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VEDAMIEJI

SUDIEV, LIETUVA!...LABAS, PASAULI!

Nelengvi pirmieji penkeri nepriklausomybės metai. Tebematome sunkią ir 
nelengvojančią krašto ir žmonių ekonominę padėtį, buvusios nomenklatūros 
jėgų vis dar tebetrukdomą demokratinį procesą, žmonių apatiją prarandant gy
venimo prasmę, neturint paskatos dirbti ir kurti tautai, valstybei ir sau. Ma
tome kaip auga nusikalstamumas, mažėja gimstamumas, didėja emigracija, 
mažėja valstybės gyventojų skaičius. Atsiranda ir vis didėja ekonominis plyšys 
tarp paprasto piliečio ir to, kuris yra valdžioje; tarp galą su galu nesuvedančio 
ūkininko, darbininko, mokytojo bei pensininko ir to, kuris įvairių suktybių ir 
kombinacijų pagalba perka ar statosi "pilis" ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Auga dvasinis plyšys tarp nuoširdaus lietuvio inteligento, kuriam lietu
viškumas, lietuviška kultūra ir tautos rūpesčiai visada buvo pirmoje vietoje, ir 
to naujai atsiradusio, o gal iŠ sovietmečio atėjusio, superkultūrininko- 
intelektualo, kuris, neva Vakartį, kultūros vardu, perša nevalyvą šlamštą televi
zijos programomis, knygomis ir abejotinos vertės teatro festivaliais. Deja, čia 
dar ne viskas. Iš tokių save intelektualais pasivadinusių asmenų dažnai ateina 
dar pavojingesnė lietuvių tautai peršama idėja — kosmopolitizmas. Kosmopoli
tizmo idėjomis persiėmę filosofai, politologai ar rašytojai mandriais tarptauti
niais žodžiais skelbia savo pragmatizmu paženklintą išmintį, kalba apie globa
linius (panašiai kaip sovietmečiu - apie "didžiosios tėvynės") reikalus, 
nurašydami ir pajuokdami tautiškumą bei patriotizmą. Tad nenuostabu, kad 
daugelis tokių Lietuvos intelektualų-kosmopolitų tik ir laukia progos išvykti į 
Vakarus. Sudiev, Lietuvai...Labas, pasauli!

Iš kur tokie kosmopolitai atsirado, paaiškina vienoje Čikagos lietuviško radijo 
laidoje girdėtas politologas profesorius Aleksandras Štromas, piktokai atsiliepęs 
apie didelę dalį išeivijos lietuvių, anot jo, vis dar tebegyvenančių kažkokiais 
prieškarinės Lietuvos idealais. Štai keli jo tęiginiai, užrašyti besiklausant radijo. 
Esą, su tarybine santvarka Lietuva žengusi didelį žingsnį į modernizmą, tapusi 
kosmopolitiška.... Tarybinė mokykla davusi daug pozityvaus... todėl Lietuvos 
lietuviai esą išmintingesni, kosmopolitiškesni už išeivijos lietuvius, kurie 
užkonservavo savo įsitikinimus ir nepadarė pažangos. Išimtys esančios tik 
"Metmenyse" ir Šviesos-Santaros organizacijoje, nes tai visai kitokia išeivija, 
tai ne tie "dipukai"... Juk Kavolis ar Greimas — tai kultūrininkai, kelią Lietu
vos mokslini lygį; jie globalinio lygio.

Tokios mintys panašiai skelbiamos ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tačiau
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kas iŠ tikrųjų yra tas kosmopolitizmas, mes skaitome Lietuvių Enciklopedijoje 
(XII t., 485 psl.): "Kosmopolitizmas yra pasaulėžiūrinis nusistatymas, paneigiąs 
asmens ryšius su jo tauta, kraštu bei valstybe pilnutinio solidarumo su žmonija 
ir pasaulinės pilietybės idealo naudai". O Dabartinės lietuvių kalbos žodynas 
kosmopolitą aptaria kaip žmogų, neturintį patriotizmo jausmo, atitrukusį nuo 
savo tėvynės interesų, svetimą savo tautai, su paniekinimu žiūrintį į jos kultūrą. 
Įdomu dar, kad ir augalai bei piktžolės, augantys visuose pasaulio kraštuose, bo
tanikų vadinami kosmopolitais.

Tad kaip apsispręsime - išlikti lietuviais, ar tapti kosmopolitais?

j.b.

REALYBĖS ŠEŠĖLYJE

Be aukos ir darbo jokie nors ir gražiausi planai ar projektai nebūtų 
įgyvendinami, jokios idėjos nerastų atgarsio. Reikia tad pasidžiaugti tuo 
pasišventimu bei bendru darbu, kurį atlieka mūsų bendraminčiai Lietuvoje, 
ugdydami ir vis plačiau skleisdami pilnutinės demokratijos idėjas. Gražius 
rezultatus ta kryptimi duoda ir „Į laisvę" žurnalas, dabar jau perspausdin
amas Lietuvoje, su kiekvienu numeriu pasiekiantis vis daugiau ir daugiau 
skaitytojų. Nėra abejonės, kad žurnalo populiarumui Lietuvoje augti pade
da bendras ir sutartinis mūsų skaitytojų užsienyje ir Į laisvę fondo ben
draminčių Lietuvoje rūpestis bei darbas.

Žurnalo administratorius kiekviename savo laiške džiaugiasi, kad štai ir 
vėl gavęs keliolika ar keliasdešimt apmokėtų (po 5 US dol.) naujų prenu
meratų Lietuvos skaitytojams. Tegu tai tęsiasi ir toliau, kol Lietuvos skai
tytojai patys pajėgs ir norės žurnalą užsiprenumeruoti.

Deja, neretai administratorius savo laiškuose nusiskundžia ir mirtimi, 
kuri negailestingai nutraukia kai kurių žurnalo skaitytojų prenumeratas 
užsienio kraštuose. Tai neišvengiama realybė, gyvename jos šešėlyje, jos ne- 
sustabdysime. Tačiau ši realybė turėtų mus įtikinti jog tolimesnė ateitis 
mūsų idėjoms augti ir realizuotis yra tik Lietuvoje. Ir tai iš dalies pri
klauso nuo mūsų visų. Prisiminkime šią realybę, bent savo penkiais dole
riais ir toliau užsakydami "Į laisvę" Lietuvos žmonėms, mokykloms, biblio
tekoms. Nepamirškime jų, o taip pat ir savo pačių prenumeratas pratęsti ki
tiems metams, atsiųstame ir aukų.

j.b.
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LAIŠKAI IŠ LIETUVOS APIE LIETUVĄ

Reikia tikros lietuviškos meilės

...Laisvė — tai Dievo sukurtos 
gyvybės gyvybė. Ir tos laisvės, tos 
gyvybės mintimi gyvenome mes 
ir jūs penkiasdešimt metų. Šian
dien Lietuva jau laisva. Bet ar to
kią Lietuvą tikrieji lietuviai, miru
sieji ir gyvieji, norėtų matyti šian
dien? Jums ir mums atsakymas 
aiškus. Dar reikia mums Lietuvoje 
teisingai suprasti, kas yra laisvė. 
Reikia nuveikti didelius darbus. 
Reikia tikros lietuviškos meilės, 
pasiaukojimo, kantrybės ir ištver
mės...

O. B. — Kaunas
1995, balandis

„Amžinojo ekstremisto" mintys

...Pakliuvo po ranka „Valstie
čių laikraštis", kuriame skaičiau 
straipsnį apie kun. Alfonsą Sva
rinską. Straipsnis pavadintas 
„Amžinas ekstremistas", ir kelias 
jo mintis noriu jums perduoti. 
Kun. Svarinskas sako: „Mūsų 
žmonės — politiniai analfabetai. 
Labai mažai inteligentų. Tikras in
teligentas privalo turėti dvasinį 
išprusimą ir norą vadovauti tau
tai. Mūsų inteligentai mieliau 
pluša daržuose ir kolektyviniuose 
soduose... Aš ginu tiesą (dalyvau

damas politiniame darbe), tegu 
įrodo, kad klystu — atsiprašysiu... 
Dažnai mane klausia, kaip aš 
žiūriu į komunistus. Kaip į šūdva
balius! Reikia pašalinti mėšlą — 
neliks ir šūdvabalių... Greitai mir
siu. Išklibę visi organai. Juk gyvu
lio taip niekas nemuša, kaip mušė 
mane. Anais laikais kunigus skirs
tė į lojalius ir ekstremistus. Ačiū 
Dievui, visą amžių priklausiau 
prie pastarųjų..."

Kun. Svarinskas dar pastebėjo, 
kad greit būsiąs atleistas iš kariuo
menės kapeliono pareigų. Galvo
ju, kad į jo vietą bus pastatytas 
koks nors „lojalus" kunigas. Juk 
„ekstremistų", arba tikrų kunigų, 
anot šviesaus atminimo arkivys
kupo Steponavičiaus žodžių, be
likę pirštais suskaičiuojamų. Gal
būt vysk. Tamkevičius dabar vėl 
išleidžia padoresnių jaunų kuni
gų, nes jis, kaip atrodo, linkęs 
klausyti garbiojo arkivyskupo pa
tarimo: „Jeigu matai, kad kuris ne
bus kunigas, iš karto vyk iš semi
narijos". Todėl tiesiog stebėtis rei
kia, kad vis dėlto jau atsiranda 
jaunų kunigų, kurie dirba atsidavę 
vaikams, jaunimui, katalikiškoms 
organizacijoms. Tokių dar labai 
nedaug, bet tikėkimės, atsiras ir 
daugiau...

J.J. — Šiauliai
1995, balandis
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Vertybės, visuomenė ir valstybė

...Prieš kokį gerą mėnesį klau
siau sekmadienio radijo laidos 
„Žodžiai į širdį". Šį kartą kalbėjo 
viena mokytoja iš periferijos, kal
bėjo tikrai skausminga tema apie 
mūsų dabartį.

Vertybių skalė apsivertusi 
aukštyn kojom. Kas seniau buvo 
gėda, dabar gražu. Vagis kaime, 
pavyzdžiui, buvo žinomas per ke
lias parapijas. Dabar kuo daugiau 
vogsi, tuo būsi garbingesnis, nes 
būsi turtingas, o pinigas — visa
galis. Ir priežodį pasako: „Ko ne
galima už pinigus, galima už di
desnius pinigus; ko negalima už 
didesnius pinigus, galima už labai 
didelius pinigus". Kalėjimuose 
13,000 kalinių, daugiausia smul
kių vagių. „Jeigu būtų pasodinta 
ir nuteista 13 ,bosų', gražiai apsi
rengusių, dar gražiau kalbančių, 
tai iš karto sumažėtų vagystės", 
— sakė mokytoja. Kaip orientuotis 
jaunimui? Doras žmogus paže
mintas, jeigu jis iš atlyginimo ar iš 
pensijos nebegali pragyventi. Ver
slas — virš visų kitų specialybių. 
Visuomenėje nebėra jokio tarpusa
vio pasitikėjimo, tad kaip ji begali 
egzistuoti? Pranešėja per radiją 
pasakojo apie atvejį, kai kažkokia 
mokytoja gamino pinigus, susidė
jusi su pinigų padirbinėtojais. Ar 
galima ją smerkti, jeigu jos šeima 
priėjusi prie bado slenksčio? Bet 
kaip vaikams žiūrėti į tokią moky
toją? Ir dar — kitame kaime penk
tos šeštos klasės mokiniai kelia 
tokį siaubą, kad žmonės nebežino, 

kaip nuo jų gintis. Tai išaugs graži 
visuomenė iš tokių vaikų!..

Tai štai, vienu įkvėpimu pri- 
pyškinau visai nelinksmų dalykų. 
Taip nereikėtų, nes bijau, kad jūs 
beskaitydami tikrai nugrimsite į 
neviltį. O juk yra ir linksmų da
lykų: pavyzdžiui, ponas preziden
tas labai skaniai mus prajuokino, 
kalbėdamas Mindaugo karūna
vimo dienos proga, kai jis pasakė, 
kad buvo karūnuotas Gediminas, 
kurio kryžius kaip žinote, jis 
švaisto į kairę ir į dešinę, kepda
mas it blynus. Ir dar keletas min
čių apie valstybę iš linksmosios 
pusės:

...Mokinukas sėdi, parėmęs 
galvą, ir mąsto. Motina klausia, ko 
jis taip susirūpinęs. Vaikas atsako: 
„Nesuvokiu, mama, kas ta vals
tybė". Motina atsako: „Vok, vok ir 
suvoksi".

...Kaimietis, paklaustas poetės, 
kaip jam atrodanti dabar mūsų 
valstybė, atsakęs: „Vaikeliuk, 
buvo šalčiai. Sėklinės bulvės ap
šalo, pasodinau — jos ėmė ir su
puvo. Taip yra ir su mūsų val
stybe".

...Pagrindinis prezidento Bra
zausko ir jo bičiulės Prunskienės 
šūkis, kažkieno siūlomas išrašyti 
per visą dangų, yra toks: „Turtin
gas žmogus — turtinga valstybė!" 
O ar jis doras — turbūt nesvarbu...

Z.S. — Vilnius
1995, liepa
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LAURŲ VAINIKAS DIDVYRIAMS

...Laisvė negaunama ir neišlaikoma be kovos, be ryžto, be aukų. Nei 
Lietuvos valstybingumo 744 metų sukaktis, nei 77 metų sukaktis nuo Lie
tuvos Respublikos, kaip nepriklausomos valstybės, atstatymo po I-jo Pa
saulinio karo, nei prieš 5 metus paskelbtas Nepriklausomybės aktas neat
sirado be kovos. Iš tikrųjų lietuvių tauta, kaip papildomą drąsos ir 
laisvės meilės įrodymą, turėtų švęsti dar vieną didvyrišką Nepriklauso
mybės paskelbimą — 1941 m. birželio 23 d.

Pažymėtina ir tai, kad visi trys šio šimtmečio Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo aktai pareikalavo iš jų skelbėjų nepaprastos valsty
binės ir asmeninės drąsos. Visi trys buvo padaryti svetimai kariuomenei 
tebesant Lietuvos teritorijoje: 1918 metais tebebuvo vokiečių kariuomenė; 
1941 metais Sovietų Raudonoji armija, prieš kraštą užimant kitai svetimai 
kariuomenei — nacinės Vokietijos kariams; 1990 metais Lietuvos teritori
joje dar buvo Stalino okupacinės kariuomenės likučiai. Tą situaciją ypač 
gali suprasti Amerikos patriotai. Juk ir Jungtinių Amerikos Valstijų ne
priklausomybė 1776 metais buvo paskelbta Amerikos kolonijose tebesant 
Anglijos karaliaus „raudonšvarkių" daliniams. Tad nereikia turėti daug 
vaizduotės, ypač žvelgiant į įvykius prieš penkerius metus ir į Čečėniją 
šiandien, norint suprasti, kiek daug tie patriotai — valstybininkai rizika
vo tokiose nepastoviose situacijose pasiskelbdami nepriklausomais. 
Todėl visai tikslu pasakyti, jog šiandien mūsų švenčiami istoriniai mo
mentai sudaro lyg laurų vainiką už laisvę kovojusiai ir milžiniškas aukas 
paklojusiai lietuvių tautai.

Praėjusį rudenį, stovėdamas Vilniaus Antakalnio kapinėse, šventoje 
Sausio 13-sios aukoms paminklo žemėje, bandžiau suprasti, kas padaro 
paprastas moteris — didmoterimis, paprastus kasdieninius vyrus — did
vyriais. Tą patį klausimą bandžiau spręsti ir Utenos krašte prie paminklo 
paskutiniam Lietuvos partizanui, kuris išsilaikė nepasiduodamas net 20 
metų. Tik išdaviko kulkos sustabdė jo epinę rezistenciją. Vargu ar mums 
pavyks atsakyti į šiuos klausimus. Vienok, jeigu kas jaučiasi kada nusi
vylęs savo tauta, tebestovinčia ant komunistinio 50-mečio griuvėsių, dėl 
vienokio ar kitokio pabalsavimo, teprisimena tik šio šimtmečio tautos 
didvyrius — Nepriklausomybės kovų savanorius, 1941-jų metų su
kilėlius, nenusakomos drąsos partizanų kovų dešimtmetį, okupacijos 
metų rezistentus, politinius kalinius, Sibiro tremtinius ir visus tuos, ku
rie, sunkiausiomis sąlygomis nepalūžę, prieš penkerius metus nustebino 
visą pasaulį ir Geležinio Vilko staugimu iškėlė vėl Gedimino miesto — 
Vilniaus garsą pasaulio platybėse...

Vilius Bražėnas

Ištrauka iš Viliaus Bražėno kalbos Vasario 16 proga Ft. Myers, Floridoje.
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DVASINIS GENOCIDAS
LIETUVOJE
BRONIUS KUZMICKAS

Penkeri Nepriklausomybės metai žadina mums ne tik džiaugsmą dėl 
išsilaisvinimo bei mintis apie ateitį, bet ir primena tai, ką mūsų tauta 
išgyveno ir patyrė per paskutiniuosius penkiasdešimt metų. Tuo labiau, 
kad ta patirtis nėra vien praeitis. Žymiu laipsniu tai yra ir dabartis, nes 
pėdsakai, kuriuos mūsų žmonių sąmonėje paliko priespaudos 
dešimtmečiai, negali išnykti per penketą nepriklausomybės metų. Tie 
dvasiniai žmonių bruožai, kurie šiandien stabdo tolesnį lietuvių tautos 
atgimimą, yra atėję daugiausia iš netolimos praeities. Sovietinis režimas 
totališkai siekė paveikti žmonių sąmonę, formuoti sau visiškai lojalų ir 
lengvai valdomą individą ir, reikia pripažinti, nemažai pasiekė. Įvairiose 
gyvenimo srityse Lietuvoje šiandien skaudžiai juntame sovietizuoto 
žmogaus mąstysenos ir elgsenos liekanas. Norėdami nuo jų greičiau 
išsilaisvinti, turime jas aiškiai suvokti ir pažinti.

Šiame straipsnyje ketinama svarbesniais aspektais nušviesti sovietinės 
tikrovės poveikį žmonėms, kurį apibendrintai galima pavadinti dvasiniu 
tautos genocidu.

* ♦ *

L
ietuvių tautinė savimonė buvo sistemingai slopinama ir naikinama 
nuo pat pirmųjų sovietinės okupacijos dienų. Savimonė, kaip 
žinome, slypi ne tik žmonių protuose ir jausmuose, bet taip pat ir 
kultūros bei istorijos paminkluose, meno kūriniuose, knygose, mokyklų 

programose. Šitai buvo neatidėliojamai naikinama — deginamos mo
kyklų bibliotekų knygos, dalį slepiant specfonduose, griaunami istorijos 
paminklai, uždarinėjamos bažnyčios, naikinamos visuomeninės, 
kultūrinės, politinės organizacijos. Tokių veiksmų tikslas — sudaryti 
dvasinę tuštumą, reikalingą atneštajai ideologijai.

Tačiau pats skaudžiausias savimonės ir tautinės tapatybės slopinimo 
būdas buvo fizinis žmonių naikinimas, vykęs sovietinės ir nacistinės
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Prof. Bronius Kuzmickas. Nuotr. A. Kairio

okupacijos metais. Dvasinis 
genocidas vyko neatsieja
mai nuo fizinio Lietuvos gy
ventojų naikinimo. Nacisti
niai okupantai ir jų talki
ninkai išžudė dešimtis tūks
tančių Lietuvos žydų, taip 
pat didelį skaičių lietuvių 
inteligentų, kaimo ir miesto 
jaunimo. Pirmosios ir antro
sios sovietinės okupacijos 
metais buvo planingai, fiziš
kai ir morališkai naikinama, 
žudant ir tremiant, veikliau
sia ir sąmoningiausia tautos 
dalis—ūkininkai, mokytojai, 
dvasiškiai, kariškiai, versli
ninkai, valstybės įstaigų va
dovai, politinių partijų na
riai. Neatitaisoina žala tau

tos tapatybei buvo masiškas geriausių ūkininkų trėmimas į Sibirą, o liku
siųjų ūkinis žlugdymas, pradžioje apdedant nepakeliamomis pyliavomis 
ir mokesčiais, vėliau — „nubuožinant", nuvarant nuo žemės, varant į 
kolchozus. Ūkininkai (arba vartojant platesnę sąvoką — kaimas) tuo 
metu, kaip ir Nepriklausomoje Lietuvoje, buvo pagrindinis socialinis tau
tos sluoksnis, ūkinės gerovės šaltinis, dvasinės atsparos ir tautiškumo 
pamatas. Iš kaimo kilusio jaunimo gausiausiai išėjo į partizanus, kaip ir 
nacių okupacijos metais į Vietinę rinktinę, ir žuvo nelygioje kovoje. Kai
mo gyventojai skaudžiausiai kentėjo nuo okupacinės kariuomenės 
siautėjimo, vietos viršininkų ir savų išdavikų savivalės.

„Masės kariuomenės ėjo per miškus ir kaimus, palikdami ištisus plotus, 
nuklotus lavonais. Nepaisydami, ar turi kas dokumentus, ar ne, nušovė 
ir nuėjo. ...Veiverių valse. II Girninkų kaime sušaudė dvylika jaunų vyrų, 
radę namuose dirbant. Apie Šilavotą ir kituose kaimuose sušaudyta dau
gybė žmonių". Kn.: Povilas Pečiulaitis. šitą paimkite gyvą. Kaunas, 1993, 
p. 21.

Vėliau prievartinė kolektyvizacija, ūkio nuosmukis ir nuskurdimas 
suardė tradiciškai nusistovėjusį kaimo mentalitetą ir gyvenimo būdą.

Skaudžiausia tautinės tapatybės netektimi, siekiančia net tautos gene
tiką, yra laikytina rezistencinio, ypač partizanų judėjimo tragiška baigtis, 
lydima tą judėjimą slopinusių, bet kartu ir jį kėlusių, okupanto represijų.
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Partizaninė kova, apėmusi visą Lietuvą ir trukusi apie dešimt metų, yra 
stebėtinas, dar gerai mūsų nesuvoktas, tik pradedamas tyrinėti reiškinys. 
Partizanai buvo ryžtingiausieji tautinės savimonės ir tautinės politinės 
tapatybės, kuri galutinai sutvirtėjo Lietuvos Respublikos metais, 
reiškėjai. Kokios bebūtų buvę konkrečios aplinkybės ar asmeninės 
priežastys, nulėmę to ar kito partizano apsisprendimą, pagrindinis dau
gumos ryžto motyvas buvo pasipriešinimas okupantui, kova už nepri
klausomybės atstatymą, ištikimybė tautiškumui. (Kęstutis Girnius. Parti
zanų kovos Lietuvoje, Į Laisvę Fondas, Chicago, 1987, p. 107-119.)

Labai dėmesio vertas yra bandymas, dar net nepradėtas giliau 
plėtoti, partizanų kovos motyvus sieti su lietuvių tautinio charakterio 
ypatumais, nors tie ypatumai taip pat nėra tiksliau aptarinėti. Tokį ban
dymą randame V. Kavolio straipsnyje „Lietuviai, komunizmas ir tautinis 
charakteris". (1960). Autorius išskiria lietuvių tautiniame charakteryje 
apsauginio kiauto kompleksą, glaudžiai susijusį su „lietuviuose vyrau
jančiomis kolektyvistinėmis vertybėmis".

„Trečias (ir jautriausias) pavyzdys: lietuviškoji 1941-1952 m. pogrindžio 
rezistencija buvo tvirtesnė ir patvaresnė negu daugelyje kitų pereito karo 
metu pavergtųjų kraštų. Bet jeigu rezistencijos heroizmą būtų lėmusi 
pati laisvės substancija, tai nebūtų galimas dabartinis daugelio laisvės 
kovotojų, išeivijoje atsidūrusiųjų, išglebimas. Laisvės kovos substancija 
gi ta pati šiandien, kaip ir tada. Tik forma kita, nebe tokios tiesiogios, ne
komplikuotos akcijos reikalaujanti, nebeleidžianti apsvaigti herojų ais
tra. Ir forma, matyti, nulemia laikyseną: buvo, atrodo, ir tuomet daugelio 
kovota ne dėl laisvės, aiškiai suvokiant šios sąvokos turinį ir problema
tiką, o todėl, kad nelaisvė buvo brutaliai peršama, ir dar svetimųjų 
(įdomu, kad prieš savųjų nešamą politinę ar dvasinę nelaisvę Lietuvoje 
rimčiau, visos tautos mastu, nekovota)." — Kn: „Metmenų" laisvieji 
svarstymai, 1959-1989, Vilnius, 1993, p. 326-327.

Galima sutikti, kad apsauginio kiauto hipotezė tinka aiškinant lietu
vių nenorą dalyvauti hitleriniuose SS daliniuose. Netenka abejoti ir dėl 
to, kad vienas iš partizanų kovos motyvų buvo tai, kad „nelaisvė buvo 
brutaliai peršama, ir dar svetimųjų", tačiau labai abejotina, ar atitinka 
tikrovę teiginys, jog „tuomet daugelio kovota ne dėl laisvės, aiškiai suvo
kiant šios sąvokos turinį ir problematiką"... Partizanų kovos dokumentai 
dar renkami, kaupiami, tik pradedami tyrinėti, todėl šiandien sunku pa
sakyti, kiek tada turėta laiko bendriems laisvės problematikos svarsty
mams. Tačiau sunkiai suvokiama, kodėl laisvės sąvokos turinio negalėjo 
suprasti tie, kurie laisvės vardan kentė vargus, kančias ir didvyriškai pa
sitiko mirtį. Turbūt partizanų kovą lėmė ne tiek „pati laisvės substanci
ja", kiek visai konkretūs siekiai, kurie kovos pradžioje, tikint teisingumu
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ir pasitikint Vakarų demokratija, atrodė įmanomi.

N
epriklausomybės atgavimas buvo suprantamas ne kaip grįžimas 
vien prie to, kokia buvo prieškario Lietuvos Respublika. Parti
zanų dokumentuose ir spaudoje buvo aiškiai apibrėžiamas galu
tinis ginkluotos kovos tikslas — „atstatyti nepriklausomą, demokratinę 

Lietuvą ir sudaryti tautai sąlygas laisvai apsispręsti, o jos ateities gyveni
mo gaires turi nubrėžti tautos daugumos paramą turintieji ar 
įgausiantieji politikai ar kt. sąjūdžiai („Vyčių keliu", Nr. 7). (Cit. pagal: 
Dalia Kuodytė, Partizanų spaudą vartant... — „Lietuvos aidas", 1994-04-28, p.5.)

Kovos motyvai nesikeitė ir pasipriešinimui einant į pabaigą. 
„Kiekvienas lietuvis šiandien turi būti tautinių idealų karys. Niekas 
mūsų negali turėti asmeninių pirmenybių prieš visos tautos tikslus ir rei
kalavimus. Mūsų visų reikalai ir ambicijos turi nusilenkti tautos sieki
mams. ...", buvo rašoma 1950 m. Kęstučio apygardos biuletenyje. (Cit. pa
gal: Nijolė Gaškaitė, Nepriklausoma Lietuva: partizanų vizija ir tikrovė, — 
„Dienovidis", 1994 rugsėjo 2, p. 5.)

