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,.45 sėdžiu ten ilgai fr taip kiekvieną dieną, 
rudelio lietus su vėju, rūstūs ir pikti abu, 

Pragraužę dantimisitiedin{’ namo sieną, 
įeinnkumharlff. O aš drebu, 
Žiūrčdama1?kaip kruvini miškai per kalnus bėga - 
Spalvingi kurtą ir medžiotoją būriai

Sakyk, sūnau, ko tu čia ieškai? -
Ir žiūri į akis taip - nesuprasdamas, ilgai.
(O rudenio audra įnirtus ima stogą plėšti
ir langus - mėlynas akis - draskyti su nagais.)
Praėjus šiam, vienakis paukštis klausia: —
Kodėl tu niekur nebeini? Laukuos diena dienon liūdniau. - 
Nuo jo kalbos man plyšta ausys.
Iras jam atsakau: aš čia gimiau.

Alfonsas Nyka-Niliūnas 
lieti. _ Vėjarodžio elegija"
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Redaktoriaus

Lietuvos piliečio 
paveikslas
Aldona Žemaitytė

Prezidentūroje buvo surengtas 
plataus spektro švietimo specialistų 
susitikimas ryšium su Švietimo gai
rių, Lietuvos švietimo plėtotės strate
ginių nuostatų, projekto pristatymu. 
Susitikime dalyvavo mūsų valdžios 
viršūnės - kalbėjo Prezidentas Valdas 
Adamkus, Seimo Pirmininkas Artū
ras Paulauskas, švietimo ir mokslo 
ministras Algirdas Monkevičius. Šių 
kalbų klausėsi premjeras Algirdas 
Brazauskas. Darbo grupė, kurią prieš 
keletą metų sudarė Prezidentas ir ku
riai vadovavo Darius Kuolys, parengė 
ambicingą švietimo strategijos iki 
2012 metų projektą. Grupėje buvo ne 
tik švietimo specialistai, bet ir įvairių 
pakraipų partijų atstovai, vyskupas Jo
nas Boruta SJ.

Švietimo gairės, švietimo strate
gija, švietimo reforma yra vienas ker
tinių Prezidento V. Adamkaus vidaus 
politikos taškų. Modernus švietimas 
- moderni ateities Lietuva. Dėl švieti
mo reformos kryžiavosi ietys Seime 

ir Vyriausybėje, turėjo savo postą pa
likti švietimo ir mokslo ministras Zig
mas Zinkevičius, interpeliacija buvo 
paskelbta ministrui Kornelijui Plate
liui, jos vos išvengė dabartinis minist
ras Algirdas Monkevičius.

Problema slypi stagnatorių, no
rinčių palikti švietimą tokį, koks bu
vo sovietinėje santvarkoje (linijinis vi
durinių mokyklų tinklas, jokių profi
liavimų, jokių „mokinio krepšelių“ ir 
pan.), ir reformatorių nesutarimuose. 
Pastarieji kalba apie mokyklų moder
nizavimą, kompiuterizavimą, apie vi
suomenės mokymą ir mokymąsi visą 
gyvenimą, t.y. apie suaugusiųjų švieti
mą, kuris yra visai natūralus dalykas 
Vakaruose. Švietimo reforma - tai ži
nių visuomenė, elektroninė Lietuva, 
visapusiškas žmogaus ugdymas, apie 
ką svajojo, kokią Lietuvos viziją matė 
buvęs premjeras Andrius Kubilius.

Švietimo gairės iki 2012 metų - 
tai efektyvus mokyklų finansavimas, 
modernus švietimo tinklas, atvira ir
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I Redaktoriaus pastabos

savarankiška mokykla, švietimo for
mų Įvairovė, mokyklų atnaujinimas ir 
mokymo kokybės užtikrinimas.

Kas darosi, kai viso šito švieti- Į 
mo sistema neturi? Susipažinus su 
projekto turiniu, kur pateikta labai 
daug lentelių tų tyrimų, kurie liudija 
mūsų valstybės gyvenimo raidą ir stra
tegines krašto reformas, palyginti su 
kitomis Europos šalimis, aiškėja ga
na liūdni rezultatai. Pavyzdžiui, Lie
tuvos visuomene labiausiai tarp Eu
ropos šalių nepasitiki parlamentu (už
ima paskutinę vietą), bet labiausiai 
pasitiki spauda (iki šiol užėmė pirmą 
vietą, o labiausiai nepasitikima spau
da D.Britanijojc, Kroatijoje. Airijoje). 
Įdomus faktas: nuo šių metų antrojo 
pusmečio kaip tyrimo objektą Įvedus 
švietimą, jis pagal gyventojų pasitikė
jimą iš karto tapo pirmaujantis, - rug
sėjo mėnesį užėmė pirmą vietą - aukš
čiau už žiniasklaidą ir Bažnyčią.

Lietuva tarp kitų labiausiai ne
pasitiki teisėsauga, valstybės tarnau
tojais, drauge su Rusija ir Baltarusija 

vienodai vertina komunistinę sistemą, 
blogiau už kitas valstybes (ją lenkia 
tik Rusija) vertina šalies politinę sis
temą, paskutinėje vietoje tarp šalių, ku
rių gyventojai didžiuojasi būdami sa
vo šalies piliečiais, pirmoje vietoje pa
gal žmonių nepriklausymą jokiai vi
suomeninei organizacijai (80 proc.), 
o Švedijoje beveik visi gyventojai pri
klauso kokiai nors organizacijai ar ju
dėjimui (nepriklauso tik 4 proc.).

Pagal šias tyrimų lenteles Lietu
vos žmonių paveikslas nepatrauklus, 
tiesa? Nepasitikintys, niūrūs, nevisuo- 
meniški, besiilgintys komunistinės 
tvarkos, aklai tikintys komercializuo- 
ta ir užsakymus vykdančia „nepriklau
soma“ spauda... Kaip šie mūsų pilie
čiai atrodytų tarp demokratiškų Va
karų valstybių piliečių? Štai kodėl taip 
reikalinga švietimo reforma, reikalin
gas kuo skubesnis naujai mąstančio, 
iniciatyvaus, pažangaus ir intelektua
liai dinamiško žmogaus formavimas. 
Per mokymą-vaikų ir suaugusiųjų.

4

Aloyzo Petrašiūno nuotrauka
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Laikas ir idėjos

Trys išeivijos bangos
Petras Kisielius

Kaip išlaikyti tautinę tapatybę daugiakultūrinėje aplinkoje

Klausimas yra aktualus ir labai 
sudėtingas. Aktualus jis tai tautos da
liai, kuriai dėl vienos ar kitos priežas
ties tenka palikti savo kraštą ir apsi
gyventi svetur, kartais net didelėmis 
grupėmis. Priežasčių, privertusių pa
likti savąjį kraštą, būna Įvairių, būtent: 
ieškojimas geresnio gyvenimo, stichi
nės gamtos nelaimės, karo atvejai, po
litinis nusiteikimas, gresianti krašto 
okupacija, trėmimai kraštą okupavus 
svetimai valstybei. Tautos ar valstybės 
narys atsiranda už savo gimtojo kraš
to ribų, visiškai svetimoje aplinkoje, 
apsuptas svetimos tautos žmonių. 
Žmogaus egzistencijos problema tam
pa labai sudėtinga, nes kiekvienos iš
eivijos grupės gyvenimo sąlygos yra la
bai nevienodos ir ekonominiu, ir 
žmogaus laisvės atžvilgiu. Rūpestis iš
laikyti tautinę tapatybę mums kyla 
pirmiausia dėl mūsų, lietuvių, tautos, 
kurios bent ketvirtadalis yra atsidū
ręs svetur. Apie šios tautos diasporos 
likimą ir išlikimą daugiausia ir teks 
kalbėti šioje mano apybraižoje.

Didesni pabėgėlių iš Lietuvos 
srautai atsirado po 1831 ir 1863 metų 

sukilimų. Dauguma jų atsidūrė Pran
cūzijoje' Tai buvo daugiausia bajorai 
bei lenkiškos orientacijos kunigai. 
Masinė lietuvių emigracija Į Jungti
nes Amerikos Valstijas prasidėjo po 
to, kai 1874 m. Rusija įvedė karine 
tarnybą. Lietuviai, ypač jauni vyrai, 
vengdami karinės tarnybos (vadina
mos „rekrūtais“, kuri trukdavo 25 me
tus), per Bremeną ir Hamburgą trau
kė į Ameriką, kur lengvai gaudavo dar
bo, ypač Pensilvanijos anglių kasyk
lose. Apskaičiuota, kad XIX amžiaus 
pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje iš 
Lietuvos į JAV pasitraukė apie 350 
tūkstančių gyventojų.

Į Kanadą lietuvių emigracija pra
sidėjo pačioje XX amžiaus pradžioje. 
Emigrantai lietuviai atvykdavo iš An
glijos ir Škotijos, kur jie, bėgdami nuo 
carinės kariuomenės ir nuo persekio
jimo po 1905 m. revoliucijos, prieš tai 
buvo apsigyvenę. Į Angliją jie atvyko 
apie 1900 m. ar net kiek anksčiau. Ga
na daug lietuvių atvyko į Kanadą 
1911-1914 m. - prieš karą, o iš nepri
klausomos Lietuvos - 1926-1930 m. 
Kanadoje daugiausia jie dirbo darbi-
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Laikas ir idėjos

ninkais pramonėje (Montrealyje, To
ronte, Hamiltone).

1923-1930-1935 m. daug lietu
vių emigravo Į Pietų Ameriką. Tuo 
metu Į Braziliją iškeliavo apie 50 
tūkst., Į Argentiną - 35 tūkst., Į Urug
vajų - 5 tūkst. (tačiau šiek tiek Lietu
vos išeivių Brazilijoje ir Argentinoje 
atsirado jau XIX a. pabaigoje). Prie 
šių skaičių dar tenka pridėti keliasde
šimt tūkstančių emigrantų į Angliją ir 
Kanadą.

Štai turime apytikrius skaičius iš 
Lietuvos emigravusių žmonių iki Ant
rojo pasaulinio karo. Tai - daugiau 
kaip 450 tūkst. žmonių.

Kalbame apie tautą. Kas gi yra ! 
tauta? Ar lietuvių tauta egzistavo prieš ! 
1000 metų? Tautos atsirado bei atsi
randa istorijos eigoje. Daug tautų lai
kui bėgant išnyko. Žodis „mum“ ap
tariamas kaip „prigimtinė žmonių ben
druomenė“. Ją kuria bendra kalba, pa
pročiai, bendra aplinka, panašus gy
venimo būdas. Pagal šiuos požymius 
tautos formavosi. Tokią žmonių ben
druomenę sieja dvasiniai ir moraliniai 
ryšiai. Mes esame savosios tautos vai
kai, kaip vaikai mūsų gimdytojų. Tė
vų meilė implikuoja meilę ir tautai, 
taip pat pareigą rūpintis savo tauta ir 
ją išpažinti bei jausti privilegiją būti 
šios tautos nariu. Ši tautinė sąmonė 
yra patriotizmo pagrindas.

Turėdami ryši su savąja tauta, jau
čiame ryši ir su kraštu, kuris yra bran- , 
gus visai tautai ir kiekvienam jos na- I 

riui. Kraštas, kuriame tauta susifor
mavo ir brendo, yra tautos tėvynė, taip 
pat ir kiekvieno tautos nario tėvynė. 
Kosmopolitizmas nevertina tautų in
dividualumo, jis yra tautiškumo prie
šingybė. Tautų individualumas veda Į 
kultūrine pažangą ir žmonijos vieny
bę. Tikroji žmonijos vienybė pasiekia
ma ne naikinant tautas, o joms ben
dradarbiaujant.

Žvilgtelkim, kas atsitiko su ket
virtadaliu lietuvių tautos, su išeivija, 
dėl Įvairių priežasčių palikusia savo 
gimtąjį kraštą nuo XIX amžiaus pa
baigos iki Antrojo pasaulinio karo 
pradžios. Dauguma išvažiuojančiųjų 
paliko Lietuvą su ašaromis ir graudu
liu, pasiryžę vėl grįžti atgal, kai šiek 
tiek praturtės, jei tik ekonominės, taip 
pat ir politinės sąlygos leis. Jie išvyko 
mylėdami savus gimines, savąjį kraš
tą ir savąją tautą; tai labai jausmingai 
vaizduoja gausios to meto lietuviškos 
dainos, dainuojamos net iki šiol. Jie 
išvyko kaip lietuvių tautos vaikai, ža
dėdami nepamiršti nei savųjų, nei Lie
tuvos, nemokėdami svetimos kalbos.

Tautinės tapatybės išlaikymui są
lygos įvairiuose kraštuose buvo labai 
nevienodos. Skirtingos net ir tame pa
čiame krašte, nes daug lėmė ir emig
rantų skaičius tam tikroje vietoje. Ne
mažai išeivių, būdami beraščiai ir at
skirti nuo savojo krašto, neturėjo gali
mybės su juo palaikyti asmeninio ry
šio. Jau kitokios galimybės atsiveria, 
kai tauta pasiekiama ją lankant arba 
bendraujant laiškais. Dar skirtingesnės 
galimybės rasis dėl pačios valstybės nu
siteikimo savo egzodo atžvilgiu (pvz.,

6 Į LAISVĘ • spalis /2002
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Laikas ir idėjos

XX a. 4-ajame dešimtmetyje Lietuva i 
kūrė ir rėmė lietuviškas mokyklas Bra- I 
zilijoje). Lietuvoje 1932 m. buvo Įkur
ta ..Draugija užsienio lietuviams rem
ti“ (DULR). 1935 m. sukviestas Pa
saulio lietuvių kongresas. Buvo nutar
ta steigti ..Pasaulio lietuvių sąjungą" 
bendravimui su Lietuva ūkinėje ir kul
tūrinėje srityse. Pagaliau ir pati emig
racija - ar išvietinta tautos dalis, ar iš
tremta Į Sibirą - kiek šioji tautos dalis 
buvo sąmoninga, paruošta kovai su sa
vimi už tautine tapaty bę? Čia turima 
galvoje kiekvieno individo tautinė są
monė. valia, tautinė kultūra. Be to. ne
reikia pamiršti ir išeivijos religinių bei 
moralinių principų.

Nutautimo pavojus visuomet ty
ko kiekvieno išeivio, ypač jo vaikų ir 
vaikaičių. Nutautimas- tai sienos tau
tybės (savos) pakeitimas kita. Tai daž
nas reiškinys išeivijoje. Tautybė yra ne 
vien kilmė, bet ir apsisprendimas. Ne
pakanka tautybę paveldėti per biolo
ginę kilmę, dar reikia dvasinio Įaugi
mo į tautą, o tai vyksta per tautos kul
tūrą. Yra žinoma, kad išeiviai nutaus
ta vienodai. nepaisant kokios tautybės 
jie būtų ir į kokios tautos aplinką jie 
pakliūtų. Tačiau mes turime istorinių 
pavyzdžių, kurie rodo išimtis. Paskli
dusi pasaulyje žydų tauta savo tapaty
bę išlaikė 2000 metų ir pagaliau net 
sukūrė nepriklausomą valstybę. Čigo
nų tauta, vegetuojanti kitų tautų ter
pėje jau 1000 metų, yra išlaikiusi savo 
kalbą ir savo kultūrą. Kvebeko pran
cūziškoji provincija taip pat išliko 
prancūziška jau porą šimtmečių. Ži
noma. žydams padėjojų nacionalinė 

religija, įsitikinimas ir besąlygiškas jų 
tikėjimas net ir šiandien, kad jie yra 
..išrinktoji tauta“. Be to, jų kultūra la
bai skiriasi nuo kitų tautų.

