: Ko
votojau už Lietuvos laisvę ir tau
tos ateitį, ilsėkis po sunkių dar
bų, Tavo tauta Tavęs nepamirš.

Intelektualinis budrumas galbūt įtikins ne vieną^ kad 
laisvės kelyje nepakanka rūpestingai kartoti bendrus lais
vinimo žodžius, o reikia numatyti konkrečius uždavinius 
kiekvienam metui, kiekvienam kartui.

Juozas Brazaitis 
(Raštai V, 1985)

.----------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- —------------------
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JUOZAS BRAZAITIS — 
LITERATŪROS MOKSLININKAS

Dr. JUOZAS GIRNIUS

Dešimtajame Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavime, įvy
kusiame 1976 m. lapkričio 24 - 28 dienomis Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos Kultūros Centre, Southfielde, Michigane, dr. Juozas Girnius 
skaitė paskaitą “Prof. Juozas Brazaitis — mokslininkas”. Čia spausdinama 
paskaitos ištraukos dalis, atspausdinta L.K.M. Akademijos suvažiavimų 
darbų X tome ir specialiame atspaude, Romoje, 1984 m.

“Žmogaus gyvenimas išties yra kelionė besikryžiuojančiomis, vadinasi, 
vis apsisprendimo reikalaujančiomis kryžkelėmis. Pasirinkdamas temą 
Akademijos penkiasdešimtinei sukakčiai jos vaidmenį kryžkelėse, Brazai
tis savaime nurodė kryptį jos veiklai: būti šviesa savo tautai. Tarnavo 
tautai Brazaitis tiek visu gyvenimu, tiek savo moksliniu darbu. Gyvu 
žodžiu prof. Juozas Brazaitis jau nebeprabilo į mus, bet jis byloja į mus 
visa savo gyvenimo šviesa” — kalbėjo paskaitos įžangoje dr. Girnius.

Toliau paskaitininkas nurodo, kad jau 1939 metais III L.K.M. Akade
mijos suvažiavime Juozas Brazaitis buvo išrinktas Akademijos nariu moks
lininku, anuometiniu terminu — akademiku.

Šių rinktinių narių mokslininkų, arba akademikų, skaičius buvo ne
didelis, ir į jį patekti reiškė tikrą įvertinimą; I suvažiavime nariais 
akademikais tapo prel. A. Dambrauskas-Jakštas, prof. Pr. Dovydaitis ir prof. 
St. Šalkauskis, II suvažiavime — vysk. P. Būčys (buvęs universiteto 
rektorius), prel. B. Česnys (ilgametis prorektorius) ir prof. J. Eretas, 
III suvažiavime narių mokslininkų vardas pripažintas vysk. dr. M. Reiniui, 
prof. K. Pakštui, Brazaičiui ir doc. dr. Z. Ivinskiui. Pastarasis buvo 
jauniausias (31 m.), o Brazaitis (36 m.) buvo žemiausios pozicijos uni
versitete — neetatinis lektorius. Šalia ilgamečių universiteto profesorių 
Juozą Brazaitį iškėlė į Akademijos narius mokslininkus per trumpą laiką 
laimėti moksliniai pasiekimai.

★ ★ ★

Mokslinio darbo dešimtmetis
Mokslinį darbą Juozas Brazai

tis iš tiesų dirbo neilgą laikę 
— vos dešimtį metų, vienaip ar 
antraip skaičiuojant. Universitete 
dirbo nuo 1933 m. iki 1944 m. 
(iš pradžių vyr. asistentu, vėliau 

neetatiniu lektoriumi, nuo 1941 
m. rudens profesoriumi) su per
trauka pirmuoju bolševikmečiu. 
Tačiau galbūt tiksliau skaičiuoti 
ne universitete dėstymo metus, 
bet faktinį mokslinio reiškimosi 
laikų. Ir šiuo metu susidaro taip
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pat dešimt metu: pirmą žurnalinį 
straipsnį paskelbė 1930 m. rudenį, 
paskutinį — 1940 m. pavasarį.5 
Okupacijų metais išspausdino tik 
vieną studijinį straipsnį iš tuo 
metu rašytos Maironio monogra
fijos. Egzilyje Brazaitis nebetu
rėjo sąlygų moksliniam darbui: 
Vokietijoje buvo įsitraukęs į 
Vliko veiklą (1945 - 1951), o 
Amerikoje ligi pat mirties dirbo 
Darbininko redakcijoje (1952 - 
1974). O koks žmogų alinantis 
darbas išeivinės spaudos redak
cijose, iš šalies negalima nė įsi
vaizduoti.

Per trisdešimt egzilio metų 
Brazaitis galėjo tik priebėgomis, 
daugiausia atostogų savaitėmis, 
imtis mokslinio pobūdžio darbų 
(talka enciklopedijai, keletas 
straipsnių Aiduose, palygina
mosios analizės Maironio, V. Krė
vės, A. Vaičiulaičio, A. Jasmanto 
knygose). Priskaičiavus recenzi
jas ir rašytojų sukaktuvinius ap
tarimus ar nekrologus, ne taip 
jau mažai susidaro ir išeiviniais 
metais parašytų dalykų. Tačiau 
vis dėlto nebe šiais literatūri
niais rašiniais remiasi Brazaičio 
mokslinis įnašas. Žinoma, ir šie 
rašiniai yra reikšmingi: papildo 
ankstesnius jo darbus, be to, 
liudija visai neišblėsus jo domėji
mosi savąja mokslo sritimi. Ne 
vieną kartą laiškuose Brazaitis 
minėjo, kad dar norėtų parašyti 
lietuvių literatūros “šimto pusla
pių istorijėlę”. Be abejo, bera
šant “šimto puslapių”, būtų pasi
rašę ir daugiau šimtų. Bet užtat 

šis noras ir liko tik svajonė, nes 
jam pristigo laiko. Kiek pajėgė 
sutaupyti laiko nuo redakcinio 
darbo, Brazaitis visų pirma jį sky
rė kitiems darbams — nebe li
teratūros, o rezistencijos istorijai 
(Vienų vieni, pora leidinių vokie
čių kalba).

Tad norėdami apibūdinti Juozą 
Brazaitį kaip literatūros moksli- 
ninką^ faktiškai turime visų pir
ma žvelgti į minėtojo nepriklau
somybės dešimtmečio (1930 - 
1940) balansą;

Plunksnos Brazaitis ėmėsi nuo 
studento dienų: antraisiais studi
jų metais (1923) pradėjo dirbti 
Lietuvoje. Pirmąją literatūrinę re
cenziją 1925 m. jis ir paskelbė 
šiame dienraštyje. Baigęs Teolo
gijos fakultetą (1927) ir pradėjęs 
mokytojauti Kauno Aušros mer
gaičių gimnazijoje, Brazaitis dar 
labiau suintensyvino savo lite
ratūrinį reiškimąsi. Nuo 1928 m. 
pradėjo savo recenzijas spausdin
ti Židinyje. Pagaliau 1930 m. jis 
išspausdino pirmąjį studijinį 
straipsnį ir išleido vadovėlį Li
teratūros istorija.

Tuos metus ir laikome Juozo 
Brazaičio mokslinio reiškimosi 
pradžia. Iškart parodė retą pro
duktyvumą. Nors 1931-1932 
mokslo metais gilino studijas 
Bonnos universitete, pajėgė 1931 
ir 1932 m. parengti po tris stu
dijinius straipsnius, o vėliau 
kasmet tokių straipsnių paskelb
davo po keturis ar penkis. Iš 
viso 1930 - 1940 dešimtmečiu
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Literatūros premijas skirstant Vokietijoje. Iš kairės: J. Brazaitis, A. Rūkas, 
P. Gaudys ir A. Merkelis Nuotr. B. Gaidžiūno

išspausdino apie 35 studijinius 
straipsnius žurnaluose (Židinyje, 
Naujojoje Romuvoje, Tiesos ke
lyje, Athenaeum, po vieną 
straipsnį lenkų, latvių ir estų lei
diniuose) ar savo parengtuose 
mūsų klasikų raštų naujuose lei
dimuose. Išleido studiją Vaižgan
tas ir iš straipsnių sudarė knygą 
Lietuvių rašytojai. Be jau sumi
nėtojo vadovėlio, pasikvietęs tal
ką, gimnazijoms išleido dar du 
vadovėlius ir parengė tris chres
tomatijas. Per dešimt metų išleis
tos 8 knygos, paskelbti apie 45 
studijiniai straipsniai ir apie 60 
smulkesnių rašinių literatūros 
klausimais ar apie atskirus rašy

tojus, įvairių recenzijų, metinių 
literatūros derliaus apžvalgų — 
įspūdingas balansas, liudijantis 
Brazaičio ir gabumus, ir darbš
tumą;

Dera priminti, kad Brazaitis, 
ir pradėjęs dėstyti universitete, 
visą laiką dirbo ir gimnazijoje. 
Nieku būdu neužsidarė savo ka
binete. Gausiai rašė ir publicis
tinių straipsnių, būdamas 1936 
m. pradėjusio eiti dienraščio XX 
amžiaus redaktorių kolektyve. 
Aktyvus buvo ne vienoje orga
nizacijoje. Visą laiką nuo įsistei- 
gimo iki uždarymo (1935-1940) 
pirmininkavo Lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojų draugijai. O
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reikėjo laiko ir publicistiniam, ir 
visuomeniniam darbui.

Skurdi mūsų literatūros 
mokslo padėtis.

Ko verti buvo Juozo Brazaičio 
moksliniai darbai? Patys skaičiai, 
nors ir įspūdingi, dar neliudija 
jų vertės: dažnai produktyvumas 
apmokamas skaudžia kaina. Ko
kia Brazaičio įnašo į Lietuvos 
mokslą vertė?

Visu savo darbų plotu Brazaitis 
pasireiškė kaip vienas pagrindi
nių mūsų literatūros mokslo pra
dininkų, sakyčiau, lygiomis su 
savo mokytoju V. Mykolaičiu-Pu- 
tinu.

Konstatuoju tai apgalvojęs, ne
manydamas nei perdėti Brazaičio 
mokslinių nuopelnų, nei retoriš
kai šokiruoti savo klausytojų. Bet 
kadangi galbūt ne vienam gali 

, susidaryti superlatyvumo įspū
dis, turiu bent pora žodžių nu
rodyti, kuo grindžiu tokį savo ver- 
tinimą^

Sena mūsų valstybė, sena ir 
mūsų istorija. Bet tautinė mūsų 
kultūra yra naujakurė, turinti savo 
amžių skaičiuoti ne šimtmečiais, 
o kukliais dešimtmečiais. Visai 
be kultūros nebuvo ir senoji Lie
tuvos valstybė, kai kuriais atžvil
giais ji buvo net aukšto kultū
rinio lygio. Tačiau vis dėlto mažai 
ji buvo tautiška.. Lietuviškos dva
sios stokojo ir senasis Vilniaus 
universitetas 1579 - 1832). Atgi
musiai tautai reikėjo savo mokslą 

kurti be paveldėjimo, iš naujo. 
Tik 1922 m. Kaune įkurtas Lie
tuvos universitetas buvo pirmasis 
tikrai lietuviškas mokslo židinys.

Kaip kituose moksluose, taip ir 
literatūros moksle reikėjo darbą 
pradėti faktiškai tuščiomis ran
komis. Humanitarinių mokslų fa
kulteto pirmieji lietuvių literatū
ros dėstytojai prof. M. Biržiška 
ir doc. kan. J. Tumas-Vaižgantas 
buvo savamoksliai (vienas — tei
sininkas, antras — kunigas). Abu 
jie uoliai rinko medžiagą apie 
mūsų rašytojus, bet analizuoti jų 
kūrybą paprasčiausiai nebuvo pa
sirengę. Teologijos - filosofijos 
fakultetas laimingai pasirengė V. 
Mykolaitį, Vakaruose išsilavinusį 
literatūros mokslininką; Prof. V. 
Mykolaičiui perėjus į Humanita
rinių mokslų fakultetą (1929), jo 
įpėdiniu Teologijos - filosofijos 
fakultete nuo 1933 m. tapo Juo
zas Brazaitis. Jiedu ir yra mūsų 
literatūros mokslo pirmieji grin
dėjai. Lietuvių literatūros istori
joje galbūt daugiau nuveikė My
kolaitis (daugiau ir metų galėjo 
jai skirti), bet Brazaitis plačiau 
pasireiškė visose literatūros 
mokslo srityse.

Brazaitis iš tiesų dirbo visuose 
literatūros mokslo baruose: ir li
teratūros teorijoje, ir literatūros 
istorijoje (lietuvių literatūros isto
rija ir buvo tiesioginė jo specia
lybė), ir literatūros kritikoje (gana 
gausus recenzijų pluoštas). Nors 
tiesiogiai jo specialybė buvo lie
tuvių literatūra, parūpino gimna-
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zijoms ir visuotinės literatūros 
dvitomį vadovėlį. Lietuvių lite
ratūrai nusipelnė ir keturių mūsų 
klasikų raštų naujų leidimų pa
rengimu. Nesiribodamas indivi
dualine literatūrine kūryba, gi
linosi ir į mūsų liaudies kūryba 
— tautosaką;

Literatūros teorijos samprata
Literatūros teorijai pas mus 

ryškiausiai atstovavo kaip tik Juo
zas Brazaitis (V. Mykolaitis skaitė 
estetikos kursą^ bet jo nepaskelbė: 
išskyrus polemiką su A. Jakštu, 
nepaskelbė nė straipsnių teori
niais literatūros klausimais). Bra
zaitis 1930 m. (atseit dar prieš 
pradėdamas dėstyti universitete) 
parengė gimnazijoms Literatūros 
teoriją^ o vėliau universitete skai
tė jos kursąį privalomą visiems 
studentams, pasirinkusiems kurią 
nors iš kalbų bei literatūrų šaką; 
Šio kurso išlikę užrašai, atrodo, 
parengti naudojantis paties pro
fesoriaus skaitytu tekstu, tad — 
patikimi.6

Literatūros teorijos objektas, 
pagal Brazaitį, yra “žmogiškoji 
grožio kūryba, kuri reiškiasi žo
džio formomis”. Pagal tai jos už- 
vinys yra “susekti literatūrinės 
kūrybos priemones ir dėsnius”. 
Tirdama literatūros dėsnius, sa
vaime ji neturi praktiškų, utili
tarinių tikslų, tik nori “pažinti 
literatūros esmę, jos dėsnius ir 
atsitiktines žymes”. Tai literatū
ros teoriją ir daro mokslą: “ji 
nenori nei kritikui, nei kūrėjui 

tarnauti, ji tik nori tiesą surasti, 
kaip fizika ar psichologija, kaip 
apskritai mokslinis pažinimas”. 
Savo ruožtu “surastos literatūros 
teorijos tiesos, kaip fizikos ar psi
chologijos, vėl esti praktiškajam 
gyvenimui pritaikomos”. Kaip vi
si mokslai, taip ir literatūros teo
rija “iš gyvenimo gimsta ir juo 
maitinasi, o išaugusi vėl grįžta 
gyvenimo gerinti ar jo naikinti”. 
Tokia literatūros teorijos sam
prata vadovavosi Brazaitis.

Savo universitetiniame kurse 
išsamiai apžvelgęs literatūros 
teorijos istorinę raidąj Brazaitis 
visur renkasi vidurio kelią: “ap
žvelgtoji istorija mus apsaugo nuo 
vienašališkumo”.

Subjektyvinė literatūros teorija 
kreipiasi į kūrėją, objektyvinė — 
į kūrinius. Brazaitis pripažįsta, 
kad pravartu pažinti kūrėjo as
menybę, bet šį psichologinį kelią 
laiko tik įvadu, nesgi literatūros 
visumą sudaro ne kūrėjai, bet 
kūriniai. Todėl, Brazaičio nuo
mone, daugiausia dėmesio reikia 
kreipti į pačią literatūrą: “išeisi
me iš veikalo, o įvairius jo dės
nius stengsimės pagrįsti kūrybos 
ir grožėjimosi psichologija ir so
ciologija”. Tai iš esmės sinte
tinis kelias.

Metodo klausimu Brazaitis pir
menybę teikia empiriniam (pa
tirtiniam) — induktyviniam meto
dui — iš faktų daryti išvadas. 
Spekuliatuvinis — deduktyvinis 
metodas geras tuo, kad sutrum
pina keliąs bet pavojingas tuo,
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kad reikalauja pripažinti neginči
jamą prielaidą^ iš kurios galėtume 
daryti išvadas. Pavojingas dėl to, 
kad lengva tą prielaidą klaidingai 
suprasti ir padaryti netikslias iš
vadas. Bet ir iš faktų darant 
išvadas, taip pat lengvai galima 
suklysti, jei jos daromos iš per 
mažo faktų skaičiaus, jei faktuose 
pastebima tik dalis žymių, jei iŠ 
vienos faktų grupės padarytos iš
vados mėginamos paversti visuo
tinėmis. Todėl, pagal Brazaitį, 
pravartu patirtinį metodą papil
dyti ir spekuliatyviniu metodu, 
kad, jo žodžiais, išvados “iš apa
čios’’ sutiktų su išvadomis “iš 
viršaus”. >

Normatyvinė ar aprašomoji lb 
teratūros teorija? Į šį klausimą 
Brazaitis atsako: istorija įspėja, 
kad teikiamieji receptai dažnai 
pasirodė netikri. “Griežtai turime 
pasibrėžti, kad literatūros teori- 
rijos nėra uždavinys nurodinėti 
normas, kaip ir kas rašyti, lygiai

Išnašos:

5. Faustas Kirša, žr. Židinys, 1940 
m. 5-6 nr., 600-608 psl. Straips
nis baigtas nuoroda, kad “bus 
daugiau”. Šis paskutinis Židinio 
numeris nebepasiekė JAV, ir dėl 
to čionykštėse bibliotekose jo nėra. 
Autoriui pavyko šį Židinio numerį 

kaip fizikos nėra uždavinys nuro
dyti, kaip namus statyti. Kaip fi
zika stengiasi surasti mechani
nius gamtos dėsnius, taip litera
tūros teorija — veikalo dėsnius. 
Tuos dėsnius, kurie glūdi pa
čiame veikale, literatūros teorija 
tekonstatuoja”. Taigi, Brazaičio 
supratimu, literatūros teorija “iš 
esmės yra tik aprašomoji: jos už
davinys nurodyti būdus ir žodžio 
priemones, kuriomis grožis pasi
reiškia literatūros veikale”. Kitoje 
vietoje galutinai apibrėždamas li
teratūros kurso pobūdį, Brazaitis 
būdingai šiek tiek “susubjektyvi- 
na” savo požiūrį, būtent “gro
žį” pakeičia “kūrėjo išgyveni
mais”. Nurodęs, kad literatūros 
teorijos pagrindas yra literatūros 
veikalas, pabrėžia: “Nagrinėtinas 
pats veikalas su jo žodžio prie
monėmis, kuriomis jis išreiškia 
kūrėjo išgyvenimus ir per kurias 
tuos išgyvenimus pasisavina skai
tytojas”.

gauti iš Lietuvos.
6. Remiu šio kurso patikimumą tuo, 

kad abu turimi jo užrašai visai 
sutampa. Toliau ir bus iš jų ci
tuojama, dėstant Brazaičio pa
žiūras literatūros teorijos klausi
mais.
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GERAS KAIMYNAS IR 
DARBŠTUS VLIKO NARYS

Keli brūkšniai a. a. JUOZO BRAZAIČIO atminimui

BALYS GAIDŽIŪNAS

Tuoj po karo Vokietijoje taip 
susidėstė, kad su Juozu Brazai
čiu ketverius metus buvom ar
timiausi kaimynai, ats įkūrusio 
VLIKo bendradarbiai, dažnokai 
drauge keliaujantieji į toliau 
esančias tremtinių stovyklas, šau
kiamus pasitarimus, o pora kartų 
net ir toliau — į Berno ir Pary
žiaus konferencijas su mūsų dip
lomatais. Per tuos ketverius me
tus susidarė ir iki šiol išliko kai 
kurie greta gyvenančio kaimyno 
ir bendradarbio bruožai, kurie 
gali kiek paryškinti prieš 10 metų 
amžinybėn išėjusio veiklaus ir 
kūrybingo žmogaus paveikslą.

