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Jonas Aistis

Vėlinės

GrvnrMis. I:

Be jokio tikslo eidamas per spūstį - 

Nebuvo nieko ten lankyt nei liūsti - <_ 

Prisiminiau mergaitę mirusia kodais.

Ramiai liepsnojo žvakės ir indeliai, 

O pakasynų maršas vario krūtine 

Dejuodamas graudino medžių viršūnes 

Ir ašarino miglą nuo šakelių... .

Plaukais, lyg tie gelsvi berželių lapai,- 
JĮ.

Gražiai, gėlėm papuoštą smėlio kapą

Suširdį veriančiais raudojimų aidais.

Jos buvo rūškanos, sentimentalios, 

Tos paskutinės mano Vėlinės Kaune - 

Su apšviestais nugeltusiais berželiais,
X;. 1

Su lapais čežančiais, su plaukiančia minia.
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Redaktoriaus pastabos

Kas yra “Į laisvę”?
Kazys Ambrozaitis

Žurnalo pavadinimas yra 
simbolinis, gimęs prasidedant 
Vokietijos-SSRS Antrajam 
pasauliniam karui. Lietuvių 
aktyvistų frontas (LAF) pasinau
dojo karo pradžios momentu ir 
pradėjo sukilimą prieš okupantus 
- sovietus. Sukilėliai paskelbė 
Lietuvą vėl nepriklausoma 
valstybe ir sudarė Laikinąją 
vyriausybę. Šią svarbią žinią 
buvo galima paskelbti tiktai per 
išlaisvintą Kauno radiją. Atsira
do skubus reikalas sukurti savąją 
spaudą.

Užėmus Kauno senamiesčio 
Pirmąją policijos nuovadą, gavau 
nurodymą iš LAF štabo ieškoti 
spaudos darbininkų. Netoli 
nuovados gyveno mano pogrin
džio bendradarbis Petras Gailiū- 
nas, Veterinarijos akademijos 
trečio kurso studentas, pasižy
mėjęs spaudos darbuotojas ir 
novelistas. Jį pasiunčiau į buvu
sios “XX Amžiaus” redakcijos 
pastatą birželio 23 dienos 
pavakare. LAF štabo narys 
Bronius Stasiukaitis pranešė, kad

Į LAISVĘ • lapkritis /2000 

jis ir kiti surado Kazį Baubą, 
Antaną Strebulį, vėliau Virbicką 
ir kt. Tai buvo laikina pirmoji 
redakcija. Naktį prieš nepriklau
somybės paskelbimą Juozas 
Ambrazevičius ir Zenonas 
Ivinskis ruošė medžiagą būsi
mam laikraščiui. J.Ambrazevi
čius pasiūlė laikraščio vardą. 
Z.Ivinskis vėliau rašė: “Jam 
(laikraščiui) čia buvo duotas 
simbolinis vardas “Į laisvę”. 
Buvo jaučiama, kad laisvė dar 
neatėjo. Dar tik pakeliui į ją. Tad 
tik tuo vardu buvo paleistas 
laikraštis” (“Į laisvę”, Nr.6/43, 
1955 m. birželis, p. 32).

Po karo sutikau P.Gailiūną 
Vokietijoje. Jis pasakojo, kad jau 
nuo pirmųjų “Į laisvę” numerių 
redakcijoje prisistatė civiliai 
apsirengęs asmuo ir sakėsi esąs iš 
vokiečių “karo cenzūros”. Vėliau 
paaiškėjo, kad tas cenzorius 
turėjo daugiau ryšio su vokiečių 
civiline valdžia negu su kariuo
mene. Pagal P.Gailiūną, “cenzo
rius” neleido laikraštyje minėti 
redakcijos ir bendradarbių,

5
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draudė skelbti Laikinosios 
vyriausybės potvarkius, pats 
parūpindavo daugelį straipsnių. 
Redaktoriams ir spaustuvės 
darbininkams buvę uždrausta 
išsitarti apie cenzoriaus darbus.

“Į laisvę” pirmasis numeris 
pasirodė birželio 24 d. Kadangi 
naktį buvo draudžiama vaikščio
ti, tai Ambrazevičiaus ir Ivinskio 
rašyti straipsniai laiku redakcijos 
nepasiekę. Nacių kontroliuojama 
viešoji “Į laisvę” ėjo iki 1942 m. 
rugpjūčio 31 d., iš viso išėjo 202 
numeriai. Laikraščio apačioje 
buvo rašoma: “Karo cenzūros 
leista”. Laikraščio antgalvėje 
pažymėtas leidėjas “Lietuvių 
aktyvistų frontas” paskutinį kartą 
buvo matomas Nr.38, 1941 m. 
rugpjūčio 6 d., o jau Nr. 39 
pasidarė Kauno dienraštis. 
Redaktorius nepaminėtas, leidžia 
“Žaibo” spaustuvė.

Buvęs redaktorius Strebulis 
ir laikraštį spausdinęs Juozas 
Gražys neseniai mirė, nepalikę 
paliudijimų, kodėl taip ilgai 
antraštėje buvo leidėjas LAF, 
kurio politika ir siekiai visiškai 
nesiderino su laikraštyje dedama 
medžiaga apie žydus ir nacių 
garbinimą. Gal istorikai tai 
išaiškins. Nuo 1943 m. sausio 4 
d. pradėjo eiti “Ateitis”, reda
guojama Broniaus Daunoro; joje 
dedama medžiaga buvo visiškai 

pronacinė. Petras Gailiūnas 
suredagavo ir išleido antinacinį 
humoro laikraštį “Kuntaplis”.

LAF nacių buvo uždarytas 
1941 m. rugsėjo 27 d. Nedelsiant 
po to įsisteigusi antinacinė 
pogrindžio organizacija “Lietu
vių frontas” leido savo slaptą 
biuletenį, kuris buvo platinamas 
visame krašte. 1943 metų 
pradžioje pradėta leisti pogrin
džio “Į laisvę”. Pirmasis numeris 
1943 m. sausio 5 d. buvo iš
spausdintas privačiame Jono 
Rimkevičiaus bute, Lukšo 
gatvėje, 1200 egz. tiražu. Vėliau 
laikraštis buvo spausdinamas 
slaptoje tam tikslui įrengtoje 
spaustuvėje, parūpintoje Povilo 
Malinausko. Išėjo 34 numeriai. 
Tiražas didėjo, nes kituose 
miestuose ir provincijoje jis buvo 
dauginamas. “Lietuvių frontas” 
nusprendė palikti tą patį laikraš
čio vardą protesto ženklan. 
Gestapas dėjo pastangų susekti, 
buvo pagaminę net savo versijos 
kopiją, bet spaustuvės ir redakci
jos nesusekė. Uoliausias leidinio 
bendradarbis buvo Juozas 
Brazaitis. “Į laisvę” buvo labiau
siai respektuojamas tarp kitos 
pogrindžio spaudos.

Tremtyje, Vokietijoje, LF 
bičiuliai leido “Mažąjį židinį”, o 
1948 m. vėl pradėjo leisti “Į 
laisvę”, kurios išėjo 3 numeriai.

Nuo 1953 m. gruodžio mėn. 
“Į laisvę” žurnalas pradėjo eiti

6 Į LAISVĘ • lapkritis /2000
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JAV, Brooklyne, NY. Redakto
rius buvo Juozas Brazaitis. 
Leidėjas - LF bičiuliai. Pirmąjį 
numerį redaktorius Brazaitis 
pradėjo dedikacija: “Į laisvę” 
leidžiame, pasiryžę būti ištikimi 
jiems - ten žuvusiems, žūstantiems 
ir tebekovojantiems - draugams, 
pažįstamiems ir nepažįstamiems, 
bet broliams. “Į laisvę” atgaivi- 
nam dabar laisvoje, turtingoje ir 
svetingoje Amerikoje, kad palai
kytume tremtyje rezistencijos ir 
budėjimo dvasią - kokią turėjo 
pirmieji "Į laisvę” leidėjai, rašyto
jai, platintojai, daugumas jau 
savo gyvybę dėl laisvės atidavę. ”

Redaktoriai kas keleri metai 
keitėsi, paskutinis redaktorius 
Amerikoje buvo Juozas Baužys. 
Amerikoje paskutinis 130(167) 
numeris išėjo 1999 metų pabai
goje.

Išeivijoje gyveną bičiuliai 
nusprendė, kad mieloji “Į laisvę” 
atliko savo misiją, mus vienydama 
ir telkdama kovon dėl tėvų krašto 
laisvės ir palaikydama rezistenciją 
prieš nutautimą, nuovargį ir blogį. 
Ji mus mokė pilnutinės demokra
tijos principų, informavo ir 
skatino pasiruošti suprasti 
okupacijų pakeistą Lietuvą. 
Išeivijoje mūsų nedaug beliko, 
daugiau draugų atrandame 
Lietuvoje, mūsų rezistencinės 
tradicijos žurnalas ten labiau 
pageidautinas. Nors Amerikos 
bičiuliai dar pasilieka žurnalo 
leidėjai, bet džiaugiamės suradę 
redaktorę, kuri su savo komanda 
sutinka sesę “Į laisvę”, sugrįžtan
čią į savo gimtinę. Tikimės ir 
linkime, kad “Į laisvę” liktų mus 
jungiančiu tiltu su Tėvyne.

Chicago, 2000 metų ruduo

Perduodant redaktoriaus 
pareigas
Juozas Baužys

Nuo 1986 metų pradžios, 
pakviestas tuometinio Lietuvių 
jronto bičiulių tarybos pirmininko 
dr. Vytauto Majausko, sutikau 
redaguoti “Į laisvę” žurnalą.

Sutikau su nemažu susirūpinimu. 
Juk reikėjo tęsti redagavimą tokio 
žurnalo, kuris buvo pradėtas leisti 
pogrindyje dar vokiečių okupaci-

ĮLAISVĘ* lapkritis/2000
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jos metais (1943), vėliau leidžia
mas pabėgėlių stovyklose Vokieti
joje, o nuo 1953 metų prof. 
Juozo Brazaičio atgaivintas 
Amerikos žemėje. Mano sutiki
mas perimti žurnalo redagavimą 
buvo lyg ir įsipareigojimas toliau 
nešti tą iš Lietuvos atsivežtą 
rezistencinę estafetės lazdelę, kurią 
ateity reikės vėl perduoti kam nors 
kitam.

Ačiū Dievui, netrukus apsi
niaukęs dangus Lietuvos žemėje 
ėmė šviesėti, sukeldamas vis 
daugiau vilčių, jog greit ateis 
diena, kai Laisvės saulė vėl 
pradės Lietuvoje šviesti. Tokia 
diena išaušo. Buvo miela širdyje, 
kai 1990 metų “Į laisvę” žurnalo 
pavasario numerio viršelyje 
galėjau įrašyti tris Nepriklauso
mybės paskelbimo datas: 1918 
m. vasario 16 d., 1941 m. birželio 
23 d. ir 1990 m. kovo 11 d.

Nuo 1986 m. pradžios iki 
1999 m. pabaigos suredagavau 
35 numerius, sudariusius iš viso 
2696 puslapius. Juose ypač buvo 
stengtasi nuolat žadinti plačiai 
suprastą rezistencinę mintį. 
Nebūčiau vienas pats galėjęs to 
darbo atlikti be malonių redakci
jos talkininkų. Štai jie: jau mirę - 
Česlovas Grincevičius, Adolfas 
Markelis; gyvi - Kazys Ambrazai
tis, Paulius Jurkus, Vidmantas 
Valiušaitis, Valdemaras Katkus. 

Jiems nuoširdžiausiai dėkoju. O 
visiems bendradarbiams iš 
Lietuvos ir išeivijos, kurių suskai
čiavau daugiau negu 60 ir kurie 
savo straipsniais, mintimis ar 
nuotraukomis pripildė tą gausybę 
puslapių, taip pat esu nuoširdžiai 
dėkingas. Jokiu būdu negaliu 
pamiršti žurnalo administrato
riaus Jono Prakapo. Tai didžiulio 
idealizmo žmogus, jau daugelį 
metų dirbąs šį administracinį 
darbą, o dabar sutikęs jį tęsti ir 
toliau. Visų šių bendradarbių 
pastangomis, nepamirštant ir 
nuoširdžios mūsų skaitytojų 
paramos, jau daugelį metų “Į 
laisvę” žurnale buvo tęsiama prof. 
Juozo Brazaičio mintis - išlaikyti 
rezistencijos ir budėjimo dvasią.

Ir štai Lietuva jau visą 
dešimtmetį gyvena laisvėje. Mūsų 
bendraminčių Lietuvoje būtys vis 
auga, pastebimai daugėja ir “Į 
laisvę” žurnalo skaitytojų bei 
bendradarbių. Visa tai džiugina. 
Matydama, kad ligšiolinės mūsų 
bičiulių jėgos išeivijoje kasmet 
silpsta, atrodo, Lietuvių fronto 
bičiulių taryba ir priėmė sprendi
mą, jog jau yra atėjęs laikas “Į 
laisvę” žurnalui vėl grįžti į Lietu
vą.

Kai 1999 metų rudenį 
baigiau redaguoti savo paskutinį 
“Į laisvę” žurnalo numerį (130), 
dar nebuvo aišku, kas ir kada 
sutiks perimti tolesnį žurnalo 
redagavimo darbą. Naujos

8 Į LAISVĘ • lapkritis /2000
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redakcijos sudarymas nebuvo 
labai lengvas ir užtaiko gana 
ilgai. Tik šį 2000 metų rudenį 
paaiškėjo, kad žurnalą redaguoti 
sutiko Lietuvoje labai gerai 
žinoma spaudos darbuotoja ir 
redaktorė Aldona Žemaitytė. Tad 
su dideliu džiaugsmu ir pasitikėji
mu perduodu naujajai redaktorei 
dabar vėl į Tėvynę grįžtančią 
rezistencinės estafetės lazdelę.

Žurnalo leidėjai, taip pat ir 
aš, tikimės, kad ir toliau “Į 
laisvę” žurnalas turėtų tęsti gyvos 
rezistencinės dvasios bei nuotaikų 
ugdymą prieš nuolat mūsų 
gyvenime, neišskiriant ir Lietuvos, 
pastebimus esančius ir vis naujai 
atsirandančius neigiamus nusitei

kimus. Reikia stiprinti dvasinį 
tautos atsparumą kosmopoliti
nėms laiko įtakoms, ugdyti 
tautiškumo dvasią, pasiaukojimą 
ir savitarpio bendradarbiavimą. 
Reikia nuolat prisiminti lietuvių 
tautos rezistenciją, jos partizanų 
kovas dėl laisvės. Tai kryptis, 
kurios skaitytojai ir toliau lauks 
iš dabar jau Lietuvoje redaguoja
mo ir spausdinamo “Į laisvę” 
žurnalo.

Naujajai redaktorei Aldonai 
Žemaitytei noriu palinkėti ištver
mės ir Viešpaties palaimos. Noriu 
taip pat prašyti ir visų buvusių 
žurnalo bendradarbių nuoširdžios 
jai talkos.

Išsaugoti budėjimo dvasią
Aldona Žemaitytė-Petrauskienė

Štai prasideda dar vienas 
žumalo"Į laisvę" gyvenimo etapas. 
Lietuva-Vokietija-Amerika-Lietuva 
- tokį ratą daugiau kaip per pusę 
šimto metų apsuko rezistencinės - 
politinės ir kultūrinės - minties 
leidinys. Kai kam šiandien gali 
pasirodyti keistokas jau pats 
žurnalo pavadinimas. Laisva 
Lietuva vis dar tebeina - į laisvę? 

Iš tikrųjų taip - tebeina. Mūsų 
tauta ir mūsų valstybė istorijos ir 
geopolitikos lėmimu yra nuolati
niame kelyje į laisvę. Yra nuolati
nės ginties pozicijoje. Tais laikotar
piais, kai jai nereikia ginti nuo 
pražūties esminių savo išlikimo 
komponentų (žemės, valstybės 
savarankiškumo, valdymo),

►
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Lietuva privalo ginti nuo svetimųjų 
pavergimo savo kalbą, kultūrą, 
moralę.

Ambasadorius VA.Dambra- 
va yra taikliai pasakęs, kad "Į 
laisvę” žurnalas buvo ir turi būti 
krikščioniškos rezistencijos 
leidinys, nes be krikščioniškumo 
dvasios rezistencija praranda 
dieviškąjį savo pašaukimą, 
žmogiškąjį, humanistinį savo 
pavidalą. Rezistencija - tai drąsa 
mąstyti taip, kaip liepia sąžinė, 
krikščioniškas auklėjimas šeimoje, 
teisingumo principai, įrašyti 
valstybės Konstitucijoje. Rezisten
cija - tai drąsa veikti taip, kad 
būsimos kartos galėtų su pasidi
džiavimu prisiminti ištikimus 
laisvės idealams tautos ir valstybės 
vaikus.

Pasiryžę ir pasirengę rezistenci
jai Lietuvos išmokslinti, bet 
okupantų iš Tėvynės išvaryti 
taurios sąžinės ir aštraus proto 
atstovai parengė Amerikoje 
programą ”Į pilnutinę demokra
tiją”, kuri po daugelio dešimtmečių 
sugrįžo į atgimusią Lietuvą. 
Sugrįžo nedrąsiai ir nepastebimai, 
Lietuvos visuomenės beveik 
nepažinta ir neatpažinta. Todėl "Į 
laisvę”, pradėjusio eiti Lietuvoje, 
uždavinys - gaivinti šios progra
mos idėjas, vykdyti joje numatytus 
uždavinius, sušiuolaikinti ir 
sudabartinti pagrindinius tikslus.

10

Tai nelengvas uždavinys valstybėje, 
kuri po daugelio okupacijos metų 
atkuria ne tik demokratiją, bet ir 
įvairias institucijas, iš naujo 
mokosi savarankiškos politikos ir 
ekonomikos, socialinių struktūrų 
kūrimo. "Į pilnutinę demokratiją” 
- tai Lietuvos valstybės vizija, 
kurią regėjo Lietuvių jronto 
bičiuliai Amerikoje; ji galėtų būti 
kelrodis daugeliui politikų, tebe- 
klaidžiojančių savo ambicijų, 
svetimųjų įtakų ir asmeninių 
interesų miglose.

Asmeniniai interesai dažnai 
užmigdo laisvės dvasią, o tada į 
paviršių išsiveržia materializmo 
demonai. Todėl budėti laisvės 
sargyboje yra visų laikų ir visų 
tautų, ne tik lietuvių, didžiausias 
rūpestis. Tad ir ”Į laisvę” niekada 
neprarado ir nepraras savo 
aktualumo. Vienokiais būdais ir 
formomis tą budėjimą leidinys 
reiškė išeivijoje, kai reikėjo nepa
liaujamai kariauti dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. Jau 
kitokiais būdais ir formomis turi 
reikšti Tėvynėje, kur reikia akylai 
saugoti tautinę tapatybę ir morali
nes vertybes. Sargybiniai turi būti 
budrūs, - tai auksinė taisyklė, 
lemianti sėkmę ir pergalę. Visi 
kartu - išeivijos ir Lietuvos rezis
tentai prieš valstybių politinį blogį 
ir žmonių dvasinį nuosmukį - 
išlaikykime budėjimo dvasios 
vėliavą.

I LAISVĘ • lapkritis /2000
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Lietuvių fronto bičiuliai

Vidmantas Vitkauskas

ĮVADAS

2001 m. sukanka 50 metų 
nuo išeivijos lietuvių rezistencinės 
organizacijos Lietuvių fronto bi
čiuliai (toliau LFB, LF bičiuliai) 
įkūrimo. Ši visuomeninė, patrio
tinė organizacija įkurta 1951 m. 
JAVĮ siekiant suvienyti po pasaulį 
išsibarsčiusius antinacinės rezis
tencijos - Lietuvių fronto - daly
vius ir sutelktomis jėgomis kovoti 
dėl Lietuvos išsilaisvinimo. Ne
paisant praeityje aktyvios LFB re
zistencinės veiklos ir nuveiktų gau
sių darbų, ši organizacija Lietu
voje beveik nežinoma. Nežinomi 
organizacijos vadovai, aktyviau
si nariai, atlikti darbai...

Šio darbo tikslas - supažin
dinti Lietuvos visuomenę su be
veik 50 metų veikusia ir iki šiol 
tebeveikiančia Lietuvių fronto bi
čiulių organizacija. Straipsnyje ne
siekiama pateikti visos LFB isto
rijos ar atlikti išsamią organiza-

Į LAISVĘ • lapkritis /2000 

cijos veiklos analizę, o tik norima 
supažindinti su svarbiausiais LFB 
veiklą apibūdinančiais faktais, 
ryškiausiais darbais ir veikėjais. 
Be to, straipsnyje nebus liečiamos 
kitos išeivijoje veikusios rezisten
cinės organizacijos (bus apsiribo
ta tik trumpu jų pristatymu), ku
rios taip pat atliko nemažą vaid
menį Lietuvos laisvinimo darbe.

Lietuvos, o ir išeivijos lietuvių, 
istoriografijoje Lietuvių fronto bi
čiulių organizacija, jos veikla ir 
reikšmė iki šiol plačiau beveik ne
nagrinėta. Įvairioje mokslinėje ir 
memuarinėje literatūroje bei perio
diniuose leidiniuose aprašant Lie
tuvos ir užsienio lietuvių rezisten
ciją pokario metais, išeivijos rezis
tencinių organizacijų veiklą Lietu
vos laisvinimo byloje, LFB mini
mi labai epizodiškai arba išvis ne
minimi. Bene plačiausiai apie or
ganizaciją yra rašę Juozas Brazai
tis, Juozas Kojelis, Vincas Natke
vičius, E.VŽėrutis.

11
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Rašant šį darbą naudotasi 
įvairių užsienio lietuvių išeivijoje 
ir Lietuvoje leista literatūra, Juozo 
Brazaičio laiškais savo bičiuliams 
ir bendražygiams: J. Griniui, A. Gri
nienei, A.Maceinai, Z.Ivinskiui, 
KAmbrozaičiui, /.Kojeliui, taip 
pat LF bičiulių leidiniu "Į laisvę".

TRUMPA IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
REZISTENCINIŲ 
ORGANIZACIJŲ APŽVALGA

Įvairių Lietuvą palaikančių ir 
rezistencinių organizacijų kūri
mąsi išeivijoje nulėmė visiems ge
rai žinomos priežastys - Lietuvos 
okupacija ir su tuo susijusi būti
nybė padėti okupuotam ir kovo
jančiam kraštui. Beveik visos iš
eivijos patriotinės ir rezistencinės 
organizacijos tikėjo Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimu ir įvai
riomis priemonėmis bei būdais 
stengėsi tai pagreitinti.

1940 m. rugpjūčio mėn. Pit- 
tsburghe (JAV) netrukus po So
vietų Sąjungos įvykdytos agresi
jos prieš Lietuvą senosios emig
racijos veikėjai įkūrė Lietuvai gel
bėti tarybą, kuri 1941 m. gegužės 
mėn. buvo pavadinta Amerikos 
lietuvių taryba.

1945 m. gegužės mėn. 
Wurzburge (Vokietija) buvo at
kurtas (1943-1944 m. Lietuvoje 
veikęs) Vyriausiasis Lietuvos iš-

12 

laisvinimo komitetas (VLIK), 
kurį pradžioje sudarė devynios 
politinės ir visuomeninės organi
zacijos. Vėliau jų skaičius augo 
ir 1964 m. į VLIK'ą įėjo: Lietu
vos atgimimo sąjūdis, Lietuvos 
darbo federacija, Lietuvių fron
to bičiuliai, Lietuvių krikščionių 
demokratų sąjunga, Krikščionys 
darbininkai, Lietuvos laisvės ko
votojų sąjunga, Mažosios Lietu
vos rezistencija, Lietuvių rezis
tencinė santarvė, Lietuvos so
cialdemokratų partija, Lietuvių 
tautinis sąjūdis, Lietuvos ūkinin
kų sąjunga, Lietuvos ūkininkų 
partija, Lietuvos valstiečių liau
dininkų sąjunga, Lietuvių vieny
bės sąjūdis, Vilniaus krašto lie
tuvių sąjunga. Taigi VLIK'ą su
darė iš viso penkiolika lietuvių 
politinių grupių ir laisvės kovos 
sąjūdžių.

1950 m. rugsėjo mėn. Lon
done (Didžioji Britanija) vietoje 
Bendro demokratinio pasiprieši
nimo sąjūdžio Užsienio delegatū- 
ros susikūrė Lietuvių rezistenci
nė santarvė. Šios organizacijos 
sudėtinė dalis, labiau orientuota į 
slaptą rezistencinę veiklą ir ryšius 
su kovojančia Lietuva, buvo Lie
tuvos rezistencinė tarnyba užsie
nyje (vėliau ši organizacija dėl vie
no iš jos lyderių - J.Deksnio - iš
davystės ir parsidavimo MGB iš
eivijos lietuvių rezistencinėje 
veikloje, kaip susikompromitavu
si, beveik nedalyvavo).

Į LAISVĘ • lapkritis12000
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1951 m. gegužės mėn. New 
Yorke (JAV) buvo sudaryta Pata
riamoji lietuvių grupė (PLG), vė
liau pasivadinusi Lietuvos laisvės 
komitetu. Ilgametis šio komiteto 
pirmininkas buvo nepriklausomos 
Lietuvos politikas - Vaclovas Si
dzikauskas. Įvairios lietuvių tau
tinės, patriotinės ir rezistencinės 
organizacijos kūrėsi ne tik Ame
rikoje, bet ir Europoje, Australi
joje bei kitur.

1944 m. liepos mėn. Stok
holme ( Švedija ) gyvenę lietu
viai įkūrė Lietuvių komitetą, ku
ris tapo pirmąja čia gyvenusių ir 
patekusių lietuvių organizacija. 
Svarbiausias jos tikslas "dėti vi
sas pastangas ginant lietuvių at- 
bėgėlių ir kitų Švedijoj gyvenan
čių lietuvių kultūrinius, sociali
nius, teisinius ir visus kitus reika
lus. .." 1947 m. sausio mėn. Stok
holme įsikūrė antinacinės rezis
tencijos ir buvusių politinių kali
nių seniūnija.

Švedijoje gyvenę buvę antiso- 
vietinės ir antinacinės rezistenci
jos dalyviai Jonas Pajaujis, Gedi
minas Būga planavo nelegaliai, 
kaip ir Juozas Lukša, Klemensas 
Širvys, Julijonas Būtėnas ir Kazi
mieras Pyplys, grįžti į kovojantį 
kraštą ir įsijungti į ginkluotą ko
vą Lietuvoje. Nepavykus įgyven
dinti savo planų, vėliau jie akty
viai dalyvavo įvairių Švedijos lie
tuvių organizacijų, tarp jų irLFB, 
veikloje.

Į LAISVĘ • lapkritis /2000

1951 m. rugpjūčio mėn. Ade
laidėje (Australija) įsikūrė Lietu
vos atgimimo sąjūdis, kurio devi
zas buvo "Tautos garbė ir valsty
bės gerovė". 1952 m. Australijos 
lietuvių iniciatyva (daugiausia tuo
metinio apylinkės valdybos pirmi
ninko Juozo Lapšio, kuris buvo 
ir pirmas organizacijos pirminin
kas) buvo įkurta Baltų taryba, ku
rią sudarė lietuvių, latvių ir estų 
tautų atstovai. 1966 m. taip pat 
Australijos lietuvių iniciatyva bu
vo įsteigtas Pavergtų tautų komi
tetas, kurio tikslai buvo panašūs į 
Baltų tarybos, tik jungė beveik vi
sas sovietų okupuotas ar jų hege
monijoje esančias tautas.

Išeivijoje veikė daug dar pir
mos sovietinės ir nacių okupacijų 
metais bei vėliau sukurtų (dažniau
siai partiniu ar ideologiniu pagrin
du) negausių rezistencinių organi
zacijų bei grupių - Lietuvai vaduoti 
sąjunga, Lietuvos laisvės kovoto
jų sąjunga, Lietuvos atgimimo są
jūdis, Lietuvių tautinis sąjūdis ir 
kt. 1955 m. sausio mėn. trys pas
tarosios organizacijos susijungė j 
bendrą Lietuvos nepriklausomy
bės fondą.

Per visą pokario laikotarpį ir 
iki pat Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo lietuvių išeiviai sten
gėsi aktyviai veikti ir dalyvauti va
dinamojoje Lietuvos laisvės bylo
je. Buvo siekiama nuolatos pri-

►
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minti pasauliui Lietuvos okupa
ciją, krašte vykdomą antitautinę, 
antireliginę politiką, žmonių tei
sių pažeidimus. Įvairios organiza
cijos rūpinosi lietuvybės išsaugo
jimu, paramos Lietuvai telkimu ir 
teikimu. Neigiamos Įtakos šių or
ganizacijų veiklai turėjo vis pasi
reiškiantis ir ryškėjantis idėjinis 
susiskaldymas, siekimas domi
nuoti Lietuvos laisvinimo veiklo
je. Tačiau kai kurių save rezisten
cinėmis organizacijomis vadinan
čių grupių veikla dažniausiai bu
vo neesminė, pagrįsta tuščiu po
litikavimu ir išskirtinio dėmesio 
ar asmeninio lyderiavimo sieki
mu.

Mažiau politizuotos ir kon
frontuojančios tarpusavyje buvo 
6-8 dešimtmetyje JAV sudarytos 
bendros baltų organizacijos, JAV- 
Baltijos valstybių apeliacijos Į 
JTO Komitetas (BATUN), įkur
tas 1965 m. lapkričio mėn. New 
Yorke, Amerikos Baltų laisvės ly
ga, įkurta 1981 m. vasario mėn. 
Santa Monikoje ir kt.

Lietuvos laisvinimo veikloje 
ir ypač palaikant lietuvybę išeivi
joje bei vienijant jos rezistencinę 
veiklą reikšmingą vaidmenį atli
ko 1958 m. įkurta ir visose lais
vojo pasaulio šalyse (kur buvo lie
tuvių) veikusi ir iki šiol tebevei
kianti Pasaulio lietuvių bendruo
menė.

14

LIETUVIŲ
FRONTO BIČIULIŲ
IŠTAKOS IR UŽDAVINIAI

Baigiantis II pasauliniam ka
rui ir Sovietų Sąjungai antrą kar
tą okupavus Lietuvą, daug žino
mų politikų, mokslo ir kultūros 
veikėjų bei buvusių aktyvių rezis
tentų pasitraukė į Vakarus. Gy
vendami specialiai karo pabėgė
liams skirtose DP stovyklose Vo
kietijoje (Hanau, Augsburge, 
Nurtingene, Schwabish Gmunde, 
Augustdorfe, Biberache, Tūbin- 
gene ir kt.), taip pat Pfullingene, 
Wurzbūrge bei kituose Vokietijos 
miestuose ar kitose valstybėse, 
lietuvių rezistentai kūrė planus, 
kaip susiklosčius naujai politinei 
situacijai padėti okupuotai Lietu
vai ir įprasminti savo buvimą eg
zode.