Sovietiniai propagandistai nesitenkino partizanų kovos juodinimu 
bei šmeižimu, jie teigė mintį, kad pokario metais Lietuvoje vyko „arši 
klasių kova", prilygintina pilietiniam karui, kada viena tautos dalis, ska
tinama klasinių motyvų, kovoja ir nugali kitą tos pačios tautos dalį. Oku
pacinė administracija, vadovaujama iš Maskvos, iš tiesų stengėsi tautą 
supriešinti, primesti jai komunistinį klasių kovos modelį, kas faktiškai 
reiškė pastangas tautą naikinti, kuo plačiau panaudojant jos pačios atsk
alūnus. Negalime paneigti, jog buvo tarp lietuvių ir daugiau ar mažiau 
įsitikinusių komunistų, kitokių kolaborantų, iš karto stojusių į okupanto 
pusę. Bet tai nė kiek nekeičia pasipriešinimo kovos pobūdžio, nes, viena, 
komunizmas visur pamina tautų interesus, o, antra, pokario metų Lietu
vos komunistai diskreditavo save kaip neteisėtos prievartos ir 
žiauriausių nusikaltimų dalyviai. Pagal tarptautinės teisės normas, kaip 
žinoma, nelaikomas pilietiniu karu ginkluotas pasipriešinimas okupantų 
kariuomenei ir vietiniams jos talkininkams.

Per ilgus kovos metus didžioji dauguma partizanų žuvo, kiti buvo 
nuteisti, nukankinti, ištremti. Taigi per palyginti trumpą laiką žuvo ke
lios dešimtys tūkstančių (tikslaus skaičiaus nežinome) sąmoningiausio, 
ryžtingiausio, patriotiškai nusiteikusio jaunimo. Skaičius padidėja, 
pridėjus 1941 m. sukilimo, hitlerinės okupacijos metų aukas. Nėra būdų 
bent apytikriai įvertinti ką tokio skaičiaus geriausių žmonių netektis 
reiškia negausios tautos ateičiai, ypač kad ta ateitis tuomet buvo ne kas 
kita, o tik to paties, nors ir švelnėjančio okupacinio režimo dešimtmečiai.

10

12



Prisikėlimo apygardos, Mindaugo tėvūnijos partizanai kautynių pamokos metu. Nuotrauka daryta 

1948 rugsėjo mėn.

A
tkreiptinas dėmesys į tai, kad į partizanų kovą daugeliu atvejų 
buvo įsitraukę ištisos šeimos — broliai, seserys, tėvai, gimi
naičiai. Tai daugiausia buvo gausios ir vieningos šeimos, tu
rinčios stiprią tautinio sąmoningumo ir Tėvynės meilės dvasią. Šitokios 

šeimos buvo beveik ištisai išnaikintos, sūnūs ir dukros žuvo kovoje, tėvai 
ištremti į Sibirą, vienas kitas išlikęs šeimos narys negalėjo gyventi 
tėviškėje, turėjo slapstytis. Tokių šeimų tragedijos yra aprašytos Antani
nos Garmutės dokumentinėse apybraižose, grožinėje literatūroje. (Antani
na Garmutė, Išėjo broliai, Kaunas, 1990. Antanina Garmutė, Motinėle, auginai, 
Kaunas, 1993. Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė, Penktas: Nežudyk, Kaimas, 1994.) 
Tai yra daugiau negu kiekybiniais matais vertinama žmonių netektis.
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Daug kur nustojo gyvavusi gausių ir darnių šeimų tradicija, kaip tautos 
gyvastingumo šaknis. Tuo pačiu buvo sutraukytos šeimyninio auklėjimo 
būdu palaikomos ir perduodamos tautinio sąmoningumo tradicijos. 
Šeimyninis auklėjimas, kaip žinoma, yra emociškai bene veiksmingiau
sias.

Vėliau, sovietiniam režimui silpstant ir represijoms švelnėjant, 
ištremtieji ir nuteistieji, ištvėrę ilgus vergiško darbo, bado ir pažeminimų 
metus, pradėjo išeidinėti į laisvę. Tačiau tai buvo laisvė, liekant beteisiais. 
Buvusiems politiniams kaliniams ir tremtiniams nebuvo leidžiama apsi
gyventi tėviškėje, jie nebuvo priimami į darbą, jų vaikams ir gimi
naičiams buvo trukdoma įstoti į aukštąsias mokyklas. Jie buvo faktiškai 
paversti antrarūšiais žmonėmis, neįleidžiami į viešąjį kultūrinį gyve
nimą. Tuo labiau neturėjo jokių galimybių viešai kalbėti apie savo patir
tas kančias, išreikšti savo įsitikinimus. Viešajame gyvenime apie pasi
priešinimo kovą geriausiu atveju buvo tylima, bet taip pat niekada 
nesiliovė jos šmeižimas ir juodinimas, pradedant perdėm tendencingais 
rašiniais spaudoje ir baigiant tokiais pat „klasių kovą" vaizduojančiais, 
„buržuazinius nacionalistus" demaskuojančiais kino filmais ar grožinės 
literatūros kūriniais. Tuo pačiu metu visomis ideologinio poveikio prie
monėmis buvo diegiama vadinamosios socialistinės nacijos sąmonė, sten
giantis tautos tapatybės sampratą sieti su komunistiniais veikėjais, 
laisvės kovų slopintojais, kolūkinės santvarkos kūrėjais.

Tačiau nepriklausomybės atgavimo siekis, kaip ir teisingumo bei 
laisvės dvasia nebuvo nuslopinti. Ji laikėsi ir plito tarp žmonių, nors ir 
uždaruose rateliuose, pogrindžio spaudos dėka pasiekdavo Vakarų šalis, 
iš ten radijo bangomis grįždavo į Tėvynę. Iš vienos pusės tai buvo pasi
priešinimo pakitusiomis sąlygomis tąsa, o iš kitos, gali būti vertintina 
kaip pradžia demokratinio atgimimo, atvedusio galiausiai į Kovo 11-sios 
Nepriklausomybės aktą. Gausėjanti pogrindžio spauda („Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronika", „Aušra" ir kt), taip pat be valdžios leidimo 
įsikūrusios organizacijos (Lietuvos Helsinkio grupė, vėliau Lietuvos 
Laisvės Lyga ir kt.) buvo palaikomos ne tik tautinių jėgų, bet ir plataus 
demokratinio judėjimo, kilusio Rusijoje ir kitose komunistų valdomose 
šalyse.

šie procesai reiškė tautinės sąmonės gyvastingumą, tačiau vyko po
grindžio sąlygomis, gana siaura tėkme ir negalėjo išlyginti pasekmių to
kios netekties, kaip fizinė ginkluoto pasipriešinimo žūtis, tautiškai 
sąmoningiausios tautos dalies išblaškymas ir atstūmimas nuo visuomeni
nio gyvenimo.

Tai buvo netektis ne tik tiesiogine, faktiškai apskaičiuojama, bet ir gi
lesniąja, moraline prasme. Partizano ar pogrindžio veikėjo kelias didžiąja
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dalimi buvo pasirenkamas savanoriškai, laisvai apsisprendžiant, partiza
nai galėjo būti prilyginami gan organizuotai ir disciplinuotai savanorių 
armijai. Tiesa, kai kas pateko į tą armiją todėl, kad nebuvo jam kitos 
išeities, „nebuvo kur dėtis". Vis tik dauguma galėjo rasti ir kitokią, tai
kaus gyvenimo, prisitaikymo, nebūtinai kolaboruojant, išeitį, tačiau rin
kosi kovotojo dalią.

„Kuopa turėjo sunkumų su dideliu partizanų skaičiumi. Tai itin atsiliepė 
žiemos metu. Į partizanų eiles dėl bolševikinio persekiojimo ir teroro 
nuolat veržėsi nauji gyventojai. Ypatingai smarkiai pradėjo į miškus 
bėgti gimnazijų ir universitetų auklėtiniai. Į šią kuopą iš N. gimnazijos 
buvo atėjusi beveik visa septinta berniukų klasė. ...Tik trejetą iš jų tesu- 
gebėjom palenkti grįžti į legalų gyvenimą". — Kn.: Juozas Daumantas, 
Partizanai, „Vaga", Vilnius, 1990, p. 172-173.
Partizanai nebijojo mirti vardan savo įsitikinimų, daugelis rinkosi ge

riau mirtį, negu nelaisvę ar išdavystę. Vargų ir mirtinos rizikos motyvas 
buvo ne savanaudiški išskaičiavimai, bet ištikimybė tautiniams idealams, 
pareigos jausmas nesėdėti sudėjus rankas, nusistatymas „okupantui ne
tarnauti". Taigi buvo vadovaujamasi motyvais, kuriuos tikrai galėtume 
vadinti idealiais.

P
artizanų kovos, jų silpnėjimas ir žūtis paliko tautos sąmonėje gilų, 
bet prieštaringą įspūdį. Žmonių atmintyje išliko pagarba partizanų 
didvyriškumui, jų tragiškam likimui, apie ką liudija gausios liau
dies dainos. Bet ta kova paliko ir skaudžias nusivylimo, bejėgiškumo ir 

beprasmybės nuotaikas. Dar svarbiau, daugelio žmonių požiūriu, neteko 
prasmės ir pati idealioji kovos motyvacija. Realybė buvo tokia, kad, ne
paisant patriotų pastangų ir pasiaukojimo, faktiškai laimėjo prievarta ir 
neteisingumas, okupacinis režimas įsitvirtino ir metodiškai įgyvendino 
savo siekius. Penkiasdešimtaisiais metais jau daug kam buvo akivaizdu, 
kad, vadovaudamasis vien laisvės ir teisingumo siekiais, nieko nelaimėsi, 
tik savo galvą padėsi, artimiesiems pavojų užtrauksi, šitai įsisąmoninant, 
lieka pragmatiškas taikymosi prie esamosios realybės kelias.

Tačiau ta žmonių karta, kuri buvo tremiama, „nubuožinama", prie
varta varoma į kolūkius ir verčiama ten pusvelčiui dirbti, taikymąsi prie 
realybės išgyveno kaip skaudžią moralinę traumą, žmogiškojo orumo 
trypimą. Prisitaikyti prie pirmųjų pokario metų tikrovės reiškė susitaiky
ti su neteisingumu, paklusti valdžios savivalei. Skaudžiausiai tai 
išgyveno kaimas, nes buvo nuosekliai ir be gailesčio atiminėjamas 
ūkininkų ekonominės ir žmogiškosios tapatybės pamatas — žemės nuo
savybė, sodyba, santaupos, darbas ir jo vaisiai. Buvo nuvertinamos ir nei
giamos geriausios ūkininko savybės — darbštumas, sąžiningumas, tau-
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pumas, ūkininkystės išmanymas. Darbščiausi ūkininkai — „buožės" — 
buvo traktuojami vos ne kaip nusikaltėliai, smukdomi ūkiškai, nuvaromi 
nuo žemės, tremiami.

Būtinybė taikytis prie tikrovės, kurios žmogus nepriima morališkai ir 
politiškai, tuo pačiu paklusti įstatymams ir reikalavimams, kuriuos jis lai
ko neteisėtais, ilgainiui negali neturėti neigiamų moralinių pasekmių. Iš 
psichologijos žinome, kad asmenybės branduolį sudaro savosios tapa
tybės suvokimas. Gilusis tos savivokos sluoksnis yra sąžinė, o išviršinė, į 
visuomenę atgręžta jos pusė — asmenybės orumas bei savigarba, kas 
praktiškai beveik sutampa. Asmenybės tapatybė nėra kažkas uždara, 
tapatybė yra orientuota į vertybes, kurių svarbiausios yra teisingumas, 
tiesa, gėris, grožis. Turbūt nerasime žmogaus, kuris neturėtų stipresnio 
ar silpnesnio orumo bei savigarbos jausmo, kylančio iš aiškesnio ar blan
kesnio vertybių suvokimo. Tuo suvokimu remiasi pareigos ir atsako
mybės jausmai, įsipareigojimas, pasirinkimas, angažavimasis, kitaip ta
riant, motyvacijos pobūdis, kas praktiškai pasireiškia kasdieniu elgesiu, 
tikslinga veikla. „Asmuo privalo žinoti, kas yra teisu ir derama, įvertinti 
konkrečias sąlygas, kuriose jis yra, ir toms sąlygoms taikyti doros princi
pus". (Antanas Paskųs, Sąžinė psichologiniu požiūriu, Chicago, 1991, p. 40)

Tačiau gyvenimo sąlygos klostėsi taip, kad daugelio žmonių orumo 
ir savigarbos jausmai negalėjo būti patenkinami aukštesniosios motyvaci
jos lygmeniu, net negalėjo būti viešai pareiškiami, neužtraukiant pačių 
blogiausių pasekmių. Ypatingai užgaunama ir žeidžiama buvo moralinė 
savimonė žmonių, kurių orumo bei savigarbos jausmai yra orientuoti į 
teisingumo ir tiesos vertybes. Ne tik poelgiai ir veiksmai, kylantys iš tei
singumo ir tiesos paskatų, buvo sunkiai įmanomi. Reikėjo gyventi, ma
tant aplink neteisingumą ir girdint melą. Dauguma žmonių neteisėta 
laikė ne tik valstybės okupaciją, nekalbant apie okupacinės kariuomenės 
darbus, bet taip pat ir daugelį sovietinės valdžios veiksmų, ypač pri
vačios nuosavybės atėmimą, nepakeliamas pyliavas ūkininkams, jų 
„nubuožinimus", nuvarymą nuo žemės. Tokie veiksmai buvo tylomis 
vertinami kaip akivaizdus brutalaus neteisingumo įsiviešpatavimas. Ati
minėdama iš ūkininkų gyvulius, pastatus, žemę, juos pačius tremdama, 
sovietų valdžia ciniškai neigė ir trypė asmens bei jo nuosavybės ne
liečiamumo principą, vieną svarbiausiu socialinio ir moralinio stabilumo 
pamatų.

Taigi buvo pažeidžiama, iškreipiama ir slopinama teisingumo sam
prata, vienas giliausių idealiųjų elgesio motyvų. Teisingumo nuostata 
buvo įmanoma vadovautis tik siauroje profesinėje veikloje, gamtos ir 
technikos moksluose. Bet ji buvo menkai ar visiškai neįgyvendinama dar
bo ir atlyginimo, teisėtvarkos, iš dalies švietimo sistemoje, socialiniuose
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moksluose. Viešajame gyvenime buvo propaguojami politizuoti, 
„klasinio" ar „socialistinio" teisingumo principai, bet praktiškai teisingu
mo kriterijus buvo vietos kompartijos komiteto nuomonė ir valia. Auten
tiška teisingumo samprata, negalėdama būti realizuojama socialinėje sfe
roje, užsisklendė individo sąmonėje, blanko, nyko, daugeliu atvejų 
atrofavosi. Tad nenuostabu, kad kasdieniniame gyvenime pamažu 
įsitvirtino įstatymų nesilaikymo, jų „apeidinėjimo", valdžios apgau
dinėjimo, vogimo, nesąžiningo darbo pateisinimo psichologija ir prakti
ka. Iš pradžių nelaikant nusikaltimu valdiško turto vogimo (nes juk 
valdžia viską atėmė iš žmonių), ilgainiui buvo prarandamas sugebėjimas 
skirti, kada vagiama „valdžios", kada „žmogaus" turtas. Teisingumo 
sąmonės irimas pažeidė kitas asmenybės moralinės savimonės puses ir 
buvo viena giliausių dvasinio genocido apraiškų.

Tačiau tai buvo ne vienintelis asmenybės idealiųjų motyvų slopinimo 
aspektas. Prisitaikant prie sovietinės tikrovės, teko rodyti jai lojalumą, 
vienu ar kitu laipsniu priimti ir oficialiąją ideologiją, kuri buvo be išlygų 
diegiama visiems ir kategoriškai privaloma švietimo, kultūros, mokslo 
darbuotojams.

Toje ideologijoje ypatingai svarbią vietą užėmė vadinamoji mokslinė 
materialistinė pasaulėžiūra, kurios išskirtinę dalį sudarė „mokslinis 
ateizmas", iš tikrųjų neturėjęs nieko bendro su mokslo pasiekimais ir 
moksliškumo nuostata.

A
teizmas ir materializmas, pakelti į savotiškos „valstybinės religi
jos" rangą, prievarta brukami nuo pat vaikų darželio, turėjo 
padėti auklėti „naująjį žmogų", atsikračiusį „religinių prietarų" 
ir išpažįstantį tik materialistinę pasaulėžiūrą. Ateizmas buvo perdėm ne- 

gatyvistinė ideologinė doktrina, kurios paskirtis — įrodinėti ir įtikinėti, 
kad „Dievo nėra", kad religija yra „liaudies opijus", o Bažnyčia — 
„išnaudotojų įrankis". Dar daugiau, stengiamasi įdiegti neapykantą reli
gijai, Bažnyčiai, kunigams, tikintiesiems. Kompartijos nutarimuose, ragi
nančiuose be paliovos stiprinti ateistinę propagandą, reiškiamas nepasi
tenkinimas dėl to, kad dalis inteligentų yra tik abejingi religijai, bet nėra 
nusiteikę su ja kovoti ir jos neapkęsti. Panašią ideologinę funkciją turėjo 
atlikti ir materializmas (tiksliau, sovietinis jo variantas), prisiskiriantis 
sau išimtinę teisę kalbėti mokslo vardu ir neigti dvasinę realybę kaip 
substancinį pradą, kvietęs kovoti su bet kokiu idealizmu. (Pranas Vytėnas, 
Materialistinis nužmoginimas, — „Tėviškės Žiburiai", 1986, Nr. 16,17,18,19,20).

Atkaklus religijos neigimas ir įnirtingas Bažnyčios persekiojimas sun
kiai paaiškinami politiniais ar socialiniais motyvais. Tuo, matyt, buvo sie
kiama kur kas giliau — paneigti žmogaus kaip asmens nelygstamą vertę,
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palaužti jo dvasinį atsparumą ir nepriklausomybę, suardyti asmenybės 
integraciją. Giliai religingas žmogus yra dvasiškai ir morališkai laisves
nis, savarankiškesnis valstybinių bei politinių institucijų atžvilgiu, o tai 
visiškai nepriimtina bolševikinei santvarkai, siekusiai totalitaraus piliečių 
paklusnumo. Sovietinis „naujasis žmogus" turėjo būti toks, kurio porei
kiai apsiriboja medžiaginėmis reikmėmis ir valstybine ideologija bei ide
ologizuota kultūra ir kuris, todėl, neturi jokių dvasinės atsparos taškų, 
nesančių valstybinės kontrolės akiratyje. Sovietiniai ideologai gerai su
prato, kad religija yra vienas gyvybingiausių tautinę savimonę palai
kančių veiksnių, kad tautiškumas visur Europoje formavosi vienokios ar 
kitokios religinės tradicijos kontekste, kad dėl to sovietizacijai ir rusifika
cijai lengviau pasiduoda ateizuoti žmonės. Todėl ateistinė propaganda 
buvo skleidžiama tampriame sąryšyje su „buržuazinio nacionalizmo" 
kritika, internacionalizmo diegimu.

Ta propaganda, kuriai buvo pajungta mokykla, spauda, radijas, tele
vizija, nebuvo perdaug veiksminga, bet vis tik be atoslūgio vesta pen
kiasdešimt metų, daugelio žmonių sąmonėje paliko ženklų pėdsaką. Tik
sliau pasakius, poveikį ilgainiui darė ne tiek pati propaganda tiesiogiai, 
kiek ta aplinkybė, kad Bažnyčia, izoliuota nuo viešojo gyvenimo, labai ri
botai galėjo vykdyti savo misiją. Vidurinių ir aukštųjų mokyklų jaunimas 
nežiūrėjo rimtai į ateistinius renginius, tačiau tuo pat metu jie nedaug ką 
teisingo galėjo išgirsti apie krikščionybę, jos istoriją Lietuvoje ir pasau
lyje, Bažnyčios ir dvasininkijos misiją. Iš bibliotekų ir muziejų buvo 
išimta ir specskyriuose suslėpta visa, kas bylojo apie religiją grožinėje ir 
mokslinėje literatūroje, tapyboje. Iš kontroliuojamos ir ideologizuojamos 
kultūros nyko sąvokos, tokios kaip „Dievas", „dvasia", „nuodėmė", 
„atgaila", „atpirkimas", „atleidimas", išreiškiančios krikščioniškąją dva
sinę žmogaus būties dimensiją. Prie to netiesiogiai prisidėjo gyvenimo 
sekuliarizacija, kuri visur lydi tokius socialinius reiškinius kaip miestų 
augimas, pramonės ir technikos plitimas.

Veikiant šitokioms aplinkybėms gausėjo žmonių, besilaikančių pa
saulėžiūros, tiksliau gal — pasaulėjautos, kada be aiškesnių argumentų 
teikiama pirmenybė medžiaginiams veiksniams, interesams ir moty
vams. Formavosi žmogus, kuris orientavosi į tai, kas daiktiška, jutimiška, 
medžiagiškai apčiuopiama ir kuriam mažai ką reiškia ar visai nesupran
tami idealieji motyvai. Tokią orientaciją palaikė ir materialiniai gyvenimo 
sunkumai, kada net būtiniausi buities reikmenys buvo deficitas. Nesibai
giantys trūkumai savaip skatino „daiktų kultą", įtvirtino plačiai prakti
kuojamą ir legaliai pusiau toleruojamą vogimą, kyšininkavimą, „blatą", 
„ranka ranką plauna" principą.

Šitokia pasaulėjauta, esant ribotoms kitokios veiklos galimybėms,

16

18



daugeliu atvejų praktiškai įgavo siaurai pragmatišką, hedonistinę nuos
tatą. Daug kam elgesio norma tapo daugiau ar mažiau sąmoningas 
požiūris, kad netenka prasmės visa, kas nėra medžiaginė gerovė, kom
fortas ir malonumai, jeigu nėra nieko aukštesnio, prasmingesnio ir 
švento, o reali yra vien tik „amžinai judanti materija". Hedonistinė nuos
tata, neatsveriama idealiųjų motyvų, buvo viena iš psichologinių alkoho
lizmo priežasčių, nes į šią ydą žmones stūmė ne tik dvasinė tuštuma, ne
pasitenkinimas, bet taip pat ir savaip suprantamų malonumų troškimas.

B
esaikis girtavimas sovietiniais metais tapo grėsmingas dvasinio 
ir fizinio tautos genocido veiksnys ir, deja, toks išliko iki šiol. 
Todėl nedera nekreipti dėmesio į tai, jog istorijoje būta tragiškų 
atvejų, kada gėrimo įprotis, tapdamas masiniu girtavimu, per palyginti 

trumpą laiką pražudė ištisas gentis bei tautas.
Sovietiniais metais alkoholizmas buvo deklaratyviai smerkiamas, lai

kas nuo laiko prabildavo šiokia tokia antialkoholinė propaganda. Bet 
būdavo pabrėžiama daugiausia tai, kad, žalodami savo dvasinę ir fizinę 
sveikatą, žmonės daro žalą liaudies ūkiui, šalies ekonomikai, nes 
žmogaus sveikata buvo laikoma tik jėgos šaltiniu ir visuomenės, o tiks
liau valstybės turtu. Retai tebūdavo užsimenama apie žlugdantį alkoho
lizmo poveikį žmogui kaip asmenybei, jo gyvenimui ir likimui. Faktiškai 
alkoholizmas buvo tylomis valstybės palaikomas ir toleruojamas, 
išgeriantis žmogus buvo „savas žmogus"; alkoholyje skęstančią tautą ar 
tautas lengviau valdyti. Buvo varžoma ir slopinama tokia blaivybės 
propaganda, kuri kildavo pačios visuomenės iniciatyva ir nebuvo 
valdžios kontroliuojama. Žinomi atvejai, kada gamyklų administracija 
pagal nurodymą „iš aukščiau", neleisdavo surengti blaivybės idėjas skie
pijančių renginių.

Girtavimas Lietuvoje plito įsitvirtinant vadinamajam tarybiniam gy
venimo būdui, plito tarp įvairių socialinių sluoksnių. Plitimą palaikė 
manymas, kad alkoholio taurelė paįvairina laisvalaikį, padeda pailsėti, 
sušvelnina nervinę įtampą, palengvina bendravimą. Išgėrimas buvo lai
komas svarbiausiu vaišingumo požymiu, draugiškumo išraiška, gerovės 
ir net prestižo dalyku. Bet, įsitvirtinant tokiems požiūriams ir įpročiams, 
gausėjo žmonių, geriau linkusių gyventi ne autentiškais tikrovės 
įspūdžiais, o iliuzijomis, prarandančių tikrovės jausmą, nusišalinančių 
nuo savo gyvenimo problemų sprendimo, nuo atsakomybės už savo, tuo 
labiau kitų žmonių gyvenimą. Gausėjo asmenų, kuriems alkoholinis ap
girtimas tapo įprastine būsena, subjektyviai reikšmingesne už blaivią. 
Tik išgėręs toks individas jaučiasi gerai, įgyja pasitikėjimą, „gali dirbti". 
Toks individas anksčiau ar vėliau tampa savo įpročio vergas, degraduoja
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kaip asmenybė, lieka abejingas savo gyvenimo prasmei ir laimei. Iš to 
kyla dvasinis žmonių silpnumas, emocinis nesubrendimas ir skurdumas. 
Sovietinis alkoholizmo palikimas įtvirtino tą žalingą įprotį ir dabarties 
kartose, gal būt „užprogramavo" ir ateičiai, nes alkoholikų šeimose, kaip 
žinoma, dažnai ir vaikai sociališkai (ar biologiškai) paveldi polinkį į šią 
blogybę.

Nereikia pamiršti ir tos aplinkybės, kad žmonių savimonę, jų asme
nybes slopino sovietinei santvarkai būdinga visuotinė lygiava, gyvenimo 
reglamentavimas ir galimybių ribotumas. Kolūkietis ir darbininkas, tar
nautojas ir inteligentas aiškiasi jautė savo socialinių galimybių ribas. Ri
bos — darbas, nereikalaujantis didelių pastangų, ir kuklus atlyginimas, 
kuklus butas, keletą ar keliolika metų stovėjus eilėje, galbūt dar nuosava 
lengvoji mašina, kaip prabangos dalykas, ir finalas — kukū pensija se
natvėje. Tiesa, nomenklatūros atstovai, dalis mokslinės ir kūrybinės inte
ligentijos turėjo geresnes galimybes, bet tos galimybės, ypač pastarųjų at
veju, labai priklausė nuo partinės vadovybės malonės ar nemalonės. Net 
jeigu geresnio kolūkio narys arba apsukrus šešėlinės ekonomikos atsto
vas šiek tiek praturtėdavo, jis negalėdavo savo turtu laisvai naudotis, 
nesijautė pilnavertis šeimininkas, nes daug ką reikėjo slėpti. Ypatingai 
sunkiai buvo pasiekiama, o eiliniam piliečiui iš viso neįmanoma, tokia 
pilnaverčio gyvenimo pusė, kaip galimybė laisvai išvykti į užsienį ir vėl 
grįžti. Ir pasiekus santykinės materialinės gerovės, dažniausiai nekilo 
žmogaus gyvenimo kokybė, nes buvo suvaržyta asmenybės saviraiška. 
Tokia gerovė kartais būdavo pasiekiama nemažų moralinių nuostolių 
kaina. Čia, matyt, slypi ir dabartinės korupcijos šaknys.