VLIKas Vokietijoje atsikūrė 
labai nudegintam ir sugriautam 
Wuerzburgo mieste 1945 m. ko
vo 14 d., bet ten ilgiau dirbti 
nepasiliko. Kad ten nepasiliko 
buvo dvi svarbios priežastys: 
Wuerzburge laikinai gautos pa
talpos buvo mažos, geresnių 
nebuvo galima gauti; Wuerzbur
ge esanti amerikiečių karinė 
valdžia, dar iki šiol nebandytų 
giliau panagrinėti priežasčių, 
VLIKo darbui nebuvo palanki. 
Ar tai buvo koks asmeniškas 

komendanto sauvaliavimas, ar 
tada dar veikė daugeliui ameri
kiečių “kvepianti” rusų įtaka, o 
gal ir aukštesnės valdžios ne
palankumas. Tuo tarpu prancū
zų karinė vadovybė, ieškant ge
resnių darbo ir apsigyvenimo 
sąlygų, tuoj parodė reikiamą dė
mesį ir leido, atsimenant viso
kius pokarinius nedateklius, vi
siškai pakenčiamai įsikurti Pful- 
lingene, prie didoko pramonės 
miesto Reutlingeno, esančio 
tarp Stuttgarto ir Tuebingeno.

Kada VLIKas kėlėsi į Pfullin- 
geną, viename iš gautų namų, 
turinčio tris butus, pirmam aukš
te įsikūrė mano šeima, antram 
Juozo Brazaičio, o trečiam VLI
Ko reikalų vedėjo Vlado Jakučio 
šeima. Taigi visokiais matais 
nuotolį matuojant, į tolį ar į 
aukštį, su Brazaičiais pasida
rėm patys artimiausi kaimynai. 
Ten ramiai išgyvenom daugiau 
kaip 4 metus, nors beveik pro 
pat langus ėjo triukšmą kelianti 
tramvajaus linija ir šalia jo jud
rus kelias.

Ten gyvendami ir turėdami 
pakankamai politinio ir visuone-
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ninio darbo, visi buvom nuolat 
užsiėmę ir dėl aplinkumos 
smulkmenų galvų nekvaršinom. 
Visi gerai sugyvenom, esant ko
kiam reikalui vieni kitiems tal
kinome, o progom pasitaikius ir 
vieni pas kitus svečiavomės. 
Net ir panašaus amžiaus mūsų 
vaikai žaidimuose nesipešė. O 
vieną kartą, kieme pasistatę ne
didelę lauko palapinę, ten su
lindę drauge pabandė ir ciga
retę patraukti. Tik kai mano uoš
vienė pamatė, kad iš tos pala
pinės rūksta dūmai, visi atsi
ėmė vienodą bausmę, vieni kitų 
neskundė, o po bausmės atli
kimo daugiau cigarečių ir ne
bebando.

VLIKo reikalams Pfullingene, 
vokiečius iškrausčius, prancū
zai buvo davę 5 namus. Tie na
mai buvo pačiam miesto pa
kraštyje, tuometinės naujos 
statybos, tarp esančių priemies
čio daržų. Ir, kaip dabar galvo
ji, jie buvo labai patogūs viso
kiem “sabotažnikam” mus tero
rizuoti. Matyt, kad ten dar ne
buvo atėjęs patogus laikas. Kiek 
vėliau esu užtikęs viename ko
munistiniam laikraštyje tokį pa
sišaipymą: “VLIKas Vokietijoje 
įsikūręs tarp kopūstų laukų. Ir 
dažnas pro ten praeinantis ar 
pravažiuojantis nežino, kur VLI
Ko nario, o kur kopūsto galva”. 
Iš to pasišaipymo tik tiek buvo 
galima suprasti, kad VLIKo įsi
kūrimo vieta buvo sekama, ja 
domimasi, nes vėliau, man 1949 
m. rudenį išvažiavus į JAV, o 

VLIKo raštinę perkėlus į Reut- 
lingeną, prasidėjo į ją įsiverži
mai ir kitokie persekiojimai.

Atsikūrusiam VLIKe, kaip ir 
Lietuvoje, man teko atstovauti 
tautininkams, o J. Brazaičiui, ka- 
da A. Damušis su šeima liko 
Kemptene, atstovauti frontinin
kams. Kaip kiti bevertintų, tie 
du junginiai tada buvo patys 
judriausi, turėję savo organi
zacinius padalinius visose di
desnėse ir mažesnėse stovyk
lose, savo spaudą ir darę ma
tomą įtaką į visą tuometinę lie
tuvių veiklą. Tada, lankant sky
rius, dalyvaujant suvažiavimuo
se ar stovyklose, esu girdėjęs: 
kaip tau sekasi bendradarbiauti 
su Juozu Brazaičiu, juk jis, tik 
suorganizavus Laikinąją vyriau
sybę, tuoj beveik į visas Lietu
vos gimnazijas direktoriaus su
sodino savo partiečius?

Nenorėčiau fantazuoti, nes 
nuo tokių pokalbių praėję be
veik 40 metų ir laikas gerokai 
pridengė atmintį, bet mano at
sakymai buvo maždaug tokie: 
su J. Brazaičiu santykiaujame 
labai gerai. Jis domisi mūsų 
darbu, aš domiuosi jų. Kelio
nėse kai kada jis užsimena, kad 
gal kada ir jaunieji frontininkai 
ir jaunieji tautininkai daug kur 
galės artimiau suderinti savo 
programas ir Lietuvai daug ge
ro padaryti.

Tremties epizodas labai prail
go. Žvelgdami į praeitį daug ką 
imam vertinti kitaip, negu verti
nom prieš eile dešimčių. Ir pats
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Juozas Brazaitis yra rašęs: 
“Laiko perspektyvoje aprimsta 
aistros, atsiranda daugiau pajė
gsimo pažvelgti objektyviai tiek į 
Smetoną, tiek į Raštikį, tiek į 
Škirpą, tiek į Eretą ir kitus as
menis, kurie savo laiku rodės 
tokie kontraversiški?

Juozas Brazaitis labai do
mėjosi mano pastangomis nufil
muoti lietuvių tremtinių stovyk
las, rašytojus, dailininkus, svar
besnius kultūrinius ir organiza
cinius suvažiavimus. Ir kur be
važiuojant, jei tik VLIKo turin
čiam ir didele senatve sergan
čiam automobilyje buvo kiek 
vietos, neužmiršdavo pakvies
ti, kad važiuotume drauge ir kiek 
tik galima daugiau nufilmuoti. 

_ Esą, tai liks akivaizdus doku
mentas ateičiai. Kai tik sumon
tuodavau kokį nufilmuotą įvykį, 
jis ateidavo pažiūrėti ir pasi
džiaugti. Tada, tuoj po karo, toks 
filmavimas buvo nelegalus dar
bas. Niekas tokiam darbui neda
vė leidimo, o medžiagų, tik pa
senusių ar net ir apgadintų te
galėjai gauti, ir tai tik spekulia
cinėm kainom. O keliavimas 
perkrautais traukiniais su dide
liu filmavimo bagažu, buvo ne
pavydėtinas. Taigi, kai J. Bra
zaitis, o kartais ir dr. P. Kar
velis pakviesdavo keliauti au
tomobiliu, buvo savotiška užsi
moto darbo palaima.

Iš tų kelionių su J. Brazaičiu 
prisimena ir jo vairavimo “ne
laimės”. Esam bent du kartus 
kelyje sutiktus švabų jaučius, 

įkinkytus į vežimus, į griovius 
įstūmę, o vieną kartą ir tvarto 
kampą užkabinę. Kai rašau apie 
tuos šoferiavimo nuotykius, 
prašau nesuprasti, kad automo
bilio valdyti nemokėjo. Ne. Tie 
nuotykiai atsitikdavo tik todėl, 
kad mintyse visad buvo pasken
dęs ne apie vairavimą, bet vi
siškai apie kitus reikalus. Kar
tais kai ko paklausdavau, jis 
negreit atsiliepdavo. O atsilie
pęs dar sakydavo, kad gerai 
nenugirdęs mano klausimo, 
nors klausos jokių bėdų neturė
jo. Atseit, aš klausimą turėda
vau pakartoti. Šiuo požiūriu jis 
buvo labai panašus į kitą tokį 
pat rašto žmogų — Vincą Ras- 
tenį. Ir su juo buvo lygiai tokie 
pat reikalai, kaip ir su Juozu 
Brazaičiu.

Juozas Brazaitis, dirbdamas 
VLIKe, yra daug rašęs, redaga
vęs beveik visus svarbesnius 
raštus ir memorandumus, o taip 
pat leidžiant Eltos biuletenius. 
Pro jo rankas praėjo “Parti
zanai už geležinės uždangos”, 
jis parašė “Vienui vieni” ir eilę 
reikalingų brošiūrų. Jo buto dar
bo kambaryje nakties šviesa, 
kuri atsimušdavo į mūsų buto 
palangę ir darželį, beveik visada 
užgesdavo paryčiais. Kada mes 
kiti, mažoj VLIKo kolonijoj dar 
prasimanydavom šiokių tokių 
pramogų, tai Juozas Brazaitis 
dažniausiai likdavo prie savo 
rašto darbų ir knygų. Kai dabar 
žvelgiu į praeitį ir žinau, kas 
yra atsitikę su in šeimos ži-
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diniu, gal ir tas jo pareigingu
mas, kad pirmiausia reikia pa
reigas atlikti savo tautai, o tik 
kas lieka — šeimai ir kitiems, 
bus taip pat įspaudęs savo 
randą.

VLIKas buvo ir tebėra politi
nių ir kovos organizacijų jungi
nys Lietuvai laisvės siekiant. O 
kur politika, ten įvairiausios 
nuomonės ir ginčai. Ar Juozas 
Brazaitis buvo politiką mėgstąs, 
kaip prel. M. Krupavičius, dr. P. 
Karvelis, V. Sidzikauskas ar ir 
Vytautas Vaitiekūnas? Ne! Ste
bėdavau, kada VLIKo posė
džiuose įsiliepsnodavo tokie 
ginčai, tai Juozas Brazaitis be
veik visada palengva išslinkda

vo į koridorių ir vėliau maty
davau, kaip jis per kiemą eina 
į savo butą. Po tokių posėdžių 
jį sutikęs paklausdavau:

— Kodėl iš posėdžio išėjai?
— O išėjau todėl, kad politi

kuojančių karštas plepėjimas 
tai tik laiko gaišinimas, kada 
aš- turiu daug nebaigtų darbų.

Tai toks buvo Juozas Brazai
tis. Jo atminčiai labai tiktų ra
šytojos I. Naudžiūnaitės-Joerg 
žodžiai: “Dega žvakė. Ji kitiems 
šviesą skleidžia, bet pati pama
žu sutirpsta”. Žvakė peranksti 
sutirpo, bet atlikti jo darbai pa
liko. Ir organizacija, kuri jį tu
rėjo savo vadovaujančiu nariu, 
gali tuo tik didžiuotis.

...Literatūra virš politikos, o pedagogika virš literatūros. 
Politinis - valstybinis gyvenimas manęs niekuomet nedomino 
ir niekados netraukė. Jeigu teko į jį įsileisti, tai ne dėl pa
mėgimo, o dėl reikalo. Kada buvo likviduoti tie draugai, 
kurie turėjo imtis politinio gyvenimo ir jį vykdyti, teko kam 
nors juos pavaduoti. Pavadavau juos atlikdamas draugiškumo 
pareigą, kurios turėjo imtis dar likę gyvi. Tą pareigą teko 
perimti ne iš malonumo, bet daugiau kaip naštą^ kurią kas 
nors turėjo nešti.

Juozas Brazaitis

(Iš Brazaičio pasisakymo kun. A. Kezio 
susuktame filme pačioje jo gyvenimo pabaigoje)
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KAIP GAUDOMI “NACIAI” AMERIKOJE 
PRAĖJUS 40 METŲ NUO VOKIETIJOS 

ŽLUGIMO?

Amerikos Baltų Laisvės lyga, 
sudariusi egzistencijos bazę 
Amerikos baltų visuomenėje, nuo 
pirmųjų įsikūrimo dienų su Balti
jos valstybių laisvės rūpesčiais 
pasuko į plačiąją areną: Ameri
kos vyriausybę, Kongresą, spau
dą, televiziją, radiją. Jau pradėta 
siekti ir akademinio pasaulio. Ši 
kryptis išgąsdino tuos, kurie visą 
laisvinimą suprato kaip veiklą sa
vo tarpe: savo organizacijose, mi
nėjimuose, pagerbimuose, pinigi
niuose vajuose finansuoti veiklą, 
kuri niekur neveda. Politinės - 
kultūrinės makulatūros gaminto
jai irgi beveik nelaimingi, nes 
informuota visuomenė pradeda 
geriau atskirti tikru darbu pasie
kiamus rezultatus nuo plepalų, 
pasigyrimų ir tuščiažodžiavimo.

Šalia visų kitų veiklos sričių, 
Baltų Laisvės lyga kasmet orga
nizuoja žmogaus teisių konferen
cijas, kuriose plačioje skalėje 
žmogaus teisių klausimus svarsto 
valdžios pareigūnai, žurnalistai, 
teisininkai ir kiti įvairių sričių 
ekspertai.

1985 m. kovo 23 d. įvykusio
je Žmogaus teisių konferencijoje 
Los Angeles Ambassador viešbu
tyje buvo svarstomos šios temos: 
“Žmogaus teisės Baltijos kraštuo

se”, “1930 metų prekybos aktas 
ir sovietų vergų pagamintų pre
kių importas”, “Sovietų dezinfor- 
macinė veikla”, “Kaip Amerikos 
spauda vaizduoja žmogaus teisių 
pažeidimus sovietijoje?”, “Žmo
gaus teisių rolė Helsinkio akto 
procese”, “Amerikos teismai — 
nepanaudojama galimybė kovoje 
už žmogaus teises Sovietų Sąjun
goje ir Baltijos kraštuose”. Tas 
temas svarstė Amerikos valdžios 
pareigūnai (ambasadorius John 
D. Scanlan, Amerikos Balso di
rektorius Eugene Pell, Baltųjų 
Rūmų viešiesiems santykiams di
rektorius Linas Kojelis), žurnalis
tai (Mykolas Drunga, Alan Bock, 
Bill Pearl), teisininkai (prof. Paul 
D. Kamenar, Jerry Gideon, Jaak 
Treiman), sovietų dezinformaci
jos ekspertai (pabėgęs KGB pul
kininkas Imars Lešinskis, pa
bėgęs Latvijos komsomolcų virši
ninkas Sergei Zamasčikov) ir ki
ti.

Viena iš aktualiausių konferen
cijos temų buvo “Kas OSI: pasi- 
tarnavimas teisingumui ar supla
nuotas siaubingas žaidimas?”. Ji 
išsiskyrė ne vien savo aktualumu, 
bet ir tuo, kad svarstybose daly
vavo du žydų tautybės asmenys 
— nacių ir bolševikų terorą Bu-
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dapešte išgyvenusi “My Destiny” 
knygos autorė Georgia Gabor ir 
karo nusikaltimais kaltinamo 
kroato Artukovic gynėjas, kons
titucinės teisės autoritetas Garry 
Fleischman. Advokato Povilo 
Žumbakio tuo klausimu pasisaky
mą pateikė iš New Yorko at
vykusi Daiva Kezienė.

Povilas Žumbakis, turbūt vie
nas iš pirmųjų lietuvių OSI in
tencijose pastebėjo pavojaus 
ženklus ir bandė alarmuoti vi
suomenę. Deja, besilinksminanti 
visuomenė nepanorėjo būti vargi

nama “tuščia politika”, daug pasi
vėlino, ir dabar turi mokėti kai
ną. Reikia apgailestauti, kad tokia 
linkme visuomenę paakino ir ma
nipuliacijų keliu į kai kurių vad. 
veiksnių viršūnėse įsiskverbę at
sakomybės prieš visuomenę ne
jaučią asmenys.

“Į Laisvę” skaitytojams patei
kiamas advokato Povilo Žumba
kio pareiškimas lietuvių kalba 
gan pilnai pavaizduoja visą vad. 
“karo nusikaltėlių, nacių” pro
blemą.

J. K.

Ambasadorius John D. Scanlon, Valstybės departamento atstovas, kalbėjo 
tema “Žmogaus teisių rolė Helsinkio akto procese”; iš kairės: Antanas B. 
Mažeika (Baltų Laisvės lyga), Scanlan, prof. Paul D. Kamenar (Washington 
Legal Foundation), Julius Raulinaitis (JAV LB), Ullar Vitsut, Bank of America 
viceprezidentas.
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Kalba “Amerikos Balso” direktorius Eugene Fell, toliau — Avo Piirisild 
(Baltų Laisvės lygos pirm.) ir Linas Kojelis (Baltieji rūmai).

Juozas Kojelis supažindina auditoriją su knygos “My Destiny” autore 
Gergia Gabos (The Jewish Right).
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KORUPCIJA VALDŽIOJE:

Intelektualinis nesąžiningumas ir tiesos 
nuslėpimas Teisingumo Departamente

Advokatas S. Povilas Žumbakis

Knygoje “The Name of the 
Rose”, mokslininkas, filosofas, 
rašytojas ir istorijos stebėtojas 
Umberto Eco, aptardamas bet ku
rio inkvizitoriaus ar tardytojo 
aštriai skausmingą atsakomybę, 
įspėjo skaitytoją, kad per daug 
aistringai uolus tardytojas gali 
būti bendruomenei pavojinges
nis už įtariamąjį nusikaltėlį. Šis 

įspėjimas mums šiandien labai 
tinka — “Jei ganytojas klysta, 
jis turi būti atskirtas nuo kitų 
ganytojų, bet vargas mums, jei 
avys pradės nepasitikėti ganyto- • • >> 
jais •

Išgyvename istorinį laikotarpį 
kai “avys” pradeda nepasitikėti 
“ganytojais”. Teisingumo depar
tamente tyko vilkai — ypatingi

OSI klausimą diskutuoja Daiva Kezienė (Americans for Due Process), 
pabėgęs KGB pulkininkas I. Lešinskis (viduryje) ir advokatas Garry 
Fleischman.
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tyko jie Specialių Investigacijų 
skyriuje (Office of Special Inves
tigations — OSI). Avys ir pati 
sistema gali tapti per daug 
aistringai uolių ganytojų auko
mis.

