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Stanislovo Žvirgždo nuotrauka

Medžiai, medžiai.
medžiai kaip moterys rankas nuleidžia ir be žado 
liūdnon eilėn abipus vieškelio sustoja.
Vėjas pasisemta iš ratų provėžų rudens lietaus ir purvo nuosėdų ir purkščia, 
ir medžių liemeniu srovena purvinas vanduo.

Medžiai, medžiai.
medžiai kaip moterys rankas nuleidžia, ir aš noriu 
iškelti rudenį kaip iškamšą ir šaukt.
kad šitas purvinas ruduo praeis, tik reikia
iki pavasario dantis sukąsti

Vladus Siuitas
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’ *Redaktoriaus pastabos?-

Diena, 
kuri sukrėtė 

pasaulį

Nežinote nei dienos, nei 
valandos, - pasakyta Kristaus 
evangelijoje. Kas galėjo patikėti, 
kad giedras, ramus rytas, išaušęs 
virš Niujorko ir Vašingtono, taps 
siaubo įvaizdžiu, kurį minės ne 
viena Žemės žmonių karta. Tai, 
kas įvyko Amerikoje ir kas 
vyksta įvairiuose Žemės rutulio 
kampeliuose, verčia kalbėti apie 
apokaliptinius laikus. Pasaulis, 
šokiruotas teroristų įžūlumo ir 
cinizmo, pirmosiomis valando
mis juos vieningai pasmerkė. 
Tačiau taip buvo tik pirmosio
mis dienomis, kol vyko po stiklo, 
plieno ir betono mase palaidotų 
tūkstančių žmonių paieškos. 
Kuo vėliau, tuo labiau ėmė 
aiškėti žmonių požiūrio į 
Ameriką diferenciacija. Kai 
kas slapčia net džiaugėsi: taip 
jiems ir reikia, išplerusiems 
demokratams, masinės kultū
ros skleidėjams, visokių 
pasaulio nuodėmių propaguo
tojams.

Lietuvoje kartkartėmis 
plyksteli antiamerikinės ir 
antinatiškos nuostatos, ir tai 
vyksta net politikų lygmeniu. 
Štai vienas kelių universitetų 
garbės daktaras. Seime vadovau
jantis labai svarbiam komitetui, 
labai nuosekliai demonstruoja 
savo antivakarietišką požiūrį. 
Kitas, gatvės rėksnių lygio 
pilietis, atsitiktinai, pakliuvęs į 
Seimą, savo neapykantos 
Amerikai nesivargina paslėpti 
po mandagumo frazėm. Tokių 
kurstytojų yra ne vienas ir jie 
turi savo tikslų. Ir savo rėmėjų.

Tuo tarpu matome ryškų 
Rusijos posūkį Vakarų link, 
aišku, vairuojamą gudraus ir 
veržlaus prezidento V.Putino. 
Rusijoje jau kalbama apie, 
rodos, neįmanomą dalyką - 
Rusijos įsijungimą į Šiaurės 
Aljansą. Aišku, iš pradžių 
politine, jokiu būdu ne karine 
prasme. Amerikos tragedija 
Rusijai į rankas davė puikią
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-Redaktoriwu pastabos'

kortą - galimybę be pasaulio 
visuomenės pasmerkimo susido
roti su Čečėnija. Visi užmirš, 
kad Čečėnija daug metų kovoja 
dėl savo nepriklausomybės. Visų 
akiratyje yra pats faktas, kad 
čečėnai gavo ginklų ir pinigų iš 
teroristų, kad nemažai jų yra 
tarp teroristų, o visi sprogdini
mai Rusijoje - taip pat teroristų 
darbas. Ir čia jau nepadės 
įtikinėjimai, kad čečėnai taip 
pat nori laisvės tarp laisvų 
tautų. Rusija pribaigs Čečėniją, 
vos tik liausis ginklų ir pinigų 
tiekimas į tą mažą kalnų kraštą, 
kuris sugebėjo atsilaikyti prieš 
didžiulę Rusijos kariuomenę.

Štai tokiomis išorinėmis 
sąlygomis Lietuva gyvena savo 
gyvenimą. Nepasikeitė užsienio 
politikos kryptys - integracija į 
Europos Sąjungą ir NATO, 
tačiau pradingo veržlumas, 
kuris žymėjo Lietuvos kelią ant 
XXI amžiaus slenksčio. Sustojo 
ūkio, švietimo, medicinos, 
mokesčių, pensijų reformos. 
Premjeras Vakarų verslininkams 
su nostalgija ėmė pasakoti apie 
gerus okupacinius laikus, kai jis 
vystė planinį socialistinį ūkį. 
tuo. be abejo, atbaidydamas ir 
taip negausius investuotojus. 
"Gazprom " gali džiaugtis su 
Lietuvos premjero pagalba 
laimėjęs mūšį prieš vakariečius 
ir net prieš Lietuvos kapitalistus, 
nors už Lietuvos kapitalo 
paprastai kyšo Rusijos kapitalo

ausys. Prasidėjo stagnacija, 
kurios ir reikėjo laukti, nes 

j valdžioje tie patys, kurie buvo 
įpratę gyventi komandinėje 
sistemoje. Iniciatyva ateina iš 
laisvės pojūčio ir drąsos rizikuo- 

• ti. Valdžios žmonėms su rizika 
ne pakeliui, nes pirmiausia 
jiems rūpi sotus, neproblemiškas 

. gyvenimas. Taigi Lietuva 
paneria į ramaus snūduriavimo 
pelkę ir tik aistros dėl artėjančių 
prezidento rinkimų gali pagyvin
ti politinį jos peizažą. Ameriką 

' išjudino iš sotaus, ramaus 
gyvenimo diena, kuri sukrėtė ne 
tik ją. bet ir pasaulį. Tada 
paaiškėjo, kokie vieningi yra 
amerikiečiai, kaip jie moka 
susitelkti aplink savo Preziden
tą. kokie yra savo valstybės ir 
tautos patriotai. Tokie sukrėti
mai ir priverčia žmones peržiū
rėti savo verty bes, įsipareigoti 
naujo gyvenimo kūrybai.

Kokio sukrėtimo reikia 
Lietuvai, kad ji būtų išjudinta iš 
minties stagnacijos? Sunku 
pasakyti, bet tautinės 
orientacijos mokslininkai jau 
mąsto apie Lietuvos kelią 

\ artimiausiais dešimtmečiais, 
Baltijos institutas surengė 
konferenciją apie Lietuvos 
nacionalinio saugumo 
stiprinimą. Kai valdžia tyli, 
dirba valstybės smegenų trestai. 
Ačiū Dievui, kad nei gamta, nei 

\ sąmonė nemėgsta tuštumos.

Aldona Žemaitytė
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Dabartinės lietuvių 
savimonės ypatumai

Bronius Kuzmickas

Kada apibūdinama Lietuvos ūki
nė, politinė ar demografinė būklė ir 
matoma visur daugiau blogo negu ge
ro, kyla noras gilintis toliau ir aiškin
tis, kokia yra dvasinė, moralinė mūsų 
tautiečių būklė. Tuo tikslu galime pa
sitelkti tokias sąvokas kaip tautos sa
vimonė, savivoka, mentalitetas, su
prantant, kad kiekviena jų yra gana ne
apibrėžta. Renkuosi savimonės sąvo
ką ir į paabejojimus, ar iš viso yra toks 
dalykas, iš karto atsakau teigiamai, 
kartu patikslindamas, kad ji yra įvai
rių lygmenų ir pavidalų, išsibarsčiusi 
fragmentais politinių partijų pažaduo
se, valstybės tarnautojų galvose, inte
lektualų raštuose, meno kūriniuose, 
pagaliau visų tautiečių mąstysenoje ir 
elgsenoje. Savimonė yra pulsuojantis, 
kylantis ir smunkantis dvasinis reiš
kinys, jautriai reaguoja į išorinių ap
linkybių poveikius, bet vis dėlto nėra 
vien jų padarinys. Todėl, jeigu esamuo
ju laikotarpiu tautos savimonė yra pa
drika ir prieštaringa, daugiau negaty
vi negu pozityvi, nevertėtų nusiminti, 
savimonę galima kelti, formuoti ir ug
dyti. Prisiminkime J.Basanavičiaus, 
V.Kudirkos, J.Šliūpo veiklos aplinką.

Aiškindamiesi, kas daugiausia 
sąlygoja dabarties ir, be abejonės, ar
timiausios ateities lietuvių tautinę sa
vivoką bei savijautą, turėtume atsi
žvelgti bent į dvi poveikių tėkmes. Iš 
vienos pusės, mūsų gyvenimo neap
leidžia pamažu išsitrinantis, bet dar 
gana veiksmingas, nors labai neviena
lytis sovietinio patyrimo palikimas. 
Tai nėra koks Lietuvos išskirtinumas. 
Tą patį galime pasakyti apie daugiau 
kaip dešimtį Europos šalių, sugriuvus 
Berlyno sienai įžengusių į laikotarpį, 
įvardijamą postkomunizmo terminu. 
Visoms joms, nuo Estijos iki Albani
jos, nepaisant individualių skirtumų, 
yra būdingi iš esmės to paties tipo tiek 
teigiami, tiek ir neigiami savitumai. 
Visųjų visuomenės kenčia nuo augan
čios turtinės nelygybės, “prichvatiza- 
cijos”, nomenklatūrinės kilmės mo- 
nopolizmo, korupcijos ir kitokio nu
sikalstamumo, savanaudiškos valdi
ninkijos, demografinio nuosmukio, 
nemažos dalies jaunimo emigracijos.

Kita poveikių tėkmė, veikianti 
mūsų gyvenimą ir savimonę, yra de
mokratinis atvirumas - tiek vidaus, 
tiek ir išorės, atvirumas visam pasau-
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liui, bet svarbiausia - Vakarams, nuo 
kurių buvome atskirti ir dabar nelen
gvai grįžtame. Iš ten ateina politikos, 
teisėtvarkos ir ūkio modeliai, su ku
riais deriname savuosius, bet iš ten at
eina pas mus ir margaspalvės kultūri
nės įtakos su savo teigiamybėmis ir 
neigiamybėmis, kurias galėtume pa
vadinti kitu “post”, ne nuo šiandien 
žinomu postmodernizmo vardu. Šiuo 
požiūriu Lietuva taip pat stovi vieno
je gretoje su visomis pokomunistinė
mis valstybėmis.

Abi tėkmės yra sudėtingos ir 
prieštaringos, ne viskas jose yra ver
tintina vien teigiamai ar vien neigia
mai. Sovietinių poveikių inercija yra 
praeities balsas, vienokia ar kitokia jos 
žymė būdinga nemažai daliai vyres
niosios kartos, ir ne tik jos, žmonių. 
Vakarietiškoji tėkmė yra ateities per
spektyva, jai imliausia yra jaunesnioji 
ir jauniausioji kartos. Savimonės būk
lės ir jos kitimo požiūriu yra ypač svar
bu, kaip tie dviejų krypčių poveikiai 
susiduria ir persipina, kur jie vienas 
kitą neigia, o kur suartėja ar net su
tampa savo padariniais. Tiksliau pa
sakius, dabarties ir artimiausios atei
ties savimonei daug ką reiškia, kaip 
sovietinio laikotarpio palikimas trans
formuojasi ir toliau transformuosis be
siplečiančio atvirumo, demokratijos, 
rinkos ūkio sąlygomis, kiek ir kur tas 
palikimas nyksta, o kur tik prisitaiko, 
keičia spalvą ir pavidalus. Kita vertus, 
kaip praeities patirties kontekste “pri
gyja” pozityviosios vakarietiškos įta
kos.

Iš karto reikia pasakyti, kad so
vietinis patyrimas uždėjo ryškesnį ar 

blankesnį antspaudą, drįsčiau teigti, 
visų socialinių sluoksnių ir kategori
jų žmonėms, gyvenusiems tuometinė
je Lietuvoje ar kituose komunistų val
domuose kraštuose. To neišvengė nei 
uolūs režimo tarnai bei represijų vyk
dytojai, nei gulaguose kentėję jo prie
šininkai, nei abejingieji bei prisitai
kiusieji. Nei kompartijos nariai, nei 
nepartiniai bolševikai. Kompartijos 
bilietas kišenėje ne visada atitiko jo 
turėtojo pažiūras, kaip ir neturėjimas. 
Didelė dalis stribų, skundikų, kitokių 
režimo šalininkų nebuvo kompartijos 
nariai. Skirtingas buvo tik jų požiūris 
į realybę ir santykis su ja. Nes visi gy
veno toje pačioje uždaroje visuome
nėje, jautė diktatūros spaudimą ir kon
trolę, dirbo pagal planinio ūkio ko
mandas, patyrė rusifikavimą. Tai reiš
kė, kad visi - ir pavergėjai, ir paverg
tieji - neturėjo galimybių įgyti demo
kratinės politinės patirties, laisvos rin
kos ir konkurencijos įgūdžių, iš pir
mųjų rankų pažinti vakarietiškos kul
tūros ir gyvenimo būdo. Dažna to pa
likimo apraiška dabar yra nostalgija 
praėjusiems laikams, motyvuojama 
nuomone, kad tada buvo daugiau tvar
kos, saugumo ir valdžios rūpinimosi 
žmogumi, nesuvokiant, jog tai buvo 
narvo, kam ankštesnio, kam erdves
nio, tvarka ir saugumas, narvo, iš ku
rio išėjus nemokama gyventi laisvėje. 
Tad nenuostabu, kad ne vienam, de
šimtmečiais laukusiam laisvės kaip 
savaiminio siekių pildymosi laiko, re
alioji laisvė virsta sunkiai sprendžia
mu uždaviniu. Išsaugojus ištikimybę 
tautinėms vertybėms, sunkiai sekasi 
jas derinti su demokratinėmis verty-
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bėmis. Siekus nepriklausomos valsty
bės atkūrimo kaip aukščiausio tikslo, 
ją atkūrus pradedama norėti, kad ta 
valstybė užtikrintų ir laisvę, ir saugu
mą, duotų ir darbo, ir duonos, o to 
nesulaukiant čia pat imama nepama
tuotai ją kritikuoti ir neigti. “Ne dėl 
tokios nepriklausomybės kovojome”, 
- teko ne kartą girdėti. Nes laisvė yra 
ne tik politinė, bet ir dvasinė bei mo
ralinė erdvė, ne tik išoriškai atgauna
ma, bet ir iš vidaus kuriama. Ir politi
nės laisvės aplinkoje galima likti pra
eities įpročių ir įvaizdžių nelaisvėje.

Ne be reikalo dabar pripažįsta
ma, kad komunistiniai režimai ir jų 
primestas gyvenimo būdas visur pali
ko specifišką, deformuojantį pėdsaką 
žmonių ir tautų savimonėje. Režimui 
išsikvepiant ir liberalėjant, plėtėsi ir 
įvairėjo intelektualiniai, estetiniai, pa
saulėžiūriniai, iš dalies ir politiniai gy
venimo parametrai. Daug buvo kal
bama ir rašoma apie gerus, gražius da
lykus, bet vis dėlto likdavo labai ne
aišku, kada sakoma tiesa, o kada žo
džiais pridengiama tuštuma arba me
las ir veidmainystė. Nesunku buvo 
pelnyti populiarumą palyginti drąsia 
socialistinės tikrovės kritika, bet kar
tu buvo aišku, kad ta kritika nė neke
tina peržengti tam tikrų ribų. Net ir 
privačiuose inteligentų pokalbiuose, 
garsiai kalbant apie visokius išorinius 
ir vidinius cenzorius, dalis pokalbio 
dalyvių tarsi atsidurdavo kitoje bari
kados pusėje, užsiminus apie Vasario 
16-ąją, Birželio 23-iosios sukilimą; 
partizanų kovas, pogrindžio spaudą, 
ypač apie nepriklausomybės atkūri
mą. Be abejonės, taip buvo dėl atsar- 

gurno ir nepasitikėjimo, giliai tūnoju- 
sių daugelio galvose, bet nemaža dali
mi lėmė ir tai, ką galėčiau pavadinti 
sovietizuotos Tarybų Lietuvos patrio
tų sąmonės apraiška.

Kaip vieną iki šiol aktualių so
vietinio patyrimo paveiktos asmeny
bės bruožų galėčiau paminėti jos ne
sugebėjimą ar nenorą suprasti esmi
nių tautinės egzistencijos dalykų, nu
sigręžimą nuo jų. To apraiška yra keis
tas mąstymo ir elgesio nenuoseklu
mas, kada, atrodytų, nesvyruojant ei
nama viena linkme, bet pradedama 
stabčioti, keisti kryptį ar net gręžiotis 
atgal, kada prieinami lemiami valsty
bės klausimai, momentai. Atkuriamo
jo Seimo posėdžių metu pasisakoma 
už valstybės saugumo stiprinimą, bet 
tuo pat metu raginama balsuoti prieš 
ginkluotųjų pajėgų kūrimą. Pasižymė
ję dešiniosiomis ultrapatriotinėmis 
kalbomis vienos partijos nariai, rei
kalavę pašalinti iš Sąjūdžio kompar
tijos narius, Seime svarbiu momentu 
kaip pagal komandą pasuka į kairę. 
Pasisakoma už vakarietišką orienta
ciją, bet atkakliai agituojama prieš 
Lietuvos stojimą į NATO ir ES. El
giamasi, vartojant vairuotojų termi
nus, pagal principą: “rodyk ženklą į 
Vakarus, bet suk į Rytus, rodyk į cen
trą, bet vairuok į kairę”. Pastaruoju 
metu sovietizuota savimonė aktyviai 
reiškėsi pastangomis panaudoti tauti
škumo idėją populistiniu radikalizmu 
nuspalvintoms antivakarietiškoms 
nuotaikoms palaikyti. Mišriame tiek 
nesusigaudančių, tiek ir gerai žinan
čių, ką daro, antivakarietiškame cho
re skambėjo ir Seimo nario, ir akade-
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"Laikas ir

miko, ir žiniasklaidos atstovo, ir bu
vusio tremtinio balsai. Rytuose buvo 
tik džiaugiamasi tokiu antivakarietiš- 
ku, antinatišku tautiškumu.

Tačiau sovietinio palikimo iner
cija, kaip jau minėta, susiduria su va
karietiška postmodernizmo bei mul- 
tikultūrizmo tendencija. Vakarietiški 
kultūriniai poveikiai ne vienu aspek
tu turtina akiratį, leidžia “pasivyti pra
rastą laiką”, bet kartu su tuo plūsteli 
reliatyvizmas ir dekonstruktyvizmas, 
ketinantys ardyti visokias tapatybes, 
esmes ir kriterijus. Pažeista ir nusilp
ninta tautinės tapatybės savimonė su
siduria su naujais, ją silpninančiais 
veiksniais. Kosmopolitizmas tampa 
savotiška tautiškumą slopinusio so
vietinio internacionalizmo tąsa. Var
totojiška savanaudiška gyvenimo nuo
stata yra ne mažiau pavojinga tauti
nėms vertybėms negu išorinis ideolo
ginis spaudimas. Kyla rūpestis, kad tai, 
ką sutelktomis pastangomis išsaugo
jome prievartinio rusifikavimo sąly
gomis, neprarastume dabar, laisvo at
virumo vakarietiškiems poveikiams 
aplinkoje. Mokyklų bibliotekose ne 
kartą regėjau pilnas lentynas sovieti
nių laikų, ir ne pačios geriausios, lite
ratūros, įskaitant “didžiojo vado” raš
tų rinkinį, ir tik vieną kitą tomelį apie 
partizanų kovas, politinių kalinių ir 
tremtinių išgyvenimus. Visi žinome, 
jog paskutiniais sovietmečio dešimt
mečiais buvo leidžiama daug vertin
gos literatūros, žinome ir tai, kad mo
kykloms labai trūksta lėšų. Ir vis dėl
to tokia knygų pasiūla moksleiviams 
kelia keistų klausimų. Atrodo, jog tai 
tik dalis platesnės tendencijos, pasi

reiškiančios tuo, jog unikalūs ištver
mės, pasiaukojimo ir tautinės ištiki
mybės atvejai, aprašyti pasipriešini
mui skirtoje literatūroje, mažai domi
na mūsų intelektualus, yra menkai 
įtraukiami į mokslinio tyrimo ir auk
lėjamosios veiklos apyvartą. Tragiški 
pasipriešinimo dalyvių likimai, sovie
tinio gyvenimo būdo dviprasmišku
mai nedaug tepatraukia kūrybinę ra
šytojų, teatro ir kino režisierių vaiz
duotę. O per Prancūzijos televiziją, 
kaip teko ne kartą matyti, iki šiol ro
domi filmai apie pasipriešinimą na
ciams. Tad nenuostabu, bet ar norma
lu, kad ne vienas pusamžis pilietis, 
kaip parodė viena apklausa, geriau ži
no rusų istorinius herojus negu lietu
vių. Pagrindinė tokios būklės priežas
tis, matyt, yra sovietinio palikimo ir 
postmodemiojo kosmopolitizmo san
dūros padarinys. Konceptualinis re
liatyvizmas siejasi su viešojoje nuomo
nėje įsivyravusiu - ne be žiniasklaidos 
pagalbos - nihilizmu ir pesimizmu.

Okupacijos dešimtmečiais tauti
škumas laikėsi iš esmės dvasios jėga, 
buvo sutelktas viduje, efektyviai pasi
reikšdavo mene, moksle, sporte, kraš
totyrininkų veikloje, pogrindžio spau
doje. Dabar tautiškumas įgijo ir išori
nės raiškos matmenį, yra įkūnytas val
stybinėse institucijose, išreiškiamas 
valstybiniuose, tautiniuose simbo
liuose. Tai būtini ir reikšmingi tauti
nę savimonę palaikantys veiksniai, ne
įmanomi okupacijos sąlygomis. Ta
čiau neapleidžia klausimas, kaip da
bar tarpusavyje dera išoriškumas ir vi
dujiškumas. Ar valstybės valdininko 
sąmonė atitinka tai, ką simbolizuoja
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jo kabinete stovinti trispalvė ir kaban
tis Vytis? O ir tautinė vėliava, kaip ir 
kiti tautiškumo simboliai, nesusilau
kia tokios pagarbos kaip Vakarti šaly
se. Anuomet lietuvių kalba buvo me
todiškai išstumiama iš viešojo gyve
nimo, o dabar, tapusi valstybine, ji yra 
reikšmingas piliečius, nepaisant jų et
ninės kilmės, integruojantis veiksnys. 
Tačiau ta pačia kalba skaitytoją pasie
kia ir nihilizmas bei pesimizmas val
stybės atžvilgiu. Ar tie išoriniai sim
boliai yra pakankama atsvara veiks
niams. kurie tautinę savimonę silpni
na ir išplauna iš vidaus?

Aš tikiu, kad pasitrauks iš mūsų 
savimonės tautinis nihilizmas ir 
menkavertiškumas kaip sovietinio 
palikimo ir vakarietiško kosmopoli
tizmo samplaika, juos pamažu iš
stums sąmoningo lietuvio europiečio 
savivoka. Mums draugiškoje Danijo
je vienu metu buvo plačiai svarsto
ma, ką reiškia būti danu ir europie
čiu. Analogiški svarstymai reikalin
gi ir mums.

Studijų savaitės Lietuvoje, Trakuose, jaunimas. Iš kairės: Liutauras Serapinas, 
Sigita Maslauskaitė, Žygimantas Sakalauskas, Jurgita Žemaitytė
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Lietuvybė ir 
nauja pamaina

Romualdas Kriaučiūnas

Minimalistai žmonėms, 
susibarusiems 

nors ir į primityvias bendruomenes, 
visuomeninis bendravimas yra neiš
vengiamas. Toks bendravimas yra tie
siog būtinybė. Mums, lietuviams, lie
tuviškoji bendruomenė yra mūsų vi
suomeninio pasireiškimo pirmoji 
plotmė. Ir anksčiau lietuviškumas ne
buvo tik formos dalykas. Palaipsniui 
lietuvybė ir jos išlaikymas tapo turi
niu, veikimo tikslu. Žinant tragišką 
savo tautos padėtį, visuomeninio vei
kimo reikalas išplaukė iš pareigos tė
vų žemei.

Ką nors darydami, mes tą veiks
mą motyvuojame. Kuo stipresnis mo
tyvavimas, tuo daugiau pastangų su
telkiame, įdedame daugiau triūso to 
tikslo siekdami. Daugeliui mūsų vi
suomeninio veikimo motyvas buvo la
bai aiškus. Tai pareiga, išplaukianti 
iš buvimo lietuviu.

Ar šitą “šventos pareigos” reika
lą nebūtų galima kaip nors demitolo- 
gizuoti, o tai padarius į pareigos atli

kimą pažvelgti ir per asmeninės nau
dos prizmę? Asmeninė nauda, jei pa
sirodys, kad tokios esama, gal būtų tik
rai užtektinai stiprus akstinas ir visuo
meninės veiklos vengiantiems išlįsti 
iš savo slėptuvių ir kibti darban.

Gyvendami savanaudiškoje ap
linkoje, nesąmoningai persiėmėme 
mus supančios minios galvosena, kai 
vertiname mintis ir įvykius. Pragma
tizmu kvėpuojančioje minioje ir mes 
neretai drauge su ja klausiame: kas 
man iš to? Ką gaunu iš visuomeninio 
veikimo? Be ilgų svarstymų sutiksi- 

| me, kad gauname labai daug, o duo
dame tik tai, ko patys nebesutalpina
me.

Daug kalbama apie pasiauko
jimą, atsidavimą. Iš paviršiaus tai at
rodo priešingybė savanaudiškumui. 
Giliau pažvelgus į pasiaukojimo mo
tyvus ir praplėtus savanaudiškumo są
voką, net ir pasiaukojimą būtų galima 
įsprausti įjos rėmus. Krikščioniška
sis pasiaukojimas motyvuojamas mei
le Dievui bei asmenine nauda, jei ne
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šiame, tai būtinai pomirtiniame gyve
nime. Tas motyvavimas plaukia dau
giau iš pasąmonės, nes mes, ką nors 
gera padarą, nesitikime greito atpil
do. Taip pat neužmirštame, kad, visa 
tai darydami, didiname savo indėlį 
ten, “kur nei kandys nesuėda, nei rū
dys nepasiekia

Ir Bažnyčia mus moko, kad gera 
darydami kitiems, kartųjį darome sau. 
Tad žiūrėdami į visuomeninį veikimą 
kad ir iš idealistinio taško, jame įžvel
giame ir plačiau suprasto savanaudiš
kumo momentą.

Taip mąsčiau 1958 metais ir tas 
mintis paskelbiau “Ateities” žurnale.

O prieš keletą metų panašia te
ma įdomiai “Drauge” rašė Gabija Pet
rauskienė: “Emigracinės kartos visas 
socialinis bei emocinis gyvenimas rė
mėsi kitais lietuviais - todėl ir kūrėsi 
lietuvių bendruomenės; visokios orga
nizacijos buvo importuotos iš Lietu
vos. Darbas gyvenamajame krašte bu
vo pareiga, kurią atlikai tam, kad šei
mai ir sau užsidirbtum duoną, ir vis
kas. Tikrasis gyvenimas vyko tiktai su 
lietuviais... Čia gimusioji karta didžią
ją dalį savo gyvenimo praleidžia užsiė
mimuose, kurie juos integruoja į gyve
namąjį kraštą. Lietuviškai veiklai ski
riamas tiktai nuo viso kito liekamas 
laikas. Jaunimo tėvai kritiškiau verti
na tai, kas yra jąjaunimui siūloma lie
tuvišką organizaciją. Jie tai vertina vi
same visąkitągalimybiąspektre."

Pagal G.Petrauskieną, dabarčiai 
ir ateičiai keliamos tokios sąlygos:

l.į lietuvišką veiklą įsijungiama 
tiktai nuo visų kitų įsipareigojimų ir 
užsiėmimų atliekamu laiku.

2.Pagrindinė motyvacija yra “aš” 
ir mano poreikiai, o ne pareigos jaus
mas, kad reikia išlaikyti lietuvybę.

3.Organizacijų veikla yra verti
nama pagal tai, ką j i duos vaikui, kon
kuruojant su tuo, ką jam siūlo kitos 
profesinės angliškai kalbančioje visuo
menėje sukurtos organizacijos ir jų 
programos.

4. Kiek tai pareikalaus įsitraukti 
tėvą ar motiną, kiek kainuos, kiek tu
rės prisidėti savanorišku darbu (kuo 
mažiau, tuo geriau, pasiliekant teisę 
kritikuoti ar kelti reikalavimus)? 
“Esame tapę minimalistais, su kuo 
mažesniu įsipareigojimu grupei, bet iš 
jos neišstojant. ”

5. Jei ir apsisprendžiamą savo 
jaunimą atvesti į organizaciją, tai tik 
su sąlyga, kad ne per dažnai ir ne per 
daug.

6. Jeigu kas nors užsiimtų pada
ryti ar padėti, tai tik ne su visa atsako
mybe ir tik trumpam, aiškiai apribo
tam laikui.

7. Mes ir mūsų vaikai esame var
totojų karta. Tai reiškia, kad viskas tu
ri būti kieno nors kito pateikta, o mes 
pasirinksime, ar tai mums tinka, ar ne.

Minėta autorė ir patyrusi jauni
mo vadovė siūlo, kad planuojant veik
lą reikia atsižvelgti įjos nurodytas są
lygas. Vadinasi, ieškant jaunimo glo
bėjų ar talkininkų, reikia juos užanga- 
žuoti trumpam, aiškiai nustatytam lai
kui (ne ilgiau kaip metams). Nereika
lauti didelių finansinių įsipareigojimų. 
Susirinkimus ar sueigas šaukti tik ret
karčiais per metus, orientuotis į vien
kartines šventes. Suburti jaunimą nau
dojant elektronines priemones.
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Kada visi žin°-
, me, kad vis ma-

prarandame žia„Jaunimoisi. 
jaunimą jungia į lietuviš

ką veiklą. Štai 
kito asmens mintys, atsakant į klau
simą: “Kada prarandame jaunimą?” 
(“Draugas”, 1983 01 05.) Vaikystėje? 
O ne! "Tada dar linksma būti būryje 
mokyklos vaidinime, chorelyje, tauti
niuose šokiuose... Toliau kai ką pa
laiko tautiniai šokiai, stovyklos, o daž
niausiai tai jauna meilė. Laimingai 
susiradę sau lietuvišką draugą arba 
draugę, dažnai lieka netoli parapijos, 
pajunta panašągalvojimo būdą ir pa
mėgsta vieni kitą draugystę. Bet dau
guma nubyra, išsisklaido universite
tuose ar darbuose, kuria mišrias šei
mas ir jas su įniršimu saugo nuo lietu
viško gyvenimo. Tik labai ideologiš
kai stiprūs charakteriai dar kurį laiką 
laikosi savo jauną dieną organizaci
ją, kurią veikla irgi skystėjo, neturė
dama realios atsparos, galėdama - 
su išimtimis - pasiūlyti tik pramoga
vimą. ”

Prieš keletą metų kun. dr. J.Ša- 
rauskas Kanados lietuviųjaunimo są
jungos suvažiavime pareiškė, kad lie
tuviška veikla yra mėgėjiška, menkai 
organizuota ir prastai suderinta. "Mes 
pasitenkiname vaišią organizavimu 
politikos vadams. Vasario 16-osios 
progos rezoliucijomis, propaganda ir 
t.t."

Jo teigimu, lietuviai yra konser
vatyvūs, priešingi naujovėms, linkę 
palaikyti senus papročius ir nusisto
vėjusią tvarką. Tai ryšku ir mūsų 
veikloje. "Laikomės seną metodą ir 

sistemą, kurios seniai atgyvenę ir ne
naudingos. Bijome pakeitimą, nau- 
jągairią... Problema yra, kad priemo
nės tampa tikslu. Mes priskiriame 
daugiau svarbos pačiam metodui ar
ba organizacijai, negu veiklos tiks
lui... "

Šioje vietoje gera proga pakal
bėti ir apie lietuviškoje veikloje pa
plitusią įsisenėjimo tradiciją. Pir
miausia čia nėra norima ką nors už
gauti, o tik pasidalyti rūpesčiu. Pri
vačiai daug kas apie tai kalba, bet ven
gia viešai pasisakyti.

Pernai prieš dabartinės JAV 
lietuvių bendruomenės Krašto val
dybos pirmąjį posėdį keletą savai
čių mūsų spaudoje atidžiai stebėjau 
lietuviškos veiklos nuotraukas, o tas, 
kuriose buvo nusifotografavusios 
įvairių organizacijų valdybos, išsi- 
kirpau. Jų susidarė visa šūsnis. Pro
gai pasitaikius viename privačiame 
visuomenininkų pašnekesyje ant sta
lo jas paskleidęs paklausiau: “Ką 
bendro matote šiose nuotraukose?” 
Po trumpos tylos vienas diplomatiš
kai prabilo: “Jie visi pražilę.” Pasa
kė šventą teisybę! Gal ne visi buvo 
tikrai pražilę, bet daugelis atrodė pa
gyvenę ir metų naštos slegiami. Kur 
jaunimas? Kur tų žmonių ir visų ki
tų garbaus amžiaus visuomenininkų 
pamaina?

Daugelį metų kai kurioms gar
bingoms organizacijoms ar pana
šiems telkiniams vadovauja jų stei
gėjai ar steigėjų pažįstami. Kitais at
vejais atrodo, kad organizacijos va
dovybė, nors titulai gali ir keistis, su
koncentruota toje pačioje grupėje.
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Vadovai taip darbais užsiėmę, kad 
neturi laiko nė pagalvoti apie savo 
pamainos ugdymą. O tai yra būtina! 
Amerikiečių politiniame gyvenime 
neigiamai pasisakoma prieš įsisenė
jusius politikus. Kai kur, pavyzdžiui, 
Michigano valstijos parlamente, ga
lioja įstatymas, kuris riboja parei
gas dviem terminais. Jį buvo sunku 
priimti, bet niekas nesibaimino, kad 
nebus naujų kandidatų. Lietuviško
je visuomeninėje veikloje yra kitaip. 
Jeigu per naktį atsistatydintų visi žy
mieji veikėjai, jie visi neturėtų tin
kamų įpėdinių. Būtų didelė krizė. 
Kodėl? Pamaina nėra nei skatinama, 
nei sistemingai rengiama. Sakoma, 
kad nėra norinčių. Iš dalies tai tie
sa. Esant progai būti kur nors išrink
tam, ir pats jaunimas į vyresniuosius 
kartais žiūri kaip į nepakeičiamus 
vadovus, turinčius patirties, išmin
ties ir galinčius vadovauti neribotą 
laiką. O iš tiesų reikia mokėti su lai
ku perleisti grupės vadovo pareigas 
kitiems. Amerikiečių visuomeninė
se organizacijose yra populiaru tu
rėti savanorius patarėjus. Pastarie
ji, turintys daug patyrimo, noriai sa
vo žinias perduoda kitiems, taip ug
dydami naujus kadrus.

Paskyrus naują ir nepatyrusį as
menį vadovauti nereikia stebėtis, 
kad jam (ar jai) gali sunkiai sektis. 
Pražūtis garantuota, jeigu patyrusieji 
ne tik nepadeda, bet dar iš tolo kri
tikuoja. Gali susidaryti lyg užburtas 
ratas, ir ilgainiui jaunųjų talentų vis 
mažės, o esantys valdybose, komite
tuose ar tarybose bus tarsi įparei
goti juose likti iki gyvos galvos.

“Trečioji JAV lietuvių 
, ,, bendruomenė šie-
banSa - met (2001 m.) Sven-

JAV LB čia 50-uosius savo
ateitis gyvavimo ir veiklos

metus. Pavasarį įvy
ko du sričių suvažiavimai. Juos atida
rant buvo teigta, kad organizacijos, kaip 
ir pavieniai asmenys, savo gyvenime 
pereina keletą vystymosi ir brendimo 
stadijų. Pirmoje stadijoje - kūdikystė
je - bet kokia organizacija yra gaiva
linga, kūrybinga ir išradinga. Ji yra at
vira sistema. Organizacijos darbo sėk
mė siejama su lankstumu, augimu, ma
terialinių gėrybių plėtra, išoriniu pri
pažinimu, ateinančiu iš kitų organiza
cijų bei grupuočių.

Antroji organizacinio brendimo 
stadija pasižymi tolesniu narių užsian
gažavimu, aiškiu misijos pajutimu, arti
mu, tiesiog šeimynišku bendravimu, 
glaudžiu susižinojimo tinklu. Pabrėžia
mas solidarumas, asmenybių ugdymas, 
moralinės vertybės ir atsakomybė.

Bėgant laikui organizacija pasie
kia trečiąjį brendimo tarpsnį ar pako
pą. Tai formalumo ir kontrolės stadija, 
pasižyminti konservatizmu, organizaci
nėmis procedūromis, taisyklėmis, kon
spektais, statutais ir konstitucijomis.

Viskas vyksta pagal organizaci
joms numatytus brendimo, klestėjimo 
ir senėjimo principus. Tačiau ne kiek
viena organizacija turi susenti ir mirti.
Ketvirtoje organizacinio brendimo sta
dijoje ji gali ir turi atsinaujinti, persi
grupuoti. Tokiam atsinaujinimui daž
nai reikalinga organizacinė decentra
lizacija, išlaikanti pusiausvyrą tarp dar
numo ir “išsiliejimo į lankas”. Gal kiek
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kita forma, tačiau vėl turi būti skatina
mas atvirumas laiko dvasiai, lankstu
mas, kūrybingumas bei dvasinis inty
mumas.

