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Redaktoriaus pastabos

Naujo 
forumo gimimas

Aldona Žemaitytė

Šis “Į laisvę” numeris 
pripildytas minčių žmonių, 
kurie neabejingi Lietuvos 
ateičiai. Tai filosofai, sociologai, 
teisininkai, gydytojai, filologai - 
Įvairių sričių specialistai, 
inteligentai, kurie per vienuoli
ka nepriklausomybės metų 
jautė savotiškų vakuumą 
aplink save. Jų balso nereikėjo 
politikams ir partijoms, 
susirūpinusioms reitingais bei 
ėjimais į valdžią, įveikiant tikras 
ir tariamas kliūtis. Partijos 
byrėjo, politikų žvaigždė tai kilo, 
tai leidosi (kiek jų vardų jau 
niekad nepakils virš horizon
to!), o Lietuvos kūrybinė 
inteligentija jautėsi autsaiderio 
vaidmenyje.

Pirmaisiais nepriklauso
mybės metais ji bandė pasiskir
styti pagal ideologinį spektrų. 
Lietuvos ateities forumas - 
kairieji, jaučiantys tam tikrų 

nostalgiją praėjusiems laikams 
iri Lietuvos nepriklausomybę 
tipenantys mažais žingsneliais, 
bijantys reformų, kurios 
išjudina žmonių gyvenimus iš 
pamatų, bet ir įleidžia šviežio 
oro. Lietuvos piliečių chartija - 
dešinės pakraipos inteligentija, 
entuziastingai pasitikusi 
nepriklausomybę, visas 
reformas, vakarietišką kryptį. 
Skilo tarp tų dviejų judėjimų 
žiežirbos, bet tik iš pradžių. 
Vėliau abu jie išsisėmė, o iš jų 
atsirado dešimtys visuomeninių 
organizacijų ir organizacijėlių, 
kurias suvienyti sumanė du 
profesoriai: kaunietis Ariman
tas Dumčius ir vilnietis Romu
aldas Grigas. Jungdami įvairias 
draugijas, diskusijų klubus. 
Piliečių chartijos atstovus, jie 
įkūrė Pilietinę lietuvių visuome
ninių organizacijų konfederaci
ją, vėliau pavadintą pilietinės
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Redaktoriaus pastabos

bendruomenės forumu ir 
veikiančią prie Lietuvos 
mokslininkų rūmų. Tokią 
veiklos specifiką apibrėžia jau 
anksčiau čia paminėtų 
profesijų atstovai. Jie turi 
patirtį, kuri tapo nereikalinga 
papūtus naujo gyvenimo 
vėjams. Jie turi išmanymą, kurį 
ignoruoja naujoji biurokratija.

Tautinės ir pilietinės 
savimonės ugdymas yra vienas 
pirmųjų šio judėjimo darbo 
barų. Mėginimas išjudinti 
valdymo institucijų biurokratinį 
sąstingį, įsikišant net į Konstitu
cijos pataisų rengimą. - antras 
to darbo baras. Globalėjančio 
pasaulio ypatumų aiškinimas, 
jaunos valstybės perspektyvų 
brėžimas - tai irgi šio forumo 
narių siekis. Kai ką jie jau 
nuveikė, rengdami konferenci
jas, bet tai tik darbo pradžia.

Vienas iš steigėjų atstovų 
prof. Vytautas Kubilius steigia
majame susirinkime kalbėjo: 
"Mes turim apsispręsti, kam 
adresuota mūsų programa: 
sau. Vyriausybei, teismams, 
politikams. Mūsų programa 
turėtų būti taip projektuojama, 
kad valdžia darytų tam tikras 
išvadas." Kad žmonėse nykių 
valdininkų baimė. Kad teismai 

taptų žmoniškesni. Kad 
savivalda būtų savarankiškes
nė. Kad pilietinis aktyvumas 
būtų skatinamas, o ne skandi
namas partijų rietenose.

Foninio dalyviai rengs 
programas ir pasiūlymus 
valdžiai. Fonono dalyviai 
skatins visuomenę aktyviau 
įsitraukti į savo valstybės 
kūrimo darbą. Bet manyje 
kirba skepsio kirminėlis. Aršu 
šiuo forumu neatsitiks taip, 
kaip ir su jo pirmtakais? 
Valdžia gyvens sau, o inteligen
tų sambūriai sau...Kalbos ir 
raštai liks tik kalbomis ir 
raštais. Juk kiek matėm ir 
girdėjom protingų minčių ir 
veiksmų, kurie nugrimzdo lyg į 
neišbrendamą liūną į biurokra
tijos inerciją, tingumą, karjeriz
mą. Kiek daug užmojų sudužo, 
atsitrenkę į abejingumo sieną. 
Padėk, Dieve, naujaisiais 
metais mūsų mokslo vyrams 
tani savo žodį naujosios 
Lietuvos valstybės kūrimo 
istorijoje. Ir telydi juos sėkmės 
mūza, jei tik tokia yra margame 
mūzų ratelyje.
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įkas ir idėjos

Išlikti ar susinaikinti?

Juozas Algimantas Krikštopaitis

Šiandien ryškėja dvi įsivyraujan
čios civilizacijos raiškos tendencijos. 
Taiglobalizacija ir jos alternatyva-lo
kalizacija. Apie jas mums verta kal
bėti, nes esame nestabilios, ekonomiš
kai silpnos visuomenės nariai. Nesta
bili sistema yra sunkiai prognozuoja
ma. Net nedideli atsitiktiniai povei
kiai tokioje sistemoje gali sukelti ne
valdomus, j griūtį panašius procesus. 
Įvertinus teroristinį New Yorko bei 
Washingtono antpuolį (2001 09 11) 
ir jo padarinius, galima sakyti, kad ir 
ekonomiškai išsivysčiusi, turtinga ša
lis taip pat nėra patikimai veikianti 
sistema. Staigus ir netikėtas smūgis, 
sukrėtęs darnią struktūrų veiklą, gali 
valstybės galias nukreipti kita veiklos 
kryptimi. Baltijos valstybėms po to
kio sukrėtimo kažin ar pavyktų pakil
ti. Todėl kalbėti apie saugią visuome
nę galima tik tuomet, kai jos gyveni
mo ir veiklos garantas - valstybė turi 
pakankamai išvystytą ūkį, ekonomi
ką bei normalią finansų cirkuliaciją.

Globalizacija

Globalizacijos sąvoka dabarties 
kontekstuose nusako siekį visą pasaulį 
pajungti vieningai valdymo ir komu
nikacijų sistemai. Globalizacijos pa
grindinė varomoji jėga - sparti infor
macinių technologijų raida, jų papli

timas, atvėręs vartus nevaržomam ka
pitalo ir finansinių operacijų prover
žiui visomis kryptimis. Šiai lavinai nė
ra jokių užtvarų nei sienų. Pelno, nau
dos siekis bei varžybų įkarštis išstū
mė istoriškai susiklosčiusias vertybes, 
užėmė jų vietą.

Visos senosios civilizacijos sie
kė aprėpti jų stebimą pasaulį, pavers
ti jį savo egzistencijos arealu. Tai liu
dija gausūs istoriniai dokumentai ir 
archeologiniai duomenys. Dominavi
mo pasaulyje idėją formavo genčių bei 
etnosų raida, amžinos varžybos ir kau
tynės dėl egzistencijos ribų išplėtimo. 
Šie veiksmai įgavo globalizacijos - vi
suotinių užmojų-reikšmę tik XX am
žiuje, kai komunikacijos ir transpor
to tinklai apraizgė visą Žemę. Mūsų 
bėda yra tai, kad posovietinio pasau
lio šalis globalizacija užklupo joms 
dar nespėjus suformuoti nei naujos 
ekonomikos, nei vidaus ir užsienio 
politikos gairių, nei vertybinės orien
tacijos.

Globalizacija ugdo kosmopoli
tinį mentalitetą, abejingumą istori
nėms ir etninėms vertybėms. Globa
lizacijos adeptai nacionalumą supla
ka su iškreipta nacionalizmo sampra
ta, priskirdami jai šovinizmo, separa
tizmo ir net fundamentalizmo reikš
mes. Kuo labiau pati globalizacija 
reiškiasi kaip naujas vakarietiškas
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Laikas ir idėjos

fundamentalizmas, tuo agresyviau kė
sinasi į tautos kultūros ir istorinio pa
veldo vertybes.

Lokalizacija

Kitą civilizacijos tendenciją ga
lima sąlygiškai pavadinti lokalizaci
ja. Tai regionų bei tautinių valstybių 
pastanga savarankiškai tvarkytis ir au
tentiškai reikštis ne tik per ūkj, politi
ką, bet ir per kultūrą. Si tendencija, 
puoselėdama vietines vertybes, pratur
tina pasaulio kultūrų įvairovę.

Lokalizacija, kaip ir jos antipo
das globalizacija, turi ir kitą medalio 
pusę. Suabsoliutinus vietinę tenden
ciją, iškyla pavojus užsidaryti vietinių 
poreikių, “amžinų” tiesų ar mitų rate. 
Si lokalizacijos ypatybė stumia visuo
menę į civilizacijos periferiją. Valsty
bė tampa priklausoma nuo išorės po
veikių, prarasdama iniciatyvą civili
zacijos “katile”. Atsiranda pseudo- 
valstybės, imituojančios savarankišku
mą, tačiau visiškai priklausančios nuo 
geopolitinių posūkių, nuo nevaldomų 
finansų rinkos audrų.

Sandorių visuomenė

Informacinė globalizacija, inten
syvūs kapitalo srautai, rinkos ekono
mikos diktuojama Įnirtinga konkuren
cija ir dabartinės visuomenės mobilu
mas sukuria keistas žmonių pseudo- 
bendruomenes - laikinus kolektyvus, 
kurių narių jau nesieja tradiciniai ry
šiai. Garsusis finansų makleris ir no
vacijų mecenatas Georges Sorosas taik
liai pastebi, jog tokius darbuotojus epi
zodiškai suvienija laikinos pareigos, 
kurioms atlikti jie yra nusamdomi.

Sandorių visuomenės institucijos 
-korporacijos, koncernai, firmos-iš

stumia visuomenes, besiremiančias 
universaliomis Švietimo epochos de
klaruotomis vertybėmis ir moraliniu 
kodeksu, kurį suformavo šimtamečio 
žmonių bendravimo patyrimas.

Sandorių visuomenės esminė 
substancija- nevaržomai judantys ka
pitalo srautai. Jie tapo nematoma, bet 
galinga elektroniniais komunikacijos 
tinklais cirkuliuojančia jėga, kuriai nė
ra jokių teritorinių ribų, jokio valsty
bių saugomo suverenumo. Ji sunive
liuoja ir, jeigu jai reikia, griauna nusi- 

' stovėjusias struktūras ir sukuria laiki
nus virtualios realybės darinius. Taip 
gimsta ir tvirtėja globali naujos for
mos imperija, kurios laikino stabilu
mo veiksnys - aukštosios informaci
nės technologijos. G.Sorosas teigia, 
kad ši imperija - nepasotinamas gro
buonis, ryjantis finansų rinkas bei iš
teklius. O visa tai savo ruožtu sukuria 
nestabilią sistemą, kuri balansuoja ties 
susinaikinimo riba.

Samdomas laikinų kolektyvų na
rys yra įsuktas į kovą dėl išlikimo to
kioje nepatvarioje struktūroje. Šiuo 
laikino egzistavimo metu pastangos 
gauti pelną ir įgyti turtą tampa vyrau
jančiu tikslu. Finansinės sėkmės var
žybose pranyksta žmogaus gyvenimo 
kaip aukštesnės vertybės prasmė. 
G.Sorosas pastebi, kad "stipriausiųjų 
išlikimas tapo mūsų civilizacijos tiks
lu Išplėtotų informacinių technolo
gijų civilizacijoje pelnas išstumia mo
ralinius principus, iškeldamas tik vie
ną principą - bet kuriomis priemonė
mis pasiekti tikslą.

Informacinio tinklo spąstai

Individas pagal savo genezę ir 
veiklos pobūdį visuomet priklauso 
konkrečiai kultūros apibrėžtai vietai.

6 {LAISVĘ •sausis!2002
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Laikas ir idėjos

Tačiau šiandien žmonija jau yra įka
linta komunikacinių tinklų rezginyje. 
Elektroninės bendravimo priemonės 
individą daro globalinės sistemos na
riu, besinaudojančiu universalios kal
bos ženklų, kodų standartais. Visuo
menės nariai virsta beasmeniais vei
kėjais - alaviniais kareivėliais, suri
kiuotais pagal civilizacijos žaidimo 
taisykles. Antropologas Ernestas Gell- 
neris mano, kad vietinė kultūra yra pa
smerkta išnykti unifikuotoje informa
cinės civilizacijos kultūroje. Globa
linių įvykių dalyvis, jei jis nori susi
kalbėti su veiklos partneriais, privalo 
“atsijungti” nuo vietinės, etninės kul
tūros, nes ji kliudo civilizacijoje do
minuojančiai kultūrai. Informacinės 
visuomenės - šiuo atveju laikinų ko
lektyvų ar sandorių - narys yra valdo
mas virtualios realybės, kuri elektro
niniais kanalais jį susieja su visais ir 
kartu su niekuo, nes visi jo elektroni
nės sistemos partneriai spaudo prietai
sų klavišus, kurie impulsų ekrane ku
ria unifikuotų ženklų kombinacijas.

Ir vis dėlto tokioje globalinėje 
virtualių figūrų erdvėje būti lygiaver
čiu varžybų partneriu gali ne kiekvie
nas. Išsilavinimas, nuolatinės žinių pa
ieškos ir jų kaupimas tampa informa
cinės civilizacijos socialine vertybe, 
kurią galime drąsiai vadinti sociali
niu kapitalu. Išsilavinimas, arba, kaip 
mūsų visuomenėje sakoma, mokslas, 
tapdamas universalia vertybe, atveria 
galimybes individualios raiškos poky
čiams ir naujos formos tapatybei. Ta
čiau išsilavinimas ir aukštųjų techno
logijų įvaldymas sukelia negailestin
gą socialinę diferenciaciją. Formuo
jasi dvi ryškios grupės: įgijusiųjų aukš
tąjį išsilavinimą bei informacinius įgū
džius ir neturinčių pakankamo išsila
vinimo - išstumtųjų į įvykių periferi
ją. Iš pastarųjų formuojasi informaci
nės eros “proletarai”, kuriems skiria
mi nekvalifikuoti darbai. Bet ir tų pa
prastų darbų lieka vis mažiau, nes ur
banistinių centrų aprūpinimas ir at
liekų šalinimas vis labiau technologi- 
zuojamas. Išstumtieji jaučiasi nu-
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Laikas ir idėjos

skriausti, nepasitiki ateitimi, praran
da saugaus gyvenimo pojūtį. O visa 
tai ugdo baimę, įniršį, galintį subran
dinti ekstremizmą bei teroristinius 
veiksmus.

Tautinė
ar informacinė visuomenė

Dabar nuoseklumo dėlei pažvel
kime į praeitį. Manau, šiandien jau ne
reikia aiškinti, kad tautinės valstybės, 
gausiai klestėjusios XX amžiuje, yra 
industrinės visuomenės formavimosi 
padarinys. Tautines valstybes apibrė
žia trys pagrindiniai veiksniai: gim
toji kalba, tautinė kultūra ir išsilavi
nimas. Tautinę valstybę kaip politinį 
subjektą formavo tautinė inteligenti
ja. Peržengę XXI amžiaus slenkstį, 
esame keista, nuoseklios istorinės rai
dos nepatyrusi visuomenė. Prieškario 
Lietuva buvo žemdirbių ir atkuntan- 
čių miestelių mažumos visuomenė, 
subrandinusi atkaklų patriotizmą ir 
minėtų trijų vertybių sampratą. Pilie
tiškumas dar tik mezgėsi siaurame 
intelektualiai išprususių asmenybių 
rate. Sovietmečiu dirbtinai ir prievar
ta industrializuojami tapome pseu- 
doindustrine visuomene su visomis 
totalitarizmo deformacijomis. Šian
dien esame įsivėlę į Europos integra
ciją, į bendravimą su Vakarų visuome
nėmis, kurių istorinė patirtis, nulėmu
si jų mentalitetą, yra visiškai kitokio 
pobūdžio. Be to, esame informacinės 
produkcijos vartotojai ir šiek tiek da
lyvaujame jos kūrime.

Tautinės valstybės sukūrimui bu
vo reikalingi jau minėti trys veiksniai 
-gimtoji kalba, tautinė kultūra ir išsi
lavinimas, o informacinėje visuome
nėje išlieka tik trečiasis elementas - 
išsilavinimas. Apimdamas studijas, ty

rimus, inovacijas, jis tampa nauja ver- 
j tybe. Vietoj gimtosios kalbos įsivy

rauja universali kalba, generuojanti 
j informacinės technologijos tekstus.

Individai tampa anonimiškais globa
linės civilizacijos, beveidės visuome- 

: nės nariais. Čia individualumas iš
tirpsta pasaulinių interesų jūroje. Ta
čiau visuomenėje glūdi tai, kas nusa
koma sąvoka netikėtumas. Esu lin
kęs manyti, kad netikėtumai kils iš 
žmogui įgimto troškimo reikštis in
dividualiai ir unikaliai. O tokiai savi
raiškai galimybes ir kūrybinius impul- 

j sus teikia vietinė kultūra, jos etninis 
i savitumas, prieš gerą šimtmetį puose

lėjęs tautinę savimonę. Netikėtumo 
\ sąvokai būdingi ir pavojingi dalykai: 

ekstremizmas, galintis reikštis ne tik 
kaip fundamentalizmo, fanatizmo, se
paratizmo, bet ir kaip kriminalinių už- 

I mačių viską naikinantys teroro aktai.
Vertingų minčių čia aptariamai 

temai siūlo jau klasikine tapusi 
C.Levi-Strausso studija “Rasė ir isto
rija”. Nors knyga parašyta XX a. vidu
ryje, autorius jau tuomet apčiuopė 
reikšmingas globalizacijos ir lokali
zacijos santykio ypatybes. Jis pažymi, 
kad įvairių kultūrų koegzistencija, jų 
“diferencinis nuotolis”, t.y. skirtingu
mas, sudaro civilizacijos raidos pa
grindą, ir primena, kad socialinėje re
alybėje veikia dvi priešingos jėgos - 
diferenciacijos ir konvergencijos (su
panašėjimo). Kitaip tariant, šis etno
logijos klasikas atkreipia dėmesį į lo
kalizaciją ir globalizaciją skatinančias 
jėgas.

Taigi peršasi išvada, kad civili
zacijos gyvybingumą, jos pažangą ska
tina ją sudarančių koalicinių kultūrų 
įvairovė. Tačiau kultūrų sąveika, iš- 
semdama fizinius ir intelektualinius 
išteklius, naikina skirtumus, slopina
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civilizacijos gyvybingumą. C.Lėvi- 
Straussas minėtoje studijoje aptaria 
kelis tokią niveliaciją šalinančius bū
dus, kurių nederėtų pamiršti. Turėda
mas tai omenyje išdėstysiu savąją in
terpretaciją.

Amerikos užpuolimas

Dabartinei informacinės techno
logijos visuomenei, išgyvenančiai glo
balizacijos procesą ir ieškančiai išei
ties, teks analizuoti naują patirtį, ap
mąstyti jos turinį ir spręsti socialiai 
reikšmingas problemas. Pastarojo de
šimtmečio patyrimas parodė, kad skir

tingas kultūras turinčiose visuomenė
se gali atsirasti antagonistinės politi
nės ir socialinės santvarkos.

Neišvengiama socialinė diferen
ciacija, kurią sukelia išsilavinimo skir
tumai ir informacinių technologijų 
įvaldymo tempai, prie kurių ne visi 
sugeba prisitaikyti, tikriausiai taps 
nauju niveliaciją stabdančiu veiksniu. 
Kitu tokiu veiksniu, manau, taps neti- 

\ kėtumo egzistavimas, susijęs su na- 
cionalumo ambicijomis. Tuose dvie
juose veiksniuose slypi civilizacijos gy
vybingumą žadinančios galios. O tai 
savo ruožtu liudija, kad civilizacijos 
išlikime globalizacijos ir lokalizaci-
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jos tendencijos, surasdamos tarpusa
vio sąlyčio taškus, reiškiasi kaip dvi 
skirtingos, viena kitą papildančios ci
vilizacijos raidos pusės. Labai tikėti
nas dalykas, kad kiekvieno socialinio 
darinio, kurį vertiname kaip sudėtin
gą sistemą, struktūrų gelmėse slypi al
ternatyvios galimybės: susinaikinimo 
ir išsigelbėjimo.

Baigiant aptarti straipsnyje išdės
tytą temą, negalima apeiti praėjusių 
metų rugsėjo 11-osios tragedijos, išti
kusios Ameriką. Šį teroro aktą išsa
miai nagrinėti gal dar per anksti, nes 
nėra aiškūs galutiniai įvykių padari
niai ir tų padarinių grandinės.

Tačiau kyla klausimas: ar gali
ma tą teroro aktą interpretuoti kaip 
skirtingoms kultūroms atstovaujančių 
visuomenių grėsmingą (ir išprovokuo
tą) karinę akistatą? Ar tai skirtingų 
civilizacijų konfrontacija, ar ekstre
mistinis vienos kultūros, besiremian
čios religiniu fundamentalizmu, išsi
šokimas? Mėginant ieškoti atsakymų, 
iškyla įvairių interpretacijų. Vieną iš 
jų - su tam tikru atsargumu - norė
čiau pasiūlyti.

Užpuolikai ir jų “smegenų cen
trai” teroro akto pasirengimui ir smū
gio realizavimui naudojosi visomis 
informacinei civilizacijai būdingo
mis priemonėmis: elektronine ry
šio sistema, moderniomis skry
džio pilotų paruošimo mokyklo
mis, kruopščia JAV vidaus gy
venimo ir struktūrų funkciona
vimo analize, optimaliais tiks
lo pasiekimo mechanizmo 
apskaičiavimo būdais. Nors 
ekstremistai rėmėsi isla
miška religine dogmatika, 
neatstovaujančia Vakarų 
civilizacijai - jie panau
dojo bendras Vakarų ir

Rytų pasauliuose dominuojančias ži
nias bei technologijas. O tai reiškia, 
kad šis užpuolimas yra dabar jsivyrau- 
jančios informacinės civilizacijos pa
darinys; kad ši civilizacija subrandi
no ir išlaisvino joje tūnančias atsinau
jinimo ir/ar susinaikinimo galimybes. 
Įvertinus įvairius vertinimus, įvairių 
islamiškųjų valstybių pozicijas, gali
ma susidaryti nuomonę, bylojančią 
apie šio įvykio ypatingą vietą ekstre
mizmo istorijoje. Yra pagrindo ma
nyti, kad tai vieno turtingo ir įtakingo 
asmens nežabotų ambicijų išraiška, 
Vakarų pasaulio jurisdikcijos vertin
tina kaip kriminalinis nusikaltimas. 
Tai iššūkis ne tik labai trapiai demo
kratijai, bet ir aukštųjų technologijų 
išvystytai civilizacijai, kuri dėl savo 
įvairialytiškumo ir begalinio ryšių bei 
santykių painumo pasiekė kvazistabi- 
lią būseną. Taip pat tikėtina, kad šia
me reiškinyje slypi labai pavojinga įvy
kių priežastis. Galbūt mes regime glo
balinės civilizacijos jau nepagydomos 
ligos simptomus, kurie reiškiasi nau
jais ekstremizmo raiškos būdais...
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Beprasmybės prasmė
Jūratė Laučiūtė

“Į laisvę” fondo studijų savaitėje, 
kuri vyko praėjusią vasarą Trakuose, 
itin gyva buvo diskusija tema “Inteli
gentas posovietinėje erdvėje”. Žinoma, 
tai tik dalis opios temos apie inteligen
to vietą ir vaidmenį visuomenėje ap
skritai, o ne vien tik posovietinėje vi
suomenėje. Apsižvalgius plačiau gali
ma pastebėti, jog bet kurioje visuome
nėje išsilavinusi jos dalis, kuri apiben
drintai vadinama inteligentija, papra
stai būna stipri savo moraliniais im
peratyvais, išpažįstamų vertybių visu
ma, profesiniais įgūdžiais, tačiau silp
na, kai iškyla konkrečios veiklos būti
nybė, kai gyvenimas pareikalauja iš in
teligentijos pilietiškos pozicijos ir ją pa
tvirtinančio veiksmo. Tuomet ir paaiš
kėja, jog pilietiškai nebrandžių, neveik
lių asmenybių totalitarizmo slegiama 
inteligentija išugdo ne ką daugiau ne
gu demokratijos ir liberalių laisvių iš
lepinta visuomenė. Galima priminti 
sunkiai suprantamas Vakarų intelektu
alų kairuoliškas nuostatas ir simpati
jas Stalinui ar Mao Cze Dungui dar il
gai po Antrojo pasaulinio karo, kai pa
saulio visuomenę jau buvo pasiekusi 
tiesa apie stalinistų ir maoistų režimų 
baisumus. Kita vertus, ne ką gražiau 
gali atrodyti ir tarpukario Lietuvos in
teligentija, toji, kuri dar nebuvo spėju

si “apsinuodyti” sovietizmo bacilomis: 
“Nepriklausomoje Lietuvoje tų inteli
gentų padėtis įdek pasikeitė, atsirado 
galimybė turtėti turint savo rankose val
džią. Pasipelnymo aistra nesulaikomai 
pratrūko nuo pat nepriklausomos Lie
tuvos pradžios... ’’Taip rašė buvęs prem
jeras Augustinas Voldemaras, 1940 m. 
ištremtas j Ordžonikidzę. Jis priminė 
skandalą, susijusį su buvusio užsienio 
reikalų ministro J.Purickio agentų spe
kuliacijomis brangenybėmis (beje, Lie
tuvos vyriausiasis tribunolas 1925 m. 
J.Purickį išteisino), nurodė, jog di
džiausiais turtėjimo tamsiu būdu šalti
niais buvo tapusios valstybinės mono
polijos ir rangos, spekuliacijos žemės 
sklypais, “blogos” paskolos... Praktiš
kai įvardytos visos tos slidžios nuokal
nės, kuriomis, siekdama greit pratur
tėti, nusirito ir didelė dalis šiandieni
nės “posovietinės” inteligentijos, suge
bėjusios įsitvirtinti prie valdžios lovio. 
Galime guostis tik tuo, kad tuo keliu 
nuslydo ne vien Lietuvos inteligentija, 
bet ir Lenkijos, Latvijos, Ukrainos ir 
t.t. Neteisinant jų, bent jau galima su
prasti tokio pasirinkimo motyvus, o jų 
veiksmus nesunku vertinti iš tradici
nių, moralinių inteligentų pozicijų. Pa
sirinkę riebią antį, o ne mėlynąją pauk
štę, tie žmonės eliminavo save iš tikrų-
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jų, nenomenklatūrinių, inteligentų 
sluoksnio ir, beje, nė kiek dėl to nesi
sieloja. Greičiau kankinasi kiti, kurie, 
likę ištikimi svajonių, idealų, principų 
mėlynajai paukštei, negali neapgailes
tauti dėl to, kad ji tokia liesa, tokia ne
soti... Deja, kad ir kokiu storu princi
pų, moralinių vertybių sluoksniu be- 
užsiteptum duoną kasdieninę, ji liks 
sausa ir sprangi, jei jos negardina gaba
lėlis natūralaus sviesto.

Tačiau ne visur inteligentas, pasi
rinkęs mokslą, o ne verslą, kremta sau
są duoną. Yra šalių, kur išsilavinimas, 
inteligencija yra įvertinami ir medžia
giškai, ir inteligentiškų profesijų žmo
nės nesistumdo prie šiukšlių konteine
rių ar dėvėtų drabužių parduotuvėse 
kartu su bedarbiais. Bet kai ateina jų 
pilietinės brandos patikrinimo valan
da, nei intelekto perteklius, nei būties 
nežeminanti buitis neapsaugo jų nuo 
paviršutiniškų, vienadienių, o kartais 
tiesiog nuo klaidingų sprendimų. Taip 
yra dabar, kai inteligentija, intelektu
alai išsako savo poziciją dėl antiterori- 
stinių JAV veiksmų, taip buvo ir prieš 
kelias dešimtis metų, ir visada, kai tek
davo įvertinti pasipriešinimo blogiui 
priemones ir tų priemonių prasmin
gumą. Ar atsukti agresoriui, teroristui 
antrą skruostą, ar duoti grąžos, kad dau
giau nebedrįstų smurtauti? Ar pagaliau 
iš pradžių apdairiai įvertinti savo ir 
smurtininko galimybes, ir jei akivaiz
du, kad pastarasis stipresnis, nusilenk
ti jo jėgai bei malonei?

Įžymusis mūsų tautietis, Prancū
zijos mokslininkas Algirdas Greimas, 
prisiminęs metus, kuriuosjis skyrė po
litikai, įvertina juos kaip “niekais nu

ėjusius” ir prisipažįsta, kad jį guodžia 
tik trys “įprasmintos (!!! - J.L.) akci
jos”, prie kurių jis buvo prisidėjęs. Bū
tent: “Prie griežto Laisvės kovotojo (iš
skirta A.Greimo. - J.L) pasisakymo 
prieš lietuvišką SS legioną ir kitokius 
jaunimo verbavimus; prie skatinimo 
progresyviai likviduoti beprasmę rezi
stenciją pokario miškuose; prie kvieti
mo bendrauti su tauta, atsigręžus “vei
du į Lietuvą (Iš knygos: “Algirdas 
Greimas. Gyvenimas ir galvojimas. 
Vilnius, 1998.)

Tikriausiai nesuklysiu teigdama, 
jog kiekviena iš A.Greimo paminėtų 
akcijų yra susilaukusios ir dar susi
lauks nevienareikšmio įvertinimo, o 
jo pozicija - kritikos. Net ir pasisaky
mas prieš lietuvišką SS legioną, išties 
aktualus, žinant, kuo užsiiminėjo SS 
legionai, pakimba ore, kai prisimena
me, jog ne mažiau beprasmiškomis ne
kaltų žmonių žudynėmis buvo susite
pę ir NKVD daliniai, ir jų paranki
niai stribai, tačiau jokio atsišaukimo, 
raginančio Lietuvos jaunimą nesidėti 
prie kitų (nebe vokiškųjų) okupantų 
žmogžudiškų dalinių A.Greimas ir jo 
vienminčiai nebepasirašė.

Pokario rezistencijos prasmin
gumą objektyviausiai galėjo įvertinti 
likę gyvi tos kovos dalyviai, sulaukę 
1990 m. kovo 11 dienos, bei istorikai, 
besiremiantys naujausios Lietuvos įvy
kių rezultatais.

Laisvė, nepriklausomybė, kai ji 
gaunama iš kažkieno kito malonės, o 
ne išsireikalaujama, išsikovojama vi
sos tautos bendros valios, bendrų pa
stangų dėka, dažnai nepritampa prie 
tos tautos, lyg svetimas drabužis. Pa-
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vyzdžiui, taip atsitiko Baltarusijoje ar 
Moldovoje. Saujelės tų šalių patriotų 
laisvės vizijas gyventojų dauguma at
metė ir išsirinko tokią valdžią, kuri ne
dviprasmiškai kvietė atsisakyti nepri
klausomybės ir naujo, nesovietinio gy
venimo būdo. O štai iš esmės visą Lie
tuvą uždegęs Sąjūdis, Įspūdingasis Bal
tijos kelias, Sausio 13-osios pergalin
goji auka, - ar būtų visa lai įvykę, jei 
visus okupacijos dešimtmečius tautos 
atmintį ir sąmonę nebūtų žadinusi ir 
skatinusi pokario rezistentų nors ir be
viltiška, bet įkvepianti ir šventa kova?!

Pokario metais rinktis teko kiek
vienam Lietuvos gyventojui. Kovoti ar 
susigūžti, susiriesti, kad būtum kuo 
mažiau pastebimas, ir kabintis į fizinį 

išlikimą visomis jėgomis, visomis 
priemonėmis? O jei kovoti, tai už ką 
ir kieno pusėje? Juk ginklą rinkosi ne 
vien rezistentai, bet ir okupacinės val
džios parankiniai stribai. Ir, beje, ne 
vienas tų stribų irgi galvą paguldė. Bet 
su kairiaisiais koketuojantys inteli
gentai pastarųjų pasirinkimo prasmės 
viešai neaptarinėjo. Tik rezistentų ko
vos prasmingumo problema neduoda 
jiems ramybės... Kodėl?

Kad ir susigūžusi, kad ir sulinku
si, pokario lietuvių tauta dar ilgai puo
selėjo nepriklausomybės metais įdiegtą 
patriotizmą, tradicinę krikščioniškąją 
moralę ir su buitimi nesutapatintos bū
ties sampratą. Ir nors patys nekovojo, 
tačiau gerbė rezistentų kovos idealus ir

Edvardas Malinauskas. Baltijos jūra ties Karkle. Tapyba
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niekino tas paskatas, dėl kurių ginklo 
griebėsi stribai. Ilgainiui, atsigavę nuo 
brutalių permainų šoko, susukę daugiau 
ar mažiau jaukias gūžtas, kai kurie inte
ligentai susivokė, jog gyvena tokį gyve
nimą, kurį jiems primetė negerbiami 
okupantai ir jų talkininkai. Tai buvo ant
rojo pasirinkimo metas: ar pasukti bent 
jau dvasinės, kultūrinės rezistencijos ke
liu, ar pervertinti bendražmogiškąsias, 
krikščioniškąsias vertybes, idealizmą 
nukišant į užribį, o į pirmą vietą iške
liant racionalųjį pragmatizmą. Vieni pri
siminė esą Dievo kūriniai, o kitiems 
mielesnė buvo giminystė su beždžionė
mis. Bet kurio veiksmo prasmę ėmus 
matuoti naudos matais, nesunku paneig
ti ir pokario rezistentų kovos, ir Sausio 
13-osios aukos prasmę. Bet jei visuo
menė sutiks su jai primetama nuostata, 
jog beprasmiška yra aukotis vardan ki
tų laisvės ir gerovės, vardan teisingumo 
ir tiesos, greit ateis ir tokia diena, kad 
ne tik mirtis, bet ir gyvenimas, ir dar
bas, jei jis dirbamas dėl kitų, o ne vien 
dėl savo naudos ir kaijeros, taip pat bus 
paskelbtas beprasmišku. O gal toji die
na jau atėjo? Juk vis dažniau yra pažy
mima visuomenės apatija, abejingumas 
viskam, kas už individualių poreikių, 
instinktų tenkinimo sferos.

Kad ir kaip patraukliai iš pirmo 
žvilgsnio atrodytų liberalų šūkis “My
lėk save!”, net ir pati gausiausia arit
metinė liberalių egoizmų suma nesu
kurs brandžios pilietinės visuomenės. 
Pilietine tampa toji visuomenė, kurią 
suvienija bendri tikslai ir bendras dar
bas su kitais ir dėl kitų arba pilietinis 
bendruomenės gyvenimo įprasmini
mas. Atimkime iš visuomenės jos veik
los ir egzistavimo prasmę, ir visuome
nė bematant virs minia. Soti ar alka
na, bet vis tiek - tik minia...

Rimantas Dagys

V
argu ar psichologiškai 
galima atskirti šiuos du 
procesus. Juos jungia 
žodžiai - integracija j Vakarus. Lietu

vos tapimas NATO nare eiliniam 
žmogui psichologiškai būtų labai svar
bus žingsnis, atgaivinantis tikėjimą 
tikslo realumu. Tačiau integracija į 
Europos Sąjungą sukels dar didesnius 
pokyčius mūsų visuomenėje. Integra
cijos procesas psichologiškai bus pa
sibaigęs, kai būsime ES ir NATO na
riai. Kad geriau tuos procesus suvok
tume, reikia bent trumpai panagrinė
ti dabartinę mūsų būklę.

Kokie mes esame?

T
arytum visos politinės 
partijos deklaruoja esan
čios už ES ir NATO, bet 
kartkartėmis kai kas atkakliai dairosi 

į Rytus. Kodėl? Lyg ir nudegėme su 
Rusijos krize, lyg ir aišku, kad Rusija 
pinigų per metus uždirba (įskaičiuo
jant ir dujų bei naftos eksportą) pana
šiai kaip Belgija. Vadinasi, mūsų trokš
tamos rinkos dydis Rusijoje ir Belgi
joje vienodas, o Belgija nėra didžiau
sia ES valstybė...Tik nenorintis ma
tyti gali nepastebėti, kad didysis “biz
nis” Rusijoje iš esmės aptarnauja tik 
politinius šalies vadovų interesus. Šioje 
šalyje egzistuoja ne tikroji, bet paro-

14 Į LAISVĘ • sausis /2002

16



Laikas ir idėjos

Lietuva po stojimo 
į ES ir NATO

domoji demokratija. Baltarusijos dik
tatorius A.Lukašenka. Irano diktato
rius yra šios šalies politikų draugai. 
Čečėnų tauta naikinama pagal tą patį 
scenarijų, kurį ant mūsų galvų sovie
tai išbandė pokario metais ir 1.1. At
rodytų, tokia faktų puokštė turėtų 
kiekvienam lietuviui atmušti bet ko
kią nostalgiją sovietmečiui ir sustip
rinti natūralų norą kuo greičiau tapti 
neatskiriama Vakarų visuomenės da
limi. Deja...

Baimės, 
arba
Kodėl taip yra?

V
argu ar būtų galima nu
rodyti konkrečią prie
žastį, kodėl mes tokie. 
Dalis žmonių, remdamiesi savo gyve

nimiškąja patirtimi, nuolat prisime
na, kad iki visų reformų ir “integraci
jų’’ gyvenimas buvo aiškesnis, t.y. sta
bilesnis. Daliai žmonių žodis "sąjun
ga” asocijuojasi su “Sovietų Sąjunga". 
Dar kita dalis tiki “mistine” mūsų sie
nų, galinčių apsaugoti mūsų rinką ir 
savus gamintojus, galia. O kai kurie 
mano, kad mes esame nepakankamai 
stiprūs konkuruoti su ES valstybėmis 
- tarsi mes dabar su jomis nekonku
ruotume, ir net pagal jų primetamas 
žaidimo taisykles. Daug kalbėdami 

apie ES, daliai žmonių sukūrėme iliu
ziją, kad jau esam ES nariai, taigi lyg 
ir visos dabartinės blogybės yra atėju
sios iš ES. Daugelis mūsų moka rusų 
kalbą, tačiau nesupranta nė vienos iš 
būsimų darbinių ES kalbų (anglų, 
prancūzų). Tai sukelia netikrumo, gal 
net ir nepilnavertiškumo jausmą ben
draujant su galimais partneriais iš Va
karų.

Šios ir daugelis kitų baimių su
sijusios su mumyse slypinčia permai
nų baime ir nevykėlių kompleksu, ku
rį kartkartėmis sustiprina vis dar savo 
vietos visuomenėje ieškanti jauna mū
sų žiniasklaida. Šiek tiek paslėpta for
ma šios baimės susitikimų metu iš
reiškiamos klausimu: “Kam mes Eu
ropos Sąjungai reikalingi?”

Taigi kodėl ne tik mes norime 
stoti į ES, bet ir ES nori mus priimti? 
Būtų galima surasti daug ekonominių 
paaiškinimų. Juk akivaizdu, kad vals
tybių plėtra padidins Europos Sąjun
gos vidaus rinką iš pradžių nedaug, bet 
ateityje gana smarkiai. Pagreitės regio
no plėtra, o tai “kaipgera reklama” 
pritrauks kapitalo investicijas. Galų 
gale išaugs Europos lyginamasis svo
ris regionų konkurencijoje ir t.t. Bet 
yra ir kitos ne mažiau svarbios, o gal 
net svarbesnės priežastys, skatinan
čios mūsų priėmimą j Vakarų struk
tūras.
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Ko nori Europa?

D
ažnas mini žodį “globa
lizacija”, nors vargu ar 
daugelis supranta tikrą
ją jo prasmę. Supaprastintai šnekant, 

globalizacija - tai pasaulio “sumažėji
mas”. Mėginkime prisiminti, kiek lai
ko prieš šimtą metų reikėdavo sugaiš
ti, norint su arkliuku pasiekti valsčiaus 
centrą. Dabar kone per trejetą valandų 
automobiliu pralekiame per visą Lie
tuvą. Kai kam jau net “psichozes” pra
deda įvaryti nuolatos skambantis mo
bilusis telefonas. Ne tiek jau mažai mū
sų vaikų naršo po visą pasaulį per in
ternetą. Anksčiau konkuruodavo bei 
savas žaidimo taisykles nustatydavo 
smulkių regionų valdovai, kiek vėliau 
- valstybės, o dabar tą daro regionai ar I 
net pasaulinės organizacijos, tokios 
kaip Pasaulio prekybos organizacija.

Europa, taigi - kad ir kaip būtų 
keista - ir mes, priklauso prie penkta
dalio pasaulyje geriausiai gyvenančių 
žmonių. Tiesa, lietuvis dar negali tur
tais lygintis su amerikiečiu, bet, kita 
vertus, dauguma mūsų žmonių neba
dauja, kaip kad trečdalis pasaulio gy
ventojų. Aišku, daugelio sunkiai besi
verčiančių mūsų žmonių neguodžia 
mintis, kad gyvename geriau nei Afri
kos negrai. Būtų keista, kad mes pra
dėtume lygiuotis į Afriką, o ne į kles
tinčią Ameriką ir Europą.

Europa susikūrė sau gerovę ir no
ri toliau taip gyventi. Bet ji puikiai pa
simokė iš Kinijos istorijos ir suprato, 
kad, apsitverusi kinų siena, neišsaugos 
savo pranašumo prieš kitus žemynus. 
Reikia nepaliaujamai tobulėti ir prisi

taikyti prie nuolat besikeičiančio pa
saulio. Europiečiai suprato, kad eko
nomika klesti, jeigu yra darbštūs, dar
bui pasirengę ir energingi žmonės. 
Juk taip įvyko po Antrojo pasaulinio 
karo. Sugriauta Europa greitai paki
lo, nes žmonės to atkakliai siekė, tu
rėjo patirties ir gavo (aišku, ne už ačiū) 
daug JAV investicijų. Europa supra
to, kad nekompromisinė konkurenci
ja tarp valstybių gali duoti tik laikinos 
naudos, bet ilgainiui sukelia chaosą, 
kaip buvo dviejų pasaulinių karų me
tu.

