
Vytautas Radžvilas
PILIETIŠKUMO LINK

Vyta utas A.Dambrava
TAUTOS KELIAS
Į TIKRĄJĄ DEMOKRA TIJA

Sigitas Jegelevičius
PASIPRIEŠINIMO PRADŽIA:
TRYSJĖGOS

ANKETA: kaip vertinate 
1941 metų sukilimą?

Domas Akstinas
ALYVA SIELOS ŽIBINTUI

1



Antanas Jasmantas

risikėlimas

LAUKŲ balandžiai ūbauja pušyse. 
Pavasaris, o Viešpatie, pas mus! 
Atvožęs juodus arimus, 
Žalių raštelių prirašysi: 
Ir kils giesmė lyg vyturėliai, 
Upeliai ūžaus ir skardens, 
Kad iš numirusio akmens 
Kalnelių šypsenoj mums prisikėlei.

Naktis nusilenkė. Ateina Rytas. 
Ir Tu atgniaužtą delną pradarai: 
Aloe varva pumpurai, 
Grumsteliai nusigandę ritas, 
Ir obels drobule tava vyniojas. 
Tik kas, o Viešpatie, slidžiais
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Redaktoriaus pastabos

Ramybė 
mums
Jonas Kairevičius

"Tėvas myli mane, 
nes aš guldau savo gyvybę, 
kad ir vėl ją pasiimčiau. 
Niekas neatima jos iš manęs, 
bet aš pats ją laisvai atiduodu. 
Aš turiu galią ją atiduoti 
ir turiu galią vėl ją atsiimti; 
toki priesaką aš esu gavęs

iš savojo Tėvo."
J n 10, 17-18

"Džiaugsmingą žinią apie 
Kristaus Prisikėlimą iš numi
rusių pirmiausia sužinojo 
šventosios moterys, kurias, 
prisikėlęs iš numirusių, Kristus 
pasveikino žodžiais 'Ramybė 
Jums'. Jos pirmosios apie tai 
pranešė kai kuriems apašta
lams. Vėliau ir pats Kristus, iš 
numirusių prisikėlęs, juos 
pradžiugino savo pasveikini
mu: 'Ramybė Jums'.

Apaštalų dėl Kristaus 
kančios ir mirties nusimini
mas bei skausmas tuomet 
pavirto Velykiniu džiaugs
mu." Tai eilutės iš Jo Emi
nencijos kardinolo VSIadke- 
vičiaus pamokslo, kuris 
buvo išspausdintas "Kauno 
dienoje".

Į LAISVĘ • balandis /2001

Velykos - tai visą krikš
čioniškąjį pasaulį jungianti ir 
dvasinį atsinaujinimą žadanti 
šventė. Visi, kurie save vadina 
ir laiko krikščionimis, turi 
vienodą teisę į džiaugsmą. 
Krikščioniškasis pasaulis 
šiandien vienijasi. Ir kodėl jis 
bėgant amžiams vis labiau 
tampa suskaldytas? Tai 
nulėmė istorija, kultūrų 
skirtingumai, valdovų valia ir 
kita. Nulėmė žemiškieji 
veiksniai, bet ne Kristaus 
mokslas. Velykos skelbia 
vienybę ir atsinaujinimą.

Profesijos kolega, sužino
jęs, kad aš evangelikas liutero
nas, paklausia: "Ar esi krikš
čionis?" Toks klausimas atima 
žadą. Ar Kristijonas Donelai
tis, Martynas Mažvydas buvo 
krikščionys? Jie buvo evange
likai liuteronai. Šviesaus 
atminimo mano vyskupas 
Jonas Kalvanas vyresnysis 
sakydavo, kad mes visi esame 
katalikai, nes visi priklausome 
visuotinei Kristaus Bažnyčiai.

Ar ne Velykų stebuklas 
palietė Lietuvą, kai ji po 
penkiasdešimties metų kėlėsi 
gyvenimui? Pasaulis susiskal
dęs, ir krikščionys pirmieji 
turi parodyti vienijimosi 
pavyzdį, nes jie visi turi pačią 
didžiausią ir absoliučiai 
bendrą Vilties ir Meilės 
šventę - Velykas.
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Redaktoriaus pastabos

(Ne) šventiniai 
pamąstymai
Aldona Žemaitytė

Šių metų sausio 21 d. Vatika
ne, Šv. Petro aikštėje, popiežius Jo
nas Paulius II susirinkusiai tikin
čiųjų miniai paskelbė 37 naujai 
nominuotus Romos Katalikų Baž
nyčios kardinolus, taip jų ir trečią
jį Lietuvos istorijoje (po Jurgio Rad
vilos ir Vincento Sladkevičiaus) 
kardinolą - Vilniaus arkivyskupą 
metropolitą Audrį Juozą Bačkį. Į 
Kardinolų kolegiją jis buvo įvesdin
tas vasario 21 d., o kovo 4 d., Šv. 
Kazimiero - Lietuvos globėjo - die
ną, Katedros aikštėje įvyko jo in- 
gresas. A.J.Bačkis, bažnytinės tei
sės daktaras ir diplomatas, yra vie
nas intelektualiausių hierarchų, 
mąstantis apie Lietuvos Bažnyčios 
atnaujinimą, tikinčiųjų bendruo
menės stiprinimą ir meilės kelią, ku
riuo eidama mūsų visuomenė gali 
tikėtis, kad išvengs dvasinio nuos
mukio duobių. "Mūsų tikėjimas ne
turi atsiskirti nuo konkretaus gyve
nimo, nuo mūsų tarpusavio ben
dravimo, - kvietė kardinolas 
A.J.Bačkis savo ingreso metu. - 
Leiskime Kristui gyventi mūsų ben
druomenėse, šeimose, kurios taptų 
meilės mokyklomis." Kvietė šian
dien susipriešinusią visuomenę, ku
rios ausys užimtos pinigo žvange
siu kaimyno kišenėje.
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Atrodo, kad kartu su nepri
klausomybe atbudo ir gobšumo ins
tinktas. Žmonės, kurie sovietmečiu 
gyveno vos galą su galu sudarda
mi, šiandien piktai rėkia, kad mirš
ta... iš bado. Lietuvoje, ypač jos 
kaime, dar niekas niekada nemirė 
iš bado net juodžiausiais pokario 
metais. Šiandien streikuoja Suval
kijos žemdirbiai, neturėdami kur 
dėti pagaminto cukraus. Ne, jie ne
miršta iš bado, jie tik nori įrodyti, 
kad nusipelnė gyventi geriau, anot 
vieno politiko. Tiems įrodymams 
Lietuvos valstiečiai į darbą palei
džia gerkles ir kumščius, tarsi pa
neigdami mūsų literatūros klasikų 
nupieštą kuklaus, doro, darbštaus 
ir 1.1. Lietuvos valstiečio portretą.

Agresija šiandien mūsuose tie
siog kybo ore, tik nežinia, ar ją ska
tina vidinės, ar išorės jėgos. Šitoks 
nepatrauklus Lietuvos įvaizdis ku
riamas nuo pat Nepriklausomy
bės pradžios. Kuriamas kriminali
niais nelegalių emigrantų nusikal
timais, žemdirbių streikais, kursto
mais vis dar didelę galią išlaikiu
sių komunistinių profsąjungų liku
čių, žiniasklaidos negatyvumu, val
dininkų sukčiavimu...

Taigi kardinolo kvietimas tapti 
meilės mokyklomis gal dar per 
ankstyvas visuomenei, kuri nepa
jėgia įsisavinti pilietiškumo pra
džiamokslio. Ar įsisavins? Jei ne, 
ar jos nenašiuos devintoji kosmo
politizmo ir globalizmo banga? Šie 
klausimai aktualūs ir šventėse, ir 
kasdienybėje, ir politikams, ir filo
sofams.

Į LAISVĘ • balandis /2001
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Laikas ir idėjos

Vardan Lietuvos 
brandos ir pilnatvės

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 
atsako i žurnalo “Į laisvę” redakcijos klausimus

“Į laisvę” pradėjo 
savo gyvenimą kaip an- 
tinacinės rezistencijos 
leidinys, kuris vėliau, 
jau Amerikoje, tapo Lie
tuvių fronto bičiulių 
rezistencinės minties 
reiškėju. Kaip Jums, sa
vo jaunatvišką gyveni
mą pradėjusiam nuo re
zistencijos, teko ben
drauti su frontininkais? 
Kokie bendri prisimini
mai jus visus sieja?

Lietuvių fronto vardas tiek 
man, tiek visai Lietuvos visuo
menei iškilo 1941-ųjų birželio 
sukilimo metu. Tada antisovieti- 
nio pasipriešinimo organizacija 
išėjo j viešąjį tautos gyvenimą. “Į 
laisvę” pasirodė vėliau, nacių

okupacijos metu, ir tapo svarbiu 
Lietuvių fronto minties reiškėju. 
Jis atliko išties didelį vaidmenį 
ugdant lietuvybę, skatinant pasi
priešinimą bet kokiai prievartai.

{ LAISVĘ* balandis/2001 5
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Laikas ir idėjos

Man, gimnazistui, dar tik 
pradedančiam savarankišką gy
venimą, tiesiogiai bendrauti su 
frontininkais rezistencinėje ap
linkoje neteko. Tačiau iš esmės 
dirbau tą pati darbą. Mus arti
mai siejo pasipriešinimas nacių 
okupacijai. Lietuvių frontą ir jo 
aplinką, ypač išeivijoje susibūru
sius Lietuvių fronto bičiulius, lai
kau viena stipriausių organizaci
jų, kuriai priklausė ištisas būrys 
iškilių mūsų intelektualų, skiepi
jusių ir skleidusių demokratines 
idėjas, palaikiusių pasipriešinimo 
prievartai dvasią ir aktyviai kė
lusių Lietuvos laisvės bylą Jung
tinėse Amerikos Valstijose.

Lietuvių fronto bičiulių sam
būris buvo Įdomus ir tuo, kad 
būrė krikščioniškosios pasaulė
jautos žmones - jaunąją kartą, 
stipriai veikiamą Vatikano II su
sirinkimo dvasios, esmingai at
naujinusios krikščioniškąsias 
vertybes ir jų sklaidą besikeičian
čiame pasaulyje. Kartu šiame 
sambūryje rado vietos ir konser
vatyvių pažiūrų žmonės, kurių 
poelgiai ar pasisakymai retkar
čiais sukeldavo abejonių dėl vi
so sąjūdžio naujosios dvasios, 
naujo požiūrio Į tikrovę.

Apskritai, pradėdami savo 
veiklą, tiek Lietuvių fronto, tiek 
ir Santaros-Šviesos, kuriam pri-
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klausiau, sąjūdžiai neretai susi
kirsdavo, nerasdavo geresnio žo
džio vienas kitam. Tačiau ir vie
ni, ir kiti brendo, augo intelek
tualiai ir laikui bėgant rado daug 
sąlyčio taškų, daug bendrų temų 
pokalbiams bei diskusijoms ir 
nuveikė daug bendrų darbų. 
Abiejų sambūrių rūpestis buvo 
lietuviškojo intelektualinio gyve
nimo, lietuviškosios kultūros pa
laikymas, abi organizacijos sa
vaip siekė to paties tikslo. Jau ne
kalbant apie tai, kad visiškai su
tarėme Lietuvos laisvės bylos 
klausimu. Kova dėl laisvės leido 
vieniems kitus geriau suprasti, 
dalyvauti kolegų suvažiavimuo
se, klausytis vieniems kitų pa
skaitų.

Tai buvo labai rimta toleran
cijos, kultūringo politinio dialo
go mokykla. Neatsisakydamos 
savo principų ir pagrindinių idė
jų, abi organizacijos įrodė tokio 
dialogo būtinybę ir galimybę. Ši 
tolerancija svarbi ir šiandien, no
rint Lietuvių fronto idėjoms ir 
žurnalui “Į laisvę” rasti savąjį se
kėjų ratą ir natūraliai įleisti šak
nis į realią Lietuvos politinę ap
linką. Šiandien galiu visai atvirai 
vertinti Lietuvių fronto bičiulius 
kaip pažangų ir svarbų išeivijos 
gyvenimo veiksnį, rimtai ir soli
džiai atstovaujantį dešiniojo 
sparno politinėms idėjoms. Už 
minėtus dalykus lietuviškųjų ide-

Į LAISVĘ • balandis/2001
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Laikas ir idėjos

ologinių jėgų pasiskirstyme Lie
tuvių fronto bičiuliams tenka iš
skirtinė vieta.

Ko palinkėtumėt Į Lietuvą 
parkeliavusiam “Į laisvę” žurna
lui, patekusiam į gana margą lie
tuviškų leidinių būrį? Ar nema
note, kad Tėvynėje jis gali būti nu
stumtas į pašalę veržlesnių ir 
rėksmingesnių savo kolegų?

Sunkus kiekvieno leidinio 
kelias, kad ir kur tas leidinys bū
tų leidžiamas - užsienyje, išeivi
joje ar dabartinėje Lietuvoje, ku
rioje gausu įvairių spaudinių. Ta
čiau tokio žurnalo, koks yra “Į 
laisvę”, būtinybė - neabejotina. 
Labai margoje ideologinėje įvai
rovėje, žmonių politiniame susi
skirstyme žurnalas “Į laisvę” in
telekto rinkoje turi savąją nišą ir 
kartu atlieka savotišką misiją - 
stiprinti krikščioniškąsias verty
bes, puoselėti katalikiškos min
ties tradicijas Lietuvoje, atsto
vauti šių idėjų, šios pasaulėjau
tos telkiamiems piliečiams.

Prisiminkime, kad mūsų 
kraštas visada buvo laikomas 

tvirtos krikščionybės šalimi. Ti
kėjimo tiesos buvo didelė jėga, 
palaikanti tautą vaduojantis iš 
okupacijos. Šiandien Lietuva ve
riasi moderniajai krikščionybei 
po penkiasdešimties metų kito
kio gyvenimo, kitokių visuome
ninių bei politinių sąlygų, kitokių 
vertybių aplinkos. Galimas daly
kas, kad žurnalui bus nelengva iš
likti skelbiant savąją ideologiją, 
bet nemanau, jog jis bus kitų lei
dinių nustumtas į kultūrinio ir vi
suomeninio gyvenimo nuošalę. 
Suprantama, daug lems materia
linis pagrindas.

Nors ir nesu Lietuvių fronto 
bičiulių ir žurnalo “Į laisvę” ug
domos ideologijos žmogus, bet 
labai pozityviai vertinu viso šio ju
dėjimo reikšmę formuojant mū
sų tautos ir valstybės savimonę. 
Todėl norėčiau palinkėti žurna
lui “Į laisvę” rasti savąją vietą 
krašto visuomenėje, aktyviai įsi
jungti į kultūrinį Lietuvos dialo
gą - vardan šalies politinės ir de
mokratinės brandos, vardan to
lerancijos augimo ir viešojo gy
venimo pilnatvės.

“Į laisvę” intelekto rinkoje turi savąją nišą, 
atlieka krikščioniškųjų vertybių puoselėjimo misiją.

Valdas Adamkus, LR Prezidentas

Į LAISVĘ • balandis /2001 7
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Laikas ir idėjos

Pilietiškumo link
Vytautas Radžvilas

Tęsiant diskusiją apie demokratiją

Jokia valstybė beveik neturi 
galimybių išlikti ir juo labiau 
klestėti, jeigu ji nereikalinga net 
jos piliečiams. Si labai seniai ži
noma tiesa, kurią tarsi patvirti
na dabartinė mūsų visuomenės ir 
valstybės būklė, skatina kelti dau
gelį su pilietiškumu susijusių 
klausimų, tarp jų ir klausimą, ar 
pilietiškas santykis su savo vals
tybe Lietuvoje nėra tik savotiš
ka “atgyvena”, kurios įsikibusi 
tebesilaiko saujelė naivuolių. So
cialinis ir politinis daugelio šalies 
gyventojų abejingumas ir pasyvu
mas, gausybė dvasinio ir morali
nio nuosmukio apraiškų, didžiu
lis nusikaltimų ir korupcijos mas
tas bei panašūs dalykai po vie
nuolikos atkurtos nepriklauso
mybės metų pernelyg bado akis, 
kad juos dar būtų galima lengva
būdiškai laikyti paprastomis per
einamojo laikotarpio visuomenės 
ligomis. Greičiau yra priešingai 
- pastarųjų mėnesių įvykiai kaip
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niekada ryškiai atskleidė milži
nišką atotrūkį tarp Lietuvos ofi
cialiai deklaruojamų siekių tapti 
Vakarų pasaulio dalimi ir šalies 
kasdienio gyvenimo tikrovės. 
Nors šiame gyvenime galima 
įžvelgti ir nemažai teigiamų per
mainų, vis dėlto ir šiandien ne
įmanoma vienareikšmiškai pasa
kyti, kuri - augimo ar degradaci
jos - tendencija galiausiai nuga
lės ir lems šalies bei jos visuo
menės raidą bent jau artimiau
sioje ateityje.

Problema atrodo dar opes
nė prisiminus, kad ją sprendžiant 
neįmanoma pernelyg kliautis ir 
Vakarų šalių parama. Nuolat 
vykstantys “pomodernių” Vaka
rų visuomenių vertybinių nuosta
tų tyrinėjimai atskleidė stiprėjan
čią pilietinės moralės eroziją, ku
rios viena iš svarbiausių apraiš
kų yra didėjantis piliečių abejin
gumas ir net priešiškumas vals
tybei. Svarbu turėti omenyje šią

Į LAISVĘ • balandis /2001
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Laikas ir idėjos

gelminę tendenciją, nes jos bu
vimas leidžia teigti, kad, nors pi
lietinės sąmonės nuosmukis Lie
tuvoje labai ryškus ir dažnai pa
sireiškia itin iškreiptais pavida
lais, jis vis dėlto nėra unikalus, 
grynai “lietuviškas” reiškinys.

Toks kontekstas, bent iš da
lies atskleidžiantis klausimo su
dėtingumą ir mastą, taip pat pa
deda suprasti, kodėl pilietiškumo 
ugdymo problemas sunku ne tik 
svarstyti, bet ir tiksliai jas formu
luoti. Tiesą sakant, nėra net pa
rengtos dirvos rimtoms diskusi
joms šiais klausimais. Kol kas 
lengvai įžvelgiamos nebent dvi 
visuomenėje labiausiai paplitu
sios ir vyraujančios nuostatos pi
lietiškumo klausimu, kurias są
lygiškai galima pavadinti “prag
matine” ir “moraline”. Taip pat 
gana aišku, kad šių nuostatų ša
lininkų pasiskirstymas daugmaž 
atitinka rinkėjų susiskaidymą i 
“kairiuosius” ir “dešiniuosius” 
pagal jų politines pažiūras. Mė
ginant trumpai apibūdinti abiejų 
orientacijų esmę, galima teigti, 
kad “pragmatinės” nuostatos ša
lininkai pirmiausia linkę jausti 
nusivylimą jiems neva “nieko ne
davusia” nepriklausomybe ir pa
čia valstybe. O moralinio požiū
rio esmė būtų nuoširdus ir, be 
abejo, pagrįstas susirūpinimas 
tuo, kad didelė šalies piliečių da
lis yra abejinga atgautos nepri-
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klausomybės ir pačios valstybės 
likimui ir dažnai net griauna jų 
pamatus ciniškais bei nusikalsta
mais veiksmais. Šis vertybinių 
nuostatų konfliktas tęsiasi jau 
daugiau kaip dešimt metų, jis tai 
sustiprėja, tai vėl apsilpsta, kei
čiasi konkretūs jo pavidalai, bet 
ženklų, kad jis galėtų greitai 
baigtis, beveik nematyti.

Būtent ši aplinkybė ir turė
tų kelti didžiausią nerimą. Gin
čai ir nesutarimai įvairiais klau
simais - natūralus bet kurios de
mokratinės visuomenės gyveni
mo reiškinys, tačiau šis ginčas 
yra ypatingas. Iš tiesų, kaip rei
kia vertinti visuomenę, nepajė
giančią daugiau kaip po dešim
ties nepriklausomo gyvenimo 
metų susitarti pamatiniu - savos 
valstybės “reikalingumo” ar “ne
reikalingumo” - klausimu? Tai, 
kad šis klausimas retai keliamas 
atvirai ir aiškiai, esmės nekeičia. 
Argi prieštarauti valstybės sau
gumą ir išlikimą laiduojantiems 
veiksmams (pavyzdžiui, stojimui 
į NATO) savaime nereiškia abe
joti pačios valstybės prasmin
gumu ir reikalingumu? O tokių 
abejojančių Lietuvoje netrūksta.

Tokioje situacijoje lengviau
sia būtų apkaltinti “pragmatinio” 
požiūrio šalininkus paprasčiau
siu cinizmu, ir toks kaltinimas

9
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moraliniu požiūriu būtų pagrįs
tas ir pateisinamas. Deja, mora
liniai priekaištai, kad ir patys tei
singiausi, “pragmatikams” neda
ro beveik jokio įspūdžio, o daž
niausiai tik dar labiau pakursto 
ir sustiprina jų nepilietiškas nuo
statas. Be to, einant šiuo keliu 
anaiptol netampa aiškesnės to
kias nuostatas skatinančios prie
žastys, vadinasi, šitaip užkerta
mas kelias ieškoti konstruktyves
nių ir vaisingesnių pilietiškumo 
ugdymo strategijų bei metodų.

Jeigu iki šiol išvis būta ko
kios nors pilietinio ugdymo stra
tegijos, ji buvo grindžiama sieki
mu įtikinti abejojančius savos 
valstybės būtinumu ir prasmin
gumu remiantis daugiausia mo
ralinio pobūdžio argumentais. 
Šios strategijos rezultatai atrodo 
gerokai menkesni negu norėtų
si, todėl būtina aiškintis, kokios 
yra jos silpnumą ir neveiksmin
gumą lemiančios priežastys. At
rodo, kad jas bent kiek rimčiau 
analizuoti įmanoma tik perėjus į 
istorinių ir sociologinių svarsty
mų sritį.

Analizuojant minėtą “prag
matikų” ir “moralistų” ginčą is
toriniu ir sociologiniu aspektais, 
netrunka paaiškėti, kad abi iš pa
žiūros radikaliai skirtingos nuo
statos turi nemažai panašumų.

10

Būtent šie panašumai verčia įtar
ti, kad abi to ginčo šalys gana 
dažnai remiasi neįsisąmoninto
mis klaidingomis prielaidomis. 
Kitaip sakant, šių abejotinų prie
laidų šaltinis turėtų būti bendras, 
ir jį galima pakankamai tiksliai 
nusakyti - tai paviršutiniškas ir 
gerokai neadekvatus Lietuvos is
torijos ir dabartinės mūsų visuo
menės supratimas. Tad belieka 
konkrečiau aptarti “moralinio” ir 
“pragmatinio” mąstymo ypatu
mus.

Nėra abejonės, kad pilietiš
kumą moraliniais kriterijais ver
tinantys asmenys daugiausia yra 
žmonės, kurie sunkiausiu šaliai 
metu niekada neišsižadėjo nepri
klausomybės ir laisvės idealų. 
Todėl subjektyviu vertybiniu po
žiūriu jiems okupantų primesta 
socialinė ir politinė santvarka 
niekada nebuvo “tikra”. Tačiau 
šis moralinis ir idėjinis nesusitai
kymas potencialiai visada slėpė 
vieną pavojų: dvasiškai ir mora
liai nesitaikstantis su esama so
cialine tikrove žmogus gali ne
sunkiai “pamiršti”, kad pusšimtį 
metų jo mąstymą ir elgesį didžiu
liu mastu ir realiai veikė jo sub
jektyviai nepripažįstamos esa
mos socialinės sistemos modelis. 
Blogiausiu atveju šis modelis “iš
mokė” elgtis “kaip visi” (be to
kio “išmokimo” išvis būtų buvę 
sunku net išlikti), geriausiu - jis
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Gintauto Survilos piešinys

neleido susikurti pozityvaus so
cialinio mąstymo ir veiklos mo
delio, kuris būtų itin reikalingas 
gyvenant nepriklausomybę atga
vusioje šalyje.

Kita Lietuvos visuomenės 
dalis - žmonės, kurie iš principo 
susitaikė su okupacijos primes
tomis realijomis, pripažindami 
jas kaip neišvengiamą jų gyveni
mo “tikrovę”. Tačiau šis susitai
kymas dažnai nebuvo visiškas ir 
besąlygiškas ta prasme, kad ji 
buvo siekiama pateisinti bei ra
cionalizuoti kuriant ištisą “tau
tinių” ir “patriotinių” pseudover- 
tybių klodą. Atsisakę gelminių ir 
fundamentalių religinių bei vals
tybinių vertybių, tokie žmonės 
palyginti nesunkiai galėjo jaustis, 
o dažnai ir nuoširdžiai jautėsi, 
esą tikri savo šalies “patriotai”, 

nors iš tikrųjų pagrindinės tokio 
“patriotizmo” apraiškos dažniau
siai tebūdavo mėgavimasis kraš
to sportininkų pergalėmis arba 
etnografinių, “substancialumą” 
praradusių “tautinės” kultūros 
formų puoselėjimas.

Nors ši dviejų vertybinių 
orientacijų analizė anaiptol nėra 
išsami, ji vis dėlto leidžia suvokti 
kai kuriuos pilietinės sąmonės 
funkcionavimo ypatumus dabar
tinėje Lietuvos visuomenėje. Pa
grindinis šios sąmonės bruožas - 
dvilypumas, kurį lemia visavertės 
istorinės ir socialinės refleksijos 
stoka. Jis taip pat paaiškina ir vi
suomenės susiskaidymą Į “mora
listus” ir “pragmatikus” bei lei
džia suvokti šių dviejų grupių at-
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stovų mąstysenos skirtumus. Dėl 
nepakankamo dėmesio “techno
loginiams” visuomenės ir valsty
bės tvarkymo aspektams pilieti
nė moralinė pozicija beveik ne
turi galimybių objektyvuotis ra
cionaliais kasdienio šalies gyveni
mo pavidalais ir nesunkiai virsta 
bejėgišku moralizavimu. O grynai 
“pragmatiškas” dėmesys vien tik 
“praktiniams” to gyvenimo tvar
kymo reikalams ir visiškas abe
jingumas pamatinėms vertybėms 
tariamą praktiškumą daro “aklą”, 
nes trukdo suprasti, kad anaiptol 
ne visi tariamai racionalūs mąs
tymo ir veiklos būdai yra visuo
meniškai bei pilietiškai prasmin
gi ir tarnauja šalies interesams. 
Būtent todėl moralios pilietinės 
pozicijos šalininkas linkęs prag
matiką laikyti valstybės pamatus 
griaunančiu “ciniku”, o pastara
sis moralinę poziciją pirmiausia 
linkęs tapatinti su “bejėgišku ide
alizmu”, nepadedančiu realiai 
tvirtinti atkurtos valstybės pama
tų. Taigi “moralistų” ir “pragma
tikų” nesusikalbėjimo priežastis 
yra ta, kad vieni pabrėžia “verty
bes”, kiti - “technologiją”, o abi 
šalys subjektyviai jaučiasi esan
čios teisios.

Visuomenės vertybės ir jos 
gyvenimo bei vidinio tvarkymosi 
būdai glaudžiai susiję. Šios sąsa-

72 

jos kaip tik ir nelinkę pastebėti dau
gelis savo tiesas karštai ginančių 
šalies piliečių. Todėl natūralu, kad 
ir iki šiol bene ryškiausias mūsų 
nepriklausomo gyvenimo bruožas 
yra milžiniškas atotrūkis tarp mąs
tymo ir veiksmo. Šj atotrūkį įma
noma pašalinti tik vienu būdu: bū
tina rimtai ir iš esmės aiškintis lie
tuviškojo mentaliteto pokyčius, 
įvykusius per penkiasdešimt oku
pacijos metų, bei šių pokyčių da
romą įtaką dabartiniam mūsų vi
suomenės gyvenimui.

Nėra abejonių, kad tai nepa
prastai sunkus uždavinys tiek da
lykiniu, tiek ir moraliniu požiū
riu. Iš tiesų, ne vienam kovoju
siam dėl šalies laisvės žmogui bū
tų nelengva pripažinti, kad į jo sie
lą taip pat galėjo nejučiomis iš su
pančios aplinkos prasiskverbti 
homo sovieticus formuojantys 
dvasiniai nuodai, trukdantys visa- 
vertiškai dalyvauti valstybės atkū
rimo darbe. Dar sunkiau būtų pa
syviai prisitaikiusiems: jiems tek
tų pripažinti, kad tikroji jų anti
patijos fundamentaliosioms tau
tos ir valstybės vertybėms prie
žastis ta, kad jie kažkada neišlai
kė tikrojo patriotizmo egzamino. 
Vis dėlto kito kelio turbūt nėra, 
nes tik taip mūsų iki šiol susiskal
džiusi ir serganti visuomenė pa
galiau galės pasveikti.

J LAISVĘ • balandis /2001
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Valandos "Iks" belaukiant
Alvidas Lukošaitis

Socialdemokratėjimas Eu
ropoje ir Lietuvoje yra šių dienų 
realija ir aktualija. Palyginti su 
ankstesniais dešimtmečiais, so
cialdemokratinė idėja pasaulyje 
yra gerokai pakitusi - dėl politi
nių ideologijų hibridizacijos. Tai 
yra neišvengiama, nes pati social
demokratija perima kai kurias 
vertybes tiek iš liberalizmo, tiek 
ir iš konservatizmo. Tai parodė 
Vokietijos, Didžiosios Britanijos 
pavyzdžiai.

Antra vertus, socialdemok
ratams yra lengviau pelnyti rin
kėjų paramą ir ta prasme, kad 
tradiciškai kairiųjų jėgų spektras 
nėra toks išsiskaidęs kaip deši
niųjų jėgų. Kairiajame sparne so
cialdemokratinė idėja tampa vi
sa apimančia, dar kairiau gali bū
ti tik radikalieji socialistai. O de
šinioji pusė išgyvena skausmin
gą skaidymosi dėl principinių 
ideologinių skirtingumų proble
mą, bandydama juos išsaugoti. 
Dešiniesiems reikia suderinti li
beralų, konservatorių, krikščio
nių demokratų, nacionalistų ir 
kt. interesus.

Su panašia situacija susidu
riama ir Lietuvoje. Į socialde-
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mokratų vienijimąsi dešinieji su
reagavo šūkiu: vienykimės dėl at
svaros ir atsparos socialdemok
ratams. Kelios partijos bando tai 
daryti, bet akivaizdu, kad šian
dien nėra tos ašies, kuri galėtų 
įsukti aplink save visas dešinią
sias politines jėgas, bandydama 
jas suartinti. Nėra ideologinio 
panašumo ar ideologinės traukos, 
kad tos partijos susivienytų. Ty
rimai rodo, kad didžiausias pri
oritetas partijoje yra asmenybė. 
O jau po to eina rinkimų paža
dai, programos ir 1.1. Bet ne 
kiekviena politinė jėga turi tokį 
kozirį kaip lyderis. Nemoka jo 
surasti, išugdyti, o patys partijų 
lyderiai netampa valstybinio mas
to veikėjais. Socialdemokratai už 
kitas partijas akivaizdžiai prana
šesni, nes turi tokį lyderį. Ir pui
kiai jį panaudojo, siekdami susi
vienyti.

Socialdemokratai sugebėjo 
reaguoti į ankstesnių rinkimų, t.y. 
savivaldybių tarybų rinkimų, re
zultatus, daryti išvadas ir imtis 
tam tikrų veiksmų. Jiems padėjo 
ir politinė konjunktūra, ir tai, kad
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abiem besivienijančioms parti
joms vadovavo žmonės, kurie pa
lankiai žiūrėjo į tą vienijimąsi, ne
paisant kai kurių jų atstovų nuo
monių skirtumo, organizacinių 
struktūrų ir kt. Dar prieš Seimo 
rinkimus tam vienijimuisi buvo 
pradėti žygiai: koalicija, bendra 
programa, bendras sąrašas ir t.t.

O tarp dešiniųjų jėgų tam 
tikrą sumaištį sukėlė Seimo rin
kimų rezultatai. Buvo jaučiamas 
sutrikimas po tų rinkimų, nes 
tvirtas pozicijas turėjusią kon
servatorių partiją pakeitė kita de
šinioji (arba bent save taip vadi
nanti) jėga - liberalai, anksčiau 
nepripažinti nei rinkėjų, nei po
litikų. Ir kol kas nematyti realių 
veiksmų ar bandymų ką nors da
ryti, kad situacija pasikeistų, kad 
baigtųsi sutrikimas dėl rinkimų 
rezultatų ir partija priimtų spren
dimus, rodančius, jog reaguoja
ma į tuos rinkimų rezultatus, kad 
kas nors daroma partijos viduje, 
kas leistų turėti perspektyvą ir 
pačiai partijai, ir apskritai deši- 
niosioms jėgoms. Yra neteisinga 
po rinkimų įsiviešpatavusi lūku
riavimo, žvalgymosi taktika. Gal 
konservatoriai laikosi pozicijos, 
kad po rinkimų reikia išlaukti 
tam tikrą laiką be aktyvesnės 
veiklos. Išlaukti, kol sunkumai 
iškils dabar valdančiajai koalici
jai, ir tapti jai oponuojančia jė
ga. Bet pagrindinis konkurentas 
dėl šito statuso yra labai stiprus 
- socialdemokratai. Jei nemato

ma, kad dabar valdžioje - ne kai
rieji, tai į problemą žvelgiama 
užsimerkus, akivaizdžiai save ap
gaudinėjant. Tokioje situacijoje 
reikia artimiausiu metu išsiaiš
kinti pačiose partijos viršūnėse 
esančių žmonių santykius, per
tvarkyti vadovaujančiuosius or
ganus. Nors garsiai nebuvo pa
sakyta, kad reikėtų keisti lyderį, 
bet tai jau pribrendęs reikalas. 
Lyderio pakeitimas, kaip parti
jos atsinaujinimo ženklas, būtų 
palankiai priimtas rinkėjų, duo
tų impulsą atsitiesti po patirto 
smūgio rinkimuose. Tokiu lyde
riu galėtų tapti, pavyzdžiui, 
A.Kubilius, kuris gal būtų ta ašis, 
aplink kurią norėtų suktis ir ki
tos dešiniosios politinės jėgos. 
Dabartinė konservatorių taktika 
- žvalgymasis - verčia kitas deši
niąsias jėgas glaustis vienai prie 
kitos, ieškoti koalicinio suartėji
mo. Bet daugybė partijų, kurios 
bando suartėti, neturi nei tokio 
organizacinio potencialo, nei to
kios patirties, kokią turi konser
vatoriai. Kad ir kaip sėkmingai 
susivienytų mažosios dešiniosios 
politinės jėgos, akivaizdu, kad 
jos nebus atsvara socialdemok
ratams per kitus Seimo ir Prezi
dento rinkimus.

Tarp politikų yra tokia "ge
ležinė taisyklė": sužinojęs rinki
mų rezultatus, iš karto pradėk 
galvoti apie kitus rinkimus. Mū
sų dešinieji to nedaro, matyt, no
rėdami pratęsti laiką iki kažko
kios valandos "Iks", nuo kurios 
viskas pasikeistų savaime. O taip
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nebūna. Politini procesą lemia 
konkretūs veiksmai, ir artimes
nės, ir tolesnės įžvalgos. Šiuo at
veju svarbiausia turi būti įžval
ga, kaip surasti pagrindinę atsva
rą socialdemokratams. Kai atsi
rado rinkiminė socialdemokratų 
koalicija, o po rinkimų - ir vie
ninga partija, iškilo problema, 
kad tai sujauks visą Lietuvos par
tinę sistemą. Kodėl? Akivaizdu, 
kad stipri kairioji politinė jėga ir 
dešiniųjų nusilpimas sudarė są
lygas labai dideliam politiniam 
disbalansui. Kairieji akivaizdžiai 
nusveria dešiniuosius.Turint gal
voje rinkėjų elgesio logiką, pasi
reiškiančią pagal švytuoklės prin
cipą, tai yra negatyvus ženklas, 
atsiliepiantis bendram stabilu
mui. Dešinieji kalba apie spren
dimus, kuriuos jie priimsią po 
pusmečio ar metų, o aš manau, 
kad tokie sprendimai turėtų bū
ti priimami šiandien.

Grįžtant prie socialdemokra
tinės koalicijos tapimo vieninga 
Socialdemokratų partija, verta įsi
dėmėti, kad nė vienas veiksmas 
nedaromas be siekio ką nors lai
mėti. Tu laimi tiek, kiek tau pra
laimi kitas. Buvusią LDDP že
myn tempė jos praeitis, ideologi
ja, kliūtys, trukdančios pripažin
ti ją Europos partiniame konteks
te, t.y. įstoti į Šocialdemokratų in
ternacionalą. Visos tos kliūtys su
sivienijus su socialdemokratais iš
nyko, ir tai yra didelis partijos lai
mėjimas. Savaime suprantama, 
kad laimėjo ir tradicinė Socialde
mokratų partija. Laimėjo vienin-
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gą rinkėjų rinką, didelių organi
zacinių struktūrų galimybes, kon
soliduotą finansų ir intelektuali
nių galimybių potencialą. Ir tai rei
kia vertinti pozityviai, kaip vieną 
svarbiausių įvykių gležnoje Lie
tuvos partinės sistemos istorijo
je, ženklinantį naują šių partijų gy
venimo raidos atskaitos tašką. 
Nuo eižėjimo, smulkėjimo perei
ta prie vienijimosi, konsolidaci
jos. Tai, kas prieš keletą metų bu
vo aktualinama šių dviejų partijų 
santykiuose, šiandien jau pamirš
ta (tuometiniame kontekste atro
dė, jog šių dviejų partijų susijun
gimas neįmanomas, nes oficialūs 
LSDP dokumentai įvardijo 
LDDP kaip komunistų partiją, 
nieko bendra neturėjusią su so
cialdemokratija), o dar po dvejų 
ar trejų rinkimų tai bus neaktua
lu.

Vienų politinių lyderių suge
bėjimas įžvelgti toliau, o kitų ne
sugebėjimas to daryti sukuria są
lygas partijoms pakisti, keičian
tis vadovų požiūriams.

Sociologiniai tyrimai paro
dė, kaip teigiamai visuomenė (ir 
kitos partijos) priėmė partijų vie
nijimosi idėją. Tai pagrindinis sti
mulas partijoms veikti. Tačiau 
dešiniųjų pusėje tokios vienijimo
si galimybės yra menkos dėl pa
čių partijų vadovų silpnumo. O 
jeigu tie, kurie dar turi didesnes 
galimybes, laikysis vienišo vilko 
pozicijos, jų likimas gali būti pa
našus į to vienišo vilko likimą.
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T autos kelias 
į tikrąją demokratiją

Vytautas Antanas Dambrava

Sausio 27-28 dienomis Los Angeles (Kalifornija, JAV) 
vyko tradicinis, jau 35-asis politinių studijų savaitgalis, ku
rio tema šį sykį - “Lietuvos politinės perspektyvos po 2000 
m. rinkimų’’. Po renginio atidarymo (Widugiris) ir invoka- 
cijos (kun. S.Anužis) vyko svarstybos - “Apmąstymai apie 
Lietuvos krašto apsaugos padėtį”. Po to LR Seimo narė 
R.Juknevičienė apžvelgė “Kodėl dešiniosios partijos pralai
mėjo 2000 m. rinkimus”, ambasadorius VA.Dambrava au
ditoriją pamalonino paskaita “Lietuvių tautos kelias į tik
rąją demokratiją”, buvęs Lietuvos krašto apsaugos vicemi
nistras R.Kilikauskas pasakojo apie tolesnį Lietuvos kelią į 
NATO. Advokatė ŽBrinkienė ir rašytoja Alė Rūta pristatė 
V.A.Dambravos knygas (“Širdis - Lietuva”, “Vakar, šian
dien, visuomet”).

Kitą dieną buvo svarstyta “Lietuvos pasirinkimas - saugi 
gerovė. Ar sugebėsime tai pasiekti?” (R.Juknevičienė) ir “Tau
tos santarvės siekiant” (VA.Dambrava). Savaitgalį užbaigė 
J.Pupius.

Spausdiname šiek tiek sutrumpintą VA.Dambravos pa
skaitą.

Dėkoju Los Angeles Lietu
vių fronto bičiulių vadovybei, be
ne penktą kartą mane atskraidi
nusiai dalyvauti jūsų metiniame 
Politinių studijų savaitgalyje. Jū
sų ryžtas liudija, jog išeivijai la
bai rūpi gyvybiniai tautos reika
lai atsikūrusioje Lietuvoje. Jūsų 
svarstymai vyksta labiausiai su-

sipratusiame Jungtinių Ameri
kos Valstijų politinių studijų cen
tre, kurio vertę jau seniai pripa
žino žymiausieji Lietuvių fronto 
mintytojai. Nurašykime iš lietu
viškos politinės veiklos Los An
geles, ir pamatysime, jog Jungti
nėse Amerikos Valstijose politi
nės veiklos ugnis yra išblėsusi.
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Los Angeles2001 vasario 2 dienų Brazdžioniu bute švenčiamas poeto Bernardo Brazdžionio 
gimtadienis; iš dešinės: Bernardas Brazdžionis, rašytoja Alė Rūta, Elena Kojelienė, 
Brazdžioniu dukraitė Dalytė, žmona Aldona ir sūnus Algis.

Edmundo Arbo nuotrauka

Tai asmeniškas įsitikinimas, ro
dantis, kaip yra svarbu kuo ilgiau 
pratęsti jūsų politinius svarsty
mus ir iš jų plaukiančią akcijos 
programą.