Tad nutautimas nėra neišvengia
mas. Čia labai svarbią vietą užima re
ligija bei moralė ir labai stipri tautinė 
sąmonė. Prisiminkime irprel. M.Kru
pavičiaus ištarmę: „ Tobulas katalikas 
niekad negali nutausti“. Nenutausti - 
tai turėti sąmoningą pasiryžimą, stip
rią valią ir aukos bei kovos dvasią. Nu
tautimas yra paties asmens sprendi
mas užmiršti savąją tautą ir pasirinkti 
kitą. Nutautimo vyksmas dažniausiai 
yra lėtas ir ilgas, net nepastebimas. 
Pats sunkiausias uždavinys norint iš
laikyti tautybę yra išauklėti vaiką kaip 
sąmoningą savo tautos narį. Vienas 
pagrindinių veiksnių vykdant šį užda
vinį yra šeima. Tėvai tampa kalti, jei 
jie nesirūpina tautiniu auklėjimu ir 
palieka vaiką auklėti gatvei bei kai
mynų vaikams.

Šeimoje, namuose - tik lietuvių 
kalba, be jokių nuolaidų ir išimčių. 
Juokinga ir neišmintinga tvirtinti, kad 
tautinė kalba sugadins vaiko gyvena
mojo krašto kalbos tartį. Kai kurie tė
vai bando šeimoje vartoti gyvenamo
jo krašto kalbą, kad patys greičiau iš
moktų svetimą kalbą iš savo vaikų. Tai 
nedovanotinas nesusipratimas. Taip 
vaikai pasmerkiami nutautimui. Čia 
reikalingas labai apdairus, išmintin
gas. kantrus ir nuolatinis tėvų rūpes
tis bei tautos meilė. Be to. abu tėvai - 
tėvas ir motina - turi sutarti dėl auk
lėjimo plano ir jį vienodai, be nuolai
dų vykdyti. Tėvų gimtasis kraštas vai-
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Laikas ir idėjos

kui turi tapti dvasine tėvyne, o tėvų 
tauta - jo tikrąją tauta ir kilme bei ap
sisprendimu. Tačiau vienai šeimai tai 
atlikti vien savo jėgomis nėra įmano
ma. Vaikui reikia ir tautos, žmonių ap
linkos, ypač jo amžiaus jaunimo ap
linkos. Jam reikia augti, auklėtis ir būti 
auklėjamam tautinėje organizuotoje 
bendruomenėje.

Išlaikyti tautinę tapatybę ryžosi 
visa pirmoji lietuviškos išeivijos ban
ga visuose kraštuose, kur tik buvo pa
sklidę mūsų išeiviai. Vietovėse, kur 
susitelkė didesnės išeivių kolonijos, jie 
tučtuojau būrėsi į organizacijas, kūrė 
parapijas, steigė mokyklas prie para
pijų. statė bažnyčias, kūrė bažnytines 
brolijas, draugijas, sporto organizaci
jas, chorus, šalpos, draudimo organi
zacijas, lietuviškas gimnazijas, lietu
viškus vienuolynus. Taip pat leido lie
tuviškus laikraščius, spausdino lietu
viškas knygas. Vien JAV buvo Įsteig
tos 126 parapijos, pusė jų turėjo lietu
viškas parapines mokyklas, visose bu
vo lietuviškos bažnyčios. Tuo pat me
tu Amerikos lietuviai šelpė savo gi
mines Lietuvoje ir labai daug padėjo 
nepriklausomybę atgaunančiai ir at
gavusiai Lietuvai tiek ekonomiškai, 
tiek ir politiškai, stengdamiesi daryti 
Įtaką Amerikos valstybės vadovybei. 
Nuostabą kelia Amerikos lietuvių pa
stangos, sugebėjimai ir jų veiklos re
zultatai, kurių čia neįmanoma sumi
nėti. Tas rodo Amerikos lietuvių mei
lę savo tėvynei. Tai - tikrasis patrio
tizmas.

Jau daug mažesnės apimties pa
triotizmas reiškėsi kituose išeivijos 

kraštuose, būtent Kanadoje, Anglijo
je, Pietų Amerikoje. Brazilijoje tokia 
lietuvių patriotinė veikla buvo iš da
lies suvaržyta. Mat šiuose kraštuose 
buvo daug mažiau lietuvių emigran
tų, tad ir jų nutautimas vyko didesniu 
tempu. Nemažos jų dalies vaikai dar 
buvo išlaikę lietuvių kalbą, bet jų ve
dybos daugeliu atvejų jau buvo miš
rios. Jų kultūra dar turėjo daug lietu
viško individualumo.

Amerikoje tautinę tapatybę iš 
snaudulio pažadino 1940 m. sovieti
nė Lietuvos okupacija. Lietuvos vada
vimui tuojau buvo įkurtas iš skirtingų 
pažiūrų partijų sudarytas politinis vie
netas Amerikos lietuvių taryba 
(ALT’a). Panašiu būdu sudarytas Ben
dras Amerikos lietuvių fondas 
(BALF’as). Lietuvių delegacijos pra
dėjo lankytis Amerikos prezidentūro
je, Valstybės departamente, kontakta
vo su kongreso nariais bei senatoriais 
ir reikalavo nepripažinti Lietuvos Įjun
gimo į Sovietų Sąjungą. Daug pagal
bos Lietuva patyrė iš Amerikos lietu
vių Vyčių organizacijos. Tai gausi, 
veikli katalikiška baigusių aukštuo
sius mokslus, Amerikoje gimusių lie
tuvių organizacija, rodžiusi daug ener
gijos irvciklos laisvinant Lietuvą. Vy
čiai tuo metu surinko vieną milijoną 
parašų ir juos įteikė Užsienio reikalų 
ministerijai, reikalaudami nepripažin
ti Lietuvos inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą.

Antroji didelė lietuvių emigraci
jos banga Lietuvą palietė 1944 m., kai 
vykstant Antrajam pasauliniam karui 
Sovietų Sąjungos raudonoji armija bu-
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vo vėl beokupuojanti Lietuvą ir betę- 
sianti 1940 m. pradėtą lietuvių tautos 
genocidą. Tuo metu iš Lietuvos Į Va
karus pasitraukė apie 65 tūkst. politi
nių pabėgėlių, daugiausia i Vokietiją, 
nes lietuviams tai buvo vienintelė ga
limybė.

Dabar ši pabėgėlių banga kas
dieninėje kalboje yra vadinama ant
rąja Lietuvos egzodo banga. Tuo me
tu ji buvo vadinama „Displaced Per
sons“ - išvietintieji asmenys, sutrum
pintai - DP. Ši išeivija labai skyrėsi 
nuo daugelio kitų iš Lietuvos pasi
traukusių tautiečių, nes buvo grynai 
politinė pabėgėlių masė, vengianti 
žiaurių sovietų represijų, aiškiai su
pratusi savo likimą, jeigu liks Lietu

voje, turinti šiurpią sovietinio geno
cido, vykdyto 1940 m. ir tik laikinai 
nutraukto prasidėjusio karo, pamo
ką. Šie pabėgėliai nuo ankstesniosios 
lietuvių išeivijos skyrėsi tuo, kad 
kiekvienas pabėgėlis tikėjo greitu grį
žimu Lietuvon, kai tik baigsis karas. 
Peržengdamas Lietuvos sieną, kiek
vienas vylėsi grįšiąs po trijų-šešių mė
nesių. Juk Amerika, turėdama ato
minę bombą ir stipriausią karinę jė
gą, neleisianti sovietų armijai užsi
būti Lietuvoje. Deja, taip neįvyko dėl 
Amerikos politikų naivumo. Rusija 
net iki šiol dar valdo aisčių bei Ma
žosios Lietuvos istorines teritorijas 
- Karaliaučiaus kraštą, keletą šimt
mečių priklausiusį Vokietijai.

D r. Petras Kisielius (viduryje) su Ateitininkų federacijos 
Tarybos nariais prie Ateitininkų namų Lemonte. Nuotrauka it j. irA. Damušių archyvo
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Dėl tautinės tapatybės išlaikymo 
turbūt pačios sudėtingiausios veiklos 
ėmėsi politiniai pabėgėliai iš Lietuvos
- 1944 metų išeivija. Ji buvo gerokai 
mažesnė (65 tūkst.), palyginti su pir
mąją (apie 500 tūkst.), tačiau ją sudarė 
daugiausia baigusieji aukštuosius 
mokslus. Tai Lietuvos valdininkai, po
licijos tarnautojai, studentai, gydytojai, 
inžinieriai, mokytojai, universiteto 
dėstytojai, kunigai. Ūkininkų buvo ne
didelis procentas. Pirmuosius metus 
Vokietijoje išeiviai dirbo fabrikuose ir 
žemės ūkyje, kitus 4-5 metus jiems te
ko vegetuoti pabėgėliams įkurtose sto
vyklose, laukiant grįžimo laisvon savo 
tėvynėn. Šioms viltims sudužus, teko 
politinių emigrantų dalia-rinktis nau
jus kraštus ir apsigyventi svetur.

Politiniai išeiviai, atsidūrę sto
vyklose, nesnaudė. Pagrindinis tikslas
- kova dėl krašto laisvės visomis gali
momis priemonėmis, siekis patiems 
išlikti ir išlaikyti lietuvybę. Tučtuojau 
buvo kuriamos mokyklos jaunimui, 
steigiamos gimnazijos, įsteigtas Pabal
tijo universitetas, atgaivintos Lietuvoje 
veikusios jaunimo organizacijos - at
eitininkai ir skautai, kuriami chorai, 
tautinių šokių grupės, sporto organi
zacijos. Buvo rengiami tautinių šven
čių minėjimai, leidžiami lietuviški 
laikraščiai, spausdinamos lietuviškos 
knygos. Tai buvo geriausios sąlygos 
susiorganizavimui išeivijoje, nes jau
nimas ir vyresnieji gyveno tuose pa
čiuose pastatuose. Tiesa, kareivinių 
kambariai buvo nesuremontuoti ir 
kelios šeimos turėdavo tilpti viename 
kambaryje.

Štai vienas pavyzdys iš išeivijos 
gyvenimo stovyklose. Besinaudodami 
pokario laisve Hanau stovyklos gyven
tojai (stovykloje gyveno 4 tūkst. asme
nų) kreipėsi į UNRRA vadovybę, 
klausdami, ar jie gali kelti Lietuvos 
vėliavą prie stovyklos vartų. Atsaky
mas buvo toks: „Kelkit vėliavą, rinkit 
karalių, giedokit himną, tik nekelkit 
triukšmo“. Nors stovyklų gyvenimas 
turėjo daug trūkumų - stigo maisto, 
aprangos, avalynės - bet buvo daug 
laisvės ir netrūko laiko bei entuziaz
mo. Stovyklinis gyvenimas Vokietijo
je buvo puikus laikotarpis susiorgani
zavimui, pasiruošimui ir planams sve
tur. Tai buvo puikus tramplinas emig
racijai.

Vokietijos stovyklose nenutauto 
nė vienas lietuvis. Nebuvo mišrių ve
dybų. Tautinė sąmonė jaunosiose kar
tose buvo keleriopai sustiprinta. Po 
ketverių metų laukimo tremtinių (po
litiniai pabėgėliai save vadino tremti
niais) stovyklose pajudėjo masinė 
emigracija tolyn nuo savo krašto. Į Ka
nadą išvyko 15 tūkst. lietuvių, į Belgi
ją - 500, į Angliją - 5000, į Pietų Ame
riką - 4000, į JAV - 33 tūkst., į Aust
raliją- 10 tūkst., į Italiją - 160, į Šve
diją - 250, į Šveicariją - 36, į Vokieti
ją - 7500, į Prancūziją - 550, į Naują
ją Zelandiją - 250, į Pietų Amerikos 
kraštus: Venesuelą - 2000, Braziliją 
- 700, Argentiną - 800, Kolumbiją - 
550, Čilę - 40.

Minėjau, kad XIX a. pabaigos ir 
XX amžiaus pirmosios pusės Lietu
vos išeivijos priskaičiuojama apie 500 

i tūkstančių. Iš tiesų šie skaičiai gali būti

10 į LAISVĘ • spalis /2002

12



Laikas ir idėjos

dar didesni, nes ne visos valstybės ve
dė imigracijos statistiką, pvz., Brazi
lija XX a. pradžioje. Prieš atvykstant 
trečiabangiams atliktame JAV tauty
bių surašinėjime lietuviais prisipaži
no esą beveik 900 tūkst. žmonių. 1961 
m. Kanados statistika užregistravo 28 
tūkst. lietuvių. Žinome, kad ne visi šių 
ir kitų kraštų lietuviai prisipažistą esą 
lietuvių tautos žmonės. Reikia many
ti, jog vien Amerikoje lietuvių kilmės 
žmonių yra 1,5 milijono. Dauguma jų 
yra jau gimę Amerikoje ir dažnas iš jų 
save vadina amerikiečiu, atseit Ame
rikos tautos žmogumi.

Emigracija į JAV vyko 1948- 
1950 m. Amerikoje susidarė stipri tau
tinė bendruomenė. Ši išeivija buvo pa
ženklinta ypatingu bruožu, būtent, j i 
neturėjo atramos savoje tėvynėje, nes 
ši buvo okupuota. Reikėjo ieškoti iš
eities, kaip organizacijos būdu sutelkti 
visus pasaulyje, ne vien tik Ameriko
je, pasklidusius lietuvius. Ankstesnieji 
Amerikos lietuviai imigrantai jau tu
rėjo daug lietuviškų organizacijų, šal
pos vienetų, susivienijimų, laikraščių, 
tačiau kai kurių kitų kraštų išeivijoje 
lietuvybė merdėjo.

Buvo sumanyta steigti Pasaulio 
lietuvių bendruomenę (PLB). Inicia
tyvos steigti PLB ėmėsi Vyriausiasis 
lietuvių išlaisvinimo komitetas 
(VLIK’as). 1949 m. buvo paskelbta 
Lietuvių charta ir PLB idėja: išlaikyti 
išeivijoje lietuvybę ir rūpintis visuose 
kraštuose pasklidusius lietuvius išei
vius sutelkti Į Pasaulio lietuvių ben
druomenę. Tai buvo nauja idėja, labai 
vertinga gausioje lietuvių išeivijoje 

JAV, bet dar svarbesnė mažesnėse ki
tų kraštų lietuvių bendruomenėse. 
Ypatingas PLB bruožas yra tai, kad 
jos pagrindas - tik lietuvybė. Ji nėra 
susijusi su jokia konfesija, partija ar 
srove.

Lietuvybės išlaikymo uždavi
niams yra įsipareigojusios daugelis ir 
kitų lietuvių organizacijų išeivijoje, 
ypač jaunimo organizacijos - ateiti
ninkai ir skautai. PLB nekonkuruoja 
su kitomis patriotinėmis organizaci
jomis, priešingai, joms teikia pagalbą, 
jei tai yra reikalinga. Mat mažesnės 
organizacijos dažnai nepajėgios atlik
ti didesnių uždavinių. Skautų organi
zacijos didysis tikslas: „Dievui, Tėvy
nei ir artimui“. Ateitininkų šūkis: 
„Visa atnaujinti Kristuje, tarnaujant 
Dievui ir Tėvynei“. Ateitininkai savo 
principų skalėje pirmuosius mini ka
talikiškumą ir tautiškumą. Prof. dr. 
A.Maceina, kreipdamasis Į išeivijos 
ateitininkus IX kongreso proga 1977 
m., teigia: „Ateitininkija atkilo į Vaka
rų šalis ne kaip duoneliautoja, o kaip 

i tremtinė... Ateitininkija renkasi laisvę, 
rinkdamasi tuo pačiu ir tremties sąmo
nę... Tą valandą, kai ateitininkija už
gesins savyje tremties sąmonę, ji pa
suks duoneliautojos keliu, vadinasi, žū
ties keliu" („Ateitininkų keliu“, 1977 
m., p. 16). Panašią nuomonę apie 
tremties sąmonę reiškia ir prof. dr.