Optimistiškai nusiteikę galime 
teigti, kad JAV lietuvių bendruomenė 
su mažomis išimtimis yra atsinaujini
mo ir pasipildymo pakopoje. Minėtų 
suvažiavimų metu su dideliu dėmesiu 
ir viltimi buvo išklausytas Krašto val
dybos vicepirmininkės “trečiosios 
bangos” reikalams pranešimas. Ne
reikia būti pranašu, kad pasakytum, jog 
“trečioji banga” yra Lietuvių bendruo
menės ateitis. Rūpinamasi kuo dides
niu jos įtraukimu į Lietuvių bendruo
menės veiklą. Lituanistinių mokyklų 
mokinių ir mokytojų gretos pildosi 
naujais veidais ir nauja energija... Apy
linkių ir apygardų valdybose didėja jų 
įtaka. Kyla tautinio gyvastingumo ro
diklis. Gyvi tautinės gyvybės pragied
rulių pavyzdžiai JAV - lituanistinės 
mokyklos, jaunimo organizacijos, spor
tinė veikla, “trečioji banga”.

Todėl dabartinė JAV LB valdyba, 
norėdama labiau suaktyvinti savo lig
šiolinę veiklą, planuoja surengti spe
cialią konferenciją, kuri įvyks Daina
voje, Michigano valstijoje, 2002 metų 
vasaros pradžioje.

Į konferenciją bus kviečiami su
interesuotieji, kiek galima ribojantis 
naujaisiais ateiviais ir jaunąja, jau Ame
rikoje gimusia karta. Išskyrus konfe
rencijos organizacinį branduolį, bus 
laukiama naujų veidų, naujų minčių, 
kurias iškeltų patys dalyviai. Aišku, tai 
bus šiek tiek rizikingas eksperimen
tas. Pabrėžtinas lituanistinių mokyk
lų ir sporto klubų vaidmuo skatinant 

jaunimo, jaunų mokytojų ir jaunų spor
to vadovų dalyvavimą konferencijoje.

Dar prieš konferenciją bus suda
rytos studijinės grupės, kurios sutelks 
informaciją, surinktą iš anketų, gru
pių apklausų, asmeninio patyrimo; jos 
tą informaciją analizuos, suves rezul
tatus ir konferencijoje pateiks pirmi
nes savo išvadas. Studijinėse grupėse 
bus plačiai atstovaujami naujieji atei
viai ir jaunoji, Amerikoje gimusi ir 
bręstanti karta.

Grupių pristatyti pirminiai rezul
tatai bus paskata tolesnėms svarsty- 
boms, apibendrinimams, išvadoms ir 
užsiangažavimui konkrečiai Lietuvių 
bendruomenės veiklai. Kiekvienas 
konferencijos dalyvis bus prašomas įsi
pareigoti bent vienam konkrečiam 
projektui, kurį atliktų per metus ir apie 
tai informuotų konferencijos rengėjus. 
Tas informavimas galėtų vykti per in
ternetą, ateityje laikantis tokio meto
do būsimai konferencijai.

Savanoriai {domus suta
pimas - Jungtinių 

Tautų Organizacija 2001 metus pa
skelbė tarptautiniais savanorių metais. 
Tuo norima pripažinti ir paskatinti sa
vanorišką veiklą ir veikėjus pasaulyje. 
Anot “Tėviškės žiburių” (2001 0731) 
vedamojo, užjūrio lietuviams sava
noriška veikla yra ne naujiena, o dau
geliui - prigimtis. “Dažnam svečiui iš 
užjūrio nuostabą kelia mūsą bendruo
menės ir kitąorganizacijąbei instituci
ją susikūrimas per praėjusi penkiasde
šimtmetį. Tai savanoriško - ne privers
tinio - darbo vaisius, laisvalaikio va-
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landomis, atitrauktomis nuo šeimos, 
nuo poilsio, nuo pelningesnio arba 
malonesnio užsiėmimo... Savanorišku
mo principas išeivijoje reiškė neap
mokamų įvairiu- nuo vadovavimo iki 
valymo - pareigųatlikimą, stengiantis 
sukurti sąlygas, kuriose būtų išlaikomi 
ir ateities kartose ugdomi lietuvišku
mo principai bei teikiama pagalba 
Lietuvai... Savanoriška veikla pade
da atsverti tą didžiulę vidinės apatijos 
bangą, sukeltą praėjusiame šimtme
tyje, kuriame individo 'aš'pradėjo vy
rauti iki tokio laipsnio, kad tapo nor
malu siekti grynai savanaudiško ma
lonumo arba atpildo. " Lietuva yra 
užsiregistravusi šių paskelbtųjų metų 
dalyve. Viltį atkurti sveiką visuome
nę teikia ne tik jos dalyvavimas, bet ir 
skelbiamas šūkis: “Būk savanoriu - 
padėk sau ir kitiems”.

Noriu užbaigti Stasio Santvara 
žodžiais, pilnais tautinės romantikos 
ir vilties ateičiai. "Lietuvybė anaiptol 
nėra pasyvumą išreiškianti sąvoka. Ji 
yra amžina jaunystė, ji yra gyvenimo 
ugnis, ji yra mumyse slypinti dinami
ka, ji yra tas variklis, kuris, kildamas iš 
mūsų vidaus, verčia mus perkopti auk
ščiausius gyvenimo kalnus, sugriauti 
pakelėj pasitaikančias kliūtis, įveikti vi
sus sunkumus ir pasiekti žmogiškojo 
buvimo viršukalnę, kur, kaip toj pasa
koj, miega užburta karalaitė - mūsų 
idealų ir siekių pergalė! Kiekvienas 
darbas ir siekimas, tarnaujantis savo 
tautai, yra kilnus ir garbingas. Tuose 
darbuose ... rasim didį derlių paguo
dos, o taip pat ir tikro gyvenimiško 
džiaugsmo. ” (“Dirva”, 2001 07 24).

S.Santvaras toliau rašo: "Man as

meniškai lietuvybė skardenusi tolimam 
Lietuvos upelio čiurlenime, vidurnakti
nėje lakštingalos giesmėj, nuostabiam 
vyturio čirenime ankstybą rytą, visada 
skaidrioj, bet daugelį kartų krauju pa
tvinus iojDubysoj, slėpingamgiriųoši- 
me, Baltijospakrančiųgintaro trupinė
ly, tėviškės sodo bičiųdūzgime, tyliam ir 
šviesiam vasaros vakare, kai tepasigirs- 
ta tik vartų sugirgždėjimas ar uždaro- 
mų svirno durų muzika... ”

Galima sakyti, kad tai yra lyrika. 
Daug kam mano kartos ar vyresnie
siems tai yra prasminga lyrika, dalis 
mūsų patyrimo ir nostalgiškos atmin
ties. Duok Dieve, kad panašia nostal
gija sirgtų mūsų vaikai ir vaikaičiai. 
Bet turbūt jų nostalgijos bus kitokios. 
Mano vaikaičiai po keliasdešimt metų 
savo nostalgiją gal šitaip aptars: “Anks
tyvieji jaunystės prisiminimai yra gais
rininkų sunkvežimių sirenos viduryje 
nakties; tame pat rajone vakarais už lan
gų girdėti nesuprantami kinų studentų 
balsai; antrajame aukšte gyvenančios 
šeimos pasikartojantis tėvo smurtas 
prieš savo žmoną ir jos klyksmai... Lie
tuvą mačiau tėvelio PC ekrane, kur jis 
skaitydavo lietuviškus laikraščius, gau
tus elektroniniu būdu; Lietuvos kam
pelį mačiau Dainavos jaunimo stovyk
loje, kur pirmą kartą gyvenime buvau 
paliktas su svetimais. Per porą savai
čių jie man tapo savi... Spyglio ežere 
mačiau Baltijos jūrą.”

Būčiau labai laimingas, jeigu po 
daugelio metų šiuos ar panašius atsi
minimus mano vaikaičiai išsakytų lie
tuviškai.
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Gražuolė Čikaga, kurioje spalio mėnesį vyko Amerikos lietuvių 
bendruomenės jubiliejinis suvažiavimas, yra įvairiatautės Amerikos 
pasididžiavimas. Ji dar vadinama antrąja lietuvių tėvyne, nes būtent čia 
atplūdo pirmoji lietuvių emigracijos banga. Ir antroji, pokarinė, banga čia 
steigė savo organizacijas, fondus, redakcijas, leidyklas, lituanistines mokyklas, 
statė bažnyčias.

Sveikiname JAV lietuviiį bendruomenę, šį mėnesį paminėjusią savo 
įkūrimo 50-metį, ir linkime jai naujo, turiningo ir gyvybingo gyvenimo etapo.
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Vienybė ir nevienybė

Vytautas Landsbergis

Man pasiūlyta tema yra Tautos 
susitelkimas Sąjūdžiui žengiant į Ne
priklausomybę, tai yra 1988-1990 
metais. Pasakai - susitelkimas, ir 
akyse iškyla masinių džiaugsmingų 
renginių paveikslas, didieji Sąjūdžio 
mitingai. Visa tauta, kurios niekas ne
gali sustabdyti... Mitas ar tikrovė? - 
štai kur klausimas, ir jis gana svarbus, 
jeigu norime susivokti savyje kaip tau
ta ir visuomenė.

Dažnas padūsauja, o kur visa tai 
šiandien... Dingo, dingo. Dažnas iš to 
dažno linkęs manyti, kad jeigu entu
ziazmas, vienybė, susitelkimas dingo, 
tai kas nors dėl to yra kaltas. Mes ne- 
pasikeitėm, tik nusivylėm - taip gal
voti maloniau, bet vėl kažin ar teisin
ga. Nusivylimas - jau pasikeitimas, o 
nusivylimas savimi būtų visai negeras 
tautos sąmonės pokytis.

Pripažinę, kad kažkodėl pasikei
tėm prastyn po anos entuziazmo, ti
kėjimo ir vilčių bangos, turėtume pa
žvelgti ir dar giliau: gal nepasikeitėm, 
gal tik tada buvom laikinai pasikeitę, 
nusimetę lukštą, o paskui grįžom į sa

ve, kokie esam ir tebesam po 50 ver
gijos metų, iš lėto tesikeisdami su kar
tų kaita. Tai kas gi už to knygos virše
lio, kuriame pavaizduota bekraštė mi
nia Vingio parke? Minią, kuri tapda
vo Tauta, sukviesdavo ne tik magiškas 
žodis Sąjūdis, bet pirmiausia to paties 
Sąjūdžio realios struktūros, organiza
cinis tinklas visoje Lietuvoje. Jis atsi
rado ir buvo veiksmingas todėl, kad 
žmonės pasitikėjo - susitelkimas bu
vo pasitikėjimas. Sąjūdis buvo gėris, 
nes - dabarties atgimimas ir ateities 
vėliava. Turime ateitį! - tikslą, siekinį, 
gairę, tikime savimi ir savo ateitimi, - 
čia glūdėjo Sąjūdžio jėga. Atgavusiųjų 
viltį ryžtas veikti, nesitraukti, net mirti, 
bet neišsižadėti vilties nelyginant pa
ties gyvenimo, buvo jėga.

Žmones kvietė ir vienijo Sąjū
džio idealai: laisvė, teisingumas. Pa
žvelkime, koks turinys buvo ar galėjo 
būti teikiamas tokiems idealų pava
dinimams. Laisvė nuo svetimos vals
tybės prievartos ir pažeminimo - tai 
Lietuvos nepriklausomybė, labiausiai 
vienijanti samprata. Grįžtantys iš So-
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vietijos cinko karstai su nukankintais 
arba nužudytais Lietuvos sūnumis bu
vo akivaizdžiausia smurtinė nelaisvė, 
kurią reikėjo nutraukti. Laisvė reikš
tis ir laisvė rinktis - tai atsikratymas 
diktatūrinio režimo ir uzurpatorių 
“partijos” valdžios. Laisvė turėti nuo
savybę ir veikti neprievartaujamoje 
ūkio sistemoje siūlė iniciatyvos ir ga
bumų išmėginimus. Savo ruožtu ji ar
tino kitokią socialinę nelygybę - nebe 
nomenklatūrinę pagal “partines” pri
vilegijas, o pagal mitrumą laisvai, sy
kiais neaiškiai praturtėti arba tokio 
polėkio stoką. Čia jau glūdėjo ir pa
čios laisvės vertybės, ir nevienodai su
prantamo teisingumo išbandymai.

Teisingumas buvo svarbus nu
skriaustiesiems, kentėjusiems smurtą 
netektis, pažeminimą ir patyčias. To
kie buvo laisvės kovotojai, tremtiniai 
ir jų šeimos, pažymėti politinio “ne
patikimumo” ženklu, taip pat Lietu
voje dešimtmečius vargę kolūkiuose, 
miesteliuose, miestuose, nemokėję pa
taikauti ir daryti karjerų, todėl jautę 
tarsi amžiną pasmerkimą buitiniam 
vargui ir teisių apribojimui. Tie žmo
nės ramiai tikėjo, kad bus kitaip, mat 
laikai keičiasi, ir parsiveždami iš Si
biro artimųjų kaulus visai nereikala
vo keršto, netgi bausmių. Bet greta bu
vo nemažai tokių, kuriems teisingu
mo sąvoka kėlė nerimą. Todėl tiems 
ir Sąjūdis galėjo atrodyti pavojingas, 
nepatrauklus.

Buvo ir prisitaikiusią nebūtinai 
ką svetima užsigrobusią kurie instink
tyviai netroško didelių ūkinių socia
linių permainų. Nepriklausoma “ta
rybų” Lietuva, kad ir su tais pačiais 

įprastais vietiniais viršininkais, būtų 
tenkinusi tam tikrą nemažą dalį visuo
menės, nepriešingą nė Sąjūdžiui. To
dėl nepriklausomybininkų buvo daug, 
o kai Sovietija (senoji priklausomy
bė) parodė žvėrišką savo veidą tai į 
1991 m. vasario 9 d. plebiscitą dėl Ne
priklausomybės atėjo susitelkusi di
džiulė dauguma žmonią pranokstan
ti bet kuriuos rinkimus. Į 1992 m. 
referendumą dėl prezidento instituci
jos atkūrimo atėjo gerokai mažiau, o 
dėl Rusijos kariuomenės išvedimo - 
vėl daug.

Žmonės ėjo, net veržėsi 1989 m. 
į Baltijos kelią, nes toks gražus buvo 
šis pasipriešinimas be priešiškumo, 
brolybės dvasia ir džiaugsmas būti 
kartu. Atėjo ir žydai, rusai, lenkai su 
vėliavom, jutome būsimos Valstybės 
tautos telkimąsi, solidarumą. Tačiau 
ir čia ne visi veržėsi, džiaugėsi. Neat
ėjo LKP viršūnėlė - nomenklatūra, tar
si šalimais būtų dar viena, kitokia lie
tuvių tauta. Tai netikintys laisve arba 
nenorintys jos visos, o tik dalinės, ko
kio nors “ekonominio suvereniteto”.

Čia reiškėsi giluminiai veiksniai, 
ribojantys ir ardantys tą “telkimąsi”, 
apie kurį kalbame ir kuriuo norėtu
me visada mitologiškai žavėtis. Deja, 
tikrovė paprastai turi daugiau spalvų.

Visuotinai telktis kliudė privile
gijuotųjų privilegijos, tarp jų ir komu
nistų nomenklatūros privilegija am
žinai būti valdžioje su tariama iš to 
“garbe” ir nauda, kurioms Lietuvos Są
jūdis kėlė grėsmių. Nesunku numanyti 
nemažo kiekio “kai kurių” prognozes: 
o ką jei Sąjūdis taps valdžia ir Mask
va leis Lietuvai keisti esamą tvarką

18 Į LAISVĘ • spalis!2001

20



Laikas ir idėjos

dar smarkiau negu tenykštė “perest
roika”? Kur “mes” (nemažai kai ku
rių) tada pasidėsim, kuo būsim? O dar 
tie, kurie nuo N. Chruščiovo laikų nė 
už ką nenorėjo matyti grįžtančių Lie
tuvos tremtinių ir partizanų, nes bijo
jo, - tie irgi niekur nebuvo dingę.

Tauta iš tiesų telkėsi, bet ne visa. 
Ir “po medžiu stovintys”, ir piktai 
šnairuojantys telkėsi kitaip arba 
buvo skubiai telkiami tiesioginei ir 
neatidėliotinai kovai dėl valdžios - dėl 
senos valdžios būsimoje Lietuvoje. Jų 
politinių nuostatų spektras apėmė 
nuo “taip, jeigu... ” iki “jokiu būdu 
ne”. Čia ir nepriklausomybės 
perspektyva - “taip, tik jeigu LKP 
lieka valdžia”, ir paklusnumo 
šeimininkui sindromas, kadangi 
neįtikėtina, jog Kremlius atsisakytų 
valdyti Lietuvą (tiesiogiai arba per 
vietininkus). Neatsisakys, neleis - tai 
kam dar pyktis, erzinti? Gal nau

dingiau “dirbti Lietuvai” būnant 
vietininku?

Su tokiu giliai įskiepytu servilisti- 
niu pragmatizmu LKP stovėjo šalia ir 
skaičiavo, kuo gali baigtis, kada ir kaip 
neprarasti savo dalies. Pagal tai ir LTSR 
Aukščiausioji Taryba padarydavo per
tvarkos krypties sprendimų.

LKP vadovas, 1990 m. kovo 12 d. 
skrisdamas į Maskvą konsultacijų, ne
tikėtai atvirai oro uoste išliejo širdį ame
rikiečiui žurnalistui Billui Kellerui: Ko
vo 11-osios sprendimas blogas, neti
kęs, o vieningai balsuoti už jį buvome 
priversti...

Buvęs žymus sąjūdininkas filo
sofas A. Juozaitis tuoj pat nupeikė, kad 
parlamento dauguma klaidingai blo
gai išrinko pirmininką - ne LKP lyde
rį, o netrukus jau peikė ir visą Sąjūdį, 
kuris mat “užgrobęs valdžią” iš liau
dies atstovų. Kitaip sakant, nepriklau
somybė A. Juozaičiui gal būtų ir nie-
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Baltijos kelio 10-mečio minėjimas Pasvalyje
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ko, bet štai valdžioje atsidūrė “ne tie”. 
Buvęs Sąjūdžio laikraštis “Respub
lika”, avansu ir savanaudiškai stojęs 
opozicijon (keli žmonės pasisavino 
laikraštį), iš karto po Kovo 11-osios 
itin piktai menkino “ne tuos” val
džioje, o pagrindinius ryžtingus vals
tybės atkūrimo veiksmus vos savai
tei praėjus išvadino “lietuviška lam
bada”.

Taip tautos telkimasis turėjo ne 
tik pasyvius, rūškanus stebėtojus, bet 
ir nepatenkintus bei nusistačiusius 
griovėjus, veikiančius prieš telkimą
si. Todėl telkimasis (nepaisant nie
ko!) yra nuostabus gyvybingumo fe
nomenas, kurį verta nagrinėti visose 
prieštarybėse; o tariamai pasireiškęs 
visuotinis tautos susitelkimas būtų 
veikiau mitas.

300 tūkstančių žmonių mitinge 
jau atrodė nepaprasta visuma, tuo pa
čiu klaidino ir drąsino; betgi realią 
visumą sudarė bemaž dešimtsyk dau
giau, trys milijonai, o į Aukščiausio
sios Tarybos rinkimus 1990 m. po 
pirmojo rato jau reikėjo raginte ra
ginti - kad tik ateitų balsuoti, kad tik 
nesužlugtų mūsų taikaus demokra
tinio valstybės atkūrimo planas.

Ne kartą stebėjome reiškinį, ku
rį M. K. Čiurlionis jau šimtmečio 
pradžioje buvo skaudžiai pavadinęs 
“šiaudų liepsna” - tai lietuvių entu
ziazmas trumpam laikui.

Specialiose jubiliejinėse konfe
rencijose mums yra tekę svarstyti bei 
aiškintis Sąjūdžio politiką tautinių 
bendrijų atžvilgiu, tai yra Sąjūdžio 
vadovybės pastangas telkti, konsoli
duoti Lietuvos kitataučius kaip bū

simos demokratinės europietiškos 
valstybės piliečius. Principinis daly
kas čia buvo pilietybės įstatymas, jau 
1989 m. įtakotas Lietuvos Sąjūdžio, 
būtent Sąjūdžio Seime ir Seimo Ta
ryboje dėl jo vykstant karštiems de
batams, karštesniems negu anoje, dar 
sovietinėje, Aukščiausiojoje Tarybo
je. Kur kas mažiau esame susimąstę, 
prisiminę ir apibendrinę, kaip tuo
met siekta sutelkti kitamanius lietu
vius - tuos sunkiai paveiktus komu
nizmo ir sovietizmo.

Atgimimo sąjūdžio banga, At
gimimo dvasia pati dirbo šį darbą; 
kompartijos atsilikimas ir valdžios 
monopolio erozija, neįprasta ligi tol 
kritikos laisvė ir save kompromituo
janti organizacijos laikysena, istori
nės tiesos atskleidimas ir viešumas 
veikė taip, kad daugybė LKP narių 
metė nemielus jiems partiečių bilie
tus. Iš 200 tūkstančių narių per po
rą trejetą metų liko ar ne 10 tūks
tančių. Tačiau kompartijos bilietai 
reiškė toli gražu ne viską, kaip ir 
Aukščiausiosios Tarybos - Atkuria
mojo Seimo kvietimas KGB infor
matoriams nutraukti šio pobūdžio 
ryšius ir veiklą. Turėjom vėliau sig
nalų, kad tas politinis moralinis žy
gis išties padarė žalos prieš Lietuvą 
veikusiai represinei nusikalstamai 
organizacijai (kurią vėliau taip api- 
būdinom įstatyme). Žmonės išties 
norėjo apsivalyti, tapti kitokie ir gy
venti kitaip. Komunistai ir čekistai 
savo ruožtu primindavo jiems senas 
priesaikas, psichologiškai spaudė, 
vadindami perbėgėliais, “išverstas- 
kūriais”, vertybiškai iškeldami savo
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“ištikimybę”. Tikriausiai - ištikimy
bę kitai valstybei arba grupei drau
gų, juk nebe Lenino idėjai.

LKP su šiuo kamufliažiniu pa
vadinimu visą laiką buvo SSKP pa
dalinys “srities organizacijos teisė
mis”. Jos atsiskyrimas 1989 m. pa
baigoje, prieš pat rinkimus, ir pasi- 
skelbimas nacionaline komunistų 
partija sukūrė gana unikalų lietuviš
ką atvejį. Padorumo turintys ir kri
tiškai nusiteikę nariai staiga pasijuto 
galį ten likti - ir įprastinėje aplinko
je, ir lyg “ne prieš Lietuvą”. Kurį lai
ką stojo ten ir naujų entuziastų, pati
kėjusių, kad tik per lietuviškai apsi
sprendusią kompartiją Lietuva galės 
gauti satelitinę nepriklausomybę, ga
lų gale sovietams leidžiant. Sąjūdžiui 
mat neleistų, neduotų, kadangi Sąjū
dis jau buvo neapgaunamas.

Tiesą sakant, Sąjūdis ilgai auk
lėjo neapsisprendžiančius komunis
tus sąjūdininkus ir dėl to turėjo vidi
nių problemų bei diskusijų. Kai ku
rie kauniečiai radikalai reikalavo ša
linti LKP (SSKP) narius iš Sąjūdžio, 
jei tie neišstos iš kompartijos. Sąjū
džio Seimo Tarybos pirmininko nuo
monė buvo kitokia, ir Sąjūdžio Sei
mas atmetė radikalų siūlymą, nestū- 
mė Romualdo Ozolo ir kitų į kam
pą. Remdamas kitų partijų kūrimąsi 
arba atsikūrimą, Sąjūdis tikėjosi ska
tinti ir komunistų evoliuciją demo
kratijos link, be kita ko, ir jų skaidy
mąsi. Aukščiausiojoje Taryboje jau 
buvo dvi kompartijos, ir “atsiskyru
si” LKP organizavosi kaip opozicija, 
iškart plėsdama savo įtaką, eidama 
prieš Sąjūdžio daugumą. Politinė 

priešprieša iš principo buvo daugia
partinio parlamentarizmo taisyklė, 
čia buvo galima tik apgailestauti dėl 
stiliaus, kovos būdų ir dviprasmės 
vadovų laikysenos SSRS bei SSKP at
žvilgiu. Tik 1991-1992 m. riboje, per- 
sivardinusiai LDDP vadovaujant vis 
aršesnei opozicinei kovai prieš Sąjū
dį tiek parlamente, tiek visur, III Są
jūdžio suvažiavimas nutarė, jog “dvi
guba narystė” neįmanoma, Sąjūdžio 
dalyviai negali būti LDDP nariai. Vi
suotinio telkimosi iliuzijos baigėsi. 
Prie to, be abejo, švelniai arba natū
raliai prisidėjo atsikūrusių demokra
tinių partijų noras eksponuoti save at
skirai, palaipsniui vis labiau erzinan
tis dėl tikro ar tariamo Sąjūdžio “skė
čio”.

Taigi Sąjūdis ilgai toleravo sa
vo dalyvius, net vadovybėje, tebepri
klausančius komunistų partijai, tik 
nesileido manipuliuojamas. 
Reiškėsi kaip opozicija, net parla
mentinė opozicija (LTSR Aukščiau
siojoje Taryboje ir SSRS liaudies de
putatų suvažiavimuose), - tų demo
kratijos pradmenų Sąjūdžiui teko 
sparčiai mokytis kartu šviečiant vi
suomenę. Ir kompartijoj Sąjūdis ma
tė du tarpusavy oponuojančius 
sluoksnius: pažangesnį, lankstų, 
priešpriešinamą kitam - brežnevi
niams stagnatoriams. "Pažangieji” 
ėjo su Sąjūdžiu, be didelio skausmo 
atsisakydavo ir kompartijos bilietų. 
Tą verta matyti kaip sąlygiškų kita- 
manių telkimą ir telkimąsi apie Są
jūdį, kuris nusibrėžė nepriklauso
mybę dabar. LKP galų gale pradėjo 
pasisakyti už nepriklausomybę ka-
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da nors, per susitarimą su SSKP ar 
panašiai, taigi ne besąlygiškai, ir čia 
vienybės jau nebuvo ko tikėtis. LKP 
kur kas geriau už Sąjūdžio idealis
tus matė savo atskiruosius interesus, 
siekėjų, nevengė cinizmo ir arogan
cijos, savaip laimėdavo. Toks būtų 
ir manevras persitvarkyti į LDDP - 
R.Ozolo dabartiniu apibūdinimu, 
"LKP mutantą". Be abejo, tai veikė 
ir visuomenę, kuri iš visos Lietuvos 
istorijos galų gale paveldėjo dvi 
orientacijas. Jos reiškėsi ir instink
tyviai (arba iš įpročio), ir emocio
naliai; jas veikė dažnai suprastinta 
propaganda, ir vis dėlto tai buvo 
konceptualūs dalykai.

Kokia Lietuva? Valstybės euro
pinis tęstinumas su Vasario 16-osios 
tradicija po nelaimingo okupacijos 
būvio - ar “tarybų” Lietuvos įprastas 
tęstinumas šalia Rusijos, tik turint 
jau daugiau laisvių - štai gilioji dile
ma ne vien tada, bet ir ligi šiol. Vie
nijančią nepriklausomybės idėją tar
tum realizavus, gavus pripažinimą, į 
aktualiąją politinę sceną kopė išsiski
riantys mentalitetai bei interesai. Jų 
varžybos, o nebe telkimasis, toliau 
lėmė, kokia bus Lietuva. Ir tai tęsiasi 
ligi šiol. Pakeliui regėjome visokiau
sių manipuliacijų žmonių protais ar
ba protų vakuumais, brukant jiems be 
gailesčio kompromituojamų idealų 
išvirkščias sampratas.

Laisvė vis dažniau vaipėsi kari
katūrišku veidu kaip laisvė meluoti, 
griauti dvasią ir vertybių sistemas, 
laisvė vogti ir skriausti. Teisingumu 
buvo argumentuojama neatkuriant 
teisingumo, nes tai atseit būtų netei

singa dar kieno nors atžvilgiu. Tik tie 
gudragalviai savęs niekad nenuskriau
dė. Istorinis teisingumas laisvės ko
votojų ir tremtinių atžvilgiu brido 
per primityvias politines bei rafinuo
tas psichologines kliūtis - pakakda
vo ar nepakakdavo parlamentarų po
litinės valios. Biurokratinė panieka 
socialiai bejėgiam žmogui tęsėsi ir 
klestėjo, vis vadinama “rūpesčiu”, 
“atsigręžimu į žmogų” ir panašiai. 
Bet rinkėjams tie žodžiai patikdavo. 
Kai rinkimų kampanijoje 1997 m. sa
kiau, kad nemyliu tarybų valdžios ir 
norėčiau ją išnaikinti, manęs tiesiog 
nesuprato.

Vis dėlto noriu prisiminti aki
mirką, kai dar sykį dvasia ėmė viršų, 
ir Atgimimo žmonės vėl telkėsi var
dan laisvės bei teisingumo. Tai 1991- 
ųjų Sausis. Ateina smurtininkai, žu
dydami ir tuo pat metu meluodami 
apie brolišką meilę, ateina visas iš
orinis blogis, kurio taip norėta nusi
mesti. Už ką tokia neteisybė? Nejau 
vėl iš naujo senoji šėtono paūksmė, 
nejau vėl pažemins, palauš, privers 
vėl niekingai meluoti, garbinti kvai
lių karalių ir išprievartauti savo pa
čių orumą? Verčiau mirti!..

Toks pojūtis ir be samprotavi
mų, be logikos ir žodžių galėjo kilti 
širdyse ir vesti prieš tankus, atmetant 
baimę. Lietuva susitelkė žygiui ir 
skausmui, ji buvo tokia didi ir šviesi 
tą tamsią naktį, kad nugalėjo ir dėl 
tos pergalės gyva ligi šiol.

Pagal kalbą 2001 m. rugpjūčio 4 d.
"Į laisvę "fondo Lietuvos  fdialo 

Xstudijąsavaitėje, vykusioje Trakuose
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Lyderis - tai TV laida

Lietuvos piliečių chartija ir ‘j laisvę "fondo Lietuvos filialas (Vil
niaus skyrius) surengė bendrą diskusiją-pokalbį “Ką reiškia būti lyderiu 
Lietuvoje? " Tai buvo pirmas iš tokio pobūdžio renginių, liudijantis, kad 
šios dvi organizacijos pereina į naują veiklos etapą. Diskusijoje dalyva
vo: Seimo nariai Rasa Juknevičienė (Konservatoriąfrakcija) ir Gedi
minas Kirkilas (Socialdemokratą frakcija), politologas Leonas Bieli
nis (Tarptautinių santykių institutas), prof. Vytautas Kubilius (Piliečių 
chartija). Ši diskusija galbūt paskatins ateityje problemą aptarti kon
krečiau ir visapusiškiau.

Vytautas Kubilius: 
kas Lietuvoje 
tampa lyderiais

Gyvename globaliame pasauly
je, ir mūsų kova dėl pirmavimo atro
do lyg nerūpestingi žaidimai didelės 
arenos pakrašty. Bet tie žaidimai už
kliudo mūsų politinio teatro sceną. 
Kodėl jie mums tokie svarbūs? Ar ne
turime didesnių rūpesčių? Tik totali
tarinėje valstybėje vado figūra atsidu
ria visuomeninio ir valstybinio gyve
nimo centre, o demokratinėje visuo
menėje vienas ar kitas asmuo neturė
tų tapti dominuojančia institucija, pri
metančia savo sprendimus kitiems, le
miančia vienokią ar kitokią valstybės 
evoliucijos kryptį. Demokratinėje sis
temoje lemia bendruomenės balsas, - 
pilietiškai sąmoningos ir aktyvios 

bendruomenės. Kol ji kaip tokia tik 
bręsta, susidaro patogi dirva viso
kiems šaukliams, žmonių nepasiten
kinimo ir pykčio katalizatoriams. Ly
derius šiandien gamina televizija, ku
riai reikia sensacingų reginių, šmaikš
čių pasakymų, skandalų. Kad taptum 
dienos didvyriu, užtenka iškelti ply
tos gabalą ir juo pagrasinti valdžiai.

Stabilių demokratijų kraštuose 
lyderiu tampa politikas, sugebantis 
jausti ir reikšti esmines visuomenės, 
laiko vertybes, įžvalgiai analizuoti 
krašto padėtį bendrame pasaulio kon
tekste, programuoti raidos perspekty
vas ir tikslus. Dabar lyderiais tampa 
vis daugiau naujalietuvių - be jokio 
vertybinio mąstymo, be etinio asme
nybės potencialo, be dvasinės traukos. 
Tai pragmatinių interesų žmonės, len
gvai keičiantys vertybinę orientaciją 
pagal pasikeitusią politinę situaciją. 
Sovietmetis išmokė neturėti pažiūrų,
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laviruoti pagal besikeičiantį Krem
liaus politinį kursą. Tas mimikrijos in
stinktas išliko iki šiol. Dauguma į ly
derius pretenduojančių politikų iš es
mės neturi savo įsitikinimų. Kai ku
rie lyderiai savo politinį kapitalą krau
na ne iš ateities siekinių, prognozių ir 
tikėjimo, o iš praeities prisiminimų - 
vietinės industrijos ir kolūkių klestė
jimo vaizdinių, žadindami skurstan
čių žmonių nepasitikėjimą dabartine 
nepriklausoma valstybe, kurstydami 
anos epochos visuotinės valstybinės 
globos ir kontrolės ilgesį.

Taigi ar lengva, ar sunku tapti ly
deriu Lietuvoje? Kokių lyderių Lie
tuvai reikia? Kam atstovauja lyderiai: 
oligarchams, stambiems žemval
džiams, lietuviškam kapitalui ar pla- 
tiesiems visuomenės sluoksniams? 
Prezidento rinkimų kampanijos išva
karėse apie tai kalbėti yra aktualu.

Kaip masinė kultūra iškelia sa
vo žvaigždes, taip kyla ir naujieji poli
tikai, turintys vadybininkus, kurie re
žisuoja jų kalbas, laikyseną, išvaizdą. 
Taip yra Amerikoje, kur rinkimus lai
mi būtinai jaunas, gražus, energingas 
prezidentas. Tą patį matome Anglijo
je, Vokietijoje, net Lenkijoje. Lietuvo
je yra šiek tiek kitaip. Lyderių arsena
le turime arba rėkiančių, grasinančių 
iššaudyti, pakarti, arba į visuomenės 
gailestį apeliuojančių, lietuviškai ry
puojančių rūpintojėlių.

Rytų Europos regione seniai iš
nyko monarchijos, bet valdžios pavel
dėjimo tradicija yra gaji. Jei buvai 
kompartijos CK sekretorius, turi tei
sę į valdžią net ir tada, kai socializmo 
sistema yra sugriuvusi. Paaiškėjo, kad 

Sąjūdžio veikėjai buvo tik laikini įsi
brovėliai į valdžią, nes ji žmonių aky
se - tai pastovumas, o jį gali garantuoti 
tik anos, pastovios, totalitarinės siste
mos veikėjai. To pastovumo reprezen
tantai ima valdžią Rumunijoje, Len
kijoje ar Lietuvoje. Tai viena A.Bra- 
zausko kaip lyderio populiarumo prie
žastis. Kita, be abejojo žmogiškas in
tymumas, mokėjimas bendrauti. Po
litikas neturi pavargti nuo žmonių jis 
negali būti vienišas intelektualas, ku
ris užsidaręs brandina labai vertingas 
idėjas, bet nemoka bendrauti. Politi
kui tai yra mirtis.

Rasa Juknevičienė: 
būkim optimistai

Ar Lietuvoje lyderio problema 
yra kitokia negu Vakaruose? Mūsų vi
suomenė yra labai skirtinga, tad ne
vienodai supranta, kas yra lyderis. Kai 
kas sako, kad Lietuvoje yra dvi Lietu
vos: ta, kuri velka sovietinio laikotar
pio šleifų ir kita, kuri nori juo nusi
kratyti - jauna, kitaip mąstanti karta. 
Bet mes dar daug metų turėsim gy
venti su keliom Lietuvom ir visi kartu 
bandyti ieškoti lyderio, kuris labiau
siai atitiktų laikmečio galimybes.

Daugelis žmonių, nepriklauso
mai nuo jų pažiūrų nori, kad lyderis 
būtų teisingas žmogus. Labai svarbu, 
kad lyderis būtų stiprus, koks dabar 
pasirodė amerikiečiams G.Bushas. 
Pažiūrėkim į lyderių kaitą Vakarų Eu
ropoje. Po šaltojo karo, griuvus Ber
lyno sienai, buvo aišku, kad didžiau
sią indėlį, laimint prieš Sovietų Sąjun-
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gą, įdėjo dešinieji. Tol, kol pasaulyje 
buvo politinė įtampa, jie laimėdavo 
rinkimus, nes dešinieji rinkėjams aso
cijavosi su saugumo garantijom. Kai 
atrodė, kad dešinieji jau laimi prieš 
kairiuosius dėl nesutaikomo santykio 
su socializmu, jie pasijuto pralaimėję. 
O kairieji, laimėję rinkimus, greitai 
numetė raudonas vėliavas, perėmė de
šiniųjų idėjas, pasislinko rinkos eko
nomikos, bendruomeniškumo link, 
pakeitė savo lyderius. Atėjo jaunesni 
jų lyderiai, kurie paskelbė trečiojo ke
lio, arba naujosios politikos, kursą. 
Taip į valdžią atėjo T.Blairas, G.Schro- 
deris, Lenkijoje A.Kwasnewskis. Lie
tuva irgi nėra išimtis. Dešinieji, gin
čydamiesi ir skaldydamiesi, patyrė di
delį pralaimėjimą. Lietuva nėra išim
tis ir dėl žiniasklaidos atsakomybės 
formuojant visuomenės nuomonę. Zi- 
niasklaida, veikiama rinkos dėsnių, 
daug dėmesio skiria akcentuotoms as
menybėms, kurios - šūkaudamos - da
ro politiką iš antraeilių dalykų. Nega
liu pamiršti fakto, kai “Panorama” 
pačia pirmąja paskelbė žinią apie tai, 
kaip, rodos, A.Pilvelis, kandidatuoda
mas į prezidentus, atėjo į teismą gauti 
parašą iš teisiamo A.Butkevičiaus.