Los Angeles lietuviams ne
trūksta dvasinės paskatos. Tarp 
jūsų yra mesijaniškasis tautos po
etas Bernardas Brazdžionis. Jis 
pranašo balsu įspėja ir aprauda 
tautos klaidas ir kaltes, rodyda
mas kelią į ramybės ir taikos uos
tą. Tarp jūsų yra rašytoja Alė Rū
ta, niekam neleidžianti užmiršti 
tikrojo Lietuvos turto - senojo 
kaimo Rytų Aukštaitijoje, gam

tos, žmonių, papročių ir iš to kai
mo pasaulin nublokštųjų trem
tinių dalios. Tarp jūsų - publicis
tas Juozas Kojelis, ir šiandien 
budriai stebintis lietuvių gyveni
mą abiejose Atlanto pusėse. Jis 
ieško idėjos ir idealo dabartinė
je Lietuvoje ir kritikos pirštą at
suka į tuos, kurie didžiąsias ver
tybes apneša oportunizmo pur
vu. Kaip gera, kad Los Angeles 
turi daug kilnių, gabių, pasiauko
jančių asmenybių - moterų, vy
rų, taip pat ir jaunimo.
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Lietuvių fronto bičiuliai - tai 
gyvoji rezistencija, gimusi prie
spaudoje, o šiandien garbingai tę
sianti savo misiją jau Lietuvos 
laisvės sąlygomis. Šiandien jie tu
ri ieškoti rankų, kurioms būtų ga
lima išeivijoje - ir dar labiau Tė
vynėje - perduoti darbo ir kovos 
estafetę. Rezistencinė misija nė
ra pasibaigusi. O šiandien prisi
deda įžūlus Lietuvių fronto istori
jos, didžiųjų idealistų ir jų atliktų 
darbų menkinimas. Melo dvasia 
šakoja ir lapoja. Bet Bičiuliai re
zistencijos idealo neatsisako, jie 
siekia pilnutinės, tikrosios demo
kratijos krikščioniškoje Lietuvo
je. Tauta, gyvendama dienos rū
pesčiais, atrodo, tolsta nuo tikrų
jų asmens ir tautos vertybių, dėl 
kurių verta gyventi, dirbti, kovo
ti ir aukotis.

Leiskite pateikti pluoštą 
minčių apie nelengvą tautos ke
lią Į tikrąją demokratiją. Tautos, 
kurią aš laikau krikščioniška. 
Tautos, kuri moralinių vertybių 
nenori atsisakyti. Noriu pasaky
ti tai, kas man, stebinčiam da
bartinį brolių tautiečių gyveni
mą, guli ant širdies.

Gyvendami sujauktame 
mūsų dienų pasaulyje - ne vie
no žodžiais - apokaliptinėje lai
kų pabaigos eroje, šiose politi
nėse studijose bandome progno

zuoti demokratinę Lietuvos at
eitį praėjusių Seimo rinkimų per
spektyvoje. Tai rizikingas užda
vinys. Man būtų sunku progno
zuoti ateitį net visų Lietuvoje 
vykusių Prezidento ir Seimo rin
kimų pagrindu. Visi rinkimai ro
dyte rodė, jog visuomenė pasiū
lytais kandidatais nusivylė ir 
kiekvieną kartą kituose rinki
muose juos radikaliai keitė - kad 
vėl nusiviltų. Balsavimo metu 
buvo nuolat kartojama, jog pi
liečiai renkasi "mažesnį blogį", 
taigi iš balsavimo daug gero ne
laukia. Apie pusę tautos rinki
muose nedalyvavo. Ar tas nesi- 
domėjimas, toji apatija nesakė, 
jog rinkimai dar vis nieko neiš
sprendžia? Ne vienas eilinis pi
lietis ciniškai komentavo: "Kai 
kam, žinoma, bus geriau, tik ne 
man, ne eiliniam darbo žmogui, 
ne kaimiečiui, ne pensininkui". 
Peršasi išvada, kad visame šia
me politiniame-socialiniame 
procese visuomenė ieško ir ne
suranda žmonių, kurie sielotų- 
si dėl gyvybinių tautos rūpesčių. 
O gal visuomenė pati savęs ieš
ko - ir nesuranda?

Ką atneš pastarieji rinkimai? 
Tai vėl rizikingas klausimas. Be 
abejo, buvo išrinkta ir geros va
lios žmonių. Bet kaip reaguoti, 
Vilniaus spaudos žodžiais, į aukš
tas vietas šaunančių ir rinkimus 
laimėjusių pareiškimus, jog visi 
kandidatai yra su šleifu, taigi ne
švarūs ir kaip kandidatai, ir kaip 
piliečiai? Arba koks neatsakin-
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gas kvalifikacijų supratimas, jei 
vienas kitą tarnybon kvietė dėl 
to, kad kadaise abu dirbo Komu
nistų partijos Centro komitete? 
Ir kaip aš turiu vertinti aukšto ir 
atsakingo dabartinio Vyriausy
bės pareigūno jsitikinimą, jog ir 
tarp naujai išrinktųjų yra ne ma
žas, o per didelis skaičius tų, ku
rie iš pirmų dienų jau "kombi
nuoja". Ne tautai, o sau. Ką reiš
kia spaudos apžvalgininko Rim
vydo Valatkos skundas: "Tik du 
mėnesiai valdžioje, o ką turime? 
Vienas ministras nevengė aferą su 
žemės sklypais, kitas pamynė [sta
tymus, trečias meluoja, ketvirta
jam ministrui ir jo žmonai raminti 
kaimynė nuolat kviečia policiją?"

Dar neseniai Europos Są
jungai paskelbus naujausius 25 
valstybių Europos vertybių tyri
mo duomenis, paaiškėjo, kad 
Europoje kas septintas Lietuvos 
gyventojas mano, jog nieko savo 
gyvenime pakeisti negali, ir ne
laukia iš ateities nieko gero. Du 
trečdaliai lietuvių sakosi esą pa
kantūs kyšių ėmimui. Lietuviai 
blogiausiai vertina savo valstybės 
politinę sistemą Europoje. Nė 
ketvirtadalis žmonių nemano, 
kad Lietuvoje gerbiamos žmo
gaus teisės. Lietuviai Europoje 
mažiausiai pasitiki valstybės tar
nautojais. Vos 26 procentai žmo
nių pasitiki Lietuvos policija. Net

Politinių studijų savaitgalis. Šimtametė poetė Danutė Mitkienė sveikina ambasadorių 
Vytautą Dambravą. Is kairės: Juozas Kojelis, laikantis mikrofoną, Seimo narė Rasa 
Juknevičienė, Edmundas Arbas, Kazys Karuža, Danutė Mineikienė ir kiti.

Juozo Pupiaus nuotrauka
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geros manieros Lietuvoje verti
namos mažiausiai tarp Europos 
šalių.

Kuo išsiskiria lietuviai? Maž
ne pusė jų pareiškia, jog kilus ka
rui jie eitų ginti savo šalies. Iš ap
klausos aiškėja, jog Lietuvai tik
tų stiprus lyderis, kurio nevaržy
tų nei parlamentas, nei rinkimai. 
Taigi lietuvis nori aukotis kilnes
niam tikslui, bet jo kol kas ne
mato. Ar ir šį kartą visuomenė 
balsuodama klydo?

Būdamas Lietuvoje, girdėjau 
kalbas apie pensijų sumažinimą 
skurdžiams, jei jie iš šono gauna 
koki papildomą darbą. Visi visur 
supranta reikalą diferencijuoti 
mokesčius, o to nėra daroma. 
Trečdalis algos milijonieriui ar 
mafiozui reiškia vieną dalyką, o 
eiliniam darbininkui trečdalis al
gos mokesčiams - dažnai vargą 
ir skurdą. Niekam, atrodo, ne
rūpi, kaip tie milijonieriai turtą 
įsigijo. Apie Sibire kentėjusius 
vargšus, politinius kalinius ar par
tizanų vaikus arba vaikaičius aš 
nė nekalbu. Jie buvo ir tebėra li
kimo aukos. Ne vienas man 
skundėsi, kad ir kadrų politika 
tebetvarkoma taip, jog buvę ko
munistai ir net kagėbistai kaž
kaip vis užsitikrina riebias tarny
bas ir algas, o vargstanti tautos 
dalis, net su aukštuoju mokslu - 
ne.

Lietuvių išeivija laukia die
nos, kada Lietuvos piliečiai pa

sakys, jog šį kartą rinkimai davė 
rezultatą: tauta išbrenda iš apa
tijos liūno, žmonės randa dar
bus, tauta kuria ūkinę pažangą, 
pilietis junta pagarbą, žino savo 
vertę ir jau turi minimalias sąly
gas planuoti sau ir savo šeimai 
ateitį. Norime išgirsti lietuvius 
Tėvynėje sakant, jog socialinis 
teisingumas Lietuvoje nėra tuš
čia, bereikšmė frazė. Šiandien 
apie tokią Lietuvą pilietis nė ne
sapnuoja. Daugeliui Lietuvos pi
liečių laisvė ir demokratija yra 
tuščios sąvokos. Skaudi tiesa, bet 
tiesa:

Žvilgsnis į kaimynines tau
tas Baltijos kraštuose, Vidurio ir 
Rytų Europoje optimizmo irgi 
nežadina. Daugelis sutinka, jog 
ne viename krašte demokratijos 
pagrindas yra nihilizmas, taigi vi
siškas neigimas vertybių, kurios 
yra vadinamos krikščioniškomis. 
Panašiai yra ir Lietuvoje, kur, at
rodo, nė antikinės pagoniškos 
vertybės - lojalumas, darbštu
mas, patriotizmas, garbingumas 
- nėra įsisavintos, o ką jau kal
bėti apie krikščioniškąsias - tikė
jimą^ viltį ir meilę.

Šiandien demokratija rankio
ja žmones be įsitikinimų, be mo
ralinių skrupulų. Jų nuomonės 
gali šokinėti iš vienos prasmių 
konsteliacijos į kitą. Vokiečiai to
kiam politikui apibūdinti nukalė 
ir terminą: "Mann ohne Eigens- 
chaften". Žmogus be savybių.

Net Vakarų Europos pasau
lyje kai kurių akademikų išve-
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džiojimai daugelį mūsų purtyte 
nupurto. Austrijoje teisės moks
lų profesorius Kelsenas užsispy
rusiai įtikinėja, jog tobulas de
mokratas istorijoje seniai egzis
tuoja, kaip ir jo atšvaitai mūsų 
dienų pasaulyje. Koks jo vardas? 
Nepatikėsite, tas asmuo vadina
si Pontijus Pilotas. Laimei, italų 
profesorius Posenti ir daugelis 
kitų kelia triukšmą prieš Kelse- 
ną.

Atsimenate Piloto klausimą 
Jėzui: "Kas yra tiesa?" Iš esmės 
tai net nebuvo klausimas, o tik 
numojimas ranka į tiesą, netie
sioginis patvirtinimas, jog tiesa 
neegzistuoja. Pilotas aiškaus at
sakymo iš Kristaus nelaukė. 
Užuot sprendęs bylą iš esmės, jis 
leidosi į derybas su triukšmau
jančia žydų minia, ir toji rėks
mingais savo reikalavimais 
sprendė Nekaltojo gyvybės ir 
mirties klausimą.

Piloto žodžiuose "kas yra tie
sa?" atsispindi politiko skepticiz
mas, o tai reiškia: netikėti, ne
pasitikėti, būti abejingam, nesu
interesuotam, šaltam. Piloto "cre
do" yra netikėti nei tiesa, nei gė
riu, nei teisingumu. Šitaip jis tam
pa tobulu demokratu. Jis plau
nasi rankas, nes nenori būti "kal
tas dėl šio teisiojo kraujo", tačiau, 
vengdamas galimų sau komplika
cijų, jis paaukoja tiesą, o bylos 
svarstymą pakeičia į jam patogius 
procedūrinius ėjimus. Jo nejau
dina Jėzaus likimas: gerai - tai ge
rai, blogai - tai ką gi gali padary

ti... Jam svarbu ne nekaltą ištei
sinti, o savo ėjimais užsitikrinti 
patogiausią išeitį. Moralė jam ne
egzistuoja, tik demokratinės žai
dimo formos. Ir jis, ko gero, ma
no visą tą nemalonų reikalą ga
na demokratiškai išsprendęs. 
Kelsenas Pilotą laiko "tobulu de
mokratu", o mes - tuščios lais
vės ir tuščios demokratijos sim
boliu. Kadangi nėra tiesos ir gė
rio, o tik rėksminga daugumos 
nuomonė, tai nebėra prasmės 
klausti, ar Piloto sprendimai yra 
teisingi. Jo politinis dėsnis: ginti 
savo interesus, o daugiau niekuo 
nesirūpinti. Toks yra jo pasirink
tasis paviršutiniškos demokra
tijos imperatyvas.

Kadangi demokratijos širdis 
yra laisvė, o moralinės vertybės 
sudaro pavojų nežabotai laisvei, 
tai neretai ir dabar pilietis tam
pa tuščios laisvės ir tuščios, be
reikšmės demokratijos artistu, 
statistu ar bent liudininku. Argi 
reikia stebėtis, kai Lietuvoje, 
dramatiškų Sausio 13-osios įvy
kių minėjimo proga, "Lietuvos 
ryto" apžvalgininkas R.Valatka 
rašė: "Laisvė yra labai svarbu, 
bet mes ne tokią Lietuvą gynėme, 
ne tokią Lietuvą įsivaizdavome... 
Praėjus dešimčiai metą po oku
pantą surengtą žudynių žmonės 
pripažįsta laisvės svarbą, bet yra 
nepatenkinti jos kokybe".

Pirmiausia, pilietis neturi 
norėti laisvės tiktai sau. Laisvė
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yra nedalijama: ji yra susijusi su 
tarnyba visai žmonijai. Kaip ga
li demokratija, kurios bazė yra 
daugumos valia, apsaugoti lais
vės ir teisingumo vertybes, ku
riomis dauguma netiki? Laisvė 
tampa tuščia sąvoka, kai ji 
mums tik vienu ar kitu žvilgs
niu darosi tiktai Įdomi, patraukli 
ar mums pataikaujanti. Taigi 
tuščia laisvė. Kai žmonės netu
ri nieko kito, kaip tiktai laukti, 
ką pasaulis jiems pasiūlys, kada 
visko reikia laukti ir reikalauti 
iš valstybės, tokiu atveju pilie
čiai patys naikina ir save, ir vals
tybę. Žmogaus troškimas dan
gaus nesikryžiuoja su jo ištiki
mybe žemei. Patys žmonės, pi
liečiai privalome nešti vilti vals
tybei ir pasauliui.

Noriu pabrėžti, jog valstybė 
nėra nei tiesos, nei moralės šal
tinis. Kokį pagrindą valstybė be
turėtų: ideologiją, tautą, rasę, 
klasę ar kuri kitą dydį - valstybė 
nėra absoliutas. Lygiai taip pat 
valstybės tikslas nėra užtikrinti 
laisvę dėl laisvės, taigi laisvę be 
turinio. Visuomenės tarpusavio 
sugyvenimui reikia minimalaus 
teisybės supratimo, gėrio nuovo
kos, ir visa tai neturėtų būti kie
no nors rankomis manipuliuoja
ma, nes kitaip, kartojant švento 
Augustino žodžius, valstybė tap
tų piktadarių gauja, veikianti sa
vavališkai, o ne tarnaujanti tei
singumui.

Kartais man rodosi, kad mū
sų dienų gyvenime didžiausia de
mokratijos užtikrinimo garanti
ja yra jos lengvasvoriškumas. Esą 
geriau atsisakyti principų ir į vis
ką reaguoti "sportiškai", taigi pa- 
viršutiniškai, nesijaudinant. 
Svarbu savanaudiškai būti gud
riam, mikliam, protingam ir in
teligentiškam.

Imtis ko nors rimto - reiš
kia tuo tikėti, o tikėjimas kartais 
gimdo netoleranciją ir net anti
demokratiškus jausmus. Dėl šios 
priežasties, sako vokiečių polito
logas Herderis, valstybė, vyriau
sybė ir net asmenys, užuot pri
ėmę ar atmetę principinius 
sprendimus, dažnai pasiduoda 
bailiai cenzūrai, kurią valstybė ar 
vyriausybė yra pasirengusi mo
difikuoti, leistis Į nuolaidas, tai
kytis prie aplinkybių. Tuščios de
mokratijos savybė ir yra sugebė
jimas principini nusistatymą, aiš
kų teigimą ar tvirtinimą pakeisti 
siūlymų variantais, diskusiniais 
komitetais, išsisukinėti. Kada 
mes svaigulio valdomi daromės 
mažais dievukais - kur pinigas, 
pasisekimas, garbė ir galybė, ma
lonumai, tada neišvengiamai tols
tame nuo moralinių principų, są
žinės. Viso to padarinys - abso
liučių vertybių praradimas: pra
randame tikėjimą, viltį ir meilę, 
prarandame teisingumą ir dorą, 
o savo veiksmus pritaikome ap
linkybėms.

22 { LAISVĘ • balandis /2001

24



Laikas ir idėjos

Gruodžio mėnesį buvau Lie
tuvoje ir baltas, sniegu padeng
tas Kalėdas turėjau laimės švęsti 
kartu su savo sesute ir trim bro
liais, vargusiais Sibire. Teko su
sitikti su daugeliu tautiečių. Apie 
ką bepradėtum kalbėti, visuomet 
baigėme kalba apie Lietuvą. Pri
siminęs tolimą savo praeitį, pa
sakojau, jog man nuolat prieš 
akis iškyla geometrinė figūra - 
trikampis. Idealistinis trikampis. 
Viena trikampio kraštinė - tai 
mano vaikystės ir jaunystės Lie
tuva. Mes, jaunimas, degėme, 
spindėjome idealizmu. Dieve, 
koks nuostabus buvo tasai pa
saulis! Toji dvasia mane lydėjo 
per visą gyvenimą - ir tebelydi. 
Antroji mano idealistinio tri
kampio kraštinė - tai prievartos 
kankiniai ir herojai - savanoriai. 
Lietuviai Sibire nesižudė - jie 
kentėjo ir kitiems padėjo kentė
ti, jie aukojo gyvybę, jie pirmi Si
biro taigose įkalė Fatimos prana
šystės ženklą - kryžių. O ką be
kalbėti apie sovietinių lagerių, 
kalėjimų aukas, apie kelias de
šimtis tūkstančių miško brolių, 
kurie atliko pareigą, kaip geriau
siai ją suprato - atiduodami gy
vybę. Visi jie buvo ir amžinai liks 
Tėvynės garbė ir pasididžiavi
mas, šviesūs tautos ir mūsų Ka
talikų Bažnyčios idealistai. Argi 
galime be ašarų kalbėti apie su- 
grubusiom rankom Sibire rašytą 
jaunos Adelės Dirsytės maldak
nygę: "Marija, gelbėki mus" ir su- 
ledijusiom lūpom Jėzui ir Dan

giškajai Motinai jos siųstus mei
lės ir skausmo atodūsius?

Galiausiai - trečioji mano 
idealistinio trikampio kraštinė - 
tai išeivija. Taip, išeivija. Gelbė
dami gyvybę ir priversti trauktis 
iš savo Tėvynės, mes svetur ieš
kojome laikinos prieglaudos - ne 
turto, ne garbės ar pinigo. Dau
gelis savo kūryba, artimo meilės 
darbais įrodėme esą ištikimi lie
tuvių šeimos nariai - idealistai. 
Ne vieno kūnas ar pelenai grįžta 
bočių žemėn. Jų gyvenimo turi
nys visuomet buvo Lietuva.

- Kokiai geometrinei figūrai 
prilygintumei mūsų Lietuvą? - 
klausė septyniolika metų Sibire 
ir lagery "atpylęs" brolis matema
tikas Kęstutis.

- Turbūt keturkampiui, - at
sakiau. - Tik kad tame mano ke
turkampyje nėra tvarkos. Tas ke
turkampis tampomas į viršų ir į 
šonus. Į jį sumestos penkiasde
šimt reikalingų, o daugiausia ne
reikalingų politinių partijų, ne 
viena jų skersai ir išilgai suskilu
si. Tame keturkampy ir šventie
ji, ir prakeiktieji, mafiozai, skur
džiai, milijonieriai, garbingi žmo
nės ir prisitaikėliai, idealistai ir 
žmonės be garbės. Ten matau 
žmones, tarnaujančius Dievui, 
matau dvasininkiją, vienuoles, 
mokytojus. Bet kiek lietuvių šian
dien tarnauja mamonai? Išeivi
joje visi tarnavome Dievui ir Tė
vynei, nė negalvodami apie pini-
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gą ar honorarą, o dabar kiekvie
nas Vakarus pasiekęs lietuvybės 
temą pradeda nuo pinigo. Tame 
keturkampy lėtai judanti ekono
mika, neišjudanti energetika, nu
skuręs sodžius. Pinigų nėra, o pi
nigai švaistomi. Daugeliui rūpi ne 
sąžininga tarnyba valstybei, o 
greitas "prasikūrimas", nepaisant 
priemonių ir pilietiško padoru
mo. Tokia yra mano geometrinė 
figūra, vaizduojanti Lietuvą. Ke
turkampis.

Lietuvai reikia antro idealis
tinio trikampio - pastovios figū
ros. Ji turi atliepti pirmąjį mano 
trikampį. Pirmoji linija - Lietu
vos jaunimas. Lietuvių tautai yra 
būtinas švarus, doras, idealisti
nio nusiteikimo jaunimas. Šiai 
misijai skubiai ir atsakingai vyk
dyti yra pašaukta šeima, Bažny
čia ir mokykla. Žinau problemas, 
bet ir anais laikais mano nuro
dytas idealistinis trikampis nebu
vo tobulas. Bet jis tapo tvirtas ir 
pastovus.

Antroji trikampio kraštinė - 
mūsų laikų savanoriai herojai (jų 
yra!). Jie tęstų darbą, kurį gar
bingai atliko prievartos herojai: 
tremtiniai, kaliniai, miško bro
liai. Sakoma, kad Lietuvoje bū
tų galima išmesti vieną genera
ciją tarp trisdešimties ir penkias
dešimties metų: ją sovietmetis 
dvasiniu požiūriu sunaikino. Tai 
paliegusi karta: žmonės be Die
vo ir Tėvynės, be meilės ir įsiti-
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kinimų, be idėjų ir idealų. Be 
tikslo... Jiems reikia kristoforiš- 
kos artimo meilės, reikia juos po 
vieną susigrąžinti. Tai šiuolaiki
nių herojiškų pasišventėlių užda
vinys.

Ir galiausiai trečioji antrojo 
trikampio kraštinė - tai išeivija, 
mes. Išeivija metams bėgant irgi 
priveisė įvairių juodašimčių - jie 
neša Tėvynėn savąjį gėdos žen
klą. Bet yra tarp mūsų, išeivių, 
keliančių meilės ir pasiaukojimo 
švyturį. Su visom negaliom, su 
visom kūno ir dvasios silpnybėm 
negalime užmiršti, jog išeivijos 
kilmė yra idealistinė, išeivija 
šiandien tebeatstovauja krikščio
niškai moralei, Vakarų kultūrai 
ir jos įnašas yra būtiniausias Lie
tuvos prisikėlimui.

Kaip paprastai, dabartinis į 
Vakarus bėgančių ir ten legaliai 
ar nelegaliai pasiliekančių tautie
čių įvaizdis yra neigiamas. Žino
ma, su išimtimis, kurios, deja, tai
syklės nepakeičia. Geriausiu at
veju tai pinigo ir geresnio gyve
nimo medžiotojai, o kai kurie jų 
- ir pikti nusikaltėliai. Todėl lais
vame pasauly anksčiau įsikūru
sių, idealų neatsisakiusių lietuvių 
grįžimas, jų įnašas į materialinį, 
ypač dvasinį tautos atkūrimo 
procesą yra neatidedama būtiny
bė. Ne vien mes patys, bet ir Lie
tuva turi apie tai rimtai galvoti. 
Išeivijos indėlis yra būtinas ir 
Vyriausybėje, ir ministerijų dar
be bei diplomatijoje. Mokslą bai
gę lietuviai Tėvynėje daug ką ži-
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Atgaiva prie vaišių politinėms studijoms pasibaigus: 
Aldona Brazdžionienė, Rasa Juknevičienė ir Vytautas Dambrava.

Juozo Pupiaus nuotrauka

no, tik Vakarų pasaulio nesupran
ta, nežino, kaip teoriją pritaikyti 
gyvenimui ir kaip save palenkti 
idealistinei akcijai.

Čia brolis Kęstutis vėl 
prabilo. Jis taip samprotavo:

- Taip, Vytautai, tu gali du 
trikampius suvesti į keturkampį, 
bet jo pastovumui užtikrinti yra 
viena būtina sąlyga: keturkampis 
bus tik tada pastovus, jei jame 
abu trikampius jungs bendra 
įstrižainė, priklausanti abiem. 
Kokia bus toji įstrižainė?

Lyg dvasios pagautas, aš jam 
iškilmingai su giliu įsitikinimu 
pasakiau: toji įstrižainė, jungianti 
abu trikampius, bus teisingumas.

Teisingumas yra kardinali 
mūsų tautos problema, ir į ją tu
ri būti atkreiptas visų dėmesys. 
Jos nesprendžiant ar neišspren- 
džiant, visų mūsų idealistiniai 
planai virs utopija. Teisingumo 
pergalė yra vienintelė taika. Di
dysis visų mūsų uždavinys yra 
siekimas tautos santarvės. Lietu
va turi atsiverti teisingumui.
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Švietimas daug kainuoja
Algimanto Kabailos pasikalbėjimas 

su Tėvu Antanu Saulaičių SJ, 
Lietuvos-Latvijos jėzuitų provincialu

Tėvas A.Saulaitis dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese, kuris vyko Australijoje, bei Jaunimo stovykloje ir 
Australijos lietuvių dienose Sidnėjuje 2000 metų pabaigoje. 
Po to jis apsilankė Australijos sostinėje Canberroje (Can
berra). Čia jį ir pakalbino dr. A.Kabaila, "Į laisvę” žurnalo 
bičiulis ir bendradarbis. Tas pasikalbėjimas turėtų būti įdo
mus abiem pusėms - Lietuvai ir išeivijai.

Algimantas Kabaila Canberrojeprie savo namo
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Algimantas Kabaila. 
Jūs daug metų dirbote su 
Čikagoje gyvenančiais lie
tuviais jėzuitais ir ypač su 
Jungtinių Amerikos Vals
tijų lietuvių jaunimu. Kas 
paskatino palikti šį dar
bą ir imtis aukštų parei
gų - vadovauti Lietuvos 
ir Latvijos jėzuitams? 
Kun. Antanas Saulaitis. 
Nuo pat Atgimimo laikų 
atvykdavau Į Lietuvą du, 
tris kartus per metus, 
kad padėčiau Lietuvos 
jėzuitams, ypač kai jie 
dar nemokėjo vakarietiš
kų užsienio kalbų. O pas
kui, kai mūsų provincio- 
las kunigas Boruta tapo 
vyskupu, reikėjo, kad 
kas nors perimtų provinciolo pa
reigas. Iš Romos buvau paskir
tas į Vilnių 1997 metų rugsėjo 
mėnesį. Tad Lietuvoje esu jau 
ketvirtus metus, o paprastai tas 
pareigas einama šešerius metus.

A.K. Kiek žinau, Jūs kurį lai
ką dirbote Pietų Amerikoje. Kur 
ir kiek laiko? Ar Jūsų patirtis, dir
bant Pietų Amerikoje, yra naudin
ga dabar dirbant apaštalavimo 
darbą Lietuvoje?

A.S. Pietų Amerikoje be 
pertraukos dirbau nuo 1970 iki 
1977 metų, o ryšium su Pasaulio 
lietuvių bendruomene, Jaunimo 
kongresais ir mūsų sielovadiniais

Krašto pulsas

Tėvas Antanas Saulaitis SJ “Dienovidžio "redakcijoje

darbais ten lankiausi nuo 1968 
iki 1992 metų. Tad ten buvo daug 
mano širdies įdėta. Tai buvo pir
mas rimtas mano darbas. Nors 
gal tai keistai skambės, kai ku
riais atžvilgiais Lietuva yra dar 
kaip Trečiojo pasaulio šalis. So
cialinis procesas yra lėtesnis ne
gu Jungtinėse Valstijose ar Vaka
rų Europoje. Žmonių galvose
na yra kolonialinė, kaip Brazili
joje. Gal būtų perdėta taip sa
kyti, bet dar yra baudžiavos ir 
okupacijos likučių, nes žmonės 
negali visiškai imtis atsakomybės 
už save, o dar labiau už kitus.
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Kadangi panašų darbą rei
kėjo dirbti Brazilijoje, ta patirtis 
išeina į naudą. Ir dar kita yra 
bažnytinė patirtis. Brazilijoje tais 
laikais (prieš 30 metų) Bažnyčia 
atsinaujino, keitėsi. Vatikano 
Antrasis ką tik buvo pasibaigęs. 
O Lietuvą Vatikano Antrasis tik 
dabar pradėjo pasiekti. Tad baž
nytiniai pakeitimai (ne tik išvir
šiniai, regimi, bet ir galvosenos, 
mąstysenos) dabar vyksta Lietu
voje. Kai tą jau esi porą kartų 
patyręs, tai yra lengviau.

A.K. Jėzuitai Lietuvos isto
rijoje turėjo didelę įtaką Lietuvos 
mokslui, taip pat ir Vilniaus uni
versitetui. Kokią reikšmę Lietu
vos mokslui ir švietimui šiandien 
turi Lietuvos jėzuitai?

A.S. Reikia pasakyti, kad 
mes dirbam trijose srityse. Vie
na - gimnazistiško amžiaus ar vi
durinių mokyklų jaunimas ir mū
sų gimnazijose, ir kitose katali
kiškose mokyklose. Dirbam ir su 
geros valios mokytojais, trupu
tėlį su jaunimo - skautų, ateiti
ninkų - sąjūdžiais. Antra darbo 
sritis - studentų amžiaus jauni
mas, t.y. akademinė sielovada. Iš 
mūsų, Lietuvoje esančių maž
daug keturiasdešimties, septyni 
dėstome universitetuose ar kito
se aukštosiose mokyklose ir su
kam tą akademinį universitetų 

sielovados ratą. O trečia sritis - 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mija. Ten daugiausia reiškiasi 
vyskupas Jonas Boruta. Bet mes 
irgi su tuo turime šiek tiek ben
dra. Akademiniame pasaulyje 
stengiamės daryti, ką galime. La
biausiai bandom padėti tiems, 
kurie yra arba visai jauni, arba 
jau suaugę krikščioniškai ir ka
talikiškai mąstantys žmonės. 
Jiems norime padėti įsigyti dau
giau katalikiško išsilavinimo ir 
pajusti, ką pasaulyje daro katali
kai mokslo žmonės.

A.K. Vaikystėje lankiau Kau
no jėzuitų gimnaziją, kurią turė
jau palikti Lietuvą okupavus so
vietams. Kaip šiandien veikia 
Kauno jėzuitų gimnazija, kiek turi 
mokinių? Kokie ryšiai tarp Vil
niaus ir Kauno jėzuitų gimnazi
jų?

A.S. Tai labai geras klausi
mas. Vienas iš įdomių dalykų - 
Kauno ir Vilniaus gimnazijos ski
riasi tuo, kad Vilniuje berniu
kams neleidžiama nešioti ilgų 
plaukų, o Kaune leidžiama, Vil
niuje leidžiama nešioti auskarus 
ar kitokius papuošalus, o Kaune 
neleidžiama. Tai tokie skirtumai. 
Dabar jau abi mokyklos turi uni
formas. Šiemet - vienuolikti me
tai Kauno gimnazijai ir šešti - Vil
niaus jėzuitų gimnazijai. Kaune 
yra maždaug 550 mokinių, o Vil
niuje - 480. Tad per abi mokyk-
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las turime apie 1000 moksleivių 
nuo penktos iki dvyliktos klasės. 
Abi mokyklos yra aukšto ugdy
mo lygio ir bendrauja su kitomis 
mokyklomis ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje. Taigi mūsų mokyk
los jungiasi i pasaulinį jėzuitų ir 
kitų mokyklų tinklą.

A.K. Girdėjau, kad yra daug 
daugiau norinčių mokytis jėzuitų 
gimnazijose, negu šios mokyklos 
gali priimti. Ar tai leidžia parinkti 
gabesnius mokinius ir ruošti juos 
kaip Lietuvos ateities mokslo ir 
kultūros elitą?

A.S. Į abi mokyklas nori 
įstoti maždaug tris su puse kar
to daugiau mokinių nei yra vie
tų. Tad stojamieji egzaminai pa
prastai būna gegužės mėnesį. 
Mokiniai laiko matematikos, lie
tuvių kalbos, užsienio kalbos ir 
tikybos egzaminus. Tai gal net 
nėra ir egzaminai, o tam tikras 
rodiklis. Viena iš priežasčių, ko
dėl vyksta stojamieji egzaminai, 
yra ta, kad negalima pasitikėti 
mokyklų pažymiais. Reikia pa
tiems sužinoti, koks mokinių pa
sirengimas. Pasikalbama su 
kiekvienu mokiniu, jo šeima, glo
bėjais - tėvu ar motina. Svarbiau
sia užsitikrinti, jog namuose yra 
kas nors, kas rūpintųsi vaikų mo
kymusi, jog tėvams svarbu, kad 
vaikas mokytųsi. Apskritai Lie
tuvos gimnazijos programa yra 
gana sunki ir reikia paskatinimo
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iš namų. Ta atranka labai labai 
nelengva. Lietuvoje yra dešimtai
nė egzaminų sistema. Yra moki
nių, kurie per stojamuosius eg
zaminus iš tų visų keturių daly
kų gauna po 10. Bet mums dar 
reikia atsižvelgti į šeimą. Turi bū
ti branduolys iš krikščioniškų ar 
katalikiškų šeimų, kitaip gimna
zija pasidarytų lygiai tokia pat, 
kaip ir kitos mokyklos. Kai turi 
krikščioniškų-katalikišką bran
duolį, gali priėjo pridėti kitus da
lykus. O jeigu jo nebūtų, labai 
sunku būtų kurti krikščionišką 
dvasią. Juk daug vaikų ir tėvų yra 
nusistatę prieš Bažnyčią, prieš ti
kėjimą arba iš to tyčiojasi, lyg dar 
gyventų sovietiniais laikais.

A.K. Kiekvieno mokinio 
švietimas daug kainuoja, kokio
je mokykloje mokinys besimoky
tų. Kai moksleivis lanko katali
kišką ar kitokią privačią mokyk
lą, jis sutaupo valstybei daug lė
šų. Kokią paramą šiandien gau
na jėzuitų gimnazijos mokinys iš 
Lietuvos valdžios?

A.S. Didmiestyje, kaip Vil
nius ar Kaunas, vienas mokinys 
(pagal valdžios apskaičiavimą) 
kainuoja per metus 1700 litų. 
Mokytojai gauna algas ir vasarą, 
ir per atostogas. Visa tai yra įskai
čiuota. Mūsų Kauno gimnazija 
yra grynai valdiška, nors pagal su-
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sitarimą mes ją tvarkome ir ji yra 
katalikiškos dvasios. Vilniaus 
mokykla yra privati, todėl jos fi
nansavimas labai įvairus. Pirmai
siais metais turbūt 100 proc. lėšų 
gavome iš valstybės einamosioms 
išlaidoms, šildymui, elektrai, mo
kytojų algoms, bet ne remontui, 
mokytojų lavinimui ar kitoms pa
pildomoms programoms. Kitais 
metais finansai toms išlaidoms ati
tinkamai mažėjo 75, 50, 25 proc. 
Šiais metais mes iš valdžios nie
ko negavom, mat Prezidentas ne
pasirašė Seimo išleistų dviejų įsta
tymų dėl privačių ir valdiškų mo
kyklų finansavimo. Tad iki šių 
metų sausio pirmosios turėjome 
dar iš šalies įdėti daug lėšų. Jo
kiu būdu tėvai negali už savo vai
kus tų 1700 litų sukrapštyti. Tė
vų komitetas yra sutaręs Vilniuje 
stengtis per mėnesį už vaiką mo
kėti 100 litų. Yra tik penktadalis 
šeimų, kurios gali kiek nors mo
kėti, nebūtinai 100, gal ir mažiau. 
Yra šeimų, kurios gali duoti ir 
duoda net daugiau, kad padėtų 
kitiems mokiniams. Bet reikia pa
sakyti, kad mes turime iš šalies 
pridėti didelius pinigus. Viliamės, 
kad Lietuva, eidama į Europą, da
rys taip, kaip visos Europos ša
lys: valdžia turi parūpinti pagrin
dinius išteklius einamosioms iš
laidoms visoms mokykloms, ar
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jos yra privačios, ar valdiškos, ar 
pusiau privačios, katalikiškos ar 
kokios nors kitokios.

A.K. Kaip turėtų valstybė 
paremti kiekvieno mokinio mo
kymą jėzuitų gimnazijoje?

A.S. Dabar yra kalbama apie 
vadinamąjį krepšelį: kur eina mo
kinys, ten eina ir pinigai. Prezi
dentas V.Adamkus pritarė tokiai 
tvarkai. Nors tai dar nėra įvesta, 
švietimo ir mokslo ministras gruo
džio mėnesį sakė, kad pertvarky
mas gali užtrukti porą metų. Mo
kinio mokymas mieste kainuoja 
1700 Lt, o kaime - beveik 5000 
Lt, nes ten vienam mokytojui ten
ka mažiau mokinių. Kol ta siste
ma bus įgyvendinta, visoms mo
kykloms bus sunku. Kauno jė
zuitų gimnazija, kaip ir kitos kai 
kurios gimnazijos, perėjo į sava
rankiškesnę sistemą. Jos iš savi
valdybės gauna pinigų sumą ir pati 
mokykla turi žiūrėti, kam tuos pi
nigus išleidžia. Jei nori specifinių 
programų, tai turi kitur taupyti. 
Jeigu nori, gali turėti mažiau ar
ba daugiau mokytojų. Taigi mo
kyklų vadovai turi patys apskai
čiuoti, būti savarankiškesni. Tai 
yra labai geras dalykas, kadangi 
suteikia mokyklai autonomiją, dėl 
menkiausio dalyko nereikia vars
tyti miesto švietimo skyriaus ar 
ministerijos durų. Suprantama, 
kad jaunimas yra Lietuvos atei
tis, ir švietimas privalo turėti pir-
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menybę. Švietimas ir sveikatos 
apsauga, o taip nėra. Yra kitų da
lykų, kurie gauna pirmenybę.

A.K. Australijoje prieš ke
liasdešimt metų Goulbumo arki
vyskupas surengė protestą - savo 
vyskupijoje laikinai uždarė kata
likiškas mokyklas, ir tėvai vaikus 
pasiuntė iš katalikiškų mokyklų 
į valdiškas. Valdiškos mokyklos 
nepajėgė aptarnauti visų mokinių. 
Tuomet Australijos vyriausybė pa
skyrė finansinę paramą katalikiš
koms ir kitoms privačioms mo
kykloms. Ta parama įvairiomis 
formomis trunka jau keliasdešimt 
metų. Ar panašaus protesto gali
mybė Lietuvoje buvo kada nors 
svarstyta? Ar tokia, sakykim, 
streiko galimybė yra Lietuvoje?

A.S. Turbūt buvo pagalvota 
apie tai, bet tikrai nebuvo svars
tyta. Lietuvoje yra labai nedaug 
privačių mokyklų. Pavyzdžiui, yra 
Marčiulionio sporto mokykla ir 
Kaune dar viena privati gimnazi
ja. Iš katalikiškų mokyklų Lietu
voje yra tik trys privačios: Telšių 
mažoji seminarija, kuri turi 40 ar 
50 mokinių, Marijonų gimnazija 
Marijampolėje, kuri turbūt turi 
tris klases. Dar neišaugo ir mūsų 
Vilniaus gimnazija. Tad jeigu bū
tų skatinamas toks protestas, tai 
tas skaičius per mažas. Lietuvoje 
yra apie 700 000 moksleivių, tai 
mūsų 500 būtų labai mažas nuo
šimtis. Kitos 24 katalikiškos mo-
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kyklos yra katalikiškos dvasios ar 
krypties, bet jos yra grynai val
diškos, kaip ir mūsų Kauno gim
nazija. Dar reikėtų paminėti, kad 
yra 20 000 vaikų, kurie iš viso ne
lanko mokyklos. Būtų galima pa
klausti, kur yra tie pinigai, kurie 
jiems skirti, jeigu tie vaikai nie
kur nėra registruoti? Ar pinigai 
tik laikomi ižde, ar manoma ką 
su jais daryti? Mokyklų finansa
vimas, mano nuomone, turėtų 
būti toks pat, kaip ir visoje Euro
poje. Ten jis eina paskui vaiką ir 
žiūrima, kad kiekviena mokykla 
turėtų savo atspalvį: ar tai būtų 
tikslieji mokslai, ar kalbos, ar ko
kia nors kita sritis.

A.K. Ar gali tik dvi jėzuitų 
gimnazijos Lietuvoje atsverti tą 
pusės šimtmečio sovietų okupa
cijos įtaką, kuri taip nualino ir 
nudvasino Lietuvos visuomenę?

A.S. Jokiu būdu negali! Per 
dvi mokyklas mūsų mokinių yra 
1000, tad iš 700 000 moksleivių 
tai yra tik labai maža dalis. Lie
tuvoje yra 59 gimnazijos, mūsų - 
tik dvi. Antra vertus, Kaunas tu
ri 400 000 gyventojų ir tik vieną 
katalikišką mokyklą. Mes netu
rime pradinės mokyklos, nėra tam 
sąlygų. Laukiam, kol atsiras kas 
nors, kas galėtų Kaune įkurti ka
talikišką pradinę mokyklą. Vil
niuje, mieste su 700 000 gyven-

31

33



Krašto pulsas

tojų, yra tas pat - vienintelė kata
likiška mokykla yra mūsų gimna
zija. Tiesa, Lietuvoje yra ir kelios 
katalikiškos dvasios valstybinės 
vidurinės mokyklos. Tačiau mū
sų mokyklos nėra pačios sau tiks
las. Mūsų kunigas G. Vitkus, Kau
no gimnazijos direktorius, yra 
Katalikiškų mokyklų asociacijos 
pirmininkas, o tai padidina tą ka
talikiškos dvasios mokyklų įtaką. 
Mes turime kursus, seminarus, 
mokytojams rekolekcijas, kvie
čiam iš kitų mokyklų, ir ne tik iš 
oficialiai katalikiškų, kurių mo
kytojai nori ką nors moderniškes- 
nio ar labiau teigiamo savo mo
kyklose įvesti. Tai yra židiniai 
bendrai švietimo sistemai.