■ J.Girnius: „ Tik tie būsime buvę tikri 
tremtiniai, apie kuriuos galės būti pa
sakyta: jie paliko savo namus, bet ne
paliko nei kovos, nei tautos... Kurie iš 
tikrųjų buvo tremtiniai, tiems tremtis 

i tebetrunka “ (J.Girnius.„Tauta ir tau-
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tinė ištikimybė“, p. 143). Tad abu di
dieji lietuvių tautos filosofai išeivijai 
siūlė tremties sąmonę - atsakomybę 
už lietuvybės išlaikymą išeivijoje, ku
ri „tebetrunka“.

Išlaikyti lietuvybę - tai kovoti 
prieš nutautimą, didžiausią lietuvybės 
priešą išeivijoje, kuris tyko vaikų ir 
vaikaičių. Amerika yra žinoma kaip 
tautų „melting pot“ - sulydymo kati
las, o lietuvių išeivijos didžioji dalis 
yra Amerikoje. Čia priskaičiuojama 
190 etninių grupių. Iš jų ir susidaro 
Amerikos tauta. Per televiziją masiš
kai yra skleidžiama amerikietiškoji 
kultūra vaikams gana patraukliu bū
du. Kiekvieną dieną vaikas randa lai
ko Įsijungti televizorių, o vasarą, atos
togų metu, dažniausiai prie televizo
riaus jis praleidžia vos ne visą dieną. 
Amerikos garsiuosius sportininkus, 
filmų žvaigždes, moderniosios muzi
kos dainininkus televizija, taip pat ir 
dienraščiai, pristato kaip herojus. Tie 
visi faktai bei sentimentai užgožia vai
ko sąmonę. Video- ir kompiuterių žai
dimai - anglų ar ispanų kalba. Mo
kykloje mokslo ir sporto draugai yra 
svetimos aplinkos ir kultūros. Ame
rika garbina jaunystę, ji iškeliama i ver
tybių skalę. Nuvertinamos tradicijos 
ir etninės kultūros, norima ištrinti ir 
praeitį, ir istoriją. Štai pavyzdys. „Fa
ded mosaic“ 2000 m. rašo: „Kas iš tik
rųjų nori žinoti apie kurdus arba kry
žiuočius? Amerikos masinė materia
listinė kultūra tokia stipri ir agresyvi, 
kad ji naikina ne tik etnines kultūras, 
bet ir kitų kraštų kultūras. „New York 
Times“ žurnalistas, nuvykęs į Afrikos 

gilumą, kur nesutinkama baltųjų, įė
jęs į molinę čiabuvio trobelę, ant sie
nos rado kabantį Michaelio Jordano 
paveikslą be jokių jų genties žymenų 
ir nustebo, išgirdęs pirmąjį klausimą: 
„Kaip sekasi Michaeliui Jordanui?“

Tad nutautimui čia yra palan
kiausios sąlygos. Norint jo išvengti, rei
kia turėti didelę meilę savo tautai, stip
rią valią ir tautinės ištikimybės jaus
mą. Jau minėjau, kad vien tik šeimos 
nepakanka išeivijoje gimusiam emig
ranto vaikui įauginti į lietuvių tautos 
kamieną. Tačiau šeima vis tiek yra pa
matas kuriant vaiko tautine sąmonę. 
Štai pavyzdys iš realaus šeimos gyve
nimo. Scptynerių metų berniukas an
tri metai lanko pradžios mokyklą. 
Pietų pertraukos metu jis parsiveda 
keturis bendraklasius į savo namus iš
gerti sulčių. Motina, pamačiusi vieną 
berniuką, paliktą už virtuvės durų, sū
naus klausia: „Petriuk, kodėl tu pali
kai Kastytį už durų?“ - „Mama, jis ne
lietuvis“. Tas už durų paliktas berniu
kas jau nemokėjo lietuvių kalbos, nors 
visi penki berniukai buvo gimę Ame
rikoje. Tai rodo šeimos auklėjimo įta
ką berniuko sąmonei. Lietuvių kalbos 
mokymas turi būti tęsiamas, kol vai
kas subręsta, nes pradėjus lankyti mo
kyklą atsiranda svetimoji kalba, kuri 
rungiasi su vaiko tėvų kalba. Aplin
kos kalba turi didelę galimybę lietu
vių kalbą pamažu užgožti. Blėsta kal
ba. silpsta ir tautybė.

Kitas tapatybės išsaugojimo 
veiksnys yra lietuviška mokykla. Gy- 

Į venant svetur lietuviška mokykla įma
noma tik šeštadieninė arba vakarinė.
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Studijų 
savaitėje 
Trakuose.
Ii kairės:
dr. Petras Kisielius
ir Mindaugas 
Bloznelis.
(itdimino 
/emlicko 
nuotrauka

Nors šeštadieninę mokyklų jos lanky
tojai priima be entuziazmo, tačiau il
gainiui ji tampa pabendravimo su tau
tiečiais vieta ir jau vėliau mielai lan
koma. Ji padeda vaikui išmokti skai
tyti ir rašyti, geriau išmokti savo tau
tos kalbą, pažinti istoriją, geografiją, 
susipažinti su lietuvių jaunimu ir stip
rinti artimą tarpusavio pažinti. Labai 
svarbu mokyklini jaunimą Įjungti Į lie
tuvių jaunimo organizacijas - ateiti
ninkus arba skautus. Čia ir vėl jie vei
kia ir draugauja lietuviškoje aplinko
je, tarpusavyje vartoja lietuvių kalbą 
per susirinkimus, lietuviškai skaito 
pranešimus, diskutuoja, priverčiami 
pastudijuoti organizacijos istoriją bei 
organizacijos vadovėli lietuvių kalba. 
Dažnai šios jaunimo organizacijos lei
džia savo laikraštėli. Lietuvišką laik
rašti leidžia ir lituanistinės moky klos 
moksleiviai (dažniausiai tie patys as
menys).

Ateitininkai ir skautai kiekvie
nais metais vasaros atostogų metu ren
gia dviejų savaičių jaunučių, mokslei
vių ir studentų lietuviškas stovyklas, 
kiekviena organizacija atskirai. Sto
vyklos turi prityrusius vadovus, jose 
kiekvieną dieną vyksta lietuviška pro
grama, atliekama pačių stovyklauto
jų, jų dalyviai klauso paskaitų, skaito
mų vyresniųjų organizacijos narių, da
lyvauja paskaitose, diskusijose. Vasa
ros stovyklos taip pat papildo lietu
viško auklėjimo grandinę. Stovykla tu
ri būti lietuviška tikra to žodžio pras
me. Joje ir stovyklautojai, ir jų vado
vai vartoja vien lietuvių kalbą. Kada 
jaunimo tautinė sąmonė tampa aiškes
nė ir gilesnė, tada ir lietuvybė pasida
ro branginama vertybė.

Tautiniai šokiai yra labai vertin
ga priemonė burti ir auklėti lietuvių 
jaunimą. Išeivijoje tautiniai šokiai yra 
labai populiarūs. Tautinių šokių repe-
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ticijosc jaunimas mielai dalyvauja, jam 
patinka šokių muzika ir judesys. Jau
nimui čia yra proga pažinti vis dau
giau savo tautiečių. Kas gali būti ma
lonesnio kaip matyti lietuvių jaunimą 
individualiai išaustais tautiniais dra
bužiais! Ypač didelio jaunimo dėme
sio susilaukia tautinių šokių šventės, 
vykstančios kas treji metai. Čia jau 
daug programos dalyvių ir didžiulė 
žiūrovų auditorija. Tokių švenčių da
lyviai - tautinių šokių grupės iš dau
gelio išeivijos kraštų: Argentinos, 
Australijos, Brazilijos, JAV, Kanados, 
Urugvajaus, Vokietijos. Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, šokių šventės 
susilaukia ir šokėjų grupių iš tėvynės. 
Tautinių šokių arenoje dalyvauja 
2000-2200 šokėjų, o žiūrovų būna 
apie 8-10tūkst. Kiek čia naujų pažin
čių! Jaunimą stebina tas lietuvių gau
sumas, džiugina tai, kad čia daugjau- 
nimo. Kokia jėga! Juk tai išeivijos Lie
tuva. Y ra verta ir yra didelė privilegi
ja būti lietuvaite ar lietuvaičiu! Tokio 
didžiojo Įvykio ir įspūdžio jaunimas 
niekuomet nepamirš, ypač atstovau
jąs mažesnių kraštų lietuvių bendruo
menėms. Tokie jaunimo susibūrimai 
ir bendravimas padeda sukurti lietu
viškas šeimas, atgaivina nykstančią lie
tuvių kalbą (Pietų Amerikoje), o tai 
yra lietuvybės išlaikymo garantas. To
kie didieji išeivijos renginiai kaip tau
tinės šokių šventės, lietuviškų dainų 
šventės, pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresai, kurie vyksta kas 3-4 metai, 
yra didieji jaunimo lietuvybės gaivin
tojai. tautinės sąmonės žadintojai, lie
tuviškos tapatybės palaikytojai. Kokie 

laimingi jaunimo veidai tautinių šo
kių arenoje!

Lietuvių jaunimo sporto veikla 
taip pat yra svarbus išeivijos lietuvy
bės veiksnys. Sportas sutraukia daug 
sporto dalyvių ir žiūrovų lietuvių. 
Ypač populiarus yra krepšinis ir eu- 
ropietiškasis futbolas. Kasmet rengia
mos sporto šventės, jose rungtyniau
jama įvairiose sporto šakose. Sportas 
visuomet jaunimui yra patrauklus. 
Ypač aktyviai lietuviai sportuoja JAV, 
Kanadoje ir Australijoje, kur yra di
desni išeivių telkiniai. Kaip priemo
nės tautinei tapatybei palaikyti minė
tini lietuviški chorai, dramos viene
tai, nes jie kuria ir palaiko lietuvių iš
eivių kultūrą; rengiami chorų pasiro
dymai bei vaidinimai.

Lietuvybės išlaikymui ir lietuviš
kos kultūros skleidimui Vokietijoje bu
vo įsteigta lietuviška Vasario 16-osios 
gimnazija. Ji yra iki šiol atlikusi didelį 
vaidmenį lietuvybei ir lietuviškai kul
tūrai puoselėti ne tik Vokietijoje ar Eu
ropoje, bet ypač Pictų Amerikoje. Iš Pie
tų Amerikos dar lietuvybe alsuojančių 
lietuviškų kolonijų į šią mokyklą yra 
siunčiami lietuvių kilmės moksleiviai, 
kurie joje išmoksta ar atgaivina lietuvių 
kalbą, išmoksta vokiečių kalbą, o baigę 
gimnaziją grįžta atgal ir tampa lietuviš
kos veiklos vadovais.

Prie jaunimo auklėjimo labai 
daug prisideda ateitininkų ir skautų 
stovyklavietės, kuriose gyva tautiška ir 
religinė dvasia. Abi stovyklos lietuvy
bės išlaikymui išeivijoje turi neįkaino
jamą vertę. Jose kasmet vasaros ir žie
mos atostogų metu dalyvauja šimtai lie-
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tuvių jaunimo. Ateitininkų namai prie 
Čikagos yra ir moksleivių susirinkimų 
vieta, kur jaunimas auklėjamas būti iš
tikimais lietuviais ir gerais katalikais. 
Jaunimo stovyklavietė „Neringa“, Įkur
ta ir išlaikoma Putnamo seselių, taip 
pat yra labai vertinga lietuvybės išlai
kymui. Vasaromis joje pabuvoja daug 
lietuvių jaunimo. Ji Įkurta Vermonto 
valstijoje, rytinėje Amerikoje. Kanados 
„Vasagos“ stovyklavietė atlieka labai 
panašius uždavinius, kaip ir Amerikos 
lietuvių stovyklavietės.

Jaunimo švietimui ir veiklai remti 
tėvai jėzuitai yra pastatę didžiulius na
mus Čikagoje, vadinamus Jaunimo 
centru. Čia telpa Čikagos lituanistinė 
mokykla, Čikagos aukštesnioji litua
nistinė mokykla, Lituanistikos institu
tas, čia vyksta skautų veikla. Čikagos 
pašonėje, prie Lemonto miestelio, yra 
įsteigtas didelis lietuvių židinys, vadi
namas Pasaulio lietuvių centru. Čia tel
pa ir lituanistinė Maironio mokykla, 
ir Lietuvių fondo būstinė. Lietuvių fon
das įsteigtas 1962 m. Tai didelė eko
nominė jėga, padedanti išlaikyti lietu
vybę. Šiuo metu LF kapitalas -14 mln. 
dolerių. Pelnas, gaunamas iš procentų, 
skiriamas lietuviškam mokslui, menui, 
kultūrai, švietimui ir jaunimui remti. 
Fondą kas metai padidina aukos ir pa
likimai. Pastaraisiais metais Lietuvių 
fondas skiria apie vieną mln. dolerių 
lietuvybės reikalams kasmet.

Lituanistinėse mokyklose orga
nizuojami dailiojo žodžio, rašinių bei 
piešinių konkursai, rengiamos kalė
dinių eglučių programos. Maironio 
mokykloje įsteigtas „Geležinio vilko“ 

būrelis. Jo tikslas -geriau pažinti Lie
tuvos istoriją.

Iš Pasaulio lietuvių centro du kar
tus per savaitę rodoma vienos valan
dos lietuvių televizijos programa. Či
kagoje yra trys atskiros lietuviškos ra
dijo programos. Didesnėse Amerikos 
ir Kanados lietuvių kolonijose taip pat 
veikia lietuviškos radijo programos. 
Tenka didžiuotis Čikagos lietuvių ope
ra, kuri kasmet pastato vis naują spek
taklį. Puoselėjamas ir lietuviškas teat
ras, kurio festivalis rengiamas kas ket- 
veri metai. Jau daug metų vyksta moks
lo ir kūrybos simpoziumai, pradžioje 
-kas ketveri metai Čikagoje, pastarai
siais metais - kas dveji, bet pakaitomis 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Kraštuose, kur yra daugiau lie
tuvių išeivių, leidžiami lietuviški laik
raščiai ir spausdinamos lietuviškos 
knygos, ypač Amerikoje. Laikraštis ir 
knyga skleidžia lietuvišką žodį, gaivi
na lietuvių kalbą ir liudija išeivijos tau
tinę gyvybę.

Keletas pastabų dėl trečiosios lie
tuvių emigracijos. Šioji emigracija vyks
ta jau 10-12 metų-nuo pat nepriklau
somybės pradžios. Spėjama, kad į JAV 
iš Lietuvos yra atvykusių jau apie 250 
tūkst. lietuvių. Jų tikslas - užsidirbti 
pinigų, tarsi jie grįžtų atgal į tėvynę. Šio 
rašinio autoriui teko su daugeliu tokių 
emigrantų bendrauti. Manau, kad į 
Lietuvą jų grįš ne daugiau kaip 5 proc. 
Į Ameriką juos traukia ekonominė ge
rovė, toli pralenkianti Lietuvą ir dau-
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gybę kitų šalių. Ankstesnių emigraci- Į 
jos kartų išeiviai visi žadėdavo grįžti 
tėvynėn, kai tik užsidirbs pinigų. Deja, 
negrįždavo, nes įsigydavo savo namus, i 
automobilius, sukurdavo šeimas, o vai
kai jau nenorėdavo grįžti į savo tėvų 
žemę. Nuostabu, kad ne visi grįžo net 
iš Sibiro dėl mišrių vedybų, dėl per il
go užsibuvimo Sibire ir dėl to, kad jų 
nepageidavo Lietuva.