Kita labai retai diskutuojama 
priežastis, skatinanti plėstis Europos 
Sąjungą, - tai santykinai mažėjanti eu
ropiečių dalis pasaulyje. Ne paslaptis, 
kad ilgainiui istorijoje žmogiškasis 
faktorius ima dominuoti prieš ekono
minį. Mažėjimą lemia daugelis prie
žasčių, iš kurių viena svarbiausių yra 
šeimos institucijos naikinimo tenden
cijų stiprėjimas, primityviai suprantant 
žmogaus teises, kartais iki absurdo su
vulgarinant emancipacijos procesą. 
Bet tai jau kita tema.

Europai reikia daugiau žmonių, 
bet kur jų rasti? Amerikiečiai nuolat 
padidina savo gyventojų skaičių, su- 
pirkdami protus iš viso pasaulio, drą
siai priimdami emigrantus iš Azijos 
ir Lotynų Amerikos. JAV tikisi toliau 
juos sėkmingai “suvirškinti” vadina
majame “tautų katile”. Europa ven
gia emigrantų iš kultūriškai nepana
šių valstybių. Ji saugo savos - krikš
čioniškos, individualistinės visuome
nės vertybes. Ji pagrįstai mano, kad 
stabilų plėtros pagrindą turėtų nulemti 
visų pirma bendros vertybės, nes dar-
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Viliaus Jasinevičiaus nuotrauka

bas darnioje bendroje šeimoje yra 
efektyvesnis. Tokių vertybių sistemos 
pagrindui sukurti yra įkurta Europos 
Taryba. Jai priklauso 43 valstybės, o 
Lietuva yra tikroji jos narė. Žodžiu, 
Vakarų Europa nori didėti panašių 
valstybių, t.y. ir mūsų, sąskaita.

Europiečiai jau kuris laikas, pa
lyginti su kitais, gyvena tarsi “šiltna
mio gėlės”. Tai malonu, bet yra ir di
delis pavojus “išlepti”. Man teko ap
lankyti nemažai valstybių, dirbti Eu
ropos Tarybos Parlamentinėje 
Asamblėjoje. Buvo galima pajusti, kad 
žmonės iš mūsų regiono yra kur kas 
aktyvesni, labiau “norintys gyventi”. 
Daugelio mūsų sovietmečio patirtis, 

kurios neturėjo vakariečiai, suteikia 
mums pirmenybę prieš santykinai 
“apsnūdusius”, biurokratinės rutinos 
nuvargintus mūsų partnerius. Ne vel
tui patarlė sako, kad “už vieną muštą 
dešimt nemuštų duoda”. Nors trum
pam atsiribokime nuo dažnai teisin
gos savo valdžios kritikos ir pažiūrė
kime, kiek daug mūsų žmonių, prisi
taikiusių prie naujo gyvenimo, daž
nai pradėjusių jį iš naujo, beveik iš nie
ko, sėkmingai konkuruoja su kur kas 
turtingesniais kolegomis iš Vakarų. 
Taigi esame potencialus “šviežias 
kraujas” Europai, iš kurio ji tikisi nau
jų idėjų ir didelės papildomos energi
jos.
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Kas atsitiks
2004 metais, 
kai tapsime 
ES nariais?

Persigrupuos politinės par
tijos. Kodėl? Dabar poli
tinė kairė - tai orientaci
ja į Rytus, o dešinė - integracija j Va

karus.
2004 metais integracija baigsis. 

Pradės dominuoti nauji realūs intere
sai ir aiškiau išreikštos lobistinės gru
pės. Pamažu išaiškės, kad dabartinė 
LSDP ir liberalai yra dešinė, t.y. stam
baus kapitalo partijos, konservatoriai 
kartu su centristais - dešinysis centras, 
krikdemai su socialdemokratais “du- 
tūkstantininkais” - kairysis centras, o 
kraštutiniai kairieji turės dar susikurti.

Vyriausybė ir Seimas taps popu
liaresni. Kodėl? Kadangi gins Lietuvos 
interesus prieš Briuselį.

Žmonės taps kur kas aktyvesni. 
Kodėl? Atsivėrusios galimybės pasi
naudoti fondais skatins aktyvumą.

Lietuviškas kapitalas taps vienin- 
gesnis. Kodėl? Reikės sunkiai konku
ruoti su kur kas stipresniu kitų valsty
bių kapitalu. Jo politinis užsakymas 
bus aiškesnis ir tai privers politinį elitą 
sustiprinti nacionalistines tendencijas.

Vyriausybė galų gale supras, kad 
reikia remti kultūrą ir švietimą. Kodėl? 
Nes tai vienintelis būdas neišnykti Eu
ropos katile.

Atsiras žmonių pasitikėjimas sa
vimi. Kodėl? Nuolatinis bendravimas 
su vakariečiais parodys, kad mes jiems 
savo sumanumu niekur nenusileidžia- 
me, o daug kur juos ir lenkiame. Išny

kęs nepilnavertiškumo kompleksas 
atpalaiduos didžiulę žmogiškąją ener
giją-

Lietuvių tauta suras naują ilgalai
kę buvimo pasaulyje strategiją. Kodėl? 
Pradžioje žmonės plūstels iš Lietuvos, 
ieškodami laimės kitose šalyse. Tačiau 
susipažinę su Europos realijomis supras, 
kad Europos Sąjunga ir Vakarų visuo
menė irgi serga. Ilgainiui jai kils grėsmė 
ištirpti kitose, kur kas gausesnėse civili
zacijose. Todėl lietuviškas savisaugos 
instinktas privers ieškoti būdų, kaip iš
likti tame civilizacijų katile.

Taigi nėra ko mums savęs menkin
ti, jeigu mūsų nemenkina kiti. Drąsiai, 
pakelta galva eikime į Europos Sąjun
gą, tikrai mūsų ten niekas neužgoš, kaip 
negali užgožti lauko gėlių šiltnamyje už
augę augalai.

Vytauto Varankos nuotrauka
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Globalizacija ir Lietuva
Lietuvos nacionalinis saugumas ir gynyba 

naujojoje eroje

Liliana Astra, Arūnas Alonderis, 
Algirdas V Kanauka

Nuo seniausių laikų Lietuva yra 
ant rytinio Vakarų civilizacijos slenks
čio. Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą 
iškilus lietuvių mąstytojas Stasys Šal
kauskis įvardijo šią išskirtinę geopo
litinę Lietuvos padėtį kaip limitrofi- 
nę ir kartu - potencialiai grėsmingą, 
mūsų valstybei nuolat atsiduriant tarp 
“didžiųjų besivaržančių galybių”. Vė
liau prasidėjęs pasaulinis ir didžiau
sias visų laikų karas su kaupu patvir
tino S.Šalkauskio nuogąstavimus, nes 
jau pačioje pradžioje žlugus bent kiek 
veiksmingesnėms nacionalinio saugu
mo bei gynybos politikos pastangoms, 
be mūšio buvo sunaikintos to meto 
modernios ir puikiai parengtos lietu
vių karinės pajėgos (lankų daliniai, 
aviacija).

Tad ir šiandien gyvename valsty
bėje, ties kuria eina Rytų-Vakarų tran
zitas ne tik tiesiogine, bet ir kur kas 
platesne šio žodžio prasme: visada bu

vo ir bus pavojus būti sunaikintiems 
tiek galimų okupacijų, tiek komerci
nio svetimų agresyvių kultūrų antplū
džio ar pasaulinės globalizacijos pro
ceso keliamų naujų grėsmių, taip pat 
neigiamų veiksnių poveikio.

Kita vertus, naujajame tūks
tantmetyje Lietuvos ateitis yra susi
jusi su daugybe naujų galimybių ne 
tik išgyventi, išlikti, bet ir stiprėti 
kaip tautai. Žinoma, su sąlyga, jei tik 
įgysime ir sukaupsime pakankamai 
tautinio sąmoningumo, orumo, taip 
pat jei sugebėsime efektyviai valdyti 
valstybę.

Tiesą sakant, išskirtinė limitrofi- 
nė mūsų valstybės padėtis labai panaši 
į geopolitinę Bcniliukso valstybių pa
dėtį, kurią tos šalys puikiai išnaudoja, 
nes jau keli dešimtmečiai jos yra tapu
sios tranzitinėmis valstybėmis, per ku
rias eina pasauliniai prekių, turistų ar 
finansinių operacijų srautai.
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Žvelgiant į ateitj akivaizdu, kad 
jau dvidešimt pirmojo amžiaus pra
džioje vis intensyvėjantys pasauliniai 
komunikacijos procesai labiau pa
spartins ir susisiekimo žeme bei oru - 
tarp Azijos rinkų ir produkcijos cen
trų Europoje - plėtotę: tad pažvelgus 
i mūsų Tėvynę tarsi iš paukščio skry
džio, nesunku numatyti, kad Lietu
va, turėdama neužšąlantį Baltijos 
uostą, taps didžiuliu natūraliu ter
minalu, kuris jūroje išsišakos į Skan
dinaviją ir - pro Skageraką ir Kate- 
gatą - Į Vakarų Europą bei Ameriką. 
Tam reikia ruoštis jau dabar. Lietu
va turės būti visais atžvilgiais stipri 
valstybė, kad atlaikytų tokį tarptauti
nį spaudimą, j kurį noromis nenoro
mis paklius. Ir Lietuvai reikės labai 
didelės nacionalinės stiprybės, kad ga
lėtų išsaugoti savo idealus bei verty
bes.

Tačiau spartėjanti viso pasaulio 
globalizacija, akumuliuojanti naujus 
tarptautinės migracijos, naujųjų tech
nologijų, produkcijos srautų ir kitus 
procesus, lemia ryškius pokyčius ir 
pačioje Vakarų civilizacijoje. Plačiąja 
prasme globalizacija pasireiškia tuo, 
kad pasaulis tampa vis labiau integ
ruotas ir vis labiau priklausomas nuo 
naujųjų technologijų. Šių amžių san
dūroje atsiradusi naujoji integracija yra 
svarbi tuo, kad kiekvienas politinio, 
socialinio ar ekonominio proceso da
lyvis ar subjektas yra smarkiai veikia
mas to paties pasaulinio konteksto.

Pasaulio istorijoje dar niekad ne
buvo žmonijos bendruomenės ir tokių 
bendradarbiavimo ar sąveikos formų, 
kurios galėtų aprėpti visą pasaulį.

Globalizacija - tai yra ir didėjanti pa
saulio bendrijos narių tarpusavio pri
klausomybė. Štai kodėl būtų naivu 
vertinti šį naują globalų istorinį pro
cesą vienareikšmiškai (vien žavintis 
juo ar, atvirkščiai, vertinant tik kaip 
potencialias grėsmes). Akivaizdu, kad 
globalizacija - tai naujas istorinis pa
saulinis procesas, kurį lemia įvairūs 
veiksniai ir jų sukelti poveikiai: trans
nacionalinių korporacijų veikla ir di- 

| dėjanti ekonominė integracija, spar
čiai plėtojamos naujos technologijos, 
globalios komunikacijos ir žiniasklai- 
dos procesai. Kai kurios šiuolaikinės 
teorijos (priklausomybės, pasaulinės 
sistemos ir kt.) aiškina globalizaciją 
kaip netolygų vystymąsi ir pasaulio 
priklausymą nuo pramoninio pasau
lio interesų arba interpretuoja ją kaip 
pasaulinės ekonomikos ekspansijos 
padarinį, stiprinant koncentraciją ap
link branduolį bei pusiau periferinių 
ir periferinių santykių sistemą. Visos 
šios teorijos yra gana prieštaringos. 
Tačiau teorinės paieškos ir jas lydin
tys neaiškumai jokiu būdu neturėtų 
silpninti nacionalinės politikos pajė
gumo, formuojant strateginius valsty
bingumo įtvirtinimo tikslus. Negali
ma sutikti su paviršutiniška (ir gana 
plačiai įsigalėjusia) nuomone, kad glo
balizacija - tai nacionalinių valstybių 
pabaiga ar jų svarbos sumenkėjimas. 
Be abejo, šiuolaikiniame pasaulio glo
balizacijos procese jau keičiasi nacio
nalinių valstybių funkcijos. Jos neiš
vengiamai privalo kurti deramą ver
slo klimatą naujiems gamybos ir pre
kybos būdams. Globalinė ekonomi- 

I nė sistema sąveikauja su nacionalinė-
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se valstybėse vykstančiais politiniais 
procesais bei tų valstybių politikos 
scenarijais.

Scenarijai - tai valstybės ateities 
versijos, nuodugniai išanalizuotos, de
taliai apibūdintos ir nukreiptos j kon
kretų gyvenimą. Scenarijų paskirtis 
nėra susijusi su garantuotu ateities nu
matymu ir jie reikalingi kurti optima
lius strateginius sprendimus, tinkamus 
priimtinai ateičiai. Tad scenarijai yra 
labai reikalingi ir svarbūs teoriniai 
įrankiai, keičiant bei tobulinant vals
tybinės tikrovės modelius.

Šiuo metu geriausiai žinomas 
yra “Pasaulio raidos tendencijų - iki 
2015 metų” scenarijus, kurį parengė 
JAV Nacionalinės žvalgybos taryba ir 
Centrinės žvalgybos valdyba. Iš esmės 
šis globalus scenarijus jungia net ke
turis galimus pasaulio raidos scenari
jus:

. I.Integrali globalizacija yra 
virtuali įvairių veiksnių - nau
jų technologijų, ūkio augimo, 
demografijos ir efektyvaus na
cionalinio bei tarptautinio val
dymo - sąveika, kurios dėka pa
saulio gyventojai turės didelę 
naudą, o dauguma pasaulio 
valstybių sugebės pasinaudoti 
šio sėkmingos globalizacijos 
scenarijaus teikiamais prana
šumais. Būsimų pasaulinių 
konfliktų tikimybė maža, nors 
sparti technologijos pažanga 
gali sukelti grėsmę aplinkos 
apsaugai ir žmonių sveikatai.

Tačiau pasaulio gyvento
jų mažuma, gyvenanti sacharie-

tiškos Afrikos, Vidurio Rytų, 
Vidurio ir Pietų Azijos šalyse, 
taip pat Andų regione, negaus 
bent kiek didesnės naudos iš 
pozityvių globalizacijos poky
čių. Tad vidiniai ir išoriniai 
konfliktai komplikuos šių re
gionų raidą.

ILŽalinga globalizacija - ne
gausus ir smarkiai pralobęs 
politinis bei ekonominis elitas 
klestės, tačiau dauguma pasau
lio gyventojų skurs. Demogra
finės gyventojų augimo ir ištek
lių mažėjimo problemos stab
dys daugelio šalių plėtrą, o 
migracija taps svarbiausiu tarp
tautinės įtampos židiniu. Nau
josios technologijos bus panau
dojamos ne tiek žmonių gero
vei kurti, kiek naujų ginklų ga
mybai ir tarptautinių nusikal
tėlių organizacijų gausėjimui. 
Suklestės nelegali ekonomika, 
tarptautiniu ir nacionaliniu 
mastu susilpnės valdymas, taip 
pat politinių lyderių įtaka. Sa
vo ruožtu stiprės vidiniai vals
tybių konfliktai, kurie sukels 
socialinius prieštaravimus, ne
teisingumą ir depresyvias nuo
taikas visuomenėje.

III.Regioninės varžybos. Stip
rės tapatūs regioniniai proce
sai Europoje, Azijoje ir Ame
rikoje, taip pat atsiras pasiprie
šinimas JAV dominavimui ir 
globalizavimo spartinimui. 
Didės regioninis bendradar-
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biavimas prekybos srityje, taip 
pat didės skirtingų regionų 
tarpusavio konkurencija, todėl 
regioninės problemos taps kur 
kas svarbesnės nei pasaulinės. 
Galimi konfliktai tarp išsi
vysčiusių pramoninių regionų 
ir valstybių, esančių sacharie- 
tiškos Afrikos, Vidurio Rytų, 
Vidurio ir Pietų Azijos regio
nuose, nes pastarieji ne įgis nei 
didesnės politinės paramos, 
nei pakankamų išteklių.

IV. Postpoliarinis pasaulis. 
JAV ekonomika nustips ir ša
lį apims sąstingis. Išaugus po
litinei karinei įtampai tarp 
JAV ir Europos Sąjungos, pir
moji iš jų atitrauks savo kari
nes pajėgas iš Europos, Japo
nijos, Korėjos. Tuo pat metu 
naujai kilusios politinės kri
zės Lotynų Amerikos valsty
bėse privers JAV sutelkti dė
mesį vien Amerikos žemynui. 
Azijoje pagrindinį vaidmenį 
pradės vaidinti Kinija, kuri 
siųs savo taikos palaikymo pa
jėgas į Indoneziją. Kita vertus. 
Azija taps klestinčių ir stabi
lių regionų visuma.

Visi šie išvardyti scenarijai pa
deda nuodugniau analizuoti globa
lizacijos sukeltus pokyčius ir juos 
apibendrinti. Akivaizdu, kad globa- 
lizuota ekonomika pasauliui suteiks 
stabilumo, tačiau jos teikiama nau
da ir pranašumai nebus tokie uni
versalūs, kaip kad buvo po pramo

ninės revoliucijos, įvykusios prieš 
kelis šimtus metų. Pasaulinė globa
lizacija ateityje lems finansinių rin
kų nestabilumą, ryškų ekonominį pa
sidalijimą.

Žinių ekonomika irveiksminga 
ūkio politika labai paspartins kai ku
rių valstybių ūkio plėtrą, užsienio 
prekybą, investicijas, žmonių gerovės 
augimą. Tačiau nesuspėjusioms su 
šiuo srautu šalims grės ūkio sąstingis, 
politinis nestabilumas, kultūrinis at
silikimas. Be abejo, augs tarptautinių 
verslo korporacijų įtaka.

Lietuvos nacionalinio saugumo 
ir gynybos strategijos efektyvumą lems 
bazinių scenarijų įgyvendinimas, o ta
me procese milžinišką reikšmę įgis 
istoriškai naujos varomosios jėgos - 
Lietuvos narystė Šiaurės Atlanto Su
tarties Organizacijoje (NATO) ir Eu
ropos Sąjungoje (ES). Nors yra gali
ma ir kita mažiau tikėtina alternaty
vių scenarijų logika (Lietuva taps ES 
nare, bet neįstos į NATO, Lietuva bus 
priimta j NATO, bet netaps ES nare 
irt.t.).

Bazinio scenarijaus “Lietuvos 
nacionalinis saugumas ir gynyba 
globalizacijos eroje” įgyvendinimas 
įgytų istorinę svarbą Lietuvos ilgalai
kių strateginių interesų įgyvendinimo 
perspektyvoje.

Toliau pateikiame lenteles, 
atspindinčias istorinio proceso 
sudėtines dalis.
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Lietuvos nacionalinis saugumas ir gynyba 
globalizacijos eroje

I. TARPTAUTINĖ APLINKA

2001................... 2005 .................. 2010 ................... 2020

Pasirengimas 
narystei ES, 
bendradarbiavimas 
su kitų valstybių 
mokslininkais ir 
technologais.

Platus 
bendradarbiavimas 
su NATO 
institucijomis.

Narystė 
stiprėjančioje ES, 
tampančioje globalios 
pasaulinės galios 
centru.

Narystė NATO.

Lietuva - stipri 
tranzitinė valstybė, 
turinti neužšąlantį 
Baltijos uostą, kuris 
taps didžiuliu 
natūraliu terminalu, 
jūroje išsišakojančių 
į Skandinaviją ir į 
Vakarų Europą bei 
Ameriką; Lietuvos 
oro uostai turės 
reikšmės nukraunant 
Frankfurto, Berlyno, 
Kopenhagos oro 
uostus.

II. GEOPOLITINĖS GRĖSMĖS

2001................... 2005 .................. 2010 .................. 2020

Grėsmės pakliūti j 
didelių valstybių 
tarpusavio konfliktus.

Stiprėjantis 
tarptautinis terorizmas.

Pasaulinio masto 
karinių įvykių, teroro 
aktų galimybė.

Agresijos prieš 
Lietuvą ir Baltijos 
kraštus tikimybės 
mažėjimas, nes būtų 
pažeistas visų 
Skandinavijos, 
Vokietijos ir Lenkijos 
pakrantinių flangų 
saugumas, Baltijos 
šalims tapus natūraliu 
tramplinu atakai prieš 
visą Siaurės Europą.

Stiprėjanti Kinija ir 
islamo valstybės.

Pasaulio 
geopolitinių jėgų 
balanso kaita: Siaurės 
Amerikos šalys + 
Australija + Europa 
= Vakarai.
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Laikas ir idėjos

HI. NACIONALINIO SAUGUMO POLITIKA

2001....................2005 .................. 2010 .................. 2020

Pasirengimas 
stojimui j NATO.

Antikorupcinės 
politikos vykdymas.

Lietuvos gyventojų 
vidurinio sluoksnio 
stiprinimas.

Didėjantis dėmesys 
teritorinei gynybai.

Aplinkos, 
ekonomikos, 
socialinių paslaugų 
plėtra.

Visiškas 
integravimasis j 
NATO/ES.

Narystė NATO 
padės pritraukti 
užsienio kapitalą ir 
investicijas į 
Lietuvos ūkį, sukurti 
naujas darbo vietas, 
diegti šiuolaikines 
technologijas.

Dalyvavimas tarp
tautinėje ginklų 
pramonėje.

Naujų ekonominės 
ir politinės galios 
šaltinių paieška, 
siekiant sustiprinti 
Lietuvos įtaką visos 
ES mastu.

Lietuva taps 
technologiškai pajėgia 
valstybe, tačiau bus vis 
sunkiau išsaugoti 
tautinį bei kultūrinį 
savitumą ir tapatumą 
globalizacijos 
sąlygomis.

Dalyvavimas 
tarptautinėse taikos 
palaikymo 
operacijose.

IV KRAŠTO APSAUGOS POLITIKA

2001....................2005 .................. 2010 .................. 2020

Stiprinama krašto 
apsaugos sistema, 
kuriama moderni, 
vakarietiško pavyzdžio 
kariuomenė, gerinamas 
karių mokymas ir 
kovinis parengimas, 
dalyvaujant taikos 
palaikymo operacijose.

Regioninės įtakos 
stiprinimas.

NATO karinės 
taktikos ir strategijos 
diegimas mūsų 
karinėse pajėgose.

Ieškojimas 
regioninių 
sąjungininkų, 
investicijų.

Naujųjų 
technologijų plėtra 
karinėje srityje - 
robotiniai ginklai, 
kosminės pajėgos ir 
ištobulintos 
komunikacinės 
sistemos.

Informacinio karo 
kibemetinėje erdvėje 
grėsmė.
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Lietuva: 
per Ispaniją į Europą

Prezidento VAdamkaus vizitas Ispanijoje 
2001 m. spalio 24-28 d.

Vytautas A. Dambrava

Šis Lietuvos ambasadoriaus Ispanijos Karalystėje tekstas yra puikus žurna
listinio darbo pavyzdys, rodantis, kad tarptautinio lygio diplomatas nepamiršo 
savo pirmosios (o gal antrosios, baigus teisės studijas) profesijos - žurnalistikos. 
Bet dar svarbiau, kad tai yra neprilygstama paties ambasadoriaus parašytos 
teorinės studijos “Viešoji diplomatija ” iliustracija. Mes nieko nežinome, ką ir 
kaip veikia Lietuvos ambasados, kaip jos Įtvirtina Lietuvos vardą pasaulyje. 
V.A.Dambrava praskleidė tą nežinomybės uždangą. Kitas dalykas, kad daugelis 
ambasadų iš tikrųjų negali pasigirti nuveiktų darbų gausa. Kaip dirba ambasada 
Ispanijoje, galėsite įsitikinti perskaitę šį reportažą.

Redakcija

2001 m. spalio 24-28 d. Madri
de su darbo vizitu lankėsi Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus, jį lydėjo oficiali penkioli
kos asmenų delegacija. Pagrindinis vi
zito tikslas buvo dalyvauti tarptauti
nėje konferencijoje “Demokratijos 
pereinamasis laikotarpis ir konsolida
cija”, kurią organizavo Šiaurės Ame
rikos Gorbačiovo fondas (AGF) ir 
Tarptautinių santykių ir dialogo su už
sieniu fondas Ispanijoje (FRIDE). 
Konferencijoje dalyvavo keturiolikos 
valstybių prezidentai ir devyniolika

garbės svečio teisėmis kviestų buvu
sių prezidentų.

Visos keturios Prezidento vizito 
dienos buvo perpildytos įvairių diplo
matinės misijos programinių projek
tų vykdymu.

Prezidentas dalyvavo tarptauti
nėje konferencijoje bei LR ambasa
dos iniciatyva suorganizuotuose dvi
šaliuose susitikimuose, be to, buvo 
parengta nemažai kitų programų. 
Speciali programa buvo sudaryta 
krašto apsaugos ministrui Linui Lin
kevičiui, kita programa - užsienio
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reikalų viceministrui Ryčiui Marš
koniui, trečioji - Lietuvos policijos 
generaliniam komisarui Vytautui 
Grigaravičiui, taip pat specialūs su
sitikimai, kuriuose prisistatė Ispani
jai paskirtas Paryžiuje reziduojantis 
karinis atašė pik. Itn. Marijus Jatau- 
tas, taip oficialiai pradėdamas darbą 
šioje šalyje. Tuo pat metu Ispanijos 
verslo organizacijų konfederacija LR 
ambasados iniciatyva surengė semi
narą Lietuvos verslininkams, kuria
me dalyvavo Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūros direktorius Vytas 
Gruodis ir Lietuvos tarptautinio ver
slo rūmų direktorius Vidmantas Aks
tinas.

Meskime chronologinį žvilgsnį 
į LR Prezidento atliktą darbą.

Trečiadienis, spalio 24 d.
Ankstyvu popietiniu skrydžiu 

Madridą pasiekusią Lietuvos delega
ciją sutiko ir pasveikino valstybės pro
tokolo atstovai, ambasadorius ir p. 
U.Dambravicnė bei tarptautinės kon
ferencijos vadovybės atstovas. Už po
ros valandų Lietuvos Prezidentas jau 
turėjo numatytą pasikalbėjimą su svar
baus Ispanijos dienraščio "ABC” ko
respondentu. vėliau įvyko pasikalbė
jimas su svarbiausio politikos žurna
lo "Cambio 16” korespondente.

21 vai. “El Greco” salone, Villa 
Magna viešbutyje, Prezidentas savo 
vardu surengė priėmimą vyriausybės 
ir diplomatinio korpuso atstovams. 
Dalyvavo NATO ir Europos Sąjungos 
bei asocijuotų šalių, taip pat JAV, Ja
ponijos, Kinijos, Rusijos Federacijos, 
Australijos, Maroko ambasadoriai bei 

daugelis svarbių ir labai įtakingų as
menų Ispanijoje. Estijos ir Maltos am
basadoriai sakė, kad toks “asmenybių 
paradas” diplomatinėje praktikoje yra 
retenybė.

Nuskambėjus Ispanijos Karalys
tės ir Lietuvos Respublikos him
nams, prasidėjo iškilmingas apdova
nojimų aktas. Jo metu LR Preziden
tas pagerbė mūsų šaliai nusipelniu
sius Ispanijos asmenis, glaudžiai ben
dradarbiavusius su Lietuvos ambasa
da ir teikusius paramą Lietuvai jos 
kelyje j NATO ir Europos Sąjungą. 
Vizito metu lietuvius pasiekusi “Lie
tuvos ryte” išspausdinto straipsnio 
antraštė “Madride pažerta Gedimi
no ordinų” nuskambėjo karčiu diso
nansu. Apdovanojimai buvo mažiau
sia, ką valstybės Prezidentas galėjo 
padaryti Lietuvą išskyrusiems ir jai 
nusipelniusiems asmenims 114 am
basadų turinčioje Ispanijos Karalys
tėje. Pagerbdama kai kuriuos jos pi
liečius, Lietuva parodė pati esanti pa
garbos verta valstybė.

Dar prieš porą metų Ispanijos 
vyriausybei maža ką tereiškė Lietuvos 
noras tapti NATO nare. Reikėjo su
rasti įtakingų asmenų, kurie patys už
siangažuotų Lietuvos labui. Vienas 
pirmųjų buvo generolas leitenantas 
Juanas Amatas Gutierrezas, kitas - 
generolas majoras Felixas Sanzas Rol- 
danas, Gynybos ministerijos užsienio 
gynybos politikos vykdomasis gene
ralinis direktorius, sutikęs vadovauti 
aukštų karininkų delegacijai į Lietu
vą, kad ištirtų padėtį (į kitas valstybes 
tokia delegacija nebuvo pasiųsta). 
Vilniuje gen. Sanzas Roldanas bai-

26 Į LAISVĘ • sausis 12002

28



Krašto pulsas

giantis vizitui televizijoje viešai pa
skelbė delegacijos išvadą - Lietuva jau 
dabar esanti visiškai pasirengusi pri
klausyti NATO. Kai kuriose srityse ji 
esanti pranašesnė net ir už šiai gyny
binei organizacijai priklausančias na
res. Jo nuomonei pritarė Ispanijos gy
nybos ministerija, taip pat ir Ispanijos 
vyriausybė.

Salia to buvo ieškoma talkinin
kų Kongrese. Iškilo Senato pirminin
kės Esperanza Aguirre de Biedma as
menybė, taip pat buvo prisiminta Vil
niuje plačiai nuskambėjusio Ispanijos 
Kongreso nario, NATO Parlamenti
nės Asamblėjos pirmininko Rafaelio 
Estrella’os vardas. Šis įtakingas socia
listinio bloko atstovas kategoriškai 
reikalavo be išlygų ir be atidėliojimo 
Lietuvą priimti į NATO.

Galiausiai atsirado prestižinio, 
38 šalis pasiekiančio žurnalo “Defen- 
sa” direktoriaus Vicente’o Talono 
kandidatūra. Lietuvai skirtame nume
ryje buvo išspausdinta didelės apim
ties straipsnis “Lietuva - Europos šir
dyje”. Šia dokumentine studija Ispa
nijos gynybos ministerija buvo ypač 
patenkinta. Verta paminėti, jog ren
giant medžiagą šiai studijai direkto
riaus kelionės į Lietuvą pirmoji dalis 
buvo Lenkija. Lenkai patarė V.Talo- 
nui nevykti į Lietuvą, nes tam nesą rei
kalo - Lenkija pati padedanti Lietu
vai kelyje į NATO. VTalonas “patari
mo” nepaklausė, o lenkai nesutiko ap
mokėti jo grįžimo bilietą Varšuva - 
Madridas.

Kiti aukšti pareigūnai, kurie 
nuoširdžiai rūpinasi, kad Lietuva kuo 
greičiau įstotų į Europos Sąjungą, - 

valstybės sekretorius Europos reika
lams Ramonas Miguelisy Egea, Ispa
nijos URM generalinis direktorius 
Enrique Viguera Rubio ir Europos 
Komisijos atstovas Ispanijai, ekono
mikos prof. Miguelis Molto. Tai išskir
tini Lietuvai nusipelnę asmenys. Tu
rint mintyje, kad mūsų regata Euro
pos uosto dar nepasiekė, manau, kad 
tokia “investicija” valstybės gerovei 
buvo prasminga.

Taip pat reikia paminėti Complu- 
tense universiteto rektoriaus Juano 
Puyolo apdovanojimą. Ši mokslo ins
titucija adekvati Vilniaus universite
tui. Universitetas turi per 100 000 stu
dentų, didelį kultūrinį ir politinį pres
tižą, o rektorius Puyolas yra labai pa
lankus Lietuvai. Jau dabar abu uni
versitetai bendradarbiauja (Complu- 
tense universitete pagal Erasmus pro
gramą mokosi 10 lietuvių), sudaryti 
planai akademiniam ir kultūriniam 
bendradarbiavimui. Artimiausiu me
tu planuojamas Lietuvos smuikinin
ko VČepinskio koncertas Madride, 
vėliau Complutense universitetas jį 
pristatys nacionaliniame Madrido te
atre.

Galiausiai reikia prisiminti IN- 
TERPOEo prezidento bei Ispanijos 
kriminalinės policijos generalinį di
rektorių Jesus Espigares Mira, su ku
riuo ambasada jau seniai artimai ben
dradarbiauja ir kurio išskirtiniu prie
lankumu Lietuvos policija neabejoja.

Ambasadorius dr. V.ADambra- 
va dėkoja valstybės Prezidentui, kuris 
apdovanodamas Lietuvai nusipelniu
sius asmenis palengvino ambasados 
darbą ateityje.
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Įtakingi Ispanijos žmonės, nusipelnę Lietuvai.
Pirmoje eilėje (iš kairės): generolas majoras Felixas Sanzas Roldanas, Ispanijos Karališkojo 
Senatopirmininkė Esperanza Aquirre de Biedma, Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, 
žurnalo “Defensa" direktorius Vicente Talonas, INTERPOL'o prezidentas ir Ispanijos 
nacionalinėsjuridinės policijos generalinis komisaras Jesus Espigares Mira, Užsienio reika
lu ministerijos valstybės sekretorius Europos Sąjungos reikalams Ramonas Miguelis y Egea; 
antroje eilėje (iš kairės): URM bendrųjų reikalų generalinis direktorius Enrique Viguera 
Rubio, Europos Komisijos atstovas Ispanijai Miguelis Molto, Madrido Complutense 
universiteto rektorius  Juanas Puyolas, Kongreso NA TO Parlamentinės Asamblėjos pirmi
ninkas Rajaelis Estrella, generolas leitenantas Juanas Amatas Gutierrezas.

Ketvirtadienis, spalio 25 d.
Rytmetį Prezidentas Valdas 

Adamkus, lydimas krašto apsaugos 
ministro Lino Linkevičiaus, Lietuvos 
ambasadoriaus, taip pat Raimundo 
Mieželio, Violetos Gaižauskaitės, Egi
dijaus Meilūno ir pik. Itn. Mariaus Ja- 
tauto, lankėsi Ispanijos Karalystės gy
nybos ministerijoje. Su gynybos minist
ru Federico Trillo buvo aptartas dviša
lis karinis bendradarbiavimas, iškilmių 

salėje buvo pasirašytas dvišalis proto
kolas dėl Ispanijos ir Lietuvos bendra
darbiavimo gynybos srityje.

Iš Gynybos ministerijos LR de
legacija nuvyko į Ispanijos Karalystės 
Senato rūmus, kur Lietuvos Preziden
tą pasitiko Senato pirmininkė Espe
ranza Aguirre de Biedma. Ji užtikri
no savo paramą ir išreiškė viltį atei
nančių metų liepos mėnesį aplankyti
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Lietuvą bei asmeniškai užmegzti nuo
širdų bendradarbiavimą su Seimu.

Po to LR Prezidentas ir visa de
legacija padarė trumpą vizitą Lietu
vos ambasadoje, Prezidentas domėjo
si ambasados darbu, buvo painfonnuo- 
tas apie Lietuvos piliečius, gyvenan
čius Ispanijoje. 2001 m. Ispanijoje bu
vo pradėtos 252 bylos dėl lietuvių de
portavimo iš Ispanijos teritorijos. Iki 
šiol deportuota tik 16 Lietuvos pilie
čių. 845 LR piliečiai 2001 metais krei
pėsi į ambasadą dėl teistumo pažymų 
išdavimo. Pažymos reikalingos norint 
gauti leidimą gyventi ir dirbti Ispani
joje.

Po vizito LR ambasadoje dele
gacija išvyko į susitikimą su Com- 
plutcnse universiteto vadovybe. Šis 
universitetas yra apsisprendęs ne tik 
keistis studentais ir profesūra su Vil
niaus universitetu, bet ir stiprinti bei 
aktyvinti kultūrinį bendradarbiavi
mą. 2002 metų pradžioje universi
teto rektorius planuoja vizitą į Lie
tuvą, norėdamas konkrečiai aptarti 
akademinių ryšių ir dvišalės progra
mos plėtrą. Rektorius pasidžiaugė 
universitete studijuojančiais 10 
Erasmus programos lietuvių studen
tų, o universiteto generalinis sekre
torius neiškentęs pastebėjo, kad uni
versitetas bene blogiausią nuomonę 
susidarė apie britų ir ypač rusų stu
dentus.

Po trumpo popietės poilsio Pre
zidentas davė interviu Ispanijos eko
nominiam dienraščiui “Cinco Dias”, 
kuris prieš kelias savaites išleido spe
cialų priedą apie ekonominę plėtrą 
Lietuvoje.

Penktadienis, spalio 26 d.
Diena prasidėjo Prezidento 

V.Adamkaus dalyvavimu Ispanijos 
verslininkų organizacijų konfederaci
jos rūmuose, kur vyko dvišalis Lietu
vos verslo forumas, skirtas apsvarsty
ti verslo galimybes Lietuvoje. Dalyva
vo penkiolika stambių įmonių atsto
vų iš Lietuvos ir per keturiasdešimt 
ispanų firmoms atstovaujančių versli
ninkų. V.Adamkus įžanginėje kalboje 
aptarė Lietuvos investicinį klimatą, 
pabrėždamas investicijų svarbą mo
dernizuojant Lietuvą. Aptardamas 
verslo sąlygas Lietuvoje, Prezidentas 
pasidžiaugė aukštos kvalifikacijos 
specialistais ir teigiamomis švietimo 
permainomis bei pasiryžimu kurti in
formacinę visuomenę. Užsienio in
vesticijomis ir žiniomis grindžiamas 
krašto ūkio reformavimas sudarytų są
lygas Lietuvos specialistams panaudo
ti profesinį išsilavinimą savame kraš
te, nevažiuojant dirbti į užsienį. “Tai 
strateginė mūsų valstybės pozicija”, - 
pabrėžė Prezidentas. Savo kalboje jis 
apgailestavo, kad Lietuva vis dar neiš
naudojo turizmo galimybių, ir pabrė
žė reikalą gerinti tranzito sąlygas bei 
iš esmės patobulinti muitinių darbą.

Seminare kalbėjo ekonomikos 
viceministras Osvaldas Čiukšys, o pa
grindinį pranešimą perskaitė Lietuvos 
ekonominės plėtros agentūros direk
torius Vytas Gruodis. Pranešimą apie 
Klaipėdos regioną skaitė Klaipėdos 
vicemeras Vidmantas Plečkaitis. Po 
forumo visi Lietuvos įmonių atstovai 
individualiai susitiko su galimais part
neriais. Beje, išvakarėse Lietuvos 
verslininkų delegacija lankėsi
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Barselonoje. Verslo forumą organiza
vo ambasados patarėjas Arūnas Vin- 
čiūnas, talkininkaujant Lietuvos eko
nominės plėtros agentūrai ir Lietuvos 
tarptautinio verslo rūmams.

Tarptautinė konferencija
Po atidaromosios sesijos dviša

liame verslo seminare Lietuvos Res
publikos Prezidentas su delegacija iš
vyko j tarptautinės konferencijos 
“Demokratijos pereinamasis 
laikotarpis ir konsolidacija“ atidary
mo plenarinę sesiją. Jai pirmininka
vo M.Gorbačiovas. Šioje sesijoje kal
bą pasakė Ispanijos Karalystės prem
jeras J.M.Aznaras. Dar apie dešimt ša- 
lių vadovų padarė trumpus praneši- į 
mus.Vėliau vyko atskirų darbo gru
pių posėdžiai, juose dalyvavo tik bu
vusieji ir dabartiniai valstybių vado
vai. Jų uždavinys buvo apsvarstyti eks
pertų grupių pasiūlymus ir išvadas dėl 
galutinio jų patvirtinimo.

Pavakarę Lietuvos Prezidentas, 
lydimas pagrindinių delegacijos narių, j 
susitiko su Ispanijos premjeru J.M.Az- 
naru. Pokalbio metu aptarti dvišalio 
ir euroatlantinio bendradarbiavimo 
klausimai. Ispanijos vyriausybės vado
vas pasidžiaugė akivaizdžia Lietuvos 
pažanga derybose dėl narystės ES. Is
panija remia Lietuvos siekius ir steng- : 
sis, kad Ispanijos pirmininkavimo me
tu būtų priimti Lietuvos ateičiai svar
būs sprendimai. Kovo mėnesį Barse
lonoje numatomas ES Viršūnių tary
bos susitikimas, kuriam pirminin
kaus šalies vyriausybės vadovas. Pre
zidentas V.Adamkus priminė rytą įvy
kusį dvišalį verslininkų seminarą ir pa

sidžiaugė ispanų verslininkų susido
mėjimu siekti aktyvesnio bendradar
biavimo.

Šeštadienis, spalio 27 d.
Rytmetį, baigus darbo grupių pa

sitarimus, vyko konferencijos uždaro
moji plenarinė sesija, kurioje dalyva
vo ir uždaromąją kalbą pasakė Jo Di
denybė Ispanijos karalius Juanas Car- 
losas L Šiai plenarinei sesijai vadova
vo Karaliaus rūmų protokolas ir anks
čiau prezidentams nurodytos vietos 
buvo pakeistos. Lietuvos valstybės 
Prezidentui paskirtoji vieta buvo tik 
per Brazilijos Prezidentą nuo kara
liaus. Būdinga ir tai, kad Lietuvos Pre
zidentas buvo pakviestas kalbėti prieš 
sakant karaliui uždaromąją konferen
cijos kalbą. Tuo vėl buvo išskirta ir 
pagerbta Lietuva. Mūsų valstybės va
dovo kalbą karalius išklausė labai įdė
miai, o Brazilijos Prezidentas tuojau 
pat mūsų Prezidentą pasveikino.

Toks pat dėmesys buvo parody
tas ir atsisveikinimo pietų metu Zar
zuela karaliaus rūmuose. Karališkoji 
šeima nori aplankyti Lietuvą 2003 m., 
kada Lietuva minės karaliaus Mindau
go 750 metų vainikavimo sukaktį.