Svarbiausia tai, kad sovietinėmis sąlygomis negalėjo laisvai pasi
reikšti ir būti ugdomos tokios individo savybės, kaip iniciatyva, 
išradingumas, veiklumas. Dažnas individas jautėsi atsidūręs 
prieštaringoje būsenoje — išoriškai varginamas buitinių sunkumų, jis tuo 
pat metu jautė vidinį neužimtumą, nuobodulį ir nepasitenkinimą, nes ne
galėjo produktyviai realizuoti savo jėgų, pagerinti savo materialinės 
padėties. Tokios prieštaringos savijautos pasekmės asmenybei yra neigia
mos, kaip savotiškas dvasinio slopinimo būdas. Žmonės su „blokuota" 
iniciatyva ypatingai sunkiai jaučiasi dabar, kas sudaro rimtą visuome
ninę problemą.
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PILNUTINĖS DEMOKRATIJOS 
GALIMYBĖS LIETUVOJE

GINTĖ DAMUŠYTĖ

Kai 1989 metais Rytų Europos horizonte komunizmas pradėjo žlugti, 
kartu su ten atsiradusiu ekonominiu nuosmukiu iškilo spontaniški visuo
meniniai judėjimai. Nors atskiruose kraštuose tokie judėjimai — 
revoliucijos ir skyrėsi savo kryptimi, juos visus tačiau vienijo bendras sie
kis — pilietinės demokratijos įvedimas. Galima džiaugtis, kad tada Balti
jos valstybėse ir visoje Rytų Europoje intelektualinės jėgos iškėlė pilie
tinės visuomenės (civil society) idėją kaip idealą, o šis idealas sugriovė 
marksistinės-lenininės-komunistinės sistemos monolitą. Pilietinė visuo
menė nugalėjo valstybę.

Norint realizuoti dabartinėje Lietuvoje pilnutinę demokratiją, 
turėtume vėl atgaivinti tą nuostabią idealistinę dvasią, kuri tuomet skati
no tautą žengti į nepriklausomybės atgavimą. Tai buvo pirmosios poli
tinės visuomenės apraiškos, kada žmonės pajuto savo galią, panaudoda
mi laisvą spaudą ir demonstracijas. Vienas iš svarbiausių reiškinių 
valstybėje yra asmens santykis su visuomeniniu idealu, nuo kurio pri
klauso ir asmens vieta toje visuomenėje.

Kurdami teisinę valstybę, turime neišvengiamai kurti pilietinę visuo
menę, kurios centras būtų pats žmogus, formuojąs savo gyvenimo tikslą. 
Deja, formuojant gyvenimo tikslą neužtenka vien idealistinės dvasios. 
Reikia dar ir aukštos dvasinės kultūros, politinio ryžto bei brandumo. 
Reikia istorinės atminties ir ateities vizijos. Reikia tam tikrų taisyklių, 
pagrįstų tikrinimo ir balanso (checks and balances) principais.

Kaip dr. Vytautas Vardys savo paskaitoje „Lietuvos politinė kultūra ir 
laiko reikalavimai" 1993 metais pažymėjo, „valstybinė santvarka ir poli
tinė sistema glaudžiai rišasi su piliečių ir visuomenės charakteriu. Plato
nas, Aristotelis ir kiti valstybės idėjos filosofai, ypač pabrėžė politinės sis
temos priklausomumą nuo žmonių elgesio ir įsitikinimų, nuo jų 
charakterio ir vertybių sistemos. Politinė kultūra — tiek seniau, tiek ir da
bar — iš tikrųjų nurodo priežastinį ryšį tarp pilietinės visuomenės ko
kybės ir politinio elgesio bei valstybinės santvarkos pobūdžio."

Pilietinės visuomenės sąvoką čia noriu iškelti dėl kelių priežasčių: a) 
manau, kad išeivijos organizacijos, jų tarpe ir Lietuvių fronto bičiuliai, 
gali turėti šioje srityje didelį poveikį; b) per dažnai dėmesys yra kreipia
mas į viršūnę, į valdžios aukščiausius sluoksnius, o ne į tautos šaknis, į 
pilietinės visuomenės ugdymą; c) stambiausia užsienio parama

19

21



dažniausiai eina ekonominių re
formų programoms, kas, neabejo
tinai, yra svarbu, bet politinių re
formų programos susilaukia 
mažiau dėmesio. Pavyzdžiui, 
USAID 1994 m. paskyrė 2 bil. do
lerių Rusijos techninės pagalbos 
programoms. Iš tos sumos tik 30 
mil. buvo skirta demokratinio 
pliuralizmo ugdymui. Yra naivu 
teikti milžiniškas sumas privatiza
cijos programoms remti, kai tei
sinės valstybės sąvoka dar nėra 
įsišaknijusi, kai dar neegzistuoja 
struktūros, kurios apgintų vieną iš 
svarbiausių asmens laisvių — 
teisę į privačią nuosavybę. Baisu 
net pagalvoti apie autoritarinę ir 
imperialistinę Rusiją, kuri būtų 
pagrįsta stipria ir energinga lais
vos rinkos ekonomika.

Jei paklaustume, ar pilietinė 
visuomenė dabar Lietuvoje egzis

Gintė Damušytė. Nuotr. K. Ambrozaičio

tuoja, atsakymas būtų teigiamas, tačiau būtinai ją dar reikia ugdyti ir 
stiprinti. Nors žmonių išsilavinimo lygis yra gana aukštas, infrastruktūra 
išsivysčiusi, tačiau visuomenė tiek Lietuvoje, tiek ir kituose Rytų Euro
pos kraštuose, tebėra kažkaip pakibusi sunkiame pereinamajame laiko
tarpyje tarp komunistinės praeities ir kapitalistinės ateities.

Mūsų silpnoji vieta — pliuralizmo stoka. Dažnai keliamas valdžios 
kultas ir teigiama, kad Lietuvoje galimi tik du keliai — su Landsbergiu, 
ar su LDDP — kai, iš tikrųjų, tų kelių yra daug. Antra vertus, LDDP va
dovaujasi savo klikos politika: užmiršusi, kad buvo išrinkta ne vienbal
siai, save ir savuosius iškelia aukščiau kitų, leidžia sau kalbėti visų var
du, bet kokią opoziciją vadina priešais. Reikia pastebėti, kad tiek pozicija, 
tiek ir opozicija, valdinio klusnumą vertina labiau už protą.

Alternatyva būtų konstruktyvūs bendradarbiavimo santykiai, kurie 
padėtų pilietinės visuomenės formavimuisi ir turėtų teigiamą įtaką de
mokratijos įtvirtinimo procesui. Kai dauguma Lietuvos žmonių pradės 
balsuoti „UŽ" pozityvias programas ir platformas, o ne tik „PRIEŠ" bet 
kokią valdžią, — tik tada pajusime lūžį teigiamon pusėn.

Paramos iš užsienio teikėjai turėtų suprasti, kad pirmiausiai reikia sti
printi pilietinę visuomenę: remti laisvą ir nepriklausomą spaudą, palai-
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kyti ryšį ne tik su vyriausybe, bet ir su opozicija, teikti paramą pilietinės 
visuomenės institucijoms. Reikia padėti išvystyti labdaros ir kitokias sa
vanoriškas organizacijas, kad gyventojai neturėtų remtis vien valdžios 
duodamomis lengvatomis, o išnaudotų ir savo pačių galimybes bei po
tencialą privačiame sektoriuje. Būtina stiprinti visuomeninių organizacijų 
vaidmenį, skatinti kultūrinius ir švietimo mainus. Norint šių reformų 
procesą ir demokratijos įtvirtinimą sustiprinti, pati visuomenė privalo 
ieškoti partnerių už valstybės, valdžios aparato ir partijų ribų.

Kitaip sakant, vien demokratijos principų paskelbimo neužtenka. De
mokratija lengvai gali pavirsti autoritariniu režimu ar populistinių 
jausmų politika, jei nėra autentiško bei demokratiško atvirumo svarstant, 
ką reikia daryti, bandant organizuoti ir konkrečiai įgyvendinti ūkinį ar 
kitokį šalies gyvenimą. Pagrindinis pilnutinės demokratijos dėsnis, kad 
asmens pasaulėžiūra yra faktorius ne politinėms kovoms, o žmogaus 
sąžinei ir jo bendruomeniniam gyvenimui, turėtų Lietuvoje būti nuolat 
kartojamas ir ginamas.

Nors Rytų Europoje daugelį pokomunistinių režimų ir laikome de
mokratiškais, tačiau valdžia daug kur yra išlikusi buvusios nomen
klatūros rankose, o tų kraštų ekonomijos tebėra įstrigusios tarp valdžios 
ir mafijos raizgynų, nors kartais ir bandoma orientuotis į laisvąją rinką. 

Be stiprios pilietinės visuomenės su išsivysčiusia opozicija ir konkuren
cija, galinčia atsverti nomenklatūrą, autentiška demokratija sunkiai 
įsitvirtins. Pilietinės visuomenės institucijos, kaip pavyzdžiui laisva 
spauda, universitetai, darbo unijos, bankai, komercinės įmonės, leidyklos 
ir pan. išugdo demokratinę sampratą ir demokratinės visuomenės vadus. 
Be sveikos pilietinės visuomenės demokratija gali likti tuščia fraze, lais
voji rinka gali tapti mafijos rinka, o pati aplinka pavirsti džiunglėmis.

Tačiau tokiai demokratinei sampratai ir pilietinei visuomenei išvystyti 
reikia laiko. Vakarų Europoje tai truko šimtmečius. Tad pereinamojo lai
kotarpio valstybėms reikia pradėti demokratijos kūrimo darbą kuo sku
biausiai. Be energingos pilietinės visuomenės sunku įsivaizduoti, kaip 
bus galima atsilaikyti prieš politinę demagogiją ir ekonominių pokyčių 
šoką. Prisiminkime žmogaus teisių ar kitus panašiai spontaniškus visuo
menės judėjimus, kurie komunistinėje aplinkoje per kelis dešimtmečius 
išsivystė į pilietinės visuomenės embrionus. Ar tai nebuvo stebuklas, 
įrodęs, kad net ir sunkiausiomis sąlygomis atsiranda žmonių, norinčių ir 
galinčių pasiekti neįsivaizduojamų tikslų ir rezultatų?

♦ * *
Minėjau, kad norint sustiprinti reformų procesą ir demokratijos 

įtvirtinimą, pilietinė visuomenė privalo ieškoti partnerių. Tą privalome
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LFB konferencijoje kalba prof. Ignacas Uždavinys. Sėdi iš k.: Povilas Žumbakis, Gintė Damušytė, dr.
Antanas Razma, Antanas Sabalis. Nuotr. K. Ambrazaičio

daryti ir mes — užsieniuose gyvenantys lietuviai, o taip pat ir Lietuvių 
fronto bičiuliai — kaip tos pačios visuomenės dalis. Per dažnai mes vei
kiame ir dirbame kaip atskiri vienetai, tuo tarpu vieni kitų darbus 
galėtume papildyti ir praturtinti. Negalime gyventi, lyg demokratijai dar 
nebūtų atėjęs metas, negalime sėdėti ir laukti, kol dabartinė valdžia suby
rės, kol atsidarys durys teisingiau galvojantiems. Šis momentas — mums 
gyvybiškai svarbus.

Kalbėjome apie paramos organizavimą „Kauno laikui" ir kitai Lietu
vos spaudai. Ar nebūtų Lietuvių fronto bičiuliams įmanoma tokią para
mą organizuoti kartu su Lietuvių Fondu, arba su Atviros Lietuvos fondu, 
kurie taip pat rodo palankumą atviro žodžio ir minties skleidimui Lietu
voje. Kultūringąją spaudą ugdyti ir ją palaikyti yra bendras visų mūsų 
rūpestis. Norint padėti tokioms visuomeninėms struktūroms, kaip pa
vyzdžiui, religinėms institucijoms, organizacijoms, unijoms ir pan. ir jas 
sustiprinti, reikia atsiminti ir paveldėtas komunizmo pasekmes bei per 
daugelį metų padarytą psichologinę žalą individui ir bendruomenei. Lie
tuvių tautai reikėjo nugalėti ne tik komunistinę partokratiją ir imperijos 
metropoliją, bet ir vergą savyje. Komunizmas buvo sutrikdęs asmens ir 
bendruomeninių grupuočių galimybes paveikti savo aplinką. Šie norma
lioje visuomenėje natūralūs bendruomeniniai ryšiai komunistinės siste
mos buvo sunaikinti. Juos būtinai dabar reikia atstatyti, ypač vystant pri
vatų sektorių.

Šalia visuomenės ugdymo per spaudą būtina veikti ir asmeninių kon
taktų metodu. Į laisvę fondo iniciatyva rengiamos studijų savaitės ar sa-
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vaitgaliai. Ar nebūtų įmanoma tai išplėsti, pritaikyti dabartinės Lietuvos 
sąlygoms ir, pavyzdžiui, pasiųsti parinktus prelegentus iš užsienio ar 
pačios Lietuvos į kaimus, į jaunimo stovyklas ar katalikiškas mokyklas 
su pilnutinės demokratijos paskaitų ciklu? Panašiai jau taip veikia Lino 
Kojelio vadovaujamas US — Baltic Foundation su to fondo savivaldybių 
stiprinimo ir demokratizacijos programomis.

Vertėtų taip pat pagalvoti ir apie Lietuvių fronto bičiulių bendro dar
bo galimybes su Lietuvių katalikų religinės šalpos organizacija, paren
giant ar finansuojant radijo bei televizijos laidas, specialiai skirtas jauna
jai Lietuvos kartai. Atsižvelgiant į mūsų ribotus resursus ir jėgas, 
partnerystė su kitais vienetais pasidaro itin svarbi, norint turėti didesnį 
poveikį pilietinės visuomenės Lietuvoje formavimui.

Nors ir daug faktorių prisidėjo prie komunizmo žlugimo Rytų Euro
poje, įskaitant tų kraštų ekonominį ir technologinį atsilikimą, Vakarų 
valstybių spaudimą, ir pan., tačiau svarbiausią ir lemiamą reikšmę tam 
žlugimui turėjo visuomenėje pasireiškusi dvasios revoliucija. Žmonės 
nugalėjo baimės jausmą, drįso stoti prieš tankus ir tvirtai pasakyti „ne". 
Dvasios revoliucija tiesiog įgalino politinę revoliuciją. Dabar tautai vėl at
sidūrus tam tikroje kryžkelėje, mūsų paskirtis yra visais galimais būdais 
padėti jai vėl atgaivinti naują dvasinę revoliuciją, kuri nugalėtų 
beįsitvirtinančius apatijos, nuovargio ir nevilties jausmus ir įgalintų 
žmones tvirtai pasisakyti už demokratijos principų pirmumą.

Tridešimt devintosios Lietuviškų studijų savaitės, su
rengtos Lietuvių fronto bičiulių rugpjūčio 20-27 d. 
Dainavoje, pagrindinė tema buvo "Lietuva: jos ateities 
vizija". Bemaž visos paskaitos bei pranešimai glau
džiai rišosi su šia pagrindine tema, analizavo dabar
tinę Lietuvos padėtį, nagrinėjo pastebimų problemų 
priežastis, ieškojo kelių atkurti morališkai tvirtą Lietu
vos žmogų. Buvo labai malonu studijų savaitėje 
išklausyti svečių iš Lietuvos — Vido Abraičio ir Petro 
Plumpos — geras paskaitas, davusias rimtos me
džiagos diskusijoms. Apie šią savaitę plačiau bus pa
rašyta kitame žurnalo numeryje.
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)!

Sėkmingo žygio seimo rinkimuose!

E. ŠARŪNAS

Šių metų kovo mėn. 25 d. Lietuvoje įvykusiuose savivaldybių rinki
muose buvo išrinktos 12 miestų ir 44 rajonų savivaldybių tarybos pagal 
proporcinę sistemą, balsuojant ne už atskirus asmenis, bet už partijas. Iš 
šalies esančių 19 partijų bei visuomeninių politinių organizacijų rinki
muose dalyvavo 17-ka. Varžytasi dėl 1488 narių vietų. Daugiausia balsų 
laimėjo Tėvynės sąjunga — Lietuvos konservatoriai (TSLK), gavę 426 vie
tas arba 29,1% balsų. Antrąją vietą užėmė buvusieji komunistai, pasiva
dinę dabar Lietuvos demokratine darbo partija (LDDP), užsitikrinę 297 
vietas arba 19,9% balsų. Krikščionys demokratai (LKDP) liko tik trečioje 
vietoje su 247 nariais arba 16,9% balsų. Neseniai įsisteigusi Valstiečių 
partija, glaudžiai susijusi su LDDP, gavo 105 vietas arba 6,9%. Kitos par
tijos laimėjo po keliasdešimt arba net tik po keletą balsų. Dešiniosios 
opozicinės partijos surinko du trečdalius balsų.

Manoma, kad Tėvynės sąjunga rinkimuose pelnė laimėjimą dėl šių 
priežasčių: 1) ji, ruošdamasi rinkimams, parengė ir deklaravo ne tik ati
tinkamus konkrečius pasiūlymus — modelį, kaip gelbėti Lietuvą nuo 
nuosmukio, bet šiuo atveju neužmiršo pateikti ir dalykiškų minčių, kaip 
gerinti savivaldybių tarnybų struktūrą ir darbą; 2) rinkėjai parėmė šios 
partijos iš dešiniųjų opozicijos suburtą koaliciją.

Lietuvos krikščionių demokratų partija minėtuose rinkimuose pasi
rodė blogiau nei buvusioji komunistų partija. Kodėl? Juk Lietuvoje be
veik 80% gyventojų sudaro lietuviai, o iš jų dauguma krikščionys ir kata
likai. Tad ieškokime nesėkmės priežasčių. Pirmiausia, matyt, 
nepakankamai buvo padirbėta su rinkėjais. Antra, ši partija 
priešrinkiminėje kampanijoje ir per rinkimus nepagrįstai laikėsi separa
tizmo ir izoliacijos nuo Tėvynės sąjungos ir kitų dešiniųjų partijų. Mano
ma taip pat, kad šios partijos (LKDP) dvasinis ramstis — Lietuvos Kata
likų Bažnyčia — savo bendraminčių efektyviau neparėmė, o gal net 
turėjo ir neigiamos įtakos į rinkėjų nuomonę. Paaiškinti tai galima taip. 
Katalikų Bažnyčios vadovybė Lietuvos Respublikos vyriausybei visų pir
ma kėlė jai priklausančio bažnytinio turto grąžinimo problemas. Tai ne
paneigiama jos teisė. Tačiau tokią pat prigimtinę teisę į nuosavybę turi 
visi lietuviai — išeiviai, tremtiniai, jų vaikai ar įpėdiniai ir pačioje Lietu-
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voje gyvenantieji. Todėl Bažnyčios vadovybė lygiagrečiai, o gal net ir pir
miausia, turėjo matyti Lietuvos žmonių superskurdą, vargą, moralinį 
nuopolį, nesuvaldomą nusikalstamumą ir nepasitenkinti tik trumpu ir 
neįpareigojančiu priminimu. Juk Lietuvoje vien pensininkų ir invalidų 
yra apie 900 tūkstančių žmonių... O kur dar bedarbiai, sociališkai remtini 
asmenys. Pagaliau skurdo paliesta yra ir dalis darbininkų, eiliniai tarnau
tojai, švietimo ir kultūros darbuotojai ir net medikai. Sistemingai didina
mos būsto išlaikymo, paslaugų, prekių, energijos, transporto, vaistų ir kt. 
kainos.

Kad priverstų valdančiuosius iš esmės pagerinti tautos ir jos žmonių 
egzistavimą ir sumažinti degradacijos padėtį, laikantis krikščioniškosios 
moralės principų ir Kristaus mokslo, Bažnyčios vadovybė privalėjo tai 
aiškiai ir išsamiai vyriausybei iškelti, o ne apsiriboti vien turto grąžinimo 
reikalavimais. Gausiausios ir galingiausios savo įtaka žmogui organizaci
jos — Lietuvos Katalikų Bažnyčios — vadovybė tokią padėtį turėjo su
prasti, nes „vox populi, vox Dei" (liaudies balsas, Dievo balsas). 
Bažnyčios SOS signalai valdantiesiems yra būtini ir skelbtini „urbi et 
orbi" (miestui ir pasauliui), atseit visų žiniai. Tad atverkime akis ir su
prasime, kodėl krikščionims demokratams buvo toks didelis rinkėjų 
abuojumas, kodėl net Kauno mieste iš 41 savivaldybės nario buvo 
laimėtos tik 4 vietos? Tai rodo tam tikrą nusivylimą Krikščionių demok
ratų partija, kurios veikla artimai rišasi su Katalikų Bažnyčia, deja, ne vi
sais varpais padedančia kovoti prieš baisų superskurdą, vargą ir 
žlugdomą žmonių dvasinį gyvenimą. Ar šiuo metu LKDP gali likti tam 
šalta ir abejinga?

LDDP (buvę komunistai) rinkimuose užėmė antrąją vietą. Kaip jiems 
tai pavyko? Ogi už juos balsavo bendraminčiai. Taip pat manoma, kad jų 
neužmiršo tie, kurie pusvelčiui įsigijo Lietuvos valstybinį turtą — kapi
talą, tai yra, visų tipų įmones ir kuriems nusišypsojo laimė įsteigti kai ku
riuos bankus bei kredito įstaigas. Nepaslaptis, kad ne tik mūsų šalyje, bet 
ir visame pasaulyje bet kokia kapitalo forma vairuoja politiką ir pritrau
kia rinkėjus. Į tai turėtų atkreipti dėmesį opozicija, besiruošdama seimo 
rinkimams. Tai rodo, kad dabar valdančioji partija dar turi pasekėjų, nors 
jos bejėgiškumas jau aiškiai pasireiškia net ir finansinėje srityje tuo, kad 
nesugebama surinkti iš įvairių ūkinių subjektų mokesčių. Dėl to biudžeto 
pajamos nepadengia išlaidų, sutrinka visų struktūrų finansavimas. Eko
nomistai prognozuoja, kad Lietuvos skola užsieniui artėja prie milijardo 
dolerių. „Šių metų vasario 1 d. skola įvairiems pasaulio bankams ir kt.

27



kredito organizacijoms buvo 639 milijonai dolerių. Vis naujos kredito su
tartys pateikiamos ratifikuoti seimui..." (Lietuvos aidas, 1995.III.31, nr. 63). 
Be paskolų išsiversti sunku, tačiau jos turi būti efektyviai naudojamos.

Manoma, kad šios paskolos bent dalinai galėtų būti apribotos, jei tik 
lietuviams išeiviams ir jų įpėdiniams būtų pašalintos kliūtys atgauti Lie
tuvoje savo nuosavybes ir būtų sudarytos jiems galimybės investuoti 
savo kapitalą, vystant ir modernizuojant gamybą, plečiant verslą. Jų ilga
laikė patirtis Vakaruose ir konkrečios investicijos būtų reali pagalba 
mažinant nedarbą, skurdą ir vystant rinkos ekonomiką. Kodėl taip ven
giama lietuvių išeivių ir tremtinių? Ar jie tik urna ir pelenų sauja laukia
mi sugrįžtant?

Savivaldybių rinkimuose tam tikrą pergalę opozicinės jėgos ir apskri
tai dešiniosios partijos pasiekė. Dabar svarstomos padarytos klaidos ir 
pasiruošimo darbo trūkumai. Jau šiandien būtina pradėti ruoštis 1996- 
taisiais metais įvyksiantiems seimo rinkimams, visų pirma išaiškinus 
nepanaudotus rezervus. Teigiamas reiškinys, kad į Lietuvos darbo fede
raciją įsijungė Profesinių sąjungų bendrija. Šiam junginiui vadovauja 
krikščionys demokratai. Jau galima prognozuoti, kad naujojo Lietuvos 
seimo rinkimų organizavime galėtų pasireikšti tokie variantai. Pirma, 
bandant sutelkti koalicijon daugumą opozicinių ir visuomeninių politi
nių organizacijų. Tačiau šis variantas gali susidurti su sunkumais, nes kai 
kurios mažosios partijos bei visuomeninės politinės organizacijos, nors 
buvusių rinkimų metu ir tesurinkusios labai mažai vietų, ateity vistiek 
gali laikytis separatizmo ir savo idėjų. Todėl realiausiai gal reikėtų pa
naudoti kitą variantą: suburti dešiniųjų partijų koaliciją, parenkant jai ati
tinkamą pavadinimą. Tai užtikrintų vienybę ir neišbarstytų balsų. Ši koa
licija turėtų nedelsiant parengti visų Lietuvos struktūrų ir jos žmonių 
atgaivos detalią, pozityvią, realią ir pagrįstą programą be filosofijos ir 
gražbylystės, su kuria reikėtų kantriai ir sistemingai supažindinti visus 
šalies gyventojus, o taip pat lietuvius išeivius ir tremtinius. Mūsų tauta ir 
jos žmonės bunda. Stiprinkime jų viltis, telkimės vienybėn!

Tad sėkmingo žygio 1996 metų seimo rinkimuose!
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PRISIKĖLIMO UGNYS

Partizanų apygardų spauda

ALGIRDAS ČEKYS

Ilgą laiką okupuotoje Lietuvoje apie partizanų 
spaudą buvo nutylima. Tuo tarpu „Laisvės 
kovų archyvo" duomenimis 1944-1945 metais 
buvo leidžiamas net 51 partizanų laikraštukas.

Vėlyvą 1947 metų rudenį Liau- 
diškių miške tarp Radviliškio ir 
Baisogalos pas eigulį Petrą Sa 
muolį rinkosi ginkluoti vyrai. 
Tačiau ne tik namų šeimininkas, 
bet ir jo duktė Liuda „Ramunė", 
partizanų ryšininkė, nežinojo, kas 
privertė pas juos susiburti vyrus iš 
gana tolimų apylinkių. Atvyko ke
turių partizanų rinktinių vadai ar 
jų pavaduotojai: Lietuvos Žalio
sios rinktinės, Kunigaikščio Žvel- 
gaičio, Vytauto Didžiojo ir Mairo
nio rinktinių. Nebeliko šiandien 
nei vieno gyvo to susitikimo liudi
ninko, nesurastas nei vienas to 
įvykio dokumentas. Tačiau pasak 
Prisikėlimo apygardos vado adju
tanto Viktoro Šniuolio („Girėnas", 
„Vaidievutis", „Vytvytis", kilęs iš 
Miežaičių km. Radviliškio r.) bū
tent tada ir buvo įkurta paskutinė, 
devintoji partizanų apygarda Lie
tuvoje — Prisikėlimo apygarda. 
Jai vadovauti buvo paskirtas Pe

tras Bartkus „Žadgaila", žuvęs 
1949 m. rugpjūčio 13, kilęs iš Ra
seinių raj. Pakabumio km., dirbęs 
jungtinės Kęstučio apygardos šta
be. Tuo metu be kitų klausimų 
buvo nutarta įsteigti ir apygardos 
organą — laikraštėlį „Prisikėlimo 
ugnis".

Tiesa, pastaruoju metu dėl Pri
sikėlimo apygardos įkūrimo kilo 
painiava. „Laisvės kovų archyvo" 
8 numeryje Dalia Kuodytė, ko
mentuodama 1991 metais Aukš- 
telkų kaime (Radviliškio r.) rastą 
Lietuvos Žaliosios rinktinės ar
chyvą teigia, jog minėta apygarda 
buvo įkurta 1949 metais. Galimas 
daiktas, jog tokiai išvadai padaryti 
ją paskatino Įsakymas apygardai 
Nr. 1, datuotas 1948 m. balandžio 
1 d. Tačiau pirmojo įsakymo 
parašymo ir rinktinės įkūrimo da
tos ne būtinai, ypač partizaninės 
kovos sąlygomis, gali sutapti. An
tra vertus, tokiai išvadai prieš-
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tarauja Visvaldžio „Žaliosios rink
tinės istorija", rasta tame pačiame 
archyve. Joje teigiama, jog šios 
rinktinės branduolys — Margio 
kuopa prie Prisikėlimo apygardos 
prisijungė 1947 metų balandžio 
mėnesį. Tai dar sykį patvirtina, 
jog Prisikėlimo apygardos kūri
mas vyko nelengvai ir ne vienu 
metu.