Per daug stropūs tardytojai tei
sės istorijoje nėra nieko naujo. 
Teisinio teroro pavojus atpažino 
JAV-bių demokratijos kūrėjai, kai 
jie rašė mūsų Konstituciją ir ypač 
pirmąsias šios Konstitucijos pa
taisas (Bill of Rights). Valstybi
nių galių piktnaudojimas iškrai
pant įstatymą yra didžiai pavo
jingas dalykas. Iš tiesų, ar ne tik 
pats pavojingiausias. Toks vals
tybinių galių piktnaudojimas 
Amerikos revoliucijai buvo es
minis. Turime būti labai atsargūs, 
kad neteisingai naudojama-įsta
tyminė galia JAV-se nepažeistų 
mūsų sistemos ir nepanaikintų 
Amerikos revoliucijos reikšmės 
bei prasmės. Amerikos valstybi
nės sistemos įsteigėjai aiškiai pa
brėžė, kad valstybinės galios ir 
sistema tom galiom patikrinti ir 
išbalansuoti yra dvi visiškai skir
tingos sąvokos ir todėl privalo 
būti viena nuo kitos atskirtos. 
Ir tuo ateinančiom kartom užtik
rino, kad amerikiečiai niekad ne
taps savo vyriausybės aukomis.

Paskutinių kelerių metų bėgy
je, stebint Specialių Investiga- 
cijų skyriaus (OSI) veiklą ir ma
tant, kaip Kongresas ir adminis
tracija šios veiklos neprižiūri, da
rosi vis aiškiau, kad anksčiau 
minėtoji tikrinimo ir išbalansavi

mo sistema OSI atveju yra ne
veikli.

Prieš metus, asmeniškai įteikė
me rinkinį įvairių dokumentų, 
surinktų iš atskirų bylų ir be 
abejonės įrodančių ryšį tarp OSI 
ir garsiosios KGB. Dokumenta
cija buvo įteikta kiekvienam JAV- 
bių senatoriui ir kongresmanui, 
daugeliui kitų pareigūnų bei pa
grindiniams spaudos ir televizi
jos atstovams, gyvenantiems Wa
shington, D.C.

Asmeniniuose pokalbiuose, 
kongresmanai ir senatoriai bei jų 
padėjėjai buvo šių kaltinimų su
krėsti ir baisėjosi, kad JAV Tei
singumo Departamentas drįsta 
bendradarbiauti ir skatinti jau ir 
taip plačią KGB veiklą. Ir vis 
dėlto, Kongresas nerado reikalo 
šį reikalą toliau tirti.

Atstovų Rūmų ir Senato nariai 
net nenorėjo pavesti esamom 
teisminėm komisijom šį klausimą 
rimtai peržiūrėti arba apklausi
nėti specialistus, kurie galėtų kal
tinimus patvirtinti. Pasiteisini
mai, kodėl nebuvo iš OSI parei
kalauta pasiaiškinimo apie žino
mą jų “bendravimą” ir “broliš
kus santykius” (taip šį ryšį pa
vadino federaliniai teisėjai) su 
KGB, buvo silpni, pvz.: stoka ap
klausinėjimui kambarių ir laiko, 
profesionalų perkrautos darbo
tvarkės ir pan. Kongresas neturė
jo laiko patyrinėti ryšį tarp OSI 
ir KGB — OSI neturėjo laiko 
atsakyti už savo nemoralią veiklą 
— vienu žodžiu, Kongresas tei
singumui neturi laiko.

36

38



Pačioje administracijoje, Ame
rikos prezidentas ne kartą pava
dino Sovietų Sąjungą “blogio 
imperija”. Teisingumo ministras 
taip pat keletą kaitų ir ypatingai 
1984 m., Amerikos Advokatų 
metinėje konferencijoje Chicago- 
je, pasmerkė Sovietų Sąjungos 
teisinę sistemą ir teismo proce
dūrą. Tačiau, nežiūrint vis di
dėjančių ir stiprėjančių įrodymų, 
kad Sovietų Sąjunga nepraktikuo
ja to, ką sako, kad jų vidinė 
sistema yra sugedusi, o jų teisė 
— tik bendrosios visumos atspin
dys (prisiminkime tik tūkstančius 
disidentų, “refusininkų”, krikš
čionių ir žygų, musulmonų ir ne
tikinčiųjų, nacionalistų ir žmo
nių, kurie tik ieško tiesos, pri
siminkime Gulago kalinius), jie 
visi yra KGB praktikuojamo rau
donojo teroro aukos. Nežiūrint 
visų įrodymų apie KGB naudoja
mus metodus išgauti prisipažini
mus, pristatyti meluojančius liu
dininkus, suklastoti prezidento 
parašą, bandyti nužudyti Popie
žių, ir Afganistane išnaikinti iš
tisas bendruomenes; nežiūrint 
tūkstančių kitų pavyzdžių, liudi
jančių Sąjungos absoliutų abejin
gumą teisingumui, JAV Teisingu
mo Departamentas jaučiasi galįs 
visai ramiai ignoruoti kaltinimą, 
kad OSI yra tik pratęsimas KGB 
teroristinio režimo prieš tauty- 
tybes, kurios išdrįso pabėgti iš 
komunistinio prieglobsčio.

Stephen S. Trott, Teisingumo 
ministro padėjėjas, kurio žinioje 
yra Kriminalinis skyrius, buvo

Adv. Povilas Žumbakis iš Chicagos ir 
LFB Los Angeles sambūrio pirmi
ninkas Algis Raulinaitis svarsto OSI 
klausimus

pritrenktas kaltinimų, kad KGB 
iš tikrųjų darbavosi už OSI ren
kant įrodymus, pristatant liudyto
jus ir pasirenkant bylas, kurios 
bus sprendžiamos Amerikos teis
muose. Kaip tikras, pilnas ir plas
tikinis biurokratas, jis nusisuko 
nuo kaltinimų ir perdavė reikalą 
savo draugui biurokratui Teisin
gumo Departamente, kuris savo 
ruožtu klaidingai atsakinėjo į 
Kongreso ir spaudos užklausi
mus.

Mark M. Richard, Teisingu
mo departamento Kriminalinio 
skyriaus pareigūnas, atsakydamas 
į Senatoriaus Specter užklausimą 
Sovietų — KGB įrodymų reika
lu, suklaidino senatorių jam pa
reikšdamas, kad “didžioji daugu
ma teismų, kuriems teko susi
durti su šiuo reikalu, patvirtino,
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kad OSI pasirėmimas sovietų (au
toriaus pastaba: ne KGB, bet ne
kaltesnis žodis “sovietų”) įrody
mais yra teisėtas”. Toliau jis ap
taria JAV bylą prieš Linną, ne
pamiršdamas Kungio ir Sprogio 
bylų, kurias jis turėjo rašydamas 
savo laišką. Kungio reikalu, teis
mas pasipiktino OSI pasinaudoji
mu KGB pristatytais įrodymais.

“The Lithuanian depositions 
will be admitted for the limited 
purpose of establishing the hap
pening of the killings in Kėdai
niai in July and August 1941. 
They will not be admitted as 
evidence that defendant parti
cipated in the killings. In sum
mary, the reasons for this ruling 
are: (1) The Soviet Union, which 
cooperated with the United 
States government by making 
these witnesses available, has e 

_ strong state interest in a finding 
that defendant participated in the 
Kėdainiai killings; (2) The Soviet 
legal system on occasion distorts 
or fabricates evidence in cases 
such as this involving an impor
tant state interest; (3) These de
positions were conducted in a 
manner which made it impos
sible to determine if the testi
mony had been influenced im
properly by Soviet authorities in 
that a Soviet procurator presided 
over the depositions, a Soviet 
employee served as translator, 
evidencing actual bias in the 
manner of translation, and the 
procurator limited cross-examina
tion into the witnesses’ prior
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statements and dealings with 
Soviet authorities; (4) The con
tent of the deposition testimony 
suggests that the Soviet inter
rogators distorted the witnesses’ 
testimony when they prepare 
the 1977 protocols; and (5) The 
United States government 
failed to obtain and the Soviet 
government refused or failed to 
turn over earlier transcripts and 
protocols of the witnesses which 
most likely would have disclosed 
whether the testimony in the 
case was the subject of improper 
influence. Exclusion of the depo
sition testimony except for the 
limited purpose specified above 
is consistent with the course 
followed by Judge Fullam in 
United States v. Kowalchuk, 571 
F. Supp 72, E. D. Pa. 1983). In 
United States v. Linnas, 527 F. 
Supp. 426 (E.D.N.Y. 1981) the 
Court relied upon videotaped 
deposition taken in the Soviet 
Union. However, in that case 
defendant’s counsel did not 
choose to attend, the indicia of 
unreliability existing in the 
present case were not found to 
exist, and there was strong 
corroborative evidence”.

Teisingumo departamento biu
rokratinėje piramidėje dirbąs OSI 
gynėjas nutarė ignoruoti Šią tei
sėjo Debevoise nuomonę ir tuo 
pačiu klaidinti reikalu susirūpi
nusį Pensilvanijos senatorių.

Šis žodis nesiekia iškelti visų 
KGB įrodymų problemų bei “na-

O
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šaus” bendradarbiavimo tarp OSI 
ir KGB. Šiuo tik norima pareikš
ti, kad reikalą, reikia tirti, o nu
klydusią įstaigą daugiau stebėti.

Nors Specialių investigacijų 
skyrius teigė, (o gynėjų visur ir 
visada atsiranda), kad šiose bylo
se buvo vadovaujamasi fede- 
raliniais nuostatais, gal būt ge
riausias įrodymas kaip teisingu
mas buvo piktnaudotas, o fede- 
raliniai nuostatai pažeisti, pasiro
do viename iš paskutiniųjų paro
dymų, kuriuos suteikė KGB pa
rūpintas liudytojas Vilniuje, so
vietų pavergtoje Lietuvoje, 1984 
rugpiūčio 13 d., JAV byloje prieš 
Antaną Virkutį. Sovietų tardytojas, 
kuris vedė kryžminį savo paties 
liudininko, pasakiusio tiesą, ap
klausinėjimą, atmetė gynybos 
advokato protestą, o liudytojui 
liepė liudyti viską, ką žino apie 
bylą ir duoti teisingus atsaky
mus”.

Sovietų tardytojas buvo labai 
užsiėmęs liudininko šantažavimu 
ir gynėjo protestą visiškai ignora
vo. Galų gale, vertėjas, kurį taip 
pat parūpino ta pati draugiškoji 
ir naši KGB, prarado kantrybę ir 
įspėjo gynėją, “Dar yra vienas 
klausimas ponui Bakučioniui. Bet 
prašome trumpinti savo protestą, 
nes pagal mūsų įstatymą (sovietų 
kriminalinius įstatymus, ne JAV 
federalinius civilinio teismo nuo
status), jūsų protestai ponui Ba
kučioniui negalioja”,

Net pirmojo kurso teisės stu
dentui yra aišku, kad toks įspė

jimas nesiderina su mūsų nuo
statais ir procedūra. O visgi OSI 
advokatai ramiai sėdėjo ir nieko 
nesakė. Teisingumo departa
mentas buvo nebylys. OSI parei
gūnai neprotestavo nei prieš tei
singumo pažeidimą nei prieš 
KGB agentų įspėjimą gynėjui. Ir 
jie drįsta — iš tikrųjų drįsta, 
pasakyti Senatui ir pasakyti spau
dai bei Amerikos visuomenei, 
kad jie nepažeidžia Amerikos 
teisingumo principų.

Bendradarbiavimas su KGB yra 
blogas ir žalingas, lygiai kaip 
blogas ir žalingas būtų bend
radarbiavimas su nacių Gestapo, 
PLO arba bet kuria kita tero
ristų organizacija. Mūsų Ameri
kos teismai tikrai neturėtų KGB 
įrodymais būti išniekinami, nors 
tai ir palengvina per daug stropių 
OSI tardytojų darbą. O visgi Kon
gresas rado ir laiką, ir kambarius, 
ir pareigūnus pravesti apklausi
nėjimus medžiojant nacioMen- 
gele. Spauda gi jokiu būdu ne
slėpė klaidų, kurias galėjo pa
daryti JAV tuojau po Antrojo 
pasaulinio karo, kai nebuvo su
spėta šį nacį daktarą pagauti. Tad 
kodėl nėra laiko? Kodėl negali 
Kongresas surasti patalpų? Kodėl 
Teisingumo departamentas ne
pastebi, kaip mūsų vyriausybė 
aplenkia ir palenkia įstatymus, 
sekant nacių pavyzdžiu prieš 
Antrąjį pasaulinį karą, kai šie 
laužė ir niekino vokiečių teisinę 
sistemą, kad palenkus ją blo
giems Hitlerio kėslams?

Karo nusikaltėliai — raudoni ar
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AMERIKOS BALSAS KALBA Į LIETUVĄ

Jo klausosi trečdalis tautos

“Amerikos Balsas kalba į Lie
tuvą, labas vakaras (rytas), malo
nūs klausytojai!” Tokiais žodžiais 
tris kartus paros laikotarpiu nuo 
1951 metų vasario 16 dienos 
Amerikos Balso radijas prisista
to klausytojams Lietuvoje. Šalia 
Amerikos Balso, vienintelio šios 
šalies vyriausybės radijo, iš 
Miuncheno į Lietuvą prabyla 
Laisvės - Laisvosios Europos ra
dijas, o iš Vatikano — Vatikano 
radijas. Amerikos Balsas savo 
programas 44 kalbomis į Europą^ 

rudi, komunistai ar naciai, — turi 
būti suimti ir deportuoti iš JAV- 
bių. Bet jei tam atlikti turime 
laužyti įstatymus, visi nukenčia- 
me ir amžiams sunaikiname Ame
rikos sielą.

Richard Marius žodžiais, kny
goje “Thomas More”:

Bendrasis darbo paradoksas — 
galimybė, kad karaliai, kurie 
turėtų būti savo kaimenių ga
nytojai, gali tapti plėšriais 
vilkais.

Mes privalome — ir mums 
reikia budėti. Kerštas priklauso 
Dievui, ne O SI arba KGB drau
gams — bent ne Amerikos teis
muose.

Azijąj Afriką ir Pietų Ameriką 
transliuoja iš sostinės Washing
ton©.

Iki 1941 metų JAV neturėjo 
jokio valdžiai priklausančio radi
jo, kai tuo tarpu eterio bangas 
buvo užgožusi Hitlerio vedama 
propaganda. Todėl tai Hitlerio 
propagandai atsverti buvo įsteig
ta Amerikos Balso tarnyba, trans
liacijas pradžioje pradėjusi ang
lų kalba. Amerikos Balso trans
liacijos anglų kalba, ir šiais lai
kais perduodamos ištisą parą, 
apskrieja visą žemės rutulį. Kai 
po II pas. karo pasaulis liko pa
dalintas į dvi dalis — laisvąjį 
ir diktatūrinį, Amerikos Balso ra
dijas laipsniškai pradėjo trans
liuoti programas į tas šalis, kur 
nėra demokratinių vyriausybių tų 
šalių kalbomis.

Pradžioje į mažesnes šalis, ne
tekusias savo nepriklausomybės, 
gal nebuvo kreipta pakankamai 
dėmesio. Tačiau 1951 metų pra
džioje, tuomet buvusiai galingai 
Amerikos Lietuvių tarybai spau
džiant, tų pačių metų istorinę 
vasario 16 dieną buvo pradėtos 
transliuoti Amerikos Balso pro
gramos į Lietuvą lietuvių kalba. 
Netrukus buvo sudarytos ir lat
vių bei estų tarnybos.
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“Amerikos Balso” lietuvių tarnybos Washingtone Stabo nariai vieną šven
tadienio popietę su svečiu aktorium Hanriku Kačinsku. Sėdi: H. Kačinskas 
ir J. Raslavičiūtė, stovi: J. Blekaitis, tarnybos viršininkas A. Petrutis, 
VI. Būtėnas ir R. Kasparas.

Įdomu tai, kad valstybės de
partamentas, teisiškai nepripa- 
žindamas sovietų įvykdytos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos aneksi
jos bei okupacijos, Amerikos Bal
so Pabaltijo kalbines tarnybas į- 
jungė ne į Sovietų Sąjungos divi- 
zijąj kuriai, šalia rusų, priklauso 
gruzinų, ukrainiečių, armėnų ir 
kitos kalbinės tarnybos, bet į 
Rytų Europos diviziją, šalia ju
goslavų, rumunų, lenkų ir kitų 

Rytų Europos kalbinių tarnybų. 
Tame sąstate lietuvių tarnyba 
jau išsilaikė 34 metus, translia
cijų nesustabdžiusi nei vienai 
dienai, ar tai būtų siautusios pū
gos, ar dangus maišęsis su žeme.

Programų paskirtis, formatas 
ir turinys

Kaip jau minėjau, Amerikos 
Balsas yra vienintelis šio krašto 
valdžios radijas, todėl jis ir turi
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laikytis vyriausybės politikos, ją 
atspindėti. Pirmiausia perduo
damos pasaulinės politinės ži
nios. Žinias anglų kalba paruošia 
Amerikos Balso žinių tarnyba ir 
jas anglų kalba teletipais perduo
da visoms kalbinėms tarnyboms. 
Žinia paruošiama tada, kai ją 
patvirtina trys šaltiniai. Žinių tar
nyba taip pat kas pusvalandį 
pateikia sąrašą* kurias žinias bū
tina naudoti ir kokios eilės laiky
tis. Pusvalandinės kalbinės tar
nybos, kaip lietuvių, pasaulinėms 
žinioms skiria apie 10-11 mi
nučių. Todėl visų pateikiamų ži
nių toli gražu neįmanoma per
duoti ir todėl redaktorius parenka 
tas žinias, kurios svarbesnės klau
sytojams Lietuvoje. Ypač apie di
sidentus, įvykius Lenkijoje ir So
vietų Sąjungoje, apie žmogaus 
teises ir t.t. Žinoma, neužmirš
tant ir svarbiųjų įvykių įvairiose 
pasaulio dalyse. Jau kuris metas, 
kai AB žinių tarnybos Rytų Eu
ropos skyriui vadovauja istorikas 
- žurnalistas Kęstutis Čižiūnas, 
kuris labai sąžiningai stengiasi 
parinkti žinias, įdomias Rytų Eu
ropai ir Lietuvai.

Amerikos Balsas priklauso JAV 
Informacijos agentūrai, o agentū
ra ir Amerikos Balsas yra tam 
tikroje valstybės departamento 
kontrolėje. Valstybės departa
mento politika kartas nuo karto 
keičiasi — ji būna ir griežtesnė 
ir atlaidesnė. Prisimenu, kai vie
nu metu 1978 - 79 metais per
duodant žinias reikėjo griežtai 
laikytis nustatytos eilės — Vidu

rio Rytai, Pietų Afrika, Zimbab
we ir pan. Tačiau vėliau tos 
tvarkos buvo atsisakyta ir jau 
kuris metas, kai kalbinių tarnybų 
redaktoriams duodamos lais
vos rankos savo nuožiūra pasi
rinkti žinias ir nustatyti jų eilę. 
Iš įvairių pranešimų matyti, kad 
toji platesnė laisvė programas 
padarė įdomesnes ir padidino 
klausytojų skaičių Lietuvoje.