Dabartinė emigracija dar tebe- j 
vyksta, ir neaišku, kada ji sustos. Ta
čiau tie, kurie jau 8-10 metų gyvena 
Amerikoje, ne visai noriai jungiasi į 
ankstesniųjų lietuvių imigrantų gretas, 5 
jų organizacijas, jų veiklą. Trečioji emig
racija vis dar kažko laukia, nori tik sa
vų sambūrių, savų kultūrinių renginių, 
savos spaudos. Jie dar neįprato aukoti 
lietuviškiems reikalams Vasario 16- 
osios proga. Jų dar nedaug krašto Lie- i 
tuvių bendruomenėje, nesimato jų ir 
tarp vienintelio išeivijos lietuviško dien
raščio „Draugas“ prenumeratorių. O . 
išeivijos laikraščių prenumeratorių 
mažėja dėl skaitytojų kelionių Amži
nybėn. Nemaža trečiosios bangos 
atstovų dalis iš viso lietuvybe nesido
mi. Teko sutikti pustrečių metų ber
niuką, dar gimusį Lietuvoje, o tėvams 
jau atsakinėjantį angliškai. Geras žen
klas, kad kai kurių dabartinių išeivių 
vaikai lanko tas pačias lituanistines 
mokyklas, kaip ir antrosios bangos tė
vų čia gimę vaikai. Lietuvių bendruo
menė deda pastangas, kad antroji, po
litinė, išeivija ir jų vaikai bei dabartį- j 
niai ateiviai kuo labiau suartėtų ir tes
tų lietuvybės išlaikymo darbą. Juk iš
silavinimas, taip pat ir tautiškumas tas I 

pats, tik kultūros šiek tiek skirtingos. 
Pirmoji ir antroji lietuvių išeivijos tu
rėjo artimą ryšį su lietuviška parapija, 
jos naudojosi parapijų salėmis, bažny
čiomis. Dabartiniams ateiviams religija 
- tolimas aidas. Skirtinga ir jų moralė. 
Tačiau jauni kunigai iš Lietuvos turi 
gana didelę įtaką dabartiniams atei
viams. Jų kviečiami pastarieji lanko 
bažnyčią sekmadieniais. Tad religingu
mas nėra beviltiškas lūkestis, o su reli
gija koja kojon žengia patriotizmas. 
Šioji, naujausia, Lietuvos išeivija turė
tų rimtai pastudijuoti politinės išeivi
jos veiklos metodus ir, atradusi ką nors 
patrauklaus, pritaikyti savajai veiklai 
išlaikant tapatybę. Veikloje ir gyveni
me patyrimas yra vertybė.

Negrįžo į Lietuvą pirmoji išeivi
ja, nors, palikdama Lietuvą, prisieki
nėjo grįšianti. Negrįžo ir politinė - ant
roji - išeivija, nors tvirtino grįšianti po 
pusmečio, - nebuvo jai politinės gali
mybės grįžti net 50 metų. Tačiau tauti
nės tapatybės išlaikymui ji tapo pačia 
atspariausia išeivijos banga. Priversta 
išvykti iš savo tėvynės, „ji nepaliko nei 
tautos, nei kovos“ (J.Grinius) prieš 
okupantą ir prieš nutautimą. Šios išei
vijos vaikų vaikai tebelanko šeštadie
nines lituanistines mokyklas, tarpusa
vyje tebekalba lietuviškai, tebegieda 
Lietuvos himną. Pagal didžiuosius mū
sų tautos vyrus prof. dr. A.Maceiną ir 
prof. dr. J.Girnių, šioji išeivija dar te
begyva tremties sąmone ir tęsia lietu
vybės išlaikymo rezistenciją, kuri turi 
trukti be laiko ribos. Kartoju J.Gri
niaus šūkį: „ Išliksime, jei norėsime “.

16 Į LAISVĘ • spalis /2002

18



■ Laikas ir idėjos

Lietuvių ir žydų santykiai 
prieškario Lietuvoje

Kęstutis Sknipskelis

Apie lietuvių ir žydų santykius 
prieškario Lietuvoje, manau, daugiau 
rašyta, negu tie santykiai tyrinėti. Kar
tais pasitenkinama viena kita iš kon
teksto išplėšta citata, lyg daugiau nie
ko nereikėtų norint parodyti, kad san
tykiai buvo blogi ir už tai atsakingas 
lietuvių antisemitizmas.' Rečiau ban
doma išsiaiškinti, kiek antisemitizmo 
buvo, kokių rūšių, nes antisemitizmo 
esama įvairaus, kokios jo priežastys ir 
- gal svarbiausia - kokie jo padari
niai. Tačiau ir pati antisemitizmo te
ma tėra viena iš daugelio, kurias rei
kėtų ištirti norint suprasti, kaip toje 
pačioje teritorijoje kelis šimtmečius 
gyveno dvi skirtingos - kalbiniu, reli
giniu, ekonominiu bei socialiniu po
žiūriu - bendruomenės.

Laikotarpis, apie kurį kalbu, yra 
didelių socialinių pokyčių metas. Mes 
nepriklausomybę vertiname kaip po
litinį įvykį, dažnai pamiršdami, kad 
tai išjudino radikalų visų socialinių 
santykių krašte pasikeitimą. Nepri
klausomybė iš pagrindų pakeitė žydų 
ir lietuvių bendruomenių sąveiką. Tuo 

metu lietuvių kalba nebuvo nei me
no, nei mokslo, nei politikos, nei ko
mercijos kalba. Lietuvių kultūra, nors 
ir su išimtimis, buvo liaudies kultūra, 
kuri svetimųjų į save negalėjo traukti. 
Lietuvoje gyvenantys žydai 1918 me
tais buvo raštingesni ir dominavo šio
se profesijose: medicinoje, teisėje bei 
prekyboje. Jiems natūraliau buvo 
orientuotis į rusiškąjį pasaulį, tiek, 
kiek išvis jiems reikėjo palikti savo ga
na uždaras bendruomenes. Nepriklau
somybė visas krašto bendruomenes 
naujai perrikiavo. Lietuviai, anksčiau 
buvę socialinės hierarchijos apačioje, 
atsistojo viršuje. Pasiskelbę šios teri
torijos šeimininkais, jie savo šeiminin
kavimą siekė konkrečiai realizuoti. 
Bet lietuviams veržiantis miestan, į 
miestiškas profesijas bei prekybą, ne
išvengiamai turėjo išsiskirti bendruo
menių interesai, kilti konfliktai tarp 
jų - naujokų - ir senbuvių.

Bendroji lietuvių ir žydų santy
kių tema yra gana sudėtinga ir ją čia 
mažai liesiu: jai nėra paruoštos dir
vos. Plačiau sustosiu prie antisemi-
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tizmo. nes tai savotiškas termometras, 
parodantis, kaip sklandžiai vyko mi
nėti pokyčiai.

Nenoriu šioje vietoje būti netei
singai suprastas. Nemanau, kad anti
semitizmas visuomet atsiranda kaip 
tarpbcndruomeninių konfliktų pada
rinys. Pas mus jis atsirado Įvairiais ke
liais. Dalį to bagažo paveldėjome iš 
caro laikų. Tai atsispindi kad ir mūsų 
liaudies kalboje. Dali parsivežėme iš 
Europos, Į kurią tuo metu žiūrėjome 
kaip į aukštos kultūros regioną, iš ku
rio turime mokytis. O ten ketvirtaja
me praėjusio amžiaus dešimtmetyje 
antisemitizmo buvo daug. Lietuva ne
buvo izoliuota, ir Įvairūs Europos ju
dėjimai turėjo joje susilaukti atgarsio. 
Tačiau, manau, veikliausias antisemi
tizmas pas mus buvo tarp verslinin
kų. O tai rodo, kad jį skatino vietinis 
interesų išsiskyrimas.

Nepaisant minėtų veiksnių anti
semitizmas, nors ir buvo plačiai pa
plitęs, Lietuvoje nebuvo labai veiklus 
ir retai kada kliudė įvairių žydų ben
druomenių kultūriniam ar ekonomi
niam klestėjimui. Pas mus antisemi
tizmas pasiliko žodžių lygmenyje. Už 
tai, manau, turime būti dėkingi 
A.Smetonos režimui ir įvairiems vi
suomenės vadams. Todėl, ypač paly
ginti su kitais kraštais, lietuvių ir žy
dų santykius turime vertinti teigiamai.

Kalbu apie žydų bendruomenes 
daugiskaita. Tarp žydų gyvuojantys 
skirtumai pradėjo ryškiai reikštis pa
čiomis pirmomis sovietų okupacijos 
dienomis. Skaudžius smūgius smogė 
vadinamoji liaudies vyriausybė, atro

do, sekuliarizuotų žydų rankomis, ka
da buvo uždarytos sionistinės bei re
liginės žydų organizacijos, hebraisti- 
nės mokyklos ir didelė dalis žydų 
spaudos. Lietuvoje stipriausios buvo 
sionistinės bei hebraistinės kryptys, 
būtent bendruomenės, kurios nėra lin
kusios integruotis į gyvenamąją aplin
ką.

Mano pagrindinis liudininkas 
yra „Apžvalga“, savaitraštis, kurį nuo 
1935 metų leido Žydų karių, dalyva
vusių Lietuvos Nepriklausomybės at
vadavime, sąjunga. Pats leidėjo var
das ir faktas, kad laikraštis leistas lie
tuvių kalba, liudija, kad jį leido žydai, 
kurie į Lietuvos gyvenimą buvo dau
giausia integruoti. Laikraštis buvo 
sionistinės krypties, dažnai rašė apie 
įvykius Palestinoje ir registravo anti
semitizmo apraiškas tiek Lietuvoje, 
tiek apskritai Europoje. (Pirmas nu
meris pasirodė 1935 m. birželio 16 
d., paskutinis -1940 m. birželio 25 d. 
Taigi „Apžvalga“ buvo vienas iš pir
mųjų sovietų uždarytų laikraščių.)

Pastangų leisti žydų laikraštį lie
tuviškai būta ir anksčiau, 1924 ir 1925 

! metais, bet nei „Mūsų žodis“, nei 
„Mūsų garsas“ neprigijo. Šiuos abu lei
dinius redagavo Ruvimas Rubinštei- 
nas, pagrindinio dienraščio žydų kal
ba „Di Idiše Štime“ redaktorius ir 
„Apžvalgos“ bendradarbis. Beje, „Idi- 
še Štime“ buvo uždarytas 1940 m. bir
želio 20 d., o pats Rubinšteinas atsi
dūrė Pečioros lageriuose. Šiuo anks
tesniu laikotarpiu pagrindinis žydų- 
lietuvių konfliktas lietė Žydų reikalų 
ministerijos uždarymą, krikščionims
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demokratams atėjus valdžion. Taip 
pat buvo šiek tiek pasistumdyta lietu
viams reikalaujant, kad parduotuvių 
iškabos būtų lietuviškos. Minėti du 
laikraščiai lietuvių ir žydų santykius 
vertino teigiamai.

Apie ankstesni laikotarpi žinių 
nerinkau. Kalbėsiu tiktai apie pasku
tinius penkerius nepriklausomybės 
metus, kaip Įvadą Į okupacijų laiko
tarpi su skaudžia, tragiška jo temati
ka. Kalbėsiu schematiškai, pateikda
mas kelias išvadas, tiksliau, hipotezes, 
kurias, manau, patvirtintų ir patiks
lintų tolesni tyrinėjimai.

Lietuvoje padėtis nebuvo tokia, 
kaip kitur Europoje. Lietuviški laik
raščiai rašė apie organizuoto antise
mitizmo apraiškas Lenkijoje,2 Vokie- ' 

tijoje, Austrijoje, Rumunijoje, net Bra
zilijoje, Australijoje. Beveik visos už 
Lietuvą toliau pažengusios valstybės 
organizuotai sprendė žydų klausimą. 
O Lietuva - lyg koks atsilikęs kraštas, 
kuriame žydų daug, tačiau tik vienas 
kitas rašo apie jų keliamą grėsmę ir 
organizuotai prieš juos kovoja. Visai 
priešingai, kartais Lietuvoje kalban
tys apie žydus primindavo senas kraš
to tolerancijos tradicijas.

A.Smetona, Įvairūs pareigūnai, 
universiteto rektoriai ir kiti autorite
tingi asmenys kovojo prieš antisemi
tizmo apraiškas. Kol kas neradau Lie
tuvoje jokios politinės partijos, kuri 
būtų antisemitizmą propagavusi ir 
bandžiusi jo dėka įsigalėti. Tai, ma
nau. iš dalies galima aiškinti konflik-

Iš serijos Pro Memoria. Kaunas. 1994. Amano Sutkaus nuotrauka
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tu su vokiečiais dėl Klaipėdos ir su 
lenkais-dėl Vilniaus. Abiem atve
jais buvo ieškoma žydų paramos. Ypač 
Vilnių atgavus, nedaug lietuvių turėjo 
jame įsitvirtinti priešiškai nusiteiku
sios lenkų daugumos akivaizdoje. Tam 
buvo būtina, daug kas manė, didelės 
ir kompaktiškos Vilniaus žydų ben
druomenės gera valia.

Klaipėdos atveju kaip pavyzdį 
galime pacituoti Klaipėdos krašto gu
bernatorių Vladą Kurkauską, 1935 
metais rengiantis Klaipėdos seimelio 
rinkimams. Paklaustas apie žydus, jis 
atkreipė dėmesį į Reichą teigdamas, 
kad žydų ateitis-su Lietuva, kur yra 
senos tolerancijos tradicijos. Rinkda
mi Klaipėdos seimelį, žydai turės bū
ti aktyvūs ir kartu su lietuviais balsuoti 
prieš vokiečius? 1935 metų rudens 
rinkimus, kaip ir ankstesnius, lietu
viai pralaimėjo, gavę tik penkis iš dvi
dešimt devynių mandatų. Neradau 
duomenų apie tai, kaip balsavo žydai, 
nors esu girdėjęs įvairių šnekų. Spau
doje pralaimėjimas buvo aiškinamas 
sunkia ūkininkų būkle ir masine anti
lietuviška propaganda.4

Žydų karių sąjunga 1936 metais 
savo suvažiavimą rengė Klaipėdoje 
kaip antivokišką demonstraciją. Mi
nėtas krašto gubernatorius Kurkaus- 
kas jame dalyvavo ir kalbėjo apie ben
dras kovas. .Apžvalga“ dažnai pabrėž
davo, kad žydų prekybininkų kraus
tymasis Klaipėdon padidina Lietuvos 
valstybės svorį regione.

Klaipėdos padėtis skatino lietu
vių spaudą neigiamai vertinti Hitlerį 
ir apskritai nacių programą. Spauda 

kreipė dėmesį į vokiečių kuriamą lie
tuvių kaip atsilikusių, nekultūringų 
žmonių įvaizdį. Ta tema su vokiečiais 
buvo polemizuojama. Pavyzdžiui, vie
nas Tilžės laikraštis išspausdino su
smukusios lūšnelės nuotrauką kaip 
„lietuviško nuosmukio“ įrodymą. 
Jam katalikiškas „Rytas“ atkirto: šis 
lietuvis turėjo pavyzdingą ūkį, bet pa
darė didelę klaidą, nes pirko Vokieti
jos karo paskolos lakštus, kurių vertę 
sunaikino pokario infliacija. O kaip 
lietuvis, jis negaunantis pašalpos? 
Siekdami Lietuvą diskredituoti vokie
čiai ją apkaltino Klaipėdos konvenci
jos laužymu ir skundėsi tarptautinėms 
įstaigoms. Ta proga Lietuva dažnai 
buvo minima užsienio spaudoje ir su
silaukė daug paramos - aišku, vien žo
džiais.

Kaip ir buvo galima tikėtis, „Ry
tas“ išskirtinį dėmesį skyrė nacių ko
vai su krikščionybe. Kalbiniu požiū
riu įdomu, kad antireliginė akcija kar
tais buvo pristatoma kaip „rasistų“ ko
va. Pavyzdžiui, „Apžvalga“, polemi
zuodama su laikraščiu „Verslas“, ra- 

Į šė: „ Vokiečių rasizmas nukreiptas ne 
tik prieš žydus - jie smarkiausiai puola 
katalikus. „Verslas“, kaip matysime 
vėliau, buvo dažnas .Apžvalgos“ tai
kinys. Šiuo atveju „Verslas“ buvo pa
lyginęs žydų rasizmą su vokiškuoju.