1948 m. sausio 24-25 d. Bad 
Cantstatte (Vokietijoje) buvo 
suorganizuotas pirmas Lietuvių 
fronto narių, atsidūrusių tremty
je, suvažiavimas. Jame negalėjęs 
dalyvauti vienas iš organizacijos 
ideologų dr. Antanas Maceina su
važiavimo dalyviams atsiuntė sa
vo samprotavimus dėl organiza
cijos ateities. A.Maceina siūlė 
tremtyje neatkurti Lietuvių fron
to organizacijos, bet tenkintis or
ganizacijos formų nevaržomu są
jūdžiu. Nors A.Maceinos siūly
mas ir susilaukė smarkios opozi
cijos, tačiau suvažiavimo dalyvių

lapkritis 12000
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dauguma tam pritarė. Panašiai 
galvojo ir kitas LF lyderis Juozas 
Brazaitis - jis siūlė frontininkams 
negaišti laiko ir neeikvoti energi
jos savo organizacijos struktūrai 
kurti bei išlaikyti. Todėl atsižvel
giant j LF vadovų nuomonę bei 
siūlymus, Lietuvių frontas DP 
stovyklose savo organizacijos ne
atkūrė.

Kitame svarbiame šio suva
žiavimo nutarime buvo suformu
luoti aiškūs LF sąjūdžio veiklos 
tikslai ir kryptys, kurių keletą čia 
paminėsime - "Lietuvos fronto 
žmonės, vykdydami rezistencinę 
tremties akciją:

- vengia patys ir ragina visus 
sąmoninguosius lietuvius visur ir 
visada vengti mūsų tautinę ben
druomenę ypatingai kiršinančio ir 
skaldančio dalyko - demagogijos; 
visur ir visada vertinti reiškinius 
apgalvotai ir objektyviai;

- visuomeninėje veikloje rem
tis pirmiausia ne svetimų idėjų 
kritika ar jų niekinimu, bet kon
struktyviu veikimu, pozityvia kū
ryba parengiant netikusiam pa
dariniui pakeisti naują tinkamą 
projektą;

- palaikyti tarp savęs ryšius net 
ir tada, kai LF nariai yra priversti 
išsisklaidyti po įvairius kraštus;

- LF kviečia visus savo drau
gus ar giminingus sąjūdžius kietai 
ir ištvermingai stovėti šių principų 
sargyboje, energingai kovoti su jų 
griovėjais. ”

Į LAISVĘ • lapkritis /2000

Tuoj po šio suvažiavimo, 
1948 m. kovo 25 d., išėjo ir 8 pus
lapių rotatorinis LF leidinys "Į 
laisvę". Vokietijoje pasirodė tik 
trys šio leidinio numeriai: 1(35) - 
1948 03 25; 2(36) - 1948 06 02; 
3(37) - 1948 09 10. Prancūzų 
okupuotoje Vokietijos zonoje LF 
leido dar ir neperiodinį biuletenį 
"Mažasis židinys".

Lietuvių fronto aktyvistai, 
nutarę tremtyje nekurti griežtos 
organizacinės struktūros, o apsi
riboti daugiau galimybių teikian
čiu rezistenciniu sąjūdžiu, suma
nė tik šiek tiek pakoreguoti savo 
organizacijos pavadinimą. Iš pa
garbos rezistencijos kovotojams, 
likusiems Lietuvoje, frontininkai 
laisvajame pasaulyje pasivadino 
Lietuvių fronto bičiuliais, nes iš
eivijoje jie nebuvo "tiesiogiai vei
kiami nei krašto rezistencinės ko
vos sąlygų, nei organizacijos toly- 
dumo". Tačiau, siekdami išsaugo
ti organizacinį tęstinumą bei tęsti 
frontininkų rezistencines ir idėji
nes tradicijas, buvę fronto akty
vistai naujos savo organizacijos 
pavadinime paliko svarbiausius 
žodžius "Lietuvos frontas", papil
dydami jį tik žodžiu "bičiuliai". 
Toks pavadinimas labiau tiko ir dėl 
to, kad organizacijai galėjo pri
klausyti ne tik buvę frontininkai, 
bet ir organizacijos tikslams pri
tariantys lietuvių ir kitų tautų at
stovai.

75
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Lietuvių fronto bičiulių or
ganizacija, anksčiau veikusi kaip 
savo narių skaičiaus nefiksuo
jantis sąjūdis, pradėjo kurtis 
1949-1950 metais. 1951 m. rug
pjūčio mėn. JAV jvyko pirmieji 
LFB rinkimai, kurių metu buvo 
išrinkta organizacijos valdyba. 
Pirmuoju LFB valdybos pirmi
ninku tapo Vytautas Vaitiekūnas 
(Juozas Katilius). 1953 m. ir Vo
kietijoje formaliai buvo įkurta 
Europos LFB organizacija, ku
ri vėliau tapo centrinei vadovy
bei (veikiančiai JAV) pavaldžiu 
padaliniu.

1952 m. Clevelande (JAV) 
vykusioje JAV LFB konferenci
joje buvo priimtas organizacijos 
statutas, kuris savo narių užda
vinius nusakė taip:

"1. Veikliai dalyvauti Lietuvos 
laisvinimo veikloje.

2. Palaikyti gyvą Lietuvos ne
priklausomybės mintį.

3. Rengtis demokratiniam 
vadovavimui išlaisvintoje Lietuvo
je, ugdant politinės, ūkinės, kultū
rinės demokratijos idėjinį suprati
mą ir planuojant jos praktinį vyk
dymą.

4. Veikliai įsitraukti į lietuvy
bės išlaikymą išeivijoje, dalyvau
jant lietuvių bendruomenės gyve
nime, ugdant Lietuvių Chartos su
pratimą, gaivinant ir palaikant vi
sus lietuvybės židinius.”

16

Pirmasis LFB pirmininkas 
Amerikoje teisininkas Vytautas 
Vaitiekūnas Lietuvių fronto tiks
lus suformulavo taip: ”LFB laikosi 
Lietuvos nepriklausomybės linijos 
ir aktyviai dalyvauja Lietuvos ne
priklausomybės atstatyme; rūpina
si mobilizuoti svetimųjų opiniją už 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą; LFB yra už kuo glaudesnį 
bendravimą su pavergtais lietu
viais, nepažeidžiant Lietuvos vals
tybės egzistencijos ir laisvės kovos 
uždavinių vykdymo.”

Lietuvių fronto bičiulių orga
nizacijos uždavinius suformulavo 
ir vienas žymiausių LFB vadovų 
bei ideologų Juozas Brazaitis, pa
skelbdamas juos LFB valdybos 
vardu 1958 m. J.Brazaitis iškėlė 
tokius svarbiausius LFB uždavi
nius: "Veikti laisvojo pasaulio są
žinę ir žadinti jo veiklumą paverg
tai Lietuvai padėti; atskleisti Lietu
vos okupanto kėslus ir nusikalti
mus žmogiškumui ir taikai; palai
kyti gyvą tautinio solidarumo ryšį 
tarp laisvųjų lietuvių tėvynėje bei iš
trėmime; telkti Lietuvos laisvės ko
vų istorinę medžiagą ir pagarbiu tų 
kovų atminimu stiprinti jaunosios 
kartos ryšį su tėvyne" ir kt.

Pagrindiniai LFB kriterijai ir 
veiklos principai buvo: puoselėti 
ir skleisti krikščioniškosios mo
ralės vertybes bei pilnutinės de
mokratijos idėjas, stiprinti išeivi
jos tautinę bendruomenę ir tauti
nį solidarumą, skatinti ir palaiky-
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ti idealistini nusiteikimą bei kū
rybišką veikimą. Besikeičianti si
tuacija Lietuvoje ir tarp užsienio 
lietuvių diktavo būtinybę LFB va
dovams ne kartą tikslinti organi
zacijos uždavinius. Prof. Antanas 
Maceina 1960 m. pabaigoje išsky
rė tris naujus svarbiausius naujo 
dešimtmečio (1960 - 1970 m.) už
davinius. Pirmuoju uždaviniu 
A.Maceina kėlė kovą prieš sovie
tinį melą tarp lietuvių ir laisvaja
me pasaulyje: "<...> mūsų tauta 
yra įjungta į c... > tiesos naikini
mo vyksmą, kuris šiandien žymi 
visas komunizmo valdomas šalis. 
<.... > viskas iš naujo pervertina
ma. Istorija perrašoma. Ateitis 
kraipoma. Asmenys niekinami. 
Kultūra niokojama. Religija uja
ma kaip prietaras <...>." Šios 
melo dvasios akivaizdoje A.Ma
ceina "reikalauja rezistencijos prieš 
kiekvieną iškreiptą krikščioniškai 
tautinę vertybę, pastatant teisingą 
šios vertybės atskleidimą; į melą 
istorijoj - atsakant giliu jos paži
nimu; į melą kultūroje - atsakyti 
tikru jos atskleidimu; į asmenų 
dergimą - atsakant jų darbų nu
švietimu; į religijos žeminimą - at
sakant jos vertybės kėlimu".

Antruoju uždaviniu A.Macei
na laikė rezistenciją prieš intelek
tualinį nerangumą. Formuluoda
mas šį uždavinį, jis pabrėžia, kad 
"Lietuvių Frontas niekados neuž- 
sisklendė smulkios politikos ba
ruose. Jau ir Lietuvoje jis viena
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ranka laikė ginklą, antra tačiau 
tiesė busimosios valstybės pagrin
dus, kultūrinei ir politinei demo
kratijai". Todėl prof. A.Maceina 
toliau reikalauja pirmiausia nuga
lėti intelektualinį nerangumą, 
"priešą, grasinantį mus suplokštinti 
ir tuo būdu padaryti mus netinka
mus rezistencijai, nes kova su bol
ševizmu bus laimėta ne tiek karo, 
kiek dvasios ginklais".

Trečiuoju uždaviniu A.Ma
ceina laikė rezistenciją prieš Va
karų iliuzijas. Tų iliuzijų didžiau
sias pavojus - laisvojo Vakarų 
žmogaus tikėjimas sovietų propa
gandiniais šūkiais, ypač jų skelbia
ma koegzistencija bei gerais san
tykiais. "Turime visais galimais bū
dais atskleisti tikruosius bolševiz
mo kėslus ir sukrėsti aną naivų 
laisvo žmogaus tikėjimą, nes šis ge
raširdis ir tiesus žmogus nepažįsta 
bolševizmo" .

Jau kur kas vėliau, 1977 m. 
priimtame LFB statute LF bičiu
liams buvo keliami tokie tikslai:

"L LFB sąjūdis, kilęs ir bren
dęs Lietuvos laisvės kovų metais, 
siekia ir svetur išlaikyti rezistenci
nę šių kovų dvasią ir pagrindiniais 
savo tikslais laiko Lietuvos laisvę 
ir gyvąją lietuvybę.

2. Šiems tikslams įgyvendinti 
LFB:

a) savo darbu, mokslu ir tur
tu siekia Lietuvos laisvės ir vals
tybinės nepriklausomybės;

►
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b) savo narių ir plačiosios lie
tuvių visuomenės tarpe palaiko gy
vą Lietuvos valstybingumo ir ne
priklausomybės idėją;

c) laikosi krikščioniškosios 
moralės, teisingumo, teisės ir tau
tinio idealizmo principų, paremtų 
pilnutinės demokratijos dėsniais."

LIETUVIŲ FRONTO
BIČIULIŲ ŽURNALAS
”Į LAISVĘ"

LF bičiuliams plečiant ir ak
tyvinant savo veiklą, iškilo būtiny
bė leisti periodinj stambios apim
ties leidinį. Tokį leidinį leisti dau
giausia skatino Chicagos bičiuliai. 
1953 m. leidinio redaktoriumi bu
vo pakviestas Juozas Brazaitis, tuo 
metu vadovavęs frontininkams ir 
jau redagavęs Brooklyne "Darbi
ninko" laikraštį. Ilgai buvo svars
tomas leidinio pavadinimas. Buvo 
siūloma leidinį vadinti "Mažasis ži
dinys", "Lietuvių frontas", "Į lais
vę". Galiausiai apsispręsta leidinį 
pavadinti "Į laisvę", kadangi fron
tininkai tokiu pavadinimu jau lei
do savo laikraštį 1941-1942 m., 
vėliau žurnalą 1943-1944 m. vo
kiečių okupacijos metais Lietuvo
je ir 1948 m. Vokietijoje. Taigi 
Fronto bičiulių apsisprendimas pa
vadinti savo spaudos organą "Į 
laisvę" buvo ne tik pagrįstas ir de-
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monstruojantis organizacijos rezis
tencinę paskirtį, bet ir jos tęstinu
mą išeivijoje.

Pirmasis 64 puslapių žurna
lo "Į laisvę" numeris išėjo JAV 
1953 m. gruodžio mėnesį. Žur
nalo redaktorius buvo Juozas Bra
zaitis, redkolegijos nariai - Juo
zas Kazickas, Antanas Musteikis, 
Leonardas Žitkevičius, administ
ratorius - Vytautas Maželis. Žur
nalo pavadinimo ir viršelio vinje
tę parengė dailininkas Telesforas 
Valius (vinjetė, kaip ir žurnalo 
struktūra, liko nepakitusi ir iki šių 
dienų).

Pirmajame atkurto žurnalo 
numeryje buvo atspausdinti Juli
jono Būtėno, Juozo Brazaičio, Le
vo Prapuolenio ir Rožės Šomkai- 
tės rezistencinės tematikos 
straipsniai. Labai simboliška, kad 
pirmojo straipsnio autorius buvo 
žurnalistas, rezistentas, žuvęs ko
voje dėl Lietuvos laisvės partiza
nas J.Būtėnas. Jo straipsnis aiškiai 
kvietė "pakelti politiką iki moralės 
aukštumų", o pats autorius simbo
lizavo tuos idealus, dėl kurių au
kojosi ir žuvo Lietuvos partizanai. 
Kita žurnalo dalis - "Darbai ir idė
jos" - buvo skirta įvairiai informa
cijai apie LFB konferencijas, 
VLIK'o veiklą ir kt. Pirmojo nu
merio tiražas buvo 1500 egzem
pliorių.

J.Brazaitis žurnalą "Į laisvę" 
redagavo iki 1958 m. (išleido 16 
numerių). Vėliau, 1958-1960 m.,

Į LAISVĘ • lapkritis /2000
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redaktorius buvo prof. Vytautas 
Vardys (išleido nuo 17 iki 25 nu
merio), 1961-1963 m. Stasys Dau
nys (išleido nuo 25 iki 33), 1964 
m. - redaktorių kolektyvas: Anta
nas Mažulis, dr. Antanas Klimas, 
dr. Antanas Musteikis (išleido 34- 
36 numerius ), 1965 m. pasirodė 
tiktai vienas dvigubas (Nr. 37- 38) 
žurnalas. Jį redagavo dr. Antanas 
Klimas, Kęstutis Kudžma, dr. An
tanas Musteikis. Nuo 1967 iki 
1970 m. žurnalą redagavo (39- 48 
numerius) Leonardas Valiukas. 
Nuo 1970 iki 1973 m. redagavo 
Juozas Kojelis. 1974 m. atskirų 
žurnalo numerių redaktoriai buvo 
Anatolijus Kairys, Leonardas Va
liukas ir Vytautas Volertas. 1975 
m. atskirus numerius redagavo 
Kajetonas J.Čeginskas, Alė Rūta- 
Arbienė, Bernardas Brazdžionis ir 
Juozas Kojelis. 1976-1977 m. žur
nalą redagavo vienas jo iniciatorių 
- Vytautas Vaitiekūnas, 1978-1980 
m. vėl Juozas Kojelis, 1981-1985 
m. Vacys Rociūnas (Nr.81-85). 
Nuo 1986 iki 2000 m. (Nr.86- 
130) žurnalą redagavo Juozas 
Baužys. Ilgiausiai žurnalo admi
nistratoriais yra buvę Aleksas Kul
nys (per 10 metų) ir Jonas Praka- 
pas (per 20 metų ).

Visi šie žmonės verti ypatin
gos pagarbos, nes darbas jiems tei
kė ne finansinę naudą, o tik nuo
latinį rūpestį ir problemas. Tai 
žmonės idealistai, rezistentai ir 
patriotinio darbo milžinai.

I LAISVĘ • lapkritis /2000

Po trejų metų JAV atkurtas ir 
leistas žurnalas "Į laisvę" minės sa
vo 50-metį. Nuo 1953 iki 2000 m. 
žurnale keitėsi redaktoriai, bendra
darbiai, administratoriai, keitėsi 
spaustuvės ir, aišku, turinys, apim
tis bei kokybė, bet nepasikeitė žur
nalo, kaip ir LF bičiulių, pagrindi
nis tikslas - neleisti užgesti rezis
tencijos dvasiai išeivijoje. Kartu žur
nalas tęsė savo pirmtakės, pogrin
dinės "Į laisvę" tradicijas, palaiky
damas gyvą kovojančio krašto at
minimą.

Kaip ir daugelis išeivijos leidi
nių, "Į laisvę" nuolat susidurdavo su 
finansiniais sunkumais. Žurnalas 
buvo leidžiamas tik gausių rėmėjų 
lėšomis. Daug rūpesčių redakto
riams kėlė bendradarbių mažėji
mas, menkesnis jų kalbos vartoji
mas, mažas jaunųjų žurnalo ben
dradarbių skaičius ir kt. Pirmaisiais 
žurnalo leidimo metais gana akty
viai jame savo straipsnius publika
vo Fronto bičiulių veteranai prof. 
J.Brazaitis, dr. A.Maceina, dr. 
J. Grinius, dr. V. Vardys, V. Vaitiekū
nas ir kt. Vėliau į žurnalą nemažai 
rašė Juozas Kojelis, dr. Vytautas 
A. Dambrava, dr. Adolfas Damu- 
šis, dr. Kazys Ėringis, Vytautas Vo
lertas, Balys Gaidžiūnas, Kazys 
Ambrazaitis, Algis Raulinaitis ir kt. 
Žurnale bendradarbiavo ir jaunes
niosios kartos lietuviai iš JAV - Li
nas Kojelis, Gintė Damušytė, dr. 
Augustinas Idzelis, Linas Rimkus 
ir kt.
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Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, žurnalo redkolegija (tal
kininkai) buvo papildyti naujais 
nariais iš Lietuvos - Valdemaru 
Katkumi ir Vidmantu Valiušaičiu. 
"Į laisvę" buvo imta spausdinti ne 
tik JAV, bet ir Lietuvoje. Spausdi
nimu Lietuvoje rūpinosi "Į laisvę" 
fondo lietuviškai kultūrai ugdyti 
Lietuvos filialas. Tuo pačiu atsinau
jino ir straipsnių autoriai. Į žurna
lą įvairiomis (dažniausiai rezisten
cinėmis) temomis ėmė rašyti au
toriai iš Lietuvos.

Nuo 1953 iki 2000 m. buvo 
išleista 130 žurnalo "Į laisvę" nu
merių. LF bičiulių sąjūdžio ideo
logas ir pirmasis žurnalo redakto
rius Juozas Brazaitis jau pirmai

siais numeriais tarytum deklaravo 
"Į laisvę" pagrindinį credo: "išlai
kyti tremtyje gyvą rezistencijos dva
sią...” Savo misiją žurnalas, jo re
daktoriai, administratoriai ir ben
dradarbiai garbingai atliko.

Nuo 2000 m. rudens "Į lais
vę" žurnalo redagavimas, administ
ravimas ir leidimas iš JAV perkel
tas į Lietuvą. Žurnalą redaguoti 
pakviesta Lietuvos žiniasklaidos 
atstovė Aldona Žemaitytė-Pet- 
rauskienė. Sudaryta nauja leidinio 
redakcinė taryba, paskirtas naujas 
administratorius. Naujieji žurna
lo "Į laisvę" leidėjai įsipareigoję ne 
tik tęsti savo pirmtakų darbus, bet 
ir išlaikyti leidinio rezistencinę 
dvasią bei padaryti jį patrauklų ir 
Lietuvos skaitytojams.

Tęsinys kitame numeryje
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Musų pilietiškumo ribos
Antanas Tyla

Šie metai yra pažymėti Lietu
vos valstybės Nepriklausomybės at
kūrimo 10-mečio ženklu. Dešimt 
metų, kai žiūri į priekį, atrodo daug 
ir netelpa kantrybės rėmuose. Kai 
žiūri atgal - priešingai, viskas čia 
pat, taip artima, ranka pasiekiama. 
Mums šis dešimtmetis buvo nepa
prastas. Dažnai su artimais bičiu
liais dalyvaudami Lietuvos valsty
binių švenčių minėjimuose, kai iš
kilmingai giedamas Lietuvos him
nas, kai kyla aukštyn Lietuvos vė
liava, kai žygiuoja pro šalį Lietuvos 
kariuomenė, vieni kitus paklausia
me: ar tikėjaisi tai ne sapne, ne sva
jonėse pamatyti, o pats dalyvauti. 
Visa tai, ką matome, vertiname kaip 
didelį stebuklą. Tuomet galima ir už
miršti, kaip lūžinėdamos, kartais 
sukeldamos kartėlį ir neviltį kūrėsi 
Lietuvos valstybinės struktūros, 
ryškėjo valstybės vidaus, užsienio, 
apsaugos, kultūros, švietimo, moks
lo, finansų, ūkio politikos kryptys. 
Valstybės institucijų, visuomeninių 
organizacijų atkūrimas vyko pagal 
dar neužmirštą iki 1940 m. buvu-

Į LAISVĘ • lapkritis/2OOO 

sios nepriklausomos Lietuvos vals
tybės modelį, papildant jį demokra
tiniu komponentu.

Daug daugiau kūrybiškumo 
reikalavo vidaus ir užsienio politi
kos krypčių pasirinkimas. Jos bu
vo susijusios su realia padėtimi. O 
tą padėtį visaip maitojo tiek sovie
tinės nomenklatūros nepasitenki
nimas iškilusiais ne jų klano poli
tikais, neklausančiais jų politinių 
ir ekonominių patarimų, tiek ne
kontroliuojami, kitų turtą pasisa
vinantys verteivos, rengiantys ilga
laikio nepasitenkinimo savo vals
tybe, jos valdymu užtaisą.

Pirmasis atkurtos nepriklau
somos Lietuvos 10-metis buvo sun
kių bei sudėtingų politinių, kultū
rinių ir ekonominių išbandymų lai
kotarpis. Pagal sovietinės imperi
jos interesus sukurtos pramonės 
žlugimas, Rusijos ekonominės kri
zės sukelti padariniai ir, sakyčiau, 
neįžvalgi taupymo (kartu ir apy
vartos šalyje stabdymo) Vyriausy
bės politika sukėlė daliai Lietuvos
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piliečių neviltį. Tie žmonės prara
do perspektyvą už dorą savo dar
bą turėti padorų pragyvenimą. Tai 
ne vien Lietuvos problema. Ją iš
gyvena visos tautos ir valstybės, 
kurios patyrė sovietinės imperijos 
okupaciją ar priklausė komunisti
niam blokui.

Visų sunkių išbandymų laiko
tarpiu iškyla pilietinės savimonės, 
pilietinio sąmoningumo problema. 
Turint galvoje, kad ateitis kuriama 
šiandien, pilietiniam sąmoningu
mui turi būti skiriamas nuolatinis 
dėmesys. Šio mano rašinio tikslas 
- paanalizuoti, kaip pilietiniam lie
tuvių tautos sąmoningumui yra pa
naudojamas kultūros paveldas ir 
kaip jam padedant yra stiprinama 
integruojanti istorinė atmintis.

Pagal įstatymus visas Lietuvos 
kultūros paveldas dabar suskirsty
tas į dvi kategorijas: į nekilnoja
mąsias kultūros vertybes ir kilno
jamąsias kultūros vertybes. Apy
tikriai iš viso užregistruota 21 938 
kultūros vertybės. Pagal savo reikš
mę jos yra skirstomos į archeolo
gines, istorines, etnologines, reli
gines, urbanistines ir kitas. Čia kal
bėsiu apie istorinės reikšmės kul
tūros paveldą. Prie šios paveldo 
reikšmės reikėtų priskirti kiekvie
no žmogaus sukauptą tautinę, kul
tūrinę ir su tuo susijusią pilietinę 
informaciją, kuri nepasiduoda jo
kiai profilaktinei apsaugai.

Pilietinės savimonės formavi
muisi ir raidai pirmiausia reikalin
ga politinės tautos arba savos vals
tybės aplinka. Šiame amžiuje Lie
tuva patyrė trijų okupacijų geno
cidinę politiką. Lietuvių tautinės 
tapatybės naikinimui visi okupan
tai turėjo siauresnes ar platesnes 
valstybines programas ir jas siste
mingai bei kryptingai vykdė. Tos 
programos buvo nuožmios, ir jų 
padarytus dvasinius nuostolius net 
sunku apskaičiuoti.

Sovietinės okupacijos metais 
komunistinis režimas programiškai 
naikino tautos pasitikėjimą savo jė
gomis kuriant politinį, kultūrinį ir 
ekonominį gyvenimą. Visur, kur tik 
pasitaikė proga, buvo pabrėžiama 
"didžiosios nišų tautos tėviška pa
galba" Lietuvos istorijos kelyje, ko
munistų vadovaujantis ir kuriantis 
vaidmuo. Lietuviai tiesiogiai ar ne
tiesiogiai buvo žeminami, o aukšti
nami rusai, komunistai, komjau
nuoliai. Smerkiančiais terminais 
buvo apibūdinamas XIX a. vykęs 
lietuvių tautinis atgimimas. Sovie
tiniai apologetai dar labiau juodino 
ir niekino pačių lietuvių 1918 m. 
Vasario 16-osios aktu atkurtąją mo
dernią Lietuvos valstybę, jos švie
timo, kultūros, ekonomikos, finan
sinės ir visuomeninės politikos sėk
mingą realizavimą. Nė viena Lie
tuvos Respublikos 1918-1940 m. 
veiklos sritis nesulaukė pozityvaus 
sovietinių komunistinių institucijų 
vertinimo, nes teigiamas Lietuvos
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valstybės įvaizdis grėsė komunisti
nės imperijos pamatų saugumui. 
Lietuvos Nepriklausomybės kare 
žuvusių, ginant Lietuvą nuo Rusi
jos raudonosios kariuomenės inva
zijos, karių kapai sovietmečiu ne
buvo traukiami j Kultūros pamin
klų sąrašą, jie nebuvo saugomi ati
tinkamų paveldosaugos institucijų. 
Visi okupantai buvo lietuvių tautos 
valstybingumo priešai. Tačiau so
vietmečiu į Kultūros paminklų są
rašą buvo traukiamos tik tos lietu
vių karių kapinės, kuriose ilsėjosi 
žuvę su bermontininkais ir lenkais 
kariai. Molėtų rajone tokios kapi
nės buvo Giedraičiuose. Minėtame 
sąraše nebuvo didelių lietuvių ka
rių kapinių Kupiškyje, Zarasuose,
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kur buvo palaidoti su sovietinės Ru
sijos kariuomene kovoję Lietuvos 
kariai. Ką jau kalbėti apie memo
rialines lietuvių tautos ginkluotos 
antisovietinės rezistencijos, vėles
nio disidentinio pasipriešinimo vie
tas. Sovietiniame Kultūros pamin
klų sąraše buvo tik tai, kas galėjo 
parodyti kolaboravimą su okupan
tais ir sovietinių represinių struk
tūrų veiklą slopinant partizaninę 
kovą.

Viską pakeitė 9-ojo dešimtme
čio pabaigoje prasidėjęs Lietuvos 
politinis atgimimas. Sąjūdžio suda
ryta Stalinizmo nusikaltimams tirti 
komisija palengva atpalaidavo 
žmonių drąsą. Žmonės savo ini
ciatyva pradėjo statyti paminklus 
partizanams jų kautynių, žūties, iš
niekinto palaidojimo vietose, kū
rėsi tremtinių memorialai. Atkū
rus Nepriklausomą Lietuvos vals
tybę ir įsteigus Lietuvos gyvento
jų genocido ir rezistencijos centrą, 
Genocido muziejų, prasidėjo pro
graminis tremties ir laisvės kovų 
tyrimas, partizanų kapaviečių pa
ieškos, jų pažymėjimas simboliais, 
tvarkymas. Laisvės kovos buvo 
įtrauktos į vidurinių mokyklų mo
kymo programą. Rūpinamasi lie
tuvių karių, 1941 m. birželį žuvu
sių sukilėlių, Lietuvos vietinės rink
tinės, Tėvynės apsaugos rinktinės

Atminimo lenta kapitonui Jonui 
Noreikai - Generolui Vėtrai prie Mokslų 
akademijos bibliotekospastatoVilniuje. 
Tado Dambrausko nuotrauka
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karių kapais, pažymimos vietos 
miestuose ir miesteliuose, kur bu
vo enkavedistų ir kagėbistų būsti
nės, kuriose buvo kankinami Lie
tuvos partizanai ir kiti rezistentai. 
Vos atkūrus Lietuvos valstybę, 
Kaune buvo atstatytas Nežinomo
jo kareivio kapas, iš Giedraičių ka
pinių buvo perlaidoti Nežinomojo 
kario palaikai, vėl pakilo iš sunai
kinimo Laisvės statula, Vytauto 
Didžiojo paminklas.

Antisovietinės kovos memo
rialinis įamžinimas reikalingas ne tik 
jaunosios kartos pilietiniam ir pa
triotiniam ugdymui. Mes vėl girdi
me, kaip giminystės su Sovietų Są
junga tarsi besikratanti Putino Ru
sija ima garbinti Sovietų Sąjungos 
įvykdytą Baltijos šalių aneksiją ir 
pati tai pripažįsta kaip tarptautine 
teise paremtą kitų valstybių sunai
kinimą. Lietuvos valstybė daug pa
darė įteisindama ir pagerbdama 
Lietuvos partizanų kovas. Tačiau 
nuoseklumo pasigendama ir čia. 
1999 m. minint Lietuvos laisvės ko
vų sąjūdžio 50-metį, tie metai bu
vo paskelbti Lietuvos laisvės kovų 
metais. Vilniuje buvo atidengtas 
LLKS išrinkto Lietuvos preziden
to gen. Jono Žemaičio paminklas. 
Pasirodė Nijolės Gaškaitės-Žemai- 
tienės knyga “Žuvusiųjų prezi
dentas”. LGGRTC vykdo "Gyvo
sios istorijos" programą, renka par
tizanų kovų atsiminimus, aprašinėja
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su tuo susijusius objektus. Partiza
ninės kovos paminklai įtraukiami į 
Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
sąrašą. Tačiau sąmoningai ar ne lais
vės kovų pagerbimą užgožė tais pa
čiais metais pradėta Grūto parko 
akcija. Buvo tiesiami keliai, gabe
nami sovietiniai eksponatai, į Grū
tą važiavo ekskursijos turbūt iš vi
sos Lietuvos. Apie parko steigimą 
ir protestus prieš jį rašė spauda, 
skambėjo per LTR, vyko gyvento
jų nuomonės apklausa, buvo skel
biami jos rezultatai. O Radviliškio 
rajono Grinkiškio seniūnijos Minai
čių kaime, Miknių sodyboje, kur 
1949 m. vyko visos Lietuvos parti
zanų vadų suvažiavimas ir buvo 
įsteigtas Lietuvos laisvės kovų są
jūdis, buvo ramu. Niekas ten ne
tiesė kelių, neteko girdėti, kad į ten 
būtų organizuojamos moksleivių 
ekskursijos. Nelabai perdedant ga
lima pasakyti, kad Laisvės kovų me
tai buvo paversti Grūto parko me
tais.