Televizinė visuomenė pakeitė su
pratimą ir apie lyderius. Ką tik išrink
to D.Britanijos premjero T.Blairo 
žmonos pasirodymas prieš žurnalis
tus su naktiniais marškiniais vos ne 
per keletą minučių apskriejo visą pa
saulį. Tai rodo, kad ir politikai stu
miami į sensacijų paieškas. G.Bushas 
labai paiso, kokios spalvos kaklaraiš
tį užsirišti einant į susitikimą kalbėti 
viena ar kita tema. Partija, norėdama, 

kad jos idėjos būtų įgyvendintos, o jos 
lyderis taptų populiarus, turi laikytis 
tam tikrų rinkos dėsnių. Optimizmas, 
aiškus, trumpas kalbėjimas, žinios yra 
būdinga JAV lyderiams. Ir visuomet 
šypsena. Lietuvoje su tokiom savybėm 
lyderis gali būti ir nesuprastas. Liūde
sys, užuojauta, kalbėjimas tai, ką žmo
nės nori išgirsti, šnekos apie gerus so
vietinius laikus, - tokia yra šiandien 
mūsų visuomenės paklausa.

Ačiū Dievui, kad lyderis, kuris 
šiandien yra Lietuvos premjeras, yra 
sukalbamas dėl svarbiausių dalykų. 
1994 m. partijų pareiškimas privertė
A. Brazauską duoti paraišką dėl stoji
mo į NATO. O jo kolega, Slovakijos 
prezidentas, taip pat buvęs komunis
tas, tuo metu oficialiai atsisakė Slova
kijos narystės NATO, nors viskas tam 
reikalui buvo parengta. Būkim opti
mistai. Su tokiais lyderiais, kokius da
bar išsirenkam, turim galimybę suvie
nyti pilietiškiausią visuomenės dalį, 
žiniasklaidą, opoziciją. O suvienijus 
padaryti daug gerų darbų.

Gediminas Kirkilas - 
ko reikia lyderiui

Sociologas Maxas Weberis, api
bendrindamas Vokietijos ir Europos 
lyderių savybes, mėgino ieškoti bend
ro vardiklio. Man teko sutikti daug žy
mių pasaulio politikų ir aš taip pat mė
ginau suvokti, kas vienija G.Bushą, 
J.Solaną, G.Robertsoną, M.Tetcher,
B. Clintoną, nužudytą Izraelio prem
jerą Rabiną. Galbūt juos vienijo vadi
namoji charizma. Antra reikalinga sa-
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vybė lyderiui - išsilavinimas. Politi
kas turi būti plačių pažiūrų žmogus, 
išmanyti ekonomiką ir teisę, sociolo
giją ir žmonių psichologiją. Dauguma 
politikos lyderių yra darboholikai, tu
ri didelę ištvermę darbui. Politikoje 
neįmanoma dirbti kaip kontoroje, pa
gal darbo valandas. Politika atima vi
są tavo laiką.

Yra nemažai laikinų politikų, 
kurie iškyla ir vėl dingsta. Norint po
litikui iškilti, jį turi lydėti tam tikra 
sėkmė, palankiai susiklosčiusios isto
rinės aplinkybės. Dar viena lyderio sa
vybė - politinis temperamentas, tam 
tikras pasiryžimas. Politikas turi mo

kėti nepavargti nuo žmonių, turi juos 
girdėti, greitai reaguoti į įvairių socia
linių grupių lūkesčius. Ir dar viena bū
tina savybė: mokėjimas nuolat inten
syviai šviestis įvairiose srityse. Tie, ku
rie nesuspėja to padaryti, yra trumpa
laikiai lyderiai.

Trumpalaikių populistinių lyde
rių yra ne tik Lietuvoje, bet ir Vaka
ruose, tuo mes nuo jų mažai skiria
mės. Populizmas yra demokratijos iš
šūkis, padiktuotas komunikacijų išsi
vystymo. Jei būsi neaktyvus, nieko ne
žadėsi rinkėjams, rinkimų nelaimėsi. 
Taigi populizmas yra beveik neišven
giama lyderio, dalyvaujančio politiko-

Gintauto Survilos piešinys
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je, gyvenimo dalis. Tik negalima juo 
piktnaudžiauti. Per rinkimus daromi 
įvairūs žingsniai, norint pademon
struoti, kokie geri esame ir kaip vyk- 
dysim savo pažadus. Kitas dalykas, kad 
Lietuvoje pilietinė visuomenė dar tik 
formuojasi ir rinkėjai mano, jog už
tenka tik dalyvauti rinkimuose, su
prasdami juos kaip demokratijos iš
raišką. Rinkėjai balsuoja ir pamiršta 
kandidatą, už kurį balsavo, jie nesido
mi partijų ir jų lyderių programomis. 
Tuo mes atsiliekam nuo Vakarų šalių, 
kur programa rinkėjams yra labai svar
bi, atidžiai jų nagrinėjama.

Reikalavimai lyderiui didės bręs
tant piliečių visuomenei. O politikai 
gerai jaučia rinkėjus ir žino, ko šie iš 
politikų laukia. Neatsitiktinai Lietu
voje daug rinkiminių kalbų skirta pen
sininkams, nes kiti gyventojų sluoks
niai rinkimuose nėra aktyvūs. Pavyz
džiui, lenkai kur kas aktyviau dalyvau
ja rinkimuose.

Mes galim kritikuoti savo lyde
rius, bet jie yra laiko produktas. Stabi
liausi yra tie lyderiai - ir iš kairiųjų, ir iš 
dešiniųjų - kurie turi politinę patirtį. 
Netobula Seimo rinkimų sistema lei
džia į parlamentą pakliūti pavieniams, 
atsitiktiniams žmonėms. Jie jokios įta
kos neturi sprendimams, o visuomenės 
dėmesį palaiko netikėtais, net absurdi
škais iššūkiais (V.Šustauskas, J.Veselka). 
Prieš kiekvienus rinkimus iškyla klau
simas dėl asmenybių rinkimo į parla
mentą. Iš tikrųjų tik partija gali daryti 
sprendimus, o paskira asmenybė Seime 
nieko nereiškia. Partijos yra lyderių ug
dymo terpė ir mokykla, galimybė jiems 
ten išaugti.

Manau, kad idealus demokrati
nio valdymo variantas yra tada, kai de
šiniuosius keičia kairieji. Ir atvirkš
čiai. Supaprastinta schema būtų tokia: 
dešinieji mėgina paskatinti ekonomi
kos augimą gana griežtomis priemo
nėmis. Ūkis auga sparčiau, bet didėja 
ir socialinė diferenciacija. Ji sukelia 
rinkėjų nepasitenkinimą. Tada laimi 
kairieji, kurie mėgina tą nepasitenki
nimą sumažinti. Lėtėjant reformoms, 
vėl laimi dešinieji...

Lauras Bielinis: 
kaip atsiranda 
širdžių lyderiai

Prieš dešimt metų atrodė, kad 
Lietuva labai daug pasiekė. O dabar 
viskas atrodo kitaip. Kodėl? Taip at
sitiko dėl to, kad Lietuvoje vis labiau 
įsigali informacinė visuomenė. O tai 
reiškia, kad politika, partijos ir lyde
riai yra visiškai kitokie negu klasiki
nės demokratijos sąlygomis. Klasiki
nis lyderis veda paskui save žmones, 
turi struktūrą, didžiulę komandą, par
tiją, išsiskleidusią per visą šalį. O šian
dien pakanka vienos televizijos laidos 
ir kelių gerų režisierių, kad būtų gali
ma gauti tą patį efektą, kurį anksčiau 
gaudavo tūkstančiai partinėse struk
tūrose dirbančių žmonių. Sąjūdis taip 
pat buvo milžiniška organizacija su 
savo struktūromis, tarpusavio ryšiais 
ir gebėjimu veikti kaip klasikinė prieš
kario Lietuvos organizacija.

Šiandien, kai kiekviename bute 
yra radijas ir televizorius, kai dalis 
žmonių jau naudojasi internetu, nerei-
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kia turėti politinės partijos, pakanka 
gero režisieriaus, grupės operatorių, 
nusamdytų ar prijaučiančių, ir jie pa
darys politinį lyderį, privers žmones 
pamilti vieną ar kitą žmogų. Tokios 
reportažinės asmenybės puikiai suvo
kia, kad jų buvimo politikoje galimy
bė priklauso nuo žiniasklaidos - stip
riausios šiuolaikinės visuomenės san
tykių sistemos. Galima sakyti, kad po
litikas, lyderis šiandien - tai televizi
jos laida, informacijos srautas. Be jo 
pražūsta ir rimtas politikas. Pateiksiu 
pavyzdį. Pas mus labai darniai funk
cionuoja rusų tranzito į Karaliaučių 
sistema. Pasirodo, prieš keletą metų 
buvo priimtas visas įstatymų paketas, 
o jį parengė politikas, kuris tam rei
kalui skyrė visą savo kadenciją. Tai bu
vo profesionalus politikas, jis turėjo 
tikslą ir jį realizavo. Ar kas nors šian
dien prisimena tą žmogų? Už jį nie
kas nebūtų balsavęs per rinkimus, jei 
žurnalistai nebūtų iš jo padarę kokios 
populiaros laidos herojaus. Ir iš tran
zito problemos būtų reikėję padaryti 
šou. Bet iš to dalyko šou nepadarysi, 
įstatymų rengimas yra nuobodus, kan
trus darbas. Seime yra rimtų politikų, 
bet jų darbas prastai pristatomas, nes 
žiniasklaida orientuota į pramogų 
verslą, į žiūrovų ar skaitytojų pamalo
ninimą. Juk mes žiūrime tik tai, kas 
nėra nuobodu. Didžiausius tiražus turi 
žurnaliukai, kurie specializuoti tele
vizijos laidoms. Žurnalistai žino, kad 
po darbo normalus žmogus nori atsi
palaiduoti, pailsėti, tad ir stengiasi pa
teikti kuo daugiau linksmybių. Lyde
ris, bendraujantis su televizija, tampa 
mūsų širdžių lyderiu.

Krescencijus
Stoškus: 
nuo ko priklauso 
lyderio galia

Jei angliškai kalbančios visuo
menės paklaustų, kas tai yra lyderis, 
ji pasakytų, kad tai ir vadovas, ir di
rigentas, ir priekinis jojimo arklys, 
ir vedamasis straipsnis, ir svarbiau
sias pranešimas žinių laidoje, ir van
dens nutekamasis vamzdis, ir net pi
giai parduodamos prekės pirkėjams 
privilioti. Be partijų vadovų, lyde
riu dar nurodomas laivas, plaukian
tis grupės laivų priešaky, eskadrinis 
minininkas, pirmaujantis sportinin
kas ir t.t. Manau, kad renginio orga
nizatoriams rūpėjo socialpsicholo- 
ginė šio žodžio reikšmė, kurią drįs
čiau apibrėžti taip: lyderis - tai as
muo, turintis pripažintą valdymo, 
viešpatavimo, vedimo, pirmavimo, 
dominavimo galią ir ją naudojantis 
kitų asmenų atžvilgiu.

Nuo ko priklauso lyderio galia? 
Apie jį čia buvo kalbėta kaip apie 
savaime suprantamą dalyką, esą vis
kas priklauso nuo lyderio, o jis pats 
- nuo savęs. Iš tikrųjų lyderiavimas 
yra ne asmens pasirinkimas, o so
cialinis santykis. Lyderis priklauso 
nuo to, ko laukia, tikisi iš jo tie, ku
rie jį įpareigoja ir juo pasitiki. Ir nuo 
to, kaip tą pasitikėjimą lyderis pri
ima.
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Lyderio galia priklauso nuo 
žmonių, kuriuos jis veda. Situacijo
je, kai reikia veikti, o inertiškoje so
cialinėje grupėje nėra iniciatyvos, tu
ri atsirasti lyderis. O jei neatsiran
da, jį reikia pagimdyti. Koks bus tas 
lyderis, priklauso nuo vedamųjų ak
tyvumo ar pasyvumo, taip pat nuo jų 
organizuotumo laipsnio. Jei kalbė
sim apie minios lyderį, tai juo nega
li būti racionaliai veikiantys žmo
nės. Minia veikiama perjos psicho
logiją. Šiuo atveju reikalingas aist
ringas. charizmatinis lyderis.

M.Weberis apibūdino, kas tai 
yra charizmatizmas. Charizmatinis 
žmogus traktuojamas kaip Dievo 
malonę turintis, išskirtinis asmuo. 
Anot M.Weberio, tokie žmonės yra 
labai reikalingi revoliuciniams lai
kotarpiams. bet stabiliai visuomenei 
jie netinkami. Charizmatiniai lyde
riai gali būti išrinkti grupelės arti
mų draugų pasitikėjimu, paskui ple
biscito būdu ir visuomenės pripažin
ti. Jie nėra demokratinės visuome
nės lyderiai, lengvai gali uzurpuoti 
valdžią, bet jie - perversmų vykdyto
jai. O demokratinės institucijos gali 
egzistuoti tik su racionaliu lyderiu.

Taigi yra trys lyderių tipai: cha
rizmatinis, kurį jau aptarėme, racio
nalus. arba legalus, kuris gali moty
vuoti savo veiksmus, diskutuoti, kri
tiškai priimti kitų nuomones; lyde
ris, kurio buvimas paremtas pasiti
kėjimo tradicija. Lyderis priklauso 
nuo grupės dydžio, nuo vienijančių 
interesų bei ideologinių nuostatų 
(religiniai, politiniai, mokslo lyde
riai). nuo grupių stabilumo (trum

palaikiams ar ilgalaikams veiks
mams). Dar svarbu, kad lyderio ti
pas priklauso ir nuo pasitikėjimo juo 
laipsnio: ar pasitikėjimą įgijo pats 
lyderis, ar pasitikėjimas juo yra gin
čytinas. Stiprios asmenybės gali pa
sirodyti kaip silpni lyderiai, jeigu 
grupėje nebus bendro sutarimo ir 
pan. Daug mažiau lyderis priklauso 
pats nuo savęs negu nuo tų, kuriems 
jis yra reikalingas. Tai jie formuoja 
lyderį.

Už lyderio gali būti stipri fizi
ne jėga (nusikaltėlių pasaulis, turti
niai santykiai ir t.t.). Dabar popu
liarūs viešosios opinijos, arba dau
gumos, lyderiai, apie kuriuos čia jau 
buvo kalbėta. Prie jų šliejasi rekla
miniai lyderiai, kuriuos formuoja ži- 
niasklaida. ir tik aptarus šiuos daly
kus. galima kalbėti apie individu
alias savybes, kurias pats asmuo for
muoja ir kurios priklauso nuo jo pa
stangų. Taigi lyderio savybių negali
ma surašyti į lentelę.

Lietuva stokoja racionalių lyde
rių. kurie patys galėtų projektuoti, 
formuoti valstybės perspektyvą. sa
varankiškai pagrįsti ir kurti politi
nę kultūrą, plaukiančią iš to asmens 
autonomijos. Norėdami apibrėžti, 
kokie lyderiai reikalingi Lietuvai, 
turėtume nurodyti, kokiam tikslui tų 
lyderių dabar reikia, kokie uždavi
niai jiems iškyla. O jeigu tokių žmo
nių nėra. - sukurti sąlygas, kad jie 
atsirastų.

Parengė Aldona Žemaitytė
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“Į laisvę” fondo kelias

Kazys Ambrazaitis

Dr. Kazys Ambrazaitis keturiasdešimt metų yra “Į laisvę ” fondo 
lietuviškai kultūrai ugdyti valdybos pirmininkas (nuo 1961). Sveikina
mejį su tokiu garbingu darbo jubiliejumi. Tas keturiasdešimtmetis su
tampa su paties Fondo keturiasdešimtmečiu, ir yra prasminga, kad 
šiemetinėje “Į laisvę "fondo studijų savaitėje K. Ambrazaitis skaitė pra
nešimą ‘j laisvę "fondo kelias ”. Linkimejam ir pačiam Fondui ištver
mės, sveikatos ir pasiryžimo tesėti ir nepavargti.

Čia spausdiname sutrumpintą dr. K.Ambrozaičio pranešimą.

Kaip Po Antrojo
įj^sirado pasaulinio karo
Fondas 7“^° na“Ja-

globaline politi
ka. Atėjo laikas 

ir Lietuvių bendruomenei (LB) pasiū
lyti kitus metodus politinėms organi
zacijoms, kad Lietuvos byla nebūtų iš
stumta iš pokarinių problemų sąrašo, 
nes sovietai darė milžinišką spaudimą. 
Kilo vis daugiau nesutarimų tarp lie
tuvių organizacijų. 1953 metais Lietu
vių fronto bičiuliai New Yorke atgaivi
no savo žurnalą, kuris tebeturėjo seną 
simbolinį pavadinimą ir pogrindžio 
patirtį - tą patį “Į laisvę”, kurį sutiko 
redaguoti prof. Juozas Brazaitis. Ge
resnio ir labiau kvalifikuoto redakto
riaus išeivijoje nebuvo galima rasti. Jis 
redagavo ir dešinės pakraipos savait

raštį “Darbininkas”. Tai ir buvo leidi
nys, kuriame buvo galima skelbti nau
jas mintis ir palaikyti atsivežtą rezis
tencijos dvasią.

Po keleto metų “Į laisvę” žurna
lo redagavimą perėmė jaunas polito
logas, daktaro laipsnį gavęs jau JAV, - 
Vytautas Vardys, dar Vokietijoje reda
gavęs “Ateitį”. Nuo 1958 metų Bi
čiulių studijų savaitėse jau kilo disku
sijų, kad prie to žurnalo reikia turėti 
grupę pajėgių asmenų, kurie rengtų 
studijas apie Lietuvos laisvės ir jos at
eities problemas ir apie lietuvišką kul
tūrą išeivijoje. Buvo siūloma kreiptis 
į universitetų mokslininkus ir valdžios 
viršūnes, kad būtų galima informuoti 
ir paveikti JAV politiką, kad Kongre
sas palankiai pasisakytų Lietuvos lais
vės klausimais.
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Po dvejų metų diskusijų nuta
rėme suburti tokią grupę prie žur
nalo. Aptariant Fondo principus, 
tikslus ir įstatus, aktyviai dalyvavo 
J.Brazaitis, J.Girnius, V.Vaitiekū- 
nas, A.Damušis, J.Kazickas, P.Kisie- 
lius (jo bute vykdavo daugelis po
kalbių), A.Razma, P.Padalis, A.Ma
žiulis, S.Daunys, V.Naudžius, A.Ba- 
ronas, P.Jurkus, V.Majauskas, kun. 
V.Dabušis ir daugelis kitų. Savo pa
tarimais prisidėjo ir toliau gyvenan
tieji bičiuliai - prof. Z.Ivinskis, 
A.Maceina, J.Grinius, V.Natkevi- 
čius, K.Čeginskas ir kt.

Dr. V.Vardžiui ir man buvo pa
vesta parengti įstatus. 1960 metų 
pradžioje buvo išrinkta valdyba: 
V.Vardys - pirmininkas, K.Ambro- 
zaitis - vicepirmininkas, A.Razma 
- iždininkas, J.Kazickas - ekonomi
nės komisijos pirmininkas, A.Baro- 
nas - spaudos komiteto, J.Girnius - 
leidinių planavimo komiteto, P.Na- 
rutis - tyrimų komiteto pirmininkas 
ir t.t. Organizacija “Į laisvę” fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti” buvo įre
gistruota Illinois valstijoje kaip kul
tūrinė ne pelno korporacija. Vytau
tas Vardys gavo kvietimą dėstyti Vis- 
counsino universitete Milvokee ir 
turėjo išvykti, pirmininku išbuvęs 
metus. Nuo 1961 metų vidurio man 
teko Fondo pirmininko pareigos, ku
riose užtrukau iki šių metų. “Į lais
vę” žurnalą perėmė redaguoti žur
nalistas Stasys Daunys. Taip prieš 40 
metų gimė “Į laisvę” fondas lietu
viškai kultūrai ugdyti”, kurio sukaktį 
šiais metais minime.

Išleistos 
knygos

Tuo metu ir 
kiek vėliau kūrė
si ir daugiau pana

šių knygų leidimo fondų. Pavyzdžiui, 
Santaros-Šviesos organizacija pradė
jo A.Mackaus vardo knygų leidybą, at
eitininkai įkūrė “Ateities” leidyklą, 
skautai - “Vydūno” fondą, dar buvo 
“Romuvos” leidyklėlė ir kt.

1961 metais pradėjome organi
zuoti vadinamąjį “milijono” fondą, 
pradžioje populiariai vadinamą “dak
tarų” fondu, arba dabartinį Lietuvių 
fondą, kuriam organizuoti iš mūsų 
valdybos išėjo dr. Antanas Razma. Ta 
idėja irgi buvo aptariama jau minėtos 
grupės - dr. P.Kisieliaus šeimos rūsy
je. Lietuvių fondas įsteigtas bendrai su 
Lietuvių bendruomene. Maždaug tuo 
laiku susiorganizavo ir Tautos fondas, 
kuris teikė nemažą finansinę paramą 
VLIK’ui.

1960 metais “Į laisvę” fondo Fi
nansų komisijos biuletenyje rašoma: 
"[laisvę "fondas organizuoja studijas 
ir tyrinėjimus, juos remia, skelbia ar lei
džia, arba parūpina leidėją. Ragina ra
šytojus, mokslininkus ir kitus kultūri
ninkus duoti didesnį įnašą lietuvių kul
tūros praturtinimui. Imasi leisti ir už
sakyti nepelningus mokslinius veika
lus ir studijas, kurios šiuo metu ypač 
svarbios lietuvių kultūros palaikymui 
ir ugdymui bei Lietuvos laisvės kovai. "

Toliau tame pačiame biuleteny
je randame: "...rusų ir vokiečių okupa
cijos metais lietuvių tautai ir jos kultū
rai iškilo mirtinas pavojus. To laiko ko
votojų, žuvusiųirišlikusiųgyvų, troški
mus per eilę metų gaivino "[ laisvę "
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žurnalas. Apie "Į laisvę” žurnalą susi
spietusių žmonių iniciatyva ir šis fon
das pradėjo savo veiklą. "Į laisvę "fon
das gimė Lietuvos okupacijos dvide
šimtmečio sukakties proga. Jis buvo 
įkurtas protesto ženklan prieš bolševi
kus, naikinančius lietuvių kultūrą.”

Pirmoji Fondo išleista knyga bu
vo Vytauto Mačernio “Poezija”, iliust
ruota dailininko Pauliaus Augiaus. 
Redagavo poetas Kazys Bradūnas. 
Tuo metu dar tik pradėjome telkti 
Fondo narius ir atsarginio kapitalo ne
turėjome, bet atsirado mecenatas - dr. 
Albinas Šmulkštys. Knygą išleidome 
1961 m. pavasarį. Puošni, puikiai 

iliustruota poezijos knyga mums su
teikė entuziazmo, o skaitytojui sukė
lė tėviškės ilgesį. 1500 knygos egzem
pliorių išsiuntinėjome “Į laisvę” žur
nalo skaitytojams, kitus - platintojams 
ir potencialiems Fondo nariams. 
Spaudoje knyga buvo gerai įvertinta, 
nors ir nesužinojome, koks būtų jos 
pareikalavimas rinkoje. Šiandien ši 
knyga yra bibliografinė retenybė.

Antroji knyga jau buvo leidžia
ma pagal Fondo planą. Žinojome, kad 
Fondo leidinių planavimo komiteto 
pirmininkas dr. Juozas Girnius rašo 
didesnę studiją lietuvybės išlaikymo 
klausimu, taikydamas ją jau gerai su-
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siorganizavusiai Lietuvių bendruo
menei. Pasiūlėme ją išleisti. 1961 m. 
kovo 28 d. iš Bostono autorius atsiun-
tė rankraštį su palydinčiu laišku, ku
riame rašė: " Vargais negalais ir su pa
vėlavimo nusikaltimu "Tauta ir tauti
nė ištikimybė "jau atiduota į Jūsų ran
kas. Pirmoji dalis - dalykinė tautos 
analizė. Rašiau ją vėsiai. Tikiu, vėsiai 
ji bus ir skaitoma, nesipiktinant, jei tam 
ar kitam skaitytojui ku
rie nors dalykai kitaip 
atrodys. Antroji dalis - 
taurinė ištikimybė. Ra
šiaują su širdimi. Bet ar 
pasieks ji širdis? Žinau 
iš anksto, kad "nerea
lu " donžuanams skelb
ti skaistybę, o "įsikūru- 
siems " - tautinę ištiki
mybę. Būčiau originalus 
ir susilaukčiau pasiseki
mo. jei nutautimą 
skelbčiau dorybe... ” Šią 
320 puslapių knygą 
(1000 egz.) išleidome 
kukliai, bet tada LB 
pirmininkas Stasys 
Barzdukas ją pavadino 
“išeivijos evangelija”. 
Jokio honoraro auto
riui nepasiūlėme, knyga buvo parduo
ta per keletą savaičių. “Tauta ir tauti
nė ištikimybė” LB Švietimo tarybos 
buvo rekomenduota visoms lituanis
tinėms mokykloms. Pagrindinė kny
gos mintis: kur mes. ten ir Lietuva. 
Autorius aiškino, kas yra kraštas ir kas 
- valstybė. Siekdamas išvengti to lai
kotarpio valstybės vardo, J.Gimius 
davė populiarią sąvoką: kraštas - tai
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tautos namai, kuriems reikia skirti vi
są savo šilumą. Tautai priklausome pa
čia savo būtimi, o ne vieta.

Trečioji knyga - J.Lukšos-Dau
manto “Partizanai”. Ją išleido “Drau
go” knygų klubas 1950 metais, ir kny
ga buvo lyg pamiršta. Mums pavyko 
gauti autoriaus teises ir po 12 metų, 
1962 m., ją išleidome prof. J.Brazai- 
čiui perredagavus, su dail. P.Lapės 
iliustracijomis. Partizanų laisvės ko
vos jau buvo nutilusios, tačiau knyga 
buvo naujas dokumentas iš antrosios 
sovietų okupacijos ir partizanų asme
ninės tragedijos. Knyga atidengė gerą 
partizanų organizuotumą, kovos des
peraciją ir situaciją, kai pasaulis pali
ko juos kovoti vienui vienus. 1984 m. 
išleidome antrą “Partizanų” laidą. At
sirado daugiau iliustracijų ir per 100 
puslapių kitų priedų. Tos dvi laidos 
padėjo iškelti partizanų kultą išeivi
joje. Trečioji laida išėjo jau 1990 m. 
Vilniuje, teisę spausdinti atidavėme 
Politinių kalinių sąjungai. Knygą iš
leido “Vaga”, kuri iš pelno sumokėjo 
100 000 rublių politinių kalinių pa
laikams parvežti iš Sibiro. 1975 m. 
Daumanto žmona - dr. Nijolė Bražė- 
naitė-Lukšienė pasirūpino Dauman
to “Partizanus” išleisti anglų kalba (iš
leido Maryland Books, NY).

Ketvirtoji knyga - dr. Juozo Gir
niaus “Žmogus be Dievo” atiteko 
mums po to, kai rankraštį priimti at
sisakė kelios leidyklos, motyvuoda
mos, kad darbas per daug rimtas. Tai 
viena iš pagrindinių Girniaus filoso
finių studijų. Buvo metas, kai aktyvus 
pasipriešinimas Lietuvoje buvo nuslo
pintas, tauta - kančios ir nevilties ago

nijoje. Tuo metu gavome šauksmą iš 
“LKB kronikos” leidėjų: duokite 
mums vilties. Mums pavyko keletą 
knygų nugabenti į okupuotą Lietuvą. 
Ji slapta buvo laikoma šalia Šv. Raš
to, keliavo iš rankų į rankas, buvo nu- 
sirašinėjama. Kai kas už jos laikymą 
ir skaitymą buvo ir suimtas. Knygai 
išėjus pasiuntėme autoriui 500 dol. ho
noraro. Nenorėjom autoriaus įžeisti, 
bet tik tiek kasoje turėjome, buvome 
pardavę mažiau kaip 200 egzemplio
rių. 1966 m. vasario 24 d. gavau laiš
ką iš dr. J.Girniaus, kuriame jis rašė: 
“Pirmiausia nuoširdi padėka už 500 
dol. atlyginimą. Nors pagal valandas 
tai nėra didelė suma (arti poros metų 
vis tik reikėjo), bet svarbu, kad tai sa
vo specialybės darbu uždirbta suma. 
Labai džiaugiuosi. Mano džiaugsmą 
šiek tiek smelkia ir tikrovėn grąžina tik 
žinia, kad ir tas uždarbis faktiškai yra 
tik išmalda, jei tik 200 egz. teparduo- 
ta. Čekį tuo tarpu grąžinu. Neatsisa
kau jo, bet turėsiu teisės jį priimti tik 
tada, jei kada jam pagrindo suteiks 
pakankamas parduotų egzempliorių 
skaičius. Buvau ir noriu likti išdidus, 
kad, bent kol sveikas, nesu paramos 
reikalingas."

Autoriai ir 
bendradarbiai

Prof., dr. 
Vytautas Var
dys vienas iš
pirmųjų ugdė 
Fondo mintį, 

visą laiką palaikė ryšį su Fondu, tiesė 
veiklos gaires. Jis reikalavo, kad stu
dijos, liečiančios Lietuvos laisvės by
lą, būtų leidžiamos anglų kalba. Per 
pusantrų metų dr. V. Vardys parengė
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studiją “Lithuania 
under the Soviets”, 
pasitelkęs tuo metu 
pajėgiausius polito
logus, istorikus ir 
teisininkus. Tarp jų 
buvo prof. Simas Su
žiedėlis, italas iš 
Romos Vittorio 
Vignieri, prof. Ze
nonas Ivinskis, Pra
nas Zunde, Vytautas 
Vaitiekūnas, prof. 
Jonas Grinius, dr. 
Tomas Remeikis. 
Prof. Vardys redaga
vo ir, žinoma, pats 
pateikė trečdalį 
straipsnių. Jis susi
tarė su tarptautine 
Frederick A. Praeger 
leidykla, kuri turėjo 
savo skyrius New 
Yorke, Londone ir 
Washingtone. “Į 
laisvę” fondas įmo
kėjo tam tikrą sumą 
leidyklai, rankraštis 
greitai ir labai pro
fesionaliai buvo išspausdintas.
Pagal susitarimą papigintai nupirko
me 1000 knygų ir jas išsiuntinėjome 
visiems JAV Kongreso ir Senato na
riams, žymiems universitetams ir bib
liotekoms. Po to pirmieji užsakymai 
atėjo iš Šveicarijos, nes VVardžio kny
ga tuoj buvo įrašyta į tarptautinius ka
talogus. Ši studija buvo skirta sovietų 
okupacijos 25 metų sukakties pami
nėjimui. Ji privertė pasaulį atmerkti 
akis dėl Sovietų okupacijos, kartu ji

Laikas ir idėjos

Prof. Juozas Brazaitis, 
pirmasis “Įlaisvę”žurnalo redaktorius

sudrebino Kremlių, kuris tuo metu 
skelbė tik melą. Tuo laiku Kersteno 
1953 m. lapkričio mėnesio apklausos 
dokumentai dar nebuvo skelbiami. 
Knyga gerokai padėjo Lietuvos bylą 
išlaikyti pasaulio politikos rinkoje.

Negaliu nepaminėti dar vieno iš 
Fondo bendradarbių ir globėjų. Tai 
prof. Juozas Brazaitis. Svarbi jo stu
dija “Vienų vieni” išleista 1964 me
tais. Ji irgi buvo išpirkta per keletą 
mėnesių. Ši knyga yra autentiškas
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1941 metų Sukilimo dokumentas. 
J.Brazaitis labai gerai suprato mūsų 
darbo galimybes (galėjome dirbti tik 
laisvalaikiu), todėl dar kartą patarė: 
“Išleiskime bent vieną darbąper me
tus, tai po 10 metą turėsime jau de
šimt atliktą darbą, kurią niekas kitas 
nesiima Už “Vienų vieni” rankraš
tį, korektūrą ir maketavimą nusiun- 
tėm jam 500 dol. honoraro, bet jis 
tuoj čekį grąžino ir paprašė jį panau
doti kitiems mūsų darbams, nors ta
da redagavo savaitraštį “Darbinin
kas”, gaudamas tik “našlės skatiką”. 
J.Brazaičiui mirus, grįžę iš laidotu
vių iš Putnamo, New Yorko valstijo
je, dr. Juozo Kazicko iniciatyva prie 
“Į laisvę” fondo J.Brazaičio atmini
mui įsteigėme fondelį. Pasitelkę 
J.Brazaičio raštų redaktorius - peda
gogę Aliną Skrupskelienę ir rašytoją 
Česlovą Grincevičių, kurie sureda
gavo šešis J.Brazaičio raštų tomus. 
Juos išleidome beveik per 10 metų. 
Žinoma, be Kazickų dosnios pagal
bos to nebūtume padarę, jie kartais 
paaukodavo net po dešimt tūkstan
čių dolerių. J.Brazaičio raštų išleidi
mas kainavo per 120 tūkst. dol., su
aukotų mūsų bendradarbių. Manau, 
kad tai reikšmingas paminklas prof. 
Juozui Brazaičiui.

Negaliu praeiti tylomis pro dar 
vieną Fondo leidinį - K.Bradūno re
daguotą “Lietuvių literatūra svetur”. 
Šis 1968 metais mūsų išleistas vei
kalas apėmė išeivijos rašytojus nuo 
1945 iki 1967 metų. K.Bradūnui (bu
vo populiaraus “Draugo” literatūri
nio priedo redaktorius) pavyko su
telkti tokius bendradarbius ir atski

rų sričių autorius kaip A.Vaičiulai
tis, K.Keblys, R.Šilbajoris, S.Santva
ras, V.Kulbokas, J.Grinius, Č.Grin- 
cevičius. Knygą apipavidalino daili
ninkas V.Virkau.

Privalau paminėti ir artimiausius 
bendradarbius - Juozą Baužį ir Al
fonsą Pargauską, dr. VMajauską, P.Na- 
rutį, V.Naudžių. Taip pat mus jau pa
likusius: V.Rygertą, Jurgį Gylį, An
drių Daugirdą ir kitus mūsų tarybos 
narius. Mūsų gretos Šiaurės Ameri
koje retėja, visą dėmesį kreipiame į 
Lietuvą. Per 40 metų gal nedaug pa
daryta, bet vis dėlto ištesėta. Atkrei
piu dėmesį, kad tai buvo daryta tik po 
sunkaus dienos darbo, laisvalaikiu ir 
savaitgaliais ir kad nė vienam nebuvo 
net doleriu už tą brangų laiką kom
pensuota, išskyrus mažą kompensaci
ją anksčiau paminėtiems dviem J.Bra
zaičio raštų redaktoriams. Tačiau visi 
gavome aukštą moralinį atlyginimą, 
dirbdami Lietuvai ir lietuviškai kul
tūrai.

Šios 40 metų darbo šventės pro
ga mano didžiausia viltis ir džiaugs
mas matyti Lietuvos filialą, kuris jau 
perima ir tęsia mūsų pradėtus darbus. 
Linkiu, kad jis perimtų ir “Į laisvę” 
fondo pradininkų testamentines tra
dicijas: Juozo Brazaičio - ištesėti ir 
per metus padaryti bent vieną gerą 
darbą; Juozo Girniaus - mums neva
lia pavargti; Vytauto Vardžio - gerbti 
skirtingas nuomones, nes darbo sėk
mė slypi nuomonių įvairume.
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GERBIAMIEJI 
FONDO “ĮLAISVĘ” X STUDIJŲ SAVAITĖS LIETUVOJE 

DALYVIAI IR SVEČIAI,

Nuoširdžiai sveikinu Jūsų gyvos minties ir aktyvios veiklos 
BENDRUOMENĘ, TRADICIŠKAI SUSIRINKUSIĄ APTARTI SVARBIŲ TAUTOS 
IR VALSTYBES ISTORIJOS, KULTŪROS, VIEŠOJO GYVENI MO KLAUSIMŲ.

Fondo “Į laisvę” veiklos Lietuvoje dešimtmetis parodė, 
JOG ESATE DIDELĖ VISUOMENINĖ- INTELEKTINĖ GALIA, 
VEIKIANTI ŠALIES ŠIAND1ENĄIR PROJEKTUOJANTI ATEITĮ.

JŪSŲ FONDO TEIGIAMOS IR GINAMOS TAUTINES VERTYBĖS ŠIANDIEN, 
Lietuvai atsiveriant pasauliui irprumantjo iššūkius, įgyja 

NAUJOS REIKŠMĖS. FONDAS “Į LAISVĘ” TIEK IŠEIVIJOJE, 
tiek ir Lietuvoje buvo ir yra integrali lietuvių visuomeninės 

ĮVAIROVĖS DALIS, TODĖL VERTINU JŪSŲ VEIKLĄ
KAIP ŠIUOLAIKINEI LIETUVAI SVARBIĄ KULTŪRINĘ SANTALKĄ.

Tad linkiu Jums tęsti savo veiklos tradicijas, ginant tautos
IDEALUS IR KRIKŠČIONIŠKĄSIAS VERTYBES.

Gyvų minčių, kūrybingo darbo ir malonaus bendravimo
X—AJAI FONDO “Į LAISVĘ” STUDIJŲ SAVAITEI LIETUVOJE !