A.K. Kaip užsienio lietuviai 
gali prisidėti prie jėzuitų švietimo 
darbo Lietuvoje?

A.S. Vienas iš paprasčiau
sių būdų yra finansinė parama - 
tiek einamiesiems reikalams, tiek 
įvairioms programoms, mokyto
jų lavinimui, studentų, mūsų mo
kinių mainams, mokytojų mai
nams su kitomis šalimis. Kitas 
būdas yra medžiaginis - mes esa
me gavę kompiuterių, knygų, 
mokslo reikmenų.

Dar kitas būdas - padėti ne
turtingoms šeimoms. Mes kar
tais gauname paramos - daiktų 
arba lėšų - abiejų mokyklų netur-
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tingiems vaikams aprūpinti. Yra 
vaikų (jų procentais negalėčiau 
suskaičiuoti, bet spėčiau, kad tik
rai yra bent 10 ar 15 nuošimčių), 
kurių vienintelis šiltas valgis per 
dieną yra nemokami pietūs mo
kykloje. Tam mes iš visur su
krapštom. Kaune ir savivaldybė 
padeda neturtingas šeimas parem
ti. Bet jiems reikia ne tik valgyti, 
reikia ir batų bei kitų dalykų.

Yra mokytojų, kurie siūlėsi 
atvykti į Lietuvą dirbti. Dabar iš 
Melbourno išskrenda mokytoja, 
kuri pusę metų dirbs mūsų mo
kykloje. Deja, tai sudaro ir keb
lumų, nes negalima atimti Lietu
vos mokytojo vietos. Jis su savo 
vieta, aišku, praranda ir algą.

Yra žmonių, atvykusių iš 
Škotijos ir iš Vokietijos, kurie ve
da trumpus mokytojų kursus, re
kolekcijas jaunimui. Iš JAV jė
zuitų gimnazijų yra atvykę ame
rikiečių jaunimo vesti rekolekci
jas ir pamokyti mūsų vaikus, kaip 
tai daryti. Tad yra visokių pa
galbos būdų. Pavyzdžiui, leidi
nių prenumerata bibliotekai, nes 
litais mokėti už užsienio leidinius 
yra sunkoka. Yra daugybė būdų 
padėti ar palaikyti ne tik mūsų 
mokyklas, bet per mūsų ryšius 
paremti ir kitas mokyklas.

A.K. Ačiū už Jūsų laiką, 
skirtą šiam pokalbiui.
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Sugrįžimas

Kun. Robertas Pukenis

Antrojo pasaulinio karo aud
ros sunaikino arba išblaškė per vi
są Ameriką, Australiją, Europą ir 
Aziją apie pusę milijono Lietuvos 
gyventojų. Per 50 okupacijos me
tų sovietai, vykdydami fizinį ir 
dvasinį genocidą, norėjo surusin
ti Lietuvą. Gaila, kad dalis tau
tiečių ir nuėjo pasroviui. Tie, ku
rie pajuto pragaištingą komunis
tinės sistemos veikimą, pakilo į 
kovą: tremtinio, partizano, kultū
ros rezistento ir kitais būdais kė
lė laisvės bylą. Drauge ieškojome 
savo ištakų, atkurdami istorinę 
atmintį, sugrąžindami vardus ir 
prisimindami veidus, budinom są
monę. Ir tauta prisikėlė savo bū
ties gyvenimui. Po ilgos okupaci
nės žiemos 1990 metų kovo 11 
dieną išaušo Nepriklausomybės 
pavasaris.

Nepriklausomybė yra pirmo
ji kiekvienos tautos išlikimo sąly
ga. Valstybė per savo institucijas 
ugdo tautines ir dvasines vertybes. 
Kai žmogus puoselėja kalbą, pa
pročius ir didžiuojasi esąs lietu-
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vis, kai nori palaikyti ryšius su tėvų 
ir protėvių šalimi, jis visada išsau
gos lietuvybę, kur bebūtų. Reli
gija, stiprindama žmogaus asme
nybę, moralę, formuoja ir tauti
nę sąmonę. Religija yra neatski
riama kultūros dalis. Tauta, tikinti 
į amžinybę, sugebės gyventi ir 
laisvėje. Neatsitiktinai visais lai
kais tautos priešai kovojo prieš 
krikščionybę. Dar ir dabar neaiš
kių pažiūrų filosofams, žurnalis
tams, politikams užkliūva religi
jos dėstymas mokyklose.

Lietuva, tapusi Europos Są
jungos ir NATO nare, būtų ap
saugota nuo tiesioginės agresijos. 
Tačiau niekas mūsų valstybės ne
gelbės, jeigu pati tauta eis myriop: 
neturės moralės, nacionalinės 
kultūros, patriotinės sąmonės, jei
gu ji bus draskoma nuolatinio po
litinio chaoso.

1999 metų pradžioje Lietu
voje buvo nuteisti arba laukė teis
mo 450 nepilnamečių! (Toks
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skaičius tenka keturioms Skandi
navijos šalims ir Islandijai kartu 
paėmus.) Alkoholizmas, negaty
viosios žurnalistikos skleidžiamas 
abejingumas nepriklausomybei, 
moralės pairimas labai neigiamai 
veikia šeimos darną ir valstybę. 
Kasmet iš Lietuvos išvyksta maž
daug 800 ir atvyksta apie 500 
žmonių nuolatiniam gyvenimui. 
2000 metų pradžioje gyventojų 
Lietuvoje buvo 2000 mažiau ne
gu 1999 m. Turint omenyje šių 
dienų politines, ekonomines są
lygas ir demografinius rodiklius, 
po 300 metų Lietuvoje gali likti 
apie 100 000 lietuvių. Taigi mes 
nykstame, mažėjame! Esame 
mirštanti tauta!

Ką daryti? Geros valios me
dikai šaukia, kad būtų sustabdy
tas baisiausias karas - negimusių 
kūdikių žudymas. Per septynis 
1999 metų mėnesius gimė 341 
kūdikiu mažiau negu per 1998 
metus, o mirė 448 daugiau. 1999 
m. gimė 20 000 vaikų mažiau ne
gu 1990 m.

Man atrodo, kad dar nėra 
sukurta antiemigracinė progra
ma, kuri demokratinėmis ir hu
maniškomis priemonėmis suma
žintų bėgančių iš Tėvynės srau
tą. Tėvynei neturi būti tas pat, 
kur jos žmogus gyvens, kokia 
kalba kalbės to žmogaus vaikai
čiai.
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Būtų prasminga apklausti 
žmones, koks jų išvykimo j užsie
nį nuolatiniam gyvenimui moty
vas? Žiniasklaida dažniausiai ap
rašo malonius jų nuotykius. O 
kiek vargsta, kiek miega ant grin
dų, pasikloję čiužinį, kokius kar
tais išgyvena pažeminimus iš sve
timųjų, apie tai nieko negirdėti. 
Niekas dolerių nemėto veltui, rei
kia patirti nuolatinę nežinią, už
sidirbti prakaituojant, net ir JAV, 
kur yra didesnis darbo užmokes
tis ir pragyvenimas brangesnis. 
Taigi naujai atvykusieji pradės įsi
kabinti į gyvenimą gal tik po ko
kių 15 metų. Sportininkas Rimas, 
šiuo metu uždarbiaujantis Niujor
ke, primena, kad "reikėtų pusę lie
tuvių atvaryti čionai, tai išmoktų 
jie dirbti". Dabar Lietuvoje labai 
daug tik nori lengvai "susikombi
nuoti". Šiuo metu, manoma, vien 
tik Niujorko valstijoje yra apie 
4000 lietuvių.

Užsienyje gyvenantys lietu
viai yra sugrįžę į Tėvynę įvairių 
organizacijų darbu, jų vadovų 
nuolatiniu rūpesčiu, labdara (Pa- 
galba Lietuvai, Vaikų viltis}, įvai
riausiais fondais. Ypač studentus, 
Rytų Lietuvos mokyklas remia 
Tautos ir Lietuvių fondai. Atga
vus laisvę, bendradarbiavimas ta
po dar konkretesnis ir visapusiš
kesnis: sudaryta bendra Lietuvos 
Respublikos Seimo ir JAV lietu
vių bendruomenės komisija, ap
tarianti darbo būdus; keliolika
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Toronto rotušė. Kanada.
Algimanto Kezio nuotrauka

tautiečių užima aukštas pareigas 
valstybės valdymo aparate. Jau 
sugrįžo j Lietuvą daug išeivijos 
menininkų darbų.

Tenka stebėtis ir talentais, ir 
jų pasiaukojama kultūrine, religi
ne bei tautine veikla. Štai 1949 
m. jauna, energinga Kauno jauni
mo teatro aktorė Elena Daugu- 
vietytė-Kudabienė, subūrusi apie 
20 gabių dramos mėgėjų, įžiebė 
pirmąją A z Amo liepsnelę. E.Dau- 
guvietytė įvairiomis progomis re
žisavo spektaklius, iš viso ji su
kūrė per 60 scenos veikalų. Šis lie
tuvių teatras apkeliavo lietuvių 
kolonijas Amerikoje ir Kanado

je, tris kartus pasirodė Lietuvo
je. Šilta draugystė užsimezgė su 
Šiaulių dramos teatro aktoriais. 
1999 m. rugpjūčio 20 d. Niujor
ke į Lietuvių kultūros rūmus - Ži
dinį - sugužėjo gal 2000 žmonių 
pasižiūrėti Stasio Lauciaus prem
jeros Ponios Žydrienės bendrabu
tis. Aktoriai gyvai perteikė emig
rantų lūkesčius, kasdienybę, tė
viškės ilgesį ir sielvartą dėl bol
ševikų invazijos į Lietuvą. Auku
ras šventė savo veiklos 50 metų 
jubiliejų.
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Svarbiausia tautinė sala 
užjūriuose visada pasiliks Bažny
čia, lietuviškos parapijos. Ypač 
Sąjūdžio metu ne vienas atvykė
lis iš Lietuvos prisiglausdavo kle
bonijose, kad ir pas kunigą Vy
tautą Palubinską. Sako, čia neuž
sidarydavo durys. Milžiniškoje 
kunigo Vytauto bibliotekoje su
radau prelato Kučingio knygą Die
vo žodžio tarnyboje. Apsčiai infor
macijos apie lietuvius.

Besišypsantis, visada sku
bantis Eltos korespondentas, tik
ras lietuvininkas Kęstutis Miklas 
papasakojo daug prisiminimų 
apie lietuvių diplomatiją ir išeivi
jos ideologines sroves. Paprastas 
ir mielas ponas Kęstutis, atšven
tęs 75 metų sukaktį, dar neturi lai
ko pailsėti. Kokiose tik organiza
cijose jo nebūta, nedalyvauta ir 
nekalbėta!

Pasibeldžiu į Lietuvių kata
likų religinės šalpos (LKRŠ) rū
mų duris. Štai šiame kambaryje 
ilgus metus dirbo kunigas Kazi
mieras Pugevičius, neišsenkantis 
"LKB kronikos" platinimo orga
nizatorius. Niekada nenurims
tančios ponios Vida Jankauskie
nė ir Giosefina Senkin triūsia 
kaip bitutės: vos spėja atsakinėti 
į laiškus - prašymus. O jų gauna 
daugiau, nei gali padėti. Vartau 
LKRŠ informaciją ir nustembu 
dėl šios kuklios organizacijos di-
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dėlių ir įvairių užmojų, jos mei
lės vargstančiam Lietuvos žmo
gui. LKRŠ globoja 25 katalikiš
kas mokyklas, kasmet skiria jų 
bibliotekoms po 200 dolerių. 
1992 metais LKRŠ pradėjo or
ganizuoti etikos ir religijos kur
sus, norėdama įdiegti jautrumą 
neįgaliems vaikams, 1994-1999 
m. pasiuntė į Lietuvą 16 kontei
nerių įvairiausių gėrybių: drabu
žių, vaistų ir knygų.

Norėdama papildyti fondą, 
LKRŠ išradingai organizuoja lo
terijas. Per pirmą 2000-ųjų pus
metį paskyrė Lietuvai 150 000 
dolerių. LKRŠ prezidentas yra 
vyskupas Paulius Baltakis - šios 
veiklos siela.

...Kai pavargę su kunigu VPa- 
lubinsku prisėdame Niujorko me
džių pavėsyje, jis išsitaria, kad jau 
laikas ir jam sugrįžti namo. "La
biausiai aš myliu Lietuvą, po to 
Argentiną, o po jos - Ameriką. Ko
kią turėdavau laimę apsilankyti 
sovietmečiu Lietuvoje, sugrįžęs na
mo tylėdavau, nieko neišsitarda
mas, kad "draugai" neuždraustų 
kitais metais atvažiuoti. Prieš ke
liolika metų patyriau malonų 
džiaugsmą, padovanodamas Vil
niaus universiteto bibliotekai Na
poleono, kai jis dar nebuvo impe
ratorius, laišką, parašytą Argenti
nos valdovui." (Kun. Vytautas 
Palubinskas - jau Vilniuje, gyvena 
Šv.Juozapo kunigų seminarijoje.
- Red.)
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Laisvajame pasaulyje nėra 
prievartinės asimiliacijos, kokia 
buvo sovietinėje Lietuvoje. Čia 
tave pasiglemžia neribotos laisvės 
galimybės. Ir tu privalai žiūrėti, 
kad vaikai gautų darbą, jie turi iš
mokti viską daryti geriau negu ki
ti. Prieš keletą metų, Detroito lie
tuvių bažnyčioje sutikęs didelį 
žmonių būrį, pasidomėjau, kiek 
vaikų kalba gerai lietuviškai. Pa
aiškėjo, kad iš 100 gal - 30. Daž
niausiai ir šie sukurs šeimas su 
svetimtaučiais, tad bus sunku iš
saugoti kalbą, papročius ir tauti
nę savimonę. JAV yra .e 
900 000 lietuvių kilmės amerikie
čių, iš kurių lietuviškai tekalba tik 
apie 60 000.

Ar jie labai domisi Lietuva? 
Kaip pasakoja buvęs PLB pirmi
ninkas Bronius Nainys, angliškai 
leidžiamą Bridges prenumeruoja 
tik apie 1500 skaitytojų. Pastan
gos įkurti angliškai kalbančių lie
tuvių bendruomenės apylinkę nu
ėjo visiškai niekais. Amerikoje gi
męs jaunimas turi savo planus, 
dienos ritmą, ir lietuvybės idealai 
daugeliui tampa svetimi.

Kita vertus, ir ne lietuviai 
daug pasidarbuoja lietuvybei. Net 
smagu darosi girdint, kaip vieno 
ar kito tautiečio žmona su vokiš
ku ar anglišku akcentu maloniai 
ištaria lietuviškus žodžius.

Pakalbėkime apie pagalbą ant 
kojų besistojančiai Lietuvai. Di
džiausia pagalba yra ne labdara,

į LAISVĘ • balandis /2001 

ne pinigai, o paties žmogaus su
grįžimas gyventi, pasidalyti ben
dro likimo našta. Deja, po tiek 
metų sugrįžti į Lietuvą tai tas pats, 
kaip seną medį persodinti į naują 
vietą! Tačiau jeigu kruopščiai, ne
sužaloję šaknų sodinsime, tai ga
lėsime jį persodinti, ir jis greitai 
prigis naujoje žemėje.

Išklausę visus "už" ir "prieš", 
bandysime apibendrinti. Pirmoji 
aimana - kad Rusijos tankai vėl 
atžlegės, nutraukdami besiku
riančios tautos gyvenimą, kad vėl 
pradės persekioti, vėl reikės bėg- 
*■ ir vėl pradėti iš naujo. Daugiau 
optimizmo! Politinė situacija Ru
sijoje visada bus komplikuota, ši 
valstybė turės bėdų tai su musul
monais, tai su kitu kraštu ir vi
suomet prašys pinigų iš Vakarų 
pasaulio. Ji nėra ekonomiškai 
stipri, kad visada kariautų, o Lie
tuva, žengianti į NATO ir į Eu
ropos Sąjungą, kurianti modermą 
kariuomene, Rusijai bus sprangus 
kąsnel: Ji nenorės Europos cen
tre °rti naują karo židinį. Li- 
n ., Kurią brėžia sumaniausi Lie
tuvos politikai, apsaugos nuo ka
rinės invazijos

Politinė situacija pamažu pra- 
skaidrės, pradės geriau veikti vals
tybinės institucijos, sustiprės 
žmonių politinis sąmoningumas ir 
jie atsirinks, kas yra kas.
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Abejojate, ar būsite saugūs 
savo namuose? Tačiau kur nėra 
chuliganizmo? Bruklyne, Ap
reiškimo parapijoje, pirmąsias 
šv. Mišias man teko aukoti už 
21 metų mergaitę, žvėriškai nu
žudytą. Manoma, kad tai - rusų 
mafijos darbas. Deja, per trejus 
metus policija nesurado nusikal
tėlių. Negalėjau ištarti paguodos 
žodžio motinai, kad neatnaujin
čiau negyjančios jos žaizdos. Ty
lėjau nudelbęs akis. Tam tikra 
prasme visur gyvenimas yra ri
zika. Ir anapus vandenyno gy
venti nėra saugu: teroristai daž
nai sprogdina bombas, vyksta že
mės drebėjimai, žudynės ir eko
nominės krizės. Gal nėra pavo
jingiau gyventi šiandieninėj ne
priklausomoj Lietuvoj negu 
Detroite ar Niujorke? Kiti tau
tiečiai aimanuoja dėl darbo, dėl 
įvairių įsikūrimo sunkumų. Ne
manykite, kad Lietuvoje jūsų 
"vaikai neturės darbo su savo iš
simokslinimu". Prof. Algiman
tas Marcinkevičius buvo vienas 
pirmųjų pasaulyje kardiochirur
gų, pradėjusių širdies persodi
nimo operacijas. O kiek yra mū
sų matematikų, fizikų, filologų, 
pasaulinio masto mokslininkų? 
Čia slypi daug talentų, gabaus 
jaunimo. Tai kaip tik reikėtų ir 
jūsų gabumus nukreipti Tėvy
nės labui.
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Lietuvos Vyriausybės kreipi
masis į atitinkamas institucijas sa
vaime palengvintų jūsų įsikūrimą. 
Tikriausiai bankai tos šalies, iš ku
rios išvykstama, paskolintų Lie
tuvos Vyriausybei pinigų staty
boms, nes jūsų namai, turtas bū
tų užstatas. Gal kai kurių kom
panijų laivai pusvelčiui perpluk
dytų jūsų turtą? Su jumis drauge 
ateitų ir kapitalas. Ir darbą būtų 
galima numatyti, apgalvoti, kur 
geriau ir sėkmingiau pradėti nau- 
jakurystę. Geriausia planuoti 
kvartalus, kuriuose lyg salomis 
gyventų sugrįžusieji, pvz., viena 
namų grupė - sugrįžėlių iš Čika
gos, kita - iš Kalifornijos, trečia 
gatvė - atvykusioms iš Argenti
nos. Turint ilgų metų sąryšį, arti
mumą, pažintį, yra lengviau drau
ge suleisti šaknis naujoje vietoje 
su to paties likimo draugais. Ap
sigyvenus grupėmis būtų kur kas 
sklandžiau spręsti įvairias proble
mas, pvz., globoti mokyklinio am
žiaus vaikus.

Gal jums baugu dėl susveti
mėjusios tautos, baugu, kad gali
te neprisitaikyti? Gal manote su
laukti priekaištų ir prašinėjimų? 
Lietuva yra ne ta, kurią su skaus
mu palikote. Taip, ji komunizmo 
smarkiai sužalota. Tačiau dar yra 
sąmoningų žmonių, kurie ir pa
jėgs atnaujinti tautą. Jūs kartais 
esate per daug jautrūs, ne visada 
norite priimti kritišką politinę 
nuomonę. Antuanas de Sent Eg-

į LAISVĘ • balandis /2001

40



Krašto pulsas

ziuperi rašė: "Aš niekada neišsi
žadėsiu saviškių, nors ir kažką jie 
padarytų, tą gėdą geriau paslėpsiu 
savo širdyje".

Tėviškės žiburiuose Č.Senke- 
vičius primena, kad "tautai būtų 
nuostolinga, jei nemalonios išei
vių patirtys tėvynėje gundytų juos 
į visa numoti ranka ir save nu
kreiptų kitataučių naudai". Sugrį
žę į tėvynę pasidalytumėte savo 
gyvenimo patirtimi, užsimegztų 
dar glaudesni ryšiai ir su likusiais 
anapus, nes visais laikais žmonės 
emigruoja, ieško laimės kitur. Ki
ti tikrai niekada nebesugrįš dėl 
gero gyvenimo, jų vaikai jau yra 
labai giliai įleidę šaknis į svetimą 
žemę, o vaikaičių laukia dar tur
tingesnė ateitis ir visiškas suame- 
rikonėjimas.

Tad sukurkime Ameriką Lie
tuvoje! Juk yra nedidelių valsty
bių, kurios pakilo kaip ant mie
lių: beveik išnyko streikai, nedar
bas. Pasiektas aukštas pragyve
nimo lygis - tokia yra Airijos 
Respublika! Ir tai dideli nuopel
nai airių, gyvenančių užsienyje.

Tik Vyriausybė gali imtis 
spręsti sugrįžimo problemą. Už
sienio reikalų ministerija gal ga
lėtų dirbti sistemingiau ir kantriau 
šioje srityje. Kartais pasitaiko, 
kad diplomatams šios temos yra 
neįdomios arba netgi nežinomos. 
1999 metų rugpjūtį viešėdamas 
Niujorke, paskambinau į Lietu
vos konsulatą. Net trys tuo metu 
buvę konsulai nežinojo, kiek lie
tuvių atvyksta iš Lietuvos. Am
basada, konsulatas turėtų būti

Gerontologijos centras Vilniuje, kur gyvena daug sugrįžusių į tėvų žemį tautiečių.
Antano Petrausko nuotrauka
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lietuvių namai, kuriuose galima 
pasiteirauti panašaus turinio in
formacijos. Dar reikės ilgokai pa
laukti, kol subręs mūsų diploma
tai ir mes visi būsime ryžtingesnį 
vardan Lietuvos.

Per lietuvių ambasadas turė
tų būti aiškinama, kad jeigu Niu
jorke tavo namas kainuoja 170 
000 dolerių, tai Lietuvos didmies
tyje, kuriame planuotum gyventi, 
kainuos du ar tris kartus pigiau. 
Taigi tau liktų didžiulės finansinės 
atsargos. Žemė, parduota Brazili
joje ar Argentinoje, kainuoja štai 
tiek, o Lietuvoje kainuotų tik tiek. 
Nereikia užsigauti dėl pasitaikan
čių nesklandumų - dėl Pilietybės 
įstatymo netobulumo ar dėl turto 
sugrąžinimo. Juk čia Tėvynė kal
ta tik iš dalies... Visuomenė yra 
pilna prieštaravimų ir sudėtingiau
sių situacijų, ekonominių sunku
mų. Ant jūsų tėvų žemės stovi na
mai niekuo jums nenusikaltusio 
tautiečio, kuriam ten valdžia pa
skyrė žemės gabalą. O dabar jam 
reikia išsikraustyti. Kas ir kur pa
statys jam namą? O jeigu dar jo 
vaikai maži, jeigu biudžete nėra lė
šų? Juk kalta yra komunistinė oku
pacija, o ne tas vargšas tautietis, 
kuris atsidūrė ant jūsų žemės plo
to. Sunku surasti pinigų politi
niams kaliniams ir tremtiniams, 
norintiems sugrįžti iš Sibiro. 1999 
m. jų šeimoms buvo įrengti tik 46 
butai.
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O gal dar reikia Pasaulio lie
tuvių bendruomenės valdybos 
papildomų derybų su Lietuvos 
valdžia? Plačiai išvystyta ir išsa
mi Vyriausybės programa padrą
sintų abejojančius lietuvius, iš
sklaidytų jų nerimą, "kaip mes 
gyvensime sugrįžę"?

Nors ir sunkiai, bet pamažu 
giedrėja tėviškės dangus ir gyve
nimas tampa mielesnis. Ir mes pa
kilsime, išvargsime, išbrisime. O, 
kad visi, atsakingi už tautą lyg už 
savo namą, sujungtume rankas 
bendram tikslui! Tebegirdžiu Dai
navoj dainuotą dainą:

Kur svajonės mūsų žydi 
Mūsų soduose žaliuos, 
Grįšim, grįšim nepaklydę 
Svetimų kraštų keliuos.
Į kvietimą sugrįžti atsiliepė 

poetas K.Bradūnas, rašytoja 
B.Pūkelevičiūtė, dailininkai 
J.Bagdonas, K.Varnelis, krašto 
kariuomenės vadas J.Kronkai- 
tis, F.Palubinskas ir daug kitų.

Ar pamąstai apie Lietuvos 
negęstantį aukurą už laisvą gimtą 
žodį ir žemę? Ar prisimeni, kokia 
jinai buvo prieš 600 metų ir kas 
gali ją ištikti po 100 metų? Jeigu 
gyvenimas yra kova, ar Tu kovoji 
dėl Lietuvos gyvybės? Jeigu gyve
nimas yra giesmė, ar Tavo sielai 
Lietuva yra skambiausias žodis? 
Gyvenimas yra dovana, ar Tu do
vanoji savo meilę, talentą Lietuvai?

Roma, 2001 m. sausis
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Aleksoto tiltas Kaune. Antrame plane (kairėje) - Vytauto bažnyčia.
Gintauto Survilos nuotrauka

Šių metų birželio 22-28 dienomis sukanka 60 metų 
nuo Birželio sukilimo, kurio reikšmė Lietuvos valstybingu
mo istorijoje turėtų būti neginčijama. Deja, Sukilimas su
laukia vis naujų kontroversiškų nuomonių, visuomenėje 
aptemdančių jo svarbos suvokimą. Pasitikdama Sukilimo 
jubiliejų, "Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 dienų Sukilėlių 
sąjunga" parengė straipsnių ir dokumentų rinkinį “Tautos 
teisė sukilti". O “Į laisvę” redakcija siūlo jums, mieli skai
tytojai, dr. S.Jegelevičiaus, prof. V.Aurylos straipsnius bei 
anketą "Kaip vertinate 1941-ųjų metų sukilimą?” Į anketą 
atsiliepė Sukilimo dalyviai, mokslininkai, politikai.
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Pasipriešinimo pradžia: 
trys jėgos
Sigitas Jegelevičius

Kasmet vis mažiau belieka 
Birželio sukilimo dalyvių ir jo liu
dininkų. Ir beveik kasmet tam 
tikros jėgos vis juodžiau šmeižia 
sukilėlius. Dabar tos jėgos 
triumfuoja - 2000 m. rudenį už
blokuotas Lietuvos valstybei la
bai svarbaus įstatymo priėmi
mas. Lietuvos Seimui nepavyko 
1941 m. birželio 23 d. Lietuvos 
Laikinosios vyriausybės vardu 
paskelbto pareiškimo "Nepri
klausomybės atstatymo deklara
vimas" pripažinti Lietuvos vals
tybės teisės aktu. Moraliai tas 
pareiškimas nuo pat jo paskelbi
mo yra Valstybės aktas. Tik ne
pavyko jį teisiškai dabar įformin
ti. Argi niekam neatėjo į galvą, 
kad, atsisakydami šiai Deklara
cijai suteikti Valstybės teisės ak
to statusą, duodame Rusijai į 
rankas labai svarbų kozirį? Gal 
neatsitiktinai po to pasirodė 
užuominų iš Rusijos pusės, jog 
Lietuva pati įstojusi į Sovietiją ir 
teisėtai buvusi jos dalimi?
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Kai puolamas Birželio suki
limas, sąmoningai nutylima, kad 
Lietuvoje buvo natūraliai susi
formavęs antisovietinis pogrin
dis, sąmoningai painiojami įvy
kiai, chronologinė jų seka. Sovie
tinės represinės struktūros ir 
propaganda itin stengėsi Birže
lio sukilimą ištrinti iš tautos at
minties. Sukilimas be išlygų bu
vo apibūdinamas kaip prohitle- 
rinis, o jo iškelta Laikinoji vy
riausybė - kaip pronacinė. Būdin
ga, jog ir sovietiniai, ir dabarti
niai Birželio sukilimo priešinin
kai neva nepastebi svarbiausio 
dalyko: pirmo sukilėlių vadovy
bės viešo kreipimosi, kuriame 
deklaruojamas Nepriklausomy
bės atkūrimas, o ne prielanku
mas nacistinei Vokietijai.

Birželio sukilimas buvo ryš
kus antisovietinis lietuvių tautos 
veiksmas, ryžtingas mėginimas 
pasinaudoti karo pradžia ir nu
sikratyti sovietinės aneksijos bei 
atkurti Lietuvos nepriklausomy-
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bę, kartu formaliai užbėgant už 
akių nacių okupaciniam režimui, 
nes nacistinė Vokietija pradėjo 
karą su Sovietija, o ne su Lietu
vos valstybe!

Birželio sukilėlių veiksmuo
se, jų paskelbtoje Nepriklauso
mybės deklaracijoje, pagaliau ir 
sukilėlių iškeltos Vyriausybės sie
kiuose bei pirminiuose veiks
muose nebuvo nieko, kas galėtų 
rodyti, jog buvo siekiama (ar 
bent buvo manyta) Lietuvą pa
jungti nacių interesams. Likus 
savaitei iki Vokietijos ir Sovieti- 
jos karo pradžios, buvusiam Lie
tuvos pasiuntiniui Vokietijoje ir 
formaliai lietuvių antisovietinio 
pogrindžio vadovui pik. Kaziui 
Škirpai Berlyne buvo žodžiu per
duotas Reicho vidaus reikalų mi
nisterijos keturių punktų ultima
tumas. Pirmieji du punktai buvo 
svarbiausi:

"1. Tbo metu, kai 
vokiečių kariuomenės 
daliniai įžygiuos į Lie
tuvą, lietuviai atbėgė- 
liai neprivalo savava
liškai sudaryti jokios 
Lietuvos Vyriausybės 
tiek iš lietuvių atbėgė- 
lių, tiek iš asmenų, 
esančių Lietuvoje, 
neturėdami tam kom
petentingų Vokietijos 
įstaigų sutikimo.

2. Vokiečių ka
riuomenės daliniams 
įžygiuojant į Lietuvą, 
lietuviams atbėgė- 
liams Vokietijoje ne
valia skelbti jokio at
sišaukimo į lietuvių 
tautą, negavus tam 
kompetentingų Vokie
tijos įstaigų sutikimo".

Argi šitie nacių nurodymai 
neliudija, jog lietuvių sukilėlių at
sišaukimai per Kauno radiją į lie
tuvių tautą ir paskelbta Laikino
ji vyriausybė nebuvo nei prona- 
cistinė, nei marionetinė? Reicho 
institucijos neleido nei skelbti at
sišaukimo į tautą, nei sudaryti ir 
paskelbti Lietuvos Laikinąją vy
riausybę. Be nacių palaiminimo 
buvo padaryta ir viena, ir kita. 
Berlynas ir Maskva pradėjo tar
pusavio karą, bet juos saistė ben
dri Įsipareigojimai ir susitarimai, 
užfiksuoti 1939 m. rugpjūčio 23 
d. ir rugsėjo 28 d. slaptuosiuose 
protokoluose. Tarp savęs karia
vo, bet abipusį grobikišką susi
tarimą gerbė.

To meto sąlygomis Lietuvo
je tebuvo trys jėgos, kurios iš kar
to galėjo imtis organizuoti po
grindį ir telkti savo žmones pa
sipriešinimui. Visų pirma - savo 
žmones, kuriuos pažinojo iš ben-
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droš veiklos iki okupacijos, bū
tent: Lietuvos kariuomenės ka
rininkus, Lietuvos šaulius ir at
eitininkus. Jie 1940 m. vasaros 
pabaigoje ir vėliau buvo antiso- 
vietinio pogrindžio pamatas bei 
jo rezervas. Kaip tik šios trys jė
gos pirmiausia ėmė formuoti an- 
tisovietinio pogrindžio struktū
ras, o tų struktūrų žmonės grei
tai sukūrė Lietuvių aktyvistų fron
tą ir jam vadovavo.

Lietuvos kariuomenėje iki 
okupacijos pradžios tarnavo 
1717 karininkų. Sovietai kariuo
menę atidžiai filtravo, paleisda
mi j atsargą kuo nors įtartinus 
karininkus bei liktinius puskari
ninkius, demobilizuodami eili
nius kareivius, kilusius iš "socia
liai svetimos" aplinkos. Perkra- 
tant kariuomenę ir iš jos likučių 
formuojant 29-ąjį teritorinį kor
pusą, iki 1940 m. pabaigos iš tar
nybos buvo atleista per 400 ka
rininkų. Nuo 1940-ųjų vasaros 
iki 1941-ųjų gegužės pabaigos 
buvo suimti 87 karininkai. Rep
resijos jų neįbaugino, tik paska
tino ryžtis organizuotai kovai. 
Daugelis karininkų vienas kitą 
neblogai pažinojo, pasitikėjo vie
nas kitu, o laipsniškai Lietuvos 
kariuomenę likviduojant stebėjo 
vienas kito elgesį. Jie galėjo vi
siškai legaliai bendrauti.
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Lietuvos šaulių sąjunga bu
vo likviduojama pamažu. Tad jie 
galėjo ne tik susitarti dėl toles
nės veiklos ir ryšių, bet ir nuslėpti 
ginklų. Iki 1941 m. birželio 14 
d. provincijoje šaulius labai ma
žai tepalietė areštai. Kiekvieno 
būrio šauliai buvo susiję terito- 
riškai, tad galėjo, regėdami savo 
žmones sovietizacijos sūkuriuo
se, prognozuoti jų patikimumą 
ypatingais atvejais.

Ateitininkai jau iki sovieti
zacijos turėjo nemenką pogrin
džio veiklos patirtį. Jų struktū
ros kaip buvo, taip ir liko pogrin
dyje. Kai ateitininkai studentai 
bei gimnazistai po vasaros atos
togų rugpjūčio pabaigoje susirin
ko į savo studijų centrus, jie tie
siog pratęsė savo organizacijos 
veiklą ir pritaikė ją naujoms są
lygoms.

Saulių, ateitininkų ir netgi 
kariškių antisovietinis pasiprie
šinimo pogrindis kūrėsi nuo že
mutinių organizacijų ar padalinių 
bei kovos būrių. Tikslas buvo 
bendras. Jau rugpjūčio pabaigo
je - rugsėjį nei kurstant, nei re
miant užsieniui Lietuvoje spon
taniškai pradėjo kurtis pogrindi
nės grupės įvairiais pavadinimais.

Sitam tautos iniciatyva iš 
apačios besikuriančiam antiso- 
vietiniam pogrindžiui buvo rei
kalingas vadovaujantysis centras 
(bent jau veiksmams koordinuo-
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ti). Tokio centro vaidmenį turė
jo atlikti 1940 m. spalio 9 d. Kau
ne sukurtas Lietuvių aktyvistų 
frontas. Svarbiausias jo tikslas 
buvo ieškoti ryšio su dažniausiai 
spontaniškai atsirandančiomis 
antisovietinėmis grupėmis bei 
organizacijomis, t. y. suvienyti 
jau besiburiančias tautos jėgas ir 
ruoštis neišvengiamai artėjan
čiam karui tarp Vokietijos ir So
vietuos, o palankiu karo momen
tu, kai Vokietijos kariuomenė 
peržengs Lietuvos sieną, kelti 
tautą j sukilimą. Niekas nežino
jo, kada tai bus, bet tikėjo taip 
būsiant.

Lietuvių antisovietinio po
grindžio vadovybė pradėjo for
muotis ten, kur buvo kovotojai 
- pačioje Lietuvoje. Pik. Kazio 
Škirpos nuopelnai antisovieti- 
niam pogrindžiui iš tiesų dideli. 
Bet mes kartais pernelyg su
reikšminame jo veiklą, todėl ne
retai būna neaišku, kaip jis su
gebėjo iš Berlyno taip operaty
viai vadovauti pogrindžiui. Taip, 
pik. K. Škirpa sukūrė vadovau
jančią struktūrą. Bet tai įvyko 
tik 1940 m. lapkričio 17 d., kai 
jo iniciatyva Berlyne buvo 
įsteigtas Lietuvių aktyvistų fronto 
vadovaujantysis centras. Jis ne
sukūrė LAF'o, nes tai padalyti 
buvo nepajėgus, o tik jo vado- 
vaujančiąją struktūrą užsienyje. 
LAF'as buvo sukurtas Lietuvo-
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je, Kaune. Tačiau Kaune gilaus 
pogrindžio sąlygomis niekas to
kio reikšmingo fakto nedoku
mentavo, o pik. K. Škirpa Ber
lyne surašė atitinkamą protoko
lą. Berlyne LAF'o centras su
kurtas po to, kai ten buvo suži
nota, kas darosi Kaune ir visoje 
Lietuvoje. LAF'o vadovaujanty
sis centras paskui užmezgė ryšį 
su Lietuva, perdavė svarbios in
formacijos. Lietuvos pogrindi
ninkams buvo būtina kokia nors 
atstovybė ar atsparos taškas už
sienyje. Pik. K. Škirpa turėjo 
Lietuvos pogrindžio įgaliojimus 
savarankiškai veikti Berlyne. Jis, 
kariškis ir politikas, ėmėsi pla
nuoti LAF'ą kaip vientisą, griež
tai kariškai tvarkomą organiza
ciją. Tie projektai kartais būda
vo atitrūkę nuo Lietuvos reali
jų. Lietuvoje kuriamos pogrin
džio grupės neretai netgi susi
painiodavo: savaip suprasdamos 
kovos su sovietais būdus, nela
bai įsivaizdavo, kaip pasiekti 
tikslą. Kur kas kryptingesni bu
vo LAF'o centrai Kaune, Vilniu
je ir Berlyne. Visi šie trys cen
trai tiesiogiai bendravo. Berly
nas turėjo ryšį su kai kuriomis 
organizacijomis ar veikėjais pro
vincijoje. Beje, provincijoje vei
kusios pogrindžio grupės ne vi
sos susisiekdavo su Kaunu.
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LAF'o karinis centras buvo 
Vilniuje. Kariškiai manė sukili
me remtis Lietuvos kariuomenės 
likučiais, t. y. 29-uoju teritoriniu 
korpusu, ir šauliais. Visos kitos 
jėgos sukilus turėjo būti pagal
binės. Vadovaujančiojo karinio 
bei politinio centro buvimas Vil
niuje ypač tiko politine prasme, 
nes tai buvo neseniai atgauta Lie
tuvos sostinė. Bet NKVD areš
tai Vilniuje nulėmė, kad sukili
mo centru tapo Kaunas, kur po
grindžio pagrindą sudarė šauliai, 
studentai, tarnautojai, darbinin
kai. Todėl ir LAF'o Kauno štabe 
pagrindines pozicijas užėmė jau
nesnio amžiaus profesūra, stu
dentai, nors profesūros netrūko 
ir Vilniaus štabe.

Niekas iš anksto nežinojo, 
kada reikės griebtis ginklo. Ne
apgalvotas per ankstyvas šauki
mas ginkluotis galėjo baigtis tra
giškai. Nedaug betrūko, kad po
grindis kovinę parengtį būtų pra
dėjęs pirmomis 1941-ųjų gegu
žės dienomis, kai Lietuvoje iš 
LAF'o centro Berlyne buvo gau
ta informacija apie galimą karo 
veiksmų pradžią tuo metu. Lai
mei, kovinę parengtį suspėta at
šaukti. Būsimų sukilėlių būriai 
per metus susiformavo ne tik ap
skričių centruose, bet ir mieste
liuose, daugelyje kaimų. Birželio
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14 d. prasidėjus žmonių trėmi
mui į Sibirą, pasipriešinimo po
grindis nedelsdamas perėjo į ko
vinę parengtį. Jau kitą dieną pro
vinciją pasiekė kurjeriai iš Kau
no, kurie centrui žinomoms po
grindžio grupėms perdavė įsaky
mą pereiti į nelegalią padėtį, ap
siginkluoti, slapstytis ir laukti sig
nalo. Lietuvoje staiga atsirado 
daug prastai ginkluotų partizanų 
būrių, kurių buvimą užfiksavo ir 
NKVD aparatas. Įvairiomis ry
šių priemonėmis apskriejo žinia, 
kad birželio 16-26 dienomis gali 
prasidėti karas.