Vilniaus byloje žydams teko di
desnis vaidmuo, nes su Vilniumi at
ėjo ne vien tik gausūs vietiniai žydai, 
bet ir nemažai pabėgėlių iš Lenkijos. 
Vilniuje žydai buvo vieninteliai gali
mi lietuvių sąjungininkai, ir Lietuvos 
pareigūnai tai suprato. Pavyzdžiui,
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K.Skučas, komentuodamas lenkų ir 
žydų riaušes, teigė: „ Vyriausybė lygiai 
traktuoja ir lygiai vertina visas tautines 
mažumas. “7 Arba vėl, Konstantinas 
Stašys, Vilniaus burmistras: „Gyve
nančioms Vilniuje mažumoms, loja
lioms Lietuvai, turi būti duota kultūri
nė laisvė įstatymų ribose. "8 O žydų lo
jalumas buvo dažnai minimas. Anta
nas Juška, Švietimo ministerijos įga
liotinis, pareiškė: „Dauguma Vilniaus 
žydų jau parodė savo lojalumą Lietu
vai. Todėl manome, kad mokyklų kryp
tis ir dėstomoji kalba jose - tai grynai 
vidinis tėvų klausimas. “ Lenkų valdy
mo metu žydų mokyklose buvo dės
toma lenkiškai. Atkreipęs Į tai dėme
sį, A.Juška teigė, jog lietuviams val
dant dėstomąją kalbą nustatys patys 
tėvai, kaip jau seniai esti Lietuvoje.’

Per tuos mėnesius spaudoje ne 
kartą žydai ir lietuviai vieni kitiems 
žarstė komplimentus. Štai keli pavyz
džiai. „Dvidešimto amžiaus“ kores
pondentas taip apibūdino padėtį: „ Vil
niaus žydai sudaro lojalų ir palankų Lie
tuvos valstybei elementą. “‘° Tas pats 
laikraštis pranešė apie vyriausiojo Vil
niaus rabino pasitenkinimą lietuvių ad
ministracija. Atbėgėliai žydai esą pa
tenkinti, kad Lietuva valdo Vilnių, nes 
dabar jie turi kur prisiglausti. Vilniaus 
atgavime jie matė Dievo ranką." O da
bar „Apžvalgos“ korespondentas: 
„Mes mokame įvertinti tą faktą, kad 
Lietuva sugebėjo atsispirti tai dvasiai, 
kuri dabar siaučia kitur Europoje. “n

Savo ruožtu žydai rėmė Lietuvos 
siekius. „Apžvalga“, kuri ir anksčiau 
pabrėžė Vilniaus lietuviškumą, Nau

jųjų metų proga 1940-uosius paskel
bė Vilniaus krašto suaugimo metais. 
Gegužės mėnesį Žydų karių sąjunga 
savo 1940 metų suvažiavimą surengė 
Vilniuje. Gatvėmis žygiavo su lietu
viškom vėliavom žydai veteranai, o 
minios šaukė: „Tegyvuoja žydai ka
riai“. Suvažiavimą sveikino daugelis 
vyriausybės pareigūnų.13 Arba vėl: 
aukščiau minėtas Rubinšteinas, at
kreipdamas dėmesį į iškilusį kalbų 
klausimą, skatino „mūsų brolius“ ne
delsiant mokytis lietuviškai. Panašiai 
rašė ir Dzūkų Judelis - slapyvardžio 
nepavyko išaiškinti: „Esame mažuma 

\ ir nereikalaujame nei savo kalbai, nei 
kuriai kitai mažumų kalbai valstybi
nės kalbos teisių. “M

Pats A.Smetona, nors, spėjant iš 
jo laiškų, asmeniškai žydų nemėgo, 
viešoje savo veikloje rodė jiems palan
kumą. Gal ryškiausias to palankumo 
atvejis buvojo apsilankymas 1938 me
tais žydų surengtame Vasario 16-osios 
minėjime Kaune, kur jis pabrėžė ben
drus darbus ir kovas.15 Taip Lietuvoje 
atsiranda savotiška padėtis. Taikant 
Europos partijų modelį, daugiausia 
šovinizmo turėtų būti {asistuojančio
se bei nacionalistinių nuotaikų parti
jose, Lietuvoje būtent tautininkų bei 
jaunalietuvių gretose. Ir taip galėjo 
būti, nes „Apžvalga“ daugiau šoviniz
mo rado tautininkų „Lietuvos aide“, 
o ne katalikų ar liaudininkų spaudo
je. Tačiau tautininkų vadas buvo vie
nas iš pagrindinių tolerancijos irvisų 
tautų sugyvenimo skatintojų. O tauti
ninkų vyriausybė kovojo su įvairiomis 
šovinizmo apraiškomis.
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Visuomenės vadai Įvairiomis 
formomis stengėsi priešintis antisemi
tizmui. Bus aiškiau pacitavus kai ku
riuos epizodus. Iš jų taip pat galime 
spręsti ir apie antisemitizmo mastą.

Pirmasis Lietuvoje dujų kame
roje mirties bausme buvo nubaustas 
už penkių vienos žydų šeimos narių 
nužudymą Smilgių kaime. A.Smeto- 
na atmetė malonės prašymą, ir baus
mė buvo įvykdyta.16 Šiuo atveju iš 
spaudos nepavyko sužinoti, ar nusi
kaltime būta antisemitizmo aspekto. 
Tačiau manau, jog lietuvio nubaudi
mas už nusikaltimą prieš žydus rodo, 
kad valstybė tokius nusikaltimus trak
tavo normaliai. Kitas panašus atvejis. 
Klcbonišky 1937 metais buvo nužu
dyta 13 metų žydaitė. Po mėnesio žu
dikas - lietuviška pavarde - buvo su
imtas. Spaudos simpatijos buvo mer
gaitės pusėje. Nepastebėjau jokių pa
stangų ieškoti žudikui lengvinančių 
aplinkybių.17

O dabar keli tiesioginio antise
mitizmo epizodai. Telšiuose 1935 me
tų rudenį 16 metų lietuvaitė skundė
si, kad trys nepažįstami žydai - pagal 
kai kurias versijas, barzdoti rabinai - 
ją prievarta išsivežė ir kelyje išžagino. 
Įniršusi minia išdaužė keliolikos žy
dų langus. Telšiuose buvo įvesta ko
mendanto valanda. Gatvėse patru
liavo dragūnai. Apie 18 „triukšma
darių“ buvo nubausti. Telšių apskri
ties viršininkas pareiškė, kad gandai 
apie žydus prasimanyti: mergaitė bu
vo išžaginta, bet nusikaltėliai nežino
mi. Vyskupas Staugaitis, rabinų dele
gacijos prašomas, pažadėjo išsiųsti ga

nytojišką laišką. Tuo reikalu žydų de
legacija - tarp jų Rubinšteinas - lan
kėsi Vidaus reikalų ministerijoje.18 
„Apžvalgos“ nuomone, valdžios orga
nai tinkamai reagavo. Įdomu, kad 

Į laikraštis riaušėse įžiūrėjo „svetimą
ranką": „Yra žinoma, kad vokiečių 
agentai nesigaili pinigų prieš žydiškoms 
riaušėms sukelti. “ Tame pat laikraš
čio numeryje buvo pagirtos Lietuvių 

j rašytojų draugijos pastangos kovoti 
i prieš nacizmą. Išskirtinai paminėtas

Putinas.19 Telšių įvykiai, kaip ir dar 
keli epizodai, rodo savotišką liaudies 

, prietaringumą žydų atžvilgiu, polinkį
tikėti bet kokiais gandais. Vėliau pa
našų polinkį pastebėsime ir tarp inte-

: ligentų.
1936 m. sausio 2 d. Varniuose 

buvo užpulti keli žydai. Anot „Ap
žvalgos“, šis „tamsių gaivalų darbas“ 
buvo vokiečių įkvėptas.20

Pavasarininkų susirinkimo me- 
| tu Jėzuitų namuose, Kaune, dirbo fo

tografas žydas. Kažkas paklausė: ar 
j neturime geresnio fotografo už šį žy

dą? Fotografas atsisakė toliau dirbti. 
Tačiau susirinkime dalyvavę vyresnieji 
išsišokimą pasmerkė.21

Žurnalistas Vytautas Alantas, 
„Lietuvos aido“ redaktorius, parašė, 
kad Palangoje reikia išskirti pliažą žy
dams. Vincas Kemėžys, kuris taip pat 
dirbo „Aido“ redakcijoje, pareiškė, 
kad tai nėra laikraščio nuomonė.22

Buvo manančių, jog antisemitiz
mo buvo daugiau tarp jaunuomenės, 
studentijos ir jaunosios inteligentijos.23 
Kiti du incidentai liečia Kauno stu
dentus. Vėl svarbu atkreipti dėmesį
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ir Į vyresniųjų reakcijas. Renkant stu
dentų atstovybę (1938 m.), buvo to
kių, kurie neleido žydams balsuoti. 
Universitete pasirodė rasistinių pla
katų. Bet universiteto vadovybė tokį 
elgesį pasmerkė ir žadėjo ištirti.14 Įdo
mu, kad apibūdindamos incidentą 
liaudininkų „Lietuvos žinios“ pabrė
žė rasizmą, bet „Dvidešimtas amžius“ 
pavartojo gal menkinančią frazę: „tam 
tikra grupė neleido balsuoti tam tikrai 
mažumai. “ Kitais metais universite
to rektorius S.Šalkauskis smerkė an
tisemitizmą ryšium su kitu incidentu 
universitete, kada lietuviai ir žydai stu
dentai stumdėsi dėl suolų. Cituoju: 
„ Tenka pripažinti, kad antisemitizmo 
banga, kuri paskutiniais metais užlie
jo visą pasauli, rado tam tikro atgarsio 
ir mūsuose.“ Pasak Šalkauskio, anti
semitizmą tegali kurstyti lietuvių tau
tos priešai, o universitete negali būti 
žydams atskirų suolų.15 Prorektorius 
Antanas Purenąs, susitikęs su žydų 
delegacija, pareiškė, kad keliant dali 
universiteto Į Vilnių žydai bus trak
tuojami lygiai su kitais. Purenąs ap
gailestavo dėl studentų išsišokimo ir 
užtikrino, kad tai nebuvo organizuo
tas užpuolimas, o „mušeikos“ senato 
„griežtai nubausti. “2i

Tai ryškiausi incidentai, kuriuos 
teko pastebėti „Apžvalgoje“ per pen- 
kerių metų laikotarpi. Smulkių inci
dentų buvo ir daugiau, bet bendras jų 
skaičius nebuvo didelis. Visais atve
jais incidentų autoriai buvo arba nu
bausti, arba papeikti. O lietuvių stu
dentų negalima lyginti, pavyzdžiui, su 
Varšuvos studentais, kurie, spėjant iš 

įvairių pranešimų spaudoje, turėjo tra
dicija tapusią žydų langų daužymo 

i dieną.
Esu vartęs ir skaitęs gana daug 

| prieškarinės spaudos, daugiausia ka
talikų, šiek tiek liaudininkų, mažiau 
taut ininkų. Kol kas nesu radęs nė vie
no rasizmą propaguojančio rašinio - 
nei originalaus, nei persispausdinto. 
Neradau jokių ženklų, jog Lietuvoje 
rasistiniu pagrindu buvo kurstomas 
antisemitizmas. Spėčiau, kad Klaipė
dos padėtis ir nacių antilietuviška pro
paganda stabdė zoologinio antisemi
tizmo plėtotę. Taip pat turėjo įtakos 
ir autoritetingų žmonių pasisakymai. 
Rasizmą smerkė M.Reinys, S.Šalkaus
kis, A.Smetona ir daug kitų.

Tačiau Lietuvos spaudoje, kartais 
net ir smulkiose žinutėse, pastebimas 

I polinkis pabrėžti žydų vaidmenį pro- 
Į paguojant komunizmą. Pavyzdžiui, 

„Dvidešimtas amžius“ 1937 metais- 
tuo metu jį redagavo kun. J.Prunskis 
- paskelbė mažą žinutę antrašte „Žy
dai remia valstybininkus“, t.y. Ispani- 

i jos pilietinio karo kairiuosius. Paskai
tę žinutę sužinome, kad suimti du žy
dai. kurie vadovavo organizacijai, ga
benančiai ginklus kairiesiems. Tačiau 
pati organizacija nebuvo žydų: dau
guma jos narių nebuvo žydai, ir ji, at
rodo, neatstovavo jokiems žydų inte
resams.

Kaip žydų ir komunistų tapati
nimo pavyzdys kartais minima kun. 
Stasio Ylos knyga „Komunizmas Lie
tuvoje“, 1937 metais išleista Kaune.17 
Iš tiesų knygoje tokio sutapatinimo 
nėra. Bet knygos pabaigoje S.Yla mi-
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ni įvairias grupes, kurios komunizmui 
nėra atsparios, tarp jų ir kairiuosius 
lietuvių rašytojus. Gana tiksliai jis at
spėjo jų-vadinamųjų kultūrbolševi- 
kų-vaidmenį 1940metais. Rašyda
mas apie įvairias tautines mažumas. 
S.Yla teigia, kad žydai sudaro apie pu
sę visų Lietuvos komunistų, ir klau
sia, kodėl jie komunizmui yra mažiau 
atsparūs negu kiti? Turint omeny 1940 
metus, įdomi S. Ylos pastaba, kad ne
atsparumas pirmiausia kyla dėl žydų 
gretose mažėjančio religingumo. To
kiuose svarstymuose - apie žydus ir 
kitus - randame sakinį: „Žydų susi
domėjimą komunizmu kai kas bando 
aiškinti ir politiniais motyvais. Jų ma
nymu, žydai nori valdyti pasaulį“, ir ko
munizmas tam esanti perspektyviau
sia priemonė.21

Formaliai žiūrint, teiginys „žydai 
nori valdyti pasaulį“ nėra prasmingas. 
Bet Ylos knygoje jis vaidina labai 
menką vaidmenį, ir nėra visai aišku, 
kad Yla pats jam pritartų. Panašius 
samprotavimus, detaliau išdėstytus, 
randame kunigo Juozo Vaišnoros 
1937 metų straipsnyje „Žydai šių die
nų gyvenime ir kultūroje“. (Beveik 
visą medžiagą jis skolinasi iš užsienio 
šaltinių - kai ką iš žydiškų. Vaišnora, 
atrodo, daugiau konspektavo, negu 
pats rašė.) Cituoju: „Aukščiausiasžy
dų idealas - perkeisti pasaulį į bevar
dę akcinę bendrovę su dideliais kapi
talais; jos vadai turėtų būti žydai. Toji 
bendrovė turėtų naudotis visų kitų dar
bu. O Izraelis, padedamas vieno kito 
klusnaus įrankio, galės tada diktuoti 
savo tezes. Anot jo, sovietuose įves

tas „pankapitalizmas “, ir tai esąs trum
piausias kelias žydų tikslui pasiekti. 
Teisingai apie tai „Apžvalga“ komen
tavo: „Mus tiktai stebina, kad tokie ne
žmoniški tauškalai surado vietos „Ži
dinyje“, kuris ligi šiol buvo laikomas 
rimtu žurnalu.tQ0

Man į akis labiau krito primity
vus, marksizmui giminingas ekonomi
nis mąstymas, pagal kurį ekonomines 
vertybes kuria tik jas gaminantis dar
bas, o kapitalas vertinamas vien tik 
kaip bankininkų spekuliacijų pelnas, 
visuomenei neduodantis jokios naudos. 
Šis J. Vaišnoros straipsnis - ir kitas, ant
rašte „Žydų klausimas“ - yra vieninte
liai man žinomi bandymai duoti anti
semitizmui teorinius rėmus. Tačiau 
J.Vaišnoros siūlomi rėmai nėra nacis
tiniai, nes, pasak jo, idealus žydų klau
simo sprendimas būtų asimiliacija.