VALDAS ADAMKUS 
LIETUVOS RKSI’UBIJKOS PREZIDENTAS
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Trakų pilies kiemas. Pilyje buvo surengta paskutinė Studijų savaitės diena
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Dešimtoji
Vincentas Uždavinys

Rugpjūčio 1-5 dienomis Vilniu
je ir Trakuose vyko dešimtoji “Į lais
vę” fondo studijų savaitė Lietuvoje. 
Fondo studijų savaitės JAV, “Daina
vos” stovykloje, ir Lietuvoje, kurias or
ganizuoja fondo Lietuvos filialas, yra 
atraminiai veiklos taškai, leidžiantys 
pasitikrinti visos organizacijos gyvy
bingumą. Šiemetinė parodė, kad “į 
laisvę” fondo idėjos Lietuvoje ima pri
gyti, kad vis daugiau žmonių jomis do
misi, ieškodami alternatyvos partinei 
veiklai, nuo kurios nusigręžti verčia 
susikompromitavę politikos lyderiai. 

Ši savaitė kaip niekad buvo gausi da
lyvių. Gal todėl, kad Trakai - šalia Vil
niaus, ir susisiekimo problema nebu
vo tokia opi kaip ankstesnių, provin
cijoje rengtų savaičių metu. Tose sa
vaitėse pranešėjai, diskusijų dalyviai 
ir klausytojai būdavo lyg inkliuzas ap- 
snūdusiame provincijos gyvenime ir 
mažai jaudino vietinius žmones. Šią 
vasarą konferencijų salę Trakuose už
pildydavo daug žmonių, suvažiavusių 
iš Vilniaus, ir tai rodo, kad mūsų sos
tinė turi daug potencijos plėtoti dis
kusinę mintį.
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Pirmoji Kad žmonės do- 
misi krikščioniškąja 

iena nepasaulėžiūrine poli
tika, paliudijo ir pilnu

tėlė didžioji Mokslų akademijos salė, 
kurioje vyko Studijų savaitės atidary
mas. Jį savo dalyvavimu pagerbė Lie
tuvos Prezidentas Valdas Adamkus; 
jis įteikė oficialų sveikinimą pirminin- 
kaujantiems J.Kairevičiui ir dr. 
K.Ambrozaičiui, o iš tribūnos neofi
cialiai kalbėjo apie Lietuvos šiokia
dienius. Prezidentas kreipėsi į išeivi
ją, kviesdamas prisidėti prie Lietuvos 
problemų sprendimo. Deja, išeivijos 
šį kartą buvo kaip tik mažiau... Vyres

Prezidentas Valdas Adamkus atidarant Studijų dienas
Sauliaus Girniaus nuotrauka

nioji frontininkų, “Į laisvę” fondo pa
grindėjų ir veikėjų, karta sensta, ap
ninkama ligų ar kitokių senatvės ne
galių, o jaunajai kartai sunku integruo
tis į lietuviškus reikalus. “Trečioji ban
ga”, kaip sutartinai teigia užjūrio at
stovai, vis dar laikosi atokiai nuo tų, 
kurie pokario metais praturtino Ame
rikos lietuvių intelektualinį potencia
lą.

Studijų savaitės dalyvius 
telegrama pasveikino ir ambasadorius 
V.A.Dambrava iš Madrido, šiaip jau 
nuolatinis savaičių dalyvis, puikių pra
nešimų autorius, šį sykį negalėjęs būti 
drauge su bendraminčiais. Sveikino

Elvyra ir Pilypas Naru
čiai iš Ilinojaus valsti
jos. Sveikino ir koncer
tavo Rugiaveidė bei kū
rybinio folkloro grupė 
“Sedula” (vadovė Dai
va Steponavičienė), ku
ri visus sužavėjo unika
liais tautiniais drabu
žiais, originalia folklo
ro interpretacija. Mon
sinjoras K. Vasiliauskas 
tarė netradicišką invo- 
kacijos žodį. Prisipaži
nęs, kad atstovauja ne 
politikos, verslo ar eko
nomikos, o dvasiniam 
pasauliui, jis nubrėžė 
dvasinę Lietuvos viziją. 
“Dvasinės vertybės yra 
ne mažiau svarbios 
sprendžiant įvairias 
žmogaus problemas ir 
kovojant su mūsų gyve
nimo negandomis”, -
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sakė monsinjoras. Užbaigė savo dva
sinius mąstymus R.Tagorės žodžiais 
apie dvasią, vedančią į vis tauresnes 
mintis ir veiksmus...

Kadangi “Į laisvę” fondo vado
vai ir Studijų savaitės organizatoriai 
pažadėjo rūpintis, kad būtų išleista at
skiru leidiniu gausi ir turininga dešim
tosios Studijų savaitės medžiaga, o da
lį pranešimų jau spausdiname ir šia
me žurnalo numeryje, tad šių eilučių 
autorius pasilieka sau teisę pakomen
tuoti tik kelis esmingus pranešimų ir 
diskusijų momentus. Tikimės, kad “Į 
laisvę” skaitytojai visus pranešimus 
(ar jų tezes) bei diskusinius pasisaky
mus perskaitys dar iki kitos Studijų 
savaitės.

Taigi pirmąją Studijų savaitės die
ną pirmajame posėdyje buvo pagerbti 
“Į laisvę” fondo jubiliejai: fondo 40- 
metis ir Lietuvos filialo 10-metis. Pra
nešėjai - dr. Kazys Ambrazaitis ir Vid
mantas Vitkauskas - chronologiškai 
apžvelgė šių dviejų organizacijų įkū
rimą, struktūrą, veiklą bei gaires išei
vijoje ir Lietuvoje, kalbėjo apie per
spektyvas plėsti “Į laisvę” idėjas, ak
centavo jų svarbą dabartinėje Lietu
voje.

Antras posėdis buvo skirtas Lie
tuvos valstybės pradžios ir formavi
mosi klausimams. Prof. Zigmas Zin
kevičius savo pranešimu “Lietuviški 
poteriai - raštijos pradžia” sukėlė dis
kusinių minčių, nes palietė opų min- 
dauginio Lietuvos krikšto ir lietuviš
kos raštijos formavimosi klausimą. 
Lietuviški poteriai, rasti lotyniškų 
knygų paraštėse (knygos priklausė 
pranciškonams vienuoliams), liudija, 

kad poteriai versti ne iš slavų, kaip iki 
šiol buvo manoma, o iš vokiečių kal
bos. Prof. Eugenija Ulčinaitė, pradė
dama savo pastabas dėl Lietuvos val
stybės pradžios tyrinėjimo, atkreipė 
dėmesį, kad mūsų istorikų, kalbinin
kų, archeologų, teologų dar laukia 
kompleksiniai tyrinėjimai, kurių iki 
šiol pasigendame. Ji iškėlė mintį, kad 
pirmieji Lietuvos krikštytojai pasiro
dė ne iš slavų, o iš lotyniškojo pasau
lio, ir kad šių dienų istorikų tyrimuo
se tas faktas per mažai akcentuojamas. 
Per mažai ištirta misijų, t.y. misionie
rių, veikla Lietuvoje. Juk misionieriai 
privalėjo mokėti kalbą tų žmonių, pas 
kuriuos vyko su savo misijomis. Me
džiagos misijų istorijai tirti daugiau
sia turi Švedijos, Vokietijos archyvai. 
Profesorė atkreipė dėmesį, kad per at
skirų vienuolijų veiklos tyrinėjimą ga
lima surasti duomenų ir krikščiony
bės istorijos Lietuvoje raidai. Ji prie
kaištavo, kad neturime rimtų teologi
jos studijų, nors tam pagrindas yra 
VDU Teologijos fakultetas.

Karaliaus Mindaugo epocha yra 
sudėtinga ir dar laukia savo tyrinėto
jų. Apie tai kalbėjo ir diskusijos daly
viai prof. Mečislovas Jučas, Darius Ba
ronas, Romas Batūra, Tomas Bara
nauskas bei kiti.

Pavakare Studijų savaitės daly
viai išvyko į Trakus.

Antroji 
diena

Dar buvo neišblėsę 
išvakarių įspūdžiai iš 
plaukiojimo garlaiviu po

Trakų ežerus ir susipažinimo vakaro
nės Užutrakio parke, kurią organiza
vo Trakų istorinio-nacionalinio par-
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Plaukiojimas Trakų ežerais. Antano Petrausko nuotrauka

ko darbuotojai Gintaras Abaravičius 
ir Algimantas Stankevičius. O Polici- j 
jos departamento Mokymo centro 
konferencijų salėje jau prasidėjo rim
tam darbui verčiantys susikaupti po
sėdžiai. Ši diena skirta 1918-1939 me
tams Lietuvoje aptarti - pilietinio bren
dimo ir ekonominio kilimo situacijai 
parodyti. O popietė atiduota jauni
mui, kuris svarsto, kokią įsivaizduoja 
Lietuvos ateitį.

Prof. Antanas Tyla visuomet pa
traukia klausytojų dėmesį naujų faktų 
paieška ir surasto fakto taikliu apiben
drinimu. Šį kartą jis aptarė nepriklau
somybės pradžią 1918 m., parodė, 
kaip visi gyventojų sluoksniai, ypač 
kaimiečiai ir moksleiviai, surengė sa
votišką referendumą (laiškais ir krei
pimaisi) už nepriklausomą Lietuvą. O 

kitas pranešėjas, Gediminas Vaskela, 
kurio tyrinėjimų sritis - ekonomikos 
istorija, apžvelgė Lietuvos ūkio dvi
dešimties metų laikotarpį. Lyginda
mas prieškario Suomijos ir Estijos, 
Latvijos bei Lietuvos pramonės vysty
mąsi, statistikos duomenimis pailius
travo, kad Lietuva iš šių valstybių bu
vo labiausiai atsilikusi, o Suomija - pati 
dinamiškiausią. Pranešėjas apžvelgė 
žemės ūkio reformos ir kooperacijos 
vaidmenį, finansų sistemos stabilumą. 
Lietuvos ekonomika per tą dvidešimt
metį sparčiai kilo, bet nepajėgė panai
kinti skirtumo tarp šių šalių vystymo
si.

Diskusijai pirmininkavo dr. Juo
zas Kazickas iš JAV ir prof. Vytautas 
Kubilius. Svarstybos buvo karštos ir 
turiningos, kalbėtojai gerai pasirengę
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ir savo srities žinovai. Dr. Petras Ki
sielius Lietuvos auditoriją supažindi
no su įvairiapuse dr. J.Kazicko asme
nybe, bet ir pats daktaras prisistatė, 
suminėdamas esminius savo veiklos 
momentus. Be to, svarstymui jis iškė
lė tris problemų sritis: politinę, kai 
nestabili Vyriausybė yra nepajėgi da
ryti reformas; ekonominę, kai atotrū
kis nuo Vakarų šalių didėja dėl infor
macijos technologijų atsilikimo ir lė
tėja ekonomikos vystymo tempai; so
cialinę, kai auga nusikalstamumas, 
įvairių visuomenės grupių priklauso
mybė nuo alkoholio, narkotikų ir pan. 
Jo nuomone, analizuodamas šias pro
blemas “Į laisvę” fondo Lietuvos fi
lialas turėtų rengti tokias diskusijas jei 
ne kas ketvirtį, tai bent kas pusę metų.

Jaunas Laisvosios rinkos institu
to darbuotojas Remigijus Šišmašius 
priminė, kad lyginant prieškario ir 
šiandienos Lietuvą galima rasti pana
šumų, tik problemos iškyla kitu lyg
meniu. Tai ir žemės ūkis kaip vyrau
janti ūkio šaka, ir ideologinė dilema: 
kur eiti - Vakarų ar Rytų link, ir mo
netarinė politika. Kalbėtojo nuomo
ne, labiau verta mokytis iš kitų kraštų 
klaidų ir vengti jų. Įdomus jo požiūris 
į globalizaciją. Antiglobalizmas, anot 
jo, veda į totalitarizmą. Baigdamas 
kalbėtojas pabrėžė, kad tik laisvė leis 
panaudoti modernias technologijas, 
sudarys sąlygas pavyti kitas šalis.

Buvęs premjeras, Seimo narys 
Andrius Kubilius sakė, kad galima 
įvairiais aspektais kalbėti apie praei
ties pamokas dabarčiai. Iš savo patir
ties ir klaidų mokytis yra sunku. Lie
tuvoje per pastarąjį dešimtmetį vyko 

kova tarp seno ir naujo, tarp ateities ir 
praeities nostalgijos. Tai būdinga visų 
šalių visuomenėms. A.Kubilius kal
bėjo apie Lietuvos laukiančius iššū
kius ateityje. Pirmiausia tai naujos 
technologijos, globalios ekonomikos 
plėtra - šansas Lietuvos atsilikimą 
įveikti per 50 metų ir dar greičiau. O 
globalizacija - perspektyva šalims, ku
rios pasirengusios modernizuoti eko
nomiką.

Pagyvėjimą auditorijoje sukėlė 
kontroversiškai nuskambėjusi Lietu
vos televizijos komentatoriaus, žino
mo žurnalisto Algimanto Čekuolio 
kalba apie tai, kad po Stalino mirties 
Lietuvos inteligentija pasirinko vie
nintelį įmanomą pasipriešinimo oku
pantams kelią - eiti į valdžios struktū
ras ir taip apsaugoti Lietuvą nuo rusi
fikavimo. A.Čekuolis aptarė teigiamą 
A.Sniečkaus vaidmenį tuometiniame 
Lietuvos gyvenime, tuo sukeldamas 
kai kurių klausytojų pasipiktinimą. O 
kiti teigė, kad kontroversiškos nuomo
nės diskusijai įpylė šviežio kraujo.

Visai kitokį toną ir kitą spalvą 
turėjo jaunimo popietė, pavadinta 
“Jaunimas apie Lietuvos ateitį”. Po
kalbyje dalyvavo jaunimo atstovai iš 
Vilniaus, Kauno, Merkinės, Garlia
vos. Elena Ūselytė ir Kęstutis Vaške- 
levičius pateikė statistikos, kiek jau
nų žmonių dirba, o kiek ne, kaip kei
čiasi požiūris į šeimą ir jos tradicijas, 
koks jaunimo nusikalstamumas, ko
kios vertybinės orientacijos. Paaiškė
jo, anot K.Vaškelevičiaus, besikarto
jantis magiškas skaičius - 50 proc. jau
nimo, įsitikinusio, kad įdarbinti turi 
valstybė, kad informaciją apie Euro-
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Ieva Girčytė kalbėjo apie nedarbu

* - - - • - Ecmtm rargntMi

Kfstutis Vaškelevičius aptarė 
magišką skaičių - 50

pos Sąjungą, jos fondus turi parūpinti 
valstybė ir t.t. Per 50 proc. jaunimo 
nežada mokytis. Tai vis sovietmečio 
atrūgos, pavojingas aspektas, trukdan
tis pozityviai svajoti apie ateitį. Tačiau 
- pranešėjų nuomone - Lietuvoje vyk

stantys procesai yra visai normalūs, 
tik žiniasklaida ir politikai neturėtų 
kurti neigiamo valstybės įvaizdžio.

Ieva Girčytė kalbėjo apie jauni- 
į mo nedarbą, darbo paieškas Lietuvo

je ir užsienyje, o Jurgita Žemaitytė -

Sauliaus Girniaus nuotraukos
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apie poreikį jaunimui stažuoti užsie
nyje, apie būtinybę ugdytis per autori
tetus. Reda Sopranaitė, prityrusi jau
nųjų ateitininkų organizatorė ir vado
vė, priminė, kaip S.Šalkauskis kūrė gy
vosios dvasios sąjūdį ir kiek asmeny
bių išaugino per trumpą prieškario 
Lietuvos laikotarpį, papasakojo, kaip 
sekasi jaunimui bendrauti su Bažny
čios atstovais.

Diskusijose dalyvavo ir patys jau
niausieji - Mindaugas Černiauskas ir 
Žygimantas Sakalauskas (merkinie
čiai, studijuojantys Vilniaus universi
tete), taip pat Garliavos J.Lukšos gim
nazijos moksleiviai su savo mokytoja 
Asta Paužoliene. Šiemetinių studijų 
dienų jaunimo aktyvumas - geras žen
klas pilnutinės demokratijos idėjų 
(frontininkų ir “Į laisvę” fondo veikė
jų) sklaidai Lietuvoje.

Trečioji Tai pati dramati- 
,. škiausia studijų savaitės

u 111 a diena, kurios dramatur
gijai toną davė tema - 1941 metų Bir
želio sukilimas, vokietmetis. Iškilmin
gai buvo pagerbti likusieji gyvi Sukili
mo dalyviai, Jadvygos Damušienės, ži
nomos JAV lietuvių jaunimo auklėto
jos, įvairių akcijų organizatorės, ir Vid
manto Vitkausko jaudinančių pasvei
kinimų pasitikti. Graudu, iškilminga, 
įsimintina buvo žiūrėti į eilę išsirikia
vusių žilagalvių, tautinėm juostom su 
užrašu “Tautos sukilimas” perjuostų 
Birželio sukilimo dalyvių: dr. Juozas 
Kazickas, dr. Kazys Ambrazaitis, dr. 
Petras Kisielius, dr. Adolfas Damušis, 
Alfonsas Žaldokas, Mindaugas Bloz- 
nelis, Jonas Antanaitis...

Po naujus faktus ir naują požiūrį 
atskleidusių pranešimų (Arūnas Bub
nys apie pogrindinę spaudą nacių oku
pacijos metais, daugiausia - apie “Į 
laisvę”; Sigitas Jegelevičius apie na
cių represijas prieš sukilėlius; Vytau
tas Kubilius apie literatūrines visuo
menės nuotaikas ir kūrėjų paskelbtas 
publikacijas; Nerijus Šepetys apie Su
kilimo interpretavimą šių dienų Lie
tuvos istorikų darbuose) vyko gana 
audringos diskusijos.

Dr. K. Ambrazaitis, M.Bloznelis, 
V.Auryla - tai Sukilimo liudininkai, 
kuriems yra skaudus faktas, kad Suki
limas Seime negavo juridinio pagrin
do. Prof. V.Auryla paskelbė papildo
mų faktų, kad vokiečiai šaudė lietu
vius, kurie bandė įsijungti į Sukilimą. 
Buvo sušaudytas alytiškis policinin
kas Česnulevičius. Ambasadorei 
G.Damušytei pasidomėjus, kaip ap
klausiami (kaip liudininkai) Birželio 
sukilėliai, paaiškėjo, kad specialių ap
klausų jokia organizacija nerengia, o 
sukilėliai patenka į anketas, taikomas 
tremtiniams ir politiniams kaliniams.

Daug klausimų iškėlė jau minė
tas pranešėjas, jaunas istorikas N.Še
petys, dėl vasarą atskira knyga paskelb
tų Laikinosios vyriausybės dokumen
tų, kurie kaip oficialūs šaltiniai pate
ko į A.Eidinto parengtą knygą “Lie
tuvos žydų žudynių byla”. Ne visi is
torikai atsakingai elgiasi su atrastais 
dokumentais, ir šis faktas diskusijai 
taip pat suteikė savotiško dramatiz
mo. Protokolų autentiškumą ir jų in
terpretaciją palietė dr. K.Ambrozai- 
tis (“Esu liudininkas, o ne istorikas, ir 
žinau, kad sukilome prieš sovietus
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Kelionė per pelkf Vamikų botanikos draustinyje

įtemptu karo laiku, išleidom daug įsta- 
tymųper trumpą laiką, o istorikai į tai 
beveik nekreipia dėmesio ”), doc. S.Je- 
gelevičius ("Sukilimą reikia įteisinti ir 
vidurinių mokyklųprogramose, ir isto
rinėje atmintyje, tai buvo tautos nepri
klausomybės garantas ”), dr. A.Damu- 
šis ( "Laikinosios vyriausybės progra
mą rengė A.Maceina ir kiti ”), D.Kuo- 
dytė ("Teisės aklas Seime nebuvo tin
kamai parengtas, neįvertintas laiko 
sudėtingumas, todėl kilo triukšmas 
tarptautinėje bendrijoje ir ilgam laikui 
praradom galimybę ramiai kalbėtis šia 
tema "), dr. J.Kazickas, kuris sukilė
lių vardu Studijų dienų organizato
riams pareiškė padėką ir pasiūlė žu
vusiųjų atminimą pagerbti tylos mi
nute: "Nerasim jų kaulų, bet pastaty- 
kim paminklą jiems savo širdyse, ku
rio nepasiektų šmeižtai ir apkalbos

Buvo ir daugiau kalbėtojų, kurie 
tikriausiai bus suregistruoti Studijų die
noms skirtame leidinyje. Po pertraukos 
būsimo filmo “Vienui vieni” (apie par
tizaną J.Lukšą-Daumantą) kūrėjai, t.y. 
režisierius J.Vaitkus ir vadybininkai, 
kalbėjo apie sunkumus, su kuriais susi
dūrė statydami filmą. Nors Studijų die
nų dalyviai laukė, kad filmas jiems bus 
jau parodytas, kūrėjai pareiškė, jog visa 
medžiaga šiuo metu montuojama Pra
hoje, bet pabaigti montažo neįstengta 
dėl pinigų stygiaus. Teko girdėti, kad 
tokie skundai iš filmo autorių girdimi 
jau ne pirmus metus.

Pavakare visi galėjo atsipūsti po 
įtemptos darbo dienos pėsčiomis ke
liaudami po Vamikų botaninį draus
tinį, susipažindami su retais pelkių 
augalais, prie laužo šnekučiuodamie
si apie kasdieniškesnius dalykus...
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Inteligentų 
uždaviniai 
naujame 
amžiuje

Šeštadienį 
(rugpjūčio 4 d.) 
pagal programą 
vyko posėdžiai, 
kurie buvo skirti 
valstybės atkūri
mui 1990 m.

Klausytojai nekantriai laukė (ir nebu
vo nuvilti) prof. Vytauto Landsber
gio pranešimo apie tautos susitelki
mą 1989-1990 metais. Šią naujausią 
istoriją - Sąjūdžio pradžią, tautos atgi
mimą ir valstybės atkūrimą - visi ge
rai prisimena, neišblėsęs tų dienų po
jūčių skonis. Tačiau buvo nepaprastai 
įdomu klausyti, kaip pasaulyje žino
mas politikas, per dešimt metų žinia- 
sklaidos nuožmiai naikintas (ar išaiš
kės kada nors - kieno užsakymu?), da
bar nustumtas į politikos pašalę, ašt
riai, lyg skalpeliu padarė tuometinės 
visuomenės, įvairių jos sluoksnių 
skerspjūvį. Pranešimą spausdiname 
šiame “Į laisvę” numeryje, tad priėjo, 
kaip ir prie prof. Broniaus Kuzmicko 
pranešimo apie dabartinės lietuvių sa
vimonės ypatumus (jis irgi šį kartą 
spausdinamas), ilgiau nesustosime. 
B.Kuzmickas temą - tautinio charak
terio bruožai, susiformavę sovietme
čiu, - analizuoja jau ne pirmą kartą, 
prieš keletą metų drauge su Liliana 
Astra jis išleido knygą “Šiuolaikinė 
lietuvių tautinė savimonė”.

Viena gyviausių ir labiausiai pa
vykusių diskusijų - “Inteligentas po
sovietinėje erdvėje”. Apie tai kalbėjo 
mūsų dešiniosios pakraipos inteligen
tijos atstovai, žmonės, kurie savo mąs
tymu išsiskyrė ir reiškėsi per visą ne

priklausomybės dešimtmetį: filosofas 
Vytautas Radžvilas, prof. Vytautas 
Kubilius, teatrologė Gražina Marec- 
kaitė, buvęs sovietų disidentas Petras 
Plumpa, prof. Vytautas Landsbergis, 
publicistė Jūratė Laučiūtė, istorikas 
Romas Batūra. Čia pasireiškė ir jau
na literatūrologė, rašanti mokslinį 
darbą šia tema, Loreta Jakonytė. Iš au
ditorijos pylėsi klausimai, nes buvo 
užkabinta jautri vieta: kas mes esame, 
išsprukę iš sovietmečio nelaisvės na
mų, pasitinkantys naują technologinę, 
vakarietiškų standartų nužymėtą erą, 
kur mūsų vieta naujoje visuomenėje, 
ar neištirpsim spartaus pasaulio visuo
menių maišymosi katile, kokie mūsų 
uždaviniai kuriant naują Lietuvą. (Šios 
diskusijos pagrindu tekstai spausdin
ti “Dienovidyje”, 2001, Nr.9.)

Lyg raminantis atsakymas į neri
mą keliančius klausimus skambėjo li
teratų priešpietė sekmadienį Trakų pi
lies menėje. Įspūdinga senų mūrų ir 
akmenų, sugėrusių istorijos epochas, 
aplinka nuteikė iškilmingam susimąs
tymui. Kazys Bradūnas skaitė eilėraš
čius, keliaudamas per krikščionybės 
Lietuvoje amžius. Aktorius Egidijus 
Stancikas raiškiai, jautriai perskaitė 
Birutės Pūkelevičiūtės “Raudą”, skir
tą Lietuvos partizanams. Pilies me
nėje tie pakylėti lyg ostija žodžiai 
skambėjo įtaigiau negu paprastoje kul- 
tūmamio salėje. Merkiniškis poetas, 
šiemetinio Poezijos pavasario laure
atas Stasys Stacevičius skaitė ciklą, ku
rį jam įkvėpė seno dzūko partizano 
pasakojimai vėlų vakarą aidint smui
ko melodijai.
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Birutės Pūkelevičiūtės poeziją 
skaito akt. E. Stand kas

Tai buvo baigiamasis Studijų sa
vaitės Trakuose akordas - šventiškas at
sisveikinimo “valsas”, už menės langų 
griežiant nerimastingiems laiko instru
mentams. Tada dar niekas nenujautė, kad 
po mėnesio su trupučiu įvyks Ameri
kos tragedija ir pasaulis pakibs prie pa
saulinio karo bedugnės. Buvo pagerbti 
“Į laisvę” fondo premijų laureatai: Ni
jolė Gaškaitė-Žemaitienė (tylos minu
te), Dalia Kuodytė, Dalius Stancikas, Al
gis Kašėta, Virginijus Gasiliūnas, Ro
mas Kaunietis. (Organizatoriai atsipra
šo pirmosios laureatės Birutės Adomė- 
nienės, kad nesuskubo jos pakviesti į Tra
kus.)

Apibendrindami Savaitėje nuveik
tus darbus ir jos svarbą “{laisvę” fondo 
organizacijai, Lietuvos visuomenei, kal
bėjo organizacijos vadovai - dr. K. Amb
razaitis, J.Kairevičius, V.Vitkauskas.

Iki kitos vasaros! Atsisveikindami 
vieni kitiems linkėjo bendraminčiai ir 
bičiuliai. _

Atsisveikinimas Trakų pilies menėje. Antano Petrausko nuotraukos
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Lietuvių fronto bičiuliai LFB 45-ojoje studijų ir poilsio savaitėje 2001 m. rugpjūčio 19- 
25 dienomis Dainavos jaunimo stovykloje, Manchesteryje, Michigane. Iš kairės: Juozas 
Baužys, Jonas Pabedinskas, Irena Pabedinskienė, Reda Ardienė, Algis Raulinaitis, An
gelė Raulinaitienė, Bronė Volertienė, Romutė Čepulienė, dr. Algimantas Čepulis

Istorija ir dabartis 
LFB akimis

45-oji Lietuviškų studijų savaitė Dainavoje

Juozas Baužys

Gražiojoje Michigano Dainavo
je šią vasarą (rugpjūčio 19-26 dieno
mis) ir vėl susirinko Lietuvių fronto 
bičiuliai į savo tradicinę studijų ir po
ilsio savaitę. Tai buvojau 45-oji savai
tė, kurioje paskaitomis, pranešimais 
ir diskusijomis buvo atkreiptas dėme
sys į šio meto išeivijos visuomeninę 
veiklą bei iškylančias aktualijas. Į stu
dijų savaitę buvo atvykęs ir Lietuvos 
“Į laisvę” fondo filialo valdybos pir

mininkas Vidmantas Vitkauskas, 
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 
direktorius. Dar vienas naujas svečias 
buvo kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, 
neseniai iš Montrealio persikėlęs į Či
kagą. Jis kiekvieną rytą atnašaudavo 
šv. Mišias ir veikliai dalyvavo savaitės 
programoje.

Pirmosios dvi savaitės dienos 
buvo skirtos organizaciniams Lietu
vių fronto bičiulių bei “į laisvę” fon-
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do reikalams. Ilgi posėdžiai, kurių 
programoje - atliktų darbų vertinimas, 
nauji veiklos planai, įLF Lietuvos fi
lialo veikla, Politinės komisijos pra
nešimas, archyvinės medžiagos telki
mo ir kitokie klausimai.

Pirmadienį įdomų pranešimą 
apie neseniai Vilniuje ir Trakuose įvy
kusią 10-ąją {LF Lietuvos filialo stu
dijų savaitę padarė ten dalyvavę Ka
zys Ambrazaitis, Vidmantas Vitkaus
kas ir Algis Raulinaitis. Susidarė vaiz
das, kad mūsų pastangos Lietuvoje įgy
vendinti pilnutinės demokratijos idė
jas jau duoda tikrai gerų vaisių ir ĮLF 
veikla Lietuvoje gražiai klesti.

Antradienio (08 21) vakaronės 
metu kun. K.Ambrasas padarė pla
tesnį pranešimą apie Vilniaus krašto 
lietuvių padėtį, vargus ir rūpesčius, 
vaizdžiai pasakojo apie sunkumus, 
kurie ten reiškiasi ypač lietuviškose 
mokyklose dėl vis tebevykstančios di
delės lenkinimo akcijos ir dėl nepa
kankamos finansinės paramos iš savi
valdybių. Kun. Ambraso pranešimą 
detaliai papildė ir Vidmantas Vit
kauskas, kalbėdamas, kad ir kitose 
Lietuvos mokyklose vykdomos kos
mopolitinio ir pilietinio ugdymo pro
gramos pradeda nustelbti lietuvišką 
tautinę mokyklą.

Lietuvių 
bendruomenės 
veiklos 
įdomybės
lams. Pirmasis kalbėjo prof. Romu
aldas Kriaučiūnas; savo paskaitoje 
“Ar ruošiame sau pakaitalus?” jis 

Trečiadie
nis (08 22) bu
vo skirtas Lie
tuvių bendruo-

nagrinėjo savanoriškos visuomeni
nės veiklos lietuviškoje išeivijoje bū
tinumą. Profesorius prisiminė senus 
laikus, kai į Ameriką atvykę poka
rio tremtiniai savo laisvą laiką sky
rė lietuviškai veiklai, išugdė organi
zacijas ir pačią Lietuvių bendruome
nę. Dabartinė jaunoji karta, taip pat 
ir naujai atvykstantys “trečiosios 
bangos” asmenys į visuomeninę 
veiklą žiūri kitaip. Tampame mini
malistais arba vartotojų karta, pasi
tenkinančia vien tik pramogomis. 
Tad būtina vėl ugdyti savanorišką 
veiklą ir priimti šių metų JTO pa
skelbtą šūkį: “Būk savanoriu, padėk 
sau ir kitiems!" Šitą šūkį įgyvendinti 
būtina ir išeivijoje, ir pačioje Lietu
voje. Ta tema kitais (2002) metais 
Dainavoje bus rengiama net specia
li jaunimo konferencija. Prof. Kriau
čiūno pranešimas sukėlė nemažai 
diskusinių pasisakymų.

Liuda Rugienienė, dažnai besi
lankanti Lietuvoje, palietė kelias la
bai įdomias temas. Papasakojo apie 
šiemet Vilniuje įvykusią Parlamenti
nę Asamblėją, kurioje dalyvavo par
lamentarai iš devyniolikos NATO 
kraštų, apie joje patirtas nuotaikas. Ji 
taip pat kalbėjo apskritai apie Lietu
vą, ypač pabrėždama liūdną faktą, kad 
Vakarai vilioja gabiausius žmones iš 
Lietuvos, kad vyksta labai didelis pro
tų nutekėjimas, kai tūkstančiai lietu
vių stengiasi išvykti į Vakarus. Kalbė
dama apie bendros JAV LB ir Lietu
vos Respublikos Seimo komisijos 
darbą priminė, kad netrukus (spalio 
8-10 d.) Čikagoje vyks tos komisijos 
bendri posėdžiai.

Į LAISVĘ • spalis 12001 49

51



j-jJVdsaroi

įvykiai 
Lietuvoje

Algis Rugienius, neseniai dalyva
vęs Seinuose įvykusiame Pasaulio lie
tuvių bendruomenės valdybos ir Kraš
tų valdybų pirmininkų suvažiavime, 
papasakojo apie to suvažiavimo eigą, 
darbus ir projektus, perteikė savo įspū
džius. Jis taip pat supažindino ir su ten 
svarstytais klausimais, susijusiais su 
Lietuvos pakvietimu į NATO.

1941 metų Dainavoje buvo 
išsamiai prisiminta ir 
paminėta 60 metų su
kaktis nuo 1941 me

tų Tautos sukilimo prieš sovietus ir 
trumpo Laikinosios vyriausybės veik
los laikotarpio. Ketvirtadienį (08 23) 
dr. Kazys Ambrozaitis, kalbėdamas 
apie 1941 m. Tautos sukilimo reikš
mę, pabrėžė, kad sukilimas tuo metu 
parodė pasauliui, jog Lietuva tebėra 
gyva ir nepriklausanti nuo Sovietų Są
jungos. Buvo įrodyta tautos dvasios 
gyvastis ir valstybingumas. Tačiau 
šiandien šį svarbų Lietuvos istorijos 
įvykį dažnai norima pamiršti, vengia
ma apie jį net kalbėti ar kaip nors pa
minėti. Sukilimas buvo organizuotos 
rezistencijos prieš okupantus pradžia, 
ir pasaulis apie sukilimą gerai žinojo, 
nors dabar kai kas bando aiškinti, kad 
tai buvęs hitlerininkų projektas. Su
kilimui buvo ruošiamasi, jis buvo 
planuojamas iš anksto. Tai buvo spon
taniškas, bet kartu ir organizuotas su
kilimas. Deja, dabar net kai kurioje iš
eivijos spaudoje (pvz., “Akiračiuose”) 
1941 m. sukilimas vadinamas kvailys
te.

Labai įdomiai sukilimo temą 
praplėtė ir svečias iš Lietuvos Vidrnan- 

tas Vitkauskas, savo paskaitoje iškė
lęs klausimą: "Kodėl 1941 m. sukili
mas Lietuvos Jaunajai kartai tebėra 
"terra incognita "? ” Jis pabrėžė, kad to 
sukilimo dalyvių ir jį prisimenančių 
gretos retėja, o sukilimą šmeižiančių 
atsiranda kažkodėl vis daugiau. “Iš ko 
jaunoji karta gali dabar sužinoti apie 
kai kuriuos labai svarbius Lietuvos is
torijos momentus, kai net mokyklose 
moksleiviai yra klaidinami?” - klausė 
prelegentas. Naujoje švietimo progra
moje apskritai neskiriama daug vie
tos Lietuvos istorijai, o kai kuriuose 
vadovėliuose šalia minėtinų ir svar
bių Lietuvos asmenybių, kaip A.Sme- 
tona ir kiti, įrašyta ir A.Sniečkaus pa
vardė. Apie 1941 m. įvykius neužsi
menama, todėl nenuostabu, kad vie
noje moksleivių apklausoje apie suki- 
limąpasitaikė net tokių atsakymų, kad 
sukilimo vadas buvęs Justas Paleckis.

Prie tendencingos ir nukreiptos 
prieš 1941 m. sukilimą bei Laikinąją 
vyriausybę nuomonės formavimo pri
sideda ir didelė dalis žiniasklaidos, 
taip pat ir priešiškas valdžios institu
cijų požiūris. Tad nei mokykla, nei vi
suomenė negauna tikrų žinių apie an- 
tisovietinę bei antinacinę rezistenci
ją. Tiesa, rimtų ir objektyvesnių moks
lo veikalų šia tema pamažu atsiranda, 
tačiau j ie dažnai yra per brangūs ir ne
prieinami visuomenei, ypač mokyk
loms.

Su 1941 metų įvykiais susiję 
klausimai buvo nagrinėjami ir penk
tadienį. Advokatas Povilas Žumba- 
kis savo pranešime glaustai, bet, kaip 
visada, įdomiai palietė įvairius su ho
lokaustu bei antisemitizmu susijusius
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dalykus. Jis priminė, kad Lietuva ir 
visi lietuviai nuolat kaltinami antise
mitizmu ir net holokaustu, dažnai net 
pačių lietuvių istorikų išleidžiamose 
knygose. Tačiau niekas nenori prisi
minti Stalino laikais Sovietų Sąjungo
je paplitusio antisemitizmo ir niekas 
nekalba apie sovietinį genocidą, vyk
dytą Lietuvoje bei kitose pavergtose 
tautose. P.Žumbakio pranešimas, kaip 
paprastai, buvo išklausytas labai dė
mesingai.

Penktadienio popietę kalbėjo ad
vokatas dr. Augustinas Idzelis, kuris 
kartu yra ir istorikas. Šiuo metujis bai
gia parengti išsamų istorinį veikalą 
apie 1941 metų įvykius. Savo paskai
toje “1941 metų sukilimo eiga Vilniu
je” jis labai detaliai pasakojo apie jau 
birželio 23 d. prasidėjusius sukilėlių 
veiksmus Vilniaus mieste. Jo surink
tomis žiniomis, Vilniaus sukilėliai ne
turėjo išankstinio plano, savo veiks
mus pradėjo labai atsargiai ir net iš
vengė net didesnių aukų. Tačiau jau 
kitą dieną (birželio 24 d.) sukilėliai 
įsteigė specialų komitetą, perėmė cen
trines įstaigas ir miesto valdymą. Pre
legentas suminėjo daugybę įdomių 
faktų iš pirmosiomis dienomis suki
lėlių valdomo Vilniaus gyvenimo, pa
brėžė (remdamasis net vieno žydo au
toriaus liudijimais), kad tuo metu Vil
niuje nebuvo jokių antisemitizmo ap
raiškų, kol specialiai sudaryta vokie
čių SS Einsatz grupė pradėjo žydų nai
kinimo akciją. Net ir tada sukilėlių dar 
tvarkoma lietuvių saugumo policija 
stengdavosi kaip nors žydus gelbėti. 
Paskaita buvo gana ilga, bet labai įdo
mi, paremta faktais iš surastų doku

mentų Washingtone esančiame FBI 
archyve.