Iki šiolei nepavyko surasti 
pirmųjų „Prisikėlimo ugnies" nu
merių. Seniausias iš žinomų 
pažymėtas 1949.III-IV data. Jo nu
meris 2/11/. Iš šių žymėjimų gali
ma daryti išvadą, jog laikraštėlio 
periodiškumas tais metais buvo 
kas du mėnesiai, o iš viso išleista 
11 numerių. Todėl tikėtina Vikto
ro Šniuolio „Girėno" teigimu, jog 
pirmasis „Prisikėlimo ugnies" nu
meris išleistas 1948 metų 
pradžioje po egle. Vėliau jis buvo 
leidžiamas bunkeryje Minaičių 
km. (Radviliškio r.) pas Miknių, ir 
Mumšelio miške, ant Šušvės upe
lio kranto įrengtame bunkeryje.

Tais metais Prisikėlimo apygar
dos vadovybėje įvyko pasikei
timų: apygardos vadu buvo pas
kirtas Leonas Grigonis „Žvainys", 
kilęs nuo Rokiškio, buvęs gimna
zijos direktorius. Tai, pasak Vikto
ro Šniuolio, buvo susiję su tuo, jog 
pirmasis apygardos vadas Petras 
Bartkus savo pareigų faktiškai 
nėjo. Buvo paskirtas ir 
„Prisikėlimo ugnies" laikraštėlio 
redaktorius: juo tapo Viktoro 
Šniuolio „Girėno" brolis Vytautas 
Šniuolis „Vytenis".

Redaktoriaus pasirinkimas ne

buvo atsitiktinis. Vytautas 
Šniuolis „Vytenis" buvo baigęs 
Šiaulių valstybinę berniukų gim
naziją, rašė eilėraščius, domėjosi 
krašto istorija, gerai mokėjo vo
kiečių kalbą. Turėjo ir 
žurnalistinio darbo pogrindyje 
patyrimą — „Geležinio vilko" 
tėvūnijoje leido humoristinį laik
raštuką „Nykštis". Kaip prisime
na tėvūnijos partizanų ryšininkės 
Julijos Bajurūnienės „Astros" 
sūnus Vytautas, mama jam apie 
1947 metus parodžiusi nedidelį, 
kaip vokas žurnalėlį spalvotu 
viršeliu, kuriame buvo nupieštas į 
viršų iškeltas nykštis. Kupletus 
šiam laikraštėliui rašė Vytautas 
Šniuolis „Vytenis", o partizanų 
šaržus piešė vienas iš trijų brolių 
Mingėlų — Laurynas „Arūnas", 
„Džiugas". Šiems partizanams 
teko kurti ir „Prisikėlimo ugnį". 
Laurynas Mingėlas „Džiugas" nu
piešė vinjetę (jų buvo kelios), o 
straipsnius, politinių įvykių 
apžvalgas daugiausia rašė Vytau
tas Šniuolis „Vytenis". Pirmieji 
žinomi „Prisikėlimo ugnies" nu
meriai padauginti rotatoriumi. 
Matricas jam parūpinusi parti
zanų ryšininkė Izabelė Vilimaitė 
„Stirna", „Sparnuote".

Sąlygos darbui, atrodo, buvo 
pakenčiamos. Bunkeryje, glaudėsi 
5 vyrai: apygardos vadas Leonas 
Grigonis „Žvainys", Vytautas 
Šniuolis „Vytenis", laikraštėlio re
daktorius, vado adjutantas Vikto
ras Šniuolis „Girėnas", Laurynas 
Mingėlas „Džiugas" ir Kazimieras 
Laužikas „Briedis", atsakingas už
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Atiduoti Tiwjnei, ką privalai’

W P R I S 1 K Ė L I M O ,\<į.
JL UGNIS

•' I ! LLKS PRISIKĖLIMO APYGARDOS ORGANAS j J 

19 5 1. gruodis. .Ns 5 (21).

GIMĖ KRISTUS — žmogaus sveikint broliu.
Kaip i§xirsty giriy vieniša palis baltųjy patalų apsupta graudžia: 

dejuoja — dejuoja prie baltai užtiesto kūčių stalo motina — suuų 
dukrų; jie Partizanais kovodami už tėvų šalį krito...

— Jie—Partizanai! — tik sau taria - benamis tėvas motina.
Neverki, nedejuoki mano tėve; motin! Dangaus ir žemas Viešpa 

lies Sūnus .nužengia.’iŠiĄukštybių nušluostyt tau: ašarą, tau pasakyti:
-Tavo sflnus-dukra karžygiais atėjo Man;paliūdyl, kad juos tė

vai išmokė didžiuotis savo Viešpaties .. keliu!
Lietuvi, kūčių nuktįiŠ Dangaus Viešpats Dievo balsu kalba:
Tavo sūnų-dukrų .kova šventa. Tik ji grąžinu ir iš svečių šalių 

lietuvius į laisvą Lietuvą : didžiuotis kankinių, didvyrių garbe.
Ar vien karžygių tėvai Kūčių naktį dejuoįą?KU į Kaip peraikus 

' <l inkd*^ 4 les. 4 ki»*

Partizanų laikraštėlio „Prisikėlimo ugnis" faksimilė.

ryšius. Ten buvo ir rašomoji 
mašinėlė, ir net vokiškas radijo 
imtuvas. Rotatoriumi daugintų 
laikraštėlių tiražas nebuvo didelis 
—apie 200 egz. Juos ryšininkė Iza
belė Vilimaitė „Stirna", Julija Ba- 
jurūnienė „Astra", Juozas Rauga
las ir kiti išnešiodavo visoms 
keturioms rinktinėms, platino 
Legėčių, Mažuolių, Miežaičių ir 
kituose kaimuose (Radviliškio r.).

Partizanų spaudos pobūdis, jos 

lygis, poligrafinės dauginimo gali
mybės bei tiražai priklausė nuo to, 
kokiam koviniam vienetui ji pri
klausė. Todėl pagal šį rodiklį 
spaudą sąlyginai būtų galima skir
styti į 4 kategorijas: kuopų ar 
tėvūnijų, rinktinių, apygardų ir 
vadovybės spauda.

Savita vieta tenka apygardų 
kaip didžiausių kovinių junginių 
spaudai. Apžvelgdamas rezisten
cijos laikraštėlius VLIK'o ir Lietu-
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vių rezistencinės santarvės narys 
Stasys Žymantas „Santarvės" 
žurnale 1954 m. (Nr. 4) vienu svar
biausių priekaištų nurodė (straip
snis 1990 m. kovo 17 d. buvo per
spausdintas „Literatūros ir meno" 
savaitraštyje), jog „maža vietos 
savo spaudoje tegalėjo skirti 
laisvės kovotojai atstatysimos 
Laisvos Lietuvos planams", nors 
esą apie tai jie „svajojo ir galvojo".

Neaišku, kaip atstatysimos 
Lietuvos planus suvokė minėto 
straipsnio autorius, tačiau būtent 
valstybingumo atstatymas buvo 
svarbiausias pokario rezistencijos 
tikslas ir svarbiausia „Prisikėlimo 
ugnies" tema. Antai 1949 m. 
kovo-balandžio mėnesiais (Nr. 2/ 
11) išleistame laikraštėlyje spaus
dinamas „Lietuvos Laisvės Kovų 
Sąjūdžio Tarybos Kreipimasis", 
kuriame patvirtinama, jog minėto 
Sąjūdžio tikslas — atstatyti laisvą, 
nepriklausomą, demokratinę Lie
tuvos respubliką. Toliau pakanka
mai smulkiai laikraštėlio pusla
piuose aiškinama, kaip šio tikslo 
reikėtų visiems siekti, kokią žalą 
rezistencijai atnešė Lietuvos Judo 
— dr. J. A. Markulio ir KGB pro
vokacijos.

1950 m. lapkričio 1 d. išleis
tame „Prisikėlimo ugnies" Nr. 4 
(17) skaitytojai supažindinami su 
VLIK'o veikla dėl Lietuvos 
laisvės. Tokia informacija šiapus 
geležinės uždangos stiprino žmo
nių pasipriešinimo valią, rodė, jog 
savo kovoje jie ne vieniši. Charak
teringas ir 1952 m. sausyje (Nr. 1/ 
22) perspausdintas iš „LB biulete-

Vy tautas Šniuolis „Vytenis".

nio" straipsnis „Lietuvos sienų 
klausimu". Tenka tik stebėtis au
toriaus įžvalgumu, kuris jau anuo
met įspėjo, kokie sunkumai mūsų 
laukia su lenkais ir gudais, ypač 
Vilniaus krašte.

Vykstant žūtbūtinei kovai di
desnės reikšmės turėjo straipsniai, 
kaip saugotis provokatorių, ką da
ryti kilus kariniam konfliktui. 
Būdingas yra Prisikėlimo apygar
dos vado straipsnis „Pasirengti 
įvykiams", PU, 1951 m. Nr. 5 (21), 
sovietizavimo procesų Lietuvoje 
įvertinimas (Alkupėniškio str. 
„Naujųjų bajorų kasta tariamąjį
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socializmą kuriančioje valstybėje", 
PU, 1952 m. Nr. 1 (22). Aštriai 
buvo keliama ir inteligentų vieta 
kovoje dėl valstybingumo atstaty
mo (str. „Lietuviškoji inteligenti
ja", PU, 1949 m. Nr. 4 (13).

Šiuo metu žinomi 5 išlikę 
„Prisikėlimo ugnies" numeriai. To 
neužtenka platesniems žurna
listiniams tyrimams, tačiau pakan
ka susidaryti vaizdui apie laik
raštėlių pobūdį, orientaciją, tiks
lus... Nepavyko atskleisti visų 
„Prisikėlimo ugnies" bendradar
bių pavardžių, bet, atrodo, 
didžioji darbų našta teko Vytautui 
Šniuoliui „Vyteniui". Daugelis 
straipsnių, ypač vėlesniuose nu
meriuose, buvo perspausdinta ir 
iš vadovybinio žurnalo „Prie Ry
mančio Rūpintojėlio" ir specialios 
paskirties leidinio „Tarybos Biu
letenis". Tai dalinai susiję su tuo, 
jog 1949 m. vasario mėnesį įvykus 
visos Lietuvos partizanų vadų 
suvažiavimui, Vyriausiosios vado
vybės Generalinio štabo virši
ninku buvo paskirtas Prisikėlimo 
apygardos vadas Leonas Grigonis 
„Žvainys". Senoje būstinėje įsi
kūrė Vyriausiosios vadovybės Vi
suomeninė dalis, į kurią perėjo 
minėtos apygardos štabo darbuo
tojai, taigi ir Vytautas Šniuolis 
„Vytenis".

Tuo metu visos Lietuvos parti
zanų generolas Jonas Žemaitis 
„Vytautas" Prisikėlimo apygardos 
vadu paskyrė Maironio rinktinės 
vadą Povilą Morkūną „Rimantą". 
Jis ir susitarė su Vyriausiosios 
vadovybės Visuomeninės dalies 

viršininku Juozu Šibaila „Mie- 
rainiu" dėl „Vytenio" talkininka
vimo leidžiant „Prisikėlimo ugnį". 
Susitarimo buvo laikomasi. „Vyte
nis" tuo metu paskirtas „Prie Ry
mančio Rūpintojėlio" redaktoriu
mi, neužmiršdavo ir apygardos 
laikraštuko. Deja, vos pusmečiui 
praėjus nuo visos Lietuvos parti
zanų suvažiavimo, „Vytenis" 1949 
m. rugpjūčio 13 d. kartu su Petru 
Bartkumi „Žadgaila" žuvo. Parti
zanų spauda neteko ne tik gabaus 
žurnalisto, bet ir drąsaus kovotojo. 
Vytautas Šniuolis buvo apdovano
tas III laipsnio Vyčio Kryžiumi, 
jam buvo suteiktas kapitono laips
nis, o už paskutines kautynes pa
gerbtas aukščiausiu Pirmojo laips
nio Vyčio Kryžiumi.

Vadovaujant Povilui Morkū
nui „Rimantui" gerokai pasikeitė 
laikraštėlio poligrafinė išvaizda. 
Vado pastangomis buvo gautas 
raidynas, įrengtos spausdinimo 
staklės ir laikraštėlis imtas leisti 
iškiliąja spauda. Tai įvyko 1950 m. 
Kur buvusi ta spaustuvėlė — kol 
kas nenustatyta. Galimas daiktas, 
jog ji buvo įrengta netoli Grin
kiškio (Radviliškio r.) Geručių- 
Kairėnų km. pas ūkininkus Siu- 
dikus, kur buvusi ir Povilo Mor
kūno „Rimanto" būstinė.

Deja, netrukus ir Povilas Mor
kūnas „Rimantas" buvo perkeltas 
į Vyriausiąją vadovybę, o Pri
sikėlimo apygardos vadu paskir
tas Maironio rinktinės vadas Juo
zas Paliūnas „Rytas", toliau leidęs 
„Prisikėlimo ugnį". Tai būta 
drąsaus ir sumanaus partizanų
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Prisikėlimo apygardos, Maironio rinktinės vadas Viktoras Bakanauskas „Vytautas" (dešinėje) pri
ima žinias iš savo adjutanto „Jaunučio". Toliau matosi Stasio Šetkaus „Narūno" galva. Nuotrauka 
daryta 1949.IX.29 d. Tautušių miške, Betygalos vis.

vado, beje turinčio potraukį ir lite
ratūriniam darbui. Prieš trejetą 
metų „Laisvės kovų archyvas" 
atskira knygute išleido jo atsimi
nimų knygelę „Partizano keliu".

Kas toliau redagavo „Prisi
kėlimo ugnį" — nėra žinių. „Lais
vės kovų archyvo" 12 numeryje 
nurodyta, jog paskutinis šio laik
raštėlio numeris išėjo 1952 metų 
spalio mėnesį. Minėtame leidinyje 
Algis Kašėta ir Dalia Kuodytė tei
gia, jog „Prisikėlimo ugnis" nebu

vo paskutinis periodinis Prisikė
limo apygardos laikraštėlis. Pas
kutinysis išėjo 1957 metais. Tai 
buvo Juozapavičiaus tėvūnijos 
laikraštukas „Partizanų šūvių ai
dai". Jis buvo dauginamas rašo
mąja mašinėle, platinamas Žaga
rės bei gretimuose rajonuose. 
Laikraštuką leido Stepas Erštikis 
„Patašonas" ir Kostas Liuberskis 
„Žvainys", buvęs lakūnas, beje su
gebėjęs dingti iš KGB akiračio. Jo 
likimas nežinomas.
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SESUPES VINGIUOSE
ANTANINA GARMUTĖ

LAISVĖS Angelas ištiesė sparnus į saulę. Amžiaus stebuklas — antrą 
kartą atgauta Lietuvos nepriklausomybė — sukėlė mums, gyviems istori
nių lūžių liudininkams neapsakomą džiaugsmą, pripildė sielas jaudi
nančio virpulio, troškimo ir ryžto skirti visas jėgas savo Tėvynei. Atstaty
ti valstybę. Restauruoti skubančią nebūtin Atmintį. Plevenančią čia pat, 
už gimtojo namo slenksčio. Suskatome. Sujudome. Puolėme vykdyti 
slaptus savo širdies įsakymus. „Aš galiu! Sugebu! Reikia!" Tokių ir 
panašių minčių genami pasklido visuose okupacijų nualintos Lietuvos 
kampeliuose tėviškėnai-entuziastai. Laisvės kovų istorijos baltieji me
traštininkai. Jų darbai, paženklinti pagarbos, ištvermės ir vilties ženklu, 
kviečia ir kvies į Atminties šalį, kurioje pabuvojo ir jie patys. Kalnus is
torinės medžiagos, keliaudamas per gimtinę, surinko marijampolietis, 
paprastas Suvalkijos darbštuolis, šaulys Vitas Akelaitis. Šioje apybraižoje 
dalį savo lobio Vitas nuoširdžiausiai patikėjo man ir skaitytojui.

+ * *
ATVYKSTAME į eilinį lietuvišką kaimą. Lygumos. Sodai. Miškai to

limuose ir artimuose horizontuose. Kartais gyvenimas prasideda kaip 
pasaka.

...Gyveno 3 broliai ir sesuo. Aišku, su tėveliais. Broliai labai mylėjo 
savo sesutę Elzytę, kuri buvo šeimoje jauniausia. Jie — drąsūs, vikrūs, 
nenuoramos berniūkščiai — visokių vaikiškų gudrybių stengėsi išmokyti 
ir sesę. „Gyvenime pravers" — sakydavo vyriausiasis. Vešlios, drėgnos 
lygumų pievos. Todėl Prajeros savo ūkyje laikė šimtus paukščių: žąsų, 
ančių, kalakutų. Visiems vaikams teko juos ganyti. Nuobodus tai darbas 
— mažus žąsiukus saugok, kad varnos neišnešiotų. Paaugusius — kad 
javų neišmindžiotų.

..Tačiau jau nebe pasakoje artėjo raudonųjų slibinų frontas. Okupacijos 
keitė viena kitą. Kadangi Prajeros buvo tvarkingi ir pasiturintys 
ūkininkai, jų laukė Sibiras. 1945 m. liepos 10 d. atvažiavo jų šeimos 
išvežti. Visi namiškiai spruko iš namų, kas kur galėjo. Nesitikėjo pagal
bos nei iš 3-jų išslapstytų rusų belaisvių, nei iš vieno išgelbėto žydo: 
žmonių dėkingumas yra arba bejėgis, arba toliau slenksčio nesiekia.

Elzbieta Prajeraitė — Stankevičienė dabar prisimena:
—Raita ant arklio pasprukau nuo stribų. Jie išplėšė sodybą,
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išsigabeno gyvulius ir visą turtą. Namus padegė. Didelis gaisras buvo: 
pleškėjo visi 6 mūsų pastatai. Jie dar sudegino kaimynų Sadukų sodybą, 
Kamičaičių tvartą ir kluoną. Savojo likimo žmonės neišvengė. 1945 m. 
rugpjūčio 29 d. Elzytę su tėvais, be maisto ir drabužių, tik kaip stovi 
išvežė į Šiaurės Uralą.

—Su rusais atėjo 2 stribai, — pasakoja moteris, — Juozas Živelis ir 
Juozas Pėstininkas. Skubiai išvarė mus iš namų. Kaimynė Sakalauskienė 
įdavė duonos, sviesto ir pieno butelį. Aš nusiskyniau sode obuolių — 
maniau, kai gerti norėsiu, pravers. Igliškėliuose viena moteris, nusiavusi 
medines šliures, atidavė mamai apsiaut. Toliau vyko įprastas sovietinės 
vergijos ritualas: gyvuliniai vagonai. Tremtis. Vargas. Ligos. Prisimena 
Elzytė, kaip gynėsi nuo ruso, kuris „piršosi":

—Broliai iš mažens mokė: apsigink save ir kitą apgink! Saugojau tuo
met kolchozo šieną. Po ranka papuolė toks gelžgalys, gal pusmetrio ilgio. 
Tai užpuolikui ir jo sėbrui — juo per galvas! Tvojau tiek, kiek jėgų 
turėjau.

Vėliau, kai dirbo plytinėj, kažkoks politinio humoro mėgėjas ant ply
tos užrašė: „Kai Staliną kars, visa liaudis pritars!" Tą užrašą viena lenkė 
rusams išvertė.

—Komendantas, net neišsiaiškinęs, mane nežmoniškai mušė. Buvo 
pakorę už plaukų.

Paskui ji bėgo į Lietuvą. Sugavo. Vėl mušė. Panages badė: į vieną 
nagą po 6-7 kartus.

—Kodėl bėgai? — vis klausinėjo.
—Valgyti norėjau. Lietuvos pasiilgau. Senelės, giminių.
Girtas komendantas jai sušėrė per veidą. Prakirto skruostą ir antakį. 

Nušauti grasino.
—Nušaukit, — prašė mergaitė.
—Vaikų mes nešaudom!
Mat, kokie geručiai. Nešaudo. Tik kankina. Už Tėvynės meilę. Už 

troškimą gyventi laisvai, kaip žmonės.
Grįžo į Lietuvą Elzbieta Prajeraitė-Stankevičienė 1966 m. Tėvai akis 

užmerkė. Vyras mirė.
O broliai? Elzytė prisimena juos...
Juozas Prajera-Erelis (g. 1924 m.) Igliaukos apyl., Pavasakės km. Kal

vis. Į mišką išėjo 1945 m. Žuvo 1947 m. Prienų rajono Skrynupio km.
Vincas Prajera-Meteoras (g. 1926 m.) Pavasakės km. Kalvis. Į mišką 

išėjo 1944 m. Žuvo 1948 m. netoli Kauno.
Petras Prajera-Berželis (g. 1928 m.). Ūkininkas. Partizanu tapo 1945 

m. Žuvo tais pat metais, liepos mėn., po mūšio Dambavoje, sužeistas 
mirė namuose.

Taigi Elzytės, jauniausios šeimoje, gyvenimo pasaka buvo liūdna: ji 
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neteko visų trijų savo brolių. Savo jaunas galvas jie padėjo kovose už 
Tėvynės laisvę.

Tokia eilinės Suvalkijos šeimos dalia, žmonių atmintimi įrašyta į 
garbingą mūsų Tautos istoriją.

* * *
SUSTOK, valandėle! Nors prabėgomis susipažinkime su kitais šio 

krašto didvyriais.
Netoli Marijampolės, Dambraukos kaime gyveno gausi neturtingo 

ūkininko (8 ha) Andriaus Popieros šeima. Joje augo 9 sūnūs ir 3 dukte
rys. 1943 m. mirė tėvas, ir motina Magdalena Popierienė liko su pulku 
mažų ir didesnių vaikų. Vertėsi labai sunkiai. Vyriausiasis sūnus Jonas 
(g. 1923 m.) išvengė vokiečių kariuomenės ir su kitais broliais padėjo mo
tinai ūkininkauti.

Vokiečiams traukiantis iš Lietuvos, kitas sūnus Klemensas (g. 1926 
m.) bandė pasitraukti į Vakarus. Nesėkmingai. Vokietijoje pateko į 
bolševikų nagus, buvo paimtas į Raudonąją armiją. Aprengtas rusiškąja 
uniforma, 18 — metis jaunuolis buvo įstumtas į pirmąsias fronto linijas. 
Du kartu sužeistas, 1945 metų rudenį Klemensas grįžo į gimtąjį kaimą. 
Jaunų vaikinų čekistai nepaliko ramybėje. Jonas ir Klemensas suimami. 
Tardomi. Trumpam paleisti, vyrai nutarė stoti į partizanų gretas.

—Aš išeisiu tiesiog į mišką, — kalbėjo Jonas, — o tu dar pabūk na
mie. Reikia padėti mamai. Mums būsi vertingas ryšininkas: juk esi ko
vojęs sovietinės armijos gretose. Frontininkas. Tavęs neįtars. Brolis suti
ko. Jonas išėjo į mišką, pasirinko Šalmo slapyvardį. Ryšininkas 
Klemensas pasivadino Jupiteriu. Gyvendamas legaliai, jis buvo aktyvus 
partizanų pagalbininkas. Nešiojosi ginklą.

Brolis Andrius Popiera-Naktis (g. 1927 m.) partizanavo nuo pat 
pirmųjų antrosios rusų okupacijos dienų. Žuvo jis 1946 m. rugsėjo 20 d. 
prie Šunskų miestelio. Jo kūną partizanai paslapčiomis palaidojo Šunskų 
kapinaitėse. Jonas Popiera-Šalmas žuvo 1947 m. liepos 30 d. Raišupyje.

Į mišką išėjo ketvirtasis brolis — Antanas Popiera (g. 1929 m.). Jis 
tapo Žilvičiu. Žuvo 1948 m. birželio 9 d. Nendriniškių km. Daminaičių 
sodyboje.

Pagaliau 1948 m. suimamas ir kankinamas Marijampolės kalėjime 
Klemensas-Jupiteris, nuveikęs ne mažiau už miškuose kovojusius bro
lius. Jis nuteisiamas 25 metams. (Po 12-kos metų grįžta iš lagerių, apsigy
vena Alytuje. Ten 1980 m. kovo 10 d. mirė.) Partizanų motiną su trimis 
mažiausiais vaikais okupantai 1946 m. ištrėmė į Sibirą. Kokiais žodžiais 
galima būtų apsakyti jos vargo kelius, ginantis nuo bado, saugant savo 
mažuosius ir kaskart skaudžiai pergyvenant kiekvieno, likusio Lietuvoje 
sūnaus — partizano žuvimą? Veltui ieškotum, žmogau, tokių žodžių...
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Kryžiaus kelius ėjo ir Tėvynėje pasilikę šios šeimos mažamečiai vaikai. 
Tai buvo tikri Motinos Lietuvos našlaičiai. Slapstėsi, kur beįmanoma. Jų 
visi bijojo įsileisti į namus, — kad neišvežtų į Sibirą. Apiplyšę ir alkani, 
vaikai pasibelsdavo į svetimas duris: vieni duodavo duonos kriaukšlį, o 
kiti išvis neįsileisdavo. Miegodavo šaltose daržinėse, ant tvartų, kur tik 
berasdami nors ir nesaugų prieglobstį. Enkavedistai susekė ir areštavo 
vyresniąją — Juliją Popieraitę. Sugavo ir jos seserį Viktoriją. Mergaites 
tardė ir kankino Marijampolės saugumo rūsiuose. Sadistai reikalavo:

—Sakykite, kur slapstosi broliai? Nuveskite ir parodykite partizanų 
bunkerius!

Mergaitės iškentėjo pragariškas kančias. Brolių neišdavė. Jas nuteisė 
ir išvežė į lagerius.

Šios didvyriškos šeimos kovų kronika rašė naujus Tautos istorijos 
puslapius. 1951 metais, kai nukraujavęs partizaninis judėjimas jau silpo, į 
Geležinio Vilko rinktinės gretas įstojo Kazys ir Bronius — penktas ir 
šeštas broliai Popieros. Kazys (g. 1931 m.) pasivadino Gegužiu, o Bronius 
(g. 1933 m.) pasirinko Meškos slapyvardį. Broliai nepalaužiamai tikėjo 
Lietuvos laisve! Neilgai kovoti prieš raudonuosius okupantus buvo lem
ta šiems tauriems jaunuoliams. 1952 m. sausio 30 d. jie abu žuvo narsiųjų 
mirtimi Kurtinių miške, apsupti gausaus rusų kariuomenės būrio.

Brolių Popierų kūnai buvo niekinami Marijampolėje ant grindinio. 
Juos atpažinti budeliai atvarė broliuką Kostą, siūlė jam tapti saugumo in
formatorium. Paskui įteikė šaukimą į rusų kariuomenę. Kostas buvo pri
verstas užsivilkti nekenčiamų okupantų uniformą ir tarnauti pa
vergėjams. Tiems, kurie išžudė jo šeimą, išdraskė tėviškę, motiną ištrėmė 
į Sibirą, seseris uždarė į lagerius. Koks dvasinis ir fizinis išniekinimas, ne
regėtas nužmoginimas ir cinizmas! Kas suteikė jėgų ir ištvermės minėtos 
šeimos motinai Magdalenai Popierienei, kuri paaukojo ant Tėvynės 
laisvės aukuro 6 sūnus? Be abejonės, gilus tikėjimas kančios prasme ir 
laisvės ryto aušra, kaip ir daugeliu panašių atvejų, gaivino šių Suvalkijos 
partizanų motinos, tarsi švč. Marijos, septyniais kalavijais pervertą širdį.

♦ ♦ ♦
TAUTA kovojo. Liepakojų tragedija — viena iš daugelio Suvalkijoje. 