Lukiškių aikštės kampe atkur
tos Lietuvos valstybės metais par
tizanai padėjo kertinį akmenį 
jiems skirtam paminklui Lietuvos 
sostinėje pastatyti. Laukiama, ka
da valstybė bent pradės realizuoti 
šią iniciatyvą. Tremtis, kaip skau
džiausia sovietinės imperijos prieš 
Lietuvą nukreipta genocido for
ma, sostinės prestižinėje vietoje te
primenama pačių tremtinių iš ak
menų sukrautu kukliu paminklu. 
Jis mums visiems labai brangus.
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Prie jo vyksta tragiškų mūsų tau
tos ir valstybės įvykių minėjimai. 
Tačiau valstybė savo dėmesiu ir tin
kama forma turi pagerbti visus iš 
tremties negrįžusius ir grįžusius. 
Nepavyko to padaryti per 10 me
tų, tikėsimės, kad tai bus padaryta 
per antrąjį dešimtmetį.

Sovietinės okupacijos apolo
getai niekino Nepriklausomą Lie
tuvą, 1941 m. birželio sukilimą ne 
vien iš neapykantos, bet ir siekda
mi tą panieką įteigti visuomenei, su
naikinti jos pilietinę savimonę, no
rą atkurti valstybę. Šita sovietme
čiu pasėta neapykanta Lietuvos 
valstybingumui tebėra gyva ir da
bar. Istorikų darbuose stengiamasi 
tarpukario Lietuvos valstybėje ne
matyti nieko teigiamo, stengiamasi 
reflektuoti vien į prezidento valdžią 
ir opoziciją jai. Lietuvos Nepri
klausomybės laikotarpis vadinamas 
"Smetonos laikais", visiškai atme
tant pilietinės visuomenės poliariš- 
kumą ir kultūrinę tautinę raišką. 
Taip stengiamasi pateisinti sovieti
nę okupaciją. Tokią nuostatą nese
niai oficialiai pareiškė LDDP ir 
LSDP vadovai jungtiniame pareiš
kime. Suskambo ir Rusijos absur
diški, bet su tuo susiję šūkavimai 
apie teisėtą okupaciją. Lietuvos 
Respublikos Seime ilgai buvo dve
jota įteisinti kaip teisinį aktą 1941 
m. birželio 23 d. sukilėlių paskelb
tą Lietuvos Nepriklausomybės de
klaraciją. Tai buvo tautos politinės 
valios išraiška, ir dėl Lietuvos Ne-
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priklausomybės atkūrimo tada žu
vo šimtai Lietuvos piliečių. Paga
liau bandymai Seime priimti minė
tą deklaraciją susilaukė neigiamo 
žydų visuomenės požiūrio. Visas 
pasaulis niekada nesupras mūsų 
tautos politiniams siekiams atsira
dusių galimybių išnaudojimo, tačiau 
mes patys turime objektyviai įver
tinti laisvės tikslą, už kurį sukilėliai 
aukojo savo gyvybę.

Kitas tradicinis ir sovietmečiu 
proteguotas istorinis komponentas 
yra vieno Žalgirio mūšio kasmeti
nis minėjimas. Nereikia įrodinėti, 
kad jis išgelbėjo lietuvių tautą nuo 
sunaikinimo iš Vakarų. Tačiau su
naikinus pavojų Vakaruose tame pat 
šimtmetyje iškilo Maskvos pavojus. 
Jį permainingai Lietuva vis atrem
davo 300 metų ir galų gale buvo Ru
sijos okupuota. Bet mes laimėjome 
Oršos mūšį, Smolensko karą, 1661 
m. išvadavome iš rusų Vilnių, Kau
ną. Šioms pergalėms pažymėti, sek
dami Rusijos padiktuota tradicija 
ir iš dalies būdami toli nuo kai ku
rių lemtingų mūšių su Rusija vietų, 
nestatome tokių paminklų kaip Žal
girio lauke, nešvenčiame fejerver- 
kinių švenčių.

Dar vienas mūsų tautiečių su
dėtų aukų neįvertinimas yra Rytų 
ir Pietryčių Lietuvos lietuviai, per
sekioti Lenkijos okupacijos me
tais. Mes nepripažįstam jiems re
zistentų statuso. Toks pripažini-

►
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mas nebūtų noras bloginti santy
kius su mūsų kaimynu. Daugiau 
paslėptos įtampos susidaro dėl ne
teisybės, nuslepiant vykdytą tero
rą arba tautinį genocidą. Šitoks 
Rytų Lietuvos 1919-1939 m. re
zistentų prieš visiems žinomą 
anuomet vykdytą Lenkijos etninį 
genocidą nepripažinimas rodo ne 
tik valstybinių institucijų nenuo
seklumą, jis suteikia precedentą 
nenumatytoms pasekmėms.

Sunku būtų vienpusiškai tvir
tinti, koks kultūros paveldas šiuo 
metu labiausiai veikia bręstantį 
naują Lietuvos pilietį. Kultūros 
vertybės, kurioms priskiriu ir visą 
istorinį paveldą, turi būti mūsų 
praeities ir apskritai kultūros su
vokimo bei skirtingų laikotarpių 
pažinimo liudininkai.

Praėjusiais metais lankiausi 
Švietimo ir mokslo ministerijoje su
rengtoje moksleivių konkurso "Lie
tuvos istorijos vadovėlio iliustravi
mas" ir "Dr. Vinco Kudirkos jubi
liejus" parodoje. Konkurse dalyva
vo daug moksleivių iš visos Lietu
vos. Piešiniai parodė, kas labiausiai 
įstrigo jaunų žmonių sąmonėje. Ant 
sienų mirguliavo spalvoti Vytauto 
Didžiojo portretai, Lietuvos krikš
to, Saulės, Durbės, Žalgirio mūšių 
scenos, Trakų, Vilniaus pilys, spal
vinga 'Tautiškos giesmės" iliustra
cija. Visa tai rodė, kad istorinis pa
veldas jaunimo yra suvokiamas, 
skirstomas pagal vertę istoriniame
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procese. Tai, be abejo, nuteikia op
timistiškai.

Auga modernios Lietuvos pi
lietis. Jį formuojant ieškoma ke
lių, kaip sujungti praeitį su dabar
timi, su Europoje vykstančiais pro
cesais. Tačiau ieškodami ir imda
mi tai, kas nauja, turime gerai pa
sverti, ką prarandame. Ir ar su
sigrąžinsime tai, ko netekome.

Baigdamas norėčiau padaryti 
šias išvadas:

1. Mes turime didelį ir gausų 
su Lietuvos istorija susijusį kultū
ros vertybių paveldą, materialųjį ir 
dvasinį, saugomą kiekvieno pilie
čio. Jį reflektuojant galima pratur
tinti ir sutvirtinti mūsų visuome
nės pilietinę savimonę ir jos pagrin
dą, ant kurio turėtų nusėsti pasau
lio kultūros paveldo komponentai.

2. Ypatinga vieta formuojant 
pilietinę savimonę priklauso valsty
bės ir valstybingumo, kovos už lais
vę ir valstybės tobulumą kultūros 
paveldui. Suprantama, kad jį men
kins kai kurios jėgos ir asmenys. Tu
rint galvoje ilgus okupacijos metus 
ir jų likučius žmonių pasąmonėje, 
tai nė kiek nestebina. Šią properšą 
užpildyti turėtų padėti objektyvus 
mokslas, saugantis autentiškas ver
tybes, švietimas, visuomeninės or
ganizacijos, valstybės apsauga besi
rūpinančios valstybinės institucijos.

3. Vertinant laisvės kovų pavel
dą, neturi būti niekinami gyvi mūsų 
valstybės atkūrimo nuoseklūs kovo
tojai, vedę iš okupacijos narvo.
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Lietuva, kur tu eini ?
“Į laisvę” redakcija paprašė kelių žymiausių politikų, patekusių 

(ir nepatekusių) į naująjį Seimą, atsakyti į šiuos klausimus:

Kokie pokyčiai vidaus ir užsienio politikoje laukia mūsų valstybės po 
šių Seimo rinkimų?

Ar dvi skirtingas programas deklaruojančios partijos, rinkimų laimė
tojos, gali sudaryti tvirtą koaliciją ir sėkmingai suformuoti Vyriausybę?

Vytautas Landsbergis
Tėvynės sąjunga 
/Lietuvos konservatoriai/

Geriau būtų nelaukti šūkių 
įgyvendinimo (“bus kitaip”!), o ti
kėtis, kad valstybės kryptis nesi
keis, pirmiausia, kad nebus atsi- 
sakinėjama savo teisių ir tikslų 
kaimyno naudai. Programas tur
būt perrašys, o Prezidentas bus 
ateities garantas.

Algirdas Saudargas
Lietuvos krikščionių 
demokratų partija

Pamatysim.

Aloyzas Sakalas 
Lietuvos socialdemokratų 
partija

Užsienio politikoje žymesnių 
pokyčių neturėtų būti. Galbūt į 
pirmą planą bus iškeltas stojimas 
į Europos Sąjungą, NATO palie
kant antrame plane. Bet tai ne
pakeis mūsų galimybių būti pri
imtiems į šias organizacijas, nes 
jos priklauso nuo ES ir JAV

Gali sudaryti koaliciją, jei vie
na iš jų atsisakys dalies savo rin
kimų programos. Vyriausybę gali 
suformuoti, tačiau ji bus labai pa
žeidžiama. Kiekviena žymesnė jos 
klaida gali būti lemtinga tai Vy
riausybei.
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Romualdas Ozolas
Lietuvos centro sąjunga

Kad ir kiek laiko truktų Nau
josios politikos koalicija, visuo
menės politinės raidos prasme pa
siektas didžiulis poslinkis: nuga
lėjo centristinė ideologija su poli
tinių susitarimų ir koalicijų nuo
stata. Kairės-dešinės švytuoklė 
esmingai pristabdyta: nors ir ne
pakankamai patvari (trūksta Cen
tro sąjungos atstovų, kurie savo 
profesiniu pasirengimu būtų itin 
sustiprinę naująjį Seimą), sufor
muota Naujosios politikos koali
cija su esminių reformų siekiu vi
suomenės gyvenimo liberalizavi
mo kryptimi. Net jeigu ir neilgai 
truktų Naujosios politikos koali
cija (yra išties nelengvai suderi
namų veikimo nuostatų, be to, ir 
kairės, ir dešinės pusės “kon
struktyviosios” opozicijos bus itin 
aršios, trečia - liberalai ir social
liberalai beveik neturi parlamen
tinio darbo įgūdžių), manau, ji 
spės žengti žingsnius, kurie paro
dys naujos politikos stilių ir jo pa
trauklumą.

Pokyčiai politikoje laukia rim
ti: turi būti baigtas monopolijų at
vedimo į Lietuvą laikotarpis ir pra
dėtas užsienio investuotojų, t.y. 
ūkio partnerių, veiklos etapas, turi 
būti baigtas nacionalinio ūkio de
montavimas ir pradėtas jo konso
lidavimas, turi būti pradėta eks
pansyvi rinkos lietuviškoms pre

kėms paieška visame pasaulyje, iš 
gamybos ir jos sukurtų prekių 
pardavimo, o ne iš skolinimosi 
kaupiant nacijos išsilaikymo šal
tinius. Kitaip sakant, iš ekstensy
vaus ūkio turim pereiti į intensy
vų ūkininkavimą. Dėl to turi būti 
pakeistas biurokratijos darbo sti
lius, sukurta gamybai palanki mo
kesčių sistema ir sutramdytas nu
sikalstamumas. Visos finansinės ir 
dvasinės pajėgos turi būti mestos 
tautos lavinimuisi ir ugdymuisi.

Užsienio politikoje pokyčių 
taip pat bus, bet jie ateis ne iš vi
daus, o iš išorės: Europos Sąjun
ga pristabdys naujų narių priėmi
mą ir Vidurio Europai (jai pri
klauso ir Baltijos šalys) nustatys 
“antrojo pagreičio” režimą. Ru
sija kur kas aktyviau reikš intere
są didinti savo įtaką Baltijos šaly
se.

I
 Alvydas Medalinskas

Lietuvos liberalų sąjunga

Tikiuosi, kad po šių rinkimų 
Lietuvos žmonių laukia geri po
kyčiai. Neturėkime iliuzijų, kad 
per pusę metų ar metus viskas 
smarkiai pagerės, kad gyvensim 
taip, kaip gyvena Europos Sąjun
gos valstybės ar kiti išsivystę kraš
tai. Akivaizdu, kad yra 2-3 val
stybės sritys, kuriose reikia siekti 
pokyčių. Pirmiausia, gerinti ver
slo sąlygas. Ne valstybė, o verslas 
sukuria papildomas darbo vietas,
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tik plėsdami verslą galėsim spręsti 
nedarbo problemą. Įstatymai, ku
rie dusina verslą, didina bedarbių 
ir tų, kurie prašo socialinės pa
šalpos, skaičių.

Antroji sritis - socialinė poli
tika. Esam įsitikinę, kad trys žmo
nių grupės atsidūrė ties praraja - 
pensininkai (tai suvokė ir buvu
sios valdžios, bet pensininkų pa
dėtis negerėjo), jaunos šeimos ir 
neįgalieji. Valstybė turi padaryti 
viską, kad būtų sukurti pensijų 
fondai, kad jie perimtų dalį val
stybės naštos. Jaunos šeimos turi 
gauti lengvatas, kad galėtų atsisto
ti ant kojų. (Taip, beje, tvirtino ir 
iki mūsų valdžiusios partijos, bet 
situacija nesikeitė.) Per statybą, 
jos plėtojimą stiprinsim ekonomi
ką, per gyvenamojo būsto progra
mą padėsim jaunoms šeimoms. 
Neįgalieji iki šiol nėra integruoti 
į Lietuvos visuomenę. Jie gyvena 
šalia visuomenės ir yra užmiršti.

Norime kreipti dėmesį į švie
timą, nes jeigu vaikai neturės su
pratimo, kaip elgtis su kompiute
riais, nemokės užsienio kalbų, jie 
neįgys aukštojo mokslo, o be jo 
negaus kvalifikuoto, gerai apmo
kamo darbo. Esam įsitikinę, kad 
švietimo supriešinimas su krašto 
apsauga nieko gero neduoda ir už
sienio politikai bei saugumui rei
kia skirti dėmesį bei lėšas, akcen
tuojant tos politikos tęstinumą, 
prisiimant tarptautinius įsiparei
gojimus padaryti viską, kad 2002- 

2004 metais neatsiliktame nuo ki
tų regiono valstybių, kurios sten
giasi tapti NATO ir ES narėmis. 
O mūsų pasirengimo rezultatai 
geri, kartu su Slovėnija, Slovakija 
esam pirmaujančių valstybių gru
pėje.

Atsakydamas į antrąjį klausi
mą, noriu priminti, kad konserva
torių ir krikščionių demokratų pro
gramos taip pat skyrėsi ekonomi
kos klausimais. Mūsų koalicijos ir
gi laukia didelis išbandymas, ypač 
turint galvoje didelę Seimo opozi
ciją iš kairės ir iš dešinės. Tokio
mis sąlygomis dar neteko dirbti nė 
vienai Lietuvos valdžiai. Koalici
jos partneriai turėtų ieškoti susi
tarimų, mobilizuoti jėgas darbui. 
Žinoma, tokia koalicija gali būti 
greit nuversta nuo bėgių, nukreip
ta į aklavietę. Tai grėstų valstybei 
nestabilumu, tarptautiniame kon
tekste atrodytame nekaip. Mes tu
rim padaryti viską, kad nebūtų gė
da prieš vaikus, kurie po 5 ar 10 
metų gali paklausti: kodėl jūs tada 
nepadarėt visko, ką buvo galima 
padaryti.

I
 Rimantas Dagys

Socialdemokratija 2000

Manau, kad vidaus politika 
bus kitokia, negu įsivaizdavo rin
kėjai, balsuodami už kandidatus į
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Seimo narius. Viskas bus ir toliau 
privatizuojama (o tai žmonėms 
nepatinka). Prabangios rinkimų 
kampanijos rodo, kad partijos nė 
neslepia įsipareigojimų savo rėmė
jams. Koalicija, kuri dabar for
muojasi, vargu ar ilgai tvers (vė
liau atsiras kitokia koalicija, kuri 
rengsis Prezidento rinkimams). 
Manau, kad nebus skrupulų dėl 
tarnybos, privilegijų ir kitų daly
kų. Džinas iš butelio išleistas, to
dėl ir galios dėsnis: grobk, kas dar 
liko.

Valdžios neapibrėžtumas ga
li turėti neigiamų pasekmių dėl il
galaikių investicijų, dėl statybų, 
kurios atsipirktų po 10-15 metų. 
Greičiausiai sulauksim tokių in
vesticijų, kaip atsitiko su “Tele- 
komu”, nes vargu ar kas ryšis in
vestuoti Lietuvoje, kurios valdžia 
bus sunkiai prognozuojama.

Užsienio politikoje vargu ar 
daug kas nuo mūsų pačių priklau
sys, nes integraciniai procesai ju
da į priekį, bent jau formaliai. 
Prioritetai turi išlikti tie patys, nes 
Prezidentas, kuris atsako už už
sienio politiką, bus tas veiksnys, 
kuris palaikys integravimosi į Va
karų struktūras kryptį.

Nesutinku su klausime iškel
tu teiginiu, kad rinkimus laimėju
sios partijos ir jų programos yra 
skirtingos. Nė viena iš šių partijų 
neturi aiškaus politinio profilio, 

kaip buvo anksčiau, kai partijų 
ideologija buvo grindžiama pasau
lėžiūrine sistema (krikščionys de
mokratai, socialdemokratai, 
LDDP ir 1.1.), kurios politinis ir 
kultūrinis palikimas buvo refor
muojamas pagal laiko reikalavi
mus. Liberalų ir socialliberalų 
programinės nuostatos kol kas yra 
deklaratyvios. Požiūriu į valstybės 
valdymą, privatizaciją jos turėtų 
tęsti konservatorių politiką, bent 
jau ekonomikos srityje. Kadangi 
ideologiniu požiūriu jos nėra vien
tisos, gali pasireikšti netikėtų pro
cesų jų viduje. Liberalų partija ta 
prasme yra nuoseklesnė. O kas 
yra tas socialliberalizmas, - dar 
apskritai neaišku. Tik aišku, kad 
tai nėra trečiasis kelias, nes šis yra 
Socialdemokratija 2000.

I
 Gediminas Kirkilas

Lietuvos demokratinė 
darbo partija

Tikiuosi, kad užsienio politi
kos srityje didesnių pokyčių ne
bus ir konsensusinė pagrindinių 
Lietuvos partijų kryptis bus išlai
kyta. Užsienio politikos tęstinu
mo garantas yra ir šalies Preziden
tas, kuris ne tik vadovauja šiai sri
čiai, bet ir skatins partijas, nepai
sant tam tikrų neesminių progra
minių skirtumų, toliau gilinti in
tegracinius procesus. Tai ypač 
svarbu dar ir todėl, kad būtent šio 
Seimo kadencijos metu mes turi-
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me šansų būti pakviesti j NATO, 
dar daugiau priartėti prie realios 
ES narystės, įveikti tam tikrą at
silikimą, pavyzdžiui, nuo estų.

Vidaus politikos pokyčius 
lems busimoji Vyriausybės pro
grama ir, jeigu ji išties bus nuo
sekliai liberali, tai gali būti nau
dinga verslo bei ekonomikos au
gimo, investicijų skatinimui, biu
rokratijos ir korupcijos mažini
mui. Sunkiau įsivaizduoti, kaip 
bus sprendžiamos socialinės, kai
mo, regionų vystymo problemos, 
kurios yra ypač sudėtingos, labai 
priklausančios nuo finansinių mū
sų biudžeto galimybių. Liberalų 
bei jų partnerių socialliberalų rin
kiminės programos į tai beveik 
neatsako, kol kas gana sunku 
spręsti ir apie šių partijų žmogiš
kuosius, kompetencijos bei suge
bėjimo valdyti resursus.

Pačios koalicijos tvirtumas 
priklausys nuo teisingo arba- 
priešingai - neteisingo vaidmenų 
paskirstymo jos viduje, realaus 
programinio pagrindo, lyderių 
lankstumo. Ne mažiau ir nuo su
gebėjimo tartis su socialdemokra
tine opozicija, atsižvelgimo į ma
žumos reikalavimus, ypač jei jie 
bus pagrįsti. Kaip tik tai, mano 
nuomone, ir yra vienas patrauk
liausių deklaruotų “naujosios po
litikos” postulatų, ir jei jis bus 
vykdomas, galime tikėtis mūsų 
valstybės pažangos. Ir priešingai, 
jei jo nebus laikomasi.
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Negalėčiau sutikti su klausi
me praslydusiu teiginiu, jog rin
kimus laimėjo liberalai ir socialli
beralai, nors tokią nuomonę pa
laiko ir Prezidentas Valdas Adam
kus. Pagal klasikinę europietišką 
tradiciją Prezidentas privalėjo siū
lyti sudaryti Vyriausybę priešrin
kiminei socialdemokratinei koa
licijai, kurios sąrašas gavo didžiau
sią rinkėjų pasitikėjimą (beje, iš 
esmės visoje Lietuvoje), o ne po- 
rinkiminei liberalų-socialliberalų. 
Jei taip būtų elgiamasi, pavyzdžiui, 
Skandinavijos šalyse, ten beveik 
niekada nesusiformuotų mažu
mos vyriausybės. Šiuo pasiūlymu 
šalies vadovas savotiškai užpro
gramavo dar aštresnę politinę 
konkurenciją bei visuomenės ne
pasitenkinimą ir mažesnį pasiti
kėjimą naująja Vyriausybe, dėl ko 
gali nukentėti valstybės reikalai, 
realių problemų sprendimas gali 
būti atidėtas vėlesniam laikotar
piui, o tai visiems nėra naudinga.

I
 Algis Kašėta

Moderniųjų 
krikščionių demokratų 
sąjunga

Apie Naujosios politikos 
partnerių koalicijos patvarumą ir 
jos ateitį kalbėti yra sunku, nes 
išties tai naujas reiškinys Lietu
vos politikoje. Tai priklausys ir 
nuo pagarbos partnerio verty-
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bėms bei jo programinėms nuo
statoms, ir nuo atvirumo dalijan
tis informacija apie valstybės rei
kalus. Jeigu sprendžiant valsty
bei svarbius klausimus bus vado
vaujamasi ne siaurais partiniais 
interesais, o aukštesniais kriteri
jais (valstybiškai), tai ši koalicija, 
be abejo, išlaikys ketverių metų 
išbandymus. O jų tikrai bus.

Esminių pokyčių užsienio 
politikoje, manau, nebus, nebent 
galima tikėtis geresnių santykių su 
kaimyninėmis šalimis. Vidaus po
litikoje laukiu palankesnių sąlygų 
smulkiam ir vidutiniam verslui, o 
su tuo yra susiję ir daugelio kitų 
visuomenei aktualių klausimų 
sprendimas.

I
 Gediminas Dalinkevičius

Naujoji sąjunga 
(socialliberalai)

Didelių pokyčių, ypač užsie
nio politikoje, nebus, nes Seimas 
didele balsų dauguma (išskyrus 
keleto žmonių redakcines pasta
bas) pabrėžė Lietuvos valstybės 
užsienio politikos tęstinumo bū
tinybę. O tęsti yra ką. Yra trys pri
oritetai: NATO, Europos Sąjun
ga ir geri santykiai su kaimynais. 
Pastarąjį prioritetą reiktų daryti 
veiksmingesnį, nes tai leistų ir 
mūsų ūkio politiką daryti lanks
tesnę. Jei sugebėsim kovoti dėl
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užsienio rinkų savo produkcijai, 
tai nėra taip svarbu, kur parduo
sim savo prekes. Rytų rinkos ma
sina ne tik mus. Sutinku su nuo
mone, kad geros kaimynystės pri
oritetas neturi būti lemiamas, nes 
galim sulaukti neteisingų tų pačių 
kaimynų interpretacijų. Taigi nuo
saiki, subalansuota užsienio poli
tikos idėja yra priimtina visoms 
politinėms partijoms.

Manau, kad šiandien yra pa
kankamos prielaidos Seimui kon
struktyviai dirbti ir kad dabar Sei
me sveikesnė atmosfera nei buvo 
anksčiau, kai stabilios Seimo dau
gumos suformuota Vyriausybė iš- 
sigimdavo ir prasidėdavo recidy
vai, verčiantys keisti Vyriausybes. 
Šiandieninę koalicinę daugumą aš 
vaizdžiai palyginčiau ne su tvirtai 
suręstu pastatu, kaip buvo pasta
ruosius aštuonerius metus, o su , 
vaizdžiai tariant, drebučių kon
glomeratu, kuris gali amortizuoti 
bet kokius konfliktus, kylančius 
koalicijoje, nes toks konglomera
tas yra kur kas lankstesnis, dina
miškesnis negu kad būdavo sta
bilios, vieningos ideologinės sro
vės Seime. Jo savybė - prisitaiky
ti, girdėti įvairias nuomones. Rei
kia įsisąmoninti, kad ministerijos 
turi tapti institucijomis, kurios 
vykdo lanksčią, dienos aktualijas 
atitinkančią politiką, o Seimas 
kontroliuoja Vyriausybę, priim
damas greito reagavimo įstaty
mus, atitinkančius bendruosius
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žmonių (o ne kurios nors grupės) 
interesus.

Iki šiol ministras pirmininkas 
būdavo Seimo nekontroliuojamas 
(tai parodė tiek A.Šleževičiaus, 
tiek G.Vagnoriaus Vyriausybės). 
Tai yra teisinės sistemos trūku
mas, nes Seimas neturėjo galimy
bių priversti Vyriausybę dirbti vie- 

šai, ji tapdavo uždaru ratu žmo
nių, galinčių skirstyti pinigus. Ma
nau, kad dabartiniai ministrai ga
li veikti savo srityje kompetentin
gai. O reformų reikia ir sociali
nių, ir vidaus reikalų sferose, ir 
sveikatos apsaugos srityje...

Gintauto Survilos piešinys

Vienuoliktasis Lietuvos 
Respublikos Ministrų kabinetas

Premjeras Rolandas Paksas gimė 
1956 m. Telšiuose. Pramoninės ir civi
linės statybos inžinierius, lakūnas. 
1997 m. tapo Vilniaus meru. Po poros 
metų paskirtas premjeru, tačiau juo te
išbuvo penkis mėnesius.

Teisingumo ministras Gintautas 
Bartkus gimė 1966 m. Teisininkas. Iki 
šiol dirbo advokatų kontoroje “Lidei- 
ka, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai”. 
Prisidėjo rengiant naują Civilinį kodek
są.

Socialinės apsaugos ir darbo mi
nistrė Vilija Blinkevičiūtė gimė 1960 
m. Linkuvoje (Pakruojo r.). Teisinin
kė. 1983 m. pradėjo dirbti tuometinėje 
Socialinio aprūpinimo ministerijoje. 
1994 m. tapo ministerijos sekretore, o 
nuo 1996 m. - viceministre.

Sveikatos apsaugos ministras Vin- 
sas Janušonis gimė 1950 m. Obelnin- 
kų kaime, Alytaus r. Gydytojas tera-
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peutas bei sveikatos apsaugos adminis
tratorius. Nuo 1976 m. dirbo Klaipė
dos ligoninėje, nuo 1982 m. - vyriau
siasis gydytojas.

Kultūros ministras Gintautas Kė
višas gimė 1954 m. Kaune. Pianistas. 
Keletą metų dirbo koncertmeisteriu 
Vilniaus Balio Dvariono muzikos mo
kykloje. 1987 m. paskirtas Nacionali
nės filharmonijos direktoriaus-meno 
vadovo pavaduotoju, nuo 1988 m. - Na
cionalinės filharmonijos generalinis di
rektorius.

Žemės ūkio ministras Kęstutis 
Kristinaitis gimė 1961 m. Akmenės 
rajone. Turi geodezininko-techniko bei 
inžinieriaus žemėtvarkininko diplo
mus. Yra buvęs žemės ūkio ministro 
pirmuoju pavaduotoju, Žemės valdy
mo departamento direktoriaus pava
duotoju, Žemės reformos valdybos va
dovu, Žemės naudojimo skyriaus vir
šininku. Nuo 1993-iųj ų iki šiol - UAB 
korporacijos “Matininkai” prezidentas.

Krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius gimė 1961 m. Vilniuje. In
žinierius elektrikas. Penkerius metus 
dirbo Lietuvos komjaunimo Centro ko
mitete, vėliau - LDDP taryboje, parla
mentinio darbo grupėje. 1992-1996 m. 
buvo Seimo narys, priklausė valdančia
jai LDDP frakcijai. 1993 m. paskirtas 
krašto apsaugos ministru. Nuo 1997-ųjų 
vadovavo Lietuvos misijai prie NATO.

Finansų ministras Jonas Liongi
nas gimė 1956 m. Vilniuje. Ekonomis
tas, matematikas, programuotojas. Bai
gęs Vilniaus universitetą pradėjo dirbti 
Finansų ministerijoje. 1999-ųjų birželį 
tapo finansų ministru. Po to dirbo aso
ciacijos “Lietuvos keliai” konsultantu 
finansų ir ekonomikos klausimais.

Ūkio ministras Eugenijus Mal- 
deikis gimė 1958 m. Troškūnuose, 
Anykščių r. Turi politinės ekonomikos 
bakalauro diplomą, stažavo Harvardo 
tarptautinės plėtros institute, Pasaulio
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banko instituto kursuose. Yra dirbęs 
Ekonomikos ministerijoje, Preziden
to vyresniuoju patarėju (1992-1993 
m.), vadovavo Ekonominių tyrimų cen
trui, Turto bankui. 1999 m. penkis mė
nesius dirbo ūkio ministru.

Vidaus reikalų ministras Vytautas 
Markevičius gimė 1962 m. Milvydos 
kaime, Varėnos r. Teisininkas. 1993-
1994 m. dirbo Lietuvos ir Danijos įmo
nėje UAB CLAN-BALT teisininku.
1995 m. įsteigė savo vardu pavadintą 
advokato kontorą. 1999 m. paskirtas 
vidaus reikalų viceministru.

Švietimo ir mokslo ministras Al
girdas Monkevičius gimė 1956 m. Rie
tave. Matematikos ir fizikos mokyto
jas. Mokytojavo Naujosios Akmenės vi
durinėse mokyklose, dirbo LKP Ak
menės rajono komiteto skyriaus vedė
ju. 1997-2000 m. buvo Akmenės rajo
no Švietimo skyriaus vedėjas, pastaruo
sius dvejus metus - Šiaulių universiteto 
Socialinių mokslų fakulteto dekanas.

Susisiekimo ministras Gintaras 
Striaukas gimė 1960 metais Telšiuo
se. Automobilių kelių inžinierius sta
tybininkas. Nuo 1991 m. iki šiol buvo 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
generalinis direktorius.