Šeštadienio rytą tą pačią 1941 
metų įvykių temą tęsė prof., dr. Kęs
tutis Skrupskelis, pristatydamas vi
sai neseniai Lietuvoje išleistą veikalą 
- Lietuvos Laikinosios vyriausybės po
sėdžių protokolų rinkinį, redaguotą 
A.Anušausko. Prelegentas šią knygą 
recenzavo trimis aspektais. Kalbėda
mas apie knygos redagavimą, jis pa
stebėjo, kad darbas atliktas labai sku
botai, perrašytuose dokumentų teks
tuose yra praleistų sakinių, trūksta 
bent trijų pačių svarbiausių protoko
lų (neaišku, kodėl jų knygoje nėra). 
Keleto dokumentų autentiškumas 
taip pat abejotinas. Viename iš jų J.Šle
pečio parašas aiškiai skiriasi nuo kitų 
jo parašų. Rugpjūčio 1 d. protokolas 
dėl žydų padėties nevisiškai atitinka 
perrašytą tekstą.

Analizuojant šį protokolų rinki
nį susidaro vaizdas, kad dokumentai 
aiškiai rodo, jog Laikinoji vyriausybė 
turėjo labai rūpintis dienos klausi
mais, pvz., atsirandančiu nedarbu, 
nuosavybės problemomis, švietimo 
reikalais ir pan. Nebuvo jokios pla
nuojamos akcijos prieš žydus. Kodėl 

i tai iš kažkur yra ištraukę kai kurie mū- 
! sų jaunieji istorikai? Žydų getas buvo 

įsteigtas vokiečių potvarkiais ir Vy
riausybės protokole buvo užregistnio- 

i ta tiktai informacija apie šį faktą. Yra 
daug neaiškumų, kaip ir kur išlikę ir 
rasti dokumentai buvo laikomi, kaip, 
kur ir kieno jie buvo padauginti. 
Kruopščiai parengta paskaita apie šį 
laikotarpį sukėlė nemažai klausimų, 

I kuriuos prelegentas išsamiai aiškino.
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Žiniasklaida 
ir tautinis 

auklėjimas

Ketvirtadienio (OS 
23) popietę rašytojas 
Vytautas Volertas kal
bėjo apie Lietuvos ži- 
niasklaidą. Tvirtinama, 
kad žiniasklaida turin
ti būti laisva, tačiau Lie
tuvos laikraščių pusla
piuose ta laisvė yra 
naudojama tik piktam 
šaipymuisi iš vertybių. 
Antraštės būna bjau
rios, kaip kaimo bernų 
pokalbiai. Šitoks stilius 
tikrai paimtas ne iš rim
tos Vakarų spaudos ir 
Lietuvai neteikia jokios 
garbės. Prelegentas pa
minėjo, jog gegužės mė
nesį 32 Lietuvos kultū
rininkai dėl neigiamo 
žiniasklaidos nusiteiki
mo vertybių atžvilgiu 
paskelbė Prezidentui 
rašytą laišką. Laiškas 
sukėlė įvairiausių verti
nimų už ir prieš. kuriuos 
galėjome rasti Lietuvos 
ir net išeivijos laikraš
čiuose.

Rašytojas Vytautas Volertas literatūros vakaronėje
Autoriaus nuotrauka

Tautinio auklėjimo problemos 
buvo svarstomos penktadienį Vid
manto Vitkausko paskaitoje "Lietu
vių tautinė mokykla - realybė ar idė
ja?”; joje prelegentas informavo apie 
naujai mokyklose įvedamus švietimo 

“/ laisvę " redakcija ir 
administracija sveikina 

Vytautą Volertą su 80 - mečiu, 
linkėdamas naują romanų, 
satyrų, publicistikos darbų
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nuostatus, pagal kuriuos daugiausia 
dėmesio skiriama pilietiškumo ugdy
mui. Taikomi nauji mokymo meto
dai, slopinamas tautiškumas, nyksta 
gražios tradicijos, plinta kosmopoli
tizmas. Jau ankstesnėje paskaitoje kal
bėjęs apie Garliavos gimnaziją, pra
nešėjas dabar plačiau supažindino 
klausytojus su jo vadovaujamoje gim
nazijoje diegiama tautinio ugdymo 
programa ir gimnazistų veikla. Tauti
nis ugdymas čia bandomas įtraukti į 
visą mokymo eigą, mokiniams suda
roma proga gyventi patriotinėje aplin
koje. Į šios tautinio bei religinio ug
dymo programos rėmus įtraukiama 
pačių moksleivių saviveikla, jaunimo 
organizacijos, mokinių tėvai, skatina
ma visuomeninė mokinių veikla už 
gimnazijos ribų, organizuojamas ben
dravimas su buvusiais partizanais,

Jaunoji 
karta - 
viltys ir

rengiamos ekskursijos ir t.t. Panašų 
darbą pradeda ir dar kelios Lietuvos 
mokyklos. Rezultatai jau akivaizdūs, 
tačiau daugeliui dabartinės valdžios 
žmonių šitokia patriotinė programa 
nelabai patinka. Tad jos veiklai palai
kyti ir plėsti būtinai reikalinga dau
giau pagalbos ir lėšų iš visuomenės, 
Bažnyčios, įmonių ar įstaigų.

Šeštadienio po
pietę buvo du prane
šimai, bet abu iš da
lies lietė panašias ir

nusivylimai jaunojoje kartoje la
biausiai matomas problemas.

Vidmantas Vitkauskas su nema
ža doze pesimizmo kalbėjo apie da
bartinę padėtį ir gyvenimą Lietuvoje. 
Jis pastebėjo, kad Lietuvos visuome
nė sensta, gimstamumas mažėja, skur-

Prie Rūpintojėlio: dr. Algimantas Čepidis, Algis Rugienius, Bronė Volertienė. 
liūdo Rugienienė ir “Į laisvę"fondo Lietuvos filialo valdybos pirmininkas Vidmantas Vitkausku-
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das, ypač jaunose šeimose, didėja, kaip 
ir nusikalstamumas, alkoholizmas bei 
narkomanija. Jaunimui darosi sunku 
rasti darbo, tad emigracija į užsienį 
spartėja. Pagal neseniai darytą apklau
są net 90 proc. jaunosios kartos labiau
siai rūpinasi vien materialine gerove, 
o politika ar religija atsiduria pasku
tinėje vietoje. Tačiau atskleidęs tokį 
gana pesimistinį Lietuvos vaizdą pre
legentas baigė žodžiais: “O vis dėlto 
esu optimistas!”

Antrą šios paskutinės popietės 
pranešimą padarė Audrius Girnius, 
šiuo metu ruošiąs doktoratą iš ekono
mikos viename Čikagos universitetų. 
Jo pranešime buvo išryškinti kai ku
rie skirtumai tarp Lietuvos ir užsie
nio jaunimo, pasireiškiantys religinė
je srityje. Savo teiginius jis parėmė 

mokslinėmis studijomis. Pagal jį, Lie
tuvoje vis dar mažesnis bažnyčių lan
komumas negu Amerikoje, kur paste
bėta, kad bažnyčias labiau lanko išsi
mokslinę asmenys negu bemoksliai. 
Tačiau nors tarp Amerikos jaunimo 
didėja tolerancija kitaip mąstantiems 
žmonėms, tokios tolerancijos stoka vis 
dar jaučiama Bažnyčioje. Pastaroji 
dažnai tebėra per konservatyvi ir ne
sistengia ieškoti naujų būdų patraukti 
jaunimą ir nukreipti jį dvasinių verty
bių link. Panašiai yra ir Lietuvoje.

Vakarinės Kiekvieną stu-
programos sava,‘ės vakar’

būdavo vakaronės su 
skirtingomis progra

momis. Trečiadienio vakaras buvo 
ypač linksmas ir šventiškos nuotaikos.

Lietuvių fronto bičiulių tarybos nariai, posėdžiavę Dainavoje. Iš kairės sėdi: 
Vytautas Volertas, Juozas Ardys, Vytas Petrulis, Jonas Urbonas. 

Stovi: Viktoras Naudžius, Algis Raulinaitis, Juozas Baužys ir dr. Kazys Ambrozaiti>
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Savaitės uždarymo metu prie paminklo Romui Kalantai prisiminti.
Straipsnis iliustruotas Jono Urbono nuotraukomis

Gėlėmis, gražiais žodžiais ir šampa
nu buvo pagerbtas kaip tik tą dieną 
savo 80-ąjį gimtadienį švenčiantis bi
čiulis rašytojas Vytautas Volertas. ku
ris ta proga buvo priimtas į vis augan
čią tokių pat 80-mečių draugiją. Ket
virtadienio ir penktadienio vakarais 
buvo įdomių videofilmų peržiūros, po 
jų skambėjo linksmos dainos, kaip pa
prastai. vadovaujant dr. P.Kisieliui. 
Penktadienio vakare dar kalbėjo me
no mokslų daktarė ir solistė Aldona 
Vilčinskaitė. ji papasakojo savo įsikū
rimo Amerikoje nuotaikas ir detales.

Ir pagaliau - šeštadienio baigia
masis literatūros ir poezijos vakaras, 
kuris buvo tikrai nuotaikingas ir ma

lonus. Vytautas Volertas paskaitė vie
ną naujausių savo novelių, o dr. Jono 
Šalnos poezijos posmus, pilnus jaut
rios ir gilios minties, deklamavo pats 
autorius, jo žmona Janina, taip pat 
Liūda Rugienienė ir Aldona Vilčin
skaitė. Muzikiniais sugebėjimais visus 
nustebino kun. Kazimieras Ambra
sas, lūpine armonikėle puikiai pagro
jęs dainų melodijas. Programos pabai
gai buvo sudainuota ‘‘Lietuva brangi".

Ši graži ir įdomi savaitė baigėsi. 
Dalyviai buvoja patenkinti. Tai dide
lis rengėjų - ypač Marytės ir Vyto Pet
rulių bei Juozo Ardžio - nuopelnas.
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T remtinių golgota
Juozas Banionis

J.Paleckį o fondo duomenų pėdsakais

Pirmųjų Lietuvos tremtinių, išvež
tų 1941 m. birželį, prieš pat Vokietijos - 
SSRS karą, į atšiaurius ir atokius sovie
tinės imperijos kraštus, laukė žodžiais 
sunkiai nusakoma golgota. Dar nėra 
tiksliai apskaičiuota, kiek jų, iškentusių 
šaltį, badą, pažeminimus, išliko gyvų. 
Galima tiktai teigti, jog maža pirmųjų 
tremtinių dalis sugrįžo į Tėvynę. Iš R. 
Staugaičio atsiminimų knygoje “Lietu
viai šiaurėje” pateikto lietuvių, nuo 1942 
m. vasaros gyvenusių tremtyje Jakutijos 
ASSR, Trofimovsko saloje, sąrašo ma
tyti, jog kas trečias tremtinys žuvo, suša
lo ar mirė. O iš Z.Antanauskaitės-Bra- 
zaitienės sudaryto deportuotųjų 1941- 
aisiais į Sibirą (Tomsko sritį) sąrašo aiš
ku, kad kas ketvirtas žmogus tremtyje 
išėjo Anapiliu

Gausiai Atgimimo laikotarpiu 
publikuojami kančią išgyvenusių me
muarai pasakoja apie išvežtųjų į Sibi
rą ar Šiaurę gyvenimą juos supusią ap
linką. Surinkę Lietuvos tremtinių at
siminimus į vieną vietą gautume iš
kalbingą biblioteką. Remdamiesi 
vien naujausiųjų laikų Lietuvos isto
rijos tyrinėtojo E. Grunskio monog
rafijoje 2 pateiktu memuarų sąrašu, jau 

turėtume 94 pozicijas. Taigi iki šiol 
atskirais leidiniais yra išleista bemaž 
šimtas Lietuvos tremtinių memuarų.

Visus šiuos tautos tragediją by
lojančius kūrinius sieja vienas bruo
žas. Tai S. Sužiedėlio 3 vartojama są
voka - atpasakota tiesa, būtent žmo
gaus išgyvento ir prisiminto įvykio at
pasakojimas apie skaudžią netolimą 
tautos praeitį. Tačiau žinodami, ko
kia dinamiška ir imli yra žmogaus at
mintis, turime pripažinti, jog praeitis 
tuose atpasakojimuose atspindima 
subjektyviai. Kita vertus, memuarai, 
pasak A. T. Anderson 4, vertintini 
dviem pagrindiniais kriterijais. Pirma, 
pasakotojo dalyvavimo tuose įvykiuo
se intensyvumas ir objektyvumo mas-

’ Staugaitis R. Lietuviai šiaurėje. V P.77- 
96; Antanauskaitė-Brazaitienė Z. Netektį tė
vynės. Gyventojų, 1941 m. iš Lietuvos depor
tuotu 1 Tomsko srities Parbigo rajonų, sąrašas 
// Tremties kelias. V., 1992. P. 245-267.

2 Grunskis E. Lietuvos gyventoją trėmi
mai. 1940-1941, 1945-1953 m. V., 1996. P. 
237-241.

’ Sužiedėlis S. Istorijos politizavimas iš
eivijoje ir Lietuvoje //Kultūros barai. 1996. Nr. 
5. P.3.

4 Tutlys E Memuarų vieta pokario istori
jos šaltinių tarpe (l'DU. rankraštis) K.. 1996.
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tas. Būtina atkreipti dėmesį į autoriaus 
sugebėjimą atsiriboti nuo dabartinės 
padėties, būsenos bei dabartinio mąs
tymo ir nuomonės bei potyrių, buvu
sių aprašomųjų įvykių metu. Antra, at
siminimų informatyvumas priklauso 
nuo to, kaip autorius naudojasi savo 
dienoraščiais, oficialiais dokumen
tais.

Toliau, remdamiesi S. Sužiedė
liu, turime pripažinti, jog yra ir kita 
tiesa - istorinė tiesa, teigianti “tai, kas 
iš tikrųjų atsitiko”. Apskritai istorija, 
skirtingai nuo dinamiškos žmogaus at
minties, kartu irnuojo sugebėjimo at
siriboti nuo dabarties, negali būti “ne
priklausoma nuo šaltinio ”, Todėl, pri
artėdami prie istorinės tiesos ir steng
damiesi rekonstruoti praeitį, pirmiau
sia vadovaujamės išlikusia archyvine 
medžiaga. Tik įvertinę šaltinių pati
kimumą, galime nusakyti, “ką žmo
gus rašė ir galvojo tada, o ne ką jie sa
kosi galvoję, darę ir mąstę po daugelio 
metų" 5.

Tiriant Lietuvos sovietizacijos 
procesą, prie tokių svarbių istorinių 
šaltinių priskirtinas Lietuvos visuome
ninių organizacijų archyve (LVOA, 
dabar - Lietuvos ypatingasis archyvas, 
LKP dokumentų skyrius) saugomas 
ilgamečio Lietuvos SSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pirmininko 
J. Paleckio asmens fondas. Tai naujų
jų laikų Lietuvos istorijos tyrinėtojų 
beveik neišžvalgyta archyvinė medžia
ga, kadangi didesnė fondo bylų dalis 
sovietmečiu turėjo lemtingą užrašą 
“Tyrinėti neleidžiama”. Tame fonde 
sukaupta ištremtųjų į Sovietijos Šiau
rę ar Rytus korespondencija; ypač di

dėlę reikšmę turi pirmųjų Lietuvos 
tremtinių laiškai, adresuoti Lietuvos 
SSR atstovybei Maskvoje ar tiesiog J. 
Paleckiui.

Anksčiausiai žinios apie pirmuo
sius Lietuvos tremtinius buvo publi
kuojamos vokiečių okupacijos metais 
Studijų biuro tęstiniame leidinyje 
“Lietuvių archyvas”6. Jame remiantis 
dokumentais atskleidžiama pasiren
gimas masinėms lietuvių deportaci
joms, jų įgyvendinimo eiga ir mastai. 
Pažymėtina, jog vokiečių okupacijos 
metais vykdavę Tautos gedulo dienos 
- birželio 14-osios, menančios 1941 
m. masinius Lietuvos gyventojų trė
mimus į Sovietų Sąjungos Šiaurę ar 
Sibirą, minėjimai. Ta proga spaudoje 
pasirodydavę išsamūs straipsniai apie 
tos dienos įvykius. A. Dangerutis, laik
raštyje “Ateitis” apibendrindamas pir
muosius tremtinius, suskirsto juos į 
dvi pagrindines kategorijas. Pirmajai 
kategorijai priklauso “lietuviai, kurie 
dėl savo praeities veiklos, politinių įsi
tikinimų, socialinės kilmės ir buvusios 
socialinės padėties bolševikams atro
dė esą pavojingijų režimui ir dėl to su- 
naikintini". Antrajai - “lietuviai, kurie 
bolševikų okupacijos metu savo veik
la ar savo antisovietinėmis bei kontrre
voliucinėmis nuotaikomis bolševikams 
atrodė pavojingi irsunaikintini . Pir
mos kategorijos tremtinių sąrašas pa
rengtas remiantis archyvine medžia-

5 Sužiedėlis S. ... P.3.
6 Lietuviu archyvas. Bolševizmo metai 

(Red. J. Balčiūnas). T. 1. K., 1942. T. 2. K.. 
1942. T. 3. A'.. 1942. T. 4. K.. 1943.

' Dangerutis A. Bolševiką numatytieji iš
tremti lietuviai // Ateitis. 1943 06 04.
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ga ir sovietų okupacijos metais pačių j 
asmenų pildytomis įvairiomis anke- j 
tomis. Antrosios kategorijos tremti
niais tapo remiantis agentūrine me
džiaga ar “tarybinių piliečių” įskun
dimais.

Apie tai, jog pirmieji masiniai ; 
trėmimai buvę Lietuvos gyventojams : 
didelė staigmena, liudija 1941 m. bol- i 
ševikų represijas patyrusio ir laimin
go atsitiktinumo dėka per žudynes 
prie Červenės gyvo išlikusio profeso
riaus J. Končiaus mintys, išspausdin
tos tame pačiame “Ateities” laikraš
tyje: "Pradžioje apstidbta, nesupras
ta, nesusigaudyta. kas dedasi, kas vyks- ' 
ta. Imama, vežama žmones. Ir visa
me krašte. Visokių luomų, visokių pa
reigų, visokio mokslo ir be mokslo. Ir 
seni, ir jauni. Net vos gimę kūdikėliai. ” 
Suprantami ir paaiškinami tokie dau
gumos lietuvių, kurių ištisos kartos 
gyveno kaime, prie savos žemės, sam
protavimai: "Aš nenusikaltau, už ką 
mane trems. Ir tėvai nebuvo kalti. Jie 
baudžiavą-lažą ėjo, geros dienos ne
matė, tik dirbo ir dirbo. Per gili mano 
senatvė. Per jaunas aš, per menkas, 
kad būčiau tokiems galiūnams pavo
jingas. Tačiau tremiant krikščioniš- | 
koji moralė buvo paminta, jos neliko 
nė kvapo, viršų ėmė visagalė katego
riška materialistinė mąstysena. Taigi 
tauta buvo dirbtinai suskaldyta į du 
priešingus polius - liaudį ir jos prie
šus. Sovietų Sąjungos baudžiamasis 
įstatymas tampa “universaliu” ir tai
komas negirdėtu teisiniam pasauliui 
aspektu. Pagal “įstatymą” baudžiami į 
ne už bolševikmetyje įvykdytus nusi- j 
kaitimus, bet ir už aktyvų gyvenimą | 

ar veiklą nepriklausomos Lietuvos 
metais.

Vėlesniaisiais metais pirmųjų 
tremtinių padėtis ir - svarbiausia - gy
venimo vaizdai buvo atspindimi lie
tuvių išeivijos raštijoje. Pirmiausia rei
kėtų paminėti iliustruotą J. Prunskio 
redaguotą straipsnių rinkinį “Lietu
viai Sibire”. Čia apie pirmuosius trem
tinius rašo E. Juciūtė. Ji pažymi, jog 
"vargu ar išliko bent ketvirtoji"9 pir
mųjų tremtinių dalis, ir nurodo sun
kinančią jų gyvenimo aplinkybę: iš
tremtųjų negalėjo pasiekti pagalba iš 
vokiečių okupuotos Lietuvos.

A. Damušis mini pirmuosius 
tremtinius, nurodo jų skaičių ir pa
grindines tremties vietas ,0. Didžiulį 
darbą yra atlikęs L. Kerulis, jis sudarė 
1940-1941 m. ištremtų lietuvių abė
cėlinį sąrašą Iš minimos knygos 
tikslinti ir papildyti šiame straipsnyje 
cituojamų korespondencijų autorių 
duomenys.

Pasikeitus politinei situacijai Ry
tų Europoje, atsiranda galimybė tyri
nėti deportacijas ir pačioje Lietuvoje. 
Pastarųjų metų naujausiųjų laikų Lie
tuvos istoriografijoje išskirtinė vieta 
tenka E. Grunskio ir A. Anušausko

’ Tautos gedulo dienos - birželio 14 mi
nėjimas Kaune. Prof. Končiaus kalba II Atei
tis. 1943 04 15.

’ Juciūtė E. Išvežtųjų teisinė padėtis // 
Lietuviai Sibire. (Red. J. Prunskis). Čikaga, 
1981. P. 18-19.

10 Damušis A. Lietuvos gyventojų aukos 
ir nuostoliai 11 pasaulinio karo ir pokario 
(1940-1959) metais. K.. 1991.

" Išvežtųjų lietinių sąrašas. Stalino tero
ras 1940-1941. (Sud. L. Kerulis). Čikaga. 
1981.
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moksliniams darbams. A. Anusausko 
monografijoje ‘‘Lietuvių tautos sovie
tinis naikinimas 1940-1958 metais” 
apžvelgiama ir 1941 m. tremtinių pa
dėtis, pateikiama pagrindinės jų trem
ties vietos, suimtųjų ir ištremtųjų skai
čius bei tremtinių skaičiaus kitimas 
1953-1959 m.'2 E. Grunskis monog
rafijos “Lietuvos gyventojų trėmimai 
1940-1941, 1945-1953 m.” skyriuje 
“Juodasis birželis” pažymi sunkią pir
mųjų tremtinių padėtį, bendrais bruo
žais apibūdindamas jų gyvenimo ir 
darbo sąlygas: “Dirbo kolūkiuose, prie 
statybos ar miško paruošų darbų. Pa
tys statėsi būstus - rausė žemines, statė 
iš lentų barakus ”13.

Kai kuriais aspektais, vienaip ar 
kitaip apie 1941 -rijų tremtinius yra ra
šę istorikai: išeivijoje V. S. Vardys ir 
A. Merkelis, Lietuvoje - H. Šadžius, 
V. Kašauskienė, B. Burauskaitė savo 
straipsniuose, skelbtuose atskiruose 
rinkiniuose ar periodinėje spaudoje l4. 
Didelė parama deportacijų tyrinėto
jams yra pradėta leisti daugiatomė 
knyga “Lietuvos gyventojų genoci
das”15, kur įvardijamas kiekvienas Lie
tuvos gyventojas, nukentėjęs nuo So
vietų vykdyto genocido. Be to, dide
lės vertės kaip šaltinis turi dokumen
tų rinkinys “Lietuvos gyventojų trėmi
mai 1940-1941, 1944-1953 m. sovie
tų okupacinės valdžios dokumentuo
se”16.

Aptarę išvardytų autorių darbus, 
kuriuose kalbama taip pat apie pir
muosius Lietuvos tremtinius, pasigen
dame kiek nuodugnesnio 1941-ųjų 
tremtinių gyvenimo būklės, darbo są
lygų nušvietimo. Todėl šiuo straips

niu būtų siekiama bent kiek užpildyti 
susidariusią spragą. Tam tikslui rem
simės negausiais pirmųjų Lietuvos 
tremtinių (1942-1946 m.) laiškais, iš
likusiais ir saugomais J. Paleckio as
mens fonde. Išnagrinėję minėtą kores
pondenciją - autentiškus, laiko nepa
veiktus tremtinių liudijimus, turėsime 
aiškesnį jų gyvenimo vaizdą, sužino
sime apie puoselėtas sugrįžimo viltis.

Tremtinių
grupės
J. Paleckio asmens fonde 1947 

m. Lietuvos SSR. Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo priimamojo ata
skaitoje rašoma, jog susikaupę 285 as
menų, kurie buvo represuoti 1941, 
1944-1947 metais, laiškai-prašymai. 
Taip pat išvardijamos pagrindinės

12 Anusauskas A. Lietuvių tautos sovie
tinis naikinimas 1940-1958 m. K, 1996.

*’ Grunskis E. Juodasis birželis // Lietu
vos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1944- 
1953 m. sovietų okupacinės valdžios doku
mentuose. V'.. 1995. P.37-44.

11 Vardys V. S. Stalino teroras Lietuvoje 
1940-1941 m. !/ išvežtųjų lietuvių sąrašas. Či
kaga. 1981. P.VIIL; Merkelis A. Masinis lietu
vių išvežimas į SSRS // Lietuvių archyvas. T. 2. 
P.49; Šadžius H. Didysis tautos trėmimas II 
Gimtasis kraštas. 1990 10 04-10; 1941- ųjų 
birželis: kelias į nežinia ir mirtį H Lietuvos tylas. 
1992 06 24; Kašauskienė V. Raudonasis vora
tinklis // Pasaulis. 1991. Nr 10.; Burauskaitė 
B. Represijos ir jų aukos knygoje "Lietuvių gy
ventojų genocidas " // Lietuvos žmonių genoci
das nacių ir sovietų okupacijose. V.-K.. 1994. 
P. 26.

15 Lietuvos gyventojų genocidas. T. L V., 
1992.

Lietuvos gyventojų trėmimai 1940- 
1941. 1944-1953 m. sovietų okupacinės val
džios dokumentuose /dokumentų rinkinys). I'. 
1995.
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1941 m. tremties vietos: Altajaus kraš
tas, Jakutija, Komija, Tomsko sritis ”, 
Remiantis minėta ataskaita, nesun
kiai galima susikurti tuometinį 1941- 
ųjų tremtinių likimų vaizdą. Tame do
kumente išskiriamos šešios pagal su
siklosčiusią šeimos padėtį pirmųjų 
tremtinių grupės. Pirmoji - tai šeimos, 
išvežtos per apsirikimą. Pavyzdžiui, 
1941 06 14 turėjo būti ištremtas mo
kytojas Juozas Šurka iš Kėdainių ap
skrities, bet vietoj jo ištrėmė į Jakutiją 
Juozą Šiškų bei jo šeimą, gyvenusius 
tos pačios apskrities gretimame kai
me. Tremiama B. Kagano šeima iš 
Anykščių buvo paleista Švenčionėlių 
geležinkelio stotyje, bet tuo metu, kai 
tėvai ieškojo autobuso grįžti namo, o 
dukros buvo likusios saugoti turto, 
priėjo patrulis, jas sugrąžino į ešeloną 
ir išvežė ”. Antrajai grupei priklausė 
tos 1941-ųjų tremtinių šeimos, kurių 
vienas narys, dalyvavęs Vokietijos- 
SSRS kare, buvo demobilizuotas ir jam 
buvo ' visos teisės grąžintos ir leista ap
sigyventi, kur nori o kiti šeimos na
riai vis dar buvo likę tremtyje. Trečią
ją grupę sudarė šeimos, kurių vienas 
šeimos narys. 1941 m. buvęs uždary
tas į lagerį, po karo, pasibaigus kalėji
mo terminui, gavo leidimą ir doku
mentus sugrįžti į Lietuvą, o kiti šei
mos nariai, gyvenę atskirai, dar buvo 
tebelaikomi tremtyje. Ketvirtoji gru
pė - tai šeimos, ištremtos 1941 m. už 
tai, jog vienas iš šeimos narių buvo tau
tininkas ar policininkas, aktyvus “bur
žuazinės” valdžios veikėjas ar stam
bus įmonės, krautuvės, žemės savinin
kas. Šis “nusikaltėlis” karo metu jau 
buvo miręs tremtyje, bet kiti šeimos 

i nariai, 1941 m. ištremiant atskirti 
i nuo “nusikaltusiojo”, tebegyveno 

tremtyje Altajaus krašte (“laisvai”) ar 
Jakutijoje (“priežiūroje”), negalėda
mi užsidirbti pragyvenimui, badau
dami. Savo raštuose dėl neteisingo iš
trėmimo jie teigia, kad “nusikaltęs” 

i šeimos narys jau miręs, o jie, tremty- 
l je išbuvę šešerius metus, savo “kal

tę” tikrai išpirkę. Be to, pažymima, 
kad vieni šeimos nariai negali atsa
kyti už kitų kaltes 20. Penktoji grupė - 
tai 1941 -ųjų tremtinių vaikai, kurių 
tėvai buvo mirę arba gyva buvo tiktai 
viena nedarbinga motina. Trėmimo 
metu jie turėję 14 metų ar net ma
žiau ir buvę moksleiviai. Visi jie, pra
šydami leidimo sugrįžti, pažymi, jog 
"už tėvą kaltes vaikai negali atsaky
ti"1'. Šeštoji grupė - 1941-ųjų tremti
niai, esantys Jakutijoje, Komijoje ar 
Tomsko srityje, pateikę mažai savo 
duomenų, o tik prašantys leidimo su
grįžti į Lietuvą.

Iš pirmųjų tremtinių grupių laiš- 
kų-prašymų suvestinės matyti, kokia 
buvo jų padėtis, pasibaigus Vokietijos 
- SSRS karui. Didesnė šių 1941-ųjų 
tremtinių laiškų dalis neužsiliko J. 
Paleckio asmens fonde, nes gautieji 
raštai būdavę peradresuojami į Sovie
tų Sąjungos ar respublikos vidaus rei
kalų arba valstybės saugumo ministeri
ją. Tai byloja kad ir minėta ataskaita21. 
Tačiau ir iš tų dešimčių laiškų, kurie 
likę Aukščiausiosios Tarybos vadovo 
fonde, galima tiksliai nustatyti, kokios 

i primityvios buvo pirmųjų Lietuvos 
į tremtinių, nublokštų į atokias, mažai 

apgyventas Sovietuos vietas, gyvenimo 
Į ir buities sąlygos.
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Tremtinių viltys 
sugrįžti į Tėvynę

Kone visus desperacijos kupinus 
tremtinių laiškus vienija vienintelis 
dalykas - didžiulis troškimas sulaukti 
laiško, kad bus galima sugrįžti į Tėvy
nę. Ypač jautriai šitai išsakoma jaunų 
Lietuvos tremtinių kreipimuose į J. 
Paleckį.

Štai 23 metų Liucija Gamytė. ki
lusi iš Zarasų apskrities. Dusetų vals
čiaus. Didžiadvario kaimo, buvo išv ež
ia kaip Antazavės policijos nuovados 
viršininko Norberto Gamiaus duktė. 
1946 06 28 laiške iš Bolšaja Galka gy- 

kurią taip mylėjau. Pasiilgau šulinio girgž
dėjimo. tingaus Murzos amtelėjimo ir su
temoj šlamančių klevųApie tolesnį 
J. Gamylės likimą, jau sužinome iš "Lie
tuvos gyventojų genocido" 1 tomo (ji žu
vo tremtyje 1949 m.)M.

Buvusio technologijos studento 
Juozo Enčerio. kilusio nuo Raseinių. 
1944 05 15 laiške lietuvių vardu iš
reiškiamas prašymas parūpinti depor
tuotiesiems lietuviškos spaudos. Au
torius nostalgiškai rašo: "Jau 4 metai 
nematau žy drojo lietuviško dangaus. 
4 metai kenčiu sunkią kalinio nedalią, 
pradžioje Pečioroje. dabar tolimame 
Altajaus krašte "s.

Liucijus Gumytes laiškas iš Bolšaja Galka

venvietės (Tomsko sritis, Bolčiaro rajo
nas) ji klausia “mūsų tautos vado" (toks 
vartojamas kreipinys): "... nesurandu 
atsakymo, už ką kenčiu aš. sakykit, už 
ką? " Neprarasdama vilties sugrįžti, pri
duria: "Ak. kaip norčč nors trumputę 
akimirką pabūti gimtuos namuos, pa
matyt tą dvišakę gale sodo žydinčią vyš- 
nią, prie tilto beaugančią strainią liepą,

17 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo priimamojo ataskaita. 1947 
04 14 IILVOA F.1754I. Ap.l. B.8 L134

”‘K Ten pat L 86.
° L. Garnvlės 1946 06 '8 laiškas U

LVOA.F17541 .Ap.l B7.L.4I
!* Išvežtųjų lietuvių sąrašas. ... Pilt. 

Sir 4209. Lietuvos gyvento/ų genocidas. ... 
P174.

» J Emerio 1944 05 15 laiškas // LI'OA 
F.17541. Ap.l. 8 7. L36
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Paulina Matulienė išsako “ger
biamam prezidentui” lietuvių mote
rų tremtinių, kurios “su mažais vai
kais, atskirtos nuo savo vyrą ir didelių 
mokesčiąprispaustos, skursta Narymo 
kolchozuose”, godas. Ji klausia: “ko
dėl pamirštate savo tautiečius? ”26 To
liau iš laiško turinio aiškėja, kad šis 
laiškas, rašytas LSSR Aukščiausiosios 
Tarybos vadovui, nebuvęs vienintelis, 
į kurį nebuvo atsakyta.

Panašios nuotaikos, tik labiau su
konkretintos, Kazimieras Jaruševičie
nės, Zarasų policijos nuovados virši
ninko Jono Jaruševičiaus žmonos, iš
tremtos į Narymą 1943 02 28, kreipi
mesi: “Mano vaiką kojos tinsta. Vie
nas vaikas jau mirė. Vyras silpnas. Sun

kiausia būklė. Be to įvairūs mokesčiai 
... Pagelbėkit, brangus tautieti, mano 
su vaikais būklę, atsiliepkit ”27.

Juozas Muraška, ūkininkas, gy
venęs Vilkaviškio apskrities Gervinęs 
kaime, 1944 05 21 laiške aprašo trem
tinių gyvenimo kasdienybę ir J. Pa
leckio prašo “tėviškai pasirūpinti ir pa
dėti išsaugoti sveikatą ", kad “turėtu
me galimybę atstatyti sugriautą Tėvy
nę"^.

Žinomas lietuvių agronomas, 
buvęs Žemės ūkio rūmų direktorius 
Jonas Tallat Kelpša, ištremtas į Nary- 
mo apygardos Parbigo rajono Noro- 
nickos gyvenvietę, 1943 08 19 laiške 
prisipažįsta, jog tomis sąlygomis, į ku
rias patekę tremtiniai, “gyvenimo ga-
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limuntą palaiko vien tik viltis sugrįži
mo į tėviškę”29. Baigdamas kreipimą- 
si autorius daro tokią išvadą: "Iš lais
vės man niekas dar nėra parašęs, o re
ti mūsų tremtinių laiškai, nors ir labai 
laukiami, nieko neatnešė, be savo kal
orijų aprašymo

Nežinia, ar tai buvo atsakas į ag
ronomo laiškus, tačiau tais pačiais 
1943-iaisiais J. Taliai Kelpša buvo 
perkeltas į kitą vietovę, po metu rep
resuotas, uždarytas lageryje, o 1946 
m. žuvo3I.

Tikėtina, jog cituoti laiškai, sie
kią respublikos valdžios užtarimo ar 
bent norėję atkreipti jos dėmesį, buvo 
neišgirsti, atidėti į šalį, liko J. Palec
kio asmens fonde ir tapo neviltyje 
esančių ir vilties šaukiančių tremtinių 
liudijimais. Tie laiškai dabar byloja 
apie pirmųjų Lietuvos tremtinių pa
tirtą gilią dvasinę kančią, o ką jau kal
bėti apie jų sunkią fizinę kankynę.

Tremtinių 
buities 
vaizdai
Kitas būdingas pirmųjų tremti

nių laiškų bruožas - slogi buities au- 
tentika. Išvežtųjų į Šiaurę gyvenimo 
vaizdą, būdingą tiek jiems, tiek vėliau 
represuotiems, pateikia tremtyje žve
jų kolūkio pirmininku tapęs jau mi
nėtas ūkininkas Juozas Muraška. Ta
me pačiame 1944 m. rašytame laiške 
pasakoja: "Žvejųkolūkis "Lena"(Ja
kutijos A SSR, Bulinskio raj.. Bykov 
Mys) organizuotas 1943 m. iš lietuvių, 
iškeldintų į tolimą nežinomų Arktiką, 
kur 9 mėnesiai per metus viešpatauja 

šalta žiema ir 3 mėnesiai per metus ne
pateka saulė. Šiuo metu kolūkyje yra 
29 nariai ir 35 šeimų nariai - viso 64 
žmonės.

Mes. lietuviai, kolūkiečiai, jokiu 
būdu negalime įsisavinti naują iki šio 
laiko nepažįstamą darbą ir priprasti 
prie rūsčių klimatinių Arktikos sąly
gų "K. Toliau autorius pažymi, kad po 
medicininio gyventojų patikrinimo 
nustaty ta, jog 90 proc. kolūkiečių ser
ga skorbutu. todėl negali įvykdyti dar
bo planų. "Esant minimaliam uždar
biui patekome į sunkią materialinę pa
dėtį. Neturime gyvenamųjų patalpų, 
neturime būtiniausių drabužių ir ava
lynės ir nėra pinigų nei duonai, mokes
čiams ir skoloms "u. Be to. akcentuo
jamas pastebimas reiškinys - "tarp lie
tuvių nuo ištrėmimo iš Lietuvos laikų 
nėra gimstamumo ir jeigu mūsų padė
tis nepasikeis, tai gresia netolimoje at
eityje pilnas išnykimas "**.