Prezidento neagano vyriausy
bė įvedė ir kitą naujovę: dabar 
kiekvieną dieną visomis kalbo
mis yra perduodami Amerikos 
Balso vedamieji, atspindintys šio 
krašto vyriausybės pažiūras. Is
torinių įvykių progomis tų veda
mųjų esama tikrai įdomių. Pvz. 
birželio 14 dieną Pabaltijo Lais
vės dienos proga. Pavergtųjų 
Tautų savaitės proga ir kitais at
vejais. Net buvo specialus AB 
vedamasis švento Kazimiero mir
ties 500 metų sukakties proga. 
Tokie vedamieji perduodami 
44 kalbomis faktiškai apskrieja 
visą žemės rutulį. Todėl nenu- 
stebkim, kad kartais ir labai toli
mų bei mums mažai žinomų 
kraštų spauda rašo apie Lietuvą* 
tikriausia, žinių pasisėmusi iš 
Amerikos Balso laidų, perduotų 
jiems suprantama kalba.

Šio krašto vyriausybė ypač di
delį dėmesį kreipia į vadinamą 
“Americaną”, siekdama, kad 
žmonės, gyvenantieji ne demo
kratiniuose kraštuose, daugiau 
sužinotų apie gyvenimą laisvojo
je Amerikoje. “Americanos” ap-

42

44



imtis gana plati: mokyklos, mo
kytojai, mokiniai, ūkininkai ir jų 
gyvenimas, darbininkai, profesi
nės sąjungos, streikai ir begalės 
kitų temų. Tokias apybraižas ang
lų kalba paruošia tų sričių spe
cialistai ir kalbinės tarnybos bent 
porą kartų savaitėje tokius prane
šimus išsivertusios turi perduoti 
savo klausotojams.

Į “Americanos” apimtį gali 
įeiti ir lietuviškos temos. Pvz. 
pasikalbėjimas su J. Janušaičiu 
ir J. Mažeika, kaip jie Chicagoje 
išugdė “Paramos” prekybą^ su 
“Lito” vadovais, su lietuviais 
statybininkais ir pan. Juk jie, 
tuščiomis rankomis atvykę į 
kraštą^ sugebėjo prasimušti ir už
sirekomenduoti kaip gabūs žmo
nės. Tai ir yra dalis “America
nos”. Per 34 metus AB lietuvių 
tarnyba “Americanos” rėmuose 
yra perdavusi nemažai pasikalbė
jimų ir apybraižų, liečiančių sa
vuosius tautiečius.

Amerikos Balsas įvairiose pa
saulio dalyse turi savuosius ko
respondentus, kurie aprašo karš
tuosius įvykius anglų kalba: ar 
tai būtų žmogaus teisių peržval
gos konferencija Stockholme, ar 
afganistaniečių laisvės kovotojų 
kovos su sovietų kariuomene Af
ganistane, ar įvykiai Varšuvoje. 
Kur kas bevyktų, korespondentai 
pajėgia surinkti informacijas ii 
jas satelitais ar kitomis komuni
kacijos priemonėmis specialių 
pranešimų pavidalu perduot 
centrui Washingtone. Tokie ak
tualūs korespondentų pranešimai 

yra verčiami į paskiras kalbas ir 
perduodami artimiausiose laido
se.

Amerikos Balso kalbinėms 
tarnyboms etniniams reikalams 
leidžiama skirti 25 procentus lai
dų laiko. Tai tiek maždaug ati
tektų ir lietuvių gyvenimo reika
lams. Tačiau, kadangi Lietuva 
turi platų pogrindžio spaudos ir 
disidentų tinkląj o tokie dalykai 
jau įeina į žmogaus teisių sritį, 
tad lietuviškose laidose faktiškai 
etniniams klausimams atitenka 
žymiai daugiau, negu 25 procen
tai laiko.

Pačios lietuviškiausios ’r la
biausiai klausytojų klausomos lai
dos būna sekmadieninės, kai iš
eivijos lietuvių gyvenimo apžval
gai skiriama pusę laidų, apie 
15 minučių. Apie 6-7 minutes 
užima įvairios smulkesnes in
formacijos apie lietuvių veiklą 
laisvajame pasaulyje, apie tai, ką 
rašo amierikiečių ir kitų užsienio 
kraštų spauda apie Lietuvą; Po 
žinių iš lietuvių gyvenimo per
duodamos 5-6 min. apybrai
žos; pvz. iš Santaros - Šviesos 
suvažiavimo Tabor farmoje, iš 
Lietuvių Fronto Bičiulių studijų 
dienų “Dainavoje”, iš Pasaulio 
lietuvių katalikų kongreso To
ronte. Tokie pranešimai dažniau
sia perduodami su gyvais kalbė
jusių balsais, kad klausytojai iš
girstų juos ir kartu būtų uūtik- 
rintas įvykių autentiškumas. Daž
nai lietuviškų apžvalgų metu 
klausytojai supažindinami ir su 
naujais Vakarus pasiekusiais Lie-
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tuvos pogrindžio leidiniais. Yra 
buvę atsitikimų, kad Lietuvos 
pogrindžio “Aušra” kai kuriuos 
“Amerikos Balso” pranešimus žo
dis žodin nurašė ir juos paskel
bė. Tuo tarpu “Lietuvių Katali
kų Bažnyčios Kronika”, minėda
ma dešimties metų sukaktį, savo 
puslapiuose viešai padėkojo 
Amerikos Balso, Laisvosios Eu
ropos ir Vatikano radijams.

Amerikos Balso laidos lietuvių 
kalba turi ir specialias valandėles 
5-6 minučių. Pirmadieniais 
būna sporto valandėlė, antradie
niais — iš kūrybos pasaulio, tre
čiadieniais — jaunimo valandėlė, 
ketvirtadieniais — mokslo, 
penktadieniais — iš knygų ir žur
nalų lentynos, šeštadieniais — 
religinė valandėlė. Tų specifinių 
valandėlių metu klausytojams 
pateikiama nemažai informacijos 
ir iš išeivijos lietuvių gyvenimo. 
Pvz., pastarąją savaitę prieš rašant 
šį straipsnį mokslo valandėlėje 
buvo perduota platesnė apybrai
ža apie velionio muziko Juozo 
Žilevičiaus gyvenimą ir jo kūrybą j 
jaunimo valandėlėje — pasikal
bėjimas su jaunu Kanados Lietu
vių Bendruomenės pirmininku 
Danaičiu, o religinėje valandėlė
je — Lietuvių Fronto Bičiulių 
29-ose Studijų ir poilsio dienose 
kun. V. Dabušio pasakyto pa
mokslo apie dabarties Lietuvą 
ištraukos. Sekmadienio lietuvių 
gyvenimo apžvalgose perduoti 
du pranešimai apie LFB studijų 
ir poilsio savaitę “Dainavos” sto

vykloje su gyvais kalbėjusių ir 
literatūros vakare savo kūrybą 
skaičiusių balsais.

Plačiau užsiminta apie etninę 
programų dalį, kartu noriu pa
brėžti, kad Amerikos Balsas pa
grindinį dėmesį skiria pasauli
nėms žinioms, įvykiams pasauly
je ir “Americanai”. Kiekviena 
kalbinė programa kartas nuo kar
to amerikiečių ekspertų — val
džios tarnautojų yra tikrinama, 
kartu dalyvaujant ir kuriam nors 
tos kalbos žinovui. Tikrinamas 
laidų turinys ir techniškas jų 
apipavidalinimas. Vėliau komi
sija surašo kartais labai griežtas 
pastabas. Todėl kiekviena tar
nyba daug dėmesio skiria laidų 
turinio aktualumui ir techniškam 
apipavidalinimui. Amerikos Bal
so programos būna profesiona
lios. Juk neveltui šio krašto Kon
gresas ir administracija Amerikos 
Balsui skiria tiek milijonų dole
rių. Amerikos Balsas diktatoriš
kų rėžimų užgrobtų šalių nelais
vina, o tik jų gyventojams patei
kia teisingas informacijas.

Per tuos 34 metus Amerikos 
Balso lietuvių tarnybai yra va
dovavę dr. K. Jurgėla, rašytojas 
A. Vaičiulaitis, o šiuo metu va
dovauja Alfonsas Petrutis, į radijo 
darbą įsijungęs dar Lietuvoje. 
Į pensiją jau pasitraukę šie vete
ranai — Amerikos Balso buvę 
štabo nariai: kalbininkas L. 
Dambriūnas (miręs), Juozas B. 
Laučka, Barbora Darlienė, Juozas 
Vitėnas, akt. Henrikas Kačinskas,
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KATALIKŲ BAŽNYČIOS IR VALSTYBĖS SANTYKIAI 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

(Tęsinys iš Nr. 93/130)

Aštuntajame dešimtmetyje saugu
mo organai labai atsargiai elgėsi ku
nigų atžvilgiu. Nors kai kurie kuni
gai buvo nubausti piniginėmis bau
domis, joks kunigas nebuvo nuteistas 
kalėti nuo 1971 metų. Bet visai ne
nuostabu, kad Maskva, nusprendusi 
imtis griežtų priemonių katalikų pasi
priešinimui nuslopinti, pirmiausiai 
suėmė du Tikinčiųjų Teisėms ginti 
katalikų komiteto narius. Komitetas 
buvo įsteigtas 1978.XI.13 ir per trum
pą laiko tapo vienas svarbiausių Lie
tuvos pasipriešinimo veiksnių ir 
reikšmingu, nors neoficialiu, Lietu
vos Katalikų Bažnyčios atstovu. Pen
kių narių steigėjų ryžtas bei doro
vinis autoritetas padėjo jiems įtikin
ti didžiąją Lietuvos kunigų daugumą, 
kad jau laikas pasipriešinti valdžios 
kėslams apriboti Bažnyčios veiklą ir 
susiaurinti kunigų vaidmenį religinia
me gyvenime.

Penki komiteto nariai - steigėjai 
buvo kunigai, kurie gerai tiko atsto
vauti Lietuvos kunigijai. Alfonsas 
Svarinskas ir Vincentas Vėlavičius 
buvo kalėję Stalino koncentracijos 
lageriuose. Juozas Zdebskis ir Sigi
tas Tamkevičius priklausė jaunesnia-

inž. Povilas Labanauskas ir dar 
vienas kitas. Jų darbą tęsia jau
nesnės kartos žmonės, iš kurių 
keturi jau gimę JAV ar Kanadoje. 
Pagal pranešimus lietuviškų lai
du klausosi trečdalis tautos.

VL. R. 

jai kunigų kartai ir vadovavo jos 
pastangoms kovoje su valdžios prie
spauda. Jonas Kauneckas, įšventintas 
1977 metais, atstovavo tai kunigų 
kartai, kurie visą gyvenimą praleido 
tarybų valdžioje. Komiteto sudėtis 
nepasikeitė, ligi Juozas Zdebskis pa
sitraukė iš jo 1981 m. rudenį. Tada 
į komitetą įstojo trys nauji nariai, 
kunigai Leonas Kalinauskas, Algi
mantas Keina ir Vaclovas Stakėnas. 
Apie tą laiką Komitetas nutarė pri
imti suimto docento Vytauto Skuo
džio prašymą, jį laikyti Komiteto na
riu. Nebuvo daugiau pakeitimų, iki 
kol Kazimieras Žilys perėmė Svarins
ko vietą.

Komitetas paskelbė, kad jo pagrin
dinis tikslas buvo mėginti užtikrinti 
katalikams lygias teises su ateistais, 
užkirsti kelią jų diskriminavimui. 
Siekdamas šių tikslų Komitetas pa
žadėjo atkreipti valdžios dėmesį į 
Bažnyčios ir tikinčiųjų diskriminavi
mą, reikalauti, kad tarybiniai įstaty
mai, liečiantys Bažnyčios reikalus, 
neprieštarautų tarptautiniams TSRS 
įsipareigojimams bei aiškinti kuni
gams ir tikintiesiems jų teises ir pa
dėti jas apginti. Be to, Komitetas 
išreiškė ryžtą viešai veikti be jokių 
politinių tikslų.

Katalikų komiteto veiklos didelę 
dalį sudarė parengimas dokumentų, 
nušviečiančių Tarybų Sąjungos kata
likų būklę, bei protestų prieš netei
sėtus valdžios pareigūnų veiksmus. 
Per savo penkerius gyvavimo metus 
Katalikų komiteto nariai suredagavo
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53 dokumentus, kurių paskutinis 
buvo pasirašytas 1983 m. sausio pa
baigoje. Dauguma dokumentų buvo 
parengta per pirmuosius dvejus vei
kimo metus: 23 buvo pasirašyti per 
pirmuosius metus, 15 per antruosius. 
Neaišku, kodėl Katalikų komiteto na
riai tolydžio mažiau skelbė dokumen
tų, juk iki kun. Svarinsko arešto 
nebuvo jokių ženklų, kad jie būtų 
buvę išsigandę valdžios perspėjimų. 
Veikiausiai jie nutarė, kad nelabai 
prasminga daug jėgų skirti protes
tams, kurie nesulauks jokio atsakymo, 
ir perėjo į kitas veikimo formas. 
Atskiri Tikinčiųjų teisėms ginti ka
talikų komiteto nariai aktyviai daly
vavo atlaiduose, religinėse eitynėse 
ir t.t.

Komiteto svarba tačiau glūdi ne 
dokumentų skaičiuje, bet jo sugebė
jime sumobilizuoti Lietuvos kuni
gus, kad jie pritartų Komiteto svar
biausiam uždaviniui, būtent, atmesti 
Religinių susivienijimų nuostatus, 
kuriuos Katalikų komitetas pasmerkė 
penktame savo dokumente. Už ko
kių trijų mėnesių 522 Lietuvos ku
nigai ir du tremtiniai vyskupai iš
reiškė savo pritarimą komiteto nu
sistatymui ir viešai pareiškė, kad ne
vykdys tų nurodymų, kurie priešta
rauja Bažnyčios įstatymams. Kunigų 
protestas buvo gana veiksmingas, juk 
valdžia kuriam laikui atidėjo steigimą 
parapijinių komitetų, kurių įkūrimą 
numatė nuostatai. Pažymėtina, kad 
“Kronikos” redaktoriai mano, jog 
kun. Svarinskas buvo suimtas, norint 
palaužti kunigų pasipriešinimą nuo
statų įgyvendinimui.

Nors valdžia tik 1983 m. pradėjo 
rimtai slopinti Katalikų komitetą, jos 
nepasitenkinimas Komiteto veikla 
daug anksčiau paaiškėjo. Vos metus 
po Komiteto įsteigimo du jos nariai, 

kunigai Svarinskas ir Tamkevičius; 
buvo iškviesti į Vilnių ir viešai pro
kuratūros įspėti, kad gali būti griež
tai nubausti, jei nenutrauks savo 
veiklos. Abu kunigai įspėjim nepai
sė ir tęsė savo darbą ligi šįmet abu 
buvo suimti.

Šiuo metu Tikinčiųjų teisėms gin
ti komitetas išsklaidytas, ir jo toles
nis likimas neaiškus. Negalima at
mesti galimybės, kad laisvėje likę na
riai mėgins jo veikimą atnaujinti, gal 
norėdami įrodyti, kad katalikai ne
pasiduos valdžios spaudimui ir ne
nusilenks smurtui, kad jų drąsa ir 
ryžtas ne kuo menkesni už suimtųjų 
kolegų, kad valdžiai nebus taip leng
va susidoroti su komitetu, kaip ji 
mano. Tačiau per penkerius Komite
to veikimo metus Lietuvoje gerokai 
pasikeitė konjunktūra, ypač tos aplin
kybės, dėl kurių atsirado reikalas 
sukurti Katalikų komitetą. Tad to
lesnis veikimas gali būti nereikalin
gas.

Lietuvos komunistai nutarė ne 
vien tik nuslopinti Katalikų komi
tetą, bet aplamai sustiprinti ateistinę 
propagandą bei siekti sumažinti re
ligijos įtaką Lietuvos jaunimui. Nau
ja ateizmo kampanija prasidėjo po 
Lietuvos komunistų partijos centro 
komiteto penktojo plenumo, kuris 
įvyko 1982 metais balandžio 16 d. 
ir buvo skirtas politinio, ateistinio 
ir internacionalistinio auklėjimo pro
blemoms. Plenume Griškevičius pa
minėjo, kad kiekvienoje mokymo 
įstaigoje turi būti sukurta ir nuosek
liai įgyvendinta darni ateistinio auk
lėjimo sistema, aprėpianti ir moky
mą, užklasinę veiklą bei individualų 
darbą su moksleiviais. Be to, Griš
kevičius ta proga pabrėžtinai pavadi
no veiklesnius kunigus “politiniais 
ekstremistais”, kurie, pasak jo, “sie-
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kia ne religinių, o reakcinių politinių 
tikslų”. Griškevičiaus pastabos apie 
tariamųjų ekstremistų “politinį kle
rikalizmą” ir apie “jų politinius tiks
lus” buvo kupinos grėsmės, nes už 
neteisėtą politinę veiklą žmogus trau
kiamas baudžiamojon atsakomybėn. 
Po kiek laiko kunigų suėmimai pa
rodė, kad Griškevičiaus grasinimai 
nebuvo tušti.

Kadangi kompartija nuolat kalba 
apie reikalą pagerinti ateistinį auklė
jimą, plenumo metu nebuvo galima 
nustatyti, ar nauji nurodymai liks tuš
čiais šūkiais, ar partija imsis rimtų 
priemonių jiems įgyvendinti. Dabar 
jau aišku, kad partija rimtai mėgins 
įgyvendinti savo paskelbtus tikslus. 
Pavyzdžiui, atnaujinta respublikinė 
Mokslines - ateistinės propagandos 
koordinavimo taryba, kuriai pirmi
ninkauja CK ideologinis sekretorius 
Šepetys, peržiūrėti partinių organiza
cijų ateistinės veiklos planai, pradėta 

leisti populiari ateizmo raštų serija, 
Mokslo Akademijoje suformuoti ate
izmo ir religijos istorijos tyrimų sek
toriai.

Tokie buvo poslinkiai Bažnyčios ii 
valstybės santykiuose Lietuvoje per 
pastaruosius dvejus metus. Šiomis 
dienomis nebėra pranašų, o mirtin
gieji mėginą ateitį pramatyti, daž
niausiai klysta, išskyrus tais atvejais, 
kai jų prognozės tokios dviprasmiš
kos, kad visi tolesni įvykiai jas pa
tvirtina. Vis dėlto manau, kad atei
nančiais metais nebus didesnių nau
jovių Bažnyčios ir valstybės santy
kiuose. Nebus paskirta naujų vysku
pų, ateistinė propaganda daugiau dė
mesio skirs mėginimams istoriniais 
pavyzdžiais paneigti, kad esą tamp
rūs ryšiai tarp tautiškumo ir katali
kybės, Lietuvos kunigai atsargiau lai
kysis, siekdami išvengti areštų.

