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Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo. 
Bus skaidri, šalta žiemos naktis. 
Svies didžiulės žvaigždės tylumoj, 
ir beržai stovės šalikelėm balti.

Taip prieisiu kelią į namus...
Tolumoj suvirps varpeliai - ir skambės, skambės. 
Grįžulas tarp ąžuolo šakų plazdės - 
didelis, liepsnojąs, neramus.

Ir praversiu aš namų duris - 
pasigirs pažįstami balsai, ir atspindys 
plazdančios ugnies ant mano veido kris. 
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis.

Henrikas Nagys

1944

Alio Balbieriaus nuotrauka
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"Į laisvę" žurnalas pasirodė tada, kai Lietuvą ėmė gaubti 
okupacijų sutemos. Viena okupacija keitė kitą, o leidinys "Į laisvę" 
iš pogrindžio šaukė tautą kovai ir vilčiai. Kai tos vilties Lietuvoje 

neliko, "Į laisvę"prabilo anapus vandenyno, kur susispietė 
katalikiškosios inteligentijos žiedas, išvengęs sovietinio genocido. 
Keliasdešimt metų šis leidinys atkakliai skelbė Lietuvos laisvės 
reikalą, išeivijoje žadino lietuvybės ir valstybės atgimimo idėjas. 
Didieji mūsų mąstytojai, kaip A.Maceina, Z.Ivinskis, J.Brazaitis, 

buvo šventai įsitikinę laisvos Lietuvos ateitimi. "Į laisvę" buvo 
atrama daugeliui tų, kurių viltys ėmė blėsti Sovietų Sąjungai 

evoliucionuojant į socializmą "su žmogišku veidu".
Dangaus planuose tarsi buvo numatyta, kad du leidiniai eitų 

vienas kito link: tai "Į laisvę" - iš Amerikos ir "Katalikų Bažnyčios 
kronika"- [Ameriką. Jų idėjų persikryžiavimas davė dvasinių jėgų 

ne tik išeiviams ar Lietuvoje dvasinę priespaudą kenčiantiems 
lietuviams, bet ir Sibiro gulaguose lyg kape užkastiems kaliniams.

Atgimusios nepriklausomos Lietuvos sąlygomis "Į laisvę" turi 
kitą uždavinį, todėl matau kitą jo gyvenimo etapą. Dabar reikia 

kelti žmogaus dvasią, grimztančią į mirties kultūrą. Pašlijusi 
moralė, vergavimas aukso veršiui, karjerizmas ir korupcija įleido 

šaknis į tautos kūną ir jau pradėjo duoti nelemtus vaisius. "Į laisvę" 
turi žadinti laisvą mintį ir ugdyti laisvą dvasią, o mes žinome, kad 
tik tiesa padarys mus laisvus. "Į laisvę" turi kovoti už tiesą, prieš 

melo ideologiją, kuri okupuoja jau beveik visus pasaulio žemynus, 
o ką jau kalbėti apie mažutę mūsų Lietuvą.

Šventų Kalėdų proga linkiu šiam leidiniui Dangaus palaimos, 
kurią visuomet į Žemę neša dangiškasis Kūdikis. Tegul naujieji 

metai bus leidiniui "Į laisvę" naujų vilčių ir planų pildymosi pradžia.

X*" '<< 9
Arkivyskupas

Sigitas Tamkevičius
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Redaktoriaus pastabos

Sąvartos

Virginijus Gasiliūnas

Pasibaigus šimtmečiui istori
kai ramiai, nebebijodami sulauk
sią staigmenų, galės imtis balan
so - fiksuoti netektis ir laimėji
mus, ryškinti įvykių slinkties vaiz
dus. Lietuvai pasibaigęs amžius 
tikrai buvo dosnus išbandymų. 
Dukart atkurti nepriklausomybę, 
patirti net kelias okupacijas ir su 
jomis susijusius žiaurumus, di
džiausią tremtį - tiek į rytus, tiek 
į vakarus, ir 1.1., ir t.t.

Visa tai mėgindamas prisi
minti pagalvoji: ar užteks vienų 
mokslo metų vis labiau į pasauli
nį informacijos sūkurį įsukamam 
naujojo amžiaus jaunimui, kad 
bent susipažintų su svarbesniais 
praėjusio amžiaus įvykiais? O juk 
dar norėtųs, kad pabandytų su
vokti, kodėl visa tai atsitiko...

Bet gal šis klausimas pa
šnibždėtas jau buvusiu tapusio 
amžiaus? Ar ne per daug tame 
šimtmety buvo žinojusiųjų, ką pri
valu daryti, kad pasaulis taptų 
„švaresnis“, „geresnis“, „laimin
gesnis“, troškusių lemti ir lėmu
siųjų kitų likimus, maniusiųjų, 
kad yra protingesni už brolius ir 
seseris? Ar ne per daug besiklio- 
vusiųjų svetima galva? Ar ne per 

daug sąmoningai ar nesąmonin
gai nusigręžusiųjų nuo Dievo? 
Kodėl homo sapiens buvo grįžęs 
į barbarybės laikus - kad žudė iš
tisas tautas, kad jautė malonumą 
tyčiodamasis iš priešų lavonų?

XX amžius perdavė praside- 
dančiajam daug neatsakytų esmi
nių klausimų. Atsakymų teks ieš
koti, ir galbūt labiau priartėsime 
prie tiesos ne dėliodami objekty
vių aplinkybių - kad ir kokių svar
bių - pasiansus, o gilindamiesi į 
žmogaus prigimtį?

Baigdamas norėčiau grįžti 
prie laiko tarpsnių. Nors daugu
ma Lietuvos žmonių laiką skai
čiuoja nuo algos iki avanso ir nuo 
avanso iki algos ar nuo pašalpos 
iki pašalpos, drįstu viltis, kad bent 
nedidelei daliai tokiu riboženkliu 
galbūt taps ir Lietuvon daugiau 
kaip po pusės amžiaus sugrįžęs 
žurnalas „Į laisvę“. Klausimas: 
„Ar jau greit pasirodys kitas nu
meris?“ būtų didžiausias atlygis 
leidinį rengiantiesiems. Jei esi lau
kiamas, vadinas, esi reikalingas.

N.B. ’’Redaktoriaus pasta
bas” rašo ne tik redaktorė, bet iš 
eilės visi redakcijos talkininkai. 
Redaktorė dėkoja pirmajam 
2001-ųjų metų “Redaktoriaus pa
stabų” autoriui ir tikisi nuošir
daus bendradarbiavimo šioje 
skiltyje ir su kitais redakcijos tal- 

i kininkais.

4 į LAISVĘ • sausis/2001
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-Polemika

Apie 
laisvę ir demokratiją

Įvadas diskusijai

Petras Plumpa

Jeigu žmogus yra i Dievą pa
našus kūrinys, tuomet jam bū
dingos esminės dieviškosios sa
vybės - mąstymas, meilė ir valia, 
kurių išraiškai reikalinga gyveni
mo bei kūrybos laisvė. Laisvė su
teikia galimybę išsiskleisti žmo
gaus esmei ir taip patirti laimę. 
Tad laisvė yra prigimtinė žmo
gaus teisė, ji skelbiama Visuoti
nės žmogaus teisių deklaracijos 
preambulėje: " Visiems žmonių 
giminės nariams būdingo orumo 
ir lygių bei neatimamų teisių pri
pažinimas yra laisvės, teisingumo 
ir taikos pasaulyje pagrindas".

Nelaisvėje esantis žmogus 
būna įsitikinęs, kad laisvei jis vi
sada yra pribrendęs, nors būtent 
dėl nesubrendimo tą laisvę yra 
praradęs. Tai būdinga ištisoms 
žmonių grupėms ir tautoms. Ta
čiau kartais kaliniai, išėję iš kalė
jimo, nebežino kaip laisvėje gy

venti: nemoka ar nenori dirbti, ne
turi pastogės, niekas jų nelaukia 
ir negloboja. Jiems norisi grįžti į 
kalėjimą ar net nusižudyti. Net iš
tisos tautos panašiai pasijunta iš
ėjusios į laisvės kelią: "Geriau mes 
būtume mirę nuo Viešpaties ran
kos Egipto šalyje, kai sėdėjome 
prie mėsos puodų ir valgėme duo
nos sočiai! Jūs mus atvedėte į šią 
dykumą, kad numarintumėte vi
sus badu", - priekaištavo izraeli
tai savo tautos vadams. Tokia ai
mana girdėti ne vienoje iš koloni
jinio jungo išsivadavusioje Afri
kos tautoje, ne vienoje pokomu
nistinėje šalyje. Deja, ir Lietuvo
je, nors 1989-aisiais - gausių mi
tingų metais - visi vieningai skan
davo: "Ištversime!" Svajonės vi
sada būna šviesesnės už tikrovę, 
troškimai visada didesni už gali-

Į LAISVĘ • sausis/2001
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mybes. Ypač jeigu laisvė suvokia
ma kaip galimybė viską gauti iš 
valstybės (visuomenės), o valsty
bei kuo mažiau duoti ar grąžinti. 
Daugelis, nors pritarė Lietuvos 
laisvei, dabar dažnai kalba - kaip 
gerai buvo sovietmetyje, kai mo
tina Rusija viską duodavo: tada 
gaudavai atlyginimą ne už darbą, 
bet už darbo vietą ir laiką. O da
bar - atlyginimas pagal darbą ir 
kokybę tapo tikra vergija! Įsiga
liojus kūrybos, gamybos ir kon
kurencijos laisvei, jeigu neugdysi 
savo kvalifikacijos - nesugebėsi 
kūrybiškai dirbti, jeigu kūrybiškai 
nedirbsi - pralaimėsi konkuren
cines varžybas ir bankrutuosi. 
Tad visą laiką turi būti įsitempęs, 
budrus, išradingas, nes akiratyje 
visada šmėkščioja nedarbo ir sko
lų pabaisa.

Pavydžiai stebėdami Vakarų 
šalių ekonomikos lygį ir sociali
nes sąlygas, kurios prie Lietuvos 
nepriartėjo nei per penkerius, nei 
per dešimt metų, mūsų tėvynai
niai jaučia nusivylimą ir apmau
dą. Nors galima ką nori kalbėti ir 
rašyti, galima užsiimti įvairiausiais 
verslais, bet žmonėms dėl to pa
guodos nėra, nes kitose šalyse gy
venama nepalyginamai geriau, o 
mes prie to priartėti neturime nei 
sugebėjimų, nei valios, nei kan
trybės. .. Tad posovietiniam žmo-

6 

gui ir kyla nostalgiškas noras su
grįžti į praeitį, arčiau prie Rusi
jos, prie socializmo, prie tingaus 
gyvenimo ir socialinės lygiavos. 
Tokios aspiracijos visu ryškumu 
atsiskleidžia rinkimų metu, kuo
met triuškinančiai laimi kairiosios 
partijos. Deja, į socializmą sugrįž
ti nebėra vilties, nes pati Rusija jį 
nugaišino, nebeturėdama pigių 
gamtinių resursų, kad jį išmaitin
tų. Noromis nenoromis tenka 
orientuotis į Europos Sąjungą, 
nors ji be jokio entuziazmo žiūri 
į sovietizuoto mentaliteto naujas 
kandidates. Panašiai kaip tvarkin
gas ūkininkas ar verslininkas ne
nori bendradarbiauti su paleistais 
kaliniais, taip ir Vakarų valstybės 
nenori jungtis su šalimis, kurių pi
liečiai nesilaiko nei savo, nei kitų 
šalių įstatymų, kurie laukia neuž
dirbtų socialinių garantijų, kurie 
versle nesilaiko susitarimų, ku
riems tikslas pateisina priemones 
ir Lt.

Tokia tikrovė perša išvadą, 
kad Lietuvai ir kitoms okupuo
toms šalims laisvė "nukrito" per 
anksti - kaip neprinokęs vaisius, 
kuris gražus pažiūrėti, bet neska
nus valgyti. Tačiau kas tą laisvę 
turėjo subrandinti? Ar komunis
tai, sukūrę kruviniausią Žemėje 
diktatūrą? Gal Rusija, niekada 
nepatyrusi laisvo gyvenimo? Vy
resni žmonės gerai prisimena, 
kaip po Antrojo pasaulinio karo

į LAISVĘ • sausis 12001
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visi laukė greit ateisiančių "angių 
ir amerikonų" - tada būsianti tik
ra laisvė ir tokia pat gerovė kaip 
Amerikoje. Jeigu taip būtų Įvy
kę, šiandien sovietžmogio proble
mų iš tiesų neturėtume, kaip jų 
neturėjo Vakarų Vokietija. Tie 45 
socializmo metai suluošino lietu
vių tautą panašiai kaip ir Rytų vo
kiečius, kurie dabar, net po lais
vės dešimtmečio, negali pritapti 
prie Vakarų vokiečių gyvenimo 

Po metrikacijos. Vilnius, 1959.
Antano Sutkaus nuotrauka

tvarkos ir būdo. Nors Rytų Vo
kietijoje įsigaliojo Vakarų Vokie
tijos įstatymai ir ekonominė rin
ka, bet rytiečių mentalitetas, įpro
čiai ir gyvenimo būdas radikaliai 
nepasikeitė. Todėl daugelis jų il
gisi socialistinės globos ir lygia
vos. Komunistiniai diktatoriai 
reikalavo tik lojalumo valstybei ir 
ideologinio paklusnumo, o už tai 
valstybė garantavo apylyges ma
terialinio egzistavimo sąlygas. Va

kariečiams toks gyveni
mas atrodė idiotiškas ir 
žeminantis žmogaus 
orumą, bet daugeliui 
rytiečių jis tapo savotiš
kai jaukiu Įpročiu. Nors 
kartu su Berlyno siena 
nugriuvo ir socialisti
niai stabai, bet tingių 
globotinių savimonė iš
liko. Tos visapusiškai 
savarankiško, kūrybin
go ir veiklaus žmogaus 
savybės, kurios jauna
jai kartai nebuvo die
giamos beveik pusę 
šimtmečio, dabar nega
li būti įdiegtos per lais
vo gyvenimo dešimt
metį. Pokomunistinės 
Europos piliečiai norė
tų naudotis Vakarų Eu
ropos gerove, bet neno
ri ir negali atsikratyti

{ LAISVĘ • sausis /2001
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socialistinės gyvensenos reliktų: 
įstatymų negerbimo, duoto žo
džio nesilaikymo, kombinavimo 
ir sukčiavimo. Tokie sovietžmo- 
giai jau užplūdo Vakarų šalis, kel
dami siaubą jų gyventojams. Ne 
veltui Europos Sąjungos narės ieš
ko visokių pretekstų kaip nors ati
tolinti rytiečių integraciją, tokiu 
būdu versdamos Rytų politikus 
modernizuoti savo šalių įstatymus 
ir ekonominį bei socialinį gyve
nimą. Dėl to Rytų šalyse nuolat 
vyksta stiprus politinis bangavi
mas tarp kairės ir dešinės, tarp so
cialistinės ir kapitalistinės orien
tacijos. Nors šias šalis pakaitomis 
valdo įvairių pavadinimų partijos 
su skirtingomis programomis, ta
čiau realybėje jų politinis turinys 
ir valdymo kokybė mažai tesiski
ria, nes politinės deklaracijos iš 
esmės negali pakeisti socialistinių 
funkcionierių bei biurokratų 
sluoksnio, lygiai kaip etiketės ne
keičia gaminio kokybės.

Jeigu Rytų vokiečiai, integ
ruoti į Vakarų Vokietijos gyveni
mą, per dešimtį metų netapo "Va
karų vokiečiais", sunku įsivaiz
duoti, koks ilgas "vakarėjimo" ke
lias laukia kitų pokomunistinių 
šalių. Prie sąlyginės lygiavos pri
pratusius šių šalių gyventojus nuo
lat kankina nepasitenkinimas dėl 
didėjančios properšos tarp turtin
gųjų ir vargšų, tarp darbininkų ir

8

darbdavių, tarp kultūrininkų ir 
"ekonomininkų", tarp moralistų ir 
hedonistų. Tokioje sumaištyje vi
si laukia išganingos tvarkos: iš 
prezidento, iš naujo parlamento, 
iš naujos vyriausybės, iš Europos 
Sąjungos, net iš diktatūros... Kai 
kuriose pokomunistinėse šalyse 
diktatoriškos tvarkos ilgisi net pu
sė gyventojų, nes demokratinė 
santvarka tapo jų skurdo ir nevil
ties kaltininke. Tai tartum aidas 
tos klaikios sovietinių lagerių pa
tirties, kuomet kriminaliniai ka
liniai bėgdavo iš sąlygiškai apšil
dytų barakų į laisvę per tuščią tun
drą ar bekraštę taigą. Badas, šal
tis ir nuovargis greitai ataušinda
vo jų entuziazmą, prasidėdavo ki
virčai, sukti gudravimai, ne kartą 
iš bado būdavo tiesiogine prasme 
suvalgomas kuris nors bendrinin
kas. Kartais žmones palauždavo 
ne tik tokios kraštutinės laisvės 
siekimo sąlygos, bet ir pati lais
vė: žiūrėk, lageryje žmogus, ne
gausiai maitindamasis, monoto
niškai nurodytą darbą dirbdamas, 
būna sveikas ir stiprus, bet išėjęs 
į laisvę greitai nusilėbauja ir vi
siškai degraduoja. Kartais jie il
gisi kitų žmonių sukurtos tvarkos, 
kuri juos globotų. Tokios tvarkos 
dabar ilgisi didelė dalis buvusio 
socialistinio lagerio gyventojų, ne
sugebančių konkuruoti ekonomi
nėje rinkoje, juolab kad toji kon
kurencija reikalauja ne tik daug 
išradingumo ir energijos, bet daž-

Į LAISVĘ • sausis/2001
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Polemika

nai ir sąžinės atsižadėjimo. Tokios 
konkuravimo sąlygos silpnesnius 
žmones veda Į neviltį, depresiją ir 
savižudybes.

Akivaizdžiai matant politikų 
neryžtingumą, valdininkų abejin
gumą, teisėsaugos bejėgiškumą, 
kietos rankos valdymo idėjos 
bręsta visai natūraliai ir nesulai
komai. Demokratinė valdžios rin
kimų forma suteikia galimybę to
kioms jėgoms legaliai ateiti Į val
džią, kaip tai atsitiko Vokietijoje 
1933 metais. Liaudies balsas ne 
visada būna Dievo balsas, nes 
"liaudies balsui" reikalaujant net 
Kristus buvo nukryžiuotas... Pri
siminus V.Čerčilio posakį, kad 
"demokratija yra blogiausia val
dymo forma, išskyrus visas kitas 
istorijos išbandytas valdymo for
mas", apibūdinimą "blogiausia" 
galima būtų pritaikyti tam tik
roms gyvenimo sąlygoms ar ap
linkybėms, kuomet visuomenėje 
Įsivyrauja amoralumas, neviltis ir 
destruktyvios tendencijos. Antra
sis Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas Džonas Adamsas 
(J.Adams) išreiškė bendrą tuo
metinių amerikiečių nacijos vado
vų nuomonę, kad demokratinei 
sistemai iš esmės yra būtinas tam 
tikras visuomenės dvasinis lygis: 
"Mūsų Konstitucija buvo sukurta 
tik dėl dorų ir religingų žmonių; ji 
visiškai netinka visų kitų žmonių 
valdymui”. Panašią nuomonę iš
reiškė ir ketvirtasis JAV preziden-
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tas bei "Konstitucijos tėvas" 
Džeimsas Medisonas (J.Madi
son): "Visą mūsų politinių insti
tutų ateitį mes siejame su visuo
menės savivalda, su visų ir kiek
vieno iš mūsų sugebėjimu valdyti 
save, vadovaujantis Dešimčia Die
vo jsakymų". Pirmasis JAV pre
zidentas Džordžas Vašingtonas 
(G.Washington), 1796 m. rugsė
jo 17 dieną atsisveikinimo kalbo
je paskelbęs apie savo atsistaty
dinimą ir nusišalinimą nuo vals
tybinės veiklos, išreiškė labai 
svarbias mintis apie demokr atinės 
tradicijos tęstinumą: "Kad ir kaip 
mes pasitikėtume geru švietimu ir 
jo poveikiu mūsų mintims, bet pro
tas ir patirtis neleidžia tikėtis, jog 
nacijos dorovė galėtų sutvirtėti be 
religinių principų". Tai pasakė ne 
koks nors pamaldus pastorius ar 
teologas, bet žymus karvedys ir 
patyręs valstybininkas.

Bet kuri politinė santvarka 
yra tik indas, kurio turini sudaro 
žmonės, o turinio kokybę - žmo
nių dvasinė būsena, jų mintys, są
žinė ir valia. Būtent nuo to ir pri
klauso, ar tos santvarkos dalyviai 
bus kūrėjai ar griovėjai, altruistai 
ar egoistai, vieningi ar susiskaldę, 
laimingi ar nelaimingi. Kalbant apie 
laisvę ir demokratiją, pokalbis šia 
tema turėtų tik prasidėti, nes tik 
turinio kokybė santvarką Įprasmi
na, tobulina ar ją sunaikina.

9

11



a Vakarai -Rytai

Ir šiaip, ir taip

Apie Europos ir Siaurės 
Atlanto Sąjungas

Vytautas Vblertas

Spėlionės

Kiekviena tauta istorijon 
Įlieja savo kraujo, o ne
retai ir visiškai joje pasilaidoja. 

Šių nelaimių priežastis gali būti 
savęs draskymasis (pavyzdžiui, 
šiandieniniai niršuliai Afrikoje) 
arba išoriniai plėšymai. Žmogus 
ar tauta, jaučianti pavojų, žval
gosi išeities. Tad ir mes ieškome, 
kaip sumažinti Į mus nukreiptą 
pavojingą slėgtį. Lietuviai yra 
Europos kamštis, pro kurį pyk
tis ir blogis grūdasi vidun arba 
stengiasi ištrūkti laukan. Todėl 
nenuostabu, kad tasai kamštis 
dažnai ir nepelnytai kenčia.

Kad Lietuva šiandien yra gy
va ir stengiasi įsijungti į Vakarų 
tradicijas, verta dėkoti 1918 m. 
vasario 16 d. paskelbtam Nepri
klausomybės aktui. Per jį išlipo-

10 

me iš mirštančiųjų lovos ir pa- 
sveikome. Vasario šešioliktoji 
yra Lietuvos prasiveržimas iš 
mirti pasmerktųjų lagerio ir ke
lias j modernų gyvenimą.

Tada Lietuvos laisvės mintis 
gimė negausioje inteligentijoje. Ji 
daugiausia buvo brendusi carų 
Rusijoje, kur kas mažiau jos grį
žo iš Vakarų Europos universi
tetų. Tačiau kažkodėl po 1918 
metų stengtasi gyvenimą sukti 
Vakarų link. Kodėl Rusijoj išsi
lavinę lietuviai, gerai mokantys 
rusų kalbą, pažįstantys šalies is
toriją, kultūrą, nesidairė į ten, 
iš kur grįžo? Jie turbūt bijojo, 
kad emocinė rusų masės maiša
tis neįsimestų ir Lietuvon. Ant
ra vertus, lietuvių inteligentiją 
šaldė carų skriaudos, gąsdino ten 
jau siautėjantis bolševizmas, ap
sitveręs neperlipamomis sieno-
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mis. O kas bijo savo duris pra
verti, tasai namuose slepia ką 
nors bauginančio.

Esame labai pavojingoje vie
toje, ypač šiuo metu, kai Kara
liaučiaus srityje dėl nesuvokiamo 
Vakarų kvailumo šeimininkauja 
Rusija. Pavojų skausmus Lietu
va jau patyrė, ir šiandien ji svar
sto, kaip elgtis, kad būtų užtik
rinta saugesnė ateitis. Reikia spė
ti ir atspėti, kokiais keliais eis 
Rytai ir Vakarai. Spėliojant žval
gomas! j visas puses, nors spė
lionės tiesos negarantuoja.

Tolimieji laikai

Kai Rytai ir Vakarai 
knibždėjo mažomis 
kunigaikštijomis, pavojai mums 

buvo maži. Rytuose Lietuva ir 
laimėdavo, ir pralaimėdavo, o 
Kryžiuočių ordiną net visiškai 
paklupdė. Tiesa, žuvo prūsai dėl 
jų pačių ir lietuvių apsileidimo. 
Kai Rusijoje ir Vakaruose kuni
gaikštijos susijungė į didesnes 
valstybes, iš Rytų ir Vakarų mums 
plūdo nelaimės. Ir kodėl šiandien 
daugumai atrodo, kad Vakarai 
būtų artimesni? Ar tai didesnio 
saugumo vilionė? Ar pranašes
nio gyvenimo troškimas? Gal 
traukia lietuviui priimtinesnė 
tvarka? Gal ir viena, ir kita, o gal 
tik Rytų baimė.

Peržiūrėkime mūsų likime 
įrašytas Rytų žymes. Su Rytų sla
vais Lietuva kumščiavosi kelis 
šimtmečius, bet ir bičiuliavosi, ir 
giminiavosi. Tačiau tie visi šalti 
ir drungni ryšiai mūsų nesuarti
no. Priešingai. Stengtasi laikytis 
atokiai, lyg bijant susitepti. Ka
talikybės, o ne stačiatikybės pri- 
gijimas Lietuvoje yra vienas iš to 
spyriojimosi pavyzdžių. Kažko
dėl lietuviui slavų, ypač rusų, gi
minystė buvo nepatraukli.

Po 1795 metų trečiojo Lie
tuvos-Lenkijos padalijimo Lietu
va pateko Rusijos carų valdžion. 
(Išskyrus Užnemunę, kuri iki 
Napoleono laikų priklausė Prū
sijai.) Lengvoje fizinėje vergijo
je, palyginti su bolševikmečiu, ji 
išlaukė 123 metus. Rusų supla
nuotas ir vykdytas dvasinis spau
dimas lietuviams buvo nelengvas, 
nors jis nepajėgė paveikti Lietu
vos kaimo, atsitverusio tvirtomis 
tradicijomis. Mėginta lietuvius 
lenkinti. Mėginta rusinti. Beveik 
prievarta diegta stačiatikybė, 
ypač per mokyklas ir inteligenti
ją. Štai pasauly dar nepasikarto
jusi okupacinė nutautinimo prie
monė - spaudos uždraudimas. 
Lietuviškai bet ką spausdinti bu
vo galima tik užsieny, kur nepa
siekė caro valdžia. O lietuviško 
laikraščio ir knygos platintojai
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buvo baudžiami tremtimi į Sibi
rą. (Trėmimai liko rusų išradimas 
iki šių dienų.) Kai Europos žmo
nės šviesėjo, Lietuvoje aštuonio
liktojo ir devynioliktojo šimtme
čio kultūra, užkonservuota ir 
nuo pasaulio atitverta, pasistiebti 
neturėjo jėgų. Tik po 1918 metų 
pastebėjome, kokia plati perka
sa mus skyrė nuo Europos. Ca
rai savus ir pavergtus žmones lai
kė tirštame rūke, kad mužikas 
nepastebėtų, kas vyksta jo paša
lyje-

Tiesa, galime pasiguosti, kad 
ilgos carų okupacijos metu lie
tuviai beveik neprarado savo 
bruožų. (Priešingai bolševikinės 
okupacijos poveikiui.) Neįsime- 
tė tinginiavimas, būdingas dau
gumai to meto rusų. Vysk. M. Va
lančiaus pastangų dėka apsisau
gota nuo nesuvaldomos girtuok
lystės. Neprisiimtas rusų staigu
mas bičiulystėje ar neapykanto
je. Atsisakyta jų išlaidumo pa
vyzdžių, nesusigundyta netvarka 
ir nežabotumu. Geras rusų oku
pacijos poveikio tautos bruo
žams pavyzdys - ukrainiečiai. Bu
vę arčiau Lenkijos (o jos labai 
nemėgo!) liko šviesesni už rusų 
globoje gyvenusius. Šios dvi uk
rainiečių dalys ir šiandien vargs
ta, ieškodamos bendros kalbos 
politikoje, socialiniame gyveni

t

me, nepriklausomos valstybės 
tvarkyme.

Kadangi Lietuvą iki dvide
šimtojo amžiaus pradžios dengė 
Rusijos marška, Vakarai joje ne
turėjo jokios Įtakos. Jiems tai bu
vo jau žuvusios tautos kapas, o 
po kapus kapstytis yra vengiama.

Dvidešimtasis amžius

Lietuviams dvidešimtasis 
amžius, neskaitant 
trumpo kūrybos tarpelio Nepri

klausomybės laiku, nuslinko tarsi 
stiklais nuberta juosta, ant kurios 
buvome priversti žygiuoti. Ant
roji to nelemto amžiaus pusė vi
siškai pabjuro, užgožta sužvėrė
jusių žmonių. Iš Rusijos atplau
kęs išprotėjimas komunizmo pa
vidalu kietai Įsirėžė tautos atmin
ty. Nei komunizmas, nei jo ko
misarai, nei jų bendrininkai, nei 
pataikūnai, nei kiti šio siaubo ak
toriai iš piktžmogių vardyno ne
išnyks.

Bolševikinių okupacijų 
(1940-1941 ir 1944-1990) ran
dus, dėmes ir dar neužsitrauku
sias žaizdas skaičiuoja istorikai. 
Ilgai dar jų nesuskaičiuos. Paty
rėme milžiniškus nuostolius 
žmonėmis, turtu ir - svarbiausia! 
- gyventojų charakterio sudarky
mu. Komisarai ir enkavedistai
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buvo daug piktesni už caro žan
darus. Skruzdėlės kandžioja, bet 
nežudo, kaip darė nuodingos 
bolševizmo gyvatės. Už nuosto
lius mums turbūt niekas neatsi
lygins, nes už gyvybes atsilygini
mo nėra. Amžinojo įšalo žemėje 
likusiems lavonams gyvybės ne
grąžins jokie atlyginimai.

Vakarai per porą vėliausių 
šimtmečių Lietuvos žmonių be
veik nebuvo nuskriaudę. Iš ten 
net papūsdavo gaivūs vėjukai, 
pavyzdžiui, Prūsuose spausdinti 
lietuviški leidiniai. Vokietijos ka
reivių savivalė Pirmojo pasauli
nio karo metu (sunkios gyvulių 
ir maisto rekvizicijos) buvo už
miršta, ją pateisinant ne kaip 
žmogaus, bet kaip karo nelaimių 
padarinius.

Bet jokio šilto dėmesio dvi
dešimtojo amžiaus pradžioje at
sikūrusi Lietuva iš Vakarų nesu
laukė. Net buvo jaučiamas igno
ravimas bei požiūrio į Lietuvą 
kai kurie nemieli mostai. Kai 
1920 m. spalio 9 d. lenkai sulau
žė Suvalkų sutartį ir okupavo Vil
niaus kraštą, Tautų Sąjungos ta
ryba išvedė demarkacijos liniją ir 
privertė Lietuvą pripažinti tą 
skriaudos sieną. Klaipėdos kraš
tą iš Santarvės valstybių Lietuva 
turėjo atsiimti jėga, remdama 
1923 m. sausio 10 d. Klaipėdos 
krašto gyventojų sukilimą. Ir vė
liau, jau laisvai pagyvenus ir pa

rodžius, kad mokame tvarkytis, 
Vakarai mus laikė tarsi neegzi
stuojančiais. 1939 m. kovo 23 d. 
Hitleris pasiėmė Klaipėdą be Va
karų protesto. Pagaliau 1940 m. 
birželio 15 d. tragedija. Sovietų 
Sąjunga okupavo visą Lietuvą, 
bet vakariečiai apie tai lyg neiš
girdo. Ir 1941 metų deportacijų 
Sibiran nematė.

Išdidūs prancūzai? Pasipūtė
liai anglai? Buvo savanaudžiai, 
šio savo bruožo ir šiandien nesi
gėdydami. O apie Daniją, Olan
diją, Belgiją nėra verta net gal
voti. Jos drebėjo prieš Hitlerį, 
nes juk žvirbliai nei nori, nei gali 
nuo vanagų apsaugoti savo drau
gus. Švedija? Ji, prisiėmusi tarsi 
princesės vaidmenį, spekuliavo 
moralinėmis vertybėmis ir de
mokratijai pelnė gėdos dėmę, pa
bėgėlius baltiečius išduodama 
Sovietų Sąjungai, juos prievarta 
variusi gal vergijon, gal net mir- 
tin.

Antrasis pasaulinis karas 
prispaudė ir vakariečius. Tačiau 
kaip jie elgėsi, artėdami prie lai
mėjimo? Jaltos konferencijos 
metu (1944 m. vasario 4-11 d.) 
Lietuva ir dalis Europos jų buvo 
atiduotos Stalino despotizmui. 
Tiesa, liko vegetuoti pora Lietu
vos diplomatų be visiško diplo
matinio pripažinimo. Bet ar ši-
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tai bent maža dalimi atpirko dau
giau kaip pusę milijono bolševi
zmo sunaikintų mūsų žmonių?

Iš tikrųjų kodėl, stovėdami 
dvidešimt pirmojo amžiaus an
goje ir turėdami tokią patirtį Va
karuose, ieškome nors ir antra
eilio vaidmens ir gręžiamės nuo 
Rytų? Juk dešimtmečiais Vaka
rai Lietuvą laikė Europos užtvo- 
rine zona ar dilgėlėmis apaugu
siu skiedrynu. Jie manydavo: kol 
ten ramu, tesiveisia kad ir žiur
kės. O jei užsikurs kokia nors ne
santaika, teisę palikime stipres
niam. Gal pavergs, gal išnaudos, 
gal žudys. Kas mums tas Euro
pos užtvoris?

Šiandiena

XT' ą galime įžiūrėti Euro-
JtXpos Rytuose? Ukrainie

čiai visada stengdavosi paspruk
ti iš slavų aziatiškos palapinės, o 
baltarusiai ir šiandien prašosi to
je palapinėje kampelio. Tačiau 
ukrainiečius pančioja rusų ap
suptis, sulaiko vienodas raidynas 
ir didelės tautos dalies vienoda 
su rusais religija. Apie tautų 
bruožus liudija ir išeivija. Išeivi
joje, ypač JAV ir Kanadoje, uk
rainiečių sudarytos tautinės gru
pės yra atsparios, turinčios tra

dicijas, kultūrą bei nemažai gy- 
venamųjų kraštų visuomenėse iš
kilusių asmenų. O rusai blaškosi 
beveik palaidai. Jų individualią ir 
galingą klasikinę literatūros, mu
zikos, teatro kūrybą pritemdo 
tamsi tautos charakterio skrais
tė. Ilga komunistų priespauda tra
dicinį rusų nerimą dar labiau ak
centavo. Ir šiomis dienomis, iš 
Maskvos laukiant demokratijos, 
ten pastebimos politinės abejo
nės - ar verta ko nors nauja ieš
koti, kai ir maišaty galima vers
tis? Baltarusiai (gudai) nieko ne
galvoja.

Atrodo, kad Rusija, net ir 
gerą kelią rinkdamasi, ilgai vargs, 
kol tame kely apsipras. Vadovai 
neturi demokratinės patirties, o 
tauta - jokio demokratinio supra
timo. Kai net Lietuvoje trūksta 
nuovokos, kaip reikia demokra
tiškai tvarkytis, ką bekalbėti apie 
rusą, kuris laisvės niekados ne
turėjo ir jos beveik nepasigedo? 
Impulsyvių įpročių visuomenei 
mokytis demokratinio santūru
mo nebus lengva. Tvarkant svy
ruojančią masę, gali prireikti ją 
nustebinančių staigmenų. Ar Če
čėnija nebuvo tokia staigmeninė 
priemonė? Ar vadovybė nesusi
gundys ir kitomis kryptimis to
kių priemonių žvalgytis? Ar ne
užkabins Baltijos valstybių? Kai 
Rusijos žmogus supras, kad pa
žangai reikia santaikos ir ramy-
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bes, įsivyraus stabilumas. Tačiau 
šito dar teks ilgai laukti. Laukti 
ir labai atidžiai stebėti.

Vakarų Europa yra persi
tvarkymų įkaršty. Štai Vokietija 
jau praėjusių metų sausio mėne
sį spaustuvei atidavė paskutinį 
savo pinigų spausdinimo užsaky
mą. Markių daugiau nebus, nuo 
2002 metų sausio 1 dienos Eu
ropą valdys euras - Europos Są
jungos (ES) piniginis vienetas. 
Mums, su markėmis turėjusiems 
daug ryšių, yra keista, kad nei 
ostmarkė, nei deutschmarkė, nei 
reichsmarkė istorijos jau nekurs. 
Kol kas lipdomas tik ekonomi
nis Europos vienetas. Bet jis virs 
ir politiniu vienetu. Šia linkme 
stumia pasaulyje besivystanti 
abejotina tvarka.