Pirmąją karo dieną pasienio 
vietovėse ginkluotos pogrindžio 
grupės legalizavosi ir ėmėsi vie
nokių ar kitokių kovos veiksmų. 
Lietuvoje prasidėjo ginkluota an- 
tisovietinė akcija. Kaune sukilė
liai kovos veiksmus taip pat pra
dėjo birželio 22-ąją - iš pradžių 
Aleksote, o paskui ir miesto cen
tre. Pavakaryje ir vakare be šū
vio užėmė paštą, telegrafą, tele
foną, radiofoną, radijo stotį, kai 
kuriuos kitus svarbius miesto 
objektus. Per aptemdytą miestą 
panikoje traukėsi sovietų kariuo
menė, o sukilėliai stiprino pozi
cijas. Birželio 23 d. 9 vai. 28 min. 
Kauno radijas atgijo, ir per jį pra
bilo LAF'o štabo įgaliotinis Le
onas Prapuolenis. Jis pranešė 
Lietuvai apie sukilusį Kauną, per
skaitė trumpą pranešimą, kad at-

Į LAISVĘ* balandis/2001

48



Sukilimas - laisvės kaina

kuriama Lietuvos nepriklauso
mybė, sudaryta Laikinoji vyriau
sybė. Šiuos pranešimus diktoriai 
keliomis kalbomis pakartojo ke
letą sykių. Europa sužinojo, kad 
Lietuvoje vyksta antisovietinis 
sukilimas. Jau 12 vai. Karo mu
ziejaus bokšte suplevėsavo Lie
tuvos trispalvė. Po to vėliavos at
sirado prie daugelio Kauno na
mų. Birželio 23-ioji laikoma su
kilimo pradžia, nors daug kur su
kilėliai kovos veiksmus pradėjo 
birželio 22-ąją. Kauno radijo pra
nešimas buvo viešas signalas su
kilti.

Visoje Lietuvoje sukilėliai 
ėmė j savo rankas miestelius, 
įstaigų pastatus, ūkio objektus, 
gelbėjo nuo susprogdinimo til
tus. Ne tik Kauną, Vilnių, bet ir 
daugelį kitų Lietuvos miestų bei 
miestelių Vermachtas rado jau 
užimtus sukilėlių. Tenai naciai 
įžengė kaip į Lietuvos valstybės 
teritoriją. Vėliavos, bepradedan- 
čios veikti valstybinės bei savi
valdos institucijos, beatsikurianti 
viešoji policija, tvarką palaikan
tys šaulių, partizanų būriai įžen
giančiai vokiečių kariuomenei 
demonstravo, kad ji traukia per 
išsilaisvinusį kraštą, nereikalin
gą okupacinės globos.

O naciai tarėsi žygiuoją per 
Sovietiją, kaip tarp abiejų gro
buonių buvo susitarta 1939 me
tais. Oficialiuose dokumentuose
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visą Lietuvoje rastą turtą jie ver
tino kaip SSRS turtą, tapusį Ver
machto trofėjumi. Berlynui Bir
želio sukilimas negalėjo patikti, 
nes jo sumanymai ir veiksmai ne
buvo pronaciniai. Užtat ir suki
limo iškelta Laikinoji vyriausy
bė naciams nebuvo priimtina.

Maskvai Birželio sukilimas 
dar labiau nepatiko negu Berly
nui. Sovietinė propaganda ir jos 
paveikta sovietinė istoriografija 
be jokių išlygų šmeižė sukilimą 
bei Laikinąją vyriausybę, visus 
juos vadindama nacių talkinin
kais. Toks sovietų požiūris į šį 
svarbų Lietuvos politinio gyve
nimo įvykį buvo visiškai supran
tamas, nes sukilimas, Nepriklau
somybės atkūrimo deklaravimas, 
Vyriausybės suformavimas, be 
kita ko, dar ir viešai visai Euro
pai paneigė sovietinį mitą apie sa
vanorišką ir džiaugsmingą Lietu
vos įstojimą į SSRS 1940 m. va
sarą. Tad sovietinei propagandai 
itin rūpėjo tiek Lietuvos žmonių, 
tiek pasaulio visuomenės akyse 
sukompromituoti Birželio suki
limą ir jo dalyvius.

1944 m. vasarą sovietiniai 
SMERŠ'o tardytojai, o vėliau ir 
NKVD Birželio sukilėliams in
kriminuodavo kovą prieš sovie
tų valdžią, Raudonąją armiją, 
represijas prieš komunistus ir
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sovietini aktyvą ir tik retsykiais 
tepridurdavo kaltinimą talkinin
kavus naciams. Šitas kaltinimas 
suformuluojamas kiek vėliau. 
Apskritai buvo vengiama viešai 
vartoti terminą sukilimas, nes 
jau pats toks terminas sovietams 
buvo neparankus. Tik tardytojų 
tekstuose 1944-1945 m. kai ka
da galima užtikti terminą balta
sis sukilėlis.

Sukilimas yra neatimama 
okupuoto, pavergto krašto, ten 
gyvenančių žmonių prigimtinė 
teisė. Kita vertus, sukilimas - tai 

ne derybos ir įkalbinėjimai. Jis 
paprastai neapsieina be kraujo. 
Praliejo ji ir sukilėliai, ir su jais 
bandęs kovoti įvairiatautis sovie
tinis partinis aktyvas. Birželio su
kilimo nevalia smerkti. Kitaip 
būsime priversti teisėtu pripažin
ti Lietuvos "sovietinį valstybin
gumą", jos "savanorišką įstojimą 
į SSRS". O kokios to pasekmės? 
Mums svarbu, kad Birželio su
kilimas padėjo deklaruoti Nepri
klausomybės atkūrimą. Deja, tos 
deklaracijos, kuri jungia 1918 m. 
vasario 16-ąją ir 1990 m. kovo 
11-ąją, iki šiol įteisinti nepavy
ko...

Laisvės alėja. Kaunas.
Iš Kauno atvirukų (1918 -1940) albumo
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Kauno radiofonas sukilime

Vincas Auryla

Apsaugos dalyvio atsiminimai

Lietuvių tautos laisvės kovų 
istorijoje iki mūsų dienų išliko 
įtaigi ir šiurpi legenda apie Pu
nios pilies gynėjus. Tokių mito
logizuotų pasakojimų atsirado ir 
mūsų laikais, kai tauta, krečia
ma karų ir okupacijos, ne kartą 
stojo į žūtbūtines grumtynes. Tie 
pasakojimai yra tautos ryžto, pa
siaukojimo ir didvyriškumo sim
boliai. Lietuvos televizijos bokš
to gynimas 1991 metų sausio 13- 
osios naktį tapo ryškia šių dienų 
legenda. Šiurpiu pasakojimu ga
lėjo tapti ir Kauno radiofonas, 
kuriam 1941 metų birželio 24 
dieną buvo iškilęs baisaus sunai
kinimo pavojus.

1941 m. birželio 23 d., skais
čiai šviečiant vasaros saulei, tarp 
9 ir 10 valandos eteriu iš Kauno 
radiofono, lyg iš mažytės priešų 
apgultos salelės, pasklido istori
nė žinia, kad Lietuva prasidėju
siu sukilimu ištaiso istorinę klai-
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dą - pasipriešina ir nusimeta 
1940 m. birželio 15 d. Maskvos 
užkrautą okupacinį jungą, skel
bia konstitucinę Lietuvos nepri
klausomybę ir visišką suverenu
mą, sudaro savo valstybės Vy
riausybę. Po poros dienų sovie
tų tankų junginys kažkur nuo Jo
navos pasuko į Kauną, kad suly
gintų su žeme pastatą, iš kurio 
sklido nepriklausomybę atstatan- 
čios tautos šaukinys.

Ką mes žinome apie Kauno 
radiofono vaidmenį atkuriant 
Lietuvos nepriklausomybę? Apie 
Radiofoną Birželio sukilime ne
mažai rašyta egzodo spaudoje 
(J.Girnius, B.Gražulis, A.Damu- 
šis, P.Narutis, N.E.Sūduvis ir 
kt.). Birželio sukilimo tema so
vietmečiu Lietuvoje buvo už
drausta. Tik Sąjūdžio laikais 
“Pergalės” žurnale pasirodė Al-
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gio Griškėno atsiminimai. Doku
mentiniame filme “Metai kaip 
viena diena” šių eilučių autorius, 
kaip buvęs Kauno radijo kores
pondentas ir laikotarpį nuo 1941 
m. birželio 22 d. pusiaudienio iki 
birželio 27 d. ištisai praleidęs 
Radiofone, pateikė tų dienų įvy
kių paliudijimą.

Iki šiol paskelbtuose šio po
būdžio straipsniuose į akis krin
ta teiginių prieštaringumas, po
linkis įvykius mitologizuoti, pa
gražinti, nutylėti arba neigti. Lie
tuvai esant nepriklausomai val
stybei, susidaro sąlygos šį laiko
tarpį objektyviai ištirti, atkurti 
istorinę tiesą.

Vienas iš svarbiausių, nuo
lat iškylantis kontroversiškas 
klausimas: ar Birželio sukilimas 
buvo visuotinis? Kartais jis lai
komas tik sporadiškų reiškiniu. 
Sugretinkime du šaltinius. “Lie
tuvių enciklopedijoje” rašoma: 
“Lietuvių aktyvistų fronto štabo 
žinią - Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą - išgirdo visa Lie
tuva ir atsakė visuotiniu sukili
mu’’ (“Lietuvių enciklopedija”. - 
T.29.- P.173). O 1997 m. “Die
novidžio” savaitraštyje pasiro
džiusi Juozo Kojelio replika nei
gia, kad sukilimas buvęs visuoti
nis: “Tvirtinti, kad Vilniuje 1941 
m. birželio 22-23 d. vyko sukili-
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mas prieš sovietus, yra visiškas 
nesusipratimas. Sukilimų neieš
koma su žiburiu rankoje. Juos 
liudija kovotojai, žaizdos, lavo
nai. Per 56 metus neatsirado nė 
vieno asmens, kuris būtų tvirtinęs, 
kad asmeniškai sukilime būtų da
lyvavęs” (Juozas Kojelis. Dar 
apie “sukilimą” Vilniuje. - “Die
novidis”. - 1997.- Nr.39.- P.9).

Kontroversiškai galima kal
bėti ir apie Kauno radiofono įsi
jungimą į sukilimą. “Lietuvių en
ciklopedijoje” rašoma, kad kau
tynės vyko dėl Kauno “radiofo
no ir visos eilės kitų pastatų Iš 
tikrųjų šis teiginys nėra visai tiks
lus.

Prie Kauno radiofono atėjau 
birželio 22-osios rytą, maždaug 
tarp 10 ir 11 valandos. Daukan
to gatvė buvo lyg apmirusi. Tik 
tarpuvartėse prie Radiofono ir 
“Metropolio” buvo jaučiamas 
atsargus sujudimas. Radiofono 
vartai buvo atlapi, bet į pagrin
dinį pastatą įėjimo durys užra
kintos. Kiek vėliau geležiniai var
tai buvo perrišti grandine ir už
rakinti spyna. Apie 11-12 vai. 
prie tų vartų, tik kitoje gatvės pu
sėje, pasigirdo šaižus šauksmas. 
Čia keli vyrai, iššokę iš tarpuvar
tės, nuginklavo, matyt, iš sargy
bos į kareivines žioplinėjančius 
du jaunus sovietinės armijos ka
reiviukus. Netekę savo šautuvų 
su gąsdinančiais durtuvais, jie,
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rusiškai šaukdamiesi pagalbos, 
bėgo iš įvykio vietos, o vyrai din
go tarpuvartėje.

Netrukus nuo Karo muzie
jaus Daukanto gatve visu greičiu 
atšvilpė pilnutėlis vyrų automo
bilis. Iš mašinos lango kyšojo pa
rengtas šaudyti revolveris. Auto
mobiliui žaibiškai atsivėrė įvažia
vimo į Radiofoną vartai. Paskui 
automobilį įsmuko keli vyrai, įsi- 
nešdami du šautuvus. Taigi dėl 
Radiofono kautis niekam nerei
kėjo ir nebuvo iššauta nė vieno 
šūvio.

Atvykus Lietuvių aktyvistų 
fronto štabo įgaliotiniams visų di
džiausias rūpestis buvo kaip gauti 
ginklų, kad būtų galima apsau
goti Radiofono aparatūrą ir kitą 
turtą. Mes, keli jauni vyrukai, 
tarp mūsų ir muzikos redakcijos 
darbuotojas Laumelis, tyliai 
šnabždėjomės korespondentų 
kambaryje. Pavakarėje išėjau į 
Karo muziejų ir iš ten atnešiau 
du revolverius ir naganą. Sekma
dienį vėlai vakare į Radiofoną at
vyko Lietuvių aktyvistų fronto šta
bo narys Leonas Prapuolenis. Jis 
buvo išvargęs, suskeldėjusiomis 
lūpomis, dulkėtas. Klausinėjo, ką 
ir kaip mes žadame veikti. Troš
kuliui numalšinti jam iš “Metro
polio” parūpinome vaisvandenių. 
Beje, “Lietuvių enciklopedijoje” 
šis faktas nukeliamas į pirmadie
nio rytą, teigiama, kad tik birže-
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lio 23 d. “9,20 vai. jau LAF šta
bo įgaliotinis L.Prapuolenis bu
vo Kauno radiofone”. Visur vy
ravo atsargumas, įtampa, tyla. 
Kažkur naktį užsidarę tarėsi man 
nepažįstami žmonės.

Naktį atsirado tamsiai mė
lyna lakūno uniforma apsirengęs 
leitenantas (rodos, pavarde Vai
na) ir pradėjo formuoti mobilų 
Radiofono apsaugos būrį, kurį iš 
pradžių sudarėme penki ar šeši 
jauni vyrukai. Buvo manyta, kad 
Vermachtas gali išmesti oro de
santą Radiofonui paimti. Kad 
Radiofono apsaugos dalyvių ne
palaikytų ginkluotais priešais, 
gavome po nedidelę standžią kor
telę, kurioje stambiu šriftu buvo 
išspausdintas vienintelis žodis 
“Sicherheitdienst” ir patvirtintas 
apvaliu žaliu antspaudu su įrašu 
“Wehrmacht”.

Ankstyvą birželio 23 dienos 
rytą Radiofone radosi daugiau 
bruzdesio, šurmulio. Technikai 
triūsė prie aparatūros. Sužinojo
me, kad greit prasidės radijo tran
sliacija. Buvo imtasi ypatingų at
sargumo priemonių. Vyrai buvo 
pastatyti gynybos postuose. 
Mums, dviem sargybiniams, pa
vedė saugoti transliacijos kamba
ryje esančią stiklinę mikrofono 
kabiną. Aš buvau pastatytas ka
binos dešinėje pusėje ir pro kabi-
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nos kambario langą turėjau ste
bėti, kokiomis priemonėmis so
vietinė valdžia ir jos karinės rep
resinės jėgos reaguos Į prabilusį 
Lietuvos radiją. Tarp 9 ir 10 va
landos prie kabinos atskubėjo bū
relis vyrų. Iš jų pažinau L.Prapuo- 
lenį. Čia buvo B.Gražulis, 
A.Griškėnas, dar keli vyrai su pri
rašytais lapais ir rašikliais ranko
se. Jie tikrino mikrofoną, skaitė 
rankose laikomus lapus, kažką 
karštai svarstė, gestikuliavo, 
braukė ir vėl rašė, duodavo ko
mandą pradėti transliaciją ir vėl 
ją išjungti. Stiklinė kabinos siena 
buvo nelaidi garsui, todėl tų kal
bų negirdėjau, bet tik iš veidų, 
gestikuliacijos, povyzų supratau, 
kad artėja labai svarbus ir atsa
kingas momentas - Lietuvių akty
vistų fronto kreipimasis Į tautą. Vi
si iškilmingai sustingo, nes, ma
tyt, buvo grojamas Lietuvos him
nas. L.Prapuoleniui virpėjo lū
pos. Kažkas nusišluostė ašaras. 
Transliacijos metu pro atdarą mik
rofono kabinos langą prašvilpė 
kelios kulkos, paleistos iš Žalia
kalnio nuo Prisikėlimo bažnyčios 
pusės. Po kurio laiko, pasibaigus 
transliacijai, į radiofoną atėjo jau
nų moterų, kurios atnešė maisto. 
Viena iš jų buvo apsirengusi tau
tiniais drabužiais. Į Radiofono 
apsaugą pasisiūlė savanorių.
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Kritiškiausia situacija Ra
diofone klostėsi birželio 23 die
nos naktį ir 24 dieną. Pasklido 
žinia, kad vienas besitraukian
čios sovietinės kariuomenės da
linys kažkur nuo Jonavos pasu
ko Kauno link ir gavo nurodymą 
sunaikinti Kauno radiofoną. Pir
madienį, antroje dienos pusėje, 
prasidėjo karštligiškas pasirengi
mas žūtbūtinei gynybai. Leite
nantui Vainai vadovaujant, prie 
kiekvienos ilgkotės rusiškos gra
natos skubėdami rišome po tris 
prieštankines minas su sparne
liais. Ltn. Vaina instruktavo, kaip 
tą ginklą reikės naudoti prieš 
Radiofoną atakuojančius tankus. 
Prieštankinės granatos buvo iš
dėliotos ant pirmo ir antro auk
što palangių į Daukanto gatvę. 
Užėmėme gynybos pozicijas. 
Mano kovos postas buvo kam
barys antrame aukšte virš Radio
fono vartų. Čia buvau vienas. 
Man buvo pavesta nusviesti tris 
prieštankines granatas ant tų so
vietinių tankų, kurie Daukanto 
gatve priartėtų prie Radiofono 
vartų. Visi gyventojai iš butų bu
vo išsikėlę.

Atėjo vakaras. Vienišumas 
slėgė. Grėsminga naktis slinko 
lėtai. Atrodė, kad kažkur netoli 
plazdena mirties šmėkla, o Ra
diofonas panašus į apgultą pilį, 
kurios gynėjai tankų atakos me
tu mažai turėjo vilčių likti gyvi.
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Lėtai aušo birželio 25-osios 
rytas. Sužinojome, kad mirtinas 
pavojus bus praėjęs pro šalį.

Birželio 25-osios dienos ant
roje pusėje Į Radiofoną atskubėjo 
Vermachto leitenantas ir teatra
liška poza būreliui gynėjų paskel
bė: “Aš užimu Kauno radiofo
ną...” Gynėjai visus ginklus iki 
birželio 27 dienos sunešė j surin
kimo punktą, ir jie netrukus bu
vo išgabenti. Naujasis Radiofo
no direktorius rašytojas Petras 
Babickas pradėjo rengti Lietuvos 
radiofoną darbui naujomis sąly
gomis. P.Babickas mane nusive
dė j “Žiburėlio” redakciją, pri
statė redaktoriui Stepui Zobar- 
skui. Jis savo ruožtu mane reko
mendavo dirbti raštų registrato
riumi besikuriančioje Raudono
jo kryžiaus vyr. įgaliotinio įstai
goje, kuriai ėmėsi vadovauti ge
nerolas Vladas Mieželis. Jo pa
vaduotoju pradėjo dirbti iš Kau
no kalėjimo išlaisvintas Šaulių 
sąjungos vadas pulkininkas Pra
nas Saladžius. Dirbau viename 
kambaryje su sąskaitininke gen. 
Povilo Plechavičiaus dukra Mo
desta. Čia lankėsi daug aukštų 
kariškių, žinomų žmonių. Vieną 
priešpietę susirūpinusi ir susijau
dinusi atbėgo tuberkuliozinio dis
panserio vedėja gydytoja Sofija 
Šimoliūnienė ir pranešė sužino
jusi, kad vokiečiai lietuvių vardu 
organizuoja baisią provokaciją
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prieš žydus “Lietūkio” garaže. Ji 
prašė įtakingų žmonių, kad tą 
provokaciją, kuri bus vokiečių 
filmuojama ir fotografuojama, 
kaip nors sustabdytų.

Kauno radiofono veikla 
1941 metų birželio 22-27 dieno
mis liudija, jog bet kuriuo atveju 
tautos instinktas neleidžia, kad 
būtų sunaikintos svarbiausios jos 
vertybės. Čia dirbę žmonės sa
vivaldos būdu pirmiausia pasirū
pino sovietų likimo valiai palik
tu Radiofonu, kol jį savo žinion 
taikiomis priemonėmis perėmė 
Lietuvių aktyvistų fronto štabo 
įgalioti asmenys.

Radiofono prabilimas į tau
tą birželio 23 dienos rytą, kai 
Kaune dar knibždėjo represinių 
jėgų struktūros, buvo drąsus žy
gis, kuris kiekvienu momentu ga
lėjo baigtis tragiškai.

Kita vertus, šis rizikingas 
Lietuvos radijo prabilimas buvo 
neatidėliotinas, nes sovietinių 
trėmimų priblokšta tauta laukė 
viltingų žinių iš centro. Savo 
ruožtu nebuvo galima laukti, kol 
Vermachtas paskelbs, kad Radio
foną užima vokiečių karinė va
dovybė. Pasaulis išgirdo, kad ši 
maža tauta prie Nemuno ryžtin
gai, be niekieno pagalbos atstatė 
savo nepriklausomybę ir pasiry
žusi ją ryžtingai ginti.
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Kaip vertinate 
1941 metų sukilimą 
iš šių dienų pozicijų, 
turėdami galvoje ne tik 
istorinę patirtį, 
bet ir Lietuvos 
valstybingumo 
nuostolius 
bei laimėjimus?

Dr. Kazys Ambrazaitis

Sukilimo dalyvis, “Į laisvę” 
fondo lietuviškai kultūrai 

ugdyti tarybos pirmininkas

Klausimas pateiktas pačiu laiku, 
nes šiais metais jau švenčiame Sukili
mo 60 metų sukaktį. Juo laikas mus 
nuo jo tolina, juo daugiau Sukilimui 
teikiu reikšmės. Teko aktyviai sukili
mui ruoštis ir, atėjus momentui, su
kilti. Tiems pasiruošimams mus stū
mė patriotinė jėga ir idealizmas, įgy
tas mokyklose per 22 nepriklauso
mos Lietuvos metus, viliojo jaunatviš
ka rizika, o išsigelbėjimo iš okupaci
jos viltis vertė sukilti, nes pirmasis 
bolševikmetis virto masinių deporta
cijų siaubu. Tikriau pajutome laisvės 
kainą, kai laisvė virto tik miražu.

Daugelyje pasakojimų randame, 
jog fronte kareivis nejaučia, kada jį 
perskrodžia kulka ir, jei gali paeiti, ka
riauja toliau. Keliaujančių per dyku
mą troškulys nenužudo tų, kurie seka 
miražą ir juo tiki. Mes anuomet irgi 
nesupratome ir neįsivaizdavome, ko
kių aukų pareikalaus Sukilimas. Apie
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gyvybės aukas girdėjome tiktai iš 
1918-1923 metų savanorių ir viskas 
tada mums, jauniems, atrodė taip ro
mantiška. Per Sukilimą mano amži
ninkams teko pažvelgti mirtinam pa
vojui į akis.

Prieš vertinant Sukilimą tenka 
peržvelgti istorijos lapus ir palyginti 
jį su kitais istoriniais (1831, 1863 ir 
1904 m.) sukilimais, lyginant jų stra
tegiją ir rezultatus (1831 m. sukilimo 
apimtis buvo didesnė). Nė vienas iš 
ankstesnių sukilimų negalėjo paskelb
ti nepriklausomos Lietuvos. Tik 1941- 
ųjų, nors ir nepajėgėm ilgesniam lai
kui nepriklausomybės išlaikyti ir įgy
vendinti. Pačiame karo sūkuryje vis 
dėlto Nepriklausomybė išsilaikė 
šešias savaites, kol okupantai jos ne- 
užtroškino. Per tą trumpą laiką Lai
kinoji vyriausybė paskelbė desovieti
zacijos potvarkius, apsaugojo viešąjį 
turtą, pertvarkė švietimą ir kt. Valsty
bingumo laimėjimus čia būtų net sun
ku išskaičiuoti. Istorija kito panašaus 
įvykio nežino.

Svarbiausias Sukilimo palikimas 
- tai aktyvi ir pasyvi rezistencija prieš 
pavergėjus, kuri neužgeso per visą 
okupacijų laikotarpį ir atvedė iki 1990 
m. kovo 11d. Okupantai negalėjo pa
kęsti mažos tautos pasipriešinimo ir 
dėjo milžiniškas pastangas neleisti to 
herojiško momento įrašyti į istorijos 
lapus, stengdamiesi iš dviejų kartų at
minties ištrinti Sukilimą, žiauriai 
bausdami už menkiausią jo prisimi
nimą. Dar dabar aiškiai matome, kaip 
okupacijos laikų auklėtiniai neverti
na rezistentų pastangų išlaikyti Lietu
vą Europos žemėlapyje ir kaip neigia 
to laiko kovą dėl valstybingumo.

Reiškiant pasididžiavimą Suki
limo laimėjimais, tenka laukti atsaky
mų į tokius klausimus:
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1. Ar Lietuva tikrai yra nepri
klausoma po to, kai demokratiškai 
išrinktas Seimas balsų dauguma nu
tarė (nors labai pavėluotai ir tik fak
tiškai) įvertinti 1941 metų sukilimą, 
bet suinteresuotos užsienio jėgos ir vi
daus tautinės mažumos privertė vals
tybės vadovą tą nutarimą grąžinti Sei
mui ir jį sustabdyti (Seimo narys per 
TV ir radiją pavadino jį “šiukšle”)?

2. Kodėl griežtai antinacinė su
kilėlių vadovybė ir Lietuvos Laikino
ji vyriausybė, kuri nacių buvo perse
kiojama, bet dėjo pastangų apsaugoti 
žydus ir kitus piliečius (daugelis na
rių buvo suimti), dabar pravardžiuo
jama pronacine? Kodėl jos darbai bei 
to meto karo ir okupacijos aplinka ne
įvertinama, nuo pirmų karo dienų na
cių organizuotos žudynės neteisingai 
primetamos sukilėliams?

3. Kodėl vengiama birželio 23 
d. švęsti Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventę ir pagerbti žuvu
sius?

Turiu vilties, kad ateis laikas, kai 
Lietuva lygiai įvertins kiekvieną gy
vybės auką visų, kritusių kovose dėl 
Nepriklausomybės.

Jonas Antanaitis

Lietuvos 1941 m. birželio 
22-28 dienų Sukilėlių sąjungos 

tarybos narys

Kaip ir 1988 -1990 m. Atgimi
mo sąjūdyje, 1941 m. birželio sukili
me dalyvavo visa tauta, išskyrus tuos, 
kurie vienaip ar kitaip talkino oku
pantams. Tad kas buvo šis sukilimas: 
tautos žygdarbis ar, anot kai kurių 
kritikų, nusikaltimas? Nereikia išsi-
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sukinėti nuo atsakymo į šį klausimą, 
nes dėl Antrojo pasaulinio karo me
tu Lietuvoje vykdyto genocido (ir ne 
tik žydų) kaltinama visa lietuvių tau
ta. Neišsiaiškinę visko iki galo, visą 
laiką jausime nepilnavertiškumo 
kompleksą, kuris mums bus prime
tamas iš šalies.

Lietuva, išskyrus Suomiją, buvo 
bene vienintelė, kuri 1941 m. su gin
klu pasipriešino sovietų agresijai. 
Kaip ir 1988 m., kai viena pirmųjų 
pradėjo iš vidaus griauti “blogio im
periją”.

1941 m. birželio sukilimas, po 
jo kilęs pasipriešinimas nacių užma
čioms, ginkluota ir neginkluota ko
va su sovietiniais okupantais, paga
liau Atgimimo sąjūdis yra tautos dva
sinis ir politinis kapitalas. Tai turi su
teikti mums jėgų kurti visuotinės ge
rovės visuomenę, žadinti piliečių sa
vigarbos jausmą.

Arvydas Anusauskas

LGGRTC 
Genocido ir rezistencijos 

tyrimo departamento 
direktorius

1941 m. birželio 22-28 d. suki
limas visą laiką liks reiškiniu, kuris 
galbūt niekada ir nebus vertinamas 
vienareikšmiškai. Kai kada norima 
atriboti sukilimą nuo LAF, nuo Lai
kinosios vyriausybės. Bet birželio 23 
d. būtent LAF Vyriausiojo štabo var
du buvo visai Lietuvai paskelbta:
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"Susidariusi laikinoji vėl naujai at
gimstančios Lietuvos Vyriausybė šiuo 
skelbia atstatanti Laisvą ir Nepriklau
somą Lietuvos Valstybę". Paskelbta ir 
Laikinosios vyriausybės sudėtis. Su
kilimo tikslas ir buvo atstatyti Lietu
vos valstybę. Bet čia ir iškyla klausi
mas: kaip ir kokiomis sąlygomis bei 
kokia valstybė buvo atstatoma. Ar iš 
tikrųjų ta, kuri buvo iki 1940 m. bir
želio 15 d., kurioje veikė įstatymai ir 
kurioje piliečiai turėjo ne priklauso
mybe vienai ar kitai tautybei grin
džiamas teises (gal ir apribotas, bet 
tai jau kita tema). Nuo atsakymų į 
šiuos klausimus ir priklauso sukili
mo vertinimas.

Kita vertus, sukilimo tikslas vis 
dėlto buvo išsivadavimas: užimamos 
vietos valdžios įstaigos, kovojama su 
okupanto kariuomene ir jo ginkluo
tais šalininkais, vaduojamas! iš pri
klausomybės okupantams. Bet visa 
tai lydėjo ir kiti reiškiniai, kurie bu
vo įvardinti dar tomis dienomis: "vi
sa savistovi partizanų veikla baigta 
(...). Be policijos atstovų joks parti
zanų vadas arba atskiras partizanas 
neturi teisės vykdyti bet kokius admi
nistracinius veiksmus (daryti kratas, 
suiminėti žmones, kištis į kitus pilie
čių reikalus)." Su "savistoviu veiki
mu" susijęs ir kai kurių sukilėlių bū
rių veikime aiškiai pastebimas su an- 
tisovietinėm ar antikomunistinėm 
nuotaikom persipynęs antižydiškų 
nuostatų pasireiškimas. Pavyzdžiui, 
Rumšiškių partizanų būrio vadas 
1941 m. birželio 29 d. raporte Kau
no miesto ir apskrities karo komen
dantui rašė: "S.m. birželio 26 d. atvy-
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kus į Rumšiškių miest. pačiame fron
to mūšyje apginklavome Rumšiškės 
policiją irsuorganizavompartizanus. 
Taip pat tuoj Rumšiškės miest. su- 
ėmėm visus žydus komunistus, kurie 
ir dabar laikomi suimti ir atlieka įvai
rius darbus". Tai nebuvo pavieniai at
vejai. Sukilėlių išvaduotame ir dar 
kontroliuojamame Kaune 1941 m. 
birželio 25-27 d. (dėl datos nesuta
riama) įvykdytos 27-70 (dėl skai
čiaus taip yra skirtingų nuomonių) 
žydų žudynės "Lietūkio" garaže. Nuo 
viso to sunku atsiriboti. Dėl minėtų 
priežasčių jau pasibaigus sukilimui 
dalis buvusių sukilėlių, veikiami as
meninių išgyvenimų (ne vienas buvo 
sovietinio saugumo įkalintas), anti
žydiškos propagandos, lietuviškų val
džios įstaigų įsijungimo į žydų ben
druomenės diskriminacinę politiką, 
daugelio lietuvių abejingumo žydų 
tautos tragedijai, įsiliejo į policinius 
ir kitus sukarintus dalinius, kurie tuo 
laikotarpiu vienaip (telkiant žydus 
getuose, saugant masinių egzekucijų 
vietas, atimant žydų turtą ...) ar ki
taip (tiesiogiai vykdant masines eg
zekucijas) dalyvavo žydų holokaus
te.

Sukilimo vertinimas neturėtų 
priklausyti nuo istorikų politinių 
simpatijų ar priklausomybės kokiai 
nors tautinei istorijos mokyklai. Tai 
turėtų būti objektyvus požiūris, kuo
met žiūrima visapusiškai (visų tau
tybių Lietuvos piliečių akimis), ne
pagražinant ir nenuvertinant jo įta
kos ir lietuvių išsivadavimui, ir žydų 
tautos tragedijos pradžiai.
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Edvardas Gudavičius

Akademikas, Vilniaus 
universiteto profesorius

Nereikia įrodinėti, kad agresija 
yra neteisėtas, o pasipriešinimas jai - 
teisėtas aktas. Pasipriešinimas gali bū
ti aktyvus ir pasyvus. Jo formos ir chro
nologija nekeičia jo esmės - teisėtu
mo. Birželio 23-iosios sukilimas ne
nukrito iš dangaus, tai buvo tik kitas 
pasipriešinimo etapas, kita jo forma. 
Lietuva pasinaudojo agresorių tarpu
savio kivirču, kaip J.Stalinas pasinau
dojo laikinu demokratijų pralaimėji
mu 1940 m. vasarą. Birželio 23-iosios 
sukilimas skelbė Lietuvos valstybės 
atkūrimą, taigi naikino tą Ribentro
po-Molotovo pakto punktą, dėl kurio 
sutarė abu agresoriai. Šiuo požiūriu 
jis buvo vienodai nukreiptas tiek prieš 
sovietų, tiek prieš nacių imperinius 

siekius. Vokiečių kariuomenė iš es
mės įžengė ne Į Rusijos, o į stebėtinai 
greitai atsikūrusių Lietuvos instituci
jų kontroliuojamą teritoriją. Menkai 
ginkluotus lietuvių karius vokiečių ka
riuomenė galėjo nesunkiai ir greitai 
nušluoti. Bet naciams tai buvo nepa
ranku, jie pasirinko laipsniško Lietu
vos valstybingumo likvidavimo būdą. 
Prasidėjo naujas pasipriešinimo agre
sijai etapas.

Kaip reikia skirti agresijos ir ka
ro sąvokas, taip atsižvelgtina į valsty
bės ir valstybingumo tapatybę bei 
priešybę. 1941 m. birželio 23-iąją Lie
tuvos valstybingumas neabejotinai bu
vo atkurtas. Ar buvo atkurta valsty
bė? Į tai atsakys tyrimai, bet ir šian
dien galima pasakyti, kad 1941 m. bir
želio 23-iąją valstybingumo būta tik
rai daugiau negu 1918 m. Vasario 16- 
ąją. Tik įvykiai klostėsi kur kas nepa
lankesne linkme, o valstybingumo es
mė yra akivaizdi.

Kaunas. Karo muziejus. Iš Kauno atvirukų (1918-1940) albumo
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Lieka dar viena problema - 
kompromisas su nacių Vokietija. Pri
minsiu Birmos išsivadavimo didvyrį 
Aung Saną, kovojusį su japonais prieš 
britus. Lietuva buvo tokioje pačioje 
padėtyje. O Anglijos ir JAV sąjunga 
su sovietais ar nebuvo toks pat komp
romisas? Sakoma, kad jos neturėjo iš
eities. O Lietuva ar turėjo? Šiuo atve
ju vėl pravartu prisiminti, kad Lietu
vos sukilimas naciams buvo taip pat 
neparankus, kaip ir sovietams.

Galima skaičiuoti, kiek dienų ar 
savaičių gyveno Lietuvos valstybingu
mas 1941 m. vasarą, bet niekas nepa
neigs, kad jis gyvavo. Galima kartoti, 
kad Lietuva kapituliavo 1940 metais, 
bet niekas nepaneigs, kad ji sėkmin
gai sukilo 1941 m. birželį. Visa tai bir
želio 23-iąją stato į vieną gretą su Va
sario 16-ąja ir Kovo 11-ąja.

Dr. Adolfas Darnusis

Sukilimo dalyvis, 
buvęs Laikinosios 

vyriausybės ministras

Nepriklausomybės praradimas 
skatino pasiryžimą ją atgauti, išnau
dojant politinę ir karinę situaciją. Tam 
buvo rengiamas sukilimas, kuris bu
vo drauge ir protestas prieš buvusią 
Lietuvos vyriausybę, be pasipriešini
mo 1940 m. Lietuvą atidavusią oku
pantui. Tai vienas sukilimo reikšmės 
momentas. O antras - bendroji tautos 
opinija reiškėsi pasiryžimu sukilti 
prieš okupantus, pasinaudojant karo 
įvykiais. Ir mes tą padarėm.
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Romualdas Ozolas

Nepriklausomybės akto 
signataras, filosofas, politikas

1941 metų birželio sukilimą Lie
tuvoje vertinu vienareikšmiškai teigia
mai: tai buvo tautos pastanga atkurti 
Lietuvos nepriklausomybę, ir ta pastan
ga buvo vainikuota sėkme - pirmoji bol
ševikinė okupacija (1940-1941 m.) bu
vo panaikinta, prasidėjo fašistinė oku
pacija, trukusi iki 1944 metų, kai, į Lie
tuvą įžengus Raudonajai armijai, ant
roji bolševikinė okupacija vėl bandyta 
panaikinti pradėjus partizaninį karą. 
Taigi abi raudonosios okupacijos buvo 
bandytos įveikti ginklu (1941 ir 1944- 
1953 metais), savo jėgomis, nieko ge
ro dorai ir nesitikint iš pasaulio, nieko 
gero iš jo ir nesulaukus, išskyrus prie
kaištus, kaltinimus ir neteisingas, net
gi šmeižikiškas, interpretacijas.

Abiem atvejais sukurtų vyriausybių 
veiklos vertinimai - jau kitas klausimas.

Nepriklausomybės kovų požiū
riu 1941 metų birželio sukilimas - gar
bingas Lietuvos istorijos puslapis.

Vytautas Kubilius

Literatūrologas ir 
literatūros kritikas,

Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorius,

Lietuvos piliečių chartijos 
pirmininkas

Paskutinių dviejų amžių Lietu
vos istorija galėtų būti rašoma kaip su
kilimų istorija. Sukilimų prieš impe-
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riją, kurios neįmanoma Įveikti savo jė
gomis, bet vis tiek būtina priešintis iš 
paskutiniųjų ir sukilti, atsiradus men
kiausiai galimybei ištrūkti iš “nelais
vės namų”.

1940 m. birželi Lietuva buvo iš
stumta į istorijos užribį. Ji tapo besi
derančių ir besipešančių totalitarinių 
imperijų karo grobiu bei pasaulio da
lybų objektu. Antrajame pasaulinia
me kare ji negalėjo trokšti nei hitleri
nės Vokietijos, nei bolševikinės Rusi
jos pergalės. Tik abiejų imperijų žlu
gimas būtų buvęs išganingas Lietuvai.

1941 m. birželio sukilimas - žūt
būtinė tautos pastanga grįžti iš istori
jos užribio ir pasakyti patrankų gau
desio apkurtintam pasauliui: esame is
torijos subjektas. Esame jėga, atsakin
ga už krašto likimą. Troškimas nupur
tyti nuo savęs bejėgiškumo gėdą: ko
dėl mes nesipriešinome sovietinei in
vazijai, kaip suomiai. Galinga viltis su
grįžti į nepriklausomos valstybės bū
vį. Amžino troškimo į laisvę tęsinys. 

“Šaukiu aš tautą GPU užguitą/.../ į 
naują vieškeli,! naują buitį”, - rašė ta
da B.Brazdžionis.

Birželio sukilimas taps morali
ne direktyva ir veikimo akstinu tūks
tančiams jaunų vyrų, prasidėjus ant
rajai sovietinei okupacijai. Lietuviai 
vėl griebsis ginklų, nesvarstydami, ar 
įmanoma laimėti, kokie bus tos ko
vos padariniai, kas Vakaruose išgirs ir 
parems pasipriešinimą buvusio anti
hitlerinės koalicijos sąjungininko ga
lybei. Vyravo radikali moralinė nuo
stata: laisvės niekas nedovanoja, ją rei
kia patiems išsikovoti.

1989 m. Lietuva vėl pirmoji pa
judėjo iš “tautų kalėjimo” galingais 
protesto mitingais. Tai buvo paskuti
nis tautos sukilimas XX amžiuje, šiuo
kart beginklis. Bet išsivadavimo troš
kimas ir išsivadavimo drąsa (apstul
binta “perestroika” neteko žado) bu
vo suprogramuota visų ankstesniųjų 
sukilimų istorinės atminties.

Kaunas. Rotušės aikštė. Iš Kauno atvirukų (1918 -1940) albumo
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Iš viešumos į pogrindį

Apie pirmąjį "Į laisvę" dienraščio etapą

Kazys Ambrazaitis

I
Tarp 
dviejų 
milžinų

Stebėjomės istorikų disku
sijomis, minint Lietuvos krikšto 
sukaktį. Keletas žymių istorikų 
nesutiko dėl to meto aplinkybių, 
ginčų kilo net dėl datos. Visi sa
vo raštus rėmė randamais do
kumentais. Nepriklausomos Lie
tuvos (1918-1940 ) istorijos ra
šymas užsitęsė dėl skirtingų lai
kotarpio vertinimų, nors doku
mentų yra pakankamai. Tačiau 
didžiausias plyšys ir nesutarimai 
pastebimi tarp istorikų, aprašan
čių, vertinančių ir interpretuo
jančių paskutinių trijų Lietuvos 
okupacijų laikotarpį.

Dvidešimt dveji laisvės me
tai tautoje subrandino tautišku
mą ir valstybiškumą. Natūraliai, 
be užsienio pagalbos ar įtakos,
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didžioji tautos dalis parodė stip
rų pasyvų ir aktyvų pasipriešini
mą okupantams. Pasinaudojome 
vienu iš slapto veikimo principų: 
nepalikti pėdsakų ir dokumen
tų! Tai išgelbėjo daugelį nuo su
ėmimo, bet dabar istorikai re
miasi tik randamais dokumen
tais, kurie kartais klaidina per
rašant istoriją. Padėtį komplikuo
ja ir tai, kad sovietų ir nacių 
okupantai ruošė ir paliko falsi
fikuotų dokumentų, norėdami 
savo darbų pėdsakus paslėpti ir 
klaidinti patį pogrindį. Labai ryš
ku, kad kai kurie šių laikų isto
rikai ignoruoja labai rafinuotas 
saugumiečių pastangas sunaikin
ti pogrindį, nesupranta karo pir
mųjų fronto linijų įstatymų, ne
įsivaizduoja to meto Lietuvos, 
atsidūrusios karo lauke tarp be
sikaunančių dviejų milžinų. Jie 
neįvertina pastangų ir aukos ko-
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vojusių ir žuvusių dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, o kovotojų 
desperacines diplomatines pa
stangas net palaiko bendravimu 
su okupantu. Visa tai aišku 
tiems, kurie dar gyvi ir kurie ak
tyviai dalyvavo tose karo audro
se. Be daugelio kitų išlikusių do
kumentų, viešoji ir slaptoji spau
da daug paliudija apie tą laiko
tarpį.