Užsienio reikalų ministras Anta
nas Valionis gimė 1950 m. Politologi
jos ir socialinių mokslų daktaras. Yra 
dirbęs Kauno ir Tauragės mėsos kom
binatuose kompresorinio skyriaus 
meistru, buvo Lietuvos komunistų par
tijos Tauragės rajono komiteto Pramo
nės ir transporto skyriaus instruktorius.

Aplinkos ministras Henrikas Žu
kauskas gimė 1951 m. Kaune. Diplo
muotas architektas. 1990-1991 m. - 
Kauno miesto vicemeras. Vėliau užsi
ėmė privačia veikla paties įkurtoje rek
lamos firmoje “Style” ir įsteigtoje tele
vizijoje “Kaunas Plius TV”. Nuo 1998- 
ųjų dirbo Vilniaus miesto savivaldybės 
Miesto plėtros departamente.
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Kariuomenės reforma
Romas Kilikauskas

Rugsėjo pabaigoje Lietuvoje 
lankėsi JAV karinis atstovas NA
TO būstinėje generolas leitenan
tas Davidas S. Weismanas. Po pa
simatymo su Lietuvos Preziden
tu Valdu Adamkumi ir Krašto ap
saugos ministerijos vadovybe jis 
pareiškė: "Lietuva yra viena iš ge
riausiai pasiruošusių narystei Al
janse kandidačių". Danijos sausu
mos kariuomenės vadas majoras 
generolas Janas Scharlingas, ap
silankęs įvairiuose Lietuvos ka
riuomenės daliniuose ir įvertinęs 
jų veiklą, pareiškė: "Galiu tik ste
bėtis, kiek daug Lietuvos kariuo
menė pasiekė per tokį trumpą lai
ką". NATO generalinis sekreto
rius lordas George'as Robertso- 
nas ir JAV gynybos sekretorius 
Williamas Cohenas, birželio mė
nesį pirmą kartą apsilankę Lietu
voje, nedviprasmiškai lietuviams 
pasakė: NATO durys atviros 
tiems, kurie šitos narystės pagei
dauja ir yra jai pasiruošę. Nie-
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kas šitame procese neturės veto 
teisės.

Aukšti NATO pareigūnai 
taip lengvai žodžiais nesišvaisty
tų, jeigu nebūtų įsitikinę, kad Lie
tuvos ligšiolinė užsienio politika 
ir jos kariuomenė siekia Aljan
so narystės ir rimtai tam ruošia
si. Trumpai apžvelkime, kas bu
vo pasiekta per praėjusius porą 
metų, reformuojant Lietuvos 
karines pajėgas.

Lietuva, at- 
Pradėta gavusi Nepri-
kurti klausomybę, pra-
nuo nulio dėjo kurti savo

kariuomenę nuo 
nulio. Tada ne

turėjome nei statutų, nei regla
mentų, nei uniformų, o ką kal
bėti apie ginkluotę. O dabar mū
sų gynybos pajėgos jau paruoš
tos dalyvauti net ir tarptautinė
se misijose.
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Šiuo metu Lietuvos gynybos 
pajėgose tarnauja 7,4 tūkst. sau
sumos karių, yra 10,7 tūkst. kraš
to apsaugos savanorių, 850 
žmonių tarnauja oro pajėgose ir 
570 - karo laivyne. Iš 2 tūkstan
čių Lietuvos karininkų daugiau 
kaip pusė karo mokslus baigė 
Vakaruose, kalba angliškai, vokiš
kai, prancūziškai. Šiais metais du 
lietuvių aviacijos karininkai baigė 
ketverių metų karinę JAV oro pa
jėgų akademiją (Air Force Acade
my), vienas mūsų jūreivis baigė 
studijas Jūrų pajėgų akademijoje 
(Naval Academy) Marylando vals
tijoje. Dar keturi lietuvių karinin
kai toliau mokosi šiose dviejose 
akademijose ir prestižinėje Sausu
mos pajėgų akademijoje West 
Point. Vienuolika Lietuvos pulki
ninkų ir pulkininkų leitenantų jau 
baigė prestižinę Vokietijos karo 
vadovavimo akademiją Hamburge. 
Įgytas žinias jie panaudoja eida
mi atsakingas pareigas Geleži
nio vilko brigadoje, Lietuvos karo 
akademijoje, Oro pajėgose, Kraš
to apsaugos savanorių tarnyboje. 
Vienas iš jų dirba Lietuvos Pre
zidento karinių reikalų patarėju. 
Jau per 1200 Lietuvos karininkų 
ir puskarininkių studijavo JAV, 
Didžiojoje Britanijoje, Vokietijo
je, Danijoje, Švedijoje, Italijoje, 
Kanadoje, Lenkijoje ir kitose NA
TO valstybėse.
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Prieš dvejus metus buvo 
pradėtos rekonstrukcijos Ruklos 
Mokomajame pulke: Čia jau dir
ba trys batalionai, dar vienas ne
trukus bus Įkurtas. Pagal Lietu
vos kariuomenės raidos planą 
šiame pulke šauktiniai gauna ba
zini karini apmokymą, kuris trun
ka 11 savaičių, kaip numatyta Va
karų mokymo doktrinoje. Iš pra
džių britų jūros pėstininkai apmo
kė 105 Lietuvos kariuomenės in- I 
struktorius, kurie dabar patys ren
gia naujus instruktorius ir dirba 
su šauktiniais kareiviais. Ruklo
je jau įrengti trys gyvenamieji 
korpusai, baigiamas ketvirtas 
(batalionui po vieną), du moko
mieji pastatai, dvi valgyklos, me
dicinos klinika. Šiuo metu pul
kas gali priimti 800 karių, tačiau 
pasibaigus statyboms čia bus ga
lima apmokyti 2,5 tūkst. Visi, ku
rie čia apsilanko, pripažįsta, kad 
Ruklos Mokomasis pulkas yra ge
riausias karinio bazinio apmo
kymo centras visoje Vidurio Eu
ropoje. Tarnaujančių karių tėvai 
ir giminės džiaugiasi, kad kariuo
menės vadovybė, vyresnieji kari
ninkai rūpinasi jų vaikais. Sovie
tinės kariuomenės įpročiai jaunus 
kariškius auklėti smurtu Lietu
vos kariuomenėje pasibaigė. Ka
rininkas, kuris negerbia ir nesi
laiko statutinių santykių reikala
vimų, dabartinėje kariuomenėje 
ilgai neužsibūna, jo vietą užima 
tinkamai tam pasirengęs .
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Mokslų 
reforma Prieš 

pusę metų 
buvo pradė

ta mokymo ir studijų reforma 
Lietuvos karo akademijoje 
(LKA), kurioje ketverius metus 
mokosi per 500 kariūnų. LKA va
das pik. Algis Vaičeliūnas sukūrė 
mokymo planą pagal Vakarų stan
dartus ir stengiasi, kad kariū
nams būtų sudarytos geresnės 
gyvenimo ir mokslo sąlygos. Nau
jo bendrabučio statyba jau pra
dėta. Ateityje Lietuvos kariūnai 
gyvens po keturis viename kam
baryje, o ne po dešimt kaip da
bar. Pirmą kartą Lietuvos istori
joje šiais metais LKA durys atsi
vėrė merginoms. Iš 62 preten
denčių jau atrinktos 9, kurios 
dabar su kitais būsimais kariū
nais gyvena lauko stovykloje Pa
bradės poligone ir įsisavina ba
zinį kario kursą. Ministras jau 
patvirtino naują kariūnų šventinę 
uniformą. Iki Lietuvos Kariuome
nės dienos šventės lapkričio 23 d. 
ji bus išdalyta. Daug dėmesio 
skiriama anglų kalbos mokymui 
- kiekvienas kariūnas per studi
jų metus turės išmokti kalbėti 
angliškai, kad galėtų laisvai ben
drauti su kitais NATO valstybių 
kariškiais.

Visose Vakarų valstybėse 
į puskarininkį žiūrima kaip į ka
riuomenės stuburkaulį. Dabar 

taip bus ir Lietuvos kariuome
nėje. Kaune esančioje gen. S.Raš- 
tikio puskarininkių mokykloje 
baigiamas bendrabučių remon
tas, ir netrukus vėl prasidės tri
jų lygių puskarininkių mokymas. 
Tuo siekiama atkurti puskari
ninkio vaidmenį kariuomenės 
valdyme, kaip ir buvo prieškario 
Lietuvoje. Prieš pusmetį kariuo
menės vadas brigados generolas 
Jonas Kronkaitis paskyrė vyriau
siąjį Lietuvos kariuomenės pus
karininkį, kuris dirba Gynybos 
štabe. Numatyta artimiausiu me
tu jį siųsti į užsienį, kad geriau 
susipažintų, kaip ši karinių pajė
gų sritis tvarkoma Vakaruose.

Jau sukurta Doktrinos ir 
mokymo valdyba, kuri derina vi
sų karinių mokslo institucijų 
veiklą, leidžia mokymo vadovė
lius, organizuoja anglų kalbos 
kursus ir inspektuoja, kad karių 
mokymas vyktų pagal Vakarų 
karinę doktriną ir koncepciją. 
Lietuvos kariuomenė dabar turi 
10 anglų kalbos mokymo centrų 
su moderniausia įranga , kurią 
padovanojo JAV. Kiekvienais 
metais juose mokysis apie 600 
kariškių.

Pagal dabartinės kariuo
menės kūrimo planą prioriteti
nė dalis yra žmogus, nes tik 
profesionaliai parengtas, gerai 
moraliai besijaučiantis, gerbia-
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mas ir vertinamas karys galės 
tinkamai atlikti savo pareigą Lie
tuvai ir jos piliečiams.

Apginkluojama 
pagal NATO Laiko- 
standartus tarpis, kai

Lietuvos ka
riuomenei trūko įvairios ginkluo
tės, jau praeityje. Dabar kariai 
mokosi ir dirba su ginkluote ir 
įranga, kuri yra visiškai suderinta 
su NATO standartais - tai vienas 
iš svarbiausių NATO reikalavimų 
siekiant narystės. Anksčiau Lie
tuvai teko nemažai ginklų pirkti 
už biudžeto lėšas, tačiau per 
praėjusius dvejus metus labai 
daug ginklų ir įrangos buvo gau
ta veltui iš įvairių NATO šalių ir 
Skandinavijos valstybių. Šiemet 
rugsėjo 21 d. iš Švedijos į Klaipė
dą atplaukė didžiulė švedų kariš
kių siunta su priešlėktuvine gin
kluote L-70, radarais, sunkveži
miais ir kita įranga, kuri bus rei
kalinga kuriant priešlėktuvinį 
batalioną. Pervežant šią įrangą, 
autokolona nusidriekė 800 met
rų. Viskas buvo perduota už sim
bolinę kainą - ne daugiau kaip 1 
proc. tikrosios šios siuntos ver
tės. Birželio pradžioje Karmėla
voje (netoli Kauno) atidarytas 
Regioninis oro erdvės koordina
cinis centras, kuriame dirbantys

38

Estijos, Latvijos ir Lietuvos ka
riškiai visą Baltijos oro erdvės 
vaizdą pateikia savo valdyboms. 
Centras įkurtas su JAV parama 
už 10 mln. JAV dol. Norvegija ir 
Danija prisidėjo statant perso
nalo apmokymo ir administraci
jos pastatą.

Rugpjūčio mėnesį šių ei
lučių autorius ir Geležinio vilko 
vadas pik. Jonas Žukas buvo pa
kviesti į Vokietiją priimti pirmąjį 
šarvuotį M-113, kuriam buvo at
liktas kapitalinis remontas. Vokie
čiai surengė įspūdingą perdavi
mo ceremoniją Oranienburgo ga
mykloje, plevėsuojant didžiulėms 
Lietuvos vėliavoms. Atvyko per 
100 vokiečių politikų, aukštų ka
rininkų ir spaudos atstovų, bet 
nebuvo nė vieno žurnalisto iš 
Lietuvos. Iš viso mes gausime 137 
šarvuočius M-113. Pirmieji 10 
pristatyti j Klaipėdą spalio 4 d. Jei
gu Lietuvai tektų juos pirkti pa
čiai, vienas šarvuotis kainuotų 
apie milijoną litų.

Praėjusių metų lapkričio 
mėnesį Vokietija perdavė Lietu
vos karo jūrų pajėgoms minų pa
ieškos laivą "Šūduvis". Šis "Lim
burg" klasės laivas dovanotas po 
kapitalinio remonto ir buvo su
darytos galimybės Vokietijoje ap
mokyti 42 lietuvių jūreivių laivo 
įgulą. Antras tos pačios klasės 
laivas Lietuvą turėtų pasiekti 
iki metų pabaigos. Pernai JAV 
Lietuvai veltui atidavė 40 tūkst.
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M-14 šautuvų ir amunicijos. Pa
gal šiandienines kainas ši siunta 
būtų verta apie 170 mln. litų. Ta
čiau kai kurie Lietuvos politikai 
ir žurnalistai brg. gen. J.Kron- 
kaitj išvadino "nemokša" už šių 
ginklų įsigijimą. Matyt, jiems ru
siški kalašnikovai labiau prie šir
dies. Vokiečiai dovanojo 2tūkst. 
naujų MG-3 kulkosvaidžių. Da
nija netrukus perduos Lietuvai 
vieną batalioną 105 mm artileri
jos pabūklų ir padės apmokyti ka
riškius naudotis šiuo ginklu.

Kaune jau porą metų vei
kia Lietuvos kariuomenės inži
nerinis batalionas ir inžinerijos 
mokykla, įkurti padedant da
nams. Ten mokosi ne tik lietu
viai, bet ir latviai su estais.

Netrukus, suteikus 12 mln. 
Lt JAV paramą, Kaune bus ati
darytas Kartografijos centras, ku

riame pirmą kartą po Nepriklau
somybės atgavimo Lietuvoje bus 
spausdinami kariniai žemėlapiai. 
Modernia "Harris" korporacijos 
ryšių įranga iš dalies jau aprūpin
ti visi dešimt Lietuvos kariuome
nės batalionų. Šiais metais Lie
tuvos kariuomenė pradės įsigyti 
rankinius ryšių aparatus iš ben
dros Lenkijos-Lietuvos įmonės.

Lietuvių 
kariai 
dalyvauja 
tarptautinėse 
misijose

Akivaiz
du, kad Lie
tuva ruošia 
kariuomenę 
ginti savo 
kraštą ir būti

pasirengusia integruotis į NATO. 
Abu šie reikalavimai mums yra

Priesaikos priėmimo iškilmės mokomajame pulke
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gyvybiškai svarbūs. Lietuvos ka
riai jau penkeri metai tarnauja 
tarptautinėse taikos palaikymo 
misijose Bosnijoje ir Kosove, ten 
jie prisideda prie NATO pastan
gų užtikrinti civilių gyventojų sau
gumą. Jau per 700 kariūnų tar
navo šiose operacijose, ir jų tar
nyba be išlygų buvo labai teigia
mai įvertinta. Kiekvienais me
tais Lietuvos kariai dalyvauja pra
tybose "Partnerystė taikos labui". 
Rugsėjį į Lietuvą jau antrą kartą 
atvyko tūkstantis Italijos Alpių 
brigados karių, kad kartu su Lie
tuvos kariuomene dalyvautų lau
ko pratybose. Tai tik vienos iš 
daugelio kovinių pratybų, į ku
rias atvyksta NATO kariai į Lie
tuvą ir kuriose dalyvauja mūsų 
kariai kitose NATO valstybėse.

Tolesnį.
Lietuvos 
kelią nulems 
naujas 
Seimas

Dar ne vi
si lietuviai 
džiaugiasi Lie
tuvos kariuo

menės pažanga. Yra ir tokių po
litinių jėgų bei pavienių žmo
nių, kurie visokiais būdais sten
giasi išjuokti, sumenkinti savo 
kariuomenės pasiekimus. Vieni 
mano, kad jos kūrimas ir išlai
kymas yra per brangus, kiti siūlo 
siekti neutraliteto, treti norėtų 

perorganizuoti karines pajėgas 
pagal sovietinį modelį ir pradėti 
karo mokslą su vaikais mokyk
lose. Yra ir tokių, kuriems atro
do, kad nereikia stengtis - į NA
TO mes vis tiek nepateksime.

Prieš savivaldybių rinki
mus Naujosios sąjungos lyderis 
Artūras Paulauskas surengė refe
rendumą reikalaudamas, kad iš 
kariuomenės būtu atimta 147 
mln. litų ir pervesta švietimui. 
Jeigu Seimas būtų tokį siūlymą 
priėmęs, būtų žlugusios ne tik 
kai kurios Lietuvos kariuomenės 
kūrimo programos, bet ir mūsų 
narystė NATO. Dabar tas pats 
politikos veikėjas ir kiti kairieji 
iš jo ir Algirdo Brazausko stovyk
los teigia, kad jie yra už integra
ciją į NATO. A.Paulauskas net 
nuvyko į Briuselį pasikalbėti su 
lordu G.Robertsonu, bet pa
klaustas žurnalistų net nežinojo, 
kiek valstybių priklauso Aljansui. 
G.Robertsonui jis neminėjo, kad 
Seimo rinkimų sąraše antru nu
meriu buvo įrašytas Vilniaus uni
versiteto rektorius Rolandas Pa
vilionis. Tai tas pats žmogus, ku
ris jau spėjo Lietuvoje pagarsėti 
kaip NATO narystės priešininkas 
ir JAV lietuvių šmeižikas. JAV lie
tuvius rektorius išvadino parsida
vėliais ir dvigubomis prosti
tutėmis. Įdomu, kokie Lietuvos 
santykiai bus su NATO valsty
bėmis dabar, kai šie veikėjai ima 
valdyti valstybę. Liūdna prisipa-
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žinti, kad yra ir JAV lietuvių, ku
rie atvykę į gimtinę prisideda prie 
kairiųjų propagandos platinimo. 
Sunku pasakyti, ar jie iš tikrųjų 
tiki kairuoliškomis pažiūromis j 
mūsų kariuomenę, ar turi kitų 
priežasčių taip elgtis.

Visiems kritikams belieka 
priminti, kad 1999 m. Lietuvos 
krašto apsaugos sistema kiekvie
nam lietuviui kainavo 116 Lt. Tais 
pačiais metais vidutiniškai vie
nas Lietuvos pilietis išleido 700 
Lt degtinei. Tad verta pamąstyti 
apie tautos prioritetus. 1999 m. 

NATO valstybių vidurkis gynybai 
buvo 2,5 procento bendrojo vi
daus produkto, o Lietuva tais 
metais išleido tik 1,14 proc. BVP. 
Jeigu A.Paulauskui būtų pasise
kę atimti iš KAM 147 mln. Lt, tai 
Lietuvos gynybos biudžetas šie
met tebūtų 0,79 proc. Nereikia 
naiviai tikėtis, kad tokiu atveju 
NATO valstybės rimtai žiūrėtų į 
Lietuvos narystės Vakarų Aljan
se klausimą. Kaip bus toliau, ne
trukus pamatysime iš naujo Sei
mo darbų: ar Lietuva toliau integ
ruosis į Vakarų pasaulį, ar grįš į 
praeitį ieškoti laimės ir saugumo 
Rytuose.

7- ojo Pamario gynybos dragūnų bataliono kariai pratybose JAV.
Tado Dambrausko nuotraukos
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Budėti laisvės sargyboje

Algis Raulinaitis

Šešiasdešimčiai metų nuo 
Baltijos valstybių patirtos neteisė
tos invazijos ir okupacijos pami
nėti Amerikos baltų laisvės lyga 
šių metų birželio 14-ają suorgani
zavo keletą renginių Washingto
ne. Pirmajame renginyje Baltuo
siuose rūmuose Prezidento pata
rėjas saugumo klausimais ir Tau
tinio saugumo tarybos direktorius 
Samuelis Bergeris susirinkusiems 
baltų veikėjams pasidžiaugė per 
dešimt metų nuo nepriklausomy
bės atgavimo padaryta pažanga. 
Jis pabrėžė, kad Prezidentas Clin- 
tonas yra aiškiai pasakęs Preziden- 
tui Putinui, jog Rusija privalo 
gerbti savo kaimynų teritorines tei
ses. Jis taip pat užsiminė, kad ant
rasis NATO plėtimo ratas įvyks 
2002 metais, primindamas, kad 
narystė NATO priklausys ne nuo 
geografijos ar istorijos, bet nuo pa
sirengimo, ir patarė baltams veik
ti vieningai.

Baigiant pranešimus Valdis Pav- 
lovskis, Amerikos baltų laisvės lygos 
pirmininkas, padėkojo Tautinio sau
gumo tarybos direktoriui už jo pra
nešimą ir susitikimą su baltų veikė
jais šią reikšmingą dieną, priminda
mas, kad negalime užmiršti neapsa
komos neteisybės ir kančių, kurias 
baltams užkrovė Sovietų Sąjunga.

Aiškinamajame posėdyje buvo 
kalbama ir apie energingą Maskvos 
priešinimąsi NATO plėtimui, Eu
ropos pažiūras į tolesnį NATO plė
timą ir būtinybę baltams išlaikyti di
delį NATO narystės siekį. Taip pat 
svarstyta ir JAV finansinė parama 
Baltijos valstybėms, Rusijos vykdo
ma dezinformacijos programa.

Šiame posėdyje dalyvavo spe
cialusis Prezidento padėjėjas ir Vals
tybės saugumo tarybos vyresnysis di
rektorius Europos reikalams Tony 
Blinkenas; Užsienio reikalų minis
terijos pavaduojantis Valstybės sek
retoriaus padėjėjas Europos reika-
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lams Danielis Hamiltonas; Valsty
bės saugumo tarybos Europos rei
kalų direktorius Dickas Norlandas; 
Valstybės saugumo tarybos direkto
rius Rusijos ir Ukrainos reikalams 
Andrew Weissas ir Laura Efurd, pa
vaduojanti ryšių su visuomene di
rektorė. Iš Amerikos baltų laisvės 
lygos dalyvavo Valdis Pavlovskis, Ai
varas Jerumanis, Angelė Nelsienė 
irVijaTurjanis. Taip pat buvo kvies
ti ir savo atstovus atsiuntė Ameri
kos latvių sąjunga, Amerikos estų 
tautinė taryba, Amerikos lietuvių 
taryba ir JBANC.

Po to vadinamajame “Presi
dent’s Room” Kapitolio pastate 
įvyko priėmimas, skirtas pagerbti 
Amerikos prisidėjimą prie Baltijos 
laisvės. Šį priėmimą surengė Ame
rikos baltų laisvės lyga, o jo šeimi
ninkai buvo Žemųjų Rūmų pirmi
ninkas J. Dennis Hastertas, Baltic 
Caucus kopirmininkai senatoriai 
Durbinas ir Gortonas, kongresme
nai Kucinichas ir Shimkus bei Kon
greso narys Tomas Lantosas. Pri
statydamas Estijos Prezidentą Len- 
nartą Merį, Tomas Lantosas gyrė tri
jų valstybių padarytą pažangą viso
se, įskaitant ir žmogaus teises, sri
tyse. Pasiekimus jis pavadino "be
veik stebuklingais". Tomas Lantosas 
dalyviams priminė, kad pusę šimt
mečio JAV atsisakė pripažinti Bal
tijos valstybių okupaciją. Jis pabrė
žė, kad„šz nepripažinimo politika vie
šai patvirtino tų tautų teisę į nepri
klausomybę. Prieš dešimt metų So-
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vietų Sąjungai subyrėjus Amerikos 
gyventojai prisijungė prie džiugesio, 
kad Estija, Latvija ir Lietuva vėl tapo 
nepriklausomomis ir demokratinėmis 
valstybėmis".

Prezidentas Meris kalbėjo apie 
JAV nepripažinimo politikos isto
rinę svarbą ir dėkojo už šešiasdešimt 
metų trukusią šią politiką. Jis įtei
kė Šv. Marijos ordiną buvusiam At
stovų Rūmų nariui Geraldui Solo- 
monui už jo nuolatinę paramą, įti
kinėjimą Atstovų Rūmams svarstant 
NATO plėtimą. Įteikdamas ordi
ną Prezidentas Meris pasakė: „Dau
gelį metų jis (atstovas Solomonas. - 
A.R.j aktyviai darbavosi, kad mūsų 
žemės kampas būtų laisvas ir sauges
nis, paspartinant Rusijos karinių pa
jėgų atitraukimą, ir vėliau, teikdamas 
paspirtį Baltijos narystei NATO”.

Prezidentas Clintonas raštu pa
sveikino susirinkusius; jis rašė: „Prieš 
šešiasdešimt metų JAV atsisakė pri
pažinti jėga įvykdytą Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos įjungimą į SSRS. Kitais 
dešimtmečiais Amerika nesvyruoda
ma patvirtino tų valstybių nepriklau
somybę ir iškeldavo jų laisvę ir teisę į 
savarankišką valdymąsi. ”

Tą pačią dieną senatorius Ri
chardas Durbinas kartu su senato
riais Gortonu, Robbu, Gramsu ir Voi- 
novichu Senate pateikė Rezoliuciją 
SCR Nr.122, deklaruojančią, kad 
1940 metų birželio mėnesį sovietai 
okupavo Baltijos valstybes ir „jėga jas 
įtraukė į Sovietų Sąjungą”.
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Gavusi šią Amerikos baltų 
laisvės lygos informaciją, “Į lais

vę” žurnalo redakcija kreipėsi įABLL 
vicepirmininką ir direktorių Algį Rau- 
linaitį, prašydama atsakyti į keletą 
klausimų.

“Į laisvę”. Amerikos baltų 
laisvės lyga daug nuveikė garsin
dama Baltijos šalių laisvės bylą. 
Kokie jos uždaviniai šiuo metu, 
kai Baltijos valstybės jau nepri
klausomos?

Algis Raulinaitis. Nepriklau
somybės atgavimas nereiškia, kad 
viskas jau gerai ir nebereikia rūpin
tis tolesniu nepriklausomu ir laisvu 
gyvenimu. Laisvė turi būti nuolat 
saugoma, ypač Baltijos valstybėse, 
jau vien dėl nepalankios jų geogra
finės padėties. Mes kiekviena pro
ga stengiamės priminti JAV admi
nistracijai, kad Baltijos valstybių 
laisvė yra ir Amerikos laisvė. Kitas 
mūsų tikslas - skelbti JAV politi
kams ir valdžios žmonėms, kad Ka
raliaučiaus sritis nėra “msų žemė 
nuo neatmenamų laikų”. Šiuo me
tu Amerikos baltų laisvės lygos už
daviniai nukreipti į demokratijos ir 
rinkos ekonomikos įtvirtinimą Bal
tijos šalyse. Jai taip pat rūpi kuo 
efektyviau prisidėti prie Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos saugumo už
tikrinimo agresijos atveju, supažin
dinti su baltų istorija ir kultūra bei 
ugdyti stiprius, draugiškus ir efek
tyvius ryšius tarp Jungtinių Ame
rikos Valstijų ir Baltijos šalių.

Algis Raulinaitis.
Antano Sutkaus nuotrauka

Šiuometiniai mūsų uždaviniai
— paspartinta Baltijos valstybių 
narystė NATO, Karaliaučiaus sri
ties demilitarizacija, ekonominė ir 
karinė pagalba Baltijos kraštams 
ir pastangos, kad būtų priimtos 
įvairios JAV Kongreso rezoliuci
jos, skatinančios narystę NATO. 
Taip pat plečiame ir Baltų sambū
rio (Baltic Caucus) narių skaičių 
Atstovų Rūmuose ir Senate.
— Kaip ABLL tikisi prisidėti, kad 
būtų pagreitintas Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos įstojimas į NATO?
— Turbūt nesuklysiu pasakyda
mas, kad politinės problemos pa
našios į lygtį su daugeliu nežino
mųjų. Mes savo darbus vykdome 
rengdami pašnekesius, susitiki
mus ir diskusijas su Kongreso na-
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riais, administracijos žmonėmis, 
per žiniasklaidą skleidžiame žinias 
apie Amerikos baltų rūpesčius, 
Amerikos baltus raginame laiškais 
užpilti savo atstovus Kongrese. 
Tuose laiškuose turi būti keliami 
mums rūpimi klausimai.

Tam tikslui reikalingas nuola
tinis budėjimas. Pavyzdžiui, sena
torius Bingamanas iš New Mexico 
valstijos, svarstant biudžeto klau
simus Senate, įtraukė pataisą, kad 
20 milijonų dolerių paskyrimas Bal
tijos šalių karinei paramai neturi 
būti aiškinamas kaip Senato para
ma Baltijos valstybių narystės NA
TO paspartinimui. Iš pirmo žvilgs
nio tai beveik nekaltas pinigų pa
skyrimo įstatymo pataisymas. Ta
čiau šis senatorius tą patį bandė ir 
pernai. Turėjome sukaupti visas jė
gas, aliarmuoti mūsų draugams Se
nate, kad tokia pataisa Amerikos 
baltams nepriimtina. Ir pernai, ir 
šiemet pavyko tos pataisos atsi
kratyti.
— Ar nemanote, kad Putino Ru
sija ir Clintono Jungtinės Valstijos 
gali sudaryti sandėrį prieš Baltijos 
tautas, žiūrėdamos vien tik savų 
interesų?
— Žinoma, visos valstybės pir
miausia žiūri savo interesų. Ta
čiau tokia vienašališka pažiūra į 
valstybių santykius sąlygojama ir 
visuomenės opinijos, ir politinės 
moralės. Prisiminkime 50 metų 
trukusį Lietuvos okupacijos ir 
aneksijos nepripažinimą, nepai-
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sant to, kad JAV ir Sovietų Są
junga tapo sąjungininkėmis prieš 
nacistinę Vokietiją. Nemanau, 
kad JAV sudarytų kokį nors san
dėrį su Putinu. Be to, koks nors 
sandėris nesustiprintų JAV inte
resų, o juos tik susilpnintų.
— Ką turi daryti užjūrio baltai, kad 
jų tėvynės išvengtų naujos rusų 
okupacijos?
— Suminėjau įvairius veikimo bū
dus, atsakydamas į pirmąjį klausi
mą. Tą viską ir reikia vykdyti. Ne
užmirškime seno posakio: „tas lais
vės nevertas, kas negina jos”. Turi
me budėti toje laisvės sargyboje, 
kiekviena proga pasauliui primin
dami, jog esame laisvi ir norime to
kie ir būti. Baltijos šalys yra pasi
rašiusios su JAV vadinamąją “char
tiją”. Pabrėžkime jos buvimą ir 
naudokimės ja. Šis susitarimas įgy
vendina principą, kad „JA V turi tik
rą, gilų ir besitęsiantį suinteresuotu
mą” Baltijos valstybių saugumu ir 
suverenitetu. Nors ši “chartija” ne
garantuoja narystės NATO, bet už
tikrina JAV paramą suteikiant 
NATO naiystę. Ją pasirašydamas 
prezidentas Clintonas pasakė: 
„Amerika yra nusiteikusi sudaryti to
kias sąlygas, kad vieną dieną Esti
ja, Latvija ir Lietuva galės įeiti per 
tas [NATO] duris”.

Dalyvaukime visose tarptau
tinėse akcijose, kaip Kosove, Bos
nijoje ir 1.1., parodydami, kad esa
me vakarietiška tauta ir valstybė.
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Svarbiausia yra moralė
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė

Kai straipsnis buvo 
parengtas spaudai, Nijolės 
Gaškaitės jau nebuvo tarp gyvųjų. 
Šis jos komentaras - atsiliepimas 
į Los Angeles šių metų pradžioje 
vykusio 33-iojo politinio 
savaitgalio temas. N.Gaškaitė 
buvo pakviesta dalyvauti 
savaitgalyje, tačiau dėl ligos jau 
negalėjo į Los Angeles nuvykti.