Po karališkųjų pietų Preziden
tas davė išsamų interviu prestižiniam 
Ispanijos dienraščiui “El Pais”, taip 
pat priėmė klausimus, kuriuos pokal
biui pateikė “Defensa” žurnalo direk
torius Vicente Talonas. Po to delega
cija aplankė Prado muziejų, o vakare 
Lietuvos ambasadoriaus ir p. Undos 
Dambravienės kvietimu visi vizito da
lyviai, taip pat ir ambasados kolekty
vas, susirinko į restoraną, kuriame ke-
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turiasdešimt vakarienėje dalyvavusių 
Lietuvos svečių galėjo pasidžiaugti 
daugiau kaip valandą trukusia “Fla
menco” programa.

Sekmadienio priešpietę Lietuvos 
Prezidentas ir delegacija atsisveikino 
su vyriausybės ir konferencijos proto
kolo pareigūnais bei su Lietuvos am
basadoriumi. Atrodo, kad tik dabar 
valstybės Prezidentas galėjo kiek pail
sėti... lėktuve.

Lygiagrečios programos
Viena iš jų - LR krašto apsaugos 

ministro Lino Linkevičiaus vizitas. Be 
dalyvavimo Prezidento Valdo Adam
kaus surengtame priėmime ir apdo
vanojimo akte, Senate bei pasirašant 
bendradarbiavimo protokolą gynybos 
srityje, ministrui L.Linkevičiui amba
sada suorganizavo susitikimą su už
sienio gynybos politikos vykdomuoju 
generaliniu direktoriumi generolu 
majoru Sanzu Roldanu; susitikimą su 
Ispanijos užsienio reikalų ministeri
jos Politikos direktorato generaliniu 
direktoriumi Šiaurės Amerikos užsie
nio politikos bei saugumo reikalams 
Migueliu Aguirre’u de Career y Gar
cia del Arenai. Buvo surengtos išvy
kos į karinę bazę “Brigada acorazada 
- BRIAC II” (Tankų ir tankinių pa
būklų brigada Nr. 212); NATO štabą 
-Joint Headquarters Southwest.

Iš Paryžiaus atvykęs Ispaniją ku
ruojantis karinis atašė plk.ltn. Marijus 
Jatautas ambasados pastangomis pa
darė kelis prisistatymo vizitus Ispani
jos gynybos Generaliniame štabe ir 

taip formaliai pradėjo eiti savo parei
gas.

UR viceministrui R. Martiko- 
niui taip pat buvo surengti susitikimai: 
su p. Enrique’u Femandezu Miranda, 
Vidaus reikalų ministerijos valstybės 
sekretoriumi ir vyriausybės atstovu 
migracijos klausimais; su Idelfonso 
Castro, vyriausybės prezidentūros pa
tarėju tarptautiniais ir gynybos klau
simais; su Enrique’u Viguera Rubio, 
Ispanijos URM generaliniu direkto
riumi ES bendriesiems ir techniniams 
reikalams; su Carlosu Bastareche’u 
Sagues, Ispanijos URM Europos rei
kalų generaliniu direktoriumi. Į po
kalbius viceministrą lydėjo ambasa- 

j dos antrasis sekretorius Dainius Ži- 
kevičius.

Būtina paminėti ir LR policijos 
generalinio komisaro Vytauto Griga
ravičiaus susitikimus. Ispanijos nacio
nalinės policijos rūmuose buvo pasi
rašytas dvišalis bendradarbiavimo su
sitarimas tarp Lie tuvos Respubl ikos 
ir Ispanijos Karalystės policijos gene- 

' ralinių direktoratų.
Spalio 25 d. įvyko pusdienio susi

tikimas ir diskusiniai pokalbiai Canil- 
laso policijos būstinėje, Europos salo
ne, abiem šalims rūpimais policijos 
bendradarbiavimo klausimais. Aptarta 
oiganizuotas nusikalstamumas, teroriz
mas, prekyba narkotikais, užsieniečių 
imigracijos statusas ir teisinis jo įformi
nimas, įvairūs juridiniai ir operaciniai 
policijos bendradarbiavimo klausimai.
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Po pietų, surengtų Ispanijos kriminali
nės policijos generalinio komisaro ir IN
TE RPOEo prezidento vardu, surengta 
išvyka Į Ispanijos nacionalinės polici
jos pareigūnų parengimo centrą Avilo
je. Lietuvai buvo pasiūlyta atsiųsti čia 
savo policijos pareigūnus nemokamam 
apmokymui bei treniruotėms.

Belieka džiaugtis ispanų spaudos 
parodytu dėmesiu. Dienraštis “EI Pats” 
Lietuvos Prezidento interviu išspausdi
no spalio 18 d. numerio priede “Euro”. 
Žurnalas “Defensa" pasikalbėjimą pa
skelbė lapkričio mėnesį. Trumpa spa
lio 29 d. Ispanijos “ABC" dienraštyje 
išspausdinto interviu su LR Prezidentu 
citata išryškina nuo
taikas, kuriomis šian
dien gyvena Preziden
tas Valdas Adamkus 
ir Lietuva: “Lietuva 
nori dalyvauti projek
te, kuris yra vadina
mas Europa, Europos 
Sąjunga. Lietuva nori 
turėti bendrą sieną, 
kultūrą, saugumą, 
bendrą ekonomiką. 
Norime dalyvauti šia
me projekte. kuris sie
kia pagerinti europie
čių gyvenimą, ir Euro
pa negali atsukti nu
garą nė vienai savo 
tautai. Kodėl norime 
priklausyti Europos 
Sąjungai? Todėl, kad 
esame europiečiai ”

Ispanijos vyriausybės pareigūnai 
laiko pirmąjį Lietuvos Prezidento vizi
tą visoje Ispanijos istorijoje tikrai pavy
kusiu. Tokios pat nuomonės yra ir šių 
eilučių autorius bei jo kolegos ambasa
doje. Pernai Lietuvos eksportas į Ispa
niją sudarė apie du šimtus milijonų do
lerių. Prezidentas VAdamkussakė am
basadoriui noriai pakėlęs svarią vizito 
programos darbų naštą, tačiau matąs re
zultatus ir yra jais patenkintas. Bendra
darbiauti su delegacijos nariais amba
sadai buvo vienas malonumas. Grįžęs į 
Lietuvą Prezidentas rado laiko tuojau 
oficialiai raštu padėkoti už gerai pareng
tą programą. Ambasados kolektyvas 
veikė darniai ir efektyviai.

Iš dešinės: Ispanijos Senato pirmininkė Esperanza 
Aquirre de Biedma. ambasadorius Vytautas 
A.Dambrava, LR Prezidentas V.Adamkus.

Džojos Barysaitės nuotraukos
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Žmogus be žemės 
ir naujoji pasaulio tvarka

Romualdas Ozolas

Kiekviena epocha suvokia savo 
naujumą ir bando jį apibūdinti. Grai
kų žodžiai prieš du su puse tūkstant
mečio sklidini šviesos ir susižavėjimo 
pasauliu. Šventasis Augustinas eksta
ziškai trokšta susilieti su Dievu. Ma- 
kiavelis, svajodamas apie turtus ir val
džią, klastūniškai gudragalviauja. Mes 
keliaujam. Keliaujam firmų reikalais, 
vykstam į turtingesnius kraštus uždar
biauti, traukiam atostogauti, bėgam j 
pasaulio kraštą, slapstydamiesi nuo 
teisėtvarkos. Per metus vien mūsų 
tautiečių Lietuvos sieną kertama 4 mi
lijonus kartų. Kiek milijonų žmonių 
pasaulyje nuolat yra automobiliuose, 
laivuose, traukiniuose, kiek jų per me
tus kybo ore?

Oro uostai yra tikrieji vartai j 
šiandieninį mūsų pasaulį.

Mūsų Kur ir kada praside-
pasaulio da šis mūsų pasaulis?
ištakos Kai maždaug

prieš tris tūkstančius 
tris šimtus penkiasdešimt metų fara
onas Echnatonas pasako, kad yra vie
nas dievas, ir tas dievas yra Saulė? Gal
būt. Bet turbūt dar labiau tada, kai ju
dėjai jam pritaria, tik pataiso, kadDie- 
vasyra žmogus. Didžiosios idėjos iš
naudojamos negreitai, bet mes jau, at
rodo, artėjam prie tos idėjos įkūniji

mo, nes šiandien žmogus yra dievas. 
Kokį konkretų veidą turės tas nauja
sis Absoliuto įsikūnijimas, į kurį jau 
pretendavo ne vienas, tik žlugo, vargu 
ar ir mirties akimirką suprasdamas, 

į kad jėga šito nepasieksi, reikia dar ir 
galios, kuri, kaip žinia, yra ne medžia- 

| goję, o dvasioje. Veidai praslenka kaip 
istorijos asmenybių kaleidoskopas, 
bet siekis lieka, rodydamas kelią ki
tiems.

O žmonės žvalgosi ir klausia vie
nas kito: nejaugi nėra alternatyvos? 
Alternatyva yra. Zvilgtelėkim, kaip 
gimsta Naujieji laikai Amerikoje ir 
Europoje. _

Kai Šiaurės Amerika sukilo 
prieš britus, ką ji iškėlė prieš Londo
ną? - tai, ką teturėjo: laisvą žmogų, 
ryžtingą asmenybę. Konstitucijos su
vienyta tų žmonių masė užėmė terito- 

j riją, kurioje viskas iki tol buvę tapo 
j tik miglota priešistore. Teritorija bu- 
, vo didelė, asmenybei buvo kur reikš

tis, ji, ta teritorija, nenugyventa iki šiol.
Ką darė Prancūzija, nukirsdinu

si karalių Saulę, o pagaliau ir tą, kuris 
Saulę kirsdino? Prancūzija pagimdė 

i Napoleoną, kuris nešė laisvę tautoms, 
o ne šiaip sau žmonėms, valstybių gy- 

, ventojams.
Teritorija nuo tol tapo Amerikos 

žmogaus gyvenimo vieta. Tautos nuo 
amžių gyventa žemė tapo laisvo Euro-
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pos žmogaus gyvenimo erdve su pra
eitim ir ateitim būtent šitoje vietoje. 
Tai baisiai nepatiko tokiam Karlui, 
kuris sugalvojo, kaip likviduoti tą eu
ropinį trukdį laisvo kapitalo judėjimo 
ir laisvos rinkos formavimosi kely: ga
li ar negali, po galais, atsirasti išrink
toji klasė, kuri išrinktosios tautos fi
nansinę patirtį išskleistų politiškai, re
aliai garantuodama ne vienos, o visų 
valstybių su visais jų nacionaliniais 
ypatumais išnykimą? Gali! Ne tik ga
li, bet ir turi atsirasti, tam reikalui pa
naudodama ir revoliuciją, jei reikia - 
ir permanentinę suvisujosmutabilu- 
mu! Ta klasė - proletariatas, žmonės 
be žemės, be tėvynės. be psichologijos, 
su vien tik aiškia pragyvenimo logika 
arba ir be jos.

Visas XX amžius sūkuriavo ap
link šitą idėją, Rusijoje proletarinių 
kosmopolitų klasę pabundant išaugin
ti iki tokio masto, kad ji sudarytų kri
tinę masę jau pasaulio mastu, o Vo
kietijoje paskubom formuojant išrink
tosios rasiniu požiūriu absoliučiai 
švarios nacijos kūrimo ir pasaulio pe
rėmimo savo kontrolėn programą. 
Abu Markso idėjos įgyvendinimo pro
jektai patyrė nesėkmes, vienos naci
jos viešpatavimo programos sutriuš
kinimui susitelkus iš esmės visam pa
sauliui, o pasaulinio proletariato su
kūrimo programai paliekant kur kas 
daugiau laiko, tarsi tyčia tam, kad ji 
pati pademonstruotų, jog ir tas išsva
jotas globalinis proletariatas neišven
giamai išsigimsta, kaip buvo sakoma, 
j nacionalinius proletariato būrius ko
kių nors maoistų, polpotininkų ar če- 
gevarininkų pavidalais.

Kol Rusija mušėsi su Vokietija. 
JAV kaupė tokį ekonomini potencia
lą, kuris doleriu apklojo visą Žemės ru
tulį, paversdamas tą dolerį iš esmės 

vienvalde pasaulio valiuta. Tai buvo le
miamas visai naujo reiškinio pasaulio 
istorijoje pasirodymo momentas. Jį ga- 
lima sutapatinti su pasaulio finansinio 
centro persikėlimu iš Londono į Niu
jorką 1929 metais ir trečiojo dešimt
mečio pasaulio ekonomine krize, nuo 
kurios Amerika ir šiandien vis dar te- 
bekopia į kalną, mokamai dalyvauda
ma karuose, sąjungose ir sąmoksluose, 
garantuojančiuose naujus savo ekono
minės įtakos ir poveikio įtvirtinimus 
vis naujuose pasaulio taškuose. Visos 
tos veiklos legalizavimas Jungtinių 
Tautų Organizacijos pavyzdžiu buvo 
globalinių Pasaulio prekybos organi
zacijos ir Pasaulio banko įkūrimas. Jų 
veikla, jos metodai - nepaprastai įdo
mus, tačiau atskiras klausimas.

Žmogaus Ką visi tie vyksmai 
be žemės reiškė žmogui?
ištakos JAV susikūri

mas buvo žmonių be 
žemės visuomenės kūrimo pradžia. 
Žemę atstojo teritorija, kuri buvo ver
tinama pagal jos tinkamumą vartoti, 
bet ne pagal tai, kad ji turėjo istoriją, 
per tėvus ir protėvius ateinančią iki 
tavęs, dėl ko "manožemė” reiškė ne 
tik “mano teritorija”, bet ir “mano 
gimtinė”, “mano tėvynė”, "manokraš
tas”. Taip, per porą šimtmečių JAV 
išugdė žmonių patriotinį bendrumą, 
tačiau ne tokį, koks žmones jungė 
Prancūzijoje, Ispanijoje, Vengrijoje. 
Pagaliau - Lietuvoje. JAV bendrumas 
buvo interrasinis, internacionalinis 
bendrumas - ko gero, artimesnis “ta
rybinio žmogaus” bendrumui. Tas 
žmogaus tipas ir tokio tipo ugdymo 
modelis JAV tebegyvuoja ir šiandien, 
kartu su ekonomine ir kultūrine, o ir 
mililarine ekspansija plintantis viso
mis šiandieninio pasaulio kryptimis.
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Ne mažiau paveiki žmogaus be 
žemės ugdymo programa buvo 70 me
tų kur tik įmanoma diegta tarybinio 
žmogaus, proletarinio intemacionalis- Į 
to ideologija. Viskas Sovietų Sąjungo
je buvo pajungta žmogaus nuvarymui 
nuo žemės. JAV to nebereikėjo daryti 
- indėnai buvo seniai rezervuoti, o 
JAV rinkosi pasaulio išvietinamieji 
arba bežemiai, rinkosi kaip Į vietą, ku
rioje galės išgyventi, tiktai dalis ten su
rasdami tėvynę. SSRS buvo sutelkta 
iš tautų, iš valstybių, kurių žmonės te
beturėjo savo protėvių ir tėvų užgy
ventas žemes, ir tą savo žemės, savo 
Tėvynės jausmą internacionalo kūrė
jams reikėjo pirmiausia atmušti, o pas
kui ir pakeisti arba apskritai sunaikin
ti. Tam tiko perkėlimai, trėmimai, 
mišrios vedybos, rusų kalbos diegi
mas - visa, kas gamino maišatį, va
dintą tarybiniu žmogumi.

Jeigu prie tų JAV ir SSRS terito
rijų pridėsime Kiniją ir kitas “socia
listinio lagerio” šalis, kokia žmonijos 
dalis XX amžiaus pabaigoje bus tegy
venusi neišniekintose tėvynėse?

Komunizmo kaip radikaliai po
litizuoto globalizmo smūgis žmoni
jos sąmonei buvo baisus, jis dar ir šian
dien ne iki galo suvokiamas.

Aišku viena: be komunistinio 
eksperimento globalizacija būtų vyku
si kur kas lėčiau ir kur kas civilizuo
tesnėmis formomis. Tai rodo Kinijos 
pavyzdys: iš komunistinės absoliučiai 
suvalstybintos ekonomikos išeidama 
savo valia ir savo protu, Kinija rado 
būdų, kaip neįstumti žmonių į savo 
populiaciją biologiškai naikinantį 
skurdą.

Lietuva 50 okupacijos metų atsi
laikė iš esmės tiktai dėl to, kad kovojo 
dėl savo žemės kaip tėvų žemės viso-
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mis kovos priemonėmis - ginklu, žo
džiu, supratimu. Tai nuostabą ir pasi
gėrėjimą keliantis lietuvių tautos gy
venimo okupacijos sąlygomis aspek
tas, ir jis - neabejoju - kada nors bus 
atskleistas ir išskleistas nacijos sąmo
nei.

Tačiau atkurtosios nepriklauso
mybės gyvenimas parodė, kad sovie
tinio meto pėdsakai lietuvių sąmonė
je gilesni, negu manyta: nuo savo že
mės atmušinėto žmogaus psichika ir 
logika šiandien gimdo tokius hibri
dus, kurie rodo mūsų imunitetą glo
balizacijai esant ne ką didesnį nei 
AIDS.

Koks bus 
globalaus 
pasaulio 
žmogus?

To žmogaus savy
bės yra išryškėju- 
siosjau šiandien. 
Esmingiausias jo 

bruožas yra laisvė, laisva iniciatyva, 
numatanti, kad pasaulyje galima vis
kas, kas nėra draudžiama. Jei ir ne 
draudžiama, tai reglamentuojama 
JAV labai daug kas. Imtinai iki mir
ties bausmės. Tačiau iniciatyvumas, 
paverstas kapitalo ekspansyvumu, už
sienyje, ypač neturtingose šalyse, ne 
vienu atveju tampa pergalingu konku
rencingumu, o pačiose JAV - prover
žiais į naujų technologijų nišas. Taip 
per pasaulį, parafrazuojant poetą, ima 
keliauti (tiksliau: žygiuoti) turtingas 
žmogus. Koks efektyvus yra tas jo žy
gis, rodo tai, jog vien Lietuvoje per 10 
nepriklausomybės metų pusė turto 
perėjo j 3 procentų gyventojų rankas, 
kitą pusę palikdamas 97 procentams. 

Labai svarbi laisvės realizavimo 
sąlyga - judėjimo ir apsigyvenimo bet 
kurioje Žemės vietoje laisvė. Šios 
nuostatos įgyvendinimas, iš principo 

eliminuodamas bet kurios teritorijos 
istoriškumą, trina valstybių sienas ir 
visą Žemės rutulį globalizuoja kaip 
vienmatę teritoriją. Laisvės apsigy
venti bet kurioje Žemės vietoje jun
ginys su laisve joje imtis bet kokios 
turto ir pelno gaminimo ir gausini
mo veiklos duoda ne tik ekspansy
vaus, bet ir agresyvaus individo tipą. 
Jis darosi būdingas šiandieniniam pa
sauliui, su jo veikla siejama “sėkmės 
formulė”.

Apibendrintai galima pasakyti, 
kad globalistinio žmogaus idealas yra 
maksimalus pelnas bet kuriame Že
mės taške ir - iš esmės - bet kurio
mis priemonėmis.

Žinoma, nereikia neatsižvelgti į 
tai, kad globalistinio žmogaus inicia
tyva reiškiasi vis dėlto istoriškai susi
klosčiusių gyvenimo pavidalų realy
bėje. Netgi tokia, atrodytų, istoriškai 
neapginta ir politiškai Jungtinėms 
Valstijoms palanki žemė kaip Lietuva 
“ Williamso” vyrukams kelia ir daug, 
ir rimtų problemų.

Po to, kai baigėsi Trečiasis pa
saulinis karas (tai buvo Šaltasis ka
ras, penkis dešimtmečius degęs vie
tiniuose karuose, kuriuos į vienumą 
skliaudė termobranduolinė prieš
prieša) ir subyrėjo komunistinė sis
tema, JAV militarinis pranašumas 
virto, kaip vadina Z.Brzezinskis, vie- 
naše pasaulio saugumo sistema. Ira
ko ar Serbijos atvejais ji akivaizdžiai 
pademonstravo savo voliuntaristinę 
esmę. Pasipriešinimo tokiam veiki
mui beviltiškumas pirmąkart sutel
kė tokį internacionalinį terorizmą, 
kuris savo smūgiais Jungtinėms Vals
tijoms pastatė pasaulį prieš būtinybę 
terorizmą įveikti, kartu galvojant apie 
naujas pasaulio bendrabūvio normas 
ir formas.
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Dvi Ką gera duoda
alternatyvos pasauliui neis-
globalizacijai torinio(= nuis-

lorinto, išvietin- 
to) individo laisvės fundamentaliz
mas (= globalizmas), niekas dorai 
nėra pasakęs. Išskyrus viena: globa
lizmas stimuliuoja gerovės augimą ir 
plitimą.

Kodėl tokius siaubingus padari
nius turėjo Pasaulio prekybos centro 
taranavimas? Todėl, kad jis idealiai 
tiksliai ir visiems suprantamai paro
dė: kas yra gėris vieniems - kitiems 
yra blogis; vienų gerovė reiškia kitų 
skurdą. Yra ribos, kurių peržengti ne
įmanoma ne tik pagal prigimtį (pa
vyzdžiui, pažvelgti anapus mirties) - 
yra ribos, kurių negalima peržengti 
net šiapusinėje realybėje, nesusilau
kiant visai priešingų rezultatų. Tero
ro akto Niujorke mastas iškėlė kol kas 
dar pusbalsį klausimą: koks beviltiš
kas turi būti gyvenimas, jeigu galima 
ryžtis tokiam nežmoniškam pasiprie
šinimui?

Rugsėjo 11-oji buvo ir riba, kai 
globalizacija susidūrė ne su pasiprie
šinimo pavieniu epizodu kokios nors 
partijėlės pareiškimo pavidalu, o su 
ideologijos, religijos ir net civilizaci
jos ilgainiui paremti galimu pasiprie
šinimu. Ko gero, teisus yra karo isto
rikas, terorizmo ekspertas Maiklas 
Hovardas, sakydamas, kad JAV pa
skelbtas karas su terorizmu yra nepa
taisoma klaida: tai teroro valdomo 
pasaulio įžanga, nes Osama bin La- 
denas negali pralaimėti netgi sunai
kintas. Nei terorizmas, nei karas 
prieš terorizmą nėra senojo pasaulio 
alternatyvos: tai kelias j pasaulio griu
vėsius.

Kokios yra kitos galimybės?
Turbūt daug kas atkreipė dėme

sį, kad dauguma JAV sprendimų dėl 
karinių veiksmų JTO buvo tik arba 
pavėluotai palaiminami, arba ji be ža
do stebėjo, kaip Amerika kelia į orą 
savo lėktuvus. Nobelio premiją Kofis 
Ananas atsiėmė, kai ant Afganistano 
kalnų krito giluminės bombos. Jung
tinės Tautos šiandien yra nušalintos 
nuo pasaulio tvarkos projektavimo ir 
vykdymo.

Čia slypi realios alternatyvos iš
takos: tautų susitarimas tegali būti 
naujosios pasaulio tvarkos pamatas. 
Jis bus galimas, jeigu atsiras realus tau
tų teisių gynimo šiuolaikiniame pa
saulyje mechanizmas.

Įvairiuose JTO dokumentuose 
išmėtytos tezės apie tautų teisę apsi
spręsti dėl laisvo savo suverenumo 
reiškimo dar neturi tokios juridinės 
bazės, kokią turi pavienis žmogus “Vi
suotinės žmogaus teisių deklaracijos” 
forma. "Visuotinės tautų teisių dekla
racijos” sukūrimas ir aprobavimas 
konstitucinio JTO dokumento teise gali 
visai kiton plotmėn pakelti tautų sta
tusą, o kartu ir JTO galias.

Lietuva, tiek iškentėjusi ir tiek 
patyrusi kovose dėl savo laisvės ir ne
priklausomybės, ne tik gali, bet ir turi 
prisidėti prie šio dokumento rengimo. 
Jeigu reikės - ir rodydama atkaklią 
iniciatyvą.

Tai šiandien - ir kova dėl savo 
tautos ateities garantijų.
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Tautinės valstybės vizija
Pokalbis su Kauno medicinos universiteto 

profesoriumi, kardiochirurgu,
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininku

Arimantu Dumčiumi

Profesorius Arimantas Dumčius 
turi retą Dievo dovaną dirbti už du tris 
žmones, kartu paimtus. Turėdamas il
gametę bendrosios chirurgijos ir širdies 
chirurgijos mokslinę, klinikinę ir peda
goginę patirtį (per 36 metus chirurgo 
praktikos A.Dumčiusyra atlikęs dau
giau kaip2000 operacijų, iš jų per 800 
sudėtingų širdies operacijų), jis daug 
pasiekė medicinos srityje. Praėjusiais 
metais eksperimento tvarka sukūrė 
pagalbinę funkcionuojančią širdį iš 
skeleto raumenų, jo ir bendradarbių 
moksliniai darbai cituojami pasaulio 
medicinos spaudoje. Jis žinomas ir 
kaip puikus pedagogas, klinikinio dar
bo vadovas, Širdies ir kraujagyslių chi
rurgijos laboratorijos vedėjas.

Tačiau ne mažiau svarbi ir kita 
jo veiklos pusė. Nuo pat Atgimimo 
pradžios aktyviai dalyvauja visuome- 
niniame-tautiniame judėjime, yra pa
skelbęs per 100 straipsnių, pareiški
mų ir kt. politiniais klausimais. Nuo 
1991 m. - Lietuvos žmogaus teisių gy
nimo asociacijos pirmininkas, 1991 
m. sausio dienomis kartu su Liucija 
Baškauskaite, kreipdamasis i pasau
lio valstybes, keletą kartų kalbėjo per 

Kauno televiziją apie omonininkų 
siautėjimą. Būdamas ir kitų visuome
ninių organizacijų aktyvus narys, pa
staruoju metu prof. A.Dumčiusyra už
simojęs pažadinti apsnūdusią kūrybi- 
nę-mokslinę inteligentiją. Pažadinti 
tautą valstybės kūrimo darbui. To siek
damas jis kartu su kitais inicijuoja ir 
rengia mokslines-politines konferen
cijas, kurių medžiagą vėliau spausdi
na rinkiniuose «Lietuvių tauta ir pa
saulis^ skelbia žiniasklaidoje. 2001 
m. gruodžio viduryje jo rūpesčiu to
kia konferencija, skirta globalizacijos 
klausimams ir mūsų valstybės grės
mėms nagrinėti, įvyko Kaune, kuria
me A.Dumčius gimė, studijavo, dirbo 
ir dirba visą gyvenimą. Čia gyvena jo 
šeima: senutė motina, žmona (abi Al
tajaus tremtinės), sūnus, dukra. Pro
fesorius, kuriam 1941 metų birželio 
tremtis, artimųjų žūtys sovietinio reži
mo mėsmalėje suformavo pažiūras ir 
gyvenimo tikslą, pasiryžęs dar daug 
nuveikti, kad Lietuvoje būtų apgin
tos žmogaus teisės. Apie tai ir apie ki
tus svarbius dalykus ir kalbamės su «Į 
laisvę» svečiu (beje, profesorius yra se
nas «Į laisvę» skaitytojas).
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Profesorius Arimantas Dumčius

-KasJus, kardiochirurgą,patrau
kė Į politiką, visuomeninę veiklą? Ar 
Jums neužteko profesinės veiklos? Ar 
tai. ką veikiate šalia tiesioginio darbo, 
netnikdoJums kaip gydytojui?

- Taip, per 36 metų labai atkak
lios mokslinės ir chirurginės veiklos 
laikotarpį Kauno medicinos universi
teto klinikoje man pavyko parengti būrį 
specialistų širdies chirurgijai ir kardio
logijai (5 profesorius, 10 mokslų dak
tarų), šiuo metu vadovauju trečios kar
tos pamainai. Jaučiuosi lyg atlikęs sa
vo didžiąją pareigą medicinai, nors te
besu aktyvus chirurgas ir mokslinin
kas, mano idėjas tęsia mano jaunieji ko
legos. Dirbti iš idėjos laisvalaikio me
tu -šią psichologinę nuostatą susida
riau po sunkios jaunystės ir tremties. 
Tai mano duoklė sovietų konclageryje 
žuvusiam tėvui, iš tremties negrįžu- 
siems - seneliui, pusbroliui, auklei, 
dviem žuvusiems partizanams ir vi

siems penkiolikai mano ir žmonos gi
minės tremtinių, visiems Lietuvos kan
kiniams.

Kaip tai suspėju ir ar netrukdo vi
suomeninė veikla? Ne. Viskas priklau
so nuo darbo sistemos organizavimo, 
keisdamas darbo profilį pailsiu. Savait
galiais tautiniuose ar kituose renginiuo
se atsigaunu. Tačiau visą energiją kol 
kas skiriu specialybei. Dabar, kai nau
dojamės mobiliosiomis ir interneto sis
temomis, mano produktyvumas padi
dėjo 3-5 kartus. Iki šiol esu paskelbęs 
per 300 medicinos straipsnių, dar apie 
200 publikacijų visuomeniniais bei po
litikos klausimais. Padeda namuose su
kaupta nemaža biblioteka iš medici
nos, Lietuvos istorijos ir enciklopedi
jų, ją slaptai gausinau nuo jaunystės.

- Ar Jums ne per ankšta Kaune, 
kuris gal nėra labai palankus miestas 
politinei ir visuomeninei veiklai? IŽŠus- 
tausko "fenomenas” liudija tam tikrą 
šio miesto žmonių galvosenos sanklo
dą. O gal provincijos mieste lengviau 
Įgyvendinti savo idėjas?

- Kaunas, mano gimtasis miestas, 
visada bus tautinės minties ir Lietuvos 
šviesuolių gimdytojas. Čia kiekviena 
vieta mena didingą Nepriklausomos 
valstybės gyvenimą. Kaunas ir dabar 
tebėra mokslo ir kultūros šventovė, 
jaunimo ir lietuviškumo miestas. Kau
niečiai jau supranta, kad privalo išsi
rinkti miesto patriotus ir savo profesi
jos intelektualus į miesto Tarybą, kuri 
ateityje atkakliai sieks buvusio pripa
žinimo. Pažadu, kad greitu laiku kils 
ištisas visuomeninis judėjimas garbin
gam Kauno vardui atgauti. Kaunas ne- 
įgis sostinės lygio ir privilegijų, tačiau 
jai nenusileis, išliks antrasis Lietuvos 
miestas. Štai kodėl ateityje įvairias idė
jas Kaune bus lengviau ir įdomiau įgy
vendinti.
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Ir toliau čia ketinam rengti kon
ferencijas, pernai gruodį buvo 
“Globalizacija: lietuvių tauta šiandien 
ir rytoj’’, o šiais metais, gegužės mėne
sį, organizuosim konferenciją, skirtą 
kultūrai. Intelekto požiūriu esam nyks
tanti tauta, nes dabar intelekto žmonės 
nustumti į pašalę. O tai būtų didelė pa
jėga, tik reikia juos vėl sutelkti. Turi 
baigtis "raganų medžioklė“, priekaiš
tai vienų kitiems. Reikia kovoti už jau
nimą, kuris bėga iš Lietuvos, siekda
mas įsigyti kitų kraštų pilietybę. Jauni 
žmonės nekalti, kad užmirštami savo 
Tėvynėje.

- Esate Lietuvos žmogaus teisių 
gynimo asociacijos pirmininkas. Ar ši 
organizacija nėra bejėgė, kai aplink mus 
taip dažnai pažeidinėjamos žmogaus 
teisės? Kas labiausiai pažeidinėja tas 
teises ir kuo galima padėti žmogui, kad 
apsigintų nuo piktavalių arba abejin-

- Aplink iš tikrųjų gausu žmogaus 
ir piliečio teisių pažeidimų, o mes, sau
jelė idealistų, esame beveik bejėgiai, lai
mime tik pavieniais atvejais. Sukurta 
šimtai “ligotų“ įstatymų, kurių, beje, 
nevykdo labai korumpuota valdžia. Vy
rauja teisinis nihilizmas. Nesubrandin
tos demokratijos visuomenę nesunku 
apgaudinėti, nes piliečių bendruome
nė silpna, nesugeba konstruktyviai pa
sipriešinti arba pati racionaliai pasiū
lyti sprendimus. Nėra normalaus dia
logo tarp valdžios ir bendruomenės, be 
to, pas mus jo ir nepageidaujama. Teko 
lankytis Jungtinių Tautų organizacijo
se Danijoje, Norvegijoje, kitur - ten 
žmogaus teisių gynimas gerbiamas, re
miamas. Valdžia konstruktyvius siūly
mus priima ir įgyvendina. Ten į pilie
čių bendruomenės pasiūlymus nežiū
rima priešiškai arba atmestinai, kaip 
yra pas mus. Lietuvos žmogaus teisių

gynimo asociacija prieš keletą mėne
sių Seimui pateikė net devynių Kon
stitucijos straipsnių pakeitimus - dėl 

I nuosavybės atgavimo, dėl švietimo, dėl 
referendumų rengimo irkt. Beveik vi
si mūsų siūlymai buvo atmesti. Mūsų 
teisinė sistema tokia, kad žmogui pa
togiau kreiptis į Strasbūrą ir tikėtis ten 
teigiamo sprendimo. Štai ir dabar no
rima leisti privatizuoti butus teisėtų sa
vininkų namuose. Iki Konstitucinio 
Teismo neprieisi, kaip ir iki Aukščiau
siojo Teismo, - tik pinigus ir sveikatą 
prarasi. Kai teisėsauga korumpuota, 
nieko neįmanoma padaryti. O šimtai 
Lietuvos piliečių pareiškimų Strasbū
re - tai ir prastas Lietuvos įvaizdis pa
saulyje.

-Ar tikite, kad galima sutelkti kū
rybinį inteligentiją ir kad ji gali daryti 
Įtaką valstybės politikai? Galbūt visi in
teligentų sambūriai yra tik tuščio padis- 
kutavimo vaisiai, o valstybės problemos 
sprendžiamos visai kitur ir visai kitų... 
Kokiais bmožais pasižymi mūsų moks
lo ir meno žmonės šiandieninėje visuo
menėje?

- O kas daugiau, jei ne kūrybinė 
inteligentija, darys įtaką ateities vals
tybinei politikai? Intelektas yra vienin
telis dividendas mūsų tautai. Pats gy
venimas, liejantis į Europos Sąjungą, 
privers j inteligentus kreipti daugiau 
dėmesio, pasitikėti jais. Kad procesas 
neužsitęstų, jau dabar privalome akty
viai burti kūrybinę visuomenę įvairio
mis formomis. Jei tauta yra sutrikusi, 
ją reikia stengtis paveikti, su ja reikia 
kalbėtis. Dėl to ir rengiamos konferen
cijos, leidžiama “Lietuvių tauta ir pa
saulis”. Pažvelgę į praėjusio dešimtme
čio mūsų inteligentijos istoriją, žmo
nes galėtume suskirstyti į tris grupes: 
1) idealistai, kurie V.Landsbergio va
dovaujami iš M.Gorbačiovo “perest-
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roikos” padarė nacionalinį išsivadavi
mą; 2) karjeristai, kuriems Sąjūdžio 
idėja pasitarnavo politinei karjerai, - to
kių šiuo metu valdžioje yra gana daug; 
3) “atsiųstieji”, kurie sąmoningai ir 
kryptingai diskreditavo Sąjūdį, o vė
liau - ir Nepriklausomybės idėjas. Tai 
jiems, turintiems Lenino ordinus, bu
vo dalijami Gedimino ordinai. O ide- 
alistai-patriotai atsidūrė pašalėje, už
tat dabar liek daug abejingumo. Socia
linis sprogimas irgi padarė savo - žmo
nės neteko socialinių garantijų. Mora
linio pasitenkinimo taip pat neliko, nes 
sovietmetyje buvę aktyvesni inteligen
tai pateko į “raganų medžioklę”. Jie 
buvo atstumti, įžeisti, užsisklendė sa
vyje, nors jų žinios ir patirtis taip reika
lingos kuriant valstybę.

Dabar atėjo metas, kai jie vėl ban
do save išreikšti, tačiau valdžia abejin
ga jų balsui. Valdžioje per mažai pa
triotiškai mąstančių žmonių. Tik nuo
saikus tautiškumas valdžioje ir visuo
menėje, veikiant Europos Sąjungos 
struktūrose ir maksimaliai pasinaudo

jant jos teikiamais pranašumais, gali 
mūsų kraštą padaryti modernia tauti
ne valstybe. Inteligentų žodis čia turi 
būti labai svarbus. Taip yra Vakarų Eu
ropos, ypač Skandinavijos, valstybėse.

- Jūs dažnai prognozuojate valsty
bės ateitį. Kas mūsų laukia 2010 me
tais?

- Ateinančiame dešimtmetyje įsi
tvirtinsime Vakarų pasaulyje, būsime 
priimti į NATO ir Europos Sąjungą. 
Tačiau mus lydės globalizuoto pasau
lio grėsmės: galimi teroristų išpuoliai, 
imigracija, narkomanija, pandeminės 
ligos, galų gale - tautinės kultūros silp
nėjimas dėl įsigalėjusio kosmopolitiš- 
kumo. Ta pati kūrybinė inteligentija 
bandys burtis ir priešintis neigiamiems 
reiškiniams. Ekonomine prasme bū
sime turtingesni, mažiau įsiskolinę, su
pratę savo prioritetines kryptis, politi
koje - pastovesni. Svarbu tai, kad sta
bilizuosis Lietuvos gyventojų mažėji
mas.

Parengė Aldona Žemaitytė

1941 metų Birželio sukilimo paminėjimas Aleksote. Prie kryžiaus žuvusiems sukilėliams
- Aleksoto tilto gynėjams kalba A. Dumčius
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Teisinė ar teisminė 
valstybė

Arūnas Marcinkevičius

Kalbant apie Lietuvos naciona
linio saugumo stiprinimą, analizuo
jant jo problemas bei ieškant efekty
vių šių problemų sprendimų, neišven
giamai tenka atsižvelgti ir Į dabarti
niu metu Lietuvoje susiklosčiusią tei
sinę sistemą. Pastaruoju metu ji labai 
kritikuojama, kategoriškai teigiama, 
esą šiuolaikinėje Lietuvos teisinėje sis
temoje nėra nieko gero arba ji abso
liučiai neveikia. Tai pernelyg tiesmu
kiška kritika. Manytume, teisingiau
sia būtų turėti drąsos pripažinti, kad 
mūsų valstybės teisinė sistema atspindi 
visuomenėje ir žmonių tarpusavio 
santykiuose esančias problemas, bė
das ir ydas.

Lietuvos, kaip ir bet kurios kitos 
pasaulio valstybės, teisinei sistemai 
tenka itin svarbus uždavinys užtikrin
ti efektyvią žmogaus teisių ir susiklos
čiusių visuomeninių santykių bei vi
suotinai priimtinų vertybių apsaugą 
nuo žalingo kėsinimosi bei galimų jo 
padarinių. Tai aksioma. Šiam atsakin
gam teisinės sistemos uždaviniui rei
kia tam tikrų sąlygų. Tos sąlygos yra 
šios: savo esme bei turiniu paprasti ir 
visiems aiškūs įstatymai, maksimaliai 
užtikrinantys efektyvią žmogaus tei

sių apsaugą ir realiai atitinkantys vi
suomenėje susiklosčiusius visuome
ninius santykius; įstatymus atitinkan
tys poįstatyminiai aktai; aiškiais įga
liojimais pagrįsta, tolygiai subalansuo
ta teisinė sistema ir jos struktūra; pro- 
cesiškai aiškiai bei tiksliai nustatytas 
ir suderintas teisinės sistemos mecha
nizmas; griežta asmenine atsakomy
be grindžiamas, profesionaliai kruopš
tus, tikslus kiekvienam teisinės siste
mos pareigūnui patikėtų funkcijų ir 
uždavinių vykdymas.

Visus čia išvardytus reikalavi
mus būtų galima sąlygiškai suskirsty
ti pagal kelis kriterijus: įstatymų ir po
įstatyminių aktų racionalumas; racio
nali teisinės sistemos struktūrinė san
dara; efektyvus teisinės sistemos val
dymas.

Šie kriterijai tarpusavyje yra su
siję. Problemos vienoje teisinės siste
mos grandyje neišvengiamai sąlygoja 
ir tiesiogiai lemia problemų atsiradi
mą kitose. Visos jos neigiamai veikia 
konstitucinių teisėtumo ir teisingumo 
bei žmogaus teisių apsaugos principų 
įgyvendinimą mūsų šalyje. Galų gale 
tai daro įtaką šalies nacionalinio sau
gumo būklei ir jos stabilumui.
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Įstatymų Per pasta-
džiunglėse ruosius vienuoli

ka nepriklauso
mybės metų Lietuvoje yra priimta la
bai daug įvairiausių įstatymų ir dar 
daugiau poįstatyminių aktų. Nemaža 
šių teisės aktų dalis per tą laikotarpį 
nuolat buvo keičiami net po keletą sy
kių.

Ne paslaptis, kad nemažai dabar 
galiojančių teisės aktų kelia pagrįstą 
tiek valstybės tarnyboje dirbančių, tiek 
ir privačių teisininkų susirūpinimą dėl 
šių dokumentų atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai bei vienas 
kitam. Susigaudyti šios dienos teisės 
aktų “džiunglėse” tampa nelengva net 
didelę praktinio darbo patirtį turin
tiems kvalifikuotiems teisininkams. 
Dėl įstatyminių ir poįstatyminių nor
mų kolizijų nuolatos kyla įvairūs gin
čai, o dėl jų labiausiai nukenčia pa
prastas žmogus. Būtina iš esmės ir la
bai atsakingai įvertinti įstatymų ir po
įstatyminių aktų leidybos procesą bei 
jo principus.

Lietuvos Respublikos įstatymai 
ir poįstatyminiai aktai pirmiausia tu
rėtų atspindėti ir užtikrinti žmogaus 
kaip individo teises bei interesus ir tik 
po to - visuomenės interesus. Deja, 
dar ir dabar dauguma galiojančių Įsta
tymų pirmiausia yra orientuota ne į 
žmogaus, o į visuomeninių interesų 
tenkinimą.