Kol kas esu pristatęs šešias pa
grindines tezes: Lietuvoje nebuvo daug 
antisemitinių išpuolių; beveik nebuvo 
organizuoto antisemitizmo; nebuvo 
rasistiškai pagrįsto antisemitizmo; ne
buvo antisemitinių politinių partijų; au
toritetingi asmenys kovojo su antise
mitizmu; Lietuvoje buvo šioks toks po
linkis komunizmo statyboje sureikš
minti žydų vaidmenį, kartais komuniz
mą suprantant kaip žydiškos pasaulė
žiūros vaisių. J.Vaišnoros straipsniuo
se, pavyzdžiui, tariamas žydų polinkis 
ir į kapitalizmą, ir į komunizmą yra 
gana miglotai siejamas su žydų religi
ja. Svarbu pabrėžti, kad tokie kaip 
J.Vaišnoros svarstymai yra išimtys. 
Skaitydami apie komunizmą dažniau
siai tokių tezių nerasite.
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Mečislovas Bulaka. Senosios sinagogos griuvėsiai. 1948

Pradžioje pabrėžiau nepriklau
somybės vaidmenį išjudinant radika
lius socialinius pokyčius, kada lietu
viai pasiskelbė esą krašto šeimininkai 
ir bandė iš tiesų šeimininkais tapti. Ta
da vykę kaitos procesai, manau, yra 
panašūs Į keletą netolimos praeities 
procesų ir į dabar dar tebevykstančius. 
Turiu omenyje JAV juodaodžių kovą 
dėl pilietinių teisių ir žydų pastangas 
įsigalėti Palestinos teritorijoje. Visa 
tai apibendrinant, pirmuoju atveju ar
gumentuojama maždaug taip: neuž
tenka lygybės iš principo, būtina turė
ti ir konkrečią ekonominę bei socia
linę lygybę. Bet tam būtina nuskriaus
tąją bendruomenę išskirtinai parem
ti. Baltieji turėjo kelis šimtmečius įsi
bėgėti, o dabar savo pranašumą išnau
doja remdami savuosius. Esant to
kioms sąlygoms juodaodžiai jų nieka

da nepasivys. Kad pasivytų, jiems bū
tina išskirtinė parama, kol įsibėgės. 
Tokiame kontekste yra aiškus polin
kis už savo vargus kaltinti baltuosius, 
kreipiant dėmesį į sunkią praeitį, už 
kurią baltieji yra atsakingi.

Noriu atkreipti dėmesį į dvi te
mas, kurios čia išryškėjo. Pirmoji - 
reikalavimas privilegijų dabar, kaip 
būtina sąlyga tikrai lygybei įgyvendin
ti. Antroji - polinkis kaltinti kitus už 
visas negeroves. Abu motyvai paste
bimi gilinantis į prieškarinius lietu
vių ir žydų santykius. Ypač jie ryškūs 
skaitant verslininkų spaudą. Joje kar
tais peržengiamos leistinos polemikos 
ribos, nusileidžiant ligi antisemitizmo 
kurstymo. (Nors ir čia kartais buvo 
kalbama ne apie žydus, bet apie sve
timtaučių daromą žalą, o baigiantis 
nepriklausomybei patys verslininkai
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pradėjo kalbėti apie bendros kalbos 
su žydais būtinybę.)

Paskelbęs kelis dalykus apie sve
timtaučių daromą žalą, „Dvidešimtas 
amžius“ susilaukė aštrių „Apžvalgos“ 
replikų. 1938 metais „Dvidešimtas 
amžius“ nusiskundė, jog žydų įmonė
se lietuviams sunkiau. „Apžvalga“, 
manau, gana taikliai replikavo: laikraš
tis bando socialinę problemą paversti 
tautine. Daug kur darbininkai yra 
skriaudžiami: tai nėra vien tik žydų 
Įmonių problema.31 Ilgesnė polemika 
Įsiliepsnojo dėl tariamos pornografi
jos platinimo. Pasirašęs Seivus slapy
vardžiu, Juozas Brazaitis rašė apie Lie
tuvą užplūdusią pornografiją ir užkliu
vo už laikraščio „Sekmadienis“: „Pats 
leidėjas gali sau važinėti geriausios mar
kės automobiliu, niekas nieko nesakys, 
bet turime pagrindų norėti, kad savo 
spausdintuoju žodžiu nesėtų destrukty- 
vinės įtakos tarp lietuvių; sakom, tarp 
lietuvių, ne tarp žydų, nes ir jis pats yra 
nelietuvis. “32 „Sekmadienio“ leidėjas 
tuo metu buvo Chononas Kučinskas.33 
Truputį vėliau, išprovokuotas kalbų, 
kad vienos parduotuvės savininkas žy
das išprievartavo savo tarnaitę lietuvai
tę, Senus rašė: „Socialinis ir ekonomi
nis gyvenimas toks, kad dažnai lietuvis 
vis tebėra menkesnio luomo žmogus. 
Kitataučiai atrodo lyg aristokratai, o lie
tuviai tebėra žydo bernai ir mergos. “ Pa
stebėjęs, kad vienas „žydiškasis dienraš
tis" antisemitizmu „apšaukia kiekvie
ną, kuris drįsta gintis", Brazaitis pabrė
žė, kad jis pats pažįsta daug dorų žydų, 
su kuriais visai gerai galima sugyven
ti.34 „Apžvalga“ replikavo: „Išprievar

tavimas visados yra pavienio individu- 
mo bjauraus gašlumo inspiruojamas. 
Tai kaip čia galima sieti su šiuo indivi- 
duaiistiškiausiu iš visų nusikaltimų ko
kio nors kolektyvo vardą?“35

Maždaug tuo metu J.Brazaitis pa
skelbė kitą rašinį, kuris leidžia šiek tiek 
giliau pažvelgti į jo to meto galvoseną. 
Rašinys pavadintas „Mažos tautos ne
mažas rūpestis“. Čia kalbama pirmiau
sia apie reikalą didinti lietuvių profe
sorių skaičių, nes „svetimtaučiai" gali 
išmokyti technikos dalykų, bet negali 
formuoti lietuviškos dvasios.36 Pri
ėmus J.Brazaičio prielaidas, kad lietu- 

! viška dvasia yra didelė vertybė, jo tezės 
j nuginčyti negalime. Spėčiau, jog Bra- 
[ zaičio pastabos apie žydus kilo ne iš 

kokios neapykantos, bet iš jo įsitikini
mo, kad „lietuvišką dvasią “ tegali for- 

i muoti tiktai lietuviai.
Vėliau santykiai tarp šių dviejų 

! laikraščių buvo geri: „Dvidešimtas am
žius“ apie žydus rašė teigiamai, o „Ap- 

. žvalgą“ jį citavo. Visai įmanoma, jog 
„Amžius“ subrendo. Štai keli pavyz
džiai. Rašydamas apie „Pabaltijo Ma- 
kabiją“ „Amžius“ didžiavosi „mūsų 
žydais", kurie kalbėjo lietuviškai ir Lie
tuvai gražiai atstovavo.37 Truputį vė
liau .Apžvalga“ persispausdino ironiš
ką, kandų straipsnį apie Mussolinį ir 
jo pastarojo meto antisemitinę politi
ką.31* Straipsnis pasirašytas slapyvar
džiu Grafus, kurio nepavyko išaiškin
ti, bet reikėtų. Tai įžvalgus apžvalgi
ninkas, rašęs ir „Židinyje“, turėjęs aiš
kią antinacišką, antifašistinę liniją.

Spaudos apžvalgoje „Apžvalga“ 
teigiamai vertino „Amžiaus“ straipsnį
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apie lietuvių ir lenkų santykius, kurie 
turi ir gali gerėti nepaisant praeities.39 
Taip pat ji persispausdino Senatis 
straipsnį „Patriotizmas ir ‘patriotišku
mas’“, smerkianti „zoologinės aistros pa
gautą" chuliganizmą. Anot Brazaičio 
(tai perdėm brazaitiška frazė), turime 
konkuruoti „tyliu, kruopščiu darbu “.

Panašiame kontekste turime ver
tinti bent dali J. Vaišnoros svarstymų. Jei 
teisingai ji suprantu, jo argumentas yra 
toks. Žydai yra pavojingi, nes, būdami 
gabūs, jie Įsigali ne vien tik prekyboje, 
bet ir intelektualinėje kultūroje. Anot 
Vaišnoros, jie „ima užvaldyti tautos sme
genis“. 40 Kodėl toks smegenų užvaldy
mas tautai yra pavoj ingas, J.Vaišnora ne
atsako. Spėčiau, kad jo atsakymas būtų 
maždaug toks: tokiu keliu „tautos dva- 
sion “ patenka svetimi elementai, paten
ka tai kas jai nepriklauso. Jeigu yra taip, 
tai autorius priartėja prie nacizmo, nors 
jo mąstysena nerodo pagrindinio nacių 
teiginio žymių. Vaišnora nesako, kad 
žydai žmonijos hierarchijoje stovi že
miau. Pagal jį, spėčiau, visos tautos ly
gios, tačiau skirtingos.

Kol kas matėm tris skirtingus an
tisemitizmo kontekstus: rasinės teori
jos, komunistinės veiklos ir tautos įsi
galėjimo savame krašte. Lietuvoje, ma
nau, svarbesnis buvo trečiasis: kovos 
prieš kai kuriose sferose įsitvirtinusius 
svetimtaučius, kurių didesnę dalį suda
rė žydai, didžiausia Lietuvos mažuma. 
O kaip tik trečiame kontekste sunkiau
sia nubrėžti ribą tarp antisemitizmo ir 
leistino savo teisėtų interesų gynimo. 
Lietuvoje dėl senų istorinių priežasčių 
žydai ir lietuviai pirmiausia santykiavo 

kaip dviejų skirtingų bendruomenių na
riai. Interesams išsiskyrus abi pusės tel
kė savo bendruomeninius išteklius, 
siekdamos arba išsilaikyti, arba įsigalė
ti. Lietuviai šaukėsi patriotizmo: pirki
te iš lietuvio, nepirkite iš žydo. Bet yra 
pagrindo manyti, jog ir žydai kartais var
tojo neleistinas priemones, kad neįsi
leistų lietuvių ir kaip bendruomenė iš
laikytų turimas pozicijas. Yra daug nu
siskundimų dėl žydų, kurie nenuomoja 
lietuviams patalpų, neįsileidžia jų į sa
vo firmas, bendrom jėgom žlugdo lietu
vius konkurentus. Negaliu pasakyti, kiek 
tokiose šnekose buvo tiesos - apie žy
dus tauškalų netrūksta, bet norėtųsi, kad 
ir šis klausimas būtų ištirtas.

Aišku, jog antisemitizmo būta 
tarp lietuvių verslininkų. Ligi šiol esu 
užtikęs tik vieną lietuvišką antisemiti
nį leidinį. Tai „Verslas“, savaitraštis, 
kurį leido Lietuvių prekybininkų, pra
monininkų ir amatininkų sąjunga. Re
daktoriumi buvo Albinas Briedis, vė
liau sovietų ištremtas. Sąjunga turėjo 
gal 5000 narių, o laikraščio tiražas pa
gal lietuviškas sąlygas buvo gana dide
lis. kartais beveik 10 tūkst. 1939 metų 
pradžioje „Verslas“ pradėjo platinimo 
vajų: „Pradėjus „Versle“ drąsiai rašyti 
dėl žydu mažumos kenksmingumo, 
platinimo vajus susilaukė nepaprasto 
pasisekimo. “4I Ir tuo pat metu turinio 
atžvilgiu laikraštis buvo daugiau negu 
liguistas. Gana būdingas sausio 20 d. 
trečias puslapis: išspausdinta A.Brie- 
džio kalba apie „Verslo“ kovą prieš žy
dus; žinutė antrašte „Tegul lietuvaitės 
netarnauja pas žydus“; žinutė „Kaip žy
dai gydytojai elgiasi su lietuvaitėmis“;
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žinutė „Žydas apgaulingai išgavo iš 
Pienocentro 4 dėžes apelsinų“; žinutė 
„Žydų spauda apie incidentą už Pane
vėžio“. Taigi puslapyje šeši straipsne
liai, iš kurių tik vienas nenukreiptas 
prieš žydus.

Tačiau reikia pastebėti ir vieną 
keistą aplinkybę. Vasario 11d. nume
rio beveik visos antraštės dar nukreip
tos prieš žydus, bet vasario 18 d. nume
ryje nėra nė vienos tokios. Tikrinau ke
leto mėnesių numerius: tokių antraščių 
neradau. Laikraščio bendra linija išli
ko ta pati: lietuviai Lietuvoje turi įsiga
lėti, tapti tikrais šeimininkais. Bet laik
raščio tonas visai kitoks. Kas atsitiko? 
Gal čia įsikišo cenzūra ir pradėjo brau
kyti antisemitines antraštes? Tokios ant
raštės nesiderino su A.Smetonos veda
ma politika žydų atžvilgiu. Dažnai, ver
slininkams reikalaujant privilegijų, re
žimo atstovai pareikšdavo, kad laikysis 
lygybės principo. Gal susiprato pats laik
raštis? Tų metų vasarą minėtas Ru- 
binšteinas „Apžvalgoje“ sveikino „Ver
slo“ siūlymą vengti konfliktų ir ieškoti 
būdų lietuviams bei žydams verslinin
kams sugyventi.42 Yra dar ir kita gali
mybė. „Verslą“ leidžiančioje sąjungoje 
buvo didelių nesutarimų ir vienu metu 
buvo kalbama apie sąjungos iširimą. Bet 
apie tai žinių neturiu.

Ekonominėje sferoje susikirto ne 
vien tik dvi tautybės, naujieji ateiviai 
prieš senbuvius, bet ir dvi skirtingos 
ekonominės sistemos. Lietuviai buvo 
žemės savininkai, o pramonės srityje 
rėmėsi kooperatyvais. Žydai buvo pra
monininkai bei prekybininkai ir pabrė
žė privačią iniciatyvą. Turint omenyje 

tokius skirtumus, tiktai labai kruopšti 
analizė galėtų parodyti, kas iš tiesų tuo 
metu vyko, kas kovojo dėl ko ir kokio
mis priemonėmis.

Trumpai noriu paliesti dar ir kon
fliktus dėl žydų studentų priėmimo. 
1937 metais buvo įvestas lietuvių kal
bos egzaminas, kurio neišlaikė didelė 
dalis baigusiųjų žydų gimnazijas abitu
rientų. Žydų organizacijoms spaudžiant 
studentai buvo priimti laisvais klausy
tojais. Kitais metais kalbos egzamino 
neišlaikiusieji iš viso nebuvo priimti. 
Žydai aiškino, jog kalbos egzaminu bu
vo siekiama sumažinti priimamų žydų 
skaičių. Lietuviai - minimas kalbinin
kas Antanas Salys-teigė, jog žydai ne
kaip mokėjo lietuvių kalbą.43

Yra, manau, dar ketvirtas antise
mitizmo kontekstas, apie kurį norėčiau 
pasakyti keletą žodžių. Turiu omenyje 
tam tikrą prietaringumą - jį gražiai 
vaizduoja Vaižgantas „Pragiedrulių“ 
vaizdelyje apie žydkapių išniekinimą. 
Tokių dalykų kaime galėjo būti daug. 
Tai siejosi su polinkiu matyti piktą ran
ką - žinoma, žydo, ir tikėti daugmaž 
viskuo, kas pasakojama apie žydus. Ma
nau, kad prieškarinės kartos tą prieta
ringumą atsivežė iš kaimo į miestą. 
Spėčiau, kad jo mums ir dabar netrūks
ta. Dažniausiai j is pasilieka savųjų ra
telyje ir nepadaro daug žalos. Bet ta
lentingų demagogų rankose tai gali tap
ti naikinančia jėga. A.Smetoną galima 
kritikuoti už daug ką, bet turime būti 
dėkingi, kad antisemitine demagogija 
jisai neužsiėmė.
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Lietuvių bendruomenės 
kitose valstybėse

Antanas Tyla

Pastarųjų dviejų šimtmečių Lie
tuvos istorijos negalima įsivaizduoti 
be lietuvių, kurie gyveno toli nuo Lie
tuvos ar už Lietuvos valstybės ribų. Sa
vo istoriją mes suvokiame kaip nuo
latinį visų tautiečių bendravimą, abi
pusį rūpestį ir norą išsaugoti savo vals
tybės laisvę, nepriklausomybę ir visų 
už Lietuvos gyvenančių tautiečių lie
tuviškumą, kalbą, kultūrinę raišką. 
Apie bendrus lietuvių siekius, kaip 
elementarią mūsų šalies istorijos da
lį, yra daug rašyta ir daug kas žinoma.