Ne kartą stebėjausi, jog kei
čiant Lietuvos politinę, ekonomi
nę, socialinę sistemą valdžioje li
ko tie patys žmonės. Tokio atvejo 
istorija turbūt nežino. Gal todėl tie 
pokyčiai tokie skausmingi, lėti ir 
sunkūs. Įžvelgčiau keletą šio keis
to dalyko priežasčių.

1.Galintys politiniams proce
sams daryti įtaką žmonės bijojo 
aštrios konfrontacijos visuomenė
je, norėjo revoliucijos ..be kraujo”. 
Atrodo, kad ši baimė buvo perdė
ta, ypač po 1991 m. rugpjūčio pu
čo. Tuo metu kolaborantai buvo 
sutrikę ir vargu ar būtų kokį ne-
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pasitenkinimo ženklą parodę, ap
ribojus jų įtaką valstybei. Bet bu
vo pradėta likti atlaidžiais mora
listais. Avansu dovanotos ne tik 
nuodėmės ir kaltės, bet ir geriausi 
valdžios postai bei įtakos sferos. 
Momentas buvo praleistas, komu
nistai labai greitai atkuto (atrodo, i 
buvo gerokai nustebę dėl tokio 
mielaširdingumo, kurio gavo dau
giau nei tikėjosi), pradėjo toliau 
varyti savo juodą darbą.

Aišku, tuo metu buvo sunku 
pajusti, kur yra toji riba, iki kurios 
galima spūstelėti nerizikuojant 
tuo, kas jau pasiekta. Čia ir M.Mi- 
siukonio atvejis: jam ordinas įtei
kiamas už tai, kad dešimt tūkstan
čių ginkluotų milicininkų nesuki
lo prieš Lietuvą. Bet gal negalėjo 
sukilti, gal Kremlius nedavė tokios 
komandos, negalėjo tuo metu duo
ti? Ar tai Misiukonio nuopelnas? 
Panašiu naivumu dvelkia ir tuo me
tu G.Vagnoriaus bei Z.Vaišvilos 
iniciatyva priimtas Vyriausybės 
sprendimas suteikti kagėbistams 
visas socialines garantijas kaip pa-
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Gintauto Survilos nuotrauka

dėką už tai, kad jie nepasipriešino 
ginklu ir pasitraukė iš KGB rūmų. 
Bet ar jie tada būtų galėję priešin
tis?

Labai juokingai atrodė, kaip po 
to dvejus metus KGB rūmuose ke
li čekistai dirbo apskaičiuodami 
pensijas, išeitines pašalpas ir šiaip 
sėdėdami, stebėdami, laukdami, kol 
galų gale raišas politkalinys B.Ra- 
džius neapsikentęs su lazda juos iš
vijo, nebeleido eiti į kabinetą, ir tuo 
jų misija baigėsi. (Žinoma, per tą 
laiką jie gerokai „pasitvarkė” savo 
pensininkų bylas, kad jose neliktų 
kompromituojančių dalykų.)

2. Buvo tikėta, kad visi „blo- 
giečiai” pasikeis, kad visos blogo
sios savybės sunyks kartu su sovie
tine sistema. Aš irgi taip naiviai ma
niau ir buvau apstulbinta stotyje pa

mačiusi, kaip be eilės braunasi vi
sus stumdydamas solidus dėdė. Ma
niau, kad tapę laisvi savaime nebe
būsime chamai ir storžieviai.

3. Trūko galinčių užimti atsa
kingus postus žmonių. Rezistentai 
daugeliu atvejų negalėjo tų postų 
užimti dėl amžiaus, išsilavinimo ir 
vadovavimo patirties stokos. Be to, 
Sąjūdžio laikais matydami tarp ak
tyvistų daug kolaborantų, laikėsi re
zervuotai, todėl ne iš karto įsitrau
kė j Sąjūdžio aktyvistų gretas, o vė
liau to jau nebuvo įmanoma pada
ryti - vietos buvo užimtos. Juk net 
balotiruojantis į Atkuriamąjį Seimą 
buvo abejota, ar verta eiti į tuo me
tu dar sovietinį parlamentą. Čia yra 
atskira problema - disidentizmas 
Lietuvoje. Ne visiems buvo priim
tina veikti sovietinių įstatymų ribo
se, tobulinti tą sistemą, siekti jos de
mokratėjimo. Dauguma rezistentų 
siekė visai panaikinti sistemą. Ma
nau, čia problema kaip ir išeivijoje, 
kai svarstyta - bendrauti su sovieti
ne Lietuva ar ne.

O realistai, siekę asmeninių 
(ar Rusijai naudingų) tikslų, grei
tai pajuto šią kadrų spragą ir iškė
lė „specialistų” vaidmenį. Moralė 
ir patriotizmas buvo atmesti kaip 
nemadingi dalykai. Net jei ir buvo 
dorų, sugebančių užimti postus 
žmonių, niekas jų neieškojo. Ne
ieško, nerengia ateičiai nė dabar. 
Ministrų kabinetai buvo formuo-
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jami per naktį, kandidatūros pa
renkamos ar atmetamos per valan
dą. Kur yra bet kurios partijos še
šėlinis kabinetas? Vadovaujamasi 
principu: kai ateisime į valdžią, su
sodinsime į postus draugus.

4. Šalinant sovietinę sistemą 
nebuvo įstatymų leidybos strategi
jos. Dar ir dabar nėra sąrašo ar pla
no, kokie įstatymai svarbiausi, bū
tini valstybės gyvavimui. Buvo už- 
kaišiojamos sovietinių įstatymų 
spragos. Arba atskiri deputatai be 
jokios sistemos savo supratimu bei 
iniciatyva pateikdavo kokį siūlymą 
(iš savo buvusios profesinės patir
ties ar net sąmoningai siekdami ko
kių nors tikslų). Juk nenormalu, 
kad Baudžiamojo kodekso projek
tui parengti prireikė dešimties me
tų, kad jame nėra straipsnių, verti
nančių veikas, būdingas persitvar
kančioje į rinkos ekonomiką bei de
mokratiją valstybėje. Prieš porą 
metų viena šio projekto rengėjų 
klausė: kas yra kolaboravimas? So
vietiniai teisininkai pirmą kartą su
sidūrė su šiuo terminu. O juk iš pat 
pradžių reikėjo juridinio pagrindo, 
reikėjo viso paketo įstatymų (kai 
kurie buvo priimti po keierių metų 
- nustatantys, kad vyko partizani
nis karas, išplečiantys genocido są
voką ir pan.). Buvo priimta mora
linė deklaracija, kviečianti buvusius 
agentus nebebendradarbiauti, bet 
visai nebuvo sukurta mechanizmo, 

kaip ją įvykdyti. Todėl tuo metu 
(1991-1992 m.) būta kurioziškų at
vejų, kai norintys prisipažinti agen
tai „išpažintį” atlikdavo gatvėje. Ne
turėdamas laiko, Komisijos atsto
vas pavedė pasišnekėti su agentu 
buvusiam politiniam kaliniui, kuris 
nusivedė agentą į bažnyčią ir ten iš
klausė apie tai, kad šis nieko blogo 
nedarė.

Buvau tada labai arti priiminė
jamų liustracijos įstatymų, mačiau, 
kad jie bus neveiksnūs (tokie ir da
bar priimtieji), sukels įtampą ir leis 
KGB toliau manipuliuoti žmonė
mis. Juk įrodymus apie KPruns- 
kienę ir J.Čepaitį pateikė patys 
KGB agentai ir darbuotojai. O vos 
pradėjus Komisijai judinti J.Minke- 
vičių ir VBeriozovą, žlugo visi liust
racijos įstatymai ir net pats Atku
riamasis Seimas. Teisme įrodyti ben
dradarbiavimo faktą su turimais do
kumentais neįmanoma. Manau, 
kad 1991-1992 m. vykusi kova dėl 
KGB archyvų valdymo buvo ne to
dėl, kad norėta ką nors sunaikinti, 
bet labiau dėl to, kad norėta pasi
tikrinti, kiek ir kokių dokumentų 
per skubėjimą besitraukdami kagė
bistai paliko archyve. Sužinoję, kad 
mažai, kagėbistai liko ramūs. Tikė
tis iš jų moralės beprasmiška, o bai
mės jie nejaučia dėl silpnų Lietu
vos saugumo tarnybų. O Rusija tik
rai negaili paskatinimų už paslau
gas - ne tik materialinių, bet ir su
kuriant įvaizdį, kopiant politinės 
kaijeros laiptais ir t.t.
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Pasiguosti galima nebent tuo, 
kad ir kitos šalys nieko geresnio 
nesugalvojo.

5. Dėl amnestijos. Vis dėlto 
manau, kad tiems, kuriuos slegia 
žudynės, ji neturėtų būti a priori. 
Taip, bausmėmis teisingumo neįma
noma įvykdyti. Tačiau tam tikroms 
kolaboravusiųjų kategorijoms tai
kyčiau pilietinius apribojimus (už
imti pareigas, balotiruotis, o gal net 
ir balsuoti). Tai būtų galima reali
zuoti įstatymais, o ne per teismą. 
Teismai pasmerkti pralaimėjimui. 
Juokingai atrodo prokuroro sam
protavimai, kad BK karo nusikalti
mus reglamentuojantys straipsniai 
taikytini tik civiliams, o partizanai 
buvo ginkluoti, tad šių straipsnių nė
ra ginami. Ir tai, kad jie nebuvo lai
komi karo belaisviais, kad juos tei
sė pagal kitos valstybės absurdišką 
„kontrrevoliucinį” 58-tą straipsnį, 
kad žudė negalinčius pasipriešinti - 
miegančius, apnuodytus, šimtus 
kartų gausesnėmis pajėgomis, - nė
ra karo nusikaltimas. Niekas nesi
stengia tokių BK straipsnių sukur
ti ir įteisinti. Ir kas gi čia rodys ini
ciatyvą, jei maždaug trečdalis visų 
teisininkų sovietmečiu vienokia ar 
kitokia forma bendradarbiavo su 
KGB (tai duomenys iš archyvo)!

Taigi faktiškai nieko neįmano
ma patraukti baudžiamojon atsa
komybėn. Tačiau absoliuti daugu
ma (ir aš taip pat) žmonių visai ne
nori, kad kolaborantai būtų nu
bausti. Bet jie būtinai turi būti įvar-
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dyti ir pasmerkti. Dabartinis ką tik 
priimtas įstatymas neleis net isto
rikams jų vardų minėti, nes, gink 
Dieve, gal kuris bus prisipažinęs, 
tuomet istorikui grės baudžiamoji 
atsakomybė už jo pagarsinimą!

Mane piktina p. A.Sakalo iš
vedžiojimai, kad reikia viską pa
miršti ir atleisti, nes tai skaudins 
kolaborantų vaikus. Bet kaip tada 
visuomenė pajus niekšybės pada
rinius, jei išdavystė neuždės jokios 
moralinės naštos ją {vykdžiusiems? 
Gal kaip tik mintis apie vaikus ir 
sulaikys ką nors nuo tolesnio juo
do darbo? Užvis baisiausia, kad 
dabar Lietuvoje aktyviai veikia jau 
kita karta. KGB patikimo asmens 
ir kadrinio darbuotojo sūnūs, va
dovaujantys naujoms partijoms, 
tęsia tėvų darbus ir jokio liustra- 
cijos įstatymo jiems jau nepritai
kysi.

Liūdna, kad savieji nepadarė 
to, ką galėjo, turėdami Seime dau
gumą. Bet konservatoriai kūrė par
tiją be jokios žmonių atrankos, 
taip pat ir krikščionys demokra
tai. Partijas drasko asmeninės am
bicijos, energija eikvojama tarpu
savio kovoms, o ne valstybės kūri
mui. Visa tai - sovietinio mentali
teto liekanos. Ir todėl manau, kad 
svarbiausia yra moralė. Kur nėra 
tvirto dorovinio pagrindo, ten su
nyksta ir patriotizmas, ir kūryba. 
Tik gaila, kad mokyklose, univer
sitetuose, kariuomenėje apie mo
ralę galvojama mažiausiai.
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Lietuviškos aktualijos 
“Dainavoje”

Juozas Baužys

44-oji Lietuviškų studijų sa
vaitė, rengiama Lietuvių fronto 
bičiulių, šiemet įvyko rugsėjo 5- 
10 dienomis jau rudens nuotaiko
mis pradėjusioje puoštis Mičiga
no Dainavoje. Vasarą Lietuvoje 
vykę įvairūs renginiai ir kongre
sai, į kuriuos buvo išvykę gana 
daug bičiulių ar nuolatinių tokių 
savaičių dalyvių, buvo priežastis, 
nulėmusi vėlesnę šios savaitės da
tą. Tačiau savaitėje buvo pakan
kamai gausu dalyvių, pranešimų 
bei paskaitų, gyvai nagrinėjusių vi
suomeninės ir politinės veiklos ak
tualijas Lietuvoje ir išeivijoje. Ne
trūko ir jaukios dvasinės nuotai
kos, kurią į studijų savaitę atvežė 
neseniai iš Lietuvos atvykęs kun. 
Jaunius Kelpša. Rytais jis atna
šaudavo šv. Mišias, vėliau akty
viai dalyvaudavo diskusijose ir 
bendraudavo su savaitės dalyviais.

Viena savaitės diena buvo 
skirta organizaciniams Lietuvių 
fronto bičiulių reikalams. Šią va
sarą dalyvavę “Į laisvę” fondo Lie-
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tuvos filialo 9-ojoje studijų savai
tėje Molėtuose dr. K.Ambrozai- 
tis, dr. P.Kisielius ir dr. K.Skrup- 
skelis padarė platesnius praneši
mus, papasakojo apie savo įspū
džius iš Molėtų savaitės ir apskri
tai apie dabartines nuotaikas Lie
tuvoje.

Dr. Kazys Ambrozaitis pasi
džiaugė, kad Molėtuose studijų 
savaitė buvo gražiai surengta, ne
maža dėmesio skirta jaunimui. Jis 
pastebėjo, kad išeivijos bendravi
mas su Lietuva yra būtinas ir kad, 
dr. J.Girniaus žodžiais, mums ne
valia pavargti. Dr. Petras Kisie
lius taip pat džiaugėsi geromis 
Molėtų savaitės paskaitomis ir 
tuo, kad ten aktyviai dalyvavo at- 
eitininkiškasis jaunimas. Dr. Kęs
tutis Skrupskelis pritarė, kad to
kių savaičių tęstinumas Lietuvo
je yra svarbus ir kad išeivijos pa
rama tam yra būtina.

P.AIgis Raulinaitis kalbėjo 
apie Politinės LFB komisijos at
liktus darbus bei planus. Plačiose
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diskusijose buvo kalbama artėjan
čių rinkimų Lietuvoje reikalais. 
Tą pačią dieną vyko LFB tarybos 
ir “Į laisvę” fondo narių metiniai 
susirinkimai bei posėdžiai, aptar
ti veiklos planai, priimti nutari
mai.

Lietuvių 
bendruomenės 
temomis

Daug dė
mesio buvo 
skirta Lietu
vių bendruo
menės klausi

mams. JAV LB valdybos pirmi
ninkė Regina Narušienė kalbėjo 
apie Amerikos LB ir artimiau
sius jos uždavinius. “Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, pasikei
tė ir mūsų LB uždaviniai”, - teigė 
p. R.Narušienė. Reikėjo ieškoti 
naujų veiklos kelių ne tik lietuvi
škumo išeivijoje išlaikymui, bet ir 
glaudesniam senųjų ir dabar at
vykstančių lietuvių bendradarbia
vimui. Problemų ir uždavinių dau
gybė: reikia išlaikyti lietuvišką 
spaudą, ugdyti lietuvišką švietimą, 
pritaikyti jo programas iškeliant 
tautinės ir religinės kultūros prin
cipus, kurti naujas LB apylinkes, 
įtraukti naujuosius imigrantus, 
ieškoti dialogo su kitomis orga
nizacijomis. Būtina remti ir pačią 
Lietuvą bei jos siekius įstoti į Eu
ropos Sąjungą ir NATO. R.Na
rušienė pateikė siūlymą, kad JAV 
LB gal turėtų rengti panašias stu

dijų savaites, kuriose galėtų pra
sidėti glaudesnis dialogas su vi
suomene.

Pasaulio lietuvių bendruome
nės pirmininkas Vytautas Kaman
tus savo žodyje apžvelgė PLB 
veiklą ir jos ateitį, ypač pabrėž
damas, kad Lietuvai reikia turėti 
stiprią išeiviją. Kiek ilgiau apsi
stojo prie vasarą Vilniuje vykusio 
PLB X seimo, kurio metu buvo 
pateikta ir svarstoma daug gražių 
idėjų apie PLB veiklos gaires, pri
imti įsipareigojimai likti ištiki
miems Lietuvių Chartos princi
pams. Buvo pasiūlyti ir priimti 
tam tikri nutarimai. Dėl kai ku
rių, pavyzdžiui, dėl įsipareigojimo 
Vilniuje atstatyti Žemutinės pilies 
Valdovų rūmus, būta diskusijų.

Liuda Rugienienė, jau kelin
ti metai dalyvaujanti Vilniuje re
guliariai vykstančiuose Lietuvos 
Respublikos Seimo ir JAV LB 
specialios komisijos posėdžiuose, 
savo pranešime pasidalijo minti
mis ir įspūdžiais iš bendro darbo 
su Lietuvos Seimo atstovais. Ji 
kalbėjo, kad mėginama bendrai 
tartis ir dirbti pagal Lietuvių 
Chartos ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos nuostatas. Prelegen
tės nuomone, bendravimas ge
riausiai vyksta kultūrinių uždavi
nių srityje, o švietimo ugdyme Lie
tuva galėtų labiau pasitempti, nes 
ypač apleistos Rytų Lietuvos mo
kyklos. Bloga padėtis su vis dar
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nesutvarkytais išeivijos archyvais. 
Svarstant ekonominius klausimus 
su Lietuvos Seimo atstovais, su
sidarė Įspūdis, kad Lietuvoje 
trūksta strateginio planavimo, 
ypač energetikos srityje. Gražiai 
veikia Vilniuje atidarytas Grįžtan
čių į Lietuvą informacijos cent
ras. L.Rugienienė pateikė ir dau
giau Įvairių pastabų, pabrėždama, 
kad tarp jaunimo vis labiau plinta 
kosmopolitizmo idėjos.

Vaclovas 
Diplomatija Kleiza, Lietu- 
ir sąjungos vos generalinis 

garbės konsulas 
Čikagoje, savo paskaitoje “Lietu
vos diplomatija ir Amerikos lie
tuviai” supažindino klausytojus su 
ambasadų ir konsulatų darbu. 
Okupacijų metais, nuo 1940 iki 
1990 m., šis darbas buvo išskirti
nis, kada diplomatai sėkmingai at
stovavo pavergtai Lietuvai ir sie
kė nepriklausomybės atkūrimo. 
Tai buvo savotiškas tiltas tarp pir
mosios ir dabartinės nepriklauso
mybės. Prelegento nuomone, lie
tuviškosios visuomenės bendra
darbiavimas su konsulais yra bū
tinas ne vien kultūrinėje srityje, 
bet ir politinėje ar ekonominėje. 
Jis taip pat pabrėžė, kad Lietuvai 
svarbu tapti ne vien tik NATO ar 

Europos Sąjungos nare, bet ir įsi
jungti į Pasaulio prekybos (World 
Trade) organizaciją. Kalbėdamas 
apie garbės konsulus, V.Kleiza pa
žymėjo, kad jie dirba be atlygini
mo ir patys rūpinasi savo Įstaigų 
išlaikymu. Šiuo metu JAV yra 6 
Lietuvos garbės konsulai, o visa
me pasaulyje - 68.

Vytautas Volertas, literatūri
nio žodžio meistras, šį kartą kal
bėjo ne visai literatūrine tema, pa
vadinta “Šiaip ar taip apie sąjun
gas”. O tos sąjungos - tai NATO 
ir Europos Sąjunga. Istorijos ei
goje kiekviena tauta būna priver
sta kartais ieškoti naujų kelių, - 
teigė V.Volertas. Ši dilema yra iš
kilusi ir dabar. Bet kur dabar 
mums eiti? Vakarai - neaiškūs: 
Europoje įsiviešpatauja euras, 
greitai gal nebeliks valstybių kaip 
tokių, gyventojai maišosi, menkė
ja tautiškumo samprata. Ar ne
prarasime savarankiškumo, ar ne
tapsime kosmopolitais? Turbūt 
tai neišvengiama! Tapsime kuo 
nors kitu, mūsų vaikams neberū
pės Lietuva. Jau ir šiandien Lie
tuvos jaunimas bei inteligentija 
stengiasi visais būdais išskristi į 
užsienius. Visas tas nemalonus 
procesas yra nesulaikomas.

O kaip Rytai? Žinome, kad 
jie nepatikimi. Rusijoje dar ilgai 
bus ieškoma geresnio gyvenimo, 
laisvės ir demokratijos. Be to, 
mes ją pernelyg gerai pažįstame. 
Ten - pražūtis. Tad kur dabar sukti
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- į Rytus ar į Vakarus? Tai klausi
mas, dėl kurio Lietuvoje nesuta
riama. Vis dėlto gal geriau žvelgti 
j Vakarus, nors ten gal ir nėra lai
mės karalystė, bet būtinybė. Ten 
gal nežinomoji ateitis, bet ji ge
riau negu blogybė visai be ateities.

Advokatas 
Traukinys Povilas Žumba-

pajlldėjo kis kalbėjo ne
paprastai aktu

alia tema, nagrinėjo Lietuvai esmi
nius istorinius įvykius, dėl kurių 
dažnai net ir po daugelio metų vis 
dar esame puolami pasaulio žinia- 
sklaidos, įvairių tarptautinių orga
nizacijų, Washingtono sluoksnių, 
net mūsų pačių liberalų ir kai ku
rių jaunųjų intelektualų. Kas mus 
gina? Beveik niekas, - teigė P.Žum- 
bakis, savo paskaitą pavadinęs 
“Regėjimo praradimas”.

Dr. Augustinas Idzelis savo 
paskaitoje kalbėjo apie tautinių 
mažumų įtaką Lietuvoje pirmo
sios sovietų okupacijos metais, 
panaudodamas pačių sovietų šal
tinius bei dokumentus. Pagal tuos 
šaltinius, Lietuvos žydai tuoj pat 
po 1940 metų sovietinės okupa
cijos ir armijos įvedimo jungėsi į 
vadinamąją “socialinę statybą”. 
Lietuvos komunistų partijoje jie 
buvo vieni iš svarbiausių vadų, už
ėmė pagrindines vietas spaudoje, 
vadovavo įvairioms komunistų su
kurtoms organizacijoms. Prele
gentas pateikė daugybę pavardžių 
žmonių, uoliai tarnavusių oku
pantams net ir pirmųjų trėmimų 
metu. Visa tai, be abejo, žmonėms 
sukėlė tam tikras priešiškas nuo
taikas, tuoj po 1941 m. sukilimo 
pasireiškusias net ir žudynėmis,

r/-

44 - osios Lietuvių studijų savaitės dalyviai prie neseniai pastatyto kryžiaus 
Dainavoj 2000 m. rugsėjo 5-10 dienomis. Jtiozo Baužio nuotrauka
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nors Laikinoji vyriausybė jas bu
vo griežtai uždraudusi. Daugelio 
sovietinių dokumentų ir net kai 
kurių pačių žydų (pvz., Levino ir 
kt.) liudijimais, tokios žudynės 
buvo nukreiptos ne specialiai 
prieš žydus, bet apskritai prieš 
komunistus. Šia tema dr. A.Idze- 
lis ruošiasi išleisti knygą.

Lyg ir temos tęsinys buvo dr. 
Kęstučio Skrupskelio paskaita: 
“1941 m. sukilimo dokumentai ir 
jų interpretacija”. Dr. K.Skrup- 
skelis naudojosi neseniai Lietuvo
je išleistoje istoriko Valentino 
Brandišausko knygoje “1941 m. 
sukilimas” surinktais dokumen
tais, kuriuose minima sukilėlių bei 
partizanų veikla Alytaus apylin
kėse. Ten, sukilimui pasibaigus, 
sukilėliai vykdė tam tikras polici
jos funkcijas ir iki liepos vidurio 
kovojo su pasilikusiais komunis
tų būriais. Policijos nuovadų vir
šininkai, sukviesti Į specialų po
sėdi, labai abejingai reagavo Į vo
kiečių įsakymus, kuriais turėjo 
būti apribotos teisės ir net areš
tuoti žydų gyventojai. Pagal turi
mus dokumentus, tie įsakymai ne
buvo visur vykdomi. Taip pat iš 
tų dokumentų galima matyti, jog 

i tuo metu gal tik 5 proc. Lietuvos 
gyventojų pritarė nacių ideologi
jai ir tik dviejuose dokumentuose 
iš 110 yra dėkojama Hitleriui už 
išlaisvinimą. Antisemitinėms nuo
taikoms vokiečių okupacijos pra-
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džioje pritarė gal 20 proc. gyven
tojų, ir toks procentas nėra dide
lis, palyginti net ir su Amerikos 
žmonių nuotaikomis.

Prof. Valdas Samonis, daly
vavęs birželio mėnesį Vilniuje su
rengtuose Tarptautinio komuniz
mo nusikaltimų įvertinimo kon
greso posėdžiuose ir ten skaitęs 
pranešimą apie komunizmo pada
rytą žalą ekonomikai, pasakojo 
apie šį kongresą ir jo atgarsius. Jis 
paminėjo, kad tarptautinio komu
nizmo teismo (Niurnbergo II) 
idėja buvo iškelta jau prieš 10 me
tų, bet tik pernai sudarytas spe
cialus komitetas pradėjo ją vyk
dyti. Kongresą surengti padėjo ir 
jame dalyvavo nemažai žymių Eu
ropos asmenybių. Atrodo, kad 
kongresas pasisekė, ir “traukinys 
pajudėjo iš Vilniaus į Haagą”. 
Antroji Niurnbergo II tribunolo 
sesija įvyko Vilniuje rugsėjo pra
džioje, o po dvejų metų kongre
sas rinksis Sofijos mieste, Bulga
rijoje.

Tautos
kultūros “Daina-
dinamika vos” studijų sa

vaitės paskaitų 
ciklas buvo baigtas įdomia dr. Vy
tauto Bieliausko paskaita “Indivi
das tautos ir kultūros dinamiko
je”. Išsamiai aptaręs tautos ir kul
tūros sąvokas, prelegentas kalbė
jo apie žmogaus - individo, jo tau-
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tos ir jo sukurtos kultūros tarpu
savio ryšius. Visa, kas žmogaus su
kurta dvasinėmis ir protinėmis pa
stangomis, yra kultūra. Tik žmo
gus gali kultūrą kurti ir plėtoti. Tau
ta ir kultūra - abi jos reiškiasi di
namiškai: gyvena, klesti, keičiasi ir 
nyksta. Priklausomai nuo kultūros 
keitimosi keičiasi ir pats žmogus. 
Svetimame krašte gyvendamas in
dividas įsisąmonina naują kultūrą. 
Tačiau žmogus keičiasi ir savo 
krašte gyvendamas, kartu keisda
mas ir visą savo tautos kultūrą. Kal
bėdamas konkrečiai apie lietuvių 
tautos ir kultūros santykius, dr. 
Bieliauskas priminė pavyzdžius, 
rodančius, kaip sovietinės okupa
cijos metai yra paveikę mūsų tau
tos kultūrą, kokie kultūriniai skir
tumai yra atsiradę tarp Lietuvos 
ir Sibiro bei išeivijos lietuvių kal
boje, papročiuose, tėvynės meilės 
ar patriotizmo supratime.

❖

Kiekvieną vakarą studijų sa
vaitės dalyviai, jeigu nebūdavo 
kokios specialios programos, dis
kutuodavo pačių pasiūlytomis te
momis. Vienos tokios vakaronės 
metu buvo pasakojama apie da
bar Lietuvoje kuriamą istorinį vai
dybinį filmą, kuriame bus pavaiz
duota lietuvių partizanų rezisten
cija ir kovos prieš raudonąjį oku
pantą. Šis filmas pavadintas prof. 
J.Brazaičio knygos “Vienui vieni”
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vardu. Jo pagrindinis herojus yra 
Juozas Lukša-Daumantas. Filmą, 
kuriame panaudota medžiaga iš 
Daumanto laiškų žmonai Nijolei, 
išspausdintų knygoje “Laiškai 
mylimosioms”, režisuoja garsus 
Lietuvos režisierius Jonas Vait
kus. Filmuojama ne tik Lietuvo
je, bet ir Vokietijoje bei kitur Eu
ropoje. Apie šio filmo kūrimą kal
bėjo projekto vadovas Vytautas 
Vilimas, buvusi Juozo Lukšos 
žmona dr. Nijolė Bražėnaitė, sa
vo sugestijomis prisidėjusi prie fil
mo turinio. Gražių atsiliepimų 
apie filmo kūrimą pateikė dr. 
K.Ambrozaitis, dr. P.Kisielius ir 
kun. J.Kelpša {plačiau apie “Vie
nui vieni” filmavimą - kitame “Į 
laisvę” numeryje. - Red.f

Literatūrinę ir muzikinę pro
gramą studijų savaitės dalyviams 
pateikė Vytautas Volertas, Rimas 
Kasputis, Romas Zableckas (pa
starieji du iš Detroito). Kad sa
vaitė būtų ne tik turininga, bet ir 
nuotaikinga bei miela, rūpinosi 
ponios Onutė Norvilienė ir Ma
rytė Petrulienė. Visų organizaci
nių rūpesčių naštą atlaikė LTB ta
rybos vadovybė.

Redakcijos pastaba. “Į laisvę” 
fondo Lietuvos filialo surengtos IX 
studijų savaitės aprašymą pa
teiksime kitame “Į laisvę” 
numeryje. Si savaitė vyko Molė
tuose 2000 m. liepos 26-30 die
nomis.
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Jonas Pajaujis - apie mus 
ir mūsų ateitį

Rugsėjo pabaigoje visiems 
laikams po priverstinės tremties į 
Tėvynę sugrįžo garsus Lietuvos ir 
užsienio lietuvių rezistentas, 
visuomenės veikėjas Jonas 
Pajaujis. Sugrįžo į Tėvynę ne 
gyventi, o atgulti amžinam 
poilsiui savo gimtojoje Kalvari
joje.

J. Pajaujis mirė 2000 m. 
rugsėjo 4 d. Gotlande (Švedija). 
Rugsėjo 16 d. Visbio mieste 
Švedijos lietuviai ir velionio 
draugai atsisveikino su iškiliu 
tautiečiu, dideliu Lietuvos ir 
Švedijos patriotu. Spalio 2 d. 
ūma su J.Pajaujo palaikais iš 
Švedijos buvo pargabenta į 
Lietuvą ir trumpam pagerbimui 
bei atsisveikinimui pastatyta 
Vilniaus Šv. Mikalojaus bažny
čioje. Prasmingus atsisveikinimo 
žodžius spalio 3 d. per Mišias 
pasakė kun. mons. K. Vasiliaus
kas, išlydint J. Pajaujį į Kalvariją 
- Seimo pirmininkas prof. 
V.Landsbergis. Deja, žmonių 
bažnyčioje buvo labai nedaug 
nes Valstybinė laidotuvių komisi

ja menkai informavo Lietuvos 
visuomenę apie J.Pajaujo palai
kų sugrįžimą į Lietuvą.