Liepakojų kaimas išsidėstęs Marijampolės ir Alytaus rajonų sandūroje. 
Netoliese plyti Žuvinto ežeras ir jo pelkės, vadinamos Paliomis. (Mūšiai 
su okupantais jose plačiai aprašyti kituose šaltiniuose).

1945 m. vasario 21 d. 40 partizanų būrys apsistojo Liepakojų kaime 
pas 3 ūkininkus: Gaulią, Kiverį ir Paleką. Mergina, grįžusi iš Simno, 
pranešė jiems, kad pastebėjo kariuomenę, traukiančią nuo Simno pusės. 
Vyrai nepanoro atsitraukti į klampias Palias. Rusus, supančius kaimą,

* pamatė Stadalių berniukas. Jis bėgo apie tai pranešti partizanams, bet
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buvo kareivių nušautas.
Keletos valandų mūšyje rusai nukovė 22 partizanus. Kelias prie 

Žuvinto jau buvo atkirstas. Beveik visas būrys, daugiausia vietiniai 
žemdirbiai, be didesnio patyrimo ir silpnai ginkluoti, negalėjo atsilaikyti 
prieš kelis šimtus reguliarios, išmuštruotos priešų armijos kareivių. Lie- 
pakojuose žuvo broliai Paršeliūnai, Kušliai, Šerkšnai, Berčiūnai ir kiti 
kovotojai. Nukautus partizanus nuvežė į Simną. Niekino ant grindinio. 
Atgimimo metais Simno kapinėse jiems pastatytas paminklas. Netoliese 
ilsisi tais pačiais metais Kalniškių mūšyje žuvę 54 partizanai. Žvakių liep
snelės plevena prie paminklų: lietuvi, neužmiršk!

* * *
IŠTISĄ dešimtmetį trukusi Lietuvos partizanų kova — unikalus 

reiškinys pasaulinėje rezistencijos istorijoje. Ši kova turėjo gilias istorines 
šaknis ir tvirtą atramą: ryšininkus, rėmėjus, maitintojus. Partizanus 
išlaikė ir gelbėjo Lietuvos kaimas. Kovotojų gretas pastoviai papildė 
užaugantys jauni vyrai, daugiausia žemdirbiai, kurie nenorėjo vergauti 
Rytų atėjūnams. Gražiame Šešupės vingyje, Liepynų kaime netoli Mari
jampolės cukraus fabriko į upę žvelgia Gumauskų sodyba. Šeima augino 
3 sūnus ir 2 dukteris. Tai buvo patriotiškai nusiteikę ūkininkai. Čia prie
globstį visada rasdavo Lietuvos partizanai. Pakalnėje, ties Šešupe, 
dviejų rinktinių — Vytauto ir Geležinio Vilko — keliai.

Šeši partizanai 1947 m. liepos 9 d. apsinakvojo Gumauskų sodyboje. 
Šeimininkai suguldė juos kluone. Švito. Atsikėlusi šeimininkė išėjo apsi
dairyt. Pamatė parugėje perbėginėjančius rusų kareivius.

—Kelkitės, vyrai! — pažadino partizanus.
Sodyboje užvirė mūšis. Penkiolikmetis Gumauskų Petriukas pravėrė 

trobos duris. Virš jo galvos sutratėjo automato šūvių serija. Visa ūkininko 
šeima sukrito ant grindų. Kulkos kapojo duris, langus, sienas. Kai Petriu
kas žvilgterėjo per išmuštą langą, sode pamatė 2 negyvus rusus. Gale 
kluono gulėjo nukautas partizanas Delfinas. Šaudymas tęsėsi gal va
landą, o gal ir ilgiau. Šūviams nutilus, patekėjusi saulė išvydo 3 nukau
tus partizanus. Tai buvo Petras Medelis-Delfinas iš Patašinės kaimo, Vin
cas Žvilgila-Šarūnas iš Baraginės kaimo ir Juozas Senkus-Leninas. Visi 
vietinių kaimų vyrai. Likusieji 3 partizanai prasiveržė iš apsupties. Egze
kutoriai žiauriai tardė į jų rankas pakliuvusius Gumauskų šeimos narius: 
tėvą, sūnų Vitą ir seserį. Motinai, Algiui ir Romutei per sumaištį pavyko 
pabėgti. Suimtuosius išvežė į Marijampolę, vėliau — Sibiran.

Algis su broliu Petru kurį laiką slapstėsi. Paskui Algis Gumauskas 
įstojo į partizanus. Pasirinko Balandžio slapyvardį. Po trejeto su puse 
metų, 1951 — siais, Balandis žuvo Igliaukoje.

Petras įsijungė į partizaninę kovą dar būdamas nepilnametis. 1952
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metais, po susišaudymo Kurtinių miške Petras Gumauskas ir partizanas 
slapyvardžiu Keleivis pateko į rusų nelaisvę. Iš golgotos kelių grįžo po 
10 metų, be sveikatos. Gyvena Marijampolėje, kuklus, geras žmogus, 
karštas Tėvynės patriotas. Patikėkite: jis žino laisvės kainą...

♦ * ♦
SOCIALIZMO kūrėjų praktika visada laikėsi ant trijų banginių: keršto, 

teroro ir melo. Atvykęs į Lietuvą Suslovas nustebo, iš kur partizanai gau
na radijo aparatus, medikamentus, maistą. Ir jau tiek metų! „Mes skel
biame, kad juos išlaiko Amerikos, Anglijos imperialistai, bet tikrumoje... 
Man rodos, Lietuvoje.... nėra partizanų, visas kraštas partizanai/' — 
stebėjosi budelių ideologinis įkvėpėjas.

Jis neklydo. Tačiau nėra tautos, kurioje nebūtų padugnių, degradavu
sių visuomenės sluoksnių. Enkavedistams tai buvo puiki „žaliava". Kaip 
ir sovietinėj Rusijoj, jie skatino pastarųjų žemus instinktus. Ir veikė 
išdavikai — be jokių skrupulų, nesiskaitė su jokiomis priemonėmis, — už 
Judo grašius, už teisę apiplėšinėti aukas. Nesivaržė, jokios sąžinės nepri
pažįstantys skundikai. Iš džiaugsmo trynė kruvinas rankas kolaborantai; 
galvodami, kad jų „darbeliai" iš tamsių praeities gelmių niekada 
neišplauks į paviršių!

Dar 1945 m. spalio 12 d. sovietų imperijos vidaus reikalų komisaras 
Berija pasirašė direktyvą, kuri įpareigojo Lietuvoje dislokuotus enkave
distus likviduoti „nacionalistinį pogrindį" trimis pagrindiniais būdais: 
1.Plečiant agentų-informatorių tinklą vietose, 2. Ruošiant pasalas, 3.Pagal 
agentų pranešimus vykdyti karines operacijas.

Ši patirtis įėjo į Rusijos karo meno — tautų „išvadavimo" (pavergimo) 
istoriją. Praėjus 50 metų, 1995-jų sausio 24 d. Rusijos kontržvalgybos 
viršininkas Stepašinas spaudos konferencijoje pareiškė, jog Čečėnijoje 
bus taikoma „kovos su banditų gaujomis Pabaltijyje patirtis." Kaip ir Lie
tuvoje, ten buvo tikimasi sudaryti agentų tinklą, analogišką spec, žudikų 
„sokolovininkų" būriams, kurie Lietuvoje veikė partizanų vardu: žudė 
nekaltus gyventojus, nes turėjo tikslą sukompromituoti partizaninį 
judėjimą, supurvinti laisvės idealus.

♦ * *
NEMAŽAI išdavysčių, partizanų tragedijų, kaip ir jų žygdarbių, pa

teikta Vito Akelaičio surinktoje medžiagoje. Jų visų išnarplioti ir aprašyti 
neįmanoma. Todėl prašau uolaus metraštininko:

—Mielas žmogau, užverk savo „kraitinę skrynią". Pakaks. Tegul prie 
jos jaunieji istorikai pasidarbuos. — Ir klausiu: — Kas paskatino, Vitai, 
imtis šio darbo?

—Pats gyvenimas. Mano tėvas buvo račius. Turėjome bakūžėlę Ig- 
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liaukoje. Į jokią politiką nesikišom. Nežiūrint to, ir tėvas, ir dar du jo bro
liai žuvo.

—Kada ir kaip tai įvyko?
—1945 m. balandžio 13-ją žaliakepuriai azijatai be jokios priežasties 

išsivarė tėvą į pamiškę ir sušaudė. Du mongolai ir mane, penkiolikmetį, 
sergantį plaučių uždegimu, ištempė iš lovos. Likau per plauką gyvas. 
Tada jie ėjo per kaimus ir šaudė nekaltus žmones. Širdyje liko skausmas 
ir neapykanta pavergėjams.

—O jeigu bolševikai nebūtų tėvo nužudę? Ar būtum mylėjęs, na, pa- 
kentęs tarybų valdžią?

—Vargu bau. Mes dar vaikai būdami supratom, kas yra kas. Slapta 
kabinom trispalves, atsišaukimus klijavom. Juk savo akimis viską 
matėm! Štai mano dėdė — Petras Akelaitis, geras kalvis, nepaprastai 
darbštus žmogus. Gyveno kukliai. Penki vaikai. Žmona, ant patalo reu
mato prirakinta jau 30 metų. Jo sūnūs Jonas ir Antanas slapstėsi nuo oku
pantų armijos. Raudonieji reikalavo, kad tėvas juos išduotų. Jis pasirinko 
mirtį... Sušaudytus dėdę ir mano tėvą parvežė. Suguldė prie dėdienės lo
vos. Į mano tėvo bumą buvo sugrūsti lašiniai, kuriuos jis gavo už padirb
tus ratus... Po mėnesio žuvo ir pusbrolis Jonas. Tai įvyko Aukštosios 
kaime. Krito dar penki partizanai. Laidojo juos ginklo broliai Mikališkio 
kapinaitėse, prie koplyčios. Partizanai jojo raiti, perjuosti rankšluosčiais 
per petį. Kariškai saliutavo. Buvo rami naktis. Švietė mėnulis. Dėdienė 
nebuvo sūnaus laidotuvėse: ji tik sėdėjo lovoje pasodinta ir varstė 
rožančių. Meldėsi. Betgi ir vėliau, tiek ji, tiek mano pusseserės globojo 
partizanus. Vieną šaltą 1946-jų žiemos naktį pas jas nakvojo 4 partizanai: 
Klemensas Radzevičius-Mindaugas iš Dambruvkos km., Gustaitis- 
Karvelis nuo Leipalingio ir 2 vokietukai. Kiemą apsupo baltai apsirengę 
rusų kareiviai. Jų kulkosvaidžių serijos suvarpė sienas ir langus. Dėdienė 
liko gyva. Žuvo jauni vyrai. Jų kūnai buvo niekinami Igliškėliuose. Pas
kui gulėjo numesti prie Palių, šunų apgraužti.

—Visa tai aprašėte Akelaičių tragedijos skyriuje. Be abejo, viską tu
rime prisiminti. Ypač dabar, kai komunizmo recidyvai vėl atgyja: atsiran
da individų, kuriančių pseudoistoriją. Partizanai vėl vadinami banditais, 
o kolaboravę su pavergėjais vėl eina aukštas valstybines pareigas.

Vitas Akelaitis liūdnai šypsosi. Jis vėl grįžta praeitin:
—Nekenčiu bolševikų nuo pat mažens! Prašiausi partizanų priima

mas į būrį. Buvau ir automatą įsigijęs. Bet vadas Skroblas sakydavo: „Jūs 
būsit naudingesni namie, o čia žūsit, nieko gero nenuveikę." Skroblas 
greit žuvo. Taip aš neįgyvendinau savo svajonių su ginklu ginti Tėvynę. 
Bet aš visą gyvenimą buvau su tais, kurie kentėjo Sibire ir kalėjimuose, 
kurių kauleliai išdrabstyti šiukšlynuose ir žvyrduobėse. Visą nelemtą 
bolševizmo laikotarpį laukiau ir šventai tikėjau: Tauta atgims! Lietuva
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Dvigubas kryžius partizanams ir žuvusiems 
tremtyje Kabelių km., Varėnos raj. Sėdi iš k.: 
neatpažinta, šios nuotraukos autorė Antanina 
Garmutė, A. Bemotavičienė ir žurnalistė B. 
Jonelienė.

vėl bus laisva!
—Ir ši svajonė išsipildė...
—Todėl esu laimingas! Kai pa

mačiau Marijampolės stadione 
laisvai plevėsuojančias trispalves, 
verkiau kaip vaikas. Nežinojau, 
ko griebtis, kad tik prisidėčiau 
prie brangios Tėvynės atgimimo. 
Jau 1988 m. rudenį puoliau atsta
tyti sugriautą Mikališkio koplyčią. 
Sutvarkėme šalia jos esančias par
tizanų kapinaites. Iš šiukšlynų 
kaulelius atkasinėjom. Partizanų. 
Motociklu, per žiemos purvą ir 
sniegą daugybę kilometrų išvaži
nėjau: rinkau medžiagą. Statėme 
paminklus Igliaukoje, Puskel- 
niuose, Raišupyje. Tai buvo mie
liausias širdžiai darbas!

—Girdėjau, buvo asmenų, ku
rie apvylė?

—O taip! Kai kurių žmonių pa
triotizmas praktikoje išgaruodavo. 
Atsisakydavo veltui talkininkauti. 
Betgi dirbau ne sau. Kai kam at
rodžiau keistuoliu. Skaudžiausia 
yra girdėti kalbant, kad partiza
nai... žuvo beprasmiškai!

—Taip kalba tik žmonės, kurie 
nevertina laisvės. Vakarykščiai 
vergai. Mankurtai. Laisvė, vieno 
filosofo žodžiais tariant, yra žmo
gaus esmė. Laisvė yra tai, kas 
žmogų padaro žmogumi.

Tėvynei aukojasi tik didžia
dvasiai žmonės. Kova. Darbu. Gy
venimu. Visur. Ir susimąsčiusios 
lygumų gražuolės Šešupės vin
giuose.
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Plungėje yra leidžiamas Kultūros laikraštis Žemaitijai ir visiems 
žemaičiams „Žemaičių saulutė". Jo 1994 m. gruodžio 23 numeryje buvo 
išspausdintas Zitos Paulauskaitės straipsnis apie partizaną Vytautą 
Slapšinską. To straipsnio truputį sutrumpintą tekstą čia ir pateikiame 
savo skaitytojams. (Red.)

MIRĖ PARTIZANAS
Zita Paulauskaitė

Buvęs Kęstučio apygardos par
tizanas Vytautas Slapšinskas 
(1921-1994) mirė jau laisvoje Tėvy
nėje. Jis — vienas iš nedaugelio, 
praėjęs mirties kelius ir sulaukęs 
laisvės. Tūkstančiai jo likimo bro
lių savo jaunas galvas paguldė už 
Lietuvą prieš kelias dešimtis 
metų, o jų išniekinti kūnai buvo 
mėtomi miestelių turgavietėse ir 
aikštėse. Vytautą palaidojo iškil
mingai, plakstantis vėliavoms, 
skambant giesmėms šiltą ir niūrų 
gruodžio pirmąjį penktadienį.

Ant stalo guli keturi stori 
sąsiuviniai, kuriuose Vytauto ran
ka surašyta kruvinosios mūsų tau
tos istorijos dalis. Tos istorijos da
lyviu teko būti ir jam nuo pat 1941 
metų birželio sukilimo. O 1944 
metais, antrąkart Lietuvą užplū
dus bolševikams, Vytautas išėjo 
partizanauti. Beveik aštuonerius 
jaunystės metus praleido su gink
lu rankose. 1952 metais sausio 25 
sunkiai sužeistas pateko į ne
laisvę. Vėliau — 25 metai kator
gos. Tokie sausi faktai. O rank
raščio pirmąjame puslapyje įrašyti 
pranašingi žodžiai: „Kai nebus nei 

kovų, nei pavojų, atsiras daug he
rojų, kurie sieks pinigų ir dva
rų../' Tai žodžiai, kažkieno ištarti 
dar 1949 metais, kai partizanų 
kraujuje mirko gimtoji mūsų že
mė.

Man teko laimė susipažinti su 
tuo žmogumi vos prieš kelerius 
metus, kai 1993 metų rugpjūtyje 
Ariogaloje vykusiame Lietuvos 
partizanų, ryšininkų ir rėmėjų su
sitikime geri žmonės mane supa
žindino su Vytautu. Vėliau Šiau
liuose teko aplankyti Vytautą 
Slapšinską bei jo žmoną Stasę. Jau 
tada žinojau, kad Vytautas Slap
šinskas yra surašęs prisiminimus, 
kuriuose minimi bendražygių ir 
išdavikų vardai, pavardės, pasa
kojami likimai, yra daugybė nuo
traukų.

Jo rankraščių likimas tragiškas, 
kaip ir paties partizano. Daugelį 
metų jie buvo rašyti, slėpti nuo 
negerų žmonių piktų akių, o lais
voje Lietuvoje dalis jų buvo pa
vogta. Kaip teigė pats Vytautas, 
buvo pavogti tie užrašai, kuriuose 
kaip tik minimi svarbiausi įvykiai, 
datos, pavardės... Teko dar kartą
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sėsti prie stalo ir nemigo naktimis 
po kruopelytę vėl viską rašyti iš 
naujo. Su giliu liūdesiu Vytautas 
sakė, kad po tiek metų jam jau 
buvo sunku viską tiksliai atsimin
ti. Manau, kad tas, kuris taip ne
garbingai pasielgė su tiek daug 
kentėjusiu ir jaunystę Lietuvai 
paaukojusiu žmogumi, tas, kuris 
klastingai išplėšė dalį širdies, taip 
pat neturės ramybės. O pats Vy
tautas ir artimiausi jo draugai 
žinojo pavardę to žmogaus, kurio 
ranka nesudrebėjo išniekinti parti
zano tragiškos jaunystės atmintį.

Vytautas Slapšinskas nebesu
laukė to laiko, kai bus išspaus
dinta jo knyga, kurioje jis mažai 
pasakoja apie save, o daug kalba 
apie Kęstučio apygardos partiza
nus — visus tuos, kuriems nebuvo

Viršuje—Kęstučio apygardos partizanai: guli Vytautas Slapšinskas, stovi Juozas Kisielius ir Vladas 
Mišeikis. Apačioj—1992 metais Radviliškyje, prie perlaidotų partizanų kapo: penktas iŠ kairės — 
partizanas Vytautas Slapšinskas, ketvirtas iš dešinės—Prisikėlimo apygardos partizanų vadas Vikto
ras šniuolis.
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Prie partizano Vytauto Slapšinsko karsto. Stovi vidury jo našlė St. Slapšinskienė.

lemta gyventi. Iš nuotraukų 
žvelgia jaunų ir gražių vyrų vei
dai. Tos knygos išleidimas buvo 
pats svarbiausias Vytauto paskuti
niųjų metų gyvenimo tikslas.

Dar taip neseniai, 1994 rugsėjo 
mėnesį, ilgai vaikščiojome po Vil
nių, ieškodami, kas galėtų padėti 
išleisti knygą. Susitikome su 
įvairiausiais žmonėmis, kalbėjo
me, įrodinėjome, ginčijomės. Juk 
žuvo tūkstančiai, gyvieji privalėtų 
įamžinti žuvusiųjų atmintį. Po 
ilgų klajonių sutikome žmogų, ku
ris atidžiai išklausė ir pažadėjo 
rūpintis išleisti Vytauto Slap
šinsko atsiminimų knygą. Mačiau, 
kaip nušvito pavargęs ir liūdnas 
buvusio partizano veidas. Lyjant 
lietui, lėtai ėjome į stotį, geru 
žodžiu minėdami geradarį iš to
limų kraštų. Vis kartojau, ramin

dama Vytautą, kad dabar viskas 
gerai, kad knyga tikrai pavasarį 
pasirodys. Geležinkelio stoty vil
tingai atsisveikinome. Nueidama 
dar grįžteliu į liūdną žmogų, pari
musį ant lazdelės — tokį vienišą 
minioje, lietui pliaupiant. Mos
telėjau ranka: iki pasimatymo 
Šiauliuose... Tada dar nežinojome, 
kad mirtis taip arti.

+ * *

Taip Zita Paulauskaitė baigia 
savo straipsnį apie dabar jau mirusį 
partizaną Vytautą Slapšinską. Jis mirė 
Šiauliuose 1994 metų lapkričio 29 
dieną, taip ir nesuspėjęs užbaigti savo 
knygos. Kaip teko sužinoti iš Zitos 
Paulauskaitės laiško, rašyto šį pava
sarį artimiesiems Amerikoje, ji pati 
dabar ėmėsi darbo paruošti spaudai 
partizano Vytauto Slapšinsko atsimi
nimus ir juos išleisti. (Red.)
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LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ SUVAŽIAVIMUI 
ČIKAGOJE

Leiskite nuoširdžiai pasveikinti Lietuvių fronto bičiulių suvažiavimą. Galvo
jame, kad šia proga vien tik palinkėti suvažiavimui sėkmės būtų per maža.

Prisimintina, kad Lietuvių frontas kilo kaip tautos rezistencijos uždavinio 
vykdytojas — neleisti lietuvių tautai sunykti pavergime. Jis ryžosi šiam 
uždaviniui tuo metu, kai kova atrodė nepabaigiama ir beviltiška. Tesėjo tada, kai 
visos viltys atrodė žlugę.

Šiandien, kai Lietuva vėl atgavo valstybinę nepriklausomybę, kova už dva
sinę tautos laisvę ir valstybingumo įtvirtinimą tebėra nepaprastai sunki bei 
įtempta. Pavojai ją pralaimėti Šiandien yra gal didesni nei bet kada. Rezistencine 
patirtimi sustiprintos LFB organizacijos pareigos neturėtų pasibaigti su forma
liu valstybingumo atstatymu. Be tvirtos tautos dvasios ir gilaus tikėjimo savo 
valstybės ateitimi toks valstybingumas nebus patvarus.

Lietuviškosioms ir krikščioniškosioms vertybėms priešiškos jėgos Tėvynėje yra 
labai stiprios, gerai organizuotos, didžiai aktyvios. Jos visiškai valdo Lietuvos 
politinį, ūkinį ir kultūrinį gyvenimą. Vien idealistinis ryžtas prieš tas jėgas 
dažnai pasirodo esąs bejėgis. Todėl Lietuvių fronto bičiulių ilgametės ir pa
sigėrėtinai nuoseklios pastangos puoselėti ir ugdyti valstybingumo sąmonę bei 
lietuvišką pasipriešinimo dvasią, į kurią šiandien gali atsiremti politinių srovių 
blaškomas Lietuvos žmogus, yra didžiai brangintina ir saugotina vertybė.

Prof. Antanas Maceina Lietuvių fronto bičiuliams kadais yra iškėlęs tris 
dešimtmečio uždavinius, kurie kaip niekad yra aktualūs šiandien. Tai rezistenci
ja prieš melo dvasią, prieš intelektualinį nerangumą, prieš Vakarų iliuzijas.

Taigi, Lietuvių fronto bičiulių veiklos baras ir šiandien tebelieka platus, labai 
reikšmingas Lietuvos ateičiai. Jūsų ryžtas ir apsisprendimas tesėti laiko 
iškeliamus uždavinius — visiems mums gerai žinomas. Tikime, kad ir šis 
suvažiavimas priims nutarimus, vertus laikmečio iššūkio.

46



TOLIMESNE LF BIČIULIŲ VEIKLA

Mintys svarstyboms LFB konferencijoje Čikagoje 
1995.V.12

PRAEITIS ĮPAREIGOJA

JUOZAS KOJELIS

Kai kuriuos savo teigimus, ku
riuos formuluosiu vėliau, remiu 
tokia pagrindine teze: Lietuvių 
fronto 50-ties metų praeitis mus 
įpareigoja ateičiai. Taigi, kokia 
mūsų praeitis?

Lietuvių frontas gimė Lietuvos 
laisvei apginti ir vėlyvesne veikla 
rūpinosi atstatyti Lietuvos valsty
binę nepriklausomybę. Šią misiją 
LF prisiėmė okupuotoje Lietuvoje, 
o vėliau kaip Lietuvių fronto 
bičiulių sąjūdis tą pačią misiją 
pratęsė į išeiviją. Tik čia prie pa
grindinio uždavinio pridėjo ir 
kultūrinį: krauti išlaisvintai Lietu
vai kultūrinį kraitį ir išeivijoje 
išlaikyti gyvąją lietuvybę. Juozas 
Brazaitis 1958 LFB aptarė kaip 
„savanoriškos aukos ir savano
riško įsipareigojimo lietuvių orga
nizaciją, kad laisvės kovos dvasia 
bei darbais ir broliško solidarumo 
bei pagalbos ryšiais nuolatos būtų 
susirišusi su Lietuva, kad per Lie
tuvą palaikytų gyvą išeivijos tau
tinę sąmonę ir kad laisvajame pa
saulyje tarnautų Lietuvai".

Tarnyba Lietuvai, kaip aptarė 
Brazaitis, per 50 metų buvo pa
grindinis ir tikrasis LFB egzistavi
mo tikslas. Kiek mes padėjome 
Lietuvai, tiek buvome gyvi ir tiek 
pateisinome savo egzistavimą.

Pats didžiausias, mano nuo
mone, politiniame rezistencijos 
sektoriuje LFB nuopelnas yra tai, 
kad išeivija atsispyrė Maskvos 
grasinimams ir gundymams nusi
lenkti ir pagarbinti Lietuvos oku
pantą. Jau nuo šeštosios dekados 
pabaigos į išeivijos laivą kėsinosi 
Skilė ir Charibdė: iš kairės — bal
sai kovą prieš okupaciją apšaukė 
kova prieš „brolį lietuvį". Tuo 
būdu sąmoningai ar nesąmo
ningai buvo lengvinamos sąlygos 
priešo agentams ir jų idėjoms 
skverbtis į mūsų tarpą ir slopinti 
kovą dėl laisvės. Iš antro šono, ar
chaiškose formose sustingę vad. 
„laisvinimo veiksniai", ypač pas
taraisiais dešimtmečiais, stengėsi 
užsisklęsti nuo tautos Lietuvoje, o 
pasitikėjimo neturį tų „veiksnių" 
vadai, norėdami išsilaikyti val-
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džioje, stabdė bet kokią privačią 
iniciatyvą.

Aštuntosios dekados pradžioje 
buvo vykdomas stiprus spaudi
mas net ir į LFB sąjūdį. Buvo ban
doma ir mūsų tarpe įtikinėti, kad 
Lietuvai atgauti laisvę prošvaisčių 
nematyti ir 30-ties metų išeivijos 
vedama kova dėl Lietuvos laisvės 
konkrečių rezultatų nedavusi. Kai 
tikslai nerealūs, tai ir priemonės 
netinkamos. Cituoju oficialiose 
mūsų svarstybose kartą pasakytus 
žodžius: „Vadavome Lietuvą, bet 
neišvadavome, 416 rezoliucija sie
kė iškelti Lietuvos bylą Jungtinėse 
Tautose, bet neiškėlė". Reikia at
sisakyti ir siekiamų tikslų ir prie
monių. Dėl naujų tikslų ir priemo
nių (vėl cituoju) „reikia atsi
klausti tautos". Į mūsų studijų sa
vaites Dainavoje tada kartais buvo 
vežami vad. „intelektualai" iš at
viro žodžio mėnraščio, kurie mus 
bandė indoktrinuoti, kad tikėjimas 
Lietuvoje nykstąs ne dėl Bažny
čios persekiojimo, bet apskritai dėl 
Katalikų Bažnyčios pasaulyje ne
galių, kad Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika netolerantinga 
netikintiesiems, kad veiksniai, ku
rie apsprendžia žmogaus elgesį 
esą — nauda, garbė, baimė, esteti
ka (koks būsi „intelektualas", jei į 
tą „veiksnių" eilę neįrikiuosi este
tikos), o išbraukiamas idealizmas, 
patriotizmas, pasiaukojimas, arti
mo meilė, religija.