Apie nuožmų tremtinių gyvenimą 
Sibire trijuose savo laiškuose, adresuo
tuose Lietuvos SSR atstovybės vadovui 
J. Laurinavičiui, nuodugniai pasakoja

* P Matulienės 1943 02 12 laiškas tt Ten 
pat. L166.

27 K. Jaruševičienės 1943 02 28 laiškas '/ 
Ten pat. L 74.

9 J. Muruškas 1944 04 10 laiškas Irusų k.) 
// Ten pat. L131.

9 J. Talku Kelpšos 1943 08 19 laiškas // Ten 
pat. B.8. L. 12.

* 7č>i pat.
M Išvežtųjų lietinių sąrašas ... P.43L Nr. 

16529; Lietinių gyventojų genocidas ... P67I.
u J. Muruškas 1944 04 10 laiškus ...
” Ten pat.
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Jonas Tallat Kelpša. 1943 08 08 tri
kampiame ant brėžinių lapelio sura
šytame laiške jis atskleidžia pirmųjų 
tremtinių padėtį, praslinkus metams 
nuo jų deportacijos: "Pradžioje buvom 
kolchoze. Dirbome, kas papuola. 
<...> Visa bėda, kad iš to darbo iš
misti negalima. Per pirmą žiemą išpar- 
davėme didesnę pusę daiktų, keitėme 
į duoną, bulves, pieną ”is. Nepasikei
čia padėtis ir sulaukus antros žiemos. 
" Pasirodė atvirkščiai, už 1000 uždirb
tų trudadienių gavome viso labo 265 
g miltų ir apie 600 rb pinigais. <...> 
Teks išsiparduoti iki galo, t.y. parduoti 
paskutini švarų paltą ir palikti skudu
ruose. Dabar pav. neturiu nei aš, nei 
vaikai apavo. Į darbą einame basi ”-16.

Šiame laiške užsimenama ir apie 
lietuvius tremtinius (autoriaus many
mu, Parbigo rajone jų yra apie 1500- 
2000) supančią kupiną nepakantos 
aplinką. "Kadangi esame tarp mažai 
kultūringų žmonių, kurie prieš 12-13 
metų kaip kulokai atsiųsti į čia iš įvai
riausių Sibiro vietovių, todėl maža ma
lonumo gyventi, būti visą laiką spau
džiamam ir niekinamam. Kas tik gali 
vagia ir tik spaudžia kitą. Neapykanta 
ir pavydas yra svarbiausi bruožai čio
nykščių žmonių būdo "il.

Kitame laiške (1943 08 19) J. Ta
lat Kelpša vėl mini nemažai faktų iš 
slogios tremtinių buities: "Dirbti ten
ka 20 valandų į parą ir tiek pavargo
me, kad vos kojas velkame. <...> Tu
rime karvę. Ji mums su savo 2-5 lite
rinis pieno gelbėjo nuo bado ir mirties. 
Pasišienavome naktimis jai šieno žie
mai, dabar kasame mūsų bulvikes.

Pasisodinome iš viso 30 arų, t.s. 
apie 20 arų bulvių. Žinoma ne bulbes 
sodinome, o šmotelius, viršūnėles ir lu
pi neles. Šitoje prakeiktai derlingoje že
mėje iš tokio brudo šis tas, o kartais ir 
geros bulvės užauga "3S.

Tarsi kalbėdamas deportuotųjų 
vardu, autorius daro tikslius apiben
drinimus: "Visų svarbiausias rūpestis, 
tai maisto ieškojimas ir galimų atsar
gų sudarymas. Tų atsargų šaltinis bu
vo čemodanai, o kai čemodanai pa
tuštėjo ir keitimui nieko nebeliko, mais
to šaltiniu pasidarė vien daržas. <... > 
Manom statyti lūšnelę, nes gyvenimas 
mūsų tarpe neįmanomas. Štai beveik 
visi mūsų interesai, kurie labai maži ir 
labai sunkūs įgyvendinimui, nes XXa. 
žmonėms nelengva gyventi būnant nu
stumtiems kultūroje už kelių šimtme
čių atgal. Viskas sukasi tik apie mais
tą, butą, kurą ir mokesčius ”39. Taip pat 
J. Tallat Kelpša įžvalgiai išdėsto pir
mųjų tremtinių nežmoniškų buities 
sąlygų priežastis: “Mūsiškiams čia la
bai sunku ir dėl klimato sąlygų, ir dėl 
maisto stokos, ir dėl drabužių neteki
mo, o svarbiausia dėl žmonių ir ypač 
valdininkų žiaurumo ”40.

Panašus pirmųjų tremtinių gyve
nimas buvo ir praslinkus Vokietijos - 
SSRS karui; tai matome iš L. Gamy- 
tės 1946 06 28 laiško. I Sibirą išvežta 
dar vaikas, autorė, tapusi šeimos mai
tintoja, samprotauja: “Matyt, dėl tėvo 
(jis buvo policininkas. - J.B.) mes visi 
pakliuvome čia ištrėmiman į Sibirą. Tė
vas prieš dvejus metus mirė Krasno
jarsko lageriuose. Mano motina jau la
bai paseno ir ligota taip, kad šeimos
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maitintoja ir galva likau aš. Per dideli 
pasiryžimą ir vargą išsimokiau ir da
bar dirbu kolchozo kontoroj buhalte
re, sesuo Birutė lauką brigadoj 
ynėnmuKOM (sąskaitininke) dirba, o 
kiti kolchoze ant laukų "4I.

Prisitaikydami prie kančia ir 
skurdu paženklinto Sibiro tremtinių 
gyvenimo, lietuviai, kaip jau buvo teig
ta cituotuose laiškuose, bando pama
žu susikurti sąlygas, artimas Lietuvai 
ir visam civilizuotam pasauliui. Šitai 
patvirtina L. Gamytės mintys: "Per
nai už mano uždirbi pirkom mažą gry
telę. už kurią sumokėjom duona ir pi
nigais. iš viso 10 000 P6.. o karvutės 
taip ir negalim nusipirkti, todėl gyve
name be pieno lašo 5 metai. Iš Lietu
vos padėti nėra kam. todėl ir verčia- 
mės. oi kaip sunku. Juk valstybei rei
kia mokėti įvairūs mokesčiai ir išduoti 
normas mėsos ir pieno, o kadangi gy
vulių nėra, tai prisieina pirkti "*z.

Pirmieji Lietuvos tremtiniai, ti
kėdami “savos respublikos” valdžios 
autonomiškumu ir vildamiesi jos 
žmogiškumo, informuodavo apie be
viltišką deportuotųjų tėvynainių padė
tį ir galvodavo apie galimybę išsiva
duoti iš šios padėties, į kurią Sovietų 
represinės sistemos buvę nublokšti. 
Daugumoje laiškų buvo keliami la
bai konkretūs klausimai LSSR vado
vybei: “Aryra vilties grįžti prie žmogiš
kesnio gyvenimo ar čia už kelią šimtą 
metą ir kelią tūkstančią kilometrą nuo 
kultūros teks dienas baigti? Jei turite 
galimybės, padėkite išsivaduoti iš Na- 
rymo balą, jei neturite, pasakykit tai 
atvirai ir stačiai ”41.

Sovietų 
valdžios 
išimtys
Negalima absoliučiai teigti, jog J. 

Paleckis, 1940 07 16 palydėjęs sutiki- 
I mo parašu svarbiausiųjų Lietuvos vals

tybės politinių veikėjų išvežimą 44, Vo
kietijos - SSRS karo metais nėra daręs 

į žygių išvaduoti iš tremties vieną ar kitą 
Į asmenį. Dažniausiai malonės susilau

kė žinomi lietuvių visuomenės veikėjai 
; ar jų artimieji, buvę asmeniškai pažįsta- 
. mi su LSSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo vadovu. Tai liudija jo as
mens fonde išlikę dokumentai. J. Pa
leckio rašte SSRS NKVD komisarui V. 

i Merkulovui prašoma išleisti rašytojo A. 
! Vienuolio -Žukausko sūnų Stasį, kuris 

buvęs “išvežtas įSeverUralskolagerįper 
I klaidą, nes represijos turėjo būti skirtos 
l kitam asmeniui ”45. J.Paleckis prašo iš

leisti LSSR kultūros komiteto pirmi
ninko J. Banaičio seserį P. Jonuškienę, 
išvežtą kaip "eigulio ir šaulio V. Januškos 
žmoną”. Argumentuojama, jog šis “ne-

■“ Ten pat.
” J. Tallat Kelpšos 1943 08 08 laiškas // 

Į Ll'OA. F. 17541. Ap.l. B.8. L. 18.
* Ten pat.
n Ten pat.
“ J. Tallat Kelpšos 1943 08 19 laiškas ...
* Ten pat.

Ten pat.
41 L Gamytės 1946 06 28 laiškas ...
4J Ten pat.
“ J. Tallat Kelpšos 1943 08 08 laiškas ... 
u M. Gedvilo 1940 07 16 pareiškimas dėl 

A. Merkio. J. Urbšio ir jų šeimų ištrėmimo iš 
Lietuvos teritorijos su J Paleckio sutikimo para
šu // Lietučiai Sibire. Čikaga. 1981.

45 J. Paleckio 1942 12 08 raštas L Merku
lovui //Ll'OA. F.17541. Ap.l. B.78. L.35.
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Laiško fragmentas Jonui Laurinaičiui - sovietų veikėjui, 1942-1944 dirbusiam 
Lietuvos SSR liaudies komisarų taryboje, kuri rezidavo Maskvoje

buvo politiškai pavojingas elementas’M6.
Laiške, rašytame į SSRS Aukš

čiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkui M. Kalininui, J. Paleckis prašo 
išlaisvinti teisininką J. Kregždę, nes 
"nors ir būdamas tautininkų partijos na
rys iškėlė "Lietuvos aido " vyt: redakto
riaus kaltę ir nuteisėjį primokėti pabau
dą arba 2 mėnesius kalėjimo Kiek 
žinoma, nepriklausomos Lietuvos me
tais J. Paleckis bylinėjosi su “Lietuvos 
aido” redakcija. Kitas išlikęs dokumen
tas - dėl “16-osios lietuviškosios divizi
jos” generolo V. Karvelio sesers J. Kar- 
velytės-Matulionienės leidimo išvykti iš 
tremties vietos - Jakutijos ASSR, By
kov Mys4S.

Dar viena pirmųjų tremtinių da
lis, patekusi į Lietuvos SSR vadovų “ma
lonės prašymus”, adresuotus į Maskvą, 
aiškinama tuo, kad tai susiję su “kon- | 

trapropagandiniais” tikslais. Organi
zuojant LSSR valstybinį ansamblį, J. Pa
leckis yra kelis kartus M. Kalininui bei 
V. Merkulovui pateikęs 16 lietuvių me
nininkų, ištremtų į Altajaus kraštą ir Ja
kutijos ASSR, sąrašą. Lietuvos SSR 
Aukščiausiosios Tarybos vadovas pažy
mi, jog šis išleidimas būsiąs "netikkaip 
meniniųjėgųpritraukimas, bet ir politi
nis, turint omeny šio fakto panaudojimą 
kontrapropagandos tikslais ”, Minima
me sąraše išvardijami: 1. Gustainienė- 
Avietynaitė, N. Bičiūnienė, E. Greb- 
kiauskienė-Kazlauskaitė, A. Bačkuvie- 
nė-Karaliūtė, M. Baronaitė. B. Vbkie- 
taitytė, P. Baravykas, M. Glemžaitė, J. 
Neimontaitė, Kareckas, P. Žolinskas, S. 
Bregauskas, A. Vidokleris, J. Hantie- 
nė-Jakševičiūtė, Kubilienė-Kubilevi- 
čienė, A. Brakas 4’. Pateikti dokumen
tai byloja apie J. Paleckio pavienes pa-
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stangas ištraukti iš Sovietijos Šiaurės ar 
Sibiro vieną kitą ir tiktai jam asmeniš
kai pažįstamą ar žinomų sovietinių Lie
tuvos veikėjų artimąjį, taip pat jo pastan
gas išvaduoti iš deportacijos grupę lie
tuvių menininkų, kurie buvę reikalingi 
kuriamam sovietiniam meno kolekty
vui. Tačiau šitie faktai ir išimtys jokiu 
būdu negali pateisinti Sovietų Lietuvos 
vadovų kurtumo tūkstančių lietuvių 
tremtinių fizinėms ir dvasinėms kan
čioms.

Pirmųjų Lietuvos tremtinių laiš
kai, išsaugoti J. Paleckio asmens fonde, 
kitaip negu vėliau parašyti ar dabar ra
šomi memuarai, parodo tuometinę tik
rovę ir turi pasitarnauti nagrinėjant Lie
tuvos gyventojų genocido problemati
ką. Pirmiausia iš buvusios ar esamos J. 
Paleckio vardu gautos korespondenci
jos ir vadovaujantis Lietuvos SSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo priima
mojo 1947 m. ataskaita išskiriamos pa
gal susiklosčiusią šeimyninę padėtį še
šios pirmųjų tremtinių grupės. Ten pat 
išryškėja 1941 metų tremties geografi
ja, apimanti atšiauriausias ir atokiausias 
Sovietų Sąjungos vietoves.

Iš išlikusių tremtinių laiškų, rašy
tų pirmaisiais tremties metais vykstant 
Vokietijos -SSRS karui ir iškart po jo, 
galima konstatuoti, jog represuotieji pa
tyrė dvasinę kančią, fizinius kentėjimus, 
sąmoningai pasunkintas gyvenimo są
lygas, aplinkos atšiaurumą, sovietų val
dininkų žiaurumą.

Pateikta korespondencija raiškiai 
parodo, jog pirmieji tremtiniai, nublokš
ti į Sovietijos Šiaurę ar Sibirą, atsidūrę 

i civilizuotai XX amžiaus visuomenei 
į nebūdingose sąlygose, turėdavę vykdyti 
I nepakeliamas darbo užduotis - žveji- 

ninkystėje, miškininkystėje, žemdirbys- 
; tėję ar statybose. Nuolatiniai jų palydo- 
i vai buvo badas ir šaltis, o tai ardė žmo- 
; nių sveikatą. Dėl tokių nežmoniškų są

lygų didelė pirmųjų Lietuvos tremtinių 
dalis žuvo. Anot liudininkų, mažiausiai 
kas trečias ar ketvirtas iš pirmųjų trem
tinių žuvo, sušalo ar mirė.

Be to, tremtinius vargino nuolati
niai įvairiausi mokesčiai pinigais ir na
tūra. Bandydami įveikti neviltį, tremti
niai pamažu kūrėsi kiek pajėgdami 
žmoniškesnes būties sąlygas, panašias į 
Lietuvos ir viso civilizuotojo pasaulio. 
Deportuotųjų dvasią stiprindavusi dide- 

| lė viltis grįžti į Tėvynę Lietuvą, o šios 
vilties gyvybingumą palaikydavę prisi
minimai apie gimtinę, lietuviškos spau- 

! dos troškimas, žinių iš gimtojo krašto 
laukimas. Nepaisant kai kurių Sovietų 
veikėjų padalytų išimčių, išlaisvinusių 

1 vieną kitą lietuvį tremtinį, daugumos be- 
sikreipiančiijjų prašymai nesulaukė 

I trokštamų sprendimų.
Taigi pirmųjų tremtinių laiškai 

vertintini ne vien pažintine prasme. Tai 
dokumentai, pavirtinantys lietuvių ge- 

I nocido faktus ir baisią lietuvių tremti
nių Golgotą.

* J. Paleckio I943 07 26 raštas K Merku- 
| lenui // Ten pat. L27.

47 J. Paleckio 1943 05 03 raštas M. Kalini
nui II Ten pat. L. 2.

* J. Paleckio 1943 07 02 raštas K Marku- 
lovui // Ten pat. L. 15.

n J. Paleckio 1943 06 07 raštus I'. Mer-
1 kulovui // Ten pat. L. 16-17.
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T
ragiškąjį 1941 metų birželį Lietuva paminėjo plačia programa. Lie
tuvos nacionaliniame muziejuje buvo atidaryta paroda ‘‘Didžiosios 
tremties pradžia - 1941 Seimo rūmuose veikė fotografijos paro
dos. Birželio 14 d. surengti minėjimai Lukiškių aikštėj e prie paminklo politiniams 

kaliniams ir tremtiniams, prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo, 
Vilniaus kongresų rūmuose. Bolševizmo aukos buvo prisimintos ir pagerbtos Rum
šiškėse, Červenėje (Baltarusija), Rainiuose, Kaune - prie Laisvės paminklo ir 
Nežinomo kareivio kapo.

Svarbus programos akcentas - atminties akcija, skirta tremties 60-mečiui 
Krasnojarske. Ją surengė Krasnojarsko krašto lietuvių kultūros bendrija. Delega
ciją iš Lietuvos sudarė 17 žmonių: buvę tremtiniai, jų artimieji, oficialūs asmenys 
(Seimo, Prezidentūros atstovai, nes į Krasnojarską, Bijską ir Barnaulą buvo nu
vežtas Prezidento pasveikinimas tremtiniams), Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro darbuotojai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
atstovai. Delegacijai vadovavusi kultūros viceministre Ina Marčiulionytė Kras
nojarske surengtoje tarptautinėje konferencijoje skaitė pranešimą "Lietuvos vals
tybės veikėjai Kraslage". Viceministre sutiko ne tik spausdinti savo pranešimą 
mūsų žurnale, bet ir pasidalyti įspūdžiais iš kelionės į Krasnojarską.
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Ina Marčiulionytė

Jau ten 
jų namai...
Krasnojarsko tautybių namuose, 

kur įrengtas Istorijos muziejus, įsikū
rusios nacionalinės bendrijos, tarp jų 
ir lietuvių. Krasnojarske gyvena apie 
8-10 tūkstančių lietuvių. Konferenci
ja, kurioje dalyvavo ne tik lietuviai, bet 
ir latviai, estai, buvo reikšmingas ren
ginys, nes joje buvo prisimenama, 
svarstoma, įvertinama. Tačiau di
džiausią įspūdį man padarė kelionė į 
Kraslagą, nutolusį 350 kilometrų nuo 
Krasnojarsko. Važiavome autobusu 
gilyn į taigą, bet. likus 17-20 kilomet

rų iki lagerio, turėjome persėsti į vi
sureigį, nes joks autobusas iki vietos, 
kur yra kapinės, negali privažiuoti. 
Pakeliui sustojom Kansko miestely
je. kur anksčiau buvo ir tebėra veikian
tis kalėjimas. Daug mūsų tremtinių ja
me arba mirė, arba buvo sušaudyti. 
Norėjome ten padėti vainiką, bet mū
sų neįleido į pačią teritoriją. Tad vai
niką įkėlėm į medį (kad vietiniai ne- 

| išdraskytų), uždegėm žvakutes, pali
kom užrašą: lietuviams, kurie čia žu
vo.

Kraslage barakų nelikę, tik stul
peliai žymi jų buvimo vietą. Tik liku
čiai spygliuotos vielos, taiga ir apgriu
vę kapai. Čia stovi prieš keletą metų 
lietuvių atvežtas paminklas, deja, jau 
peršautas. Kapines bandyta deginti 
(sudegintos tvoros), ir neatrodo, kad 
tai daryta atsitiktinai. Netoli tos vie
tos yra Revučij kaimas, kurį sudaro 
viena sodyba.

Antanas Seikalis prie Kansko kalėjimo sienos. 2001 m. liepa
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Į medį keliamas vainikas prie Kansko kalėjime

Kitas įspūdis - Mišios Krasno
jarsko katalikų bažnyčioje, skirtos 
tremčių 60-mečiui. Aišku, laikomos 
nišų kalba, o kunigas, kuris jas laikė 
ir sakė pamokslą, buvo lenkas. Per pa
mokslą jis oficialiai kreipėsi į mūsų 
delegaciją, prašydamas perduoti mū
sų Bažnyčios atstovams, kad Krasno
jarske labai laukiamas lietuvis kuni
gas.

Delegacijai jau grįžus namo, mū
sų Kultūros ministerija įsipareigojo 
rašyti prašymą krašto gubernatoriui 
z\.Lebedžiui, kad Kraslagą prižiūrė
tų ir globotų vietinė valdžia. Krasla- 
gas - viena iš šiurpiausių koncentra
cijos stovyklų, lietuviams labai svarbi 
vieta, nes čia buvo įkalinta daug mūsų 
valstybės veikėjų, ministrų. Du treč
daliai jų žuvo. Vietos lietuvių ben
druomenė nepajėgi rūpintis kapinė- 
i' 's. dauguma kapų yra bevardžiai, 
I ..gia sunykti.

Lietuvių delegacija Kraslago kapinėse
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Kartu su Krasnojarsko lietuviais. Antroje eilėje trečias iš kairės - Lietuvos atstovybės 
sekretorius Maskvoje Gintaras Ronkaitis. ketvirta - viceministre Ina Marčiulionytė 

Šis tekstas iliustruotas Antano Seikalio nuotraukomis

Keistą jausmą sukėlė susitikimai 
ir bendravimas su Krasnojarsko lietu
viais. (Krasnojarskas smarkiai pasikei
tęs į gerąją pusę, didžiulė aliuminio ga
mykla suteikia darbo vietas, tad mies
te nėra nedarbo problemos.) Daugu
ma vyresnio amžiaus žmonių jau sun
kiai kalba lietuviškai, o jaunimas visai 
nešneka tėvų gimtąja kalba. Yra jauni
mo organizacija, kuriai vadovauja An
drejus Palionis, aktyvus žmogus, bet jau 
nekalbantis lietuviškai.

Nesu įsitikinusi, ar vyresnio am
žiaus žmonėms reikėtų grįžti į Lietu

vą. Sibire jie turi darbą. Ar mes pajėg- 
sim juos įdarbinti? Ar. be buto, dar ką 
nors galėsim pasiūlyti? Beje, kai ku
rie lietuviai smarkiai praturtėję, turi 
kavines ar kitokį verslą, priklauso 
miesto “grietinėlei”. įdomu tai, kad. 
primiršę lietuvių kalbą, jie išsaugojo 
savo tarmes. Tremties metus jie prisi
mena be emocinio vertinimo, priima 
tai kaip įvykusį faktą. Jie yra atleidę 
savo skriaudėjams ir susitaikę su esa
ma padėtimi, kai kurie giliai įaugę į tą 
vietą. Jų namai jau yra ten.

| LAISVĘ • spalis 12001 71

73



Pjrinųjįf irėmlmtpddlmėČiut^i^^

Lietuvos 
veikėj ai 
Kraslage
Iš Inos Marčiulionytės 
pranešimo, skaityto Krasnojarske 
2001 m. liepos pradžioje

1940 m. birželio 15 d. Lietuvą 
užgriuvo ta prievartos sistema, kuri 
Sovietų Sąjungoje klostėsi nuo pat 
1917 m. spalio 26 d. perversmo. Po 
perversmo įvesta proletariato dikta
tūra pakeitė visuotinai priimtas teisi
nes normas prievartos kultu. Kadangi 
diktatūra reiškė neribotą valdžią, ku
ri rėmėsi jėga (o ne įstatymais), tai prie
vartą vykdančiam aparatui buvo su
teikiama vis daugiau teisių. 1918 me
tais pradėtas raudonasis teroras nusi
nešė šimtus tūkstančių aukų. Buvo lei
džiama imti įkaitus ir juos sušaudyti, 
sunaikinti bet kurį “kontrrevoliucinės 
organizacijos” narį.

Pagrindinės Baudžiamojo ko
dekso (BK) nuostatos visiškai ignora
vo visuotinai pripažintus baudžiamo
sios teisės principus. Jame nusikalti
mu pripažįstamas kiekvienas visuome
nei pavojingas '‘veiksmas arba nevei
kimas, nukreiptas prieš Tarybinę san
tvarką arba pažeidžiąs teisinę tvar
ką, Darbininką ir Valstiečią valdžios 
nustatytą pereinamajam į komunisti
nę santvarką laikotarpiui", Toks api
brėžimas, numatantis tik vieną nusi
kaltimo požymį, leido represiniams 

organams persekioti net ir už tas vei
kas, kurių BK neapibrėžė kaip nusikal
timų.

Vadovaujantis tokiomis BK nuo
statomis, iš esmės prarado savo reikš
mę ir baudžiamasis procesas. Kiekvie
nas suimtasis pirmiausia susidurdavo 
su NKVD tardytojais, nes parengtinį 
tardymą politinėse bylose (RSFSR BK 
58 1 - 58-14 straipsniai) atlikdavo 
NKVD Vyriausioji politinė valdyba, 
kurios tardytojų veiklą reglamentavo 
ne BPK, o slaptos žinybinės instruk
cijos. A. Vyšinskio teorijos esmę su
darė teiginys, kad ‘‘kaltinamojo pri
sipažinimas yra įrodymą karalius”, 
jis rėmėsi RSFSR Baudžiamojo proce
so kodekso 58 straipsniu, skelbiančiu, 
kad ‘‘kaltės įrodymai yra liudininką 
parodymai, ekspertąišvados <...> ir 
kaltinamojo paaiškinimai". Kaip ši 
teorija buvo taikoma praktikoje, iliust
ruoja kalinių liudijimai apie žvėriškus 
tardymo metodus ir būdus.

Toks represinis aparatas, pajun
gęs sau baudžiamuosius ir baudžia
mojo proceso įstatymus, turintis di
džiulę patirtį kovojant su antisovieti- 
niais elementais savo valstybėje, 
1940 metais atsirado Lietuvos Res
publikoje.

Jau pirmą okupacijos dieną so
vietų tankai užėmė pozicijas prie 
Lietuvos VRM Valstybės saugumo 
departamento. Kadangi tarp okupa
cijos ir formalios aneksijos buvo ne
išvengiamas laiko tarpas, sovietinei 
represinei politikai vykdyti numa
tyta pasinaudoti tuo metu veikusio
mis valstybinėmis institucijomis, 
tarp jų ir Valstybės saugumo depar-
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ramentu (toliau - VSD). Ši galimy
bė buvo numatyta iš anksto, jau 1940 
m. birželio 15 d. ultimatumu buvo 
pareikalauta pašalinti iš užimamų 
pareigų ir suimti vidaus reikalų mi
nistrą K.Skučą bei VSD direktorių 
A.Povilaitį. Priėmus ultimatumo 
reikalavimus valstybės saugumo sis
tema palikta be vadovybės. Tai buvo 
tik “valymo” pradžia. Numatyta pa
keisti senuosius VSD darbuotojus 
naujais, ištikimais komunistinei ide
ologijai žmonėmis. Nelaukdami šio 
“valymo" pradžios, buvę saugumo 
policijos darbuotojai ėmė trauktis iš 
Lietuvos.

Likusieji Lietuvoje laukė, kur pa
kryps įvykiai. Tuo metu į atsakingiau
sias pareigas VSD paskirti pirmieji ko
munistai. 1940 m. birželio 18 d. iš kalė
jimo paleistas LKP sekretorius A.Snieč- 
kus paskirtas VSD direktoriumi. Tai ga
lėjo būti padaryta tik su Maskvos emi
sarų V.Dekanozovo ir N.Pozdniakovo 
žinia. Buvusią saugumo policiją numa
tyta visiškai likviduoti. Šito A.Sniečkus 
neslėpė: atvykau čia prieš tai pasi
taręs su draugu Pozdniakovu. A f tints teks 
iš nieko suorganizuoti tokią instituciją, 
kuri Sovietų Sąjungoje yra žinoma Če
kas arba GPU vardu

Represijoms dirva buvo ruošia
ma labai nuosekliai. Netgi nepraleis
ta galimybė panaudoti tuos Lietuvos 
Respublikos įstatymus, kurie anks
čiau turėjo užtikrinti nepriklauso
mos valstybės saugumą. Po Lietuvos 
okupavimo šiais įstatymais pasinau
dota slepiant nuo Lietuvos piliečių 
SSRS vykdomą politiką, pridengiant 
pasiruošimą masinėms represijoms.

Buvusio 
prezidento istorija

Nuo 1940 m. liepos 9 d. SSRS 
NKVD pasienio daliniai sustiprino pa
sienio apsaugą, o nuo liepos 11 iki 16 
d. visiškai uždarė Vokietijos sieną. 
Naktį iš liepos 11 į 12 d. VSD darbuo- 

i tojai, dalyvaujant ginkluotai milicijai 
ir SSRS NKVD instruktoriams. įvyk
dė masines represijas. Buvo suimta 
daug lietuvių, žydų ir lenkų politinių 
ir visuomenės veikėjų: buvusių orga
nizacijų vadovų, uždraustų laikraščių 
redaktorių, žurnalistų ir t.t. įvairiais 
duomenimis, 1940 m. liepos 11-16 d. 
ir 18-19 d. suimta apie 2000 žmonių. 
Liepos 16 d. vidaus reikalų ministras 
M.Gedvilas parašė J.Paleckiui raštą, 
kuriame pasiūlė išsiųsti iš Lietuvos bu
vusį premjerą A.Merkį ir buvusį užsie
nio reikalų ministrą J.Urbšį. Liepos 17 
d. minėti asmenys su šeimomis buvo 

j ištremti į SSRS. Taip į Sovietų Sąjungą 
pateko pirmieji Lietuvos tremtiniai.

Suėmimais nesiekta likviduoti 
slaptas organizacijas (be retų išimčių), 
jie vykdyti pasirinktinai, buvo suimti 
žymiausi politikos ar visuomenės vei
kėjai. Viena svarbiausių Lietuvos so
vietizacijos įtvirtinimo sąlygų buvo 

I valstybės valdymo institucijų, kartu ir 
valstybės veikėjų, likvidavimas. Tai, 
kad buvo represuojami ne tik tiesio
giai valstybės pareigas ėję. bet ir seniai 
iš valstybinės veikios pasitraukę asme
nys. rodė SSRS ir LSSR komunistų 
partijų tikslą apskritai sunaikinti Lie
tuvos valstybę kūrusius ir jai daug nu- 

i sipelniusius žmones, ypač valstybinin-

| LAISVĘ • spalis /2001 73

75



Pirmųjųtrėmimų 60-meliui

kų elitą. Antai nuo Aleksandro Stulgins
kio prezidentavimo pabaigos buvo pra
ėję 14 metų, Pranas Dovydaitis minist
ru pirmininku buvo tik 1919 m., Vytau
tas Petrulis - 1925 m., Augustinas Vol
demaras - 1918 m. ir 1926 m., Vladas 
Mironas - 1938 m. Be jų, buvo repre
suoti dar 34 buvę ministrai. Sovietinės 
represijos buvo vykdomos neva sociali
nio teisingumo vardu. Politikai, valsty
bės ir visuomenės veikėjai buvo repre
suojami kaip “socialiaipavojingi elemen
tai". Toks likimas ištiko A.Stulginskį 
buvusį Lietuvos prezidentą 1922-1926 
m., Jokūbą Stanišauskį, susisiekimo mi
nistrą 1934-1938 m., Stasį Šilingą, tei
singumo ministrą 1934-1938 m., Juo
zą Tonkūną, švietimo ministrą 1934- 
1939 m. Jie buvo represuoti prieš pat 
didįjį 1941 metų birželio 14-osios trė
mimą. 1941 m. birželio 7 d. NKGB 
Kretingos apskrities operatyvinis įgalio
tinis seržantas Popovas priėmė nutari
mą suimti A.Stulginskį, kuris nuo 1920 
iki 1926 m. buvo Lietuvos Respubli
kos prezidentas.

1941 m. liepos 8 d. A.Stulginskis 
buvo atvežtas į Kraslago Nižne Pojmens- 
kij skyriaus 7-ąjį lagerio punktą ir įkur
dintas 5-ojo barako 1-ojoje sekcijoje. 
Dirbo virtuvėje, valė stalus. Perkėlus į 
Tugačo skyriaus “komandiruotę” Bol- 
šaja rėčka, rugpjūčio pabaigoje - spalio 
pirmoje pusėje dirbo prie ledinio kelio 
(liadenoj dorogi) 10-osios atšakos. Gy
veno viename barake su J.Stanišauskiu, 
J.Tonkūnu, J.Aukštuoliu, S.Šilingu, 
M.Gedgaudu ir P.Dunduliu.

A.Stulginskio gyvenimą lageryje iš 
dalies atspindi dienoraštis - kiti} liudi
jimų labai mažai. 1942 m. vasario 4 d. 
Anciperovas priėmė nutarimą pateikti 

kaltinimą, nes nustatė, kad A.Stulgins
kis praeityje buvo:

“1. Kontrrevoliucinės fašistinės 
krikščionių demokratų partijos Centro 
komiteto narys, turėjo ministro be port
felio postą, 1917-1920 m. buvo Valsty
bės tarybos pirmininkas, 1922-1926 m. 
- buržuazinės Lietuvos Respublikos pre
zidentas ir visa savo veikla padėjo tarp
tautinei buržuazijai.

2. Būdamas NKVD Kraslage užsi
ėmė kontrrevoliucine veikla, kuri pasi
reiškė taip:

a) buvo aktyvus naiys kontrrevo
liucinės grupuotės, kuriai priklausė bu
vusieji Lietuvos žmonės, tokie kaip bu
vęs teisingumo ministras S. Šilingas, bu
vęs propagandos ministras Tamošaitis, 
buvęs susisiekimo ministras Stanišaus
kis, buvęs mjr. Pranculisirkt., kurie, bū
dami vieningo politinio nusistatymo dėl 
SSRS pralaimėjimo kare su Vokietija ir 
dėl buržuazinės Lietuvos Respublikos at
kūrimo, lageryje vedė organizuotą nele
galią priešišką veiklą, nukreiptą prieš 
SSRS ir sovietų valdžią;

b) dalyvavo grupiniuose nelega
liuose susirinkimuose, kuriuose kontrre
voliucine fašistine dvasia buvo svarsto
mas lietuvių pasirengimas aktyviai ko
vai su sovietų valdžia .1941 m. liepos 
mėn. lietuvių kalinių masiniame susirin
kime (Nižne Pojmenskij skyriaus 7-aja- 
me lagerio punkte) kontrrevoliucinės gru
puotės dalyvis Šilingas pasakė kontrre
voliucinę kalbą. Jis kvietė kovoti su so
vietų valdžia. Kaltinamasis Stulginskis 
dalyvavo šiame susirinkime;

c) Stulginskis su Šilingu, Stani
šauskiu, Tonkūnu ir kitais svarstė nele
galaus lietuvių organizacinio komiteto 
klausimą;
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d) kartu su kitais kontrrevoliuci

nės grupuotės dalyviais platino ir svarstė 
provokacinius gandus ir prasimanymus, 
kad "vokiečiai užėmė Maskvą", "bom
barduojamas Novosibirskas", "SSRS 
prasidėjo neramumai - sukilimai" ir 
pan.;

J) rašė nelegalu dienorašti, kuria
me kontrrevoliuciniais tikslaisfiksavo ži
nias apie lagerio gyvenimą, apie sargy
bos padėtį, taip pat žymėjo ryšius, susiti
kimus ir pokalbius antisovietinėmis ka
pituliantiškomis temomis su savo kon
trrevoliucinės grupuotės bendrininkais, 
t.y. įvykdė nusikaltimus pagal Baudžia
mojo kodekso 58-4, 58-10 d. 2 ir 58-13 
straipsnius."

Balandžio 13 d. kaltinamajame 
akte A.Stulginskiui siūloma mirties 
bausmė. Iki nuosprendžio A.Stulgins- 
kis buvo laikomas įvairiuose Kraslago 
punktuose.

1951 m. sausio 5 d. MVD Krasno
jarsko krašto pataisos darbų lagerių vir
šininko pavaduotojas pplk. Ržavinas ir 
spec, skyriaus viršininko pavaduotojas 
Titenkovas praneša, kad dėl A.Stulgins- 
kio į centrinius organus buvo kreiptasi 
devynis kartus. Rašo, jog toks ilgas 
A.Stulginskio bylos vilkinimas (daugiau 
kaip devyneri metai nuo suėmimo pra
džios) juos stumia į labai sunkią padėtį, 
nes negali nieko konkretaus atsakyti į 
daugkartinius jo pareiškimus, kuriuose 
prašo pranešti, kuo remiantis jis laiko
mas suimtu. Paskutiniame - 1950 m. 
gruodžio 18 d. - pareiškime A.Stulgins- 
kis rašo, kad jau greitai bus 10 metų, kai 
yra kalinamas, nebūdamas nuteistas nei 
teismo, nei Ypatingojo pasitarimo. Savo 
kalinimo reikalu A.Stulginskis rašė įvai
rioms instancijoms 15 kartų: Stalinui, 

i SSRS generaliniam prokurorui, MVD, 
i MGB, sričių ir vietos prokurorams, ta- 
Į čiau "nuostabu tai, kad nė į vienąpareiš- 
■ kūną nė karto negavau atsakymo".

Atsakymą A.Stulginskis gavo pra- 
I ėjus daugiau kaip 11 kalinimo metų. 

1952 m. vasario 27 d. SSRS MGB Ypa- 
\ tingasis pasitarimas už "aktyvią kovą 
I su darbininkąklase ir revoliuciniu judė- 
\ jimu. dalyvavimąkontrrevoliucinėje gru

puotėje irantisovietinę agitaciją'' nutei
sė 25 metus kalėti kalėjime, skaičiuo
jant nuo 1941 m. birželio 7 d. SSRS 
MGB kalėjimų skyrius A.Stulginskį 
(kalinį Nr. 30) 1952 m. kovo 21 d. pa
gal paskyrą Nr. 35/3-990 išsiuntė į Vla
dimiro kalėjimą.