Vakarų Europos valstybės 
jau kurį laiką yra susirūpinusios 
dėl labai žemo gimimų skaičiaus. 
“Ohne Kinder hat Deutschland 
keine Zukunft” (“Vokietija be 
vaikų neturi ateities”), skun
džiamasi Vokietijoje. Pramonė 
auga, gyventojai sensta ir tam
pa pensininkais, o juos pakeisti 
savų neužtenka. Todėl įsileidžia
mi svetimšaliai, kurių jau yra 
apstu visose valstybėse, bet ku
rie dažnai vengia paklusti vieti
nei tradicijų ir įstatymų tvarkai. 
Tarp nuolatinių gyventojų ir sve
timšalių darbininkų šiltų ryšių 
trūksta, net jaučiama trintis (pa

vyzdžiui, turkai Vokietijoje). 
Susidaro palanki dirva tautinei 
neapykantai, o kai kuriose šaly
se (Vokietijoje, Austrijoje, Švei
carijoje) palengva atsiranda į na
cizmą panašių nuotaikų. Socio
logai skaičiuoja, kad 2020 me
tais Europai, ypač Vokietijai, 
Prancūzijai, Anglijai, Italijai, 
Austrijai, reikės įsileisti dar 90 
milijonų svetimšalių darbininkų. 
Jie rankios šiukšles, šluos gat
ves, suksis gamyklose, prižiūrės 
parkus, dirbs žemės, miškų 
ūkiuose - visi sunkūs, juodi dar
bai liks svetimšalių rankoms. Iš 
kur šie žmonės atsiras? Iš Azi
jos, Afrikos, Artimųjų Rytų, 
šiek tiek iš Rytų Europos. Išsi
plės musulmonų įtaka, krikščio
nybės poveikis mažės. Šie atvy
kėliai savo auklėjimu ir savo 
bruožais vakariečiams bus sve
timas elementas. Dėl socialinės 
padėties, dėl charakterio ir di
doko skaičiaus atskirose šalyse 
nauji žmonės būtų pajėgūs su
kelti vidinius bruzdėjimus. Kai 
kurie jų Įsilies į vietines ben
druomenes, keisdami jų vaizdą. 
(Įsivaizduokime turko arba ara
bo ir vokiečio atžalas.) Tačiau 
dauguma laikysis savo tautinių 
sambūrių. Susidarys klasės: juo
dadarbiai ir pasiturintys vieti
niai.

►
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Europos veidas kinta. Gy
ventojai palengva maišosi, tauti
niai bruožai menksta. Dyla ir sa
varankiškų valstybių supratimas.

Įvairūs vaizdai

T ietuvai stengiantis įsi- 
J—(jungti i Europos Sąjun

gą (ES) ir į Šiaurės Atlanto Są
jungą (NATO), spėliojame apie 
galimą naudą ir gal net apie nuo
stolius. Žinoma, šiomis dienomis 
suprantame be spėlionių, kad kai 
kuriose Vakarų Europos valsty
bėse (ypač Vokietijoje, Anglijo
je, Danijoje, Belgijoje) pragyve
nimas yra kur kas geresnis nei 
Sovietų Sąjungos nusiaubtoje ir 
net iki dabar komunizmo pali
kuonių dvasiškai ir ekonomiškai 
niokojamoje Lietuvoje. Tačiau ar 
tokia padėtis bus ir ateity? Ar ne
susipriešins vienur greita pažan
ga, kitur - įsimetusi atžanga? 
Žmonijos progreso istorija yra 
paini ir nenurodanti vienos ar ki
tos krypties priežasčių.

Vakarų Europoje veltui ne
žadama nei turtų, nei laimės. Ir 
turtą, ir laimę net ir ten sukau
pia triūsas. Palyginkime tai su nu
trūkusiu nuo grandinės arkliu, 
ieškančiu ganyklos. Gal savo pa
stangomis ras lauką dobilų, gal

16

tik išdžiūvusius dirvonus. Atkly
dęs Vakarų Europon, be pastan
gų paklius į pakinktus, bet turės 
užtikrintą glėbelį šieno, o gal net 
ir saują avižų. Žinoma, Vakarų 
Europoje tikimasi darbui geres
nės aplinkos, jei nenorima Lie
tuvoje parodyti savo kūrybos.

Rytai mums kol kas yra ne
atspėjami dėl savo nepastovumo. 
Ir šiomis dienomis negalime jais 
pasikliauti net prekybinėse 
smulkmenose (pavyzdžiui, čia 
žadama, čia vėl nutraukiama Lie
tuvai nafta iš LUKoil). Tačiau nei 
Rusija be Europos nepasistiebs, 
nei Europa be Rusijos gražiai ne
žydės. Du milžinai šalia vienas 
kito nemiega. Jie vienas kitam 
arba talkina, arba pešasi.

Prisimename, kad neseniai 
(2000 m. vasario 14 d.) Austri
jos užsienio reikalų ministrė Be
nita Waldner prašė, kad ES na
riai apie naują Austrijos vyriau
sybę spręstų iš darbų, bet ne iš 
asmeninės sudėties. Mat tada rin
kimuose daugiausia balsų buvo 
gavusi Laisvės partija, vadovau
jama Joergo Haiderio, turinčio 
nacionalistinių polinkių. Sušoko 
visos ES narės Austriją “linčiuo
ti”. Iš pašalies triukšmui kelti šo
kosi Izraelis, o JAV net savo am
basadorių iš Austrijos išsikvietė 
pasitarimams. Ir kodėl? Kad ne
patiko laisvų, demokratiškų Aus
trijos rinkimų duomenys. Po šio
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įvykio tiko pagalvoti: kas yra ES, 
kaip ir kiek ji varžo savo narius? 
Susigėdusi Europos Sąjunga Aus
trijos boikotą baigė rugsėjo vidu
ry, tačiau klausimas liko be at
sakymo: kas yra ES, jei net Arti
mųjų Rytų Izraelis su JAV pa
galba stengiasi savo įtaka keisti 
atskirų Europos valstybių kryp
tį? Laisvė ir savarankiškumas yra 
kilnūs dalykai, tačiau jie nemėgs
ta pašalinio diktato.

Praėjusių metų birželio 26 d. 
Vokietijos Bundestage kalbėjo 
Prancūzijos prezidentas Jacques 
Chiracas. Pagrindinė jo mintis: 
Prancūzija ir Vokietija, abi kar
tu, privalo įgyti pagrindinį vaid
menį tvarkant ES. O po mėnesio 
taip pat Berlyne, Anglijos naujos 
ambasados atidaryme, prabilo ir 
ten atvykusi Anglijos karalienė. 
Ar ne nuostabu, kad ji ryžosi to
kiai kelionei? O ką pasakė? Be
veik žodis į žodį tą patį, ką kalbė
jo Prancūzijos Chiracas: Vokieti
ja ir Anglija turinčios bendradar
biauti palaikydamos ES tvarką. 
Nors išmanymas nepriklauso nuo 
dydžio, tačiau gausiausi save lai
ko išmintingiausiais.

ES kol kas nėra panaši į gi
minaičių susitikimą atlaiduose, 
kur glėbesčiuojamasi, bučiuoja
masi ir iš pasiilgimo ašarojama. 
ES yra daugiau panaši į turgų, 
kur įėjimas kainuoja ir visi atvyk- 
stantieji tikisi pelno. Tai ne šal-
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pos organizacija, tai gal prieška
rio laikų lietuviškas kooperaty
vas, panašus į “Lietūkį” ar 
“Maistą”. Pristatei bekoną, pa
svers, apžiūrės ir priims, jei tin
kamas. O į tuos svėrėjus ir pri
ėmėjus veržiasi ir Prancūzijos 
Chiracas, ir Vokietijos Schroede- 
ris, ir Anglija, ir Italija. Mes gal 
tik svarsčius galėtume jiems pa
davinėti.

Štai nelabai seniai Vatikane 
atsilankė Rusijos Putinas. Atsisa
kęs Šventąjį Tėvą pakviesti Rusi
jon, jis vis dėlto jį paprašė užtari
mo, kad Rusija galėtų sėkmingai 
bendradarbiauti su ES ir NATO, 
o gal net į jas patekti. Žinoma, to
kio užtarimo verta prašyti. Tai pa
togiausias Rusijai kelias visą Eu
ropą okupuoti. Žinant, kad Eu
ropai trūks 90 milijonų darbinin
kų, lengva įsivaizduoti, kaip, Ru
sijai tapus ES nare, į Europą 
plauktų rusai, kaip jie apdorotų 
turkus, kaip džiaugtųsi gerove ir 
kryžgatviuose linksmai dainuotų. 
Tokia galimybė yra. Tuo labiau 
kad ir JAV tam pritartų. Šitaip 
greičiau bręstų internacionalus 
žmogus. O koks jis būtų, Ameri
kai nerūpi. Praskydęs, nublukęs? 
Žmogaus tėvynė yra visas pasau
lis, tačiau žmogus, besistengiąs 
savy visą pasaulį sutalpinti, pasau
ly neranda sau vietos.
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Senosios Europos, kuri pel
nytai žavėdavo savo kultūra, 
tvarka, gyventojų laikysena, šian
dien maža rastume. Ypač Vokie
tijoje. Ten knibžda svetimtaučiai, 
nors Įstatymų leidėjai beveik kas
dien svarsto, ką įsileisti iš ES pa- 
šalies, kuriam laikui įsileisti, ką 
daryti su tų svetimšalių vaikais, 
kaip tvarkytis su svetimų kalbų 
gausa. O be tų žmonių gyventi 
negali. Jau reikia ne tik šiukšlia
vežių, bet ir elektrikų, inžinierių, 
kompiuterių specialistų. Štai keli 
tūkstančiai specialistų priimami 
ir iš Lietuvos. “Ohne Kinder kei- 
ne Zukunft”. Bet tų “Kinder” nė
ra, kiek reikėtų. Anksčiau vokie
čių nuomojami butai ėjo iš kar
tos į kartą, o su jais - ir gerai iš
laikyti baldai. Vokietis viską pri
žiūrėjo, viską taisė, amatininkai 
buvo gerbiami. Užtenka po ka

pines pavaikštinėti, kad įsitikin
tume. Ant paminklų matome įra
šus Schneider, Schomsteinfeger, 
Zimmermann, Tischler, Schlosser 
ir 1.1. Tokių gražių amatų tik Vo
kietija turėjo. Dabar viskas me
tama lauk, niekas netaisoma. 
Gatvėse galima prisirinkti nau
jausios mados baldų, kokių Ame
rikos prekyba turėtų pavydėti.

Kas laukia Europos, sunku 
numatyti. Gal labai gera ateitis, 
gal tik vidutinė. Nei optimizmas, 
nei pesimizmas spėlionėse nepir
mauja.

Ką duos, 
kiek kainuos?

Štai ką matome Europo
je, žvelgdami iš toliau ir 

paviršutiniškai. Čia nėra klausta 
istorikų, politikų, burtininkų... O 
kaip žiūrėti į Lietuvai ir kitiems 
dviem Baltijos kraštams rūpimus
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du junginius - ES ir NATO? Ar į 
juos veržtis? Kiek tas veržimasis 
kainuos ir kiek duos? Ai' nepra
rasime dalies savarankiškumo?

Žinoma, kad prarasime. 
Apie tai kalba apkumščiavimai 
Austrijos, kuri net manė iš ES 
pasitraukti. Kentėsime ir dėl ma
žo gyventojų skaičiaus. Didieji, 
kaip Vokietija ir Prancūzija, do
minuos ar varžysis dominuoti vi
sose srityse, o mus vers pataikau
ti. Bet, antra vertus, iš gudrių šei
mininkų ir tarnai daug išmoks
ta, iš turtingo dvaro ir kumety- 
nan geri kąsniai nubyra.

Ar nepaskubinsime proce
so, vedančio į nutautėjimą, gra
žiau tariant, ar netapsime kos
mopolitais, pasaulio piliečiais? 
Žinoma, po ilgėlesnio laiko taip 
bus, Europa tautų maišalynės ne
išvengs. Lietuvių dalis, kuri Eu
ropoje ieškos pragyvenimo, ne
galėdama jo namuose susikurti, 

taps kažkuo neatspėjamu. Lais
vai kuriantis ES narių piliečiams 
jų pageidaujamoje vietoje, tautų 
tirpdinimo katilas kais sparčiai.

O duona? Kaip su ja? Lietu
voje jaunimas veržiasi Į mokyk
las, tačiau jų, ypač aukštųjų, bai
gimas daugeliui neužtikrina dar
bo savame krašte. Žvalgomas! po 
užsienius ir visokiais keliais, le
galiais ir nelegaliais, stengiamasi 
išskristi. Pramonė Lietuvoje ne
auga. Smulkius verslus kerta ne
pakeliami mokesčiai ir įvairūs, 
dažnai nelogiški, potvarkiai. Že
mės ūkis, iki šiol nevykusiai biu
rokratijos tvarkytas, greitai nie
ko nežada. Jaunų žmonių emig
racija, kol nepasikeis aplinka, 
vyks nesulaikomai. Kai nėra kaip 
kurti šeimų, kai jas sukūrus nėra 
kur ir kaip gyventi, gražiausios 
šnekos pasiaukojimo nežadina.

1<A Pi TALi’žM
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Bet materialiniai trūkumai 
taip pat nesuartina žmonių. Kyla 
klausimas: ar pilni namai vargstan
čių daro tuos namus šiltesnius? 
Daug geriau energingiems šeimos 
nariams žengti už savo gimtinės 
durų, susikurti gyvenimą svetur ir 
padėti namie likusiems. Galima 
priglausti galvą prie “tėvynės kiū
tinės”, kad ji ten pailsėtų, bet gy
venti be duonos yra sunku. ES ne
turėtų gąsdinti Lietuvos, kad jos 
išauklėti žmonės ieškos pragyve
nimo svetur. Tačiau kieno pinigais 
tie žmonės buvo auklėti? Valsty
bės? Kaip jie valstybei atsilygins?

O gal legaliai ir nelegaliai 
makleriauti su Rusija? Gal ten 
ieškoti išeities? Bet Rusijoje lau
kia pavojai: nesilaikys žodžio, ap
gaus, apvogs, pagrobs, į pelkę įkiš. 
ES Lietuvai yra šioks toks gelbė
jimasis. Ką prarasime, žinosime, 
kad praradome savo pačių valia. 
Nukrypę į Rytus, ekonomiškai ir 
kultūros prasme būsime laužomi 
jėga. Europoje mūsų žmonės, ku
riems reikės, ras artimesnę aplin
ką. Tačiau ar lietuviai netampa zir- 
zliais? Ar visi, kurie skundžiasi 
vargu, bandė tą vargą paminti? Ar 
šiomis dienomis užsienyje pakliu- 
vusieji ir kriminaliniais nusikalti
mais paženklinti iš tikrųjų repre
zentuoja Lietuvos vargus? Juk tai 
komunizmo išauginti “liaudies 

vaikai”, kai sovietiniai herojai 
džiaugėsi “spec.” krautuvėmis, 
sėdėjo prie apkrautų stalų, o 
“liaudis” mokėsi vagiliauti.

ES durys yra lengviau įlau- 
žiamos kaip geležiniai NATO 
vartai. Tačiau ir juos Lietuva pri
valo klabenti, kol mūsų dar ne- 
užspaudė Rusijos meška. Ame
rika, Europa ir varguolėlė Lie
tuva laukia, kada demokratija 
prisijaukins Rusiją, tą juodų bur
tų, gražių dainų ir smagių “ka
zokėlių” šalį. Dabar ji mums kol 
kas yra pavojinga. Kas ją šiandien 
švelniai glosto, kalba apie Rusi
jos draugiškumą, sako jiems pa
tiems nepažįstamą tiesą. NATO 
Lietuvai būtų apsauga, kurią Ru
sija drįstų pažeisti tik globalinio 
konflikto metu.

Nei ES, nei NATO nėra lai
mės karalystės, o tik - mano ma
nymu - Lietuvai būtinybės. Kad į 
šias sąjungas pakliūtume, pastan
gų neturėtume gailėti. Rusija kol 
kas yra paslapčių šalis, o nežino
mųjų karalystėje nerakintų durų 
nepaliekame. ES ir NATO yra tas 
užraktas, kurį privalome įsitaisy
ti ant Lietuvos nepriklausomybės 
durų, nepamiršę meiliai pro lan
gelį žvelgti kada nors subręsian- 
čios Rusijos pusėn.

Paskaita, skaityta 
2000 09 07 44-ojoje Lietuviškų 

studijų savaitėje Dainavoje, JAV
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Lietuvių fronto bičiuliai

Vidmantas Vitkauskas

Tęsinys. Pradžia Nr.l31(168)

LFB VEIKLA 
AMERIKOJE

1949-1950 m. nemaža dalis 
DP stovyklų gyventojų išvyko iš 
savo laikinojo prieglobsčio vietų 
Europoje į kitas užsienio šalis. 
Pagrindinės lietuvių karo ir poli
tinių pabėgėlių emigracijos kryp
tys buvo Jungtinės Amerikos 
Valstijos, Kanada, Australija ir 
kitos laisvojo pasaulio valstybės. 
Lietuvių fronto veikėjai, vos įsi
kūrę JAV bei Kanadoje, čia pra
dėjo aktyvią veiklą. Iki oficialaus 
LFB organizacijos susikūrimo ir 
vėliau frontininkai ėmė aktyviai 
bendradarbiauti su kitomis lietu
vių išeivių visuomeninėmis ir re
zistencinėmis organizacijomis - 
ALT'a, VLIK'u, BALF'u ir kt.
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Tačiau netrukus, išryškėjus ne
sutarimams tarp organizacijos ir 
jų lyderių, frontininkai pradėjo 
veikti savarankiškai.

Oficialia LFB organizacijos 
įkūrimo data yra laikomi 1951 
metai, kada buvo išrinkta pirmoji 
LFB valdyba.

Naują LFB organizaciją ki
tos jau anksčiau veikusios rezis
tencinės grupės sutiko nepatik
liai arba net priešiškai. ALT'a, 
VLIK'as ir kitos organizacijos, 
veikusios skirtingais idėjiniais ar 
partiniais pagrindais, LF bičiu
lius laikė potencialiais savo kon
kurentais. Dėl šių priežasčių 
fronto bičiuliai buvo dažnai ne
pagrįstai užsipuolami ir kritikuo
jami. Tačiau LFB vadovai visuo
met rasdavo argumentų ne tik at
remti nepagrįstas insinuacijas 
prieš organizaciją, bet ir savo as-
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meniniais darbais bei veikla įro
dyti LFB organizacijos dėsningu
mą, pagrįstumą ir tikslingumą. 
Ilgametis LFB pirmininkas J. 
Brazaitis labai jautriai išgyveno 
dėl įvairių nesutarimų tarp išei
vių veiksnių. Jis niekaip negalė
jo suprasti kitų organizacijų va
dovų plintančių ambicijų ir joms 
pritarti. Dėl tokios savo pozici
jos ir rodomo principingumo J. 
Brazaitis ir pats buvo dažnai ki
tų tendencingai užsipuolamas bei 
intriguojamas.

Nors LF bičiuliai buvo pa
plitę daugelyje užsienio šalių, ak
tyviausiai jie reiškėsi JAV kur bu
vo didžiausi lietuvių telkiniai. 
LFB savo skyrius (sambūrius) 
buvo įkūrę Chicagoje, Brookly- 
ne, New Yorke, Clevelande, Det
roite, Los Angeles, Philadelphi- 
joje, Bostone ir kt. O Europoje 
(Vokietijoje, Italijoje, Prancūzi
joje, Švedijoje) likę LF bičiuliai 
ryškiau pasireikšdavo (ypač pas
kutiniais dešimtmečiais) tik per 
Europos LFB studijų dienas. Ir 
tai buvo visiškai natūralu, nes 
"kiekvienai išeivijai laikas ir ap
linka yra beveik neįveikiami prie
šai" (J. Kojelis).

Ryškiausią pėdsaką JAV 
LFB veikloje paliko fronto bičiu
liai, gyvenę Chicagos ir Los An
geles didmiesčiuose bei jų apy

linkėse. Tai visiškai suprantama, 
nes Chicaga, kaip lietuvių dias
poros sostinė, visados buvo gy
va savo lietuviška kultūrine, po
litine ir visuomenine veikla, į ku
rią jungėsi ne tik vietiniai Chica
gos lietuviai, bet ir daugelis tau
tiečių iš kitų vietovių. Supranta
mas ir Los Angeles fronto bičiu
lių aktyvumas, nes čia apsigyve
no nemaža pokarinių lietuvių 
tremtinių dalis. Lietuvių ben
druomenė Los Angeles mieste 
labai greitai augo, čia kūrėsi eu
ropietiškų tradicijų ideologinės, 
visuomeninės ir politinės organi
zacijos, plito rezistencinės idėjos 
ir rezistencinio veikimo nuotai
kos.

Kalbant apie JAV LF bičiu
lių konkrečią veiklą ir darbą, pir
miausia galima išskirti tokias 
svarbiausias jos kryptis:

1. Bendras veikimas su ki
tomis rezistencinėmis, politinė
mis, kultūrinėmis ir šalpos orga
nizacijomis telkiant pagalbą ko
vojančiam ir okupuotam kraštui.

2. Objektyvios informacijos 
skleidimas pasaulio visuomenei 
apie padėtį Lietuvoje.

3. Įvairių peticijų ir laiškų 
rašymas užsienio valstybių vado
vams, JAV Kongreso nariams.

4. Įvairių antikomunistinių 
akcijų ir Lietuvą palaikančių de
monstracijų organizavimas.

5. Politinių diskusijų ir stu-
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dijų dienų, savaitgalių bei savai
čių rengimas.

6. Įvairių rezistencinės, po
litinės ir grožinės tematikos kny
gų bei kitų leidinių leidimas.

7. Finansinės paramos telki
mas ir materialinis bei intelektu
alinis Lietuvos rėmimas.

Kalbant apie atskirų LFB 
sambūrių veiklą, būtina išskirti 
vieną iš aktyviausių ir veiksmin
giausių sambūrių, veikusių (ir iki 
šiol tebeveikiančių ) Los Ange
les mieste.

Los Angeles (Kalifornija) 
LFB sambūris kaip atskiras or
ganizacijos skyrius įsikūrė 1956 
m. Iš pradžių Los Angeles fron
tininkai, kaip ir jų bičiuliai kito
se vietovėse, energingai veikė čia 
jau esančių organizacijų sudėty
je. Vėliau frontininkai darėsi vis 
savarankiškesni ir ėmė veikti au
tonomiškai. Nuo 1961 m. buvo 
pradėti organizuoti politiniai po
kalbiai, nagrinėjantys "dienos ak
tualijas". Dar vėliau, 1968 m., 
Leonardo Valiuko iniciatyva Los 
Angeles bičiuliai nutarė rengti 
reguliarias politines savaitgalio 
studijas.

1961 m. L. Valiukui vado
vaujant Los Angeles frontinin
kams pavyko pasiekti, kad sena
torius Thomas H.Kuchelis ir 
kongresmenas Glenaras P.Lips- 
combas Lietuvos laisvinimo rei
kalu JAV Kongresui pateiktų 

svarbias rezoliucijas. Tais pačiais 
metais iš lietuvių, latvių ir estų 
buvo sudarytas Rezoliucijoms 
remti komitetas. Jo veikla virto 
plačia visuomenine akcija: buvo 
leidžiamas anglų kalba biulete
nis, organizuojamas peticijų ir 
laiškų rašymas kongresmenams, 
kitiems Amerikos politikams. 
Šio komiteto įkūrimas ir veikla 
iš esmės pakeitė Amerikos lie
tuvių Lietuvos laisvinimo strate
giją-

1963 m. Los Angeles LFB 
sambūris, vadovaujamas organi
zacijos "The Baltic American 
Joint Committee", surengė ma
sinį baltų laisvės minėjimą. 1965 
m. losangeliečių ilgo triūso dėka 
buvo pasiekta, kad JAV Kongre
sas priimtų rezoliuciją HCR 416, 
kuri ragino JAV vyriausybę Bal
tijos valstybių okupacijos klau
simą kelti Jungtinėse Tautose ir 
kituose tarptautiniuose foru
muose. 1983 m. LFB ir kitų bal
tų organizacijų iniciatyva JAV 
prezidentas Ronaldas Reaganas 
Baltuosiuose rūmuose iškilmin
gai pasirašė deklaraciją, skelbian
čią "Baltų laisvės dieną". Dekla
racijos pasirašymo ceremoniją 
stebėjo į Baltuosius rūmus pa
kviesti 200 JAV gyvenančių bal
tų. Tais pačiais metais preziden
tas R.Reaganas pasirašė raštą vi
siems JTO nariams, nurodyda-
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mas priežastis, kodėl JAV nepri
pažįsta Baltijos valstybių okupa
cijos. Tai buvo svarbiausias ofi
cialus JAV vadovų dokumentas 
nuo 1940 m., kurį JAV vyriau
sybė pateikė tarptautiniam foru
mui Baltijos šalių okupacijos 
klausimu.

1984 m. LF bičiuliams ragi
nant JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Eiliotas Abramsas 
Los Angeles baltų renginyje pa
sakė kalbą, kurią vėliau Valsty
bės departamentas kaip oficialų 
dokumentą išsiuntinėjo viso pa
saulio diplomatinėms atstovy
bėms. Per visą šį laikotarpį, nuo 
įsikūrimo iki šių dienų, LFB Los 
Angeles sambūrio pirmininkais 
buvo (abėcėlės tvarka): Edmun
das Arbas, Juozas Ąžuolaitis, 
Zigmas Brinkis, Balys Čiurlio
nis, Balys Graužinis, Juozas Ko
jelis, Aleksas Kulnys, Laima Kul- 
nienė, Juozas Pupius, Algis Rau- 
linaitis, Leonardas Valiukas, Bi
rutė Čiurlionienė-Varnienė, Vy
tautas Vidugiris. Ryškius pėdsa
kus Los Angeles frontininkų 
veikloje paliko rašytojas Jurgis 
Gliaudą, generolas Stasys Raš
tikis, sambūriui formaliai nepri
klausę, bet su LF bičiuliais glau
džiai bendradarbiavę dr. Juozas 
Jurkūnas, dr. Petras Pamataitis, 
prof. Stasys Žymantas, poetas
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Bernardas Brazdžionis, rašytoja 
Alė Rūta, Julius Jodelė, Anta
nas (Tony) Mažeika ir kt.*

1955 m. JAV ir Kanados 
LFB konferencijoje buvo 
džiaugsmingai sutiktas ir vėliau 
aktyviai paremtas ALT'os nuta
rimas kelti Lietuvos bylą Ame
rikos Kongrese ir eiti į tarptau
tinius forumus. LF bičiuliai en
tuziastingai parėmė kun. Kazi
miero Pugevičiaus pastangas 
suorganizuoti profesionalų infor
macijos centrą, kuris buvo įkur
tas 1980 m. (prie Pugevičiaus pa
stangomis jau anksčiau įkurtos 
Lietuvių katalikų religinės šalpos 
organizacijos). Kai lietuvių vei
kėjai dr. P.Daudžvardis (1968 
m.), kun. K.Pugevičius (1973 
m.), dr. J.Šarauskas (1979 m.) 
siūlė ir reikalavo kuo gausiau į

*

Red. pastaba
Kadangi redakcija gavo pastabų, 
jog pernelyg daug dėmesio 
autorius skyrė Los Angeles
LFB skyriui, atitaisydami skriaudą 
kitiems skyriams, kreipiamės 
į dr. K.Ambrozaitį,

J. Baužį ir kitus, 
prašydami LFB istorijai papildymų.
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Lietuvos laisvinimo reikalus 
įtraukti žinomus amerikiečius, 
šią idėją pirmiausia palaikė fron
to bičiuliai. 1981 m. buvo įkurta 
Amerikos baltų laisvės lyga, ku
rios darbą ir veiklą labai pra
smingai vairavo fronto bičiuliai 
iš Kalifornijos. Be abejo, LF bi
čiuliams ne viskas sekėsi taip, 
kaip jie norėjo, ne visi tikslai bu
vo įgyvendinti, ne visos proble
mos išspręstos... Neaplenkė 
frontininkų ir natūralus jų gretų 
retėjimas, kas metai silpninantis 
organizacijos veiklą.

LFB organizaciniai statutai 
aiškiai nenumatė LF bičiulių da
lyvavimo tiesioginėje rezistenci
joje ir savo santykių su rezisten
tais Lietuvoje (nors kaip niekas 
kitas išeivijoje fronto bičiuliai 
puoselėjo partizanų kultą). LFB 
taip pat neišryškino skirtumo 
tarp Lietuvos ir užsienio rezis
tencijos ir neapibrėžė krašto pir
mumo taip aiškiai, kaip kitos or
ganizacijos. Dar pačiame LFB 
organizacijos veiklos apogėjuje 
vienas iš pirmųjų jos vadovų Juo
zas Brazaitis jau nerimavo dėl 
fronto bičiulių rezistencinio en
tuziazmo blėsimo, pasitaikančių 
nesutarimų. Nepavyko fronto bi
čiuliams išspręsti konflikto ir su 
VLIK'u, paveikti, kad ši organi
zacija taptų svarbiausia jėga Lie
tuvos laisvinimo darbe. Nepasi
sekė suvienyti ir susiskaldžiusių 

katalikų organizacijų, nebuvo su
rasta būdų, kaip į savo organiza
ciją bei aktyvią veiklą įtraukti 
daugiau jaunimo.

Vis dėlto LFB organizacija 
išlaikė savo branduolį bei akty
vą, savo veikla sukūrė tremties 
rezistencijos tradiciją ir sudarė 
rezistencijos idėjoms skleisti ži
dinius, fondus ir kt. Per penkis 
savo veiklos dešimtmečius LFB 
išsiskyrė savo nuoseklia, kryptin
ga ir intelektualia veikla. Nors 
Lietuvos nepriklausomybė jau at
kurta daugiau kaip prieš dešimt
metį, LFB nenutraukė savo veik
los. Deja, Lietuvos valdantieji 
sluoksniai, kurių dauguma i veik
lą dėl Lietuvos laisvės įsijungė 
geriausiu atveju tik 1988-1990 
m., beveik nekalbėjo ir nekalba 
ne tik apie LFB ir kitų užsienio 
lietuvių rezistencinę veiklą, bet 
ir apie jų vaidmenį ar indėlį at
kuriant bei įtvirtinant Lietuvos 
nepriklausomybę.

1991 m. rugpjūčio 4-11 d. 
Dainavoje vykusios 35-osios 
JAV ir Kanados LFB studijų sa
vaitės metu, svarstant klausimą 
"LFB įnašas išeivijai", J.Kojelis 
sakė, kad "tikrasis LFB egzista
vimo įnašas buvo tarnyba Lietu
vai". K.Ambrozaitis džiaugėsi, 
jog "kitos organizacijos su pavy
du prikiša, kad LFB dažnai už-
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ima vadovaujančias lietuviško
sios veiklos vietas išeivijoje. O tai 
yra dėl to, kad mūsų nariai akty
viai dalyvavo visose organizaci
jose ir vadovavosi rezistenciniu 
principu".

Toje pačioje studijų savaitė
je, svarstant LFB ateities užda
vinius ir tolesnės organizacijos 
veiklos svarbiausius darbus, dr. 
K.Ambrozaitis sakė: "Į klausimų 
'Gal jau atėjo laikas sustabdyti 
LFB veiklą', turime atsakyti: dai
ne! <... >. Šiandien daugelis išei
vijos organizacijų kelia tuos pa
čius klausimus. Tačiau mums, re
zistencijoje gimusietns ir brendu- 
siems, rezistencijoje davusiems 
pažadą, sustojimo nėra. 1941 m. 
partizanų laidotuvėse Kaune bu
vo pasakyta: 'pasiliko viltis, kad 
jų kraujas neišgaruos be vaisių 
šiomis dienomis ir ateičiai'. Jų pa
vyzdys privedė tautą prie atgimi
mo, bet mūsų misija dar nebaig
ta. Darbo daug <... >. Tad ne
klauskime savęs, ką darysime. 
Klauskime, kuriuos darbus pirma 
turėsime atlikti. Tęskime savo dar
bą".

1995 m. gegužės 12-13 d. 
Chicagoje vykusioje LFB konfe
rencijoje vėl buvo svarstoma or
ganizacijos tolesnio likimo ir vei
kimo perspektyva. Vienas iš kal
bėtojų J.Kojelis sakė, kad gar

binga Lietuvių fronto praeitis 
Įpareigoja organizaciją veikti ir 
toliau, tik būtina šiuo metu di
džiausią LFB dėmesį kreipti į 
politinių uždavinių vykdymą Lie
tuvoje. Dr. K.Ambrozaitis pasi
sakė už LFB veikloje pasireišku
sią kultūrinio ir politinio darbo 
sintezę ir atkreipė ypatingą dė
mesį į lietuviškosios rezistenci
jos istorijos atskleidimą. Konfe
rencijoje buvo priimtas nutari
mas, kuriame pasisakyta, jog Lie
tuvių fronto bičiulių sąjūdis, dau
giau negu 50 metų vykdęs savo 
prisiimtą rezistencinę misiją sve
tur, dabar ją turi kreipti į politi
nę bei kultūrinę veiklą Lietuvo
je-

LIETUVIU FRONTO 
BIČIULIŲ
KONFERENCIJOS,
POLITINIŲ 
STUDIJŲ 
DIENOS IR SA VAITĖS

Įvairiose pasaulio valstybė
se išsklaidyti LF bičiuliai orga
nizacinius ryšius pirmiausia už
mezgė JAV - pradedant 1949 m. 
didžiuoju Amerikos lietuvių sei
mu. JAV frontininkai 1952 m. 
Cleveiende pirmieji organizavo ir 
formalią savo organizacijos kon
ferenciją. Ji buvo ne tik gausi sa
vo dalyvių skaičiumi, bet ir kon
struktyvi savo sprendimais. Dau-
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giausia dėmesio konferencijoje 
skirta LFB santykiams su 
VLIK'u. Konferencija ne tik pri
ėmė sprendimą, kuriuo aproba
vo LF atstovo pasitraukimą iš 
VLIK'o, bet ir pavedė LFB cen
tro valdybai suformuoti galutinę 
nuostatą dėl tolesnių LF santy
kių su VLIK'u. 1953 m. rugsėjo 
5-6 d. panaši konferencija (pir
moji Europoje) įvyko Tūbinge- 
ne (Vokietijoje); joje dalyvavo 
30 LFB narių (daugiausia iš Vo
kietijos, Prancūzijos, Italijos, 
Švedijos, taip pat JAV /J.Brazai
tis/). Pirmojo suvažiavimo Euro
poje programa buvo sutelkta i 
tris pagrindinius klausimus: LF 
pasisakymas visuomenei, LF 
veikla tremtyje ir LF santykiai su 
įvairiais tarptautiniais sąjūdžiais.

Europos fronto bičiulių kon
ferencija, trumpai apsvarsčiusi 
savo santykius su VLIK'u, pri
ėmė kelias tam laikotarpiui bei 
ateičiai svarbias nuostatas: derin
ti visų laisvinimo veiksnių dar
bus; daryti įtaką VLIK'o atsinau
jinimui iš vidaus; paremti JAV 
Atstovų rūmų priimtą nutarimą 
ištirti sovietų okupacijos padari
nius Baltijos šalyse; telkti ben
driems politiniams žygiams JAV 
piliečius ir kt. Tačiau daugiausia 
dėmesio konferencijoje susilau
kė antra LFB veiklos sritis emig
racijoje - tai pačių tremtinių iš
likimas. Po A.Maceinos prane

šimo konferencijos nusiteikimas 
buvo išreikštas keliais sprendi
mais, įpareigojančiais visus LF 
bičiulius: "veikti lietuvišką visuo
menę <...> imtis atkaklios rezis
tencijos prieš žlugdančią emigra
cijos dvasią; sąmoninti <...> 
tremtinius, kad jie, būdami loja
lūs juos priglaudusiam kraštui, 
<... > visuomet išliktų lietuvišku
mo liudytojais bei šaukliais 
<... >; veikti jaunimą, kad jis iš
laikytų gimtą kalbą, meilę Lietu
vos praeičiai, ištikimybę tiems, 
kurie dabar Lietuvoje veda žūt
būtinę kovą, o taip pat tikėjimą 
Lietuvos ateitimi ir pasiryžimą čia 
išugdytas jėgas skirti tėvynei, net 
jeigu tremtis ir ilgai užtruktų".

Europos LFB vadovai - 
prof. Z.Ivinskis, L.Prapuolenis, 
prof. J.Grinius, V.Natkevičius, 
K.J.Čeginskas ir kt., pavykus pir
majai konferencijai, nutarė to
kius fronto bičiulių suėjimus da
ryti reguliariai. Todėl jau 1954 
m. liepos 26-rugpjūčio 2 d. Lud- 
wigshafene (Vokietijoje) buvo 
organizuota pirmoji Europos 
LFB politinių studijų savaitė. 
Penkerius metus tokios studijų 
savaitės buvo rengiamos vienų 
Europos LFB jėgomis. Nuo 
1959 m. prie studijų savaičių 
rengimo prisidėjo Vokietijos at
eitininkų sendraugių sąjunga, vė-
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liau ir kitos panašios pakraipos, 
kultūrine veikla tremtyje pasi- 
reiškusios organizacijos. Pirmų
jų aštuonių studijų savaičių da
lyviai užsimokėdavo už savo da
lyvavimą renginiuose (kelionės, 
nakvynės, maitinimo ir kt. išlai
dos). Vėliau, kai 1962 m. studi
jų savaites ėmėsi globoti Vokie
tijos lietuvių bendruomenės val
dyba, studijų savaičių dalyvių iš
laidos buvo iš dalies kompensuo
jamos. Be to, pasikeitė ir studijų 
savaičių statusas - iš Europos 
LFB studijų savaičių jos perau
go Į Lietuviškąsias studijų savai
tes Europoje.