Vargu ar kas nors išdrįstų šian
dien neigti visuotinai pripažintą ak
siomą, kad bet kurią visuomenę suda
ro atskiri individai, susivieniję visų 
pirma asmeninių interesų ir teisių ap
saugos labui. Kažin ar kas galėtų pa

neigti, kad būtent šie žmogaus asme- 
I ainiai interesai tiesiogiai veikia ir for

muoja visuomenei bendrų interesų, 
taigi ir visuomenės teisių, atsiradimą? 
Tačiau įstatymų leidybos srityje dėl ne
suprantamų priežasčių šis principas 
neretai apverčiamas “aukštyn kojo
mis”. Bet niekas net nebando ginčyti, 

Į kad namas pradedamas statyti nuo 
tvirtų pamatų...

Kita ne mažiau aktuali proble
ma - tai įstatymų ir poįstatyminių ak
tų atitikimas pagrindinio įstatymo - 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos- 
normų reikalavimams. Deja, šioje sri- 

į tyje tenka laukti geresnių permainų. 
; Tikriausiai ne vienas esame pastebė- 
I ję, kad bandymas ginti savo teises re- 
I miantis Lietuvos Respublikos Konsti

tucijos normomis sukelia tik užuojau
tą ir šypseną vietoj deramo susirūpi
nimo dėl konkrečios teisės normos 
atitikimo Konstitucijai. Tai, mūsų ma
nymu, virsta ypač rimta konstitucine 
problema. Iš dalies tai nulemia šiuo 

j metu nustatytas siauras į Konstituci
nį Teismą turinčių teisę kreiptis sub
jektų ratas ir pati tokio kreipimosi 
tvarka.

Trečia aktuali problema - įstaty
mų projektų darbo grupių sudarymo 
principai ir pačių projektų rengimo tvar
ka. Konkretaus įstatymo poreikį lemia 
visuomenėje atsirandantys arba besikei
čiantys visuomeniniai santykiai tarp pa
vienių asmenų ar specifinių jų grupių. 
Tačiau pasitaiko atvejų, kai įstatymų pro
jektų kūrimas patikimas vien vykdomo
sios valdžios valdininkams ar net teisė
jams, taigi pavedama vykdyti ir vie
niems, ir kitiems nebūdingas funkcijas.
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Visa tai šiandien kelia nepapras
tai sudėtingą ir atsakingą uždavinį ir 
Lietuvos Prezidentui, ir Seimui, ir Vy
riausybei bei jos institucijoms.Teisinių institucijų perteklius ir problemos

Pradėjus 
Lietuvos teismų 
sistemos per
tvarkymą pagal 
Lietuvos Res
publikos Kon

stitucijos 111 straipsnio nuostatas, nu
sprendžiama restruktūrizuoti bei iš
plėsti Lietuvos prokuratūros sistemą. 
1995 m. prasideda kelių pakopų pro
kuratūros instancijų steigimas pagal 
teismų pavyzdi. Įsteigiamos apylinkių, 
apygardų prokuratūros. Beje, teismų 
ir prokuratūrų apygardos ir jų terito
rinės ribos visiškai neatitinka esamo 
administracinio valstybės padalijimo. 
Vėliau papildomai įsteigiami admi
nistraciniai apygardų teismai bei aukš
tesnysis administracinis teismas. Jau 
pernai pastarasis reorganizuotas į Vy
riausiąjį administracinį teismą.

Taigi išplėsta Lietuvos teismų ir 
prokuratūros institucijų sistema. 
Smarkiai padaugėjo teisinės sistemos 
darbuotojų, išlaikomų mokesčių mo
kėtojų pinigais. Sudėtingesnė tapo 
teismo proceso procedūra nuo pirmo
jo iki paskutinio veiksmo momento. 
Siekiant teisingo sprendimo išaugo 
žmogui tenkančių teismo išlaidų su
ma. Padaugėjo įvairiausių teisinių ins
titucijų, ir tai kelia visiškai pagrįstą 
baimę bei susirūpinimą, nes tiesos 
ieškoti tenka labai ilgai ir klaidžiais 
labirintais.

Deja, teismo procesų ir jo pri
imamų sprendimų kokybė, kaip buvo 

tikėtasi, nepagerėjo. Visuomenės pa
sitikėjimas teismais ir jų vykdomu tei
singumu nedidėja... Europos žmo
gaus teisių teismas Strasbūre pastaruo
ju metu tampa vos ne antruoju Lietu
vos Respublikos Aukščiausiuoju Teis
mu...

Teisinių institucijų disproporci
ja Lietuvos teisinėje sistemoje iš es
mės pavertė Lietuvą ne teisine, bet 
teismine valstybe. Todėl kyla visiškai 
pagrįsti klausimai: ar per pastarąjį lai
kotarpį smarkiai padidėjo mūsų vals
tybės teritorija bei jos gyventojų skai
čius? Ar per pastarąjį laikotarpį mū
sų valstybė ir jos piliečiai tapo tokie 
turtingi laiko ir pinigų, kad galima sau 
leisti išlaikyti šitokią daugiapakopę 
teisminę sistemą? Ar pasiteisino to
kia sudėtinga Lietuvos teismų ir pro
kuratūros institucijų sistema? Kiek 
kainuoja Lietuvai ir jos mokesčių mo
kėtojams teisinių institucijų antplū
dis?

Pastaruoju metu vis dažniau ir 
drąsiau išsakoma nuomonė apie pri
siekusiųjų teismų, kaip teisingesnio 
teismo proceso ir sprendimo garanto, 
būtinumą Lietuvai. Prisiekusiųjų teis
mo šalininkai mano, kad valstybės lė
šos, panaudotos tokiems teismams fi
nansuoti (vietoj dabar esančios gre
mėzdiškos teismų sistemos), atsipir
ktų per ganėtinai trumpą laiką kur kas 
objektyvesniais teismų sprendimais. 
Teismams ir jų sprendimams suma
žėtų įtaka iš pašalies.

Žmogaus teisių deklaracijos 
nuostatos kelia reikalavimus, kad bū
tų užtikrinta žmogaus teisė į greitą ir 
teisingą teismo procesą. Manytume,
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kad prisiekusiųjų teismas galėtų būti 
racionaliausias šių žmogaus teisių už
tikrinimo garantas. Norėtųsi tikėti, 
kad mūsų valstybė pajėgi pati išspręs
ti šią problemą, nelaukdama specia
lių Europos Sąjungos rekomendaci
jų-

Valstybės teisėsaugos ir teisėtvar
kos bei teismų institucijos per pasta
rąjį nepriklausomybės laikotarpį iš es
mės vienokiu ar kitokiu būdu buvo 
reformuotos, tačiau to, deja, negalima 
pasakyti apie ne mažiau svarbią Lie
tuvos teisinės sistemos dalį - advoka
tūrą. Kosmetiniai Lietuvos Respubli
kos advokatūros įstatymų pakeitimai 
nepakeitė sovietmečiu buvusios es
mės.

Iki šiol neapibrėžtas advokatū
ros kaip savarankiško subjekto, vieni
jančio advokatus ir jų padėjėjus, statu
sas. Juridinis asmuo yra ne pati advo
katūra kaip susivienijimas, bet jos ta
ryba. Tarybą sudaro tik aštuoni asme
nys. Advokatų darbo organizavimo 
forma neatitinka šiandieninių ekono
minių bei valdymo santykių keliamų 
reikalavimų.

Privačiai dirbančių teisininkų 
bendrija be jokio racionalaus pagrin
do dar ir dabar dirbtinai skirstoma į 
advokatus ir neadvokatus. Lygius ir ly
gesnius... Tai prieštarauja ir 1990 m. 
gruodžio 14 d. Jungtinių Tautų Orga
nizacijos Generalinėje Asamblėjoje 
patvirtintoms principinėms nuosta-

Gintauto Survilos piešinys
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toms dėl teisininko vaidmens, ir Eu
ropos Tarybos rekomendacijoms “Dėl 
laisvės dirbti pagal teisininko profe
siją”, ir Europos Komisijos direkty
vai “Sudaryti galimybę teisininkams 
veiksmingai naudotis laisve teikti pa
slaugas”, ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 48 straipsnio nuosta
toms, įtvirtinančioms asmens teisę 
laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir 
teisę turėti tinkamas darbo sąlygas. 
Galų gale taip varžomos žmogaus tei
sės laisva valia ir nuožiūra, nekliudo
mai pasirinkti gynėją bei atstovą ir jam 
patikėti teisių bei interesų atstovavi
mą ar gynybą įvairiose teisėtvarkos 
institucijose bei teismuose.

Iš esmės keistina tapimo advo
katu tvarka, advokato sąvoka ir turi
nys bei veiklos organizavimo formos, 
advokatūros statusas ir savivaldos or
ganizavimo principai. Pagrindinis ir 
vienintelis kriterijus, lemiantis teisę 
privačiai verstis teisine veikla, turėtų 
būti valstybės nustatytas kvalifikaci
jos egzaminas. Kiekvienas privačia 
teisine veikla besiverčiantis teisinin
kas turi teisę savo nuožiūra pasirinkti 
specializaciją. Negali būti verčiama 
daryti tai, kas nėra priimtina teisinin
kui bei prieštarauja jo įsitikinimams. 
Pagrindinis advokatūros reorganiza
vimo uždavinys būtų ne subjektų, tei
kiančių teisinę pagalbą ir paslaugas, 
įvardijimas, bet bendrų kvalifikacinių 
reikalavimų tokiems asmenims nusta
tymas ir jų savanoriško apsisprendi
mo principu pagrįstos savivaldos su
kūrimas bei įtvirtinimas. Tiesa, kai 
kurie teisininkai tokius siūlymus lin
kę vertinti kaip “klasikinės advokatū

ros griovimą Tačiau neužtikrinę ly
giateisiškumo net teisinėje visuome
nėje, negalime sakyti, kad esame pa
darę viską žmogaus teisių apsaugos la
bui.
x. , , . Dėl atsiradu-
Slubuojantis sįo teisinės siste- 
valdymas mos jėgų ir struktū

rinių vienetų jgalio- 
jimų disbalanso vis dažniau žmonės 
yra priversti ieškoti teisingumo už 
Lietuvos Respublikos ribų - Strasbū
re. Šio teismo sprendimai sukelia mū
sų valstybei vienokių ar kitokių pada
rinių, taip pat ir finansinių prievolių. 
Pastaroji prievolė, kaip ir proceso at
naujinimas, paprastai yra vykdoma už 
mokesčių mokėtojų pinigus, nes biu
džeto lėšos pačios savaime neatsiran
da. Dėl to valstybė privalo visiškai pri
siimti atsakomybę už teisinės sistemos 
valdymą ir realiai valdyti šią sistemą.

Teisinės sistemos valdymas rei
kalauja ypač griežto visų valdymo 
principų įgyvendinimo, nes bet kokia 
klaida šioje srityje gali sužlugdyti 
žmogaus likimą. Šiuo metu, deja, to
kio valdymo pasigendama. Nerimą 
kelia baigianti sunykti teisinės siste
mos pareigūnų asmeninė atsakomy
bė už profesinės veiklos pažeidimus 
bei niekam tikusius darbo rezultatus. 
Įprastiniu reiškiniu tampa ne tik ne
kaltumo prezumpcijos ir pamatinių 
teisės principų nepaisymas, bet ir as
meninės atsakomybės nepaisymas, 
virtęs visišku abejingumu kito žmo
gaus likimui. Įsigali naujas - destruk
cinis-nebaudžiamumo principas. Už 
savo veiksmus niekas neatsako: nei po
licininkas, nei tardytojas, nei proku-
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roras, nei teisėjas. Kiekvienas stengiasi 
atsakomybę už savo sprendimą pri
mesti kitam. Policininkas mano, kad 
jei jis suklydo, jo sprendimą privalės 
ištaisyti komisaras. Taigi nėra ko jau
dintis... Tardytojas tikisi, kad jo klai
dą ištaisys prokuroras. Prokuroras pa
sitiki teismo nuosprendį priimančiu 
teisėju, o pastarasis - aukštesnės ins
tancijos teismu, ir taip toliau...

Neseniai teko atstovauti moti
nai, kuri daugiau kaip prieš trejus me
tus prarado 12-metį sūnų. Jai į na
mus paskambino moteris, kuri už 
1500 Amerikos dolerių pasižadėjo 
padėti sugrąžinti vaiką. Įsivaizduo
kite motinos reakciją! Vadinamoji 
“geradarė” kone iki smulkmenų nu
pasakojo, kaip atrodo berniukas, kaip 
jis išaugęs ir pan. Motina kitą dieną 
lakstė po turgų, pirko sūnui drabu
žius, batus ir t.t. Kai motina pajuto 
esanti meistriškai apgaudinėjama, jau 
buvo sumokėjusi nemenką pinigų su
mą, atidavusi sūnui nupirktus daik
tus. Kreipėsi pagalbos į policiją. Ta
čiau ir čia teko nusivilti. Kauno mies
to VPK policininkai, sulaikę suk
čiaujančią moterį motinos akivaizdo
je, ir dar keli pareigūnai ne tik ne
įžvelgė apgavikės elgesyje nieko nu
sikalstamo, bet net nenustatę jos as
menybės paleido. Apkaltino pačią 
motiną, kad ši veltui nepasitiki gera
noriškai sutikusia padėti nelaimėje 
moterimi... Vėliau vis dėlto buvo iš
kelta baudžiamoji byla, apgavikė din
go... Tačiau ją paleidusių policinin
kų veiksmuose ne tik nerandama jo
kio nusikaltimo, bet ir nusižengi
mo.. . Jie ir toliau eina savo pareigas.

Kitas atvejis. Moteris notariškai 
patvirtinta sutartimi pardavė 5 ha miš
ko sklypą kitam asmeniui. Maždaug 
po penkių mėnesių ją iškvietė į rajono 
miškų urėdiją ir ten, nepaisant paaiš
kinimų bei pateiktų dokumentų, liu
dijančių miško pardavimą kitam as
meniui, jai buvo surašytas administ
racinio teisės pažeidimo protokolas 
už savavališką miško iškirtimą ir pa
skirta kelių tūkstančių litų bauda. 
Teisme urėdijos atstovas baudos pa
skyrimą moteriai paaiškino keliais 
motyvais: pirkėjas neįregistravo sutar
ties Žemės ir kito nekilnojamojo tur
to kadastro ir registro įmonėje, todėl 
moteris tebėra laikytina miško savi
ninke; pirkėjas, kviečiamas į urėdiją, 
neatvyko; negali būti, kad niekas ne
bus nubaustas už miško iškirtimą; jei 
nenustatomas asmuo, iškirtęs mišką, 
laikytina, kad atsakomybė už tai ten
ka savininkui. Tas pats atstovas klau
sė: iš ko urėdija išieškos 5 ha miško 
ploto atsodinimo išlaidas.

Taigi kaip jaustis žmogui? Šitiek 
pareigūnų, įgaliotų “žaisti” jo likimu, o 
atsakomybės jokios... Žmogus niekaip 
negali patikėti, kad jis yra tik kažkoks 
“kamuoliukas” visagalės teisinės siste
mos mėsmalėje. Tokių pavyzdžių būtų 
galima pateikti dar ne vieną dešimtį.

Būtina įstatymais ir poįstatymi
niais aktais griežtai nustatyti pareigū
nų asmeninę atsakomybę už jiems pa
tikėtų funkcijų nevykdymą arba netin
kamą vykdymą. Priešingu atveju kal
bėti apie žmogaus teisių apsaugą ir jo 
saugumo garantijas, taip pat naciona
linio saugumo stiprinimą, nevertėtų.
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“KĘSTUČIO” 
Vilniaus apygarda

Mindaugas Bloznelis

1941 m. susikūrus Lietuvių fron
tui (LF), jo struktūroje 1942 m. buvo 
įkurta karinė organizacija “Kęstutis”. 
1942-1943 m. Vilniuje įsteigtas “Kęs
tučio” organizacijos Vilniaus apygardos 
štabas. Pagrindinis uždavinys buvo or
ganizuoti lietuvių tautą kovai dėl nepri
klausomos valstybės ir tam tikslui sie
kiama sukurti Lietuvos karines pajėgas, 
tikintis paramos iš Anglijos ir Ameri
kos. Prof. K.Pakštas vadovavo lietuvių 
komitetui Amerikoje. Iš Londono bu
vo gautas pranešimas, jog prof. K.Pakš- 
tas lankėsi pas prezidentą Ruzveltą ir 
tarėsi dėl Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atkūrimo. Prof. Pakštas įteikęs 
Ruzveltui Amerikos lietuvių prašymą 
su milijonu parašų, kad būtų atkurta ne
priklausoma valstybė, o Ruzveltas esą 
pažadėjęs reikiamą paramą į 1 į.

Vilniaus apygardos štabą, kaip ir 
Vyriausiąjį štabą Kaune, organizavo 
Petras Vilutis, kaip teigiama, dirbęs 
Kaune teisėju [2]. Apygardos štabui va
dovavo gen. Motiejus Pečiulionis [3]. 
Štabą sudarė karo operacijų (operaty
vinis) skyrius, kuriam vadovavo kpt. 
S.Balčiūnas, jis drauge ėjo ir štabo ad
jutanto pareigas [4]. Organizacinio 
skyriaus vadovas buvo P. Vilutis, o vė
liau jį pakeitė Jokimas Juška, dirbęs 
mokytoju Vilniaus amatų mokykloje.

Žvalgybos skyriui vadovavo Itn. 
Juozas Kazickas, Vilniaus miesto val
dyboje tvarkęs dujų tiekimo reikalus. 
Jo komandoje buvo gaisrininkų 
brandmajoras Valerijonas Šimkus, Itn. 
Juozas Juodišius (generolo Juodi- 
šiaus brolio sūnus), kpt. Rūtelionis ir 
Petronis (gen. Petronio, pasitrauku
sio su sovietų armija, brolis), kuris pa
teikdavo daug informacijos [5].

Artimiausi bendradarbiai buvo 
Valerijonas Šimkus ir Juozas Juodi
šius, su jais dažniausiai būdavo anali
zuojama ir vertinama padėtis, aptari
nėjami įvykiai.

Ūkio skyrius rūpinosi ir apsigin
klavimu, transporto organizavimu, 
taip_pat tiekimu karinės veiklos atve
ju. Ūkio skyriaus viršininkas buvo Ed
mundas Arbačiauskas, dirbęs Staty
bos bendrovės Vilniaus skyriaus vy
riausiuoju inžinierium [6].

Apygardos štabui priklausė Vil
niaus miesto štabas, Ašmenos, Eišiš
kių, Švenčionių, Trakų apskričių šta
bai. Nėra pakankamai informacijos 
apie Svyrių apskrities štabą. Tik žino
ma, kad Vilniaus apygardos organi
zacinio skyriaus viršininkas J.Juška 
palaikė ryšius su Svyrių apylinkėse vei
kusiu policijos kuopos vadu kpt. V.Mi- 
liausku [7],
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Vilniaus miesto štabo viršinin
kas buvo pik. Itn. Juozas Vitkus, dir
bęs Vilniaus miesto butų ūkio virši
ninku. Organizacinio skyriaus virši
ninkas buvo Valerijonas Šimkus, va
dovavęs Vilniaus gaisrininkams. Pro
pagandos skyriaus viršininku Vil
niaus miesto štabe dirbo Vytautas Bi
tinas, drauge su juo skyriuje dirbo 
Kazys Sabaliauskas; jie buvo Vil
niaus švietimo skyriaus profsąjungų 
vadovai [8],

Apie Ašmenos apskrities štabą 
žinojome tik tiek, kad štabo viršinin
kas buvo Ašmenos burmistras Petras 
Čižas. Eišiškių apskrities “Kęstučio” 
viršininkas buvo kpt. Kazakevičius, 
Eišiškių apskrities viršininkas; orga
nizacinio skyriaus viršininku dirbo 
Eišiškių nacionalizuotų namų valdy
tojas Poškus. Eišiškių apskr. štabo ry
šius su Vilniaus apygardos štabu pa
laikė Bubėnas. Žinoma, kad Eišiškių 
apskrities “Kęstučio” organizacijos 
nariai buvo Požėla, Tarutis, Galickas, 
Dailidka, Petružis [9].

Švenčionių apskrities “Kęstučio" 
štabo viršininku nurodomas kpt. Jur
gis Valtys, apskrities kriminalinės po
licijos viršininkas. Štabo organizaci
nio skyriaus viršininkas - Jonas Juod
valkis, Švenčionių apskrities viršinin
ko pavaduotojas. Žvalgybos skyriaus 
viršininku dirbo Švenčionių apskrities 
saugumo policijos viršininkas Narbu
tas [10].

Trakų apskrities “Kęstučio” šta
bo viršininkas buvo jaun. Itn. Bronius 
Gylys, dirbęs Trakų apskrities virši
ninku. Štabo operatyvinio skyriaus 
viršininkas buvo Trakų apskrities po
licijos viršininkas Itn. Antanas Kens- 
tavičius. Kiekvienos apskrities vals
čiuose buvo ne mažiau kaip 1-2 “Kęs
tučio” organizacijos atstovai.

Sprendžiant iš Vilniaus “Kęstu
čio” organizacijos apygardos organi
zacinės struktūros, šis padalinys buvo 
išskirtinis bendroje “Kęstučio” struk
tūroje. Apygardos štabas ruošėsi spręs
ti ne vien tik karines užduotis, bet ir 
sostinės aprūpinimo, evakuacijos bei 
saugumo palaikymo uždavinius. Ši 
apygardos specifika nulėmė poreikį 
racionaliau pertvarkyti apygardos val
dymo struktūrą.

1943m.va- 
ApygaraOS saros pabaigoje 
struktūros kilo mintis su- 
reorganizacija jungti “Kęstu

čio” Vilniaus 
miesto ir apygardos štabus. Šis klau
simas aptartas specialiame pasitarime, 
kuriame dalyvavo pik. Itn. J.Vitkus, 
kpt. Stasys Balčiūnas, jaun. Itn. J.Ka
zickas, J.Juška ir kt.

Nutarta Vilniaus miesto ir apy
gardos štabus sujungti ir generolą Mo
tiejų Pečiulionį išrinkti Vilniaus apy
gardos vadu. pik. Itn. J.Vitkų - apy
gardos štabo viršininku, operatyvinio 
skyriaus viršininku - kpt.Š.Balčiūną, 
organizacinio skyriaus viršininku - 
Valerijoną Šimkų (vėliau - kpt. Pet
rauską, dirbusį alaus daryklos direk
toriumi), Jokimą Jušką - organizaci
nio skyriaus viršininko pavaduotoju 
ryšiui su apskritimis, jaun. Itn. Juozą 
Kavaliauską - ryšiui su Vilniaus mies
to padaliniais. Žvalgybos skyriaus vir
šininku buvo paskirtas jaun. Itn. Ka
zimieras Gimžauskas, dirbęs Vilniaus 
apygardos policijos viršininko pava
duotoju [11], Jaun. Itn. J.Kazickas bu
vo paskirtas ryšiams su centriniu šta
bu Kaune, taip pat ryšiams su Lietu
vių fronto Vilniaus politine vadovybe 
(politiniu štabu).

“Kęstučio” apygardos štabo ūkio 
skyriaus (ir ginkluotės) viršininku pa-
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skirtas Vincas Ignaitis, dirbęs Vilniaus 
apylinkės teisėju.

Ūkio skyriaus transporto posky
rio vadovu dirbo pik. Itn. Alfonsas 
Vaznionis, Vilniaus alaus daryklos 
“Tauras” ūkio skyriaus viršininkas. 
Šiame poskyryje taip pat dirbo ir Vil
niaus savivaldybės kuro skyriaus dar
buotojas Makackas. Ūkio skyriaus 
maistu aprūpinimo poskyriui vadova
vo Vilniaus miesto valdybos maistu 
aprūpinimo skyriaus viršininkas pik. 
Juozas Andriūnas (Andrius). Finan
sų poskyriui vadovavo ūkio skyriaus 
viršininkas Vincas Ignaitis. Apygar
dos štabui taip pat priklausė ir apy
gardos štabo Įgaliotinis operatyvinei 
veiklai Naujojoje Vilnioje Garla, dir
bęs Naujosios Vilnios policijos virši
ninku.
r . , . Juozas
Lietuvių Kazickas vado-
jronto . vavo Vilniaus
politinio dujų ūkiui, ku-
centro ris karo metu
pavedimai tapo vienu svar

biausių miesto 
energijos tiekimo šaltinių. Dujos bu
vo gaminamos iš malkų, durpių, o vė
liau tiekiamos miesto gyventojams ir 
organizacijoms. Šiais klausimais tie
siogiai domėjosi ir Vilniaus burmist
ras pik. K-Dabulevičius, tad tarp jųd
viejų su J.Kazicku susidarė glaudūs 
santykiai, tuo labiau kad pik. K.Da- 
bulevičius buvo informuotas ir apie 
J.Kazicko veiklą Lietuvių fronte.

1943 m. vasaros pabaigoje ir ru
dens pradžioje pik .Itn. J.Vitkus, kaip 
“Kęstučio” apygardos štabo viršinin
kas, pavedė J.Kazickui perduoti j Ber
lyną svarbią informaciją apie padėtį 
Lietuvoje bei visame šiame regione. 
Informacija per Berlyne korespon
dentu akredituotą Julijoną Būtėną tu

rėjo patekti į Švediją ir sąjunginin
kams. Be to, J.Kazickui reikėjo Vie
noje susitikti su vadovaujančiais Lie
tuvių fronto žmonėmis - Leonu Pra
puoleniu, kuris privalėjo gyventi Vie
noje po to, kai K.Škirpos pastangomis 
buvo paleistas iš vokiečių koncentra
cijos stovyklos, Petru Vilučių ir prof. 
P.Padaliu.

Gavęs šią užduotį J.Kazickas per 
Vilniaus miesto burmistrą pik. K.Da- 
bulevičių išsirūpino iš Vilniaus apy
gardos miesto komisaro H.Hingsto 
leidimą išvykti į Insbruką, susipažin
ti su ten veikiančiais miesto dujų ūkio 
įrenginiais ir metodais. Insbrukas dy
džiu maždaug prilygo Vilniui, tad bu
vo patogus pretekstas gauti leidimą, 
nes aprūpinimas dujomis Vilniuje 
nuolat trikdavo.

Susitvarkęs reikiamus leidimus 
ir dokumentus, J.Kazickas gavo įvai
rių dokumentų, taigi ir žemėlapius, 
nušviečiančius vokiečių politiką, jos 
padarinius, įvairias pasipriešinimo 
akcijas, faktus ir veikiančias struktū
ras, taip pat užduotį susitikimui Vie
noje. Kadangi tuo metu vyko intensy
vūs Lietuvių fronto pasitarimai su Vy
riausiuoju Lietuvos komitetu, galima 
spėti, kad susitikimas Vienoje buvo 
susijęs su Lietuvių fronto pozicija šiuo
se pasitarimuose.

J.Kazickas sėkmingai nuvyko į 
Berlyną, susitiko su Julijonu Būtėnu 
ir perdavė atsivežtą medžiagą. Iš Ber
lyno J.Kazickas nuvyko į Zalcburgą 
ir Insbruką. Insbrukc susipažino su 
miesto dujų tiekimo ir gamybos įren
giniais, tačiau vėliau įmonės tarnybos 
susirūpino, kad J.Kazickas gali būti 
šnipas, jį sulaikė ir skubiai nusiuntė 
paklausimą Vilniaus apygardos mies
to komisarui Hingstui, o šis - Vilniaus 
burmistrui pik. K.Dabulevičiui. Da-
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bulevičius priminė Hingstui apie jo 
išduotą leidimą komandiruoti J.Ka
zicką dujų ūkio apžiūrai, ir tuo inci
dentas baigėsi.

Vienoje J.Kazickas susitiko su 
Leonu Prapuoleniu, Petru Vilučių ir 
prof. Pranu Padaliu, aptarė rūpimus 
klausimus ir sėkmingai grįžo j Vilnių 
[12], Sunku pasakyti, kurie klausimai 
buvo svarstomi, tačiau tuo metu vyko 
pasitarimai dėl VLIK’o įkūrimo Kau
ne, ir Vienoje buvusių lyderių pozici
ja galėjo būti svarbi.

Pastangos 
jungti kovines 
organizacijas 
Vilniaus 
apygardoje

1943 m. ru
denį pas genero
lą Motiejų Pe- 
čiulionį, gyve
nantį Kaštonų 
gatvėje Nr.4, vy
ko pasitarimas, 
jame buvo svars

tomas pogrindinių organizacijų ben
dro vadovaujančiojo štabo sudarymas. 
Pirmas kalbėjęs gen. M.Pečiulionis 
pranešė, kad bandymai susitarti nepa
vyko, nes LLA nesutiko jungtis, o siū
lė, kad prie LLA, kaip stipriausios or
ganizacijos, prisijungtų kitos [13].

Vėliau apie įvairių organizacijų, 
siekiančių atkurti neprildausomą vals
tybę, pastangų išskaidymą kalbėjo pik. 
Itn. J.Vitkus, laikydamas tai neproduk
tyvia ir nenaudinga veikla. Siekiant di
desnio šių organizacijų veiklos produk
tyvumo, reikėtų jas jungti. Bent jau 
stambesniąsias, kaip LLA, Karo tary
ba, Laisvės kovotojų sąjunga, “Kęstu
tis”. Baigiant pokalbį J.Vitkus pavedė 
J.Juškai susisiekti su LLA vadovaujan
čiaisiais žmonėmis. Kontaktą su Karo 
taryba žadėjo surasti J.Kazickas [13].

PlkJtn. J.Vitkus siūlė kiekvienai 
organizacijai pasilikti savo štabą, ta
čiau veiklai koordinuoti numatyti vie

ną žmogų, kuris vadovautų visiems 
štabams. Dar geriau būtų visus štabus 
jungti viename štabe.

Gavęs tokią užduotį J.Juška per 
savo bendradarbį, LLA narį Antaną 
Nasevičių paprašė jį supažindinti su 
kuo nors iš vadovaujančiųjų LLA 
žmonių. Po kurio laiko Nasevičius jį 
supažindino su kpt. A.Kubiliumi, vie
nu iš LLA vadovybės narių. Po kelio
likos susitikimų, kurių metu buvo ap
tariami jungimosi ir bendros veiklos 
klausimai, A.Kubilius sutiko, kad 
LLA jungtųsi su “Kęstučiu”. Buvo nu
spręsta surengti bendrą pasitarimą, 
kuriame dalyvautų ir kitų organizaci
jų atstovai, o J.Juška paprašė Kubi
liaus pakviesti į pasitarimą ir Lietu
vos laisvės kovotojų atstovą [14].

Juozo 1943 m.
Kazicko antroje pusėje

misija Vilniaus krašte
gana aktyviairyšiams reiškėsi Armi

su Armija jos krajovos pa
krajova daliniai. Tiek 

pik. Itn. J.Vit-
J kus kaip “Kęstučio” apygardos štabo 
Į viršininkas, tiek ir burmistras KDabu- 
I levičius kaip Karo tarybos narys, va

dovavęs Vilniaus miesto grupei, kėlė 
klausimą apie visų antinacinių ir anti- 
sovietinių jėgų konsolidavimą, ieškant 
ryšių tarpusavio bendravimui. Buvo 
siekiama ryšių ir su Armija krajova, ku
rios pažiūrose į antinacinį ir antisovie- 
tinį pasipriešinimą buvo gana daug ben
dro. J.Kazickui buvo pavesta pradėti 
kontaktus su Armija krajova.

J.Kazickas, kaip atsakingas už du
jų tiekimą Vilniaus mieste, turėjo pa
sirūpinti durpių ir malkų tiekimu du- 

i joms gaminti. Vienas iš šaltinių dujų 
tiekimui buvo Varėnos apylinkių dur-
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Vilniaus Halės turgavietė prieš Antrąjį pasaulinį karą. Jano Bulhako nuotrauka

pynai. Tiek durpėms, tiek malkoms iš
vežti blogais keliais reikėdavo samdy
tis ūkininkus, kuriems atsilyginti bur
mistras skirdavo spirito. Durpių ir 
malkų išvežimą tvarkydavo vietos ge
ležinkelininkai, kurie palaikydavo ry
šius su ten veikusiais Armijos krajovos 
padaliniais. Gerus ryšius turinčio dujų 
tarnyboje dirbusio Varno tarpininka
vimu buvo gautas adresas Varšuvoje su
sitikti su Armijos krajovos vadovybe.

1943 metų pabaigoje, lapkričio 
ar gruodžio mėnesi, susitikimui j Var
šuvą vyko J.Kazickas. Susitikimas tu
rėjo vykti vieno aukšto karininko, din
gusio Rytų fronte (greičiausiai žuvu
sio Katynės ar kituose sovietų naiki
nimo lageriuose), bute, kuriame gy
veno to karininko žmona su dviem 
dukrom. Šiame bute vykdavo pasita
rimai su tuometinės Armijos krajovos 
deleguotais dalyviais.

Abi pusės turėjo bendrus tikslus 
- atkurti Nepriklausomybę, kovojant 
su bendru priešu. Kiek prisimena 
J.Kazickas, pasitarimai buvo gana 

konstruktyvūs, nors Varšuvoje tuo me
tu buvo labai pavojinga - vokiečiai 
šaudydavo gyventojus tiesiog gatvėse, 
ir tokį pavojingą atvejį teko išgyventi 
ir J.Kazickui. Buvo žiema, butai ne
buvo šildomi, ir kai užsitęsus pasita
rimui nebegalėjo grįžti į viešbutį, - ka
ro padėtis galiojo tuoj pat sutemus - 
labai sušalo jam paklotoje lovoje [15]. 
Sėkmingai grįžęs į Vilnių J.Kazickas 
apie rezultatus informavo pik. J.Vit- 
kų ir burmistrą pik. K.Dabulevičių.

Grįžus 
J.Kazickui bu
vo tęsiami pasi
tarimai, ku

Tolesni žygiai 
jungti kovines 
organizacijas

riuose svarsty
tas kovinių organizacijų jungimas. 1944 
m. pradžioje kpt. A Kubiliaus bute bu
vo sukviestas pasitarimas. Jame dalyva
vo kęstutėnai: pik. Itn. J.Vitkus, jaun. 
Itn. J.Kazickas, VŠimkus, JJuška, Ka
ro tarybos atstovas mjr. Navikas, LLA 
atstovai - Kubilius ir dar vienas kapito
nas. Laisvės kovotojų atstovo nebuvo.
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Pasitarimui vadovavo pik. Itn. J. Vitkus. 
A.Kubilius prieštaravo jungimuisi, mo
tyvuodamas tuo, kad “Kęstučio” nariai 
- krikščionys demokratai. Dar anksčiau 
J. Juška j tokį priekaištą atsakė, kad gen. 
M.Pečiulionis - liaudininkas, o jis pats, 
Juška, nepriklauso jokiai katalikiškai 
grupei. Pik. Itn. J. Vitkus j Kubiliaus prie
kaištą atsakė, kad tai neturėtų būti svar
bu, kadangi visų tikslas bendras.

Buvo nuspręsta po kelių dienų 
sukviesti pasitarimą VŠimkaus bute 
ir išrinkti bendro štabo vadovus. A.Ku- 
bilius vėl pažadėjo pakviesti LLKS at
stovą. Prieš porą dienų iki numatyto 
pasitarimo J.Juška rado savo bute laiš
kelį iš A.Kubiliaus, kuriame šis pra
nešė, kad dėl techninių kliūčių LLA 
pasitarime nedalyvaus. 1944 m. kovo 
mėnesį VŠimkaus bute įvyko pasita
rimas, kuriame dalyvavo “Kęstučio” 
organizacijos nariai J. Vitkus, J.Kazic- 
kas, VŠimkus, J.Juška, Karo tarybai 
atstovavo mjr. Navikas. Nei LLA, nei 
LLKS atstovų nebuvo. Šiame pasita
rime paaiškėjo, kad LLA tarėsi ne no
rėdama susijungti, bet sužinoti apie 
Vilniaus “Kęstučio” organizacija 
[16]-

“Kęstučio ” 1 944 m. pavasa-

Vilniaus n plk:ltn' JAitkausnurodymu buvo su- 
apygaraos rinkti duomenys apie
ginkluotė Vilniaus apygardos

“Kęstučio” organiza
cijos ginkluotę. Jokimo Juškos duo
menimis pagal žinias, gautas iš Šven
čionių apskrities štabo org. skyriaus 
viršininko Jono Juodvalkio, apskrities 
štabo žinioje buvo 200 vienetų įvairių 
ginklų, tarp jų šautuvų, automatų ir 
pistoletų, taip pat apie 50 granatų. Be 
to, apie 300 įvairių ginklų vienetų tu
rėjo ūkininkai.

Eišiškių apskrities štabo virši
ninkas Kazakevičius pranešė, kad 
štabo žinioje ginkluotės nėra, o pas 
ūkininkus gali būti apie 200 viene
tų. Trakų apskrities štabo operatyvi
nio skyriaus viršininkas A.Kensta- 
vičius nurodė, kad štabo žinioje yra 
10 šautuvų, o pas ūkininkus - apie 
200 vienetų įvairių ginklų. Ašmenos 
apskrityje ginklų nebuvo. Pačiame 
Vilniaus mieste tiesiogiai Vilniaus 
apygardos štabo žinioje buvo 60 šau
tuvu, 4 kulkosvaidžiai ir 150 grana
tų [17],

Dalis ginklų buvo nupirkti iš vo
kiečių, kiti gauti iš lietuvių policijos 
ir savisaugos batalionų. Lėšų ginklams 
įsigyti parūpindavo ūkio skyrius. Įmo
nėse ir gamyklose gavę įvairių produk
tų ir gaminių, ūkio dalies atstovai juos 
realizuodavo turguje spekuliacinėmis 
kainomis. Pavyzdžiui, Vilniaus štabo 
ūkio skyriaus atstovai 1944 m. pava
sarį gavo 5 tonas cukraus ir jį pardavę 
spekuliacine kaina gavo nemažai 
pinigų.

Vilniaus štabo ginklai buvo lai
komi pačiame mieste. Štabo ūkio sky
riaus viršininkas V.Ignaitis sakė J.Juš- 
kai, kad dalis “Kęstučio” organizaci
jai priklausančių ginklų buvo slepia
ma Tyliojoje gatvėje esančios lent
pjūvės rūsyje. Ginklus ten buvo paslė
pęs lentpjūvės direktorius.

Ryšiams su centriniu štabu ir ap
skrities štabais palaikyti buvo įsigyti 
du radijo siųstuvai. Vienas mėgėjiš
kas, kurį ūkio skyriaus lėšomis buvo 
įsigijęs J.Juška ir laikė savo žinioje, 
kitą už 3000 RM pirko ūkio dalies 
viršininkas V.Ignaitis iš savisaugos 
bataliono. Vilniaus apygardos štabo 
ryšiui vadovavo kpt. Petrauskas. Jo 
pavaduotojas buvo ltn. Laiminąs 
Klausutis [18].
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Karo 1944 m. sausio
tarybos mėnesį Kaune buvę
VilniniKt Lietuvos kariuome-

, nės aukštieji karinin-
apygaraa brigados genero
las Stasys Raštikis, brigados genero
las Kazys Musteikis, divizijos genero
las Stasys Pundzevičius, gen. štabo ka
rininkas spec, uždaviniams pik. An
tanas Zubrys (gen. M.Pečiulionio bro- 
lis) sudarė Karo tarybą, teigia . 
gcn.M.Pečiulionis [19].

Karo taryba savo uždaviniu lai
kė jungti buvusios Lietuvos kariuome
nės darbuotojus su visomis anlisovie- 
tinio pasipriešinimo organizacijomis, 
kad jie vadovautų karinėms pasiprie
šinimo pajėgoms, veikiančioms Lie
tuvos teritorijoje, norėdami vokie
čiams traukiantis iš Lietuvos atkurti 
nepriklausomą valstybę ir pasipriešin
ti Raudonajai armijai [20 ]. Kai kuriuo
se šaltiniuose ši Karo taryba vadina
ma VLIK’o struktūra.

Gen. M.Pečiulioniui tų pačių 
metų sausio mėnesį Karo taryba per 
pik. J. Vėbrą pasiūlė įsijungti į ją. Pe- 
čiulionis pasiūlymą priėmė ir jam 
buvo pavesta sudaryti Karo tarybos 
Vilniaus apygardos štabą, vadovau
jantį Vilniaus miesto ir apygardos 
ginkluotosioms pajėgoms [21]. 1944 
m. vasario mėnesį gen. M.Pečiulio- 
nis sudarė Vilniaus apygardos štabą, 
savo pavaduotoju pasirinko pik. Da- 
bulevičių, tuometinį Vilniaus bur
mistrą, ir pavedė jam sudaryti Vil
niaus apygardos karinį štabą. 1944 m. 
pavasarį pik. K.Dabulevičius susita
rė su Vilniuje dislokuoto lietuvių sa
visaugos bataliono vadovybe ir Vil
niaus policijos vadovybe, kad, pasi
traukus vokiečių kariuomenei, šios 
struktūros pereina Vilniaus apygar

dos štabo žinion kovai su Raudonąja 
armija [22].

Sunku pasakyti, kiek ši struktūra 
siejasi su “Kęstučio” Vilniaus apygar
da. Dr.A.Damušis prisimena, kad pik. 
K.Dabulevičius buvo palankus Lietu
vių fronto idėjoms, tačiau kaip tai su
siję su “Kęstučiu”, duomenų neturi 
[23]. 1944 m. vasario 16 d. Karo tary
bos įsakymu Vilniaus apygardoje Vil
niaus miestas padalijamas j du rajo
nus, kurių štabams vadovauti skiria
mi pik. Itn. Vitkus ir pik. Itn. Alfonsas 
Vaznionis, “Kęstučio” apygardos šta
bo nariai [24],

Sprendžiant iš gen. M.Pečiulio
nio pateiktos medžiagos, pik. K.Da- 
bulevičius Vilniaus miesto karinei 
veiklai vadovauti buvo pavedęs “Kęs
tučio” karinės organizacijos nariams 
pik. J. Vitkui ir J.Vaznioniui, taigi šio 
štabo vadovybė buvo glaudžiai susiju
si su “Kęstučio” karine organizacija. 
Kaip lai buvo susiję su Lietuvių fron
to politiniu centru, duomenų neturi
me, nors to meto aktualūs uždaviniai 
buvo daugmaž bendri visoms pasiprie
šinimo organizacijoms.
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Apie “Į laisvę” 
ir kitus laikraščius

Kęstutis Skmpskelis

Šį kartą į Lietuvą vykau norėda
mas susipažinti su lietuviška spauda 
pirmaisiais vokiečių okupacijos mė
nesiais, pradedant 1941 m. birželio 
pabaiga. Praleidęs kelias dienas Kau
no miesto bibliotekoje, norėčiau su 
bičiuliais pasidalyti savo pirmaisiais 
įspūdžiais, kuriuos, ko gero, jeigu tek
tų labiau gilintis, išstumtų nauji. Kai 
kurių temų - labai svarbių - apskritai 
šiuo metu neliestu, palikdamas jas ki
toms progoms bei kitiems. Noriu pa
brėžti, jog šis straipsnis nebus išsami 
to meto leidinių analizė nei turinio, 
nei leidimo aplinkybių atžvilgiu. Tai 
iš tiesų tebus pirmieji įspūdžiai, šiek 
tiek susipažinus su medžiaga, kuri 
man ligi šiol nebuvo žinoma. Juo la
biau kad laikraščiai tėra vienas šalti
nis iš daugelio, ir laikraštines žinias 
būtina derinti su kitomis.