K.K.G.
Vak. Vokietija

Prof. dr. Antanas Maceina, gy
venąs Muenstery, Vak. Vokieti
joje, rašo visą seriją straipsnių 
apie išlaisvinimo teologiją. Jie 
spausdinami Tėviškės Žibu
riuose, Mississauga, Kanadoje. 
Numatoma straipsnius vėliau iš
leisti atskira knyga. Autorius 
straipsniuose gilinasi į dabar ak
tualiosios teologijos kilmę, pras
mę, jos siekius, marksizmo įtaką;

Juozo Daumanto “Partizanų” 
trečioji laida, išleista Į Laisvę 
Fondo lietuviškai kultūrai ugdyti 
1985 m., turi nemažą paklausą; 
Dr. K. Ėringis, vertindamas šią 
populiarią istorinę knygą j Drauge 

(1985.8.7) iškelia faktą, kad ii 
partizaninėje ir pogrindžio veik
loje Lietuvoje pasireiškė ideolo
ginis skilimas, kurio išdavoje 
VLAKas (Vyriausias Lietuvos At
statymo Komitetas) atsiskyrė nuo 
VLIKo. Jis rašo: “Mes tik norime 
išryškinti iš žiaurios praeities fak- 
tą, kuris parodo, ko verti yra 
ideologinis atskalūniškumas ir 
skilimas, kokią bedugnę lemia 
netolerantiškumas.. Tai visiems 
pamoka ateičiai, kad gyvendami 
laisvėje ir siekdami Tėvynei tik
rųjų valstybingumo ir laisvės ver
tybių su visa pažiūrų įvairovės 
puokšte tilptume po vienu Tėvy
nės filosofiniu skliautu”.
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KUNIGAS VIKTORAS DABUŠIS
Jo deimantinio amžiaus ir kunigystės auksinė sukaktis

PAGARBA IR PADĖKA

KAZYS JANKŪNAS

Nedidelės Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos Paterson, N J. ilgamečiam 
darbuotojui ir klebonui, šioje para
pijoje išbuvusiam beveik 20 m., kuni
gui Viktorui Dabušiui parapija su
ruošė jo kunigystės 50 metų sukak
tuvių paminėjimą, kuris įvyko š. m. 
liepos 21. Šiuo metu kun. Dabušis 
yra jau pasitraukęs į pensiją ir gyve
na Floridoje. Jam atvykus čia pava- 
vaduoti atostogų išvykstantį parapijos 
administratorių kun. Antaną Bertašių, 
susidarė palankios aplinkybės šios 
neeilinės sukakties proga pagerbti 
sukaktuvininką ir padėkoti jam už pa
rapijai ir visų lietuvių gerovei nu
veiktus darbus. Juk kun. Dabušis 

nebuvo tik parapijos sielovados dar
bų atlikėjas, bet plačių užmojų ir ne
paprastos organizacinės energijos 
žmogus, neišsitekęs tik parapijos rė
muose, bet ėjęs ir palikęs gražių pėd
sakų visoje eilėje lietuviškų ir kata
likiškų organizacijų.

Jo auksinę kunigystės sukaktį savo 
dalyvavimu ir kalbomis pagerbė Pa
te rsono diecezijos vyskupas Frank J. 
Rodimes ir už Lietuvos ribų gyve
nančių lietuvių vyskupas Paulius A. 
Baltakis, O.F.M. ir visa eilė šios 
diocezijos ir lietuvių kunigų. Proce
siją sutiko ir per sukaktuvines Mi
šias giedojo parapijos choras ir smui
ku grojo, vargonais Eleanor Wil-
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liams palydimas, šiose apylinkėse 
gražiai besireiškiąs smuikininkas Ju
lius Veblaitis. Praretėjusių parapijie
čių eiles šia proga gausiai papildė 
visa eilė sukaktuvininko artimųjų ir 
draugų.

Bažnytinėms apeigoms pasibaigus, 
visi nukilo į kaimyninio miestelio 
restoraną sukaktuvinių pietų, kurių 
metu raštu sukaktuvininkui sveiki
nimus paskaitė Rūta Gudelienė. Spe- 
cijalų palaiminimą atsiuntė Jo Šven
tenybė popiežius Jonas Paulius II. 
Sveikino: JAV prezidentas . Ronald 
Reagan su žmona Nancy, vysk. V. 
Brizgys, vysk. A. Deksnys, tėvas J. 
Vaškys, O.F.M., prof. Simas Sužie
dėlis, dvi kadencijas (dešimtį metų) 
buvęs Ateitininkų Federacijos vadu, 
o jo generaliniu sekretoriumi buvo 
garbusis jubilijatas, JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirmininkas dr. K. Am
brazaitis, LF Bičiulių NY - NJ Apy
linkės vadovybė. Kitų sveikintojų 
suminėjo tik pavardes, o jų buvo apie 
50.

Žodžiu sveikino Patersono vysku

pas ordinaras Frank J. Rodimer; 
vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.; 
tėviškės kaimynas taikliu žodžiu pri
siminė jaunystės dienas waterburie- 
tis Viktoras Vaitkus; Lietuvos Vyčių 
Patersono kuopos pirm. J. Balutis; 
parapijos sodalietės — M. Keme- 
žienė, Šv. Vardo vyrų pirm. A. Yuš- 
kaitis, LB NJ Apygardos pirm. K. 
Jankūnas, Dainavos stovyklavietės 
steigėjų vardu jos kūrėjas ir ilgame
tis vadovas prof. A. Damušis, Ph.D., 
PLB ir savo šeimos vardu Alg. Ge
čys, Šv. Kazimiero parapijos Tarybos 
pirm. G. Yesolitis. Įteiktas V. Gružo 
pieštas gražus adresas su visų dalyvių 
parašais (apie 170), priede Betty 
Dowhen eilėraštis anglų kalba, kurį 
ji pati ir paskaitė. Bene jautriausias 
momentas buvo — sveikinimas gimi
nių iš Lietuvos gražiu eilėraščiu, 
nevienam ašarą išspaudęs.

Parapijiečių vardu kalbėjo šios 
parapijos ir visos eilės organizacijų 
veikėjas ir kultūrininkas Antanas 
Masionis. Jo kalba čia spausdinama.

VYKDANT LIETUVIO KUNIGO IDEALĄ

ANTANAS MASIONIS

Pagaliau mums pavyko kun. 
Viktorą Dabušį prigriebti. Mat, 
mes, patarsoniečiai, jau seniai 
norėjome jį pagerbti, nes jis šioje 
mūsų parapijoje išgyveno ilgiau
siai negu kur kitur, įskaitant ir jo 
pastoracinę veiklą Lietuvoje. Jis 

pas mus išbuvo aštuonerius me
tus vikaru ir dešimt metų kle
bonu. Tačiau jis vis spyrėsi ir 
atsisakė bet kokio jo pagerbimo. 
Jis net nenorėjo ir griežtai at
sisakė, kad surengtume jam iš
leistuves. Pagaliau nusileido: gir-

49

51



diskai būsiu sulaukęs 75-rių me
tų amžiaus ir 50 metų kunigys
tės jubiliejaus, kai būsiu aplankęs 
Lietuvą ir Romą, tada jau tikrai 
švęsime. Kai jis mums suminėjo 
tiek daug ir kai kurių gana sun
kių sąlygų, pamanėme, kad gal iš 
viso mums niekad neteks jo pa
gerbti. Tačiau, beveik netikėtai, 
jis, visas tas sąlygas išpildęs, at
vyko pavaduoti ir paleisti atosto
gų mūsų dabartinį kleboną kun. 
Antaną Bertašių. Užtat mums, bu
vusiems jo parapiečiams, yra di
delis malonumas su juo čia pa
buvoti ir išreikšti jam savo pa
garbą už jo nuveiktus darbus mū
sų parapijoje.

Tiesa, kun. V. Dabušis dar nė
ra pilnai sulaukęs 75 metų am
žiaus, jo gimimo diena bus tik 
gruodžio 8-tąj bet, kai jis to am
žiaus sulauks, bus visai ne jo 
nuopelnas. Jo tikrasis nuopelnas 
yra tas, kad jis prisiėmė kunigys
tės naštą ir ištęsėjo 50 metų. O 
dar didesnis jo nuopelnas, kaip 
jis tą kunigystės naštą nešė, kaip 
vykdė kunigo idealą;

Ryšium su Vatikano II susirin
kimu aprašymais Amerikoje vys
kupai ir kunigai imta rūšiuoti 
dvejopai: į konservatyvius ir į 
liberalus. Konservatorių akyse 
idealus kunigas aptarnauja tikin
čiuosius klausykloje, zakristijoje, 
klebonijos raštinėje; rūpestingai 
gano savo avis, kurios pačios 
pas jį ateina. Savo bosui, klebo
nui, yra rūpestingas asistentas - 
padėjėjas, o tai reiškia, jei kle
bonas uoliai veikia, tai turi jam 

padėti; jei klebonas nieko ne
veikia, turi taip pat padėti (ne
veikti), nes jis tik asistentas, kle
bono šešėlis, ir negali pridengti 
klebono savo šešėliu.

Kun. V. Dabušis neįvykdė to
kio kunigo idealo. Jis nesutilpo 
klebonijoje ir zakristijoje. Nesu
tilpo dėl to, kad jo charakteris, 
jo kunigo idealo supratimas ne
šė jį anapus klebonijos, ir net 
anapus parapijos, kur tik yra žmo
nių, ir kur reikalinga pagalba.

Jis neįvykdė ir liberalų idealo. 
Keliavo ne į Alabama bet į 
Dainavą;, ir ją padarė savo di
džiuoju rūpesčiu. Jis keliavo ne 
demonstruoti prieš Amerikos vy
riausybės politiką^ bet prieš So
vietą politiką. Tarnavimą Lietu
vos laisvei jis laikė tarnavimu 
Amerikos laisvei. Tarnavimą lie
tuvių jaunimui jis laikė savo 
“tikėjimo giliu aktu”, nes reikia 
tarnauti tiem, kuriem niekas kitas 
neateina į pagalbą. O toks šiame 
krašte yra pirmiausia lietuvių jau
nimas. Jaunimui ar jaunimo var
du kun. V. Dabušio buvo pa
rodyta daugiausia pastangų — tai 
stovyklos, koncertai, laikraštis, 
knygų leidimas.

Šiuose darbuose įdomiai atsi
skleidžia kun. V. Dabušio charak
teris bei talentas. Jei norėtumėm 
jo portretą piešti kontrastiniais 
bruožais, tai kun. V. Dabušis pir
miausiai — ne filosofas, ne mąs
tymo, o veiksmo žmogus; — ne 
planuotojas, bet pirmoj eilėj vyk
dytojas; net ir vykdyme ne toks 
organizatorius, kuris pats pirštu
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diriguoja darbe; jis daugiau parti
zanas, kuris pats atlieka visus 
darbus — ir balčiausius ir juo
džiausius, neišskiriant net kėdžių 
sunešiojimo koncerto salėje, net 
žolės pjovimo ir krūmų karpymo 
vasarąj net sniego valymą aplink 
kleboniją žiemą arba įvairių pa
taisymo darbų klebonijos viduje;
— ne siauro intereso, kuriame 
viename nuskęsta visas, bet pla
čių ir įvairių interesų, besireiš
kiąs visose šio modernaus gyve
nimo srityse, pradedant nuo bu
halterio ir techniko, baigiant kon
certų, stovyklų, švenčių, kongre
sų organizavimu, straipsnių rašy
mu; — jis ne sėslus, bet dina
mikos žmogus. Jo dinamikos sim
bolis yra jo automobilis, be kurio 
nebūtų kun. V. Dabušio, kaip be 
plunksnos nebūtų rašytojo. Auto
mobilis yra padėjęs jam atlikti jo 
nepaprastą kunigo misiją.

Pridėkime dar vieną bruožą:
— kunigo Dabušio paslaugos yra 
visuotinės, ne partikuliarinės — 
padeda ne kam nors išskirtinai, 
bet kiekvienam žmogui, kuris pa
slaugos reikalingas. Šia prasme 
jis yra plačios tolerancijos žmo
gus. Jis rodo supratimo ir kito
kių pažiūrų žmogui. Bet toleran
cija nereiškia pritarimo netiesai 
ar blogiem darbam. Kun. V. Da- 
bušis nenori būti toks ganytojas, 
kuris tik sekiotų paskui avis. Jis 
nori savo liežuvio botagėlio ir 
sukirsti avim per pakinkius ir 
pakreipti avis tam tikra linkme. 
Dėlto jaunimui kartais nepatinka, 
kad kun. V. Dabušis jiems pa

mokslus pasako. Nepatinka, nes 
jaunimas pats čia nori sakyti pa
mokslus ir kitus mokyti. Bet tik 
apsisuks, ir tas pats jaunimas 
vėl puolasi prie kun. V. Dabušio.

Toks yra kun. V. Dabušio por
tretas, bet tam portretui dar rei
kalingi ir rėmai.

Vatikano II susirinkimo rėmuo
se — deklaracijoje apie Bažny
čios organizaciją aptariama ir ku
nigo, klebono bei jo padėjėjo vie
ta parapijoje, būtent: “Rūpini
masis sielomis visada turi būti 
įkvėptas misijonieriaus dvasios 
taip, kad ji pasiektų kiekvieną, 
gyvenantį parapijos ribose . . . 
Vykdydami ganytojų darbąj jie tu
ri ypatingai rūpintis pažinti visą 
savo kaimenę. Norėdami tarnauti 
visiem ganomiesiem, jie turi į- 
kvėpti pilną krikščionišką gyve
nimą tarp atskirų tikinčiųjų ir jų 
šeimų . . . Dėlto jie turi lankyti 
šeimas, mokyklas iki tokio laips
nio, kokio reikalaus jų ganytoji- 
nis darbas. Jie turi kreipti ypa
tingą dėmesį paaugusiem ir jau
nimui. Turi parodyti tėviškos 
meilės vargšam ir ligoniam. Ypa
tingo rūpesčio turi rodyti darbo 
žmonėm”.

Deklaracijos žodžių prasmė 
ta: — kunigas negali būti tik 
biurokratas, valdytojas; jis turi 
būti kūrėjas, misijonierius, savo 
avių ganytojas, jų ieškotojas, gel
bėtojas visoje savo parapijoje, 
ypač tarp jaunimo.

Šia linkme kun. V. Dabušis ir 
buvo pasukęs savo tarnavimą 
žmogui, savo ganytojavimą; Jo pa-
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rapijos ribos buvo labai ilgos. 
Jis vieną kartą net savo vysku
pui pasakė, kad jo parapija sie
kia daug toliau negu vyskupo die
cezijos ribos. Ir kun. V. Dabušis 
savo ganomąsias avis visur pa
siekdavo, visas jas aplankydavo 
net iki 70 mylių tolumo nuo pa
rapijos bažnyčios, visas jas paži
nojo, visom teikė savo paslaugas. 
Jam Vatikano deklaracijos žodžiai 
nebuvo nauji, nes daugelis tų 
idėjų veikė Lietuvoje dar prieš 
Vatikano susirinkimą. Kun. V. 
Dabušis buvo išaugęs Maironio, 
Paltaroko, Bučio, Kuraičio, Rei
nio, Česnio, Šalkauskio, Dovy- 
daižio atmosferoje, kurioje išaugo 
nauja kunigų ir pasauliečių dva
sia. Jam buvo artimas kunigų ir 
pasauliečių bendradarbiavimas, 
kunigų ir pasauliečių suartėjimas, 
kataliką akcijos organizavimas 
pasauliečių vadovybėje — Katali
kų Veikimo Centre, rūpestis Baž
nyčios kuklumu ir socialiniu tei
singumu. Kun. V. Dabušis pami
nėtą katalikų akciją jau . vykdė 
Lietuvoje, būdamas Katalikų Vei
kimo Centro Kauno rajono reika
lų vedėjas — direktorius. Pakeitė 
tik savo veiklos simbolį — arklį 
ir vežimą į automobilį.

Pabaigai dar viena paralelė su 
kitais ganytojais. Kan. J. Tumas 
kalbėjo apie Lietuvos vyskupus, 
kaip jie veržėsi į dangų (rašo 
Juozas Ambrazevičius savo kny
goje “Lietuvos rašytojai”). Esą 
vyskupas M. Paliulionis oficija- 
liai veržėsi į dangų: pašaukei ma
ne, Viešpatie, ganytojauti — ga- 

nytojavau — ne juokavau. Vys
kupas A. Baranauskas asketiškai 
veržėsi į dangų: pašaukei mane 
ganytojauti, bet aš nemoku ad
ministruoti, tai geriau atsiimk ma
no sielą; Vyskupas G. F. Gir
tautas kukliai veržėsi į dangų: 
vis dabodamas, kad neužeitų ki
tiem už akių: eikit, eikit, aš 
paskui. Vyskupas M. Valančius 
jėga veržėsi į dangų su visais 
savo ganomaisiais: priimk, 
Viešpatie, visus, be jų dangus 
man nebūtų mielas. Viešpatie, pri
imk ne tik tuos, kurie eina su 
manim, bet ir tuos, kurie dar iš 
paskos ateis.

Tai viena paralelės pusė. Kitoj 
pusėj reikėtų padėti kun. V. Da- 
bušį. Apie kun. V. Dabušįl ku
ris veržiasi į dangų, galėtų būti 
istorijoj įrašyta: pakeliui į dan
gų, jis kvietė sėsti į jo automo
bilį: sėskite, nuvešiu. Sėskit visi 
ir dainuokit! Bet pirmiausia jau
ni. Paskui sėskit visi kiti — 
katalikai, protestantai, žydai, ten 
jau išsirinks, kurie tinka. Sėskit 
ir komu . . ., bet čia užlūžo žo
dis kun. V. Dabušio lūpose; ne
buvo jam lengva pasakyti vardą 
tų, kurie sunaikino jo vyresnį 
brolį. Tik mostelėjo jiem ran
ka. . .

Savo gyvenime, čia Amerikoje, 
kun. V. Dabušis tikrai yra daug 
žmonių visur privežiojęs ir pats 
pas juos privažinėjęs, vis jiems 
padėdamas, vis gera darydamas. 
Ypač daug yra privežiojęs dai
nuojančio ateitininkiško jaunimo
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į koncertus, į visokius pobūvius, 
į susirinkimus, į vasaros stovyk
las, ypač į Dainavos stovyklą^ 
į kurią jis yra įdėjęs tiek darbo 
ir rūpesčio, būdamas stovyklos 
tarybos pirmininkas ir narys, tiek 
daug aukų surinkęs tai stovyklai 
kurti ir jai išlaikyti, surinkęs ne 
tūkstančiais, bet dešimtimis tūks
tančių, nes žinojo, kad tokia vieta 
jaunimui yra būtinai reikalinga, 
kad jis ten gautų tinkamą poil
sį ir kartu gerą tautinį ir religi
nį auklėjimą;

Užtat visų tų jo vežiotojų, ypač 
New Yorko ir New Jersey atei
tininkų vardu sveikinu kun. Vik
torą ir linkiu jam geros sveikatos, 
geros nuotaikos ir visų reikalingų 
Dievo malonių vis dar jo vi
sokioje veikloje, nes kun. V. Da- 
bušio istorija dar nėra baigta. 
Nors jis jau pensininkas, bet vis 
dar toks pats didelis nenuorama ir 
be kokio nors darbo, be kokios 
veiklos jis negali gyventi. Tai ne 
jo charakteriui. Tad didžiausios 
jam visur sėkmės.

Kun. Viktoras J. Dabušis bičiulių tarpe minint jo 50 metų amžiaus sukaktį 
1960 gruodžio 18 d. Brooklyn, N.Y. Pirmoje eilėje iš kairės: A. Masionis, 
Alina Grinienė, kun. V. J. Dabušis, Vlada Brazaitienė. Antroje eilėje: 
P. Jurkus, kun. L. Jankus, Al. Kazickienė, kun. V. Pikturna, Mara Vy- 
gantienė ir dr. Vyt. Vygantas.
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“Visi sielojamės ir siekiame 
to paties tikslo ..