Kalvarijoje laidotuvių 
kortežo, kurį lydėjo garbės 
sargybos kariūnai, jau laukė 
gausus būrys buvusių Jono 
Pajaujo bendražygių, bičiulių ir 
giminaičių. Daugelis čia suvažia
vo informaciją apie laidotuves 
sužinoję tik iš privačių asmenų. 
Tarp susirinkusių atsisveikinti su 
iškiliu rezistentu, kaip ir Vilniuje, 
nebuvo išskirtinę draugystę su 
J.Pajauju demonstravusių 
politikų ir visuomenės veikėjų. 
Šv. Mišios už J.Pajaujį buvo 
aukojamos Kalvarijos Švč. M. 
Marijos bažnyčioje. Atsisveikini
mo žodį kapinėse tarė krašto 
apsaugos viceministras E.Sima
naitis, “Kultūros barų” redakto
rius B. Savukynas, aktorė O. Dau
tartaitė, kiti J.Pajaujį pažinoję 
jaunystės ir kovų draugai.

J. Pajaujis visą savo gyveni
mą skyrė kovai dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Būdamas toli nuo Tėvynės, jis
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nuolat kėlė Lietuvos laisvinimo 
klausimą, dalyvavo rezistencinėje 
veikloje, domėjosi Lietuvoje 
vykstančiais procesais ir poky
čiais. Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę J.Pajaujis beveik 
kiekvienais metais atvykdavo į 
Tėvynę. Čia jis dalyvaudavo 
įvairiuose renginiuose, reikšdavo 
savo nuomonę apie krašto 
praeities, dabarties ir ateities 
aktualijas.

Siūlome kelias J.Pajaujo 
mintis apie Lietuvos skaudulius 
ir problemas, išsakytas 1997 - 
1998 m. Garliavoje šio pokalbio 
autoriui.

Jonas Pajaujis Gotlande 1999 metais.
Tado Dambrausko nuotrauka

Vidmantas Vitkauskas. Gy
vename laisvoje ir nepriklausomo
je Lietuvoje. Esame esminių po
kyčių ir reformų dalyviai bei liu
dininkai. Deja, persilaužimo mū
sų sąmonėje ir elgsenoje dar ne
matyti. Ką turėtume daryti, kad 
visi Lietuvos piliečiai, pradedant 
kaimo žmogumi ir baigiant Seimo 
nariu, taptų tikrais krašto patrio
tais ir sąmoningais savo valstybės 
piliečiais?

Jonas Pajaujis. Pirmiausia 
reikia pasiekti, kad ir kaimo žmo
gus, ir Seimo narys suprastų, jog 
jie visi yra lygiaverčiai savo vals
tybės piliečiai. Jų atsakomybė ir 
pareigos valstybei turi būti vieno
dos. Ir tie, kurie dirba žemę, ir 
tie, kurie priiminėja įstatymus, tu
ri atsakingai dirbti. Jeigu koks, at
siprašant, “svoločius” Seimo na
rys parlamente tik sėdi ir ima al
gą arba net nedalyvauja posė
džiuose, tai savo pareigų jis neat
lieka. Todėl valstybė ir visuome
nė tokį seimūną paprasčiausiai 
turi priversti atlikti savo darbą.

V.V. Kalbėdamas viešai Jūs 
negailite kritikos Lietuvos valdi
ninkams ir biurokratams. Kas 
Jums labiausiai nepatinka jų veik
loje ar elgesyje?

J.P. Kai atvažiuoju į Lietuvė
lę ir pasižiūriu į naują “buržuazi
ją” ir “dvarininkiją”, mane šiur
pas nukrato. Niekas nesusimąs
to, kad nauji “dvarininkai”, išnau-
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dodami eilinius valstiečius, prisi
šauks naują sukilimą. Niekam ne- 
rūpintys kaimo vargdieniai, jaus
dami išnaudojimą ir socialinę ne
lygybę, vėliau ar anksčiau gali 
griebtis šakių ir dalgių...

Šiandien manęs nestebina, kad 
Lietuvos miestuose pilna praban
gių automobilių, bet stebina, kad 
“mafiozų” ir Seimo narių automa
šinos yra beveik tos pačios mar
kės. Nesuprantu, kodėl Lietuvos 
valdžia tiek pinigų išleidžia pra
bangiems automobiliams, jų vai
ruotojams, “vaikščiojančių stabų” 
apsaugai... Švedijos ministras pir
mininkas važinėja be vairuotojoje 
nelydi apsauga. Kai gyvenau Stok
holme ir kiekvieną dieną važinė
jau Į darbą miesto centre, tame pa
čiame tramvajaus vagone be jokios 
apsaugos sėdėdavo Švedijos prem
jeras Hansenas. Jis gyveno dviejų 
kambarių butelyje priemiestyje ir 
nesinaudojo valdiškom vilom, val
diškom mašinom.

Kiekvieną rytą, klausydamas 
kriminalinės kronikos pranešimų 
per Lietuvos radiją, vis girdžiu, 
kad nužudyta vienas du žmonės, 
išprievartautos trys keturios mo
terys, surasti penki šeši lavonai. 
Gal reikėtų tuos aukštų pareigū
nų šoferius ir apsaugos vyrus iš
leisti j gatves patruliuoti, tada tik
rai sumažėtų ir lavonų, ir išžagi
nimų.

58

Kiek vargo patyriau vaikščio
damas pas Lietuvos valdininkus, 
kad gaučiau lietuvišką pasą ar su
sigrąžinčiau tėvų žemę, net ir ne
pasakosiu, nes visi, kas su tuo su
sidūrė, gali papasakoti tą patį.

V.V Eiliniai Lietuvos žmonės 
yra nepaprastai nusivylę dabarti
ne krašto situacija, visų pirma 
ekonomine ir socialine. Ką patar
tumėte Lietuvos žmonėms?

J.P. Eiliniam žmogui patar
čiau turėti kantrybės, palaukti ir 
pasiskaityti mūsų valstybės Kon
stituciją. Kiekvienas pilietis turi 
rūpintis savo valstybės gerove. Tik 
pats sąžiningai dirbdamas ir taip 
keisdamas visos valstybės padėtį, 
jis galės pakeisti ir savo gyveni
mą. O jeigu matys, kad ta padėtis 
nesikeičia ne dėl jo, bet už ben
drą valstybės gerovę atsakingų pa
reigūnų kaltės, jis turi pareikalau
ti savo teisių.

V.V. Kas žmogui, valstybės pi
liečiui, turėtų padėti apginti jo tei
ses? Gal jam atstovaujantys poli
tikai, partijos?

J.P. Nei jis pats to nepadarys, 
nei partijos. Jo teises turi ginti 
valstybės institucijos. Pradedant 
kaimo seniūnu ir kylant aukštyn. 
Tam yra savivaldybės, policija, 
teismai. Kad žmogus būtų saugus 
ir esant reikalui apgintas, turi bū
ti priimti reikalingi ir teisingi įsta
tymai, labai aiškiai reglamentuo
jantys visų pareigas, funkcijas ir 
atsakomybę. Įstatymai, kurie re-
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aliai gina visus, pirmiausia - eili
nius valstybės piliečius.

V.V. Kokios Jūsų prognozės 
dėl Lietuvos ateities? Kaip Lie
tuva turėtų tapti tikrai nepriklau
soma, demokratiška ir pilietine 
valstybe?

J.P. Demokratijos negali būti 
be politinių partijų. Partijos turi 
parengti tokias programas, kad jos 
būtų ir realios, ir prasmingos. Va
karų valstybėse yra daugiausia 4- 
5 rimtos partijos. Tad ir mums, 
Lietuvos piliečiams, reikėtų turėti 
mažiau partijų, bet kad jos būtų 
gausesnės ir Įtakingesnės. Manau, 
Lietuvoje užtektų dešiniųjų - kon
servatorių, krikščionių demokra
tų, liberalų. Ir kairiųjų - socialde
mokratų. Visos kitos partijos ne
reikalingos, nes jos skirtos tik 
žmonių apgaudinėjimui ir dez
orientacijai. Kai pasižiūriu į da
bartinę situaciją, man visiškai ne
suprantamas vadinamasis centras, 
visokios moterų, valstiečių ir pa
našios partijos. Centristams ir li
beralams patarčiau susijungti, o 
krikščionims demokratams - at
sikratyti ambicijų ir infiltruotų 
skaldytojų. Nepateisinama ir 
K.Bobėlio pozicija bei veikimas. 
Kartais nesuprantu ir konserva
torių. Kai pasižiūrėjau į šios par
tijos kandidatų Į Seimą sąrašą 
(prieš 1996 m. rinkimus. - VW), 
radau nemažai žmonių iš buvusių 
aktyvių LKP ir LDDP veikėjų. 
Suaugęs žmogus gali pakeisti sa-

________KZZZZZZZMHHH
vo įsitikinimus, nuomonę, jeigu 
jam įrodoma, kad jis klydo. Bet 
kai prasideda šokinėjimas iš par
tijos į partiją, visuomet kyla įtari
mas, kad čia vyksta tik neatsakin
gų politikų konjunktūrinis žaidi
mas. Žaidimas dėl gardaus kąs
nio.

Be to, manyčiau, kad Lietu
vai nereikalinga ir LDDP, kuri 
yra susiorganizavusi iš buvusių 
komunistų. Pirmiausia jie turėtų 
atsiprašyti lietuvių tautos už vi
sas per penkiasdešimt metų jai 
padarytas skriaudas ir tada gal
voti, ką veikti toliau. Galbūt su
sijungti su socialdemokratais. Be 
to, lietuvių tautos atsiprašyti pri
valėjo ir Prezidentas A.Brazaus
kas. Tik vietoj to jis važiavo į Iz
raelį atsiprašyti žydų. O atsipra
šydamas žydų jis turėjo prisimin
ti, kad lietuvių žydšaudžių buvo 
mažiau negu lietuvių, gelbėjusių 
žydus...

Lietuvos piliečiai turi suvok
ti savo, kaip piliečių, atsakomy
bę. Šito pirmiausia ir linkėčiau. 
Norint, kad Lietuva taptų tikrai 
nepriklausoma ir demokratiška 
valstybe, būtina pasiekti, kad joje 
teisingai būtų sprendžiamas so
cialinis klausimas. Jeigu valstybė 
nesugebės šio klausimo išspręsti, 
ji anksčiau ar vėliau patirs eko
nominį krachą...

Kalbėjosi
Vidmantas Vitkauskas
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Post scriptum

Kauno laikų sentimentai
Alfonsas Pargauskas

Su Jonu Pajauju susipažinau 
1938 metais Vytauto Didžiojo uni
versiteto Technikos fakulteto stu
dentų ateitininkų "Grandies" kor
poracijos naujųjų narių sueigoje. 
Mūsų santykiai nebuvo per daug 
artimi iki kitų mokslo metų pra
džios, kada persikėliau gyventi j 
Aleksotą - Linksmadvarį, kur mū
sų gatvės sankryžoje gyveno ir jis 
su kolega A.Barila. Pareidamas iš 
paskaitų vis užsukdavau pas juos.

Kandidatų pakėlimui į tik
ruosius Korp! narius būdavo ruo
šiamos vadinamosios "grandka- 
vos" vietoj kitų korporacijų pa
mėgtų "alučių". Pakeliamieji į tik
ruosius narius turėdavo atlikti 
programą. Programos kupletuo
se apie Joną buvo sudėtos tokios 
eilutės: Pajaujis su Barila per die
ną, per naktis "očkutę" vien tik pi
la, tokia jų sutartis.

1940 m., kai persikėliau gy
venti į Trakų gatvę, mūsų santy
kiai dar sutvirtėjo, nes Jonas ma
ne įtraukė j savo rezistentų pen
ketuką. Kur buvęs, kur ne, vis at

sirasdavo Trakų gatvės kiemo pus
rūsyje. Dažnai ne vienas, bet su 
kolege, kuri gerai rašė mašinėle. 
Ištraukęs iš savo portfelio krūvą 
lapų, perduodavo jai, ir po kurio 
laiko mudu jau gaudavom perra
šytą puslapį, kurį šapirografu pra
dėdavom spausdinti, o mūsų ko
legė toliau "tarškino" kitus lapus. 
Spausdinimo darbas nebuvo spar
tus, nes reikėjo su voleliu bent ke
lis sykius braukyti per puslapį, kad 
gautume įskaitomą tekstą. Spaus
dindavome po keletą puslapių ke
liasdešimčiai egzempliorių. Bai
gus darbą Jonas susikraudavo 
slaptąją spaudą ir abu su palydo
ve išeidavo. Kitą kartą jis ateida
vo su kita kolege, kuri irgi gerai 
rašė mašinėle. Kažkodėl aš jų pa
vardžių ar vardų tada nesužino
jau.

Tie susitikimai, prasidėję pir
mosios rusų okupacijos metu, tę
sėsi ir per vokiečių okupaciją. Per 
pirmąjį bolševikmetį Jonas porą 
sykių mane "komandiravo" į Že
maitiją, kad susisiekčiau su gali-
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mais sukilimo organizatoriais. Te
ko slaptai važiuoti Į gimtuosius 
Viekšnius ir pažliugusiais vieške
lių pakraščiais paryčiu lankytis 
numanomų sukilimo organizato
rių gyvenvietėse. Viskas buvo da
roma slaptai, kad ir mano tėvai 
to nežinotų. Viekšnių vikaras 
kun. Klemensas Arlauskas, kuris 
išguitas iš klebonijos gyveno pri
vačiai, paskolindavo dviratį ir iš
laikydavo paslaptį. Privalu a.a. 
kun.Klemensui bent dabar pa
reikšti padėką. Jis, slapstydama
sis šalia mano tėviškės, sekmadie
nį išgirdęs per radiją žinią prane
šė apie prasidėjusį sukilimą. Tuoj 
mano tėviškėje iškėlėme Lietuvos 
vėliavą.

Post <ntmSE
Vokiečių okupacijos metais 

mūsų santykiai su Jonu kiek atvė
so, bet kartkartėmis jis apsilanky
davo Trakų gatvės kiemo pusrūsy
je su pirmąja ar su antrąja kolege, 
konspiracijos pagalbininkėmis.Tik 
daug vėliau Amerikoje sužinojau, 
kad mūsų to meto padėjėjos buvo 
Nijolė ir Vida Bražėnaitės. Ar Bra- 
žėnaičių pavardės nesakymas man 
buvo Jono planuotas saugumo su
metimais, ar tik atsitiktinis atve
jis? Gal to laiko aplinkybėmis tai 
buvo ir tikslinga. Gera tik, kad nie
kur neįkliuvome.

Man lankantis Lietuvoje 1989 
ir 1992 metais, Jonas irgi ten bu
vojo, bet mūsų keliai nesusikry
žiavo. Taip ir liko nesusitikta.

Jonas Pajaujis 1992 m. Jurbarke, "Į laisvę "fondo studijų savaitėje.
Antano Petrausko nuotrauka
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Mūsų bičiuliai

Užduotis, kuri niekad 
nesibaigia

Pasakoja prof. Algis Kabaila

Australijos lietuvių veikėjui profesoriui Algiui Kabailai 
šiemet suėjo 75-eri. To jubiliejaus proga keletą klausimų 

apie jo gyvenimą, mokslinę veiklą, 
darbus tarp Australijos lietuvių pateikė buvęs 

Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos 
pirmininkas prof. Vytautas Doniela. 

Siame numeryje apie tai ir pasakoja jubiliatas.

Gimiau Aukštojoje Panemu
nėje, Kauno priemiestyje, 1925 m. 
vasario mėnesį. Pirmą dieną so
vietams okupavus Lietuvą, kai ant 
Panemunės tilto pasirodė pirmas 
sovietinis tankas, mano tėvas, ir
gi pirmą kartą mane peržegnojęs, 
traukiniu išsiuntė į provinciją, į 
Pasvalį. Ten gimnazijoje mokyto
javo sesuo Elena Kabailaitė. Tad 
sovietinius tankus sutikau dukart 
- pirmą kartą Kaune, o antrą - Pa
svalyje. Jau vokiečių okupacijos 
metais baigiau Šiaulių gimnaziją.

Baigęs gimnaziją kurį laiką 
dirbau Šiaulių geležinkelio dirb

tuvėse šaltkalviu-tekintoju, vėliau 
Kaune, deguonies fabrike. Vaka
rais pradėjau studijuoti inžineriją 
neoficialiai Kaune veikusiame uni
versitete. Tuoj po karo tęsiau stu
dijas Vokietijoje, pirmiausia Mūn- 
chene, Pabaltiečių universitete. 
Paaiškėjus, kad tai neperspekty
vus universitetas, perėjau studi
juoti į Stuttgarto technologijos 
universitetą.

1948 m. liepos 1 d. susituo
kiau su Vida Mikailaite, buvusio 
advokato ir politinio sovietų kali
nio Antano Mikailos dukra. Tai 
buvo didelis įvykis mūsų gyveni-
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Algis Kabaila - iškilus Australijos 
lietuvių atstovas

me, mudu su Vida gyvename jau 
daugiau negu 52 metus. Dar ne
pasibaigus studijoms Vokietijoje 
įvykdyta finansinė reforma buvo 
mums katastrofa - staiga įšalo sti
pendijos, iš Amerikos atsiųsti šal
pos siuntiniai pasidarė mažaver
čiai. Reikėjo ką nors daryti, ir da
ryti greitai. Apsisprendėme vyk
ti tolimojon Australijon, turėda
mi tik klaidingas žinias apie šį že
myną.

Australiją pasiekėme 1949 m. 
vasario 24 d. Atplaukę į Melbour- 
ną, pakliuvome į DP stovyklą Bo- 
negilloje. Labai greitai paaiškė
jo, kad korespondencinės studi
jos - tik iliuzija. Iš Bonegillos sto
vyklos buvau paskirtas dirbti.

Į LAISVĘ • lapkritis /2000

Pirmiausia kirsti medžius, skinti 
takus keliams į kalnų miškus, sto
vykloje netoli Tanjil Bren, mažu
tės vietovės Gippslando kalnuo
se, Viktorijoje. Vėliau buvau per
keltas kasti griovius Melbourne 
telefonų požeminiams laidams. 
Vida dirbo sekretore Melbourne 
YWCA. Kaip ir visi kiti, turėjo
me dvejų metų vienašališką dar
bo sutartį, kurią šiandien vertin
tų kaip imigrantų išnaudojimą ir 
jų žmogaus teisių pažeidimą. Tuo 
pat metu rašiau prašymus tech
niškam darbui ir 1949 metais ga
vau inžinieriaus padėjėjo darbą 
Viktorijos kelių ir tiltų statybos 
įstaigoje. Melbourno universite
te buvo galima studijuoti tik die
niniame skyriuje. Bet kokioms 
vakarinėms ar korespondenti
nėms studijoms ten nebuvo jokių 
galimybių. Tad pradėjau studijuo
ti Melbourno technikos koledže, 
kuris kiek vėliau tapo institutu.

Savotiškas buvo priėmimas į 
tą koledžą. Statybos inžinerijos 
mokyklos galva Karlas Koemeris 
pareiškė, kad Stuttgarto univer
sitetas yra kažkokia neaiški insti
tucija, nors labai atidžiai manęs 
išklausė ir mano norui studijuoti 
labai pritarė. Tad jis nusprendė, 
kad man reikės išlaikyti baigia
muosius egzaminus iš visų moko
mųjų dalykų. Sąlygas turėjau pri
imti - pasirinkimo nebuvo. Sa-
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kiau, kad bandysiu juos išlaikyti 
per metus. K Koemeris tik nusi
šypsojo ir atsakė, kad to pasiekti 
tikrai neįmanoma. Jis pasirodė 
teisus, nes koledžą baigiau 1951- 
aisiais ir pirmąjį “Associateship” 
diplomą gavau 1952-ųjų sausyje. 
Toliau mokiausi “atliekamu” lai
ku. 1955 metais buvau pakvies
tas dėstyti koledže - Royal Mel
bourne Technical College. Aukš
tesnį “Fellowship” diplomą gavau 
iš koledžo 1958 metų pradžioje, 
jau būdamas dėstytoju.

Be jokių stipendijų ar pašal
pų 1959 metais laikinai persikė
liau su visa šeima, jau su trimis 
vaikais, j Sidnėjų ir dieniniame 
skyriuje studijavau technologijos 
specialybę, vėliau - inžinerijos 
mokslus Naujame Pietų Velso 
(NSW) universitete. Magistro 
laipsnį gavau 1960 metais. Ta
me universitete pradėjau dėstyti 
1963 metais ir tuo pačiu metu 
ruošiau doktoratą. Per rekordiš
kai trumpą laiką paruošiau dok
toratą, kurį gavau 1967 metais. 
1968 m. pabaigoje su visa šeima 
išvykome vieniems metams į Bel
giją. Ten, Liege universitete, dir
bau Aeronautikos ir oreivystės 
laboratorijoje vizituojančiu pro
fesoriumi. Ir daktaro disertaci
ja, ir darbas institute buvo iš kon
strukcijų stabilumo srities. Pra
džioje 1970 metų grįžome į Sid

nėjų. Universitete buvau pakel
tas iš vyresniojo dėstytojo į pro
fesorius. 1975 metais “Japan 
Society for Promotion of Scien
ce” iškvietė į Japoniją ilgesniam 
laikui. Ten mudu su žmona kurį 
laiką gyvenome Tokyo, Honshu 
saloje, o vėliau Fukuoka mieste, 
Kyushu saloje. 1980 metais vi
zituojančio akademiko statusu 
dirbau Texas Universitete, Aus
tin mieste. Nors 1985-aisiais iš 
NSW Universiteto išėjau pensi
jon, dar keletą metų dėsčiau Sid
nėjaus technologijos universite
te.

Struktūrų pusiausvyros ir 
stabilumo problemas galima 
spręsti gana komplikuotais ma
tematiniais metodais arba ma
žiau komplikuotu vadinamuoju 
užbaigtinių elementų metodu. 
Šiam metodui reikia naudoti 
kompiuterius. Dauguma mano 
mokslinių darbų ir buvo atlikti 
pagal šį metodą. Keliais sakiniais 
paaiškinčiau taip: tyrinėjamas 
objektas vaizduotėje padalijamas 
į mažus, bet ne begaliniai mažus 
elementus. Kiekvienas elementas 
išnagrinėjamas atskirai, o paskui 
visi vaizduotėje vėl sujungiami į 
tyrinėjamą objektą. Kadangi tam 
reikia daug skaičiavimo, tai gali
ma atlikti tik su kompiuterinių 
programų pagalba. Metodų, pa
gal kuriuos tokias programas ga
lima parašyti, kūrimas ir yra šios 
srities analitikų darbas.
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Vytautas Doniela. Jūsų lie
tuviškoji veikla yra glaudžiai su
sijusi su Australijos lietuvių ben
druomene, kurioje turėjote įvairių 
pareigų. Rūpinotės ir tebesirūpinate 
“Mūsų pastogės” reikalais. Pasi
dalykite apie tai savo prisimini
mais ir apmąstymais.

Algis Kabaila. Turbūt pirmo
sios mano bendruomeniškos pa
reigos buvo kuriant Melbourne 
lietuvių klubą. Tuomet kuriamo 
klubo taryba buvo sudaryta iš 15 
įvairių pažiūrų asmenų. Vieni jų 
norėjo Lietuvių namų, o kiti - Pa
rapijos namų. Abiejose grupėse 
buvo daug išmintingų, bendruo
menės reikalus išmanančių žmo
nių. Aš buvau jaunas ir bendruo
menės reikaluose neišprusęs ta
rybos narys, todėl abi grupės, ne
galėdamos tarp savęs sutarti, kaip 
kompromisą išrinko mane tarybos 
pirmininku. Netrukus paaiškėjo 
ne tik vidinės trinties priežastys, 
bet ir tai, kad neužregistravus or- 
ganizacijos-klubo negalima įsigy
ti jokios nuosavybės. Taip teko 
su dalimi tarybos narių įkurti ir 
užregistruoti klubą, kuris nupir
ko pirmuosius Namus ir davė pa
grindą vėliau, jau kitų žmonių pa
stangomis, tuos Namus parduoti 
ir įsigyti geresnius, kuriais dar ir 
šiandien Melbourno lietuviai te
besinaudoja. Dalyvavau beveik 
visuose ALB Krašto tarybos su
važiavimuose. Su dideliu morali
niu pasitenkinimu turiu pastebė-

Į LAISVĘ • lapkritis /2000 

ti, jog mano siūlymu buvo priim
ta ALB statuto taisyklė, kad bū
tų į ALB priimami nelietuviai 
kaip pilnateisiai nariai. Tokios to
lerantiškos nuostatos turbūt nė
ra kitose lietuvių bendruomenė
se. Manau, kad asmens apsi
sprendimas, kuo jis nori būti, 
daug svarbiau negu jo kilmė.

Daug kartų dalyvavau ALB 
Krašto tarybos prezidiume, buvau 
Tarybos pirmininku 1971-1972 ir 
1975-1976 metais. ALB Krašto 
valdybos pirmininku buvau 1977- 
1978 metais. Kadaise Krašto val
dybos buveinė nuolatos buvo Sid
nėjuje. Todėl ir ALB laikraštis 
“Mūsų pastogė” ten buvo leidžia
mas. Ilgainiui tas nuolatinis Kraš
to valdybos buvimas Sidnėjuje pa
sidarė neprasmingas, nes kitos 
apylinkės jautėsi aplenktos. Pra
sidėjo skilimas - “mes” ir “jie”: vie
ni Sidnėjuje, kiti už Krašto valdy
bos būstinės ribų. Ne be ginčų ir 
protestų įteisinome Krašto valdy
bos buveinės kilnojimą kas dveji 
metai tarp trijų didžiausių ALB 
apylinkių. Bet “Mūsų pastogė” 
neturėjo aiškaus savininko. Todėl 
Krašto valdyba ir ryžosi įkurti 
ALB Spaudos sąjungą. Tai įvyko 
man esant Valdybos pirmininku. 
Manau, kad šiandien tas laikraš
tis jau seniai būtų nebeegzistavęs, 
jei ne ta mūsų įkurta Spaudos są
junga.

Sąjungos įkūrimo aktą pasi-
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rašė A.Kabaila, V.Patašius, A.Mi- 
lašas, L.D.Cox, V.Jaras, R.Zaka- 
revičius, P. Ropė, o parašus pa
liudijo J.PulIinenas, kuris pasira
šė kaip Kompanijos sekretorius. 
Nemažos kūrėjų dalies jau nebė
ra tarp mūsų, bet juos vis prisi
menu. Iš aštuonių kūrėjų du bu
vo nelietuviai. Kai kurie nelietu
viai padaro lietuvybei daugiau ne
gu kai kurie lietuviai. Svarbiausia 
asmens nusiteikimas, sugebėjimai 
ir noras dirbti.

Teigiate, kad “rūpinausi ir te
besirūpinu “Mūsų pastogės” reika
lais”. Manau, kad būtų tiksliau 
sakyti, jog man rūpėjo ir teberūpi 
“Mūsų pastogės” reikalai. Spau
da ir apskritai žiniasklaida yra ga
lingas įrankis, ir svarbu, kad spau
da tarnautų tiems tikslams, ku
riems ji yra skirta. Mūsų priešas 
visais laikais buvo komunizmas. 
Jei manome, kad jis jau miręs, da
rome didžiulę klaidą. Klaidingos 
idėjos gali sukurti klaikias valsty
bes. Tokios buvo nacistinė Vokie
tija ir sovietinė Rusija. Jos žlugo, 
bet idėjos, kurių pagrindu buvo 
sukurta didžioji modernios vergi
jos šalis Sovietų Sąjunga, nėra žlu
gusios. Jos tik praktikoje susi
kompromitavo, bet teoretikai gyvi 
ir sveiki. Be to, tie, kurie prie tos 
klaikios sistemos buvo ne tik pri
sitaikę, bet ir prisiglaudę, ir to
liau tebeveikia, pavertę partijos 

tiesiogiai ir netiesiogiai valdomą 
turtą daug saugesne privačia nuo
savybe. Jų simpatijos buvusiems 
“geriems laikams” labai aiškios, 
o jų įtaka yra paplitusi net tarp 
mūsų.

Vytautas Doniela. Prisimin
kite laikotarpį, kai buvote pirma
sis Lietuvos Respublikos konsu
las Australijoje.

Algis Kabaila. Tenka prisi
minti, kaip ir kodėl tapau Lietu
vos garbės konsulu. 1989-tųjų 
antroje pusėje, po pusės šimtme
čio, kartu su Vida pamatėme Lie
tuvą. Įdomus metas, Atgimimo 
laikotarpis. Kartu su mano bro
liu Vyteniu, Vilniaus universiteto 
matematikos profesoriumi, stovė
jome Baltijos kelyje, gyvenome at
gimstančios tėvynės euforija. 
Prieš išvykdamas į Lietuvą buvau 
susidaręs įspūdį, kad Tėvynėje 
dauguma lietuvių yra patriotai, 
kad jie visi vieningai bando išsi
vaduoti iš sovietinio jungo, kad 
ten viskas jau pasakyta, ką reikia 
pasakyti, viskas suprasta, ką rei
kia suprasti. Belieka tik apie tai 
pagarsinti Vakaruose, norint gauti 
daugiau politinės-diplomatinės ir 
kitokios paramos nepriklausomy
bės siekiams. Žinoma, klaidingai 
vertinau padėtį. Man atrodė, kad 
belieka užmegzti ryšius tarp Są
jūdžio ir užjūrio, ir Lietuvai ke
lias į nepriklausomybę palengvės. 
Tad prieš išvykdamas iš Sidnėjaus 
gavau ALB Krašto valdybos įga-
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liojimą užmegzti ryšius su Sąjū
džiu. Tiesą sakant, tą įgaliojimą 
palikau namie. Svarbiausia, ne
norėjau išsiduoti, kad turiu poli
tinių uždavinių, jeigu tapčiau 
KGB taikiniu. Užmezgiau ryšius 
su Sąjūdžiu. Kalbėjomės su ar
chitektu Algimantu Nasvyčiu, ku
ris vėliau buvo ministras pirmoje 
Nepriklausomos Lietuvos Vyriau
sybėje. Sutarėme, kad ryšius ge
riausia palaikyti per vieną asme
nį, nes taip lengviau susigaudyti, 
ypač kai ryšiai tiek telefonu, tiek 
ir per paštą buvo griežtai sovietų 
kontroliuojami. Įgaliojimą atsto
vauti Sąjūdžiui Australijoje 
ANasvytis pažadėjo išduoti man 
maždaug tokiais žodžiais: “Viskas 
Sąjūdžio Taryboje sutarta, bet 
noriu parašyti ant oficialaus Są
jūdžio blanko su antspaudais ir 
parašais - sutvarkyti oficialiai. Ir 
tai tuoj bus padaryta.” Nebuvo 
nieko daugiau padaryta, jbks įga
liojimas nebuvo parašytas. Vis
kas liko tik kaip žodinis susitari
mas. Daug vėliau pamačiau, kad 
mūsų tautiečiai labai lengvai daug 
ką pažada padaryti, bet yra labai 
nerangūs imtis atsakomybės ir da
ryti tokį paprastą darbą kaip įga
liojimo parašymas. Brolio para
gintas apsilankiau pas Vytautą 
Landsbergį, kuris tuoj suvokė 
Sąjūdžio atstovavimo užsienyje 
reikšmę ir naudą.