Važiavau j Lietuvą svarstydamas 
galimybę, kad į pirmųjų “Į laisvę” nu
merių tarpą galėjo įsisprausti keli ne 
lietuvių, bet vokiečių Vokietijoje pa
rengti, į Lietuvą atvežti ir išleisti. Ši 
galimybė nepasitvirtino. Nepastebė
jau jokių popieriaus, šrifto, maketavi
mo skirtumų: visi numeriai atrodo 

maždaug taip pat. Jie primena “Dvi
dešimto amžiaus” stilių, tarsi techni
nį darbą būtų atlikę tie patys žmonės. 
Turinio atžvilgiu pirmieji numeriai ga
lėjo būti rengti tiktai Kaune. Juose 
ryškus kaunietiškas stebėjimo kam
pas. Todėl šios rūšies tyrinėjimus ne
trukus nutraukiau, nes nemaniau, jog 
įdėtas darbas ir laikas pasiteisintų.

Pirmasis “Į laisvę” numeris pa
sirodė 1941 m. birželio 24 d., antra
dienį, dviejų puslapių apimties, pir
masis puslapis sumaketuotas per tris 
skiltis, o antrasis - per penkias. Leidė
ju nurodytas Lietuvos aktyvistų fron
tas, o spaustuvė - “Žaibo”. Per kelis 
mėnesius leidėjai keisis, bet spaustu
vė išliks ta pati. Antrojo puslapio apa
čioje yra pažyma: “Karo cenzūros leis
ta”. Kiti du numeriai panašūs, akivaiz
džiai rengti skubiai ir mėgėjiškai. Ket
virtasis numeris, birželio 27 d., jau di
desnės apimties, keturių puslapių. Ja
me dar tebėra pažyma, kad laikraštis 
yra karo cenzūros leistas. Tačiau to
kios pažymos nebėra septintame, bir
želio 30 d., numeryje. Duomenys ne
sikeičia beveik mėnesį. Bet liepos 24 
d. numeryje Lietuvos aktyvistų fron-
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tas jau nefigūruoja kaip leidėjas. Ant
raštėje, toje vietoje, kur ligi tol buvo 
užrašyta LAF’as, dabar skaitome ne 
visai vykusią frazę “Informacijos laik
raštis”, tarsi esama ir kitokio profilio 
laikraščių. Liepos 24 d. yra diena po 
voldemarininkų pučo ir, manau, 
LAFo nutylėjimas rodo kažkokius pa
sikeitimus, apie kuriuos laikraštis nie
ko nepranešė. Apskritai “Į laisvę” bū
dinga tyla apie savo redaktorius ir 
bendradarbius: vedamieji ir straips
niai retai pasirašomi, ypač pirmuo
siuose numeriuose. Eilėraščiai ir lite
ratūriniai vaizdeliai pasirašomi daž
niau.

Liepos 25 d. LAFas vėl nurodo
mas kaip leidėjas, tačiau truputį kito
kiu vardu - “Lietuvių aktyvistų fron
tas”. Pradedant rugpjūčio 7 d., dings
ta LAF’o kaip leidėjo vardas ir toje 
vietoje skaitome: “Kauno dienraštis”. 
“Į laisvę” neradau žinios apie LAFo 
uždarymą. Šiauliuose leidžiama “Tė
vynė” apie LAFo uždarymą informa
vo spalio 3 d., nurodydama rugsėjo 26 
d. kaip uždarymo paskelbimo dieną. 
Taigi LAF’as nustoja “Į laisvę” leidė
jo garbės dar gerokai prieš jo uždary
mą. Kelis mėnesius gyvavęs be leidė
jo laikraštis jį atgavo spalio 10 d., bū
tent: “a.a.b. ‘Spaudos Žodis’”.

Manau, kad minėti pasikeitimai 
yra reikšmingi ir daug kas paaiškėtų, 
juos susiejus arba su konkrečiais tarp 
lietuvių vykusių nesutarimų epizo
dais, arba su vokiečių veiksmais.

Turinio atžvilgiu pastebimas di
delis pasikeitimas birželio 30 d. nu
meryje. Čia Lietuvos laikinoji vyriau
sybė (toliau - LLV) nėra minima. Vė

liau pavadinimas nevartojamas net ir 
skelbiant LLV nutarimus. Pavyzdžiui, 
birželio 30 d. pranešama, kad paskir
tas Vilniaus krašto įgaliotinis pramo
nės reikalams ir skelbiamas "Įstaty
mas tarybinių ūkių reikalu ”. Šių spren
dimų autoriai išviso nenurodomi. Lie
pos 5 bei 12 d. skelbiami įvairūs LLV 
nutarimai, bet kaip eilinės Eltos ži
nutės. Liepos 15 d. Eltos korespon
dencijoje sakoma, kad Pramonės rū
mų statuto galiojimą skelbia "kompe
tentingos įstaigos ”, Tikriausiai yra ir 
kitų LLV potvarkių bei nutarimų, bet 
jų nepastebėjau.

Gal pats išradingiausias būdas ra- 
šyti apie LLV, to vardo nevartojant, 
randamas kitame to meto laikraštyje 
“Žemaičių žemė”. Rugpjūčio 17 d. 
numeryje pranešama apie LLV apsi
lankymą "Pas generalkomisarą Dr. 
von Renteln "Keletą lietuvių visuo
menės veikėjų, kurie bolševikams pa
sitraukus buvo paėmę Į savo rankas 
laikinąją valdžią. ”

Susidaro įspūdis, kad Lietuvoje, 
vienur anksčiau, kitur vėliau, įsigali 
kažin kieno spaudos kontrolė, kuri 
nepraleido nuorodų į Lietuvą kaip val
stybę. Tačiau kurį laiką, atrodo, redak- 
toriai turėjo šiokių tokių galimybių 
kai ką prakišti. Pavyzdžiui, liepos 1 d. 
“Į laisvę” vienoje antraštėje buvo pa
vartoti žodžiai "Lietuvos Respubli
kos”, bet tai paskutinė nuoroda j Lie
tuvą kaip valstybę, kurią radau šiame 
laikraštyje.

Pasikeitimai vyko truputį vėliau 
jau minėtoje “Žemaičių žemėje”, ku
ri išėjo Telšiuose. Pagal “Lietuvių en
ciklopediją” laikraščio pagrindinis re-
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daktorius buvo Kazys Mockus, ateiti
ninkas, taigi savo pažiūromis artimes
nis kai kuriems LLV žmonėms, išei
vijoje dirbęs mokytoju Bostone. Ant
rojo “Žemaičių žemės’’ numerio (lie
pos 11 d.) vedamajame rašoma apie 
“mūsų ” LLV, kuri jau paskelbė bend
rus gyvenimo dėsnius. Vedamajame 
reiškiama padėka Vokietijai, kuri ko
voja su “žydiškuoju marksizmu-bolše- 
vizmu ”, Liepos 20 d., nors ir paslėpta 
trečiajame puslapyje, didelėmis, šiam 
laikraščiui nebūdingomis raidėmis 
skaitome antraštę: “Nepriklausomos 
Lietuvos laikinosios vyriausybės žodis 
Į tautą". Tekstą sudaro LLV birželio 
25 d. atsišaukimas, kuris tokia pat ant- i 
rašte jau seniai buvo pasirodęs “I lais
vę” puslapiuose. Liepos 25 d. “Že
maičių žemė” aprašo liepos 20 d. Tel- Į 
šiuose įvykusį masinį susirinkimą, ku
rio pareiškime randame žodžius: “Te
gyvuoja laisva, nepriklausoma Lietu
vos valstybė, sąjungoje su Didžiąja Vo
kietija ”. Tačiau kitas numeris (liepos 
30 d.) jau kitoks. Tenai paskelbtas LLV 
liepos 17 d. įstatymas žemės denacio- 
nalizacijos klausimu. Nors pačiame 
įstatyme LLV yra paskelbta įstatymo 
autore, laikraščio tekste tų žodžių ne
bėra. Vietoje “įstatymai” parašyta 
“nuostatai”, tarsi kažin kas susiprato, 
jog įstatymus leidžia tik valstybės. Ta
čiau laikraštis skelbia denacionaliza- 
cijos įstatymo 17 paragrafą, kad įsta
tymą vykdo žemės ūkio ministras, bū
tent valstybės pareigūnas. Jau minė
jau rugpjūčio 17 d. antraštę apie “Lai
kinosios valdžios” apsilankymą. Vėles
nių nuorodų į Lietuvą kaip valstybę 
šiame laikraštyje neradau.

Vilniuje leidžiamas dienraštis 
“Naujoji Lietuva”, - galbūt dėl sunkaus 
susisiekimo su Kaunu, nes šie miestai 
buvo skirtingose vokiečių karinių gru
pių zonose, - LLV iš viso neminėjo ir 
apie jos veiklą beveik nerašė. Liepos 
2 d. “Naujoji Lietuva” pranešė apie 
“kai kurių laikinų valdžios organų ” at
stovi} iš Kauno apsilankymą Vilniuje. 
Pagal reportažą, apsilankymas buvo 
infomiacinio pobūdžio, atstovams pa
sitenkinus žiniomis apie padėties Kau
ne normalėjimą. Rugpjūčio 16 d. laik
raštis pranešė apie “visuomenės vei
kėjų ” apsilankymą pas von Rentelną, 
maždaug tais pačiais žodžiais kaip ir 
“Žemaičių žemė”. Tiesa, kartkartė
mis “Naujoji Lietuva” kai ką persi
spausdindavo iš “Į laisvę”.

Pirmieji penki “Į laisvę” nume
riai buvo atviri LLV. Minėta karinė 
cenzūra, bent pirmojo numerio atve
ju, tikriausiai nebuvo vokiečių, bet at
spindinti kažin kokios lietuviškos 
įstaigos veiklą. Pirmajame numeryje 
pateikiama, kartais valandos tikslu
mu, įvykių eiga Kaune nuo karo pra
džios. Jame rašoma, kad “ką tik gau
tomis žiniomis, vokiečiai  jau Kaune”. 
Taigi pirmasis numeris rengtas dar vo
kiečiams nesant Kaune. Okupavimas 
taip pat nėra akimirkos dalykas, ir vo
kiečiams Kaune įsitvirtinti reikėjo lai
ko. Todėl panašu, kad vokiečiams at
ėjus kurį laiką Kaune nebuvo vokie
čių cenzūros. Iš laikraščio sunku at
spėti, kada cenzūra prasidėjo. Pavyz
džiui, jau birželio 25 d. “Į laisvę” skel
bė DNB žinią apie karo eigą. DNB 
buvo vokiečių žinių agentūra, pagrin
dinis vokiškos propagandos kanalas
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Lietuvai. Toks ankstyvas šios agentū
ros reiškimasis gal rodo vokiečių ka
rinės vadovybės susidomėjimą lietu
viška spauda. Taip pat šio numerio 
antrojo puslapio apačioje, iš dešinės 
per tris skiltis, matome tuščią vielą, 
lyg rėmelius eilinei žinutei, išspaus
dintai penktos skilties apačioje. Sun
kiai tikėtina, kad tai maketavimo klai
da. Panašu, kad siekta skaitytojus įspė
ti, jog veikia cenzūra.

Kaip ten bebūtų buvę, LLV veik
la atsispindi pirmuose penkiuose “Į 
laisvę" numeriuose. Pirmame akivaiz
džiai su LLV susijęs faktas yra pačios 
LLV susikūrimo pranešimas. Taip pat 
su LLV galėtų sietis skelbimas, kad 
“su ginklu rankoje veikiantieji šauliai 
ir partizanai per dažnai vartoja gink
lą ” ir suvedinėja sąskaitas. Todėl griež
tai “draudžiama patiems vykdyti teis
mą“. Dar kita nuoroda į LLV yra 
straipsnis “Bolševikų rojaus kanki
niai", nes jame Įdėto politinių kalinių 
sąrašo pradžioje minimi LLV artimi 
žmonės. Antrame numeryje (birželio 
25 d.) spausdinamas LLV žodis j tau
tą, kuriame akcentuojama LLV socia
linė programa. Akcentas, kurio gali
ma tikėtis, atsižvelgiant Į kai kurių 
LLV žmonių ryšius su 1936 m. jaunų
jų katalikų deklaracija “Į organiško
sios valstybės kūrimą". Taip pat skel
biama, kad Prekybos ministerija su
stabdo svaiginamųjų gėrimų pardavi
mą ir kad sustabdomas valstybinės lei
dyklos darbas. Birželio 26 d. praneša
ma, kad LLV pakeitė laiką, derinda
mas! prie Europos. Šiame numeryje 
yra du nauji vokiečių įtakos Kaune 
ženklai. Skelbiama, kad laidojant par

tizanus minios nepageidaujamos ir 
kad Kaune iškabinti ženklai vokiečių 
kalba, (spėjantys, jog plėšikai bus su
šaudyti. Birželio 27 d. numeris - pats 
turtingiausias LLV atžvilgiu. Jame iš
spausdinta laikinai einančio ministro 
pirmininko pareigas Juozo Brazaičio- 
Ambrazevičiaus elegiškas, nepolitinis 
atsisveikinimas su laidojamais parti
zanais ir keletas buitinio pobūdžio 
LLV nutarimų. Ten taip pat išspaus
dintas įsakymas - neaišku kieno - rinkti 
lavonus ir juos atpažinti “surašant ati
tinkamą aklą Birželio 28 d. skelbia
mas LLV nutarimas išmokėti partiza
nams atlyginimus. Vėliau, kaip minė
ta, kartkartėmis buvo spausdinami 
LLV nutarimai, LLV vardo nevarto
jant.

Vokiečių pasirengimą okupaci
jai liudija birželio 28 d. “Į laisvę" pa
skelbtas radijo laidų tvarkaraštis. Pa
gal jį, žinios vokiečių kalba transliuo
jamos keturis kartus per dieną. Dar 
penkios minutės skirtos laidai "Kal
ba vokiečių fronto postas" ir 45 mi
nutės - informacijai iš Berlyno. Taip 
pat buvo numatyta 15 minučių ži
nioms estiškai. Po kelių dienų prie šių 
prisideda žinios latvių kalba. Manau, 
tai ženklai, kad karinė vadovybė pra
dėjo žygį į Rytus, pasirengusi žinia- 
sklaidą valdyti, didinant tikimybę, kad 
karinė cenzūra buvo anksti įvesta.

Vykstant į Lietuvą man buvo įdo
mu, kiek LLV turėjo įtakos to meto 
spaudai. Turiu galvoje ne apskritai 
kontrolę, bet LLV sugebėjimą savo 
programą bei mąstyseną pristatyti 
kraštui posukiliminėje spaudoje. Aiš
ku, tai dalis bendro klausimo apie
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Vilnius is Katedros varpinės. Senas atvirukas

LLV galimybes formuoti krašto vie
šąją opiniją. Į mano klausimą atsako 
jau minėti faktai: galimybės buvo la
bai menkos. Yra birželio 25 d. žodis j 
tautą, J.Brazaičio kalba laidojant par
tizanus ir keletas LLV nutarimų. Prie 
jų dar reikia pridėti žemės ūkio mi
nistro Balio Vitkaus kalbą per radiją 
ūkininkams, apie kurią informuoja “Į 
laisvę” liepos 3 d., tačiau neminėda
ma B. Vitkaus užimamų pareigų. Tai 
maždaug viskas, ką LLV sugebėjo pa
skelbti to meto spaudoje. Galima pri
dėti, kad su LLV susiję tekstai yra ra
minančio pobūdžio ir derinasi prie 
draudimo pardavinėti alkoholinius 
gėrimus bei reikalavimo tarp partiza
nų griežtinti drausmę. J.Brazaičio kal
ba laidojant partizanus yra rami, nie
kam negrasinanti, niekam nežadanti 
keršto.

LLV galimybės raminti ar audrin
ti visuomenę buvo menkos, net ir lygi
nant su voldemarininkais, kurie tuo 
metu Lietuvoje veikė ne kaip vyriausy
bė, bet kaip atskira Lietuvos naciona
listų partija (LNP). Pagal “Lietuvių en
ciklopediją”, LNP pagrindą sudarė vol- 
demarininkai, prie kurių jungėsi kai 
kurie nepriklausomybės laikų tautinin
kai. Prie LLV, atrodo, spietėsi prieška
rinė demokratinė opozicija - jaunieji 
krikščionys demokratai ir liaudininkai, 
prie LNP - voldemarininkai, dešinioji 
opozicija, o prie šių glaudėsi kai kurie 
tautininkai. Lyg tai pirmieji, supratę, 
kad kraštas arti visiškos, kruvinos anar
chijos slenksčio, bandė raminti ir at
kurti tvarką.

Tai anaiptol nereiškia, kad LLV 
negalėjo skelbti kitokių rašinių. Ta
čiau daugelio audrinančių tekstų au-
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toriai nėra nustatyti ir jie nebūtinai sie
tini su LLV.

Voldemarininkų užimama pozi
cija kartais neleidžia atspėti, kada LLV 
reiškimąsi spaudoje tramdė vokiečiai 
ir kada - voldemarininkai. Taip pat at
rodo, kad pastarieji vengė ir LAF’o 
vardo, esą Berlyno LAF’e sudarę ko
ne didžiausią grupę, Lietuvos LAF’e 
neradę atramos, jie nutarė Lietuvoje 
reikštis savo vardu.

Jeigu nuo pat pirmos dienos tarp 
lietuvių vyko politinė kova, jos ženk
lų birželio mėnesio “Į laisvę” nume
ryje neradau. Pirmą vidinės kovos žen
klą radau liepos 3 d. Manau, kad teks
to svarba ryškėja pastebėjus, jog ligi 
tol “Į laisvę” nėra minėjusi nė vieno 
prieškarinių laikų politiko. Liepos 3 
d. pasirodo vedamasis “Lietuvių tau
ta apsisprendusi”: "Iš vienos pusės, vi
sų nacionalinių jėgų sutelkimas, aiš
kus atsiribojimas nuo žydiškųjų bei pa
našių mažumų įtakų, visų lietuvių įjun
gimas į aktyvų, dinamišką, dideliais 
šuoliais kultūros bei ekonominės ge
rovės keliu žengiantį gyvenimą, o iš ki
tos pusės, aiškus užsienio politikos 
orientavimas didžiojo vakarų kaimy
no link buvo to judėjimo gairės. Tai 
ypač sietina su prof. Aug. Voldemaro, 
vieno aktyviausių lietuvių, politine veik
la. Ir tenka didžiai apgailestauti, kad 
šis lietuvis patriotas, plataus masto 
energingas vyras, šiuo metu asmeniš
kai negali įsijungti į mūsų krašto reika
lų tvarkymą, kada jo politinis idealas 
daugiau ar mažiau yra realizavęsis. ”

Kitų aiškių voldemarininkų veik
los pėdsakų per kelis mėnesius laikra
štyje nepastebėjau, išskyrus jau minė

tus pasikeitimus nurodant “Į laisvę” 
leidėją. Ryškiausiai voldemarininkams 
priklausė Šiauliuose leidžiama “Tėvy
nė”, kurios pirmasis numeris pasirodė 
liepos 6 d. Vladas Pauža, aktyvus tau
tininkų veikėjas, pasirašė kaip atsakin
gasis redaktorius. Kauno bibliotekos 
komplektas yra nepilnas. Radau liepos 
6 d. numerį, bet nieko daugiau ligi 14 
numerio, rugsėjo 26 d. Tada LNP pasi
rašė kaip leidėja, o Simas Miglinas - 
kaip redaktorius. Labai savotiška “Tė
vynės” liepos 6 d. pateikta lietuvių ak
tyvistų (žodis “frontas” nevartojamas) 
istorija. Išeitų, kad pirmas lietuvių ak
tyvistų būrys susiorganizavo 1934 me
tais. Tais metais jie, vadovaujant Vol
demarui, rengė ginkluotą sukilimą 
“amžiams nusikratyti žydiško-komuni- 
stiniopavojaus”. To meto lietuviai ne
suprato šio žygio reikšmės ir aktyvistų 
veiklos tinkamai neįvertino. Bet dabar 
kiekvienas sveikai mąstantis supranta 
1934 metų įvykių svarbą. Bolševikams 
okupavus Lietuvą, pradėjo organizuo
tis aktyvistų būreliai ir išsiplėtė po vi
są kraštą. Šioje istorijoje nepaminėti 
lieka LAF’as ir LLV.

Iš visų skaitytų laikraščių “Tė
vynė” skelbė daugiausia medžiagos 
apie LNP veiklą. Spalio 10 d. ji prane
šė apie LNP vadų apsilankymą pas 
von Rentelną. Šis sakėsi Lietuvą my
lintis ir skelbė lietuvius esant arijais. 
Spalio 17 d. “Tėvynė” paskelbė LNP 
vado Leono Virbicko kalbą priėmi
mo pas von Rentelną proga. Anot Vir
bicko, LNP išreiškia visų lietuvių va
lią. Šiuo metu, LNP vado nuomone, 
Lietuvai reikia “bent” laisvai tvarkyti 
savo kultūrinį gyvenimą. Spalio 20 d.
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Skautai prie Trijų kryžių

skelbiami LNP įstatai, kurie apibrė
žia karinę struktūrą turinčią organi
zaciją su savo uniforma ir ženkleliais. 
Spalio 24 d. spausdinama L. Virbicko 
per radiją spalio 22 d. pasakyta kalba 
“Lietuvių nacionalistų partijos užda
viniai”. Paskutinis numeris yra gruo
džio 20 d.; jame skelbiama, kad LNP 
“pasitraukus iš visuomeninio gyveni
mo”, laikraštis prarado atramą, bet nė
ra "administracinių organų ” uždaro
mas. Pranešama, kad vietoj “Tėvynės” 
bus leidžiama “Tėviškė”.

“Žemaičių žemė
je” pastebimos kitos įta
kos, nors ir ji ilgainiui 
perėjo LNP žinion. Pra
džioje ji apibūdinama 
kaip “Žemaičių aktyvi
stų laikraštis”. Prade
dant liepos 20 d. nume
riu, ji tapo “Žemaičių 1. 
aktyvistų fronto laikraš
čiu”. Rugsėjo 13 d. ji iš
eina kaip “Žemaičių 
laikraštis”, o spalio 18 
d. irvėliau LNP vadina
ma kaip leidėja. Rug
pjūčio 9 d. numeryje 
plačiai pristatomas 
LAF’as, kuris, pasirodo, 
prasidėjo 1926 metais. 
Straipsnyje nefigūruoja 
nei Voldemaras, nei 
LNP, bet Škirpa yra pa
minėtas. Vėliau, jau 
kaip LNP organas, spa
lio 18 d. “Žemaičių že
mė” pranešė apie Vir
bicko apsilankymą pas 
von Rentelną. Pastara

sis pasakęs, kad po karo Hitleris duos 
visoms tautoms laisvę. Lapkričio 1 
d. pranešama, kad per Kauno radiją 
bus transliuojami LNP pusvalan
džiai. Taip pat kad Telšiuose įsteig
tas LNP jaunimo skyrius, pagal am
žių ir lytį padalytas į penkias grupes. 
Dar minima ir Nevarėnų LNP veik
la.

Šie faktai rodo, kad LNP galimy
bės veikti krašto viešąją opiniją 1941 
metų antroje pusėje buvo didesnės ne
gu LLV ar LAF’o.

į LAISVĘ • sausis 12002 61

63



Praeitis ir dabartis

Žurnalistiniu požiūriu gyviau
sias buvo Vilniuje leidžiamas dienra
štis “Naujoji Lietuva”, kurio pirmasis 
numeris pasirodė birželio 29 d. Laik
raštį leido Vilniaus miesto komitetas. 
Tiesa, apie “Naujosios Lietuvos” lie
tuvišką politinę orientaciją galima su
žinoti daugiau negu apie kitų laikraš
čių, nes kartais minimi pasikeitimai 
redakcijoje ir dažniau negu kitur bu
vo pasirašomi straipsniai ir vedamie
ji. Pavyzdžiui, nors pagal “Lietuvių 
enciklopediją” pagrindinis “Į laisvę” 
redaktorius buvo Kazys Bauba, tero
dau tik vieną jo pasirašytą straipsnelį 
apie lietuvių dainininkų koncertą su
žeistiems vokiečių kariams. Taigi ne
utralų, nepolitinį. Neaišku, ar tai pa
prastas sutapimas, bet vienintelis jo pa
rašas pasirodė paskutinę LLV gyvavi
mo dieną (rugpjūčio 5 d.). O “Naujo
sios Lietuvos” žurnalistai pasirašinė
jo palyginti dažnai. Būtų nesunku nu
statyti gal kokius dešimt nuolatinių 
bendradarbių. Iš jų man žinomas tėra 
V.Alseika, kuris, atrodo, vienu metu 
buvo sovietų užverbuotas. “Naujosios 
Lietuvos” bendradarbių politinės 
orientacijos netyriau.

Daugiau negu kituose laikraš
čiuose, šalia vokiškos karinės propa
gandos bei antisemitinių rašinių, 
“Naujojoje Lietuvoje” pateikiama ži
nių apie kasdieninius įvykius ir buiti
nius rūpesčius. Laikraštį pavarčius ga
lima šį tą sužinoti apie okupacijos ei
gą Vilniuje.

Rugpjūčio 6 d. “Naujojoje Lietu
voje” spausdinamas ilgas sąrašas žmo
nių, nubaustų už kainų kėlimą. Dau
giausia tai moterys, lenkės. Lietuvių 

mažiau, tarp jų ir keli vyrai. Visiems 
reikėjo mokėti baudas. Panašių sąrašų 
yra ir kituose numeriuose. Tame pa
čiame rugpjūčio 6 d. numeryje spaus
dinamas įdomus straipsnis apie sovie
tinės aukštuomenės algas, remiantis so
vietiniais dokumentais. Išeitų, kad ei
linis darbininkas gaudavo 150 rublių 
per mėnesį, A.Sniečkus -1800. Sąraše 
daug pavardžių, tarp jų ir Juditos Ko
modaitės, kuri, kaip agitpropo darbuo
toja, gaudavo 800 rublių. Iš rugpjūčio 
7 d. numerio sužinome, kad ne visi Vil
niaus žydai laikosi įstatymų, nes rug
pjūčio 3 d. 86 jų buvo nubausti “admi
nistracine bauda Taip pat pranešama, 
kad sustabdytas leidimų išvažiuoti iš 
Vilniaus išdavimas.

Rugsėjo 9 d. numeryje skaitome, 
kad “Vilniusjau turi Gheto”. Žydams 
paskirti du rajonai, iš kurių iškrausty
ti visi “arijai". Operacija vykdyta rug
sėjo 8 d. “tvarkingai ir organizuotai”. 
Šio numerio paskutinis puslapis yra 
vokiškas, pagrindinį dėmesį skirian
tis geto įsteigimui. Rugsėjo 12 d. nu
meryje pranešama, kad “gheto”stei
giamos parduotuvės, o 20 d. įdėtas pla
tesnis reportažas, žurnalistui “ghete” 
apsilankius. Geto gyventojų duonos 
davinys esąs toks pat, kaip ir kitų vil
niečių. Duoną pristato “Rūta”. Įsteig
ta Pienocentro parduotuvė, veikia mo
kytojų ir gydytojų valgykla. Žydai re
gistruojasi darbo biure ir yra siunčia
mi darbams. Įdomu, kad šis ir kai ku
rie kiti žydų geto aprašymai yra rami
nančio pobūdžio, be antisemitinės re
torikos. Beje, rugsėjo 17 d. numeryje 
pranešta, kad surašomi visi Vilniaus 
įmonėse dirbantys žydai.
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Tačiau ne viskas vyko sklandžiai. 
Spalio 29 d. spausdinamas vokiečių 
civilinės valdžios pareigūno pasisaky
mas apie žydų padėtį Vilniuje. Pasi
rodo, nors Vilniaus miesto “komisa
ro” potvarkiu žydai turi gyventi gete, 
jų vis daugiau po darbo negrįžta na
mo ir “nakvojapas savo darbdavius”. 
Yra ir tokių, kurie žydus slepia. Todėl 
reikia pranešti apie “visus žydus ir pus- 
žydžius, vis tiek ar krikštytus, ar nekrikš
tytus, kurie tikrai randasi už geto ribų 
Jeigu po spalio 30 d. bus pas ką nors 
užtiktas žydas, buto savininkas bus 
“griežtai nubaustas".

Lapkričio 1 d. aprašomas “O.” 
likimas. Šis buvo prisiplėšęs žydų tur
to ir apie tai nepranešė. Padarius kra
tą, dar tą pačią naktį nusikaltėlis buvo 
pakartas Katedros aikštėje. Pridėtas 
įspėjimas, kad visi žinantys apie žydų 
turtą, bet to nepranešę, bus pakarti.

Dar kelios smulkmenos - pavyz
džiai, rodantys, kokios informacijos ga
lima tikėtis laikraščiuose. “Į laisvę" lie
pos 1 d. numeryje aprašo padėtį Kauno 
savivaldybėje: pabėgo maždaug 300 tar
nautojų - ketvirtadalis visų valdininkų - 
ir jie išsivežė kai kuriuos dokumentus 
bei sugadino įvairias ryšio priemones.

Vilniaus gatvelėje

“Tėvynė" rugsėjo 26 d. nu
meryje pranešė, kad gyven
tojai dalija maistą per Šiau
lius vedamiems bolševi
kams karo belaisviams. 
Toks elgesys ardo tvarką ir 
yra nereikalingas, nes vo
kiečiai patys belaisviais pa
sirūpina. Ten pat spausdina
mas vokiečių valdžios atsi
šaukimas, kad visi raudono
sios armijos žmonės, kurie 
ligi spalio 10 d. nepasiduos, 
bus laikomi “partizanais ir 
plėšikais".

Žinių ir žinučių yra 
gana daug. Ne vien iš Kau
no ar Vilniaus, bet ir iš įvai
rių miestelių. Jas kada nors 
reikėtų surinkti. Be minėtų 
laikraščių, dar varčiau 
"Naująsias Biržų žinias”, 
kurių leidėju pasirašo “Re
dakcinis kolektyvas". Jų, 
deja, Kaune tėra tik du nu
meriai.
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Rudens sonata
Vincentas Uždavinys

Jurgis Kairys vieną dieną per 
Lietuvos televiziją pasakė labai kar
čių žodžių mūsų valdžios adresu. Pir
masis pasaulyje pilotas, sportinio 
skraidymo pasaulio čempionas, dau
gelyje varžybų laimėjęs daugybę pui
kių taurių, medalių, kitokių apdova
nojimų, namuose jis buvo užmirštas, 
neįvertintas. Su jo nuostabia pergale, 
išgarsinusia Lietuvos vardą pasaulyje, 
nepasveikino nei Prezidentas, nei 
premjeras, nei sportinio aparato va
dai, jis nesusilaukė nei premijų, ku
riomis apipilami kiti sportininkai, nei 
garbės raštų ar kitokio dėmesio. Ko
dėl? - klausė Jurgis Kairys, kreipda
masis į televizijos žiūrovus, - kodėl aš 
turiu atstovauti Lietuvos valstybei, kai 
ji man yra abejinga? Vienas televizi
jos žiūrovas tuoj atsiliepė į šį skundą: 
ar Jums svarbiau valdžios dėmesys, ar 
žmonių meilė?

Tokį ilgą ekskursą, žengdamas 
į Jadvygos Damušienės pasaulį, lei
dau sau todėl, kad jame įžvelgiau 
mažutę analogiją. Praėjusių metų pa
baigoje viename Vilniaus ateitinin
kų renginyje Jadvygai Damušienei 
buvo įteikta metinė “Giedros” kor

poracijos premija ir žymuo “Lietu
vei moteriai, pasižymėjusiai krikš
čioniškų idealų tarnyboje”. Tai reikš
mingas įvertinimas, kurį pelnė jau 
nemažai moterų, šiapus ir anapus 
Atlanto veikiančių įvairiose krikš
čioniškosios tarnybos srityse: visuo
menėje, socialiniame darbe, pedago
gikoje. Praėjusiais metais įteikiant 
šią premiją (o ją teikia korp! “Gied
ra” atstovės iš Čikagos), Jadvyga Da- 
mušienė kalbėjo: “Nustebau, kai 
apie tai man buvo pranešta. Jei bū
čiau ją gavusi tada, kai iš tikrųjų daug 
dirbau, būčiau priėmusi su dėkingu
mu, nes tai būtų buvęs mano darbo 
įvertinimas. Bet dabar jaučiuosi ne
smagiai ir neverta to dėmesio. Nes 
Lietuvoje nieko nenuveikiau. O čia 
yra daug šios premijos vertų žmo
nių, net ir finansine prasme.”

Gavusi premiją, ją atidavė ateiti
ninkams: “Jausčiausi kalta, jei pasi
laikyčiau ją sau”. Sis poelgis ir žodžiai, 
pasakyti atsiimant apdovanojimą, ver
čia prisiminti Jadvygos Damušienės 
gyvenimo kelią, kuris, kaip ir kiekvie
no patriotiškai nusiteikusio inteligen
to, buvo ne rožėmis klotas.
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Jadvyga Damušienė Vilniuje, 2001 m. Autoriaus nuotrauka

Pradžia

Jauna, graži, gabi, guvi studentė 
Jadvyga Pšibilskytė iš Kybartų 1937 
m. ištekėjo už jau žinomo chemiko ir 
Ateitininkų federacijos veikėjo Adol
fo Damušio. Nė vienas jų nenujautė, 
ką žada ateitis, kurios grėsmingi simp
tomai tada jau šmėsčiojo ir Lietuvoje.

Netrukus prasidėjo Antrasis pa
saulinis karas. Vokietija užpuolė Len
kiją, o Sovietų Sąjunga staiga grąžino 
Lietuvai iš Lenkijos atimtą Vilnių, vi
sų lietuvių per nepriklausomybės dvi
dešimtmetį išsapnuotą svajonę. Greit 
prasidėjo lietuvių tautos tragedija, tru
kusi daugiau kaip pusę amžiaus. Pši- 
bilskių šeimai tie metai irgi buvo tra
giški. 1939 m. lapkričio mėnesį mirė 

dvidešimtmetis Jadvygos brolis, ku
ris jau paauglystėje pasižymėjo kaip 
gabus medžio drožėjas, o po pusme- 

| čio, 1940 m. gegužę, ir vyresnioji se- 
I šuo, turėjusi didelių gabumų menui.

Jadvyga tuo metu gimdė savo pirmagi
mį sūnų Vytenį. Karas netrukus už
klupo ir Lietuvą, sutapęs su unikaliu 
lietuvių istorijoje Tautos sukilimu, ku
rį organizavo jaunieji katalikai, savo 
ideologijai suteikę aukštesnę kokybę, 
turėdami modernios tautiškumo ir 
katalikiškumo sintezės viziją. A. Da- 
mušis buvo vienas iš sukilimo vadų.

Birželio sukilimas šiuo metu 
mūsų valdžios taip pat nepelnytai nu
vertintas, kaip ir pasakojimo pradžio
je minėtasis Jurgis Kairys. Nuvertinta 
ir Laikinoji vyriausybė, kurioje pra-
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monės ministru buvo paskirtas Adol
fas Damušis. O tuomet naciai uždėjo 
leteną ir ant sukilėlių ryžto, ir ant Lai
kinosios vyriausybės planų. Antinaci- 
nė sukilėlių kova pogrindyje, A.Da- 
mušio, kaip VLIK’o vicepirmininko, 
suėmimas ir išgabenimas į Vokietijos 
kalėjimus, stebuklingas išsivadavimas 
ir susitikimas su Jadvyga, su vaikais 
išvykusią į Vokietiją ieškoti savo vy
ro. Įvykiai skriejo lyg kaleidoskope, 
kupini nežinios siaubo, pabėgėlių var
go ir troškimo veikti dėl Lietuvos.

Emigravę j JAV, Damušiai ap
sigyveno Klivlende. Nuo 1948 iki 
1993 m. Jadvyga Damušienė sukosi 
JAV lietuvių ateitininkų veiklos ver
pete. Su vaikais statė spektaklius, su 
suaugusiais vaidino dramos sambū
riuose, dirbo lituanistinėse šeštadie
ninėse mokyklose, steigė ir administ
ravo “Dainavos” stovyklą, kurią per
ėjo tūkstančiai jaunuolių. O šalia viso 
to buvo pirmoji nepailstanti savo vy
ro dr. Adolfo Damušio, kuris Ameri
koje įsitraukė į Lietuvos laisvės bylą, 
talkininkė ir pagalbininkė.

Tačiau grįžkime į šias dienas, į 
Vilnių, Kaštonų gatvę, kur jaukiame 
bute (tas jaukumas vėlgi meniškosios 
Jadvygos nuopelnas) įsikūrė 1997 m. 
namo, j Lietuvą, parkeliavę Damušiai. 
Šeimininkė ponia Jadvyga vaišina ska
nia kava ir kalba apie laiką.

Apie laiką

Kai ji buvo jauna ir dirbo labai 
daug, laikas ėjo tarsi normaliai, o da
bar - per greitai. Kodėl? - ji dažnai 
klausia savęs. Juk nieko nenuveiki, o 

laikas tiesiog suryja dienas. “Galbūt 
todėl, - mąsto Jadvyga Damušienė, - 
kad senatvėje judi daug lėčiau ir atsi
lieki nuo laiko.” Jai dabar 86-eri. Ri
bą, kada pasikeitė jos santykis su lai
ku, J.Damušienė pajuto atvykusi į Lie
tuvą. Amerikoje apie laiko bėgimą ne
buvo kada galvoti, laikas tilpo į šios 
veiklios moters gyvenimo rėmus. “Ne
spėju su laiku, o anksčiau spėdavau. 
Būdavo, jauti, kad atsilikai nuo laiko, 
pasiskubini ir viską padarai, kas užsi
brėžta. O dabar tokios skubos jau ne
gali išvystyti. Jeigu atsilieki - tai dvi
gubai atsilieki.”

Būdama tokio garbaus amžiaus, 
J.Damušienė atlieka dar daug darbų. 
Rūpesčiai dėl buities guli ant jos pe
čių. Ji dar vairuoja mašiną, kurią rei
kia ir prižiūrėti, aplaksto parduotu
ves, nes reikia apsirūpinti maistu, pa
gaminti valgį. Kai didieji prekybos 
centrai nušlavė mažas krautuvėles, ku
rios būdavo namų pašonėje, dėl duo
nos kepaliuko ar pieno butelio reikia 
važiuoti j miesto pakraštį, kur didžiu
lėse prekybinėse erdvėse gali pasiklys
ti, kur laiką ir sveikatą ėda būtinybė 
įsigyti reikalingą daiktą.

Rūpindamasi ir vyro reikalais (o 
šis jau 94-uosius baigiantis visuome
nės veikėjas tik dabar suskato tvarkyti 
savo gyvenimo darbų archyvą), ji nu
kanka į parduotuves, kur perka popie
rių, įvairias kopijavimui reikalingas 
medžiagas, važiuoja į Santariškių kli
niką, nes reikia nuolat taisyti savo ir 
A. Damušio sveikatą, o vakare užten
ka jėgų tik televizorių žiūrėti. Bent 
kartą per savaitę Damušiai eina į kokį 
nors kultūros renginį - koncertą Fil-
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harmonijoje ar Ope
ros teatrą, jie aplan
ko menininkų kūry
bos vakarus ar visuo
meninius susirinki
mus. Jie aktyvūs at
eitininkų renginių 
dalyviai. “Kai grį
žom į Lietuvą, labai 
dažnai kur nors eida
vom. Dabar jau atsi- 
renkam. Pavargom. 
Laikas labai greitai 
bėga ir dėl to, kad 
mūsų žingsniai sulė
tėjo.”

Mūsų bičiuliai

Kalėdų eglutės šventė "Dainavoje". Artistai: Juozapas -Saulius 
Petrulis, Marija — Kristina Veselka itė, angelas -Vida Nakaitė

Apie laiką 
Amerikoje

Taigi ji dirbo su 
ateitininkų jaunimu kone penkiasde
šimt metų. Pradėjo Klivlende, paskui 
tęsė Detroite. Lituanistinėse mokyk
lose vaikams ruošdavo pamokėles taip,

kad juos sudomintų, lavintų jų vaiz
duotę, atmintį, mąstymą. Norėdama 
prisitaikyti prie vaikų mentaliteto, pa
ti kurdavo pagal temas eilėraščius, pieš
davo, darydavo montažus. Su vaikais 
statydavo spektaklius, kurių laukdavo 
ir tų vaikų tėvai. “Eglę žalčių karalie
nę” Detroite statė su 46 vaikais, paren-

Pakeliui į senelių namus Kalėdų proga. 
Nuotraukos iš J.Damušienės asmeninio archyvo

gusi vaidinimui 
ne tik tekstus, bet 
ir drabužius, ir 
scenovaizdį. To 
meto “Drauge” iš
spausdintoje “Eg
lės” recenzijoje 
buvo pabrėžta la
bai gera vaidinto
jų dikcija, o tai ne
buvo lengva pa
siekti, nes svetim- 
kalbė aplinka vai
ką supdavo dide
lę jo gyvenimo da- 
U-
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Ko siekė Jadvyga Damušienė, 
atiduodama visą savo laiką vaikams? 
Ji suprato, kad neužtenka didaktiškų 
pamokymų apie gėrį ir grožį. Reikėjo 
pavyzdžio, reikėjo įdėti darbo. Norė
jo, kad vaikai lavintų ne tik gimtąją 
kalbą, bet ir atmintį. "Malonumą man 
teikia prisiminimai apie laiką, praleis
tą su vaikais, - mokyklose ir stovyklo
se, apie mūsų mažas šventes, kurio
mis džiaugdavosi ir tėvai”, - prisime
na šiandien J.Damušienė.