Politinių studijų paskaitinin
kais buvo kviečiami ne tik LFB 

vadovai ar ideologai, bet ir žy
mūs lietuvių išeivių politikos vei
kėjai bei teoretikai, politinio dar
bo praktikai, mokslininkai, atsa
kingų organizacijų darbuotojai, 
rezistentai, įvairių politinių bei 
ideologinių Įsitikinimų veikėjai. 
Be įvairiatemių paskaitų, politi
nių diskusijų, studijų savaičių 
metu buvo organizuojamos pa
maldos, literatūros vakarai, kon
certai, parodos, linksmavakariai, 
tėvynės valandėlės ir kt.

Svarbų vaidmenį organizuo
jant tokias LFB konferencijas ir 
studijų savaites atliko žinomi ne
priklausomos Lietuvos politikos, 
visuomenės ir mokslo veikėjai, 
LF veteranai ir vadovai - prof. 
Juozas Brazaitis, prof. Zenonas 
Ivinskis, prof. Antanas Maceina,

Nuotrauka išJ. irA.Damušių asmeninio archyvo
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dr. Jonas Grinius, prof. Juozas 
Girnius ir kt. Stoję Į rezistenci
nės kovos kelią pirmos sovieti
nės ir nacių okupacijos metais, 
jie iki pat savo gyvenimo pabai
gos liko ištikimi savo idealams, 
buvo ryškiausi rezistencinės ko
vos išeivijoje įkvėpėjai.

1954 m. Lietuvių fronto bi
čiuliai Vokietijoje savo reikmėms 
pradėjo leisti informacini biule
teni "Europos LF bičiulis". Po 
kurio laiko biuletenis buvo pa
vadintas "Kovos keliu", tačiau 
nuo 1969 m. jam vėl buvo sugrą
žintas ankstesnis pavadinimas. 
Viena aktyviausių šių biuletenių 
redaktorių ir leidėjų buvo Alina 
Grinienė. Europos LFB nariai 
buvo aktyviai Įsitraukę ir i radi
jo stoties "Voice of America" 
veiklą. Stoties lietuviškoje redak
cijoje Miunchene ilgą laiką dir
bo dr. Pranas Padalis, dr. Kaje
tonas J.Čeginskas, dr. Vytautas 
A.Dambrava, Alina Grinienė, 
dr. Jonas Grinius (kaip laisvai 
samdomas darbuotojas) ir kt.

Amerikos Lietuvių fronto 
bičiuliai, sekdami savo bendra
žygių ir bendraminčių pavyzdžiu 
Europoje, 1957 m. taip pat nu
tarė organizuoti bičiulių studijų 
dienas. Pirmosios JAV LFB po
litinių studijų dienos buvo su
rengtos 1957 m. liepos mėnesi 
Kennebunkporte (Maino valsti
ja), lietuvių pranciškonų vienuo-
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lyne (čia jau nuo 1950 m. būda
vo organizuojami Įvairūs lietuvių 
išeivių renginiai, vykdavo lietu
vių vaiku vasaros stovyklos ir 
kt.).

Pirmųjų JAV LFB studijų 
dienų svarbiausios temos buvo 
tokios: "Į kur reikia kreipti liku
sias lietuviškas jėgas, Į kokią 
veiklą?", "Kokiu būdu paruošti 
mokytojų lituanistinėms šeštadie
ninėms mokykloms", "Jaunimas 
tarp dviejų kultūrų ir dviejų ge
neracijų" bei "Budėjimas idėjų 
sargyboje". Į šias studijų dienas 
buvo pakviesti bičiuliai iš Kana
dos, taip pat svečiai iš įvairių jau
nimo ir kt. organizacijų - ateiti
ninkai, skautai ir net liberalios 
pakraipos santariečiai. Pastarų
jų pakvietimas sulaukė nemažo 
pritarimo, nes LFB pademonst
ravo "vienybės ir sėkmės bendram 
reikalui siekimą" (J.Brazaitis).

Politinių studijų metu buvo 
svarstomi aktualūs rezistencinės, 
politinės, religinės, kultūrinės ir 
kt. tematikos klausimai, orien
tuojantis Į skaudžiausias ir aktu
aliausias Lietuvos bei išeivijos 
problemas. JAV ir Kanados LFB 
studijų savaitės keturis kartus 
buvo organizuotos Kennebunk
porte (1957, 1958, 1963 ir 1975 
m.), vieną kartą Union Piere 
(1961 m.) ir du kartus Wasagoje

►
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(Kanada, 1962 ir 1972 m.). Ki
tos Amerikos LF bičiulių studi
jų savaitės buvo organizuojamos 
(ir vyksta iki šiol) lietuviškajame 
židinyje - Dainavos stovykloje 
(Michigano valstijoje).

Iki 1964 m. j studijų ir poil
sio stovyklas rinkdavosi tik LF bi
čiuliai ir jų šeimų nariai. Vėliau jos 
virto bendromis stovyklomis, ku
riose galėjo dalyvauti visi norintys, 
LFB idėjoms pritariantys asmenys. 
Kiekvienais metais studijų savai
tėms buvo parenkama vis kita te
ma. Tačiau visas temas vienijo vie
nas ir tas pats leitmotyvas - rezis
tencinės minties ir veiklos plėtoji
mas, krikščioniškųjų vertybių ir 
pilnutinės demokratijos idėjų sklei
dimas. Pateikiame kai kurias stu
dijų savaitėse svarstytas temas: 
1964 m. - "Idėjos ir darbai 20 me
tų išeivijos perspektyvoje", 1967 
m. - "Lietuvos valstybingumo ke
lias - Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukakties žen
kle ir išvakarėse", 1968 m. - "Mū
sų idėjinis turinys laiko tėkmėje", 
1971 m. - "Į ketvirtąjį kovos dėl 
laisvės dešimtmeti".

Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę studijų savaičių temos 
šiek tiek pasikeitė, tapo labiau 
orientuotos į naują laikmetį ir si
tuaciją: "Lietuvos valstybingumo 
formos ir turinys", "Lietuva - jos 
ateities vizija", "Užsienio lietuvių

30 

pareigos Lietuvai" ir 1.1. Į studijų 
savaites buvo kviečiami žinomi at
kurtos Lietuvos politikos, visuo
menės bei kultūros veikėjai, įvai
rių politinių partijų lyderiai. LFB 
studijų savaičių viena diena bū
davo skiriama Lietuvos laisvės 
kovų didvyriams - partizanams 
prisiminti. Be specialių pamaldų, 
kurios paprastai vykdavo vėlai va
kare lauke, būdavo organizuoja
mos meninės programos.

Studijų savaičių metu buvo 
leidžiami ir įvairūs humoristiniai 
laikraštėliai, kurių pavadinimai - 
"Velnio ragas", "Vėžlio ūsas", 
"Spyglio uodas" ir kt. Veikliausias 
šių "oficiozų" redaktorius daugelį 
metų buvo rašytojas Aloyzas Ba
ronas, aktyviausi talkininkai - dr. 
K.Ambrozaitis, dr. P. Kisielius, dr. 
V.Majauskas, J.Baužys, V.Gilvy- 
dis ir kt. Šeštojo-septintojo de
šimtmečių studijų savaičių metu 
buvo atsiradusi tradicija kepti jau
tį, ragauti alų, organizuoti įvairias 
kitas pramogas (maudynes Spyg
lio ežere, sporto rungtynes ir t.t.). 
Studijų savaitės paprastai būda
vo užbaigiamos viešais koncer
tais, poezijos vakarais, kuriuose 
dalyvaudavo žymiausi išeivių lie
tuvių dramos ir muzikos kolek
tyvai, poetai bei rašytojai. Tokios 
JAV ir Kanados LF bičiulių or
ganizuotos studijų savaitės 
praėjusiais metais įvyko jau 44 
kartą.

Pabaiga kitame numeryje
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Spąstai

Mindaugas Bloznelis

1949 metais MGB struktū
ros jautė, kad greta kovojančių 
ginklu miške Lietuvoje yra ne
mažai žmonių, priešiškai nusitei
kusių sovietiniam režimui. Nors 
aktyviai jie ir nedalyvauja pasi
priešinimo veikloje, bet yra po
tencialūs priešai ir smarkiai vei
kia priešiškumą režimui. Viena 
iš gausiausių ir didelę įtaką visuo
menės nuomonei turėjusių anti- 
nacinio pasipriešinimo organiza
cijų Lietuvių frontas (LF) nepa
liko narių sąrašų ar kitų doku
mentų, nevykdė organizuotos 
veiklos (tai būtų MGB padėję at
skleisti LF narius), nors atskiri 
jos nariai individualiai dalyvavo 
ir ginkluoto, ir kitų formų pasi
priešinimo veikloje.

Pagrindinė Lietuvių fronto 
nuostata sovietinės okupacijos 
metais buvo išsaugoti fizinius ir 
intelektualius resursus atsikurian
čiai Lietuvai. Todėl, suabejojus 
ginkluoto pasipriešinimo aukų ra
cionalumu, buvo ieškoma kelių 
mažinti patiriamus nuostolius.

Į LAISVĘ • sausis /2001

Vienu iš tokių mėginimų ga
lima laikyti LF narių Mato Mar
tinaičio, Povilo Malinausko, 
Juozo Prapuolenio susitikimą su 
pulkininku J.Jankausku 1947 m. 
Kupiškyje, kur tuometinio BDPS 
pirmininko, LF nario VSelioko 
vardu J.Jankauskui buvo pasiū
lyta vadovauti kariniam centrui 
ir visam galimam pasipriešinimui 
krašte*. Pik. J.Jankauskas sua
bejojo, ar jam paklus miške vei
kiančių grupių vadai. BDPS na
rys ir LF dalyvis J.Boruta pasiū
lė tai išsiaiškinti bent su stam
besnių junginių vadais. M.Mar
tinaitis pažinojo Ukmergės ap
skrityje veikusio partizanų jun
ginio vadą D.Vaitelį. Pažįstamo 
miškininko padedami jie susiti
ko su Vaiteliu 1948 m. sausio 
mėnesį. D.Vaitelis kategoriškai

►
* Šiam ir kitiems šaltiniams naudota 

Lietuvos ypatingojo archyvo f.K-1, baudžia
moji byla 2733513, t.3-8.
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atsisakė paklusti tokiam vado
vaujančiam centrui, M.Martinai
tis drauge su J.Prapuoleniu, su
sitikę J.Borutą, ji informavo apie 
D.Vaitelio požiūrį. J.Boruta pa
pasakojo apie savo susitikimus su 
Prienų ir Marijampolės apylinkių 
partizanų vadovais, kurie taip pat 
neigiamai žiūrėjo Į vadovaujantį 
centrą Kaune.

Po to, kai V.Seliokas, J.Bo
ruta ir kiti buvo suimti, 1948 m. 
pavasarį M.Martinaičio bute Pa
nevėžyje susitikę J.Jankauskas, 
P.Malinauskas ir J.Prapuolenis 
aptarė BDPS žlugimo priežastis, 
kurios, jų nuomone, buvo men
ka konspiracija, per daug gausus 
dalyvių skaičius vadovaujančio
se grandyse. Matyt, buvo apta
riama galimybė įkurti vadovau
jantį centrą, tačiau tardymo by
loje nurodoma, kad, neradus re
alios galimybės sukurti veiksmin
gą tokį centrą, šio ketinimo atsi
sakyta . Greičiau šis atsisakymas 
yra versija tardymui, nes 1948 m. 
kovo mėnesį “Tauro” apygardos 
vado “Žvejo” siūlymu P.Mali
nauskas Rygoje susitiko su pik. 
M.Mačioku, kuris sutiko būti va
dovu. Numatyta pik. J.Jankaus- 
ką skirti karinio skyriaus vado
vu, Juozą Prapuolenį - organiza
cinio skyriaus vadovu, Povilą 
Malinauską - atsakingu už spau-
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dą. Nepavyko rasti duomenų 
apie konkrečią tokio karinio šta
bo veiklą. Vadovaujančio cent
ro kūrimo idėjai pritarė ir vienas 
Aukštaitijos partizanų vadų, ka
pitonas A.Tindžiulis, kaip nuro
do su juo 1948 m. susitikęs 
J.Prapuolenis.

1948 m. rudenį E.Pašakins- 
kas Mato Martinaičio bute Kau
ne susitiko su pik. J.Jankausku, 
P.Malinausku, Petru Kiela ir ap
tarė aktualijas bei organizacinius 
klausimus:

a) buvo sutarta organizaciją 
pavadinti “Demokratiniu aktyvi
stų sąjūdžiu”, organizacinį bran
duolį - komitetu. Jo pirmininku 
siūlyti Vilniuje gyvenantį Edvar
dą Pašakinską;

b) aptarta organizacinė 
struktūra: centras vadovauja 
Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Pa
nevėžio ir Šiaulių sritims, kurio
se turi būti numatyti įgaliotiniai 
ryšiams su rajonų grupėmis. Vi
sur numatoma trejetukų sistema;

c) aptartas Demokratinio 
aktyvistų sąjūdžio (DAS) progra
mos rengimas.

Ryšiams tarp šio komiteto 
narių palaikyti P.Malinauskas pa
siūlė ekonomistę Stasę Augusti- 
navičiūtę, kurią E.Pašakinskas 
pažinojo iš studijų laikų Vytauto 
Didžiojo universitete. Reikia ma
nyti, kad toks centras funkciona
vo, nors M.Martinaitis jį vadina
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LF centru, pik. J.Jankauskas - Vy
riausiu Lietuvos atstatymo komi
tetu. Vadovu išrinkus E.Pašakins- 
ką, jis greta bendro vadovavimo 
sprendė finansų bei ekonomikos 
klausimus ir turėjo parengti šią 
programos dali.

Povilui Malinauskui buvo 
pavesta rūpintis vidaus klausi
mais. Petrui Kielai pavesti komu
nalinio ūkio bei socialinės rūpy
bos reikalai ir atitinkamos dalies 
programos ruošimas, Matui 
Martinaičiui - žemės ūkio, pik. 
J.Jankauskui - karo klausimai. 
Nutarta, kad sričių įgaliotiniai 
kuria grupes rajonuose, o šių įga
liotiniai - valsčių grupes, naudo
jant trejetukų sistemą.

E.Pašakinskui buvo pavesta 
Vilniaus sritis, P.Malinauskui ir 
J.Gražiui - Kauno, P.Kielai - 
Šiaulių, M.Martinaičiui - Pane
vėžio sritys. Buvo tariamasi, kaip 
sudaryti vyriausybę prasidėjus 
karui tarp sovietų ir Amerikos 
ir amerikiečiams atėjus į Lietu
vą. Į vyriausybę buvo numatyta 
įtraukti prof. V.Jurgutį, kuris pri
tarė tokio pogrindinio centro su
darymui. Reikia pasakyti, kad 
šiuo laikotarpiu buvo gaunama 
daug informacijos apie konfron
taciją tarp Vakarų ir Sovietų Są
jungos bei apie galimą karinį 
konfliktą tarp Vakarų demokra
tijų ir sovietų valdžios, tad su
prantamos pastangos ruoštis to-

Į LAISVĘ • sausis /2001 

kiam atvejui. Vis dėlto po P.Ma- 
linausko suėmimo, aptarus susi
dariusią padėtį, buvo nuspręsta 
vadovaujančio centro organiza
vimą sustabdyti.

MGB nujautė, kad antinaci- 
nio pasipriešinimo veikloje susi
darę Lietuvių fronto ryšiai reikia
mu momentu gali būti nesunkiai 
atkurti, organizacinė veikla at
naujinta, tad, pasinaudodami 
1949 m. į MGB rankas pateku
siu Jonu Deksniu, kaip Vakaruo
se veikusių lietuviškų organiza
cijų Nepriklausomybei atstatyti 
įgaliotiniu, emgėbistai stengėsi 
išprovokuoti ir atskleisti LF 
struktūroje veikusius žmones.

Tikėtina, kad 1941 m. suki
limo organizavimas nuolat pri
mindavo okupacinei Sovietų val
džiai apie galimą jo pakartojimą, 
jei prasidėtų karas. Apie 1950-uo- 
sius metus pasaulio politikoje 
sklandė būsimo karo nuojauta. 
Tai nurodo L.Mockūnas, kalbė
damas apie Pentagono ir ameri
kiečių politikų įsitikinimus (žr. 
knygą “Pavargęs herojus”, p.450). 
Tokios nuotaikos sklido Lietuvo
je, taip pat, reikia manyti, ir MGB 
sluoksniuose. Ir tai galėjo skatin
ti MGB panaudoti J.Deksnį. Patį 
J.Deksnį provokacinei veiklai ga
lėjo paskatinti seniai atsiradusi 
antipatija konkuruojančiai gru-
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pei, tuo labiau kad jis sėkmingai 
mulkino ir savo draugus Vakaruo
se (Žymantą ir kitus).

Edvardas Pašakinskas, vie
nas iš aktyvių Lietuvių fronto da
lyvių, prisimena, kad sužinojus, 
jog į Lietuvą per Švediją atsiųs
tas Jonas Deksnys, vadovavęs 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjun
gai vokiečių okupacijos metais, 
P.Malinauskas organizavo E.Pa- 
šakinsko susitikimą su J.Deks- 
niu. Jų pokalbis įvyko 1949 m. 
vasarą Kaune, Aukštojoje Fredo
je. E.Pašakinskas bandė detaliau 
išsiaiškinti jį dominančius klau
simus: kokia Vakarų politika Ru
sijos atžvilgiu, kokios taktikos 
šiuo metu turėtų laikytis miški
niai, ar galimi ryšiai su Vakarais.

Pasikeitus nuomonėmis apie 
tarptautinę ir vidaus padėtį, 
E.Pašakinskas ko nors naujo iš 
J.Deksnio neišgirdo. Dėl miški
nių veiklos E.Pašakinskas laikė
si konservatyvesnės pozicijos - 
ginkluota rezistencija jau mažė
jo, nes, ūkininkus prievarta su
varius į kolchozus, miškiniams 
išsilaikyti tapo vis sunkiau. To
dėl E.Pašakinskas manė, kad rei
kėtų įvairiais būdais stengtis 
jiems padėti pereiti į saugesnę 
padėtį. J.Deksnys prašė E.Paša- 
kinską pateikti jam pogrindžio 
veiklos programą ir suteikti in

formacijos apie ryšius su miški
niais. Ypač domėjosi pastaruoju 
klausimu.

Taigi ryšių su galimu antiso- 
vietiniu pogrindžiu buvo pradė
ta ieškoti būtent Lietuvių fronto 
žmonių aplinkoje. Stasė Augus- 
tinavičiūtė, viena iš P.Malinaus- 
ko patikėtinių, pasakoja, kad 
apie 1949 m. vidurį, užėjusi pas 
Kaune, Višinskio gatvėje, gyve
nantį Albiną Šatkų, rado Jurgį 
(taip jį pristatė Šatkus), kuris pa
geidavo susitikti su kuriais nors 
ankstesnio laiko Lietuvos veikė
jais, kad juos suvestų su iš Vaka
rų atvykusiu įgaliotiniu Jonu.

Su A.Šatkumi S.Augustina- 
vičiūtė susipažino tarpininkau
jant P.Malinauskui. A.Šatkus jai 
padėjo gauti paso registracijos 
pažymas, kurių jos prašė kuni
gai Šalčius ir Pilipavičius. Taigi 
A.Šatkumi, o kartu ir pas jį bu
te buvusiu Jurgiu, Augustinavi- 
čiūtė visiškai pasitikėjo.

Norėdama Jurgiui padėti, 
Augustinavičiūtė pranešė apie tai 
pik. J.Jankauskui, gyvenusiam ir 
dirbusiam Jonkaus pavarde Pa
gėgių apylinkėse. Ji norėjo susi
tikti su Jankausku. Pradžioje 
Jankauskas-Jonkus susitikimo 
vengė, bet vėliau, po kelių pakar
totinių prašymų, jis susitiko su 
Augustinavičiūtė, kuri jam per
davė per “Jurgį” laišką, gautą iš 
Jono (Deksnio). Perskaitęs laiš-
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ką Jonkus (pik. J.Jankauskas) 
parašė atsakymą, kurį S.Augus- 
tinavičiūtė perdavė “Jurgiui”, 
apie 25 metų amžiaus vyrui.

Matyt, tuo laikotarpiu 
J.Jankauskas, J.Deksniui pra
šant, parašė straipsnį užsienio 
laikraščiams, kurį rengdamas pik. 
J.Jankauskas tarėsi su kun. Bei- 
noriumi, pas kurį jis buvodavo. 
Šį straipsnį (matyt, per “Jurgį”) 
S.Augustinavičiūtė perdavė 
J.Deksniui. Reikia manyti, kad 
toks J.Jankausko straipsnis bu
vo naudingas J.Deksniui, kartu 
ir MGB, palaikant J.Deksnio, 
kaip Lietuvos pogrindžio atsto
vo, įvaizdį Vakaruose. Antra ver
tus, jei tas straipsnis susilaukė at
garsio iš Vakarų, tai galėjo sutvir
tinti ir pik. J.Jankausko pasiti
kėjimą Jonu Deksniu.

Maždaug po 3-4 mėnesių, 
“Jurgiui” prašant, Stasė Augus- 
tinavičiūtė dar kartą važiavo pas 
Jonkų (Jankauską) ir pranešė, 
kad su juo nori susitikti Jonas 
(Deksnys). Susitikti buvo sutar
ta Šiauliuose, tačiau Jono vieto
je atvažiavo “Jurgis”, ir taip tris 
kartus iš eilės, kol Jonkus pasa
kė, kad jei paties J.Deksnio ne
bus, jis į Šiaulius daugiau nebe
važiuos.

1950 m. S.Augustinavičiūtė 
pik. J.Jankauskui pasiūlė susitik
ti su ekonomistu Edvardu Paša- 
kinsku. Pastarasis atvažiavo į
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Šiaulius. Čia J.Jankauskas papa
sakojo apie savo planus susitikti 
su J.Deksniu. E.Pašakinskas pa
reiškė savo abejones ir nepasiti
kėjimą J.Deksniu, nes šis jam at
rodė įtartinas. E.Pašakinskas 
abejojo, ar tikrai Jonas Deksnys 
atstovauja VLIK’ui, ir teiravosi, 
ar Deksnys turi kokius nors įro
dymus, kad tikrai atvyko užsie
nio lietuvių siunčiamas? Pulki
ninkas J.Jankauskas patikino, 
kad Joną Deksnį jis asmeniškai 
pažįsta ir visiškai juo pasitiki, tad 
E.Pašakinskui nesą ko bijoti.

1951 m. birželio mėnesį 
J.Deksnys drauge su “Jurgiu” at
važiavo į Šiaulius ir ten jie susi
tiko su pik. J.Jankausku. 
J.Deksnys pasakojo, kad buvęs 
vokiečių suimtas, patekęs į konc- 
lagerį, iš kur jį amerikiečių ka
riai išlaisvinę 1945 metais, kad 
dabar gyvena Vakarų Vokietijo
je. Į Lietuvą jis atvykęs VLIK’o 
pavedimu, kad suaktyvintų po
grindinę pasipriešinimo veiklą. 
Jam duota užduotis sudaryti lai
kinąją vyriausybę ir vietos admi
nistraciją. J.Deksnys kalbėjo, 
kad turįs parinkti kandidatus vy
riausybei ir vietinei valdžiai, ir 
prašė J.Jankauską suvesti jį su 
tinkamais tam žmonėmis. J.Jan
kauskas sakėsi neturįs ryšio su 
pogrindžiu, tačiau žadėjo padė
ti.

35

37



Dabartis ir praeitis fr ■*

1951 m. vasarą J.Jankauskas 
persikėlė gyventi Į Šiaulius, kur bu
tą jam padėjo surasti Stasė Augus- 
tinavičiūtė pas savo tetą Ukmer
gės gatvėje. Ten jis pakvietė atva
žiuoti E.Pašakinską. Šiuo kartu 
buvo sutarta, kad bus organizuo
jamas vadovaujantis centras spręs
ti tiems patiems uždaviniams, ku
rie buvo aptarti 1948 m., ir kad 
E.Pašakinskas dalyvaus susitikime 
su J.Deksniu. Tų pačių metų pa
baigoje S.Augustinavičiūtė, atva
žiavusi j Vilnių, perdavė E.Paša- 
kinskui kvietimą atvykti j Šiaulius. 
Sutartą dieną E.Pašakinskas čia 
susitiko su J.Jankausku ir J.Deks
niu. Tai buvo apie 50 metų am
žiaus, stambokas, vidutinio ūgio 
tamsiaplaukis vyras odiniais auli
niais batais. J.Deksnys sakėsi tu
rįs ryšių su užsieniu, kalbėjo apie 
tarptautinę padėtį, aptarė pogrin
dinės organizacijos programą. Bu
vo sutarta parengti programos 
projektą. E.Pašakinskas turėjo pa
rengti programos ekonominę ir 
administracinę dalis, Jonas Deks- 
nys - politinę ir juridinę dalį, J.Jan- 
kauskas - bendruosius klausimus.

1952 m. pavasarį M.Marti
naitis Šiauliuose susitiko su J.Jan
kausku, kuris jį informavo apie sa
vo ryšius su J.Deksniu, apie tai, 
kad sudarytas laikinasis iniciatyvi
nis komitetas: J.Deksnys, pik. 

J.Jankauskas ir E.Pašakinskas. Šio 
komiteto tikslas - sudaryti laikinąją 
pogrindinę vyriausybę.

M.Martinaičio pavedimu Juo
zas Jakimavičius ir Vincas Bilskis 
organizavo sričių trejetukus Vil
niuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipė
doje. Sudarius šiuos trejetukus, to
liau buvo organizuojami trejetukai 
rajonuose, stengiantis panaudoti 
Lietuvių fronto žmones. Kiekvie
nas žmogus rajono centre privalė
jo surasti dar du narius, kaip tal
kininkus. J.Jakimavičiaus pava
duotojas buvo Klimavičius, VBil- 
skio - Genys. 1952 m. Panevėžyje 
susitikę su M.Martinaičiu J.Jaki- 
mavičius ir VBilskis informavo, 
kad trejetukai sudaryti devynioli
koje rajonų.

Antrą kartą J.Deksnys, J.Jan- 
kauskas ir E.Pašakinskas susitiko 
Šiauliuose, tame pačiame bute, 
1952 m. spalio ar lapkričio mėne
sį. Kadangi nė vienas iš susitiku
siųjų nebuvo parašęs savo dalies 
programos, nusprendė vėl susitikti 
kitais metais.

1952 m. lapkričio mėnesį 
pik. J.Jankauskas informavo 
M.Martinaitį apie greit įvyksiantį 
komiteto pasitarimą, kuriame bus 
aptarti laikinosios vyriausybės su
darymo klausimai. Gruodžio mė
nesį J.Jakimavičius informavo 
M.Martinaitį apie trejetukų suda
rymą 25 rajonuose.

1953 m. pradžioje pik. J.Jan-
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kauskas buvo suimtas, taip pat su
imti Matas Martinaitis, Edvardas 
Pašakinskas, Petras Kiela, Stasė 
Augustinavičiūtė ir dar daug kitų 
žmonių. Šie suėmimai buvo tiesio
ginis Jono Deksnio “veiklos” pa
darinys. Bylą sudaro 13 tomų me
džiagos, kuri atskleidžia pagrindi
nį šio proceso taikinį - būtent Lie
tuvių frontą. Ir tai galima laikyti di
deliu Jono Deksnio pasiekimu, nai
kinant jam ideologiškai nepriimti
ną organizaciją. Byloje yra 156 
žmonių sąrašas, dauguma jų - su 
aukštuoju išsilavinimu. Jei dar pri
dėsime šiame sąraše išvardytų 
žmonių šeimos narius, labiau su
prasime J.Deksnio “veiklos” mas
tą.

MGB žinojo Lietuvių fronto 
žmonių nuostatą tausoti organiza
cijos narius Nepriklausomybės at
kūrimui, tad panaudojo Joną 

Deksnį atskleisti karo atvejui ren
giamas pasipriešinimo struktūras. 
Lietuvių fronto žmonių kontaktai 
su J.Deksniu paneigia L.Mockū- 
no požiūrį, kad frontininkams 
svarbiausia buvo ne rezistencijos 
substancija, o forma, nes greta 
programų sudarymo buvo atkuria
mas konkretus ryšių tinklas (apie 
jį J.Deksnys nebuvo informuoja
mas - M.Martinaitis juo nepasiti
kėjo) konkretiems uždaviniams 
realizuoti. Drauge tai paneigia ir 
L.Mockūno implikuojamą požiū
rį į “katalikišką sparną” kaip izo
liuotą ir vengiantį kontaktų. Jeigu 
ši izoliacija ir reiškėsi, tai daugiau 
J.Deksnio pastangomis ir struktū
rose, kurioms jis darė įtaką. Šiuo 
atveju LF žmonės, savo nelaimei, 
pastangas atkurti Lietuvą laikė 
svarbesnėmis negu pažiūras.

Daugelio žmonių suėmimai 1953 metais 
buvo tiesioginis Jono Deksnio "veiklos" 
padarinys. Bylą sudaro 13 tomų medžiagos, 
kuri atskleidžia pagrindinį šio proceso 
taikinį - būtent Lietuvių frontą. Ir tai 
galima laikyti dideliu Jono Deksnio 
pasiekimu, naikinant jam ideologiškai 
nepriimtiną organizaciją. Byloje yra 156 
žmonių sąrašas, dauguma jų - su aukštuoju 
išsilavinimu. Jei dar pridėsime šiame sąraše 
išvardytų žmonių šeimos narius, labiau 
suprasime J. Deksnio "veiklos” mastą. Jonas Deksnys. Bambergas, 1949
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Lietuvos partizanų vadų 
suvažiavimas

Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo Deklaracijos teks
tą išverčiau iš rusų kalbos. Originalaus teksto kol kas nera
dau, bet jis buvo publikuotas 1946 metais partizanų leista
me “Laisvės varpe” (Nr.3, Nr.4), o pats originalas pateko į 
KGB rankas, kai 1946 metų gruodžio 7 dieną Merkinės vals
čiaus Jakubiškių kaime, Uoslio sodyboje, kagėbistai aptiko 
Pietų Lietuvos partizanų štabo archyvo dalį. Rusiškas šios 
Deklaracijos vertimas yra LYA - ap.3, bylos Nr.221, p. 235, 
236. Po rusiškuoju tekstu, verstu iš lietuvių kalbos, nenuro
dyti Deklaraciją pasirašiusių partizanų vadų parašai. Pagal 
Adolfo Ramanausko-Vanago prisiminimus nustačiau, kad 
ją pasirašė Kazimieraitis, Mykolas-Jonas, Ąžuolis, Garibal
dis, Vanagas, Daktaras, Antanaitis...

Su pagarba -
Vytautas Vitkus

Kaunas, 200010 02

DEKLARACIJA

38

1946 metų balandžio 23 dieną mes, Lietuvos partizanų 
vadai, prisiėmėme atsakomybę už Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo kovos vadovavimą ir, remdamiesi tautos valia, 
pripažinome būtinybę skelbti lietuvių ir kitoms tautoms bei 
valstybėms šiuos principus, kuriais bus vadovaujamasi, val
dant atstatytą nepriklausomą Lietuvą, ir kuriuos Lietuvos gin
kluoti partizanai, savo tautos padedami, saugoja ir gina:
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1. Lietuvos valstybės santvarka bus laisva, demokratinė.
2. Valdžia nepriklausomoje Lietuvoje priklausys tautai.
3. Valstybę valdys laisvuose demokratiniuose rinkimuo

se išrinktas seimas ir jo sudaryta vyriausybė.
4. Seimas renkamas laisvuose demokratiniuose rinkimuo

se tiesiu ir slaptu balsavimu iš partijų pasiūlytų kandidatų, 
bet ne pagal partijų sudarytus sąrašus.

5. Seimo deputatai atskaitingi savo rinkėjams, bet ne par
tijų vadams.

6. Seimas, spręsdamas šalies statuto ir ryšių su užsienio 
valstybėmis klausimus, turi vadovautis didžiosios dalies tau
tos valia, bet taip pat priimti domėn teisingus mažumos rei
kalavimus, remiantis suvienytųjų nacijų principais.

7. Lietuvos komunistų partija negali būti pripažinta tei
sėta, nes jos siekiai ne demokratiniai, o diktatoriniai, ir ji, 
vykdydama svetimos lietuvių tautai, t.y. Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos nurodymus, prisijungė prie lietuvių tautos 
nepriklausomybės naikinimo ir yra kalta dėl geriausių lietu
vių tautos sūnų žudymo ir trėmimų.

Šis lietuvių partizanų sprendimas gali būti pakeistas tik 
su sąlyga, jeigu Lietuvos komunistų partija atsisakytų dikta
tūrinio ir revoliucinio principo bei priklausymo kitai valsty
bei, be to, išpirktų savo kaltę prieš tautą, pasiekdama iš So
vietų Sąjungos:

a) taikiu būdu išvesti iš Lietuvos visas Sovietų Sąjungos 
kariuomenės jėgas (tiek karines, tiek vidaus),

b) išleisti i laisvę visus politinius kalinius ir tremtinius,
c) pripažinti laikinąją Lietuvos vyriausybę, kurią sudary

tų Lietuvos išlaisvinimo komitetas.
8. Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas visais būdais pa

laiko “Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto - VLIK’o” 
siekius, atstatant Lietuvos nepriklausomybę.

Lietuvos partizanų vadai, skelbdami šią Deklaraciją, krei
piasi j lietuvių tautą su prašymu dar aktyviau padėti partiza
nams jų kovoje už nepriklausomybės atstatymą.

Partizanų vadų parašai
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Tėvas
Hennecke Kardei

Iš Hamburgo į Vilnių ir Dzūkiją keliauja laiškai. Po 55 metų per
traukos vokiečių verslininkas ir politologas H.Kardel prisiminė savo 
jaunystę, kaip jis, karo belaisvis, ištrūkęs iš NKVD kalėjimo, pateko 
pas Dzūkijos partizanus ir, gavęs Juozo Vokiečio slapyvardę, tapo par
tizanų vado J.Vitkaus-Kazimieraičio dešiniąja ranka. Vieno lemiamo 
susirėmimo metu (1946 m.) jis gelbėjo Kazimieraičio gyvybę. Apie tą 
partizanų susirėmimą su enkavedistų būriu Kazimieraičio sūnus Vy
tautas Vitkus rašė “Dienovidyje” (2000 m. lapkričio 10-23 d., Nr.27), 
o dar anksčiau ten pat (2000 m. rugsėjo 29 - spalio 12 d., Nr.24) savo 
išgyvenimus pasakojo pats H.Kardel.

Šiuo lietuvišku žodžiu - Tė
vas - anuomet buvo vadinamas 
(o aš iki šiol taip tebevadinu) po 
Antrojo pasaulinio karo Pietų 
Lietuvos miškuose partizanavu
sių Lietuvos laisvės kovotojų va
das Juozas Vitkus-Kazimieraitis.

1945 metų lapkričio mėne
sį, pabėgęs iš Vilniaus NKVD 
Kalvarijų kalvos kalėjimo, bro- 
viausi per miškus ir pelkes, slaps
čiausi pas vienus ar kitus žmo
nes, nušalau kojas ir po daugelio 
dienų ir naktų klajonių radau miš
ko laukymėje mažą namelį, o ja
me - tris moteris, vilnas rateliu 
verpiančias.

Vidun įėjo trys vyrai. Lauke 
ant medžio šakų, kaip ženklas 
jiems, buvo iškeltos baltos ska
relės. Vyrai buvo ginkluoti. Jie 
kreipėsi į mane, bet pastebėję, 
kad esu vokietis, nusivedė j miš
ko pakraštį, ketindami sušaudy
ti. Enkavedistai juk pasiųsdavo 
pas partizanus belaisviais vokie
čiais apsimetančius “pabėgėlius”, 
todėl tie vyrai ir palaikė mane ši
tokiu niekšu.

Siaurame take iš miško išni
ro ginkluotas Liūtas, vietinių ko
votojų už laisvę vyresnysis (en
kavedistų žargonu - “banditas”). 
Sugrįžau su Liūtu atgal į namelį,
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kur moterys jam ir man paruošė 
miško žolelių arbatos. Liūtas, 
buvęs kunigas, dirbęs Lietuvos 
karo aviacijos pilotu, mokėjo vo
kiškai. Jis sakė: “Aš jumis tikiu, 
bet mano trys draugai blogai apie 
jus galvoja, nes laiko šnipu”.

Atvažiavo rogės, arkliais 
kinkytos, ir mes išvykome naktį 
gražiu, giliai apsnigtu mišku. 
Ryškiai švietė mėnulis. Vidur
naktį pasiekėme mažą namelį 
miško viduryje. Ten visi sugulė
me ant šiltos, baltintos krosnies.

Švintant sovietų enkavedis
tai mus išbudino. Pro užpakali
nius trobos langus pabėgom - aš, 
beginklis, ir sužeistas Povas, ku
riam buvo peršauta ranka. Ma
čiau, kaip gynėsi Liūtas, pro 
priekinį langą šaudydamas iš au
tomato. Medinis namelis sudegė 
su jo gyventojais ir su Liūtu.