■
 Viešasis 

ir slaptasis 
"Į laisvę"

Prasidedant karui atsirado 
sekundės laiko tuštuma, kuria 
organizuotas pogrindis pasi
naudojo pradėdamas sukilimą, 
paskelbdamas nepriklausomybę 
ir sudarydamas Laikinąją vy
riausybę, kad naujam okupan
tui užbėgtų už akių. Karo lau
ko sąlygomis civilinis susižino
jimas buvo galimas tiktai per 
spaudą ir iš dalies per radiją. Su
kilėliai (Lietuvių aktyvistų fron
tas) jau sukilimo metu organi
zavo dienraštį "Į laisvę", kuris 
pasirodė viešumoje 1941 m. bir
želio 24 d. vakare. Apie šį svar
bų laikraštį dar daug ko nežino
me, pavyzdžiui: ar leidėjai turė
jo savo kontrolę? kiek asmenų 
buvo redakcijoje? kokie ben
dradarbiai? kodėl nebuvo pa
skelbta Laikinosios vyriausybės
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sudėtis ir jos nutarimai? ką 
reiškia "Karo cenzūros leista"? 
Ir 1.1.

Viešasis "Į laisvę" ėjo nuo 
1941 m. birželio 24 iki 1942 m. 
rugpjūčio 31 d., iš viso pasiro
dė 202 numeriai. Pirmasis nu
meris - nenumeruotas, yra įra
šas "nemokamas". Rašoma, kad 
"Leidžia Lietuvių aktyvistų fron
tas". Tas įrašas dingsta 1941 m. 
rugpjūčio 7 d. ir toliau rašoma 
"Kauno dienraštis". Nuo pirmo 
iki penkto numerio imtinai yra 
pažyma "Karo cenzūros leista". 
Nepažymėta, kas redaguoja. Pir
mojo numerio pirmame pusla
pyje yra straipsnis "Priespaudą 
numetant", po juo pasirašyta 
"K.P." Kiti rašiniai be autoriaus 
parašo, išskyrus atsišaukimus, 
kurie turi komendanto ar vokie
čių įstaigos pavadinimą. Praneš
ta, kad sudaryta Laikinoji vy
riausybė, bet jos narių pavardžių 
nėra. Be parašo yra vienas skel
bimas: "Saulių ir partizanų ži
niai: Pastebėta, kad aktyviai su 
ginklu rankoje veikiantieji šau
liai ir partizanai per dažnai var
toja ginklą, bando, bereikšmin- 
gai šaudo. Tuo keliama nerimas
tis gyventojų tarpe. Ginklą gali
ma vartoti tik reikalo atveju. 
Taip pat pastebėta, kad norima 
suvesdinti sąskaitas su nepatiki-
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mals asmenimis. Griežtai drau
džiama patiems vykdyti teismą. 
Visi gaivalai, kurie yra nusikaltę 
lietuvių tautai, susilauks savo at
pildo teismo sprendimu." Po 
šiuo skelbimu jokio parašo nė
ra.

1942 m. rugpjūčio 6 d. "Į 
laisvę" uždaromas. Dr. von Ren- 
telno nurodymu Lietuvių akty
vistų frontas uždaromas 1941 m. 
rugsėjo 26 d. "Į laisvę"18 nume
ryje yra "Karo Vado" atsišauki
mas, skirtas gyventojams:" Vo
kiečių kariuomenės užimtuose 
kraštuose aukščiausioji valdžia 
priklauso kariuomenės viršinin
kams. Jų nurodymai turi būti vyk
domi. Per 24 vai. nuo šio atsi
šaukimo paskelbimo reikia grą
žinti visus ginklus... draudžia
ma žydams turėti radijo apara
tus, išeiti iš namų nuo 20 iki 6 
vai."

1943 m. sausio 4 d. pradė
tas leisti laikraštis "Ateitis", re
daguojamas Broniaus Dauno
ro, neturi bendro su LAF ar su 
kita nepriklausomoje Lietuvoje 
tuo vardu ėjusia spauda. "Atei
ties" 158 numeris buvo paskuti
nis (1944 m. liepos 16 d.). Apie 
šį viešą laikraštį bus rašoma vė
liau.

Pogrindžio "Į laisvę" pradė
jo leisti LF ( "Lietuvių frontas" -
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antinacinė pogrindžio organi
zacija) 1943 m. sausio pradžio
je. Norėdamas užkirsti kelią įvai
riems spėliojimams, pristatau au
tentiškas žinias, gautas iš to lai
ko dalyvio Vladislovo Telksnio* 
ir jo pasakojimą apie pogrindžio 
"Į laisvę":

"Apie pogrindinį laikraštį 
"Į laisvę", apie jo spausdinimą 
ir spaustuvę labai gerai žinau. 
Tai galiu paliudyti net priesaika. 
O buvo taip: pogrindinis "Į lais
vę" pradėjo eiti 1943 m. sausio 
5 d. (Arūnas Bubnys rašo, kad 
sausio 15 d.), beveik kartu su 
B.Daunoro "Ateitimi". Pirmas 
numeris buvo išleistas privačia
me Jono Rimkevičiaus bute 
1200 egz. tiražu. Kiti numeriai 
buvo išleisti mūsų spaustuvėje. 
Paaiškinsiu, kodėl ta spaustuvė 
buvo mūsų. Povilas Malinaus
kas buvo šios veiklos numatyto- 
jas, bet patalpas pogrindžio 
spaustuvei parūpino mūsų slap
tos pogrindžio grupės draugas

* Vladislovas Telksnys g. 1915 m. 
birželio 1 d. netoli Alantos, Rytų Lietuvoje. 
Rezistentas, pogrindžio spaudos leidėjas, 
rašytojas, žurnalistas. Išleido knygas: "Ka
mino šešėlyje", "Nuo Kėglio ligi Aluntos" ir 
kt. Politinis kalinys, sovietų kalintas Kau
no kalėjime, nacių išvežtas į Stutthofo kon
centracijos lagerį. Sugrįžęs gyveno Lan
kausko pavarde.

Rašo periodinėje spaudoje, su žmo
na Danute gyvena Kaune, Vilijampolėje.
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Vladislovas Telksnys, slaptosios spaudos gamintojas 
okupacijų metais, “atlikęspraktikų ’’sovietų ir nacių 

kalėiimuose. Autoriaus nuotrauka

Kazimieras Grigalevičius. Jis 
Kaune, Laisvės alėjoje, turėjo di
džiulę kosmetikos parduotuvę 
"Aroma". Vilniaus gatvėje (da
bar Vilniaus Nr. 15) specialiai 
įsigijo neva reikalingą šiai par
duotuvei didelį sandėlį, po ku
rio grindimis buvo nemažas rū
sys. Štai jame ir buvo įkurta mū
sų spaustuvė. Į ją buvo galima 

patekti iš sandėlio, pa
kėlus rūsio dureles. 
Durelių užmaskavi
mui sandėlis buvo pri
grūstas dėžių dėželių. 
Kitas įėjimas į rūsį bu
vo iš požeminio kori
doriaus, bet juo nesi
naudojome, tik pavo
jaus atveju.

Spausdinimo ma
šiną parūpinau aš, tuo
met dirbęs "Žaibo" 
spaustuvėje administ
ratoriumi (direktorius 
R. Valaitis). Tinkamą 
spausdinimo mašiną 
suradau nenaudoja
mų mašinų sandėlyje. 
Tinkamiausią aš ir 
"pasiskolinau", kitaip 
sakant, nugvelbiau. Su 
Juozu Gražiu ją par
gabenome į minėtą rū
sį. Tai padaryti nebu
vo taip lengva. Jos su
montavimu ir paleidi
mu rūpinosi Juozas

Gražys, jis buvo šios spaustuvės 
šeimininkas. Jis rūpinosi maši
nos detalėmis ir visu kitu. Spaus
dinimo darbai atiteko Juozui, 
man ir Grigalevičiui. "Į laisvę" ti
ražas pakilo iki dešimties tūks
tančių egz. Redaktoriumi buvo 
Antanas Strabulis. Povilas Ma-
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DVEJI METAI;-"'
Birželio 14 d, dveji metai, nuo i'aubinjo Vokietijoj ir j frontą mirti ui vokleflo*. 

bolševikų šėlimo. Birželio 21 d. dveji metai . Tik juo toliau, juo žiauriau tr aklpUilSkUu .

linauskas palaikė ryšį su redak
torium ir "plačiu pasauliu". Jis 
pristatydavo paruoštus spausdi
nimui straipsnius. Kas jų auto
riai, mes nežinojome, apie tai ne
kalbėjome. Povilas dar dažais 
kvepiantį laikraštį išnešdavo iš 
rūsio ir išdalydavo tik jam žino
miems platintojams. Dalį tiražo 
išplatindavome ir mes. Povilas 
Malinauskas kartais talkininka
vo ir spausdinant. Juozas Gra
žys dažnai Povilą "auklėjo", nes 
šis mėgdavo per daug plepėti. Ne
paisant to, Povilas atliko didelį 
darbą, vėliau turėjo ryšį ir su par
tizanais.

Štai tie keturi asmenys, kurie 
drįstame sakyti, kad spaustuvė 
buvo mūsų. Mes ir dirbome pa
vojingiausią darbą, kur kas pa
vojingesnį už straipsnių rašymą. 
Visi, išskyrus Juozą Gražį, pir
mos sovietinės okupacijos metu 
buvome suimti ir kalėjome Kau
no kalėjime. Tik karas išgelbėjo 
iš jo ir iš kelionės į Sibirą, o gal ir 
kulkos į pakaušį. Norėdami su
duoti mirtiną smūgį pogrindžio 

spaudai, naciai 1943 m. balan
džio 29 d. suėmė 16 Lietuvos žur
nalistų, spaudos darbuotojų, įta
riamų leidžiant pogrindinę spau
dą. Iš "Į laisvę" leidėjų į jų tarpą 
patekau ir aš ir buvau išvežtas į 
Stutthofo koncentracijos lagerį. 
Mane suėmus, "Į laisvę" spausdi
nimas nesutriko, nes buvo pasi
tikėta, kad paslaptis bus išlaiky
ta.

Man grįžus iš Stutthofo ir vėl 
įlindus į spaustuvės rūsį, Juozas 
Gražys pasakojo, kad mūsų 
spaustuvėje buvo išleista "Po
grindžio kuntaplis" - trys nume
riai ir "Lietuvos Judas" - du nu
meriai, juose buvo paskelbtos lie
tuvių išdavikų pavardės. Tarp lei
dėjų minėjo Aleksą Saką. Apie 
Petrą Gailiūną negirdėjau. Juo
zas gyrėsi, kad jie ištobulėjo kaip 
spaustuvininkai, ir buvo spaus
dinamos net maisto kortelės, ku
rios buvo išduodamos nuo na
cių nukentėjusioms šeimoms. Šia 
veikla užsiėmė Povilas Malinaus
kas.

Pogrindžio "Į laisvę" buvo 
populiarus , jį perspausdindavo 
kituose Lietuvos miestuose rota-
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toriumi ir kitomis dauginimo 
priemonėmis. "Į laisvę" laikraš
čio išleista 34 numeriai. Pasku
tinis pasirodė 1944 m. birželio 
20 d. Gestapui ir sekliams per 
visą nacių okupaciją nepavyko 
surasti "Į laisvę" spaustuvės, ji 
darbavosi iki pat okupacijos pa
baigos. Raudonajai armijai už
ėmus Kauną, jos plėšikaujantys 
kariai rausėsi po rūsius, sandė
lius, parduotuves, ieškodami pa
slėptų gėralų ir maisto. Jie sura
do ir mūsų spaustuvę. Mašina 
greičiausiai pateko į KGB ran
kas."^

Šias žinias apie pogrindžio 
"Į laisvę" spausdinimą Vladislo
vas Telksnys pateikė 2000 m. 
gruodžio 7 d. Jos išsklaido daug 
spėlionių ir per keletą lūpų per
ėjusių rezistentų sunkiai prisi
menamų pasakojimų. Su Vladis
lovu Telksniu artimai bendrau
jame jau nuo 1940 metų pra
džios, kai dirbome Katalikų vei
kimo centre; jis dirbo Pavasa
rio žurnalo administratorium, o 
man teko būti Pavasario Vyrų 
sąjungos sporto vadu (pareigas 
perėmiau iš Anatolijaus Kairio). 
Abu buvome Pavasario sąjungos 
valdyboje. Pogrindyje dirbome 
ir Laisvosios Lietuvos kolekty
ve.

Papildau Telksnio liudijimą. 
Artimai teko bendrauti su Kazi
mieru Grigalevičium ir jo šeima. 

"Aroma" Laisvės alėjoje buvo su
sitikimo vieta su P.Malinausku, 
J.Gražiu ir kitais. "Į laisvę" me
džiagą, paimtą iš B.Stasiukaičio, 
J.Ambrazevičiaus ir kitų, "Aro- 
moje" perduodavau Malinaus
kui, o vėliau palikdavau Griga- 
levičienei jos namuose, nes veng
davome susitikti su saugumo se
kamu Malinausku. Ištaiginga 
"Aromos" parduotuvė buvo ir lai
kina LF biuletenio sandėliavimo 
vieta. ( Apie Laisvąją Lietuvą ir 
LF biuletenio leidimą bus spaus
dinama kituose numeriuose. -
Red.)

Kas 
redagavo 
"Į laisvę"?

Šis klausimas dažnai kelia
mas Lietuvos ir išeivijos spau
doje. Mat jau pirmuose "Į lais
vę" numeriuose pasirodydavo 
provokiškų ir antisemitinių 
straipsnių. Gerai žinoma, kad 
nei LAF štabas, nei Laikinosios 
vyriausybės nariai nebuvo pro
sovietinio, pronacinio ir antise
mitinio nusiteikimo. To negali
ma pasakyti apie voldemarinin- 
kus ir kiek vėliau atsiradusią 
LNP (Lietuvių nacionalistų par
tiją). Šios organizacijos pradžio
je buvo draugiškos naciams, bet
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vis tiek 1941 m. gruodžio mė
nesį buvo uždarytos.

Detalios ir tikslios informa
cijos neturime, tačiau pagrindi
niai redaktoriai yra žinomi. 1941 
m. birželio 23 d. Kauno sukili
mo štabo narių buvau prašomas 
padėti suorganizuoti redakcijos 
kolektyvą jau pirmam viešam 
numeriui. Iš Kauno Pirmosios 
nuovados pasiunčiau vieną iš sa
vo partizanų Petrą Gailiūną, ve
terinarijos studentą, į buvusią 
Žaibo spaustuvę. Bronius Stasiu- 
kaitis ten pasiuntė keletą asme
nų. Kiek jie prisidėjo prie reda
gavimo - nėra žinių. Tik žinoma, 
kad viešąjį "Į laisvę" nuo pat pra
džios redagavo Jonas Virbickas, 
buvęs ilgametis Židinio administ
ratorius. Jau nuo pradžių jis pa
teko į vokiečių civilinės valdžios 
nemalonę, nes neįdėjo provokiš- 
kų ir antisemitinių straipsnių. 
Buvo tardomas ir pašalintas iš 
vyr. redaktoriaus pareigų, turė
jo ilgą laiką slapstytis. Kiek bu
vo jo padėjėjų, nežinoma. J.Vir
bicką kurį laiką pakeitė Kauno 
jėzuitų gimnazijos direktorius 
Kazys Bauba. Jis tęsė kiek įma
noma patriotišką dienraščio lini
ją. Žurnalą uždarius, jis rašė ir 
Lietuvių fronto biuletenyje ir pra
dėjusioje eiti pogrindžio "Į lais
vę". Pasirašydavo "Kdg" arba "Ka

dugio” slapyvarde. Bauba nacių 
buvo suimtas 1943 m. kovo 16 
d., išvežtas į Stutthofą ir tenai 
nužudytas.

Pogrindžio "Į laisvę" redaga
vo Antanas Strabulis; jis turėjo 
keletą ryšininkų, kurie surinkda
vo medžiagą. Žymesni bendra
darbiai buvo J.Ambrazevičius, 
Z.Ivinskis, A.Maceina, J.Būtė
nas, K.Bauba. Ir daugelis kitų, 
nežinomų. Apie Antaną Strabulį 
yra daugiau žinių. Gana paliegęs 
po persekiojimų, jis gyveno Kau
ne. Pagal Tautos fondo rezisten
cinės medžiagos rinkimo pro
gramą 1999 metais Leonas 
Ambrazaitis nuvyko pas jį Kau
ne pasikalbėti, tačiau rado labai 
pasikeitusį. A.Strabulis nesutiko 
būti filmuojamas, jo prisiminimų 
nepavyko įrašyti videojuostoje. 
A.Strabulis mirė Kaune (data 
nežinoma).

Pateikti duomenys rodo, kad 
viešojo "Į laisvę" redaktoriai ne
turėjo visiškos laisvės dienrašty
je spausdinti ką panorėję. Aiškė
ja ir tai, kodėl nebuvo žinių apie 
Laikinosios vyriausybės darbus, 
nutarimus, nors kurį laiką ant
raštė ir žymėjo, jog "Leidžia Lie
tuvių aktyvistų frontas".

Red. pastaba. ^Telksnio pa
sakojimą apie straipsnyje minimą 
Juozą Graži spausdinsime kita
me numeryje.
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Tos pačios dvasios vaikai
Jono Pajaujo išsikalbėjimai apie Julijoną Būtėną

Vitalija Kazilionytė

Gotlandas. Rytinė pakrantė. 
Lietuva, regis, ranka pasiekiama 
- tik 250 kilometrų Baltijos van
denų teskiria nuo Tėvynės kran
to. Čia, toj Tėvynės artumoj, ke
lis dešimtmečius gyveno mūsų re
zistencijos istorijos liudytojas ir 
saugotojas architektas Jonas Pa
jaujis. Gyveno... Tebesi taip na
tūraliai įsisąmoninęs Jono buvi
mą Gotlande, kad pernykštės 
rugsėjo 4-osios žinios apie jo 
mirtį, netikėtai skaudžiai palie- 
tusios, dar nenori pripažinti re
aliu faktu. Joninių dieną dar kal
bėjomės telefonu. Paskui nekan
triai laukiau pažado - atsiųsti ga
lutinai suredaguotus atsimini
mus apie bendražygį - žurnalistą 
rezistentą Julijoną Būtėną. Lau
kiau skambučio iš Gotlando. 
Pernelyg ilgai užtrukusį Jono ty
lėjimą nutraukė toji skaudi žinia. 
Noriu sugrįžti į 1999-ųjų vasa-
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rą, kai į paprastą, jaukų Jono Pa
jaujo namelį prie Lau įlankos, 
Alskogo parapijoje, mane atve
dė rengiamos atsiminimų knygos 
apie Julijoną Būtėną keliai. Tuo
met, išvydusi Gotlande neįpras
tą reginį - lietuvišką gyvenimą 
Švedijos saloje, bandžiau supras
ti: kaip žmogus ištvėrė, tiek me
tų žiūrėdamas Lietuvos pusėn ir 
negalėdamas jos pasiekti. Tėvy
nės krantas fiziškai priartėjo 
1991-aisiais, po ilgų 47 metų gy
venimo svetimoje žemėje. Kad 
pajėgtum įsisąmoninti tą sunkų 
žiūrėjimą Tėvynėn, reikia bent 
keletą dienų pabuvoti Jono ben
drystėje.

“Privalėjau ir aš anuomet 
grįžti į Lietuvos miškus, būčiau 
kartu su partizanais po velėna gu
lėjęs”, - nostalgiškai karčiai pra-
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deda Jonas Pajaujis nelengvą ke
turių dienų mūsų pašnekesį - grį
žimą į rezistencijos laikus. Ban
dau tikinti, jog kažkam būtinai 
reikėjo išlikti liudytoju dabarčiai 
ir ateičiai, liudytoju ne vien at
minimo žodžiu, bet ir išsaugotais 
dokumentais. Tik kažin ar verta 
tikinti: įsipareigojimai bendražy
giui Juozui Lukšai, kartu ir visai 
rezistencijai, tapo jam neužgyjan
čia žaizda.

Dar 1949 m. Juozas Lukša 
suteikia tuo metu Švedijoje gy
venančiam Jonui Pajaujui rezis
tencinius įpareigojimus: “Rem
damasis įgaliojimais Nr. 1002 iš 
1947 metų gruodžio mėn. 14 die
nos, išduotais vyr. Lietuvos rezis
tencinio - politinio organo krašte 
- BDPS Prezidiumo Pirmininko, 
pavedu p. Janoniui (Jonui Pajau
jui. - V.K.) atstovauti Lietuvos re
zistenciją” (Skrajūnas, Įgalioji
mas Nr.6, Vakarų Europa, 
1949.6.30). Šitos pareigos pri
imamos ir kaip konkretus apsi
sprendimas pačiam vykti į kovo
jantį kraštą.

“O dabar, kai Liūto Mockū- 
no knygoje “Pavargęs herojus” 
suradau faktą, jog buvo gautas 
Skrajūno pranešimas dėl sustip
rinimo atsiuntimo iš Vakarų, man 
kyla įtarimas - juk tai galėjo būti 
Skrajūno pranešimas, kad mane
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jis šaukia kraštan, ir Juozas Bra
zaitis su Stasiu Bačkiu turėjo tą 
pranešimą gauti - jie žinojo apie 
mano apsisprendimą tokiam žy
giui, kodėl nei vienas, nei kitas 
man jo neperdavė?.. Ir vėliau man 
apie tai niekada nėra užsiminę. 
Keista, o pulkininkas Blažys vie
ną dieną vargino mane, mėginda
mas įrodinėt tokio žygio bepras
miškumą, vadinasi, jis žinojo... 
Taigi man buvo duotas toks pat, 
kaip ir Julijonui, apsisprendimas, 
tik tiek, kad manęs nepašaukė... ” 
Apmaudas dėl neįgyvendinto ap
sisprendimo ir supratimas, jog 
tuo metu kraštui gyvybiškai trū
ko intelektualinių jėgų, yra stip
resni už liudytojo išlikimo būti
nybę.

Nors tiesioginis šaukimas 
vykti į Lietuvą Jono nepasiekė, 
bet jisai, pasukęs rezistento ke
liu pirmosios sovietų okupacijos 
metais - buvo ateitininkas, per
ėjęs pogrindininku nacių okupa
ciją, kalėjęs Štuthofe,- negalėjo 
išsižadėti prisiimtos pareigos Tė
vynei ir po karo, gyvendamas 
Švedijoje. Gal todėl pirmasis 
bandymas pasiekti Lietuvos miš
kus buvo dar Juozui Lukšai te
besant Vakaruose: iš pietų Šve
dijos vokiečiai į Vakarų Vokieti
ją turėjo laivu perkelti antrąją 
pasiryžėlių grupę -Joną Pajaujį, 
Gintautą Būgą ir Kazimierą Pyp
lį. Deja, žadėto laivo nei vieną,

Į LAISVĘ • balandis /2001

70



~~
Praeitis ir dabartis

nei kitą kartą nesulaukė. Apsi
sprendimas grįžti tebegaliojo. 
1949 m. gruodį buvo susitarta su 
Juozu Lukša pačiam pasirinkti 
palydovus ir laukti šaukimo.

Po žemiškosios egzistencijos 
prasmės apmąstymų Jono Pajau
jo mintys suka į nacių okupaci
jos metus, į jo ir Julijono Būtė
no pažinties pradžią. „Julijonui 
pirmą kartą ranką paspaudžiau 
1944 metų kovo pirmosios die
nos rytą Vietinės rinktinės štabo 
prieangyje. Gavęs įsakymą iš Lie
tuvių Fronto organizacinio sky
riaus viršininko Povilo Šilo, kar
tu su dar ketvertu jaunuolių: Ju
lijonu Būtėnu, Juozu Prapuole
niu, Juozu Vaičaičiu ir Antanu 
Repšiu tą dieną prisistačiau pul
kininkui Jankauskui pirmojo ge
neralinio tarėjo įstaigoje, kur bu
vo įsikūręs štabas. Pulkininkas 
nuvedė mus į kitą kambarį ir pri
statė skyrių viršininkams, pasida
lijusiems mus. Kiek supratau, tos 
„dalybos" buvo iš anksto sutar
tos. Tapome Vietinės rinktinės šta
bo bendradarbiais. Tik dirbome 
ne tame pačiame skyriuje: Julijo
nas - 2-ame (žvalgybos, spaudos), 
o aš - 3-iame (mobilizacijos). ” 
Tokiomis aplinkybėmis įvyko pir
masis jų susitikimas. Lig tol pa
žintis buvo iš tolo: matydavo Ju
lijoną ateitininkų renginiuose, ži
nojo esant jį autorių tarptautinės 
politikos apžvalgų, spausdinamų 

„XX amžiuje”, žinojo ir apie jo 
dingimą iš Kauno, sovietams 
Lietuvą okupavus.

Darbas skirtinguose sky
riuose neleido jų pažinčiai labiau 
išsiplėsti. Bet J.Pajaujo atminty
je išlikę svarbūs liudijimai, išryš
kinantys Julijono Būtėno reika
lingumą tuo metu Lietuvoje, pa
tikslinantys jo sugrįžimo iš Ber
lyno laiką: „Julijonas, mano ma
nymu, kai buvo pradėta organi
zuoti Vietinė rinktinė, tebegyveno 
Berlyne; jį iš ten atšaukė kaip bū
tiną karininką Rinktinei. Apie Ju
lijoną Kaune nieko negirdėjau, iki 
jį sutikau štabe. Aš žinojau, kad 
jis 1942 m. pavasarį išvyko Ber
lynan kaip dienraščio „Į laisvę” 
korespondentas, o iš Berlyno ne 
taip lengva tuomet buvo sugrįž
ti..."

„Julijono pagrindinis dar
bas štabo 2-ame skyriuje buvo 
paruošti informacinius praneši
mus, Vielinės rinktinės deklara
cijas, gen. P. Plechavičiaus kalbas 
perrūdiją, informuoti spaudą; tas 
jo pareigas galima įvardinti maž
daug taip: štabo karininkas spau
dos ir informacijos reikalams”, - 
konkretūs nurodymai padeda iš
sklaidyti sukurtą mitą, jog Juli
jonas buvęs gen. P.Plechavičiaus 
adjutantas. Prisimenami ir su po
grindžiu susiję faktai: „... štabe
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dirbdamas, Julijonas teberašė 
tarptautinės politikos apžvalgas 
(“Lietuvių fronto biuleteniui”), 
kurias spausdinimui pateikdavo 
Antanas Strabulis - tokia jau bu
vo frontininkų darbo drausmė: 
nežinok, ko tau žinoti nereikia... ”

Prisiminimai apie Vietinės 
rinktinės gyvavimo mėnesius at
skleidžia mažai žinomą tiesą: 
Rinktinė buvo kuriama su anti- 
nacinio pogrindžio organizacijų 
ir jų veiklą koordinavusio 
VLIK'o (gerai žinojusio esamą 
padėtį Lietuvoje) pritarimu bei 
neoficialiu atstovavimu. Todėl ir 
Julijono Būtėno atėjimas į Vieti
nės rinktinės štabą nėra atsitik
tinis, vien asmeniniu įsitikinimu 
paremtas (kaip buvo įprasta ma
nyti), svarbiausias čia išryškėjan
tis faktas - atstovavimas antina- 
ciniam pogrindžiui. Lietuvos cen
triniame valstybės archyve sau
gomuose Vietinės rinktinės do
kumentuose nei Julijono Būtėno, 
nei Jono Pajaujo pavardės neuž
fiksuotos; šitai, manau, patvirti
na atstovavimo fakto slaptumą.

Vietinės rinktinės štabo lik
vidavimas 1944 m.gegužės 15 d. 
išskyrė Joną Pajaujį ir Julijoną 
Būtėną: uniformuoti štabo kari
ninkai buvo suimti ir tos pat die
nos vakare išvežti į Kauno ges
tapą - kartu su jais ir Julijonas;
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Jonas su kitais civiliais - paleisti. 
Bet laisvė neilgam: po keturių 
dienų buvo gestapo suimtas ir 
pradėjo savuosius kančių kelius 
Štuthofe. Susitiko tik po ketve- 
rių metų Vokietijoje. Abu - vo
kiečių išblokšti iš gimtosios že
mės. Julijonas iš Salaspilio kon
centracijos stovyklos (po kelių 
mėnesių priverstinio darbo fron
to ruože Latvijos teritorijoje) 
pateko į Gdynės lagerį, iš jo pa
bėgo į Berlyną, surado laikiną 
priebėgą VLIK'o Informacijos 
biure; VLIK'ui 1945 m. rudenį 
persikėlus į Pfullingeną, ir jis ten 
apsigyveno. Joną, po karo įsikū
rusį Švedijoje, 1948 m. liepą į tą 
patį Pfullingeną atvedė rezisten
ciniai uždaviniai - su Juozu Luk
ša ir Jonu Deksniu iš Švedijos at
vyko į Vokietijos kurortinį mies
telį Baden Badeną, kur buvo nu
matytas VLIK'o ir krašte vei
kiančios rezistencijos atstovų pa
sitarimas. Tris dienas vykusiuo
se posėdžiuose Jonas dalyvavo 
svečio teisėmis, su prof. Juozu 
Brazaičiu rašė pasitarimo proto
kolus, kurių nuorašus išsaugojo 
savo archyve.

“Susitikova po ketvertų me
tų 48-ųjų liepos dešimtąją Pful- 
lingene, po Baden Badeno pokal
bių. Julijonas tuo metu dirbo 
VLIK o Informacijos tarnyboje 
pas Juozą Brazaitį, redagavo El
tos biuletenius. Nuo šios dienos
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prasidėjo ir Julijono pažintis su 
Juozu Lukša. Juodu greit vienas 
antrą atrado - abu buvo tos pat 
dvasios vaikai.” Nors susitiki
mas Pfullingene tetruko vos dvi 
savaites, užteko laiko išsikalbė
jimams, atskleidžiantiems kai 
kuriuos mažiau žinomus bendra
žygio gyvenimo momentus. Prie 
Pfullingeno susitikimų prisimini
mų Jonas sustoja ilgesniam lai
kui - čia ir jis pirmąkart plačiau 
įsišneka su Julijonu.

Rūpi vienintelį gyvą Baden 
Badeno pasitarimo liudininką 
paklausti, ar galėjo Julijonas Bū
tėnas ir Juozas Lukša susipažin
ti dar prieš tą pasitarimą. “Ne, 
tokiom galimybėm nebuvo nei lai
ko, nei sąlygų, jų susipažinimo 
pradžią žymi tų metų liepos de
šimtoji”. Taigi liudininko patvir
tintas lig šiol buvęs neaiškus Ju
lijono gyvenimo faktas: jo ir Juo
zo Lukšos pirmojo susitikimo, 
nulėmusio visą tolesnį gyvenimą, 
data.

Toliau gvildenome du svar
bius klausimus: Julijono Būtėno 
- Lietuvių aktyvistų fronto 
(LAF) padalinio Tautinio darbo 
apsaugos (TDA) kovotojo misi
ją prieš pat sovietų - vokiečių ka
ro pradžią ir jo ryšius su švedų 
žurnalistais nacių okupacijos 
metais gyvenant Berlyne.

“Pfullingene Julijonas pasa
kojo man ir Skrajūnui apie ne-
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pavykusį sienos perėjimą; jis su 
humoru mokėjo išdėstyt tuos “sa
vo žygius” karui prasidėjus. Kaip 
supratau iš jo pasakojimo, tai jis 
kažkur apie Liubavą turėjo per
eit sieną kartu su vienu draugu sa
vaitę prieš kana prasidedant. Bet 
jiems įžengus į neutralią zoną, 
staiga pasipylė raketos iš sovietų 
pusės ir aliarmuojantys šūviai, tai 
jiedu turėjo skubiai atsitraukti 
Vokietijos pusėn ”, - dar vienas liu
dijimas apie nepavykusį žygį so
vietų - vokiečių karo išvakarėse 
prisideda prie daugelio tokių pat 
liudijimų. “Jis buvo paskirtas sek
ti vokiečių dalinį per Lietuvą, tad 
pirmą karo savaitę Kaune nega
lėjo būti”, - toliau tęsiamas pa
sakojimas vėl paneigia spaudoje 
pasitaikantį teiginį, kad Julijonas 
jau pirmąją karo dieną pasiekė 
Kauną ir padėjo išleisti pirmuo
sius “Į laisvę” numerius.

Julijonas Būtėnas, nuo 1942 
m. gegužės vidurio dirbęs Berly
ne kaip dienraščio “Į laisvę” ko
respondentas, turėjo ir rezisten
cinių įsipareigojimų: informuoti 
Lietuvos pogrindį apie tuometi
nę tarptautinę padėtį ir perduoti 
iš Lietuvos gaunamą slaptą in
formaciją (apie vokiečių karinių 
dalinių išsidėstymą, bendrą situ
aciją Lietuvoje) į Švediją. Tokiam 
uždaviniui vykdyti reikėjo labai
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patikimų ryšių su užsienio žur
nalistais. “Mūsų antinacinio po
grindžio organizacijos gerai žino
jo to laiko padėtį Europoje: tiek 
įvykius frontuose, tiek politikų su
sitikimus. Čia yra ir Julijono nuo
pelnų. Jis, tuo metu gyvenęs Ber
lyne, nuosekliai informuodavo 
LF'ą ir VLIfCą apie politinę pa
dėtį. Julijonas turėjo itin gerus 
santykius su švedų žurnalistais 
Arvidu Fredborgu ir Bertiliu Svali- 
nstromu. Be to, yra pasakojęs, jog 
jam pavykdavo nemažai žinių 
gauti iš šveicarų, italų, japonų, tur
kų korespondentų”, - skleidžiasi 
dar vienas gyvenimo tarpsnis.

Vis dėlto pagrindinis šaltinis 
informacijai gauti ir perduoti bu
vo švedų žurnalistai. Ypač arti
mi ryšiai Julijoną Būtėną siejo su 
Arvidu Fredborgu, 1941-1943 
m. Berlyne akredituotu švedų 
dienraščio “Svenska dagbladets” 
korespondentu, 1943 m. išleidu
siu knygą “Bakom stalvallen” 
(Anoj plieninio pylimo pusėj), 
kurioje analizuojami įvykiai pra
sidėjus karui Lietuvoje. “Apie 
santykius su švedų žurnalistais aš 
iš paties Julijono buvau girdėjęs, 
kai po Baden Badeno susitiko
me. Vėliau Švedijoje esam apie 
Julijoną įsišnekėję ir su Arvidu 
Fredborgu. Jie susipažino Berly
ne, kai Julijonas ten atsirado per
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pirmąjį sovietmetį. Fredborgas 
jam yra nemažai pagelbėjęs: per
duodavo iš jo gautas slaptas ži
nias Švedijos ambasadai, parū
pindavo svarbiausią su tuometi
niais tarptautiniais įvykiais susi
jusią informaciją. Reikalinga bu
vo ir jam Julijono pagalba, kai 
su vokiečių kariuomene kaip už
sienio žurnalistas - Rytų fronto 
korespondentas - 1941 m. birže
lio pabaigoje atvyko į Lietuvą. 
Savo knygoje jis rašo, kad vieno 
draugo lietuvio iš Berlyno reko
mendacijų dėka teko dalyvauti 
uždarame mūsų aktyvistų posė
dyje, kur vyravo optimistinės nuo
taikos ir buvo kalbama apie Lie
tuvos armiją Rytų frontui. Fred
borgas tuomet įspėjęs mūsų ak
tyvistus, kad nedarytų klaidos, 
kad Vokietija esanti jau ne ta, ku
rią jie pažįsta, Vokietija tapusi 
diktatūriniu nacionalistiniu judė
jimu, nepripažįstančiu mažų tau
tų egzistencijos. Tai tas Fredbor- 
go minimas draugas turėjo būt Ju
lijonas. Fredborgas suprato padė
tį Lietuvoje, jo paskutiniai ko
mentarai knygoje: deja, Pabaltijo 
valstybės didžiojoj politikoj užta
rėjų neturi ir jų gali laukti labai 
žiauri ateitis. ” Tokiam požiūriui 
susiformuoti iš dalies įtakos tu
rėjo artima pažintis su Julijonu 
Būtėnu.

Prisimena Jonas susitikimą 
su ateitininkais sendraugiais Tiu-
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Pfullingenas, 1948 m. liepa (prie VLIKo pirmininko Mykolo Krupavičiaus namo tvoros). 
Tupi (iš kairės): Vytautas Balčiūnas, Juozas Lukša su Brazaityte ant rankų; stovi (iŠ kairės) 
Stasys Daunys, Juozas Pažemėnas, Julijonas Būtėnas, Juozas Brazaitis, Levas Prapuolenis, 
kun. Stasys Yla, Jonas Pajaujis. Juozo Pažemėno nuotrauka

bingene: “Iš Pfullingeno buvom 
nuvažiavę visi trys į Tiubingeną 
susitikti su ateitininkų sendraugių 
aktyvu. Juozas ten prisistatė kaip 
Švedijoje gyvenąs lietuvis. Vieną 
vakarą susirinkome partizanų 
dainų padainuot. ” Išlikusios tų 
susitikimų nuotraukos (darytos 
Juozo Pažemėno) kalba sustab
dytom istorinėm akimirkom: jo
se įamžinti, regis, visam laikui 
taip ir likę jauni - Jonas Pajaujis, 
Julijonas Būtėnas, Juozas Luk
ša, Leonas Prapuolenis, Vytau- ►

Nuotrauka 
daryta 

1948 m. 
liepos 10-20d., kai 

Jonas Pajaujis 
ir Juozas Lukša 

po Baden Badeno 
pasitarimų atvyko 

į Pfidlingeną 
ir apsigyeno 
pas Mykolą 
Krupavičių.
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tas Vaitiekūnas, Juozas Pažemė- 
nas, Petras Kisielius, Stasys Dau
nys, Stasys Balčiūnas, Julius Ka
karieku - skirtingų likimų, bet 
tuomet vienijami ateitininkiškos 
idėjos žmonės.

Iš tų išsikalbėjimų Pfullin- 
gene susidėsto Julijono žmogiško
ji charakteristika. “Jis priklausė 
žmonių “tylenių”grupei. Be reika
lo burnos neatverdavo. Didžiai 
nemėgo patriotinių tauškalų ir 
“herojus” garbinančių liaupsėji- 
mų. Julijonas buvo tylus darbo 
žmogus, nors humoro ir sąmojaus 
jausmo jam tikrai netrūko. Subti
liai, neįžeidžiančiai sugebėdavo ir 
savuosius artimus draugus, ir de
kadentišką Europon besiveržian
čią “wood'o kultūrą” per dantį 
patraukti." Tą darbo žmogaus 
bruožą patvirtina dr. Zenonas 
Ivinskis, įžvelgęs savotišką Juli
jono dusimą Pfullingene. Julijo
nas prasitardavęs, kad jo tiesio
giniai viršininkai tetinką tik ko
kiai vidutinei parapijai administ
ruoti. Galima suprasti tuomet ir 
jo dvasios būseną Pfullingene, kai 
jį supantys žmonės buvo pasinė
rę į tuščias tarpusavio rietenas, 
ginčus, o Lietuva, apimta kruvi
nojo vyksmo tragedijos, tebetikė
jo pagalba iš Vakarų.

Maždaug po dviejų savaičių 
abiejų laukė išsiskyrimas: Jono
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Pajaujo ir Juozo Lukšos keliai 
suko į Paryžių, į Stokholmą.

1949 m. VLIK'ui užmezgus 
ryšius su JAV Centrine žvalgy
bos valdyba, prasidėjo desanti
ninkų rengimas misijoms oku
puotoje Lietuvoje. VLIK'o žmo
nės negalėjo pasitikėti vien ame
rikiečių žvalgybos pareigūnais. 
Iškilo būtinybė pik. A.Šovos va
dovaujamame kariniame skyriu
je turėti savą patikimą žmogų, 
siejantį amerikiečių žvalgybą - 
rengiamus desantininkus ir 
VLIK'ą, besirūpinantį ne vien 
desantininkų rengimu, ryšiais su 
Lietuvos pogrindžiu, bet ir galin
tį paliudyti slaptų įvykių eigą. 
Tokiu žmogumi tapo Julijonas 
Būtėnas. Juozo Lukšos įgalioji
mai 1949 m. gruodį vėl atvedė 
Joną Pajaujį į Vokietiją, į Miun
cheną, kur tuo metu dirbo Juli
jonas.

“Reikėjo šnekėtis Skrajūno 
reikalais su pik. A. Šova, ameri
kiečių žvalgybininku Smithu, be 
to, latvių ir estų buvau įpareigo
tas tartis ir dėl jų reikalų. Miun
chene atsiradau pavakary, per
nakvojau pas pik. Šovą, paskui 
mes ten tris dienas plušėjova... 
Pirmąją dieną vyko bendras pa
sikalbėjimas su Šova ir “ameri
konu” ne vien apie Deksnio ra
diogramas, bet ir apie padėtį Šve
dijoje, lietuvių, latvių, estų kolo
nijas; buvau atvežęs latvių cen-
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trinės tarybos ir estų tautinės ta
rybos paruoštas apžvalgas. Šne
kantis vertėjo pareigos teko Juli
jonui. Taip vėl susitikom Miun
chene. Daugiausia laiko su juo 
praleidom, analizuodami mano 
atsivežtas Deksnio radiogramas ir 
mėgindami įtikinti pulkininką ir 
poną Smithą, kad tai ne pogrin
dyje dirbančio Deksnio, o KGB 
radiogramos. Įtartina buvo jau 
tai, jog pirmoji radiograma pasi
rodė labai vėlai, bet svarbiausia 
- visose jose nieko konkretaus ne
nurodyta: jokių karinių, ekono
minių duomenų, vien tuščiažo
džiavimas. Didelį įtarimą sukėlė 
viena radiograma, kurioje mini
mi Lietuvos pajūryje tuo metu vy
kę rusų vadovaujami Baltijos ty
rimai; lygiai tokia pat žinutė bu
vo išspausdinta sovietinėj „ Tie
soj”, o šitą laikraštį aš gaudavau. 
Tą numerį gavau savaitę prieš mi
nimai radiogramai pasirodant. 
Vadinasi, telegrafuoja tuos fak
tus, kuriuos gali rasti sovietinėj 
spaudoj. Kai, pamenu, koduoda- 
vom Vokietaičio radiogramas, tai 
ten būdavo nurodyti konkretūs 
faktai.