Mano šio teksto tema - lietu
vių, kurie gyvena užsienyje ir kuriuos 
paprastumo dėlei vadinsiu užsienio 
lietuviais, organizacijos ir jų veiklos 
kryptys, siekiant išsaugoti lietuviš
kumą skirtingomis gyvenimo sąly
gomis. Apsistosiu tik ties viena ins
titucija - Pasaulio lietuvių bendruo
mene, kaip visus užsienio lietuvius 
vienijančia institucija. Mane visą lai
ką domino lietuvių solidarumo eks
tremaliomis aplinkybėmis raiška ir 
jos pasekmės. Tuo labiau dabar, kai 
sovietinio nihilizmo lietuvių tautos 
atžvilgiu reliktai ar tiesiog pigus no
ras būti moderniškam, naujoviškam, 

susilieję su globaliniu mąstymu, iš
stumia tas vertybes, kurios yra ir mū
sų valstybės gyvavimo pagrindas. Pa
analizavęs PLB susiformavimą, ra
dau sau atsakymą apie solidarumo 
prasmę ir reikšmę.

Lietuvos valstybė yra etninė lie
tuvių tautos žemė, vienintelė vieta pa
saulyje, kur ši tauta turi galimybę puo
selėti savo kalbą, etninę kultūrą, kurti 
ir reikšti savo valstybinę politiką, in
tegruoti pasaulio kultūros turtus, plė
toti jos raidai atitinkančią ekonomi
ką ir kartu dalyvauti pasaulio valsty
bių politiniame ir kultūriniame gyve
nime. Ji yra atsakinga už visų demo
kratinių laisvių ir teisių, dvasinių ir 
materialinių vertybių, kultūros pavel
do išsaugojimą šioje Europos žemy
no dalyje prie Baltijos jūros. Pasaulis 
vertina mus už tų vertybių saugojimą 
ir į Pasaulio paveldą įtraukė tris čia 
sukurtas ar išsaugotas vertybes: Vil
niaus senamiestį, kryždirbystę ir Kur
šių neriją. Manau, kad tokių vertybių 
yra ir daugiau.
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Nemaža lietuvių tautos dalis yra 
užsienyje, už valstybės ribų. Bet ji nuo
latos Lietuvoje jaučiama. Tai tarsi mū
sų auros plėtotoja, savotiška globėja, 
mūsų egzistencijos saugotoja ir padrą- 
sintoja. Lietuvių atsiradimo už Lietu
vos ribų genezė skirtinga ir neturi ben
dro vardiklio. Pagal priežasčių skir
tumą užsienyje gyvenančius lietuvius 
galima suskirstyti į keturias pagrindi
nes grupes.

(Prieš tai galbūt reikėtų primin
ti. kad 1918 m. Vasario 16-osios aktu 
atkurta Lietuvos valstybė 1920-1940 
m. patyrė penkis jos teritorijos užgro
bimus bei padalijimus, kuriuos vykdė 
to meto didžiausi mažųjų valstybių 
priešai Pilsudskis, Stalinas ir Hitle
ris... Tad tuo metu pačiai lietuvių tau
tai spręsti savo valstybės sienų klausi
mą buvo labai sunku, sudėtinga ir ga
lų gale tai nepavyko optimaliai įgy
vendinti.)

1. Ryškiausiai nuo visų kitų už
sienio lietuvių skiriasi etninėse lie
tuvių žemėse gyvenantys, bet ki
toms kaimyninėms valstybėms 
priklausantys lietuviai. Už Lietu
vos valstybės ribų jie atsidūrė ne 
savo noru, o dėl susidariusių tarp
tautinių santykių, tuometinėms 
kaimyninėms valstybėms nesilai
kant sutarčių ir jėga nustatinėjant 
sienas. Tai pirmiausia Pietvakarių 
Lietuvos Suvalkų kraštas su cen
trais Punske ir Seinuose. Tai viena 
iš gyvybingiausių ir visapusiškai gi
miningiausių lietuvių bendruome
nių. Ši bendruomenė yra ypač 
brangi ir reikšminga. Be to, yra Ry

tų Lietuvos lietuviai su stambiau
siais centrais Gervėčiuose, Rim- 
džiūnuose ir Pelesoje. Kitoje lie
tuvių etninėje žemėje, kurią suda
ro Karaliaučiaus krašto dalis, ne
beliko autochtonų lietuvių, kurie 
Prūsų Lietuvių Tautinės Tarybos 
vardu 1918 m. prašė Lietuvos Ta
rybą, kad priglaustų Mažąją Lie
tuvą prie Didžiosios Lietuvos. Ta
čiau ten pokariu apsigyveno nema
žai lietuvių. Dalis jų ten apsistojo 
grįžę iš tremties ar konclagerių ir 
komunistinės valdžios pastango
mis negavę teisės apsigyventi Lie
tuvoje.

2. Kitą stambią (50-70 tūkst.) 
lietuvių grupę sudaro sovietinės 
okupacijos laikotarpio Lietuvos 
piliečių - tremtinių į Sibirą ir Vi
durinę Aziją palikuonys, kurie iki 
šiol dėl įvairių aplinkybių nesugrį
žo į savo Tėvynę. Daugiausia jų yra 
Krasnojarsko krašte.

3. Trečią, stambiausią užsienio 
lietuvių grupę sudaro politinė ir 
ekonominė XIX-XX a., taip pat 
Antrojo pasaulinio karo priversti
nė emigracija iš Lietuvos į Vakarų 
šalis - JAV, Kanadą. Australiją, 
Angliją, Lotynų Amerikos šalis.

4. Ketvirtą užsienio lietuvių 
grupę sudaro iš Lietuvos Respub
likos po 1990 m. išvykę laikinai 
ar ilgesniam laikui mokytis, dirb
ti ar tiesiog gyventi daugiausia jau
ni lietuviai. Be tradicinių emigra
cijos šalių (JAV, Anglijos, Kana
dos), jie pasklido po Ispaniją, Vo
kietiją, Skandinavijos šalis, Italiją.
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Skaudžiausia, kad tarp užsienio 
lietuvių atsirado nusikalstamo ele
mento, sudarančio neigiamą mū
sų šalies ir lietuvių Įvaizdį, griau
nančio tai, ką išsaugojo mūsų po
litinė ir ekonominė emigracija per 
praėjusius du šimtmečius.

Visų šių keturių grupių lietuviai 
turėjo ir turi nevienodas sąlygas bei 
galimybes išsaugoti lietuvišką pavel
dą. Pasklidę po pasaulį lietuviai yra 
tik laiveliai okeane, kuriame galima 
prarasti visą savo unikalių savybių pa
veldą. Nuo XIX a. lietuviai pradėjo 
burtis į savo organizacijas, kurios juos 
vienijo ir saugojo. Dažniausiai jos vie
nijo vieno krašto ar to krašto regiono 
lietuvius. Nepriklausomoje Lietuvoje 
visur pasklidusius lietuvius telkė 1932 
m. Kaune įsteigta Draugija užsienio 
lietuviams remti, kuri 1935 m. Kau
ne sušaukė Pirmąjį pasaulio lietuvių 
kongresą. Bendro visų užsienio lietu
vių darbo poreikis kilo ir sustiprėjo 
po Antrojo pasaulinio karo, kai Vaka
rų pasaulyje atsirado stambus įvairių 
profesijų Lietuvos piliečių branduo
lys. Jie jautė atsakomybę ir norą dar
buotis okupuotos Lietuvos išlaisvini
mui ir pasaulio lietuvių lietuvybės iš
saugojimui. Praėjus aštuoneriems me
tams nuo 1941 m. - pirmojo sovieti
nių okupantų masinio Lietuvos pilie
čių trėmimo iš Lietuvos ir pustrečio 
mėnesio nuo trečiojo -1949 m. kovo 
mėn. - masinio trėmimo į Sibirą, Vy
riausiasis Lietuvos išlaisvinimo komi
tetas 1949 m. birželio 14 d. paskelbė 
garsiąją „Lietuvių chartą“. Tai buvo re
alus susitelkimas, išlikimo programa 

ir protestas prieš lietuvių tautos geno
cidą, kurį Lietuvoje vykdė okupacinis 
komunistinis režimas. Chartą rengė 
nepriklausomybės metais Lietuvoje 
subrendusi ir Vakaruose išsigelbėjusi 
lietuvių inteligentija. Išsisklaidymo 
akivaizdoje ji pajuto solidarumą ir at
sakomybę.

Chartoje buvo išdėstytos pagrin
dinės išlikimo vertybės. Joje skelbia
ma:

I
 Tauta yra prigimtoji žmonių 

bendruomenė.
Pasaulyje pasklidę lietuviai su

daro Pasaulio lietuvių bendruo
menę.

Lietuvis lieka lietuviu visur ir 
visada.

Savo tėvų išlaikytą lietuvių tau
tos gyvybę lietuvis perduoda atei
ties kartoms, kad amžinai gyven
tume.

Kalba yra stipriausias tautinės 
bendruomenės ryšys.

Lietuvių kalba lietuviui yra tau
tinė garbė.

Šeima yra tautos gyvybė.
Tautinė kultūra yra kelias į tarp

tautinį pripažinimą ir bendravimą.
Valstybė yra aukščiausioji tau

tinės bendruomenės organizacija.
Valstybinė nepriklausomybė 

yra tautinės kultūros ugdymo ir iš
likimo sąlyga.

Darbu, mokslu, turtu ir pasiau
kojimu lietuvis kovoja, kad apgin
tų ir išlaikytų nepriklausomų Lie
tuvos valstybę.

Mokykla yra tautinės dvasios 
židinys.
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I
 Tautos istorija yra geriausia tau

tos mokytoja.
Tautinis solidarumas yra aukš

čiausioji tautinė dorybė.

Lietuvio santykius su nelietuviu 
nustato artimo meilė ir pagarba 
kiekvieno žmogaus laisvei, garbei.

Neseniai iškilmingai paminėtas 
Chartos paskelbimo 50-metis rodo, 
kad jos turinys nepaseno. Lietuvių 
charta tebedirba savo darbą, padėda
ma užsienio lietuviams save atpažin
ti. 1941 m. tremtinių palikuonis Al
tajaus krašte, kuriame priskaičiuoja
ma 740 lietuvių, to krašto Lietuvių 
kultūros draugijos pirmininkas Bone- 
ventūras Virbickas išdalijo savo tau
tiečiams Chartą lietuvių ir rusų kal
bomis („Pasaulio lietuvis“, 2000. 8, 
p. 132-133). Galbūt ateityje įsilies Į 
mūsų valstybės gyvenimą sugrįžę į 
Lietuvą tos Chartos prikelti mūsų tau
tiečiai. Kai kurie Chartos teiginiai ga
lėtų būti ir Lietuvos Respublikos pi
liečių, valstybei atstovaujančių parei
gūnų nuostatomis, derinant jas su sa
vo asmeniniu gyvenimu ir laiko ke
liamais uždaviniais. Deja, Lietuvoje 
nėra nė vienos partijos, kuri savo sie
kiuose pabrėžtų čia išdėstytas verty
bes, bent dalį jų.

Remiantis Lietuvių charta lais
vajame pasaulyje buvo pradėta kurti 
Pasaulio lietuvių bendruomenė. Vie
nas PLB kūrėjų buvo Mykolas Kru
pavičius. Pirmasis PLB seimas buvo 
sušauktas 1958 m. rugpjūčio 28-31 d. 
Niujorke. Buvo priimta PLB Konsti
tucija, išrinkta pirmoji valdyba su Jo

nu Matulioniu priešakyje. PLB pri
klauso visi lietuviai, kurie gyvena už 
Lietuvos Respublikos ribų, be parti
nių, religinių, organizacinių ir kito
kių skirtumų. Jai priklauso visos lie
tuvių draugijos, organizacijos, jeigu tik 
jos tam neprieštarauja. Vienintelė są
lyga - save laikyti lietuviu ar jo pali
kuoniu. PLB nėra draugija, bet tik 
bendruomenė. Ji susideda iš kraštų 
bendruomenių. Vyriausiasis organas 
yra renkamas Pasaulio lietuvių ben
druomenės seimas, kuris savo ruožtu 
renka PLB valdybą. Kontrolės komi
siją ir Garbės teismą. Krašto LB ren
ka savo atstovaujamuosius organus.

PLB per 50 metų, nugalėdama 
sunkumus, sustiprėjo ir išaugo. Ji su
telkė stipriausias užsienio lietuvių jė
gas tiek pačioje PLB valdyboje, tiek 
LB kraštų valdybose. PLB valdybos 
pirmininkais yra buvę žymūs ir savo 
darbui atsidavę dr. Juozas Sungaila, 
Juozas Bachunas-Bačiūnas, Stasys 
Barzdukas, Bronius Nainys, Vytautas 
Kamantas, Vytautas Bieliauskas.

Per tą laikotarpį buvo sušaukta 
10 seimų, kurių du pastarieji vyko 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. Į X seimą 

i atvyko PLB atstovai iš 29 valstybių ir 
Sibiro bei Karaliaučiaus krašto lietu
vių bendruomenių. Kitos bendruome
nės, tokiu mastu vienijančios lietuvius, 
nėra. Iš visų PLB kraštų savo visapu
sišku pajėgumu ir veikla išsiskiria JAV 
krašto LB, kuriai šiuo metu vadovau
ja ponia Regina Narušienė. Toliau pa
gal dydį ir veiklą eina Kanados ir 
Australijos krašto LB. Na, ir, žinoma, 
Lenkijos LB su Punsko ir Seinų kraš-
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to lietuviais ir nepailstančiais jų va
dovais dr. Bronium Makausku, Irena 
Gasperavičiūte, Petru Maksimavi
čium, Algirdu Vaicekausku, Jolanta 
Jonušonyte ir kt.

Tuo metu, kai Lietuva buvo oku
puota, PLB turėjo du svarbiausius sa
vo veiklos tikslus ir kryptis: 1) kovoti 
dėl Lietuvos išlaisvinimo, jos nepri
klausomybės atkūrimo ir 2) išsaugoti 
ir stiprinti lietuvybę. Lietuvai atkūrus 
savo valstybę, pirmasis PLB uždavi
nys pasikeitė. PLB įkūrė savo atstovy
bę Lietuvoje ir ėmėsi valstybės stipri
nimo ir saugumo užtikrinimo, strate
gijos šia kryptimi rėmimo. Mes jau
čiame PLB, ypač JAV lietuvių, para
mą siekiant Lietuvos narystės NATO 
(plačiau žr. „Pasaulio lietuvis“, 2002, 
6, p. 47). PLB padeda pergabenti į 
Lietuvą lietuvių archyvus, asmenines 
bibliotekas, inicijuoja istorijos tyri
mus. Vienas iš stambiausių darbų bu
vo Lietuvos kančių ir kovų istorijos 16 
tomų rengimas ir leidimas, bendrau
jant su Lietuvos tyrinėtojais. Drauge 
buvo skatinamas sovietinio genocido 
tyrinėjimas ir skelbimas, nuolatos 
bendraujama su Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo cen
tru.

Pagrindinis uždavinys tebėra 
stiprinti lietuviškumą ir ugdyti soli
darumą Lietuvių bendruomenėse vi
same pasaulyje. Ypač daug dėmesio 
skiriama jaunimui, įvairių kraštų Lie
tuvių jaunimo sąjungų veiklai, orga
nizuojamiems renginiams. Lietuvybės 
palaikymui PLB kartu su Lietuvos 
valstybe, su kraštų bendruomenėmis 

organizuoja Pasaulio lietuvių dainų 
šventes, rajonines dainų ir šokių šven
tes, sporto renginius, stovyklas. Ypač 
sėkmingos buvo sporto žaidynės JAV, 
Kanadoje, Lietuvių dienos Australi
joje. PLB padėjo Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimo sąjungoms surengti lie
tuvių jaunimo suvažiavimus ir stovyk
las Brazilijoje, Argentinoje, Urugva
juje.