Po Stalino mirties SSRS Aukš
čiausiojo Teismo karinė kolegija 1954 

I m. birželio 2 d. bausmę sumažino iki 
faktiškai išbūto laiko - 12 metų ir 4 
mėnesių. Iš Vladimiro kalėjimo Nr.2 
A.Stulginskis buvo paleistas 1954 m. 
birželio 23 d. Birželio ar liepos mėnesį 
nuvyko pas tremtyje buvusią žmoną į 

i Komijos Kortkero miškų ūkį. Čia įsi
darbino gyvenvietės pirmosios apylin- 

I kės komendantu. Atvykęs pas žmoną 
buvo nekalbus, nieko nepasakojo nei 
apie savo gyvenimą lageryje, nei su kuo 

! atliko bausmę, nei apie tolesnius pla
nus, gyveno uždarai, kukliai, su niekuo 
nebendravo. 1955 m. persikėlė į Pez- 
mogo tarybinį ūkį, ten jam pavyko įsi- 

I darbinti šiltnamiuose agronomu. 1956 
m. pabaigoje Stulginskiai grįžo į Lietu- 

i vą. Čia jis nuolat iki mirties buvo seka
mas agentų. A.Stulginskis mirė 1969 
m. rugsėjo 22 d. Kaune.

Tai tik vieno iš buvusių kalinių - 
buvusio Lietuvos prezidento - istorija.
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Ateities Lietuva - 
pogrindyje

Arimas Bubnys 

antinacinės rezistencijos spaudoje 
(1942-1944)

Nacių okupacinis režimas Lietu
voje, kaip ir kituose okupuotuose kraš
tuose, įvedė griežtą spaudos kontrolę. 
Vokiečių cenzūra neleisdavo spausdin
ti objektyvių straipsnių apie tarptautinę 
padėtį, karo veiksmus frontuose, oku
puotos Lietuvos ūkio ir kultūros būklę, 
nacių represijas prieš Lietuvos gyvento
jus. Lietuvos spauda buvo verčiama gar
binti A.Hitlerį ir “nenugalimą” Vokie
tijos kariuomenę, liaupsinti vokiečių 
kultūrą. Lietuvių spaudai naciai bruko 
antisemitinius straipsnius, įvairiausius 
vokiškus potvarkius ir skelbimus.

Tokioje situacijoje objektyvios ir 
lietuvių tautinius interesus atspindin
čios spaudos poreikis buvo didžiulis. 
Suprantama, autentiška lietuvių spau
da galėjo būti leidžiama tik pogrindy
je. Kaip spaudos draudimo laikais su
klestėjo knygnešių judėjimas, taip ir 
nacių okupacijos metais atsirado nau
ja nelegali spaudos rūšis - rezistenci
nė spauda.

K.Pelėkis (B.Kviklys. - A.B.) sa
vo knygoje “Genocide. Lithuania’s 

Threefold Tragedy” nurodo 21 rezi
stencinį leidinį1. Galima pridurti, jog 
B.Kviklys nepaminėjo “Moterų tal
kos”, “Lietuvių fronto biuletenio”, 
“Laisvo žodžio”, satyrinio laikraštė
lio “Naujoji Europa” bei Lietuvos lais
vės armijos laikraščio “Karinės ir po
litinės žinios”. Galimas dalykas, kad 
buvo leidžiama ir daugiau slaptų laik
raštėlių, bet dėl mažo tiražo ir okupa
cinės valdžios persekiojimo jie galėjo 
be pėdsako išnykti.

Tautinio pogrindžio spauda bu
vo nukreipta ne tik prieš nacistinę Vo
kietiją, bet ir prieš bolševikinę Sovie
tų Sąjungą. Slaptoji spauda orientavo 
tautą į neginkluotą pasipriešinimą na
cių okupacijai ir tautos jėgų telkimą 
būsimai nepriklausomai Lietuvos val
stybei. Daugiausia dėmesio buvo ski
riama to meto Lietuvos ir tarptauti
nės padėties įvykiams, pasipriešinimo 
tikslų ir taktikos klausimų gvildeni
mui. Vis dėlto pasitaikydavo sampro
tavimų ir apie būsimos Lietuvos val
stybės santvarkos pagrindus. Stebėti-
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na, jog okupacijos ir karo sąlygomis 
atsirado žmonių, gyvenančių ne tik 
trumpalaikėmis aktualijomis, bet ir 
kuriančių laisvos Lietuvos viziją. Tuo 
požiūriu ypač išsiskyrė Lietuvių fron
to laikraštis “Į laisvę”. Šis laikraštis 
kartu su liaudininkų “Nepriklauso
ma Lietuva" ir Lietuvos laisvės ko
votojų sąjungos leidžiamu “Laisvės 
kovotoju” buvo įtakingiausi ir popu
liariausi lietuvių pogrindžio spaudos 
leidiniai. Tačiau pastarieji du dau
giausia rašė apie krašto įvykius, ska
tino pasipriešinimui, bet vengė svar
stymų apie nepriklausomo valstybės 
gyvenimo pagrindus. “Į laisvę" laik
raščio tematikos išskirtinumą iš da
lies galima paaiškinti tuo, kad Lietu
vių fronte (toliau LF) susitelkė daug 
inteligentų ir intelektualų (filosofas 
A.Maceina, literatas J.Ambrazevi- 
čius. istorikas Z.Ivinskis ir kt.). “Į 
laisvę” atspindėjo Lietuvių fronto po
litinę programą ir idėjines nuostatas. 
Galima teigti, kad jos išsirutuliojo iš 
tarpukario Lietuvos laikų modernios 
katalikiškosios pakraipos intelektu
alų kūrybos. Didelę įtaką LF politi
nei filosofijai darė prof. S.Šalkauskio 
darbai (ypač studija "Momento rei
kalavimai ir principų reikalavimai”, 
“Židinys", 1926, Nr.6/120) bei Juo
zo Keliuočio redaguojamas žurnalas 
“Naujoji Romuva”, kuris pasisakė 
prieš partines rietenas ir pažiūrų fa
natizmą. propagavo tautinį solidaru
mą ir pasaulėžiūrų toleranciją, kovo
jo su slavų įtaka lietuvių tautinei kul
tūrai, su miesčionišku sustabarėjimu 
ir hedonizmu, skatino idealistinį ver
žlumą bei moralią politiką2.

Vakarų Europos universitetus 
baigę jauni krikščioniškosios pasau
lėžiūros intelektualai (J.Keliuotis. 
J.Grinius. Z.Ivinskis, J.Ambrazevi
čius, l.Skrupskelis. P.Dielininkaitis, 
A.Maceina) stebino ano meto Lietu
vos visuomenę minčių veržlumu, eru
dicija, visuomeniniu aktyvumu. Šis ka
talikų intelektualų branduolys, ku
riam vėliau prigijo “36-ųjų metų ge
neracijos" vardas, 1936 m. “Naujojo
je Romuvoje" paskelbė garsųjį mani
festą “Į organiškosios valstybės kūry
bą". Manifestą pasirašė šešiolika žmo
nių, tarp jų buvo tokios kūrybiškos as
menybės kaip dr. P.Dielininkaitis, fi
losofas dr. A.Maceina, istorikas 
Z.Ivinskis, literatūros tyrinėtojas 
J.Ambrazevičius ir kt. Manifeste bu
vo išdėstyta moderni valstybės kon
cepcija ir harmoningų valstybės bei in
divido santykių samprata.

Pirmosios sovietų okupacijos 
metu “36-ųjų metų generacijos" žmo
nės aktyviai dalyvavo Lietuvių aktyvi
stų fronto (toliau LAF) veikloje, ypač 
kuriant jo ideologiją (A.Maceina, 
Z.Ivinskis, advokatas P.Katilius). Jau
nosios kartos tautinio solidarumo ir 
pasaulėžiūrų tolerancijos idėjos palen
gvino suburti visų ideologinių pakrai
pų žmones (krikščionis demokratus, 
tautininkus, liaudininkus, socialde
mokratus. voldemarininkus) į bend
rą kovos organizaciją - Lietuvių akty
vistų frontą. Naciams sustabdžius Lai-

' Pelėkis K. Genocide. Lithuania s 
Threefold Tragedy. 1949. p. 167.

’ Vaitiekūnas I' "Kritiškas žvilgsnis į 
save: Lietuvių fronto "priešistorė”// Į laisvę. 
1984. Nr.9ltl28). p. 3.
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kinosios Lietuvos vyriausybės ir Lie
tuvių aktyvistų fronto veiklą, aktyves
ni katalikiškojo nusistatymo politikai, 
norėdami išlaikyti LAF tradicijas ir 
politines nuostatas, įsteigė Lietuvių 
frontą. LF programa atitiko “36-ųjų 
metų generacijos” ir LAF ideologines 
nuostatas.

LF laikraštyje “Į laisvę” buvo pro
paguojamas nepriklausomos ir demo
kratinės Lietuvos idealas. Tačiau ne
buvo vengiama kritikuoti silpnąsias 
demokratijos vietas ir trūkumus. 1943 
m. 9-ajame “Į laisvę” numeryje buvo 
paskelbtas straipsnis “Demokratija - 
ne demagogija”. Šiame straipsnyje ra
šoma, jog Lietuvos, kaip ir kitų kraš
tų, santvarka priklausys nuo to, kas lai
mės karą. Jeigu karą besąlygiškai lai
mėsią anglosaksai (JAV ir Didžioji 
Britanija), tai diktatūriniai režimai 
žlugs ir atgims demokratija. Komuni
zmo ir nacizmo suniekintas ir paverg
tas žmogus atgaus laisvę, teises ir pa
garbą. “ Valstybės uždavinys, - rašė “Į 
laisvę”, - bus sudalyti sąlygas konkre
čiam gyvam žmogui, kad Jis galėtą iš
plėtoti savo asmenybę ir ją pareikšti 
ekonominėje bei kultūrinėje kūrybo
je”3. Minėtame straipsnyje negailima 
kritikos ir liberaliajai demokratijai: 
"Tačiau žmogų suniekino ir perdėtasis 
liberalistinis demokratizmas. Jis iškėlė 
į viršūnes daug rėksnių, mitingierių, o 
daugelį rimtąpozityvią darbininką nu
stūmė į šalį. Valstybės gyvenime jie daž
niausiai rėmėsi ne galvojančiais, bet 
rankas kilojančiais. Jiems apdumti li
beralistinis demokratizmas įvedė de
magogiją, o jos tiesioginė išvada - anar
chija ir tautos suglebimas. Aukščiau

sią viršūnę liberalistinis demokratiz
mas buvo pasiekęs Prancūzijoje. Jos 
staigus subyrėjimas dabartiniame ka
re yra sykiu ir tokio išsigimusio demo
kratizmo laidotuvės. " Straipsnyje tei
giama, jog ir tarpukario Lietuvoje de
mokratija išsigimė į demagogiją. Po 
karo turėsiąs iškilti nuosaikus demo
kratizmas, kuris nepaliks vietos dema
gogijai ir anarchijai. Straipsnyje rašo
ma, jog demagogija atsiranda dėl to, 
kad valstybės priešakyje atsistoja men
kos asmenybės. Norint pašalinti de
magogiją, valstybės vairą reikia ati
duoti tauriausioms ir labiausiai žino
moms asmenybėms. Tik tuomet bus 
įgyvendinta tikroji demokratija.

Vėlesniuose “Į laisvę” nume
riuose taip pat buvo pabrėžiamas as
menybės vaidmuo valstybės kūrime. 
1943 m. “į laisvę” 13-ajame numery
je buvo paskelbtas straipsnis “Naujo
sios kartos dvasia”. Jame rašoma, kad 
su bolševikų okupacija pasibaigė se
nosios, Nepriklausomybę iškovoju
sios ir valstybę sukūrusios kartos po
litinis vaidmuo. Atsakomybę už tau
tos likimą ir kovos naštą dėl nepri
klausomybės turi perimti laisvoje Lie
tuvoje išaugusi karta. Tik bolševikų ir 
nacių okupacijos sutrukdė natūralų 
naujosios kartos išėjimą į viešąjį poli
tinį gyvenimą. Straipsnyje deklaruo
jami naujosios kartos idealai, išplau
kiantys "iš naujos dvasios žmogaus ", 
kuris "savo nusiteikimais yra naciona
listas, savo gyvenimu socialistas ir sa
vo dvasios gelmėmis krikščionis ”.4 Čia 
pat paaiškinama kiekvienos sąvokos 

i prasmė: "Nacionalistas, nes iš širdies 
I myli Lietuvą, brangina jos meną, kal-
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bą, kultūrą ir tradicijas, prisirišęs prie 
gimtos žemės. Jis jaučiasi darbininkas 
tautos visuomeninio ir kultūrinio gyve
nimo, rūpinasi visokeriopa tautos pa
žanga. pasiryžęs kiekvienu momentu 
tapti kareiviu ir ginklu ginti tautos lais
vę. (...) Socialistas, nes yra įsisąmoni
nęs. kad jo asmeninė gerovė didžia da
limi priklauso nuo bendros tautos ge
rovės. (...) Krikščionis ne tiek konfesi
ne, kiek kultūrine prasme, nes žino, 
kad vakarietiškoji kultūra išaugo iš pa
čios krikščioniškosios dvasios ir kad lie
tuvių tauta jau 500 metų kaip katali
kiška. "

Straipsnyje propaguojama idėja, 
kad valstybė neturinti būti pasaulėžiū
rinė. Ji turinti rūpintis konkrečiais da
lykais, sudaryti sąlygas tautos kultūri
niam, visuomeniniam ir ekonomi
niam augimui. Tikėjimas yra kiekvie
no žmogaus vidinio apsisprendimo 
reikalas ir dėl to valstybė neturinti pri
mesti piliečiams vienos pasaulėžiū
ros.

Nemažai minčių apie valstybės Į 
pagrindus aptinkame 1943-1944 m. 
“Į laisvę” paskelbtame straipsnių cik
le “Į reformuotą demokratiją” (1943 
m., Nr. 21 -23, 1944 m.. Nr. 1 -2,4-5. 7- | 
8). Čia toliau plėtojamos manifesto “Į 
organiškosios valstybės kūrybą” idė
jos, nagrinėjami būsimos nepriklau
somos Lietuvos valstybinės santvar
kos, socialinio teisingumo, ekonomi
kos ir religinio gyvenimo klausimai. 
Pasak autorių, ateities valstybė rem
sis ir partiniu, ir profesiniu struktū
ros bei veiklos principais. Prognozuo
jama, jog ateityje “tie politiniai sam
būriai, ar seni, ar nauji, kurie yra pa

grįsti autoritetinio diktatūrinio režimo 
idėja, bus pasmerkti išnykti", o šiuo
laikinėje visuomenėje "daugiau sim
patijų ras tie susigrupavimai, kurie sa
vo siekimuose, arba programoje, reik- 

I šis su pažangia socialine, ekonomine 
Į ir kultūrine kūryba. savo taktikoje - kul

tūringu sugyvenimu su kitais politiniais 
susigrupavimais. savo organizacijoje - 
bus pagrįsti demokratiniu, t.y. ne iš vir
šaus užmestu žmonių iškėlimu į vado
vaujančias pareigas ”.5 Straipsnyje, be 
kita ko, priminta, kad Lietuvos Res
publikos laikų partijas vieną nuo ki
tos skyrė arba jungė požiūris į religiją. 
Nors valstiečiai liaudininkai savo 
ekonomine programa buvo artimesni 
krikdemams, bet dėl savo negatyvaus 
požiūrio į religiją ir Bažnyčią jie visa
da blokavosi su socialdemokratais 
prieš katalikišką bloką. Kaip rašė “Į 
laisvę”, dėl religijos “ėjo politinė ko
va. kartais tiek žiauri, kad už bendro 
stalo su klerikalais jųpolitiniaipartne
riai sakė nesėstą Straipsnio autorių 
nuomone, tokios kovos būtų galima 
išvengti, jeigu svarbiausias dėmesys 
nebūtų skiriamas religinės pasaulėžiū
ros klausimams. Skirtingų pasaulėžiū
rų žmonės galėtų sutarti, jeigu pripa
žintų tokius principus:

“1. religija yra pozityvus veiksnys, 
ir ji turi laisvę viešajame gyvenime reikš
tis;

2. religijos praktikavimas ar ne
praktikavimas yra kiekvieno asmeni
nis reikalas.

J Į laisvę. 1943 05 25. Nr.9.
4 l laisvę. 1943 07 /2. Nr.l3.
’ Į laisvę. 1943 10 30. Nr.21.
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Pripažinus pirmą principą, pasi
liautą visuomenės dalies pastangos ko
voti prieš religiją ar jos institucijas. Pri
pažinus antrą principą, atkristą kitai 
visuomenės daliai noras ką nors versti 
į tikėjimąjuridine ar moraline prievar
ta. " Tokiu būdu lyg ir būtų sutaikyti 
tikinčiųjų ir netikinčiųjų interesai ir 
išlaisvinta energija socialinių, ekono
minių ir politinių klausimų svarsty
mui. Šių problemų sprendimas ir su
darytų partijų veiklos turinį. Tada ben
drą kalbą rastų ir katalikas, ir prote
stantas, ir laisvamanis. “Socialiniais 
ekonominiais siekimais pagrįstuose 
politiniuose sąjūdžiuose galėtą tilpti ir 
tikintis, ir liberalas. Mažėtą tada tar
pusavio nesantaika, o kūrybinis dar
bas eitą sparčiau ”, - rašė minėtame 
straipsnyje “Į laisvę”.

Straipsnio “Į reformuotą demo
kratiją” autoriams taip pat rūpėjo pro
fesinio organizavimosi problemos. 
Kritiškai buvo įvertinta Lietuvos Res
publikos laikų profesinių susivieniji
mų veikla, nurodyti jų trūkumai, nag
rinėjamos efektyvios veiklos sąlygos 
bei principai:

1. Visi gyventojai turi priklausy
ti atitinkamoms profsąjungoms, ku
rios apskrityse turėtų savo rajonus, o 
valsčiuose - skyrius.

2. Profesinių sąjungų ir rūmų va
dovybės renkamos. Valstybė ir vyriau
sybė negali primesti profsąjungoms 
nepriimtinos vadovybės.

3. Profesinio susiorganizavimo 
vienetas turėtų apimti visus toje pro
fesijoje dirbančius žmones. Pvz., Že
mės ūkio rūmuose lygiais pagrindais 
turėtų būti atstovaujami ir ūkininkai, 

ir lauko darbininkai, ir agronomai. 
Vienoje profsąjungoje turėtų veikti ir 
darbdaviai, ir darbininkai. “Marksisti
nis tarpusavio kovos principas turi bū
ti pakeistas tarpusavio solidarumo 
principu, kuris realizuojamas dalyvau
jant bendrame organe ir darbdaviams, 
ir darbininkams ”, - rašė “Į laisvę”.6

Straipsnio autoriai mano, kad pa
gal darbo specifiką Lietuvoje galėtų 
veikti kultūros, prekybos ir pramonės 
bei žemės ūkio rūmai. Jie galėtų turė
ti įstatymų iniciatyvos teisę: siūlyti sei
mui įstatymų projektus ir dalyvauti 
juos svarstant. “Šitokios rūšies profesi
nis susiorganizavimas, - rašė “Į lais
vę”, - atsiribodamas nuo totalistinio 
korporatizmo ir nuo marksizmo klai
dą, gali būti labai naudingas ir atski
ram piliečiui, ir ekonominei, socialinei, 
kultūrinei kūrybos pažangai."

Autoriai nepamiršo ir socialinės 
rūpybos klausimų. Jų nuomone, val
stybė socialinę politiką turi vykdyti 
planingai ir būti atsakinga, kad nelik
tų nė vieno minimaliai neaprūpinto 
žmogaus. Siekiant šio tikslo, valsty
bės gyvenimą derėtų organizuoti pa
gal tokius principus:

“7. Darbas statomas pirmoje vie
toje, kapitalas arba nuosavybė tik ant
roje. Dirbti privalo visi. Darbas yra naš
ta. Todėl jis turi būti padalintas vi
siems. Valstybėj neturi būti tokią, kurie 
per daug dirbtą, ir tokią, kurie visai ne
dirbtą.

2. Atlyginimas už darbą arba už
darbis yra apsprendžiamas žmogaus 
reikalą, kurie yra trejopi: asmens, šei
mos ir profesijos. Kiekvienas turi gauti 
tiek, kad galėtą padoriai pragyventi
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pats, išlaikyti savo šeimą ir patenkinti 
savo profesijos reikalavimus. Todėl at
eityje atlyginimas turės susidėti iš trijų 1 
dalių: 1) iš pagrindinio atlyginimo, 2) | 
iš šeimos priedo ir 3) iš profesijos prie
do. (...)

3. Nedarbingumo atveju kiekvie
nas turi būti apdraustas. Tokie nedar
bingi atvejai yra: liga, nelaimingi atsiti
kimai. invalidumas, senatvė ir nedar
bas . (...) Todėl visais minėtais atvejais 
kiekvienas ir privalomai turi būti ap
draustas. Draudimas geroje valstybi
nėje santvarkoje yra privalomas ir vi
suotinis.

4. Socialinė globa tų, kurie yra ne
darbingi iš prigimties, taip pat negali 
būti palaidai palikta. Valstybė turi žiū
rėti, kad nebūtų elgetų ir valkatų.

Kultūros srityje, pripažįstant as- Į 
menybės laisvę ir raiškos galimybes, i 
valstybė, LF požiūriu, privalėtų įgy- Į 
vendinti šiuos principus: 1) kultūros 
vertybės turėtų kuo plačiau pasklisti 
visuose tautos sluoksniuose; 2) lie
tuvių kultūrai būtina pasiekti kuo 
aukštesnį lygį; 3) tautinė kultūra tu
rėtų integruotis tarptautinėje sfero- i 
je8.

Dvasinės kultūros ugdymo klau- I 
simais tikrai nestokota racionalių pa
siūlymų: valstybė turėtų rūpintis, kad 
inteligentijos ir paprastų žmonių kul
tūros skirtumas mažėtų, kad kultūros ■ 
židiniai būtų paskirstyti tolygiai po vi- . 
są kraštą, kad būtų tinkamai sutvar
kytas suaugusiųjų švietimas ir profe
sinis mokymas, būtų plečiamas mu- Į 
ziejų. teatrų, bibliotekų ir kitų kultū
ros įstaigų tinklas. Nuoseklu, kad 
straipsnyje pabrėžiama kūrybingų 

žmonių atrankos, ugdymo ir globos 
reikšmė, lietuvių kultūros propagavi
mo užsienyje reikalas. Straipsnio au
torių nuomone, "mes (lietuviai. - A.B.) 
negalime likti tiktai vietinės reikšmės 
tauta, bet turime įnešti į bendrą pa
saulinę kultūrą savo dalį ”, LF siūlė at
eityje prie Lietuvos pasiuntinybių 
steigti kultūros atašė, daugiau jauni
mo siųsti studijuoti į užsienį, aktyviau 
dalyvauti tarptautiniuose simpoziu
muose, versti lietuvių mokslo ir me
no veikalus į užsienio kalbas.

Apibūdindami religijos vaidme
nį valstybės gyvenime, LF ideologai 
laikėsi lyg ir kompromiso - nepritarė 
nei laicistiniam požiūriui, nei pilie
čių pajungimui Bažnyčios ir religijos 
reikalavimams. “Į reformuotą demo
kratiją” autoriai pasisakė už savano
rišką santuokos registravimą (bažny
čioje arba valstybinėje įstaigoje), tiky
bos mokymą mokykloje. “{laisvę” ra
šė, kad "tikėjimo laisvė ir įsitikinimų 
pagarba privatinėje srityje, parama 
kultūrinėje srityje, korektiški santykiai 
diplomatinėje srityje (su Vatikanu. - 
A.B.), - štai tie principai, pagal kuriuos 
turės būti tvarkoma religija Lietuvos 
ateities gyvenime

Daug dėmesio manifestas “Į re
formuotą demokratiją” skyrė naujų 
politinių sąjūdžių analizei. Konsta
tuojama, kad ankstesnės Lietuvos 
partijos (iki 1940 m.) kūrėsi pagal 
ideologinius principus ir atskirų so-

* Į laisvę. 1943 11 23. Nr.22.
' f laisvę, 1943 12 18. Nr.23.
’ [ laisvę. 1944 01 15. Nr.l(24).
• Į laisvę. 1944 02 10. Nr.2(25).

Į LAISVĘ * spalis/2001 81

83



Prdfit£ftyddSdifiį^-^:y^įįį.sii'^^

cialinių sluoksnių (pvz„ ūkininkų) 
interesus. Valstybiniu požiūriu toks 
politinių sąjūdžių organizavimo po
būdis esąs neracionalus, nes valstybė 
atstovauja ne kuriam nors socialiniam 
sluoksniui, bet visai tautai. Valstybės 
uždavinys yra visų jos piliečių gero
vė. Kiekviena partija, norinti valdyti 
valstybę, pirmiausia turi rūpintis vi
sų gerove. LF ideologai pareiškė, kad 
“busimajame nepriklausomame Lie
tuvos gyvenime tokią dalinių partijų 
ar sąjūdžių negalės būti, nes jie savo 
laikąyra atgyvenę. Ateitis turės iškelti 
tokius politinius vienetus, kurie turi 
tam tikras pažiūras į valstybę, [josios 
santvarką, į būdus ir priemones val
stybės uždaviniams vykdyti, tačiau ku
rie atsiremia į visą tautą su visais jos 
luomais ir sluoksniais. Išskirtinis vie
no kurio sluoksnio teigimas ateityje 
turės būti kvalifikuojamas kaip poli
tinio nesubrendimo ženklas. (...) Par
tija ar sąjūdis, kuris supranta savo mi
siją ir savo atsakingumą, gali atsiremti 
tiktai į visą tautą. Jo programa turi 
patenkinti ir apimti visus. Tik tokiam 
galima patikėti valstybės tvarkymą.

Retrospektyviu žvilgsniu bandy
mas sukurti naujo tipo politinę orga
nizaciją, kuri sugebėtų atstovauti vi
sos tautos interesams, atrodo nerea
lus ir net priešingas demokratijai. To
kio tipo organizacija galbūt galėtų 
efektyviai funkcionuoti ekstremalio
mis sąlygomis, pvz., kai visai tautai gre
sia išorinis pavojus (karas, okupaci
ja). Tačiau taikos ir demokratijos są
lygomis neišvengiama politinė dife
renciacija, interesų įvairovė ir konku
rencija.

Kini tautinio pogrindžio organi
zacijų leidiniuose samprotavimų apie 
būsimą valstybinę santvarką aptinka
ma nedaug. Liaudininkų leidžiamoje 
“Nepriklausomoje Lietuvoje” buvo 
akcentuojamos socialinio teisingumo 
idėjos.

1943 m. paskelbtame straipsny
je “Ateities Lietuva ir darbo žmonės” 
rašoma, jog tarpukario Lietuva negali 
būti ateities Lietuvos idealas. “Mūsų 
idealas, - rašė “Nepriklausoma Lietu
va” - socialiniai teisinga, politiniai vi
siems sava, visiems miela, laisva ir Ne
priklausoma Lietuva. Tačiau 
straipsnyje šis idealas apibūdintas ab
strakčiomis sąvokomis. Tvirtinama, 
kad didžiausias valstybės dėmesys tu
ri būti kreipiamas į ūkininkus ir že
mės ūkio darbininkus kaip į svarbiau
sius krašto gamintojus ir maitintojus. 
Ši mintis detaliau plėtojama straips
nyje “Ūkininkai atgimusioje Lietuvo
je”. Čia atkreipiamas dėmesys į ūki
ninkų aprūpinimo reikalingomis pre
kėmis ir protingos kainų politikos 
svarbą.

Politinės santvarkos klausimai 
liečiami straipsnyje “Demokratine so
cialinės pusiausvyros linkme”. Jame 
rašoma, kad ateityje svarbiausia lietu
vio pareiga bus išlaikyti nepriklauso
mą valstybę ir realizuoti jos piliečių 
socialinę pusiausvyrą. Straipsnio au
torius iškelia tautos politinės valios 
reprezentantų, t.y. partijų, svarbą vi
suomenės gyvenime. Senosios parti
jos ir naujieji sąjūdžiai tęsė kovą dėl 
Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo ir 
įsteigė vyriausiąją krašto politinę va
dovybę - Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvi-
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nimo komitetą (VLIK'ą). Manoma, 
kad ir būsimoje Lietuvos valstybėje tu
rėtų būti išsaugota partijų darna. Tai 
galima pasiekti demokratiniais prin
cipais ugdant visuomenės politinę są
monę. Partijos turėtų įsisąmoninti už
davinį ne skaldyti, bet jungti skirtin
gas visuomenines jėgas valstybės ge
rovei. Ateities Lietuvoje reikėtų ne 
didelio skaičiaus smulkių, besiriejan
čių partijų, o tik 2-3 stiprių partijų.

"Norėtume, kad ateityje Nepri
klausomoj Lietuvoj (...) orientuotumė- 
mės į demokratizmų, kaip politinės san
tvarkos idealą, i kooperatizmą, 
privačios iniciatyvos ir nuosavybės 
principus, kaip ekonominės struktūros 
pagrindus, ir į dvasios progresą, pagrįs
tą minties ir sąžinės laisve. kaip žmo
gaus kultūrinio gyvenimo variklį. įstaty
mo keliu šalinant valstybėje gyvenan- 
čiųžmoniųsocia/inius kraštutinumus ir 
palaikant piliečių socialinę pusiausvy
rą ”*2

Rezistencinėje spaudoje kelia
mos idėjos apie būsimą Lietuvos val
stybę turėjo poveikį pogrindžio orga
nizacijų atsišaukimų ir deklaracijų tu
riniui. 1944 m. vasario 16 d. Vyriau
siojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
deklaracijoje “Į lietuvių tautą!" skel

biama, kad būsima Lietuvos vyriau
sybė bus sudaryta "koaliciniupagrin
du politiniųgrupių susitarimu ”, demo
kratinė "Lietuvos valstybės santvarka 
bus suderinta su plačiųjų tautos 
sluoksnių interesais”, prezidento ir 
Seimo rinkimų įstatymai "bus refor
muoti pagal demokratinius rinkimų 
principus ", o VLIK’as “vykdys kuo pla
čiausią visuomenės konsolidaciją, ly
gins politinių grupių tarpusavio nesu
sipratimus ”.u

Taigi rezistencinė spauda propa
gavo nepriklausomos ir demokratinės 
Lietuvos, kurioje vyrautų socialinė tai
ka ir solidarumas, būtų pašalintos par
tijų rietenos, politinė demagogija ir pa
saulėžiūrinė nesantaika, idėjas. Atei
ties Lietuvoje turėjo vyrauti socialinis 
teisingumas, ekonominė gerovė, kul
tūrinė pažanga, ideologinė, politinė, 
tautinė, religinė tolerancija, pagarba 
individo laisvei ir valdžios atsakomy
bė tautai.

" Į laisvę. 1944 03 05. Nr.4(27).
" Nepriklausoma Lietuva. 1943 OI 15. 

Nr.l( 13).
n Nepriklausoma Lietuva. 1943 12 20. 

Nr.23-24 (35-36).
" t laisvę. 1944 02 16. Nr.3(26).
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Pogrindžio atvirukai

Domas Akstinas

Pasaulyje pasirodžiusieji atviru
kai dėl jų praktinės reikšmės ir paly
ginti nedidelės kainos sparčiai plito, 
žinoma, neaplenkdami ir Lietuvos. 
Atgavus spaudos laisvę, pirmieji jų lei
dėjai buvo Vilniuje ir Kaune. Juos lei
do papuoštus įvairios tematikos vaiz
dais. Lietuvai iškovojus nepriklauso
mybę, jų leidyba spartėjo ir gausėjo. 
Tačiau Antrasis pasaulinis karas ir So
vietų Sąjungos okupacija šią veiklą nu
traukė. Tik vėliau atvirukų leidyba 
Lietuvoje atgaivinta, bet jais stengtasi 
kelti jau Tarybų Lietuvos pasiekimus 
ir jos “laimę broliškų tarybinių tautų 
šeimoje“.

Tačiau didelė dalis Lietuvos 
žmonių kiek leido galimybės įvairiais 
būdais priešinosi sovietiniam režimui 
ir jo primestam gyvenimo būdui. Ka
dangi naujoji tvarka buvo ne tik dikta
tūrinė, bet ir ateistinė, didžiausią prie
vartą pajuto tikintieji. Jie kaip pilie
čiai ne tik prarado laisvę, bet ir nuo 
pirmos okupacijos dienos kentė dva
sinę priespaudą. Buvo uždraustos or
ganizacijos, uždaryti vienuolynai, re
liginės literatūros leidyba, žinoma, 
taip pat ir atvirukai bei paveikslėliai 

religine ir tautine tematika. O jų po
reikis išliko. Artinantis Kalėdų, Ve
lykų šventėms, Naujiesiems metams 
ir kitomis progomis, kaip antai var
dadienių, sutvirtinimo sakramento 
priėmimui ar santuokai prisiminti, 
reikėjo atvirukų. O jų nebuvo. Todėl 
pradėta ieškoti būdų šiai spragai už
kaišioti. Lengviausias būdas buvo per
fotografuoti seniau išleistus atvirukus 
bei šventus paveikslėlius. Žinoma, tai 
ir buvo plačiai daroma, nes prie baž
nyčių, ypač atlaidų metu, kartu su už
silikusiais prieškario paveikslėliais ir 
atvirukais buvo prekiaujama ir jau so
vietmečiu perfotografuotais. Juos per
fotografuodavo parapijų ir miestelių 
fotografai, kunigai ir vienuoliai, no
rėdami taip kelti žmonių maldingu
mą ir palaikyti buvusias gražias pa
sveikinimo ir atmintinų dienų pager
bimo tradicijas. Kadangi visa tai buvo 
daroma nelegaliai, pogrindyje, ši veik
la Lietuvoje visiškai netyrinėta. Tų 
sunkiomis sąlygomis platintų atviru
kų niekas nerinko, neklasifikavo ir ne- 
aprašinėjo, tad šiandien jų autoriai ne
žinomi ir daugelio jų vardai vargu ar 
kada nors bus išaiškinti.
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iĮitciiinL' lii'i/žių xJk.i ltlhi\ mm. 
„Šitiek 4U Intui Hi.tlĮII lljt.iitm

Kun.J. K. Matulionio sukurtas atvirukas

Man žinoma, kad 1956 m. Jonas 
Kastytis Matulionis, studijuodamas 
Vilniaus konservatorijoje, sumaketa
vo originalų atviruką ir jį fotografiniu 
būdu padaugino. Tai vyskupo Motie
jaus Valančiaus portretas ir žemiau 
ranka parašyti blaivybės apaštalo žo
džiai, kviečiantys jaunimą į blaivybę. 
Vėliau J.K.Matulionis šalia įvairiapu
sės savo pogrindinės veiklos dažnai 
sugrįždavo prie naujų atvirukų make
tavimo ir dauginimo. Be įvairių atvi
rukų, skirtų Valančiui, jis yra autorius 
daugelio šios rūšies leidinių, skirtų šv. 
Kazimierui, Nukryžiuotajam Kristui,

Marijai, žymiems Lietu
vos žmonėms, kaip antai:
L. Karsavinui, S.Šalkaus- 
kiui, vyskupams K.Palta- 
rokui, T.Matulioniui,
M. Reiniui, V.Borisevi- 
čiui ir kitiems. Jo sukur
ti atvirukai išsiskiria iš 
kitų menine išvaizda ir 
komponavimo skoniu. 
Daug šventų paveikslėlių 
ir atvirukų perfotografa
vo Marija Nijolė ir Stasys 
Pranskaičiai. Jų pačių 
apskaičiavimu, per aštuo
nerius metus pagamino 
per 300 tūkstančių viene
tų. Išskirtinę jų produk
cijos vietą užima Irenos 
Stankūnienės kompo
nuotos kalėdinės ir nau
jametinės puokštės, ku
rias fotografavo ir dide
liais tiražais platino Pran
skaičiai. Daug atvirukų 
fotografiniu būdu paga

mino kun. poetas Alfonsas Šatas, kiti 
kunigai ir vienuoliai. Pradėjus atviru
kus dauginti Šilkografiniu būdu, atsi
rado daugiau originalių ir įvairesnės 
spalvinės gamos darbų, tačiau ir jų au
torystė man nežinoma.

Ar šiuos darbus galima priskir
ti atvirukams? Mano galva, ne tik ga
lima, bet ir reikia, tiesiog būtina. 
Okupuotoje Lietuvoje uždraudus po
ligrafiniu būdu spausdinti pašto kor
teles religine ir tautine tematika, jos, 
nors neleidžiamos siųsti paštu atvi
ra forma, buvo gaminamos kitu bū
du ir įdėtos į voką persiunčiamos
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Praeitis ir dabartis?.

paštu. Dar daugiau - tai buvo daro
ma ne pavieniais atvejais, bet masiš
kai, ir siunčiama į visus pasaulio 
kampelius.

Šiuos leidinius reikia vadinti at
virukais. nes jie tęsė prieš okupaciją 
poligrafiniu būdu spausdintų atviru
kų naudojimo paskirtį. Onos Vitkaus- 
kytės, Marijos Šlapelienės bei kitų fo
tografinius leidinius vadiname atviru
kais, todėl ir šiuos, nors jie savo for
ma gal kiek ir neatitinka pašto reika
lavimų, atsižvelgiant į gyvenimo sąly
gas tiktų tokiais vadinti.

Todėl filakartistų garbės reikalas 
juos rinkti, klasifikuoti ir tyrinėti, nes 
tai Nepriklausomos Lietuvos religine 
ir tautine tematika leistų atvirukų tą
sa. Dar daugiau, tai pėdsakai lietuvių, 
kovojusių dėl savo ir visos Lietuvos 
išlikimo.