Paskui turėjau paruošti ra
portą; prieš tai su Julijonu buvom 
nutarę, kad kategoriškų išvadų 
pagrindimo reikėtų vengti, diplo
matinis raporto tonas būtų la
biau įtikinantis. Mockūnas tą ra
portą savo knygoj cituoja, verti-

Į LAISVĘ • balandis /2001 

na, priskirdamas jį Brazaičiui, 
matyt, jį bus suradęs prie Brazai
čio raštų. O tas raportas, komen
tarai yra mano ir Julijono ben
dras darbas: aš daviau faktus, jis 
literatūriškai apdorojo ir vertė į 
anglų kalbą. Kas Julijonui ir man 
buvo aišku, atrodo, pulkininkui 
ir ponui Smithui taip ir paliko ne 
visai aišku.” Su Jonu Pajauju 
stebimės anglų ir amerikiečių 
žvalgybų lengvabūdišku įtikėji
mu, nukrypstam į išvadų ieško
jimus, bet čia jau kita tema. Tik 
atminty lieka Jono žodžiai: “Kaip 
tu įtikinsi svetimus, jei savų ne
gali įtikinti... ”

Teko Jonui Pajaujui Miun
chene dar vienas uždavinys - kal
bėtis su besirengiančiais į Lietu
vą vyrais ir aiškinti tuometinę 
padėtį Lietuvoje. “Julijonas ma
ne įleido pas juos, pristatė kaip 
žmogų, gerai žinantį sąlygas Lie
tuvoje. Jiems tiesiai išdėsčiau, 
kad žinotų vykstą į tikrą mirtį, iš
likt gyviems pusę metų tai tik 
maždaug 10 procentų šansas te
buvo. Dauguma iš jų ir nesiryžo. ”

Bendras darbas Miunchene 
konkrečiai atskleidžia Julijono 
Būtėno 1949 m. prisiimtą misi
ją. Po intensyvaus darbo dienų 
abu nuvyko į Kirchheim Tecką 
aplankyti kun. Stasio Ylos. Vėl 
suplūsta atsiminimai apie tą ke-
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lionę. Bet tai daugiau apibūdina 
Julijoną iš žmogiškosios pusės 
buitinėje aplinkoje. Toks buvo 
paskutinis jų susitikimas, vėliau 
Jono pastogę pasiekė pora Juli
jono prierašų prie pik. Antano 
Šovos ir Juozo Lukšos laiškų.

Sustojame prie pamatinio 
klausimo: kada Julijonas Būtė
nas apsisprendė žygiui į Lietuvą?

"Julijonas, kaip man atro
do, tokiam žygiui su antrąja de
santininką grupe nei buvo iš anks
to numatytas, nei buvo užsianga
žavęs. Kai Miunchene abu pra
leidom tris dienas, tai apie grįži
mą Lietuvon jis nieko man nekal
bėjo. Ir, manau, dėl to, kad žmo
nės tam buvo numatyti. Tik vė
liau, jau 1950-aisiais, kada kpt. 
J.Kupstas susilaužė koją, pasida
rė aktualu - kas jį pakeis, nes 
Kupstas buvo mūsą karo mo
kyklos lektorius, vis dėlto intelek
tuali jėga. Lietuvoje tuo metu rei
kėjo intelektualinio jauno krau
jo. Julijonas dėl to ir pasiaukojo. 
Jis, išlydėjęs Skrajūną, galutinai 
apsisprendė. Skrajūnas ir Julijo
nas žinojo, jog partizanams atei
na sunkios dienos. Dar Miunche
ne kalbėjomės su juo, kad būti
na sumažinti aktyvią partizaną 
skaičią ir sudaryti mažas grupes, 
kurios galėtą tvarkyti žmones ir 
palaikyti ją dvasią - pereit iš par

tizaninio karinio į policinį darbą: 
dienos metu būti kolchozininkais 
ir tarnautojais, o nakties metu 
vykdyti policines pareigas. To
kiam partizaną reorganizavimo 
darbui Julijonas galėjo būti nu
matytas. ”

Šitie samprotavimai remia
si logiškai pagrįstais faktais: Ju
lijonas Būtėnas buvo reikalingas 
darbui VLIK'o kariniame sky
riuje, kurio svarbą jau nulemia 
toks faktas, kaip Juozo Lukšos 
išlydėjimas į Lietuvą. Konkre
taus susitarimo su Juozu 1948- 
1949 metų sandūroje negalėjo 
būti, nes platesnei jų pažinčiai 
ir bendradarbiavimui po Baden 
Badeno nebuvo tinkamų sąlygų. 
Tiesioginis numatymas vykti į 
kraštą galėjo subręsti 1950 m. 
pirmaisiais mėnesiais, Juozui 
Lukšai, Jonui Kupstui ir Jonui 
Kukauskui perėjus amerikiečių 
žvalgybos žinion, atsikėlus 
Miunchenan. Tuomet Julijonas 
pradėjo mokytis amerikiečių 
žvalgybos mokykloje Kaufbeu- 
rene; tai ir rodo jau konkretų jo 
apsisprendimą grįžti. Žinoma, 
giliau pažvelgus į Julijono Bū
tėno asmenybę, galima tvirtin
ti, kad svarstymai apie grįžimą 
Lietuvon prasidėjo nuo pirmo
jo susitikimo su Juozu Lukša, 
kadangi Julijonui, dūstančiam 
nuo beprasmiškos egzistencijos 
tremtyje, šis žmogus jau pats sa-
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vaime buvo atsakymas į klausi
mą - kaip padėti kovojančiai Lie
tuvai. Tą ilgai mąstytą apsi
sprendimą paliudija tolesni Jo
no Pajaujo žodžiai: „Julijonas, 
kiek aš jį pažinau, buvo žmogus 
realistas, tai jau ne spontaniškai 
jis apsisprendė, jis apie tai turė
jo galvot ir pergalvot, nes puikiai 
žinojo ir tarptautinę padėtį, ir pa
dėtį Lietuvoje”.

Reikia įvertinti žygio pras
mę. Išgirsti protingus žodžius be 
jokių patriotinių pakylėjimų, 
kaltinimų, daugelio metamų 
VLIK'o žmonėms, be jokių nu
sistebėjimų. Ir suvoki, jog taip 
kalbėti tegali tik jį gerai pažino
jęs tos pat dvasios žmogus, ku
riam seniai aiškus ir giliai įsisą
monintas tas prasmės klausimas. 
„Jeigu tu suprasi, kodėl Julijonas 
pasirinko šitą kelią, kitam žmo
gui, ieškančiam motyvų, pateisi
nančių tokį apsisprendimą, atro
dys nesuprantama - jis juos sa
vaip įvertins, nejulijoniškai. Yra 
juk ir tokia samprata: intelektu
alus žmogus tose sąlygose turėjo 
pasielgti ne taip, kaip Julijonas, 
bet pasirinkti kitą egzistavimo bū
dą. Bet, matai, taip vertindamas 
žmogus nežino arba tiesiog pamirš
ta, kad po karo Vakaruose taigi 
niekas nenorėjo iš politikų šnekėti 
apie Pabaltijį, buvo juk aišku, kas 
pasirašyta Jaltoje - Vidurio Euro
pos pardavimas Sovietijai. ”
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O kad politikai prašnektų, 
reikėjo liudyti kovojančią Lietu
vą savos gyvybės kaina. Jono Pa
jaujo vertinimas iš esmės siejasi 
su prof. Juozo Brazaičio minti
mis: Julijoną Būtėną jis įvardijo 
kaip laisvojo pasaulio lietuvių au
ką ir kartu auką Vakarų pasau
lio, kurio lyderių veiksmai suki
lusius už laisvę išdavė. Viltis su
laukti Vakarų pagalbos 1951 m., 
kada partizanų pasipriešinimas 
jau silpo, buvo prarasta. Dar te
beruseno išsigelbėjimo kibirkštis 
- sulaukti pagalbos (intelektua
linės) iš laisvajame pasaulyje gy
venančių lietuvių. Ar jie tesės?.. 
Julijono Būtėno grįžimas susie
jo kovotojus tėvynėje su rezis
tencine mūsų išeivija į vieną ko
vojančią Lietuvą, liudijančią pa
sauliui laisvę praradusios valsty
bės egzistavimą. Ir jei ne išdavys
tės, tas liudijimas būtų ilgai tru
kęs... Įsiterpia dar vienas Jono 
prisiminimas: „Kai kalbėjausi su 
Arvidu Fredborgu, pasakiau jam 
apie Julijono likimą, tai jo ko
mentaras toksai: iš jo šito buvo 
galima laukti”. Visa tai verčia 
susimąstyti: Julijono Būtėno po
elgį natūraliai priima ir natūra
liai įprasmina tik žmonės iš arti
mos jo aplinkos, žmonės, skau
džiai išbraidę rezistencijos tikro
vę.
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Paskutinis rytas Jono Pajau
jo sodyboje: jau laukė paliktasis 
Baltijos krantas. Paskutinįsyk 
dar paklaidžioji po šiaurietišką 
mišką, nusiprausi neįprastai 
skaidriame ir švariame upelio 
vandenyje, akimis apglėbi namu
ką - paprastą ir perdėm lietuviš
ką, be jokių Vakarų civilizacijos 
patogumų, regis, tokį panašų į ta
vąjį, anapus Baltijos paliktą... 
Kaimynams švedams toks gyve
nimas turbūt sunkiai supranta
mas: šeimininkas net automobi
lio neturi, iki artimiausio už ke
turių kilometrų esančio mieste
liuko eina pėsčias; tikrasis jo gy
venimas - miško ir upelio apsup
ty: pats žuvį pasigauna, paukščių 
prisišaudo, uogų, grybų prisiren
ka, o namuose akį džiugina ant 
kiekvieno stalo ir palangės lau
kinių gėlių puokštės. Užtat yra 
kita gyvenimo pusė (irgi daugelį 
stebinanti) - kambariai, prikrauti 
knygų, didžiulių archyvų, ku
riuose visa Jono Pajaujo ir dau
gelio žmonių praeitis išsaugota: 
laiškai jo ir jam rašyti - Juozo 
Lukšos, prof. Juozo Brazaičio, 
prel. Mykolo Krupavičiaus, dr. 
Stasio A.Bačkio, Vytauto Vaitie
kūno, pik. Antano Šovos; įvairių 
susitikimų, susitarimų protoko
lai, pro memoria - dokumentai,
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niekur necituoti nežinomi mūsų 
istorijos faktai. O ir pats istori
jos saugotojas tebėra palinkęs 
prie dokumentų šifravimo - su
dėstymo į atsiminimų lapus. Šir
din giliai įkrenta gražus ir išmin
tingas Jono Pajaujo kalbėjimas 
tiek praeitį prisimenant, tiek da- 
bartin atklystant - be jokios ne
apykantos, ne teisiant žmogų, bet 
blaiviai vertinant jo darbus. Bi- 
čiuliškumu šildo tas paprastai 
nuoširdus kreipimasis į kiekvie
ną tik vardu pavadinant.

“Manoje atmintyje Julijonas 
paliko kaip tvirtų įsitikinimų žmo
gus, žinąs savo gyvenimo prasmę 
ir atsakomybę ne tik prieš Kūrė
ją, bet ir prieš laisvę praradusią 
valstybę - Lietuvą”, - dar tebegir
džiu paskutinę viešnagės dieną 
pasakytus, Julijono Būtėno as
menybę apibendrinančius žo
džius. Lygiai tokią pat atsakomy
bę pripažino ir Jonas Pajaujis, 
pasirinkęs tą paprastą lietuvišką 
gyvenimą šalia Lietuvos, kur vis
kas tvirta ir patikima.

Tokia graži viltinga buvo 
1999-ųjų vasara. Nors metai ir 
nedidelis tarpsnis žmogaus gyve
nime, bet pajėgia viską, kas bran
giausia, nusinešti Amžinybėn. 
Ten, anapus Baltijos, jau niekas 
mūsų nebelauks ir niekas su il
gesiu nebeišlydės į namus. Liks
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tik visam gyvenimui įstrigęs Jo
no Pajaujo žvilgsnis atsisveikini
mo rytą - liūdnas, tylus, skaudus. 
Manau, jog kiekvieną Lietuvon 
grižtantįji jis taip išlydėdavo, 
ypač paskutiniais metais. Dabar 
jau gimtojoj Kalvarijoj mūsų lau
kia Jono paskutinės valios išsi
pildymas - neseniai supiltas ka
pas. Bet tai dar ne tikrasis sugrį
žimas - norėtųsi pasilikti viltį, jog 
tėvynėn grįš ir Jono Pajaujo tur
tingas rezistencijos archyvas, ku
ris privalo tapti atskleista mūsų 
istorijos dalimi.

Post scriptum. Gal kas šiuo
se liudijimuose pasiges išsamesnių, 
tiksliau dokumentuotų Julijono 
Būtėno gyvenimo įžvalgų. Taip, 

tenka pripažinti: Jono Pajaujo ir 
Julijono Būtėno keliai kryžiavosi 
tik tam tikrais istorijos laikotar
piais; jis nebuvo tiesioginis visų 
svarbiausių savo bendražygio 
sprendimų liudininkas, neteko 
jam tiesiogiai stebėti ir Julijono pa
siruošimo žygiui į Lietuvą metų - 
1950-ųjų. Bet reikia pripažinti ir 
tą faktą, jog tokių tiesioginių liu
dininkų jau nėra taip gyvųjų; nėra 
šiuo metu ir galimybės patekti į 
JA K Vokietijos, Švedijos archyvus. 
Todėl, šitai pripažinus, Jono Pa
jaujo, kaip vienintelio gyvo (1999 
metai) bendražygio (Vietinės rink
tinės štabas, susitikimai Pfullinge- 
ne po karo, darbas Miunchene), 
liudijimai įgyja kur kas svaresnę 
vertę.

Tiubingenas, 1948 m. liepa. Juozo Lukšos susitikimas su ateitininkais sendraugiais.
Iš kairės: Juozas Pajaujis, Juozas Lukša, Vytautas Vaitiekūnas, 

Julijonas Būtėnas, Leonas Prapuolenis. Juozo Pažemėno nuotrauka
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Lietuvių fronto bičiuliai
Vidmantas Vitkauskas

Pabaiga. Pradžia
Nr.131(168),132(169)

LIETUVIŲ FRONTO
BIČIULIŲ ORGANIZACINĖ 
STRUKTŪRA IR VADOVAI

LFB sambūris, gimęs ir 
brendęs Lietuvos laisvės kovų 
metais, per visą savo gyvavimo 
laiką norėjo išlaikyti rezistenci
nę šių kovų dvasią. Pagrindinis 
organizacijos tikslas buvo Lietu
vos išlaisvinimas bei gyvos lietu
vybės puoselėjimas išeivijoje. 
LFB organizacijos nariu galėjo 
tapti kiekvienas lietuvis, prita
riantis LFB tikslams ir įsiparei
gojęs jų visomis galimomis prie
monėmis siekti. Tapdamas LF 
bičiuliu kiekvienas asmuo turė
jo įsipareigoti aktyviai dalyvauti 
išeivijos tautinėje bendruomenė
je ir rūpintis jos stiprinimu bei 
ugdymu, taip pat vadovautis 
krikščioniškosios moralės ir pil
nutinės demokratijos principais.

Prieš daugelį metų susifor
mavusi LFB organizacinė struk
tūra iki šių dienų išliko beveik
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nepakitusi. Laikui bėgant nežy
miai keitėsi tik organizacijos cen
trinės valdžios bei valdymo or
ganų rinkimų tvarka, pareigybių 
pavadinimai, renkamų atstovų 
skaičius, jų kadencijos trukmė.

Pagal LFB statutą aukščiau
sias organizacijos valdymo orga
nas buvo kraštų atstovų suvažia
vimas. Tarp suvažiavimų organiza
cija buvo valdoma per kraštų val
dybas, Centro valdybą ir LFB ta
rybą. Šiuo metu LFB taryba (anks
čiau - Vyriausioji taryba) ir Cen
tro valdyba renkamos korespon
dentiniu būdu. Taryba iš savo na
rių renka tarybos pirmininką ir iš 
3-5 asmenų tarybos prezidiumą. 
Centro valdybos nariai iš savo tar
po taip pat renka valdybos pirmi
ninką, pavaduotojus, iždininką, 
sekretorių, įvairių komisijų (poli
tinių reikalų, ryšių su politinėmis 
organizacijomis ir kt.) pirmininkus 
bei kitus atsakingus asmenis.

Kraštuose buvo renkamos 
JAV ir Kanados, Europos bei

Į LAISVĘ • balandis /2001

82



Praeitis ir dabartis

Australijos LFB valdybos. Pagal 
LFB statutą kraštų valdybų pir
mininkai įeidavo į LFB tarybą. Į 
tarybą taip pat įeidavo ir žurna
lo "Į laisvę" redaktorius, o pas
taraisiais dešimtmečiais - ir "Į 
laisvę" fondo tarybos pirminin
kas bei Lietuviškų studijų cen
tro vadovas. Kartu su taryba ren
kama LFB kontrolės komisija (iš 
3 asmenų), kuri tikrina visų cen
trinių institucijų finansinę veik
lą bei atskaitomybę. Visus rinki
mus organizuoja savo kadenciją 
baigiančios tarybos sudaryta rin
kiminė komisija. Pagal LFB sta
tutą tarybos kadencija - treji, o 
valdybos - dveji metai.Tarybos ar 

Į valdybos nariui mirus ar pasitrau
kus, likusiam kadencijos laikotar
piui į valdžios bei valdymo orga
nus įeina iš eilės daugiausia bal
sų gavęs kandidatas.

LFB taryba numato princi
pines organizacijos veiklos gai
res, svarbiausias priemones ir 
rūpinasi jų įgyvendinimu. Visus 
einamuosius reikalus tvarko ir 
nutarimų vykdymu rūpinasi ta
rybos prezidiumas. Kraštų valdy
bos ir Centro valdyba turi savo 
darbo taisykles, kurias tvirtina 
LFB taryba. Jos vykdo ir įgyven
dina LFB suvažiavimų ir konfe
rencijų nutarimus, priimtas rezo
liucijas ar kitus dokumentus, or
ganizuoja įvairius renginius, stu
dijų savaites, koordinuoja kitų
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joms pavaldžių institucijų veik
lą.

Vietovėse, kur yra bent pen
ki LF bičiuliai, kuriamas LFB 
sambūris. Jam vadovauja 3-5 as
menų rinkta valdyba arba, jei 
sambūriui priklauso ne daugiau 
kaip 7 nariai, sambūrio seniūnas. 
Sambūrio valdybą ar seniūną ren
ka visuotinis sambūrio susirinki
mas. Valdybos ar seniūno kaden
cija - ne trumpesnė kaip vieni ir 
ne ilgesnė kaip treji metai.

Sambūrio valdyba savaran
kiškai inicijuoja ir organizuoja 
politinės, ūkinės ir kultūrinės de
mokratijos svarstymo studijas, 
viešas paskaitas ir vykdo kitus 
sambūrio sutartus uždavinius bei 
bendrus LFB organizacijos tiks
lus, aukštesniųjų LFB organų 
nutarimus.

Per ilgą Lietuvių fronto bi
čiulių sambūrio gyvavimo laiką 
LFB tarybai (anksčiau - Vyriau
siajai tarybai) vadovavo daug iš
kilių, Lietuvos rezistencijai ir lie
tuvybei nusipelniusių asmenų. 
Pirmasis LFB Vyriausiosios ta
rybos pirmininkas buvo teisinin
kas, visuomenininkas Vytautas 
Vaitiekūnas. Reikšmingą pėdsa
ką LFB organizacijos veikloje 
paliko jos ideologas ir ilgametis 
Vyriausiosios tarybos pirminin
kas prof. Juozas Brazaitis. Vė-
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lesniais metais tarybai vadovavo 
žinomi Lietuvos rezistencijos ak
tyvistai, vėliau žymiais moksli
ninkais, gydytojais, teisininkais, 
verslininkais ir visuomenės vei
kėjais išeivijoje tapę fronto bi
čiuliai - dr. Juozas Kazickas, dr. 
Adolfas Damušis, dr. Petras Ki
sielius, dr. Kazys Ambrozaitis, 
Algis Raulinaitis (kelias kaden
cijas su pertraukomis), dr. Vy
tautas Majauskas, Vytautas Pet
rulis ir kt.

Siaurės Amerikoje susibūrę 
fronto bičiuliai rinkdavo bendrą 
JAV ir Kanados LFB Centro val
dybą. Ilgiausiai Centro valdybos 
pirmininku išbuvo prof. J.Brazai
tis. Kurį laiką jis kartu buvo ir 
LFB Vyriausiosios tarybos pir
mininkas, ir LF bičiulių žurnalo 
"Į laisvę" redaktorius. Vėliau 
Centro valdybos pirmininkai bu
vo dr. K.Ambrozaitis, Vytautas 
Galvydis, Juozas Mikonis (kelias 
kadencijas su pertraukomis), Le
onardas Valiukas, dr. Česlovas 
Kuras (Kanada), Juozas Ardys, 
Balys Raugas, Bronius Nainys, 
Adolfas Šležas ir kt.

Apie daugelį aktyvių LFB 
organizacijos kūrėjų, ideologų 
bei veikėjų, stovėjusių prie orga
nizacijos ištakų, ir apie LFB leis
to žurnalo "Į laisvę" redakcijos 
narius ir bendradarbius jau bu-
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vo rašyta pirmosiose straipsnio 
dalyse ("Į laisvę" 131 ir 132 nu
meriuose). Todėl jų pavardžių 
dėl vietos stokos daugiau nekar
tosime, o stengsimės pažymėti 
tik dar iki šiol neminėtus ir ypač 
pastaraisiais dešimtmečiais vei
kusius bei tebeveikiančius akty
viausius Fronto bičiulius.

Ne vieną kadenciją LFB ta
rybos ir valdybos nariais buvo ži
nomi įvairių LFB sambūrių ak
tyvistai - Juozas Kojelis, Pilypas 
Narutis, dr. Zigmas Brinkis, dr. 
Vytautas Majauskas, Vytautas 
Aušrotas (Kanada), Vytautas Vo- 
lertas, Leonas Prapuolenis, Ed
mundas Arbas ir daugelis kitų. 
Beveik visose LFB tarybose ar
ba valdybose kaip renkamas šių 
institucijų narys ar automatiš
kai į valdžios bei valdymo orga
nus įeinantis, kaip "Į laisvę"fon- 
do tarybos pirmininkas buvo ir 
yra dr.Kazys Ambrozaitis. Įdo
mu pažymėti, kad beveik prieš 
dešimtmetį į LFB tarybą iki gy
vos galvos buvo išrinktas 
dr.Adolfas Damušis.

Per ilgą LFB gyvavimo laiką 
šios organizacijos veikloje akty
viai reiškėsi net trijų kartų atsto
vai, kuriuos pagal priklausomy
bę šiam sąjūdžiui galima suskirs
tyti į tris grupes: frontininkai, 
fronto bičiuliai ir "bičiulių bičiu
liai". Nemažai jų niekada forma
liai nepriklausė LFB organizaci-
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jai ir nemokėjo nario mokesčio, 
bet, vienijami bendrų tikslų, po
litinių pažiūrų ir pasaulėžiūros, 
telkėsi prie LF bičiulių, dalyva
vo jų renginiuose ir akcijose.

LFB organizacijos įvairiuo
se padaliniuose (Lietuviškų stu
dijų centre, "Į laisvę" fonde lie
tuviškai kultūrai ugdyti, "Į lais
vę" žurnalo redakcijoje ir admi
nistracijoje, LFB kontrolės ko
misijoje, sambūrių valdybose, 
politinių studijų organizaciniuo
se komitetuose bei jų programo
se) aktyviai darbavosi ir dalyva
vo: prof. Vytautas Vardys, dr. 
Pranas Padalis-Padalskis, Vikto
ras Naudžius, Juozas Baužys, Al
fonsas Pargauskas, Jonas Praka- 
pas, dr. Antanas Musteikis, dr. 
Vaclovas Šaulys, dr. Zenonas 
Prūsas, dr. Antanas Klimas, Vy
tautas Maželis, dr. Rožė Šomkai- 
tė, kun. K.Balčytis, kun. VDa- 
bušis, kun. VRimšelis, dr. Vytau
tas Bieliauskas, dr. Albinas 
Šmulkštys, dr. Antanas Razma, 
Ingrida Bublienė, Antanas Saba
lis, Vladas Sinkus, Vincas Ake
laitis, Jonas Urbonas, Marytė 
Petrulienė, Bronius Polikaitis, 
Vytautas Brizgys, dr. Nijolė Bra- 
žėnaitė-Paronetto, Jadvyga Da- 
mušienė, Česlovas Grincevičius, 
Paulius Jurkus, dr. Kęstutis 
Skrupskelis ir daugelis kitų. Su 
LFB sąjūdžiu aktyviai bendra
darbiavo ir daugiau žinomų de

šiniųjų pažiūrų bei katalikiškos 
orientacijos visuomenės veikėjų 
- dr. J.Meškauskas, Jonas Pabe
dinskas, Algis ir Laima Stepai- 
čiai, Povilas Žumbakis ir kt.

LFB veikloje įvairiomis for
momis reiškėsi ir nemažai jau
nesniosios kartos atstovų, iš ku
rių vieni buvo tikrieji LFB sąjū
džio nariai, kiti aktyvūs studijų 
savaičių ar įvairių politinių akci
jų dalyviai - Audronė Ambrazai
tytė, dr. Kęstutis Ivinskis, Gintė 
Damušytė, Daina ir Linas Kūje
liai, dr. Kęstutis ir dr. Saulius Gir- 
niai, kun. Virgus Volertas bei ki
ti.

Be JAV ir Kanados kraštų, 
aktyviausiai reiškėsi ir savo veik
la išsiskyrė Fronto bičiuliai Eu
ropoje. Europos LFB valdybos 
pirmininkai buvo prof. Zenonas 
Ivinskis (su pertraukomis kelias 
kadencijas, iki mirties 1972 m.), 
dr. Kajetonas J. Čeginskas (su 
pertraukomis kelias kadencijas), 
dr. Kęstutis Ivinskis, dr. Saulius 
Girnius ir kt. Valdybos pirminin
kams, lietuviškų studijų savaičių 
organizatoriams, žurnalo "Į lais
vę" leidėjams neįkainojamą para
mą teikė ir kiti Europoje gyvenę 
bičiuliai arba jiems artimi žmo
nės - Alina ir Jonas Griniai, Vin
cas Natkevičius, J.Medušauskas, 
J.Barasas, VKrikštolaitis, kun.
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B.Liubinas, Z.Kungys (visi iš Vo
kietijos), Jonas Pajaujis, G.Bū
ga, Pr.Dūda, Kl.Gumauskas (iš 
Švedijos), dr. P.Radvila, P.Puida 
(iš Šveicarijos), V.Akelaitis, 
S.Nenortas ( iš Didžiosios Bri
tanijos) bei daugelis kitų.

Iš Kanados LFB aktyvistų 
galima išskirti Vytautą Aušrotą, 
dr. Česlovą Kurą, Vytautą 
Krikščiūną, Stasį Prakapą, Vy
tautą Sendžiką, Stasį Dargį, Vy
tautą Biretą, A.Bajoriną, Vl.Gir- 
čį, VMontvilą, J.Pleinį, Antaną 
Bumbulį. VBarisą, Valdą Samo- 
nį ir kt. Australijoje savo veikla 
bendraujant su LFB aktyviau iš
siskyrė N.Butkūnas, A.Grigaitis, 
VVaitiekūnienė, Br.Zumeris ir 
kt.

(Ši straipsnio dalis buvo 
skirta LFB vadovams ir jų veik
lai išryškinti, todėl atsiprašome 
visų tų, kurių čia dėl vietos ir in
formacijos stokos nesuminėjome. 
- V.Vitk.}

"Į LAISVĘ" FONDAS
LIETUVIŠKAI KULTŪRAI
UGDYTI

" Į laisvę" fondas įkurtas 
1960 m. rugpjūčio mėn. 5 d. 
Chicagoje. Mintis įkurti tokį fon
dą buvo kilusi jau anksčiau, dar 

1959 - 1960 metais New Yorke. 
Šio miesto LF bičiuliai siūlė įkurti 
Geležinį fondų, kuriame būtų su
kaupta bent 100 tūkst. dolerių 
rezistencinei veiklai remti.

Tuo pačiu metu Chicagoje 
prie "Į laisvę" žurnalo susispietę 
bičiuliai galvojo apie Lietuviškų 
studijų fondo įsteigimą, kuris 
remtų mokslinį darbą, istorinės, 
rezistencinės tematikos knygų 
leidimą. Taip pat buvo manoma, 
kad toks fondas turėtų būti ne
politinis ir nesusijęs nė su viena 
politine grupe ar organizacija.

1960 m. LFB studijų savai
tės Kennebunporte (Maino vals
tija) metu buvo atsisakyta Gele
žinio fondo kūrimo idėjos, o nu
tarta organizuoti Lietuviškų stu
dijų fondą. 1960 m. liepos 5 d. 
Chicagoje, tuometinio JAV LFB 
Centro valdybos pirmininko dr. 
Petro Kisieliaus namuose, buvo 
priimti galutiniai fondo "Į laisvę" 
lietuviškai kultūrai ugdyti steigi
mo sprendimai. Fondo pirminin
ku buvo išrinktas dr. Vytautas 
Vardys, planavimo komisijos pir- 

| mininku - dr. Juozas Girnius, fi
nansų komisijos pirmininku - dr. 

j Kazys Ambrozaitis. iždininku - 
dr. Antanas Razma (greitai pa
sitraukęs iš fondo vadovybės). 
Dr. VVardžiui išsikėlus iš Chi- 
cagos, vadovavimą fondui perė
mė dr. K. Ambrozaitis (fondui 

i vadovaujantis iki šių dienų).
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Anykščiuose 
prie
A. Baranausko 
paminklo:
dr. V.Majauskienė, 
dr. A. Darnusis, 
J.Damušienė ir 
dr. K.Ambrazaitis

Audronės
Ambrazaitytės 
nuotrauka

1964 m. gruodžio 4 d. fon
das buvo įregistruotas Illinois 
valstijoje kaip ne pelno siekianti 
kultūrinė organizacija, kurią su
daro nariai, įsigiję bent vieną ak
ciją (100 dol.). Fondo nariais, tu
rinčiais teisę balsuoti, gali būti as
menys, paaukoję fondui bent 100 
dol.; paaukoję didesnes sumas 
tampa fondo mecenatais. Visi ki
ti fondo nariai turi fondo rėmėjų 
statusą. Fondo nariai renka 12 di
rektorių, o šie - fondo valdybą.

Pagrindinis fondo "Į laisvę" 
tikslas: skatinti, organizuoti ir leis
ti įvairias studijas bei knygas is
torine, filosofine, religine ir gro
žine tematika (nors tokių veikalų 
leidimas būtų ir nepelningas). Per
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keturis savo veiklos dešimtme
čius "Į laisvę" fondas atliko dar
bus, kurių okupuotoje Lietuvoje 
anuo metu buvo neįmanoma pa
daryti. Išleisti veikalai skatino tau
tiškumą, skelbė pasauliui sovietų 
vykdomą lietuvių tautos genoci
dą, kėlė partizanų didvyriškumą, 
svarstė gyvenimo prasmės, žmo
gaus egzistencijos, moralės klau
simus. Visa tai, be abejo, tiesio
giai prisidėjo prie lietuvybės išlai
kymo išeivijoje ir Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo.

Fondui šiuo metu vadovau
ja vienas jo kūrėjų ir ilgamečių 
vadovų dr. K. Ambrazaitis. Fon
do iždininkas - Alfonsas Par- 
gauskas.

►
85

87



Praeitis ir dabartis

"Į laisvę" fondo pastango
mis per visą jo gyvavimo laiko
tarpi buvo išleista daug Įvairių 
grožinės bei mokslinės temati
kos knygų, kurių daugumą no
rime čia išvardyti: 1961 m. v.Ma- 
černio eilėraščių knyga "Poezija", J.Gir- 
niaus studija "Tauta ir ištikimybė"; 1962 
m. J.Daumanto "Partizanai" (II laida); 
1964 m. NJs.Sūduvio "Vienų vieni", J.Gir- 
niaus "Žmogus be Dievo”; 1965 m. V.Var- 
džio redaguota mokslinė studija "Lithua
nia under the Soviets"; 1966 m. M. Vilties 
eilėraščių knyga "Neparašyti laiškai";
1968 m. K.Bradūno redaguota antologi
ja "Lietuvių literatūra svetur 1945-1967';
1969 m. VI.Ramojaus romano "Kritusie
ji už laisvę", II tomas; 1980-1985 m. ./.Bra
zaičio "Raštai" (I-VI tomai); 1981 m. 
A.Barono romanas "Mirti visada suspė
si"; 1984 m. J.Daumanto"Partizanai" (III 
laida); 1986 m. J.Keliuočio memuarai 
"Dangus nusidažo raudonai"; 1987 m. 
K.Girniaus studija "Lietuvos partizanų 
kovos"; 1988 m. A.Paškaus studija "Evo
liucija ir krikščionybė", A.Damušio stu
dija "Lietuvos gyventojų aukos ir nuosto
liai Antrojo pasaulinio karo ir pokario 
(1940-1959) metais; 1989 m. A.Paškaus 
studija "Asmenybė ir religija"; 1993-1994 
m. V.Vaitiekūno rinktiniai raštai "Vidur
nakčio sargyboje” (I ir II tomai); 1993 
m. J. Lukšos-Daumanto "Laiškai myli
mosioms"; 1998 m. A.Damušio studija 
"Lithuania against Soviet and Nazi Ag
gression" ir kt.

Dalį "Į laisvę" fondo uždavi
nių, pavyzdžiui, rezistencinės 
medžiagos rinkimą ir išsaugoji
mą, taip pat reikiamų sąlygų su
darymą rezistencinės minties vei
kalų leidimui, 1981 m. perėmė 
naujai Įkurtas Lietuviškų studijų 
centras (LSC). Šio centro pirma
sis direktorius, o vėliau ilgame
tis tarybos pirmininkas buvo dr. 
Petras Kisielius. Šiuo metu Stu
dijų centrui vadovauja Viktoras 
Naudžius.

Lietuviškų studijų centras vi
są laiką rėmė ir teberemia visą lie
tuvišką kultūrinę ir politinę veik
lą: "Į laisvę" fondo knygų leidybą, 
žurnalo "Į laisvę" leidimą ir kt. 
LSC skyrė Įvairias stipendijas ir 
išmokėdavo honorarus leidžiamų 
knygų autoriams, rūpinosi "Į lais
vę" fondo Lietuvos filialo spaudos 
ir leidybos reikalais, rėmė Lietu
vių informacijos centro skyriaus 
Washingtone darbą. LSC finan
sinį pagrindą sudarė įvairios rė
mėjų aukos ir palikimai.

1990 m. pabaigoje išeivijos 
lietuvių ir Lietuvos visuomeninių 
jėgų pastangomis buvo Įkurtas Į 
laisvę" fondo lietuviškai kultūrai 
ugdyti filialas Lietuvoje. Pirmąją 
filialo valdybą sudarė - Liudas 
Dambrauskas (pirmininkas), 
Vidmantas Valiušaitis (sekreto
rius), Vaidotas Daunys, Mindau
gas Bloznelis, Arvydas Juozaitis. 
Vėliau filialo valdymo organai
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buvo pertvarkyti įkuriant tarybą 
ir valdybą. Tarybos pirmininku 
tapo L.Dambrauskas, valdybos - 
VValiušaitis. Į valdybą buvo de
leguoti centrinės "Į Laisvę" fon
do vadovybės atstovai - dr. Kęs
tutis Skrupskelis ir dr. Kęstutis 
Girnius.

1992 m. pradžioje buvo iš
rinkta nauja filialo vadovybė: ta
ryba - VValiušaitis (pirminin
kas), J.Kairevičius (sekretorius), 
nariai - VDaunys, V.Katkus, 
M.Bloznelis, dr. K.Skrupskelis, 
dr. K.Girnius; valdyba -1.Misiū
nas (pirmininkas), T.Majauskas 
(vicepirmininkas), VZavadskis 
(sekretorius). Pagal "Į laisvę" fon
do Lietuvos filialo Statutą filialo 
taryba ir valdyba renkama kas 
dveji metai.

Šiuo metu filialo tarybą su
daro: Jonas Kairevičius (pirmi
ninkas), Arimantas Dragūnevi- 
čius, dr. Kęstutis Skrupskelis, 
Petras Kimbrys, Jūratė Laučiū- 
tė, Vidmantas Vitkauskas, Aldo
na Žemaitytė. Filialo valdybos 
pirmininku 2001 m. išrinktas 
VVitkauskas.

"Į laisvę" fondo filialas or
ganizuoja Lietuvos ir užsienio 
lietuvių kultūrinius renginius, 
knygų pristatymus, knygų leidy
bą ir kt. Svarbiausias filialo ren
ginys - vasaros politinių studijų 
savaitė, tęsianti prasmingą išei
vijoje susiklosčiusią studijų sa-
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vaičių tradiciją. Pirmoji studijų 
savaitė buvo organizuota 1992 
m. Vilniuje ir Nidoje. Jos te- 
ma:"Pilnutinė demokratija: idė
jos, realijos ir perspektyvos". 
Renginio atidarymas vyko Lie
tuvos menininkų rūmuose, da
lyvaujant Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos-Atkuriamojo Sei
mo pirmininkui prof. Vytautui 
Landsbergiui, kitiems parlamen
to nariams. Po VValiušaičio, 
prof. VLandsbergio, dr. K. 
Ambrozaičio ir dr. A.Damušio 
Įžanginių sveikinimo žodžių pra
nešimus skaitė V.Natkevičius 
(apie kultūrinę autonomiją), 
M.Bloznelis (apie tautinių ir 
krikščioniškųjų vertybių įtaką 
Lietuvos vidaus politikai), dr. 
K.Girnius (apie pilnutinės de
mokratijos idėjų pritaikymo ga
limybes valstybės gyvenime) ir 
kun. VKazlauskas (apie politi
kos dvasingumą ir moralę). Va
kare Verkių rūmuose renginio 
dalyviams buvo suorganizuotas 
pobūvis, kuriam vadovavo po
etas VDaunys. Kitą dieną ren
ginio dalyviai dviem autobusais 
išvyko į Nidą; ten, dalyvaujant 
įvairių laikų Lietuvos ir išeivijos 
politikams, kultūrininkams bei 
visuomenės veikėjams, dar kelias 
dienas posėdžiavo ir diskutavo, 
vyko poezijos ir muzikos vaka
rai.
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Sėkmingai pavykusi pirmoji 
studijų savaitė tapo tradicija ir 
buvo organizuojama kiekvienais 
metais: 1993 m. Birštone, tema 
"Lietuvos nepriklausomybei 75 
metai " , 1994 m. Mastaičiuose 
(Garliavoje) - "Lietuvos politinė 
kultūra", 1995 m. Kaune - "Lie
tuva: valstybė ir visuomenė 
1990-1995 m.", 1996 m. Telšiuo
se - "Lietuvos keliai ir kryžkelės 
1990 - 1996 m.", 1997 m. Jur
barke - "Lietuva XXI amžiaus iš
vakarėse: tarp Europos ir Eura
zijos", 1998 m. Druskininkuose 
- "Rezistencija ir kultūra - dvi is
torinės atminties gaivinimo gai
rės", 1999 m. Anykščiuose - 
"Bendruomenė Lietuvoje: istori
nė patirtis ir perspektyvos" ir 
2000 m. Molėtuose - "Lietuva ir 
išeivija per 10 Nepriklausomy
bės metų”.

Nuo 1995 m. studijų savai
čių metu už įvairius Lietuvos re
zistencijos tyrinėjimus bei dar
bus žinomiems istorikams bei fi
lologams įteikiamos "Į laisvę" 
fondo premijos: 1995 m. - Da
liai Kuodytei, 1996 m. - Daliui 
Stancikui, 1997 m. - Algiui Ka
šėtai, 1998 m. - Virginijui Gasi- 
liūnui, 1999 m. - Nijolei Gaškai- 
tei-Žemaitienei, 2000 m. - Ro
mui Kauniečiui.

88

Studijų savaitėse beveik 
kiekvienais metais dalyvaudavo 
LFB ir "Į laisvę" fondo aktyvis
tai K.Ambrozaitis, P.Kisielius, 
K.Skrupskelis, J.Kojelis, 
V.A.Dambrava, Z.Brinkis, 
A.Raulinaitis, J.Baužys, V.Ma- 
jauskas, V.Vidugiris, J.Pajaujis ir 
kt. bei iš užsienio į Lietuvą gy
venti sugrįžę J. ir A.Damušiai, 
A.Šmulkštys, S.Girnius, L.Koje- 
lis. Beveik nuolatiniai studijų sa
vaičių dalyviai buvo ir Lietuvos 
parlamento nariai - V.Landsber- 
gis, V.Aleknaitė-Abramikienė, 
A.Patackas, A.Raškinis, A.Ka
šėta, I.Uždavinys ir kt.