Po keleto dienų pasirodė Tė
vas - visų gerbiamas Pietų Lietu
vos laisvės kovotojų vadas Kazi
mieraitis, tad aš prisijungiau miš
ke prie kitų, ir mes valgėme duo
ną su svogūnais, sėdėdami ant pu
šų šakų, nupurtę nuo jų sniegą.

Tėvas paklausė mano vardo. 
Pasakiau, kad negaliu savo var
do sakyti, nes nenoriu pakenkti 
karo belaisviams vokiečiams, ku
rie man padėjo pabėgti iš kalėji
mo. Įtikinėjau, kad neišduosiu, 
nes man, karo belaisviui, čia juk 
suteikiama pagalba. Tėvas, mo

kėjęs vokiečių, prancūzų, rusų, 
lenkų kalbas, paskyrė man Juo
zo slapyvardį. Vėliau sužinojau, 
kad toks buvo jo paties vardas. 
Tėvas man kalbėjo: “Aš buvau 
pionierių karininkas, keletą me
tų studijavau Briuselyje. Pasiro
dykite mano kovotojams, kad 
taip pat esat katalikas, o ne ate
istas, kaip mūsų okupantai”. Mes 
atsiklaupėm ant kelių miške, prie 
laužo, ir meldėmės. Melsdavo
mės per pietus ir vakare. Skru- 
dindavom lašinius ir melsdavo
mės.

Tėvo palydovas buvo Bronius 
(to palydovo slapyvardį aš užmir
šau, bet paskui pamačiau paskelbtą 
partizanų nuotrauką, prie kurios 
nurodyta, kad jis - Liesis, Naktis); 
jam tada buvo tiek pat metų, kiek 
man - dvidešimt treji. Vokietijoje 
buvo įgijęs pedagoginį išsilavinimą. 
Bet jis apie vokiečius manė blo
gai, nes geroji nuomonė sudegė 
fronto liepsnose. Keletą kartų jau
nasis pedagogas man atvirai sakė: 
“Dabar velnius (vokiečius) mums 
pakeitė šėtonai (sovietai)”. Bet su 
Tėvu taip kalbėdavau: “Ar reikia 
čia mums dabar miške ginčytis dėl 
politikos?” Tėvas pritarė: “Aš ir
gi to atsisakau”. Jis pasakė: “Aš 
panaikinsiu nuosprendį jus sušau
dyti kaip įtariamą šnipinėjimu. Bet 
jeigu šie įtarimai pasitvirtins šim-
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tu procentų, tai mano įsa
kymas vėl Įsigalios”. Šnipai 
juk išduodavo kovotojus en
kavedistams ir už tai gauda
vo premijas.

KartąAudra ir dar vie
nas susikrovė į maišą gal 
pusę kiaulės, pasisavino ir 
nuvežė savo šeimoms ar 
gal kur parduoti, o tuos la
šinius ir žirnių ar pupų mai
šą valstiečiai juk buvo da
vę partizanams. Kai kurie 
net siūlė už tokį poelgį tuos 
du sušaudyti. Visa tai rei
kėjo patikrinti. Tėvas mus 
pasiuntė - ir tas patikrini
mas buvo mums palankus. 
Atsilygindami mes atida
vėm tiems valstiečiams ne
maža cukraus.

Buvo laukiami amerikiečiai 
gelbėtojai, bet jie taip ir nepasi
rodė. Tėvas man sakė: “Parašysit 
kada nors apie tai, kaip jaunas in
teligentas kariškis gali tapti par
tizanų rinktinės vadu”. Štai ir pa
rašiau.

Atsiuntė enkavedistų divizi
jas iš Ukrainos. Senos moterys 
vedė mus per klampias pelkes ir 
salas į Lietuvos-Baltarusijos pa
sienį. Aš apsisprendžiau ir išsi
ruošiau žygiuoti namo. O Kazi
mieraitis netrukus žuvo.

Vilniuje jo garbei ir atmini
mui dabar yra Juozo Vitkaus-Ka-
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Juozas Vitkus-Kazimieraitis su žmona Genovaite 
ir močiute Brigita, atskubėjusia į Briuselį prižiūrė
ti vaikų - mažylio Rimgaudo ir vyresniojo Vytuko.

Nuotrauka iš 
La Manio pajūrio 1933 metų rugpjūtį

zimieraičio gatvė. Toje gatvėje 
gyvena mano pažįstama lietuvė 
Palmira Biknienė. Todėl jai vis
ką ir papasakojau.

Po keleto dešimtmečių man 
teko bendrauti su prancūzų, is
panų, Maroko karininkais, ta
čiau niekur niekada nebesutikau 
tokio kario, koks buvo TĖVAS.

Hamburgas, 2000 m. liepa

Iš vokiečių kalbos vertė
Roma Jonušienė
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Idealistų kartos portretas
Vytautas Kubilius

Adolfo Ramanausko-Vana
go knyga „Daugel krito sūnų..
- tai memorialas, pastatytas iš 
žodžių kritusioms kovos drau
gams. Tai autentiškos istorijos 
dokumentas, užfiksavęs daugy
bę lietuvių pasipriešinimo epo
pėjos įvykių, realijų, moralinių ir 
emocinių motyvų. Kartu tai ir li
teratūrinis tekstas, vienas ryš
kiausių lietuvių memuarinės li
teratūros tekstų.

„... Sis pasa
kojimas nėra prasi
manymas ir fanta
zija, kuria taip di
džiuojasi tikrasis 
rašytojas. Aš rašau 
tai, kas tikrai buvo, 
ir net nemoku ir ne
apkenčiu apgaudi
nėti fantazijomis. 
Knygų rašinėjimo 
darbui aš nepasi
ruošęs ir rašau ne 
dėl to, kad rašyčiau 
savo malonumui 

Adolfas Ramanauskas i'Vanagas I

DAUGEL KRITO 
SŪNŲ...

patenkinti, bet tam, kad ateityje 
lietuvis galėtų susidaryti bent apy
tikri vaizdą, kaip pilksermėgis jo 
brolis mylėjo savo tėvynę” 
(p.458). '

Autorius aiškiai pasako, kad 
jis - ne literatas, kad jam nerūpi 
literatūrinėje rašymo vertė, o tik 
autentiška tiesa. „Galima būtų 
aprašyti gražiau, kaip mes narsiai 
laikėmės, bet aš noriu aprašyti tik 
tiesą” (p.266). Čia ir glūdėjo tik

roji to rašymo ver
tė: paprastas, aiš
kus ir tikras kalbė
jimas apie didįjį 
tautos išbandymą, 
kalbėjimas ne iš is
torinės distanci
jos, jau nutilus per
kūnijoms, o esant 
mirtino pavojaus 
įtampai, žvelgiant į 
kritusių draugų 
veidus ir žinant, 
kad jų laukia toks
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pat likimas. Knyga tebealsuoja 
kovos, grėsmės, žūties įtampa 
(„nei valandą, nei minutę nesa
me tikri dėl savo gyvybės”), ta 
įtampa nepakartojama, joks lite
ratas profesionalas negalėtų taip 
įtikinamai jos atkurti.

Siekiant suprasti tokią pla
čią partizaninio judėjimo pano
ramą ir apibūdinti žuvusį drau
gą, reikėjo tam tikros literatūri
nio žodžio kultūros. Adolfas Ra
manauskas ją turėjo - tai anos 
Nepriklausomybės lietuviškos 
mokyklos išugdyto laisvo, sąži
ningo, doro mąstymo kultūra, 
dar neužkliudyta svetimos ideo
logijos ir svetimos kalbos inva
zijos, nesueižėta vidinių priešta
ravimų ar kompromisų. Jo rašy
mas - stilistiškai labai skaidrus, 
paprastas - atspindėjo pačių jau
niausių anos Nepriklausomybės 
auklėtinių asmenybės vertinimą. 
Veiksmas kaip egzistencijos prin
cipas. Ne stebėti ir komentuoti 
tai, kas vyksta, o pačiam veikti, 
spręsti, prisiimti atsakomybę. 
„Nutariau nelikti pasyvus tam, 
kas dedasi tautoje”, - apsispren
džia Alytaus mokytojų semina
rijos mokytojas, atleistas nuo tar
nybos sovietinėje armijoje. Ide
alistinis, savanoriškai priimtas 
įsipareigojimas tėvynei tampa 
svarbesnis už asmeninį gyveni

mą, už vienkartinį savo likimą. 
Kaip retai ir drąsiai knygoje te- 
užsimenama apie mylimą žmoną
- Dainavos apygardos vado pa
reigos neleidžia skirti daugiau lai
ko ir dėmesio asmeniniam gyve
nimui. Stebina begalinis dvasinis 
tvirtumas ir tikėjimas nepriklau
somos Lietuvos ateitimi: jau iš
guldyti beveik visi kovos draugai, 
išdavystės sutraukė visus ryšius, 
bet jis 1950 m. tebelaukia „le
miamos kovų fazės”, o 1952 m. 
rašo, kad jo duktė neabejotinai 
dirbs nepriklausomoje Lietuvo
je, kad miestelių aikštėse bus pa
statyti kryžiai žuvusiems partiza
nams. Adolfas Ramanauskas pri
klausė istorinei idealistų kartai, 
kuri galvojo ne apie save, o apie 
tautos likimą, kuri drįso ir galė
jo aukotis dėl tautos laisvės, tuo 
metu tebebuvusios už devynių 
kalnų. Savo knygoje autorius su
kūrė labai ryškų visos idealistų 
kartos portretą - tokios žmonių 
formacijos šiandien mes neturi
me ir, matyt, greitai neturėsime
- „laisvajai rinkai” ji nereikalin
ga. Lietuvio charakterio „idealis
tinis principingumas”, pasak Juo
zo Girniaus, liko praeityje.

Adolfas Ramanauskas netu
rėjo talento ambicijų. Bet aukš
ta asmenybės dvasinė kultūra lė
mė tai, kad jis, iš tolo vengdamas 
literatūrinių pagražinimų, intui
tyviai jautė žodžio spalvą ir sa-
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kinio ritmą. Įsiklausykime, kaip 
subtiliai naudoja rašytinius žode
lius, nusiklausytus galbūt iš liau
dies dainų, kurias pats taip mė
go dainuoti.

„Studentas, jo brolis Sava
noris ir aš siautėjimo dienomis 
apsigyvenome viename jų pada
rytame bunkerėlyje, kuris buvo 
prie pat miško ... mažulyčiame 
eglynėlyje... Iš pievaitės įšokdami 
eglynėlin mes nepalikdavom nu
krėstos rasos pėdsakų” (p. 114).

Dar pažiūrėkime, kaip giliai 
autorius jaučia gamtą net di
džiausio pavojaus metu (rusų ka
riuomenė apsupo partizanus prie 
Merkio), prisimindamas galbūt 
mokyklose deklamuotą A.Bara- 
nausko „Anykščių šilelį”. „Nak
tis buvo tamsi, bet pievas klojo 
tirštas, nepermatomas rūkas. Prie
šais mus tįsojusi pieva atrodė tarsi 
paskendęs didžiulis miškas. Bu
vo taip tyku, kad jokia rugio var
pa nesiūbavo” (p.342).

Memuarinis pasakojimas 
audžiamas iš konkrečių situaci
jų, įvykių, likimų. Adolfas Rama
nauskas turėjo pasakotojo dova
ną, galbūt paveldėtą iš kaimo pa
sakorių, bet sudisciplinuotą ... 
karinių raportų ir įsakymų rašy
mo. Štai bunkeris - tirpsta pava
sarį sniegas, visur šlapia, trūksta 
oro, net lempa nedega ir girdisi 
„lašų kapsėjimas ant patalynės”. 
Enkavedistai krato daržinę, o jie
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Adolfas Ramanauskas

slepiasi šiauduose, ir žmona ty
liai šnabžda: „pirma mane nu
šauk”. Virš bunkerio girdisi ka
reivių žingsniai: kraštutinė įtam
pa. Autorius sugeba perduoti tą 
lemtingo laukimo, nuolatinės 
grėsmės įtampą, kuri darosi vi
dine pasakojimo spyruokle, sa
votiška intriga: kas gi bus toliau? 
Štai jis eina nakčia pro pažįsta
mo ūkininko trobas, ir kažkoks 
nujautimas sulaiko - neužeiti, o 
ten tykojo stribai. Jis sapnuoja 
šiurpų sapną - mato kruviną
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draugo veidą, ir iš tiesų kitą die
ną draugą pakerta priešo kulka. 
Jis mato, kaip Kazimieraitis, apy
gardos vadas, bėga nuo šaudan
čių enkavedistų, parkrinta; visi 
labai nusiminę, o šis netikėtai pa
sirodo sveikas ir gyvas. Toks epi
zodas išplėtojamas ir struktūra- 
lizuojamas kaip išbaigtas apsaky
mas. Neretai autorius smulkiai 
perpasakoja kitų pasakojimus 
(Varčios mūšio dalyvių, iš Aly
taus kalėjimo pabėgusių partiza
nų), nušviesdamas tą patį įvykį 
iš kelių matymo taškų.

Lankydamas partizanų dali
nius, Adolfas Ramanauskas iš
sikalbėdavo atskirai su kiekvie
nu kovotoju, išklausydavo jo 
nuotykių, įsižiūrėdavo pedagogo 
žvilgsniu į charakterį. Jis buvo 
atidus žmonėms, juos mylėjo, 
gerbė, todėl knygoje tiek daug 
šviesių portretinių charakteristi
kų. Kartu jis jautė kovos tragiz
mą ir mokėjo tai perduoti be jo
kios patetikos. Partizanai su
čiumpa tykojančius stribus - to 
paties kaimo berniokus. Vienam 
liepia išsikasti duobę. Šis kasa, 
meldžiasi atsiklaupęs. Jo klausia 
- koks paskutinis prašymas. 
„Praneškite namiškiams”, bet 
paskui priduria: “Nereikia, nes 
motina nepakels.” Partizanai pa
lieka jį gyvą. Dainavos apygardos
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vadas po 10 metų keliauja per 
miško ruožą, kur kažkados jo 
kovos draugas sodino pušeles. 
„Pušelės jau buvo nemaži mede
liai, o Daugirdas... Nei aš, nei jo 
motina nežinojom, nei kas toliau 
su juo buvo, nei vietos, kur jo iš
niekintą lavoną rusai nutrenkė. 
Laisvės vis dar nėra ir net nesi
mato jos auštančio ryto. Ji, žino
ma, ateis, ir pušelės gal dar ne
bus iškirstos, bet kur būsiu aš” 
(p.459).

Kiekviename šios knygos 
puslapyje atsiveria dabarties mo
mentas, dar neišsibaigęs, dar pil
nas grėsmės, kančios ir vilties, ir 
skaitytojas yra įtrauktas į to mo
mento išgyvenimus. Jis užkrečia
mas to momento nuotaika ir 
prasmėmis. Tokia yra svarbiau
sia kiekvieno gero teksto paskir
tis.

Adolfas Ramanauskas pui
kiai supranta, kad kova su oku
pacija - tai ne vien ginklų kova; 
tai ir idėjų kova. Tai, ko nepajė
gė padaryti pirmųjų pokario me
tų išgąsdinta kūrybinė inteligen
tija - „bolševizmo sukaustyta ir 
tapusi gyva mumija Lietuvos lais
vinimo kelyje”, - tai atliko pats 
Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio 
Ginkluotųjų pajėgų vadas, atkū
ręs savo knygoje pasipriešinimo 
kovų rūsčią didybę ir prasmę.
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Tų metų birželį 
prisimenant

Henrikas Petkevičius-Valiulis

1939 metais pradėjau dirbti 
„Maisto" bendrovės mėsos par
duotuvėje Telšiuose. Darbas pa
tiko, spėjau gauti ir vyresniojo 
pardavėjo teises. Atlyginimo pa
kako, visą laisvalaikį galėjau 
skirti sportui. Su miesto jaunimu 
žaidžiau krepšinį, futbolą, pava
sarininkų salėje - stalo tenisą. 
Madinga buvo irstytis Masčio eže
re baidare, tai kaip aš atsiliksiu... 
Dviračiu vienas ar su draugais 
apvažinėjau veik visą Lietuvą, iš
skyrus Suvalkiją. Buvau toks, 
kaip ir daugelis jau nepriklauso
moje Lietuvoje išaugusių jaunuo
lių. Ne rekordai rūpėjo. Išauklė
tas patriotine dvasia, tačiau ir da
bar negaliu sau atsakyti, kodėl ne
priklausiau jokiai visuomeninei 
ar politinei organizacijai.

Dirbdamas susipažinau su 
Luokės gatvėje buvusios skerdyk
los vedėju Benediktu Valiuškiu, 
kokių 35-40 metų aukštaičiu, at
sargos viršila. Šis žmogus turėjo
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man ypač daug teigiamos įtakos, 
padėjo apsispręsti Lietuvai sun
kiais momentais. Iš pradžių ma
ne prie jo traukė bendras pomė
gis žaisti šachmatais, irstymasis 
baidarėmis Mastyje, jo sugebėji
mas ir noras bendrauti kaip ly
gus su lygiu, nors buvau perpus 
jaunesnis.

1940 metų birželio-liepos įvy
kiai mano gyvenime jokių žymes
nių pokyčių nepaliko. Tiesa, ne
trukus tėvai buvo priversti užda
ryti krautuvę. Motina įsidarbino 
sovietų karininkų valgykloje, tė
vas - stalių dirbtuvėse.

Man pasiūlė tapti komjau
nuoliu. A. Smetonos laikais bol
ševiku garsėjęs pažįstamas siuvė
jas Kaveckas paklaustas atsakė 
- spėsi, palūkėk trejetą mėnesių - 
pamatysi pats. Greitai atsivėrė 
akys ir man. Iš po nakties paslap
tingai dingdavo gerbiami miesto
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žmonės, buvo uždaromos priva
čios parduotuvės, vedama ne
mokšiška bolševikinė propagan
da, prie valdžios vairo stojo vis 
daugiau vadinamųjų „arklių uo
degų pjaustytojų". Kas dedasi So
vietų Sąjungoje, galėjome spręsti 
iš sovietinių karininkų žmonų, 
pravardžiuojamų „katiušomis", 
drabužių, iš godžių eilinių karei
vių žvilgsnių, užėjus į maisto par
duotuvę.

Pamažu B. Valiuškis supažin
dino su pogrindyje leidžiamais 
antisovietiniais laikraštėliais ir at
sišaukimais. Juos platinau tarp 
miesto jaunimo. Rimtu talkinin
ku tapo 1926 m. gimęs brolis Ka
zys, tuo metu M. Valančiaus gim
nazijos mokinys - jis platino už
draustą spaudą tarp gimnazistų. 
Tuose leidinėliuose buvo ragina
ma nepasiduoti bolševikinei pro
pagandai, pranašaujama, kad 
greitai prasidės karas tarp sovie
tų ir vokiečių.

Aš pakilau karjeros laiptais. 
Nacionalizavus „Maisto" bendro
vę, buvau paskirtas reorganizuo
tos mėsinės vedėju. Tvarkiau do
kumentaciją, sąskaitas, inkasa
vau pinigus. Prie prekystalio nebe
stovėjau. Už mane tai darė 4-5 žy
dų tautybės pardavėjai. Buvo tie
kiama „košer" (paskersta pagal 
judėjų tikybos reikalavimus) mė
sa tada gausiai Telšiuose jų ben
druomenei. Labai susirūpinau ke

letą kartų nustatęs pinigų taikumą 
kasoje. Pasiguodžiau bendradar
biui Peišei Koganui, šis patarė at
likti kontrolini parduotų gaminių 
svėrimą. Paaiškėjo, kad pirkėjai 
mokėjo mažiau, negu kainavo pre
kė. Supratau, kad taip norėta ma
nimi atsikratyti. Nežinau, kuo vi
sa tai būtų pasibaigę, bet priartėjo 
lemtingoji 1941 m. birželio 14-oji. 
Tas pats Peišė Koganas slapta pa
tarė man artimiausiomis naktimis 
namuose nenakvoti. Su šeima su
tarėme prieglobsčio ieškoti pas pa
žįstamus kaime. Gal jaunystės 
lengvabūdiškumas ar smalsumas 
vertė patikrinti Peišės informaciją. 
Gyvenome Respublikos gatvės dvi
aukščiame name, šalia miesto 
gaisrinės. Nuo tamsiojo skverelio 
pusės Kalno gatvėje įsitaisiau ste
bėjimo „postą". Sutemus į mūsų 
kiemą įvažiavo sunkvežimis, šmi
rinėjo kariškiai. Palaukęs, kol tuš
čias sunkvežimis grįžo atgal ir vis
kas aplink nurimo, įsėlinau pas 
šeimininkę. Ji pasakė, kad kariš
kiai teiravęsi apie mus.

Ačiū gerajam Peišei, tik jo 
dėka tada neiškeliavome Sibiran. 
Vokietininkams žydus suvarius į 
getą, tėvas ne kartą išsivesdavo 
PKoganą tariamai darbams, ap
rūpindavo maistu. Deja, nepavy
ko išgelbėti geradario nuo tragiš
ko žydų bendruomenės likimo.

Mes naktimis slapstėmės, ta
čiau daugiau nebuvome ieškomi. 
Birželio 20 dieną neiškentęs iš
plaukiau baidare Mastin. Staiga
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pamačiau per ežerą nuo miesto 
Viešvėnų link skutamu skridimu 
skrendanti vokiečių kryžiais pa
žymėtą lėktuvą. Valiuškis, ne kar
tą pranašavęs karą prasėdėsiant 
artimiausiais mėnesiais, vėliau - 
artimiausiom savaitėm, šį kartą 
pasakė trumpai: ryt ar poryt. Ne
žinau, kuo jis rėmėsi - ir dabar 
negalėčiau tvirtinti, kad turėjo lyšį 
su vokiečių žvalgyba. Greičiau
siai priklausė Lietuvių aktyvistų 
frontui, nes vokiečių okupacijos 
metais veikė prieš nacius.

Radijas paskelbė, kad pra
sidėjo karas. Jau birželio 23 d. 
per Telšius netvarkingai traukėsi 
raudonarmiečiai, nors dar tik 
penktadienį ir šeštadienį Žarėnų 
link žlegėjo stambūs jų tankų da
liniai. Vakarop mieste neliko ir 
sovietų valdžios. Gatvės ištuštė
jo, žmonės, kamuojami nežinios, 
slapstėsi. Kad prasidėjo karas, 
galėjome suprasti tik iš praskren
dančių vokiečių lėktuvų.

Kaip netrukus paaiškėjo, į 
beginklį ir niekieno nesaugomą 
miestą birželio 24 d. iš Tryškių 
miškų grįžo bėgliai Ročius, Ras
lanas ir kiti budeliai susidoroti su 
būsimais Rainių miškelio kanki
niais. Juos vis dar tebesaugojo tie 
patys Telšių kalėjimo prižiūrėto
jai, lietuviai. Ak, tas prakeiktas 
mūsų brolių pareigingumas. Grį
žo budeliai su kitataučių durtu
vais, tankais ir sunkvežimiais.

Mieste, kaip ir visada dide
lių sukrėtimų atveju, sujudo kri-
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minalistai. Ėmė plėšti sandėlius, 
krautuves, bėgančių kariškių pa
liktą turtą. Mes, jauni žmonės, 
negalėjome į tai ramiai žiūrėti. Be
nediktas Valiuškis pasiūlė orga
nizuoti apsaugos būrį. Iš kažkur 
atsirado balti raiščiai ant civili
nių drabužių. Tačiau buvome be
ginkliai. Vokiečių nesimatė ir ne
sigirdėjo. B. Valiuškis numanė, 
kad netvarkingai bėgdami raudo
narmiečiai paliko ginklų Telšių 
kareivinėse. Į žvalgybą pasisiūlė 
penkiolikmetis mano brolis Ka
zys. Birželio 25 d., priešpiet, jis per 
tvorą įlindo į kareivinių kiemą. 
Pasigirdus šūviams spruko atgal, 
nebūdamas tikras, ar šaudyta į jį. 
Po pietų patraukėme abu. Tyla. 
Visur didžiausia netvarka, mėtė
si patalynė, uniformų dalys, šiaip 
įvairus karinis turtas. Pagaliau 
kažkurioje patalpoje pamatėme ir 
mūsų taip geidžiamus ginklus. Tai 
buvo rusų ar ne 1895 m. pavyz
džio šautuvai, gal koks 20-30 vie
netų, taip pat keli pusautoma- 
čiai dešimčiašūviai šautuvai, 
pokario partizanų vėliau vertina
mi. Šovinių - aplink pilna.

B.Valiuškio būrys - apie 15 
žmonių - apsiginklavome. Jame, 
be savęs ir brolio, pamenu mate
matikos mokytojo sūnų gimnazis
tą Algį Valiušaitį, gimnazistus Ste
pą ir Vytautą Grybauskus, 
„Maisto" bendrovės buhalterį Gri
galiūną, atsargos leitenantą Juo-
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dikį, vėliau tapusį apskrities vir
šininku. Kelias paras, kol atsikū
rė policija, saugojome sandėlius, 
krautuves, patruliavome gatvėse. 
Plėšimai liovėsi. Nors dauguma 
nebuvę kariuomenėje, neuostępa
rako, bet patyrę masinio šeimų su 
seneliais ir kūdikiais trėmimo 
siaubą, būtume nedvejodami pa
sipriešinę raudoniesiems okupan
tams. Visų laimei, kariškiai, o ką 
jau bekalbėti apie civilius „virši
ninkus", tuo metu nešdinosi kaip 
kas išmanydamas Maskvos link.

Vietinę valdžią atkūrėme pa
tys. Pirmieji vokiečiai Telšiuose pa
sirodė bene birželio 29 d., gal 50- 
ties kariškių dalinys. Greičiausiai 
per radiją išgirdome, kad atkurta 
Lietuvos Nepriklausomybė, kraš
tą valdo J.Ambrazevičiaus vyriau
sybė. Būrio nariai, kaip ir daugu
ma telšiškių, džiūgavome, dėkojo
me vokiečių kariams už suteiktą 
pagalbą. Tik B. Valiuškis neprita
rė mums sakydamas, kad vokie
čiai neleis lietuviams tvarkytis pa
tiems. Visuotinio džiaugsmo sūku
ryje taip nesinorėjo tikėti liūdnais 
pranašavimais.

Pasirodė laikraščiai, sklido 
žinios apie kasdien atskleidžia
mas bolševikų ir jų bernų pikta
darybes ne tik Lietuvoje. Vokie
čiai išradingai kurstė neapykan
tą prieš tariamus kaltininkus - žy
dus. Gaila, kad dalis tautiečių, 
kaip ir caro laikais, kaizerio oku
pacijos metais ar bolševikmečiu, 
nuėjo su vokiečiais, ėmė persekio
ti ir žudyti niekuo nekaltus Lietu
vos piliečius žydus, su kuriais tiek 
amžių taikiai gyvenome šalia vieni 
kitų. Į tarp Masčio ežero ir Res
publikos gatvės įkurtą getą suva
rė žydų šeimas. Tuo juodu darbu 
užsiėmė dalis kitų baltaraiščių 
būrių. B. Valiuškis nedelsdamas 
sukvietė mūsų būrį, pasakė, kad 
mūsų tvarkos palaikymo mieste 
misija baigta, ir liepė skirstytis. 
Naujai vokiečių paskirtos val
džios nurodymu ginklus grąžino
me policijai. Benediktas Valiuš
kis neįvykdė nurodymo perduoti 
administracijai būrio dalyvių są
rašą.

Užrašė Zenonas Jaška

Kulautuva, 1992 m.

Pirmieji "Į laisvę", 
leidžiamo jau Lietuvoje, garbės prenumeratoriai 

Jadvyga ir Adolfas Damušiai. 
Sveikatos ir laimės jiems!
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Premijų už Lietuvos rezistencijos istorijos tyrimus
komisija nutaria:
“Į laisvę” fondo lietuviškai kultūrai ugdyti 2000-ųjų metų premiją 

skirti ponui Romui Kauniečiui, įvertinant Jo darbus, jau nuo mūsų 
amžiaus septintojo dešimtmečio renkant ir vėliau skelbiant Aukštaiti
jos partizanų atsiminimus bei kitą laisvės kovų istorijos medžiagą.

Vilnius, 2000 liepos 25

Kęstutis K.Girnius, Dalia Kuodytė, Juozas Tumelis

Pašauktas įamžinti 
atmintį

Pokalbis su 2000-ųjų metų „Į laisvę“ fondo premijos 
laureatu Romu Kauniečiu

Virginijus Gasiliūnas. 
Jau pasirodė trys tik
rai solidžios „Aukštai
tijos partizanų prisimi
nimų“ knygos, kiek ži
nau, dar antra tiek lau
kia eilėje, tad - tiesiog 
prisiminimų milžinkal- 
nis, o turint galvoj, kas 
prisimenama, būtų ga
lima pasakyti - ir mil
žinkapis.

Kas paskatino im
tis rinkti šiuos prisimi
nimus? Kaip visa tai 
vyko? Su kokiais

džiaugsmais ir vargais teko 
ir tenka susidurti dirbant to
kį darbą?

Romas Kaunietis. Nežinau, ar 
pokario Lietuvoje buvo bent vie
na šeima, kuri visiškai nenuken
tėjo nuo okupantų. Aš pats, bū
damas ketverių metukų, jų „dė
ka“ likau našlaitis, jie sugriovė 
šimtų tūkstančių šeimų gyveni
mus, žudė, trėmė, kankino, tie
siog traiškė mus tarsi kokius pa
saulio parazitus. Ir už ką? Ko
dėl mes turėjom taip kentėti?
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►
Nelaimingas buvo lietuvis, 
kuris j Sibirą buvo tremia
mas, nelaimingas buvo ir 
tas stribas, nes jis irgi ne 
savo noru, o okupantų ver
čiamas, j tremti varė savo 
brolį.

Laikas tolina nuo mū
sų anų dienų įvykius, kar
tu nusinešdamas ir žmo
nes, kurie visa tai patyrė ir 
iškentėjo. Jis toks pat ne
gailestingas ir tiems, kurie 
kovojo, kurie priešinosi li
kimui, išėjo į miškus kovo
ti ir žūti. Iš jų labai nedaug 
išliko, grįžo iš lagerių su
luošinti, paliegę, bet nepa- 
lūžę, išsaugoję neįkainoja
mus dvasios lobius. Juos 
prakalbint, užrašyt jų prisimini
mus - matyt, aš šiam darbui ir 
buvau pašauktas. Gal sąžinės bal
so, gal pareigos jausmo, o gal ir 
tų, kurie savo gyvybę už laisvę 
paaukojo.

Pirmiausia užrašiau savo 
dėdės prisiminimus, kaip jis ma
no tėveliams į Sibirą siuntinį su 
lašiniais siuntė. Netikėtai užėjo 
stribai, tą siuntinį ištraukė iš pa
lovio, išardė, lašinius sau į mai
šus susidėjo, o dėdei išspardė 
užpakalį ir išėjo pasikeiksnoda- 
mi. Vėliau ėmiau užrašinėt grį
žusių tremtinių prisiminimus, o

Romas Kaunietis, 
gimęs 1944 metais

Rokiškio rajono 
Buivydžių kaime, 

pasak paties, 
„šiek tiek 

muzikantas, šiek 
tiekfotografas, 

vairuotojas mėgėjas, 
besidomintis 

poezija, istorija, 
numizmatika, 

ginklais 
ir mėgstantis 

keliauti“
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kada iš lagerių ėmė grįžt buvę 
partizanai, tai man atsivėrė jau 
gana platūs vartai. Grįžę keli pa
žįstami politiniai kaliniai supa
žindino su keliais buvusiais par
tizanais, ir ėmė vyniotis tas nau
jų pažinčių kamuolys. Tai buvo 
apie 1965-1970 metus - gilų 
bolševikinį viduržiemį. Ne tik 
prisiminimus užrašinėjau - fo
tografavau, filmavau buvusius 
kalinius, kol pagaliau vienąkart 
įkliuvau. Konfiskavo daug ma
no surinktų ir restauruotų senų 
knygų, žurnalų, nuotraukų. Ta
da aš artimiau susipažinau ir su 
galinguoju KGB. Atsėdėjęs pus
antrų metų, tapau šiek tiek gud
resnis, atsargesnis, bet savo dar
bo nemečiau, prisiminimus rin
kau ir toliau, tik teko labiau už- 
sikonspiruot, nes jaučiau, kad 
esu akylai stebimas. Nuvažiuot 
pas žmogų ir užrašyt jo prisimi
nimus nebuvo taip sudėtinga, 
kaip juos paslėpt, kad nepakliū
tų ten, kur nereikia. Juk čekis
tai galėjo mane bet kur sulaikyt 
ir iškratyt. Ir jei būtų ką radę, 
žinojau, kas laukia manęs, tuo 
labiau to žmogaus, kuris pasa
kojo apie save. Išeidami iš lage
rio buvę partizanai turėjo pasi
rašyt, kad niekam nieko niekad 
nepasakos nei apie tenykštę pa
tirtį, nei apie mišką. Dažnai la
biau jaudindavaus ne dėl savęs, 
o dėl jų likimo.

Pradžioj užrašinėjau prisimi
nimus tiesiog ranka į sąsiuvinį ir 
slėpdavau kur nors pas tą žmogų 
ar netoliese. Po keleto dienų ar 
savaičių juos atveždavo koks pa
tikimas žmogus. Namie irgi pa
vojinga laikyt. Susirenka keli są
siuviniai, ir kasu po žeme. Taip 
buvo patikimiausia. O aš, prisi
dengęs etnografo vardu, toliau 
dirbu savo darbą. Tik gerokai vė
liau, kai atsivėrė KGB durys, su
žinojau, kad mane net penki 
KGB šnipai sekė. Orus užsienio 
kalbų specialistas, pasirodo, bu
vo niekšelis agentas „Nemunas“, 
J.B. - buvęs mano mokytojas, 
dėstytojas ir patikimas idėjos 
draugas, kuriam daug savo slap
tų minčių esu atvėręs. Ir kai ku
rie kiti seni pažįstami dangstosi 
gerų vyrų vardais, net sveikinasi, 
matyt, manydami, kad nieko apie 
juodus jų darbelius nežinau. „Ge
nutis“, „Žukovskij“, „Velykis Ar
tūras“ ir kt. Linkiu jiems drąsos 
šiandien atvert savo sielas, kaip 
aš jiems buvau atvėręs savąją, 
nors mano nuoširdumą jie piktam 
panaudojo.

Aš visada labai džiaugiuos 
užrašęs prisiminimus, dėkoju 
Dievuliui, kad to žmogaus patir
tos kančios ir kova nenueis į už
marštį, išliks ateinančioms kar
toms kaip gyvenimo pamoka.
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Prisiminimų rinkimas, jų 
perrašinėjimas užima beveik vi
są mano laisvalaikį, be to, ir ne
mažai lėšų reikalauja: diktofono 
juostelės, kelionių išlaidos, sam
domi perrašinėtojai mašinėle, 
partizanų nuotraukų reproduka
vimas - čia be cento nė iš vietos. 
Kažkada keletas buvusių laisvės 
kovotojų parėmė mane finansiš
kai - už tai aš jiems likau nuo
širdžiausiai dėkingas, nes jie su
prato ir įvertino mano triūsą. 
1999-aisiais už pirmą „Aukštai
tijos partizanų prisiminimų“ kny
gą Lietuvos šaulių sąjunga pasky
rė diplomą ir premiją. „Į laisvę“ 
fondas paskyrė 2000-ųjų premi
ją. Tai didelis įvertinimas ir fi
nansinė parama bei paskatinimas 
tęst darbą. Be to, nepaprastai 
daug džiaugsmo teikia bendravi
mas su žmonėmis, kurių prisimi
nimus užrašinėju, - semies gyve
nimo patirties, dvasinių jėgų, nes 
šnekies su šilto ir šalto patyru
siais ir iškentėjusiais žmonėmis. 
O vargai prasideda, kada užra
šyti prisiminimai sugula į kalną. 
Reikia ieškoti rėmėjų, nes išleist 
„Aukštaitijos partizanų prisimi
nimų“ knygą 1500 egzempliorių 
tiražu atsieina tiek pat, kiek kai
nuoja nebloga sodyba kaime. Ne
maloniausia, kai pasirodžius kny
gai pasipila telefono skambučiai
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- išgirsti įvairiausių priekaištų, o 
kartais ir pagrasina, pasiūlo su
naikint, sudegint tą „šlamštą“, 
nes ten nesą nė lašo teisybės. 
Daugiausia tokių pagrasinimų 
sulaukiau išėjus antrai prisimini
mų knygai, kur buvo suminėti 
partizanų išdavikai, KGB agen
tai, provokatoriai. Kai kam tai la
bai nepatiko. Jų manymu, ir šian
dien nieks neturėtų žinoti, kas 
mus Sibiran vežė, kas į kalėjimus 
sodino, kas išdavinėjo, žudė.

V. G. Knygose ne per daug 
žinių apie pačius prisimi
nimų autorius.Gal galėtu
mėt bent trumpai papasa
koti apie kurio nors iš pri
siminimais pasidalijusiųjų 
likimą (ar labiausiai vin
giuotu gyvenimo keliu ėju
siojo, ar, Jūsų manymu, 
tragiškiausią arba labiau
siai atmintin įstrigusį)?