Kun. Viktoras, mūsų sąjūdžio 
aktyvus narys, dažnas LFB studi
jų ir poilsio savaičių kapelionas, 
paskaitininkas bei pranešėjas, ir 
šių metų 29-je stovykloje Dai
navoje buvo bičiulių kukliai pri
simintas.

Užbaigiant jo gražaus pagerbi
mo iškilmes Patersone, N.J., su- 
kaktų vininkas, pacitavęs poeto 
Jono Aisčio eilėraščių posmą: 
“O jeigu kartais po daugio metų, 
Vėl susitiksim, mieli draugai. . .” 
padėkos žody kalbėjo:

“Taip, — penkiasdešimtį metų 
iškunigavus - mūsų gretos gero
kai prareto. Iš 29 kurso draugų 
įšventintų kunigais 1935 birželio 
15 dieną Kauno Arkikatedros Ba
zilikoje, šiais metais gegužės 19 
dieną, toje pačioje Arkikatedroje 
Kaune besusirinkome tik devyni 
koncelebruoti jubiliejines Mišias 
kartu su to paties kurso draugu, 
dabartiniu Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos apašta
liškuoju administratoriumi ar
kivyskupu Liudu Poviloniu. Šeši 
dar gyvi dėl įvairių priežasčių 
nedalyvavo. Iš jų keturi gyvena 
už Lietuvos ribų, du Lietuvoje. 
Į laisvuosius Vakarus 1944 me
tais pasitraukėme septuni kurso 
draugai. Iš Lietuvoje likusių 22- 
jų tik berods trys neatliko “pa
sitobulinimo praktikos” Vorkutos 
anglių kasyklose ar Krasnojarsko 
miškų kirtimuose. O pats arkiv. 
Liudas Povilonis tą “praktiką” 
atliko Lietuvoje — Lukiškių kalė- 

lėjime už tai, kad pastatė Klai
pėdoje bažnyčią^ kuri tapo atimta 
ir paversta koncertų sale.

Pasikeitę, žinoma, ir visų dar 
likusių veidai. Kai kuriuos kurso 
draugus po 40 metų (kitų nesu 
matęs visą 50 metų) sunku bu
vo bepažinti. Bet širdis išliko vi
sų viena, pilna ilgesio anų gra
žiųjų jaunystės dienų bei idealis
tinių užmojų.

Poetas prie ilgesio prideda ir 
skausmo kupiną širdį. Jų širdys 
pilnos skausmo dėl “didžiojo bro
lio” kietos letenos, dėl fizinės ir 
dvasinės vergijos. Mums gi, savo 
akimis pamačius jų padėtį, skaus
mą dar padidina ir tai, kad sąži
nė pradeda priekaištauti, jog 
permažai mes dalinamės jų var
gais bei rūpesčiais. O jie jų turi 
labai daug ir didelių. Mes gi 
perdaug susirūpinę kasdieninio 
gyvenimo smulkmenomis ir pasi
davę dideliais įsibėgėjusiai Vaka
rų pasaulio sekuliarizacijai.

To skausmo ir rūpesčio kupi
nos širdys kaip dvasininkų taip ir 
pasauliečių, ten ir čia. Vieniem 
kupina skausmo širdis kai matai, 
kad nepadaryta tai, kas privalėjo 
būti padaryta; kitiems kupina šir
dis skausmo, kad ligos ir kitokios 
negalės lenkia senus pečius; 
tretiems vaikų sudaryti rūpesčiai 
bei anūkų ateitis. Ir taip, kiek
vieno širdis skausmo kupina, vie
nok lieka jauna, manydama, kad 
dar be jos pasaulis, jos vaikai, 
jos anūkai išsiversti negalės. O 
mano širdis šiandien jaučiasi jau
na, kai matau bent dalį brangių
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“Į LAISVĘ”

MŪSŲ PERIODINĖJE SPAUDOJE

Tarp šiuo metu laisvajame pa
saulyje (Anglijoje, Argentinoje, 
Australijoje, Brazilijoje, Italijoje, 
Kanadoje, Venezueloje, Vokieti
joje) lietuvių kalba spausdinamų 
arti 50 periodinių leidinių (dien
raščių, savaitraščių, dvisavaiti
nių, mėnesinių, keturmėnesinių, 
pusmetinių bei metraščių) yra ir 
“Į Laisvę” žurnalas, savo pra
džią siejąs su “Į Laisvę” dien
raščiu, ėjusiu Kaune nuo 1941. 
VI.24 iki 1942.XII.3L Dienraštį 
leido Lietuvių Aktyvistų Fron
tas, 1941 birželio 23 paskelbęs 
Tautos sukilimą prieš bolševikus, 
kurių okupaciją pakeitė vokie- 

artimų anų dienų idėjos draugų, 
bendradarbių ir gausų ištikimų 
parapiečių būrį. Nieko nėra džiu
gesnio tokiomis progomis, kaip 
matyti ir būti ištikimųjų vienmin
čių būryje. Visi esame vienos 
minties ir vienos širdies, visi 
sielojamės ir siekiame to paties 
tikslo — Tėvynės laisvės ir vi
suotinos teisingos pasaulio tai
kos . . .”.

Sukaktuvininkas dėkojo “vi
siems, parodžiusiems tą dvasinę 
vienybę šioje padėkos iškilmėje 
dalyvavusiems, lygiai ir negalėju
siems dalyvauti, bet dvasia ir 
malda pažadėjusiems būti šiuo 
momentu kartu su mumis”. 

čiai. Naujiems okupantams nepa
tiko simbolinis dienraščio vardas, 
o leidėjams nesutikus paklusti ir 
remti vokiečių okupacinės val
džios politiką^ 1942.12.31 dien
raštį uždarė.

Čia įdomu pažymėti, kaip Lie
tuviškoji tarybinė enciklopedija 
(4 tomas) apibūdina “Į L” dien
raštį: “Į Laisvę, klerikalinis burž. 
nationalistų dienraštis, ėjęs 1941. 
l.VI. - 1942.XII Kaune. Propa
gavo fašistinę ideologiją, skleidė 
neapykantą tarybinėms tautoms, 
ragino bendradarbiauti su hitleri- 
riniais okupantais”. Manau, kad 
komentarai nereikalingi. Puikus 
tarybinės enciklopedijos objekty
vumas.

Uždraudus naudoti LAF leidė
jo vardąj “Į Laisvę” leidėju pa
sirašydavo Spaudos žodžio bend
rovė, kurios pirmininku ir redak
toriumi ilgiausia buvo Kazys Bau
bą, žuvęs Stutthofo kacete. Dien
raščio tiražas buvo pasiekęs 
200.000 egz. Vietoje “Į Laisvę”, 
vokiečiams davus leidimą^ pradė
tas leisti dienraštis “Ateitis”, ku
rio redaktoriumi buvo Bronius 
Daunoras.

1943 m. sausio mėn. pasirodė 
pogrindžio rezistencinis laikraš
tis “Į Laisvę”, leidžiamas Lie
tuvių Fronto. Iš pradžių buvo 
spausdinama 1200 egz., o vėliau
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5. - 6.000 egz., kurie įvairiuose 
didesniuose miestuose buvo mil- 
tiplikuojami rotatoriais. Išėjo 34 
numeriai.

1948 m. “Į Laisvę” buvo at
gaivinta Vokietijoje. Išėjo trys nu
meriai. Nuo 1953 m. gruodžio 
1 pradėtas žurnalas leisti kaip 
trimėnesinis žurnalas, spausdi
namas Brooklyne, N.Y. Pranciš
konų spaustuvėje. Redagavo prof. 
Juozas Brazaitis. Tiražas 1.500. 
Iki 1968 m. pabaigos išėjo 43 
numeriai. Iki 17 nr. redagavo 
prof. Juozas Brazaitis, Brooklyne; 
nuo 18 - 24 (1959 - 63) Chi- 
cagoje dr. Vytautas Vardys; nuo 
25 - 33 — Stasys Daunys, taip 
pat Chicagoje, Nr. 34 redagavo 
Antanas Mažiulis Bostone (1964), 
o kiti numeriai vėl buvo redaguo
jami Brooklyne. 1965 m. pasi
rodė tiktai vienas dvigubas nr. 
37 - 38). Nuo 1967 iki 1970 m., 
tris kart per metus, redagavo Los 
Angeles Leonardas Valiukas; 
1971 - 73 — Juozas Kojelis, 
Santa Monica; 1974 m. Anatoli
jus Kairys, Leonardas Valiukas 
ir Vytautas Volertas; 1975 m. dr. 
Kajetonas Čeginskas (Vokietija), 
Alė Rūta-Arbienė, Bernardas 
Brazdžionis ir Juozas Kojelis (Ka
lifornija). 1976 - 77 — Vytautas 
Vaitiekūnas, So. Orange, N.J., 
1978 - 80 — Juozas Kojelis ir 
1981 - 85 — Vacys Rociūnas, 
Independence, Oh. Spausdino 
Pranciškonų ir Draugo spaustu
vės. Ilgiausiai administratoriais 
yra buvę Aleksas Kulnys ir Jo
nas Prakapas.

Per tą 32 metų laikotarpį JAV 
išleista 94 numeriai. Žurnalo dvi
guba numeracija rodo nuo pirmo
jo pogrindžio numerio “ĮL” Kau
ne ir nuo pirmojo numerio JAV- 
se. (Informacijai panaudota LE ir 
kiti šaltiniai).

Kaip LF ir LFB organas “Į 
Laisvę” baigia 42 metus. Žur
nalas keitė redaktorius, keitėsi 
bendradarbiai, administratoriai, 
spaustuvės ir, aišku, turinys, ap
imtis bei kokybė, bet nepasikei
tė žurnalo, kaip ir frontininkų 
pagrindinis tikslas — neleisti už
gesti rezistencijos dvasiai mūsų 
išeivijoje. O tas pavojus, kaip visi 
žinome ir matome, kasdien didė
ja dėl daugybės priežasčių: per 
ilgai užsitęsusi okupacija, seno
sios ir mūsų kartos gretų retė
jimas, jaunesniosios kartos, jau 
čia gimusios, apatija Lietuvos ir 
išeivijos reikalams, didėjąs ego
izmas, pakeitęs aukos dvasią ir t.t.

Nesileidžiant giliau į šias pe
simizmą keliančias detales, ši ne
gatyvi tendencija smarkiai palie
čia ir lietuviškąją spaudą^ jų tar
pe ir mūsų “ĮL”. Nežiūrint, kad 
ir mūsų žurnalas, kaip ir kita 
išeivijos spauda, turi nemažų 
ekonominių problemų, jis išeina 
tris kartus per metus. Jis be 
Centro valdybos, prenumera
torių, sambūrių aukų ir mecenatų 
(paskutiniųjų penkerių metų lai
kotarpyje: Vincas Akelaitis savo 
žmonos atminimui, Clevelando 
ir Chicagos sambūriai ir a. a. Vy
tauto Vaitiekūno atminimui), 
nuolatinių mecenatų: Ambrozai-
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čio, Raulinaičio, Pladžio, Ulecko, 
Šležo, Dambravos, Baleišytės ii 
kitų, leidimas sudarytų nemažų 
problemų administratoriui.

Kiekvieno lietuvio - žurnalo 
skaitytojo mirtis yra nemažas, 
dažnai nebepadengiamas nuosto
lis. Mūsų vaikų karta, nors di
desnė dauguma ir gerai kalba lie
tuviškai, lietuviška knyga, žurna
las ar laikraštis yra tolima žvaigž
dė, kurią kartais atsitiktinai ir 
pamato, bet jos pasiekti net ne
mėgina. Ar propagandinė mintis, 
kad “reikia grįžti į knygnešių 
gadynę” ras atgarsį mūsuose, dar 
didelių vilčių neduoda. Skaity
tojų mažėjimas kelia rimtą rū
pestį ir pro jį tylomis praeiti 
negalima.

Kaip žinome, į JAV emigravo 
33.000 lietuvių, daugiausiai iš 
DP stovyklų: 1948-49 m. emi
gravo 22.191 ir 1955-56 m. dau
giau kaip 11.000, o per 1948 - 74 
m. laikotarpį iš Vokietijos į įvai
rius pasaulio kraštus 52.000 (prel. 
J. B. Končius, Draugas, 74.3.7). 
Per tuos maždaug 37 metus vien 
JAV gyvenančių lietuvių iš DP 
kartos turėjo padidėti bent iki 
100.000. Per paskutinį JAV gy
ventojų surašymą lietuviais užsi
rašė 800.000. O lietuviškos perio
dikos skaitytojų skaičius kasmet 
mažėja. Kai kurių laikraščių pre
numeratoriai sumažėjo per pusę 
ar daugiau, tiktai “Pasaulio Lie
tuvis” savo prenumeratorių skai
čių beveik patrigubino (1985 — 
3.400). Su prenumeratorių mažė

jimu, sunkėja leidėjų ir redak
torių darbas.

Bendrai redaktorius aptaria
mas, kaip knygos, žurnalo, laik
raščio vadovas, patvirtinantis jo 
turinį (Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas), o LE redaktorių vadi
na “asmenį, kuris parūpina ir pa
ruošia spaudai medžiagą perio
diniam leidiniui. . .” Išeivijos re
daktoriaus kelias, anot Aidų re
daktoriaus Leonardo Andriekaus, 
yra duobėtas. Čia redaktorius su
tinka daug rūpesčių: bendradar
bių mažėjimas, silpnesnis jų 
kalbos vartojimas, mažas jaunųjų 
žurnalistų prieauglis ir t.t. Jei tik 
pažiūrėsime, kad ir “Į Laisvę” 
žurnalo paskutinį penkmetį, ra
sime, kad be Juozo Kojelio, Vy
tauto Vaitiekūno, dr. Vytauto 
Dambravos, dr. Adolfo Damušio, 
Vytauto Volerto. dr. Kazio Erin- 
gio, Balio Gaidžiūno ir kitų, re
daktorius būtų nemažoje bėdoje. 
Bendradarbius iš jaunesniosios 
kartos galima suskaityti an 
pirštų: Linas Kojelis, Gintė Damu- 
šytė, dr. Augustinas Idzelis, Li
nas Rimkus ir iš pačių jauniau
sių Dabšys, Bureikaitė, Navic
kaitė, Polikaitis, Stančikaitė, 
Grušas, Trotmanaitė (visi Juozo 
Kojelio paskatinti). Mūsų bend
radarbiai veteranai, kaip dr. Ma
ceina, dr. Girnius, dr. Vardys 
yra apsikrovę kitais darbais, taip 
kad mūsų žurnalui nebeturi nei 
laiko, nei energijos.

Metant žvilgsnį į ateitį, LFB 
taryba, kuri yra atsakinga už mū
sų žurnalo leidimąj Centro val-
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sai yra labai skirtingi nuo Euro
pos. Militarinėje srityje Amerikos 
lietuviai gali tik kelti politinį 
protestą prieš sovietų militariza- 
ciją ir ypač branduolinių ginklų 
įvedimą į okupuoto Pabaltijo 
kraštus.

Ber svarbiausias išeivijos užda
vinys politikoje yra išlaikyti Lie
tuvos klausimą neišspręstą pa
saulio problemų sąraše. Čia turi 
būti koncentruotos pagrindinės 
mūsų jėgos. Todėl Lietuvos lais
vės klausimas planingai ir iš
tvermingai turi būti keliamas vi
suose prieinamuose forumuose. 
Tokiais forumais reikia laikyti ne 
tik Amerikos ir kitų valstybių 

dyba ir redaktorius, turėtų gerai 
apsvarstyti žurnalo “ĮL” padėtį 
ir nuspręsti, ar jį leisti tokios pat 
apimties, sumažinti ar padidinti 
dažnumą^ ar nereikėtų įvesti 
spaudos apžvalgos ir komentarų 
skyrių, ieškoti naujų bendradar
bių, ypač iš jaunesniosios kartos 
ir jiems mokėti nors mažutį ho
norarą iš LFB fondo ar iš kun. J. 
Prunskio dovanos ir 1.1. Admi
nistracija, sambūriai ir pavieniai 
bičiuliai turėtų padidinti pastan
gas surandant naujų skaitytojų.

' V. Rociūnas
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vyriausybes, parlamentus ir ki
tas institucijas, bet ir kolektyvi
nius valstybinius forumus (mul
tilateral forums), kaip Jungtines 
Tautas, Europos parlamentąj 
Helsinkio Akto peržiūros konfe
rencijas bei tiesioginius Vakarų 
ir sovietų valstybininkų susitiki
mus (bilateral meetings).

Diplomatinės veiklos lauke vi
si veiksniai ir jų vedama visuo
menė turėtų žinoti, kad Ameri
kos vyriausybė respektuotų anek
sijos nepripažinimo politiką ir 
kad Amerika ir ateityje pripažin
tų Pabaltijo valstybių diplomatų 
statusą Washingtone.

Ekonominėje Amerikos politi
koje lietuviai turėtų jungtis su 
tais, kurie neremia Sovietų Są
jungos ekonominio stiprinimo 
Vakarų ištekliais. Kai 1979 m. 
prez. Carter paskelbė javų boiko- 
tą, sovietams javus pardavė Ka
nada, Australija ir Argentina. Kai 
prez. Reagan, kaip minėjau, pa
skelbė boikotą prieš Sibiro dujo
tiekio statymą^ pasišiaušė Europa. 
Nei Carter, nei Reagan planin
gos Amerikos lietuvių paramos 
nesusilaukė. Jei boikotai ir ne
pasisekė, bet jei savo parama ak
tyviai būtume pasireiškę, mūsų 
įtaka Washingtone būtų sustip
rėjusi.
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Amerikos lietuviai turėtų pla
ningai remti Prezidento Reagan 
iniciatyvą stiprinti Amerikos Bal
są ir Laisvosios Europos radiją^ 
— (1.6 bilijono dolerių prašoma 
iš Kongreso šiam stiprinimui) — 
ir prižiūrėti, kad programos būtų 
aukščiausio profesionalinio lygio 
ir atitiktų Amerikos interesus ir 
Lietuvos gyventojų informacijos 
poreikius.

Aktualus, konkretus politinės 
veiklos planas turėtų apimti vi
sas šias sritis — politinę, dip
lomatinę, ekonominę ir informa
cinę. Deja, kiek žinau, nei vie
nas vadovaujantis veiksnys tokio 
plano neturi. Didžiausi resursai 
dedami paprastos informacijos 
telkimui. Nenoriu šio darbo kri
tikuoti: jis yra svarbus. VLIKas 
spausdina “ELTĄ”, Lietuvių 
Bendruomenė ruošia “Violations 
of Human Rights in Soviet Oc
cupied Lithuania, ir ALTa ir 
PLJS-ga išleidžia kitus leidinius. 
Ši informacija dalinama spaudai 
ir valdžios pareigūnams. Bet visa 
ta veikla turėtų būti integruota 
į didįjį politinės akcijos planą;

Negalima nuneigti veiksnių pa
stangų ir pasiekimų politinėje sri
tyje. Jiem pasiseka karts nuo 
karto Lietuvos pavergimo klau
simą iškelti į viešumą; Kaip tik 
prieš trejetą savaičių VLIKo ir 
PLJS-gos remiama “Laisvės ir 
taikos ekskursija” Baltijos jūroje 
susilaukė gero pasaulinės spau
dos dėmesio. Bendruomenės ir 
ALTo atstovai atsiunčia į Wa- 
shingtoną ar asmeniškai įteikia 

valdžios pareigūnams memoran
dumus. Tačiau informacijos sklei
dimas, ekskursijų ir manifestaci
jų suorganizavimas, memorandu
mų paruošimai nėra integruoti 
į gerai išdiskutuotą ir profesio
naliai vykdomą veiklos planą; 
Politikoje galioja “duok ir gauk” 
(give and take) principas. Norint 
įgyti Washingtone įtakos, vyriau
sybė ir Kongresas turi pajusti, 
kad mūsų tautinė grupė yra ver
tinga sąjungininkė ir kvalifikuota 
dalyvauti Amerikos valstybinės 
politikos sprendimuose. Deja, 
mūsų tautinė grupė tokios įtakos 
neturi.