Meninėse studijų savaičių 
programose aktyviai dalyvavo ir 
žinomi Lietuvos bei užsienio lie
tuvių kūrėjai: poetai ir prozinin
kai - B.Brazdžionis, K.Bradūnas, 
A.Gailius, V.Volertas, J.Mike
linskas, K.Platelis, VŽilinskaitė, 
solistė N.Ambrazaitytė, muzikė 
G.Ručyte-Landsbergienė ir kt.

"Į laisvę" fondo Lietuvos fi
lialas taip pat išleido nemažai ver
tingų knygų bei leidinių, kurių di
desnę dalį čia pateikiame:

1990 m. J.Brazaičio veikalas "Vienų 
vieni" (fotografiiotinis leidimas); 1991 m. 
A.Damušio studija "Lietuvos gyventojų au
kos ir nuostoliai Antrojo pasaulinio karo 
ir pokario (1940-1950) metais; 1992 m. V. 
Ramono romanas "Kryžiai", A. Poškaus 
studija "Idėjų sankryžoje. Kritinis skersp-

1 jūvis”, "2 '/i metų. Kas padaryta ir ko nepa-
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daryta atgavus nepriklausomybę", "Asmuo 
ir valstybė 1941 - 1991 m. (Konferencijos 
1941 06 23 sukilimo 50-mečio minėjimo 
pranešimai)", "Į pilnutinę demokratiją. 
Svarstymai apie valstybės pagrindus"; 1993 
m. Vytauto Vardžio paskaita "Lietuvos po
litinė kultūra ir laiko reikalavimai"; 1994 
m. J.Mikelinsko romanas "Nors nešvietė 
laimėjimo viltis", B. Pečiokaitės- Adomė- 
nienės istorinis romanas "Penktas: nežu
dyk”, J.Lukšos-Daumanto "Laiškai myli
mosioms"; 1995 m. VA.Dambravospaskai
ta "Teisingumopricipai"; 1997 m. Wolerto 
novelės "Meilė žolei"; 1998 m. VA.Damb
ravos paskaita "Politika ir moralė"; 1999 
m. "Įpilnutinę demokratiją Lietuvoje keliu. 
Politinės studijos prie Ramiojo vandenyno 
Los Angeles, 1999 m. sausio 30-31 d"; 
2000 m. "Ugninis stulpas. 25 metai be Juo
zo Brazaičio", "Širdis - Lietuva. VA.Damb- 
rava diplomatinėje tarnyboje"(abiejų kny
gų sudarytojas ir redaktorius VValiušai- 
tis); 2000 m. VA.Dambravos paskaita 
"Atverkime duris teisingumui”.

KAI KURIE LIETUVIU 
FRONTO BIČIULIŲ 
PROGRAMINIAI 
DOKUMENTAI

Lietuvių fronto bičiuliai, 
tarp kurių buvo ne tik daug pra
eityje žinomų rezistentų, bet ir 
aktyviai Lietuvoje bei užsienyje 
pasireiškusių intelektualų, pa
rengė ir išleido daug įvairių iš
liekamąją vertę turinčių doku-
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mentų: svarbiausi iš jų - "Į pilnu
tinę demokratiją", "Lietuvių fron
tas ir Lietuvių fronto bičiuliai" 
bei "Lietuvių fronto bičiulių Cre
do".

1958 m. LF bičiuliai dr. A. 
Maceina, dr. J.Brazaitis, dr. 
J.Kazickas ir V. Vaitiekūnas galu
tinai suredagavo fronto bičiulių 
ilgai svarstytą ir rengtą valstybės 
demokratinės sandaros progra
mą, kurią pavadino "Į pilnutinę 
demokratiją". Si programinė me
džiaga nebuvo partinė ar kaip 
nors kitaip reglamentuojanti 
LFB veiklą programa. Ji tik at
spindėjo LFB organizacijos nuo
statų ir požiūrio j ateities valsty
bę visumą. Dokumente buvo su
formuluoti samprotavimai apie 
svarbiausius valstybės pagrin
dus, skirti politinei minčiai ir vi
sa apimančiai demokratijai puo
selėti. Šis dokumentas buvo ta
rytum iššūkis vis dažniau pasi
reiškiančiam politiniam ir rezis
tenciniam nerangumui, plintan
čiam konformizmui. Tai buvo ta
rytum priminimas ir reikalavi
mas keisti nusistovėjusią tvarką 
bei gyvenimą, siekti tikrai demo
kratinių santykių ir valstybės ge
rovės. Programos autoriai, aiš
kindami šio dokumento atsiradi
mo priežastis, nurodė, kad jie 
(LFB. - V.Vitk.) nepretenduoja į
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►
išlaisvintos Lietuvos gyvenimo 
tvarkymą, o tik nori imtis inicia
tyvos skleidžiant pilnutinės de
mokratijos idėjas.

Programa "Į pilnutinę demo
kratiją" suskirstyta i septynias 
dalis - "Valstybė ir kultūra", 
"Valstybė, asmuo ir ūkis", "Vals
tybė ir valdžia", "Valstybė ir šei
ma", "Valstybė ir demokratija" 
bei "Pilnutinės demokratijos idė
jų raida". Kiekvienoje dalyje, 
skirstant medžiagą Į potemes, 
buvo trumpai dėstomos svar
biausios valstybės sandaros idė
jos.

1958 m. Lietuvių FB valdy
ba parengė ir paskelbė savo pa
reiškimą Lietuvos valstybės at
kūrimo 40-mečio proga. Šis pa
reiškimas, pavadintas "Lietuvių 
frontas ir Lietuvių fronto bičiu
liai", dar kartą išryškino rezis
tencinės veiklos priežastis, nu
rodė svarbiausias veiklos kryp
tis. Toliau šiame pareiškime, ku
ris vėliau tapo svarbiu LF bičiu
lių veiklos dokumentu, buvo pa
grįstas LFB organizacijos atsi
radimo ir veikimo išeivijoje tiks
lingumas bei prasmė. Doku
mente mintys dėstomos klausi
mų ir atsakymų forma. Pateik
tuose klausimuose ir atsaky
muose atsispindi visi svarbiausi 
LFB organizaciją keičiantys as-

90 

pektai: kodėl atsirado LFB, ko
kie jos santykiai su kitomis or
ganizacijomis, kokie jos uždavi
niai ir veiklos principai, kas gali 
būti LF bičiuliu ir kt. Šis pareiš
kimas buvo LF bičiulių kolek
tyvinio darbo vaisius. Prie jo pa
rengimo daugiausia prisidėjo dr. 
A.Maceina, prof. J.Brazaitis ir 
V.Vaitiekūnas.

1977 m. LFB suvažiavime 
buvo priimtas kitas svarbus šios 
organizacijos programinis doku
mentas - "Lietuvių fronto bičiu
lių Credo". Vėliau šis dokumen
tas buvo kruopščiai redaguoja
mas bei tobulinamas ir galiau
siai 1978 m. paskelbtas "Į lais
vę" žurnale. Šiame dokumente 
vėl dėstomos pagrindinės LFB 
nuostatos, kaip lietuvių tauta tu
rėtų tvarkytis nepriklausomoje 
savo valstybėje. Skelbdami Cre
do LF bičiuliai nekėlė sau už
davinio padaryti ji programiniu 
ar partiniu dokumentu, kokius 
turi partijos, einančios į rinki
mus. Svarbiausi LFB Credo pa
sirodymo tikslai ir paaiškinimai 
apibrėžti dokumento įvade:"Jez- 
gu mūsų laisvinimo veikla ribo
tųsi vien bėgamaisiais dienos rei
kalais, ji paskęstų aplinkos 
smulkmenose, netektų polė
kio <... >. Todėl yra svarbu lai
kas nuo laiko vertinti savo veik
lą pačių didžiųjų siekimų bei ide
alų šviesoje. <...> ugdant savo
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ir kartu visos visuomenės rezis
tencinę sąmonę yra svarbu ne tiek 
lygiuotis su tuo, kas yra, kiek 
siekti to, kas turi būti."

Dokumento pradžioje kon
statuojama tuometinė socialinė, 
ūkinė ir politinė būklė pasauly
je, analizuojama padėtis Sovie- 
tijoje ir laisvajame pasaulyje. 
Toliau programoje visas dėme
sys sutelkiamas į dešimt svar
biausių būsimos nepriklauso
mos Lietuvos valstybės veiklos 
nuostatų, pagrįstų socialinės de
mokratijos, bendros gerovės, 
laisvės bei atsakomybės ir tei
singumo principais. Šie princi
pai apėmė visas svarbiausias Lie
tuvos politinio, ekonominio, so
cialinio ir kultūrinio gyvenimo 
sritis. LFB Credo metmenys 
Fronto bičiulių buvo sutikti la
bai palankiai, nors vėliau ir il
gai diskutuoti bei svarstyti. Kai 
kurie LF bičiuliai arba jiems ar
timi veikėjai (Z.Prūsas, J.Pabe
dinskas ir kt.) vėliau savo kal
bomis arba straipsniais žurnale 
"Į laisvę" oponavo tik vienai 
Credo metmenų minčiai: kad at
metant kapitalizmo pranašumus 
galima įgyvendinti "socialinį tei
singumą visiems" ir kad galima 
sukurti tokią valstybės sandarą, 
kurioje nebūtų nei socializmo, 
nei kapitalizmo elementų (so
cialinės demokratijos idėja).

IŠVADOS

Lietuvių fronto bičiuliai per 
visą savo organizacijos gyvavimo 
laikotarpį buvo rezistencinio dar
bo ir veiklos išeivijoje priešaky
je. Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje atsidūrę tremtyje Vaka
ruose buvę antinacinio pasiprie
šinimo kovotojai, Lietuvių fron
to nariai, neatkūrė griežta struk
tūra ir veiklos reglamentacija pa
grįstos organizacijos. Tačiau, pri
klausydami arba idėjiškai pritar
dami vadinamajai "36-tų metų ge
neracijai", buvę Lietuvių fronto 
veikėjai bei ideologai stengėsi 
apie save suburti katalikiškosios 
orientacijos ir rezistencinės dva
sios bendraminčius. Todėl 1948 
m. buvo organizuotas Lietuvių 
fronto bičiulių sąjūdis, kurio na
riais galėjo būti visi jo programi
nėms nuostatoms pritariantys 
žmonės. Vėliau, 1950-1951 m., 
šis sąjūdis, aktyviai plėtodamas 
rezistencinę veiklą, suformavo 
griežtesnę savo organizacinę 
struktūrą ir sukūrė centrinius 
valdymo organus.

Atmesdami bergždžią poli
tikavimą, siekimą dominuoti 
prieš kitas rezistencines organi
zacijas ir į susiskaldymą vedantį 
asmeniškumą, LF bičiuliai nuo-
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Po 50 metų susitinka pogrindžio draugai Kaune 1993 m. Iškaitės: Vladislovas Telksnys, 
Danutė Telksnienė (ryšininkė “Aromos”krautuvėje) ir Kazys Ambrazaitis

sekliai siekė savo užsibrėžto tiks
lo. Nors išeivijoje rezistencinės 
veiklos sąlygos buvo visiškai ki
tokios nei Lietuvoje, bet tikslas 
buvo bendras - visomis įmano
momis priemonėmis priešintis 
okupantui, siekti Lietuvos išlais
vinimo. Todėl LFB stengėsi išlai
kyti vieningą laisvųjų lietuvių ko
vos dėl Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo frontą, patys akty
viai dalyvavo ir prisidėjo prie ki
tų rezistencinių organizacijų 
veiklos ir vykdomų akcijų; rūpi
nosi Lietuvos okupantų vykdo
mos antitautinės ir antireliginės 
politikos demaskavimu, telkė už

sienio šalių politikų ir visuome
nės intelektualinę bei materiali
nę paramą; ugdė ir stiprino Lie
tuvos nepriklausomybės mintį iš
eivijoje ir palaikė joje gyvą lais
vės kovos dvasią bei ryžtą.

LFB organizacijoje kaip re
ta buvo daug aukštos kvalifika
cijos ir išsilavinimo žmonių. To
dėl LFB savo rezistencinę veik
lą pirmiausia nukreipė intelektu
aline - kūrybine linkme. Ryškus 
organizacijos narių asmeninės ir 
bendros veiklos intelektualumas 
Fronto bičiulius išskyrė iš kitų 
rezistencinių organizacijų, nelei
do jiems sunykti ir ištirpti įvai
rių išeivijos visuomeninių, poli
tinių organizacijų gausoje.
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Dėl tokios ryškios LFB orien
tacijos į taikias, intelektualias ir vie
šas (palyginti su kitomis organiza
cijomis) veiklos formas Fronto bi
čiuliai ne kartą buvo kritikuoti sa
vo oponentų. Jiems buvo prikiša
ma, kad LFB nedalyvauja tiesio
ginėje rezistencijoje okupuotoje 
Lietuvoje, o tik apsiriboja " visuo- 
menine-kultūrine" veikla. Tačiau 
apie LFB organizacijos išskirtinu
mą ir pasirinktų veiklos formų 
prasmingumą byloja jos atlikti dar
bai - organizuotos įvairios akcijos, 
rengiamos politinių diskusijų stu
dijų dienos ir savaitės, įkurtas "Į 
laisvę" fondas ir jo filialas Lietu
voje, leidžiamas žurnalas "Į laisvę", 
parengti aktualumo ir šiandien ne
prarandantys dokumentai, išleis
tos knygos istorine, religine ir fi
losofine tematika...

Deja, ne visus užsibrėžtus 
tikslus ir numatytus darbus Fron
to bičiuliams pavyko įgyvendinti. 
Neužteko jėgų iki galo pasiekti, 
kad VLIK'as išeivijoje taptų svar
biausia jėga Lietuvos laisvinimo 
darbe, nepavyko suvienyti ir su
jungti susiskaldžiusių katalikų or
ganizacijų, nesurasta būdų, kaip 
į LFB sąjūdį įtraukti daugiau jau
nimo.

Ryškiausią vaidmenį kuriant 
LFB organizaciją ir plėtojant jos 
veiklą suvaidino vienas iš jos il
gamečių vadovų - prof. Juozas 
Brazaitis, kuris, kaip niekas kitas,
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išeivijoje suvokė savo ir savo ko
vos bičiulių atsakomybę tautai ir 
tėvynei, sielvartavo dėl vienybės 
bei solidarumo stokos išeivių ben
druomenėje ir tarp organizacijų, 
nuogąstavo dėl rezistencinio en
tuziazmo silpnėjimo.

Vėlesnių laikų LFB vadovai 
taip pat kryptingai ėjo ne tik savo 
pirmtakų pramintais keliais, bet ir 
nuolatos ieškojo būdų, kaip pa
greitinti Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimą bei išsaugoti lietuvy
bę išeivijoje. Daugelis išeivijos re
zistencinių organizacijų nustojo 
egzistuoti ar atkūrus Lietuvos ne
priklausomybę paprasčiausiai vi
sai nutraukė savo veiklą, o LF bi
čiuliai ir toliau tęsė ir tebetęsia sa
vo misiją. Tiesa, jėgų lieka vis ma
žiau. .. Tai nenumaldomai greitai bė
gančio laiko ir pasikeitusių sąlygų 
Tėvynėje, o ir išeivijoje, padarinys. 
Jauniausioji karta, laiku nesuskubu
si užpildyti vis labiau retėjančių 
vyresniųjų kolegų gretų, deja, lin
kusi ir toliau visas priešakines 
pozicijas užleisti savo tėvams ir 
seneliams. Todėl ir toliau rezis
tencinės (tik dabar jau dvasinės 
ir moralinės) veiklos milžinais 
bei švyturiais lieka prof. A.Da- 
mušis, dr. K.Ambrozaitis, dr. P.Ki- 
sielius, J.Kojelis, A.Raulinaitis, dr. 
Z.Brinkis, V.Petrulis, J.Ardys, 
VNaudžius, J.Baužys, P.Narutis, 
dr. VMajauskas, V.A.Dambrava ir 
daugelis kitų...
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Alyva sielos žibintui
Domas Akstinas

Praėjusių metų lapkričio 27 d. paminėtas Vatikano ra
dijo lietuviškųjų laidų 60-metis. Kauno telekomunikacijų 
ir informatikos muziejuje (Rotušės a.), kur buvo surengtas 
šis paminėjimas, susirinko žmonės, vienaip ar kitaip susiję 
su Vatikano radiju - jo redaktoriai (mons. dr Vytautas Kaz
lauskas), medžiagos jam teikėjai (“LKB kronikos” leidė
jai), buvę klausytojai. Visi jie prisiminė tuos laikus, kai 
Vatikano radijas pro trukdžių uždangą pasiekdavo laisvo 
žodžio ištroškusius klausytojus.

Lietuviškos laidos iš Vatikano buvo pradėtos transliuoti 
1940 m. ir vėl atnaujintos 1946-aisiais. Iki 1951 m. tai 
buvo vienintelė lietuviška laida iš užsienio, radijo bango
mis pasiekusi okupuotą Lietuvą. Vatikano radijo dėka di
džiausias ir svarbiausias sovietinės Lietuvos pogrindžio lei
dinys “Katalikų Bažnyčios kronika ” pasiekdavo kiekvie
ną, kuris turėjo trumpabangį radijo imtuvą ir kantrybę su
gauti dėl trukdymo lūžinėjančius laisvojo pasaulio žodžius.

Jubiliejiniame renginyje buvo prisiminta lietuviškųjų lai
dų iš Vatikano istorija, pagerbtas ilgametis Vatikano radijo 
redaktorius monsinjoras Vytautas Kazlauskas. Čia pat buvo 
surengta fotodokumentinė paroda, skirta Vatikano radijo 
lietuviškų laidų redakcijai. Renginyje dalyvavo ir kalbėjo 
arkivyskupas S.Tamkevičius, kun. R.Grigas, leidėjas 
D.Akstinas, mons. VKazlauskas.

Čia spausdiname D.Akstino žodžius, pasakytus jubi
liejaus proga, kurie autoriaus valia tapo “Į laisvę” žurnalo 
straipsniu.
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Iš 60-ies metų perspektyvos 
negali nesižavėti pasiuntiniu prie 
Šv. Sosto Stasiu Girdvainiu, vys
kupu Pranciškumi Būčių, kitais 
jų talkininkais ir jiems nedėkoti. 
Jau sovietinės okupacijos pra
džioje jie suvokė, jog Lietuvoje 
nėra laisvės, ir ėmėsi žygių, kad 
nors Vatikano radijo prieglobs
tyje atsirastų Lietuvos dalelė - lie
tuviškos laidos, kurios bandytų 
parodyti Lietuvai ir pasauliui gy
vastingumą to, kas tėvynėje jau 
pasmaugta.

Vatikano lietuviškas radijas 
net kritiškiausiais momentais, 
klausydamas Dieviškojo Moky
tojo žodžių: “Kas išsigins manęs 
žmonių akivaizdoje, to bus išsi
ginta Dievo angelų akivaizdoje" 
(Luk. 12.9), visada pabrėždavo 
prigimtinę Lietuvos žmonių tei
sę j laisvę ir nepriklausomybę, 
teisę perduoti tikėjimą savo vai
kams. Tik laisvas, tvirtas savo 
dvasia ir pasitikintis Dievu žmo
gus gali lengviau ištverti prie
spaudą ir iš jos išsivaduoti. Da
bar pažvelgę nors Į vienos savai
tės laidų programą pamatysime, 
kad čia (ir vaikui, ir suaugusiam 
suprantamai) daugiausia buvo 
aiškinami tikėjimo pagrindai, 
Dievo ir Bažnyčios įsakymai, bu
vo supažindinama su Sv. Raštu 
naujausių mokslo atradimų švie-
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soje. Tik Vatikano radijas skai
tydavo Šv. Tėvo enciklikas ir 
naujausius Bažnyčios nutarimus. 
Buvo dėstoma socialinė Bažny
čios doktrina, nušviečiamas visos 
Bažnyčios gyvenimas pasaulyje, 
o ypač pabrėžiama po visus že
mės kampelius išsibarsčiusių lie
tuvių ištikimybė Dievui ir tėvy
nei. Tik iš Vatikano radijo lietu
viškųjų laidų Lietuvos klausyto
jai galėjo girdėti nesuklastotą 
Bažnyčios istoriją, žymių pasau
lio mokslininkų pasisakymus re
ligijos klausimais. Tik Vatikano 
radijas, pasitelkęs žymius teolo
gus, sistemingai griovė Lietuvo
je siautėjusio ateizmo pagrindus 
ir kartu kėlė žmonių širdyse pa
sitikėjimą Dievu ir savimi.

Vatikano radijo lietuviškos 
laidos buvo skiriamos pirmiau
sia pavergtai Lietuvai, kurioje iki 
okupacijos Bažnyčia reiškėsi 
kiekvienam lietuviui miela tauti
ne forma. Čia ypač nuoširdžiai 
buvo meldžiamasi šv. Kazimie
rui, buvo gerbiamos stebuklingos 
vietos: Aušros Vartai, Šiluva, 
Žemaičių Kalvarija. Todėl Vati
kano radijas Šv. Kazimiero die
ną savo valandėlę prailgindavo 
iki pusvalandžio, visada pareng
davo įdomią ir turiningą progra
mą. Kiekvienais metais buvo pri
simenamos Lietuvos stebuklin
gos vietos, žadinamas pasitikėji
mas Marijos globa ir jos užtari-
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mu. Kas savo grožiu gali prilygti 
giesmei prieš šv. Mišias “Pulkim 
ant kelių”? Ar yra kas nuošir
džiau ir mieliau lietuviui už “Ma
rija, Marija” ar “Apsaugok 
Aukščiausias”? Šios giesmės bu
vo dažnai transliuojamos per Va
tikano radiją. Ir sakykit, ar jos, 
kaip aidas, lietuvio širdies nekė
lė prie Dievo, ar neįliedavo tvir
tumo išpažinti Kristų net bruta
liausio ateizmo akivaizdoje?

Vatikano radijas, rankioda
mas po kruopelytę žinias, dažnai 
kalbėdavo apie Bažnyčiai atsida
vusius lietuvius, už ją net nukan
kintus ar mirusius. Ar ne Vati
kano radijas visai Lietuvai ir pa
sauliui kalbėjo apie vyskupų 
T.Matulionio, M.Reinio, P.Ra- 
manausko ir kitų atsidavimą Baž
nyčiai, ar ne Vatikano radijas 
skaitė į Sibirą ištremtų lietuvių 
maldas, ar ne jis paskelbė pasau
liui apie Adelės Dirsytės inicijuo
tos ir parašytos maldaknygės mal
das? Ar visa tai nebuvo alyvos 
pylimas Į Lietuvos Bažnyčios, 
kartu ir visos tautos, tikėjimo ir 
ištvermės žibintą?

Okupantui pamynus nepri
klausomybę, ant komunistinio 
kurpalio negailestingai buvo tem
piama Lietuvos istorija. Vatikano 
radijas, pasikvietęs i talką žymius 
istorikus, kaip Zenoną Ivinski, 
Adolfą Šapoką, Įvairiomis progo
mis sugrįždavo prie neiškraipytos
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Lietuvos istorijos, skelbė Bažny
čios indėlį į Lietuvos švietimo, 
muzikos, tapybos, skulptūros, ar
chitektūros, kalbos vystymąsi ir 
kūrimą. Ypač daug dėmesio bu
vo skiriama Vasario 16-osios pa
minėjimui. Kai Lietuvoje Vasario 
16-ąją buvo pavojinga švęsti net 
kaip savo gimtadienį, Vatikano ra
dijo antenos paskleisdavo bangas, 
per visą pasaulį nešančias Nepri
klausomos Lietuvos himną. Kas 
šiandien suskaičiuos tas akis Lie
tuvoje, kurios, girdėdamos už
draustą melodiją, pasrūdavo aša
romis? Dažnai per Vatikano ra
diją skambėdavo Vyriausiojo Lie
tuvos išlaisvinimo komiteto, Ame
rikos lietuvių tarybos ir kitų or
ganizacijų vadovų baisai, atsklei
džiantys tų žmonių nuveiktus dar
bus bei planuojamą veiklą Lietu
vos labui. Didesnių sukrėtimų 
momentais per šį radiją pasigirs
davo tų organizacijų atsišaukimai 
į tautą, raginantys saugoti save ir 
Lietuvą, kviečiantys kaupti jėgas 
laukiant savo valandos (1956 m. 
gruodžio mėnesio VLIK’o atsi
šaukimas dėl Vengrijos įvykių). 
Ar ne šis ir panašūs j jį atsišauki
mai paskatino ne vieną pavergtą 
lietuvį imtis tylaus pogrindinės 
spaudos darbo, kraštotyrinės 
veiklos ir priešinimosi plintančiai 
girtuoklystei? Lietuviškasis Vati-
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kano radijas su filosofų Antano 
Maceinos, Juozo Girniaus, An
tano Paškaus ir kitų pagalba ne
paliaujamai griovė marksizmo fi
losofiją, aiškino jos nepagrįstumą. 
Šis radijas taip pat aptardavo nau
jas knygas bei žurnalus užsieny
je, džiaugėsi kiekvienos minties 
blykstelėjimu pavergtoje tėvynė
je. Kai poetės Aldonos Puišytės 
knyga buvo išbarstyta, o pati au
torė aukšto pareigūno išbarta, ar 
nebuvo poetei parama per Vati
kano radiją perskaityta A.Lands
bergio graži ir padrąsinanti jos 
kūrybos recenzija?

Vatikano radijas teikė pa
vergtai Lietuvai ne tik dvasinę 
pagalbą. Pagal išgales jis rūpino
si ir materialine parama. 1959 m. 
gruodžio 14 d. radijo bangomis 
per pasaulį nuvilnijo žodžiai: “Va
tikano radijas jaučia pareigą per
duoti laisvojo pasaulio lietuviams 
vienos į vargą ir neviltį patekusios 
lietuviškos šeimos pagalbos šauk
smą iš anapus geležinės uždan
gos (...) Vatikano radijo lietuvių 
sekcija yra patikrinusi šį atvejį ir 
gali rekomenduoti tą neviltin pa
tekusią lietuvišką šeimą laisvojo 
pasaulio lietuvių geraširdiškumui, 
kaip tikrai patikimą ir reikalingą 
pagalbos.” Pamąstykit, kiek rei
kėjo jėgų ir sumanumo prasi
skverbti pro geležinę uždangą,

niekieno nepastebėtam ištirti tą 
atvejį ir ir tik po to rekomenduo
ti paramai. Tačiau tai buvo pa
daryta. Pagarba ir dėkingumas tų 
laikų Vatikano lietuviškos sekci- 

i jos darbininkams!
Ar Vatikano lietuviškas ra

dijas buvo girdimas Lietuvoje, 
ar jo čia žmonės klausėsi? Kaip 
rodo paties radijo darbuotojų 
tyrimai ir tų tyrimų ataskaitos, 
galima drąsiai sakyti, kad nepai
sant trukdymų daugiau ar ma
žiau jį Lietuvoje buvo galima 
girdėti. O atsiųstieji į Vatikano 
radiją klausytojų laiškai tai pa
tvirtina. Štai keletas jų ištraukų. 
1959 m. kovo 14 d. J.Jonynas 
iš Kapsuko rajono Puskelnių 
kaimo rašė: “Sveikinu su artė
jančiomis Velykomis, linkiu ge
ros sveikatos ir pasisekimo dar
be”. 1965 m. kovo 19 d. Juozas 
Dalangauskas, gyv. Vilniaus 
Raudonosios armijos pr. 100- 
20, praneša- “Dažnai klausausi 
jūsų radijo pranešimų... labai 
patinka”. 1966 m. mokytoja iš 
Vilniaus rašo: “Brangieji, mes jus 
girdim ir su nekantrumu laukiam 
lietuviškų laidų ”.

Bet pats įdomiausias yra 
kun. Kastyčio Matulionio padė
kojimas Jėzuitų ordinui šven
čiant Universiteto 400 metų ju
biliejų. Kun. Kastytis Matulio
nis ant telegramos blanko užra
šė “Didžiai gerbiamam Tėvui Ar-
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Vatikano radijo lietuviškų laidų 60-mečio minėjimas Kaune, 
Telekomunikacijų ir informatikos muziejaus salėje, 2000 lapkričio 27d. 

Iš kairės: arkivyskupas S. Tamkevičius, monsinjoras V. Kazlauskas ir D. Akstinas

supei” ir Romos adresą, o to
liau: “Per Jus, didžiai gerbiamas 
Tėve, dėkojame visam Jėzuitų or
dinui, kurio pirmtakai prieš 400 
metų Lietuvos sostinėje Vilniuje 
įsteigė Universitetą, kuris buvo ir 
yra stambiausias mokslo židinys 
Lietuvai ir kaimyniniams kraš
tams”. Pasirašė - buvę ir esan
tieji Vilniaus universiteto auk
lėtiniai. K.Matulionis užpildytą 
telegramos blanką nunešęs į 
Centrinį paštą, iš kurio gal per 
neapsižiūrėjimą, gal per papras
čiausią žioplumą telegrama bu
vo išsiųsta į Romą. O jos teks-
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tas 1979 m. trečiąją Velykų die
ną per Vatikano radiją perskai
tytas. Tekstą girdėjo pats K.Ma
tulionis, daug klausytojų Lietu
voje ir, žinoma, “ausys”, kurios 
greitai apkaltino Radiją mela
gyste, žmonių apgaudinėjimu - 
esą tokios telegramos iš Vilniaus 
nebuvę pasiųsta. Pavartykit tų 
metų pavasarinius laikraščio 
“Kalba Vilnius” numerius ir su
žinosite pavardę to draugo, ku
ris kaltino Vatikano radiją lie
tuvių liaudies mulkinimu.
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Pogrindinės kunigų seminarijos auklėtinis 
kunigas Kastytis Matulionis SJ

Anuomet okupuotoje Lietu
voje tūkstantiniais tiražais buvo 
platinamas romanas “Kalvio Ig
noto teisybė”. Jo veikėjas, apsi
šarvavęs “nemirtingomis” Leni
no idėjomis, pradeda statyti nau
ją Lietuvą. Istorija šiam kūriniui 
paskelbė savo negailestingą nuo
sprendi. Kas skaitė vakar ar skai
tysite rytoj šį romaną? Semsitės 
iš jo jėgų Lietuvos statybai? Nie
kas. Nors Lietuva dar neatsta
tyta. Ji šiandien klaidžioja netei
sybės, apgaulės, savigarbos pra
radimo, alkoholizmo ir narko
manijos pelkėje. Ne Kalvio Igno
to teisybė, o Vatikano radijo lie
tuviškų laidų mintys ir idėjos 
kviečia sugrįžti prie bendražmo- 
giškų vertybių ir dieviškos tvar
kos kasdieniniame gyvenime.

100

Ilgametis Vatikano radijo lie
tuviškų laidų redaktorius Vytau
tas Kazlauskas šiandien gali 
džiaugtis. Tai, ką 38-erius metus 
per radiją skelbė ir kam ragino, 
šiandien yra išsipildę. Lietuva 
laisva, su savo vaikais gali išpa
žinti Kristų pasaulio akivaizdoje 
ir džiaugtis jo palaima.

Tačiau daugelis, pro didelius 
trukdžius gaudę Vatikano radijo 
balsą ir puoselėję mūsų jau išsipil
džiusias viltis, to nesulaukė. Vieni 
žuvo miškuose, kiti sušalo Sibiro 
speiguose, tretiems laiko pilnatvė 
supylė kauburėlius kapuose. Nuo 
jų visų, žuvusių, sušalusių ir nesu
laukusių laisvės, tepriima ilgame
tis redaktorius Nukryžiuotąjį, iš
drožtą lietuvio iš Lietuvos medžio. 
Jis nematė kompiuterio ir kitų šių 
dienų technikos stebuklų, bet jis 
regėjo klūpančią motiną su malda 
lūpose už savo vaikus, jis girdėjo 
prasibrovusias pro slopinimo už
dangą Vatikano radijo lietuviškas 
laidas ir laimino tiek kalbančius, 
tiek klausančius - kaip vieną dide
lę lietuvišką šeimą visame pasau
lyje. Šia savo dovana jie nori pri
minti atminimo ir dėkingumo pa
reigą gyviesiems. Juk gyvieji daž
nai gieda “išpraeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia... ” Ar jie nemeluo
ja? Ar tikrai semsis jie tos stipry
bės, jeigu užmiršta pačius stipriuo
sius? Bet tai jau gyvųjų problema.
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Žaižaruojanti 
asmenybė

Žibutė Brinkienė

Laikau sau neužtarnauta 
garbe tarti žodį apie knygą “Šir
dis - Lietuva”*, skirtą ambasa
doriui Vytautui Dambravai, ku
rį buvęs Lietuvos užsienio reika
lų ministras Povilas Gylys yra 
pavadinęs žaižaruojančia asme
nybe. Ši knyga išleista Los An
geles Lietuvių fronto bičiulių pa
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stangomis. Jautėme didelį norą 
ir pareigą pristatyti dr. Vytautą 
Dambravą viso pasaulio lietu
viams, kad ir kur jie gyventų, ir 
išryškinti šio Lietuvos patrioto 
darbus bei pasiekimus, kad jau
nosios kartos suprastų, kaip ga
lima herojiškai gyventi dėl Lie
tuvos, ne tik mirti.

Dr. Vytautas A.Dambrava 
yra diplomatas, publicistas, vi
suomenininkas, apie jį nemaža 
rašyta spaudoje, bet iki šiol ne
buvo glaustos jo biografijos. Da
bar ją turime. Knygą “Širdis - Lie
tuva” sudaro dvi dalys: pirmoji - 
biografija, antroji - lyg gėlių 
puokštė 32 autorių pasisakymai.

Žurnalistas Vidmantas Va- 
liušaitis, parašęs biografinę kny
gos dalį, prisipažįsta, kad ribo
josi “daugiausia fragmentiniais, 
mozaikiniais vaizdais, kurie su
spindo mano akyse tolydžio 
iriantis pro tą iš vandens kyšantį, 
saulės nutviekstą ir spalvas mai
nantį milžinišką vieno gyvenimo 
sniego kalną’’. Autorius pasako
ja įdomiai, lengvu stiliumi, su is
torinės atsakomybės jausmu. 
Ankstyvosios jaunystės nepalie
čia. Pamatome Vytautą A.Damb- 
ravą Naujosios Vilnios geležin
kelio stotyje didžiųjų trėmimų 
dieną 1941 m. birželio mėnesį. 
Teisės mokslų studentas ieško
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tremiamų tėvų, brolių ir sesutės. 
Suranda, atsisveikindami spėja 
vieni į kitus pasižiūrėti, o moti
na suskumba pro gyvulinio vago
no durų plyšį sūnui išmesti šiltą 
žieminį paltą. Tokia motinos au
ka tragiškomis aplinkybėmis ly
di sūnų visą gyvenimą.

Vytautas, likęs vienas, 1943 
m. Vilniaus universitete gavo tei
sės mokslų diplomą, taip pat lan
kė Vilniaus muzikos mokyklą ir 
vaidybos studiją. Su pabėgėlių 
banga 1944 m. atsiduria Austri
joje, Salzburge įgyja teisės dak
taro laipsnį (disertaciją dedikuo
ja savo motinai), gilina muzikos 
studijas, vadovauja pabėgėlių bai
tų stovyklai, mokytojauja Vinco 
Krėvės lietuvių gimnazijoje.

Atsidūręs Amerikoje treje
tą metų dirba lietuviškose orga
nizacijose ir Columbia univer
sitete išklauso tarptautinės tei
sės doktorato kursą, o 1951 m. 
jau priimtas į JAV Valstybės de
partamento (Užsienio reikalų 
ministerijos) tarnybą. Nuo tada 
prasideda jo gyvenimo įsiparei
gojimui “Lietuvos byla - mano 
byla“vykdyti platieji horizontai. 
Karjeros pradžia - “Amerikos 
balso” radijo tarnyboje. Mato
me jį parengusį pokalbius su 
Adenaueriu, Diefenbackeriu, 
Mario Lanza, Beverly Sills, Sa-
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ra Caldwell... Kur tik gali, jis pri
mena Lietuvą. Jo kalbų pavyz
džiai paskelbti knygoje “Kelyje 
į laisvę”.

1969 m. JAV prezidentas, 
Senatui pritariant, paskyrė 
VDambravą nuolatinei karjeros 
diplomatinei tarnybai. Jis dirbo 
daugelio Pietų Amerikos valsty
bių JAV ambasadose. Visur ver
tinamas, apdovanojamas aukš
čiausiais apdovanojimais, visur 
pažįstamas kaip lietuvis JAV di
plomatas. Per savo buvimo laiką 
Venezueloje, dar būdamas JAV 
diplomatinėje tarnyboje ir ją už
baigęs, VDambrava Lietuvos, 
Baltijos valstybių ir komunizmo 
klausimais paskelbė tūkstančius 
straipsnių, radijo komentarų, tu
rėjo daugelį proginių pasirody
mų televizijoje, skaitė paskaitas 
universitetuose, visuomeninėse 
ir profesinėse organizacijose, 
veikė lietuvių ir baltų organiza
cijų vadovybėse. Jis sugebėjo į 
bendrą darbą sujungti visas po
zityviąsias lietuviškas jėgas, ne
paisant politinių ir ideologinių 
įsitikinimų, ir laimėti kitataučių 
paramą. Tai buvo vieno žmogaus 
lietuviška veikla, dažniausiai ofi
cialiųjų veiksnių ne tik neverti
nama, bet net nepastebima. Štai 
kodėl Los Angeles LF bičiuliai 
šiuo leidiniu panoro savo sambū
rio nariui bent iš dalies grąžinti 
tai, kas jam priklauso.

| LAISVĘ* balandis /2001

104



Knygų lentyna

Lietuvos diplomatijos šefas 
Stasys Bačkis 1986 m. pakviečia 
V.Dambravą j Lietuvos diploma
tinę tarnybą, o 1991 m. paskiria 
Lietuvos generaliniu garbės kon
sulu Venezueloje. Kitais metais 
jau nepriklausomos Lietuvos Vy
riausybė paskiria jį nepaprastuo
ju ir įgaliotuoju ambasadoriumi 
Venezueloje, o vėliau ir kitose 
Lotynų Amerikos valstybėse. 
Apie jo kaip Lietuvos ambasa
doriaus veiklą sužinosime skai
tydami šioje knygoje kolegų, Lie
tuvos diplomatų ir politikų pasi
sakymus. Labai įdomu, kad šio 
ateitininko ir frontininko darbus 
be išimties pagarbiai vertina skir
tingų partijų ir pažiūrų žmonės. 
Šeimos prisiminimus pasakoja 
brolis Kęstutis, jaunystės - prof. 
Kordelija Jasutytė, Balys Rau
gas, Zenonas Prūsas. Juos pra
tęsia kiti bendraminčiai ir ben
dradarbiai, mynę tą patį Vakarų 
tremties kelią: dr. A.Damušis, 
vysk. P.Baltakis, prel. P.Gaida, 
dr. P.Kisielius, A.Šulcas, dr. 
Z.Brinkis, J.Kojelis, Ž.Brinkie- 
nė, lenkų diplomatas, V.A.Damb- 
ravai Venezueloje daug talkinęs, 
Feliksas Zubras. Apie jį kalba 
okupacijos sąlygomis Lietuvoje 
išaugę bendraminčiai - redakto
rė A.Žemaitytė, Seimo narys 
A.Patackas, advokatas J.Kaire- 
vičius, žurnalistas ir dailininkas 
VŽukas, prel. A.Svarinskas, Sei-
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mo narė V. Aleknaitė. Apie jį kal
ba dešinieji, kairieji ir žmonės be 
etikečių. Neiškenčiu nepacitavu
si bent po sakinį iš straipsnių: 
V.Landsbergis: “Nesiliauju stebė
jęsis Vytauto Dambravos energi
ja, entuziazmu, optimizmu, ku
riems, kaip regis, amžius nedaro 
jokios įtakos”. A.Brazauskas: 
"... reta žmonių, kaip Jūs, kurie 
savo asmenyje talpintų tiek daug 
puikių profesinių ir žmogiškųjų 
pradų: diplomatas ir žurnalistas, 
menų žinovas ir daugelio užsie
nio kalbų specialistas, knygų au
torius, aktyvus politinės kultūros 
puoselėtojas ir Lietuvos teisių gy
nėjas”. P.Gylys: “Ambasadorius 
Vytautas Dambrava mano gyve
nimo kelyje buvo svarbus, dvigu
bai svarbus žmogus. Už tai, kad 
tame kelyje jį galėjau sutikti, už 
galimybę patirti jo daugiaspalvės, 
įvairiabriaunės, gilia bei šviežia 
mintimi žaižaruojančios asmeny
bės šilumą, esu dėkingas Dievui 
ir likimui”. A.Saudargas: “Man 
atrodo, kad ambasadorius 
Dambrava savo “krašto planą” 
visuomet nešiojasi su savimi, nuo
latos, nepabaigdamas jį kuria, 
nelyginant anas viduramžių meis
tras gludina savo viso gyvenimo 
šedevrą... Jo tikrasis “krašto pla
nas ” iš tiesų yra savo krašto, Lie
tuvos planas - nepalaužiamo ti-
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kėjimo, ilgamečio rūpesčio, at
kaklaus ir nuoseklaus darbo, Tė
vynės ilgesio pažadinta vizija”.

Čia pacitavau trumputes iš
traukas iš kai kurių Lietuvos po
litikų pareiškimų, bet versdami 
knygos lapus galėsite patys įsiti
kinti, jog 32 autoriai vieningai 
pripažįsta, kad Lietuvos byla bu
vo Vytauto Dambravos byla. Te
bėra ir dabar.

Baigdama noriu paminėti dr. 
Z.Brinkį, kuris LA LF bičiulių 
veiklą daugelį metų jungia po sa
vo namų stogu ir kuris entuzia
stingai finansais parėmė knygos 
išleidimą, ir J.Kojelį, kuris padėjo 
įveikti kelyje į knygos išleidimą 
sutiktas abejones ir kitas kliūtis. 
{Mūsų žiniomis, šios idėjos ini
ciatorė, pagrindinė organizatorė, 
taip pat finansinė rėmėja buvo ir 
pati Žibutė Brinkienė. - Red.)