R. K. Visų jų gyvenimai savaip 
įdomūs. Labiausiai man į atmin
tį įstrigo merginų partizanių ir 
ryšininkių likimai: Jadvygos Žar- 
dinskaitės, Marytės Štarolytės, 
Salomėjos Piliponytės, Joanos 
Dijokaitės, Benediktos Viščiū- 
tės. Pilnas nuotykių buvo dabar 
jau a.a. partizano Leonardo Pet
rausko gyvenimas. Jį apnuodijo 
ir užmigdytą čekistams atidavė 
mylimoji. Suimtas jis bandė bėg
ti, atėmęs iš sargybinio automa
tą vieną kareivį nušovė, bet bu-
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vo sulaikytas. Daugelį metų iš
kalėjo lagerines, išėjęs į laisvę au
gino meškas ir su jomis gyveno, 
į Lietuvą grįžo tik Atgimimo lai
kais. Sunkų ir ilgą partizano ke
lią nuėjo Bronius Juospaitis, su
šaudytas, regis, jau be gyvybės 
ženklų ant grindinio merdėjo, bet 
tiesiog per stebuklą išliko gyvas 
ir šiandien tebegyvena. Jonas 
Kadžionis, daug metų partizana
vęs, provokatorių paimtas gyvas, 
lageriuos iškalėjęs lygiai 25 me
tus, didesnę laiko dalį praleidęs 
karceriuos, grįžo į tėviškę, bet 
vietinių komunistėlių buvo išva
rytas, dar ilgai turėjo bastytis po 
svetimus kraštus, kol gavo teisę 
gyvent Lietuvoj. Ir šiandien ak
tyvus visuomenininkas, poetas, 
nepaprastos atminties žmogus. 
Kėdainiuose gyvena buvęs par
tizanas Algimantas Stankūnas: 
keturiolikos metų ištremtas, pa
bėgo iš Sibiro atgal į Lietuvą, bū
damas nepilnametis išėjo į parti
zanų būrį, bet artimo žmogaus 
buvo išduotas, paimant sunkiai 
sužeistas, neteko kojos, liko in
validas, nuteistas 25-eriems me
tams lagerio, perėjo visą raudo
nąjį pragarą. Geležinės valios ir 
nepaprastai tvirtas žmogus.

V. G. Žmogaus atmintis - 
vienas keisčiausių dalykų. 
Laikui bėgant imam „pri
siminti“ tai, ko, kitų ma
nymu, net negalėjo būti, o
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kartais iškrenta iš galvos 
dalykai, kurių, atrodė, nie
kada net norėdamas neuž
mirši. Kaip, Jūsų many
mu, reiktų žvelgti į prisi
minimus, kad ir Jūsų su
rinktuosius: kiek juose tik
rų liudijimų ir kiek „at
minties kūrybos“?

R. K. Norėčiau pasakyt, kad ma
no užrašyti liudijimai, na, 98 pro
centais atitinka tiesą, nes apie 
daugelį dalykų kalba ne vienas 
žmogus, o tai skaitytojui leidžia 
objektyviau vertint atpasakoja
mus įvykius. O jeigu prisiminda
mas neesminius dalykus žmogus 
ką truputį ir prikuria, aš nema
nau, kad tai didelis nukrypimas 
nuo tiesos. Be to, kalbėdamas su 
šimtais panašaus likimo žmonių, 
įgijau imunitetą: iškart jaučiu, jei 
žmogus pradeda fantazuot. Jei
gu fantazija arti tiesos, tai tebū
nie tokia to žmogaus tiesa, jos 
neverta atsisakyt, bet jei per toli 
„nugrybauja“, tokias fantazijas 
palieku diktofono juostelėj. Be
je, didžiausi fantazuotojai ir tie
sos kraipytojai yra tie, kurie ar 
buvo KGB užverbuoti, ar buvo 
agentai smogikai, ar kaip kitaip 
yra pridarę negerų darbų. Su to
kiais tenka šnekėtis ne vieną kar
tą, kol suvedi galus ir faktai pa
sitvirtina.
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N. G. Bene skaudžiausia 
tema kalbant apie ginkluo- 
tąjį pasipriešinimą oku
pantams - išdavystės. Ga
na dažnai stengiamasi ją 
apeiti, kartais išdavęs ko
vos draugus žmogus viena
reikšmiškai pasmerkia
mas, kartais bandomas pa
verst „pavargusiu hero
jum“, bet palygint retai 
klausiama savęs: kodėl? 
Ką Jūs, bendravęs ne tik 

„su išduotaisiais, bet ir su 
'*išdavusiaisiais, manote 

apie partizanų išdavystes? 
R. K. Išdavystės mus lydėjo nuo 
pat pirmosios sovietų okupacijos, 
nuo 1940-ųjų. Tada daugiau iš
davinėjo kitų tautybių Lietuvos 
piliečiai, o prasidėjus antrajai so
vietų okupacijai tarsi iš gausybės 
rago pasipylė tūkstančiai savų iš
davikų, lietuvių. Okupantai bu
vo taip išdresiruoti žmones įpint 
į savo agentūrinius voratinklius, 
kad, matyt, verbuojamieji nebe
labai orientavos, ką jie daro ir 
kur jie įklimpo. Brolis brolį iš
duodavo, tėvas - sūnų ar sūnus - 
tėvą, o ką jau kalbėt apie toli
mesnius gimines... Manau, nesu
klysiu pasakęs, kad partizaninį 
pasipriešinimą galutinai pribaigė 
baisios išdavystės. Tai, ko nesu
gebėjo padaryt tūkstantinės oku-

56 

pantų armijos, tą darbą labai 
greitai padarė savi išdavikai. Par
tizanai išdavikų pinklėse buvo 
tiesiog paralyžiuoti, jie netgi ar
timiausiais žmonėmis nebegalė
jo pasitikėti, o be pagalbos iš ša
lies miške, bunkery neišsilaiky
si. Gal dėl to paskutiniais parti
zaninio karo metais kovotojai 
įvykdė nemažai nekaltų žmogžu
dysčių. Matyt, kitaip ir negalėjo 
būti, nes okupantų operatyvinės 
tarnybos specialiai leido įvairius 
gandus gandelius, klaidino, o kai 
partizanai tokį nekaltai apšmeiž
tą žmogų pasiųsdavo į aną pasau
lį, tada iš stribynų visa gerkle per 
spaudą ir radiją šaukdavo: va, ką 
„banditai“ daro. Be abejo, parti
zanams tai buvo negarbė, pa
prasti kaimo žmonės juos smer
kė už tokius darbus.

Okupantai pas mus atėjo tu
rėdami 40 metų melo, apgaulių, 
įvairių provokacijų patirtį. Ką 
apie tai žinojo dorai katalikiškai 
auklėtas lietuvis? Tokie dalykai 
iš prigimties jam buvo svetimi ir 
nesuprantami, jis nežinojo, kad 
gali pasauly egzistuot pavilkai 
morozovai, „iš idėjos“ savo tik
rą tėvą atiduodantys į budelių 
rankas. O šiandien ir tarp mūsų 
yra tūkstančiai tokių „poviliu- 
kų“, kurie kažkada už grašį par
davė savo artimuosius, draugus, 
pažįstamus, pasmerkė juos ilgai 
Sibiro kalėjimų kančiai.
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V. G. Neseniai parengė
te partizanų prisimini
mų rinktinę, skirtą dau
giausia tiems, kurie gi
mę praėjus net kelioms 
dešimtims metų nuo pas
kutinio partizano žū
ties, kuriems ginkluotas 
pasipriešinimas - tik is
torijos, o ne asmeninio 
gyvenimo dalis.

Ką būtų galima at
sakyti jaunuoliui, jei, pa
siūlius pasiskaityti tokią 
knygą, jis atrėžtų: o ku
riem galam man tie visi 
partizanai - disertacijos 
neketinu rašyt, geriau 
jau televizorių paspok
sosiu, pailsėsiu. Kad 
bent suabejotų, ar tikrai 
jam „tų visų partizanų", 
apskritai istorijos nerei
kia.

R. K. Taip, sudariau maždaug 
300 puslapių knygą, kuri galėtų 
būti skirta besimokančiam jau
nimui kaip chrestomatija. Ją su
daro geriausi partizanų atsimi
nimai ar jų fragmentai, taip pat 
yra kitokios istorinės medžia
gos, kad skaitytojas visą poka
rio pasipriešinimo vaizdą galė
tų susidaryti, remdamasis tik
rais atsitikimais: pasakojama ir 
apie kovas, ir apie išdavystes, 
apie stribų, agentų smogikų 
veiklą, žodžiu, paminėta daug

maž viskas, kas būdingiausia par
tizanų kovoms - ginkluoto pa
sipriešinimo okupantams eta
pui. Pavadinimas šiek tiek intri
guojantis - „Miškiniai“. Kol kas 
apie jos išleidimą dar nieko ne
galiu pasakyt. Jeigu bus lemta, 
gal ši knyga bus išversta ir Į ku
rią nors užsienio kalbą.

Manau, kad patriotiškai 
mąstantis jaunimas ją tikrai skai
tys, ir tai turėtų būt jiems įdo
mu, o jei kam mieliau spoksot j 
televizorių, to vaikaičiai po dau
gelio metų atras šią knygą. O 
kad taip bus - aš neabejoju. Gal 
šiandien „tos istorijos“ ir „tų vi
sų partizanų" daugeliui jaunuo
lių ir nereikia, bet jeigu tada, kai 
prireiks, neduok Dieve, nebus 
knygų, sąžiningai liudijančių tą 
mūsų istorijos etapą, - aš jau
siuos kaltas. Beje, iš esmės apie 
kiekvieną buvusį laisvės kovo
toją būtų galima parašyt diser
taciją, o ką jau kalbėt apie visą 
partizaninę kovą. Ši tema neiš
semiama.

V. G. Ačiū už pokalbį ir 
sėkmės leidžiant kitas 
„Aukštaitijos partizanų 
prisiminimų“ knygas.

Kalbėjosi
Virginijus

Gasiliūnas
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Kas sieja individą, 
tautą ir kultūrą

Vytautas Bieliauskas

T
rečiojo tūkstantmečio 
pradžioje, kai dviejų 
kraštų (Kinijos ir Indi
jos) gyventojų skaičius jau yra 

viršijęs po bilijoną ir kai mūsų 
planetoje šešių bilijonų gyvento
jų skaičius kiekvieną minutę 
didėja, atrodytų, kad vieno 
žmogaus - individo - svarba yra 
tokia nežymi, jog apie individą 
gal net kalbėti nebūtų prasmės. 
Bet vis dėlto tie didieji bilijoni
niai skaičiai susideda iš viene
tų, be kurių, nors jie ir maži, 
nebūtų ir didžiųjų sumų. 
Paviršutiniškai žiūrint visa 
žmonija atrodo kaip bespalvė 
masė. Vis dėlto arčiau pažvel
gus matyti, jog šią masę sudaro 
atskiri vienetai, kurie tarsi 
deimančiukai suteikia žmonijai 
spalvas ir formas. Žinoma, 
individai vieni nuo kitų priklau
so ir, sudarę didesnes ar mažes
nes grupes, kultivuoja, augina 
bei formuoja savo aplinką arba 
išvysto kultūrinius reiškinius.
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Kartais individai savo savitumą 
daugiau ar mažiau sutapatina 
su savo grupe, pvz., tautine 
grupe; kartais jie savo įpročius, 
mąstymą ir kūrybą supanašina 
ir taip sukuria savo grupės 
kultūrą. Bet savo esme žmogiš
kasis individas yra asmuo, 
kuris - tarsi mažutis mikrokos- 
mosas, siekiantis laisvės bei 
nepriklausomumo. Ar tokie 
pogeidžiai kiekvienam asmeniui 
išlikti individu yra realūs, ar jie 
iš viso yra įmanomi? Ir kiek 
individai gali prisidėti prie savo 
tautinių ar kultūrinių grupių 
formavimo? Kaip jie yra tų 
grupių formuojami? Atrodo, 
kad tautos ir kultūros turi 
savitus bruožus, bet ar tokie 
bruožai yra tikrai saviti ir tikrai 
pastovūs, ar jie gali keistis? Ar 
individas turi savo vietą tautų ir 
kultūrų dinamikoje? Tai yra 
klausimai, kuriems čia 
mėginsime paieškoti 
atsakymo.
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H Tauta
ir kultūra (1)

Nors šiedu žodžiai yra labai 
plačiai vartojami, jų apibrėžimai 
nėra aiškūs ir nuoseklūs.

Tauta, pagal K.Čeginską 
("Lietuvių enciklopedija", 
XXX): "vieną ir tą patį dalyką 
reiškia mūsuose šiandien plačiai 
vartojami žodžiai: nacija, tauta, 
tautybė, tautiškumas, nacionaliz
mas, tautinė sąmonė, idėja, jaus
mas ir pan. Tai aiškai neapibrėž
ti žodžiai, kuriais galima pava
dinti ir suvokti ne tik vienodus, 
bet ir visai skirtingus reiški- 
nius'\1968, p. 427). Istorijos ei
goje tauta buvo identifikuojama 
su genties sąvoka, nors papras
tai tautos susideda iš įvairių gen
čių, tarp kurių kraujo giminystę 
nustatyti yra neįmanoma. Vokie
čiai Hitlerio laikais mėgino sa
vo tautybę tapatinti su arijų ra
se, bet tai buvo labai dirbtinis 
mėginimas, nes visiems buvo aiš
ku, kad "arijų" rasės žmonių 
greičiausiai net daugiau buvo 
Švedijoje, Norvegijoje, Anglijo
je ir t.t. Kai kurie yra siūlę tauta 
laikyti žmones, kurie vartoja vie
nodą kalbą, bet šitai irgi nėra lo
giška, nes kalbą galima išmokti, 
svetimtaučiai ją gal net geriau iš
moksta vartoti, negu tai daro vie
tiniai. Taip pat nesėkmingas mė

ginimas tautą identifikuoti su 
valstybe, sakant, kad tauta yra 
grupė žmonių, gyvenančių vieno
je teritorijoje. Kai kas mano, kad 
šitai tiktų Amerikai, kurioje gy
vena įvairių tautų žmonės, bet jie 
save laiko amerikiečiais. Deja, 
amerikiečiai nekalba apie savo 
tautybę, o apie pilietybę. Tai tik
tų kanadiečiams, australams ir 
t.t.

Sovietai, norėdami sustiprin
ti savo "sąjungą" ir susilpninti 
pavergtų tautų nacionalinius po
linkius, taip pat mėgino įvesti 
naują tautybę - "homo sovieti- 
cus", kuri turėjo tikti visiems 
žmonėms, gyvenantiems Sovietų 
sistemoje. Deja, tai ne tik nesu
mažino, bet net sustiprino nacio
nalinius piliečių jausmus.

Kai kurie tautybę sieja su re
ligija, pvz., žydai ir arabai, ir taip 
sujungia žmones, kurie priklau
so tam tikrai religinei grupei ir 
kurie laikosi jos taisyklių. Deja, 
dabartiniame pasaulyje, kur dau
geliu atvejų yra priimtas religi
nis pliuralizmas, tautybės iden
tifikavimas su religija galėtų su
kelti tik nereikalingą įtampą ir 
fanatiškas priešpriešas.

Kai kurie, norėdami suma
žinti tarp žmonių bet kokią įtam
pą, siūlo tautybės sąvoką pakeisti 
kosmopolitizmu, t.y. ją iš esmės
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panaikinti ir pritaikyti tautybei 
visos žmonijos sąvoką. Tačiau 
šitoks siūlymas nėra realus, jis 
gana savanaudiškas ir, kaip jo 
priešprieša buvęs fašizmas, yra 
neįgyvendinamas.

Nors tautybės definicija yra 
veik neapibrėžiama, pats tauty
bės išgyvenimas yra realus daly
kas ir daugelio žmonių priimtas. 
Kas sudaro tautiškumo jausmą ir 
norą bei garbę priklausyti savo 
tautai? Yra grupė visus jungian
čių išgyvenimų: gamta ir terito
rija, kurioje žmogui teko užgim
ti ir užaugti; bendri papročiai ir 
bendrai priimtos vertybės; ben
dra kalba su savo niuansais; ra
siniai panašumai; ekonominiai ir 
jausminiai ryšiai; bendras laisvės 
arba jos troškimo išgyvenimas ir 
t.t. Pagal S.Šalkauskį, "tauta yra 
toji draugingos gyvatos lytis, kuri 
savaime organizuojasi prigimtu 
būdu ir sudaro tiesiogines sąlygas 
pilnutiniam individui išsiplėtoti".

Kultūra, pagal klasikinę 
E.B.Tyloro "Primitive Culture" 
(1958) definiciją, yra "tas visu
mos kompleksas, kuris įjungia ži
nojimą, tikėjimą, meną, moralę, 
teisę, papročius ir kiekvieną kitą 
sugebėjimą bei įprotį, kuriuos 
žmogus įgyja kaip visuomenės 
narys", arba visa, kas yra sukur
ta žmogaus protinėmis ir fizinė

mis pastangomis. Žinoma, tokie 
apibrėžimai yra labai bendri ir, 
norint juos precizinti, buvo su
kurta daug siauresnių apibrėži
mų. A.L.Kroeberis ir Clyde'as 
Kluckhohnas savo knygoje "Cul
ture: a Critical Review..." patei
kia 164 apibrėžimus. Pagal 
A.Maceiną, "kultūrinis nusiteiki
mas slypi pačioje žmogaus pri
gimtyje ir pasireiškia a) kaip pa
stanga išsilaikyti pasaulyje, b) 
kaip noras save išreikšti ir c) kaip 
linkimas apvaldyti žemę".

Vienas iš pagrindinių žmo
gaus kultūrinių šaltinių glūdi 
žmogaus dvasinėje prigimtyje ir 
jo protavime. Savo kultūri
niams veiksmams jis turi išvys
tyti planus ir po to juos tinka
mai įgyvendinti. Pasaulį apval
dydamas žmogus ne tik sugeba 
pats išsilaikyti, bet gali ir save 
išreikšti kitiems. Pasaulio kūry
biniam tvarkymui žmogui neuž
tenka tik paties savęs: jis greit 
supranta, kad svarbesniems 
veiksmams atlikti jam yra rei
kalinga kitų pagalba. Dėl to so
cialinių santykių išvystymas yra 
taip pat kultūrinės kūrybos re
zultatas. Pasaulio apvaldymui 
žmogus sukuria įrankius, kurie 
jam padeda lengviau pasinaudo
ti gamtos jėgomis. Visa sukur
ta technologija yra žmogaus 
kultūrinis darbas. Kai kurie, 
ypač S.Šalkauskis ir A.Macei-
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na, daro skirtumą tarp žmogaus 
technologinių pasiekimų ir jo 
dvasinės kūrybos, pirmuosius 
priskirdami civilizacijos sąvo
kai, o antruosius - kultūrai. Tai
gi pagal juos ir kitus autorius, 
tikroji kultūra yra žmogaus 
dvasios kūryba, kaip literatūra, 
menas, muzika ir 1.1. Žmogaus 
dvasinei kūrybai priklauso ir jo 
sugebėjimas gyventi istorijoje. 
Žmogus savo praeitį ir joje pa
siektus laimėjimus gali užfik
suoti ir perduoti kitiems, kurie, 
tomis žiniomis naudodamiesi, 
gali pagreitinti kultūros ir civi
lizacijos raidą. Žmogus yra vie
nintelis gyvis žemėje, kuris per
gyvena istoriją; nė vienas kitas 
gyvūnas to sugebėjimo neturi. 
A.Maceina mano, kad "kultūra 
yra žmogaus ženklas", nes tik 
žmogus gali išvystyti savo kul
tūrą. Dažnai tautinės grupės 
arba tautos išvysto savo aplin
kai deramą kultūrą, kuri tam
pa tautine kultūra. Seniau, kai 
tautų gyvenimas buvo daugiau 
lokalizuotas, tautų kultūriniai 
kūriniai būdavo irgi daug skir- 
tingesni. Dabar, kai komunika
cijos ir susisiekimo priemonės 
yra lengvai prieinamos, kultū
riniai, ypač technologiniai, pa
siekimai lengvai keliauja per vi
są pasaulį ir dėl to dabar vyks
ta gana darnūs kūrybiniai pasi
keitimai.

Bene vienas svarbiausių 
žmogaus dvasinių sugebėjimų 
yra vertybių - fizinių ir dvasinių 
- atpažinimas. Ypač dvasinės ver
tybės ir jų įgyvendinimas pageri
na žmonių papročius, suregu
liuoja jų elgseną ir tarpusavius 
santykius ir apskritai žmoniją 
sukultūrina, nes tuo būdu žmo
gus ne tik "apvaldo pasaulį", bet 
apvaldo ir pats save.

Tauta
ir kultūra (2)

Taigi tauta ir kultūra, nors 
ir būdamos skirtingos sąvokos, 
turi tarp savęs nemaža bendru
mo. Bene svarbiausias jų bendru
mas yra tas, kad jos abi yra dina
miški reiškiniai. Tiek tauta, tiek 
kultūra, kol jos yra gyvos, pati
ria nuolatinius pokyčius. Kaip 
žmonės gimsta, auga, bręsta ir 
gausėja arba nyksta, tie patys 
procesai vyksta ir su tautomis bei 
kultūromis. Pastovios kultūros 
yra tik tos, kurios buvo sukur
tos dabar jau nebeegzistuojančių 
tautų. Tokį stabilumą matome se
nojoje graikų, romėnų bei egip
tiečių kultūrose: jos nekinta, nes 
jau nebėra tų žmonių, kurie jas 
sukūrė. Dabartinių tautų kultū
ros keičiasi, nors, kalbėdami apie
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savo ar kitų kraštų kultūras ir jų 
žmones, mes suponuojame, kad 
jos yra stabilios ir kad ten žmo
nės gyvena visuomet tokį pat gy
venimą. Deja, realybė rodo visai 
ką kita. Žmonės keičiasi kartu su 
besikeičiančiu gyvenimu: keičiasi 
jų mąstysena, elgsena, keičiasi 
jų kalba. Tai galime pastebėti ir 
savo krašte, apsilankę po dauge
lio metų: ir tarmės, ir žodžiai, ir 
aplinka keičiasi. Bene svarbiau
si ir greičiausi pokyčiai vyksta 
dabar, kai technologija yra pakei
tusi žmonių mąstymą ir jų komu
nikaciją. Nors kai kurie filosofai 
technologiją priskiria tik civiliza
cijos sričiai, vis dėlto dabartinė 
elektroninė-internetinė technolo
gija turi didelę įtaką mūsų pro
tavimui, taigi ji turi įtakos žmo
gaus kultūrinei kūrybai.

I Kultūra 
ir individas

Mūsų laikai pasižymi tarp- 
tautiškumu: žmonės gali keliau
ti iš vieno krašto į kitą; jie gali 
būti sąlygų priversti net perkelti 
savo gyvenvietes į svetimus kraš
tus; gali išmokti kalbų ir asimi
liuotis naujomis sąlygomis. Indi

vidas, gyvendamas savo krašte, 
turi galimybių pats aktyviai pri
sidėti prie kultūros plėtros. Bet 
patekęs į naują kraštą, turi prisi
taikyti prie naujos aplinkos arba 
akultūrizuotis. Norėdamas tapti 
naujosios aplinkos dalimi, žmo
gus pamažu įsisavina svetimą 
kalbą, mokosi krašto papročių, 
perima naujosios kultūros pripa
žįstamas vertybes. Šitoks prisi
taikymo procesas vyksta nesą
moningai ir nepastebimai. Tautų 
priimtos ir puoselėjamos verty
bės turi įtakos žmogui patekus 
svetur, bet, kaip istorija rodo, 
žmonės gali pasikeisti ir savo 
kraštuose, ypač kai tie kraštai 
būna okupuoti ir kai jiems jėga 
yra primetama politinė, ekono
minė ir ideologinė sistemos. To
kių įvykių veikiamos kai kurios 
kultūros išnyko, o kitos pasikei
tė, atverdamos kelią nutautėji
mui, moraliniam sumenkėjimui - 
taip ir atsitiko su senovės romė
nais bei graikais.

Tarptautinė komunikacija 
gali žmogaus protavimą ir jo ver
čių horizontą išplėsti ir pratur
tinti. Bet ten, kur šitokia komu
nikacija yra jėga ir smurtu pri
metama, individo asmeninis kul
tūrinis vystymasis gali būti su
tramdytas ir jo savarankiškumas 
sunaikintas. Pasvarstykime kele
tą moksliniais tyrinėjimais pa
grįstų pavyzdžių.
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1. Svetimos kalbos moky
masis. Psichologai jau nuo seno 
teigia, kad svetimos kalbos mo
kymasis yra sėkmingas tik tuo
met, kai kartu studijuojama ir tą 
kalbą vartoj ančios tautos žmonių 
būdas, jų papročiai, istorija ir 
kūryba. Vadinasi, perimant kalbą 
yra perimama ir su ta kalba susi
jusi kultūra. Iš esmės tai gali sa
vąją kultūrą net praplėsti ir pagi
linti. Tik tuo atveju, kai svetima 
kalba užgožia gimtąją kalbą arba 
kai ji yra jėgos ar gyvenimo sąly
gų iškeliama į aukštesnį lygį, ji gali 
nuslopinti savus tautinius papro
čius, savą tautinę kultūrą. Istori
ja rodo, kad praeityje taip yra at
sitikę su senosiomis kultūromis, 
o netolima praeitis tai paliudija so
vietų komunizmo pavergtoms 
tautoms primesta rusų kalba ir 
dirbtine "sovietų kultūra". Kiek
vienu atveju svetimos kalbos mo
kymasis turi didelę įtaką žmogaus 
percepcijai, jo mąstymui, jo san
tykiams su aplinka.

2. Kognityvusis stilius. Ma
no bendradarbiai Xaviero uni
versitete padarė tyrimus, lygin
dami kognityvųjį stilių: Lietuvos 
ir JAV studentų, Kinijos ir Tai
vanio studentų, Japonijos ir JAV 
studentų ir 1.1. Visos tos studijos 
nustatė aiškius kognityviojo sti
liaus skirtumus tarp įvairių tau
tybių. Pagal kognityviojo stiliaus 
teoriją, pastarasis priklauso nuo 

tautinių/kultūrinių skirtumų ir 
yra gana sunkiai pakeičiamas. 
Kognityviojo stiliaus pakeitimas 
ar išplėtimas vyksta daug leng
viau tarp žmonių su aukštesniu 
išsilavinimu ir daug sunkiau - 
tarp liaudies žmonių. Šių studijų 
rezultatai rodo, kad kultūrinė 
asimiliacija gali įvykti daug grei
čiau tarp akademinio sluoksnio 
negu tarp žemesnio išsilavinimo, 
pvz., kaimo žmonių.

3. Akultūrizacija - kultūri
nis adaptavimasis. Žmonės, pa
tekę į skirtingą kultūrą, papras
tai į ją įsilieja vykstant vadinama- 
jam akultūrizacijos procesui. 
Kaip ir kognityviojo stiliaus asi
miliacijoje, taip ir akultūrizaci
jos procese individai taikosi prie 
aplinkos, prisitaikydami ir prie 
išorinių sistemų, susigyvendami 
su naujo krašto vertybių supra
timu ir priimdami to krašto gy
venimo taisykles bei papročius. 
Su tokia adaptacija yra glaudžiai 
susiję tam tikri žmogaus asme
nybės ir jo mąstymo pokyčiai.

Daiva Kuzmickaitė neseniai 
paskelbė rezultatus savo studijos, 
kurioje ji aprašo naujiį lietuvių 
emigrantų adaptaciją Čikagoje. 
Emigrantai, palikę Lietuvą po so
vietmečio, turi panašius išgyve
nimus, kaip ir kiti anksčiau at
vykę etniniai lietuviai. Iš pradžių
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jie jaučiasi esą "beverčiai", "ri
boti" žmonės, nes čia atvykę jie 
yra praradę ir savo socialinį sta
tusą, ir kontaktus su savaisiais, 
ir savo namus. Bet gana greit jie 
susidaro naujus socialinius ryšius 
- arba su Bendruomenės pagal
ba, arba susikurdami savus ryšių 
tinklus. Jie greit praranda savo 
iliuzijas, kad "Amerikoje pinigai 
kabo ant medžių, kaip lapai" ir 
"dirba daugiau ir sunkiau negu 
kada nors". Bet kartu jie atgau
na pasitikėjimą savimi ir įgyja vil
čių ateičiai. Jų akultūrizacija ir 
adaptacija vyksta gana greitai, 
ypač tų, kurie čia atvyksta jau 
mokėdami anglų kalbą.

Įdomu konstatuoti, kad jau 
anksčiau VČernius išsamioje sa
vo studijoje, liečiančioje akultū- 
rizaciją į JAV atvykusiųjų po 
Antrojo pasaulinio karo, buvo 
priėjęs prie gana panašių išvadų. 
"Žmonės, patekę į jiems svetimą, 
nepažįstamą aplinką, paprastai 
jaučiasi nejaukiai, netikri ir jaut
rūs įvairiems nepasisekimams. Tai 
lengvai žmoguje sukuria menkys
tės jausmą (inferiority complex). 
Bet naujai atvykusieji stengiasi 
savo stropumu ir savo sugebėji
mais nugalėti tokį "menkystės 
jausmą" ("Tarp dviejų kultūrų"). 
"Žmogus, kuris pereina iš vienos 
kultūros į kitą, turi perimti kultū

rines bendradarbiavimo formas, 
jei nori naujosios kultūros narius 
suprasti ir tuo pačiu būti supras
tas" (ten pat). Ir šiam procesui 
vykstant, vyksta akultūrizacija. 
Ji, pagal V.Černių, vyko ir anuo
met greičiau ir išsamiau tarp tuo
metinio lietuvių jaunimo, lan
kančio JAV aukštesniąsias ir 
aukštąsias mokyklas.

Kaip žinome, JAV gyvento
jai yra kilę iš įvairių tautų, ir ste
bėdami čionykštį gyvenimą ga
lime pamatyti, kad kai kurios tau
tinės grupės stengiasi kuo ilgiau 
išlaikyti savo tautinę kultūrą, gy
vendamos savo grupėje, palaiky
damos savo papročius, vartoda
mos savo kalbą ir 1.1. Kai kurio
se vietovėse buvo ir dar tebėra 
tautinių grupių "getai", kuriuose 
tautinė tapatybė yra siejama su 
tautine grupe arba su tautine re
ligija. Stebėjimai rodo, kad tokios 
grupės sulėtina akultūrizaciją, 
bet vis dėlto ir jos šio proceso 
sustabdyti negali, nes, gyvenimo 
sąlygoms keičiantis kartu su pa
žanga, keičiasi visų gyvenimo bū
dai ir tautinės kalbos (veikiamos 
technologijos naujovių) pradeda 
maišytis su vietine kalba, o tau
tiniai papročiai - su vietiniais. Tie
sa, yra atvejų, kai vietiniai žmo
nės išmoksta naujųjų ateivių pa
pročių ir taip praturtina savo kul
tūrą naujomis idėjomis. Šitokių 
abipusiškos akultūrizacijos reiš-
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kinių galima matyti ypač tuose 
kraštuose, kur klesti demokra
tija, humanizmas ir pagarba žmo
gui, pvz., Kanadoje, JAV ir Aust
ralijoje. Kai kurie iš šių kraštų 
ne tik skatina, bet ir remia tauti
nių kultūrinių papročių išlaiky
mą.

"Genius loci"

Šalia grupinių procesų kiek
viena tauta ir kiekviena kultūra 
turi individų su genialiais gabu
mais, kurie savo mąstymu ir ta
lentais iškyla virš savo tautinės 
grupės. Tai yra mokslininkai, iš
radėjai, rašytojai, menininkai, 
muzikai, filosofai ir religiniai va
dai, kurie tikrai spindi kaip žmo
giškosios kultūros žvaigždės. 
Nors tokie žmonės yra vietiniai 
genijai, jų įnašai tampa visų tau
tų dvasiniais lobiais. Perjuos tau
tos ir kultūros vienijasi. Ir laimin
ga yra tauta, kurioje atsiranda 
genijų, nes jie peržengia grupių 
ribotumus, parodo didžiuosius 
žmogaus dvasios horizontus. Bet 
tauta turi savyje palaikyti "genius 
loci" - kūrybą įkvepiančią dvasią. 
Tad laiminga yra tauta, kuri su
daro sąlygas savo genijams vys
tytis. Kaip rodo netolima istori
ja, ten, kur žmogaus laisvė ir jo 
polinkiai yra kontroliuojami, tau

ta praranda savo ateities galimy
bes ir nuskurdina savo kultūrą, 
kaip kad yra įvykę su nacių val
doma Vokietija ir sovietų komu
nizmo tramdoma Rusija.

Lietuvių 
tauta ir kultūra 
plačiajame pasaulyje

Lietuvių tauta keitė savo gy
venvietes ir pati keitėsi amžių ei
goje. Nuo mūsų istorijoje mini
mų aisčių ligi dabartinių laikų 
mūsų tauta, be abejo, daug išgy
veno ir daug keitėsi. Atėjo mūsų 
tautai tragediją atnešęs Antrasis 
pasaulinis karas. Su juo Lietuvai 
vėl atėjo okupacijos ( sovietų, 
nacių ir vėl sovietų), kurių metu 
žmonės bėgo, buvo tremiami, 
žudomi, o likusiems buvo pri
mesta sovietinė "kultūra". Dide
lė dalis mūsų žmonių buvo išga
benta į tremtį Sibire; didelė da
lis, ypač nemaža grupė inteligen
tų su aukštuoju išsilavinimu, bu
vo priversta pasitraukti į Vaka
rus, o kiti, likę savo krašte, vilko 
50 metų okupacijos jungą.

Tūkstančiai mūsų, atsidūrę 
užsienyje, greit pamatėme, kaip 
sovietai dėjo visas pastangas pa
keisti mūsų tautos charakterį ir
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susovietinti jos kultūrą. Dėl to 
pasijutome įpareigoti savo tauti
nės kultūros tyrumą išlaikyti sve
tur, manydami, kad ją kada nors 
galėsime parnešti atgal j išsilais
vinusią savo tėvynę. Taip buvo 
sukurtos, kur tik sąlygos leido, 
lietuviškos mokyklos; buvo lei
džiami lietuviški laikraščiai, kny
gos ir meno veikalai; atsirado lie
tuviškos parapijos, lietuviškos 
šokių ir sporto grupės.

O tūkstantinės tremtinių 
grupės, patekusios į Sibiro pla
tybes, neturėjo palankių sąlygų 
savo tautybei bei kultūrai išlai
kyti. Bet ir ten žmonės savo kraš
to neužmiršo: kur tik buvo įma
noma, buvo kuriamos tautinės 
grupės bent socialiniam bendra
darbiavimui ir kai kurių bendrų 
papročių, pvz., laidotuvių, išlai
kymui. Tame Sibiro skurde ir var
ge išliko bent tam tikrų lietuviš
kumo spindulių.

Pačioje tėvynėje žmonės bu
vo prievarta integruojami į "di
džiąją tėvynę". Daugelis mėgino 
priešintis ne tik pasyviai, bet ir 
aktyviai . Rezistencija ir partiza
ninis pasipriešinimas, vykęs per 
10 metų, kainavo Lietuvai tūks
tančius gyvybių. Deja, penkios 
dešimtys metų okupacijos ir jos 
prievartos Lietuvos žmones stip
riai pakeitė. Sovietai sistemingai
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bruko rusų kalbą, jos buvo mo
koma net vaikų darželiuose, taip 
pat darė viską, kas buvo įmano
ma, kad būtų palaužtas tautinis 
sąmoningumas. Buvo mokoma 
suklastotos istorijos; buvo prie
varta brukamas ateizmas ir komu
nizmas; buvo griaunamas krikš
čioniškųjų vertybių supratimas, 
kuriami nauji žodžiai ir nauji po
sakiai. Be dvasinės kultūros grio
vimo, krašte sovietai sunaikino 
buvusius ūkius, vienkiemius, žmo
nes sugrūdo į kolchozus ir įvedė 
gana dirbtinį miesčionišką gyve
nimą. Taip Lietuvoje buvo griau
nama ir ekonominė, ir dvasinė 
kultūra. Žinoma, šitoks "eksperi
mentas" nepasisekė, tačiau, deja, 
jis labai paveikė krašto kultūros 
plėtrą. Tauta, net ir mėgindama 
išsilaikyti ir išlaikyti savo verty
bes, buvo priversta keistis su be
sikeičiančia aplinka. Žmonės iš 
dalies priėmė sovietų tipo elgse
ną, mąstymą ir net tarpusavio san
tykius. Vertės, kurios yra išreikš
tos dešimtyje Dievo įsakymų, pa
mažu išblėso: įvyko perversminė 
verčių destabilizacija. Bet liko ne
išdildomas laisvės troškimas, ku
rio net sovietų sistema nepajėgė 
nugalėti. Ir šis troškimas įdiegė 
sąjūdį, kuris atvedė kraštą į ne
priklausomybės atkūrimą 1990 m. 
kovo 11d.