Politinis tarnautojas Washing
tone, dirbąs Kongrese, ar minis
terijose ar Baltuosiuose Rūmuo
se, gan greitai supranta, ką reiš
kia įtaka. Įtaka, politine prasme, 
reiškia galėjimą paveikti valstybi
nio sprendimo procesus, ir tos ga
lios efektingą panaudojimą^ sie
kiant norimų konkrečių rezulta
tų. Įtaką gali turėti žurnalistas 
ar politinis komentatorius, dien
raštis ar politinė organizacija. 
Amerikoje politinę įtaką gali tu
rėti ir etninės bendruomenės, 
net reliatyviai nedidelės bend
ruomenės, kaip lietuvių. Tačiau 
asmuo ar grupė, norėdama efek
tyviai panaudoti įtaką^ turi su
prasti tris dalykus: pirma — kiek 
įtakos tu praktiškai (ne potencia
liai) turi, antra — ko konkrečiai 
nori pasiekti ir ar siekiamas tiks
las yra realybės ribose ir trečia — 
kokiu būdu tavo siekiai gali būti 
realizuoti.
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Aš šiek tiek žinau, kaip įtaką 
turinčios grupės veikia Washing
tone, kokiu rūpestingumu patyrę 
ekspertai planus paruošia, stra
tegai veikimo būdus nustato ir 
praktiškai vykdo. Mano pareigos 
apima ryšius su 57-niomis skir
tingomis Europos, Azijos bei ara
bų kraštų kilmės etninėmis visuo
menėmis. Esu su jomis gerai su
sipažinęs. Mano nuomone, įtakos 
esmę labai gerai supranta Ame
rikos italai, žydai, graikai ir ar
mėnai. Naujai kylančios yra azia- 
tų (ypač indų, korėjiečių ir ki
niečių) ir arabų bendruomenės. 
Visos šios etninės grupės, su
prasdamos įtakos esmę, reikšmę 
ir jėgąj daug pasitarnauja savo 
bendruomenėms Amerikoje, ir 
gimtiesiems bei kilmės kraštams. 
Palyginus su tomis etninėmis 
grupėmis Amerikos lietuviai įta
kos Washingtone beveik visai ne
turi.

VLIKas ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė

Didžiausia lietuvių veiksnių 
autoriteto pagrindo dalis Wa
shingtone ateina ne iš pačių 
veiksnių, bet iš valdžios. Lietu
vių veiksniai yra tik tiek “įta
kingi” ir “efektingi”, kiek val
džia jiems leidžia. Lietuvių rū
pesčiai, jei nesiderina su krašto 
politika, valdžiai didesnių nepa
togumų nesukelia. Lietuviai ne
turi politinės jėgos. Geriausias 
pavyzdys, tai Amerikos Valstybės 
departamento laikysena Kissin- 
gerio laikais. Antis ©vietiniai
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veiksniai (kaip VLIKas ir ALTa) 
detantės laikotarpyje buvo nerei
kalingi. Tad valdžia paprasčiau
siai juos ignoravo. Mūsų veiksnių 
ryšiai su Valstybės departamentu 
beveik ir pranyko. Atgijo tik ta
da, kai prezidento Fordo admi
nistracija siekė visuomenės pa
ramos Helsinkio susitarimų pasi
rašymui ir kai jis paskutiniais 
mėnesiais prieš rinkimus gaudė 
etnikų balsus.

Atsakant į klausimą^ kodėl 
Amerikos lietuviai neturi \ Wa
shingtone įtakos, pažiūrėkim pir
ma į vyriausią veiksnį — VLIKą; 
VLIKas laikomas vyriausiu veiks
niu dėl dviejų priežasčių. Pirma, 
dėl istorinių — tradicinių prie
žasčių: VLIKas atstovauja nepri
klausomos Lietuvos politinėms 
partijoms ir nacių bei komunistų 
okupacijos meto aktyviajai rezis
tencijai. Antra, VLIKo finansiniai 
resursai laisvinimo darbams šian
dien yra iš visų veiksnių patys 
didžiausi. Pereitais metais per 
pirmuosius dešimt mėnesių per 
Tautos Fondą VLIKas surinko 
virš 94,000 dol., o iš viso ižde 
turėjo arti 218,000 dol.

VLIKAS įsisteigė Lietuvoje, 
nacių okupacijos metais. Tuo me
tu jo struktūra ir paskirtis ati
tiko sąlygas. VLIKas suvienijo 
partijas ir rezistencines grupes 
ir atstovavo tautai pogrindyje. 
1945 metais VLIKas atsidūrė 
Vakaruose. Kol politinė padėtis 
Europoje liko neaiški ir kol Lie
tuvoje vyko aktyvi rezistencija 
prieš Sovietus, VLIKas, kaip or-
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ganizacija, atliko prasmingą dar
bą. Bet kai padėtis Europoje iš
aiškėjo, kai sovietų hegemonija 
įsitvirtino ir partizaninis judėji
mas buvo komunistų nuslopintas, 
VLIKas privalėjo taikytis prie 
naujos situacijos. Mat VLIKas, 
pagal struktūrą ir paskirtį, buvo 
tinkamas laisvinimo organas tada, 
kai militarinė situacija nebuvo 
išspręsta. Lygindami anuometi
nę padėtį su dabartine, matome, 
kad ir Nikaragvos, ir Afganis
tano, ir Angolos antikomunisti
niai rezistenciniai sąjūdžiai turi 
savo “VLIKus” — partijas ir gru
pes, apjungiančias vadovybes. 
Bet skirtumas yra toks, kad šian
dien, 1985 metais, yra tikros gali
mybės, kad šie kraštai gali iš
silaisvinti iš komunistinio impe
rializmo. Šiuo metu ten vyksta 
karinės operacijos. Tokių galimy
bių Pabaltijyje šiandien nėra.

Deja, VLIKo vadai niekad ne
susidorojo su faktu, kad Vakarai 
Rytų Europos išlaisvinimui ne
naudos militarinės jėgos. Kad 
VLIKo vadovybė to nesuprato 
prieš 40 arba 30 metų, yra su
prantama, bet kad ji, įskaitant ir 
visas jį sudarančias organizacijas, 
to nesupranta šiandien, nėra at
leistina.

Nežinau, ar yra bet kokių įro
dymų, kad nuo to laiko, kai pa
sirodė aišku, jog Lietuva nebus 
Vakarų išlaisvinta, kad VLIKas 
būtų formulavęs naują veiklos 
planą* atitinkantį naujas sąlygas. 
VLIKas, kaip institucija, jau ne

gali turėti praktiškos įtakos Vaka
ruose.

Amerikos, Europos ir kiti lais
vojo pasaulio lietuviai turi su
prasti, kad tuo momentu, kai 
VLIKas nustojo reprezentuoti 
organizuotai rezistencijai Lietu
voje, jis prarado gyvo ryšio su 
kraštu monopolį, kad tuo momen
tu jis tapo, žiūrint iš praktiško 
taško, tik dar viena, eiline išei
vijos organizacija. Šiandieną 
VLIKo seimai, planai, uždaviniai 
praktiškai nesiskiria nuo bet ko
kios kitos užsienio lietuviškos or
ganizacijos. Pav., paskutiniame 
VLIKo seime, šalia organizacinių 
pranešimų, buvo diskutuojamos 
tokios temos: “Pasipriešinimas 
vokiečių mobilizacijos pla
nams”, “Besikeičianti Europos 
politinė situacija”, “Visuomenės 
teismas Kopenhagoje ir jaunimo 
sąskrydis Europoje 1985 m.” 
Šias temas buvo galima diskutuo
ti bet kokios išeivijos organiza
cijos suvažiavime, jaunimo, isto
rikų, Bendruomenės, sakyčiau, 
persilpnos temos būtų ir šios Eu
ropos lietuvių studijų savaitės.

Norėčiau trumpai pakalbėti dar 
apie vieną aplinkybę, reikšmingą 
Amerikos lietuvių įtakos sudary
mui Washingtone. Amerikos fe
deralinė valdžia susideda iš tri
jų, nepriklausomų dalių: egzeku- 
tyvas (t. y. prezidentas ir federa
linė biurokratija — ministerijos), 
Kongresas (Senatas ir Atstovų 
rūmai) ir Vyriausias teismas. Įta
kingos organizacijos ar bendruo-
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menės turi turėti įtakos ne tik 
egzekutyve, bet ir Kongrese.

Kiekvienas Amerikos kongres- 
manas ir senatorius yra renkamas 
nepriklausomai. Amerikos siste
ma šiuo skiriasi nuo europie
tiškų politinių sistemų, kur par
tija yra žymiai įtakingesnė kandi
datų nominacijos procese, rinki
muose ir valdžioje. Amerikos 
kongresmanui ar senatoriui rūpi 
daugiau, kaip jo kongresinės apy
linkės (Congressional District) 
ar valstijos balsuotojai galvoja, 
negu partijos pozicija vienu ar 
kitu klausimu.

Tad kalbant apie etninių mažu
mų įtakąj svarbu žinoti etninių 
mažumų skaičius valstijose ir 
kongresinėse apylinkėse. Pavyz
džiui, tuose rajonuose, kur gy
vena daug juodųjų ar meksikie
čių, dažniausiai išrenkami juodi 
ar meksikiečiai kongresmanai. 
Tose apylinkėse, kuriose yra įvai
resni etninių grupių mišiniai (t. 
y. nei viena etninė grupė nedo
minuoja), kongreso nariai vistiek 
kreipia didesnį dėmesį dides
nėm ir geriau organizuotom et
ninėm grupėm. Tačiau įtakingos 
yra tik tos etninės bendruome
nės, kurios supranta šiandieninę 
Amerikos politikuj kurios turi or
ganizuotą veikimą valstijose arba 
kongresinėse apylinkėse ir kurių 
nariai dalyvauja dabartinėse 
Amerikos politinių partijų — res
publikonų ir demokratų — veik
loje.

Tokį organizacinį tinklą j kuris 
atitiktų Amerikos federalinę 

struktūrą, turi Amerikos Lietu
vių Bendruomenė. Ji centralizuo
ta Krašto valdyboje ir Taryboje. 
Apygardos ir apylinkė išsidės- 
čiusios daugelyje Amerikos vals
tijų. Organizuota Lietuvių Bend
ruomenė yra didelė potenciali 
jėga, bet čia vėl deja: savo poten
cialo tik mažą nuošimtį panaudo
ja politinei įtakai Washingtone 
įgyti-

Panašų rūpestį kelia kai kurios 
idėjos, pasirodančios PLB-nės or
gane “Pasaulio lietuvyje”. Pasku
tiniu metu ten prasimuša aiškus 
pageidavimas, kad visos lietuvių 
organizacijos subordinuotųsi 
PLB-nės valdybos autoritetui. 
Subordinuotis jau dabar, kada 
PLB-nė jokio patrauklaus plano, 
lietuviškos “Magna Carta”, nėra 
paskelbusi. Čia siūlomas biuro
kratinis veiklos kelias. Mūsų sąly
gose kūrybingoje veikloje mag
netine jėga yra idėjos, išradingi 
veiklos būdai, į realybę atremti, 
aiškiai definuoti siekiamieji tiks
lai, ne koks formalus autoritetas.

Kalbėdamas apie VLIKą, PLB- 
nę ir kitas organizacijas, neturiu 
tikslo kritikuoti asmenų. Žinau, 
kad dabar, kaip ir praeityje, jo
se dirba pssišventę asmenys, ku
rių širdyse dega tikra meilė Lie
tuvai. Ir čia, Europoje, yra dau
gelis veikėjų, kurie deda daug 
pastangų padėti Lietuvai. Tik 
realybė yra tokia, kad padėti Lie
tuvai ir Lietuvos žmonėms reikia 
daugiau negu sentimentų, tradi
cinio veikimo ir gerų norų. Rei
kia kurti politines bazes ir poli-
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tinę įtaką; Reikia šalto, konkre
taus politinio žinojimo ir realaus 
veiklos plano.

Ar tokį planą galima paruošti? 
Taip, galima, tik turime būti pa
siruošę priimti tam tikras sąlygas. 
Pirmiausia, man atrodo, kad 
veiksniai ir veikėjai turi atsisaky
ti dviejų iliuzijų:

— Pirma, kad visi turi pa
klusti kokiam nors formaliam 
autoritetui, kuris savo viršenybę 
ramsto įvairiais teoretiniais, bet 
mūsų sąlygose negaliojančiais ar 
nebegaliojančiais argumentais.

Antra, tarporganizacinės 
vienybės siekimą padaryti sau 
tikslu. Prof. Juozas Brazaitis yra 
tai pavadinęs taip pat iliuzija, 
‘‘kada galvojama: visas jėgas skir
kime vienybei suorganizuoti, o 
tada kad laisvinsim, tai laisvin- 
sim”.

Po trisdešimt metų Amerikoje 
vienybei sukurti pastangos nebu
vo sėkmingos. Ir negalėjo būti, 
nes vienybė buvo bandoma kur
ti ant nerealių pagrindų. Buvo 
kuriama mechaninė vienybė, 
ne veiklos vienybė. Prisimenu 

paskutinį Pasaulio lietuvių seimą 
Chicagoje, kai PLB-nės valdybos 
ir VLIKo pirmininkai vienybę 
patvirtino dramatišku rankų pa
spaudimu, seimo delegatams su
stojus ir audringai plojant. Ar 
nuo to laiko veiklos vienybė 
padarė pažangą? Ne. Ir tada vie
nybė buvo bandoma statyti ant 
klaidingų pagrindų.

Nepažįstu taip gerai lietuvių 
literatūros, kaip turėčiau, bet nuo 
mokyklos laikų atmintyje paliko 
rašytojo Vienuolio (Antano Žu
kausko) apysaka “Užkeiktieji vie
nuoliai”. Ten pasakojama, kaip 
Kaukazo kalnuose gyveną vie
nuoliai pagailėjo savo aukso gel
bėti Irano teriojamą tėvynę Gru
ziją ir kas jiems dėl to atsitiko. 
Ar mes turime aukso ir ar mes 
jį naudojame gelbėti rusų komu
nistų teriojamą Lietuvą? Taip, 
mes turime gausius aukso lo
bius: moralinio aukso, intelektua
linio aukso ir tikro aukso pavi
dalais. Tik nedrįstu atsakyti į 
antrąją klausimo dalį — ar mes 
jį pakankamai naudojame gelbėti 
Lietuvą.

Turėti vilčių — priedermė, ne prabanga.
Viltis nėra svajonė ar sapnas. i 

Veikiau atvirkščiai: tai — pastanga 
svajonę paversti tikrove.

Kard. Leonas J. Suenens
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SKAUDI SUKAKTIS
■

Štai jau 45 metai, kai Lietuva 
buvo Raudonosios armijos užimta 
ir klasta bei prievarta prijungta 
prie Tarybų Sąjungos.

45 metai, kai laisva ir nepri
klausoma Lietuvos valstybė išny
ko iš politinio žemėlapio, nebe- 
sireiškia tarptautiniame gyve
nime. Tai skaudus ir liūdnas 
faktas, nors iki šiol Vakarų de
mokratinės šalys prievartinio Pa
baltijo valstybių prijungimo ne
pripažįsta.

Maskva nuo pat pradžios savo 
smurto veiksmą stengiasi pri
dengti “liaudies sukilimo” mitu. 
Atseit, Lietuvos liaudis, remiama 
Raudonosios armijos, nuvertė ne
kenčiamą buržuazinį jungą ir at
kūrė tarybų valdžią; Nepriklauso
ma Lietuvos valstybė žlugo ne 
dėl užsienio įsikišimo, bet dėl 
vidaus permainų.

Šis tarybinis Pabaltijo valstybių 
okupacijos pateisinimo mitas 
prieštarauja visiems gerai žino
miems istoriniams faktams ir do- 
iumentams. Pabaltijo valstybių li
kimas buvo užantspauduotas 
slaptais Hitlerio ir Stalino san
dėriais 1939 metų rudenį. Lie
tuvai pražūtingas buvo antrasis 
Berlyno ir Maskvos susitarimo 

slaptasis priedas, kuriuo Lietuva, 
išskyrus Suvalkijos pasienio ruo- 
žą, buvo perleista Tarybų Sąjun
gos įtakos sferai. Tai įvyko 1939 
m. rugsėjo 28 d.

Netrukus prasidėjo didysis “ka
tės su pele žaidimas”, kurį Mask
va užbaigė 1940 birželio mėnesį, 
galutinai okupuodama Pabaltijo 
valstybes. Su Lietuvos neutralu
mu nesuderinamą savo reikalavi
mą įsileisti tarybines karo įgu
las Maskva pridengė sostinės Vil
niaus sugrąžinimu. Lietuvos 
žmonės anuomet puikiai suprato, 
ką tai reiškia, nes tuojau papli
to iki šiandien neužmirštas liau
dies posakis: “Vilnius mūsų, Lie
tuva rusų”.

Maskvos planus prisijungti Pa
baltijį liudija išlikusieji doku
mentai. Gana iškalbus doku
mentas yra 1939 rudenį išspaus
dintas Raudonosios armijos že
mėlapis, kuriame Pabaltijo vals
tybės jau žymimos “Tarybų so
cialistinėmis respublikomis”, 
nors atitinkama “liaudies rinki
mų” komedija buvo suvaidinta 
tik kitų metų vasarą;

Ankstesnį Maskvos planų įvyk
dymą Pabaltijo valstybėse sumai
šė nelauktas ir sėkmingas Suomi- 
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jos pasipriešinimas,. Suomija neį
sileido tarybinių įgulų, buvo tuo
jau Tarybų Sąjungos užpulta, ka
ras nusitęsė iki 1940 m. pava
sario. Kovo vidury Suomija buvo 
priversta pasirašyti paliaubas. 
Nors ir patyrusi daug nuostolių 
ir netekusi dalies teritorijos, ji 
savo nepriklausomybę apgynė.

Tada Kremlius visą savo galy- 
bę nukreipė į likusias tris Pabal
tijo valstybes. Jei 1939 rudenį, 
įvesdama savo karo įgulas, Mask
vą pradėjo nuo Estijos, tai da
bar galutinio okupacijos plano 
vykdymas buvo pradėtas nuo Lie
tuvos.