Grižęs į Australiją siųsdavau 

spaudos pranešimus į Lietuvą oro 
paštu per A.Nasvytį. Tų siuntų 
tikslas buvo parodyti Lietuvos 
žmonėms, kad pasaulis daug dė
mesio skiria Lietuvos taikingai 
kovai dėl Nepriklausomybės atga
vimo. Rodos, 1990 m. vasario 16- 
ąją VLandsbergis parašė asmeniš
ką laiškelį, kviesdamas atstovauti 
Sąjūdžiui Australijoje, įsigyti fak
so aparatą ir juo palaikyti ryšius 
su Lietuva. Nieko nelaukdamas, 
kitą dieną pradėjau veikti. Pir
miausia paprašiau Vytauto Pata
šiaus man padėti. Sutarėme, kad 
fakso aparatą pirksime per pusę - 
esu iki šiol dėkingas V.Patašiui už 
šią konkrečią paramą. Gaunamas 
žinias reikėjo pagarsinti žiniasklai- 
doje. Tad reikėjo, kad žiniasklaida 
mane pažintų. Mano sesers Ele
nos Jonaitienės dukra Eglė patarė 
rašyti kas savaitę pareiškimą spau
dai ir faksu išsiuntinėti daugeliui 
radijo stočių ir laikraščių redakci
jų. Tada ir prasidėjo mano rašy
mas spaudai. Turėjau išmokti taip 
pateikti žinias, kad žurnalistai ga
lėtų savo straipsnius rašyti žirklių 
pagalba, išsikirpdami dalį tų pareiš
kimų. Prasidėjo telefoniniai anks
taus ryto pranešimai radijo sto
tims, atsakymai į jų klausimus, 
transliuojami pokalbiai, TV inter
viu. Buvo dienų, kai teko tą pačią 
dieną kalbėti per tris radijo stotis.

Vėliau, jau po Nepriklausomy-
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bės paskelbimo, buvau Lietuvos 
Vyriausybės pakviestas būti Lietu
vos Respublikos atstovu Australi
joje. Tas pakvietimas buvo gana 
gudriai pasiųstas per Lietuvos am
basadą Maskvoje ir vieno pabaltie- 
čio, Australijos diplomato, atvež
tas i Australiją. Tad Australijos vy
riausybė negalėjo teigti nieko neži
nanti apie mano paskyrimą Lietu
vos atstovu. Toks “nežinojimas” yra 
plačiai naudojamas diplomatijos 
triukas ir jį įveikti kartais esti labai 
sunku. Prasidėjo kiek kitoks, dar 
intensyvesnis darbas, bendravimas 
su Lietuvos užsienio reikalų minis
terija, kova dėl Lietuvos pripažini
mo, dramatiškas Australijos Mi
nistro Pirmininko pareiškimas ant 
Parlamento laiptų, pripažįstant Lie
tuvos nepriklausomybę, ir ad hoc 
paskyrimas Australijos ambasado
riaus Lietuvai. Prisimintina, kad 
Australija pripažinimą pareiškė 
anksčiau negu JAV, o tai, be abejo, 
padėjo ir JAV Prezidentui apsi
spręsti.

Tuomet buvau paskirtas Lie
tuvos garbės konsulu. Teko arti
miau susipažinti su Lietuvos po
litikais ir valdininkais, organizuoti 
piliečių pažymėjimo išdavimą, bal
savimus į Seimą ir savivaldybes, 
balsavimus Prezidento rinkimuo
se. Tą laikotarpį reikėtų išsamiau 
aprašyti, nes tai ne vien mano as
meniška patirtis, bet ir Lietuvos 

istorija. Tikiuosi, kad dar suspė
siu, tik, deja, mano dėmesį vis pa
traukia dabartiniai įvykiai.

Vytautas Doniela. Jūsų rū
pestis dėl Lietuvos atkūrimo yra ge
rai žinomas. Ką galėtumėte pasa
kyti - pagirti, papeikti, patarti - 
praėjus dešimčiai metų nuo Kovo 
Vienuoliktosios?

Algis Kabaila . Lietuvoje jau 
užaugo nauja karta. Tie, kuriems 
buvo 10 metų, kai buvo paskelb
ta nepriklausomybė, šiandien jau 
dvidešimtmečiai jaunuoliai. Jie 
jau neatsimena, kad Sovietijoje 
krautuvės buvo tuščios, kad jau
nuolius gaudė tarnybai Afganis
tane ar kur nors kitur “plačiojoje 
tėvynėje”. Jie neatsimena, kas yra 
ta Juodojo kaspino diena. Nei jie, 
nei jų tėvai neatsimena sovietinių 
trėmimų, gulagų. Antra vertus, 
beveik niekas Lietuvos partizanų 
nebevadina banditais. Jaunuoliai 
mato statomus paminklus Lietu
vos rezistencijos didvyriams, gir
di Lietuvos himną, mato Lietuvos 
kariuomenę, mokosi lietuviškose 
mokyklose. Ar jie pasiryžę ginti 
Lietuvos nepriklausomybę? Tai 
gal pagrindinis klausimas, į kurį 
neturiu atsakymo.

Mums, užsienio lietuviams, 
svarbu niekad neužmiršti, kad ko
munizmas visomis savo formomis 
visad buvo ir bus mūsų mirtinas 
priešas. Komunistai mus perse
kiojo, šmeižė, bandė moraliai suž
lugdyti. Komunistinės idėjos su-

68 Į LAISVĘ- lapkritis /2000

68



Mūstt bičiuliai

kūrė blogio imperiją, sovietinės 
vergijos šalį. Komunistinės idė
jos sukūrė ir kitus kraupius reži
mus, kaip Kambodžos, Rumuni
jos, Šiaurės Korėjos ir 1.1. Sovie
tų Sąjunga subyrėjo, bet komunis
tinės idėjos gyvos ir sklinda net 
tarp mūsų, veržiasi į mūsų spau
dą. Turime būti budrūs ir nebijo

ti atkreipti ne tik mūsų, bet ir 
krašto, kuriame gyvename, gy
ventojų dėmesį į komunistinį vi
rusą, į sovietų paveldėtojos Rusi
jos okupuotus kraštus ir jos vėl 
keliamą pavojų mūsų Lietuvai. Tai 
mūsų užduotis.
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Ir eina Lietuvos keliu

Spalio 5-ąją, Tarptautinę mo
kytojų dieną, Garliavos (Kauno r.) 
Juozo Lukšos (Daumanto) gim
nazija surengė įspūdingą šventę, 
kurioje mokytojai ir moksleiviai 
pademonstravo, ką reiškia abipu
sis pasitikėjimas ir nuoširdumas. 
Jau yra patikrinta, kad bet kokios 
įstaigos ar organizacijos sėkmė 
priklauso nuo jos vadovo. Jeigu 
J.Lukšos gimnazija neturėtų di
rektoriaus Vidmanto Vitkausko, 
ji galbūt iki šiol dar nebūtų gim
nazija. Tai jauniausia Garliavos 
mokykla, atidaryta 1992 metų pa
vasarį. Tuomet joje mokėsi 377 
moksleiviai, dirbo 30 mokytojų. 
Šiandien gimnazijoje mokosi 655 
moksleiviai, dirba 55 mokytojai 
(iš jų 26 vyr. mokytojai, 10 meto
dininkų, 6 įvairių mokslo sričių 
magistrai).

Jaunas istorikas Vidmantas 
Vitkauskas užsiangažavo kaip tau
tiškai sąmoningas, krikščioniškos 
orientacijos mokyklos vadovas ir 
tuo keliu nuvedė visą mokyklą. Iš 
pažiūros liaunas, švelnios natūros 
žmogus parodė tvirtą pilietinę ir
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ideologinę valią. Kaip istorikas 
puikiai suvokė, ką sovietmetis pa
darė su jaunomis sielomis švieti
mo sistemoje. Ir pasiryžo neiti 
sovietinės mokyklos tradicijų ke
liu, kuriuo iš inercijos nuėjo dau
gelis mokyklų vadovų.

Mokykla iš karto save susie
jo su jauno, gražaus, drąsaus ir 
kūiybingo partizano Juozo Luk
šos vardu. Legendinė J.Lukšos- 
Daumanto asmenybė atsiskleidė 
per jo paliktus raštus, laiškus, jo 
bendražygių prisiminimus, jo 
žmonos Nijolės Bražėnaitės mu
myse skiepijamą atminimą. Jau
niems žmonėms, kokie yra Gar
liavos moksleiviai, tai daro įspū
dį. Jie irgi norėtų būti tokie pat 
bebaimiai pavojaus akimirką, o 
J.Lukšos žygiai per sieną į sovie
tų okupuotą Lietuvą jiems šian
dien atrodo kaip nutrūktgalviškas 
nuotykis. Giluminiai informacijos 
srautai juose ugdo Tėvynės meilę 
ir pareigą savo tautai. Ne vienas, 
aplankęs Garliavos J.Lukšos gim
naziją, pasako, kad Čia mokslei
viai yra labiau subrendę, sąmonin-
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gesni negu kitur. Nuo mokyklos 
sienų daugelyje vietų į juos žvel
gia įdėmios ir draugiškos garba
noto juodaplaukio jaunuolio akys. 
Tas jaunuolis paaukojo gyvybę ne 
dėl turtų, ne dėl garbės, o dėl Tė
vynės laisvės. Argi tai nėra ide
alas, kuris žvelgia į gimnazistą 
kasdien ir tarsi klausia: o kaip tu 
atlieki savo pareigas?

1994 m., taigi praėjus dve
jiems metams po mokyklos atida
rymo, joje buvo įkurtas J.Lukšos- 
Daumanto memorialinis muzie
jus, kuriame kaupiama viskas, kas 
susiję su garsiuoju partizanu. Gal
būt čia turėtų parkeliauti iš užjū
rio J.Lukšos ir kitų to meto par
tizanų archyvas. Čia, kaip niekur 
kitur, skatinamas jaunimo domė
jimasis Lietuvos pasipriešinimo 
istorija, renkama medžiaga tai is
torijai. Čia lankėsi žymūs Lietu
vos rezistentai kunigai A.Svarin

skas ir R. Grigas, sės. N.Sadūnai- 
tė, J.Pajaujis, A.Lukša, J.Kojelis, 
A. ir J.Damušiai, N.Bražėnaitė... 
Visų neišvardysi. Gimnazijoje sa
vo kūrybą skaitė poetai B.Braz- 
džionis, IGBradūnas, Just. Mar
cinkevičius. Tais pačiais 1994 m. 
joje buvo įkurtas Katalikiško ug
dymo centras, kuris toli pranoks
ta eilinio tikybos kabineto rėmus; 
jam suteiktas Katechetinio cent
ro statusas. Jame sukaupta daug 
religinės, filosofinės literatūros, 
įrengta garso ir vaizdo aparatūra, 
organizuojami įvairūs susitikimai 
ir koncertai.

Garliavos gimnazijoje, kaip 
niekur kitur, aktyviai reiškiasi at
eitininkai, skautai, kudirkiečiai, o 
sportininkai laimi pirmąsias vie
tas bendrojo lavinimo mokyklų 
sporto žaidynėse. Prizines vietas

Gimnazistai (antrame plane - J.Lukšos-Daumanto portretas)
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moksleiviai laimi ir olimpiadose, 
konkursuose, rengdami įvairius 
projektus. Tad nenuostabu, kad 
1997 m. į aukštąsias mokyklas 
įstojo 67 proc. gimnazijos abitu
rientų, 1998 m. - 78 proc., o 1999 
m. - net 94 proc. Štai ką reiškia 
pasakymas, kad moksleiviai čia 
yra labiau subrendę, o mokyklą 
gaubia ypatinga aura.

Ją buvo galima jausti ir Mo
kytojų šventėje spalio 5 dieną. 
Gimnazistai savo mokytojams pa
rengė išradingą, linksmą progra
mą. Šie savo ruožtu linksminosi 
kaip vaikai. Nebuvo jokio bendra
vimo barjero tarp mokytojų ir 
mokinių. Nebuvo baimės ir var
žymosi, o tik vyresnių ir jaunes
nių draugų, kolegų bendravimas. 

Tokių santykių nepasieksi per vie
nus metus. Prisimenu sovietmetį, 
kai mokiniai su tylia neapykanta 
(retos išimtys - meilė mokytojui!) 
žiūrėdavo į savo kankintojus mo
kytojus, o šie - iš aukšto į moki
nius. Sovietinė mokykla su savo 
ideologiniais reikalavimais, draus
mės muštru buvo panaši į tamsy
bės citadelę. Tokią mokyklą 
vaizduodavo rašytojai savo kny
gose apie caro laikų Rusijos im
periją.

J.Lukšos gimnazija turi savo 
herbą ir vėliavą, savo šventes ir tra
dicijas, savo rėmėjus ne tik Lietu
voje, bet ir užsienyje, savo Laisva
laikio centrą, Mokinių tarybą, na, 
ir gimnazijos moksleivių preziden
tą, kuris yra tarpininkas tarp Mo
kinių tarybos ir Gimnazijos tary
bos (ją sudaro pedagogų ir

Mokytojų dienos šventėje: gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas (dešinėje) 
ir Gimnazijos tarybos pirmininkas Alvydas Noreika
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moksleivių atstovai). Šiemetinis 
moksleivių prezidentas Valdas Ku
raitis susikaupęs (gal net šiek tiek 
susikaustęs) Mokytojų šventės 
metu sėdėjo prezidiume greta va
dovybės ir svečių. Nuostabu tai, 
kad jis tik šiais mokslo metais pra
dėjo lankyti gimnaziją, perėjęs j ją 
iš kitos mokyklos. Iš karto jis bu
vo išrinktas i Mokinių tarybą, o 
konkurse laimėjo ir prezidento 
postą. Ir staiga man pasidingojo, 
kad šitaip prieš daugelį dešimtme
čių mąslūs ir rimti tarp mokytojų 
sėdėdavo Vytautas Mačernis ar 
Juozas Lukša. Jaunuoliai, kurie 
nespėjo įsitraukti į valstybės kūri
mo darbą, bet investavo savo var
dus į Lietuvos ateitį. O priešais jį, 
prieš Valdą Kuraitį, sėdėjo žilas, 
išminties raukšlių išvagotu veidu 
mokytojas Vladas Nausėdas, mo
kytojaujantis jau 49 metus. Neto
liese tarp kolegių linksminosi jau
nutė, pirmus metus mokykloje dir
banti informatikos mokytoja Vai
da Klimavičiūtė. Ir visi jie - Vid
mantas Vitkauskas, Vladas Nau
sėdas, Vaida ir Valdas - mūsų su
dėtingo ir neramaus istorinio lai
ko liudininkai, mūsų švietimo kū
rėjai, trokštantys, kad tas penkto
kėlis, kuris mane žvitriai pasitiko 
prie laukujų durų ir vedė rodyti, 
kur direktoriaus kabinetas, išaug
tų doras krikščionis ir sąžiningas 
savo valstybės pilietis.

Aldona Žemaitytė

Jaunasis muzikantas.
Antano Petrausko nuotraukos

J.Lukšos gimnaziją remia:

Tautos fondas (JAV),
Kanados lietuviųfondas,
Australijos (Adelaidė) lietuvių 
Lietuvai remti fondas,
Australijos (Melburnas) lietuvių 
katalikių moterų draugija, 
“Į laisvį”fondas
lietuviškai kultūrai ugdyti (JAV), 
Juozo Lukšos-Daumanto fondas (JAV), 
Lietuvių katalikų religinė šalpa (JAV), 
Norvegijos Laksevogo gimnazija.
Taip pat daug privačių rėmėjų išJAlf 
Kanados, Australijos, kai kurios 
Lietuvos organizacijos.
Garbė jiems!
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Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos, 
Juozo Lukšos-Daumanto fondo 

ir žurnalo "Į laisvę" 
organizuojamo 

istorinio-literatūrinio rašinio 
KONKURSO

"Tebuspašlovinti nenusilenkę netiesai"

NUOSTATAI

1. Konkursą skelbia, organizuoja ir 
remia Garliavos Juozo Lukšos gimna
zija, Juozo Lukšos- Daumanto fondas 
ir žurnalas "Į laisvę".

2. Konkurso paskirtis - paminėti 
Juozo Lukšos-Daumanto 80-ąsias gi
mimo ir 50-ąsias žūties metines.

3. Konkurso tikslas - skatinti moks
leivius domėtis lietuvių tautos pokario 
rezistencijos istorija, rinkti kraštotyri
nę medžiagą, fiksuoti ir aprašyti praei
ties rezistentų bei tremtinių prisimi
nimus.

4. Konkurso dalyviai - Lietuvos vi
durinių mokyklų ir gimnazijų vyresnių
jų klasių moksleiviai (10-12 kl.).

5. Istorinio-literatūrinio rašinio te
ma: 'Tebus pašlovinti nenusilenkę ne
tiesai" (vysk. M.Reinys).

6. Konkurso sąlygos: 1) rašiniai ne
turi viršyti 3-4 kompiuterinių lapų ap
imties;

2) rašinys turi būti paruoštasMicro- 
soft Word teksto redaktoriumi, 1,5 in
tervalo tarpais, Times New Roman šrif
tu, 12 dydžiu;

3) rašiniai pasirašomi slapyvardžiu;
4) siunčiant rašinį, į atskirą vokelį 

įdedamas diskelis su rašinio tekstu ir 
autoriaus vardas, pavardė bei ugdymo 
įstaigos pavadinimas su adresu.

7. Reikalavimai rašiniui - rašinys 
turi remtis konkrečiais istorijos įvy-
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kiais ir žmonių gyvenimo bei veiklos 
faktais, pateiktais pasitelkus literatūri
nę išmonę ir laisvos interpretacijos ga
limybes.

8. Darbų vertinimas - darbai bus 
vertinami atsižvelgiant į jų mokslišku
mą (tiriamuosius rezultatus), savaran
kiškumą, kūrybingumą, samprotavimų 
bei interpretacijų brandumą ir kalbos 
bei rašto kultūrą.

9. Rašinius siųskite iki 2001 m. va
sario 1 d. adresu:

Juozo Lukšos gimnazija
S.Lozoraičio 13
GARLIAVA
LT-4316

10. Rašinių vertinimo komisiją su
darys Garliavos Juozo Lukšos gimna
zijos ir kitų rajono mokyklų bei kultū
ros-švietimo skyriaus istorijos ir lietu
vių literatūros specialistai.

11. Konkurso nugalėtojams skiria
mos premijos:

I vieta - 300 Lt.
II vieta - 200 Lt.
III vieta - 100 Lt.

12. Darbai, kurie pasižymės išskir
tiniais tiriamaisiais rezultatais, bus iš
spausdinti žurnale "Į laisvę", o jų auto
riai apdovanoti nemokama šio leidi
nio prenumerata.

13. Konkurso nugalėtojai bus apdo
vanojami 2001 m. rugsėjo mėnesį, mi
nint Juozo Lukšos-Daumanto gimimo 
ir žūties metines.

Garliavos Juozo Lukšos 
gimnazijos direkcija, 

Juozo Lukšos-Daumanto fondo 
administracinis komitetas, 

Žurnalo "Į laisvę" redakcija 
ir administracija
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Darbai 
darbus veja

1993 metais Kaune atsirado 
spaustuvė “Morkūnas ir Ko”. Tai 
buvo viena pirmųjų kregždžių - pri
vačių spaustuvių, ir mūsų piliečių 
galvose netilpo mintis, kad maža 
spaustuvėlė, turinti tik porą dar
buotojų (šį rizikingą darbą pradė
jo Tautvydas Majauskas ir Vidman
tas Zavadskis), pajėgs išsilaikyti gre
ta didžiųjų valstybinių spaustuvių.

O buvo taip. Lietuvių fronto 
bičiuliai, Čikagoje ir kitur leidę kny
gas, sumanė leidybą perkelti i Lie
tuvą, taigi čia pradėti ir spausdini
mo darbus. Šiuo reikalu ypač rūpi
nosi vienas aktyviausių LFB atsto
vų Viktoras Naudžius. Jų planai su
tapo su seno Čikagos spaustuvinin
ko Mykolo Morkūno sumanymais 
dalį savo spaustuvės įrangos per
kelti į Lietuvą ir čia imtis spaustu- 
vinio verslo. Vidmantas Zavadskis 
nuvyko į Čikagą, mėnesį padirbėjo 
M.Morkūno spaustuvėje, susipaži
no su tais įrenginiais ir padėjo juos 
pakrauti į konteinerį, arba, kaip 
mūsų užjūrio tautiečiai sako, tal- 
pintuvą. Kol spausdinimo mašinos 
per Atlantą plaukė į Lietuvą, Kau
ne, Technologijos universitete, bu
vo išnuomotos patalpos spaustuvei 
“Morkūnas ir Ko”. Privačių spaus
tuvių tuo metu buvo mažai, abu

“Morkūnas ir Ko "spaustu vės mašinos.
Antano Petrausko nuotrauka

spaustuvininkai dirbo atkakliai, ir 
“Morkūnas ir Ko” smarkiai varėsi į 
priekį. Spaustuvės šeimininkai iš 
pradžių davė tokią užduotį: per sa
vaitę išleisti po knygą. Vyrams tai 
atrodė neįmanoma, nerealu. “O 
dabar, - sako Tautvydas Majauskas, 
“Morkūnas ir Ko” spaustuvės di
rektorius, - kasdien išleidžiam dau
giau negu po knygą.”

Užsakymų jiems netrūksta. 
Darbų apimtys kasmet didėja po 
25 procentus. Spausdinama įvairi 
literatūra, išskyrus bulvarinę ir ko
munistinę. Tokia iš pat pradžių bu-
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vo spaustuvininkų nuostata. Taut
vydas Majauskas ir Vidmantas Za
vadskis jau seniai pamiršo tą laiką, 
kai dirbo tik dviese. Spaustuvėje 
šiuo metu darbuojasi 17 žmonių, 
daugiausia jaunimas.

Pavasarį, gegužės mėnesį, 
“Morkūnas ir Ko” persikėlė į nau
jas patalpas, nes ir nuoma pasida
rė per brangi, ir vietos buvo per ma
ža. Tiesa, nusipirktas pastatas pa
sirodė esąs labai apleistas, reikėjo 
įdėti daug lėšų jį remontuojant 
(dar nesuremontuota dalis patal
pų), bet visa tai buvo padaryta už 
savo užsidirbtus pinigus.

T.Majauskas neslepia, kad dir
ba labai daug. Spausdina daug 
mokslinės literatūros, kurią užsa
ko Kauno ir Vilniaus universitetai, 
moksliniai institutai. Kita užsaky
mų dalis suplaukia iš privačių as
menų, daugiausia mėgėjų eiliuoti 
ar rašyti prisiminimus. Didžiosios 
spaustuvės juos ignoruoja, kelia 
kainas, o mūsų spaustuvininkai įdė
miai išklauso, pataria, o jeigu rank
raštis neparuoštas, pasiūlo surasti 
redaktorių, dailininką. Jei dailinin
ko nesuranda, knygą maketuoja 
bendrom jėgom. Ponas Tautvydas 
pats mėgsta kurti knygų viršelius ir 
sėdėti prie kompiuterio, atlikda
mas net sudėtingą maketą.

J klausimą, kaip pavyksta kon
kuruoti su kitomis spaustuvėmis, 
direktorius atsako paprastai: “O 
mes nekonkuruojam. Mes tiesiog
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dirbam savo darbą. Užsakymą sten
giamės atlikti kuo greičiau, taiko
mės prie užsakovo pageidavimų.”

Vidmantas Zavadskis daugiau 
užsiima leidyba (mat abu vyrai 
įsteigė leidyklą “Naujasis Lankas”), 
o Tautvydas Majauskas - gamyba 
ir... kūryba. Kai darbas darbą veja, 
jiems nėra kada dejuoti, kad trūks
ta pinigų, kad stoja atsiskaitymai 
su tiekėjais, kad užsakovai kai ka
da elgiasi nekorektiškai ir vilkina 
atsilyginti už darbą. “Mes gerai gy
venam ir niekada nedejuojam”, - 
sako T.Majauskas.

“Morkūnas ir Ko” yra modelis 
smulkaus ar vidutinio verslo, kuriuo 
Lietuvoje galėtų užsiimti dauguma 
dabar bedarbiais save laikančių 
žmonių, keikiančių valdžią dėl di
delių mokesčių ar nepakeliamų su
varžymų. Kad tokį verslą lydėtų sėk
mė, kaip lydi “Morkūną ir Ko”, rei
kia trijų dalykų: netingėti, neniur
zgėti, nelaukti malonių iš kitų. Ir 
vienodai pagarbiai vertinti kitą 
žmogų kaip verslo partnerį, ar jis 
būtų profesorius, ar keistuolis kai
mo poetas.

Ignas Sekmokas

P.S.

"Morkūnas ir Ko ” spausdina 
ir žurnalą "Į laisvę”.
Taigi vyksta partnerystė 
skaitytojų labui.
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A+A

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė

Inžinierė, istorikė

Nijolė Gaškaitė gimė 1938-aisiais, 
o į sąmoningą kovą dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės stojo tada, kai Lietuvoje 
okupantą buvo sutriuškintas partizaninis 
karas. Būdama dešimtos klasės moksleivė 
išleido patriotini laikrašti “Laisvės balsas”, 
platino antisovietinius atsišaukimus, o bū
dama studentė kartu su kitais įkūrė po
grindinę organizaciją “Laisvę Lietuvai”. 
1958m. dvidešimtmetė buvo suimta ir nu
teista septyneriems metams laisvės atėmi
mo. Kalėjo įvairiuose Gulago lageriuose. 
1965 m. grįžo į Lietuvą, į Šiaulius. Čia 

dirbo, pradėjusi paprasta darbininke, o ne
akivaizdžiai baigusi Kauno politechnikos 
instituto Statybos fakultetą, - Statybos ir 
architektūros instituto vyr. moksline ben
dradarbe.

Atgimimo metais jos darbas buvo at
kaklus ir nuoseklus, - iš inžinierės tapo is
torike. 1993-1994 m. rinko, kaupė ir tyri
nėjo medžiagą Valstybiniame Lietuvos gy
ventoją genocido tyrimo centre. Visuomet 
ją galėjai rasti archyvuose, įsigilinusią į 
partizaninio judėjimo dalyvių bylas, kurių 
kagėbistai nespėjo išvežti iš Lietuvos. Ji pa
žinojo daugelį partizaną, ją ryšininkų ir 
ryšininkių, artimai bendravo su Jono Že
maičio-Vytauto ryšininke Marija Žiliūte. 

Rašė straipsnius periodinei spaudai, skai
tė pranešimus konferencijose, rengė kny
gas. Nuo 1997m. vėl dirbo Lietuvos gyven
toją genocido ir rezistencijos tyrimo centre 
kaip Istorinių tyrimą programų skyriaus 
specialistė.

Nijolė Gaškaitė buvo daugelio knygų 
apie Lietuvos pasipriešinimo okupantams 
sąjūdį bendraautorė, pati parašė studiją 
“Pasipriešinimo istorija 1944-1953” 
(1997m.). Kapitalinisjos veikalas, iki šiol 
deramai neįvertintas, monografija apie 
partizaną vadą Joną Žemaitį - “Žuvusių

jų prezidentas” (1998 m.). Nijolė mokėjo 
atrinkti ir sisteminti faktus, logiškai ra
cionaliai daryti apibendrinimus ir greta to 
jautriai, net lyriškai piešti partizanu pa
veikslus. Neabejotinu beletristės talentu su
žėrėjo paskutinis jos kūrinys - romanas 
“Užverstu šulinių vanduo” (2000 m.). 
1994 m. ir 1999 m. Lietuviąfronto bičiu
liai paskyrė jai “Į laisvę ’’fondo lietuviškai
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kultūrai ugdyti premiją, o 1999 m. už par
tizaninio pasipriešinimo istorijos tyrimus 
Nijolė tapo Stasio Šalkauskio premijos lau
reate. Šių metų pradžioje apdovanota LDK 
Gedimino ordinu.

Mirė 2000 m. spalio 6 d. Šiauliuose 
po sunkios ligos, su kuria kovojo ilgai, di
dvyriškai ir tyliai, kaip tyliai dirbo Lietu
vos laisvei irjos prisikėlimui.

A.Ž

A+A

Jonas Pajaujis

Architektas

Jonas Pajaujis gimė 1920 m. sau
sio 6 d. Zubriu kaime, Raudenio (vėliau 
Kalvarijos) valsčiuje, Marijampolės ap
skrityje, pasiturinčio ūkininko šeimo- 
je.Buvo jauniausias vaikas šeimoje ir 
vienintelis sūnus. Tačiau tik jis vienas iš 
šeimos narių sulaukė senatvės. Vyriau
sioji sesuo Onutė mirė 191S m., turėda
ma vos dvejus metus, kai šeima traukėsi 
nuo Pirmojo pasaulinio karo fronto. Ant
roji sesuo Julija mirė 1926 m., sulauku
si 16 metų. Trečioji sesuo Zuzana (Kat
kienė) mirė 1944 m. Kanadoje. Jono 
Pajaujo sesuo dvynė Petronėlė (Barilie- 
nė) žuvo 1992 m. autoavarijoje Kaune.

1926-1930 m. J.Pajaujis mokėsi 
Nemunaičio pradinėje mokykloje, 1930-
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1938 m. - Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijoje. 1938 m. pradėjo studijuoti 
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
Technikos fakultete statybą, o nuo 1940 
iki 1944 m. - to paties universiteto Sta
tybos fakultete architektūrą. Nuo pat 
gimnazijos laikų priklausė ateitininkų 
organizacijai, nuo 1938 m. buvo ateiti
ninkų technikos korporacijos “Grandis” 
narys, korporacijos jaunių (studentų) va
das. 1942 -1943 m. Studentų ateitinin
kų sąjungos pirmininkas.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupa
vus Lietuvą, J.Pajaujis nedvejodamas 
įsijungė į Lietuvių aktyvistų frontą ir va
dovavo antisovietinio Tautos sukilimo 
organizavimui Suvalkijos krašte. Nacių 
okupacijos metais jis toliau tęsė rezisten
cinį veiklą Lietuvių fronte, organizavo 
antinacinio pogrindžio spaudos leidimą 
bei platinimą. 1944 m. gegužės 14 d. J. 
Pajaujis už antinacinę veiklą vokiečių 
saugumo buvo suimtas ir ištremtas į 
Štuthofo koncentracijos stovyklą, kur iš
buvo iki karo pabaigos. Iškentėjęs mir
ties lagerio kančias jis vos nežuvo pačio
je karo pabaigoje.