Nors vėliau į LFB eiles tokios 
idėjos atnešė tam tikrų komplika
cijų, bet apskritai mūsų sąjūdis ne
nuklydo nuo originalaus rezisten

cijos kelio. Mūsų sąjūdis iki Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo, 
nors ir su mažais nukrypimais, lie
tuviškąsias problemas sprendė so
lidarumo su okupacijai rezistuo- 
jančia lietuvių tauta dvasioje, pasi
sakydamas prieš konservatyvios 
dešinės politinės veiklos suvulga- 
rinimą, bet nesusižavėjo liberalios 
kairės išradingai suręstais, tačiau 
be gilesnio turinio „mokslinių me
todų", „moralinių impulsų" ar 
„kūrybingos intelektualinės ma
žumos" argumentais.

Apibendrindamas drįsčiau pa
sakyti, kad mūsų oponentai iš 
kairės, neigdami rezistenciją, o iš 
dešinės, kovodami ne tiek dėl Lie
tuvos laisvės, kiek nenorėdami 
persiorganizuoti ir neigdami pri
vačią iniciatyvą, siekė tremties ke
liu žygiuojančiai išeivijai ampu
tuoti sveikąją koją. Priešingai 
mūsų sąjūdis rezistencinės dva
sios stiprinimu ir privačios inicia
tyvos ugdymu stengėsi pagydyti 
sergančiąją. Tokių klaidų, kaip 
žinome, pasitaiko ne tik visuome- 
niniame-tautiniame gyvenime, bet 
ir medicinoje.

Tik pagalvokime, kokiu skur
džiu kapitalu Lietuvos nepriklau
somybę būtų pasitikusi išeivija, jei 
būtų priėmusi „Akiračių" ar „re- 
orgų" įdėjas!

Kokia galėtų būti LFB ateitis?
Savo įvadą svarstyboms pra

dėjau teigimu, kad Lietuvių fronto 
50 metų praeitis įpareigoja mus 
ateičiai. Bet prieš konkretizuojant
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LFB konferencija Čikagoje. Svarstybos dėl LFB veiklos. Kalba Juozas Kojelis, toliau—dr. Kazys Am
brazaitis, dr. Zigmas Brinkis, Juozas Ardys. Nuotr. J. Urbono.

siūlymus ateičiai, noriu apie šią 
ateitį trumpai pateikti žodžius iš 
praeities. Praėjusiais metasi Dai
navoje citavau Antano Maceinos 
testamentinį pavedimą tiems bi
čiuliams, kuriems bus lemta su
laukti nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo. Jis dar 1953 metais sakė: 
„Mūsų kraštas, atgavęs laisvę ir 
būdamas nuniokotas ne tik ūkiu, 
bet ir dvasia, neturės tradicinio 
valstybės idealo... Valstybės idealą 
reikės skelbti, skleisti, aiškinti, už 
jį kovoti".

1960-siais apie išeivių pareigas 
išsilaisvinusiai Lietuvai kalbėjo 
Juozas Brazaitis: „Kai mes di
džiuojamės Basanavičium, Mairo
niu, mes užmirštam, kiek tokių 
pat kaip jie jaunuolių sutirpo Ru
sijoj, Lenkijoj. O Lietuva kėlės ir 
be jų. Jei ilgametė tremtis grąžins 
Lietuvai porą trejetą šimtų jaunų, 
puikiai kvalifikuotų žmonių, prisi

taikiusių prie naujų sąlygų, tai 
jiems bus pakankama tremties 
duoklė laisvai Lietuvai".

Brazaičio tuo metu svajotų 2-3 
šimtų kvalifikuotų idealistinės 
dvasios žmonių Lietuvai, sulaukę 
jos laisvės, duoti turbūt negalime. 
Oficialiai esame pareiškę solidaru
mą su Tėvynės sąjungos ir Krikš
čionių demokratų partijos Lietu
voje idėjomis. Iki šiol iš tų partijų į 
mūsų „prisipažinimą meilėje" at
siliepimo nesulaukėme. Bet jei ir 
pakviestų, ar pajėgtume būti jiems 
partneriais? Kai prieiname prie 
konkrečių siūlymų dėl LFB atei
ties, naudinga vėl prisiminti du 
Juozo Brazaičio patarimus:

1. „Ne tai svarbu, kad organi
zacija svarstytų, ar tai jai būti poli
tinei, ar kultūrinei, o svarbu tai, 
kad ji matytų, kas šiuo metu yra 
lietuviškam reikalui reikalinga, ar 
yra kas reikalą tenkina. Jei nėra
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tam darbininkų, tai savas jėgas 
atiduoti tai sričiai".

2.,,... reikia pramatyti konk
rečius uždavinius kiekvienam me
tui, kiekvienam kartui..."; „...nau
jos idėjos, naujas galvojimas, nauji 
keliai gimsta atskirų asmenų pas
tangomis. Jie eina savo keliu, 
dažnai partizaniškai, nepaisydami 
masės traukimo atgal. Kai tų ben
dro galvojimo ir bendro veikimo 
asmenų susidaro ne vienas, o bent 
maži būreliai, jie virsta masę ke
liančiu raugu, jie virsta garstyčių 
grūdu..."

Siūlymai

I. Svarstant LFB sąjūdžio atei
ties veiklą, galėtų būti trys atsaky
mai: 1. Veikla sustabdoma, taigi 
LFB ateities nebeturi. 2. LFB per Į 
Laisvę fondą Lietuvoje ir išeivijoje 
vykdo kultūrinius uždavinius. 
3.LFB sąjūdis nuo rezistencinių 
uždavinių išeivijoje, kuriuos iki 
Lietuvos nepriklausomybės atga
vimo vykdė, savo veiklą perkelia į 
politinių uždavinių vykdymą Lie
tuvoje.

Siūlau: 1-jį variantą be disku
sijų atmesti. 2-sis neįgyvendina
mas ir praradęs aktualumą. Moks
lą, meną, literatūrą, muziką kuria 
individai. Materialines sąlygas 
kultūrai vystytis sudaro specialios 
organizacijos: aukštosios mokyk
los, kultūros draugijos ir 1.1. Kad 
LFB išeivijoje įvykdė svarbią 
kultūrinę misiją, lėmė ypatingos 
sąlygos. Dabar sąlygos pasikeitę. 
3-jį variantą priimti.

II. Į klausimą, kokia forma LFB 
reiškiasi Lietuvos politiniame gy
venime, galėtų būti du atsakymai:

1. Iš rezistencinio Lietuvių 
Fronto sąjūdis virsta politine par
tija, sakysime, Lietuvių vienybės 
partija, kartu su bičiuliais Lietu
voje paruošia programą ir pasiūlo 
tautai. Aš linkęs manyti, kad nau
ja partija susilauktų dėmesio, kaip 
išeivijos produktas.

2. Pilnutinės demokratijos idė
jas, pritaikytas naujoms laiko 
sąlygoms, LFB derina su jau vei
kiančia idėjiškai artima Lietuvos 
partija ir į ją įsilieja arba susilieja.

Siūlau antrąjį variantą su papil
dymu, kad iki 1996-jų metų seimo 
rinkimų „susiliejimo" ar „įsilie
jimo" sprendimą atidedame, o 
talkiname TS ir KD partijoms, jei 
jos to panorėtų.

III. Žingsniai į Lietuvos politinį 
gyvenimą.

Siūlau:
1. Konferencija deklaruoja, kad 

LFB dalyvauja 1996-jų metų seimo 
rinkimų kampanijoje ir remia 
tvirtų demokratinių principų, 
krikščioniškos moralės ir su savo 
politine praeitimi sąskaitas, jei 
tokių būtų, suvedusius kandida
tus.

2. Konferencija įpareigoja LFB 
Tarybą sudaryti 5-7 asmenų poli
tiniam darbui Lietuvoje organizu
oti komisiją. Komisija savo 
nuožiūra kviečia konsultantus iš 
išeivijos ir Lietuvos.

48

50



PRIVALOME DIRBTI IR TOLIAU

KAZYS AMBROZAITIS

1. Kur buvome ir kur einame?

Mūsų svarstybos ir 50 metų 
veiklos apmąstymas sutampa kaip 
tik su II pasaulinio karo laimėtojų 
ir veteranų suvažiavimais atšvęsti 
50 metų pergalės sukaktį. Prisi
pažinkime, kad ir mes esame vete
ranai, atlikę savo pareigą tėvynei. 
Okupacijų metais turėjome ką 
veikti. Užsieny taip pat nesnau- 
dėme, dalyvavome lietuviškame 
gyvenime, neišskiriant nei vienos 
srities. Įsijungėme į bendrą srovę, 
stiprindami bei ugdydami išei
vijos tautinę ir rezistencinę sąmo
nę. Ėmėmės iniciatyvos palaikyti 
išeivijos dinamišką mintį, skati
nome kūrybinį individualizmą. 
Savo ankstesniuose suvažiavi
muose žvelgėme ir toliau, pasisa
kydami juose už bendrųjų žmo
nijos idealų kaip tautų solidaru
mo, laisvės, lygybės ir taikos sie
kimą.

Baisusis II pasaulinis karas pa
sibaigė, bet pasaulinės taikos kon
ferencijos dar ir nebuvo. Nors ne
priklausomybę atgavome, tačiau 
sovietinės priespaudos antspau
das Lietuvoje dar neišblėso — tiek 
valstybiniame, tiek ir privačiame 
žmonių gyvenime. Garsiai kalba
ma apie taiką, bet senais ir pri
dengtais būdais tebekurstoma ne
santaika. Lietuvis, ištrūkęs iš 

Maskvos vergijos, vis dar bėga at
bulas ir baiminasi, ar Maskva jo 
nesi veja. Dar ir šiandien, po pen- 
kerių nepriklausomo gyvenimo 
metų, valdančioji Lietuvos klasė, 
užsilikusi nuo okupacijos laikų, 
yra matomai ryški ir visuomenę 
padalinusi į valdžios žmones ir 
paprastus, neprivilegijuotus pilie
čius.

Nors mūsų sąjūdis gimė prie
spaudoje, tačiau mes tiek okupa
cijų metais, tiek ir vėliau begyven
dami užsienyje, žvelgėme į ateitį, 
studijavome valstybinio gyveni
mo idėjas ir skelbėme, kad mūsų 
išsvajota Lietuva gyvuos, jei ji bus 
atstatyta ant pilnutinės demokrati
jos pagrindų. Nauji gyvenimo rei
kalavimai ir pokarinė realybė da
bar mus verčia tos pilnutinės 
demokratijos dėsnius pritaikyti 
šių dienų Lietuvai.

1941 metų tautos sukilimo dva
sioje formaliai gimė mūsų orga
nizacija ir sąjūdis. Ta pati sukili
mo dvasia vedė ir prie aktyvaus 
partizaninio karo, ir prie pasyvaus 
pasipriešinimo. Ilgametėje nely
gioje kovoje didelis mūsų bendra
minčių skaičius žuvo. Tik maža 
dalis patekome į Vakarus. Šian
dien, žvelgdami į Lietuvą, su šia 
realybe turime skaitytis. Ar ne
stebėtina, kad svetimuose kraš
tuose užsimojome dirbti būsimai
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Dr. Kazys Ambrazaitis Nuotr. J. Urbono

Lietuvai, tapome lietuvių išeivijos 
visuomenės aktyvistais, nors už 
tai kartais tos pačios visuomenės 
ir nebuvome glostomi. Nežinau 
kitos organizacijos, kuri net į savo 
statutą būtų įsirašiusi pozityvų 
Lietuvių Bendruomenės rėmimą. 
Tai rodo, koks platus buvo mūsų 
žvilgsnis į tautos reikalus. Reikia 
pripažinti, kad ir dabar, penkerius 
metus iš arčiau stebėdami atsikū
rusios Lietuvos gyvenimą, tebe
same nemažiau susirūpinę Lietu
vos valstybės ir lietuvių tautos rei
kalais.

2. Veiklą sustabdome ar tęsiame?

Manau, kad ją privalome tęsti. 
Pagal rašytoją ir bičiulį Aloyzą 
Baroną, mes „mirti visuomet su
spėsime". Šiuo momentu tad svars
tytina, kaip tą pratęstą mūsų veiklą 
pateisinsime. Iš kovos lauko už 
Lietuvą, už lietuvybę ir jos kultūrą 
jokiu būdu neturime pasitraukti. 
Jeigu ir ne su arkliu pirmyn va
žiuotume, tai bent sulėtintu žings
niu, manau, vistiek dar eisime. 
Neseniai Dainavoje buvo priimtas 
pataisytas ir šioms dienoms pritai
kytas organizacijos statutas, pagal 
kurį tikrai dar keletą metų galime 
gyventi.

Lietuvių fronto bičiulių veikla 
visuomet buvo sintezė dviejų ke
lių: politinio ir kultūrinio. Tuos 
kelius laikas nuo laiko paryškin
davome pagal reikalą. Turiu pri
minti, kad kultūrinis kelias kovoje 
už laisvę, bent išeivijoje mums gy
venant, buvo itin svarbus. Tai 
pabrėždavo ir tokie mūsų pirmta
kai kaip Brazaitis, Ivinskis, Macei
na ir Girnius. O Vardys visai dar 
neseniai skelbė, kad Lietuvai la
biausiai reikia politinės kultūros. 
Jų paruošti veikalai kaip „Tauta ir 
tautinė ištikimybė" arba kitos fi
losofinės bei literatūrinės studijos, 
o taip pat visų mūsų pastangos 
nuolat kelti partizanų kovos reikš
mę, — visa tai pagelbėjo išeivių 
veikloje ir kovoje už Lietuvos lais
vę. Kartu tai buvo ir atspara prieš 
negatyvias mūsų kairiųjų liberalų 
ir marksistų teorijas.

Buvau ir esu įsitikinęs, kad
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mūsų grįžimas į nepriklausomą 
Lietuvą su noru ir mintimi perkel
ti išeivijoje mūsų sukauptą kultū
rinį kraitį buvo svarbus žingsnis. 
Tad mes pirmiausiai ir išskubė
jome ten su knyga. Tiesa, lietuvis, 
šiuo momentu prispaustas ekono
minių sunkumų, knygą kartais 
turi padėti į šalį ir pasišvęsti duo
nos ieškojimui, bet tai tik laikinai. 
Matome, kad po 50 okupacijos 
metų Lietuva yra visai kita. Kol 
naujojo lietuvio pilniau nesupra
sime, jo nepažinsime, ir kol jis 
mus supras, tol Lietuvių fronto 
bičiulių kultūrinis sektorius priva
lo toliau veikti ir budėti.

Aišku, kad kultūrą kuria atskiri 
individai. Tačiau individas pliura
listinėje visuomenėje yra bejėgis; 
jam reikia pagalbos atidaryti duris 
į visuomenę, o tai galima padaryti 
tik organizuotai, tik jungtinėmis 
jėgomis. Šiuo metu tik per kul
tūrinį sektorių galime išugdyti 
naujus politikus, kultūrininkus. 
Būtinai reikia daugiau studijų 
apie rezistenciją, reikia tą istorinį 
Lietuvos palikimą atkasti, raginti, 
kad tą darbą kas nors vykdytų, 
nes visa tai ir pačiai tautai gali 
duoti dvasinės naudos. Kol parti
zano vardas nebus įrašytas aukso 
raidėmis visur Lietuvoje, tol priva
lome kalbėti apie rezistenciją. Juk 
šiandien Lietuvai ir kiekvienam 
geros valios lietuviui yra daromas 
didelis įžeidimas ir paniekinimas, 
kai dabartinės valdžios atstovai 
stribą laiko aukščiau ar lygiu su 
partizanu, kai siūlo statyti stribui 
paminklą, kai išimties keliu didina 

stribui pensiją. Lietuvių tauta visa
da liks skolinga partizanui už jo 
neįkainojamą auką, o stribo likimą 
tegu sprendžia teismai.

3. Ar kreipiame veiklą į politiką?

Kol esame sąjūdis, turime žy
miai platesnę dirvą veikti tiek 
kultūrinėje, tiek ir politinėje sri
tyje. Kai kurie bičiuliai siūlo labai 
radikalų mūsų veiklos lūžį: virsti 
politine partija Lietuvoje. Sutinku, 
kad yra pribrendęs laikas tokį 
klausimą diskutuoti, tačiau šiuo 
metu mūsų sąjūdžio pavertimas 
grynai politine partija yra per 
ankstyvas. Tai, žinoma, galėtų 
nuspręsti tiktai Lietuvoje gyvenu
sieji. Tačiau sąjūdžiui, gimusiam 
rezistencijoje ir nedalyvavusiam 
valstybiniame darbe, tokį žingsnį 
būtų sunku padaryti. Tai juk įti
kinančiai rodo ir atkurtos tauti
ninkų partijos, nors ir turėjusios 
didelį patyrimą valstybiniame 
darbe, pavyzdys. Mūsų apsispren
dimas neskubėti išeiti Lietuvoje su 
formalia partija buvo teisingas ir 
pagrįstas realybe. Tokiam ėjimui 
reikia paruošti ir žmones, ir 
sąlygas. Reikia pilnutinės demo
kratijos idėjas pritaikyti dabar
tinėms Lietuvos sąlygoms, o tai 
galime atlikti per mūsų kultūrinį 
sektorių.

Masinis savanoriškas grįžimas į 
Lietuvą neįvyko. Komunistų pali
kuoniams pavyko tokią lietuvių 
repatriaciją jau pačioje pradžioje 
sustabdyti tiek iš Rytų, tiek ir iš 
Vakarų. Iš mūsų bičiulių gal tik
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LFB tarybos posėdyje kalba Vytautas Volertas, šalia—tarybos pirm. Vytas Petrulis.
Nuotr. K. Ambrazaičio.

kokie penki procentai turime Lie
tuvos pilietybę. Nenorėkime su
kurti situaciją, kurioje simfoninį 
orkestrą dirigentas diriguotų iš 
balkono. Tačiau pritariu Kojelio 
pasiūlymui sudaryti pastovią 
komisiją dabartinei padėčiai stu
dijuoti ir rasti būdus pasiūlyti Lie
tuvoje suinteresuotiems jau seniai 
mūsų išstudijuotus pilnutinės de
mokratijos principus. Būsime pa
tenkinti, jeigu kiti tuos principus 
priims. Partijos kaip Krikščionys 
demokratai ir Tėvynės sąjungos 
Lietuvos konservatoriai yra mums 

gana artimos, bet „įsiliejimą" į jas 
šiuo metu atmetu: turėtume būti 
tam formaliai pakviesti. Tačiau ir 
dabar galime bendrai dirbti su
tartą darbą. Viena tokio bendro 
darbo galimybė—labai reali: viso
mis išgalėmis padėkime mums 
idėjiškai artimiems žmonėms atei
nančiuose seimo rinkimuose. Per 
tą laiką iki rinkimų ir po to 
paaiškės, ar mes pajėgūs patys 
išeiti su savo vardo partija, ar gal 
geriau pritarti kai kurių idėjiškai 
artimų partijų programoms ir eiti į 
politinę veiklą su jomis.
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LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
KONFERENCIJA

Trys pagrindinės temos:
Tolimesnė Lietuvių fronto bičiulių 
veikla •Nepasaulėžiūrinės politikos 
klausimai • Pilnutinės demokratij os 
galimybės Lietuvoje

1995 gegužės 12-13 d. savo konfe- 
rencijon į Čikagą buvo suvažiavę Lie
tuvių fronto bičiuliai, norėdami ap
svarstyti šias tris pagrindines temas. 
Penktadienį Ateitininkų namuose, Le- 
monte, posėdžiavo JAV ir Kanados 
LFB taryba kartu su Į Laisvę fondo, 
Lietuviškų studijų centro ir vietinio 
Čikagos LFB sambūrio vadovybėmis. 
Posėdžiui vadovavo LFB tarybos 
pirm. Vytas Petrulis iš Detroito. Buvo 
išklausyti įvairių komisijų pranešimai, 
pasiinformuota apie veiklą Amerikos 
žemyne ir Lietuvoje. Tą patį vakarą 
Ateitininkų namuose įvyko pobūvis, 
kuriame dalyvavo bičiuliai ir jų kvies
tieji svečiai. Buvo malonu matyti 
svečius ir iš Lietuvos: prof. Ignacą 
Uždavinį, Lietuvos seimo narį, vieną 
iš Krikščionių demokratų partijos va
dovų; ir Glitą Dautartaitę, aktyviai 
dirbančią su Tėvynės Sąjunga, žinomą 
aktorę ir poezijos interpretatorę. Abu 
svečiai savo kalbose plačiai pasakojo 
apie politinę ir ekonominę Lietuvos 
padėtį. Olita Dautartaitė atliko taip 
pat ir lietuviškos poezijos rečitalį.

Gegužės 13, nuo pat ryto, konfe

rencija vyko Marijonų salėje, Čikagoje. 
Rengėjų vardu dalyvius pasveikino 
Čikagos LFB sambūrio pirm. dr. Pe
tras Kisielius. LFB tarybos pirm. Vytas 
Petrulis invokacijai pakvietė kun. dr. 
Vytautą Bagdanavičių. Susikaupimo 
minute buvo prisiminti mirusieji 
bičiuliai ir bičiulės, perskaitytas iš Lie
tuvos gautas Į Laisvę fondo filialo 
sveikinimas, sudaryta nutarimų komi
sija.

Juozas Ardys, LFB tarybos prezi
diumo narys, pateikė susumuotus 
apklausos duomenis, surinktus iš 
bičiulių atsakymų į anksčiau išsiun
tinėtas anketas. Nors ir ne visi bičiu
liai į anketą atsiliepė, tačiau gauti pa
sisakymai yra gan įdomūs. Pa
vyzdžiui, net 55% pasisakė už bičiulių 
aktyvesnį jungimąsi į politinę veiklą 
Lietuvoje, 62% — už asmeninį 
rėmimą Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos, o 45% norėtų remti ir 
Tėvynės Sąjungą. J Laisvę fondo filia
lo Lietuvoje veiklai pritarė net 83%, „Į 
laisvę" žurnalo leidimui dviem lai
dom (Amerikoje ir Lietuvoje) — 86%. 
Įdomu, kad už išeivijos lietuvio kandi-
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datūrą į Lietuvos prezidentus pasi
sakė tik 41%, nepritarė 45%. Tačiau 
jau 52% galvojo, kad pritarimas tokiai 
kandidatūrai pareitų nuo paties kan
didato asmens.

* ♦ ♦

Svarstyboms dėl tolimesnės Lietu
vių fronto bičiulių veiklos krypties 
vadovavo LFB tarybos prezidiumo 
narys Vytautas Volertas. Pagrindiniai 
referentai buvo Juozas Kojelis, Juozas 
Ardys, dr. Zigmas Brinkis ir dr. Kazys 
Ambrozaitis. Juozas Kojelis, pažy
mėjęs, kad Lietuvių fronto 50 metų 
praeitis įpareigoja mus ir ateičiai, 
iškėlė mintį, jog yra būtina šiuo metu 
didžiausią LFB dėmesį kreipti į politi
nių uždavinių vykdymą Lietuvoje ir 
davė keletą konkrečių siūlymų. J. Ko
jelio pranešimas spausdinamas šiame 
numeryje.

Juozas Ardys pabrėžė, jog visada 
yra lengviau nutarimus padaryti, 
negu juos įgyvendinti. Jis davė keletą 
konkrečių pavyzdžių, kur LFB planai 
ir užsiangažavimai tokiais ir liko: ne
suorganizavome jaunosios kartos, ne- 
subūrėmė profesionalų, nesukūrėme 
politinio centro ir kitų darbų neatli
kome. Todėl ir šį kartą, kalbant apie 
LFB veiklos krypties pakeitimą, reiktų 
pirmiausia, bent iki sekančių rinkimų, 
rimtai sutvarkyti savo politinę pro
gramą. Padaryti nutarimai reikalauja 
darbo iš visos bendraminčių grupės. 
Būtina taip pat konkrečiai išsiaiškinti 
ir mūsų santykius su grupėmis, kurias 
norėtume remti Lietuvoje.

Dr. Zigmas Brinkis savo kalboje 
nenorėjo pilnai sutikti su J. Kojelių dėl 
jo siūlomo politinės veiklos primato.

JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Regi
na Narušienė kalba LFB konferencijoje.

Nuotr. K. Ambrozaičio

Jo nuomone, jokiu būdu negalima iš 
mūsų veiklos išjungti kultūrinius 
veiklos bruožus.

Dr. Kazys Ambrozaitis, kurio pra
nešimas taip pat spausdinamas šiame 
numery, pasisakė už LFB veikloje iki 
šiol pasireiškusią kultūrinio ir politi
nio darbo sintezę ir atkreipė ypatingą 
dėmesį į lietuviškosios rezistencijos is
torijos atskleidimą.

Į konferenciją atvykusi Lietuvių 
Bendruomenės JAV krašto valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė pasvei
kino konferencijos dalyvius ir ragino 
visais būdais jungtis į Lietuvos poli
tinį bei kultūrinį gyvenimą. Ji taip pat 
iškėlė atsiradusias sunkenybes, palie
tusias sudarymą išeivijos atstovų ir 
Lietuvos seimo bendros komisijos 
svarstyti ir spręsti užsienio lietuvių 
problemas. Konferencijoje taip pat 
dalyvavo Lietuvos Respublikos kon
sulas Čikagoje Vaclovas Kleiza ir LRK 
Federacijos pirm. Saulius Kuprys.
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Simpoziumas „Nepasaulėžiūrinė politika". Kalba dr. Kęstutis Skrupskelis. Toliau—moderatorius dr. 
Petras Kisielius, Juozas Baužys, dr. Adolfas Darnusis ir Jonas Pabedinskas. Nuotr. K. Ambrazaičio

* * *
Antrųjų svarstybų tema buvo 

„Nepasaulėžiūrinė politika". Svarsty- 
boms vadovavo dr. Petras Kisielius, o 
savo mintis tuo opiu katalikų tarpe 
klausimu pateikė dr. Kęstutis Skrups
kelis, Jonas Pabedinskas, Juozas Bau
žys ir dr. Adolfas Darnusis.

Dr. K. Skrupskelis pirmiausia pa
brėžė, kad Lietuvių frontas yra kaip 
tik labiausiai žinomas dėl savo nepa- 
saulėžiūrinės politikos teorijos. Daž
niausiai visos partijos yra pasau
lėžiūrinės. Juk pasaulėžiūra mums pa
sako, kas yra tikrai vertinga žmogaus 
gyvenime. Ji pasireiškia ir politikoje, 
nes ir joje visuomet yra tam tikras ver
tybių pasirinkimas. Iš istorijos žino
me, kad visos Lietuvos partijos buvo 
išaugusios iš pasaulėžiūrinių bruožų, 
ir toks susigrupavimas nebuvo geras: 
vyko nuolatinės rungtynės. Prelegen
to nuomone, valstybėje yra geriau 
remtis ūkiniais, politiniais bei sociali

niais reikalais. Tačiau į nepasau- 
lėžiūrinę politiką reiktų žiūrėti kaip į 
metodinį principą, o ne kaip pa
saulėžiūros išskyrimą iš politikos. Rei
kia įsisąmoninti, kad valstybės val
dyme yra bendrų interesų, kurie ne
turėtų būti rišami su asmens pa
saulėžiūra. Į įstatymų sferą negalima 
perkelti net ir kai kuriuos moralinius 
klausimus, todėl, prelegento nuo
mone, politinėse programose neturėtų 
būti specialiai pasaulėžiūrinius 
įsitikinimus liečiančių nuostatų.