Ona Genovaitė Subačiūtė- 
Dominauskienė.
Kalinių persiuntimo 
punktas Vilniuje.
Siuvinėtas audinys, 1948.
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Aleksandros ir Juozo Kazickų namas Šv.Jono 13, Vilniuje
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Laimingas 
gyvenimas

Rugpjūčio 14-15 dienomis Lietu
vių fronto bičiulių ir “Į laisvę” fondo 
rėmėjas dr. Juozas Kazickas su žmona 
Aleksandra šventė sutuoktuvių 60-me- 
tį. Kazickų gyvenimas daug kam gali at
rodyti kaip graži legenda. Susipažinę 
Vilniuje ir prisipažinę meilę Šv. Jono 
gatvėje, po 60 metų jie nutaria toje vie
toje pasistatydinti namą, t.y. įkurti na
mus. Namas puošnus, tarsi LDK laikų 
didiko rezidencija, nes Kazickai - mili
jonieriai. Dievas laimino jų gyvenimo 
kelią sėkme. O sėkmė atėjo per darbą, 
gerą galvą ir gebėjimą dalytis su kitais. 
Jie neužkasė savo talentų į žemę, o pa
daugino juos šimteriopai. Ir sulaukė 
tūkstanteriopo derliaus.

Taigi Šv.Jono g. Nr. 13 nuo rugpjū
čio vidurio tapo antraisiais ( o gal tik

raisiais?) Kazickų namais. Dviejų aukš
tų pastatas, užpildytas meno kūriniais, 
antikvariniais baldais, dr. Juozo me
džioklių trofėjais. knygomis... Čia jiems 
turi būti gera ir jauku. Priešais namą - 
stilingas kiemelis su fontanu ir LDK lai
kais taip mėgtais auginti kukmedžiais. 
Čia pat Šv.Jono bažnyčia. Pilies gatvė - 
pati Vilniaus senamiesčio dvasia. Tie
sa, namas apsuptas sovietinės statybos 
pastatų, savo langais žiūrinčių i Kazic
kų rūmus. Per maža intymumo, bet ką 
padarysi, tokia yra senamiesčio kasdie
nybė. Užtat Vilniaus dvasios. Vilniaus 
auros - su kaupu. Jau vien Šv.Jono var
pinė jos gausiai paskleidžia visam kvar
talui.

Rugpjūčio 14 d. savo iškilmes Ka
zickai pradėjo Šv.Kazimiero bažnyčio
je. kur jų garbei buvo surengtas puikus 
koncertas su iškiliausiais Lietuvos mu
zikos meno atlikėjais: Virgilijum No
reika, Irena Milkevičiūte. Vilhelmu Če- 
pinskiu, D.Katkaus vadovaujamu
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Krašto pulsas^^^^^22^'s.

Pagerbtas 
Juozo Lukšos 
atminimas

Juozas Lukša-Daumantas - hero
jiška asmenybė, suvaidinusi reikšmin
gą vaidmenį Lietuvos pokario istorijo
je. Tai žmogus, kovojęs už Tėvynės lais
vę ir žuvęs dėl jos.

Rugsėjo 4 dieną sukako 50 metų 
nuo šio legendinio partizano žūties, o 
rugpjūčio 10 dieną Juozui Lukšai būtų 
sukakę 80. Šios svarbios sukaktys buvo 
iškilmingai minimos Kauno rajono 
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje 
rugsėjo 11 dieną. Tą dieną į gimnaziją 
rinkosi garbūs svečiai: Nijolė Bražėnaitė 
- Juozo Lukšos žmona, partizano bro
lis Antanas Lukša, daktaras Adolfas Da- 
mušis, buvęs 1941 metų Lietuvos Lai
kinosios vyriausybės pramonės minist
ras, kiti rezistentai, laisvės kovotojai.

Iš pradžių visi susirinkusieji ap
lankė gimnazijoje įkurtą „Laisvės ko
votojų“ muziejų su Juozui Lukšai skir
ta plačia ekspozicija. Svečiai susipaži
no su naujais eksponatais, kuriuos gim
nazijos direktorius V.Vitkauskas par
vežė iš Amerikos. Dr. N.Bražėnaitė 
gimnazijos vadovui įteikė Daumanto 
knygos „Partizanai“ vertimo į vokie
čių kalbą rankraštį (vertė A.Gailius). 
A.Lukša paliko muziejui savo brolių 
Jurgio ir Stasio pomirtinius apdovano
jimus - Lietuvos kariuomenės savano
rių medalius.

Po to svečiai, gimnazijos vadovy
bė bei moksleiviai vyko į Pabartupio 

, kaimą (9 km nuo Garliavos), kur 1951 
1 m. partizanas Juozas Lukša, patekęs į 
i pasalą, žuvo. Žūties vietoje, priepamin-

Šv.Kristofbro orkestru, vaikų choru. 
Nuostabi bažnyčios akustika daininin
kų balsams suteikė dieviško skambėji
mo. Koncerto klausėsi Lietuvos Prezi
dentas V.Adamkus su žmona, daug už
sieniečių - Kazickų giminės, Amerikos 
verslo ir žiniasklaidos pasaulio atstovai, 
na, ir, žinoma, mūsiškis elitas (arba bent 
jau pretenduojantis juo būti).

Rugpjūčio 15 d. popietę Šv.Mika- 
lojaus bažnyčioje vyko deimantinės Ka
zickų sutuoktuvės. Mišias aukojo, pa
mokslą sakė ir sutuoktuvių ceremoniją 
atliko vyskupas Paulius Baltakis. Prieš 
60 metų tą dieną, per Žolinę, Juozas ir 
Aleksandra Kazickai šioje bažnytėlėje 
gavo santuokos sakramentą.

Vakare “Stiklių” restoranas pa
kvietė iškilmių dalyvius į iškilmingą va
karienę. Dalyvavo 300 svečių, Lietuvos 
politikai, verslininkai, kultūros ir žinia- 
sklaidos atstovai, taip pat minėtieji sve
čiai iš Amerikos. Iškilmėms vadovavo 
Kazickų dukra žurnalistė Jūratė. Buvo 
parodytas jos sukurtas filmas apie gau
sią Kazickų šeimą - tėvus, dukrą su jos 
šeima, sūnus su marčiomis ir vaikaičiais, 
nerūpestingus ir laimingus Amerikos 
gyventojus, kuriuos, dabar jau žinome, 
netrukus užklupo neganda. Per vakarie
nę kalbėjo premjeras A.Brazauskas, 
prof. VLandsbergis ir kiti garbūs asme
nys. O vėlų vakarą iškilmės buvo pra
tęstos Kazickų rezidencijoje Šv.Jono 
gatvėje. Grojo muzika, svečiai gurkšno
jo vyną, ragavo retus vaisius ir saldumy
nus, apžiūrinėjo namus, šoko.

Po trijų savaičių tą nerūpestingą 
XXI amžiaus žmonių gyvenimą sukrė
tė rugsėjo 11-osios tragedija. Kazickai 
tik prieš keletą dienų buvo išskridę į 
Ameriką. Tikimės, kad Kalėdų šven
tėms jie vėl bus savo namuose, Vilnių- j 
je-

Unė Simokaitė 1
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klo. svečiai padėjo gėlių. Gimnazijos 
direktorius V.Vitkauskas kalbėjo apie 
lemtingas ir tragiškas Daumanto gyve
nimo akimirkas, apgailestavo, kad par
tizano auka Tėvynei dar nepakanka
mai įvertinta.

Popiet Garimos bažnyčioje buvo 
aukojamos šv. Mišios už žuvusį partiza
ną. Jose dalyvavo gimnazijos bendnio- 
mene. svečiai. Juozo Lukšos artimieji 
ir bendražygiai, lukšiecių. ateitininkų, 
kudirkaičių organizacijų nanai bei Gar
liavos gyventojai. Sakydamas pamoks
lą kunigas kreipėsi į jaunimą, skatino 
tęsti garbingas savo tėvų bei senelių tra
dicijas. nepamiršti praeities, o pedago
gus ragino stiprinti jaunosios kartos pi
lietinį. patriotinį auklėjimą, dvasinių 
vertybių formavimą.

Vakare Kauno akademinis dra
mos teatras buvo sausakimšas. Į minė
jimą. skirtą Juozo Lukšos-Daumanto 

atminimui, susirinko partizano arti
mieji. bendražy giai. Garliavos mokyk- 
lų mokytojai ir moksleiv ui. Puskari
ninkių moky klos kursantai. Kauno vi
suomenė. Pranešimą apie J.Lukšos gy
venimą. kovą ir tragišką žūtį skaitė Juo
zo Lukšos gimnazijos direktorius 
V.Vitkauskas. Trumpai, jaudinančiai 
kalbėjo N.Bražėnaitė. Emocinga, eks
presyvi buvo JAV lietuvių v įsuomenės 
veikėjo, publicisto V.Bražėno kalba 
Renginio organizatoriams. svečiams, 
visiems, kūne puoselėjo brolio atmi
nimą. dėkojo Antanas Lukša.

Vakarą vainikavo Lietuvių folklo
ro teatro apeiginiai by lojimai Jr kelsis 
vėl iš tavo kraujo Lietuva" apie Juozo 
Lukšos-Daumanto ir visos Lietuvos par
tizanų laisv ės kovą.

Danguolė Krivickaitė
Jhko Ijtkias-DuttnKinto gimnuit/m mtfkiloįa
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Nemarioji
Adelės Dirsytės 
dvasia

Rugsėjo 30 d. Druskininkų rezi
stencijos ir tremties muziejuje (apie ja
me dail. Vidos Zamalytės puikiai įrengtą 
ekspoziciją “1941-1953 trėmimai” jau 
rašėme “Į laisvę”, Nr. 134/171) buvo 
surengtas minėjimas, skirtas Sibiro gu
lagų kankinei, maldaknygės “Marija, 
gelbėk mus” autorei Adelei Dirsytei. 
Minėjimą organizavo nepavargstantis 
muziejaus direktorius, Miesto savival
dybės tarybos narys Gintautas Kazlaus
kas. Pranešimą apie A.Dirsytės veiklą 
Sibiro kalėjimuose, jos reikšmę tremti
nių jaunimo, ypač mergaičių, auklėji

mui padarė “Atminties” leidyklos va
dovas Domas Akstinas.

Muziejaus salė buvo pilna klausy
tojų, kurie po Mišių, Druskininkų baž
nyčioje aukotii už Adelę Dirsytę, susi
rinko prie partizanų ir tremtinių eks
pozicijos, kad iš gyvų liudininkų lūpų 
išgirstų, kaip atsirado garsioji Sibiro lie
tuvaičių maldaknygė, mažasis gulagų 
stebuklas, apkeliavęs pasaulį, nes mal
daknygė išversta į pagrindines Europos 
(ir net kinų) kalbas. Mat renginyje daly
vavo trys Adelės Dirsytės bendrabylės - 
Pranutė Korkutytė-Putrienė, Pranutė 
Gaižutytė-Vaišnorienė ir Levutė Vizba- 
raitė-Šumskienė. Dvi pastarosios yra ir 
maldaknygės bendraautorės. Jos ant ce
mento maišelių, žvakigaliu pasišviesda- 
mos, po antklode perrašinėdavo mal
das, kurias sukurdavo Adelė Dirsytė - 
jų mokytoja ir dvasios vadovė. L.Šums- 
kienė pasakojo apie klaikią Adelės Dir
sytės gyvenimo pabaigą. Ši kankinė, ku-

Adelės Dirsytės talkininkės. Iš kairės: L. Šumskienė, P. Vaišnorienė
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riai kankinystę įprasminti šventumo au
reole Bažnyčia užvedė kanonizacijos 
bylą, kada nors taps mūsų užtarėja Dan
guje.

Minėjimą pradėjo ir pabaigė gies
mėmis Druskininkų muzikos mokyk
los mokytoja Birutė Zalanskaitė. Visi 
įkvėptai giedojo “Marija Marija”, Ade
lės Dirsytės mylimą giesmę.

G.Kazlauskas svajoja Druskinin
kuose steigti “Į laisvę” fondo Lietuvos 
filialo skyrių. Dina tam palanki. Die
ve, jam padėk

J.Ž

Atjaunėjusi 
“Ateitis”

1911 metais Peterburge išleis
tas žurnalas “Ateitis” davė vardą ka
talikiškojo besimokančio lietuvių 
jaunimo sąjūdžiui. Šis žurnalas tapo 
pagrindiniu sąjūdžio, vėliau organi
zacijos, vienytoju, idėjų skleidėju, 
ugdytoju. “Ateitį” redagavo prof. P. 
Dovydaitis, prof. P. Kuraitis, J. Gri
nius. prof. A. Maceina ir kt. Daugu
ma jų nebuvo profesionalūs žurna
listai. tačiau sugebėjo atrasti ir su
burti kūry bingus jaunus žmones, ku
rie vėliau tapo žinomais rašytojais, 
poetais, politikais (S. Nėris, J. Ere
tas, V. Mykolaitis-Putinas, B. Braz
džionis. K. Bradūnas...). Sovietų 
okupacijos metais žurnalas buvo lei
džiamas išeivijoje.

Nuo 1997 metų "Ateitis” su 
pertrūkiais vėl leidžiama Lietuvoje. 
Keitėsi redaktoriai, keitėsi žurnalo 
apipavidalinimas ir turinys. Šį pa
vasarį Teisės ir politologijos moks
lų instituto ketvirto kurso studentė 
Emilija Pundziūtė ėmėsi iniciatyvos 

toliau leisti “Ateitį”. Subūrusi ne
mažą būrį savanoriškai dirbančių 
studentų, išleidusi jau du žurnalo 
numerius, rugsėjo 30 d. redaktorė 
sukvietė į Kauną, “Perkūno namus”, 
kur vyko žurnalo pristatymas žur
nalistams ir visiems besidomin
tiems.

Žurnalo koncepciją, misiją ir 
tikslus nusakė redaktorė Emilija 
Pundziūtė. apie tai, kaip susibūrė re
dakcija, apie darbo “virtuvę” papa
sakojo Irma Kuliavienė. Buvęs “At
eities” redaktorius išeivijoje prof, 
kun. Kęstutis Trimakas pristatė pa
grindines žurnalo rubrikas, pasida
lijo mintimis apie jaunimo žurnalo 
vietą šiuolaikinėje visuomenėje.

Susirinkę į šventę svečiai sveiki
no “Ateitį" ir jos redaktorę, o “Į lais
vę” fondo Lietuvos filialas padovano
jo jai "Į laisvę” žurnalo Lietuvoje iš
leistus numerius.

Dabartinė "Ateitis" skiriama ne 
tik ateitininkams, bet ir visam mąstan
čiam jaunimui. Tai nėra straipsnių apie 
ateitininkus rinkinys, o rašiniai įvai
riais klausimais. Tekstuose atsispindi 
ateitininkų pasaulėžiūra, idėjos. Žino
ma, čia yra ir pora rubrikų, skirtų atei
tininkams. viena iš jų "Kilti ir kelti” 
supažindina su ateitininkų ideologija, 
kita - "Kasdienybės malūnėlis" - pasa
koja apie kuopų gyvenimą, moksleivių 
ir studentų renginius. Kiekvienas nu
meris turi atskirą temą. Pirmajame dau
giausia straipsnių buvo apie žmogaus 
teisę į gyvenimą, požiūris į eutanaziją. 
Antrasis numeris skirtas verslui. Ke
liamas klausimas, ar gyvenimo tunai 
yra mano, ar tik duoti man. Jei jie duo
ti man, tai kaip geriausia juos panau
doti, kad gyvenimo Tikrasis Savinin
kas liktų patenkintas.
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Pristatymą papuošė Meno as- j 
pirantūroje studijuojančios talentin
gos ateitininkės Vaivos Eidukaity- į 
tės koncertas. Vaiva praėjusiais me
tais Romoje vykusiame XI Tarptau
tiniame F. Šopeno (Chopin) jaunų
jų pianistų konkurse laimėjo aukš
čiausiąjį apdovanojimą.

Reda Sopranaitė

Mindaugo 
krikštui 
pagerbti
Rugsėjo 26-27 dienomis Taiko

mosios dailės muziejuje Vilniuje vyko 
tarptautinė mokslinė konferencija “Lie
tuvos krikščionėjimas Vidurio Europos 
kontekste". Ši konferencija - ketvirtas 
parodos “Krikščionybė Lietuvos mene" 
susitikimų ciklo, skirto karaliaus Min
daugo krikšto 750-ųjų metų jubiliejui, 
renginys. Pavasarį buvo pristatyta prof. 
M-Jučo studija “Krikščionybės kelias į 
Lietuvą“, vėliau į Vilnių buvo atvykę 
Popiežiškosios bažnytinio kultūros pa
veldo komisijos pirmininkas arkivysku
pas F.Marchisanas ir Vatikano slaptojo 
archyvo bei Apaštalinės bibliotekos va
dovas J.M.Mejia. Lapkričio 14 d. vyks 
pokalbis apie Mindaugo krikšto minė
jimų tradiciją išeivijoje. Tai bus paskuti
nis ciklo renginys.

Tarptautinėje konferencijoje “Lie
tuvos krikščionėjimas Vidurio Europos 
kontekste” dalyvavo žymūs mokslinin
kai iš astuonių valstybių: Vokietijos, Da
nijos, Lenkijos. Kanados (lietuvė Rasa 
Mažeikaitė). Italijos. Čekijos (Irena Vaiš
vilaitė). Pranešimus skaitė ir Lietuvos 
mokslininkai: vysk. Jonas Boruta SJ, 
profesoriai Eugenija Ulčinaitė, Ingė 
Lukšaitė, Mečislovas Jučas, Edvardas 
Gudavičius. Konferencijoje buvo re
miamasi naujausių tyrimų duomenimis. 
Kiekvienas pranešimas susilaukdavo 
plačių diskusijų. Lietuvos krikščionini
mo ir krikščionėjimo procesas buvo ap
žvelgtas lyginamuoju metodu per Vidu
rio Europos regiono ir net Skandinavi
jos kraštuose vykusius analogiškus pro
cesus.

Konferenciją surengė Lietuvos 
dailės muziejus, globojo Lietuvos vys
kupų konferencijos pirmininkas Sigitas 
Tamkevičius. Sveikinimą konferencijai 
atsiuntė popiežius Jonas Paulius II, tuo 
metu viešėjęs Jerevane, taip pat Lietu
vos Prezidentas Valdas Adamkus. Ši 
konferencija - tarsi tąsa 1987 m. Vatika
ne surengto tarptautinio kolokviumo 
“Lietuvos krikščioninimas”, skirto 
1387 m. Lietuvos krikšto 600 metų ju
biliejui. Kolokviumą tuomet organiza
vo prof. Paulius Rabikauskas SJ. To ko
lokviumo dalyviai profesoriai K.Elmas, 
T.Nybergas, dr. R.Mažeikaitė, kan. dr. 
A.Kajackas skaitė pranešimus ar daly
vavo diskusijoje ir šiemetinėje konferen
cijoje.

Xi dėta Jarockienė

Spalio 20 d. Politiniu kalinių ir tremtinių salėje Kaune vyko "Į laisvę ” fondo 
Lietuvos filialo surengtas istorinių studijų savaitgalis 

"Svarstymai apie kai kuriuos 1941 m. įvykius Lietuvoje”. 
Pranešėjai: prof. KSkrupskelis, dr. SJegelevičius. 

Plačiau apie šį renginį - kitame "Į laisvę " numeryje.
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Iš sovietinio 
gyvenimo rato

Spalio 6 d. suėjo metai, kai nebetu
rime Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės. Per
gyvenimą ji perėjo lyg per karštą dyku
mą, retai nusagstytą gaivinančiomis oa
zėmis. Sausi vėjai norėjo užpustyti jos 
pėdsakus, bet Nijolė toje dykumoje pali
ko oazes - prisiminimą apie save. Tą spa
lio 6-ąją vienu ypu perskaičiau jos antrą
ją prozos knygą “Dabar ir visados”* - 
novelių romaną, “Užverstų šulinių van
dens” (išleistas 2000 m,) tęsinį. Dvi mo
terys paliko stipriausius literatūros pa
minklus gulagui ir soviennečio (ne)su- 
niokotai žmogaus sielai: dokumentiko
je - Dalia Grinkevičiūtė, beletristikoje - 
Nijolė Gaškaitė.

Mirtis yra antrosios N.Gaškaitės- 
Žemaitienės prozos knygos palydovė ir 
viešnia. Jos viešnage pas romano hero
jus (Albinos mirtis) knyga prasideda, jos 
tragiškom grimasom (Igno nužudymas) 
ji ir baigiasi. Užbaigusi paskutinį sakinį 
rankraštyje, Nijolė taip pat numirė. Iki 
tol sunkios ligos nukainuotą gyvastį pa
laikė nebaigta knyga. Partizanų, pasiprie
šinimo okupacijai dalyvių, dvasios rezi
stentų mirties pėdsakai bėga per knygą, 
o iš tikrųjų - per visą sovietizmu apkrėstą 
kartą (ar net dvi kartas). Mes skaitome 
čia apie tai, ką prieš 20 ar 15 metų išgy
venome patys: KGB baimę, skurdžią ir 
monotonišką buities egzistenciją, disi
dentinius iššūkius, kuriais vieni žavėjo
si, kiti krūpčiojo, treti smerkė, taurumą 
ir niekšybę, kurie dažnai žengia greta, ide
alizmą ir konjunktūrinį pragmatizmą 
įsukusį daugelį sovietinių piliečių į savo 
tinklus. Ši gyvenimo tėkmė novelėmis, 
vienos šeimos narių gyvenimo atkarpo-

1 mis, plaukia per leidinį, sušildyta nepa
prastai jautrių autorės sugebėjimų per- 

j teikti žmogaus sielos virpesius, gamtos 
' grožį, nuotaikas, spalvas.

Dalis veikėjų ateina iš ankstesnio
sios knygos (Albina, Mariaus dienoraš
tis, Juozukas), o Zita, turinti daug pačios 
autorės autobiografinių bruožų, įkūnija 
lietuvės moters, iš vaikystės pajutusios 
pasibaisėjimą okupacija, laisvės tėvynei 
ir žmogui troškimą, priešinimąsi tam, ką 
daugelis iš jos aplinkos priėmė kaip sa
vaime suprantamą dalyką.

Užverti paskutinį knygos skyrių pa
sibaigusį aukšta kulminacijos - tragizmo 
ir žvėriškumo - gaida ir pajunti, kaip so
vietmetis lyg pavojingas žvėris alsuoja tau 

į į veidą, kaip j is tebėra įsiskverbęs į kiek
vieną tavo ląstelę. “Dabar ir visados” - 
mįslingas, dviprasmiškas knygos pava- 

Į dinimas. Argi mūsų dvasiajai! niekad ne- 
Į išsivaduos iš to patyrimo, kuris teko pro- 
j seneliams caro laikais, seneliams ir tė- 
j vams sovietų laikais, o vaikaičiams... Ar 
i vaikaičių neištiks likimas, koks ištiko Ig- 
I ną, atsidūrusį musulmonų krašte? Juk 

romano veiksmas nežada laisvės saulė
tekio, jis vyksta juodaisiais chruščiovme- 
čio, o paskui brežnevizmo laikais. Tik 
Zita įsitikinusi, kad taip nebus amžinai, 

Į o užverbuotas jos vyras, įbaugintas jos tė-
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T Knygų'

vas. kasdienybės klampynėje skęstantys 
bendradarbiai, - jie gyvena atmosferoje 
dabar ir visados, nemaištaudami prieš tą 
gyvenimo klampynę. Maištauja jauni- į 
mas, bet saviškai - bohemiškai, pankiš
kai. Vienintelis Ignas yra kitoks, bet. spė
jęs pajusti partizanų dvasią, jis turi žūti 
nuo iškrypėlių nišų soldafonų.

Ir vis dėlto beviltiškumo aurą suju
dina vilties angelas, net nepasakysi, iš kur 
ir kaip atskriejęs. Iš autorės lūkesčių, in
tuicijos, tikėjimo, pagaliau žinojimo. Tad 
knyga nėra giesmė beviltiškumui. Opti
mizmas ir turi būti knygos antrasis kvė
pavimas, kitaip nė negalėjo rašyti ta, kuri 
parašė “Žuvusiųjų prezidentą’’.

Dalia Kuodytė parengė pabaigos 
žodį "Artimo žmogaus netekus...”, ten 
daug cituota Nijolės laiškų iš lagerių. Laiš
kų liudijančių autorės idealizmą ir dva- į 
sios tvirtybę

Knygos dailininkas - Romas Du
benis.

Vincentas Uždavinys

• Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė. Dabar ir 
visados. LGGRTC. K. 2001.

Viltis mažina 
rūpesčius

Prieš akis nauja Juozo Kojelio kny
ga*. kurią išleido “Į laisvę” fondo Lie
tuvos filialas, sudarė ir redagavo Vid
mantas Valiušaitis. Knyga skirta prof. 
Juozo Brazaičio atminimui. Joje, skir
tingai nuo 1996 metais išleisto J.Koje- 
lio politinės publicistikos rinkinio “Iš 
nakties į rytą”, įvairios tematikos ir įvai
raus laiko tekstai. Šalia tradicinių šio 
autoriaus - politinių - temų (skyriai i

"Kalvio Ignoto teisybė”, "Žinoti visą tie
są, ne dalį”, “Tos pačios Tėvynės vai
kai”) yra reportažinių (“Lietuviški nuo
tykiai keliaujant”, iš dalies “Vilties po
etas". skinas B.Brazdžionio viešnagėms 
Lietuvoje), portretinių (“Šviesūs vei
dai”). literatūrinių (“Prie knygų lenty
nos". "Jaunam gyvenimo kūrėjui”), ku
rios parodo platų J.Kojelio - publicisto 
ir kultūrininko - kūrybinės veiklos 
spektrą.

Ir šioje knygoje susitinkame su au
toriumi kaip su geru pažįstamu arba ar
timu bičiuliu. J.Jasaičio ir V.A.Damb- 
ravos parašytuose įvaduose nupiešiama 
nekompromisinė. tiesi ir teisinga, an
gažuota tautinėms ir krikščioniško
sioms vertybėms Juozo Kojelio asme
nybė. Ją pažįstame ir iš publikacijų Lie
tuvos spaudoje (“Lietuvos aide”. "Die
novidyje’j per pastaruosius dešimt me
tų. Autorių pažįstame kaip politinės 
publicistikos atstovą, kuris visą gyveni
mą išeivijoje sky rė okupuotos Lietuvos 
laisvės bylai, o nepriklausomai Lietu
vai - savo kūrybinį patyrimą, išsisklei
dusį apmąstymuose apie tautą, valsty
bę. partijas, moralę, dvasines vertybes. 
Politinė žurnalistika rizikuoja būti su
bjektyvistinė, priklausomai nuo pasi
rinktos politinės grupės veikimo būdų.
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Tai priklauso nuo publicisto (anti)mo- 
ralinių savybių.

IKojelio publicistika - aiški, tiesi, 
morali, kai kam gali atrodyti per kieta 
aiškiai apibrėžtu moraliniu imperaty
vu. O knygų recenzijos parodo autorių 
kitu kampu - esantį kultūrininku pla
čiąja žodžio prasme, žmogų, kuriam šei
mos vaidmuo, moralės dalykai, vaikų 
literatūra yra taip pat svarbu, kaip ir Vy
tauto Dambravos viešoji diplomatija ar 
gen. S.Raštikio prisiminimų rašymo pe
ripetijos.

Lietuvos skaitytojams bus įdomūs 
pasikalbėjimai, visai be reikalo sudary
tojo nusiųsti į skyrių, pavadintą “Su re
porterio plunksna”. Tie pasikalbėjimai 
nėra reporterio brūkštelėti štrichai. Jie 
išsamiai apibūdina kalbančiųjų asme
nybę. Tokio išsamaus interviu, kokį 
1989 m. J.Kojelis padarė sukun. A.Sva- 
rinsku, Lietuvoje neteko skaityti. Iš šio 
pasikalbėjimo atsiveria kitoks mons. 
A.Svarinsko portretas, nei Lietuvoje su
formuota to žmogaus klišė. Pokalbis 
subtiliai atskleidžia kunigo asmenybės 
raidą ir jo vidinį pasaulį. O pokalbis su 
teisininke Žibute Brinkiene netikėtai su
pažindina su reto veiklumo moterimi, 
kuriai lietuvybės reikalai visuomet bu
vo aukščiau nei profesiniai. Iš pasikal
bėjimo geriau pažįstame politologą 
prof. V.Vardį, iš paties J.Kojelio pasa
kojimo - Adolfą Damušį. tėvą Korneli
jų - Antaną Bušmį, Leonardą Valiuką ir 
kitus.

Nuotykių literatūrai patrauklumu 
ir intriga prilygsta “Kagėbistų apsupty
je Lietuvoje 1986”, kur aprašyta seki
mo byla atgaivina skaitytojo atminty ne 
taip tolimą praeitį, priverčia tiesiog užu
osti gniuždantį tų dienų tvaiką. O už 
100 puslapių - graži, viltinga ir triumfo 
kupina Bernardo Brazdžionio kelionė 
per Lietuvą 1989 metais.

Kelionių reportažai - netipiški, 
greičiau tai pastabos sau pačiam, tose 
kelionėse ieškant ir randant lietuviškų 
motyvų, t.y. aprašant susitikimus su lie
tuviais ne tik Paryžiuje ar Romoje, bet 
ir kur nors Afrikoje.

Visa knyga banguoja, anot B. Braz
džionio, tarp rūpesčių ir vilties, taip pra
eities ir dabarties, tarp politinių aktu
alijų ir kultūrinių realijų. Visa tai nu
kreipta į didįjį rūpestį - Lietuvą, jos re
zistencinę kovą, jos naują gyvenimą, dva
sinę būseną. Ir nuspalvinta šūkio “Due 
in altiirn ” (Vesk į aukštumas) spalva. O 
tai reiškia tiesos iššūkį prieš melą, prieš 
pusiau tiesą, kuri žmogui tampa nuo
dais. “Juozo Kojelio tiesa buvo kieta ”, - 
pastebi V.Dambrava. Gal tai ir daro šią 
knygą išskirtinę, nes kieta tiesa retai kam 
yra maloni. Bet ji nelyginant draska gy
venimui suteikia skonį. Tai irgi išskirti
nis Juozo Kojelio bruožas ir naujosios 
jo knygos vertė.

Aldona Ženiaitytė-Petrauskienė

P.S. Nelengva rašyti apie kūrybą 
kolegos, kuris amžiumi, patirtimi, 
talentu, moraliniu įsipareigojimu 
pranoksta daugelį, taip pat ir šiąeilučią 
autorę. Turiu galvoje ne tik J.Kojelio 
publicistiką, bet ir žurnalo “[laisvę” 
redagavimą - septynerius metus, 
kuriuos prof. J. Brazaitis išskyrė kaip 
sėkmingiausius žurnalo istorijoje. Taigi 
J. Brazaitis, J.Kojelis, V. Valdys - vaidai, 
kurie įpareigoja ir kelia nerimą: o jeigu 
neatliksi pareigos taip, kaip šie “[ 
laisvę” redaktoriaiją suprato ir vykdė? 
Tarp rūpesčio ir vilties, kad “[ laisvę " 
išlaikys aną redaktorių nubrėžtą liniją, 
džiaugiuosi redaktoriaus Juozo Kojelio 
nauja knyga. --------------

* Juozas Kojelis.
Tarp rūpesčių ir vilties. K., 2001.
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Trumpai apie autorius

Juozas Banionis - humanitarinių 
mokslų (istorija) daktaras, Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
(LGGRTC) vyresnysis programą specialistas. 
1979 m. baigė VU taikomosios matemati
kos, o 1989 m. - VPI istorijos specialybes. 
1979-1987 m. dirbo Vilniaus pedagoginio ins
tituto Matematikos fakultete, 1987-1993 m. 
- Lietuvos istorijos institute. Nuo 1994 m. 
LGGRTC tyrinėja kovos dėl nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūrimo procesus, taip 
pat dėsto VPU, bendradarbiauja su Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutu. Mokslinių ir 
mokslo populiarinimo straipsnių, monogra
fijos (iš mokslo istorijos) autorius.

Arūnas Bubnys - istorikas, humanitari
nių mokslų daktaras. Lietuvos istorijos ins
tituto vyr. mokslinis bendradarbis. 1985 m. 
baigęs VU Istorijos fakultetą, pradėjo dirbti 
MA istorijos institute. 1994 m. apgynė dak
taro disertaciją “Lietuvių antinacinė rezis
tencija 1941-1944 metais". Parašė monog
rafiją “Lietuvių antinacinė rezistencija 1941- 
1944”, “Lenkų pogrindis Lietuvoje 1939- 
1940”, "Vokiečių okupuota Lietuva 1941- 
1944”.

Dr. Romualdas Kriaučiūnas - psicho
logijos profesorius. Gimęs Lietuvoje. 1958 
m. Rooscvclto universitete gavo bakalauro, 
o 1962 m. magistro laipsnį iš psichologijos, 
1967 m. Washingtono universitete St. Louis 
apgynė filosofijos daktaro laipsnį (klinikinė 
psichologija). Nuo 1969 m. Psichinės svei
katos centro Lansinge, Ml, vyriausiasis psi
chologas, psichologijos internatūros direk
torius. Nuo 1971 m. dar ir Michigan© uni
versiteto East Lansinge klinikinis profeso
rius.

Yra paskelbęs daug mokslinių straips
nių. Profesinių organizacijų tarybų narys bei 
vadovas. 1967-1970 m. Ateitininkų federa
cijos generalinis sekretorius, 1981-1984 m. 
jaunimo stovyklos “Dainava” tarybos pirmi
ninkas.

Buvęs JAV LB Tarybos narys, nuo 1985 
m. Lansingo LB apylinkės valdybos pirmi
ninkas. Bendradarbiauja lietuvių spaudoje, 
priklauso Lietuvių žurnalistų sąjungai. Ve
dęs, turi suaugusius vaikus, gyvena Lansin
ge, Ml.

Prof. Bronislovas Juozas Kuzmickas 
- Lietuvos teises universiteto Filosofijos ka
tedros vedėjas. Filosofijos habil. daktaras 
(1984). Dėstė Vilniaus inžineriniame statybos 
institute, dirbo Filosofijos, sociologijos ir tei
sės institute. 1988 m. Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės, Sąjūdžio tarybos narys, 1990-1992 m. 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos- 
Atkuriamojo Seimo pirmininko pavaduotojas. 
Nepriklausomybės akto signataras.

1996-2000 m. Lietuvos Respublikos Sei
mo narys. Parašė knygas: “Šiuolaikinė katali
kiškoji filosofija” (1976), “Laimė” (1983), 
“Tautos kultūros savimonė” (1989) ir kt., iš
spausdino per du šimtus mokslinių ir publicis
tinių straipsnių, sudarė XX a. užsienio esteti
kos antologiją “Grožio kontūrai” (1980), XX 
a. užsienio etikos antologiją “Gėrio kontūrai” 
(1989), “Religijų istorijos antologiją”! 1 dalis. 
Judaizmas. Krikščionybė, 2000).

Vytautas Landsbergis - politikas, muzi
kos ir kultūros istorikas, Lietuvos Seimo na
rys, Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservato
rių) pirmininkas. Habilituotas daktaras, 1978- 
1990 m. Muzikos akademijos profesorius, 
M.K.Čiurlionio kūrybos tyrinėtojas, M.K.Čiur- 
iionio draugijos pirmininkas.

1988-1990 m. - Sąjūdžio Seimo Tarybos 
pirmininkas, nuo 1991 m. - garbės pirminin
kas. 1990 m. kovo 11 d. išrinktas LR Aukš
čiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pir
mininku.

Norvegų tautos taikos premijos laureatas 
(premijos pagrindu įsteigtas Vytauto Land
sbergio fondas, kuris rūpinasi vaikais invali
dais ir jaunais menininkais). Profesorius ap
dovanotas įvairių šalių premijomis, garbės žen
klais (kryžiais, ordinais ir medaliais), jis yra 
daugelio pasaulio universitetų garbės dakta
ras.

Ina Marčiulionytė - kultūros viceminist
re. Baigusi Vilniaus universitete lietuvių kalbą 
ir literatūrą, vadybos ir komunikacijos kursus 
Belgrade ir Budapešte, 1986-1988 m. dirbo 
Šalčininkų r. laikraštyje redaktoriaus pavaduo
toja. 1988-1991 m. “Gimtosios kalbos" žur
nalo skyriaus vedėja. 1992-1999 m. - Atviros 
Lietuvos fondo kultūros programų direktorė, 
ALF namų direktorė (ALF programos “Švie
timas Lietuvos ateičiai" direktorė). Jaunimo 
reikalų ekspertų komisijos prie Kultūros mi
nisterijos pirmininkė, įvairių tarptautinių pro
jektų autorė. Vertė literatūrą iš anglų kalbos, 

! parengė “Lietuvos kultūros politikos apžval- 
i gą". Daug rašo periodinėje spaudoje.
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“I LAISVĘ’* 
METŲ PRENUMERATA

“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 2002-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.

Nauji garbės prenumeratoriai:
Eduardas Jonušas (Neringa, Nida) - 200 Lt
Algimantas Kabaila (Australija) - 50 JAVdol.
Edmundas Arbas (JAV) - 50 JAVdol.
Juozas Vitėnas (JAV) - 30 JAVdol. 
dr. Česlovas Kuras (Kanada) - 25 JAVdol.

Privatūs asmenys pinigus už prenumeratą gali siųsti pašto perlaidomis “Į laisvę ” 
žurnalo administratoriui Vidmantui Zavadskiui (Kaunas, Draugystės 17, LT3031). 
Įstaigos, taip pat ir kiti juridiniai asmenys gali prenumeruoti žurnalą per adminis
tratorių Vidmantą Zavadskį (ats. sąsk. 16467090 AB "Vilniaus bankas” Kauno 
filialas. Banko kodas 26010166). Prašome tuos, kurie siunčia čekius, būtinai nu
rodyti ne tik ‘‘Įlaisvę”pavadinimą, bet ir konkretaus asmens, kuriam siunčiamas 
čekis, pavardę.
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Kitame numeryje

Kęstutis Skrupskelis 
1941 metų oficialioji spauda

Mindaugas Bloznelis
“Kęstučio ” Vilniaus apygarda

Petras Plampa
Dvi Nijolės

Pokalbis: mūsų etnokultūros likimas
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