O į suaugusiųjų veiklą ji įsi
traukė kaip artistė, kurios reikėjo ne 
tik spektakliuose, bet ir knygų prista
tymuose, kūrybos vakaruose. Klivlen- 
de ji vaidino Motiną J.Grušo pjesėje 
“Tėvas” , “Sekminių vainike” - Pie
menuką. Vaidino ir režisavo ten, kur 
buvo reikalingas jos įgimtas estetinis 
skonis, raiški tarsena, išlavinta lietu
vių kalba. Ir, žinoma, patriotizmas, iš
reiškiamas ne banaliomis frazėmis, o 
šventu įsitikinimu.

Apie “Dainavą”

JAV lietuviams nereikia pasako
ti, kas tai yra “Dainava”. Jau keliasde
šimt metų vasarą ir žiemą prie Syglio 
ežero, netoli Detroito, “Dainavos” 
stovykloje vyksta įvairūs renginiai - 
ir jaunimo, vaikų, ir suaugusiųjų. Ir 
ne vien lietuvių... O buvo laikas, kai 
lietuviai į “Dainavos” statybos idėją 
žiūrėjo skeptiškai ir nenorėjo jos pa
remti. Ateitininkai ir čia liko beveik 
vieni, bet jų entuziazmas, jaunatvišku
mas, energija, tikėjimas reikalo teisu
mu ir būtinumu leido atsirasti gražia
jai “Dainavai”, kurioje visiems būna

Jadvyga Damušienė "Dainavoje”. 1960 m.

miela, jauku, kur vyksta ir Lietuvių 
fronto bičiulių kasmetinės studijų sa
vaitės. Jadvyga ir Adolfas Damušiai 
buvo pagrindiniai “Dainavos” kūrė
jai ir krikštatėviai. “Ir šlavėm, ir plo- 
vėm “Dainavą” patys, nes nebuvo pi
nigų samdyti valytoją”, - sako Jadvyga 
Damušienė. Ji praleido čia daug savo 
vasarų, dirbdama su vaikais. Pavasa
rio šventės, Motinos diena, rudens 
šventės - visada jos būdavo švenčia
mos “Dainavoje”. Čia žinomas kiek
vienas kampelis, numintas kiekvienas 
takas, čia ji stebėjo daugybę vaikiškų 
dramų, sielvartų ir džiaugsmo klege
sių. J.Damušienė pirmoji ėmėsi atsa
kingos misijos kviesti į “Dainavą” miš-
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rių šeimų vaikus. Tai buvo nelengvas 
darbas, nes reikėjo įtikinti abu tėvus, 
kad jų vaikams bus ne tik smagu, bet 
ir naudinga tarp lietuviškai kalbančių 
bendraamžių. Reikėjo mokyti tuos 
vaikelius, kad jie pramoktų lietuviš
kai kalbėti, o anglų kalba jiems būda
vo pasakojama apie Lietuvą - vieno iš 
jų tėvų žemę, apie jos istoriją, geogra
finę padėtį. J.Damušienė rašydavo laiš
kus tiems vaikams, kviesdama, kad jie 
į mišrių šeimų vaikų stovyklą atsivež
tų nelietuvio tėvo ar motinos krašto 
paprotį, tradiciją, dainą ar šokį. “Dai
navoje” būdavo rengiami talentų va
karai, o mišrių šeimų vaikams - vadi
namosios tarptautinės naktys, kur tie 
vaik?: pristatydavo savo tėvų kultūrą. 
O tie vaikeliai nejučia įsitraukdavo į 
lietuviškus šokius, chorelius ir pasi
jusdavo lietuviais esą.

Apie savus vaikus

Damušiai turėjo keturis vaikus. 
Indrė buvo šeimos literatė. Nuo 
vaikystės ji - veikli ateitininkė, o tai 
reiškė ir lietuviškos veiklos entuzias
tė, ji - M.K.Čiurlionio ansamblio dai
nininkė. Jos eilėraščiai buvo išspaus
dinti jaunųjų amerikiečių poetų anto
logijoje, nes Indrė priklausė tų poetų 
ratui. Jos eilėraščiai liko ir lietuvių 
jaunųjų poetų rinkinyje “Tiltai ir tu
neliai”. Tačiau Indrė mirė pačioje jau
nystėje, motinai Jadvygai iki šiol pali
kusi širdyje negyjančią žaizdą.

Antroji dukra Gintė iš mažens 
turėjo polinkį į visuomeninę veiklą ir 
visuomenės mokslus. Visuomeninį 
darbą ji pradėjo pas mamą “Dainavo

je”. Būdama jaunimo vadove, rengda
vo programas. Ji pasišovė studijuoti 
istoriją ir politikos mokslus. Broliai 
mėgino atkalbėti nuo tų studijų, pata
rė studijuoti farmaciją. Atidirbs dar
bo valandas, ir ramu. O visuomenės 
darbas reikalauja nuolatinės įtampos, 
reikės atsisakyti savo ramaus gyveni
mo. Kaip jie kalbėjo, taip ir atsiti- 
ko.Gintė metus iš tikrųjų studijavo far
maciją, bet vieną dieną parėjo namo 
ir pareiškė, kad nors jai ir bus gaila 
niekais nuėjusių metų, bet ji nenorin
ti dirbti su buteliukais. Norinti dirbti 
su žmonėmis. Ji pasišventė dirbti Lie
tuvai, dar okupuotai. Įsidarbino Ka
talikų religinėje šalpoje, informacijos 
skyriuje, kuris turėjo tiesioginį ryšį su 
pogrindine “Katalikų Bažnyčios kro
nika” ir ją platino diplomatų ir žurna
listų pasaulyje. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, Gintė ėmė dirbti lietu
vių misijoje prie Jungtinių Tautų, o 
paskui buvo paskirta ambasadore į 
Austriją-Austrijai, Slovakijai, Kroa
tijai ir Slovėnijai. Po sėkmingo darbo 
perkelta j atsakingesnes pareigas Briu
selyje - ambasadore prie NATO. Čia 
ji tvarko Lietuvos integravimosi į 
NATO reikalus, priiminėja gausias 
delegacijas, dalyvauja nesibaigian
čiuose priėmimuose, sprendžia atsa
kingas ambasados darbo problemas.

Jadvyga Damušienė didžiuojasi 
savo dukra, kaip gali didžiuotis moti
na, matydama, kad vaikuose įsikūnija 
jos idealai ir siekiai. Gintė dažnai bu
voja tėvų namuoseVilniuje, Kaštonų 
gatvėje, ir, rodos, pati svajoja vėliau 
surasti ramią užuovėją Lietuvos sosti
nėje.
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Damušiu Šeima. Iš kairės: Saulius, p.Jadvyga, Gintė, dr. Adolfas Damušis, Vytenis. 1997, Florida

Vyresnysis sūnus Vytenis-socia
linės psichologijos mokslo daktaras, 
Purdue universiteto profesorius. Jis gy
vena Čikagoje ir yra šiek tiek atokiau 
nuo lietuviškų reikalų. Užaugino gra
žią šeimą, jo vaikai jau sulaukė savo 
vaikų ir visi jaučiasi lietuviai esą. O jau
nesnysis Saulius, kuris gyvena Florido
je, - kompiuterių specialistas, natūro- 
patas, įsigilinęs j sveiko gyvenimo bū
do propagavimo problemas. Kartais jis 
atvažiuoja į Lietuvą. Bet dažniau, tai 
yra kasmet, tėvai važiuoja į Ameriką 
lankyti savo vaikų ir vaikaičių.

Damušių ryšys su žemynu, kuris 
davė prieglobstį, darbą, patogumus, lei
do nevaržomai veikti pavergtos Tėvy
nės labui, aprūpino senatvę, yra labai 
glaudus. Pusė jų širdies yra Ameriko
je, nes ten gyvena du sūnūs, vaikaičiai 
ir provaikaičiai. Kita širdies pusė - Lie
tuvoje. Amerika mylima ramia, pati
kima meile. O Lietuva-meile skaus
minga, pilna nerimo ir net netikrumo. 
Damušius, kaip ir kitus į Lietuvą su
grįžusius nuolatiniam gyvenimui tau
tiečius, žeidžia ne tik mūsų, dar sovie
tinio raugo pilnų, atsilikęs mąstymas, 

tinginystė ir neryžtingumas, iniciatyvos 
stoka ir beviltiškas nuovargis, atsispin
dintis mūsų akyse. Mes esam vargo vai
kai ir kažin ar iš to vargo išsivaduos 
karta, subrendusi sovietmety. Na, o jie, 
mūsų parvykėliai, buvo įžeisti mūsų 
valdžios politikos dėl pilietybės įstaty
mo. “Mūsų planai buvo sugriauti. 
Daugelis tų, kurie ruošėsi į Lietuvą su 
savo kapitalu, žiniomis, gerais norais, 
buvo įskaudinti. Mudu su vyru taip pat, 
bet tą nuoskaudą nurijome. Esame 
įpratę eiti akmenuotu patriotų keliu.”

Tokį tad šviesų Jadvygos Damu- 
šienės paveikslą paskatino piešti 
“Giedros “ korporacijos premija ir mi
nėtasis žymuo už nuopelnus krikščio
niškųjų idealų tarnyboje. Geriau vėliau, 
negu niekad, - galima filosofiškai atsa
kyti į ponios Jadvygos nustebimą dėl 
tokio pavėluoto pagerbimo. Jos dukra 
šį žymenį gavo kur kas anksčiau. Tad 
niekad nežinai, kur susikirs lygiagre
tės, brėžiančios žmogaus gyvenimo ir 
jo veiklos kelią. Niekad nežinai, kuri 
nata bus šviesiausia rudens sonatoje ir 
kaip ilgai Kūrėjas leis skambėti sod
riai jos melodij ai.
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Dvi Nijolės
Petras Plampa

Etnologai teigia, kad Nijolė buvusi deivės Krūminės - javų globėjos - 
duktė, kurią pagrobęs požemių, tamsos, pykčio ir nelaimių dievas Pikuo- 
lis. Tas Nijolės, su kuriomis yra tekę bendrų idėjų pagrindu bendrauti, iš 
tiesų lydėjo tamsos ir pykčio dievų šešėlis. Toms abiem Nijolėms - Gaškai
tei ir Sadūnaitei - būdingi kilnūs siekiai, rūpestis tėvynainiais ir teisingu
mu. Ir jas buvo pagrobęs sovietinis tamsos ir pykčio demonas, vos ne 
dievu laikytas ir garbintas. Su abiem Nijolėmis teko susipažinti anonimiš
kai -per bendrus reikalus ir darbus.

Deimantas 
pelenuose

1955-1956 metais Pandėlio vi
durinės mokyklos moksleiviai leido 
nelegalų ranka rašytą laikraštėlį “Lais
vės balsas’’, kurį redagavo Nijolė Gaš
kaitė. Tuo metu gyvenau už 20 kilo
metru esančiame Suvainiškyje ir lais
valaikiu nuo ūkiškų darbų mankšti
nau ranką rašydamas antisovietinius 
eilėraščius ir tokio pat turinio prozą, 
tad vieną kitą rašinį perdaviau ir 
“Laisvės balsui”. Tarpininkas, iš ku
rio gaudavau laikraštėlį, susižavėjęs 
pasakojo, kad jį redaguojanti mokyk
los pirmūnė - rajono švietimo sky
riaus inspektoriaus duktė! Laikraštu
ko rašiniai buvo aktualūs ir šmaikš
tūs.
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Su “Laisvės balso” redaktore as
meniškai susitikau 1957 m. rudenį 
Kaune, kai buvę moksleiviai iš Pan
dėlio nusprendė įkurti nelegalią or
ganizaciją “Laisvę Lietuvai”. Nijolė 
pasiuvo 20x10 cm dydžio trispalvę vė
liavėlę, kurią laikydami rankoje pen
ki pirmieji organizacijos nariai Ąžuo
lyne prisiekė kovoti dėl Lietuvos lais
vės. Ruošdamiesi 1958-ųjų Naujųjų 
metų sutikimui, fotografiniu būdu pa
gaminome daug sveikinimų, kuriuo
se buvo pavaizduotas sovietų kareivis, 
šautuvo durklu prismeigęs Lietuvą, ir 
ryškus tekstas, primenantis, kad 18-tą 
kartą Lietuva Naujuosius metus sutin
ka okupuota ir pavergta. Tuos lape
lius platinome gatvėse ir stotyse, o Ni
jolė naujametinį vakarą juos iš balko
no pabėrė ant šokančių studentų gal
vų. Ruošiantis 1958 metų Vasario 16- 
osios šventei, Nijolė ir studentė Biru
tė Putrimaitė pasiuvo trispalvę vėlia
vą. Vasario 15-osios vakare kartu su 
Nijole ir studentu Algiu Susniu tą vė
liavą nuvežėme į Petrašiūnus ir paka
binome elektrinės kamino viršūnėje.

1957-1958 m. Nijolė parašė ne
mažai eilėraščių ir straipsnių, kuriuos 
kratos metu paėmė čekistai: “Kai su
žydės pavasaris alyvom”, “Lai graikai 
girias argonautais”, “Svajoju apie de
besis, svajoju apie dangų”, “Gedimi
no pilis”, “Vasario vėjas”, “Už tėvy
nę”. Straipsnyje “Jeigu tu nemyli ma
nęs” rašė, kad negali gyventi nekovo
dama su sovietų valdžia. Kitame 
straipsnyje “Kažkada vaikystėje” iš
reiškė pagrindinę savo nuostatą: “Jei
gu tavo išvadavimui reikalinga mano 
gyvybė, Tėvyne, imk ją. Man negaila de

vyniolikos metų. Tegul plaikstosi vėlia
vos”. Laisvės siekiai ir patriotinės 
mintys išreikštos ir kituose jos eilė
raščiuose: “Netylėsiu”, “Dialogas”, 
“Sugrįš”, “Norėjau tau padėti”, “Dia
logas apie kukurūzus”, “ Raudonųjų 
kliedesys” ir kt.

Nijolė, kaip ir dauguma kitų gru
pės narių, buvo suimta 1958 m. kovo 
14 d. - lygiai po keturių mėnesių nuo 
priesaikos davimo Ąžuolyne. Sekliai 
ir šnipai buvo surinkę pakankamai 
duomenų, ko trūko - pasiėmė kratų 
metu, todėl suimtiesiems gintis nebe
buvo prasmės. Tačiau Nijolė būtent 
čia ir matė prasmę: jai svarbu ne tai, 
ką čekistai žino ar nežino, bet de
monstratyvi laikysena okupantų at
žvilgiu. Taip morališkai buvo kom
pensuojamas išorinis pralaimėjimas, 
o svarbiausia - išlaikoma ištikimybė 
saviesiems principams, kurie atsispin
dėjo jos eilėraščiuose ir rašiniuose. 
Principų atsisakymas būtų reiškęs at
sisakymą ir tų svajonių, iš kurių buvo 
nupinti gražiausi jos jaunystės metai. 
Šiuo požiūriu iš visų mūsų grupės na
rių Nijolė buvo labiausiai subrendusi 
ir daug rimčiau vertinanti visą veiklą.

1958 m. liepos 28-31 d. LSSR 
Aukščiausiasis Teismas teisė aštuonis 
grupės narius. Nijolė buvo pripažinta 
trečia pagal pavojingumą ir nuteista 
septynerius metus kalėti griežto reži
mo lageriuose. Kartu su studente Bi
rute buvo išsiųstos į Sibirą. Mordovi
jos lageriuose įkalintiems draugams 
rašydavo optimistinius laiškus. Nijo
lės knygoje “Dabar ir visados” labai 
tikroviškai atspindėta sovietinių lage
rių aplinka. Visur buvo tokių sadistų
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seržantų Jevstignejevų, tokių šnipių ir 
vagilių Zojų. Apie juos rašoma ir 
B.Sruogos “Dievų miške”. Ir ne viena 
Zita naktį artinosi prie mirties zonos, 
ir ne vieno Muciko lavonas gulėjo ant 
eglišakių ar kur nors griovyje. Čia iš 
tiesų, kaip kad rašo Nijolė laiške, “vie
ni arba visai nužniogėja, besivadovau
jantys šlykščiausiais instinktais, o kiti, 
lyg pastūmėti to žemumo, pakilę aukš
tai virš elementariausių žmogiškumo 
principų. ” Nors atsiųstuose j Mordo- 
viją eilėraščiuose galėjai matyti tėvy
nainius, kurie “išvaryti toli nuo tėvy
nės,/ skaudžiai žodžių grubių nuplak
ti”, tačiau neužgeso mintys apie išti
kimybę pasirinktai idėjai, kurią žmo
gus, lyg vienišas klajojantis laivas, vi
sada turi nešti prieš vėją:

...Iškeltos vėjujplazda burės, 
nes amžinai prieš vėją plaukt 
“Skrajojantis olandas ” turi!
Vėliau politinės kalinės iš Sibi

ro buvo pervežtos j Mordoviją. Kadan
gi mūsų su Nijole įkalinimo laikas bai
gėsi tą pačią dieną, tai 1965 m. kovo 
mėnesį kartu grįžome į namus. Mask
voje per dieną aplankėme tris žymiau
sius meno muziejus ir tiesiog fiziškai 
pajutome, kas yra persisotinimas idė
jomis ir vaizdais...

Vilniuje išlipę iš traukinio pir
miausia nuvažiavome į centrą ir užli
pome į vaikystės svajonių kalną - Ge
dimino pilį. Tuo kalnu mūsų visuo
meninės veiklos pirmasis etapas ir bai
gėsi, o kitam dar nebuvome pasiruo
šę, apie jį net negalvojome. Idealizmo

1962 metais lageryje Mordovijoje
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1977 metais su dukrele Inga

takas žemyn ir sėdėdavo 
tol, kol jos nustodavo vir
pėti. Bet naktį geliantis 
maudulys neleisdavo už
migti". Buvusieji kaliniai 
dažnai jautė savo kitoniš
kumą, nelengvai rasdavo 
bendrą kalbą su bendra
amžiais, todėl pasiilgda
vo lagerių laikų, tikriau 
- tenykščių draugų ap
linkos, kaip ir Zita: “Juk 
nesąmonė ilgėtis lagerio, 
štai kas baisiausia, bet 
mano visos mintys tenai, 
ir nieko negaliu padary
ti”. Vargas, ilgesys ir nuo
skaudos tampa mieli lyg 
kokie narkotikai, ypač 
jeigu šalia to vargo buvo 
didelės bičiulystės artu
ma, gilios minties degi
mas ir gražiausių svajo
nių plevenimas. Išėjus j 
sąlyginę laisvę visa tai 
tampa praeitimi, bet at
mintyje to gyvo sielos gy
venimo aidas savaime

daigai, daug metų džiovinti ant lage
rinio gyvenimo uolos, turėjo surasti 
naują dirvą, kurios sovietinis gyveni
mas nepureno. Čia nieko negalėjome \ 
vieni kitiems patarti, nes visi buvome I 
tokie pat naujo gyvenimo pirmeiviai, ! 
nors praėję universalią Tiesos ir me
lo, Gėrio ir blogio mokyklą.

Grįžus į tėviškę sunku buvo įsi
tvirtinti Lietuvoje, dažniausiai tekda
vo pradėti nuo pačių sunkiausių dar
bų, kaip kad atsitiko “Dabar ir visa- į 
dos” romano Zitai: “...Nuleisdavoplaš- j 

neišnyksta. Kita vertus, reikėjo gyventi 
dabartinėje aplinkoje, jau tarp kitokios 
mąstysenos žmonių: '"Turėjo čia būti, 
privalėjo neišsiskirti iš kitų, reikėjo pa
galiau nusimesti tą kitoniškumo at
spaudą, kuris kažkaip nejučiom at
stumdavo žmones ”.

Romanas “Dabar ir visados“ nė
ra autobiografinis, tai sudėtinis dau
gelio buvusių kalinių gyvenimo vaiz
das. Atrodo, lyg iš savos sudaužytos 
skulptūros dalių būtų sulipdytas nau
jas, bet kartu tikroviškas kūrinys. Apie
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save Nijolė knygų nerašė, savo gyve
nimo nesureikšmino. Niekada nete
ko išjos išgirsti pakelto balso, pašai
pos, arogancijos ar ką nors įžeidžian
čių žodžių. Būdama platesnės erudi
cijos už daugelį bendraamžių, nieka
da to nedemonstravo ir savo pranašu
mo nerodė. Autorės humanistinę pa
saulėžiūrą vainikuoja paskutiniame 
jos romano epizode Zitos pasakyti žo
džiai neištikimam vyrui, čekistų šni
pui: “71/ buvai teisus: visi mes esame 
tik įkaitai". Tai visiškai atitinka dar 
1962 metais iš lagerio Nijolės rašyto 
laiško mintis: “Kiek teko suktis net re
cidyvistų aplinkoje, nesutikau tokio 
baisaus, nepakeliamo žmogaus. Buvo 
tik silpnavaliai, kuriuos reikia veikti ge
ru, be perstojo".

Tokia savo moraline nuostata Ni
jolė išlieka opozicijoje daugeliui šian
dienos primityvių patriotų, nesuge
bančių patriotizmo atskirti nuo kerš
te ar egoizmo arba nenorinčių giliau 
pažvelgti į savo pačių sielos gelmes. 
Savo knygomis, iš naujo prikeliančio- 
mis nutolusią praeitį, Nijolė tartum 
pelenuose ieško deimantų, be kurių 
būtų beprasmis visas pasipriešinimo 
judėjimas, o kartu ir tautos egzistavi
mas.

Linksmoji vienuolė

Apie Nijolę Sadūnaitę, kaip apie 
linksmą vienuolę, besilankančią pas 
buvusį kalinį kanauninką Petrą Rau
dą, teko išgirsti netrukus po to. kai grį
žau iš Mordovijos lagerių. Kai 1974 
m. rugpjūčio pabaigoje ją suėmė kaip 
mūsų tos pačios veiklos bendrininkę

Musą bičiuliai

Nijolė Sadūnaitė ką tik grįžusi iš 
sovietinio lagerio Sibire, Bogučianuose, 

1977 metais spalio mėnesį

- “LKB kronikos” perrašinėtoją, 
KGB izoliatoriaus koridoriuose kas
dien girdėjosi jos balsas, nors vedžio
jamiems kaliniams kalbėli buvo drau
džiama: prižiūrėtojas už tai galėjo 
smogti į paširdžius, kad nebegalėtum 
išleisti garso... Kasdien kalinius išves
davo pasivaikščioti į kieme išmūry
tus betoninius narvus, vienus nuo ki
tų atskirtus aukštomis sienomis. Ir čia 
Nijolė surado galimybę veiklai: ant 
popieriuko skiautelės parašydavo tu
rimą informaciją ir sulanksčiusi mė
tydavo į kitus gardus. Prižiūrėtojai tai 
pastebėjo ir gardus uždengė vieliniu 
tinklu.

Abi Nijolės - Gaškaitė ir Sadū
naitė - tardymo metu elgėsi panašiai.

į LAISVĘ • sausis 12002 75

77



Mūstf bičiuliai

Jos abi ir gimusios tais pačiais 1938 
metais, bet atstovavo skirtingiems po
kario laikotarpiams ir skirtingiems 
dvasiniams sluoksniams: viena - pa
triotiškajam pasipriešinimui, o kita- 
vienuolės keliui. Tais postalininiais 
metais, kai partizaninis judėjimas jau 
buvo sunaikintas, jaunieji mokyklų ir 
institutų maištininkai jau buvo gero
kai ateizuoti ir “nuburžuazinti” - j 
buvusią nepriklausomą Lietuvą žvel
gė šiek tiek su ironija, nors okupantų 
nekentė ir juos niekino. Tuo metu tarp 
jaunimo svajoti ir kalbėti apie krikš
čioniškąsias idėjas ar panašų judėjimą 
buvo beviltiška: po fizinio tautos su
traiškymo tęsėsi dvasinis ir moralinis 
traiškymas. Kai Gaškaitė redagavo pa
triotinį “Laisvės balsą”. Sadūnaitė pa
sirinko nelegalų vienuolės gyvenimą. 
Tai nebuvo pasyvus užsidarymas sa
vajame pasaulėlyje, bet naujos gyveni
mo kokybės išpažinimas ir įgyvendi
nimas. Čia pirmiausia kovojama ne su 
išoriniais, bet su dvasiniais asmeny
bės priešais: išpuikimu, egoizmu, go
dumu, pavydu ir įvairiausiu hedoniz
mu. Vienuolis yra gyvas tokių nuosta
tų įgyvendinimo pavyzdys, savo buvi
mu skelbiantis, kad evangeliniai prin
cipai ne tik nėra atgyvenę, bet jų įgy
vendinimą lydi paguoda, artimo mei
lė ir gyvenimo džiaugsmas. Toks at
skirų žmonių atgimimas turėtų išsi
lieti j visos tautos atgimimą ir tikrąją 
laisvę.

Dvasinio veikimo pavojų sovie
tų režimui gerai suprato partija ir 
KGB, todėl jų užsakyta “Komjauni
mo tiesa” pradėjo šmeižti Nijolės tė
vus, neva jie uždarę dukterį į vienuo

lyną, o partijos Anykščių rajono sek
retorius Lukoševičius net asmeniškai 
ėmėsi juos barti ir auklėti.

Septintojo dešimtmečio pabaigo
je, kai chruščiovinio laikotarpio jau
nimo ir inteligentų tautiškasis pakili
mas atslūgo, išdygo naujos opozicijos 
daigai: miestų jaunimas pradėjo mėg
džioti hipius, marksistai - kalbėti 
apie socializmą su žmogišku veidu, o 
tikintieji - apie žmogaus teises, reli
gijos laisvę ir jaunimo religinį auklė
jimą. Nuo 1968 metų Lietuvoje pra
dėjo plisti naujo turinio nelegali reli
ginė literatūra, daugelyje bažnyčių ku
nigai arba vienuolės beveik atvirai ka- 
tekizavo vaikus, pradėti ruošti nele
galūs kunigai. Toks judėjimas ateis
tinei valdžiai atrodė pavojingas, todėl 
partija ėmėsi gąsdinančių priemonių. 
1970 m. už vaikų katekizavimą Mo
lėtuose buvo teisiamas kunigas A.Šeš- 
kevičius. Nijolė Sadūnaitė pasamdė 
teisiamajam gynėją ir pati dalyvavo 
teisme. Kunigą, nuteistą vieniems me
tams kalėjimo, išvežė j Vilnių, o Nijo
lę po to “auklėjo” rajono KGB virši
ninkas ir du čekistai. Nuo to laiko ji 
tapo saugumiečių sekimo “objektu”.

1973 m. lapkritį suėmus pirmą
ją “LKB kronikos” leidėjų grupę, nauji 

: šio leidinio numeriai buvo daugina- 
I mi rašomosiomis mašinėlėmis. Per- 

rašinėjant “Kronikos” 11 numerį, 
1974 m. rugpjūtį buvo suimta ir Nijo
lė. Kratos metu čekistai nudžiugo su
radę kelis jai rašytus laiškus, bet Nijo
lė išplėšė juos saugumiečiui iš rankų 
ir įšokusi į tualetą juos nuleido į ka
nalizacijos vamzdį. Taip nuo tardymų 
ar kratų buvo išgelbėti keli žmonės.

76 { LAISVĘ • sausis/2002

78



Mūsų bičiuliai

Toks vienuolės akiplėšiškumas čekis
tams buvo netikėtas - iš kur jiems ži
noti, kad krikščioniškasis nuolanku
mas nėra lepšiškumas, bet paklusnu
mas tiesai ir sąžinės balsui. Tardymo 
metu Nijolė atsisakė ką nors parody
ti, todėl tardytojai grasino uždaryti Į 
psichiatrinę ligoninę: tuo tikslu jie 
kreipėsi į Vilniaus psichiatrines ligo
nines, esančias Vasaros gatvėje ir Nau
jojoje Vilnioje, - ar kartais Sadūnaitė 
ten nesigydė.

Baudžiamąją bylą LSSR Aukš
čiausiasis Teismas, kaltinant prokuro
rui J.Bakučioniui, pradėjo nagrinėti 
1975 m. birželio 16 d. Posėdžio pra
džioje Nijolė išdėstė: “Kadangi ne aš, 
o jūs esate nusikaltėliai, kurie laužote 
elementariausias žmogaus teises, ga
rantuotas įstatymais. Konstitucija ir Vi

i suotine žmogaus teisių deklaracija, ir 
j ginate melą, prievartą bei smurtą, - nes 
I apšmeižę ir nuteisę nekaltus žmones, 
' kankinate juos kalėjimuose ir lageriuo

se, - todėl į bet kokius teismo klausi
mus, kaip ir per tardymą, neatsakinė
siu, tuo protestuodama prieš šią bylą. ” 

Po toji atsisakė advokatų, tuo iš
reikšdama principinę vienuolišką po
ziciją: “Tiesos ginti nereikia, nes ji vi
sagalė ir nenugalima! Tik klasta ir me
las, būdami bejėgiai prieš tiesą, reika
lingi ginklų, kareivių ir kalėjimų - kad 
pratęstų savo niekšingą viešpatavimą, 
irtai tik laikinai. ” Birželio 16 d. Nijo
lė galėjo perskaityti savo gynimosi 
kalbą, kuri prasidėjo žodžiais: “Noriu 
jums pasakyti, kad visus myliu kaip sa
vo brolius, seseris ir, jeigu reikėtų, ne
svyruodama už kiekvieną atiduočiau
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savo gyvybę. Šiandien to nereikia, bet 
reikia pasakyti jums Į akis skaudžią tie
są. Yra sakoma, kad teisę peikti ir bar
ti turi tik tas, kuris myli. Pasinaudoda
ma ta teise ir kreipiuosi į jus. Kiekvie
ną kartą, kai teisiami žmonės už “LKB 
kroniką”, labai tinka Putino žodžiai:

Ir tribunoluos išdidžiai
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.
Jūs minate altorius.
Nuo jūs įstatymo sugriuvo
Ir nuodėmės, ir doros...”
Kalba užėmė daug puslapių ir 

baigėsi krikščionišku pamokymu: 
"'’Tad leiskite įstatymus kiek tik jums 
patinka, bet pasilaikykite juos sau. Rei
kia atskirti tai, kas parašyta žmogaus, 
nuo to, kas įsakyta Dievo. Mokestis 
Cezariui yra liku tis nuo mokesčio, su
mokėto Dievui. Svarbiausia gyvenime 
išlaisvinti širdį ir protą nuo baimės, nes 
nuolaidžiauti blogiui yra didelis nusi
kaltimas. ”

Birželio 17 d. Nijolei buvo leista 
pasakyti paskutinį žodį, kurio esmę 
atspindėjo jau pirmieji žodžiai: “Ši 
diena yra laimingiausia mano gyveni
me. Aš esu teisiama už “LKB kroni
ką ”, kuri kovoja prieš fizinę ir dvasinę 
žmonių tironiją. Vadinasi, aš esu tei
siama už tiesą ir meilę žmonėms!.. ”

Teisėjas Kudriašovas tų pačią 
dieną perskaitė nuosprendį: Už “LKB 
kronikos” dauginimą bei platinimą 
teisiamoji baudžiama laisvės atėmimu 
3 metams, atliekant bausmę griežto re
žimo lageriuose, ir ištrėmimo 3 me
tams ”.

Po teismo vežiojama kartu su 
kriminaliniais kaliniais, Nijolė vėliau 
apie juos rašė: “Stebino jų visų baisus 

amoralumas, visiškas praradimas gė
rio ir blogio supratimo, nužmogėjimas. 
Čia pamatai, koks vargšas žmogus be 
Dievo ir kad visų didžiausi nusikaltė
liai yra tie, kurie sistemingai, per prie
vartą ir nuolatos visus nuodija ateis
tiniu melu. ”

Tačiau ir tremtyje Nijolė susidū
rė su panašios moralės tarybiniais pi
liečiais. Kai Bogučianuose norėjo iš
gelbėti ligoninėje mirčiai išmestą mer
gytę, medicinos seserys ėmė šaukti: 
“Nešdinkis! Turbūt iš durnių namų iš
trūkai, kad taip visų gailiesi.” Gauda
ma laiškus ir siuntinius iš daugelio už
sienio šalių, Nijolė juos perpakuodavo 
ir išsiuntinėdavo politiniams kaliniams 
ir tremtiniams, esantiems nuošaliuose 
Sovietijos užkampiuose.

1980 m. sugrįžusi iš tremties, ji 
kviečiama važinėjo po Lietuvos mies
tus, miestelius ir kaimus, žmonėms 
pasakodama apie savo kalinimą, pra
šė melstis už čekistus, kurie yra visų 
nelaimingiausi mūsų broliai. Po ban
dymo sufabrikuoti bylą 1982 m. ji pus
penktų metų slapstydamasi parašė 
knygą “KGB akiratyje”, kuri buvo iš
spausdinta Vakaruose. 1987 m.rug
pjūčio 23 d. kartu su V.Bogušiu, P.Ci- 
dziku ir A.Terlecku Vilniuje surengė 
mitingą prie A.Mickevičiaus pamin
klo ir jame pirmoji kalbėjo, raginda
ma likviduoti Stalino ir Hitlerio są
mokslo padarinius.

Abi N ijolės skirtingai pradėjo sa
vo pasipriešinimą sovietiniam blogiui 
ir skirtingais keliais atėjo į Atgimimo
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metą. Tai priklausė ne tik nuo asme
ninių savybių, ne tik nuo aplinkybių, 
bet ir nuo pasaulėžiūros bei pašauki
mo, kurio balsas ateina iš Aukštybių. 
Tačiau šių Nijolių nuostatose ir elge
syje atsispindi keistas dėsningumas, 
kuris buvo būdingas daugeliui mote
rų, dalyvavusių nežmoniškai sunkio
je pasipriešinimo kovoje: dažnai jos 
būdavo ištikimesnės ir ištverminges
nės už vyrus. Ne todėl, kad jos būtų 
daugiau išsilavinusios ir kilniomis 
doktrinomis apsišarvavusios, bet dėl 
gilesnio žmogiškosios vertės pajauti
mo. Joms išsižadėti savųjų brolių ir 
bendražygių, kovojančių ar suimtųjų, 

gyvųjų ar mirusiųjų - buvo tolygu išsi
žadėti savęs ir savojo gyvenimo.

Abi Nijolės, pasmerktos gyven
ti Pikuolio tamsos ir pykčio pasauly
je, neprarado savo prigimties ir nepa
miršo, kad jos yra žmones maitinan
čios deivės dukros. Daugybė kuklių ir 
neišgarsintų sąžinės deivių buvo Lie
tuvos miškuose, vienuolynuose, lage
riuose ir šeimose; šiandien jų vardai 
beveik nežinomi, bet jų buvimo aidas 
skambėjo Atgimimo žingsniuose ir 
dainose. Ir vargas būtų tai tautai, kuri 
savųjų sąžinės deivių neišugdytų ir jų 
neturėtų...

Su broliais pranciškonais ir Kalkutos vargdienitf seserimis. 1990.
Nijolė Sadūnaitė stovi antroje eilėje antra iš dešinės.
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Sunkaus darbo darbininkas

Aldona Žemaitytė

Pasakojimą apie “Į laisvę” žur
nalo vieną iškiliausių redaktorių no
rėjau pradėti pavadinimu “Gerasis 
žmogus iš Santa Monikos”. Tai vis at
garsiai kone dešimtmečio laikotarpio 
priešokiais su Juozu Kojelių ben
draujant, kai jis vasaromis (daugiau
sia pavasariais ir rudeniais) atvykda
vo j Lietuvą iš savo tolimosios Kali
fornijos, kur, sako, amžinai žaliuoja 
palmės, žydi glicinijos, švelnaus kli
mato žemės krantus skalauja Ramu
sis vandenynas, o jo pakrante Juozas 
Kojelis mėgstąs vaikščioti ankstyvais 
rytais, dar beveik naktį, kai oras gai
vus nuo besiskleidžiančių žiedų kva
po ir surstelėjusio didelio vandens. 
Mano herojus vaikšto tokį ankstyvą 
rytmetį iš įpročio, o gal dėl nemigos, 
parėjęs namo išgeria arbatos ir atsi
sėda ką nors dirbti.

Dirbti, darbas, darbininkas - šie 
žodžiai skamba galvoje, kai mąstai 
apie Juozą Kojelį, praėjusių metų 
gruodžio 2-ąją atšventusį jau aštuo
niasdešimt penkerius. Kaip neseniai, 
rodos, tik prieš dešimt metų, mačiau 
jį septyniasdešimt penkerių. Kai tą
syk nedrąsiai įėjau j nuošalų Vilniaus 
viešbutį, paskubomis susikūrusį iš 
buvusio bendrabučio, ir pasikėliau 

liftu į trečią aukštą, duris atidarė ne
aukštas, liesas ir lieknas, judrių vei
do bruožų vyras. Kambarys buvo pil
nas žmonių, tuomet garsių ir reikš
mingų - Vaidotas Daunys, Arvydas 
Juozaitis, rodos, tarp jų sukinėjosi 
aukšta dr. Adolfo Damušio figūra. Vy
rai kažką labai rimtai svarstė, politi
kavo, į atsitiktinę viešnią nekreipda
mi dėmesio, bet J.Kojelis maloniai 
sutiko duoti interviu tuomet dar pir
muosius žingsnius žengiančiam “Die
novidžiui”. Nuo tada prasidėjo, man 
rodos, nuoširdi ir supratinga draugys
tė, kuri nepaiso metų skirtumo ir geo
grafinių nuotolių. Per visus tuos me
tus buvo įdomu stebėti Juozą Kojelį, 
reljefiškai išsiskiriantį iš kitų Ame
rikos lietuvių, kurie tai dažniau, tai 
rečiau plaukdavo, - tiksliau, skrisda
vo, - į Lietuvą iš Šiaurės Amerikos 
žemyno. Tik vienas ambasadorius 
Vytautas Dambrava buvo iš Pietų 
Amerikos, bet atrodė labiau šiaurie
tis, o dar tiksliau - tikras europietis, 
Amerikoje pragyvenęs kūrybingiau
sius gyvenimo metus ir Amerikai ati
davęs geriausius savo energijos ištek
lius. Ne vien Amerikai, bet ir Lietu
vai... O dabar grįžtu prie žodžių - dirb
ti, darbas, darbininkas.
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Juozas Kojelis Vilniuje. Vido Naujiko nuotrauka
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“Esu sunkaus darbo darbinin
kas”, - atkirto Juozas Kojelis, man pa
sisiūlius sunkų lagaminų, prikrautą 
knygų, užnešti j penktą aukštą pas jo 
seserį Elzę. Mat jis buvo po širdies 
kraujagyslių operacijos. Tąkart ta fra
zė, kuri dažnai nuskamba iš Juozo Ko
jelio lūpų, labai tiko tiesiogine pras
me. O iš tikrųjų viskas slypi giliau - 
Juozas Kojelis yra darboholikas, visą 
sąmoningą gyvenimą atidavęs kryp
tingam darbui, vairuojamas krikščio
niškojo idealizmo principų, įdiegtų 
dar vaikystėje tėvų namuose.

Kojelių šeima - žemaičiai iš 
Viekšnelių. O tie Viekšneliai buvo di
delis vienkiemis prie ežero, kuriame 
augo aštuoni broliai ir seserys. Kostas, 
Tadas, Juozas, Alfonsas, Elzė, Elena, 
Vanda, Modesta. Tėvai buvo tiesūs, at
kaklūs ir šviesūs žemaičiai, tai liudija 
motinos prisiminimai, rašyti tarmiškai 
(jų fragmentai prieš keletą metų spaus
dinti “Dienovidyje”), skirti sūnaus 
Kosto, Lietuvos partizano, atminimui 
ir pagerbimui. Savo tėviškę Juozas Ko
jelis išvydo po 45 metų ir su kartėliu “Į 
laisvę” (1989 m. spalį) rašė: “Ne tik 
trobesio, bet nė mažiausio grumstelio, 
kuris liudytų buvusią Kojelių sodybą ”, 
O kadaise stovėjo... ilgas gyvenamasis 
namas (panašiai kaip Mačernių sody
boje, kurią išraiškingais žodžiais nuta
pė Vytautas Mačernis), daug tvirtų ūki
nių pastatų, buvo didžiulis sodas. Vis
ką sunaikino sovietinė okupacija, me
lioracija, - kataklizmai, persiritę per 
Lietuvą ir sutraiškę šimtų tūkstančių 
žmonių likimus.

Žemaitijoje (Kražių, Kretingos 
gimnazijose) ir Kauno bei Vilniaus 

universitetuose Juozas Kojelis subren
do kaip “sunkaus darbo darbininkas”. 
Kražiuose mokėsi, Kretingoje karo 
metais mokė kitus. Universitete, stu
dijuodamas humanitarinius mokslus, 
pasirengė būti ne tik pedagogu, bet ir 
žurnalistu, politiku, atkakliu Lietuvos 
laisvės siekėju bet kokiomis aplinky
bėmis. Tada, 1940-1944 metais, jis dar 
nežinojo, kad gyvenimas pareikalaus 
daugiau negu nacių gestapo kalėjimai, 
į kuriuos pakliuvo, nes platino pogrin
dinę spaudą, visomis išgalėmis kovo
jusią prieš abu okupantus. Priklausė 
Lietuvos laisvės armijai. Gyvenimas 
pareikalavo sunkaus darbo. Taip gali
ma apibūdinti ne fizinį, prakaitą iš
varvinantį darbą, o minties darbą, ku
riam reikia įtempti ir fizines, ir psi
chines, ir dvasines jėgas. Manau, šitas 
suvokimas tiksliausiai paaiškina žodį 
“darbininkas”, kuris dažnam iš mūsų 
asocijuojasi su proletariatu, Komin- 
ternu, o Amerikos lietuvių katalikų 
laikraštis “Darbininkas” dingojasi be
sąs kokio nors R.Mizaros ar A.Bim- 
bos palikimas.