Jonas Pabedinskas pastebėjo, kad 
lietuvių katalikų tarpusavio nesutari
mai kenkia visai lietuvių katalikų vi
suomenei. Tuos skirtumus reikia 
išsiaiškinti, nes, jo manymu, jie grei
čiausiai ir nėra dideli... Reikia tik 
sumažinti pasaulėžiūrinius argumen
tus, kai sprendžiami viešieji krašto rei
kalai. Asmeniškai niekas negali 
išsivaduoti iš ideologiškai-pasau- 
lėžiūrinių savo nusistatymų, tačiau jų
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negalima primesti kitaip galvojan- 
tiems. Kaip teigiamą politikos pa
vyzdį prelegentas iškėlė Vokietijos 
krikščionis demokratus, kurie krašto 
valdyme stengiasi krikščioniškosios 
pasaulėžiūros išvengti.

Juozas Baužys tvirtino, kad kiek
vieno žmogaus pasaulėžiūra arba sa
vo vertybių spektro susikūrimas nu
spalvina ne tik jo gyvenimą, bet ir visą 
jo kūrybą, o tuo pačiu ir visą žmonijos 
sukurtą kultūrą, kurios dalis yra ir 
politika. Tad „nepasaulėžiūrinės" nei 
kultūros, nei politikos nėra. Net ir 
pats šio nelaimingo termino autorius 
prof. Antanas Maceina vėliau to ter
mino vietoje vartojo jau „kultūrinę au
tonomiją". Dar 1951 m. prof. Maceina 
savo laiške prel. Ladui Tulabai rašė, 
kad nepasaulėžiūrinę politiką jis su
prantąs tik kaip politinių institucijų 
nesikišimą į asmens pasaulėžiūros rei
kalus. Atseit, jis tik norėjo, kad politi
koje visoms pasaulėžiūroms būtų tei
kiamos lygios teisės ir laisvės. Todėl 
dabar ir mums gal nebereikėtų kalbėti 
apie nepasaulėžiūrinės politikos teo
riją kaip tokią, bet apie asmens ir jo 
kūrybinio pasireiškimo apsaugojimą 
nuo valstybės noro primesti savo 
pažiūras piliečiams, organizacijoms ir 
net religinėms institucijoms.

Dr. Adolfas Damušis pastebėjo, jog 
ši tema iš tiesų yra jautri, bet ir pats 
terminas nėra teisingas. Visa kontro
versija todėl ir atsirado ne dėl turinio, 
bet dėl vardo. Svarbiausia, kad vals
tybėje visiems piliečiams būtų garan
tuotas laisvas apsisprendimas. Juk tik 
iš prievartos iškilo ir komunizmas, ir 
nacizmas.

Diskusijose buvo iškelta įdomių 

papildymų. Dr. Skrupskelis pastebėjo, 
kad tuo metu, kai nepasaulėžiūrinės 
politikos terminas buvo paskelbtas, jis 
lietuviams katalikams davęs tam tikrą 
naują veiklos erdvę. Svarbu atsiminti, 
kad ši idėja lietuvių katalikų buvo 
paskelbta pirmiau, negu ji atsirado 
Vatikano II suvažiavimo nutarimuose. 
Juozas Kojelis teigė, kad krikščionys 
demokratai per siaurai šią teoriją su
prato ir klaidingai tvirtinę, kad LF 
norįs eliminuoti iš viešojo gyvenimo 
pasaulėžiūrą. Jadvyga Damušienė at
kreipė dėmesį, kad reikėtų kalbėti ne 
apie katalikiškąją, bet apskritai apie 
krikščioniškąją moralę. Prof. I. Už
davinys prisipažino, jog jam ir dabar 
dar ne visai aišku, kas ta nepa- 
saulėžiūrinė politika esanti. Jam at
rodą, jog tai vis dėlto kvepia liberaliz
mu. Antanas Sabalis papildė, kad 
Vatikano II suvažiavimo nutari
muose buvo aiškiai pabrėžta, jog 
valdžioje esantys katalikai neturi 
teisės versti ir kitus panašiai galvoti.

♦ * *
„Pilnutinės demokratijos gali

mybės Lietuvoje" — buvo trečiųjų 
svarstybų tema. Savo mintis pateikė 
Povilas Žumbakis, Gintė Damušytė, 
Antanas Sabalis ir prof. Ignacas 
Uždavinys. Moderatorius — dr. Anta
nas Razma. Povilas Žumbakis, 
žinomas Lietuvos gyvenimo komenta
torius spaudoje ir per radiją, savo 
mintis pradėjo klausimu: kas yra ta 
pilnutinė demokratija? Jo atsakymu, 
tai yra laisvų žmonių sugyvenimo val
stybėje sistema. Žmogus yra laisvas, 
kai jis gali pasirinkti savo gyvenimo 
būdą, kai turi visiems piliečiams vie-
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Vytas Petrulis, Antanas Sabalis, Juozas Ardys. Nuotr. K. Ambrazaičio

nodais įstatymais taikomas teises. 
Pažymėjęs, kad pilnos demokratinės 
sistemos kūrimas paprastai užtrunka 
metų metais, prelegentas klausė, ar 
Lietuvoje demokratija jau pastebima. 
Ir jo atsakymas buvo neigiamas: juk 
net pats prezidentas nesilaiko konstit
ucijos, kišasi į prokuroro darbą, 
valdžia savo nuožiūra dalina privile
gijas, turtą, ima kyšius. Teisinė siste
ma nepatikima, vyrauja kriminalinis 
elementas — mafija, dažnai dirbanti 
kartu su valdžia, gaunanti nurody
mus iš Maskvos ir kitur. Atsirado 
spaudimas net iš Izraelio išimtinai 
atiduoti žydams jų buvusį turtą, ki
taip pablogėsią santykiai su JAV. Reli
gija Lietuvoje tebėra varžoma, 
žiūrima į ją kaip į kultą. Taip apibū
dinęs įvairius padėties blogumus, pre
legentas bandė iškelti ateities viltis ir 
galimybes. Apgailestaudamas, kad 
valstybės struktūra esanti iš vidaus 
supuvusi, o konstitucija — nereali ir 

netobula, jis davė kai kuriuos siū
lymus. Būtinai reikia atstatyti teisin
gumo sistemą, paruošti realų planą 
įgyvendinti laisvajai rinkai, išgydyti 
socialines pensininkų ir beturčių pro
blemas. Darbas didelis. Prelegento 
nuomone, atstatyti nepriklausomybę 
buvo lengviau, negu jau nepriklauso
moje valstybėje įvesti pilnutinę de
mokratiją.

Gintė Damušytė, savo pranešimo 
įžangoje sutikusi, kad padėtis Lietu
voje yra tikrai sunki, vis dėlto optimis
tiškai žvelgė į ateitį ir nurodė kelius, 
kurie tautoje galėtų nugalėti apatiją ir 
išvestų ją į pilnutinę demokratiją. G. 
Damušytės pranešimas spausdinamas 
šiame numeryje.

Antanas Sabalis teigė, kad Lietu
voje tebėra nepaprastai daug apgau
lingo nihilizmo, iš kurio kylančios vi
sos negerovės ekonominėje, sociali
nėje bei politinėje plotmėje. Demokra
tijai atstatyti reikalingas tikėjimas ja ir
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darbas. Reikia organizuoti ir remti 
tam tikras celes, kurios išaugintų de
mokratinei veiklai pasiruošusius as
menis. Remtinos jaunimo organizaci
jos, privačios mokyklos. Lietuvių 
katalikų religinė šalpa tokį darbą jau 
yra pradėjusi, tačiau reikės daug laiko 
ir lėšų tokioms privačioms katali
kiškoms mokykloms pastatyti ant 
kojų. Reikia pertvarkyti ir kariuo
menę, kad iš jos išeitų patriotiškai nu
siteikę jauni žmonės.

Prof. Ignacas Uždavinys pirmiau
sia pasidžiaugė, kad užsienio lietuviai 
yra gerai informuoti. Visa, kas buvo 
kalbėta, yra teisinga. Padėtis Lietuvoje 
iš tiesų yra liūdna, apatija didelė. Net 
ir dešiniesiems dabar laimėjus rinki
mus, vis tiek į valdžią būtų žiūrima su 
nepasitikėjimu. Vyksta skaldymas, 
kuriame dalyvauja net saugumo 
struktūros. Tačiau reikia pripažinti, 
kad mūsų gyvenimui ir jo krypčiai 
dažnai diktuoja ir sunkios sąlygos. 
Norint kaip nors padėtį taisyti, būtinai 
reikia žinoti, kas iš tikrųjų yra bloga ir 
kaip tai pataisyti. Reikia naujų idėjų, o 
joms įgyvendinti — ir lėšų. Prelegen
tas pastebėjo, jog yra pavojus, kad 
valdžia be brutalios kovos gali nepa
siduoti net ir po pralaimėjimo kituose 
rinkimuose. Juk ir kariuomenė jos ran
kose. Kas svarbiausia — reikia rimtai 
galvoti apie opozicinių partijų koali
ciją santarvės ir bendradarbiavimo pa
grindu.

Kiek Povilas Žumbakis kalbėjo dra
matiškai, piešdamas padėtį gal ir tam
siomis spalvomis, o Gintė Damušytė 
ir Antanas Sabalis — labiau pozityviai 
ir vilties prošvaistėmis, tiek prof. Igna
cas Uždavinys ramiai atskleidė realų, 

bauginantį, bet kartu ir viltingą Lietu
vos vaizdą.

Diskusijos buvo karštos. V. Voler- 
tas, lyg ir nusivylęs, klausė, nejaugi 
Lietuvoje nėra šviesuliuko, nejaugi 
reikės laukti, kol senieji komunistai 
išmirs. Jis taip pat abejojo, ar iš opozi
cijos įmanoma daug tikėtis, jei ji tarp 
savęs negali susikalbėti net principi
niais klausimais. Dr. R. šomkaitė pasi
džiaugė atvirais P. Žumbakio žo
džiais ir siūlė tokius jo vertinimus 
dažniau skelbti Lietuvos spaudoje. Ji 
tik pastebėjo, kad kai kurių Lietuvos 
laikraščių redaktoriai nenorį priimti 
net ir nuosaikios kritikos žodžių. J. 
Kojelis atkreipė dėmesį, kad konferen
cija nuklydo į kitas temas nuo savo 
uždavinio ieškoti naujo kelio LFB 
veiklai. J. Kavaliūnas kėlė reikalą rem
ti Lietuvoje individualias pastangas 
ypač jaunimo auklėjimo bei švietimo 
srityje. J. Pabedinskas pastebėjo, kad 
prelegentai gal per mažai kėlę kon
krečias galimybes, kaip šiuo metu tą 
pilnutinę demokratiją Lietuvoje pritai
kyti ir įkūnyti.

Uždarydamas LFB konferenciją, ta
rybos pirmininkas Vytas Petrulis pa
kvietė visus vakarienei ir pranešė, kad 
konferencijos nutarimai bus vėliau 
paskelbti spaudoje. Nutarimų komi
siją sudarė: Juozas Kojelis, Jonas Ur
bonas, dr. Vytautas Majauskas. Vytas 
Krikščiūnas ir Juozas Baužys. Vaka
rienės metu kalbėję prof. dr. Juozas 
Meškauskas ir dr. Adolfas Damušis 
pasidžiaugė gražiomis ir teigiamomis 
konferencijos nuotaikomis.

Juozas Baužys
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LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ KONFERENCIJOS 
įvykusios 1995 gegužės 12-13 Čikagoje

NUTARIMAI

A. Dėl tolimesnės veiklos gairių
1. Lietuvai atkūrus nepriklauso

mybę, atsirado sąlygos užsienio lietu
viams dalyvauti Lietuvos valstybės 
politiniame gyvenime. Lietuvių fronto 
bičiulių sąjūdis, daugiau negu 50 
metų vykdęs svetur savo prisiimtą re
zistencinę misiją, ją dabar keičia į poli
tinę veiklą ir ieško būdų tai veiklai 
tęsti Lietuvoje.

2. 1996 metų Lietuvos seimo rin
kimuose Lietuvių fronto bičiuliai 
(LFB) ryžtasi remti tvirtų demokrati
nių principų, krikščioniškos moralės 
kandidatus, nesusitepusius savo poli
tine praeitimi arba jos atsisakiusius. 
Bendram darbui seimo rinkimuose 
LFB tariasi su idėjiškai artimomis Lie
tuvos partijomis-.

3. Šiai politinei veiklai įgyvendinti 
LFB Taryba artimiausiu laiku sudaro 
pastovią 5-7 asmenų komisiją.

4. Į laisvę fondo veikla užsienyje 
pamažu mažinama, didesnę darbų 
dalį perkeliant į Lietuvą ir atitinkamai 
didinant Į laisvę fondo Lietuvos filia
lui visokeriopą paramą.

5. Pastebėjus, kad šiuo metu tokie 
periodiniai leidiniai kaip „Dieno
vidis" ir „Kauno laikas" ypatingai 
pasitarnauja skleisti Lietuvoje pilnu
tinės demokratijos idėjas, LFB Taryba 
įpareigojama organizuoti reikalingą 
jiems paramą. „Į laisvę" žurnalo leidi
mas tuo tarpu paliekamas Į laisvę fon
do ir Lietuviškų studijų centro žinioje.

6. Yra būtina supažindinti plačiąją 
Lietuvos visuomenę su „Į pilnutinę 
demokratiją" leidinyje suformuluotais 
pagrindiniais pilnutinės demokratijos 
principais ir stengtis juos Lietuvoje 
įgyvendinti. Didelę to uždavinio dalį 
galėtų pasiimti ir atlikti kultūrinis LFB 
sektorius per Į laisvę fondą.

7. „Nepasaulėžiūrinės politikos" 
terminas, prieš daugel metų suformu
luotas prof. Antano Maceinos, nieka
da neturėjo minties pašalinti iš viešojo 
gyvenimo asmens pasaulėžiūrą bei 
ideologiją. Priešingai, jis valstybėje ak
centavo laisvės ir kultūrinės autono
mijos reikalą. Panašiai, net dar stip
riau, vėliau pasisakė ir Katalikų Baž
nyčia II-jo Vatikano suvažiavimo nu
tarimuose, o šiuos principus dabar 
ryškiai praktikuoja Vokietijos Krikš
čionys demokratai bei kitų Vakarų pa
saulio kraštų demokratinės partijos. 
Todėl manoma, kad tolimesnis „nepa
saulėžiūrinės politikos" termino nau
dojimas yra nebeaktualus.

B. Dėl dabartinės padėties Lietuvoje
1. Lietuvos vyriausybės struktū

rose įsitvirtinusios ir vis stiprėjančios 
su sovietinio laikotarpio praeitimi su
sijusios jėgos yra Lietuvos seimo dau
gumos vienvaldystės rezultatas.

2. Lietuvos vyriausybė daro pa
kankamai rimtas pastangas integruo
tis į Vakarų ekonomines, politines ir 
kultūrines struktūras. Tačiau dabar-
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LFB konferencijoje. Nuotr. K. Ambrazaičio

tinė Lietuvos politika Rusijos atžvil
giu, siekianti nepažeisti gerų kaimyni
nių santykių, jokiu būdu neturėtų 
pažeisti ir savo nepriklausomos vals
tybės teisių.

3. Esame susirūpinę, kad Lietuvoje 
pastebimas privatizacijos piktnau
džiavimas, bankrutuojančių žemės 
ūkio bendrovių bei nepelningų 
didžiųjų gamyklų įvairiomis formo
mis rėmimas, neryžtingas energetikos 
problemų sprendimas, beatodairiškas 
paskolų iš užsienio ėmimas ar nera
cionalus jų naudojimas stumia kraštą į 
ekonominį skurdą ir ilgam laikui 
užkrauna valstybei paskolų grąži
nimo naštą.

4. Demokratijos kūrimas, kur vals
tybės piliečiai žino savo teises ir vyk
do pareigas, prasideda apatinėse vi
suomenės grandyse. Tad demokra
tiškai veikiančios savivaldybės sudaro 
tikruosius demokratinės valstybės pa
grindus. šiais metais įvykę savivaldy
bių rinkimai parodė, kad tokie pagrin
dai Lietuvoje jau dedami.

5. Lietuvos ekonominis, o tuo la

biau dvasinis atgimimas neįmanomas 
be pilno tautos dvasios išsivadavimo 
iš komunistinio palikimo. Čia labai 
svarbų vaidmenį vaidina mokykla. 
Todėl vyriausybė turėtų stengtis suda
ryti kuo palankiausias sąlygas kurtis 
privačioms, ypač krikščioniškosios pa
saulėžiūros mokykloms.

6. Jaunimo auklėjimo srityje didelę 
talką tėvams ir mokykloms gali su
teikti jaunimo organizacijos. Konfe
rencijos dalyviai daug vilčių deda į 
jau Lietuvoje atsikūrusius ateitinin
kus, skautus ir kt.

7. Konferencija ragina Lietuvių 
fronto bičiulius ir visą lietuviškąją vi
suomenę remti Baltų laisvės lygos 
pastangomis kongresmano Christo
pher Cox (R-CA) JAV atstovų rū
mams pateiktą rezoliuciją, H. Con. 
Res. 51, kuria siekiama demilitarizuoti 
Karaliaučiaus sritį ir pavesti ją tarp
tautinei kontrolei.

LFB konferencijos 
nutarimų komisija
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LIETUVA: VALSTYBĖ IR VISUOMENĖ 
1990-1995

Ketvirtoji Į laisvę fondo studijų savaitė Lietuvoje

Kauno rotušėje liepos 5 d. prasi
dėjo Į laisvę fondo lietuviškai kultūrai 
ugdyti ketvirtosios studijų dienos, 
kurių tema buvo „Lietuva: valstybė ir 
visuomenė 1990-1995". Atidaromajam 
posėdžiui vadovavo adv. Jonas Kaire- 
vičius, Į laisvę fondo Lietuvos filialo 
tarybos pirmininkas, ir Vidmantas 
Valiušaitis, tarybos sekretorius. In- 
vokacijai buvo pakviestas J. E. vysk. 
Sigitas Tamkevičius. Po maldos, svei
kinimo žodyje vyskupas linkėjo stu
dijų dalyviams Aukščiausiojo ma
lonės, kuri įkvėptų vilties ir energijos 
dirbti.

Pirmąjį pranešimą „Vilčių ir pra

radimų balansas" skaitė istorikas, fon
do filialo valdybos pirmininkas dr. 
Juozas Tumelis. Jis apžvelgė penkerių 
nepriklausomos Lietuvos metų raidą, 
analizavo sunkumų priežastis, nurodė 
klaidas, iškėlė klausimų diskusijoms. 
Didžiausia Lietuvos problema, anot 
Tumelio, yra sovietinis paveldas. An
trasis šio pirmojo posėdžio kalbėtojas 
buvo prof. Bronius Kuzmickas. Jis 
pastebėjo, kad vykstąs valdžios atsiri
bojimas nuo tautos. Per 50 sovietinės

Studijų dienos Kaune. Atidaromojo posėdžio 
dalyviai Kauno rotušėje. Pirmieji iš k.: kun. 
Ričardas Repšys ir vysk. Sigitas Tamkevičius.

Nuotr. A. Kairio.
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Ona Gimiuvienė ir sūnus dr. Saulius po dr. 
Juozo Girniaus minėjimo. Nuotr. A. Kairio.

okupacijos metų nebuvo mąstoma 
apie žmogų kaip individą, ir tai tebe
vyksta ir dabar. Pranešėjas pasi
džiaugė Lietuvos jungimosi į Europą 
pastangomis, ypač faktu, kad Baltijos 
šalys eina kartu su Skandinavijos vals
tybėmis.

Po šių pranešimų studijų dienų 
dalyviai praleido nuotaikingą vakarą 
susipažinimo vakaronėje Kauno savi
valdybės kavinės patalpose. Vakaro
nei vadovavo Jonas Kairevičius ir Al
girdas Stepaitis.

Antrąją studijų dieną pokalbiai ir 
diskusijos ta pačia „penkeri valstybės 
metai" tema buvo tęsiami Kauno savi
valdybės posėdžių salėje. Posėdžiui 
vadovavo Algirdas Stepaitis ir Juozas 
Tumelis. Tylos minute buvo pagerbti 
žuvusieji už Tėvynę, o studijų dienų 
atstovai padėjo gėles prie Nežinomojo 
kareivio kapo.

Kovo 11-tosios akto signataras 
Gediminas Šerkšnys savo pranešime 
pasakojo, kaip sunku buvo ir tebėra 
pakeisti žmonių sąmonėje buvusią 
vertybių sistemą. Žmonės buvo įpratę 
gauti iš valstybės pragyvenimo mini
mumą, dabar nepriklausomybė parei
kalavo mokytis apsirūpinti patiems. 
Literatūrologas dr. Vytautas Kubilius 
pabrėžė vis didėjančią distanciją tarp 
tautos ir vyriausybės. Žmonės darosi 
apatiški viskam, kas vyksta. Val
dančioji partija dalyvauja kapitalizaci- 
jos procese, kontrastai tarp skurdo ir 
turto didėja, nėra socialinės apsaugos, 
vyksta džiunglių gyvenimas. Seimo 
narys Arimantas Raškinis iškėlė LFB

parengtos studijos „Į pilnutinę de
mokratiją" vertę ir aktualumą dabar
ties Lietuvai. Vidmantas Valiušaitis 
pabrėžė, kad Lietuvoje dabar veikia 
tik politinė demokratija, tuo tarpu 
ūkinės ir kultūrinės demokratijos dar 
turime siekti. Valstybė taip pat ne
turėtų skverbtis į asmens sąžinę ir pa
saulėžiūrą. Arimantas Dragūnevičius 
atkreipė dėmesį į išeivijoje esantį Lie
tuvos intelekto potencialą, kuris 
turėtų būti panaudotas kuriant de
mokratinę valstybę. Kauno miesto ta
rybos narys Rytas Kupčinskas iškėlė 
savivaldybių reikšmę demokratinėje 
valstybėje.

Tos pačios liepos 6 d. vakaras 
buvo skirtas prisiminti pernai miru
siam filosofui dr. Juozui Girniui, kurio 
palaikai liepos 1 d. buvo palaidoti jo 
gimtuosiuose Sudeikiuose, Utenos raj. 
„Naujojo židinio" redaktorius Petras 
Kimbrys savo paskaitoje, pavadintoje 
„Kelionė į ten ir atgal", plačiai kalbėjo 
apie dr. Girnių kaip mokslininką ir fi
losofą. V. Valiušaitis dr. Girnių pava
dino viena šviesiausių asmenybių
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Juozas Tumelis (kairėje) ir Algis Raulinaitis, įteikė Į laisvę fondo premiją redaktorei Daliai Kuody
tei. Nuotr. A. Kairio

moderniųjų laikų lietuvių kultūros is
torijoje. „Mums Lietuvoje šiandien 
reikia dr. J. Girniaus minčių, idėjų, vil
ties ir tikėjimo žmogaus verte bei savo 
tautos ateitimi" — kalbėjo V. Va- 
liušaitis. Vytautas Ališauskas savo 
kalboje nagrinėjo, kokią vietą Lietuvos 
gyvenime ir kultūroje užima filosofas 
dr. Girnius. Dr. Vytautas Kubilius 
sakė, kad visa poetų-žemininkų karta 
išaugo Juozo Girniaus minčių pagrin
du. Pranešėjas pabrėžė, kad J. Girnius 
iškėlė aukštus išeivijos kultūros krite
rijus: ji turinti būti brandaus meninio 
lygio, išliekamos vertės. Apie savo 
tėvą kalbėjo ir dr. Saulius Girnius, 
pabrėžęs, kad tėvas ypatingai ugdęs 
meilę Lietuvai. Jis nuolat domėjęsis, 

kas vyksta pasaulyje, tačiau užvis la
biau — kas Lietuvoje. Kalbėjęs Juozas 
Tumelis sakė, kad nors dr. Girniaus 
palaikai jau sugrįžo Lietuvon, tačiau 
filosofo gilios mintys dar turi sugrįžti. 
Visi vakaro dalyviai taip pat turėjo 
progą susipažinti su velionies žmona 
Ona Girniuviene, jo vyriausiu sūnumi 
Ramūnu ir jo šeima. Ten pat vyko ir 
Juozo Girniaus gyvenimo nuotraukų 
parodėlė. Nuotraukų autorė — Ona 
Pajadaitė.

Liepos 7-toji buvo skirta teisės, 
teisingumo, ekonomikos bei socialinės 
politikos klausimams svarstyti. Posė
džiui pirimininkavo du teisininkai: Jo
nas Kairevičius ir Algis Raulinaitis. 
Ekonominę sritį nagrinėjo ekonomis-
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Dr. Algis Norvilas studijų dienose skaito pas
kaitą apie lietuvių kalbos likimą. Nuotr. A. Kai
rio

tas Jonas Pabedinskas. Savo paskai
toje „Ekonominė apsisprendimo teisė 
valstybėje" jis kalbėjo apie kenks
mingą biurokratiško valdymo poveikį 
piliečio pasirinkimui, pabrėžė, kad 
žmogus turi teisę pats pasirinkti, o ne 
paklusti jam primetamai valdininko 
valiai. Konstitucinio teismo teisėjas 
Stasys Šedbaras supažindino klausy
tojus su konstitucinio teismo sistema. 
Jo pranešimas davė medžiagos gau
sioms diskusijoms. Kriminalistikos 
specialistas Antanas Dabšys skaitė 
paskaitą apie nusikalstamumą Lietu
voje ir nuo jo apsisaugojimą. Su
minėjęs, kad šiuo metu nusikalstamu
mas yra padidėjęs beveik tris kartus, 
jis ypač pabrėžė kultūringo žmogaus 
formavimo svarbą. Jo nuomone, kalė
jimas gadina, o ne taiso. Seimo narė 
Vilija Aleknaitė-Abramikienė na
grinėjo socialinės politikos klausimus, 
šiandienos padėtį Lietuvoje ji pavadi
no netesėtų pažadų sindromu. Kal
bėjo, kad lietuvių poreikiai sumenkėjo 
iki šlapios dešros ir pigios degtinės. 
Priminė Lietuvos premjero sveikinimo 
kalbą iš Graikijos sugrįžusiems krep
šininkams, kada, anot jos, minios 
švilpimas aiškiai pasakė šios dienos si
tuaciją Lietuvoje. Socializmas taip 
greitai nepanaikinamas, jis pasilieka 
ne tik ekonomikoje, bet ir žmoguje. 
Esame liūdnų skaičių šalis, — kalbėjo 
V. Aleknaitė: mažėja gimimų skaičius, 
grėsmingai auga savižudybės, aukš
tesniojo laipsnio žmonės uždirba be

veik 13 kartų daugiau, nei mažiausiai 
uždirbantys, šeši dešimtadaliai Lietu
vos gyventojų neprivalgo ir tt. Ji pas
tebėjo, kad valdžia yra kurčia, nenori 
girdėti žmonių pasiūlymų. Juk buvo 
atmestas net visuomenės dalyvavimo 
kovoje su nusikaltimais pasiūlymas.

Tą patį penktadienio vakarą stu
dijų dalyviai klausėsi Vytauto 
Didžiojo bažnyčioje surengto religinio 
koncerto, kurio programą atliko miš
rus jaunimo choras besirengdamas 
vykti gastrolėms į Ispaniją.