Savo nepriklausomybės at
kūrimą prieš dešimt metų pa-
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skelbusi Lietuva savo tautą ir jos 
kultūrą rado jau trijose, po pasau
lį pasklidusiose lietuvių grupėse, 
būtent: Lietuvoje, Rusijos Sibire 
ir Vakaruose. Visos šios grupės 
pabrėžė ir pabrėžia savo lietuviš
kumą, visos jos nori save laikyti 
lietuviškos kultūros saugotojomis 
ir nešėjomis. Deja, laiko dinami
ka daug ką pakeitė, ir tai Įvyko 
ne tik Lietuvoje, ne tik Sibire bei 
buvusioje Sovietų Sąjungos teri
torijoje, bet ir tarp Vakaruose gy
venančiųjų. Nepaisant pastangų 
išlaikyti tikrą savitą lietuvišką kul
tūrą, tai nepavyko, nes ir Vaka
ruose gyvenantieji buvo veikiami 
savo aplinkos. Visų akys krypo j 
Lietuvą; visų širdys meile savo tė
vynei degė, bet jau ir šie jausmai 
pasireiškė (ir tebesireiškia) viso

se trijose grupėse savaip supran
tami ir savitai interpretuojami. Ir 
dabar, kai šių grupių žmonės gali 
vieni su kitais tiesiogiai komuni- 
kuoti ir savo kultūrinius pasieki
mus palyginti, yra paaiškėjęs ga
na Įdomus fenomenas: pastebimi 
aiškūs kultūriniai skirtumai tarp 
šių grupių. Tarp jų yra aiškių kal
binių skirtumų, kur net tie patys 
žodžiai turi kitokią prasmę. Yra 
žymių skirtumų tarp vertybinių 
prioritetų ir yra skirtumų, liečian
čių tėvynės sąvoką ir jos vertini
mą. Dabar Lietuvoje yra dar iš so
vietmečio likusi "Lietuvos tautos" 
sąvoka, kuri, anot prof. R.Grigo 
("Valstybinio patriotizmo stygius", 
2000) yra pirmiausia susieta su

Alvydo Šeduikio nuotrauka
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valstybės, o ne tautybės sąvoka. 
Manoma, kad lietuviai yra visi, 
kurie gyvena Lietuvos valstybės 
teritorijoje, nepaisant nei jų kal
bos, nei kultūros bendrumo. 
"Sunkų paveldą gavusioje valsty
bėje tiek atskiras žmogus, tiek at
skiros grupės ir netgi visa tauta tar
si savaime tampa tik socialine me
džiaga ar palankia terpe veikti biu- 
rokratizuotoms institucijoms, ku
rios tokį savo elgesį visada bando 
teisinti ne tik tautos pilietinės-po- 
litinės brandos atsilikimu, bet ir 
geosocialinėmis, geopolitinėmis 
sąlygomis, tarkim, būtinybe "vytis" 
nušuoliavusią Europą ir spartėjan
čią modernizaciją" (R.Grigas).

Ši "valstybinį tautiškumą" tvir
tai pabrėžia A.Tereškinas, kuris li
gi šiol daugelio priimtą etninio tau
tiškumo idėją laiko "tautiškumo 
ikona", susieta su "infantiliniu na
cionalizmu, kinis nenori subręsti", 
prieidamas prie išvados, kad "tauta 
yra žemėje dirbtinis kultūrinės ko
lektyvios vaizduotės padarinys". Iš 
dalies tai skamba Lietuvai pritai
kyto "homo europaeus", pasisko
linto iš "homo sovieticus", garsais. 
Šitaip manantiems tėvynės meilės 
bei tautinio patriotizmo sąvokos 
lieka išblėsusios romantikos ir at
gyvenusio "Maironio sentimentaliz
mo" pavyzdžiais. O tarp užsienio 
lietuvių daugiau negu per 50 metų 
išlaikyta meilė savo tautai, savo kui-
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turai ir savo tėvų žemei yra tapusi 
jų gyvenimo dalimi, jiems tautybės 
"supilietinimas" yra nepriimtinas. 
Ir Į šitai galima žvelgti jau kaip j 
pavyzdį mūsų kultūrinių skirtumų, 
kurie glūdi ne skirtingame žodžių 
vartojime, bet skirtingame mąsty
me. Neturiu pakankamai žinių aiš
kiau apibrėžti lietuvių, Sibiro 
tremtinių, kultūrinius bruožus, bet 
reikia manyti, kad ir jie skiriasi nuo 
lietuvių kultūrinių ypatybių tiek 
Lietuvoje, tiek Vakarų pasaulyje.

Šie skirtingų grupių lietuviai, 
susitikę vieni su kitais, turi ben
dravimo keblumų. Prie jų dar pri
sideda nepasitikėjimas vieni kitais 
ir kartais net vieni kitų žemini
mas. Iškyla mums, lietuviams, la
bai būdingas bruožas: už kitus 
daugiau žinoti ir jausti pareigą ki
tus "pamokyti". Taip atsiranda kul
tūrinių plyšių, kurie ilgainiui di
dėja, o mūsų tautinis ir kultūrinis 
susiartinimas menkėja. Šitokioje 
situacijoje gali vystytis technolo
gija bei tai, ką kai kurie vadina ci
vilizacija, bet tautos dvasinei kul
tūrai tai duoda daugiau ar mažiau 
merdėjimo sąlygas.

Individai 
ir destabilizuotos

1 vertybės

Anksčiau pastebėjome, kad 
individai yra formuojami tautos ir 
kultūros dinamikoje. Bet taip pat 
neturime pamiršti, kad tautas su-
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daro individai ir kad tie individai 
prisideda prie kultūros kūrimo. 
Tiesa, individai, susijungę į grupes, 
randa progos savo kūrybą sustip
rinti ir savo tautos vystymąsi pa
greitinti. Bet grupuodamiesi jie gali 
per daug identifikuotis su grupe ir 
taip prarasti savo tapatybę. Toks 
savo individualios tapatybės pra
radimas labai pasireiškia vertybių 
destabilizacijoje, kuri vyksta visa
me pasaulyje, bet ypač ryški bu
vusiose sovietų okupuotose teri
torijose, taigi ir Lietuvoje. Dvasi
nės vertybės - tiesa, teisingumas, 
sąžiningumas, dora, artimo meilė, 
tikėjimas, žmogaus teisių gerbimas 
- ne vienam dabar atrodo kaip reiš
kiniai, priklausantys ’’maironinei 
romantikai". Yra atsiradusi "gru
pinė moralė", kurioje prarandama 
individuali atsakomybė. Grupiniai 
standartai, daugeliu atvejų paremti 
hedonizmo ir komerciškumo prin
cipais, dvasinėms vertybėms daug 
nepadeda. Dvasinės vertybės gali 
ir turi būti priimamos ir Įgyvendi
namos kiekvieno žmogaus indivi
dualiu, asmenišku sprendimu. Tai
gi, norint atgaivinti dvasinių-kul- 
tūrinių ir tautinių vertybių reikš
mę, tenka grįžti prie tikrojo visos 
kultūros ir tautos nešėjo - žmogiš
kojo individo. Tokių individų, be 
abejo, yra visur: ir Lietuvoje, ir už
sieniuose; deja, dažnai jie egzistuo
ja kaip "šaukliai tyruose" ir jų bal
sai dažnai nėra girdimi. Tokiems 
žmonėms reikia "genius loci" sąly-
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gų - reikia paskatinimų ir paramos. 
Grupiniai-visuomeniniai vienetai 
čia daug nepadės, nes visuomeni
nės grupės bei politinės partijos 
stengiasi visus "suvienodinti", o ne 
skirtingumą pabėžti. Taigi reikia 
ieškoti kitokių būdų paremti ver
tybes gaivinančius individus. Gal 
reiktų skirti daugiau dėmesio ide
ologiniams sąjūdžiams, bendruo
menių junginiams ir pan. Lietuvių 
tauta ir jos kultūra išliko per am
žius ne mas'nio judėjimo princi
pais remdamasi, bet individų tau
tos meile, kuri visuomet buvo su
sijusi su aukšta morale, pasiauko
jimu ir drąsa išlikti pačiu savimi. 
Gal tai buvo močiutės prie rate
lio, išlaikiusios "vargo mokyklas", 
gal mūsų dainiai ir poetai, gal mū
sų partizanai, kurie atidavė savo 
gyvybę už tautos išlikimą. Tokie 
buvo ir pogrindžio veikėjai, tiky
bos, katekizmo mokytojos paverg
toje Lietuvoje; tokie buvo ir fabri
ko darbininkai svetimuose kraš
tuose, ir vergai sovietų gulaguo
se. Jų pastangomis visų mūsų gy
venimas pagerėjo. Jų pavyzdžių 
paskatinti, kiti išdrįso atkurti Lie
tuvos nepriklausomybę. Tokių 
žmonių yra tarp mūsų ir dabar. 
Tiesa, gėris ir grožis turi rasti sau 
vietą ir dabartinėje mūsų kultūro
je. Tai, be abejo, įvyks, ir kuo grei
čiau, jei daugiau atsakingų indivi
dų ateis vadovauti mūsų tautai ir 
kultūrai.
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Kolaboravimas

Algirdas Katkus

{ Iš dešimties metų perspektyvos

Kolaborantais laikomi žmo
nės, dažniausiai dėl politinių ir 
ideologinių įsitikinimų savano
riškai bendradarbiavę su valsty
be (okupantais), kuri likvidavo 
Lietuvos valstybinę nepriklauso
mybę ir aneksavo jos teritoriją. 
Taip pat kolaborantais laikomi 
aneksuotoje teritorijoje sukurtų 
valdžios institucijų pareigūnai, 
valdininkai ar tarnautojai, vyk
dantys okupacinės valdžios po
litiką ir prievarta verčiantys sa
vo bendrapiliečius paklusti oku
pantų valiai.

Sovietų Sąjunga steigė kola- 
borantines valdžios struktūras, 
kurios turėjo būti tarpinė gran
dis tarp jos valdžios struktūrų ir 
aneksuotos Lietuvos gyventojų. 
Šios struktūros turėjo demonst
ruoti Lietuvos savarankiškumą 

(„suverenitetą“) ir kartu - pagal 
centrinės valdžios (aneksorių) 
reikalavimus (ideologinius, poli
tinius ir kt.) - daryti ūkio, socia
linius, švietimo, kultūros spren
dimus, kurie paliestų visą visuo
menę. Ši valdžia galėjo dubliuoti 
centrinės valdžios nurodymus ir 
prižiūrėti jų vykdymą. Tokia pa
dėtis Lietuvoje truko iki 1990 m. 
kovo 11 dienos.

Atsižvelgiant į kolaborantų 
dalyvavimą vykdant centrinės 
okupacinės valdžios nurodymus, 
kuriais buvo pažeidžiamos tau
tos ir atskiro žmogaus teisės, ga
lima nustatyti jų teisinę atsako
mybę. Pagaliau tai ir buvo pada
ryta: per aštuonerius metus bu
vo priimti teisės aktai, kuriais 
apibrėžti kolaborantų padaryti 
genocido, karo ir kiti nusikalti-
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mai. Apribotos politini persekio
jimą vykdžiusių asmenų galimy
bės artimiausiu laiku dirbti Lie
tuvos strateginiuose objektuose, 
svarbiausiose valstybės įstaigose.

Bet lieka kolaboravimo mo
ralinis palikimas. Tai kolaboran
tų psichologinis ir moralinis po
veikis okupacijai ir aneksijai pa
teisinti, viešosios nuomonės apie 
buvusį režimą (jo politiką, atsa
komybę ir pan.) formavimas per 
žiniasklaidos, švietimo, kultūros 
ir pan. įstaigų veiklą. Vieną savo 
veiklos pusę jie visada yra linkę 
nuslėpti: ne vien tik dėl ideolo
ginio bendrumo jie buvo prieš ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimą, už vieningą Sovietų 
Sąjungą, „amžinus ryšius“ su Ru
sija. Centrinės valdžios realizuo
jama kitamanių persekiojimo, 
žmogaus teisių bei laisvių riboji
mo (politinių organizacijų kūri
mo, susirinkimų, žodžio bei ju
dėjimo laisvių ir 1.1.) politika bu
vo taip pat naudinga kolaboran- 
tinei valdžiai. Be to, politinis ko- 
laboracionizmas visada linkęs 
susitapatinti su konformizmu, 
arba prisitaikymu (nors tai tik 
sudėtinė kolaboravimo dalis), su 
vadovaujančia veikla kultūrinė
je, ūkinėje ar socialinėje sferoje. 
Nors juos siejo narystė vienoje 
partijoje, bet žmonės (vadovai), 
nepriklausę tiesioginiam komu
nistinių partinių ar represinių
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struktūrų pavaldumui, nėra tie
siogiai (teisiškai, politiškai ir 
pan.) atsakingi už okupantų vyk
dytą politiką. Kas kita - asmeni
nė moralinė atsakomybė. Ji ar
ba jaučiama, arba - ne.

1988-1991 m. Lietuvos vi
suomenei demokratėjant ir atku
riant savo valstybę, į politinę are
ną (pirmą kartą po 1944-1953 
m.) buvo išėjusios Sovietų Sąjun
gos represinės ir karinės struk
tūros (KGB, sovietinė armija). 
Paradoksas, bet būtent tuo me
tu kolaborantinės valdžios 
struktūros, kuriose buvo gana 
daug konformistiškai nusiteiku
sių lietuvių, paskendo naujos rū
šies konformizmo bangoje. Vi
suomenės politinis aktyvumas, 
aktyviai besireiškiąs tautinio at
gimimo procesas sukėlė naujos 
rūšies konformizmą - prisitaiky
mą prie naujų sąlygų (išlaikant 
abejingumą arba pasyvumą vyks
tančių politinių procesų, nepri
klausomos valstybės atkūrimo 
atžvilgiu), kuriose Sovietų Sąjun
gos centrinės valdžios pozicija 
nebebuvo remiama besąlygiškai. 
1988-1990 m. veikusi sovietinė 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba iš 
kolaborantinės institucijos nevir
to savarankišką politiką vykdan
čiu organu, bet visuomenės dau
gumos veikiama savo nutarimais
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palengvino valdžios perėmimą i 
demokratinių rinkimų metu iš
rinkto, nepriklausomos valsty
bės atkūrimo politiką vykdančio 
Aukščiausiosios Tarybos-Atku- 
riamojo Seimo rankas. Prieš tai 
kolaborantinė LKP atsiskyrė 
nuo Sovietų Sąjungos komunis
tų partijos, kuri ideologiniais, 
politiniais ir kitais saitais buvo 
susaisčiusi visą vietinį politiškai 
kolaboruojantį sluoksnį. Šiuos 
saitus stengėsi išlaikyti vadina
moji „ortodoksinė“ vietinės ko
munistų organizacijos dalis, ku
ri , kolaboruodama su represinė
mis struktūromis (KGB) ir so
vietine kariuomene, stengėsi iš
laikyti Lietuvą Sovietų Sąjungos 
ribose.

Separatizmo bei politinio 
ekstremizmo, o kartais ir valsty
binio terorizmo (OMON’o 
veiksmų) skatinimas tapo pagrin
diniais jų poveikio svertais. Iki 
1991 m. rugpjūčio pučo jų įtaka 
didžiausioms Lietuvos tautinėms 
bendruomenėms (rusų, lenkų) ir 
daliai lietuvių (ypač iš buvusio 
kolaborantų sluoksnio) yra ne
ginčijamas faktas. Lietuvai įgijus 
realią politinę nepriklausomybę, 
kartu su „ortodoksų“ išnykimu 
(pasitraukus į Rusiją, Baltarusi
ją) dingo ir jų politinė įtaka. Ta
čiau žvelgiant iš dešimties metų
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perspektyvos matyti, kad liko 
daugelis jų tiesiogiai sukeltų reiš
kinių: tautiniu pagrindu smarkiai 
susiskaldžiusi Lietuvos politinė 
bendruomenė (toliau kūrėsi mo- 
notautinės politinės organizaci
jos - Lenkų rinkimų akcija, Ru
sų sąjunga ir kt.), „autonomišku
mo“ siekiai Rytų Lietuvoje (vie
tinės savivaldos plėtimo preteks
tu siekiant valstybinės švietimo 
sistemos dezintegracijos ir pan.), 
„ortodoksų“ propagandos štam
pų recidyvai (tai rečiau, tai daž
niau panaudojami nepriklauso
mų žiniasklaidos priemonių, ne
sigilinant į jų atsiradimo bei var
tojimo potekstę), žymios antiva- 
karietiškos nuotaikos ir t.t. Ko- 
laborantinei LKP (vėliau 
LDDP) nutraukus politinius, o 
vėliau ir ideologinius saitus su 
Sovietų Sąjungos komunistų par
tija, išliko jokiu būdu neišspręs
ta moralinės (jau nekalbant apie 
teisinę) atsakomybės problema 
už iki tol vykdytą antihumaniš
ką, žmonių teises ribojusią poli
tiką bei terorą. Paviršutiniški 
„tautos atsiprašymai“ anaiptol 
neišsprendė tokios atsakomybės 
problemos. Tai iš dalies lemia ir 
tokius liekamuosius reiškinius, 
kaip lyg jau ir užmirštų komu
nistinės propagandos teiginių 
kartojimas (atsiribojama nuo bet 
kokio nuoseklaus tautos nepri
klausomybės siekių suvokimo,
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viskas siejama tik su sovietinio 
režimo demokratėjimu 1988— 
1990 m.), mankurtizmo skatini
mas devalvuojant patriotizmo bei 
pilietiškumo sąvokas, atkurtos 
valstybės nacionalinių saugumo 
interesų nepaisymas arba iškrai
pymas, „homo sovieticus“ sin
dromas (žmogaus garbės ir oru
mo nepaisymas, ypatingas nepa
kantumas kitai nuomonei ir 1.1.).

Kitoje pusėje - rezistencijos 
arba žmonių, nuosekliai kovoju
sių dėl Lietuvos nepriklausomy
bės, dėl tautos ir žmogaus teisių 
problema. Žiūrint iš tam tikros 
laiko perspektyvos akivaizdu, 
kad 1988-1991 m. tautos vieny
bę palaipsniui (jau nuo 1990 m.) 
keitė politinis susiskaldymas, at
siribojimas. Tai negalėjo nepa
liesti žmonių, įsiliejusių į tautos 
politinio atgimimo procesą vos 
prieš dešimt metų. Tai palietė ir 
palyginti gausią išlikusių pokario 
rezistentų ir nukentėjusių nuo 
sovietinio režimo (politinių ka
linių, tremtinių) žmonių grupę. 
Tai labai ryškiai padalijo ir ne
gausią, dar aštuntajame- 
devintajame dešimtmečiuose ak
tyviai žmogaus bei tautos teisių 
gynime pasireiškusią disidentų 
grupę. Skirtingai nuo kitų buvu
sių Rytų bloko šalių (Lenkijos, 
Čekijos), Lietuvoje buvę disi
dentai, turėdami tam tikrą po
tencialą 1988-1989 m., vėles-
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niais metais neatliko visuomenė
je ryškesnio vaidmens ir neišlai
kė to moralinio autoriteto, kurį 
įgijo kovodami su sovietiniu re
žimu. Hipertrofuotas atsikūru
sios Lietuvos valstybės socialinės 
atsakomybės buvusiems rezis
tentams ir sovietinio režimo au
koms suvokimas tuština ir šios 
ryškios bei tautiškumo išlaiky
mui nusipelniusios visuomenės 
dalies moralinio autoriteto aruo
dus.

Naują nuoseklių Lietuvos 
nepriklausomybės ir valstybės 
atkūrimo šalininkų bei aktyvių 
dalyvių kartą stipriai veikė po 
1991 m. besiklosčiusi politinė 
konjunktūra, buvusių kolabo
rantų tam tikros politinės (kar
tais ir ekonominės) galios išlai
kymas, jų struktūrų ir politinių 
jėgų, kurioms jie darė įtaką, po
veikis aktualiausiems valstybinės 
politikos formavimo klausimams 
1992-1997 m. Tai objektyvūs 
reiškiniai. Todėl Lietuvos valsty
bėje besikurianti demokratinė 
visuomenė turi ir turės išlaikyti 
didžiulį dar sovietmečiu susikau
pusių socialinių problemų krūvį, 
baigti nuosavybės teisių restitu
ciją, išsigydyti nuo ksenofobijos, 
surasti svertus, kurie lems Lie
tuvos pilietinės visuomenės kū
rimąsi XXI amžiuje.
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Geros idėjos nesensta
Juozas Kojelis

Los Angeles politinių studijų 
savaitgaliams - 33 metai

Prieš 33 metus Los Angeles Lietuvių fronto bičiulių pradėtoji poli
tinių studijų savaitgalių tradicija ne tik nėra nusilpusi. Ji prasimuša 
vis naujomis gyvastingumo metūgėmis. Iki Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 1990 m. okupuotos Lietuvos ir išeivijos gyvybinius klausimus 
studijose svarstydavo įvairių įsitikinimų ir politinių pažiūrų išeivijos in
telektualai, politikos teoretikai ir politinio-visuomeninio gyvenimo prak
tikai, visuomenės autoritetai ir eiliniai visuomenės nariai, kurie sielo
josi dėl Tėvynės nelaimės ir ieškojo būdų sutrumpinti jai vergovės kelią. 
Dabar kasmet vienas ar pora svečių atvyksta ir iš Lietuvos.

Politinių studijų savaitgalių tradiciją 1969 m. pradėjo žymus išei
vijos teoretikas ir praktikas Leonardas Valiukas, kuris laisvinimo veik
los strategijoje įvykdė tikrą revoliuciją. Iš jo veiklos, atspindinčios nau
jas idėjas, yra išlikę daug archyvinės medžiagos, kuria turėtų susido
mėti sąžiningi istorikai. Bet gal dar neatėjo laikas. Atrodo, kad dar 
tebegyvename laikotarpį „pavargusių herojų", kuriuos „mokslo veika
lais" skuba išreklamuoti jų vienminčiai.

Ant XXI amžiaus slenksčio

2000-ųjų metų studijos 
įvyko Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos salėje sausio 
29-30 dienomis. Atidaryda
mas renginį LFB Los Angeles

sambūrio pirmininkas Vytau
tas Vidugiris pateikė tokią 
istorinę statistiką. Nuo 1969 
m. iki šiol studijų savaitga
liuose paskaitas skaitė 54
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33 - čiojopolitinių studijų savaitgalio metu. 
Kalba Lietuvos Seimo narys Algirdas Katkus, prie stalo adv. Žibutė Brinkienė, 

svarsty bų vadovė, referentai Juozas Kojelis ir Gediminas Leškys.
Juozo Pupiaus nuotrauka

prelegentai. Išeivijos lietuviai 
- dr. K.Ambrozaitis, E.Ar- 
bas, S.Barzdukas,
dr. J.Bielskis, B.Brazdžionis, 
Ž.Brinkienė, I.Bublienė,
dr. A.Butkus, R.Česonis, dr. 
V.Dambrava, dr. A.Damušis,
J.Gaila, A.Gečys, J.Gliaudą, 
dr. J.Izokaitytė-Avižienienė, 
dr. P.Kisielius, VKamantas, 
dr. J.Kakarieka, dr. J.Kazic
kas, D.Kezienė, dr. A.Kli
mas, J.Kojelis, L.Kojelis, dr. 
D.Krivickas, R.Kudukis, 
S.Lozoraitis, A./Tony/Mažei

ka, D.Mažeikienė, dr. B.Ne- 
mickas, dr. P.Pamataitis, kun.
K. Pugevičius, A.Raulinaitis, 
dr. A.Razma, kun. A.Saulai- 
tis SJ, kun. dr. J.Šarauskas,
L. Valiukas, dr. K.Valiūnas, 
VVolertas, A.Mačiulaitytė- 
Zerr, dr. J.Žmuidzinas, 
P.Žumbakis. Vėliau iš Lietu
vos Amerikon atvykę arba 
specialiai Į studijas iš Lietu
vos pakviesti: A.Butkevičius, 
A.Degutis, J.Kairevičius,
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V.Katkus, S.Kondrotas, dr. 
K.Kuzminskas, A.Patackas, 
N.Sadūnaitė, A.Saudargas, 
{.Skuodienė, Č.Stankevičius, 
T.Venclova. Per tą laiką įvyko 
taip pat 58 grupinės svarsty
tos (simpoziumai) su 213 
oficialių kalbėtojų ir 58 
svarstybų vadovais. Iš šių 58 
svarstytų 20 buvo jaunimo 
svarstytos su 60 kalbėtojų ir 
20 svarstybų vadovų. Jei po 
kiekvienos paskaitos ir 
svarstybų pasisakydavo 7-10 
dalyviai iš publikos, tai savo 
nuomones lietuviškais klausi
mais būtų pareiškę per 1000 
žmonių. Tai didžiulis vienos 
bendruomenės įnašas į 
lietuviškų problemų svarsty
mus, kurie turėjo neabejotiną 
poveikį išeivijos lietuviškai 
veiklai.

2000 metų studijos buvo 
sėkmingos: dalyvavo daug 
žmonių, vyko gyvos diskusi
jos. Didelį susidomėjimą 
sukėlė svečias iš Lietuvos, 
Seimo narys bei Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininkas dr. Algirdas 
Katkus, pirmą kartą į svarsty
tas iš Čikagos atvykęs žymus 
advokatas Povilas Žumbakis 
ir nepavargstąs visuomeninin
kas, 1941 m. sukilimo dalyvis 

dr. Kazys Ambrazaitis. Iš 
vietinių kaliforniečių progra
moje dalyvavo poetas Bernar
das Brazdžionis, politinės 
filosofijos doktorantas Darius 
Udrys, visuomenininkai Algis 
Raulinaitis, Gediminas 
Leškys, Antanas/Tony/ 
Mažeika ir Juozas Kojelis. Į 
studijas iš Lietuvos buvo 
pakviesta ir sutikusi dalyvauti 
partizaninio laikotarpio 
tyrinėtoja, daugelio studijų ir 
knygų autorė Nijolė Gaškai
tė-Žemaitienė, deja, sunki 
liga jai atvykti sukliudė.

Studijų paskaitininkai, 
referentai ir koreferentai, visi 
dalyviai nagrinėjo šias temas: 
„Rezistentai ir kolaborantai 
Lietuvos valdžioje po 1990" - 
P.Žumbakis, koref. A.Katkus; 
„Vidaus jėgų ir išorės grėsmė 
Lietuvos nepriklausomybei" - 
A.Katkus; „Poezija ir politi
ka" - Bernardas Brazdžionis; 
„Lietuvos okupacijų laikotar
pio nusikaltimai tautai ir 
valstybei: priežastys ir atsa
komybė" - D.Udrys; „Lietu
vos partizanai" - A./T/ Mažei
ka; „Priežastys, stabdančios 
Lietuvos Laikinosios vyriau
sybės įteisinimą" - K.Ambro- 
zaitis, koref. A.Raulinaitis; 
„Dešiniosios partijos Lietu-
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Los Angeles LFBpolitinių savaitgalių aktyvus dalyvis, 
sambūrio vicepirmininkas, LFBpolitinės komisijos pirmininkas, 

Amerikos baltų laisvės lygos vicepirmininkas Algis Raulinaitis

vos Seime" - J.Kojelis, koref. 
A.Katkus ir G.Leškys.
Kalbėtojus pristatė ir diskusi
joms vadovavo Ž.Brinkienė, 
A.Nelsienė, E.Arbas, A.Rau
linaitis, V.Graužinis, VVidu- 
giris ir J.Kojelis. Invokaciją 
sukalbėjo kun. St.Anužis, 

maldas bažnyčioje už miru
sius bičiulius ir sergančią 
N.Gaškaitę-Žemaitienę 
skaitė A.Raulinaitis. Pabaigos 
žodį tarė J.Pupius. Studijų 
savaitgalio organizatoriai ir
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šeimininkai buvo sambūrio 
valdyba: Vytautas Vidugiris 
(pirmininkas), Laima Kulnie- 
nė ir Juozas Pupius. Progra
mos dalyviams, kviestiniams 
svečiams ir LFB sambūrio 
nariams priėmimas vyko dr. 
Zigmo Brinkio namuose.

Per visus tuos metus 
politinėse studijose visada 
stengiamasi duoti pakanka
mai laiko pasisakyti publikai. 
Dažnai oficialūs kalbėtojai 
publikos pasisakymams skirtą 
laiką „pasisavina" ar bent 
smarkiai sutrumpina. Šį kartą 
kalbėtojai buvo drausmingi, ir 

diskusijoms laiko netrūko. 
Dauguma pasisakymų buvo 
pozityvūs, paremti Lietuvos 
gyvenimo faktais (svečias 
A.Katkus pastebėjo, kad 
losangeliečiai gerai informuo
ti), klausimus, pasiūlymus ir 
kritiką kalbėtojai iš publikos 
pateikė kultūringa forma.

Savaitgalio paskaitos, 
referatai ir diskusijos įrašytos 
į videojuostas, autorių sure
daguoti tekstai perduoti 
spaudai, o studijose keltos 
idėjos, diskusijose paliesti 
klausimai ir viso renginio 
nuotaikos atsispindi studijų 
išvadose, kurias redagavo šių 
eilučių autorius.

Kazys Ambrazaitis, prie stalo - Valdas Graužinis, 
svarstybtf vadovas ir referentas Algis Raulinaitis.

Juozo Pupiaus nuotrauka
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Studijų dienos 
Molėtuose
Vincentas Uždavinys

I
 Svečiai Praėjusių metų 

liepos 26-30 dieno
mis vyko tradicinė - 

jau devintoji - “Į laisvę” fondo 
studijų savaitė. Lietuvoje ją ren
gia “Į laisvę” fondo Lietuvos fi
lialas, kurio būstinė yra Kaune 
(filialo tarybos pirmininkas - ad
vokatas Jonas Kairevičius). Šį 
kartą studijų savaitė buvo su
rengta Molėtuose (užpernai - 
Anykščiuose, prieš tai - Druski
ninkuose; tokios savaitės dar 
anksčiau vyko Jurbarke, Telšiuo
se, Kaune, Mastaičiuose, Biršto
ne - tai rodo plačiųjų geografiją 
po visą Lietuvą), gražiame eže
rų Lietuvos kampelyje, o baigia
masis vakaras - Alantos dvaro rū
muose, kur energingos bibliote
kininkės Elvyros Satkūnaitės ir 
išradingų Alantos aukštesniosios 
žemės ūkio mokyklos saviveik
lininkų dėka svečiai turėjo retą 
malonumą pajusti giluminį tau
tos folklorą.

į LAISVĘ • sausis/2001

Svečių būta ne itin gausiai, 
bet ištikimų - metai po metų - 
šiems tradiciniams renginiams. 
Tai užsienio lietuviai Marija ir 
Kazys Ambrozaičiai (dr. 
K.Ambrozaitis yra “Į laisvę” 
fondo centro valdybos pirminin
kas), prof. Kęstutis Skrupskelis, 
dr. Petras Kisielius, dr. Antanas 
Musteikis, dr. Vaclovas Šaulys, 
Juozas Kojelis, Alfonsas Par- 
gauskas, Juozas Polikaitis, Po
vilas Vaičekauskas (visi iš JAV), 
Živilė ir Bronius Makauskai iš 
Lenkijos, Vacys Slodkus su šei
ma iš Kolumbijos, pirmą kartą 
- Vingaudas J.Damijonaitis iš 
Vokietijos.

Susidarė gražus būrys į Lie
tuvą gyventi grįžusių išeivių - ra
šytoja Birutė Pūkelevičiūtė, kun. 
dr. Arvydas P.Žygas, dr. Saulius 
Girnius, dr. Albinas Šmulkštys, 
prof. Antanas Adomėnas, kun. 
mons. Vytautas Kazlauskas...
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Pasigesta nuolatinių studijų sa
vaitės dalyvių dr. Adolfo Pamū
šio su ponia Jadvyga Damušie- 
ne - jie tuo metu buvo išvykę Į 
Vieną.

Auditoriją praturtino buvę 
politiniai kaliniai, rezistentai - 
mons. Alfonsas Svarinskas, Pet
ras Plumpa, Antanas Lukša, Juo
zas Prapuolenis; garsiojo parti
zanų vado A.Ramanausko-Vana
go dukra Auksė Skokauskienė, 
Pietų Lietuvos partizanų vado 
J. Vitkaus-Kazimieraičio vaikaitis 
kun. Gintaras Vitkus SJ. Na ir, 
žinoma, buvusio Seimo nariai 
Algirdas Patackas, Feliksas Pa
lubinskas, Arimantas Raškinis, 
Ignacas Uždavinys, Algirdas 
Endriukaitis, Kazimieras Uoka, 
dabartinio Seimo narys prof. Vy
tautas Landsbergis. Teatleidžia 
tie, kurių čia nesugebėta išvar
dyti.

Šį kartą, kaip niekada 
anksčiau, dalyvavo gražus atei- 
tininkiško jaunimo būrys, dau
giausia kauniečiai, vadovaujami 
dabartinio Ateitininkų federa
cijos pirmininko Vido Abraičio, 
taip pat buvusio pirmininko Vy
gando Malinausko. Mat pro
gramoje buvo numatyta ateiti
ninkų svarstybos (simpoziu
mas) “Jaunimas per 10 nepri
klausomybės metų”.

■
 Atminties Taigi kokia 

atgimimas šiemetinės stu
dijų savaitės te

ma buvo dalyvių akiratyje? “Lie
tuva ir išeivija per 10 nepriklau
somybės metų” - žadėjo rimtus 
pranešimus ir karštas diskusijas. 
Tai pavyko, galima sakyti, iš da
lies.

Studijų savaitės atidarymas 
vyko Kaune, rajono savivaldybė
je. Kalbėjo “Į laisvę” fondo val
dybos pirmininkas dr. K.Amb- 
rozaitis, fondo Lietuvos filialo 
tarybos pirmininkas J.Kairevi- 
čius, pirmąją paskaitą skaitė dr. 
B.Makauskas (Varšuva) apie 
Lietuvos ir Lenkijos santykius 
per 10 nepriklausomybės metų. į 
Pranešėjas prisiminė kintančius 
į gerąją pusę abiejų kaimyninių 
valstybių oficialiuosius santykius 
(šito nepasakysi, žvelgdamas j 
prieškario istoriją), analizavo 
Lenkijos ir Lietuvos vyriausybių 
veiksmus diplomatinių santykių 
užmezgimo srityje, atitinkamus 
dokumentus, liudijančius, kad 
buvo siekiama abipusio bendra
darbiavimo. Tačiau... neoficialu
sis gyvenimas liudija kitką. Lie
tuvių mažuma Lenkijoje kenčia 
lenkų valdininkų savivalę.

Liepos 27 d. studijų savaitė 
atidaryta Molėtų savivaldybės 
salėje, kur po invokacijos (kun. 
V.Cukuras) ir Molėtų mero 
Valentino Stundžio žodžių pra-
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sidėjo paskaitos. Jas skaitė prof. 
Antanas Tyla ir prof. Kęstutis 
Skrupskelis. Istorijos profeso
rius A.Tyla apžvelgė, kaip Lie
tuvos istorinis paveldas veikė 
mūsų valstybės piliečių formavi
mąsi per pastaruosius 10 metų. 
Pilietiniam sąmoningumui turi 
būti skiriamas nuolatinis dėme
sys. Kaip jis reiškiasi - tokia ana
lizė sudarė minėtos paskaitos es
mę. Okupaciniu laikotarpiu iš 
Lietuvos kultūros paminklų są
rašo buvo išbraukti visi istorijos 
objektai, kurie galėjo žadinti is
torinę atmintį ir priminti lietu
vių kovas dėl savo nepriklauso
mybės. Viską pakeitė Lietuvos 
politinis atgimimas 9-ojo dešimt
mečio pabaigoje - 10-ojo pra
džioje. Imta masiškai atstatyti 
laisvės paminklus ir statyti pa
minklus Lietuvos partizanams, 

tremtinių memorialus, rūpintis 
karių kapais. Tačiau per maža dė
mesio ir pastangų istorinės at
minties įamžinimui skiria val
džios - vietinės ir centrinės - 
sluoksniai. Užuot rūpinęsi me
morialu Lietuvos partizanams, 
jie toleruoja Grūto parko sovie
tinių “stabų” ekspoziciją. Užuot 
pripažinus rezistentais Pietryčių 
Lietuvos lietuvius, persekiotus 
lenkų okupacijos metais, pasitai
ko partizanų, rezistentų, tremti
nių niekinimo atvejų.

Pokyčiai viena įdo
miausių ir, stu
dijų dienų daly

vių akimis žiūrint, viena kontra
versiškiausių buvo Pietų Karoli-
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nos universiteto profesoriaus 
K.Skrupskelio paskaita “Soviet
mečio palikimas po 10 metų”. 
Kiek teko girdėti K.Skrupskelio 
paskaitų, jos išsiskirdavo naujų 
faktų eksponavimu ir netikėta jų 
interpretacija, liudijančia išskirti
nį, novatorišką profesoriaus mąs
tymą. Šį kartą prelegentas pažvel
gė į Lietuvą per ekonomikos po
kyčius nepriklausomybės dešimt
mečiu. Lygindamas sovietmečio 
ekonomikos ir laisvosios rinkos 
raidos dėsnius, jų įtaką visuome
nės sąmonei, psichologiniam nu
siteikimui, profesorius parodė so
cializmo, sovietinės ekonomikos 
išsigimimą, sąstingį ir iškreiptus 
žmonių santykius tokios ekono
mikos sąlygomis. Tų santykių de
formacijos išryškėjo pokomuni
stinėse valstybėse, kai vartotojo 
poreikiai ir ekonominės galimy
bės ėmė visai neatitikti. Prane
šėjas baigė turiningą savo kalbą 
itin vertinga pastaba: reikia ma
žiau moralizuoti, daugiau anali
zuoti. Per maža Lietuvoje (ir iš
eivijoje) noro ir kantrybės, ieš
kant veiksmingų priemonių padė
čiai pagerinti.