J.Kojelis mokytojavo ir Vokieti
joje, pabėgėlių stovykloje, o Ameriko
je išmoko katilų technikos, tapo auk
što lygio specialistu, iškopė tarnybos 
laiptais iki fabriko vyriausiojo inžinie
riaus, prieš pensiją dirbo vienoje Ame
rikos aviacijos firmoje, bet visą tą lai
ką šalia tiesioginio darbo turėjo ne
blėstančią Lietuvos laisvės viziją. Ko 
tik nepadarė, siekdamas tą viziją pa
versti tikrove. Bendradarbiavo Ame
rikos lietuvių spaudoje (“Drauge”, 
“Lietuvių dienose”, “Tėviškės žibu
riuose”, “Darbininke”) ir, žinoma, re-
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dagavo “Į laisvę”. Parašė tūkstančius 
publicistinių straipsnių, skirtų politi
kai ir apie politikus, literatūrinių por
tretų, pasikalbėjimų, recenzijų; per 
kelis dešimtmečius kasmet organiza
vo politinių studijų savaitgalius ir li
teratūrinius skaitymus Los Angeles, 
kur Kalifornijos lietuviai (daugiausia 
J.Kojelio dėka) išlaikė labai stiprią 
bendruomenę ir aiškią idėjinę kryptį. 
Parašė tūkstančius laiškų JAV politi
kams (senatoriams, gubernatoriams, 
kitiems veikėjams), kad JAV būtų ofi
cialiai pripažinta Lietuvos okupacija 
ir imta minėti Baltų laisvės diena. Jo 
tekstai, ačiū Dievui, neliko išbarstyti 
po periodinius leidinius, o buvo su
rinkti j dvi knygas “Iš nakties į rytą” 
(1996) ir “Tarp rūpesčių ir vilties” 
(2001). Tai dar ne viskas...

Gyvenime turėjo priešų dėl tie
sumo, atvirumo ir principingumo. Šių 
trijų dalykų žmonės kažkodėl nemėgs
ta, nors tai turėtų būti gražiausi žmo
gaus būdo bruožai, liudijantys to žmo
gaus patikimumą. Bet tokių žmonių 
gal nedaug rastume mūsų konformis
tiniais laikais. Manau, kad dėl tos šva
rios tiesos meilės (draugas yra bran
gus, bet tiesa dar brangesnė) Juozą 
Kojelj pamilo ir kelių dešimčių metų 
draugyste tą ryšį užantspaudavo ma
no jau minėtasis ambasadorius Vytau
tas A. Dambrava.

Nerasi skirtingesnių žmonių ne
gu šiedu draugai. Vienas iš jų yra tie
sus, jo žodis aštrus kaip kardo ašme
nys, todėl verčia prisitaikėlius susigūž
ti ir raukytis. Kitas - diplomatas, iš
manąs diplomatijos subtilybes, jo žo
dis švelnus, murkuojantis, artistiškas, 

bet jo principas kietas kaip granitas. 
Vienas apibrėžęs aiškią savo nuosta
tų ribą ir už jos neįsileidžiantis kito
kių nuostatų žmonių, antrasis - galįs 
bendrauti su įvairiausių pažiūrų ir 
principų žmonėmis, nelyginant talen
tingas artistas, mokantis keisti vaid
menis. Vienas iš jų sako: “Esu sun
kaus darbo darbininkas”, antrasis - 
“Nepasiduokim dvasios negrams”. 
Vienas už savo kryptingą ir principin
gą gyvenimo veiklą nesulaukęs nė jo
kio ordino ar medalio, pagyrimo ar 
garbės rašto, kitas apipiltas įvairių ša
lių (tarp jų ir Lietuvos) ordinais, me
daliais, žymenimis. Kuris iš jų laimin
gesnis, kurio gyvenime ryškiau švietė 
sėkmės žvaigždė? Turbūt negalima 
net kelti tokio klausimo, galima tik 
gėrėtis, kaip šiedu žmonės vienas kitą 
papildo, neišduodami principų, vie
nijančių juos abu. Kaip jie sugeba ben
drauti per nuotolius, skaičiuojamus 
tūkstančiais kilometrų!

Kas man dar įstrigo, stebint Juo
zą Kojelj per tą Lietuvos laisvės de
šimtmetį? Jis yra pasiturintis žmogus, 
bet nemėgsta prabangos, nevertina pa
togumų. Ir turi stebėtiną energiją, ma
tyt, palaikomą jo pasiryžimo siekti 
tikslo. Įpusėjęs devintą dešimtmetį jis 
dar laksto per Lietuvą, tikra to žodžio 
prasme, įsitraukęs į Krikščionių de
mokratų partijos veikimą. Nedaug 
džiaugsmo J.Kojelis patyrė tarp Lie
tuvos krikščionių demokratų. Amži
nos ambicijos, skaldymais! ir skaldy
mai šią partiją suvarė kone į ožio ra
gą. J.Kojelis daug jėgų padėjo važinė
damas po Lietuvos provinciją, ypač 
Žemaitijoje, aiškindamas, taikydamas,
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jungdamas. Lietuvoje dabar nelengva 
ką nors pozityvaus nuveikti, tad tuo 
labiau unikalus Juozo Kojelio troški
mas ir veikimas savo pavyzdžiu. Jo 
idealistinis darbas nemeluotas, ne dėl 
valdžios, ne dėl pačios politikos dir
bamas, o dėl Lietuvos nepriklausomy
bės įtvirtinimo. Tą įtvirtinimą, Lietu
vos stiprybę jis mato per krikščionių 
demokratų veiklos prizmę. Bet ir jam 
tenka kaskart nusivilti žmonėmis, už
liūliuojančiais gražiais žodžiais, po ku
riais slypi žemos aistros. Toks nusivy
limas - ne vien J.Kojelio, o ir daugelio 
idealistų tragedija.

Panašiai atsitiko jo sūnui Linui, 
kuris Amerikoje prieš keliolika metų 
buvo tėvų pasididžiavimas, puikiai 
orientuotas Lietuvos reikalams jaunas 
žmogus. Tas žmogus, prasidėjus Atgi
mimui, įsiveržė į Lietuvą su daugybe 
planų. Ir atsitrenkė į tėvynainių abe
jingumą arba jų karjerizmą. Linas iš 
Lietuvos pernai išvažiavo palaužtas ir 
nusivylęs. Jo pasitikėjimas tėvų žeme 
užgeso, ir vargu ar J.Kojelio vaikai 
vėl kada nors panorės grįžti į Lietuvą 
su savo žiniomis ir kapitalu.

O tėvas - priešingai - negali be 
Lietuvos. Čia jam nėra patogumų, prie 
kurių pripratęs Kalifornijoje. Į tai ne
kreipia dėmesio. Čia jį nuolat išduo
da žmonės, kuriems jis atveria ir šir
dį, ir piniginę. Ir į tai numoja ranka, 
nors, suprantamajam būna skaudu. 
Be Lietuvos, be minčių apie ją ir jos 
ateitį Juozas Kojelis negali ištverti nė 
dienos. O kai kas gali. Kai kas net pik
tinasi, kad Lietuva taip vangiai, taip 
klupdama slenka į pažangą. O kaip jis 
myli savo Žemaitiją!

Juozas Kojelis visą laiką kuria 
planus, kaip suvienyti, sulipdyti Lie
tuvos dešiniuosius, iškrikusius dėl sa
vo ambicijų, intrigų, netolerancijos. 
Suvienyti prieš prasidedant Preziden
to rinkiminei kampanijai. Nenoriu 
spėlioti, ar ta misija jam pavyks. Gra
žu yra pats veikimas, tas sunkus dar
bas, kuris alina protą ir širdį, bet sy
kiu nušveičia nuo jų kasdienybės rū
dis. J.Kojelis nesiskundžia kasdieny
bės rutina, jis visada turi ką veikti, jis 
visada budi. “Kaipažiūriu į 85-erių me
tų nueitą kelią, - rašo J.Kojelis, sulau
kęs sveikinimo su jubiliejumi, - viena 
galiu tvirtinti, kad nematau tamsaus 
taško, kur ką nors būčiau nuskriaudęs 
materialiai ar moraliai. Net KGB pul
kininkas, su kuriuo susidūriau Vilniuje 
1986 m., dabar sutiktas negalėjo prie
kaištauti, kad savo prisiminimuose kur 
nors jo žodžius būčiau iškreipęs ar 
veiksmus neteisingai pavaizdavęs. Tad 
jaučiuosi laimingas, nors draugai ir 
priešai spaudoje, o dar labiau žodžiu, 
stengiasi mane kitokį parodyti. ”

Elektronikos laikais smagu su 
Juozu Kojelių susirašinėti laiškais per 
internetą. Vakare parašai, o rytą su
lauki atsakymo - į bet kokią žinutę jis 
reaguoja žaibiškai, jei tik nebūna kur 
nors išvykęs. J.Kojelis geriausiai įro
do, kad amžius - jokia kliūtis sunkaus 
darbo darbininkams. “Nepasiduoki
me dvasios negrams!’’ - antrina amba
sadorius V.A.Dambrava, praėjusių 
metų pabaigoje užsitraukęs Lietuvos 
žurnalistų nemalonę. Kyla negera 
mintis, kad j tą nemalonę pakliūva vi
si, kurie yra paženklinti dešinumu. O 
dešinumas lietuvišku stiliumi - tai
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ideologija, pagrįsta teisingumu ir do
ra, ateinančiais iš lietuviškame kaime 
subrandintų inteligentų, kurių likučiai 
dar narsiai kaunasi su laiko ženklais, 
tarškiai liudijančiais naująjį amžių. 
Kiek dešiniųjų yra Lietuvoje? Daug tų, 
kurie taip vadinosi, vos tik įkopę į val
džią išdavė ir dorą, ir teisingumą. Ir 
vėl čia atsimenu Juozo Kojelio bičiu
lį Vytautą Dambravą. “Atidarykit du
ris teisingumui”, - reikalavo jis vieną 
vasarą ne tik iš “Į laisvę” fondo studi
jų savaičių klausytojų, bet ir iš mūsų 
politikų. Daug ausų ir toliau liko už
kimštos lyg vata. Durų atidaryti ne
skuba nei kairė, nei dešinė. O per Ra

mųjį vandenyną, per Atlantą atplau
kia Juozo Kojelio žodžiai: “Praeityje 
mokėjome mirti už Dievą ir Tėvynę, da
bar turime išmokti už tai dirbti”. Šie 
žodžiai skirti “Į laisvę” fondo dvasios, 
Fronto bičiulių dvasios žmonėms. Bi
jau, kad kitos dvasios žmonės nepasi
juoktų iš mano bičiulio, “sunkaus dar
bo darbininko”. Aš noriu išsaugoti jo 
dvasios ramybę. Aš noriu, kad jis ra
miai ir jaukiai vaikščiotų Ramiojo 
vandenyno pakrante, žydint glicini
joms ir kvepiant sūriam didžiajam 
vandeniui.

“Į laisvę” fondo Lietuvos filiale
Praėjusių metų gruodžio 14 d. įvyko Lietuvos filialo tarybos posėdis, kuriame 

dalyvavo dauguma tarybos narių. Buvo išklausyta filialo valdybos pirmininko Vid
manto Vitkausko ataskaita už praėjusius metus ir aptarti sukauptų lėšų panaudojimo 
klausimai. Taip pat aptarta busimosios studijų savaitės, tikriausiai vyksiančios tradi
ciškai - rugpjūčio pirmosiomis dienomis - organizavimo galimybės. Tarybos nariai 
pasisakė už studijų savaitės rengimą Suvalkijoje su išvyka į Punską ir Seinus. Tai, 
matyt, apibrėš ir dalį programos temų.

Priimti “Į laisvę" fondo rezistencinės premijos skyrimo nuostatai, nutarta atnau
jinti šios premijos skyrimo komisiją. Taip pat kalbėta apie Fondo filialo skyrių steigimą 
ir leidinį, skirtą Xstudijų savaitei.

“Į laisvę” inf.

A. + A.
Dr. LINAI KRIAUČIŪNAITEI-THARP

tragiškai žuvus, jos tėvelius EUGENIJĄ ir KAZIMIERĄ 
KRIAUČIŪNUS bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

M & F Corporate Enterprises
Direktorių taryba
Spaustuvės „MORKŪNAS ir Ko“
vadovybė ir bendradarbiai
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Saleziečių patriarchas
Stanislovas Poniškaitis

Atkūrus Lietuvos nepriklauso
mybę atgaivinamas ir atitinkamai įver
tinamas žymių mūsų tautiečių atmi
nimas. Vienas iš tokių žymių žmonių 
- kunigas Antanas Skeltys, saleziečių 
misijos pradininkas Lietuvoje. Jis gi
mė 1884 m. sausio 5 d. Žalvėderių kai
me, Sakių apskrityje. Mokėsi Griška
būdžio pradinėje mokykloje, o 1895 
-1902 m. Marijampolės gimnazijoje. 
Ją baigęs tais pat 1902 m. išvyko į sau
lėtąją Italiją, trokšdamas tapti kuni
gu. Teologijos studijas pradėjo pas ku
nigo Don Bosco idėjų tęsėjus salezie
čius, įstojo į jų kongregaciją. 1914 m. 
rugpjūčio 5 d. gavo kunigystės šventi
mus.

Pirmasis pasaulinis karas sutruk
dė grįžti į gimtinę, tad tik 1921 m., po 
20 metų, jis parkeliavo į jau nepriklau
somą Lietuvą, vėl išvydo gimtojo Žal- 
vėderių kaimo peizažą. Tėvų jau ne
berado, jie ilsėjosi Žvirgždaičių baž
nytkaimio kapinėse... Reikia pasaky
ti, kad nuo mažens Skelčių Antanu
kas buvo silpno regėjimo, tad visą gy
venimą matė labiau dvasios akimis. 
Kad galėjo tiek daug nuveikti, laikė I 
stebuklu ir Dievo valios pasireiškimu. į 
Po kurio laiko vėl išvyko į Italiją ir 
išsivežė keletą jaunuolių kaip kandi
datus į saleziečių kongregaciją.

1934 m. kunigas A. Skeltys vėl 
parvyksta į Lietuvą, dabar jau visam 
laikui. Vytėnuose (buvusiame Zam- 
kaus dvare, Jurbarko r.) įsteigia pir
mąjį saleziečių centrą, tampa šios 

įstaigos direktoriumi. Saleziečių cen
tre buvo įkurta jaunimo auklėjimo 
mokykla, kurioje vadovautasi Don 
Bosco auklybos principais. Auklėti
nių skaičius Vytėnuose vis didėjo, ir 
po ketverių metų jų buvo per 100. 
Pradėti statyti gimnazijos, bendrabu
čio, ūkiniai pastatai. Planuota pasta
tyti Marijos Krikščionių Pagalbos baž
nyčią. Prasidėjęs Antrasis pasaulinis 
karas sužlugdė visus saleziečių misi
jos vadovo planus. Atėjo antroji sovie
tinė okupacija. 1947 m. kun. A. Skel
tys buvo priverstas palikti numylėtus 
Vytėnus ir slapstytis, kad išvengtų rep
resijų. Visas vienuolijos turtas buvo 
nacionalizuotas.

Iš pradžių kun. A. Skeltys slaps
tėsi Kazlų Rūdoje, Igliaukoje, Gude
liuose, vėliau persikėlė į Dzūkiją. Ge
rieji dzūkai jį priglaudė, maitino. Taip 
jis ištvėrė aštuonerius metus, padeda
mas Krikštonių parapijos klelxmo Jo
no Reitelaičio ir geraširdžių žmonių, 
nors nuolat jautė įtampą ir persekioji
mų baimę.

Apsirengęs piemens ar elgetos 
drabužiais, ganydavo gyvulius. Žmo
nės jį matydavo nuolat su rožiniu ran
kose. Neapleido ir kunigo pareigų: va
karais arba ankstyvais rytais tamsiose 
vienkiemių kamarėlėse aukodavo šv. 
Mišias. Vaikai ir seneliai vis sulauk
davo jo pamokančio, paguodžiančio 
žodžio, patarimo. Onutės ir Edvardo 
Jurčiukonių sodyba Bagdanonių kai
me, Viktutės ir Simo Janavičių pasto-
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gė Mikabaliuose, Valintų vienkiemis 
Degėsių kaime, Veronikos Vailiony
tės namelis prie Seirijų, Ievos Biliū- 
naitės namai Krikštonyse, - tai vis vie
tos, kur buvo prisiglaudęs kunigas An
tanas Skeltys.

1954 m. rugpjūčio mėn. jis buvo 
suimtas. Bet jau ėjo antri metai po Sta
lino mirties... Po mėnesio tardymo 
kun. A. Skeltys paleistas j laisvę. 1955- 
1960 metais darbavosi Leipalingio 
bažnyčioje. Tai buvo paskutinė jo že
miškosios kelionės stotis. 1960 m. lie
pos 28 d. mirtis pasikvietė šį skausmo 
vyrą, saleziečių kongregacijos Lietu
voje įkūrėją.

Šių eilučių autoriui ne kartą te
ko lankytis tose vietose, kurių gyven
tojai buvo priglaudę dėdę Antaną (esu 
kun. A. Skelčio sesers Onutės sūnus). 
Daug gero apie dėdę išgirdau iš sve
tingųjų dzūkų. Sužinojau, kad dabar
tinis Kauno arkivyskupas Sigitas Tam- 
kevičius kelią į kunigystę atrado, su
sipažinęs su besislapstančiu kun. A. 
Skelčiu, patarnaudavo Mišioms, ku
rias šis savotiškas tremtinys slapta au
kodavo nuošaliuose vienkiemiuose. 
Arkivyskupas per spaudą ar radiją 
dažnai su dėkingumu prisimena šį 
dvasingą kunigą.

Mokytoja Elvyra Briliūtė-Alek- 
navičienė aplankė tuos Dzūkijos gy
ventojus, kurie sunkiais pokario me
tais rizikavo slapstydami kun. A. 
Skeltj, ir surinko jų prisiminimus. 
1993 m. ji išleido knygą “Gerumo 
šviesa”, o 1997 m. - knygelę "Kuni
go Antano Skelčio muziejus”. Mat 
Alytuje, prie naujai statomos Mari
jos Krikščionių Pagalbos bažnyčios, 
1996 m. buvo įkurtas kun. A. Skel
čio muziejus, kuriame surinkti as
meniniai jo daiktai (drabužiai, kny
gos ir kt.).

Atmintis

Kunigas Antanas Skeltys Leipalingyje

Artimi kunigo Antano giminai
čiai kasmet paminėdavo jo iškeliavi
mo į Amžinybę datą. O 2000 m. lie
pos 28 d., minint 40 metų nuo jo mir
ties, buvo sumanyta kun. A. Skelčio 
gimtinėje, Žalvėderių kaime, pastaty
ti koplytstulpį. Deja, neatsirado lab
daringų rėmėjų, ir ta idėja nebuvo įgy
vendinta. Prieš daugelį metų Žalvė- 
deriuose stovėjo medinis kryžius, bet 
laikui bėgant jis sunyko. Kitas kryžius 
buvo prikaltas prie medžio anuomet 
augusiame alksnyne. Vykdant melio
raciją kryžiui, kaip ir visam alksny
nui, jau neliko vietos... Tad šiandie
ninis koplytstulpis turėjo atkurti isto
rinę tiesą, lik praturtėjęs naujais reli
giniais simboliais, primenančiais, kad 
čia yra Don Bosco sekėjo gimtinė.

Po metų atsirado pirmas stam
besnis sumanymo rėmėjas Jeronimas 
Šalčiūnas. Jo dėka šių eilučių auto
rius ėmėsi darbo - užsakė koplytstul
pį Garliavoje gyvenančiam žinomam 
Lietuvoje dievadirbiui A. Teresiui. Ir
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2001 m. liepos 28 d. koplytstulpis 
Žalvėderiuose, kun. A. Skelčio gim
tinėje, jau buvo pastatytas. Jis papuoš
tas saleziečių religiniais simboliais 
ir tautine simbolika: Vytimi ir Gedi
mino stulpais. Jame išdrožtas įrašas 
- Neapleisk Aukščiausias mūsų ir 
brangios Tėvynės ... Koplytstulpio 
šventinimo iškilmėse dalyvavo rėmė
jai, giminės, artimieji ir tų žmonių, 
kurie slapstė kunigą pokario metais, 
vaikai. Griškabūdžio bažnyčioje, kur 
A. Skeltys buvo pakrikštytas daugiau 
kaip prieš 100 metų, buvo aukojamos 
šv. Mišios, aplankytas jo kapas Griš
kabūdžio kapinėse. Pakeliui į Žalvė- 
derius šventės dalyviai užsuko j 
Žvirgždaičius, kur palaidoti 
Skelčio tėvai, jo sesuo Onu
tė. Koplytstulpį Žalvėderiuo- 
se pašventino teologijos 
mokslų daktaras kun. Arūnas 
Poniškaitis, šių eilučių auto
riaus sūnus. Kalbėjo pagrin
dinis koplytstulpio pastaty
mo rėmėjas J. Šalčiūnas, dzū
kų, slapsčiusių kunigą poka
ryje, vaikai, atvykę iš Žarasų, 
Kauno, Druskininkų; vytėniš- 
kės moterys skaitė savo po
eziją. Mokytoja E. Briliūtė- 
Aleknavičienė pakvietė budė
ti, kad negrįžtų laikai, ku
riuos teko iškęsti kunigui An
tanui Skelčiui.

Praėjusieji metai buvo 
reikšmingi A. Skelčio asme
nybės pagerbimo atžvilgiu. Ša
kių savivaldybės dėka prie 
gimtinės namelio pritvirtinta 
memorialinė lenta, bylojanti, 
kad toje sodyboje gimė ir gy
veno saleziečių misijos Lietu
voje steigėjas. Ateityje numa
tyta prie kelio, vedančio į gim

tinę, pastatyti kelio rodyklę. Minint 
Lietuvos žydų genocido sukaktį, Pre
zidentūroje kun. Antanui Skelčiui (po 
mirties) buvo įteiktas Žūvančiųjų gel
bėjimo kryžius. Palemone, Švč. M. 
Marijos krikščionių rožančiaus kara
lienės šventovėje, kurią administruo
ja tėvai saleziečiai, kun. A Skelčio var
du pavadintas varpas. Būtų prasmin
ga, kad gimtinės namelyje būtų įreng
tas ir kuklus kunigo Antano muziejė
lis. O tam reikalingas namelio remon
tas (namui jau per 100 metų) ir keliu
ko, vedančio pro koplytstulpį į gimti
nę, tinkama priežiūra.

Koplytstulpis, skirtas kun. Ą.Skelčio 
atminimui, Zalvėderių kaime (Sakių r.)
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Sąjūdžio Sargybinis
Gražina Mareckaitė

Ar sniegas, ar lietus, ar saulė, ar 
speigas - pačioje Vilniaus širdyje, ten, 
kur dar tebešviečia trispalvė Lietuvos 
Sąjūdžio būstinės iškaba (Gedimino 
prospektas Nr.l), prie laikraščiais ir 
knygomis apkrauto stalelio stovėda
vo vyriškis. Stovėdavo dienų dienas it 
sargybinis prie miesto vartų. Nedau
gelis žinojo jo vardą, nei iš kur jis atei
davo, nei kur išeidavo su savo knygų 
nešuliais, nors priėjo stalelio nuolat 
spietėsi pulkelis žmonių - paskutiniai 
mohikanai iš didžiųjų Sąjūdžio mitin
gų, iš budėjimų prie parlamento, iš 
Sausio 13-osios eilinių, buvę disiden
tai, lagerininkai, tremtiniai, tebejau- 
čiantys atsakomybę už Tėvynę, nors 
jau nebeįstengiantys daryti įtakos jos 
likimui. O gal dar įstengsiantys? Kas 
žino. Daugelį metų tas stalelis, ant ku
rio galėjai ne tik pamatyti, bet ir pa
vartyti niekur kitur neplatinamą krikš
čioniškosios pakraipos spaudą, parti
zanų ir tremtinių prisiminimus, bio
grafijas, eilėraščius, atvirukus ir nepa
ilstančio istorijos metraštininko dai
lininko Antano Šakalio “alternatyvią” 
nepriklausomos Lietuvos pastarojo 
dešimtmečio filateliją su svarbiausio
mis istorinėmis datomis, asmenybė
mis, kurias ignoruoja sovietiniais prin
cipais tebedirbanti oficialioji Lietuvos 
pašto leidykla.

Justinas Antanas Jakevičius - 
toks šio spaudos pardavėjo ir propa
guotojo vardas - buvo šių sambūrių šir
dis. Visada linksmai nusiteikęs, kiek 
ironiškas optimistas po skaudžių pra
laimėjimų rinkimuose ar kokio “kvai
lybės referendumo”, Justinas Antanas 
stengėsi pakelti j neviltį puolusiųjų dva
sią, kai žmonės senu įpratimu sulėk
davo prie Sąjūdžio būstinės pasikalbė
ti ir pasiguosti. Knygininkas švytėdavo 
džiaugsmu, kai šventiškai nusiteikę vil
niečiai, išėję iš Katedros po iškilmin
gų mišių kokią svarbią Valstybės die
ną, ilgiau stoviniuodavo priėjo stale
lio, sveikindami vienas kitą šventės 
proga, nusipirkdami kokį laikraštį ar 
brošiūrą. Nekoks buvo biznis iš tos 
spaudos. Metams bėgant šios kategori
jos žmonių “perkamoji galia” vis ma
žėjo, tad daugelis smalsuolių knygas ir 
laikraščius tik pavartydavo, o pardavė
jas negailėdavo jiems informacijos apie 
kiekvieną leidinį ir ten aprašomus da
lykus bei asmenis.

Sąjūdžio Sargybinis buvo tikra en
ciklopedija, nors ankstesnė jo profesija 
buvo šaltkalvis-įrankininkas Skaičiavi
mo mašinų gamykloje. Jis ne tik žinojo, 
koks straipsnis kuriame laikraštyje ver
tas dėmesio, bet buvo perskaitęs kalnus 

Į dokumentų rinkinių, stirtas rusiškos 
“disidentinės” (vis dar!) literatūros, de-

Į LAISVĘ • sausis 12002 89

91



Atmintis

maskuojančios pavojingas jėgas, paskli
dusias, pabirusias po pasaulį subyrėjus 
“blogio imperijai”. Šioje literatūroje jis 
nardė it žuvis vandenyje. Kada jis ją skai
tydavo? Turbūt naktimis, nes nuo ryto 
ligi sutemų jį galėdavai matyti stovintį 
ar prisėdusi ant sudedamosios kėdutės 
prie savo stalelio. Nežinia, ar jis kada 
pietaudavo, ar gyveno vien šventa dva
sia: kada beeitum pro šalį, kada bepa
žvelgtum pro troleibuso langą - Sargy
binis visados buvo ten, savo poste.

Stanislovas Kuzma. Sargybinis. Bronza.

Žmonės dažnai pasiteiraudavo, 
ar nebūtų galima čia įsigyti išeivijos 
laikraščių - “Draugo”, “Darbininko”, 
“Tėviškės žiburių”, “Lietuvių balso” 
ir kt., bet pardavėjas tik skėsčiojo ran
komis. O juk išties - šios spaudos Lie
tuvoje reikia ieškoti su žiburiu. Ir visi 
tiktai rankomis skėsčiojame. Kai ant 
platintojo stalo atsirado žurnalas “Į 
laisvę”, pardavėjas džiaugėsi, kad šis 
leidinys kaipmat išperkamas. Visiškai 
sunykus Lietuvoje dešiniosios pakrai
pos spaudai - argi jai rungtis su spal
votų pornokriminalinių paveikslėlių 
prikaišiotais dienraščiais ir visokiems 
“malonumams” skirtais žurnalais? - 
“Į laisvę” buvo ta geroji naujiena, ku
rios taip išsiilgusi nemaža dalis Lie
tuvos visuomenės.

... Tačiau vieną pirmadienį, 2001 
m. lapkričio 5 dieną, Katedros varpi
nės laikrodžiui mušant trečią valandą, 
Sargybinį pakirto mirtis. Jis krito savo 
darbo vietoje, savo poste ties Sąjūdžio 
būstinės slenksčiu. Tądien vidurdienį 
kaip tik prabėgau pro šalį - labas, su
die, labai skubu, gal kitą kartą...

Mieste niekas nepasikeitė: pro 
šalį plaukė minios praeivių, riedėjo 
troleibusai, čiuožė limuzinai, tik ne
nuilstantį patriotinės spaudos platin
toją Justiną Antaną Jakevičių išvežė 
greitoji pagalba. Jo nebeliko. Jį palai
dojo gimtojoje Igliaukoje, Marijampo
lės rajone, dalyvaujant gausiai kraštie
čių miniai. Šv. Mišias laikė monsinjo
ras A.Svarinskas, kalbą sakė Lietuvos 
Sąjūdžio pirmininkas R.Kupčinskas...

Vilniaus centre, prie Lietuvos Są
jūdžio būstinės durų, ten, kur stovėjo 
savanoris Sargybinis, dabar žioji di
delė tuštuma.
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Juozas Vitkus. 1922

Praėjusių metų gruodžio 10 
dieną sukako 100 metų, kai gimė 
legendinis Pietų Lietuvos laisvės 
kovotojų vadas, žinomas prieška
rio Lietuvos karininkas, pulkinin
kas leitenantas Juozas Vitkus- 
Kazimieraitis, prieš 55 metus žuvęs 
Žaliamiškyje, netoli Liškiavos...

“Į laisvę”pateikiami niekur 
neskelbti Valerijono Vitkaus, 
Kazimieraičio brolio, prisiminimai, 
rašyti Ročesteryje, Amerikoje, 
1988 metais. Valerijonas Vitkus 
mirė 1997 m., sulaukęs 92 metų. 
Palaidotas Ročesterio Lipinėse.

Kazimieraičio gyvenimo 
pėdsakais
Valerijonas Vitkus

Apie 
bočeli 
Mykolą 
Vitkų

Kaip mūsų tėve
lio sesuo Ona Palki- 
mienė pasakoja, boče
lis Mykolas Vitkus 
(1839-1919) buvo ga
vęs žemės per “lius-

traciją” iš Pašerkšnės dvaro - tikriau
siai baudžiavos panaikinimo metu. 
Ūkelis 12 dešimtinių (dešimtinė kiek 
didesnė nei vienas ha), prie Šerkšnės 
upės, gražioje vietoje. Ten gimė mano 
tėvelis, dėdės ir tetos: Antanas, Ona 
Palkimienė, Juozapas - mano tėvelis, 
Mykolas ir Marė Balsienė.

Bočelis ūkininkavo gautoje že
melėje. Kadangi ūkelis nedidelis, dar
bo rankų pakako. Spaudos draudimo 
metu bočelis įsijungė j lietuviškų raš
tų gabenimą iš Prūsų. Gabeno malda
knyges, kalendorius, pasaulietinę 
spaudą, “Aušrą” ir kitokias knygeles. 
Tirkšliuose prie šventoriaus turėjo 
“bagamazą” - kioską, kur iš po stalo 
pardavinėdavo lietuvišką spaudą, o ant 
stalo laikydavo įvairias devocionali- 
jas.

Bočelis buvo gana griežtas, net 
už mažiausią menkniekį griežtai
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bausdavo. Visus vaikus vertė išmok
ti lietuviško rašto. Vyresniuosius pats 
pamokė, o tie turėjo mokyti jaunes
nius. Kai vaikai užaugo, ūkį pavedė 
Juozapėliui, mūsų tėveliui. Pats už
sirašė iš to ūkelio išimtinę ir gyveno 
Tirkšlių miestely, ten turėjo namus. 
Pagal ūkelio dydi išimtinė buvo ga
na didelė, ir Juozapėliui buvo sunku 
išsiversti.

Bočelis savo gyvenime negėrė 
svaigalų, nerūkė. Iš “bagamazo” pre
kybos turėjo susitaupęs pinigo. Kaip 
tų laikų pažinojusieji pasakojo, gyven
damas Tirkšliuose pradėjo gerti. Įsi
pildavo Į kojinę variokų, tų laikų 
smulkių pinigų, paberdavo gatvėje ar
ba kur karčemoje, o vaikai jį būriais 
sekdavo ir rinkdavo variokus. Kartais 
išgėręs eidamas gatve šaukdavo: “Pa
vėlavau gerti”...

Prisimenu, kai buvau 10 ar 11 
metų, jam jau trūko pinigų. Turėjo di
delę barzdą, gražiai žilą. Nuo reumato 
rankų pirštai buvo iškreipti. Senas 
būdamas dar platino lietuvišką spau
dą. Mūsų tėvelis Juozas Vitkus gau
davo platinimui lietuvių kalba vokie
čių okupacinės valdžios leidžiamą 
laikraštį “Dabartis”. Bočelis juos 
kiekvieną sekmadienį arba šventa
dienį po pamaldų pardavinėdavo 
žmonėms, išeinantiems iš bažnyčios. 
Tai buvo apie 1917-1918 metus.

Neprisimenu, kada mirė (gal 
1919 m. rudenį), palaidotas Tirkšlių 
kapinėse. Nežinau, ar yra koks pamin
klas ant kapo. Savo nuosavybę - na
mus užrašė ir paliko visai svetimai 
mergaitei - Verutei Poškutei, kuri se
natvėje bočelį prižiūrėjo.

Apie 
mūsų 
tėvelį 
Juozapą 
Vitkų

Juozapas (1869- 
1925), mūsų tėvelis, 
šeimoje augo kartu su 
broliais ir seserimis. 
Kol dar buvo mažas, 
lietuviško rašto jo nie
kas nemokė, tik vė

liau, kai jau buvo laikas pradėti mo
kytis, pasirodė, kad jis moka skaityti 
ne blogiau kaip kiti, vyresni už jį. Be
siklausydamas, kaip kiti mokosi, ir jis 
išmoko. Kaip sakydavo, Juozapėlis 
buvo paimlus. Mokėjo ne tik žemės 
ūkio darbus, bet ir gamindavo valgį, 
jei nebuvo kam. Sakydavo, kad jo kep
ta duona buvo labai skani.

Juozapėlis nebuvo ypač pamal
dus, buvo kaip ir visi kiti parapijie
čiai, bet patarnauti bažnyčioje neven
gė. Procesijos metu nešdavo kryžių, o 
gavėnios metu ar kitomis progomis, 
kai būdavo einama Kryžiaus keliai, 
Juozapėlis visada kalbėdavo maldą.

Kadangi bočelis Mykolas gabe
no lietuviškus raštus iš Tilžės, tad sū
nus Juozapėlis, būdamas 16 metų am
žiaus, jau pažino Tilžę, mokėjo su kon
trabanda ir nuo “raudonsiūlių” - caro 
žandarų - pasprukti. Mokėjo ir tokius 
darbus, kurių reikėjo prie “bagama- 
zo”: daryti rožančius, austi škaplierius 
(ant milo gabalo išaušdavo inicialus), 
įrišti knygas ir pan. Vėliau turėjo ku
liamąją mašiną, rudenį eidavo per ūki
ninkus kuldamas javus. Pažinojo daug 
Sedos ir Tirkšlių ūkininkų.

Būdamas 28 metų amžiaus (apie 
1898 metus), vedė Marijoną Plonyte. 
Apie 1902 ar 1903 metus brolis An
tanas rašė iš Amerikos, kad tarp Ru
sijos ir Japonijos dėl Mandžiūrijosyra
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įtempti santykiai ir gali kilti karas. Jei 
kiltų karas, Juozapėlis pirmas būtų 
pašauktas į karo tarnybą. To j is neno- ( 
rėjo. Be to, ir bočelio išimtinė buvo 
per didelė. Tai buvo priežastys, dėl ku
rių jis išvyko į Ameriką. (Tai galėjo 
būti apie 1903 ar 1904 metus, nes ma
ma sakydavo, kad aš dar tebuvau lop
šyje.) Išvyko slapta.

Amerikoje tėvelis Juozas gavo 
darbą pas siuvėjus. Jautėsi gerai, šiek 
tiek susitaupė pinigo, sumanė ir šei
mą pasikviesti į Ameriką. Mamai at
siuntė įgaliojimą parduoti ūkį, apmo
kėti bočeliui už išimtinę pagal susita
rimą, o kai jau buvo viskas sutvarkyta, 
atsiuntė “šipkartę”.

Apie 1906 metus Marijona Plo- 
nylė-Vitkienė su trimis vaikais (vy
riausia dukra Jadvyga - 7 metų am
žiaus, Juozapėliu - 5 metų (busimuo
ju Kazimieraičiu) ir manim, Valiu - 
3,5 metų) išsiruošė į Ameriką. Tuo pa
čiu laivu iš Tirkšlių keliavo ir Pranas 
Milevičius. Buvo susitarta su agentu, 
kuris turėjo rūpintis šeimos kelione 
iki Amerikos. Iš Londono bendrake
leiviai laivu išvyko į Ameriką, o ma
mą sulaikė dėl neva nesveikų akių - 
trachomos. Amerika su šia liga imig
rantų neįsileido.

Mama atsidūrė sunkioj ir keblioj 
padėty: nemokėjo svetimos kalbos, ra
šyti (skaityti mokėjo tik lietuviškai), 
nutrūko visi ryšiai su Tėvyne ir vyru. 
Pirmomis dienomis dar gavo kažko
kį darbelį. Vaikai buvo prieglaudoj. 
Mama galėjo su jais matytis, vyres
niuosius pamokyti poterių, nes di
džiausias jos rūpestis buvo, kad vai
kai bent savo gimtąja kalba mokėtų 

persižegnoti ir žinotų, kad jie yra že
maičiai. Po kurio laiko vaikai iš prie
glaudos buvo išdalyti į šeimas, gal įvai
kinti ar panašiai. Motina nebematė 
vaikų, labai sielojosi, gavo nervų su
krėtimą. Vyras, nesulaukdamas šei
mos atvažiuojant, vyko j Angliją ieš
koti. Žmoną surado. Tik daug vargo 
turėjo, kol surado vaikus. Anglai ne
norėjo vaikų grąžinti, sakė, kad mirę, 
bet tėvas nenusileido, reikalavo paro
dyti kapą, kur jie palaidoti. Vaikus grą
žino, kitos išeities nebuvo, bet parei
kalavo didelio atlyginimo už vaikų iš
laikymą. Tėvas, niekam nieko nemo
kėdamas ir nelaukdamas, pirmu pasi
taikiusiu laivu grįžo į Tėvynę su visa 
šeima, nes žmonos sveikata buvo taip 
pašlijusi, kad į Ameriką ji jokiu būdu 
nesutiko vykti. Grįžęs apsistojo Tirk
šlių miestely, nusipirko namus iš žy
dės Lapidus, kuri išvyko į Angliją.

Bočelis Mykolas turėjo piktumą 
ant mūsų tėvelio, nes dėl jo kelionių 
pardavus ūkelį bočelis nebegaudavo 
geros išimtinės, nors jam už tai pagal 
susitarimą buvo apmokėta. Tėvas bu
vo įskųstas policijai, kad slapta išvy
ko į Ameriką ir pabėgo nuo karo tar
nybos. Taigi buvo nubaustas ir turėjo 
atsėdėti šešis mėnesius Šiaulių kalėji
me. Per tą laiką motina vargo viena su 
vaikais.

Tėvas, grįžęs iš kalėjimo, pats sa
vo jėgomis įsirengė alinę “Pivnaja lav- 
ka”. Iki Pirmojo pasaulinio karo ver
tėsi gana neblogai. Alų ėmė iš Rygos 
Kimelio bravoro. Alus geras, buvo 
klientūros, turėjo teisę duoti išsineši
mui. Pirmojo pasaulinio karo metu 
alinė buvo uždaryta, nes svaigiųjų gė-
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rimų nebeleido pardavinėti. Tada tė
velis įsigijo sklypeli žemės, arklį ir gy
veno kaip įmanydamas, kol užaugo 
vaikai.

Baigdamas turiu pastebėti, kad 
tėvelis buvo ypatingų gabumų vyras. 
Nors jokios mokyklos nebuvo lankęs, 
rašė, skaitė lietuviškai, rusiškai, len
kiškai. Kaip buvęs Amerikoj, šiek tiek 
suprato angliškai ir vokiškai, latviš
kai kalbėjo gerai.

Tėvelis mirė 1925 m. rugsėjo 15 
d. nuo skrandžio ligos. Taip mes va
dindavom, bet greičiausiai tai buvo vė
žys. Palaidotas Tirkšlių kapinėse, ant 
kapo yra paminklas.

Trumpa Juozas Vit-
Kazimieraičio kus 
biografija m gruodžio 10d.

J Skuodo - Ketū
nų kaime, Tirkšlių valsčiuje, Mažei
kių apskrityje (tada buvo Telšių 
apskr.), buvusioje tėvo gimtinėje ant 
Šerkšnos upės kranto (vietos gyvento
jai vadindavo Pašerkšnės, tam kaimui 
priklausė ir Pašerkšnės dvaras). Juo
zas buvo antras šeimoje, gimęs po se
sers Jadvygos.

Rusų kalba baigė Tirkšlių pra
džios mokyklą. Kiek pasimokęs vo
kiečių kalbą pas vaistininkę Razva- 
dauskienę, 1913 m. rudenį įstojo į Ma
žeikių šešiaklasę prekybos mokyklą. 
(Čia taip pat buvo mokoma rusų kal
ba.) Iš užsienio kalbų mokėsi vokie
čių ir prancūzų. 1914 m. prasidėjęs 
Pirmasis pasaulinis karas sutrukdė to
liau mokytis - baigė tik dvi klases. Gy
veno pas tėvus.

1915 m. pavasarį nusistovėjo fron
tas prie Ventos upės - tarp Mažeikių ir 
Tirkšlių: kairiajame Ventos šone apsi
kasė rusai, Tirkšlių miestely buvo vo
kiečiai, savo apkasus prieš rusus išsika
sę miestelio laukuose. Tuo metu mūsų 
kieme stovėjo vokiečių kariška virtuvė. 
Kadangi tėvai kitus vaikus buvo išvežę į 
kaimą, toliau nuo fronto, namuose li
kęs Juozelis šiek tiek galėjo susikalbėti 
vokiškai. Vokiečiai kareiviai jam buvo 
draugiški. Kai virėjas išvirdavo pietus, 
pirmiau nei kareiviams visada įpildavo 
Juozeliui. Virėjas pašaukdavo jį - “Jo- 
zeph topf!”