šeštadienio dienos svarstybų 
tema buvo „Visuomenė: kultūra, reli
gija, pasaulėžiūra". Posėdžiams vado
vavo Vytautas Ališauskas ir Saulius 
Girnius. Posėdžio pradžioje ĮLF Lietu
vos filialo valdybos pirm. Juozas Tu
melis, kartu su centrinio fondo atsto
vu Algiu Raulinaičiu įteikė 4 tūkst 
litų Į Laisvę fondo premiją „Laisvės 
kovų archyvo" redaktorei Daliai 
Kuodytei. Pernai tokią pat premiją 
buvo gavusi Nijolė Gaškaitė.
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Vakaronei Kauno savivaldybės kavinėje vadovauja Algirdas Stepaitis. Nuotr. A Kairio.

Dr. Antanas Musteikis skaitė 
pirmąjį pranešimą „Pažeistų šaknų 
kartos". Vėliau prof. Vytautas Lands
bergis kalbėjo apie šių dienų Lietuvos 
kultūrą. Jis pastebėjo, kad sovietmečiu 
iš žmogaus buvo atimta gyvenimo 
prasmė. Ir šiandien dar nepajėgiame 
ginti tiesos, neapčiuopiame ribos tarp 
tiesos ir melo. Dr. Vytautas Kubilius 
skaitė pranešimą „Kultūra — lūžio si
tuacijoje", o Darius Kuolys, kalbė
damas apie švietimo kaitą Lietuvoje, 
priminė, kad dar vis užmiršta tebėra 
tikroji žmogaus ugdymo filosofija. 
Prof. dr. Algis Norvilas skaitė pas
kaitą apie lietuvių kalbos likimą. Jis 
analizavo didžiųjų pasaulio kalbų 
santykį su lietuvių kalba. Jis apgailes

tavo, kad įsigalintis anglų kalbos vy
ravimas lietuvių ir kitų mažesnių 
tautų kultūrose ir kitose srityse gali 
turėti neigiamo poveikio ir net keisti 
kalbos pobūdį. Todėl būtinas yra kal
bininkų dalyvavimas kalbos ugdymo 
procese. Mantas Adomėnas kalbėjo 
apie krikščionybę ir kultūrą dabarties 
Lietuvoje. Po visų pranešimų buvo 
gausios diskusijos. Tą patį vakarą 
įvykusioje atsisveikinimo vakaronėje 
meninę dalį atliko sesutės Va- 
liušaitytės, Kauno tarybos narys Juo
zas Bakutis ir Intos lagerio tremtinys 
Donatas Kvedaras.

(Pagal „Kauno laiko" informaciją, 
šį reportažą paruošė Juozas Baužys)
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JUOZO LUKŠOS-DAUMANTO 
FONDAS

Su Juozo Lukšos-Daumanto fondu susijusiais rūpesčiais bei sumanymais 
savo laiškuose dalinasi Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidman
tas Vitkauskas ir tos gimnazijos mokytoja Valė Urbelienė. Abu laiškai šį pava
sarį buvo rašyti Nijolei Bražėnaitei. Laiškuose rasite taip pat ir pluoštelį 
įspūdžių apie Lietuvoje susuktą Vytauto Landsbergio, Jr. filmą „Baladė Dau
mantui". (Tikimės, kad šio filmo tema ateity galėsime plačiau parašyti.)

Rašo Valė Urbelienė:
...Paruošiau šį Juozo Lukšos- 

Daumanto fondo) projektą, galvo
dama apie tai, kaip geriau išvengti 
nedoro pasipelnymo galimybės, juk 
žinau, kad dažniausiai gyvenime 
laimi tas, kas garsiau rėkia ir viešai 
prisiekinėja meilę tėvynei. Sumi- 
šusiomis širdimis gyvename — toks 
laikotarpis. Mokyklose dirba moky
tojai, kurie prieš 10-15 metų sekė ir 
tardė vaikus, lankančius bažnyčią, 
aiškino, kad Dievo nėra, kad nebu
vo jokios Vasario 16-tosios, etc. O 
dabar tie patys mokytojai švenčia su 
vaikais šv. Kūčias ir šv. Velykas, 
garsiau už kitus gieda himną, už 
kurį dar prieš 7 metus mano akyse 
mėtė iš mokyklų. Toks laikas — tu
rime išsiauklėti jaunimą ne ant 
melo, nes jaunimas toli gražu ne vi
sais patiki. Aš tai kalbu, sakydama 
apie savo mokinius, dar prieš metus 
kartais galvojusius labai priešiškai 
apie Juozą (Daumantą) ir partiza
nus, o dabar mes kalbamės su jais 

visai kitaip. Jie daug kur pakeitė 
savo stereotipinę nuomonę, pradėjo 
domėtis patys, kiekvienas ieško 
savo santykių su tuo laikotarpiu. 
Tik būtina sąlyga — tavo gražūs 
žodžiai turi atitikti tavo poelgiui...

Na, o filmas man nepasakė dau
giau, negu aš pati buvau sau 
išsiaiškinusi. Tame filme Jūs visi la
bai gražūs, nuoširdūs, prasmingi 
patys savimi, o ne filmo kūrėjo 
dėka. Aš tikėjausi, kad jaunasis 
Landsbergis prakalbės giliau, — 
apie tai, ką galvoja mūsų karta apie 
partizanų auką, jų žinojimą, kad jie 
buvo pasmerkti žūčiai, apie drąsą ir 
baimę apskritai, apie išdavystės ga
limybę, galiausiai apie garbę ir tą 
jau pamirštą mūsų jausmą — 
gražiai numirti už tėvynę. To man 
filme trūko, bet gal tik man. Taip 
pat, ar ne geriau būtų buvę, jeigu 
filme apie tai būtų samprotavę vy
resniųjų klasių mokiniai, o ne maži 
vaikiukai, kaip atrodė, ne savais, o 
išmoktais žodžiais...
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Rašo Vidmantas Vitkauskas:
...Su dideliu susidomėjimu mo

kykloje buvo žiūrimas filmas apie 
Mūsų Juozą (Daumantą). Nors ir 
pasirinkta savotiška filmo konstruk
cija, mūsų mokiniams ji buvo su
prantama ir priimtina. Visi filme 
užfiksuoti žmonės mums yra pažįs
tami ir žinomi. Visi jie, išskyrus tik 
Kukauską, ne vieną kartą lankėsi 
mūsų mokykloje, susitiko su moky
tojais, mokiniais. Žiūrint filmą mo
kykloje, mūsų svečiu buvo Jonas Pa
jaujis, kuris dar kartą betarpiškai 
dalinosi prisiminimais apie Juozą...

Birželio pradžioje mūsų moki
niai vėl ruošiasi žygiuoti partizanų 
kovų takais, šio žygio metu organi
zuosime keliadienę stovyklą. Krašto 
apsaugos savanoriai padės vykdyti 
mokomąsias karines pratybas.

Mūsų iniciatyva užsimezgė 
draugiški ryšiai su Alytaus A. Ra
manausko — Vanago vidurinės mo
kyklos mokiniais. Abi mokyklos 
keičiasi mokinių grupėmis, organi
zuoja susitikimus, tarpusavio spor
tines varžybas...

Neseniai vėl sulaukėme paramos 
gimnazijai iš užsienyje gyvenančių 
tautiečių. Didelę siuntą žurnalų 
kaip „Į laisvę", „Aidai", „Moteris" 
mums vėl atsiuntė V. Krikščiūnas iš 
Kanados. Jaunųjų ateitininkų J. 
Lukšos-Daumanto kuopa Lemonte, 
JAV, atsiuntė įvairių mokyklinių 
priemonių—pieštukų, tušinukų,
trintukų ir kt. Visas dovanas išdali
nome aktyviausiems ir labiausiai 
pasižymėjusiems mokiniams.

Pagaliau mus pasiekė ir nenusa

komos vertės dovana iš Australijos. 
Vida Vaitiekūnienė gimnazijai at
siuntė Lietuvių Enciklopediją ir dar 
nemažą humanitarinę labdarą. Jai 
padėkojau, dėkoju ir Jums už tarpi
ninkavimą surandant dar vieną ge
radarę ir mūsų gimnazijos rėmėją 
užsienyje. Pagaliau užbaigėme ir 
patvirtinome Juozo Lukšos-Dau
manto fondo ir mūsų gimnazijos 
abiturientams stipendijų skyrimo 
įstatus. Jiems pritarė ir kiti komisijos 
nariai: Jonas Kairevičius ir Antanas 
Lukša. Mano pavaduotoja Valė 
Urbelienė Jums buvo išsiuntusi 
įstatų projektą. Jūsų pritarimas šiam 
projektui leido mums paruošti galu
tinį įstatų tekstą...

Kadangi skyrimas abiturientams 
stipendijų yra tik vienas iš fondo 
tikslų, mes su Lukša ir Kairevičiumi 
aptarėme ir kitus galimus darbus 
bei projektus. Yra reali galimybė ge
riau tvarkyti ir prižiūrėti Juozo 
Lukšos žuvimo vietą. Mūsų mokyk
loje dirbantis skulptorius Adis Tere- 
sius paruošė šios vietovės tvarkymo 
projektą. Projektas susideda iš kelių 
atskirų dalių, todėl jį galima 
įgyvendinti visą arba dalimis. Noriu 
priminti, kad A. Teresius yra pasta
tęs ir tą paminklą-koplytstulpį prie 
mūsų gimnazijos, todėl puikiai su
pranta Lukšos įamžinimo svarbą.

Galvojame ir apie Juozo laiškų 
skaitymą mokyklose. Profesionalus 
aktorius galėtų geriausiai perteikti 
Juozo laiškų Jums ir Lietuvai subti
lumą bei šilumą.

Jonas Kairevičius jau gavo iš Į 
laisvę fondo pirmuosius šiam fon
dui skirtus pinigus (2,000 JAV dol.).
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JUOZO LUKŠOS-DAUMANTO FONDO ĮSTATAI

I. Bendroji dalis
Juozo Lukšos-Daumanto fondas 

įkurtas 1994 m. pabaigoje dr. Nijolės 
Bražėnaitės iniciatyva Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Jis veikia Į laisvę 
fondo lietuviškai kultūrai ugdyti 
rėmuose. Pagrindiniai fondo tikslai 
— finansiškai remti bei skatinti:

—Juozo Lukšos žuvimo vietoje 
pastatyto paminklinio kryžiaus 
priežiūrą bei teritorijos tvarkymą;

—kitų vietų, susijusių su rezisten
cinėmis kovomis, įamžinimą bei parti
zanų kapų tvarkymą;

—Garliavos Juozo Lukšos vardo 
gimnazijos abiturientus, siekiančius 
studijuoti ir dirbti Lietuvos labui bei 
gerovei.

šių bei kitų tikslų įgyvendinimui 
Lietuvoje yra sudarytas Juozo Lukšos- 
Daumanto fondo administracinis 
komitetas (A. Lukša, J. Kairevičius, V. 
Vitkauskas). Komitetas ruošia įvairias 
fondo tiksluose numatytas darbų ir 
veiklos programas, organizuoja jų 
įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl 
lėšų panaudojimo, J. Lukšos gimnazi
jos abiturientams stipendijų skyrimo 
ir kt. Su visais administracinio komi
teto sprendimais, parengtais projek
tais bei jų sąmatomis supažindinamas 
Į laisvę fondas ir Juozo Lukšos- 
Daumanto fondo iniciatorė dr. Nijolė 
Bražėnaitė.

Juozo Lukšos-Daumanto fondo 
lėšas sudaro individualios ar grupinės 
(surinktos įvairiomis progomis) vi
suomeninių organizacijų ir kitų fondų 
aukos, palikimai ir kt.

II. Juozo Lukšos gimnazijos abitu
rientams stipendijų skyrimo tvarka.

1. Kandidatus Juozo Lukšos- 
Daumanto fondo stipendijai gauti 
siūlo gimnazijos administracija, gavu
si klasės auklėtojo rekomendaciją bei 
pedagogų tarybos pritarimą.

2. Kandidatai stipendijoms gauti 
turėtų:

—būti jau susiformavusiomis as
menybėmis su aiškiomis ir tvirtomis 
pažiūromis į pasaulį, tautą ir jos isto
rinę praeitį;

—gerai orientuotis visuomeninėje- 
politinėje Lietuvos padėtyje;

—turėti tvirtą ir teisingą dorovinių 
vertybių supratimą bei laikytis krikš
čioniškos (bendražmogiškos) moralės 
principų;

—turėti aiškią mokymosi motyva
ciją ir savo perspektyvinės veiklos vi
ziją;

—reikštis ir dalyvauti visuomeni
nėje (politinėje, kultūrinėje, sportinėje 
etc.) ir kitoje veikloje bei bendruo
menės gyvenime.

3. Kandidatai stipendijoms gauti 
neturėtų būti iš šeimų, kurių tėvai:

—dirbdami valstybinėse arba pri
vačiose struktūrose gauna žymiai di
desnį atlyginimą už vidutinį;

—kurie praeityje yra buvę KGB 
etatiniai arba neetatiniai darbuotojai;

—buvę aktyvūs TSKP pareigūnai ir 
veikėjai;

—asmenys savo veiksmais arba 
žodžiais sąmoningai veikę prieš Lietu
vos nepriklausomybę, vykdę antival
stybinę ir antitautinę politiką arba ki-
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taip nusikaltę ar susikompromitavę 
prieš kitą asmenį, visuomenę bei val
stybę.

4. Rekomendacija skirti stipendiją 
duodama tiems gimnazijos abiturien
tams, kurie pradeda studijuoti vienoje 
iš Lietuvos aukštųjų mokyklų arba 
sėkmingai baigia ją ir siekia tolimes
nių studijų Lietuvoje ar užsienyje.

Vienkartinė paskatinamoji premija 
gali būti skiriama Lietuvos Policijos 
Akademijos kursantams ir Lietuvos 
Karo Akademijos kariūnams.

5. Galutinį sprendimą apie stipen
dijos skyrimą ir jos dydį bei mokėjimo 
trukmę (visam studijų laikui, metams, 
ketvirčiui, trimestrui ar vienkartinę) 
priima Juozo Lukšos-Daumanto fon
do administracinis komitetas Lietu
voje.

6. Numatyta stipendijos suma 
abiturientui gali būti išmokama visa 
iš karto arba mokama pagal nustaty
tus terminus.

7. Stipendija abiturientui įteikia
ma Garliavos Juozo Lukšos gimnazi
joje, dalyvaujant bent vienam fondo 
administracinio komiteto nariui 
(gavęs stipendiją, abiturientas pasi

rašo nustatytos formos kvitą).
8. Visi abiturientai, kuriems buvo 

skirta ir mokama stipendija, registruo
jami gimnazijos Juozo Lukšos- 
Daumanto fondo stipendiantų kny
goje.

9. Abiturientas, gavęs fondo sti
pendiją, pasirašo Garbės pasiža
dėjimą, kad dorai ir sąžiningai moky
sis, o įgytas žinias skirs valstybingu
mo įtvirtinimui tokios Lietuvos, var
dan kurios kovojo ir žuvo Juozas 
Lukša, kiti pokario partizanai ir 
vėlesnių laikų disidentai.

Gaunantis stipendiją abiturientas 
turėtų laikyti garbės reikalu, užbaigus 
studijas (ir įsigijus specialybę), intelek
tualiai bei materialiai paremti gimna
ziją. Jeigu stipendiantas išvyktų gy
venti į užsienį, jis tokio pačio dydžio 
stipendiją turi skirti kito gimnazijos 
abituriento studijoms.

10. Gimnazijos vadovybė su fondo 
administraciniu komitetu domisi sti- 
pendianto studijų eiga, pažangumu ir 
drausme. Studentui, nutraukusiam 
mokslus ar padariusiam drausminių 
nusižengimų, stipendijos mokėjimas 
sustabdomas.

AUKOS DAUMANTO FONDUI

Australijos Melbourne Lietuvių katalikių moterų draugijos kultūrinės po
pietės metu, po filmo "Baladė Daumantui" parodymo, surinkta Juozo Lukšos- 
Daumanto fondui aukų iš viso 1032 Australijos arba 735 JAV dolerių. Aukojo: 
LKM draugija, V. Vaitiekūnienė ir šeima, N.V. Šalkūnai, J.P. Mičiuliai, V. Mačys, 
D.G. Žemkalniai, J.J. Petraičiai, H. Statkuvienė, E. šumienė, J. O'Dwyer, A. Kara
zijienė, J. Budrys, J. Grigaitienė, V. Jablonskienė, A. Stankevičienė.

Aukas, skiriamas Juozo Lukšos-Daumanto fondui galima siųsti LF iždininkui 
Alfonsui Pargauskui, 8908 Butterfield Lane, Orland Park, IL 60462, USA, išrašant 
čekį "Center for Lithuanian Studies"vardu ir nurodant, kad pinigai skiriami Juo
zo Lukšos-Daumanto fondui.
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NEBESULAUKSIME SUGRĮŽTANT
Su liūdesiu prisimename amžinybėn iškeliavusius bičiulius

VAIDOTAS DAUNYS, "Krantų" ir "Naujo
sios Romuvos" žurnalų redaktorius, poetas, pub
licistas, "Regnum" leidybos organizatorius ir 
knygų autorius, kultūrinių vakaronių rengėjas 
tragiškai žuvo šeštadienio, 1995 liepos 29-tos 
rytą. Žuvo kildamas oro balionu Vilniuje, Vingio 
parke. Jo kūrybinė ugnis užgeso pačiame gyveni
mo vidurdienyje, 37-tuosiuose metuose. Paliko 
žmoną Raimondą, sūnų ir keturias dukteris.

Vaidotas Daunys buvo vienas iš pirmųjų Į 
laisvę fondo Lietuvos filialo iniciatorių, kurį 
laiką buvo jo taryboje. Vaidoto Daunio netekus, 
liko žymi spraga Lietuvos kultūriniame gyve
nime, didelis nuostolis jaunųjų kūrėjų gretoms. 
Jis buvo vienas iš pirmųjų, supratęs išeivijos

kultūrinių darbų reikšmę atsikuriančiai Lietuvai ir stengęsis juos perduoti Lietu
vos spaudoje.

1994 rugsėjo 17 savo pilname vilčių laiške dr. K. Ambrozaičiui jis taip rašė:"... 
Siunčiu Jums "Naująją Romuvą", senąją mūsų svajonę ... Neseniai skaičiau pas
kaitą apie Maceiną (Austrijoje). Norėdamas tęsti Maceinos ir Pilnutinės demokra
tijos tradicijas, Lietuvoje rizikuoji būti anachronistas. Vis dėlto aš matau labai 
daug gyvybingų dalykų toje tradicijoje. "Purensime dirvą..." "Naujoji Romuva" ir 
lieka Vaidotui Dauniui didžiausiu paminklu.

ONA KAVALIŪNIENĖ mirė 1995 liepos 1 d. Beverly Shores, IN., sulaukusi 
80 metų amžiaus. Buvo veikli LFB sąjūdžio narė, ne vieną kartą buvo Čikagos 
sambūrio valdyboje, J laisvę fondo vadovybėje, buvo ateitininkė ir kitų organiza
cijų narė.

ALGIRDAS PETRULIS mirė 1995 birželio 27 d. Floridoje, sulaukęs 71 metų 
amžiaus. Priklausė Lietuvių fronto bičiuliams ir Lietuvių Bendruomenei.

VIKTORAS P ALŪNAS, gimęs 1920 m., po ilgos ligos mirė 1995 gegužės 16 d. 
Akron, OH. Buvo labai veiklus Lietuvių fronto bičiulių, Lietuvių Bendruomenės, 
ateitininkų, Balfo ir kt. organizacijose.

IGNAS KAZLAUSKAS, buvęs Kauno IlI-sios gimnazijos ir vėliau Muenche- 
no lietuvių gimnazijos direktorius, mirė 1995 gegužės 24 d. Great Neck, NY. Pri
klausė New Yorko LFB sambūriui.

LEONARDAS ŽITKEVIČIUS, poetas, redaktorius mirė 1995 kovo 6 d. Brook
lyn, NY., sulaukęs 80 m. amžiaus. Veikliai reiškėsi New Yorko lietuvių tarpe, 
priklausė LFB sambūriui, ateitininkams ir kt.

Giliausią užuojautą mirusiųjų, šeimoms bei artimiesiems reiškia 
Lietuvių fronto bičiuliai ir Į laisvę fondas.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vytautas Antanas Dambrava, TEI
SINGUMO PRINCIPAL Šioje 46 psl. 
studijoje, išleistoje 1995 m. Į laisvę 
fondo Lietuvos filialo, autorius 
išsamiai aiškina teisingumo principus, 
jų pritaikymą valstybėje ir visuo
menėje, liečia politinės laisvės ir tole
rancijos ryšį su teisingumu ir daug 
kitų teisinės valstybės aspektų. Kny
gos pradžioje nemaža vietos skirta au
toriaus biografinėms ir profesinėms 
žinioms. Knygą spausdino "Morkū
nas ir Ko."spaustuvė Kaune.

O. Matusevičiūtė, AMŽINAS LIE
TUVOS VAINIKAS, istorinė apysaka 
iš Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės 
laikų, aprašanti valdovą Vytautą ir 
kitus jos kūrėjus, išryškinanti to laiko 
paprastą lietuvių ir žemaičių gyve
nimą. Knyga 428 psl., kietais 
viršeliais, išleista 1994 m. "Minties" 
leidyklos Vilniuje. Negerai, kad vir
šelyje dailininkas neįdėjo pilno au
torės vardo "Ona", o pasitenkino tik 
raidė "O".

LIETUVIŲ FONDAS II, Antroji 
Lietuvių fondo knyga, didelio forma
to, kietais viršeliais, 585 psl., apimanti 
laikotarpį nuo 1962 iki 1992 metų. Tu
rinyje: LF istorinė medžiaga, veikla, 
struktūra, steigėjų ir ugdytojų prisimi
nimai, suvažiavimų aprašymai ir, 
svarbiausia,—daugybė nuotraukų ir 
vardų. Redagavo Antanas Juodvalkis 
ir redakcinė komisija . Išleido Lietuvių 

fondas 1994 m.

IŠ NAUJAUSIOS LIETUVOS ISTO
RIJOS, Dokumentų rinkinys. Redak
torė Dalia Kuodytė . Čia pateikiami 34 
autentiški KGB dokumentai, užrašai 
su jų vertimais, interpretacijomis ir 
aiškinimais, liečią Kliugerio, Kli- 
maičio, Prunskienės ir daugelio kitų 
asmenų veiklą Šią 122 psl. knygutę 
išleido Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga 1995 m.

JAHRESTAGUNG 1993, Lietuvių 
kultūros instituto suvažiavimo darbai. 
Šiame 190 psl. 1994 m. Lampertheim, 
Vokietijoje, išleistame leidinyje skel
biamos 1993 metų instituto suva
žiavime vokiškai skaitytos paskaitos 
Lietuvos klausimais. Jų autoriai: Liane 
Klein, Joachim Tauber, Zenonas Na- 
mavičius, Tomas Bartusevičius, Vin
cas Bartusevičius.

Pranas Zunde, KAZYS BIZAUS
KAS, Antroji knyga. Autorius čia 
plačiai ir įdomiai aprašo diplomato 
Kazio Bizausko veiklą ir gyvenimą 
nuo 1922 iki maždaug 1931 metų. 
Atrodo, bus dar ir trečias tomas. Kny
ga 430 psl. Išleido Lietuviškos knygos 
klubas Čikagoje 1994 m.

Ladas Tulaba, NUO DUSIOS IKI 
TIBERIO, atsiminimai, III tomas, 
aprašantis įvykius ir žmonės Romoje 
ir pasaulyje 1970-1979 m. Knyga 391 
psl., išleista Čikagoje.
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LFB SOLIDARUMO IR VEIKLOS VAJUS. - 1995

LFB Tarybos prezidiumas dėkoja 
visiems jau atsiuntusiems savo auką 
1995 m. vajaus proga. Tebelaukiame 
aukų ir iš dar neatsiliepusių, nes 
mūsų veteranams Lietuvoje skiriamas 
fondas tuo tarpu tesiekia vos 50% rei
kalingos sumos 1996 m. pradžiai. 
Mūsų ilgametis idėjinis paveldas 
įpareigoja mus projektuoti savo veiklą 
ateičiai. Todėl ir norime paraginti vi
sus bičiulius ir bičiules solidariai pa
remti LFB veiklą tiek mūsų diaspo
roje, tiek ir Lietuvoje. Laukiame ir 
testamentinių palikimų. Aukas 
prašome siųsti adresu: J. Ardys -LFB, 
855 Greener PL, Fairview, PA 16415. 
Čekiai gali būti išrašomi "Center for 
Lithuanian Studies, Inc." vardu. Jei 
kas iš bičiulių nebūtų gavęs paskuti
niųjų dviejų LFB prezidiumo informa
cinių laiškų, prašome tuo pačiu adre
su apie tai pranešti.

1995 m. vajui aukojo

$200-250: Z. Brinkis, Maželis,V. Sin

kus, R. šomkaitė, P. Žemaitis.

$150-199: V. Krikščiūnas, J. Žilionis.

$100-149: J. Ardys, A. Balsys, V. Ma
jauskas, V. Montvilas, V. Petrulis, B. 
Polikaitis, A. ir B. Pociai, A. Raulinai- 
tis, A. Razma, M. Sodonis, V. Šaulys, 
K. ir S. Šakys, V. Vidugiris, kun. V. 
Volertas.
$50 -99: V. Akelaitis, V. Aušrotas, J. 
Baužys, A. Bumbulis, K. Bružas, A. 
Čepulis, V. Naudžius, Z. Prūsas, A. 
Pargauskas, P. Rasutis, K. Ralys, K. 
Skrupskelis, V.ir K. Volertai, V. Voler
tas.

Mažiau $50: A. Bagdonas, B. Barisas, 
V. Barisas, L. Eitmanienė, A. Gečys, J. 
Gelumbauskas, B. Jasaitienė, J. Kaspu
tis, J. Kojelis, J. Kazlauskas, S. Kungys, 
B.Krokys, A. Musteikis J. Paliulis, J. 
Prakapas, M. Raugienė, R. Šliažas, J. 
Vasaris.

LFB Tarybos prezidiumas

Užsakykime J laisvę žurnalą Lietuvos žmonėms, mo
kykloms, bibliotekoms. Prenumerata tik 5 US doleriai 
užsakant iš užsienio. Čekius ir tikslius adresus 
siųskite administratoriui antrame viršelio puslapyje 
nurodytu adresu.
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Iliustruotas tava i t i n i s laikraštis

Dienovidio
IR

tai laikraščiai kurie skleidžia pilnutinės demokratijos 
idėjas, puoselėja krikščionybės ir žmoniškumo ver
tybes, atskleidžia Lietuvos gyvenimo, kultūros bei 
politikos panoramą. DIENOVIDIS yra savaitraštis, jį 
redaguoja Aldona Žemaitytė. KAUNO LAIKAS išeina 
dukart savaitėje, redaktorius—Vidmantas Valiušaitis.

Užsisakykite juos ir užsakykite savo artimiesiems 
Lietuvoje pas šių abiejų laikraščių atstovą JAV: 

Alfonsą Pargauską
8908 Butterfield Lane, 

Orland Park, IL 60462, USA.

DIENOVIDŽIO metinė prenumerata: 
užsienyje oro paštu - 50 JAV dol., 

Lietuvoje, užsakant iš užsienio - 12 JAV dol.

KAUNO LAIKO metinė prenumerata: 
užsienyje oro paštu - 45 JAV dol., 

Lietuvoje - 20 JAV dol.
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