Po šios paskaitos kilo disku
sijos, o vakare jos persikėlė į “ne
oficialius diskusijų klubus”. Dis
kusijos, kad ir kaip būtų keista, vy
ko generacijų pagrindu. Jaune

snioji karta buvo nuosaikesnė ir 
palaikė prof. K.Skrupskelio min
tis.

Tos pačios dienos popietę vy
kęs simpoziumas “Seimo rinkimų 
išvakarėse: dešimtmečio patirtis 
Lietuvoje ir išeivijoje” buvo tam 
tikras politikų paradas. Buvo tik 
konstatuota politinė padėtis, ar
tėjant kairiųjų pergalei Seimo rin
kimuose (po tokios pat pergalės 
savivaldybių rinkimuose), užašt
rinant Lietuvos laukiančius pavo
jus (prof. VLandsbergis: gyvenam 
lyg ant ugnikalnioj, bet per mažai 
analizuota, kodėl tokia padėtis iš
tiko Lietuvą. Ar čia vien tik ži- 
niasklaidos ir buvusios partinės 
nomenklatūros darbas? Kada 
nors turėtų būti išanalizuotos de
šiniųjų klaidos (tarp jų ir susi
kompromitavusi “švarių rankų 
politika ”), leidusios visuomenėje 
įsivyrauti nepasitenkinimo, nevil
ties nuotaikoms ir sustiprinusi

■
 Jaunimas simpatijas pro- 

ir mūsų rusiškai politi- 
viltys kai

Liepos 28 d. 
vykęs ateitininkų organizuotas 
simpoziumas “Jaunimasper 10 ne
priklausomybės metų” praėjo ga
na blankiai, nes nebuvo karštų, ak
tualių diskusijų, kodėl jaunimas, 
ypač krikščioniškasis, yra gana 
abejingas organizacijoms, valsty
bėje vykstantiems pokyčiams, Lie-
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Alantos dvaro rūmai. Sauliaus Girniaus nuotrauka

tuvos ateičiai ir pan. Sigita Sadze- 
vičiūtė papasakojo apie Lietuvos 
jaunimo organizacijų susivienijimo 
veiklą (pranešimas priminė gana 
sausą ataskaitą), o Darius Micke
vičius, studentas teisininkas, pa
garsino duomenis apie vaikų ir jau
nimo nusikalstamumą.

Prieškario metais iš ateiti
ninkuos išaugo veikli ir ryški ka
talikų inteligentų karta, brėžusi 
Lietuvos ateities vizijas. Ar da
bartiniai ateitininkai - mokslei
viai ir studentai - gali preten
duoti j savo pirmtakų vaidme
nį? Šis klausimas, kaip ir dau
gelis kitų, liko nepaliestas; taip 
pat nepaieškota jaunimo apoli- 
tiškumo, ideologinio, šiuo atve
ju krikščioniškojo, abejingumo 
priežasčių.

Daug vilčių suteikė tos die
nos popietiniame posėdyje per
skaitytas prof. Arvydo Žygo, da
bar jau kunigo jėzuito, praneši
mas apie intelekto pokyčius Lie
tuvoje per pastarąjį dešimtmetį 
ir inteligentų indėlį į tuos poky
čius. Ieškodamas pakilusiame 
Lietuvos socialiniame, visuome
niniame ir dvasiniame gyvenime 
pragiedrulių, A.Žygas konkre
čiais pavyzdžiais įrodė išeivijos 
integraciją į Lietuvos kultūros 
gyvenimą ir Lietuvos intelektu
alinio sluoksnio atstovų dalyva
vimą tame gyvenime. Tai rodo, 
kad pažanga visose gyvenimo sri
tyse yra nesustabdoma, nepai
sant jos kelyje pasitaikančių sun
kumų.
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Vidmantas Valiušaitis, “Į 
laisvę” fondo Lietuvos filialo ta
rybos sekretorius, padarė prane
šimą “Į laisvę” fondas: tarp su
kakčių ir laiko uždavinių (išeivi
ja ir Lietuva: dešimtmečio atvirų 
ryšių patirtis) Pranešėjas pažy
mėjo, kad tokia tema yra progi
nė: prieš 40 metų Čikagoje buvo 
įkurtas “Į laisvę” fondas, prieš 
10 metų - jo filialas Lietuvoje. 
Įvertinęs padarytus darbus, pre
legentas pasiūlė apsispręsti dėl 
ateities, suabejojęs sambūrio da
bartinės veiklos perspektyvomis, 
jos strategija ir uždaviniais. Jo 
nuomone, fondo narių skaičiaus 
ir veiklos plėsti nereikia, nes bū
tų sunku įsiterpti tarp kitų pa
našios veiklos organizacijų, o rei
kia išlaikyti rinktinių žmonių 
branduolį, kitaip tariant, elitą. 
Pranešėjo svajonė - demokrati
jos studijų centras, kuriame dau
geliui metų į priekį turėtų darbo 
keli arba net ir vienas žmogus, 
aprūpintas finansais ir kitomis 
darbo sąlygomis. V.Valiušaitis sa
vo pranešimą baigė tokia išvada 
dėl “Į laisvę” fondo ateities: ne
verta gaišti prie mažų planelių, 
reikia imtis darbų, kurie išjudin
tų kraują. Tik nepasakė, koks 
galiūnas tų darbų imsis ir iš ko
kių finansinių šaltinių tekės krau
jo judinimui reikalinga energija.

Po pranešimo atsiradusią 
gana slogią nuotaiką, tarsi 
atsidūrus “Į laisvę” fondo laido
tuvėse, tuoj pat bandė išsklaidy
ti fondo vadai Lietuvoje ir išei
vijoje: dr. K.Ambrozaitis ir 
J.Kairevičius. Šių eilučių autoriui 
irgi norisi tikėti, kad fondas ak
tyviau pradės dirbti tik sutelkto
mis daugelio narių, o ne vieno ar 
dviejų asmenų pastangomis.

Liepos 29 d. priešpietiniame 
posėdyje pranešimus skaitė prof. 
Antanas Adomėnas iš Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto ir 
istorikas, publicistas Juozas Tu
melis iš Vilniaus, Nacionalinės 
M.Mažvydo bibliotekos. A.Ado- 
mėnas, iliustracijai panaudoda
mas vaizdajuostę, kalbėjo apie 
praktinį idealizmą. Ką tai reiš
kia? Dabartinėmis sąlygomis - 
teigiamo Lietuvos valstybės 
įvaizdžio kūrimas visuomenės 
sąmonėje. Profesorius pasakojo, 
kaip jis su savo studentais kal
bėjo apie 1941 m. birželio suki
limą, aiškinosi jo priežastis ir 
reikšmę lietuvių tautos gyveni
me, jo pamokas šiandieninei vi
suomenei. Išsami J.Tumelio pa
skaita buvo skirta analizei apie 
kultūros paveldo - knygų, kitų 
kultūros, meno vertybių naikini
mą caro ir sovietinės okupacijos 
laikotarpiais. Sunaikintų (arba 
išvežtų) kultūros vertybių sąra
šas - ilgas ir įspūdingas. Bent
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menkos jų dalelės susigrąžinimas 
- sudėtingas procesas, reikalau
jantis laiko, diplomatinių pastan
gų ir kantrybės.

Kiekvienais 
Kalbėti metais studijų sa-

į Širdis vaitės metu vyks-
ir protus ta “Į laisvę” fondo 

premijos Įteikimas 
žmogui, kuris darbuojasi ir yra nu
sipelnęs rezistencinės tematikos 
veikloje. Tokią premiją paprastai 
skiria išeivijoje gyvenantys turtin
gi mecenatai, kurių dauguma nori 
likti nežinomi. Prisimenu, kad 
Druskininkų studijų savaitės me
tu literatūrologui Virginijui Gasi- 
liūnui įteiktą premiją mecenavo 
JAV gyvenantis verslininkas dr. 
Juozas Kazickas. Šios premijos 
laureatais yra buvę Dalia Kuody
tė, a.a. Nijolė Gaškaitė, o šiemet - 
panevėžietis partizanų prisimini
mų rinkėjas ir rengėjas Romas 
Kaunietis. Dar sovietmečiu, nepai
sydamas galimų represijų, jis už
rašinėjo buvusių Aukštaitijos par
tizanų prisiminimus, o Atgimimo 
metais iš tos medžiagos parengė 
tritomį. Už jį R.Kaunietis ir pelnė 
šiemetinę premiją (jis, beje, ren
gia naują knygą, ir premija knygos 
autoriui tuoj pavirs leidybos išlai
domis). Laureatą pristatė premi
joms skirti komisijos pirmininkas 
J.Tumelis. Buvo keista ir nuosta
bu girdėti, kad R.Kaunietis net ir 
šiomis dienomis susilaukia grasi
nimų dėl savo darbo. Štai naktį jam
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kažkas skambina telefonu ir šau
kia į ragelį: “Arba sunaikink tą sa
vo knygą, arba mes tave sunaikin
sime!”

Studijų savaitę nuotaikingai 
baigė poeto ir vertėjo Antano Gai
liaus literatūrinė popietė, kurios 
metu jis perskaitė savo eilėraščių, 
atsakinėjo į vedėjų J.Tumelio ir 
A.Žemaitytės bei auditorijos klau
simus. Po to, gražiai restauruotuo
se Alantos dvaro (sovietmečiu pa
vadinto Naujasodžiu ir kažkodėl 
to pavadinimo neatsikračiusio iki 
šiol) pastatuose studijų dienų da
lyviai išvydo folklorinį vaidinimą 
“Ain saulala aplink dangų” (reži
sierius Juozas Kanapeckas), pasi
linksmino atsisveikinimo vakaro
nėje. Gera svečių nuotaika pasi
rūpino molėtiškiai ir alantiškiai. 
Duok Dieve, kad jie taptų tikrais 
“Į laisvę” fondo bičiuliais, kokių 
fondas atrado Telšiuose, Jurbar
ke ir kitur, kur tiesė krikščioniško
sios ideologijos pagrindus, klojo 
grindinius išeivijos ir Lietuvos 
žmonių bendravimui, naikino su
svetimėjimą, kurį sovietmetis bu
vo dirbtinai sukūręs tarp atskirų 
bendruomenių. “Į laisvę” fondui 
linkėčiau drąsiau eiti “j žmones”, 
žvelgti jiems į akis, kalbėti į širdis 
ir piešti saugios, turtingos ir inte
ligentiškos Lietuvos viziją. Jeigu 
net tik keliasdešimt bus atitraukta 
nuo nepasitikėjimo ir nevilties be
dugnės, - “Į laisvę” fondas savo 
tikslą bus pasiekęs. g
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Akistata 
su blogio imperija

2000 m. birželio 12-14 
dienomis Vilniuje buvo 
surengtas tarptautinis kongresas 
“Komunizmo nusikaltimų 
įvertinimas”. | kongresą atvyko 
23 valstybių atstovai - nukentė
jusieji nuo komunistinių 
režimų, istorikai, politikai, 
teisininkai, visuomenės 
veikėjai. Kongrese dalyvavo 
Albanijos ir Baltarusijos, 
Čečėnijos ir Izraelio, JAV ir 
Japonijos, Kroatijos ir Rusijos, 

Švedijos ir Vokietijos, kitų šalių 
atstovai. Kongreso metu buvo 
perskaityti 53 pranešimai apie 
komunizmo ideologiją, 
nusikaltimus taikai ir žmoni
škumui. Tarp kongreso dalyvių 
buvo tokie žymūs veikėjai kaip 
garsusis Rusijos disidentas 
S.Kos aliovas. buvęs “Solidaru
mo” lyderis Lechas Walesa, 
prof. Vytautas Landsbergis, 
Rumunijos senatorius Konstan
tinas Dimitresku ir kt.
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Plenariniame posėdyje 
įsteigtas tarptautinis Vilniaus 
visuomeninis tribunolas ir 
sudaryta šio tribunolo kolegija 
komunizmo nusikaltimams 
teisiškai įvertinti. Tribunolo 
posėdžiuose (jie vyko Lietuvos 
mokslų akademijos salėje) 
dalyvavo kaltintojai, nukentė
jusieji, liudytojai ir... komuniz
mo gynėjai. Tribunolui buvo 
pateikta labai daug kaltinamo
sios medžiagos, todėl jis 
surengė dvi sesijas: birželio 12- 
13 dienomis ir rugsėjo 4-8 
dienomis.

Kongrese, kurį parėmė 
Tautos fondas, Kanados 
lietuvių fondas, Konrado 
Adenauerio fondas, Australijos 
ir Amerikos lietuviai, Lietuvos 
Vyriausybė, Vilniaus savival
dybė, buvusieji laisvės kovų 
dalyviai, buvo priimta rezoliu
cijos ir kreipimaisi į JTO, 
pasaulio valstybių parlamentus 
ir vyriausybes, taip pat pasau
lio visuomenę ir tarptautines 
organizacijas, kad būtų 
įsteigtas Tarptautinis komuniz
mo ir komunistinių nusikaltė
lių teismas.

Vilniaus visuomeninio 
tribunolo posėdžiams vadova
vo teisėjų kolegijos pirminin
kas Vytautas Zabiela, vyriau
sioji kaltintoja buvo Zita 
Šličytė. Praėjusių metų rugsėjo 
27 d., kai abi sesijos baigė 
darbą, tarptautinis visuomeni
nis tribunolas paskelbė
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nuosprendį. Paaiškėjo kraupi 
statistika, kad pasaulyje buvo 
prarasta apie 100 milijonų gyvybių - 
komunistinio režimo aukų. Dau
giausia - buvusioje SSRS teritorijoje 
(20 mln.) ir Kinijoje (65 mln.). 
Tribunolas paskelbė, kad komunisti
nių režimų komunistinės partijos 
yra nusikalstamos represinės 
organizacijos, nes jos tiesiogiai darė 
nusikaltimus žmoniškumui, taikai ir 
karo nusikaltimus. Čečėnijos karas 
reiškiasi akivaizdžiu čečėnų tautos 
genocidu, kurį vykdo Rusija, 
komunizmo doktrinos perėmėja.

Tribunolo nuosprendyje daug 
kalbama apie kolaboravimą, 
įžvelgiant tris jo aspektus: teisinį, 
politinį ir moralinį. Tribunolas 
ragina visas pasaulio bendrijas daryti 
įtaką savo vyriausybėms, kad būtų 
steigiamos komunistinių režimų 
padarytų nusikaltimų tyrimo 
institucijos, priimami įstatymai, 
pripažįstantys komunistines 
organizacijas nusikalstamomis, jeigu 
jos vadovaujasi komunizmo doktri
na.

Toliau spausdiname 
baigiamajame 
kongreso posėdyje 
pasakytą buvusio 
Taišetlago kalinio 
Felikso Krasavino 
(Izraelis) kalbą ir 
Vilniaus visuomeninio 
tribunolo teisėjų 
kolegijos pirmininko 
Vytauto Zabielos 
komentarą.
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Kompromiso ir melo 
vergijoje

Feliksas Krasavinas

Noriu tarti nuoširdžiausius 
dėkingumo žodžius lietuvių tau
tai, kurios ypatinga ištikimybė ir 
didvyriškumas, atsidavimas lais
vės dvasiai ir orumas, duotas 
žmogui Dievo, padarė tai, kad ši 
diena ateitų. Aš neturiu garbės 
niekam atstovauti, išskyrus po 
visą pasaulį išsklaidytą buvusių 
sovietinių lagerių politinių kali
nių gentį. Tačiau mums tai, kas 
vyksta čia, ir šis nuosprendis, so
vietiniam fašizmui kaltinamasis 
nuosprendis, kurį turi suformu
luoti tribunolas Vilniuje, turi ypa
tingą reikšmę. Taip, lyg mes bū
tume Lietuvos gyventojai. Mūsų 
reabilitacija įvyks tik tada, kai šis 
nuosprendis bus padarytas. Aš 
manau, kad bent jau mūsų dau
gumai, kur begyventume, Rusi
joje ar Amerikoje, Australijoje ar 
Izraelyje, yra didelė garbė daly-
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vauti pagal išgales toje šventoje 
kovoje, kurios priekyje yra lie
tuvių tauta, kovojanti prieš dar 
nenumirusį ir tebepavojingą žvė
rį-

Aš manau, kad tarptautinis 
Vilniaus 2000 tribunolas dvasi
ne prasme yra reikšmingesnis įvy
kis nei Niurnbergo procesas.

Niurnbergas-2 - nevisiškai 
korektiškas jo pavadinimas. Ten 
ir tada nugalėtą žvėrį, apsuptą 
šimtais divizijų ir nugalėtojų ar
mijų, teisė nugalėtojų šalių atsto
vai. Tarp jų sėdėjo ir tikras nu
galėto priešo brolis - sovietinis 
fašizmas, kurio fiureris tuo pa
čiu metu vykdė genocidą nuo Bal
tijos iki Juodosios jūros visame 
savo ekspansijos fronte. Tas fiu
reris (kalbėtojas turi galvoje Sta
liną. - Red.) siaurame rate prisi
pažindavo, kad jis labai gailisi dėl
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to, jog teko kariauti su vokie
čiais, kad “tai buvo puiki armija 
ir kartu mes būtume buvę nenu
galimi”. Stalinizmo dvasia gyva 
ir gyvuos agonijos būsenoje esan
čioje pabaisoje iki tol, kol ši nu
dvės visiškai.

Tačiau Rusija dar gali nai
kinti. Naikinti mažą čečėnų tau
tą, pratęsdama savo 200 metų nu
sikaltimus jai, pakankamai akty
viai padedant Vakarų pasauliui. 
Todėl, kad ta pakantumo dvasia, 
kuri viešpatavo Miunchene, pa
kantumo fašizmui, Hitleriui, ap
sirengusiam fraku, arba Putinui, 
vilkinčiam smokingą, - tai komp
romisas, kuris reiškia nusikalti
mą. Bet kokiam pakantumui tu
ri būti riba.

Yra kitas karas, kurį dar vi
siškai gali kariauti sovietinis fa
šizmas prieš tautas, išsilaisvinu
sias iš jo valdžios. Tai žiurkių in
tervencija, kuri vyksta visoje po
sovietinėje erdvėje, ir gana sėk
mingai. Fizikai turi tokį posakį: 
nespėji padaryti atradimą, kai 
subėga pirmtakų minia.

Vos spėjo Lietuva politiškai 
išsivaduoti iš SSRS valdžios ir 
paskelbti savo nepriklausomybę, 
kai jau subėgo sovietinių funk
cionierių minios ir pradėjo 
skverbtis į valstybės aparato ply
šius, kur kas išmoningiau ir kva

lifikuočiau. Ir šio karo laimėji
mai akivaizdūs.

Dabar, kaip aš supratau, jų 
rankose iš esmės ne tik visi ban
kai, teismai, didžioji dalis val
džios aparato ir žiniasklaidos. Jų 
rankose, deja, yra ir didžioji lie
tuvių tautos sąmonės dalis, tau
tos, kuri balsuoja už juos taip, 
kaip balsavo sovietiniais laikais, 
tarsi nė nebūtų tų šimtų tūkstan
čių brolių ir seserų, atidavusių sa
vo gyvybę už šios dienos laisvę. 
Tarsi ši laisvė jiems būtų nerei
kalinga.

Ir štai ši dvasinė vergija nė 
kiek ne mažiau pavojinga nei po
litinė vergija.

Yra toks prietaras, kad fa
šizmas - tai visų pirma kalnai la
vonų. Svarbu atkasti kapus, pa
teikti fašizmo budelių veiklos 
įrodymus, ir viskas bus tuo iš
spręsta. Tačiau esmė ta, kad už
mirštama, jog fašizmas - tai ne 
tik žudynės, bet ir melas. Bet 
koks didžiulis blogis prasideda 
nuo didelio melo.

Vienas iš pirmųjų F.Dzeržin- 
skio parašytų VCK įsakymų, lei
džiančių čekistams be teismo su
sidoroti su gyventojais, prasidė
jo tokiais žodžiais: “Ir toliau iki 
visiško Gėrio įtvirtinimo”. Be to, 
žodį Gėris “geležinis” komisaras
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parašė iš didžiosios raidės. Fašiz
mui tai labai simboliška. Sovie
tinio fašizmo gyvybingumas, ku
ris daro jį kur kas grėsmingesnį, 
pavojingesnį, palyginti su vokie
čių fašizmu, kuris leido jam su
naikinti kur kas daugiau žmonių 
planetoje ir sunaikinti jų sielas, 
paaiškinamas būtent tuo, kad jis 
yra kur kas melagingesnis. Sovie
tinė ideologija planetoje plito ne
paprastai sėkmingai, kur kas sėk
mingiau negu vokiečių, Hitlerio 
ideologija.

Manau, kad dabar kova su 
šia ideologija, kova su šiuo melu 
(jis naudojamas, kad partiniai 
funkcionieriai su patriotų žen
kleliais atlapuose įsitvirtintų vi
sų Rytų Europos respublikų val
stybės aparate ir parlamentuo
se), tokių gana standartinių ir pri
mityvių metodų nuvainikavimas 
leistų apkvailintai tautos daliai 
suvokti, jog j i yra apiplėšta, ji ge
nama į tą patį gardą. Sovietiniai 
funkcionieriai nori vėl paversti 
šias respublikas lageriais, savo 
gulagų priedėliais. Ir man atro
do, kad šis tarptautinis kongre
sas gali tapti ir turi tapti akty
vaus tarptautinio bendradarbia
vimo tarp visų išsilaisvinusių iš 
sovietinio fašizmo šalių pradžia, 

įveikiant jo dvasinius padarinius. 
Kol tai neįvyks, tikros laisvės ne
bus.

Aš įsitikinęs, jog neatsitik
tinai būtent lietuvių tauta, kurio
je išliko ir gyvuoja katalikiškasis 
tikėjimas, patyrė žiauriausias 
represijas, nes sovietiniuose 
konclageriuose būtent lietuviai 
buvo pati tvirčiausia ir patiki
miausia politinių kalinių dalis, 
besipriešinanti prievartai ir ne
pasiduodanti baimei ir vilio
nėms, būtent lietuvių tauta tęsė 
kovą ir pirmoji iš visų tautų, įva
rytų į sovietinį Gulagą, perėjo į 
atvirą kovą, būtent ji pirmoji iš
siveržė, iškovojo sau politinę 
laisvę. Todėl ji teisėtai ir pelny
tai - savo neginčijama drąsa - ta
po šio kongreso iniciatore ir įkū
rėja.

Tai leidžia kalbėti apie Die
vo Apvaizdą, pastačiusią mažą 
lietuvių tautą prieš sovietinę pa
baisą ir nugalėjusią šioje kovoje. 
Todėl tikiu ne tik pasipriešinimo 
žmonių drąsa ir jėga, bet ir esu 
įsitikinęs Dievo pagalba. Tai kil
ni kova ir ji turi baigtis pergale. 
Tačiau dėl to reikia bendradar
biauti.
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Aktyvinti pasaulio 
visuomenę

Vytautas Zabiela
Tarptautinio

Vilniaus visuomeninio tribunolo
pirmininkas

Tai, kad šiame Kongrese da
lyvavo atstovai iš dvidešimt trijų 
šalių, duoda pagrindo džiaugtis, 
jog įvyko pirmasis toks gausus 
tarptautinis forumas, kuris ėmė
si iniciatyvos parodyti pasauliui, 
kad komunizmo doktrina yra nu
sikalstama. Ji išugdė nusikalsta
mas komunistinių režimų parti
jas, kurių teoriniai pagrindai pa
remti proletariato diktatūra ir 
klasių kova, teigiant, kad prie
varta ir smurtas yra pagrindinis 
subjektyvus visuomenės raidos 
veiksnys. Si klasių kovos teorija 
buvo įgyvendinta per visuotinį 
gyventojų genocidą, pareikalavu
sį dešimčių milijonų žmonių gy
vybių. Tai nustatė Tribunolo tei
sėjų kolegija priimtame nuosp
rendyje.

Skaitant “Juodąją komuniz
mo knygą” aiškėja, kad komunis
tinių režimų komunistinių parti
jų ir jų vadovų sudarytos vyriau-
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sybės, jų sukurtos represinės 
struktūros įvykdė kur kas dau
giau masinių žmonių žudynių, 
netgi brutalesnių, negu nacistiniai 
nusikaltėliai. Todėl pasaulio žmo
nių bendrija to negali pamiršti. 
Nuosprendį už žmonių masines 
žudynes privalo ir gali paskelbti 
tik valstybiniu lygmeniu sukurti 
tarptautiniai ar atskirų valstybių 
teismai. Reikia apgailėti, kad ko
munistinių režimų padarytų nu
sikaltimų įvertinimas užsitęsia 
labai ilgai. Toks delsimas skati
na žmonių supriešinimą, per jį 
stabdoma tų valstybių visuotinė 
pažanga, nes akivaizdžiai mato
me kovą tų šalių politinėse par
tijose bei visuomeniniame gyve
nime. Taip yra ne tik Lietuvoje, 
bet ir kitose pokomunistinių re
žimų šalyse. Galbūt mes norime 
per greitai atsikratyti praeities.

91

93



Laiko balsas

Manau, kad Tribunolas ar
gumentuotai ir įtikinamai įrodė, 
kad komunistinių režimų komu
nistinės partijos yra ne tik nusi
kalstamos organizacijos. Jos yra 
ir represinės struktūros, nes tie
siogiai dalyvavo nusikaltimuose 
taikai, karo nusikaltimuose ir 
nusikaltimuose žmoniškumui bei 
vykdydamos tautų ir žmonių ge
nocidą. Šitoks komunistinių re
žimų, komunistinių partijų įver
tinimas ir paskelbimas pasauliui 
atkreips dabartinių komunistinių 
režimų komunistų partijų narių 
dėmesį. Taip pat atkreips dėme
sį ir besižavinčiųjų komunistinės 
doktrinos idėjomis. Kur jos ve
da, kokia jų ateities perspekty
va? Ar protui suvokiama, kad 
XX a. pasaulyje buvo įvykdytos 
tokios žudynės? Jos ir dabar te
bevyksta. Kaip suprasti šį reiš
kinį? Kaip suprasti individus, at
vedusius į tokius nusikaltimus?

Mokslininkai nustatė, kad 
nusikalstamumas yra dėsningas 
gamtos reiškinys. Vadinasi, jis vi
siškai neišnyks, bet reikia steng
tis jį pažaboti.

Nesmerkime genocido kan
kinių artimųjų, manančių, kad 
pelnyta genocido vykdytojų vie
ta - kartuvės. Jie iš dalies teisūs. 
Šitaip karinių nusikaltėlių ir ge
nocido vykdytojų veiksmus įver

tino Niurnbergo teismas, kurio 
nuosprendžiu didžiųjų nusikaltė
lių gyvenimas ir baigėsi kartuvė
se.

Reikia aktyvinti visuomenę 
ir valstybių vadovus, kad jie ne
pamirštų masinių žmonių žudy
nių, o jas paviešintų. Vienas iš 
tarptautinio Vilniaus visuomeni
nio tribunolo tikslų ir buvo pa
rodyti pasaulio visuomenei, pa
saulio valstybių, ypač didžiųjų 
valstybių, vadovams, kas sunai
kino didelę pasaulio žmonių ben
drijos dalį, kur glūdi šio reiški
nio priežastys ir židiniai.

Tribunolas atkreipia dėme
sį, kad būtina sudaryti tarpvals
tybinius susitarimus, įsteigti tarp
tautinius valstybinius tribunolus 
komunistinių režimų padary
tiems nusikaltimams tirti. Nusta
čius nusikaltusius asmenis, juos 
nuteisti.

Tarptautinio Vilniaus visuo
meninio tribunolo nuosprendžio 
išsiuntinėjimas pasaulio visuo
meninėms organizacijoms, vals
tybių parlamentams, JTO atski
riems komitetams, Tribunolo su
rinktos komunizmo doktriną ir 
komunistinių režimų, komunis
tų partijų kaltinamosios medžia
gos perdavimas tarptautiniam 
baudžiamajam teismui pasitar
naus istoriniam teisingumui.
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Tautos pasipriešinimo 
simbolis

Vidmantas Vitkauskas

"Vienui vieni" - taip vadinosi 
iškilaus lietuvių visuomenės ir po
litikos veikėjo, publicisto ir rezis
tento Juozo Brazaičio veikalas 
apie lietuvių tautos pasipriešini
mą okupantams. Taip nuo šiol va
dinsis ir vaidybinis kino filmas, ku
riamas Lietuvoje, "Daumanto" stu
dijoje. Tai filmas apie lietuvių po
kario rezistenciją ir laisvės kovas. 
Pagrindinis filmo "Vienui vieni" 
herojus - legendinis Lietuvos par
tizanas Juozas Lukša - Dauman
tas..

Kurti filmą apie vieną žy
miausių Lietuvos rezistencijos va
dovų - partizaną Juozą Lukšą- 
Daumantą prieš penkerius metus 
sumanė kino režisierius Almantas 
Grikevičius. Tačiau vėliau filmo 
režisavimą ir idėjos realizavimą pe
rėmė kitas žinomas Lietuvos teat
ro ir vaidybinių filmų režisierius 
Jonas Vaitkus. Būsimo filmo sce
narijų kūrė Pranas Morkus, Al
mantas Grikevičius, Jonas Vaitkus 
ir Alvydas Bausys, konsultavo Kęs
tutis Kasparas. Filmo operatoriu-
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mi pakviestas Algimantas Miku- 
tėnas, dailininku - Jonas Arčikaus- 
kas, kompozitoriumi - Algirdas 
Martinaitis.

Pagrindinį herojų Juozą Luk
šą-Daumantą vaidina aktorius 
Saulius Balandis, Nijolę Bražė
naitę - Juozo Lukšos mylimąją ir 
žmoną - Lietuvos muzikos akade
mijos studentė Brigita Bublytė. Ir 
S.Balandis, ir B.Bublytė yra vai
dinę ne viename vaidybiniame fil
me ar spektaklyje, patys ne tik iš 
knygų susipažinę su tragiška po
karinės Lietuvos istorija - Sauliaus 
tėvas kalėjo Norilsko lageryje, Bri
gitos giminaičiai kovojo partiza
nų gretose.

Partizanų Lukšų tėvą Simoną 
vaidina Povilas Stankus, motiną 
Oną - Danutė Vidugirytė. Įdomu, 
kad Juozo Lukšos brolį Jurgį vai
dina vienintelio likusio gyvo bro
lio Antano Lukšos sūnus Kęstu
tis. Kitus vaidmenis atlieka Vid
mantas Filjalkauskas, Albertas Vi-

►
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džiūnas, Vytautas Rumšas, Olegas 
Ditkovskis, Liubomiras Laucevi
čius, Virginija Kelmelytė ir nema
žas būrys režisieriaus J.Vaitkaus 
studentų.

2000 m.vasaros pradžioje fil
mo režisierius J.Vaitkus, prieš pra
dėdamas filmo kūrimo darbus, 
Rumšiškių lietuvių liaudies buities 
muziejuje organizavo filmo prista
tymą Lietuvos visuomenei. Prista
tydamas kūrybinę grupę ir arti
miausius darbo planus bei suma
nymus, J. Vaitkus sakė, kad filmas 
bus pagrįstas realiais faktais ir do
kumentine medžiaga. Režisierius 
dvejus metus rinko filmui reikia
mą archyvinę ir kitokią medžiagą, 
konsultavosi su istorikais, buvu
siais rezistentais.Vertingos infor
macijos filmo kūrėjams pateikė

Filmo "Vienui vieni" 
režisierius  Jonas Vaitkus

Antanas Lukša, Nijolė Bražėnai
tė, Jonas Pajaujis ir kt.

Filmo režisierius J.Vaitkus la
bai paprastai ir aiškiai nurodė sa
vo apsisprendimo kurti šį filmą 
priežastis ir motyvus. Tai noras, 
anot J.Vaitkaus, sugrįžti prie pra
eities, kuri labai tendencingai nu
šviesta. Galiausiai, kaip sakė reži
sierius, reikia priminti tą herojiš
ką ir tragišką Lietuvos istorijos eta
pą ir tiems, kurie išvis nieko apie 
tai nežino, ir tiems, kurie nenori 
nieko žinoti. ''Bandysime parodyti 
žmonių dvasią ir idealizmą, jų ke
lią į sąmoningą mirtį, o kartais - į 
prisitaikymą ar net išdavystę", - kal
bėjo filmo autorius.

Kodėl pagrindiniu herojumi 
buvo pasirinktas būtent J.Lukša- 
Daumantas? Todėl, kad Lukšų šei
mos likimas - tai ryškus lietuvių tau
tos pasipriešinimo simbolis, apiben
drintas tos kovos paveikslas, - sakė 
J.Vaitkus. - Juk visi Lukšų sūnūs 
išėjo partizanauti - trys žuvo, vie
nas pateko į lagerius, tėvas išpro
tėjo, o motina daug metų glaudė
si pas įvairius žmones. Ir pats Juo
zo Lukšos-Daumanto gyvenimas 
yra išskirtinis: labai sąmoningas, 
pasiaukojantis ir be galo tragiškas, 
toliau samprotavo J.Vaitkus. - Jis 
turėjo daug galimybių kur kas lai
mingiau pakreipti savo likimą. Ta
čiau nugalėjo meilė ir pareiga. 
"Meilė ir pareiga - štai tos dabar nu
kainotos vertybės, dėl kurių anuo
met sklido šviesa ir nerimas iš bun
kerių. Tos šviesos ir nerimo banga 
po pusės amžiaus pažadino Lietu-
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Aktorius Saulius Balandis (vaidinantis J. Lukšą- Daumantą) ir Brigita Bublytė 
(vaidinanti J. Lukšos-Daumanto mylimąją - Nijolę Bražėnaitę).

Autoriaus nuotraukos

vą. Ir tai yra didžiausias tos šviesos 
ir nerimo išliekamosios vertės įrody
mas", - sakė J.Vaitkus.

Filmo veiksmas prasideda 
1944 metų vasarą, kai penkių bro
lių Lukšų motina laimindama iš
lydi savo sūnus garbingai kovoti dėl 
Lietuvos laisvės, ir baigiasi Juozo 
Lukšos-Daumanto žūtimi 1951- 
ųjų rudenį. Pagal kūrėjų sumany
mą, "einant" Daumanto keliais fil
mas "Vienui vieni" buvo filmuoja
mas ne tik Lietuvoje, bet ir užsie
nyje. Tai yra ten, kur buvo ir veikė 
J.Lukša-Daumantas, perėjęs "gele
žinę uždangą". Tai darydami, fil
mo kūrėjai nesiekė sukurti pano

raminį filmą, kuriame būtų pavaiz
duotas visas J.Lukšos gyvenimas, o 
tik norėjo parodyti svarbiausius jo 
gyvenimo epizodus. Todėl filme bus 
visko po truputį - ir veiksmo, ir mei
lės, ir drastiškų epizodų. Filmo siu
žetas, kaip sakė jo režisierius, bus 
įtemptas, nes laiko ekrane liko ne
daug, o įvykių - daugybė. Filmavi
mui buvo įrengti aniems laikams 
būdingi partizanų bunkeriai, suras
ta daug natūros vietų, karo ir po
kario transporto priemonių, įvai
raus rekvizito, drabužių, kitų au
tentiškų daiktų.
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Kad filmas būtų artimesnis to 
meto laikams, jis bus nespalvotas, 
o viruotas kaip nuo laiko gelste
lėjusios nuotraukos, tik su tam tik
rais spalviniais intarpais. Režisie
rius apgailestavo, kad dėl finansi
nių sunkumų reikėjo atsisakyti su
manymo sukurti šešių valandų fil
mą ir teko apsiriboti tik tradicine 
filmo trukme.