1945 m. gegužės 20 d. išvaduotas 
iš nelaisvės J.Pajaujis netrukus apsigy
veno Švedijoje ir ten aktyviai įsijungė į 
lietuvių karo pabėgėlių visuomeninį, kul
tūrinį bei politinį gyvenimą. 1947m. bu
vo išrinktas į Švedijos lietuvių draugijos 
valdybą, o nuo 1951 m. tapo šios draugi
jos pirmininku. Tais pačiais metais 
draugiją reorganizavus į Švedijos lietu
vių bendruomenę, J.Pajaujis tapo pir
muoju jos pirmininku ir šias pareigas 
ėjo iki 1972 m.

Į LAISVĘ • lapkritis /2000

78



Netektys

1946m. Jonas Pajaujis persikėlė gy
venti į Stokholmą. 1948 m. jis padėjo į 
Švediją prasiveržusiam Lietuvos parti
zanų atstovui Juozui Lukšai užmegzti 
ryšius su svarbiausiais lietuvių išeivių 
rezistencijos vadais, pagelbėjo jam Ba
den Badene spręsti atstovavimo rezisten
cijai išeivijoje ir Lietuvoje klausimą. 
1949 m. Bendro demokratinio pasiprie
šinimo sąjūdžio Prezidiumo specialaus 
įgaliotinio Juozo LukšosSkrajūnopa
vedimu J.Pajaujis-Janonis palaikė ry
šius su Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvi
nimo komitetu ir kitomis baltų re- 

munikatą pasirašyti LKP atstovui, to 
padaryti nebuvo pasiūlyta J.Pajaujui 
(studijų savaitės organizacinio komite
to pirmininkui) arKGumauskui(Šve
dijos lietuvių bendruomenės pirminin
kui).

Gyvendamas Stokholme J.Pajaujis 
dirbo architektu įvairiuose valstybiniuo
se ir privačiuose architektų biuruose. Jo 
suprojektuotų pastatų (mokyklų, ligoni
nių, bankų) galima rasti daugelyje Švedi
jos miestų.

zistencinėmisgrupėmis Vakaruo
se.

1989 m. J.Pajaujis daug pri
sidėjo prie 36-osios Europos lietu
vių studijų savaitės organizavimo 
Gotlando saloje. Jam ir kitiems 
studijų savaitės organizatoriams 
pavyko iš Švedijos URM gauti 500 
tūkst. ir iš Gotlando savivaldybės - 
12 tūkst kronų finansinę paramą 
kultūriniam projektui (studijų sa
vaitei) “Lietuva šiandien” orga
nizuoti. Šioje studijų savaitėje, be 
gausaus būrio išeivijos lietuvių, 
pirmą kartą dalyvavo ir atstovai 
iš Lietuvos. Jie drauge su kitais 
pasirašė komunikatą, kuriame bu
vo skelbiama, kad “visų pasaulio 
lietuvių tikslas yra nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimas”. Tarp komu
nikatą pasirašiusių buvo užsienio 
lietuvių organizacijų - VLIK, PLB 
ir Lietuvos atgimimo metu susi

Paskutinis žingsnis Lietuvos žemėje.
Kalvarija, 2000 m. spalio 3 d. 

Tado Dambrausko nuotrauka

formavusių sąjūdžių LPS, LLL - atsto
vai Nesuprantama, kodėl, pasiūlius ko-
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1971m. persikėlęs gyventi į Gotlan
dą J.Pajaujis rekonstravo Visbio pilį ir 
devynias bažnyčias, Gimso mieste esan
čiame Stokholmo universiteto filiale bei 
Hemsės liaudies universitete skaitė pa
skaitas apie Lietuvą, jos istoriją.

.[.Pajaujis išaugino tris sūnus - Ma
rijų Algį (g. 1956 m. iš pirmos santuo
kos), Kajų Tapio Aušrį (g. 1963 m.) ir 
Karolį Moti Audrį (g. 1964 m.).

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
J .Pajaujis pirmą kartą po kalinimo ir trem
ties į Lietuvą atvyko 1991 m. vasario 4 d. 
1993 m. birželio 4 d. jis gavo Lietuvos 
Respublikos piliečio pasą.

Už nuopelnus Švedijos valstybei 

J.Pajaujis buvo apdovanotas įvairiais 
garbingais apdovanojimais ir žymeni
mis. ApieJJ,ajaujį Švedijoje buvo sukur

tas dokumentinis filmas “Pogrindinin
kas”, kuris vėliau buvo išverstas ir į lie
tuvių kalbą. J. Pajaujis buvo pagerbtas 
ir Lenkijos egzilinės vyriausybės, rezida
vusios Londone. Jis buvo apdovanotas 
“Auksiniu nuopelnų kryžiumi”už rezis
tencinę veikią egzilyje.

2000 m. gegužės mėnesį Jonas Pa
jaujis už asmeninius nuopelnus, ginant 
Lietuvos laisvę ir siekiant jos nepriklau
somybės, buvo apdovanotas Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino 3-iojo 
laipsnio ordinu. Rent gyvenimo saulėly
dyje ši iškili ir istorinė Lietuvos asmeny
bė buvo deramai prisiminta bei pagerb
ta Tėvynėje.

Mirė 2000 m. rugsėjo 4 dieną 
Visbyje.

V V.
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Julius Jodelė
Inžinierius

Vasario 5 d. Los Angeles mirė erdvių 
tyrinėjimuose pasižymėjęs, vyr. mokslinin
ko titulą turėjęs inžinierius Julius Jodelė. 
Jo palaikai išvežti laidoti įgimtąjį Kauną.

JJodelėgimė 1927m. rugsėjo30d. 
Kaune, žinomo Lietuvos mokslininko, Vy
tauto Didžiojo universiteto prorektoriaus 
prof. Prano J odeles ir Paulinos Kuodytės 
šeimoje. Kaip jis pats saw prisiminimuose 
sako su jam būdingu šaipokišku humoru, 
,Jodeliukai buvome išdykę, kam čia dai
linti. Bet kaimynai mėgdavo mums per 
daug išdaigų priskirti". To „išdykėtio" gy
venimas buvo tikrai nuotykingas. Mokėsi 
Kauno „Aušros" gimnazijoje kartu su da
bartiniu Lietuvos Prezidentu Valdu Adam
kumi, Seimo pirmininku Vytautu Land
sbergiu, neseniai Los Angeles mirusiu dr. 
Raimundu Ošlapu ir daugeliu kitų to meto 
laikinosios sostinės šviesuomenės šeimų 
vaikais.

Užėjo okupacijos. Turėdamas 16 me
tų, bando stoti įgen. P.Plechavičiaus orga
nizuojamą Vietinę rinktinę, bet nepriima
mas. 1944 m., turėdamas 17 metų, atsi
duria Vokietijoje ir netrukus-vokiečių Spe
er legione. Išvežamas į Italiją, bet karas 
greit baigiasi. Julius meta uniformą ir kaip 
samdinys dirba italo ūkininko žemę. Kai 
pasisekė susisiekti su kitais į Vakarus pa
tekusiais šeimos nariais irjodelių šeimos 
draugais, Julius išvyksta į Romą. Kurį lai-
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ką LateranoAteno kolegijoje studijuoja fi
losofiją, bet studijas nutraukia, kai prof. 
Stepono Kolupailos šeima sudarė sąlygas 
išvykti į Ameriką. Plikas kaip tilvikas atsi
radęs Čikagoje mokslo tęsti negalėjo. Susi

rado darbą fabrike. 1950m. prasidėjo Ko
rėjos karas, ir Julius vėl patenka į kariuo
menę, šįkart Amerikos. Išvežamas į Korė

ti-
Kare nenukentėjo, o gautos karo ve

terano teisės suteikė galimybę studijuoti. 
Urbanoje baigė mechaninės inžinerijos 
studijas, jau su šeima atvyko į Los An
geles ir čia daug pasiekė. Dirbo garsiose 
karo pramonės ir erdvių tyrinėjimo ben
drovėse. Jau karjeros pradžioje Kalifor
nijos technologijos instituto Jet Propul
sion laboratorijoje kaip vyr. inžinierius 
projektavo „Sergeant" raketos elektroni
kos stotis, vėliau prisidėjo prie erdvėlai
vių „Mariner", skirtų skrydžiams į Mar
są ir Venerą, prie dar sudėtingesnio erd
vėlaivio „ Voyager"projektų. Kitose kom
panijose vadovavo mokslinės aparatū
ros erdvių tyrinėjimams, kūrimui ir ga
mybai. Pats didžiausias - prieš išeinant į 
pensiją ir prieš jo fatališką ligą -Juliaus 
darbas buvo vadinamas LIGOprojektu. 
Fizikų grupė kūrė observatoriją, kuri pa
dėtų ištirti gravitacijos bangų esmę. Ta 
laboratorija bando patikrinti Alberto 
Einšteino reliatyvumo teoriją. Dabar 4 
km ilgio laboratorija jau pastatyta, ir Ju
lius jau sirgdamas ją aplankė. Tai jam 
suteikė daug džiaugsmo. 1988 m. JJo- 
delėgavo „Senior Scientist" titulą.

Nepaisant beribės koncentracijos rei
kalaujančio darbo, JJodelė dalyvavo ir vi
suomeninėje veikloje. Buvo ateitininkų sen
draugių pirmininkas, Amerikos lietuvių 

tarybos skyriaus pirmininkas, lituanisti
nės mokyklos tėvų komiteto pirmininkas ir 
mokytojas, Rezoliucijoms remti komiteto vė
liavnešys, kartu su žmona Ingrida, ben
draudami suHealingthe Children gydyto
jų organizacija, vežė iš Lietuvos gydymui 
sunkiai sergančius vaikus. Organizacijų 
pirmininku būdavo ne vien tik minėjimams 
rengti ir pasirodyti scenoje, bet darbams 
atlikti. Išėjęs į pensiją, du semestrus kaip 
vizituojantis profesorius Kauno technolo
gijos universitete dėstė kūrybinį projekta
vimą. Yra parašęs porą profesinių studijų, 
suredagavęs savo tėvo biografinę knygą 
„Profesorius Pranas Jodelė" ir dar spėjo 
paruošti savo prisiminimų.

Jis buvo rūpestingas tėvas. Išaugino 
ir išmokslino būrį vaikų. Visi puikiai kal
ba lietuviškai. Buvo didelis negarbės, bet 
aukos patriotas. Savo pinigais įkūrė fon
dą Panevėžio katalikiškai žemės ūkio mer
gaičių mokyklai remti. Paskelbęs Mairo
nio obalsį „Darbais atgąivinsime Gedimi
no tėvynę", skyrė įvairias stipendijas. Buvo 
begalo jautrus. Kitų nelaimės jam išspaus
davo ašaras.

Turėjo originalų, spalvingą stilių kal
bėdamas ir rašydamas. Gaila, kad dėl to 
spalvingumo laikraščiai jo straipsnių daž
nai nespausdindavo. Jis nepakentė mokyk
linių vadovėlių taisyklėmis sukaustytų teks
tų. Julius juto kalbos gyvybę ir pripažino 
teisę jai augti ir keistis.

Jis iškeliavo per anksti. Dar daug ge
rų darbų būtų padaręs. Žinau, kaip jis dar 

norėjo gyventi. Bet Mirtis yra tikroji Tiesa, 
tikresnė už Einšteino reliatyvumo teoriją, ir 
visi turimejai paklusti. Pakluso ir Julius.

Juozas Kojelis
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Ugninis stulpas
Taip pavadinta naujausia knyga * skirta paminėti žymų 

mokslininką, publicistą, politiką ir rezistentą 
Juozą Ambrazevičių-Brazaitį.

Knyga išleista “f laisvę”fondo lietuviškai kultūrai ugdyti lėšomis, leidėjas- 
“Į laisvę "fondo Lietuvos filialas, 

spausdino “Morkūnas ir Ko" Kaune.

Prof. Juozui Ambrazevičiui- 
Brazaičiui buvo lemta gyventi ir 
dirbti nepaprastai sunkiu bei at
sakingu Lietuvai laikotarpiu, ku
rį jis išgyveno garbingai bei pra
smingai. Ne tik išgyveno, bet ir 
kūrė, tobulino bei gynė.

J.Ambrazevičius-Brazaitis 
gimė 1903 m.gruodžio 9 d. Mari
jampolės apskrityje. 1922 m. bai
gė Marijampolės gimnaziją, 1922- 
1927 m. Kauno universitete stu
dijavo lietuvių literatūrą. 1927- 
1943 m. Kauno “Aušros” gimna
zijoje dirbo lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytoju, o nuo 1934 iki 
1943 m. profesoriavo Kauno Vy
tauto Didžiojo universitete. Bu
vo vienas iš ateitininkų “Šatrijos” 
ir Meno draugijų steigėjų.

Aktyviai reiškėsi spaudo
je: 1923-1927 m. dirbo dienraš
čio “Lietuva”, 1928-1929 m. žur
nalo “Ateitis” redaktoriumi, 
1936-1940 m. - dienraščio “XX 
amžius” redakcinės kolegijos na
riu, bendradarbiavo “Židinio”, 
“Naujosios Romuvos” žurnaluo
se. Nacių okupacijos metais re
dagavo pogrindinį leidinį “Į lais
vę”, o atsidūręs tremtyje (emig
racijoje), nuo 1951 m. redagavo 
JAV lietuvių laikraštį “Darbinin
kas” ir 1953-1959 m. - žurnalą “Į 
laisvę”. Nepriklausomos Lietuvos 
metais išleido kelis literatūros te
orijos ir istorijos vadovėlius, įvai
rias studijas, suredagavo lietuvių 
klasikų K.Donelaičio, Lazdynų 
Pelėdos, Maironio ir kt. raštus.

* “Ugninis stulpas. 25 metai beJuozo Brazaičio: laiškai, dokumentai, liudijimai"(sudaryto

jas ir redaktorius Vidmantas Valiušaitis). - Kaunas: “f laisvę”fondo Lietuvos filialas, 2000.-584p.
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Sovietinės ir nacių oku
pacijų metais J.Ambrazevi- 
čius-Brazaitis įsijungė į akty
vią rezistencinę veiklą, buvo 
1941 m. Lietuvos Laikino
sios vyriausybės švietimo mi
nistras ir ėjo ministro pirmi
ninko pareigas, 1943-1944 
m. buvo VLIK’o politinės 
komisijos pirmininkas. Bai
giantis Antrajam pasauliniam 
karui likimas J.Ambrazevi- 
čių-Brazaitį nubloškė į Vaka
rus. Čia jis aktyviai veikė kaip 
nenuilstantis kovotojas dėl 
Lietuvos laisvės - 1945-1951 
m. (su pertraukomis) buvo 
Lietuvių fronto atstovas 
VLIK’e.

J.Ambrazevičius-Brazai-

Ugninis stulpas
25 metai be Juozo Brazaičio

tis savo gyvenimu ir darbais 
įrodė, kad “viename turtingos 
dvasios asmenyje, gyvenimui ir tė
vynei pareikalavus, turiningai gali 
reikštis mokytojas ir mokslininkas, 
politikas ir valstybininkas, rezis
tencijos kovotojas ir vadovas” 
(B.Brazdžionis). Lietuva jam bu
vo “kūnas ir kraujas, darbas ir ko
va, gyvenimo turinys ir prasmė 
<...>. J.Brazaitis Lietuvos ir lie
tuvybės tragediją laikė giliai savo 
širdy, todėl dirbo savęs netausoda
mas ir nesižvalgydamas, ar kiti 
nors kiek dalijasi darbo našta” 
(V.A.Dambrava). 1974 m. lapkri
čio 28 d. J.Brazaitis, būdamas 71 
metų amžiaus, mirė. Palaidotas 
Putnamo vienuolyno kapinėse.

Šiandieninėje Lietuvoje 
J.Brazaičio veikla bei darbai jau
nesniajai ir net vyresniajai kar
toms beveik nežinomi. Todėl kny
gos “Ugninis stulpas” pasirody
mas turėtų nors iš dalies “užlo
pyti” šią J.Brazaičio nepažinimo 
spragą. Knygos sudarytojo V.Va- 
liušaičio sumanymu, “Ugninis 
stulpas” turi tris dalis. Pirmojoje, 
kuri pavadinta “Nesibaigianti re- 
zistencija”, skelbiami keturi 
straipsniai apie J.Ambrazevičių- 
Brazaitį.
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Pirmajame Kajetonas J.Če- 
ginskas ir Vidmantas Valiušaitis 
paaiškina skaitytojams knygos pa
vadinimo pasirinkimo motyvus ir 
susieja juos su Juozu Brazaičiu, 
savo gyvenimu, veikla ir darbu ta
pusiu ugniniu stulpu, “nušviečian
čiu gyveninio kelius kultūroje, vi
suomenėje, rezistencijoje”.

Antrojo straipsnio “Nesibai
gianti rezistencija. 25 metai be 
Juozo Brazaičio” autorius - Vy
tautas A.Dambrava. Jis labai tiks
liai ir emocingai aprašo svarbiau
sius J.Brazaičio gyvenimo faktus 
ir veiklos etapus. Sis straipsnis pa
rengtas pagal V.A.Dambravos 
1999 m. Anykščiuose, “Į laisvę” 
fondo VIII studijų savaitėje, skai
tytą paskaitą.

Juozo Kojelio straipsnis “Idė
jos Juozo Brazaičio raštuose” pa
imtas iš 1985 m. rugsėjo 28 d. JAV 
lietuvių dienraščio “Draugas”. 
J.Kojelis analizuoja J.Brazaičio 
veiklos ir darbų idėjiškumą bei 
moralumą, atskleidžia pasirinktų 
temų aktualumą, politinį įžvalgu
mą.

Jonas Grinius “Atsiminimuo
se apie Juozą Ambrazevičių-Bra- 
zaitį”, parašytuose 1976 m., ap
rašo savo santykius ir ryšius su 
Brazaičiu, išryškina svarbiausius 
jo gyvenimo momentus, sutiktus 
žmones, atliktus darbus.

84

Pagrindinėje knygos dalyje 
“Laiškai, dokumentai, liudiji
mai” publikuojami 180 Juozo 
Brazaičio laiškų, rašytų įvairiu 
metu bei progomis savo bičiu
liams, bendraminčiams ir ben
dradarbiams. Daugiausia jų skir
ta studijų, darbo ir idėjos drau
gui Jonui Griniui bei jo žmonai 
Alinai Grinienei. Be asmeninių 
J.Brazaičio laiškų, knygoje skel
biama ir keliolika kitokių svar
bių J.Brazaičio ir jo asmenį lie
čiančių dokumentų.

J.Brazaičio laiškai ir kita me
džiaga dokumentuoja svarbų, be
veik 30 paskutinių jo gyvenimo 
metų tarpsnį - nuo pasitraukimo 
iš Lietuvos į Vokietiją, artėjant so
vietinei kariuomenei 1944 m., iki 
pat mirties Jungtinėse Amerikos 
Valstijose 1974 m.

Knygoje skelbiamą medžia
gą vaizdžiai pailiustruoja 29 
J.Brazaitį bei jo gyvenimo mo
mentus ir bendražygius užfiksa
vusios nuotraukos. Kaip priedai 
knygoje skelbiami dar du doku
mentai, neatsiejami nuo J.Bra
zaičio asmenybės ir veiklos, - 
kalba Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atkūrimo 40-mečio 
proga “Lietuvių frontas ir Lie
tuvių fronto bičiuliai” bei svars
tymai apie valstybės pagrindus 
ir uždavinius “Į pilnutinę demo-- 
kratiją”.

Vidas Vitkus
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Skaitytojų nuomonė

❖
Dar labai sunku Lietuvos 

žmogui atskirti, kur pelai, o kur 
grūdai. Kiekvieną dieną tūkstanti
niais tiražais grūdama prosovieti
nė spauda daro savo - žmogui jau 
darosi normalu skaityti tik 
sensacingus rašinius, bulvarinius 
paistalus, kriminalinę kroniką, 
atvirą pornografiją ir pan....

Bet ar tikrai taip? Lietuvos 
žmogus pasiilgęs ir tikrų dvasinių 
vertybių. Lėtai jos skinasi kelią, 
bet, manau, randa atgarsį vis 
platesniame skaitytojų rate.

Vienu iš šviesiosios spaudos 
leidinių laikydamas Jūsų žurnalą, 
linkiu jo bendradarbiams nenu
leisti rankų, atkakliai brautis į 
sutrikusio paprasto lietuvio 
sąmonę tikintis, kad vis daugiau 
vietos ten bus tikroms dvasinėms 
vertybėms. O žurnalo puslapiai 
tebūnie mažas žiburėlis, kuris, 
primindamas sunkų kelią į Laisvę, 
apšvies mūsų visų akis.

Rimantas Gurauskas

Downers Grove, JAV

*
Buvau visose "Į laisvę" fondo 

studijų savaitėse, išskyrus vykusias 
Birštone, Anykščiuose ir Molėtuo-1 
se, tad, manau, turiu teisę pasidaly
ti savo mintimis. Kaip daugelio 
studijų dienų Lietuvoje dalyvis, 
galiu tvirtinti, jog jos turi teigiamą 
poveikį Lietuvai. Tačiau per maža 
auditorija.

Į LAISVĘ • lapkritis /2000

K Ambrazaitis rašo: „Disku
sijose reikalinga didelė pakanta, 
dažnai, nors su širdgėla, tenka 
remtis patyrusiais visuomenininkais 
ir valstybininkais". Studijų savaitės 
Lietuvoje moko mus diskusijų 
pradžiamokslio, juolab pakantos. 
Deja, išgirsta tik to norintys. Tokių 
nedaug. Priešingų požiūrių pusės 
net nesiklauso oponentų. Dažnai 
pritariame tik šustauskinio tipo 
pozityvių dalykų griovėjams. 
Rinkėjai tik vienur sutaria: dėl 
visko kaltas Landsbergis.

Verta dėmesio LFB politinės 
komisijos pirmininko A.Raulinai- 
čio pranešime išdėstyta analizė.

Skaudu ir graudu darosi 
perskaičius VVolerto „Šio 
amžiaus pabaigą" (žr. "Į laisvę", 
Nr.130,1999, ruduo), kur taikliai 
atkuriama mūsų kasdienybė.

Ar lengviau „ant dūšios" 
pagalvojus apie rezistentų 
likimus? Dažnai baisu ir prisipa
žinti tokiu: gali išsityčioti. 
Partizanų statuso nenorėjo daug 
kam pripažinti, dabar pastebima 
ir atvirkštinė tendencija - pagal 
Lietuvos ypatingojo archyvo 
duomenis komisija pripažįsta 
partizanais ir tikrus banditus: 
tardymo by lose j ie visi j uk 
pavadinti „banditais".

Zenonas Jaška
Telšiai

85

85



Trumpai apie autorius

Kazys Ambrazaitis- gydytojas radiologas, medi
cinos daktaras, rezistentas, lietuvių išeivijos veikėjas. Sovie
tų ir nacių okupacijų metu dirbo pogrindyje. Pasitraukęs j 
Vakarus, vienas iš ateitininkų ir Lietuvių fronto bičiulių 
vadovų - LFB centro tarybos, vėliau - valdybos pirminin
kas, kurį laiką - Amerikos lietuvių bendruomenės tarybos 
pirmininkas. 1960 m. kartu su kitais organizavo “Į laisvę” 
fondą lietuviškai kultūrai ugdyti, taip pat “Į laisvę” fondo 
Lietuvos filialo iniciatorius ir organizatorius. Vienas iš Lie
tuvių fondo organizatorių, buvęs jo tarybos ir valdybos 
pirmininkas. Gyvena JAV, prie Mičigano ežero.

Juozas Baužys - chemikas, tačiau emigracijoje 
(JAV) dirbo sąskaitybos srityje. Vienas iš Ateitininkų fede
racijos vadovų, 1956-1957m. “Ateities” žurnalo (išeivijo
je) vyr. redaktorius, 1965-1967 m. - Ateitininkų sendrau
gių sąjungos pirmininkas, vėliau - Federacijos generalinis 
sekretorius. Aktyviai dalyvauja Lietuvių fronto bičiulių 
veikloje, 1986-2000 m. - “Į laisvę” žurnalo redaktorius. 
Gyvena JAV Orland Parke, Čikagos priemiestyje.

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė - inžinierė, rezi

stente, istorikė. 1958 m. suimta už rezistencinę veiklą prieš 
sovietų okupaciją ir nuteista septyneriems metams laisvės 
atėmimo. Kalėjo įvairiuose Gulago lageriuose. Grįžusi j 
laisvę dirbo Šiauliuose, prieš Atgimimą - Statybos ir archi
tektūros instituto Šiaulių skyriaus vyr. mokslinė bendra

darbė. Po Atgimimo persikvalifikavo į rezistencijos istori
jos tyrinėtojus, 1993-1994 m. tyrinėjo medžiagą Lietu
vos gyventojų genocido tyrimo centre, rašė straipsnius 
periodinėje spaudoje, skaitė pranešimus įvairiose konfe

rencijose, rengė knygas. Nuo 1997 m. vėl dirbo LGGRTC 
kaip Istorinių tyrimų programų skyriaus specialistė. N.Gaš- 
kaitė parašė studiją“Pasipriešinimo istorija 1944-1953”, 
monografiją “Žuvusiųjų prezidentas”, buvo daugelio kny

gų apie Lietuvos partizanus bendraautorė. 2000 m. išėjo 
jos romanas “Užverstų šulinių vanduo”. 1994 ir 1999 m. 
- “Į laisvę” fondo premijos laureatė, 1999 m. - S.Šalkaus- 
kio premijos laureatė. Mirė 2000 m. spalio 6 dieną Šiau

liuose.
Algis Kabaila - technologijos inžinierius, profe

sorius, dirbęs Europoje, Azijoje, Amerikoje, Australijoje, 
dėstęs įvairiuose universitetuose. Puikus kompiuterių ži
novas ir specialistas. Žinomas Australijos lietuvių visuome
nės veikėjas. 1971-1978 m. Krašto bendruomenės tary
bos ir valdybos pirmininkas. Australijos lietuvių laikraščio 

“Mūsų pastogė” puoselėtojas, autorius. Daug rašo išeivijos 
ir Lietuvos spaudai, radijo bendradarbis. Pirmasis atkurtos 
Lietuvos garbės konsulas Australijoje.

Romas Kilikauskas- ekonomistas, vadybinin
kas, JAV karo aviacijos specialistas. Dirbo aviacijos žvalgy
boje, analitiku Pentagone, buvo Pasaulinės įspėjimo siste

mos centro Pentagone direktorius. Pulkininkas. 1992- 
1995 m.-JAV ambasados Vilniuje konsultantas. 1997- 
1998 m. - Lietuvos vidaus reikalų viceministras, 1999-2000 
m. - Lietuvos krašto apsaugos viceministras. Gyveno Vil
niuje, šiuo me tu išvyko j JAV.

Jonas Pąjaujis - architektas, rezistentas, lietuvių 
išeivijos Švedijoje veikėjas. Buvo vienas iš 1941 m. birželio 
sukilimo organizatorių, užantinacinę veiklą pakliuvo į Štut
hofo koncentracijos stovyklą. Nuo 1945m. apsigyveno Šve
dijoje, 195 1-1972m. - Švedijos lietuvių bendruomenės pir

mininkas. Stokholme ir kitursuprojektavo daug administra
cinių, komercinių pastatų, ligoninių. Pokario metais aktyviai 
dalyvavo lietuvių rezistencinėse organizacijose. 1989m. - vie
nas iš Europos lietuvių studijų savaitės Gotlande, kur daly
vavo ir Lietuvos atstovai, organizatorius. 1971 m. persikėlė 
gyventi j Gotlandą, ten ir mirė 2000 m. rugsėjo 4 d.

Alfonsas Pargauskas - inžinierius, buvęs ilgame
tis žurnalo ‘Tichnikos žodis” darbuotojas, Ateitininkų na
mų Lemonte administratorius, “Į laisvę” fondo iždininkas. 
Gyvena Orland Parke, Čikagos priemiestyje.

Algis Raulinaitis- teisininkas, ekonomistas, ke
lių kadencijų Dėtuvių fronto bičiulių tarybos pirmininkas, 
šiuo metu - LFB Politinės komisijos pirmininkas. Buvęs 
PLBir JAV LB vadovybėje. Amerikos baltų laisvės lygos 
organizatorius, dabar vicepirmininkas ir direktorius. Gyve
na Los Angeles, Kalifornijoje, JAV.

Antanas "tyla - istorikas, Uetuvos mokslų akade
mijos narys ekspertas, Dėtuvių katalikų mokslo akademi
jos akademikas, Detuvos mokslo tarybos narys, J.Basana- 
vičiaus premijos laureatas, habilituotas daktaras, profeso
rius. 1992-1999 metais - Detuvos istorijos instituto direk

torius. Kelių monografijų ir stambių istorinių studijų, šim
tų mokslinių publikacijų autorius, redkolegijų narys, diser
tacijų vadovas ir disertacijų gynimo komitetų narys, recen
zentas, mokslinis konsultantas. Gyvena Vilniuje.

Vidmantas Vitkauskas - istorikas, dirbo Kauno 
rajono Domeikavos vidurinės mokyklos direktoriaus pa
vaduotoju, 1990-1992 m. - Garliavos 2-osios vidurinės 
mokyklos direktorius. Nuo 1992 m. - Garliavos J.Lukšos 
gimnazijos direktorius. Nuo 1990 m. tris kadencijas buvo 
Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, 1992-1995 m. - 
tarybos pirmininkas. “Į laisvę” fondo Lietuvos filialo valdy
bos vicepirmininkas, JLukšos-Daumanto fondo koordi
natorius Detuvoje. Nuo šių metų rudens “Į laisvę” žurnalo 

administratorius Detuvoje. Gyvena Garliavoje.
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Vieno numerio kaina -6 Lt

“Į
 LA

IS
V

Ę”
 ME

TŲ
 PR

EN
U

M
ER

AT
A Lietuvoje - 22 Lt;

užsakant skaitytojams Lietuvoje 
iš užsienio -6JAV doL;

JAV, Kanadoje bei Vakarų Europos 
valstybėse -15JAVdoL;

Australijoje ir P. Amerikoje - 15 JAV doL;

Garbės prenumerata - 25 JA VdoL

Į leidėjus ir skaitytojus

Atsiprašome 
dėl visų nesklandumų, 
ištikusių leidžiant 
pirmąjį "llaisvę”numerį 
Lietuvoje, taip pat 
dėl galimo prenumeratos 
kainų pasikeitimo.

Kviečiame atsiliepti 
su savo pastabomis, 
pasiūlymais, pageidavimais.

Siūlome tapti garbės 
prenumeratoriais 
ir ieškoti naujų “Į laisvę " bičiulių.

“Į laisvę ” redakcija ir administracija
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Kitame numeryje

Vytautas Bieliauskas - 
apie tai, 

kas sieja individą, 
tautą ir kultūrą.

Virginijaus Gasiliūno 
pokalbis su šiemetiniu

“Į laisvę”fondo premijos laureatu
Romu Kauniečiu.

Vytautas Kubilius
piešia idealistų kartos portretą.

Petras Plumpa 
pradeda diskusiją, 

ar verti mes laisvės ir demokratijos.

Vytautas Volertas 
analizuoja Europos ir Šiaurės Atlanto Sąjungą 

pranašumus ir minusus.
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