1915-1918 m. Pirmojo pasaulinio 
karo metu, kai mokyklos neveikė, apy
linkės ūkininkai Juozą kvietė pamoky
ti jų paauglius vaikus rašto. Patekęs į 
muzikalią šeimą, pamėgo smuiką. Il
gais žiemos vakarais vakarodamas iš sto
ros eglinės lentos pasidarė primityvų 
smuiką. Tėvas, pastebėjęs sūnaus pomė
gį muzikai, bendromis jėgomis nupir
ko gerą smuiką. Miestelio ūkininkas 

i Adomas Juozapavičius jį pamokė ga
mas, supažindino su natomis, tad Juo- 

i zas gana dailiai pagrieždavo net liaudies 
melodijas.

1918 metais, paskelbus Lietuvos 
nepriklausomybę, pradėjo kurtis savi
valdybės ir kitos nepriklausomos val
stybės aparato institucijos. Juozas buvo 
pirmasis Tirkšlių valsčiaus savivaldy
bės sekretorius. Su tuometiniu viršai
čiu, ūkininku iš Jonaičių kaimo, jis or
ganizavo valsčiaus savivaldybės apara
tą, tvarkė raštinę, apie jį sukosi visi vals
čiaus gyventojų reikalai. Laikai buvo ne
ramūs. Dažnai Juozelis nakvodavo vals
čiaus valdybos būste. Ne kartą ir jo gy-
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vybė buvo atsidūrusi pavo
juje-

Grįžtantieji iš Rusijos 
pabėgėliai bei kariai, kurių 
nemažai atsirado ir Tirkš
liuose, buvo beužkrečią jau
ną, 17-18 metų vyruką “gra- 
žiomis” komunistinėmis 
idėjomis. Juozas mėgo skai
tyti tuometinę lietuvišką 
spaudą, su tėvu padiskutuo
davo apie politinę padėtį. 
Tėvas, laiku pastebėjęs sū
naus linkimą prie svetimų 
idėjų, Juozo žodžiais, diržu 
išvaikė visas svetimas idė
jas iš galvos. 1919 m. rude
nį sūnų išvežė į Telšių gim
naziją, į ketvirtą klasę, nes 
trečios klasės kursą per va
sarą savo jėgomis buvo pra
ėjęs, kartu dirbdamas vals
čiuje. Pasimokęs dar vieną 
vasarą, peršoko penktos klasės kursą ir 
rudenį įstojo į šeštą klasę.

Tuo laiku dar vyko kovos su len
kais. Nepriklausomybės kovos uždegė 
jaunuolį stoti į laisvės gynėjų gretas. 
1920 m. lapkričio pradžioje būrys kla- 

'sės draugų - Tadas Bartkus, Stasys Ei- 
dukaitis, Bronius Karevičius ir Juozas 
Vitkus - įstojo j Karo mokyklos 4-ąją 
laidą, kurią baigė 1921 metų rudenį. 
Gavęs leitenanto laipsnį, Juozas buvo 
paskirtas į 4-ąjį pėstininkų pulką, esantį 
Sirvintų-Giedraičių bare. Po kurio lai
ko buvo paskirtas pulko iždininku ir 
perkeltas į Panevėžį. 1926 metais baigė 
Aukštesniųjų karo technikos kursų 1- 
ąją laidą ir buvo perkeltas į Pionierių 
batalioną. Tuo pačiu laiku prie Švieti

Atmintis

Juozus Vitkus su žmona Genovaite ir sūneliu Vytuku

mo ministerijos išlaikė egzaminus bran
dos atestatui.

1928 metais vedė Panevėžio mies
to pradžios mokyklos mokytoją Geno
vaitę Grybauskaitę. 1929 metų rudenį, 
gavęs Karo mokyklos Mokslo valdybos 
Švietimo skyriaus stipendiją, išvyko į 
Belgiją, Briuselį, į Inžinerijos karo mo
kyklą. 1934 metais ją baigęs, šešis mė
nesius stažavo Belgijos kariuomenės 
pionierių daliniuose ir rudenį grįžo į 
Pionierių batalioną. Buvo paskirtas 
technikos viršininku, bataliono vado pa
dėjėju, dėstė inžineriją Karo mokyklo
je, paskirtas neetatiniu lektoriumi. Apie 
1939 m. paskirtas etatiniu lektoriumi 
Karo mokykloje. Pirmaisiais bolševikų 
okupacijos metais, likvidavus Karo mo-
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Laisvalaikio valandėlė su 2-os kuopos vyrais.
J. Vitkus vidurinėje eilėje antras iš kairės. 1923

kyklą Aukštojoje Panemunėje ir tokią 
įsteigus Vilniuje, buvo lektorius ir bol
ševikinėje Karo mokykloje.

Nepriklausomybės metu rašė ka
riniais inžinerijos pionierių klausimais 
kariškoje spaudoje - “Mūsų žinynas’’, 
“Karys ”, “Kardas", “Trimitas”. Buvo 
žurnalo “Mūsų žinynas” redakcinės ko
legijos narys, leidinio “Karo technikos 
dalių dvidešimtmetis. 1919-1939 me
tai” vienas redaktorių.

Prasidėjus bolševikų ir nacių ka
rui 1941 metų birželio mėnesį, bolševi
kams traukiantis iš Vilniaus, vieno lėk
tuvų antskrydžio metu drauge su pulki
ninku Karoliu Dabulevičiumi atsisky
rė nuo ešelono. Pavojui praėjus jie pasi
liko pasislėpę rugių lauke, o ešelonas, į 
nesulaukęs jų grįžtant, nuvyko tolyn. 
Auštant pašalino nuo uniformos raudo
narmiečių ženklus, iš vietos gyventojų 
gavo civilių apdarus ir laimingai sugrį
žo į Vilnių.

Atsikurianti Vilniaus miesto savi
valdybė ir burmistras K.Dabulevičius 

pakvietė Juozą Vitkų 
perimti Vilniaus 
miesto nacionalizuo
tus namus. Vokiečių 
civilinei valdžiai įstei
gus nacionalizuotų 
butų bendrovę Grumi- 
sticks Gesellschaft 
buvo joje prokuristas. 
Okupacijos metu įsi
jungė j priešnacinę ir 
antibolševikinę veik
lą-

Atsisveikinda
mas su broliu 1944 m. 
liepos 12 d. Kaune

(tai buvo paskutinis jų pasimatymas), 
pasakė: “Aš iš savo žemės - nė žingsnio, 
toks mano nusistatymas, tik šeima man 
kelia rūpesčio”. O rūpintis buvo dėl ko 
- šeima didelė: keturi nepilnamečiai sū
nūs ir duktė, žmona laukėsi šešto (Liu
dukas gimė spalio mėnesį).

Okupacijos metu sekė spaudą, ra
dijo žinias, visas pasaulio politines nuo
taikas. Tikėjo, ką galingieji politikai 
skelbė - kad tautų laisvė yra šventa. Juo
zas, įsijungdamas į partizaninę veiklą, 
buvo įsitikinęs partizaninio judėjimo 
prasmingumu. Gyvenimas apvylė. Jis li
ko ištikimas savo idealams. O pasauli
nės politikos vairuotojai - galiūnai - ne
įvykdė savo pažado...

Šeima buvo ištremta į Sibirą. Tik 
po Stalino mirties galėjo grįžti į tėvynę. 
Nesunku įsivaizduoti, kaip visi išgyve
nimai atsiliepė vaikų motinos sveika
tai. Šeima ir šiandien nežino, kur palai
dotas tėvas, a.a. pulkininkas leitenantas 
inžinierius Juozas Vitkus.

Ročesteris, 1988 m.
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Maža 
tautinė 
„valstybė“...

JAV lietuvių bendruomenės įstei
gimo 50 metų sukakties proga praėjusį 
2001 metų rudenį Čikagoje vyko visą sa
vaitę trukę minėjimo renginiai. Ta pro
ga buvo taip pat išleista ir Broniaus Nai
nio parašyta knyga “Lietuvai ir lietuvy
bei”* (dailininkė Ada Sutkuvienė, lei
dėja - JAV LB). Knygos autorius Bro
nius Nainys yra ilgametis JAV LB ir Pa
saulio LB veikėjas, buvęs pagrindinis LB 
vadovas, taip pat buvęs “Pasaulio lietu
vio” redaktorius, vis dar besireiškiantis 
kitose išeivijos lietuvių organizacijose ar 
spaudoje.

Pirmąją knygos dalį autorius pra
deda supažindindamas skaitytoją su 
tautos samprata - kokia ji buvo seniau 
ir kokia dabar. Remdamasis prof. Sta
sio Šalkauskio, dr. Juozo Girniaus ir ki
tų filosofų mintimis, išryškina pavojin
gus tautai kraštutinumus - internacio
nalizmą bei kosmopolitizmą. Kalbėda
mas apie valstybę, iškelia mintis, dar 
1936 metais išreikštas dokumente “Į or
ganiškos valstybės kūrybą".

Toliau autorius rašo apie 1944 m. 
išviet in t ųjų lietuvių gyvenimą Vokietijos 
DP stovyklose, apie ten vykusį visuome
ninį, kultūrinį bei švietimo srities darbą, 
kuris ten buvo dirbamas savanoriškai, 
be jokių atlyginimų, apie “Lietuvių Char- 
tos” paskelbimą ir pagaliau apie naujo 
gyvenimo pradžią Amerikoje ar kitose 
šalyse. Nors ir gyvenant skirtingų kultū
rų kraštuose, buvo vėl imtasi lietuviškos 
veiklos, “Lietuvių Chartos” minčių bei 

Lietuvos laisvinimo darbų įgyvendinimo. 
Ir visa tai tęsiasi jau daugelį metų iki pat 
šiandien.

Su naujausiųjų laikų ir dabartine 
JAV LB veikla autorius išsamiai supa
žindina antrojoje knygos dalyje. Čia jis 
konkrečiai pasakoja apie atliktus ir at
liekamus darbus lietuviškos kultūros, 
švietimo, socialinėje srityse, kalba apie 
veiklą Lietuvos laisvinimo baruose, apie 
ryšius ir įtaką JAV Kongresui paveikti.

Ši nors ir kukliai atrodanti knyga 
savo turiniu yra labai vertinga ir sutei
kia nepaprastai daug istorinių žinių, gi
liai žvelgia į JAV lietuvių bendruomenės 
ir apskritai į lietuvišką veiklą išeivijoje. 
Knygą perskaičius galima susidaryti šias 
išvadas: kiekvienas užsienio lietuvis yra 
reikalingas pačiai Lietuvai ir išeivijai; Lie
tuvių bendruomenė nėra tik viena iš or
ganizacijų -ji yra lyg maža lietuvių tauti
nė valstybė pasaulio išeivijoje.

Žinoma, gal ir ne su visomis auto
riaus mintimis bei prielaidomis kiekvie
nas skaitytojas visiškai sutiks. Tačiau kny
ga turėtų būti įdomi ne tik Amerikoje 
ar kitur pasaulyje gyvenantiems lietu
viams. Nė kiek ne mažiau turėtų būti 
įdomi ir pačioje Lietuvoje, kur apie išei
vijos gyvenimą ir savanorišką lietuvišką 
veiklą dar vis mažai težinoma. Atrodo. 
Lietuvos spauda apie išeiviją labai ma
žai rašo, o kartais gal ir vengia tos te
mos. Tad nenuostabu, kad dažnai net 
aukšti Lietuvos valdžios pareigūnai ar 
Seimo atstovai, atvykstantys kai kurio
mis progomis pas JAV lietuvius, prisi
pažįsta apie mūsiškę veiklą nieko neži
noję.

Juozas Baužys

* Nainys Bronius. laetuvai ir lietuvybei. JA I' lie

tuvių bendruomenės 50-metis. 176psl. “Draugo"spaus

tuvė Čikagoje.
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“Varpo” 
rūpestis 

Lietuva
Nuo 1963 m. Čikagoje kasmet yra 

išleidžiamas “Varpo” žurnalas, tęsian
tis dr. Vinco Kudirkos idėjas. Tai maž
daug 200 puslapių, knygos pavidalo lei
dinys, išeinantis vieną kartą per metus. 
Kiekvienas “Varpo” numeris kupinas 
rimtų ir laikui pritaikytų straipsnių, ku
riuose išreiškiamas rūpinimasis Lietu
vos reikalais.

Neseniai išleistame 2001 m. “Var
po” 35-ajame numeryje redaktorius 
Antanas Kučys savo įžanginiame žody
je rašo: “...Rūpesčiai Lietuva nepasibai
gė... kol Lietuva bus tikrai mūsų Tautos 
namai... kol tautiškumas keičiamas į pilie

tiškumą... kol valdžios politika globos ir 
rems kosmopolitizmą, ne tautiškumą... ” Ši
tokios mintys ir rūpestis Lietuvos gyve
nimo klausimais atsispindi visame žur
nalo numeryje. Neminėdamas visų šia
me numeryje spausdinamų įdomių 
straipsnių, atkreipsiu dėmesį tik į kele
tą iš jų.

Nepaprastai geras ir vertas dėme
sio yra dr. Kazio Karvelio straipsnis “Ar 
po okupacijų atsikūrusi tautinė valsty
bė Lietuva ilgai išliks lietuviška?” Prof. 
Aleksandras Vasiliauskas įdomiai rašo 
apie ekonominę Lietuvos padėtį, Jonas 
Petraitis savo straipsnyje “Išdegintos 
žemės politika” paliečia Lietuvos politi
nio gyvenimo keistenybes. Juozo Koje
lio straipsnyje sudėtos viltys į dešiniųjų 
partijų konsolidavimąsi rengiantis pre
zidento rinkimams. Panašiais klausimais 
rašo taip pat Primas Noreika ir pats re
daktorius Antanas Kučys, atkreipdamas 
dėmesį į Lietuvoje jaučiamą nusiteiki
mą prieš ideologines partijas.

Šalia politinių straipsnių šiame 
“Varpo" numeryje rašoma apie kultū
rinę veiklą Lietuvos provincijose (Alek
sandras Šidlauskas), apie amerikiečių 
talką per APPLE (A.Kučys), apie Čika
gos lietuvių operą (Leonas Bildušas), 
prisimenami mirusieji kun. V.Bagdana- 
vičius MIC ir J.Masilionis. Plačiame li
teratūros skyriuje supažindinama su kai 
kuriomis naujai išleistomis knygomis bei 
žurnalais (tarp jų ir su mūsų “Į laisvę”). 
Atskiras skyrius, gražiai iliustruotas 
nuotraukomis, skiriamas Lietuvos ku- 
dirkaičių organizacijai. Neretai tarp žur
nalo straipsnių įterpti poezijos posmai 
lyg ir sušvelnina rimtą žurnalo krypties 
nuotaiką.

“Varpas” - žurnalas tautos bei žmo
gaus laisvei, tautinei kultūrai ir lietuvy
bei - yra leidžiamas Varpininkų filisterių 
draugijos Čikagoje. Redaguoja Anta
nas Kučys (nuo pat 1963 m.), adminis
truoja Gražvydas Lazauskas.

Juozas Baužys
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Viešnagėje 
pas Volertą

“Į laisvę“ fondo Lietuvos filialas iš
leido naują Vytauto Volerto knygą*, ku
rią sudaro trys dalys. Pirmoji “Angelams 
vedant, velniams painiojant" buvo prieš 
keletą metų išspausdinta atskira knyga, 
kitos dvi dalys - naujiena Lietuvos (tik
riausiai ir užjūrio) skaitytojams.

Knyga sudaryta iš rašytojo atsimini
mų - apie vaikystę ir gimtinę Dzūkijoje, 
studijų metus Kaune, klajones Vokietijo
je įgijus pabėgėlio statusą (“Užuominos 
apie išnykusią padermę"), gyvenimą Ame
rikoje (“Po vaivorykšte"). Visą šį margą 
savo gyvenimo “nuotykių" kaleidoskopą 
VVolertas lyg karoliukus suneria istori
jomis apie žmones, keliones, darbo pa
ieškas, draugus ir nuspalvina švelniu hu
moru. Šiaip jau šiurkštokas humoras 
V.Volerto prozoje, šioje prisiminimų kny
goje suminkštinamas grauduliu, kurį ne
išvengiamai sukelia žvilgsnis į savo praeitį, 
į priekyje atveriančią viešnagę pas Dievą.

Knyga patraukia autentiškumu. “Čia 
viskas tikra. Ir laikas, ir žmonės, ir įvykiai ”, - 
sako rašytojas, pristatydamas savo knygą. 
Iš tikrųjų ją bus įdomu skaityti ir tų įvykių 
liudininkui ir jaunam skaitytojui, kuris no
ri pažinti tėvų ir senelių gyvenimo istori
jas. Kempteno stovykla Vokietijoje, glau
dus! kelis tūkstančius lietuvių vienu metu, 
buvo labiau pažįstama iš Kazio Daugėlos 
nuotraukų. Margas stovyklos gyvenimas 
leidžia pažinti inteligentų pabėgėlių emo
cijas, mintis ir veikimą, stengiantis atsispirti 
nežinios ir netikrumo dėl rytdienos siau
bui. {sikibimas į svetimą, nepažįstamą 
Amerikos žemę ir vitališkas prisitaikymas 
joje rodo stipriuosius lietuvių charakte
rio bruožus. Si autentiška knyga per vie
nos šeimos klajonių ir gyvenimo istoriją 
pateikia mums pabėgėlių nuo sovietų 
okupacijos, Amerikos išeivių gyvenimo pa

Knygų lentyna

veikslą. Darbštūs, energingi, gabūs lietu
viai per neįtikėtinai trumpą laiką surado 
savo vietą po marga tautų vaivorykšte.

O paties Vytauto Volerto gyvenimas 
ir likimas yra išskirtinis. Nors autorius ir 
sako, kad “sunkiai nukentėjo viena Lietu
vos žmonių karta, iš jos buvo pagrobta... gal 
net visas gyvenimas", žinomam išeivijos 
prozininkui likimas buvo maloningas. Pra
simušęs į techninio elito gretas jis Ameri
koje galėjo pelnytis baltos duonos kąsnį, 
o laisvalaikiu tarnauti pamėgtos literatū
ros mūzai. Itin šiltų žodžių VVolertas ran
da savo žmonai Bronei (Broniutai). kuri 
tarsi apibendrina inteligentės ir drauge 
namų angelo sargo paveikslą.

Knygą spausdino "Morkūnas ir 
Ko", redagavo Jonas Vabuolas, jos daili
ninkas Gediminas Pempė.

Unė Simokaitė

♦ I olertas Vytautas . I iešnagėje pas Dievą. 
Kaunas. “Į laisvę" fondo Lietuvos filialas.
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Gyvenimo pilnatvė
Apskritų skaičių suviliotos tau

tos iškilmingai palydėjo praėjusį tūks
tantmetį ir tik kukliai suliko naująjį. 
Ir nors jaunystėje tai atrodė nepasie
kiama fantazija, likimas leido man su
tikti naują tūkstantmetį ir praeitais me
tais padovanojo dar du vaikaičius. 
Laima ir Vainis susilaukė Giliaus, 
Paulius ir Ann - Lidijos. Man jie yra 
26-as ir 27-as vaikaičiai. Gyvenimas 
teka nesulaikoma srove.

Vasario mėnesį išskridau j Viet
namą bei Kampučiją. Tolimieji Rytai 
ir dabar man artimi, ten praleidau be
veik trejus savo gyvenimo metus, to
kius įdomius ir gražius. Buvo įdomu 
pamatyti, kaip pasikeitė Vietnamas ir 
Kampučija, netekusi beveik trečdalio 
gyventojų kruvinuoju Pol Poto tironi
jos laiku.

Taikliausiai komunistinę sistemą 
apibūdino mūsų ekskursijos vadovas 
Tan: “Mūsų valdžia 1955 metais pa
darė didelę klaidą, įvedė kolektyvinius 
ūkius. Po kurio laiko ekonomika su
griuvo, prasidėjo badas. Viskas pasi
keitė 1989 metais. Kolūkiai buvo pa
naikinti, dabar Vietnamas, anksčiau 
badavęs, eksportuoja ryžius į kitas ša
lis.”

Vadovai, pasakodami apie savo 
kraštą, vis sugrįždavo prie 1989 me
tų, kai kraštas atgavo jei ne politinę, 
tai bent jau ekonominę laisvę. Pa
galvojau: jūs, vargšai, nežinot, kam 
turit būti dėkingi už šią, nors ir ri

botą, laisvę. Toli nuo jūsų, kitoje pa
saulio pusėje, 1988 metais atsirado 
Sąjūdis, mažas lietuviškas kupstas, 
kuris nuvertė didįjį bolševikinį re
žimą. Ir to vežimo suirę ratai atrie
dėjo iki jūsų.

Pietinis Vietnamas gerokai ski
riasi nuo šiaurinio. Čia mūsų vadovas 
anksčiau buvo tarnavęs AVRO armi
joje kartu su Amerikos daliniais. Iš jo 
sužinojome, kad 1955 metais, paskel
bus Vietnamo padalijimą, vienas mi
lijonas gyventojų pasitraukė nuo ko
munistų iš šiaurinės dalies. Lygiai po 
20 metų, 1975 metais, vėl vienas mi
lijonas, jau anų pabėgėlių vaikai, turė
jo trauktis nuo komunistų ir ryžtis pa
vojingai kelionei laiveliais į Tailandą, 
Honkongą.

Dar liko įspūdžiai iš renginių 
Amerikoje ir Lietuvoje. Šeimos są
skrydis Union Piere, prie Mičigano 
ežero, saulė, smėlis, žaidžiantys vai
kai, vakarienės kartu. Vieną vakarą, 
kol visi vakarieniavo, laikiau prie sa
vo krūtinės mažąjį Giliuką, žiūrėjau į 
jį miegantį ir jaučiau, kad ne veltui bu
vo gyventa.

Savaitė Sendraugių stovykloje 
“Dainavoje”, toje lietuviškoje saloje, 
tarp 220 bendraminčių. Džiaugsmo 
akimirką man suteikė nepažįstama še- 
šerių metų mergytė, kuri spontaniš
kai vadovavo rateliui ir savo draugę 
griežtai sudraudė: “Kalbėk lietuviš
kai!”
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Skaitytojų nuomonė

Susitikimas Vilniuje su “savo” 
skulptūra “Motinystė”. Ar išgelbės ji 
nors vieną negimusį kūdikį nuo žuvi
mo? Išgelbės, nors apie tai mes neži- 
nosim (šią skulptūrą, atsiradusią Mo
terų klinikos kiemelyje. Antakalnyje, su
kūrė skulptorius L.Žuklys, finansavo 
R-Sidrys. - Red.).

Daug pasigėrėtinų valandų sutei
kė Vilniaus teatrai. Ne j visus spek
taklius galėjau patekti. Laimingu su
tapimu Vilniuje gastroliavo Panevė
žio teatras, vaidino artistai D.Banio- 
nis, R.Zdanavičiūtė, mano seni 
pažįstami.

Giliai atmintyje liko muzikinis 
vakaras Filharmonijoje, kurį surengė 
VLandsbergio fondas. Stebino jaunų
jų atlikėjų virtuoziškumas, kai kurie 
jų buvo 12,14 bei 16 metų. Muzikos 
menas šiuo metu Lietuvoje yra nepra
lenkiamas.

Labai įdomu buvo klausytis sū
naus Lino paskaitos apie šeimynini gy
venimą OpusDei suvažiavime. Buvo 
perduota ir Rimos paskaita. Su dide
liu susidomėjimu klausėsi apie 300 
dalyvių, tarp jų ir prof. VLandsbergis. 
kardinolas A.J.Bačkis. Ilgai truko 
klausimai ir diskusijos. Spaudoje apie 
šį kultūrinį įvykį, deja, nebuvo nė žo
džio.

Staigmena man buvo apsilanky
mas Šalčininkų ir Marijampolio mo
kyklose. Patekau į koncertą, surengtą 
Giedrės Šalčiūtės-Sidrienės fondo pa
gerbimui. Moksleiviai dainavo vilnie- 
tiškas dainas, grojo skudučiais. Už
kluptas, kad pasakyčiau žodį, greito
mis sumečiau pažadą sudaryti sąlygas 
geriausiam Šalčininkų Lietuvos tūks

tantmečio mokyklos moksleiviui me
lus mokytis Amerikoje. Fondas Vil
nijos mokykloms šiais metais pado
vanojo trūkstamų vadovėlių už 36 000 
litų.

Įspūdingiausias išgyvenimas Vil
niuje buvo “Lietuvos" ansamblio pa
sirodymas Valdovų rūmų griuvėsiuo
se. Viena po kitos sekė dainos ir šo
kiai nuo gilios senovės iki dabarties. 
Dar niekad gyvenime nebuvau girdė
jęs taip kilniai skambančios “Lietuva 
brangi”. Atrodė, kad į mus žvelgė pro
tėvių Lietuva, Mindaugo, Vytauto, 
S.Daukanto, Maironio, VKudirkos, 
J.Lukšos Lietuva. Žiūrovai klausėsi 
giesmės, šluostydami ašaras.

Iš Lietuvos grįžau su gimnazis
tais Kęstučiu ir Martynu. Ar tai, kad 
jie yra labai draugiški, ar tai, kad atva
žiavo į pasikeitusią Ameriką, mokyk
la juos sutiko kaip ilgai lauktus sve
čius. Nuo pat pirmų dienų jie susira
do draugų, kurie juos vežioja į moky
klą, manydami, kad kilometrą eiti pės
čiomis yra per toli. Mokytojai pasi
likdavo po porą valandų dirbti su jais 
po pamokų, idant jie galėtų pasivyti 
klasę.

Ilgiausiai šiais metais atmintyje 
likęs eilėraštis:

Nėra dainos gražesnės už lopšinę, 
Kurią dainavo supdama mama. 
Nėra šalies gražesnės už Tėvynę. 
Kurios per amžius vardas - LIETUVA.

Rimvydas Sidrys

Streator. JA V

{LAISVĘ* sausis 12002 101

103



Skaitytojų nuomonė

Laiškas 
vaikaitei

Vyriausioji mūsų vaikaitė Anna
bel - devyniolikmetė studentė. Ji bai
gė pirmuosius studijų metus Sidnėjaus 
universitete, studijuoja humanitari
nius mokslus, politologiją, nori išmok
ti skaityti Senąjį Testamentą origina
lo kalba, kuria jis buvo parašytas, tad 
studijuoja ir senąją hebrajų kalbą. Pie
tų pusrutulyje vasara būna tada, kai 
Šiaurės pusrutulyje yra žiema. Vasa
ros atostogas Annabel nusprendė pra
leisti Indijoje, Calcuttos mieste, nes 
norėjo padėti Motinos Teresės sese
rims. Mes su ja susirašinėjome inter
netu, tad galėjome pasidalyti įspū
džiais ir padiskutuoti politinėmis te
momis.

Noriu pasidalyti su jumis kai ku
riomis ištraukomis iš mudviejų laiškų. 
Pagyriau jos pasiaukojimą. “Aš ne iš 
kuklumo sakau, kad nėra už ką mane 
girti, - atsakė Annabel. - Man tikrai džiu
gu būti čia ir dirbti su žmonėmis.” - 
“Bet kaip tu pasirinkai Indiją?” - “Se
neli, norėjau dirbti savanoriškai užjū
riuose, tad paklausiau katalikų kape
liono universitete, ar ji negalėtų man 
padėti pasirinkti. Aš priklausau Tarp
tautiniam katalikų studentų judėjimui 
ir mes turime ryšių su įvairiais kraš
tais. Indija man atrodė įdomesnė negu 
kiti kraštai.”

“Annabel, aš žinau, kad tu iš ryto 
dirbi našlaičių namuose, o popietėmis
- mirštančiųjų namuose. Kas tave pa
traukė dirbti su mirštančiaisiais?”

“Kalighat - namai mirštantie
siems ir skurdžiams - yra žinomi kaip 
Motinos Teresės ‘didžioji meilė’. Aš jau 
anksčiau buvau girdėjusi, kad ten gali
ma semtis įkvėpimo. Dabar manau, jog 
tai išties magiška vieta: ten labai ramu 
ir tyku, pacientai yra labai įdomūs. Vie
na moteris, kuri moka angliškai, mėgs
ta visiems įsakinėti. Kita, kai atvykau, 
juokėsi iš manęs, bet dabar mes gerai 
sutariame, nors aš nesuprantu jos kal
bos, nes ji moka tik bengalų kalbą. Ten 
visokių žmonių yra. Be to, Kalighate 
dirba daug savanorių ir kalbėtis su jais
- tikra palaima. Vakarai mus labiau šo
kiruoja neturtu, skurdu ir skausmu. 
Gal tai skambės abejingai, bet žmonės 
čia neišvengiamai tampa mažiau jaut
rūs. Prieš atvykdama maniau, kad bus 
sunku dirbti tarp mirštančiųjų, bet 
žmogus prisitaiko prie visko.”

Pamačiusi Calcuttos skurdą, An
nabel svarstė, ar tai nėra kapitalizmo 
kaltė. Sakiau, kad gal taip ir yra, bet 
komunizmas nėra geresnis. Be to, aš 
esu nusiteikęs prieš komunizmą ir ypač 
Sovietiją. “Iš manęs pavogė ne tik sun
kiai sutaupytą tėvų turtą, bet ir mano 
tėvynę, sunaikino geriausius jos žmo
nes, trėmė Sibiran niekuo dėtus jau
nuolius, jaunesnius už tave, Annabel. 
Iškraipė man brangių žmonių galvose
ną, išbraukė išjos tikėjimą Dievu ir pa
niekino sąžiningumą. Jie iš manęs at
ėmė tėvus, kuriuos aš paskutinį kartą 
mačiau, būdamas tavo amžiaus, jie su
skaldė mano tėvų šeimą.”
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Skaitytojų nuomonė

“Taip, seneli, - rašė Annabel, - ko
munizmas yra blogis. Bet aš sakyčiau, 
kad žmonėms svarbesnė ne ideologija, 
bet tai, kaip ji perduodama. Aš daug 
diskutuoju komunizmo tema, bet visi 
oponentai ignoruoja emocinius pareiš
kimus. Aš žinau, kad tau sunku slėpti 
emocijas, patyrei daug blogio. Žinau, 
kad tu mėgsti diskutuoti, tad norėčiau 
išgirsti tavo nuosaikią nuomonę apie 
komunizmą.”

“Annabel, po paskutinio tavo 
laiško šį rytą pabudau, žinodamas, kaip 
galiu paaiškinti komunizmo sąvoką. 
Bandysiu kalbėti ir trumpai, ir be emo
cijų. Vienu sakiniu apibrėžti komuniz
mo ideologiją galima taip - “iš kiekvie
no pagal jo sugebėjimą, kiekvienam pa
gal jo reikalavimą”. Tai panašu į anks
tyvųjų krikščionių įsitikinimus. Jie 
parduodavo visą savo nuosavybę, o tur
tą atiduodavo krikščioniškajai bendri
jai. Taip galėjo viskuo dalytis su kitais 
bendrijos nariais.

Kas blogo komunizmo ideologi
joje? Pirmiausia ji reikalauja, kad žmo
nės būtų verčiami daryti tai, ko ta ide
ologija reikalauja. Pagal komunizmą, 
tikslas pateisina priemones. Iš to kyla 
“proletariato diktatūra”. O kas turi at
stovauti tam proletariatui? Žinoma, 
“viską žinanti” komunistų partija su sa
vo didžiuoju vadu, partijos sekretoriu
mi. Visa tai veda į diktatūrą. Tik pa
žvelk į komunizmo įgyvendinimo pa
darinius: Kambodža, Šiaurės Korėja, 
Sovietų Sąjunga, Rumunija, Albanija - 
tai diktatūros, kurioms žiaurumu gali 
prilygti tik nacių valstybės.

Marksizmas - pagrindinė komu
nizmo dalis - irgi klaidingas. Marksas 

aiškino, kad jeigu esant kapitalizmui 
turtas ir gamybos priemonės bus labiau 
koncentruotos ir priklausys vienai ne
didelei žmonių grupei, tada kapitalis
tinė sistema pati sugrius. Bet tai neįvy
ko, nepaisant visų KMarkso išvedžio
jimų - kapitalistinė sistema nesugriu- 

. vo.
Sovietai pripažino, kad jų siste

ma nebuvo labai gera, bet jie rado “pa
aiškinimą” - sistema veiktų, bet tik ta
da, jei visas pasaulis būtų komunisti
nis! Gimnazijoje, pirmaisiais sovietų 
okupacijos metais Lietuvoje, aš vienus 
metus lankiau privalomąjį marksizmo- 
leninizmo kursą. Komunistai, many
dami, kad ideologija turi dominuoti vi
same pasaulyje, siekė agresijos prieš ki
tus kraštus.

Aišku, kad Calcuttoje tu, Anna
bel, sutinki daug žmonių, kurie ieško 
radikalių sprendimų. Vienas iš jų - ko
munizmas. Deja, komunizmas nieko 
gero neduotų, tik dar labiau įklampin
tų Culcuttą į skurdą. Gėris ateina su 
tais žmonėmis, kurie negaili užuojau
tos ir meilės kitiems. Tokia buvo Mo
tina Teresė. Tokie esat ir jūs - savano
riai pagalbininkai!

Pasaulyje yra daug neteisybės, bet 
smurtas - ne išeitis. Ne diktatūra, o tai
kios pastangos, dosnumas, švietimas gali 
padėti vargingųjų šalių gyventojams. 
Kaip tu žinai, Naujasis Testamentas bu
vo rašytas graikiškai. Kad pasaulis tap
tų geresnis, reikia to, kas Naujajame Tes
tamente graikiškai vadinama “meta- 
noya” - nuodugniu galvosenos pakeiti
mu.”

Algimantas Kabaila
Canberra, Australija
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Trumpai apie autorius

Liliana Astra (Ostrauskaitė) - sociologi
jos ir psichologijos daktarė, Lietuvos filosofijos 
ir sociologijos instituto vyr. mokslinė bendradar
bė. Išleido monografijas “Gyvenimo laikas”, kar
tu su B.Kuzmicku “Šiuolaikinė lietuvių tautinė 
savimonė". Publikavo kelis šimtus straipsnių pe
riodinėje spaudoje.

Rimantas Dagys - chemikas, politikas, 
partijos “Socialdemokratija 2000” pirmininkas. 
Iki 1992 m. - biotechnologijos instituto “Fer
mentas” vyr. mokslinis bendradarbis. 1992-2000 
m. - Seimo narys, Seimo vicepirmininkas. Už
sienio reikalų komiteto pirmininkas, Europos rei
kalų komiteto pirmininkas.

Šiuo metu - VU Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto dėstytojas, “Europos 
judėjimo Lietuvoje” pirmininkas. Paskelbė ke
liasdešimt mokslinių publikacijų periodikoje. Ke
lių išradimų autorius.

Arimantas Dumčius - profesorius, širdies 
chirurgijos specialistas, buvęs tremtinys. Nuo 
1977 m. - Kauno medicinos instituto docentas, 
nuo 1986 m. - profesorius. Nuo 1979 m. iki šiol 
- Biomedicininių tyrimų instituto Širdies ir krau
jagyslių chirurgijos laboratorijos vedėjas, 1993- 
1994 m. - Išeminės ligos chirurgijos klinikos 
vadovas, Kauno medicinos instituto Senato na
rys. Yra padaręs per 2(XX) įvairių operacijų, 800 
iš jų - širdies chirurgijos. Daugelio medicinos 
eksperimentų autorius. Specializavosi Kanado
je, Prancūzijoje, JAV. Išspausdino apie 300 moks
linių publikacijų, padarė 18 išradimų, parašė mo
nografiją “Endokardinė širdies stimuliacija”. 
Rengia kardiochirurgų pamainą.

Paskelbė per 100 straipsnių visuomeni- 
niais-politiniais klausimais. Sąjūdžio Seimo, Są
jūdžio Kauno tarybos narys, nuo 1991 m. - Lietu
vos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirminin
kas. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos narys, Lietuvos zanavykų bendrijos narys, 
kaupia ir skelbia medžiagą apie pirmojo Atgi
mimo veikėjus, paminklų tremtiniams, švenčių 
organizatorius.

Juozas Algimantas Krikštopaitis - che
mikas, mokslo istorikas, filosofas, Lietuvos so
ciologijos ir filosofijos instituto Humanistinės fi
losofijos skyriaus vedėjas. Habilituotas daktaras 
(humanitariniai mokslai, filosofija). VDU ir KTU 
universitetų profesorius, skaito mokslo filosofi
jos, mokslinio pažinimo antropologijos kursus.

Išleido keturias monografijas, keletą ma
žesnių leidinių, paskelbė per 200 mokslinių 
straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose, per 
100 mokslo publicistikos ir eseistikos darbų. Nau
jausios monografijos: “Prievartą patyrusiųjų lai
kysena”, “Pralenkęs laiką".

J.A.Krikštopaitis yra Lietuvos mokslo is
torikų ir filosofų bendrijos vadovas, Baltijos vals
tybių istorijos bei filosofijos mokslų asociacijos 
prezidentas. Organizavo tris tarptautinius Bal
tijos valstybių mokslo istorikų forumus, kasmet 
rengia konferenciją “Scicntia et Historia”.

Jūratė Laučiūtė - humanitarinių mokslų 
daktarė, Klaipėdos universiteto Slavistikos cen
tro direktorė. Daugiau kaip 30 metų gyveno Ru
sijoje, Sankt Peterburge, dirbo Rusijos mokslų 
akademijos Lingvistinių tyrinėjimų institute. Pa
skelbė keliasdešimt mokslinių straipsnių seniau
sių baltų ir slavų santykių temomis ir monogra
fiją “Slavų kalbų baltizmų žodynas” (1982).

Prasidėjus Atgimimo sąjūdžiui aktyviai 
įsijungė į Rusijos ir Lietuvos nacionalinį visuo
meninį judėjimą, aktyviai reiškėsi Rusijos ir 
Lietuvos spaudoje, radijuje, televizijoje. Buvo 
pirmoji 1988 m. atkurtos S.Pcterburgo lietuvių 
kultūros draugijos pirmininkė iki paskiriant Lie
tuvos Vyriausybės nuolatinės atstovybės Rusijo
je įgaliotąja atstove S.Pcterburgc (1991-1993).

Į Lietuvą grįžo 2000 m. sausį, kai buvo 
pakviesta į Nacionalinį Lietuvos radiją direkto
re. Dirbo iki 2001 m. birželio.

Šiandien J.Laučiūtė yra Klaipėdos univer
siteto Humanitarinio fakulteto Mokslinės tary
bos narė, “Į laisvę” fondo Lietuvos filialo tary
bos narė, “Į laisvę” žurnalo redakcinės tarybos 
narė. Rašo periodinėje spaudoje publicistinius 
straipsnius.

Arūnas Marcinkevičius - teisininkas, tei
sinių paslaugų firmos “Rectum Esse” savinin
kas (nuo 1997 m.). Teisinių paslaugų įmonių 
asociacijos prezidentas (nuo 2000 m.).

1985-1992 m. studijavo VU Teisės fakul
tete, 1989-1995 m. dirbo tardytoju.

Romualdas Ozolas - filosofas, politikas, 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto sig
nataras.

Knygų “Pasakojimai apie filosofus ir filo
sofiją”, “Pirmieji atkurtosios nepriklausomybės 
metai”, “Atgimimo ištakose”, “Išsivadavimas" 
autorius, kelių šimtų straipsnių periodinėje spau
doje autorius. "Atgimimo" laikraščio steigėjas, 
S.Šalkauskio premijos laureatas.

Kęstutis Skrupskclis - Pietų Karolinos uni
versiteto filosofijos profesorius, emeritas. Aka
deminė specialybė - Amerikos filosofijos istori
ja, ypač pragmatizmas. Šiuo metu redaguoją 
“The Correspondence of William James”. Šis 
Jamcso laiškų leidinys apims dvylika tomų (iš
leisti devyni). Domisi lietuvių jaunųjų katalikų 
karta ir 1941 metų įvykiais Lietuvoje.
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2001 m. laisvę” garbės rėmėjai:

dr. K.Atnbrozaitis, JAV - 100 JAV dolerių;
R. Gurauskas, JA V - 100 JAV dolerių;
dr. J.Kazickas, JA V - 100 JAV dolerių;
dr. P.Kisielius, JAV -100 JAV dolerių:
D.Kojelytė, JAV- 60 JAV dolerių;
S. Kungys, JAV - 50 JAV dolerių;
dr. V.Majauskas, JAV - 50 JAV dolerių;
M.Mikonienė, JA V - 50 JAV dolerių;
V.Montvilas - 60 JA V dolerių;
V.Naudžius, JA V - 100 JAV dolerių.
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c/mm

laisvę” garbės prenumeratoriai:

TAlinskas, kun. S.Anužis, S.Baltrukonienė, 
B.Borisas, U Borisas, A.Barzdukas, dr. Z.Brinkis, 
P.A.Bružas, R.Burneikienė, dr. S.Čepas, kun. Cyvas, 
J.Damušis, V.Garsys, J.Gelumbauskas, P.A.Grušas,
J. Juška, A.Kairienė, J.Kavaliūnas, M.Kevalaitis, 
A.Kulnys, I.MaHška, G.Mickevičienė, O.Mikulskytė, 
V.Milukas, B.A.Neverauskas, N.Norvilo, M.Palūnas, 
A.Pargauskas, J.Pažemėnas, d r. Z. Prūsas,
V. Rastenis, V.Rociūnas, S. Rudys, J. V. Rugelis, 
A.Sabalis, G.Sirutienė, V.Skladaitis, M.Sodonis,
K. Stankus, dr. J.Šalna, V.S.Šilas, dr. A.Šležas, 
prel. I. Urbonas, J. Vaičiulaitienė, dr. A. Vdliuškis,
O. Vardienė, J. Virpša, K. ir V.Volertai, O.Žilionienė.

“į laisvę” aukotojai:

J. B ežys, V.Bildušas, B.Čyvienė, J.Gylienė, 
dr. G.Grinis, dr. L.Griniūtė, L Kudirkienė, 
S.Prakapas, A. Prapuoleny t ė, dr. V.Šaulys.
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