Išviso filmo sukūrimui reikia 
apie dviejų milijonų litų. Dalį - 
600 tūkstančių litų 2000 metams 
skyrė Lietuvos kultūros ministeri
ja (dar 200 tūkst. numačiusi skirti 
vėliau). 1999 metais buvo įkurtas 
filmo rėmimo komitetas, į kurį įei
na daug žinomų asmenų iš Lietu
vos bei užsienio (arkiv. Sigitas 
Tamkevičius, Alfonsas Bulotas, 
Jonas Čeponis, Antanas Lukša, 
dr. Nijolė Bražėnaitė, dr. Petras 
Kisielius, dr. Antanas Razma, dr. 
Kazys Ambrazaitis, dr. Juozas Ka
zickas, Pilypas Narutis ir kt.). Fil
mo kūrimui didžiulę paramą su
teikė lietuvių išeivių Tautos fondas 
(JAV), įvairios užsienio lietuvių 
katalikiškos organizacijos, kai ku
rios Lietuvos savivaldybės. Didelę 
finansinę paramą filmui suteikė 
JAV gyvenantys Lietuvių fronto bi
čiuliai ir kiti aktyvūs lietuvybės 
puoselėtojai - N.Bražėnaitė, J.Ka- 
zickas, K.Ambrozaitis, P.Kisielius, 
Z.Brinkis, VBieliauskas, A.Raz- 
ma, VVidugiris, V.Šaulys, VMa- 
jauskas, R.Somkaitė, VČepulis, 
Z.Prūsas, L. ir J .Šalčiai ir kiti. Prie 
filmo kūrimo finansiškai prisidė-
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jo ir Kanados lietuviai A.Brazys 
bei S.Prunkrienė-Arlauskaitė. 
Daug nuveikė ir pagelbėjo, Aust
ralijos lietuvių paramą filmui telk
dama, V. Vaitiekūnienė. Neįkaino
jamą paramą suteikė Lietuvos 
krašto apsaugos ministerija (parū
pino filmavimui mašinų, unifor
mų, šaudmenų ir 1.1.) bei kitų Eu
ropos šalių gynybos institucijos 
(filmuojant epizodus užsienyje). 
Nemažą dėmesį režisieriaus J. 
Vaitkaus kuriamam filmui ir ki
tiems jo sumanymams parodė ir 
Lietuvos žiniasklaida - "Ūkininko 
patarėjas", "Lietuvos ryto" priedas 
TV antena, "Kauno diena","Vals
tiečių laikraštis" bei Lietuvos te
levizija ir kt. Apie filmo kūrimą 
skaitytojus informavo ir JAV lei
džiami lietuvių leidiniai - dien
raštis "Draugas", "Lietuvių balsas", 
"Amerikos lietuvis" ir kt.

Svarbiausių scenų filmavimas 
jau beveik baigtas. Pradėti filmo 
montavimo, įgarsinimo ir kiti dar
bai. Vaidybinį filmą "Vienui vie
ni" žiūrovai gali tikėtis išvysti šiais 
metais, minint Juozo Lukšos- 
Daumanto gimimo 80-metį ir žū
ties 50-metį. Ar iš tikrųjų taip 
įvyks, priklausys nuo visų mūsų - 
nuo mūsų dvasinės ir materialinės 
paramos šiam projektui bei fil
mui. Priešingu atveju filmo idė
jos autoriai ir statytojai bei nepa
prastai šio filmo laukiantys buvę 
rezistentai ir vėl liks vienui vieni...
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2000-ųjų darbai ir dienos
Aldona Žemaitytė

"T- letm os gyventojų geno
cido ir rezistencijos ty-

> Jrimo centre nuo 1997 
metų veikia leidybos skyrius. Per tre
jus metus jis parengė ir išleido ne
mažai leidinių, kurie pateikia vis iš
samesnį vaizdą apie tragiškąjį trijų 
okupacijų (1940-1989 m.) laiko
tarpį, ypač apie pirmuosius oku
pacijų dešimtmečius. Leidyba, kaip 
papasakojo skyriaus vedėja Kazi
miera Kalniuvienė, vyksta dviem 
kryptimis. Mokslinę literatūrą su
daro monografijos, studijos, doku
mentų rinkiniai, taip pat du kartus 
per metus išeinantis žurnalas “Ge
nocidas ir rezistencija". Kita kryp
tis - populiarioji serija, kuri irgi va
dinasi “Genocidas ir rezistencija ”, 
tik joje daugiausia spausdinami bu
vusių partizanų, politinių kalinių, 
tremtinių prisiminimai arba net gro
žinė literatūra, pavyzdžiui, 2000-ai- 
siais metais išėjęs Nijolės Gaškai- 
tės-Žemaitienės romanas “Užvers
tų šulinių vanduo". Suprantama, 
kad į leidybos skyrių suplaukia 

daug atsiminimų autorių rankraš
čių. Taip jau išėjo, kad daugiau iš
leista Dzūkijos partizanų prisimi
nimų, nes ir partizaninis judėjimas 
tame krašte buvo labai aktyvus.

K. Kalniuvienė sako, kad į lei
dybos skyrių atkeliauja itin daug 
rankraščių apie tremti, bet nėra api
bendrinančios knygos, taip pat to
kio pobūdžio knygų kitomis kalbo
mis. Ta linkme leidybos skyrius dar 
tik pradeda dirbti: anglų kalba ren
gia Alfonso Eidinto knygą apie pre
zidentą Aleksandrą Stulginskį trem
tyje.

LGGRTC leidybos skyrius su 
savo leidiniais dalyvauja tarptau
tinėse knygų mugėse Leipcige, 
Frankfurte (jau du kartus), Varšu
voje, net Tokijuje, Jeruzalėje. Užsie
nio leidėjai šiuo metu itin domisi 
autentiška literatūra; pavyzdžiui, 
viena Švedijos leidykla rengiasi leisti 
J.Lukšos-Daumanto “Partizanus”

2000-aisiais metais LGGRTC 
leidybos skyrius taip pat pateikė skai
tytojams verstinių siurprizų. Tai:
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Joachimo Gaucko, Vokietijos 
vyriausybės ypatingojo įgaliotinio 
Štazi byloms tirti ,“Štazi bylos” 
(Stosi - Staatssicherheit - valstybės 
saugumas), į lietuvių kalbą išvertė 
Sigitas Asinauskas. Vokiečiai vie
ni pirmųjų pokomunistinėje erd
vėje priėmė liustracijos įstatymą ir 
ėmė tvarkyti, saugoti, tyrinėti 
kraupų Štazi palikimą. J.Gauckas 
ryžtingai pasisako, kad būtina įver
tinti praeitį, nors tai skausmingas 
procesas, susilaukiantis pasiprie
šinimo iš įvairių politinių sluoks
nių. “Nukentėjusieji tik nori suži
noti, kas, kada ir kodėl jiems nusi
kalto’’, - sako knygos autorius. Per 
keletą metų susidomėjimas Štazi 
bylomis didėjo, 1999 metų pabai
goje vokiečiai jau buvo padavę dau
giau kaip pusantro milijono paraiš
kų, norėdami susipažinti su savo 
persekiojimo bylomis.
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Knyga supažindina su pro
blemomis, kylančiomis tvarkant 
bylas, pateikia Vokietijos saugu
mo sekimo metodiką. Joje yra 
du pagrindiniai skyriai - “Au
kos” ir “Vykdytojai”. Skaityto
jai ras analogų su KGB perse
kiojimo metodika, o trečiajame 
skyriuje “Palikimas” sprendžia
mos moralinės praeities vertini
mo problemos. “Priede” patei
kiamas Įstatymas dėl buvusios 
Vokietijos Demokratinės Res
publikos valstybės saugumo tar
nybos dokumentų. Tai tarsi me
todiniai nurodymai analogiš
koms Lietuvos tarnyboms.

Angliškai skaitančią visuo
menę, be abejo, sudomins dar 
viena verstinė knyga “The An
ti-Soviet Resistance in the Bal
tic States” (“Antisovietinis pa
sipriešinimas Baltijos valstybė
se”). Tai jau antras šios knygos 
leidimas; jos turinį sudaro Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos moks
lininkų straipsniai apie pasiprie
šinimą nacių ir sovietų okupa
cijoms šiuose kraštuose. Lietu
viams knygoje atstovauja žino
miausi šios srities specialistai: 
Arvydas Anušauskas, Juozas 
Starkauskas, Dalia Kuodytė, 
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, 

; Valentinas Brandišauskas ir 
Arūnas Streikus. Knyga sėk
mingai platinama visose trijose 
Baltijos valstybėse.
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Nedidelės apimties, įspū
dingai dailininko Alfonso Žvi- 
liaus apipavidalinta knyga “Rai
nių tragedija” su dr. Arvydo 
Anusausko įžanginiu apžvalgi
niu straipsniu “Politinių kalinių 
žudynės Lietuvoje 1941 m. bir
želio 22-26 d.” Mokslininkas 
trumpai apžvelgia Červenės, 
Pravieniškių, Panevėžio, Telšių 
kalėjimo kalinių žudynes, o pa
čioje knygoje enciklopediškai 
pateiktos žinios apie kiekvieną, 
kuris 1941 m. birželio 25 d. sa- 
distiškiausiais būdais buvo nu
žudytas Rainių miškelyje. Gre
ta spausdinami užrašyti to me
to liudytojų prisiminimai. Žuvę 
kankiniai - ūkininkai, jų samdi
niai, darbininkai, moksleiviai, 
studentai, mokytojai, valdinin
kai, teisininkai ir 1.1. 73 žmonių 
palaikai buvo atkasti 1941 m. 
birželio 28 dieną. 46 lavonai dėl 
baisių sužalojimų neatpažinti. 
Dokumentinės nuotraukos ir 
biografiniai duomenys šiai kan
kinių enciklopedijai surinkti iš 
Lietuvos ypatingojo archyvo (F. 
K-l, ap. 58, 61), taip pat žuvu
siųjų asmenų artimųjų 1988- 
1990 m. užpildytų anketų. Šią 
publikaciją, kaip ir liudytojų pri
siminimus, parengė Birutė Bu- 
rauskaitė.

Knygoje pateikiamas sąra
šas sovietinio saugumo darbuo
tojų, kurie dalyvavo suimant, tar

dant arba nužudant Telšių kalė
jimo kalinius. Tokių buvo 26, 
tarp jų Lietuvos valstybės ieško
mi nusikaltėliai Nachmanas Du- 
šanskis ir Petras Raslanas. Įdo
mu tai, kad daugiau kaip 20 nu
sikaltėlių buvo ne lietuvių tauty
bės. Bet apie tai kalbėti dabar ne
priimta (ir nepatogu).

Metų knyga (ne tik pagal 
apimtį) derėtų laikyti Dalios 
Kuodytės sudarytą Lietuvos 
moksleivių rašinių, skirtų kon
kursui “Lietuvos laisvės kovų ir 
kančių istorija”, rinktinę “Ne
laisvės metų atspindžiai”. Kny
gos leidimą parėmė Tautos fon
das (JAV). Rašiniai į šią knygą 
pateko kaip geriausieji, kuriuos 
iš 200 atsiųstų konkursui atrin
ko vertinimo komisija. Rašiniai 
buvo suskirstyti į grupes pagal
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pobūdį: literatūriniai vaizdeliai, 
istorijos referatai, kraštotyros 
darbai. Literatūrinių rašinių 
grupėje pirmoji vieta paskirta 
Varėnos “Ąžuolo” vidurinės 
mokyklos devintokei Agnei Pet
rauskaitei už rašinį “Laisvės ap
supti”. Tai moksleivės apmąsty
mai skaitant partizano Liongi
no Baliukevičiaus-Dzūko dieno
raštį. Rašinio (juo, beje, prade
dama knyga) kompozicija įdo
mi tuo, kad autorė, skaitydama 
1948 m. ar 1949 m. konkretaus 
mėnesio konkrečios dienos par
tizano įrašus dienoraštyje, čia 
pat rašo savo apmąstymus 1998 
m. ar 1999 m. to paties mėne
sio tą pačią dieną, lygindama, 
mąstydama, darydama išvadas. 
Rašinys rodo, kaip akivaizdžiai 
bręsta jaunas žmogus, kuris su
vokia, kad “niekas niekada ne
nužudys laisvės, nes ji nenugali
ma, ji viso ko esmė’’.

Istorijos referatų grupėje 
geriausiai įvertintas Molėtų gim
nazijos IV klasės moksleivio Li
no Šmigelsko darbas “Partizanų 
veikimo ypatumai ir taktikos rai
da”. Juo pradedama antroji kny
gos dalis. Taigi knygą sudaro 
Nepriklausomos Lietuvos jau
nuolių tekstai (teisybės dėlei rei
kia pasakyti, kad tokius konkur
sus prieš keletą metų inspiravo
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Varėnos rajono Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga su dabar jau 
a.a. Edvardu Laugaliu priešaky
je, o pirmąją finansinę paramą 
varėniškiams suteikė Kanadoje 
gyvenanti Liuda Stungevičienė); 
jie parašyti remiantis ne vien se
nelių ar giminaičių pasakojimais, 
bet ir knygomis, tarp jų - moks
liniais veikalais. Rašinių geo
grafija aprėpia visą Lietuvą - 
miestų, rajonų ir kaimų mokyk
las, nes ir konkursai vyko keliais 
lygiais - pirmiausia per rajonus.

“Nelaisvės metų atspin
džiai” iliustruoti irgi moksleivių 
piešiniais, nes tuo pačiu metu 
vyko ir kitas konkursas - jį su
rengė Lapteviečių brolija ir ga
vo daugiau kaip 1000 piešinių 
(J.Markausko ir J.Puodžiaus 
nuopelnas, kad buvo sukauptas 
toks įspūdingas iliustracijų pa
likimas). Viršelių ir priešlapių 
jaunieji dailininkai - vilniečiai 
Svetlana Popova, Giedrius Uin- 
skis, šilutiškė Rūta Astasevičiū- 
tė, panevėžietė Vilma Galsovai- 
tė, molėtiškis Andrius Pagalys, 
joniškietis Artūras Burbulis, 
kupiškietis Dalius Minkevičius, 
Kelmės rajono Paprūdžių pa
grindinės mokyklos šeštokė In
ga Šliažaitė. Štai kiek literatūri
nių ir meninių talentų yra mūsų 
Lietuvoje! O svarbiausia, kad 
tai ryškiai bręstantys Lietuvos 
piliečiai.
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Kontroversiškai visuome
nės buvo pasitiktas dar vienas 
2000-aisiais metais išėjęs 
LGGRTC dokumentų rinkinys 
“1941 m. birželio sukilimas”, 
kurį sudarė ir įžangą parašė is
torikas Valentinas Brandišaus- 
kas. Rinkinyje skelbiami doku
mentai sudėti penkiuose sky
riuose: pirmame - raginimai 
rinkti duomenis apie pirmojo 
bolševikmečio žiaurumus; ant
rame - pasipriešinimo Raudo
najai armijai pirmąją karo sa
vaitę dokumentai; trečiame - 
vietinės valdžios steigimosi ir 
veiklos aprašymai; ketvirtame - 
arkivyskupo J.Skvirecko dieno
raščio fragmentai; penktame - 
buvusių sovietinių aktyvistų ap
rašymai apie pirmąsias karo 
dienas ir traukimąsi iš Lietuvos.

Ši knyga - mėginimas pirmą 
kartą skelbti autentiškus tekstus, 
nes, anot knygos sudarytojo, liu
dininkų atsiminimai “neatspindi 
to meto dvasios, juose anų dienų 
ideologinės orientacijos pakeistos 
šių dienų vertybiniais akcentais”. 
Kontroversiškų nuomonių dau
giausia sulauks pati knygos 
“Įžanga”, kur VBrandišauskas 
akcentuoja lietuvių ir žydų san
tykius ano meto visuomenėje, 
Laikinosios vyriausybės politiką 
žydų atžvilgiu, bando nuvaini
kuoti, anot jo, romantizuotą is
torinių įvykių aprašymą, “agresy
vią retoriką” ir pan. Svarstymų 
ir išlygų reikalauja kad ir toks jo 
teiginys: “Kolektyvizmo jausmas 
darė ją (visuomenę. - A.Ž) im
lią totalinėms ideologijoms, ugdė 
kolektyvinės pareigos ir kolekty
vinės atsakomybės jausmą”. 
Čia, matyt, turima galvoje Lie
tuvos visuomenės bendruomeni
škumo tradicija, kuri niekaip ne
gali derėti sū kolektyvine atsako
mybe, niveliuojančia asmenybę ir 
tautai primetančia kolektyvinės 
kaltės šešėlį. Tokių ginčytinų tei
ginių, vertinant tą dramatiškai 
sudėtingą laikotarpį - sukilimą ir 
Laikinosios vyriausybės veiklą, 
leidinio įžangoje apstu. Nenuo
stabu, kad knygos aptarimas, su
rengtas Rašytojų klube, sukėlė
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tik nereikalingą įtampą tarp dvie
jų nesusikalbančių visuomenės 
pusių. Tad verta pamąstyti: ar ne 
per ankstyvos tokios įžangos ir 
tokie aptarimai, nors pati knyga 
yra labai svarus ir svarbus žings
nis to laikotarpio istorijos spra
gų užpildymo linkme.

“Į laisvę” skaitytojams būti
na susipažinti ir su kitu VBrandi- 
šausko tekstu - recenzija apie Al
gimanto Liekio knygą “Lietuvos 
laikinoji vyriausybė (1941 06 22 - 
08 05)”, išleistą irgi 2000 metais. 
Recenzija išspausdinta žurnale 
“Genocidas ir rezistencija” ir jos 
antraštė skelbia: “Abejotinas “fron
tininkų” pasirinkimas, arba apie 
eilinę A.Liekio “monografiją”. Aiš
ku, A.Liekio veikalas nėra be nuo
dėmių, bet recenzentas jį visiškai 
sutaršo, neįžvelgdamas jokių po
zityvių momentų. Kadangi recen
zijoje vertinamas ir dr. A.Damu- 
šio darbas apie Lietuvos gyvento
jų netektis pirmosios sovietų oku
pacijos metais, LFB verta suklus
ti ir gerai įsiskaityti į dr. V.Brandi- 
šausko mintis. O galbūt jam ir opo
nuoti.

Kiti šio žurnalo tekstai skirti 
tarptautinei konferencijai “Sovie
tų Sąjungos ir Vokietijos 1939 m. 
slaptieji susitarimai ir jų padari-
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niai Vidurio bei Rytų Europos 
valstybėms”. N.Maslauskienė ra
šo apie valdininkijos šalinimą iš 
okupuotos Lietuvos administra
cijos 1940 m. birželio-gruodžio 
mėnesiais, L.Jonušauskas - apie 
Lietuvos diplomatus Prancūzijo
je. Vertingi skyriai “Studentų stu
dijos”, “Iš archyvų” ir t.t.

K.Kalniuvienė supažindino su 
šių metų jos vadovaujamo skyriaus 
planais. Be jau išėjusio Nijolės 
Gaškaitės-Žemaitienės romano 
“Užverstų šulinių vanduo” ir Al
girdo Jėčio atsiminimų “Sutryptos 
viltys”, spaudai parengtas stambus 
Juozo Starkausko veikalas “Stri
bai” (sąlyginis pavadinimas), Jani
nos Semaškaitės “Priesaika” (do
kumentinė apybraiža apie Joną Se- 
mašką-Liepą ir jo bendražygius).

Ankstesniais metais Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras išleido Arūno Bub
nio monografiją “Vokiečių okupuo
ta Lietuva (1941-1944)”, 1998 m.; 
Juozo Starkausko “Čekistinė ka
riuomenė Lietuvoje 1944-1953 me
tais”, 1998 m.; Broniaus Krivicko 
“Raštus” (parengė Virginijus Ga- 
siliūnas), 1999 Populiariojoje se
rijoje išėjo daug prisiminimų; žino
ma, reikia išskirti kapitalinę Jono 
Žemaičio biografiją “Žuvusiųjų 
prezidentas”, kurią parašė šviesaus 
atminimo N.Gaškaitė-Žemaitienė.
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Kas liko?

Tad ir vėl judam sena vaga šv. 
Kalėdų link. Vyras skaptuoja 
ąžuole paminklą pirmai Uliūnų 
krašto rezistencijos aukai, septy
niolikmečiui gimnazistui, miru
siam badu Gulage. Jis buvo suim
tas 1941 m. už pataisymus Mairo
nio eilėraštyje. Vietoje žodžio “so
cialistai” jis įrašė “komunistai’. 
Gavo 10 metų lagerio. Jo brolis, 
mano auklėtojas, a.a. Norberto 
Vėliaus draugas, surinko visas tar
dymų bylas. Mokytoja istorikė 
džiaugiasi, kad tai gera mokinių 
patriotinio auklėjimo priemonė. 
Deja, tokių mažai.

Rugsėjo pirmą dieną pasta
tėm paminkliuką toje vietoje, kur 
buvo užkasti partizanai, kur dabar 
Panevėžyje Tulpių gatvė, garsiųjų 
“tulpinių” gaujų teritorija. Tai, 
matyt, prakeikta vieta, nes ir šian
dien ten nesibaigia žudynės.

Šių metų gegužės mėnesį mi
nėjome kanauninko švietėjo J. 
Balvočiaus-Geručio 85-ąsias mir-
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ties metines ir tiek pat metų nuo 
jo įkurtos Uliūnų bažnytėlės ak
meniniame magazine. Jame bu
vo grūdų taupykla badmečiui. 
Trumpai J. Balvočius ten kuniga
vo, netrukus mirė, bet jo žodžiai 
ir darbai iki šiol vietinių žmonių 
minimi. Jis ilsisi šventoriuje, labai 
gilioje duobėje, nes tokios prašė 
sakydamas, kad bažnyčia, pastaty
ta ant jo kaulų, bus labai tvirta.

Nuostabių kunigų turėjome, 
tik dabar jau antri metai kunigauja 
keistokas, tik savimi besirūpinan
tis kunigas. Bažnyčia ištuštėjo, ne
liko jaunimo ir vaikų, nors mo
kykloje jis dėstė tikybą. Kaimo pa
rapijoje klebonas turi būti asme
nybė.

Aš vis stebiuosi tarpukario 
Lietuvos mokytojais. Mokydavo 
po 40 -50 mokinių ir sugebėdavo 
išmokyti, dirbo su organizacijomis 
ir išugdė tūkstančius patriotų, vė
liau tapusių partizanais didvyriais. 
Dabar mokykloje 60 mokinių mo
ko 10 mokytojų. Dingo dora, mo
ralė, Tėvynės meilė. O kas liko?

Genovaitė Pileckienė
Uliūnai,
Panevėžio rajonas
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Skaitytojų nuomonė

Imperijai 
žlugus

Vytautas Volertas straipsnyje 
„Šio amžiaus pabaiga" (žr. „Į laisvę", 
1999, Nr.130), manding, per daug 
lengvai pažiūri Į „prievartos" poveikį 
Lietuvoje gyvenusiems tautiečiams. 
Tiesa, jog „prievarta daugiausia iššau
kia reakciją". Autorius stebisi, kad 
„prievarta lietuvį nulenkia tarsi karkle
lį..." Nereikia karklelių. Tik pažvel
kime į Pietryčių Amerikos mišką po 
uragano: medžiai - vieni palenkti, kiti 
nulenkti, treti - palaužti, kiti - su šak
nimis išversti. Visa tai - vienos kryp
ties vėjui prasiautus.

Bendradarbiavimo su okupanto 
statytiniais klausimu V.Volerto 
plunksna nuslydo paviršiumi. O atro
do, jog autorius tikrai mato giliau, ka
dangi užsimenama, jog Lietuvoje da
bar valdo „kažkieno draugai". Juk ne 
jis vienas žino, kad „draugai" lankėsi 
ir bičiuliavosi JAV, buvo lankomi Lie
tuvoje. Kad ir „tarybiniais" laikais iš
eivijos „lankytojai" buvo vežami, vai
šinami, kultūrinami... Ar tik ne tų pa
čių įmonių ir bankų „prichvatizate- 
lių" ir kolūkių apvalytojų, kurie dabar 
yra ekonominėse ir „kultūrinėse" vir
šūnėse?

Suprantama, jog nebuvo galima 
atspėti Lietuvos niokojimo detalių ir 
su jomis glaudžiai susietų pavardžių.
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Tačiau buvo spėjusių (jau nuo pat įsi
kūrimo Vakaruose pradžios), jog oku
pacijos metai turės lemtingų padari
nių. Išeivijos spaudoje buvo šaipoma
si iš Vasario 16-osios švenčių kalbė
tojų, raginusių ruoštis„l<?0 metų ko
vai" dėl Lietuvos laisvės. Buvo ragina
ma kovoti dabar, nes už „100 metų" 
gali nebelikti tikrų lietuvių Lietuvoje. 
Tokiu spėjimu remiantis, spaudoje ir 
kalbose buvo nurodoma, jog Lietuva 
atgaus nepriklausomybę „susidarius 
palankioms geopolitinėms sąlygoms ir 
jei jos teritorijoje bus dar pakankamai 
likę fiziškai ir dvasiškai gyvų lietuvių". 
Todėl tarp išeivių buvo veikiančių, 
drauge su amerikiečiais dešiniaisiais, 
kad kuo greičiau būtų sužlugdyta ar 
bent susilpninta Sovietų Sąjunga, stab
dant ją ramsčiusią Vakarų pagalbą.

Neatrodo, jog teiginys „dešinieji iš
eivijos lietuviai spėjimų žaidime pralai
mėjo" yra giliau pagrįstas. Juk „vaduo
tojai", spėję SSRS sužlugsiant, - laimė
jo. Pralaimėjo Sovietuos nenugalimu
mu įtikėję bendradarbiautojai: „Piktoji 
imperija" žlugo. Bendravę su Krem
liaus statytiniais laimėjo tiek, kad Lie
tuvai nepriklausomybę atgavus jie, 
drauge su nomenklatūrininkais, atsira
do strateginėse vietose... Todėl „vaduo
tojai", kaip ir buvę politkaliniai, trem
tiniai bei partizanai, nuo pat pirmų ne
priklausomybės atgavimo dienų liko 
už įtakos ribų.

Vilius Bražėnas

Deloud, JAV
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Trumpai apie autorius

Vytautas Bieliauskas - profesorius, 
psichologijos daktaras. Psichologiją studija
vo Tiubingeno universitete, dėstė Miunche
no universitete. 1949 m. persikėlęs į Ameri
ką psichologiją dėstė įvairiuose koledžuose, 
nuo 1959 m. iki dabar dirba Xaviero (Ohio 
valstija) universitete. Priklauso Įvairioms 
Amerikos ir tarptautinėms psichologų orga
nizacijoms, jose turi vadovaujančius postus.
1987 m. išrinktas JAV Katalikų Mokslo Aka
demijos akademiku. Parašė keturias knygas, 
per 100 mokslinių straipsnių įvairiomis kal
bomis. Ateitininkas. Rašė "Aiduose”, “Drau
ge”, “Į laisvę”, “Pasaulio lietuvyje” ir kitur.
1988 m. išrinktas PLB valdybos pirminin
ku. 1994-2000 m. - JAV lietuvių bendruo
menės vicepirmininkas. Gyvena Cincinnati. 
JAV.

Mindaugas Bloznelis - inžinierius, 
mokslų daktaras, ateitininkas, rezistentas. 
1945 m. suimtas. Iš lagerių grįžo į Lietuvą 
1958 m. Apie 80 mokslinių publikacijų in- 
telektikos srityje autorius. 1990-1992 m. - 

laisvę” fondo Lietuvos filialo tarybos na
rys. Dirbo Pramprojekte. Energetikos fizi- 
kinių-techninių problemų institute. 1989- 
1996 m. - LKMA centro valdybos narys, 
nuo 1990 m. - Lietuvos politinių kalinių 
bendrijos “Kolyma” pirmininkas. Gyvena 
Kaune.

Virginijus Gasiliūnas - knygų rengė
jas ir redaktorius. Dirbo "Vagos” ir “Baltų 
lankų” leidyklose, savaitraštyje “Siaurės Atė
nai". Atgimimo pradžioje drauge su kitais 
inicijavo ir leido kultūros žurnalą “Sietynas". 
Šiuo metu dirba Lietuvių literatūros ir tau
tosakos instituto Leidybos skyriuje. Paren
gė poetų Algimanto Mackaus ir Broniaus 
Krivicko Raštus. 1998 m. už B. Krivicko 
Raštų parengimą įvertintas “Į laisvę" fondo 
premija. Gyvena Vilniuje.

Ilennecke Kardei - verslininkas, anti
kvaras, politologas. Antrojo pasaulinio karo 
metais tarnavo Šiaurės vokiečių pėstininkų 
divizijoje, apdovanotas “Geležiniu kryžiu
mi”, “Riterio kryžiumi”. 1945 m. pateko į 
rusų nelaisvę, kalintas Vilniaus NKVD kalė
jime: iš jo pabėgo ir pateko pas Pietų Lietu
vos partizanus. Tapo pulkininko Juozo Vit
kaus-Kazimieraičio patikėtiniu, kaip parti
zanas gavo Juozo Vokiečio slapyvardę, buvo 
sužeistas, vietinių dzūkų išgydytas. Pokaryje 
pasiekė Vokietiją, parašė ir išleido prisimini
mus iš karo ir pokario metų “170-osios divi
zijos istorija”, “Baltijos kraštų apysakos”, 
politologines knygas. Gyvena Hamburge.

Romas Kaunietis - technologas. Trem
tinių vaikas, gimęs Rokiškio rajone, Buivy
džių kaime. Baigė Pandėlio vidurinę mokyk
lą, Panevėžio politechnikumą. Nuo 1961 m. 
dirbo “Ekrano”, “Metalo dirbinių” gamyk
lose. Nuo 1972 m. septyniolika metų važi
nėjo po Aukštaitiją kaip statybininkas ir kartu 
rinko tremtinių, vėliau politinių kalinių pri
siminimus. 1996 m. išleido “Aukštaitijos par
tizanų prisiminimų" pirmąjį tomą. 1998- 
2000 m. - dvi antrojo tomo dalis. Šiuo metu 
rengia spaudai trečiąjį tomą, o Krašto ap
saugos ministerijos užsakymu sudaro rinkti
nę apie partizanų pasipriešinimo kovas (są
lyginis pavadinimas “Miškiniai”). 2000 me
tų “Į laisvę” fondo premijos laureatas.Gyvena 
Panevėžyje.

Algirdas J. Katkus - dviejų kadencijų 
(1992-1996 m. ir 1996-2000 m. ) Lietuvos 
Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto pirmininkas, NATO reikalų ko
misijos narys, Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) frakcijos Seime narys. Trem
tinys. Grįžęs į Lietuvą baigė Kauno politech
nikos institutą. Technikos mokslų daktaras, 
docentas. Keliasdešimties išradimų ir moks
linių publikacijų autorius. Gyvena Kaune.

Juozas Kojelis - žurnalistas, JAV lie
tuvių visuomenės veikėjas. Baigęs Vytauto 
Didžiojo universitetą dirbo mokytoju, vė
liau - Kretingos katalikiškos gimnazijos di
rektorius. Antinacinio ir antisovietinio pasi-
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priešinimo dalyvis. Nacių suimtas ir kalintas 
gestapo kalėjimuose. Persikėlęs Į Ameriką 
apsigyveno Kalifornijoje, dirbo fabrike - pra
dedant darbininku ir baigiant garo katilų in
žinieriumi. Aktyvus Lietuvos laisvės bylos 
dalyvis, rengęs įvairias rezoliucijas dėl Lietu
vos laisvės Amerikos kongresui ir parašęs tuo 
reikalu tūkstančius laiškų. “I laisve” žurnalo 
redaktorius (1970-1973 ir 1981-1985). Pa
rašė šimtus straipsnių politinėmis ir kultūri
nėmis temomis, kurie surinkti knygoje "Iš 
nakties Į rytą”. Vienas iš kasmetinių politi
nių savaitgalių bei literatūrinių popiečių Los 
Angeles iniciatorių ir rengėjų. Buvęs LFB 
centro tarybos ir valdybos narys. Gyvena San
ta Monicoje. JAV.

Feliksas Krasavinas - A.Sacharovo, 
S.Kovaliovo ir kitų Rusijos disidentų ben
dražygis. Du kartus teistas už atvirą agitaciją 
prieš sovietinę santvarką. Kalėjo Kolymos, 
Taišeto ir Mordovijos lageriuose. Savaran
kiškai studijuoja istoriją ir filosofiją. Tyrinė
ja krikščioniškąsias ir kitas religijas. Išvyko 
gyventi į Izraelį, kad galėtų tyrinėti judaiz
mą ir krikščionybės ištakas. Propaguoja 
krikščioniškąsias vertybes.

Vytautas Kubilius - profesorius, ha- 
bil. dr.. Lietuvių literatūros ir tautosakos ins
tituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis, 
instituto tarybos pirmininkas. Lietuvos pi
liečių chartijos tarybos pirmininkas. Parašė 
daugybę straipsnių periodinėje spaudoje, 
daugiau kaip dešimt knygų, iš kurių svar
biausios "Salomėja Nėris”, "XX a. lietuvių 
poetai”, "XX a. lietuvių lyrika”, “Lietuvių 
literatūra ir pasaulinės literatūros procesas", 
“Problemos ir situacijos”, “Romantizmo tra
dicijos lietuvių literatūroje", "Lietuvių lite
ratūros istorija", “Jonas Aistis" ir kt. Gyve
na Vilniuje.

Henrikas Petkevičius - vokiečių oku
pacijos metais buvo LLA ryšininkas Telšių 
apygardoje, vėliau LLA Žemaičių legiono va
do A.Kubiliaus adjutantas. Suimtas kaip Juo
zas Valiulis 1945 m. birželį, nuteistas 20 me

lų kalėti. Nuo 1999 m. gauna 1-ojo laipsnio 
valstybinę pensiją, gyvena Kulautuvoje. Jo 
brolis Kazys Petkevičius išvengė kalėjimo, 
ilgametis SSRS krepšinio komandos kapito
nas. dabar gyvena Kaune. Jo ir motinos pa
galba leido Henrikui lageriuose išlikti gyvam.

Petras Plutnpa - Lietuvos Vyriausy
bės patarėjas religijų klausimais. Ateitinin
kų sendraugių sąjungos pirmininkas. Rezis
tentas nuo 1954 m. (dalyvavo antisovietinė- 
sc moksleivių ir studentų organizacijose). 
Kalėjo Mordovijos (1958-1965) ir Uralo la
geriuose. Čistopolio kalėjime (1973-1981). 
Pogrindinės literatūros ir spaudos leidėjas 
(“LKB kronika”). Atgimimo metais dirbo 
“Caritas”. “XXI amžiaus" redakcijose, Lie
tuvos saugumo tarnyboje. Gyvena Vilniuje.

Vytautas Volertas - rašytojas, publi
cistas. Baigęs Alytaus gimnaziją studijavo sta
tybos mokslus VDU. Pasitraukęs į Vakarus 
studijavo matematiką, elektroniką, sistemų 
inžineriją. Keleto stambių romanų, išėjusių 
JAV ir Lietuvoje, autorius. Publicistinius 
straipsnius spausdina išeivijos ir Lietuvos 
spaudoje. Aktyvus ateitininkas, keletą metų 
buvo JAV lietuvių bendruomenės pirminin
kas. Gyvena JAV, Dclrene.

Vytautas Zabiela - advokatas, 1970- 
1995 m. Vilniaus 2-osios juridinės konsul
tacijos vedėjas, šiuo metu advokatų konto
ros "Zabiela. Zabielaitė ir partncriai”vado- 
vas. Daugkartinis Advokatų kolegijos prezi
diumo narys. Kolegijos metodinės tarybos 
pirmininkas, advokatų konferencijų organi
zatorius, kelių knygų sudarytojas ir bendra
autoris, mokslinių ir publicistinių straipsnių 
autorius. 1988 m. kartu su kitais atkuria 
Lietuvos teisininkų draugiją, jos vicepirmi
ninkas. šiuo metu - draugijos tarybos narys. 
1997-2000 m. Vilniaus miesto tarybos na
rys, 2000 m. tarptautinio kongreso "Komu
nizmo nusikaltimų įvertinimas" Vilniaus vi
suomeninio tribunolo pirmininkas. Gyvena 
Vilniuje.
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“Į laisvę”
prenumeratoriams
ir skaitytojams

“Į laisvę” leidžiamas keturis kartus per metus.

Prenumerata Lietuvoje metams - 12 Lt.

S

C/2

3

Kviečiame visus buvusius “Į laisvę” 

prenumeratorius Lietuvoje ir užsienyje neužmiršti 

atnaujinti prenumeratą 2001-iems metams.

Paraginkite savo kolegas, bičiulius, artimuosius 

užsisakyti “Į laisvę”

Lietuvoje ir užsienyje.

Redakcija skelbs garbės 
prenumeratorių sąrašus.

Garbės prenumerata - 
25 JA V doleriai užsienyje; 
100 litą Lietuvoje.

Pirmieji garbės 
prenumeratoriai Lietuvoje - 
Jadvyga ir Adolfas Damušiai.

“Į laisvę "pirmasis rėmėjas 
užsienyje - 
Juozas.Ardys.

Privatūs asmenys pinigus už prenumeratą gali siųsti pašto perlaidomis “Į laisvę ” 
žurnalo plėtros direktoriui Vidmantui Vitkauskui (Si. Lozoraičio 8a-21, LT-4316, 
Garliava). Įstaigos, organizacijos ir kiti juridiniai asmenys gali prenumenioti žur
nalą per administratorių Vidmantą Zavadski (ats. sąsk. 16467090 AB.. Vilniaus 
bankas“ Kauno filialas. Banko kodas 26010166).
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Kitame numeryje

Šių dienų akimis: 
Birželio sukilimo 60-metis (anketa)

Vitalija Kazilionytė
Išsikalbėjimai:

Jonas Pajaujis apie Julijoną Būtėną.

Vytautas Radžvilas 
tęsia diskusiją apie laisvę ir demokratiją.

Alvidas Lukošaitis
aptaria

LDDP ir socialdemokratų susijungimo 
pasekmes.

Vidmantas Vitkauskas 
baigia istorinę Lietuvių fronto bičiulių apžvalgą.

Juozas Tumelis
pasakoja 

apie okupacijų sunaikintą kultūros paveldą.
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