Ši knyga - mūsų sambūrio do
vana Lietuvos išeivijos ir Nepri
klausomybės atkūrimo istorijai. 
Tikiuosi, kad ji atsiras kiekvieno 
šviesaus lietuvio namuose ir dr. 
Vytautas Dambrava liks pavyzdys 
ateinančioms kartoms, kaip gali
ma Lietuvą mylėti ir jai dirbti.

* Širdis - Lietuva. Vytautas Antanas 
Dambrava diplomatinėje tarnyboje. “{ lais
vę" fondo Lietuvos filialas. Sudarytojas ir 
redaktorius Vidmantas Valiušaitis. Kaunas. 
2000. 445 psl.

Lietuvių 
karių 
likimai

Henrikas Kudreikis

Pirmą kartą skelbiami lietu
vių savisaugos ir statybos bata
lionų karių, 1941-1944 m. ko
votojų Rytų fronte su Raudoną
ja armija, atsiminimai*. Reikia 
pasakyti, kad šios rūšies atsimi
nimai spausdinami paskutinį 
kartą, nes vienintelis karinis is
torikas dim. mjr. Antanas Mar
tinionis, kuris rūpinosi Antrojo 
pasaulinio karo metų istorija, 
jau Anapily.

29-ojo teritorinio lietuvių 
šaulių korpuso divizijas SSRS ir 
Vokietijos karas užklupo poligo
nuose: 184-ąją - Varėnoje, 179- 
ąją - Pabradėje. Varėnos poligo
no kariai sukilo ir jiems lengvai 
pasisekė išsprūsti iš raudonųjų 
valdžios, o 179-ąją diviziją pri
vertė trauktis SSRS gilumon. 
Bandydami pabėgti daugelis ka
rininkų ir karių paaukojo savo

104 Į LAISVĘ • balandis/2001

106



Knygų lentyna

gyvybes. Jų kapais nusėtos pa
kelės nuo Vilniaus iki Gudijos 
gilumos.

Sukilę Varėnos poligono ka
riai greitai suorganizavo sargy
bų būrius ir geležinkelių apsau
gos batalioną, vėliau pavadintą 
6-uoju savisaugos batalionu. 
Daugelis iš Rusijon varomų vy
rų pabėgo ir susirinko Pabradės 
poligone. Kiti ginkluoti ar vo
kiečių nuginkluoti pasiekė Vil
nių. Iš Vilniaus ir Trakų įgulų 
pradėti organizuoti kiti batalio
nai (maždaug 5000 karių ir 500 
karininkų).

Pirmomis karo dienomis su
darytas Lietuvos kariuomenės 
štabas, į kurį įėjo gen. S.Pundze
vičius, brig. gen. M.Rėklaitis ir 
pik. J. Vėbra. Vokiečiai pradžioje 
į Lietuvos kariuomenės reikalus 
nesikišo. Su jais santykiai buvo 
geri, net draugiški. Apie tai liu
dija Vilniaus karo komendanto 
1941 m. birželio 24 d. įsakymas 
Vilniaus gyventojams, kur pasa
kyta, kad mieste patruliuoja vo
kiečių armijos karo policija ir 
Lietuvos kariuomenės daliniai. 
Tačiau po mėnesio Vilniaus ko
mendantas A.Zehnpfenigas pra
nešė Lietuvos karių štabui, kad 
Lietuvos kariuomenė neegzi
stuoja, jos kariai priklauso Vil
niaus karo komendanto jurisdik
cijai.

Iš karto iš lietuvių dalinių 
buvo sudaryti trys batalionai po
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800 vyrų. Įvykiai diena po die
nos keitėsi. 4-asis batalionas bu
vo pasiųstas į Gardiną. Vėliau 
jis pavadintas 15-uoju savisau
gos batalionu. 1-asis batalionas 
liko Vilniuje ir tapo atsargos ba
talionu per visą karą. Kiti bata
lionai išsiųsti Gudijon ar į patį 
Rytų frontą. Treti prie Ilmenio 
ežero, kur vyko nepaprastai sun
kios kovos, dar kiti - j Ukrainą, 
net į Stalingrado frontą. Repre
zentacinė kuopa, sudaryta iš 
rinktinių vyrų, liko Vilniuje, vė
liau persikėlė į Kauną, pagaliau 
buvo įtraukta į 257-ąjį batalio
ną ir panaudota kovoms su be
siveržiančiais į Lietuvą raudo
naisiais. Vilniaus krašte kartu su 
2-uoju batalionu kariavo savi
saugos dalių kavalerijos eska
dronas, sudarytas iš būtinosios 
tarnybos kavaleristų ir artileri
stų. Dalis jų atgulė amžiams Lie
tuvos pasienyje, Adutiškio ka
pinėse.

Knygos pradžioje nurodyti 
batalionų tarnybos veikimo ra
jonai nėra visai tikslūs. Autorius 
neturėjo progos prieiti prie ofi
cialių archyvų. Išlikę tik bolše
vikų suklastoti ir pilni melagin
gų kaltinimų. Deja, juos ir da
bar naudoja istorikas Arūnas 
Bubnys “Genocido ir rezisten
cijos” žurnale (žr. Nr.2(8)). Be
veik visi batalionai anksčiau ar
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vėliau buvo įjungti Į fronto dali
nius. Pavyzdžiui, 2-asis batalio
nas 1943 metų pradžioje ir 1944 
metais kovėsi ties Prienais. Kur
šo fronte kovėsi 5, 13, 256 sa
visaugos ir 1, 2 bei 3 statybos 
batalionai (taip pat 15, 253 ir 
255 bei kiti batalionai). Sąraše 
net nepaminėtas iš 179-osios 
šaulių divizijos Rusijoje pabėgu
sių ir iš vokiečių nelaisvėn pa
imtų karių sudarytas 250-asis 
batalionas. Šio straipsnio auto
rius pafrontėje aplankė šio ba
taliono žuvusiųjų kapus. Vokiš
ki užrašai rodo, kad tai lietuvių 
bataliono kariai.

Buvę Lietuvos kariuomenės 
būtinosios tarnybos kariai iš Va
rėnos ir Pabradės poligonų bei 
Vilniaus įgulos, nesvarbu, ar jie 
pasirašė trims mėnesiams tar
nauti TDA (Tautos darbo ap
saugoje), ar nepasirašė, prievar
ta tarnavo iki karo pabaigos. 
Laimingi, kurie - išformuoti - 
pakliuvo į Luftwaffes dalinius. 
Pakliuvę rusų nelaisvėn Kurše, 
Gudijoje ar Ukrainoje buvo su
šaudyti vietoje ar praleido 25 
metus gulaguose.

Knygoje karo istorikas 
A.Martinionis kruopščiai surin
ko ir pavienių karių atsimini
mus. Tai vienas iš neoficialių Lie
tuvos kariuomenės istorijos
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(tragiškiausias) 1940-1944 m. 
šaltinių. Antrasis pasaulinis ka
ras, kurį sukėlė bolševikinė 
SSRS ir Vokietija, žmones įtrau
kė į kruvinų kovų verpetą prieš 
jų valią - tiek Raudonosios, tiek 
vokiečių armijų pusėje. Šimtai jų 
žuvo ir nežinomi jų kapai. Vo
kiečių pusėje kovoję kariai ne 
tik pamiršti, bet ir ignoruojami, 
priskiriami prie kolaborantų. 
Lietuvos Vyriausybė privalėtų 
karo veteranams išrūpinti vo
kiečių karių pensijas, kurias 
gauna kai kurie drąsesni lietu
viai veteranai, gyvenantys užsie
nio valstybėse.

Skyriuje “Mūšiai, atakos, 
mirtinos grumtynės” aprašomi 
karo atsiminimai. Ypač kruopš
čiai rašo Jonas Miltenis, tarna
vęs 6-ajame pėstininkų Kuni
gaikščio Pilėno Margio pulke. 
Jo istorija panaši į daugelio ki
tų lietuvių karių: Raudonoji ar
mija, vokiečių nelaisvė, paimtas 
į batalioną atsiduria fronte ne
toli Velykije Lūki.

Be atsiminimų, A.Marti
nionis pateikia įvairių svarbių 
dokumentų ir karinių apdovano
jimų kopijų.

Viename straipsnyje apra
šyti Ilmenio fronto lietuviai ka
riai, kurie atsisakė duoti reika
laujamą priesaiką fiureriui. At
rodo, kad jie liko nenubausti, 
nes buvo labai reikalingi šiame
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fronto ruože. Gaila, kad nepa
rašyta, kuriame batalione tai 
įvyko.

Atsiminimuose rašoma, kad 
kai kurie lietuviai kariai vietoj 
nelaisvės pakliuvo į vokiečių da
linius ir atsidūrė Leningrado 
fronte.

Apie 15-ąjį batalioną iš
spausdinti gen. štabo mjr. A.Le- 
vinskio prisiminimai. Batalionas 
veikė ir kovojo Lietuvos pasie
nyje - Gardino ir Ašmenos sri
tyse.

B.Žemaitis aprašo 2-ąjį sa
visaugos batalioną, sudarytą iš 
Lietuvos kariuomenės būtino
sios tarnybos vyrų. Jo istorija 
liūdna ir beveik tragiška. Bata
lionas atsidūrė karinėje koncen
tracijos stovykloje. Nuo sušau
dymo jį išgelbsti SS gen. Itn. Ne
be. Jis vienintelis iš SS karinin
kų dalyvavo pasikėsinime prieš 
Hitlerį ir buvo sušaudytas.

Spausdinami fronto karių 
laiškai, rašyti namiškiams ir 
mergaitėms. Juose atsispindi 
sunkus lietuvio kario likimas.

Knygos pabaigoje - straips
nis “Akistata su praeitimi”. Jo 
autorius - karininkas Napole
onas Černius (jau miręs). Jo pri
siminimai apibūdina lietuvių sa
visaugos batalionų sampratą da
bartinėje Lietuvos valstybėje ir 
Lietuvos kariuomenės istorijo
je. Karininkas Černius tarnavo
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11-ajame batalione, nedalyvavo 
jokiose holokausto akcijose, nes 
buvo išsiųstas į Rytų frontą ir 
įtrauktas į Wehrmachto eiles. 
Vėliau pakliuvo į rusų nelaisvę, 
ilgai kankintas ir sveikatą pra
radęs gulaguose. Jis rašo, kad 
sovietai jį apkaltino ne tik “tė
vynės išdavimu”, bet ir kaip bur
žuazinių valstybių agentą. Jo bė
dos nepasibaigė ir Lietuvai at
gavus nepriklausomybę. Aukš
čiausiojo Teismo pirmininko po
no M.Lošio pasirašytame atsa
kyme N.Černiui jis pavadinamas 
tėvynės išdaviku. Šis atsakymas 
N.Černiui svarbus istoriniu po
žiūriu, nes parodo, koks gilus 
tebėra Lietuvoje sovietinis įša
las ir koks didelis dvasinio su
luošinimo mastas.

Priede “Išdavimas” švedų 
generolas von Hornas aprašo 
tragediją, kai vokiečių ir pabal
tijiečių (tarp jų - lietuvių) kariai 
buvo atiduoti į bolševikų rankas.

Knygoje daug iliustracijų ir 
net lietuvių karių poezijos. Lie
tuviai karo veteranai pasiges a.a. 
dim. mjr. A.Martinionio, nes be 
jo bus nustumti į užmarštį.

* Antanas Martinionis. Rytų fronte at
kaklūs mūšiai. Leidėjas Jonas Miltenis. Vil
nius, 2000.
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Du laiškai apie tą patį

2001 01 13

Gerbiama ir miela 
vilniete Gražina,

Ačiū už nuoširdžią vilnietiškų at
mintį. Jūsų sveikinimai ir linkėjimai 
švenčių proga kelia man daug viso gy
venimo prisiminimų. Jų daug ir įvai
rūs. Šviesūs ir džiaugsmingi mokslei
vio metai, kai “Vilniausakmenys”lie
tuviui daug kalbėjo; išbandymų per
tekę brendusiame amžiuje, kai po ne
pilnų metų laisvojo Vilniaus su laisva, 
nepriklausoma Lietuva užgriuvo visuo
tinės nelaimės; dešimtys metų, kai per
kovus žaliojoj rikiuotėj, sovietinius la
gerius ir tremtis, mano paties pasitrau
kimą iš pragaro šalies - su Vilniumi ir 
tarpukario vilniečiais tik širdyje buvau; 
Lietuvos laisvėjimo, laisvės ir nepri
klausomybės atgavimo, pradinio atgi
mimo tarpsnis, kai labai dažnai lan
kiausi Vilniuje ir visoje Lietuvoje, daly
vavau įvykiuose, išgyvenau daug 
džiaugsmo ir gražiausių vilčių; ir... pa
sibaigusio jau laisvės ir nepriklausomy
bės dešimtmečio tikrovė.

Labai apsiniaukęs Lietuvos dan
gus, apsiniaukęs Vilniui, pritilę "Vil
niaus akmenys ”, nors žmonėmis Lie
tuvos sostinė yra pati lietuviškiausia sa

vo istorijoje. Vėl liūdesio ir nerimo kan
čia dėl Lietuvos, dėl Vilniaus, dėl piet
ryčių Lietuvos ateities. Ką gi, belieka 
tikėti, tikėti stipriai ir ištvermingai, lai
kytis ir laikytis, veikti ir veikti, išnaudo
jant kiekvieną progą, kiekvienos gali
mybės kiekvieną krislelį.

Daug emocinių ir filosofinių sam
protavimų, kodėl tokia permaininga 
lietuvių genties laikysena. Kiekvienoje 
tautoje yra ir gerų, ir blogų savybių. Lie
tuviuose jos iškyla stipriai, be to, daž
na raiškos kaita. Neseniai garsėjo šlo
vingu laisves atkariavimo fenomenu, 
šiandieną - nuosmukio ir gėdos feno
menu.

Štai gyvenimo devintą kryželį pra
dėjau, atrodo, tik ilsėtis ir džiaugtis di
deliu tautos laimėjimu, tik atsiminimų 
rašymą pamaži tęsti, bet toli gražu iki 
tokio palaimingo saulėlydžio. Ir noras 
nepermaldaujamas daryti - kur reikia 
skubiai, ką nors nuveikti. Yra toks svar
bus uždavinys, kurio norėjau jau prieš 
keletą metų imtis, net bandžiau, bet 
netikėjau, ar seksis, kai nuolat negyve
nu Lietuvoje.

Mano tėviškė - Druskininkai irtas 
Dzūkijos kraštas. Tarpukaryje nedidelis 
kurortinis miestelis, sulenkėjęs ir žydiš
kai rusiškas, o aplink lietuviški kaimai 
per visą Ratnyčios parapiją. Mielas, šau-
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nūs, gražiai dėl lietuviškumo kovojęs 
kraštas pačiame pietų Dzūkijos pakraš
tyje. Dabar Druskininkuose gyvena per 
20 tūkst. gyventojų, daugiau kaip 70 
nuošimčių - lietuviai. Džiaugiuosi. Bet 
jau nėra tų kaimų. Išmirusi veikli tarpu
kario karta. Miršta ir Druskininkų kraš
to atmintis. Neprikeliama, nepuoselėja- 
ma. Pačiuose Dmskininkuose didelė gy
ventojų dauguma - tai ateiviai iš visos 
Lietuvos. Smukusi  praeities puoselėjimo 
vertybė. Niekinama visa Lietuvos istori
ja, varant propagandą prieš vadinamąjį 
istorizmą.

Pamaniau sukurti iš senbuvių gy
ventojų Druskininkų krašto klubą, ti
kėdamasis per to darinio veiklą gelbė
ti padėtį. Veiklos dirva plati ir galimy
bių būtų, tik reikia jas išjudinti. Praėju
sių metų lapkritį Druskininkuose įvy
ko pirmasis Klubo steigėjų susirinki
mas. Kol kas nėra stiprių, organizaci
niam darbui tinkančių bendradarbių. 
Tikiuosi, kad plačiau apsidairius atsi
ras. Ieškosiu talkininkų, padėjėjų tarp 
mūsų, vilniečių.

Esu skaitęs ir girdėjęs, kad gra
žiai veikia Švenčionėlių, Ignalinos klu
bai, Svenčionių-Apso draugija. Matyt, 
ir ten anksčiau buvo nerimą kelianti 
padėtis, bet laiku susigriebta. Norėtu
me užmegzti ryšius su tomis labai mie
lomis organizacijomis. Reikalingi jų 
adresai, kad būtų galima susirašinė- 
jant susipažinti, paskui susitikti, pasi
semti patirties.

Su linkėjimais
Antanas Suraučius

Lenkija, Slowno

Į LAISVĘ • balandis /2001

2001 01 20,
Vilnius

Gerbiamas p. Antanai,

ką tik perskaičiau Jūsų laišką ir 
iškart rašau - "ant karštųjų ”. Jūs rašo
te: "veikti ir veikti, išnaudojant kiekvie
ną progą, kiekvienos galimybės kiekvie
ną krislelį".

Dešimtį metų taip ir dariau: stvė- 
riausi ir didesnių, ir visiškai mažyčių 
reikalų reikaliukų, šventai tikėdama, 
kad brangus ir svarbus kiekvienas 
krislelis. Tokių kaip aš “skruzdėlių" ap
sidairius beliko vos keletas - ir visi at
rodo pavargę, žilagalviai. Žiūri vienas 
į antrą - dirbo, dirbo, o viskas lyg į van
denį prapuola. Lietuvių sąmonės tai 
nė trupučio nepraskaidrino, žmonėms 
proto nepridėjo, traukinys lekia visai 
nepriklausomai nuo tų patriotų-skruz- 
dėlių veiklos, net ir didelę įtaką turėję 
žmonės nepasuko traukinio norima 
kryptimi, nepajėgė daryti įtakos jo ju
dėjimui. Štai mes ir šnekame - kokios 
jėgos viską valdo ir veda ? Man atro
do, kad net JA Vprezidento rinkimuo-
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se susikibo dvi apylygės jėgos, kaip 
sunkiai sekėsi įveikti tą “kažką", 
kas turbūt stovėjo Gore’o pusėje 
(arčiau Clintono), o Bushas - arčiau 
Reagano, bent man taip atrodo. Tai 
štai kaip tas pasaulis krypsta... Juk 
ir Lenkija šimtmečio žmogumi ren
ka ne Popiežių, o Kwasniewskį! Tas 
pats ir Lietuvoje - po dešimties lais
vės metų idealas mūsų žmonėms - 
A.Brazauskas!Ak, kaip kvailai kar
tais jaučiuosi palikusi savo profesi
nio darbo reikalus, namus, bėgda
ma į kokį susibūrimą, kur pasišne
kame vienas su kitu tokiu pačiu - ir 
išsiskirstome. Ką galima padaryti 
neturint jokios įtakos, išėjimo į vi
suomenę, savos spaudos? “Dieno
vidis”, kaip laikraštis, ir tas nusiga
lavo. O šitiek rašėme, stengėmės, 
šaukėme, įrodinėjome, demaska
vome, protinome ir 1.1. Nežinau, 
koks šėtonas viską suka savaip. 
Mano a.a. tėvas sakydavo: “Nebus 
tokios Lietuvos, kokios jūs norite, 
nebus, užaugo visai kiti žmonės, vis
kas bus kitaip Kartais galvoju - 
tegul sau būna kaip bus. Ką aš be
galiu padaryti?

Bet prisimenu partizanus, pa
siklausau Veronikos Povilonienės 
dainos “Stoviu aš parimus” ir vėl, ro
dos, reikėtų kaip jie - ligi kraujo lašų 
paskutinių. Bet ir jų kraujas palaiko 
tik tokių, kaip aš, dvasią. O trauki
nys rieda ir koksai ten žmogelis, du,
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trys ar net šimtas jų, išbėgusių ant 
bėgių, traukinio nesustabdys - bus 
pervažiuoti ir tiek. Be to, net ir pui
kūs žmonės sako: “Baikit jūs su ta 
rezistencine laikysena, reikia kažkaip 
derintis, susiderinti ir 1.1. "Be pinigų ir 
be įtakos sferų nedaug šiandien te
galima nuveikti. Prie “Sąjūdžio”būs
tinės išdėliotos knygos, laikraštėliai, 
bendraminčiai ateina, pasklaido, 
pasidejuoja - kas toliau?Iš Tasma
nijos salos prie Australijos p. Algis 
Taškūnas, įkūręs Lietuvos studijų 
sambūrį Universitete, taip pat šau
kiasi paramos merdinčiam jų žurna
liukui “Lithuanian Papers”, daro, ką 
gali. Taip iržvilgčiojame vieni į kitus, 
tokie patys į tokius pačius...

Tegul tiepasidejavimai nemaži
na Jūsų ryžto ir jėgų. Aš ir pati tik šiaip 
sau kalbu - graužia abejonės, bet vis 
vien kažką darau. Net ir savo specia
lybėje esu viena (beveik viena) juoda 
avis - visi eina į vieną pusę, o aš - į 
kitą. Kas iš to? Gal jie tikrai teisūs?

Linkiu Jums sveikatos ir dar kar
tą sveikatos!Dažnai “kalbuosi ” min
timis su savo tėvais, gerai suprantu ir 
jaučiu jų ir kitų, mūsų senelių gyveni
mą šiame žemės kampe. Bet tai svar
bu tik man ir panašiems. Kiti turi sa
vo takus ir tikslus.

Atleiskite už tokį netikėtą ir gal 
nereikalingą mano išsiliejimą!

Su pagarba -
Gražina Mareckaitė

Vilnius
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Anapus Lietuvos

Studijų sambūris
Tasmanijoje

Pietiniame Žemės pusrutulyje yra 
tik vienas akademinis Lietuvos studijų 
židinys. Tai Lietuvos studijų sambūris 
tolimajame Tasmanijos universitete. 
Sambūriui vadovauja humanitarinių 
mokslų studentas Vincas Taškūnas.

Australijoje yra 38 universitetai, 
bet nė vienas iš jų neturi lituanistikos 
katedros. Nėra net mažesnių skyrių, 
paskirtų Lietuvos ar Baltijos valstybių 
studijoms.

Kad bent iš dalies būtų užpildyta 
ši spraga, 1987 metais privačiomis jė
gomis ir lėšomis Tasmanijos universi
tete buvo įsteigtas Lietuvos studijų 
sambūris, sutrumpintai vadinamas 
LSS. (Tasmanijos universitetas pagal 
senumą yra ketvirtas Australijoje.) 
Sambūriui trūksta didesnio vietinių 
tautiečių užnugario, nes Tasmanijoje, 
kuri savo plotu prilygsta visai Lietu
vai, yra labai mažai lietuvių: per pra
ėjusį gyventojų surašymą užregistruo
ta tik 40.

LSS neturi nuolatinių pajamų, 
verčiasi iš aukų. Nepaisant šių sunku
mų, Sambūris veikia jau keturioliktus 
metus, leidžia Lithuanian Papers. Tai 
vienintelis akademinis lietuvių žurna
las anglų kalba visame Pietiniame Že
mės pusrutulyje. LSS jau spėjo išleisti 
14 šio žurnalo numerių (po 72-96 psl.) 
ir jame anglų kalba išspausdino per 140 
originalių mokslo darbų apie Lietuvą.. 
Be to, LSS išleido keturias knygas, tarp
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jų Nereikalingi} svetimžodžių rinkinį. 
Daugiau kaip 200 Rinkinio egzemplio
rių padovanota Lietuvai.

LSS rūpesčiu Tasmanijos univer
sitete jau parengtos penkios disertaci
jos apie Lietuvą ir lietuvius; dabar ren
giamos dar dvi.

LSS nariai studentai garsina Lie
tuvą Tasmanijos universitete - rašo 
mokslo darbus lietuviškomis temomis 
ir sykiu supažindina savo profesorius 
su Lietuva. Šie darbai skaitomi ir svar
stomi per pietų pertraukų seminarus, 
kuriuos universitete surengia Lietuvos 
studijų sambūris.

LSS nariai garsina Lietuvą ir už 
Tasmanijos ribų. Pavyzdžiui, 1997 me
tais AABS konferencijoje Adelaidėje 
Vincas Taškūnas skaitė paskaitą apie 
lietuvių tautinę savimonę moderniųjų 
teorijų šviesoje; Sarah Taylor - kaip Lie
tuvoje vystėsi konservatorių judėjimai; 
šių eilučių autorius - apie lietuvių įna
šą Australijai; Amanda Banks - apie 
Lietuvos gamtosaugos problemas.

1998 metų birželio 19-21 d. Vin
cas Taškūnas skaitė paskaitą tarptauti
nėje AABS Pabaltijo studijų konferen
cijoje, Indianos universitete, Blo
omingtone. Tai pirmas kartas, kai stu-
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dentas iš Australijos buvo pakviestas 
skaityti paskaitą lietuviška tema į 
AABS konferenciją JAV.

Esant reikalui LSS veda lietuvių 
kalbos kursus Tasmanijos universite
te. Studentams kursai yra nemokami. 
Kitur gyvenantiems LSS padeda mo
kytis paštu, skolina vadovėlių ir garso 
įrašų.

LSS pastangomis Tasmanijos uni
versitetas 1997 m. įvedė metinę stipen
diją (Lithuanian Honours Scholarship) 
geriausiam ketvirtų metų studentui, ra
šančiam Honours lygio disertaciją apie 
Lietuvą ar lietuvius.

O kaip bus ateityje? Tai priklausys 
nuo pačių lietuvių. Pradžioje visus 
Sambūrio darbus atliko savanoriai. No
rint išsilaikyti ilgesnį laiką reikės ap
mokamo tarnautojo. Bet kas mokės at
lyginimą? Lig šiol Sambūris vertėsi tik 
iš aukų; ateityje reikės didesnių nuola
tinių pajamų. Taip pat reikės ir naujų 
žmonių. Jau dabar trūksta savanorių, ku
rie tvarkytų Sambūrio knygų rinkinį, 
talkininkautų rengiant leidinius ir pa
dėtų atlikti kitus kasdieniškus darbus.

Sambūrio ateitis priklausys nuo 
geradarių ir nuo Lietuvos valdžios. Bū
tų gaila sustoti dabar, tiek pasiekus per 
pirmuosius 14 metų.
LSS (Lithuanian Studies Society at 
the University of Tasmania),
Post Office Box 777, SANDY BAY 
Tasmania 7006
(Australia).

Elektroninis adresas (e-mail): 
A.Taskunas@utas.edu.au

Algis Taškūnas
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“Į laisvę”fondo 
Lietuvos filiale

2000 m. gruodžio 17 d. Kauno ra
jono savivaldy bės salėje vyko ataskai
tinis-rinkiminis “Į laisvę” fondo Lie
tuvos filialo narių susirinkimas. Išklau
sę filialo tarybos pirmininko advokato 
Jono Kairevičiaus ataskaitą ir susirin
kime nedalyvavusio tarybos sekreto
riaus V.Valiušaičio laišką bei “Į lais
vę” fondo centro tarybos pirmininko 
dr. K.Ambrozaičio sveikinimą susirin
kimui, tarybos ir filialo nariai diskuta
vo daugeliu aktualių klausimų. Tai - 
Lietuvos filialo Vilniaus skyriaus stei
gimo būtinybė (A.Dragūnevičius), fi
lialo veiklos plėtimas periferijoje 
(VVitkauskas), Lietuvos krikščionini
mo misija (V.A.Dambrava, P.Kimb- 
rys), jaunimo dalyvavimas filialo dar
be (V.Abraitis), dešiniųjų idėjų sklai
da (V.Kubilius) irkt.

Susirinkimas išrinko naujos filia
lo tarybos narius, kurie renkami Lie
tuvoje: J.Kairevičių, P.Kimbrį, VVit- 
kauską, A.Žemaitytę. (“Į laisvę” fon
do centrinių struktūrų nariai papildo
mai į filialo tarybą išrinko A.Dragūne- 
vičių, J.Laučiūtę, K.Skrupskclį.)Taip 
pat buvo išrinkta filialo kontrolės ko
misija: V.Abraitis, S.Gimius, I.Girčy- 
tė.

2001 m. sausio 22 d. Vilniuje, 
miesto savivaldybės salėje, susirinko “Į 
laisvę” fondo Lietuvos filialo nariai vil
niečiai, norintys steigti filialo Vilniaus 
skyrių. Jie išklausė Lietuvos filialo na-
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rio J.Antanaičio pranešimą apie pro
gramą “Į pilnutinę demokratiją”, filia
lo tarybos pirmininko J.Kairevičiaus 
sveikinimą susirinkimui (jis taip pat 
perskaitė dr. K.Ambrozaičio ir LFB 
tarybos pirmininko V.Petrulio sveiki
nimus), A.Zemaitytės informaciją apie 
Lietuvoje pradėtą redaguoti ir leisti žur
nalą “Į laisvę”, prof. VKubiliaus pro
bleminį pasisakymą apie politines ir 
socialines Lietuvos gyvenimo proble
mas. V.Vitkauskas trumpai apibūdino 
“Į laisvę” fondą, jo filialą, studijų sa
vaites Lietuvoje ir kt. ADragūnevičius 
siūlė būsimai studijų savaitei temą “Lie
tuva istorijos lūžių laikotarpiais” 
(1251,1941 ir 1990 m.). D.Linčiuvie- 
nė pristatė ką tik išleistą savo tėvo so
ciologo dr. Prano Dielininkaičio kny
gą “Mokyklos laisvė ir valstybė”. Ak
toriai Aldona Vedcraitė ir Karolis 
Dapkus praskaidrino nuotaiką humo
ristinėmis miniatiūromis.

Buvo pasiūlyti kandidatai į Vil
niaus skyriaus valdybą.

Sausio 22 d. surengtame “Į lais
vę” fondo Lietuvos filialo tarybos na
rių posėdyje vienbalsiai išrinktas nau
josios tarybos pirmininkas Jonas Kai- 
revičius.

Vasario 24 d. vykusiame Lietu
vos filialo tarybos narių posėdyje iš
rinkta tarybos sekretorė A.Žemaity- 
tė, filialo valdybos pirmininkas V.Vit
kauskas (prieš tai buvęs valdybos pir
mininkas B.Mažeika pateikė praėju
sio laikotarpio veiklos ataskaitą). 
Svarstyta būsimos studijų savaitės da
ta ir tema. Nutarta studijų savaitę reng
ti 2001 m. rugpjūčio 1-5 dienomis, 
programoje akcentuojant šiais metais 
švenčiamus jubiliejus: Mindaugo 
krikšto 750 metų ir Birželio sukili
mo 60-metį.

"Į laisvę” inf.

Vilniaus steigiamajame. Priekyje - iš kairės: dr. Adolfas Darnusis, Jadvyga Damušienė ir 
Vilija Aleknaitė. Vytauto Ylevičiaus nuotrauka
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“Į laisvę” fondo
X Studijų savaitės Lietuvoje 

dalyvių dėmesiui!

X Studijų savaitė Lietuvoje šiais metais vyks 
rugpjūčio 1-5 dienomis Vilniuje ir Trakuose. 

Savaitės tema - Lietuvos valstybės idėja ir svarbiausi 
jos raiškos momentai.

Išsamią programą ir informaciją paskelbsime kitame 
žurnalo (liepos mėnesio) numeryje.

Būtų malonu, kad atsilieptų tie Studijų savaitės 
dalyviai ir svečiai, kurie ketina joje dalyvauti - 

diskusijose arba susitikimuose 
su bendraminčiais.

Informaciją apie Savaitę jums suteiks “Į laisvę” fondo 
Lietuvos filialo valdybos pirmininkas 
Vidmantas Vitkauskas. Jo adresas:

St.Lozoraičio 8a-21, LT-4316, Garliava; 
tek: +370 7 551255, m. 8 287 53957, 

el.-paštas vvitk@hotmail.com.

Nuoširdžiausiai užjaučiame LF bičiulį, 
visuomenės veikėja, žurnalistą, buvusį 
“Į laisvę” redaktorių
Juozą Kojelį 
mirus mylimai seseriai Vandai.

“Į laisvę "fondo Lietuvos filialo taryba ir valdyba
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Trumpai apie autorius*

Domas Akstinas - leidyklos “Atmin
tis” vadovas, kultūros istorikas. Ilgus metus 
“Spindulio” spaustuvėje dirbo korektoriu
mi. 1993 m. rezistencinio paveldo bendrija 
“Atmintis” įsteigė leidyklą, kuri leidžia atvi
rukus, lankstinukus, knygas, skirtas kultū
ros, mokslo veikėjams, pasipriešinimo daly
viams. D.Akstinas - daugelio jų tekstų auto
rius, knygų sudarytojas.

Vincas Auryla - profesorius, vaikų li
teratūros specialistas, Rašytojų sąjungos na
rys, Vilniaus pedagoginio universiteto kated
ros vedėjas. Parašęs daug knygų apie vaikų 
literatūrą, išspausdinęs mokslinių straipsnių 
užsienio ir Lietuvos moksliniuose leidiniuo
se, skaito pranešimus tarptautinėse konfe
rencijose. Dokumentinio filmo apie rezisten
tą K.Bajerčių konsultantas, apybraižos apie 
B.Brazdžionį autorius, kelių šimtų publici
stinių straipsnių, recenzijų autorius, vienas 
iš Lietuvos vaikų literatūros centro steigėjų.

Vytautas Antanas Dambrava - LR 
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Is
panijos Karalystėje bei Brazilijoje. 1993- 
1999 m. - specialiųjų misijų nepaprastasis 
ambasadorius Lotynų Amerikoje. Iki Lietu
vos atgimimo dirbo tarptautinės politikos 
apžvalgininku Venesuelos laikraštyje “EI 
Universal”. 1969-1980 m. - Amerikos di
plomatinės tarnybos karjeros diplomatas. 
Prieš tai - “Amerikos balso” radijo progra
mų vadovas. Rašytojas, vertėjas, publicistas.

Sigitas Jegelevičius - istorikas, Vilniaus 
universiteto docentas. 1959 m. įgijo istori
ko specialybę Vilniaus universitete, dirbo Ar
chyvų valdybos skyriaus vedėju (1962-1972), 
VU Istorijos fakulteto dėstytoju (1966- 
1972), prodekanu (iki 1987), Naujosios is
torijos katedros vedėju (1987-1997), laiki
nai ėjo dekano pareigas. Mokslinių ir moks
lo populiarinimo straipsnių, kelių mokymo 
knygų ir žinynų autorius.

Vitalija Kazilionytė - Pasvalio M.Ka
tiliškio bibliotekos darbuotoja (1986 m. bai
gė VU). Aktyvi kultūros renginių organiza
torė, Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žur
nalo “Šiaurietiški atsivėrimai” redaktorė. Žy
mių Pasvalio krašto žmonių, tarp jų ir parti
zano žurnalisto Julijono Būtėno, atminimo 
įamžinimo iniciatorė ir vykdytoja. Rengia 
knygą apie J.Būtėną.

Alvidas Lukošaitis - Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų instituto dėstyto
jas. 1991 m. baigė VU Istorijos, o 1997 m. - 
VU Teisės fakultetus. Nuo 1992 m. dirba 
LR Seimo Informacijos analizės skyriuje kon
sultantu politikos klausimais; nuo 1998 m. 
dėsto VU Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų institute. Mokslinių tyrinėjimų sri
tys: parlamentarizmas, politinės partijos, in
teresų grupės ir pan.

Robertas Pukenis - 1979 m. baigęs 
Kauno kunigų seminariją, gegužės 27 d. įšven
tintas kunigu. Dirbo vikaru Krekenavoje, 
Panevėžyje, nuo 1985 m. - Uliūnų bažny
čios klebonas, nuo 1989 m. - Panevėžio Švč. 
Trejybės bažnyčios klebonas. 1983 m. gavo 
teologijos licenciato laipsnį; 1992-1997 m. 
studijavo Laterano popiežiškajame univer
sitete bažnytinę ir civilinę teisę, čia apgynė 
doktoratą; nuo 1997 m. studijuoja civilinę 
teisę privačiame katalikiškame universitete 
LUMSA, rašo doktoratą. Dalyvavo pogrin
dinėje veikloje: leido tremtinių poezijos lei
dinį “Nemuno vaga”, mėnesinį žurnalą “Lie
tuvos aidai” ir kt.

Vytautas Radžvilas - filosofijos dak
taras, Tarptautinių santykių ir politikos moks
lų instituto docentas. 1980 m. baigė Vil
niaus universitetą; 1989-2000 m. - Vilniaus 
dailės akademijos katedros vedėjas; 1998- 
1999 m. - Vyriausybėje valstybės konsultan
tas. Daugelio filosofijos ir politologijos 
straipsnių autorius Lietuvos ir užsienio spau
doje.

Antanas Saulaitis SJ - kunigas, Lie
tuvos ir Latvijos jėzuitų provinciolas. Mo
kėsi JAV (1961-1970 m. studijavo trijuose 
universitetuose). Į Jėzaus Draugiją įstojo 
1961 m., kunigu įšventintas 1969 m. Dirbo: 
Šv. Kazimiero parapijoje San Paulo mieste, 
dėstė mokslo filosofiją universitete_(1970- 
1972), Jaunimo centro direktorius Čikago
je (1977-1997) ir kt. Nuo 1997 09 22 - jė
zuitų provinciolas. Autorius aštuoniolikos 
knygų, įvairių leidinėlių, šimtų straipsnių - 
daugiausia jaunimo auklėjimo temomis. 
1980-1997 m. - “Skautų aido” redaktorius. 
Pasižymėjo veikla skautų organizacijoje, JAV, 
Brazilijos lietuvių bendruomenėse, PLB, taip 
pat - vysk. P.Baltakio sielovados taryboje.

* Čia pateikiamos žinios apie svarbesnių ir didesnės ap- 
imties straipsnių autorius. Nekartojamos žinios apie tuos auto
rius, su kuriais jau buvo supažindinta ankstesniuose numeriuose 
(pvz., dr KAmbrozaitis, A.Kabaila).
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“Į laisvę” žurnalo garbės rėmėjai:

LArdys, dr. N.Bražėnaitė, R.Gurauskas, dr. J.P.Kazickas, kun. dr. 
M.Kirkilas, dr. P Kisielius, S.Kungys, VMaželis, VNaudžius, E.Pakulienė, 
A.Raulinaitis, A.Regis, A. Sutkuvienė, dr.J.Salna, Wolertas, dr. P Žemaitis.

Garbės prenumeratoriai:

M.Bajorūnienė, B.Barisas, VBarisas, dr. Z. Brinkis, K.Bružas, 
A.Bumbulis, B.Burchikas, R.Bureikienė, dr. S.Čepas, VČepėnas, dr. 
A.L.Čepulis, A.Damijonaitis, A. irJ.Damušiai, KDočkus, G.Dragūnas, 
S.Džiugas, dr. L. Griniūtė, D.Jakienė, A.Juozevičienė, P.Kaufmanas, 
J.Kavaliūnas, VKazlauskas, M.Kevalaitis, D.Kojefytė, kun. R.Krasauskas, 
R.Kriaučiūnas, B.Krokys, A.Kulnys, VKuzmickas, VLaniauskas, 
J.Lieponis, B.Lukoševičienė, VA.Mažeika, G.Mickevičienė, J.Mikaila, 
VMilukas, R.Paulienė, VPetndis, B.Polikaitis, S.Prakapas, A.Pumputis, 
J.Pupius, K.Raciūnas, dr. P.Rasutis, dr. A.Razma, J.Rygelis, J.Salčiūnas, 
dr. R.Sidrys, VSinkus, VSkladaitis, dr. K.Skrupskelis, E.Skrupskelytė,
J. Smilgienė, D.Stankaitienė, C.Surdokas, dr. A.Šešplaukis, VS. Šilas, dr. 
A.Šležas, A.K.Šmulkštienė, VTumasonienė, dr. J.Uleckas, dr. A.Valis- 
Labokas, dr.A.Valiuškis, J.Vasaris, J.Veblaitis, Widugiris, VirK.Volertai, 
VZiaugra.

Aukotojai:

A.Balsys, A.Barzdukas, R.Bulovas, D.Kaškelienė, A.Kaškelis, ■■
K. Kazlauskas, D.B.Pakalniškis, A. Vaivada, J. Virpša.

Dėkodamos šiems žmonėms, redakcija ir administracija primena, 
kad Lietuvoje “Į laisvę” prenumeratos reikalai nejuda iš vietos. Visi, 
kurie gavote 131 ir 132 žurnalo numerius veltui, malonėkite užsisakyti 
tolesnius numerius. “Į laisvę” prenumerata - tik 12 litų metams. 
Užsisakyti galima per žurnalo plėtros direktorių Vidmantų Vitkauską, 
kurio adresas: St.Lozoraičio 8a-21, Garliava, LT-4316
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“Į laisvę” 
prenumeratoriams 
ir skaitytojams

“Į laisvę” leidžiamas keturis kartus per metus. 

Prenumerata Lietuvoje metams - 12 Lt.

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 skelbia garbės prenumeratorių sąrašus.

Garbės prenumerata -25 JAV doleriai užsienyje; 
100 litų Lietuvoje.

Privatūs asmenys pinigus už prenumeratą gali siųsti pašto per
laidomis “Į laisvę” žurnalo plėtros direktoriui Vidmantui Vit
kauskui (St.Lozoraičio 8a-21, LT-4316, Garliava). Įstaigos, or
ganizacijos ir kiti juridiniai asmenys gali prenumenioti žurnalą 
per administratorių Vidmantą Zavadskį (ats. sąsk. 16467090 
AB “Vilniaus bankas" Kauno filialas. Banko kodas 26010166).
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Kitame numeryje

Vysk. Jonas Boruta S J 
Mindaugo krikšto jubiliejus

Kęstutis Zaborskas
Naujojo kapitalo kilmė

Juozas Starkauskas
Stribai
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