Išlikę ir paskelbti diploma
tiniai Lietuvos šaltiniai leidžia 
nustatyti tikslią šio paskutinio 
veiksmo datą — nuo gegužės 
25 iki birželio 15. Šitame “ka
tės su pele” žaidime Stalinas 
naudojosi Hitlerio palankumu, 
savo galybės persvara ir klasta. 
Stalinas buvo didelis klastos 
meistras. Savo kėslus okupuoti 
Lietuvą, jis sugebėjo taip pri
dengti, kad Lietuvos vyriausybė 
ir atsakingi politiniai sluoksniai 
iki pat Raudonosios armijos įžy- 
giavimo negalėjo suprasti, ko 
Maskva iš tikrųjų nori.

Viskas prasidėjo nuo jos įvesto 
“Trojos arklio” — tarybinių įgu
lų. 1940 gegužės 25 Maskva ap
kaltino Lietuvos vyriausybę, kad 
jį organizuoja tarybinių karių pa
bėgimus. Nepaisydama Lietuvos 
vyriausybės pastangų nesusi
pratimus tuojau ištirti ir gera 
valia juos likviduoti, birželio pra- 
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džioje Maskva pareikalavo pa
keisti Lietuvos vyriausybę. Šį 
Maskvos reikalavimą Lietuvos 
vyriausybė sutiko patenkinti bir
želio 10. Kitą dieną Lietuvos de
legacija, kurią sudarė ministras 
pirmininkas Antanas Merkys, už
sienio reikalų ministras Juozas 
Urbšys ir įgaliotas ministras 
Maskvoje Ladas Natkevičius, tą 
nusistatymą perdavė Liaudies ko
misarų tarybos pirmininkui ir už
sienio reikalų komisarui Moloto
vui ir prašė užbaigti susidariu
sią įtampą; Po trijų dienų Molo
tovas Urbšiui įteikė ultimatumą, 
kuris baigėsi birželio 15 dienos 
10 valandą ryto. Tos pačios die
nos popietį tarybinė kariuomenė 
peržengė Lietuvos sieną šešiose 
vietose. (J. V.)

- o -
• Tuo pačiu metu, kai mes ir 
pavergtas lietuvis skaudžiai per
gyvena okupacijos sukaktį, oku
pacinė administracija ir komunis
tų partija, diriguojama iš Mask
vos, džiūgauja. Tik tas jos džiū
gavimas yra išorinis, viduje gi 
partija yra pilna susirūpinimo. 
Tą susirūpinimą išduoda nuolat 
skelbiama neapykanta tiems, ku
rie graso padaryti Maskvos lai
mėjimą netikrą. Todėl okupantas 
niekam nelieja tiek neapykantos 
kaip“buržuaziniams nacionalis
tams”, tai yra lietuviams patrio
tams. Prieš jokią kitą idėją jis 
taip nesivaro kaip prieš tautinę ir 
religinę. Jokio kito patrioto taip 
neniekina kaip laisvės kovotojo 
partizano. Joks kitas Lietuvos
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gyventojas taip nediskriminuoja
mas kaip kunigas.

Sovietinė neapykanta yra ženk
las, kad okupantas, ilgų metų 
teroru nužudęs šimtus tūkstančių 

žmonių, neįstengia nužudyti lais
vės idėjos, — laisvės asmeniui, 
laisvės tautai, laisvės gyvenimui, 
laisvės kūrybai.

Į okupanto skelbiamą pavergi-

Šiandien priespauda ir persekiojimas yra kasdieninė Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos žmonių našta. Sovietų politika specifiškai nu
kreipia prieš Pabaltijo valstybių tautinį gyvenimą ir istorinį pali
kimą; Rusinimas vyksta įvairiom priedangom: priverstiniu žmonių 
perkeldinimu, kolonizavimo plėtimu rusais imigrantais ir griežtu 
vietinių religinių, kultūrinių bei visuomeninių tradicijų užgniau
žimu.

Bet nepaisant šios priespaudos sistemos, Pabaltijo tautos drą
siai toliau priešinasi suliedinimui, reikalaudamos savo tautinių, 
politinių ir religinių teisių. Taikus reikalavimas, reiškiamas per 
pogrindžio spaudą^ peticijomis ir valdžios pareigūnams, demons
tracijomis, per Katalikų Bažnyčios ir kitų religinių bendruomenių 
veikląj per Helsinkio susitarimų vykdymo stebėjimo grupes ir ko
mitetus ginti religinių tikinčiųjų teisėms, kelia susižavėjimą visų 
tų, kurie myli ir gerbia laisvę.

Reikšminga yra, kad tautinių ir asmeninių teisių gynybai 
vadovauja ne tie, kurie užaugo nepriklausomais metais, bet naujoji 
generacija, gimusi ir užaugusi sovietinėje santvarkoje. Tie herojai, 
tiek jauni, tiek seni, sako: “Jūs, mūsų laisvieji broliai ir seserys, 
esate mūsų balsas laisvajam pasauliui. Jūs turite nesiliauti in
formavę pasaulį apie tai, kas mums yra primesta čia, už Geležinės 
Uždangos, nes mes iš jūsų pastangų semiamės stiprybės išsilaikyti.

Visi Amerikos Jungtinių Valstybių žmonės pritaria Pabaltijo 
tautų valstybinės nepriklausomybės troškimams. Jungtinės Valstybės 
remia jų teisų nuspręsti savo pačių likimą laisvai be svetimųjų 
kišimosi. 45 metus Jungtinės Valstybės nepripažino prievartinio 
Pabaltijo valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungą ir nepripažins ateityje.

RONALD REAGAN 
(Iš JAV prezidento proklamacijos, 
paskelbiant 1985 m. birželio 14 d.

PABALTIJO LAISVĖS DIENĄ)
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mo sukakties džiūgavimą bičiu
liai gali šiandien, kaip ir po dvi
dešimtmečio sukakties, atsakyti:

— į okupanto Lietuvos laisvės 
kovotojų niekinimą laisvasis lie
tuvis atsako sustiprintu dėmesiu 
laisvės kovotojams, partizanams;

— į okupanto akciją prieš lie
tuvybę — laisvasis lietuvis at
sako savo gyvu tautiniu parei
gingumu;

— į okupanto neapykantą reli
gijai ir Bažnyčiai, laisvasis lietu
vis atsako religijos ir Bažnyčios 
poveikį pavergtųjų lietuvių at
sparumą stiprindamas;

— į okupanto Lietuvos praei
ties ir dabarties vaizdo klastoji
mus laisvasis lietuvis atsako tuos 
klastojimo faktus registruodamas 
bei skelbdamas, kad būtų kelia
mas pasaulio sąžinės pasiprieši
nimas;

— į okupanto laisvųjų lietuvių 
veikėjų juodinimąj laisvųjų lietu
vių skaldymą j — laisvasis lietu
vis atsako, stiprindamas tautinį 
solidarumąj asmeninių bei gru
pinių santykių džentelmeniš
kumą; —

Europos LF Bičiulis
1985 birželis

EUROPOS BIČIULIAI SUSIRINKO VERONOJE

Europos lietuviškųjų studijų 
savaičių progomis Europos LF 
bičiuliai paprastai suranda laiko 
susirinkti draugėn ir pasišnekėti 
savais reikalais. Toks bičiulių su
sirinkimas įvyko ir šios vasaros 
XXXII-osios studijų savaitės pro
ga, Veronoje, šiaurinėje Italijoje, 
rugpjūčio 12-tos vakare. Dalyva
vo apie 20 Europos bičiulių ir 13 
svečių - bičiulių iš JAV.

Susirinkimą atidarė Europos 
LFB valdybos pirm. Kęstutis 
Ivinskis, pakviesdamas dr. Kęs
tutį Girnių tolimesniam vadova
vimui. Po maldos, kurią sukalbė
jo kun. Bronius Liubinas, apie 
ELFB valdybos ir bendrai apie 

europiečių bičiulių veiklą kalbė
jo valdybos nariai: Kęstutis Ivins
kis, Jūratė Barasaitė ir dr. Sau
lius Girnius. Europoje iš viso yra 
37 bičiuliai, iš jų 25 gyvena 
Vokietijoje. Po keletą bičiulių yra 
Anglijoje, Italijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje ir Prancūzijoje. Ry
šiai tarp bičiulių palaikomi dau
giausia LFB biuletenio pagalba, 
kurį redaguoja ir platina mieloji 
Alina Grinienė. Bičiulių įnašas 
rengiant kasmetines studijų sa
vaites Europoje yra didelis. Anks
čiau tokios savaitės būdavo ren
giamos išimtinai bičiulių iniciaty
va. Gyvenant arčiau Lietuvos, 
susidaro daugiau galimybių arti-
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Kun. dr. V. Kazlauskas, Vatikano 
radijo vedėjas

Alina Grinienė, mūsų žurnalo bend
radarbė, Europos lietuviškos veiklos 
judintoja, “Europos LF bičiulio” re
daktorė Muenchene, Vak. Vokietijoje

Kęstutis Ivinskis, Europos LFB valdybos pirmininkas ir XXXII studi
jų savaitės vienas iš moderatorių
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Studijų savaitėje Veronoje, 
k. Vanda ir dr. Vytautas 
Barasaitė ir Linas Kojelis

Italijoje, susitiko JAV ir Europos bičiuliai: iŠ 
Majauskai, dr. Saulius Girnius, stud. Jūrate

miau pažinti dabartinę padėtį 
pavergtoje tėvynėje.

Iš svečių kalbėjo dr. Vytautas 
Majauskas, LFB Tarybos pirmi
ninkas, apie šios tarybos ir bend
rai apie amerikiečių bičiulių dar
bus. Juozas Baužys sveikino visus 
LFB CV vardu ir papasakojo apie 
Į Laisvę Fondo veiklą; Dr. Vy
tautas Vardys, vienas iš šios sa
vaitės prelegentų, savo žodyje 
iškėlė reikalą bičiuliams savo 
veikloje pasidalinti atskiromis 
funkcijomis ir tuo sudaryti talką 
specialiems uždaviniams atlik
ti.

K. Ivinskis išreiškė pageidavi
mą, kad į tokias europiečių sa
vaites iš JAV atvyktų daugiau jau
nimo, o jaunimas iš Europos ga
lėtų dalyvauti ir JAV bičiulių 
studijų savaitėse. Kun. dr. V. Kaz
lauskas, savaitės metu taip pat 
skaitęs įdomią paskaitą^ davė in
formacijos apie Vatikano radiją;

Po trumpų diskusijų dabartinė 
ELFB valdyba buvo perrinkta ir 
ateinantiems metams. Lietuvos 
Himnu šis metinis bičiulių susi
rinkimas buvo užbaigtas.

jb

69

71



MŪSŲ HORIZONTUOSE

Dr. Nijolei Bražėnaitei - Pe- 
ronetto (Daumantienei) Izraelio 
konsulas New Yorke įteikė jos 
mirusiai motinai skirtą medalį už 
žydų gelbėjimą nacių okupacijos 
laikais. Jos išsaugotas žydas Alex 
Gringaus dabar profesoriauja Co- 
lumbijos universitete.

Rašytojo Aloyzo Barono vardo 
novelės premija paskirta Juozui 
Toliušiui. Novelės konkurso ko
misiją sudarė Danutė Bindokienė, 
Julija Gylienė ir Zigmas Umbra- 
žiūnas. Premijos — 500 dol. me
cenatas — dr. Petras ir Stasė 
Kisieliai.

Paulius Jurkus parašė “Šv. Ka
zimieras lietuvių dailėje ir 
lietuvių bažnyčiose”. Veikalas di
delės apimties ir išleidžiamas šv. 
Kazimiero jubiliejinių metų pro
ga. Leidžia Tėvai Marijonai. Au
torius yra vienas iš Darbininko 
redaktorių.

Jurgio Gliaudos “Agonija” iš
leidžiama anglų kalba. Ją jau 
senokai turėjo išleisti Manyland 
Books leidykla, bet mirus Stepui 
Zobarskui, knygos išleidimą ir 
finansavimą perėmė Lietuvių 
Šaulių Sąjunga.

Viktoras Naudžius, buv. Vliko 
tarybos narys, pakviestas Draugo 
dienraščio administratoriumi.

Adv. Daina Kojelytė atstovauja 
LFB Vliko taryboje.

Prof. dr. Vytautas Vardys Atei
tininkų 75 metų sukaktuviniame 
kongrese Chicagoje skaitė pa
skaitą “Lietuva ir išeivija”.

Prof. dr. Vytautui Vardžiui pa
skirta Stasio Šalkauskio 1500 dol. 
premija už jo nuolatinį propaga
vimą anglų kalba knygose, spau
doje Lietuvos kančias ir dabarti
nę jos būklę okupacijoje. Premi
jai skirti komisiją sudarė: dr. Juo
zas Meškauskas, Jūratė Norvilie
nė, Pilypas Narutis, Alina Skrups- 
kelienė ir Jonas Žadeikis.

LFB Chicagos sambūris išrinko 
naują valdybą, kuri pareigomis 
pasiskirstė: Adolfas Markelis — 
pirmininkas, Daina Kojelytė — 
vicepirm., J. Kučėnas — vice- 
pirm., B. Lungys — ižd. ir M. 
Morkūnas — sekr.

Dr. Juozas Girnius, rašąs prof. 
Juozo Brazaičio monografiją j JAV 
LB Kultūros Tarybos buvo apdo
vanotas 1000 dol. kultūros dar
buotojo premija, kuri buvo įteikta 
Clevelande gegužės 11d.

Linui Kojeliui, Baltųjų Rūmų 
pareigūnui, Washingtone, D.C., 
paskirta Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo jaunimo premija, kuri bu
vo įteikta bal. 13 d. Chicagoje.

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Peronet- 
to (Daumantienė) ruošia Juozo 
Daumanto Partizanų antrą laidą 
anglų kalba.
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RAUDONIEJI BAJORAI IR 
KLASTOJAMA ISTORIJA

Nutylėjimai ir iškraipymai — 
tai pats mėgstamiausias, obliga- 
torinis tarybinių istorikų, ypač 
partijos istorikų, metodologijos 
bruožas. Ko neįstengiama aukš
tyn kojom apversti, kaip slaptie
ji Molotovo ir Ribentropo sandė
riai arba dešimtmetė Lietuvos 
partizanų pasipriešinimo kova, 
tatai stengiamasi atkakliai nuty
lėti.

Nutylėjimu siekiama iš žmonių 
atminties išdildyti nemalonių is
torijos faktų prisiminimą; Toks 
lūkestis ne visada pasiteisina. 
Sutelktinėje žmonių, ypač tautos 
sąmonėje tie faktai išlieka. Netgi 
daugiau: jie tampa legendomis, 
sakmėmis, iš lūpų į lūpas, iš kar- 
tos į kartą perduodama gyvąja 
tautosaka; Šis gaivalinis sąmonės 
klodas yra nuolatinis iššūkis 
agitpropui, nes atskleidžia jo nu
tylėjimų neveiksmingumą. Kai 
vis dėlto istoriniai faktai labai 
nemalonūs ir jų negalima pa
vaizduoti taip, kaip iš tikrųjų 
buvo, tada griebiamasi iškraipy
mų: kuriamas savas tarybinės 
istoriografijos mitas, pasakos ir 
pasakėlės. Ypač to gero uždera 
įvairių sukakčių progomis. Tada 
ieškančiam istorinės tiesos reikia 
gerai įsidėmėti, kas toliau nutyli
ma ir kas mėginama iškreipti. 
Lengviausia iškreipti pavadini- 
’< -t. :■ 4* ■ ■ •* ' r' ' H 1 ■■ * - • ■ 

mus, kuriais nusakoma įvykių 
esmė. Antai dabar daug šnekama 
ir rašoma apie “Tarybų valdžios 
atkūrimo Lietuvoje 45-sias meti
nes”. Tai, kas Lietuvoje iš tik
rųjų prieš 45 metus įvyko, buvo 
paprasčiausia okupacija ir anek
sija. Čia įvykių datos neiškrai
pomos, tik pavadinimai ir pobū
dis.

Visai neatsitiktinai kalbama ne 
apie tarybų valdžios įvedimą} bet 
apie jos “atkūrimą”. Atseit, ji 
buvusi jau anksčiau įvesta. Čia 
vieną mitą reikia paremti kitu. 
Norima įteigti, kad vadinamoji 
tarybų valdžia Lietuvoje buvo 
kuriama 1918 -20 metais, bet 
nesėkmingai, ir po dvidešimtme
čio atkurta.

Tuo būdu pabrėžiamas skir
tingo laiko įvykių tapatumas ir 
tęstinumas. Su tuo iš dalies gali
ma sutikti. Ir vienu, ir kitu at
veju tarybų valdžią Lietuvon 
nešė Raudonosios armijos durtu
vai. Tik pirmą kartą tarybinė in
vazija susidūrė su ginkluotu pa
sipriešinimu ir pralaimėjo, o ant
rą kartą} tokio pasipriešinimo ne
patyrusi, savo tikslą pasiekė. Pri
klijavimas “tarybų valdžios at
kūrimo” etiketės čia tik raudonai 
nuspalvina įvykių reikšmę, pri
dengia jų smurto pobūdį, nelie-
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čia jų esmės, kurią tik kitaip 
vadina ir kitaip vertina.

Įvykių istorinė esmė klastoja
ma tada, kai okupacija vadinamu 
revoliucija, užsienio įsikišimas 
vidaus perversmu.

Mūsų komunistai nuo pat pra 
džios buvo apsisprendę nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
priešai. Kai Leninas ją pripa
žino ir pasirašė taikos sutartį, 
visiems laikams išsižadėdamas 
Rusijos pretenzijų į Lietuvą} ko
munistai toliau rausėsi po ne
priklausomos valstybės pama
tais, svajodami apie “amžiną” 
sąjungą su Rusija. Tačiau jie 
buvo labai negausūs ir nereikš
mingi, ligi jų iš naujo neparėmė 
sustiprėjusios Maskvos galybė.

Kaip sulenkėję baltųjų bajorų 

likučiai nepajėgė įsivaizduoti 
Lietuvos valstybingumo be Liub
lino unijos ryšių, taip surusėję 
raudonieji bajorai — komunistai 
— be “amžinos” unijos su Mask- 
va.

Ir vieni, ir kiti savo luomo, 
savo klasės gerovę bei interesus 
pastatė aukščiau savo tautos ge
rovės bei interesų. Jiems nebuvo 
pakeliui su tautiškai atgimusia 
demokratine Lietuva.

Kad šitomis jėgomis Maskva 
pasinaudojo, prieš 45-rius metus 
okupuodama Lietuvą} tai tiesa, 
tačiau teigti, jog tai išreiškė lie
tuvių tautos valią} yra akivaiz
dus istorijos klastojimas.

J.Vd.
Muenchen, 

Vokietija

LIETUVI NEUŽMI RŠ K!
1. Kun. Alfonsas SVARINSKAS '
2. Kun. Sigitas TAMKEVIČIUS
3. Jadvyga BIĖLf USKIENĖ "
4. Sergiejus KOVAi iOVAS
5. Viktoras PETKŲ
6. Balys GAJAUSIAS ' . .
7. Vytautas SKUODIS .. .

• . 8. Povilas PEČELIŪNAS
i ' 9. Gintautas IEŠMANTAS : <

10. Antanas TERLECKAS
11. Julius SASNAUSKAS

' ’ 12. Mečislovas JUREVIČIUS
• ■' * i/.’’..-. r.’-’ ■. ’• Z.

r ir kiti neša nelaisvės pančius, ,
i , - . kad tu galėtum laisyai gyventi ir

• ■ ; '
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Į LAISVĘ FONDAS 
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