Daug pastangų prireikė, kad bū
tų sutelkti organizuotam kultūriniam 
darbui prie demokratinių teisių ir lais
vių neįpratę lietuviai, sovietinių rep
resijų, trėmimų aukos ir jų palikuo
nys Sibire. Lietuvos Vyriausybės ir 
PLB pastangomis LB atsirado Sibire, 
Uzbekijoje, Kazachstane, Gruzijoje, 
Ukrainoje, Moldovoje, Rusijoje. Trem
tinių palikuonys pradėjo telktis tauti
niu pagrindu tik žlugus blogio impe
rijai. Anksčiau jie dėLnepalankios ap
linkos-vietinių gyventojų ideologi
nio fanatiškumo - negalėjo skelbtis 
esą politiniai tremtiniai ar jų palikuo
nys, išsiskirti savo tautybe. Tai paliko 
antspaudą ir dabarčiai. 1997 m. Kras
nojarsko krašte ir pačiame Krasnojars
ke gyveno apie 8 tūkstančius lietuvių, 
o Krasnojarsko lietuvių kultūros ben
drijai priklauso tik 400, veikloje daly
vauja vos trečdalis („Pasaulio lietu
vis“, 2000,8, p. 134). Žinoma, čia gal
būt atsispindi bendra veiklumo ten
dencija. Argentinoje save lietuviais 
laiko apie 30 tūkst., o lietuviškoje veik
loje dalyvauja apie 900-1000 (ten pat, 
p. 88), Brazilijoje iš 40 tūkst. - apie 
300 (p. 95) ir 1.1. Nedaugėja narių 
Austrijoje. Kaip matyti iš atstovų kal-

34 Į LAISVĘ • spalis /2002

36



Laikas ir idėjos

bu dešimtajame PLB seime, Lietuvių 
bendruomenė sumažėjo Venesueloje.

Lietuvių chartoje pabrėžiama, 
kad kalba yra stipriausias tautinės 
bendruomenės ryšys, o mokykla - tau
tinės dvasios židinys. Norint išsaugo
ti ir nuo vaikystės įskiepyti pagarbą 
lietuvių kalbai, kultūrai, reikalinga 
švietimo programa ir mokyklos. Už
sienio lietuvių švietimui ir lituanisti
nėms mokykloms remti PLB valdy
boje yra speciali Švietimo komisija. 
Ši komisija savo ir Lietuvių fondo lė
šomis drauge su Lietuvos valstybe pa
remia lietuvių mokyklas ir kitas ug
dymo įstaigas Gruzijoje, Gudijoje, Es
tijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Seinų kraš
te, Moldovoje, Rusijoje, Ukrainoje, 
Uzbekijoje. Į kai kurias iš jų Lietuvos 
valstybė siunčia savo mokytojus, or
ganizuoja lietuviškų mokyklų moky
tojų kasmetinius metodinius semina- 

( rus, siunčia kultūrinių renginių kon- 
| sultantus. Švietimo ir mokslo komi

sija jau penkis kartus organizavo raši
nių konkursus Rytų kraštų mokyk
loms. Konkursams parenkamos te
mos, žadinančios tautinę savimonę, 
sieki pažinti savo kultūrą, tautos ir jos 
valstybingumo istoriją. PLB globoja 
lietuvių mokyklas Pietryčių Lietuvo
je, kur Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministerija nepajėgia grumtis su Lie
tuvos pilietinės visuomenės integra
cijai nelojaliais vietiniais ir „Wspolno- 
ta polska“ elementais, jų propaganda 
ir materialine tos propagandos paspir
timi. Bendromis Vilniaus apskrities 
ir Tautos fondo lėšomis ir iniciatyva 
pastatyta Lavoriškių mokykla. Tai vie
nas atvejis, kuris skaldo buvusį pilsud- 
skinės okupacijos paveldą. Ta okupa
cija tuomet mums buvo tokia pat pra
žūtinga, kaip ir sovietmečio genoci-

Natljoji Lavoriškių mokykla Vilniaus rajone. Jono Endriukaičio nuotrauka
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das, kaip žydams - nacių holokaus
tas. Tiek Lietuvos valstybė, tiek ir PLB 
remia Vasario 16-osios gimnaziją 
Hiutenfeldc. kur mokosi lietuvaičiai 
išviso pasaulio. Lietuvių kalbos pres
tižą Vakaruose stiprinti padėjo ir pa
deda PLB pastangomis ir lėšomis 
įsteigta Lietuvių kalbos katedra Ilino
jaus universitete. PLB fondo kasmeti
nę didžiąją dalį išlaidų sudaro stipen
dijos. Per 20 savo veiklos metų PLB 
fondas stipendijoms išmokėjo 23 mi
lijono dolerių („Pasaulio lietuvis“, 
2000.8. p. 84 j.

PLB nuo 1963 metų leidžia mė
nesinį žurnalą „Pasaulio lietuvis“, ku
ris lyg cementuoja visas lietuvių ben
druomenes bendriems interesams, su
pažindina su kraštų bendruomenių 
veikla. O žinojimas apie kitus kartu 
yra ir bendravimas.

PLB užsibrėžtus uždavinius gali 
vykdyti tik pasitelkdama konkrečias 
lėšas. Be lėšų būtų tik tuščios siekių 
deklaracijos. Savo programai ir pro
jektams įgyvendinti PLB naudoja PLB 
fondo ir iš kitų lietuvių fondų gautas 
lėšas. Daugiausia lėšų gauna '^Lietu
vių fondo. Jis sukurtas 1960 m. lietu
vių idealistų asmeninėmis aukomis ir 
iš palikimų užrašymų. Pradžią pada
rė dr. Antano Razmos iniciatyva su
rinkti aukų - milijoną dolerių. 2000 
m. vidury fondas jau turėjo 10,1 mili
jono dolerių. Iš indėlių ir kitų pelno 
formų gautos lėšos buvo skirstomos 
pagal paraiškas lituanistiniam švieti
mui, kultūrai, stipendijoms. Nuo 1990 
m. į šį fondą pradėjo kreiptis ir Lietu
vos kultūrininkai bei studentai. Iki 

2000 m. iš šio fondo pelno lituanisti
niams reikalams buvo paskirta 7,7 mi
lijono dol.. Lietuvos švietimo ir kul
tūros institucijoms iš pagrindinio ka
pitalo padovanota 1 150 212 dol. („Pa
saulio lietuvis“. 2000. 8. p. 28). Jas 
paskirstė prie Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministerijos sudaryta komisi
ja-

Pasaulio lietuvių bendruomenė 
yra visus užsienio lietuvius jungianti 
bendruomenė. Ji neperima visuose že
mynuose veikiančių lietuvių organi
zacijų ir draugijų veiklos, tik prie jų 
kiek pajėgdama prisideda. Sunku nu
sakyti jos vaidmenį lietuviškame pa
saulyje dabar ir ateityje, nes visų tau
tos stiprinimo, lietuviškumo saugoji
mo ir gaivinimo, Lietuvos Respubli
kos integracijos į Transatlantine poli
tinę struktūrą rėmimo darbų neįma
noma išmatuoti. Tuo labiau kad PLB 
darbas nėra baigtas, jo dar yra daug, jo 
laukia lietuvių pasaulio ateitis.

PLB pirmininkas Vytautas Ka
mantus dešimtajame PLB Seime kal
bėjo: „Pasaulio lietuvių bendruomenės 
pagrindinis tikslas šiais laikais yra Įgy
vendinti Lietuvių chaną, jungti visus 
lietuvius, gyvenančius už Lietuvos Res
publikos ribų, į vieningą Pasaulio lie- 

Į tuvių bendruomenę, kad visi solidariai 
išlaikytume, ugdytume ir stiprintume 
gyvą lietuvybę per kraštų bendntome- 
nes, organizacijas, parapijas, mokyk
las, klubus, saviveiklos vienetus, spau
dą, radiją ir šeimas, palaikydami nuo
latinius ryšius su Lietuva ir jos žmonė- 

j mis... " („Pasaulio lietuvis“, 2000,8, 
I p. 49).
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Lietuvos Respublikos Preziden
tas Valdas Adamkus, sveikindamas 
dešimtąjį PLB Seimą, šitaip Įvertino 
PLB veiklos nuopelnus: „Daugiau 
kaip pusę amžiaus laikydamasi Lie
tuvių chartoje įvardytų dvasinių ver
tybių ir telkiama noro tarnauti Tėvy
nei, PLB šiandien pelnytai laikoma 
viena veikliausių mūsų tautiečius vie
nijančių organizacijų. Jūs nuolat pri
minėte ir kėlėte Lietuvos laisvės byla, 
o atkurtoje Nepriklausomoje Lietu
vos Valstybėje ne kartų dalijote ir da
lijate naudinga patirtį, geranoriškumą 
bei gebėjimą derinti ištikimybę tautys
tės principams ir atvirumą esamojo 
laiko pasaulio tikrovei“ („Pasaulio 
lietuvis“, 2000, 8, p. 5).

Baigdamas noriu pasakyti, kad Pa
saulio lietuvių bendruomenės nuveikti 
darbai, jų kryptys ir ateities strategija tei
kia viltį, kad užsienio lietuvių pasaulis 
nesudegs kaip Į atmosferą patekęs me
teoras, lietuviai ir jų palikuonys išsau
gos kalbą ir pagarbą savo Tėvynei, už
sienio lietuviai jaus valstybės rūpinimąsi 
jų reikalais, o Lietuva - jų dėmesį... No
rėčiau pasiūlyti Pasaulio lietuvių ben
druomenei toliau remti Lietuvos integ
raciją į Europos Sąjungą ir NATO, pa
rengti veiklos metodiką naujajai lietu
vių emigracijai organizuoti, vienyti ben
dram kultūriniam ir politiniam darbui, 
padėti išsaugoti lietuviškumą, sukurti 
pasaulio lietuvių gimnaziją vienos ku
rios Seinų krašto mokyklos bazėje.

PLB kraštu pirmininkų suvažiavime Druskininkuose. IŠ kairės: Gabrielius Žemkalnis, 
PLB atstovas Lietuvoje, Jonas Vitkevičius, Irkutsko lietuvių bendrijos pirmininkas, ir 
Vytautas Cinauskas, Tremtinių grįžimo fondo pirmininkas. Gudria* Šniuko nuotrauka
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Prezidento rinkimai — 
mūsų pasirinkimas

Lietuvos Respublikos 
Prezidentas

Valdas Adamkus 
atsako į žurnalo „Į laisvę“ 

klausimus

„Laukia 
darbai,
kurių nespėjau 

baigti“
Kokie motyvai paskatino Jus kan

didatuoti į šį postą antrą kartą?
Neradau rimtų argumentų, kodėl 

šiandien turėčiau pasitraukti iš politi
nio gyvenimo nepabandęs siekti antros 
kadencijos. Jaučiu, kad turiu jėgų ir pa
tirties. Dar galiu būti Lietuvai naudin
gas. Matau daug darbų, kurių nespėjau 
pabaigti.

Kaip įsivaizduojate savo rinkėjus? 
Ar žinote, ar bandote atspėti, kokie vi
suomenės sluoksniai išreikš Jums pasiti
kėjimą?

Per visus penkerius darbo metus 
jaučiau žmonių moralinę paramą. Ji 
man buvo ir yra labai svarbi. Palaiky
mo sulaukiau ir sulaukiu iš įvairių vi
suomenės sluoksnių: mokytojų, gydy

tojų, verslininkų, ūkininkų, tarnautojų, 
j kultūros ir mokslo žmonių. Visiems 

jiems esu dėkingas.
Ar tapęs Prezidentu ką nors dary

tumėt naujai, negu darėte per šią kaden
ciją?

Neišvengiamai tektų imtis naujų 
darbų. Lietuvos laukia naujas, labai svar
bus raidos etapas. Turėsime įsitvirtinti 
Vakarų erdvėje kaip ori, savarankiška 

Į tauta ir valstybė. Prabėgę penkeri metai 
j vertė ypač daug dėmesio skirti strategi-
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Prezidento rinkimai - mūsų pasirinkimas

niams mūsų užsienio politikos tikslams 
- integracijai Į demokratinio pasaulio 
saugumo, politines ir ūkines struktūras. 
Tiesa, šie darbai dar nebaigti, jie turės 
būti tęsiami. Mums neužteks tik pakvie
timo i NATO - reikės pasiekti, kad Lie
tuvos priėmimui į šią organizaciją pri
tartų valstybių narių parlamentai.

Vis dėlto esu Įsitikinęs, kad per ki
tus penkerius metus valstybės vadovas 
turėtų daugiau dėmesio skirti vidaus 
problemoms. Jis turėtų aktyviau telkti 
visuomenės ir politikų jėgas mūsų ben
dro gyvenimo tobulinimui, jo moder
nizavimui.

Ar turite strategiją, kaip keisti da
bartinę ekonominę situaciją, kai visa 
energetika krypsta Rytų link?

Energetikos ūkyje mes turime su
derinti Lietuvos valstybės ir užsienio in
vestuotojų interesus. Manau, kad tai ge
rai supranta ir dabartinė Vyriausybė. Ra
cionaliai pertvarkyti energetikos ūkį ir 
skaidriai jį privatizuoti -vienas atsakin
giausių šios Vyriausybės darbų. Labai 
svarbu, kad Vyriausybės sprendimai bū
tų vieši ir gerai išaiškinti visuomenei. 
Manau, kad ministrų kabinetas Seimui 
Prezidentui ir Lietuvos žmonėms turė
tų pristatyti aiškų veiksmų planą, kaip 
artimiausioje ateityje bus tvarkoma Lie
tuvos energetika.

Ar tikite, kad šiemet Lietuva bus 
pakviesta į NA TO?

Taip, tikiu. Lapkriti Prahos vir
šūnių susitikime Lietuva turi sulaukti 
tokio kvietimo.

Ką skirti 
vargui 

ir garbei

Vytautas Volertas

P
rezidentas yra Vyriausy
bės prievaizdas, Konsti
tucijos sargas, užsienio 
politikos vadovas, krašto apsaugos 

vyriausioji galva. Jis veto teise su
drausmina pakelėn sukantį Seimą. 
Prezidentūros Įstaiga prisideda prie 
gero šalies įvaizdžio sudarymo. Lie
tuvoje, bundančioje iš politinio ir vi
suomeninio glumo, prezidentas šiais 
laikais turėtų būti ir valstybinio gar
bingumo simbolis bei viešojo gyve
nimo tvarkos ugdytojas, dideliam var
gui ir didelei pagarbai skirtas žmo
gus.

Piliečiams dera tarp daugelio 
kasdienos minčių retkarčiais pagal
voti ir apie bruožus asmens, geriau
siai tinkančio prezidento pareigoms, 
ypač kai artėja rinkimų metas. Ar ne 
jų balsai sprendžia, kas ten atsidurs? 
Kandidatai gali rinkėjus vaišinti alu
mi. turguose jiems dalyti dolerius, 
gražiausiai jiems kalbėti ir patrauk- 

I liai atrodyti, tačiau vien tik rinkėjų
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balsai atlygina jiems už doras ir suk
tas pastangas. Ne išrinktasis kaltas, 
kad nevertai prezidentu tapo, bet už 
nelemtą klaidą atsako jį išrinkusieji.

Šiais laikais besikartojantis rin
kimuose dalyvaujančių kandidatų nu
sižengimas visuomenei yra melas ir 
ji balsuotojai greitai atleidžia, ypač 
jaunų demokratijų šalyse, kur nesu- 
sigaudoma tarp pažadų ir valstybinių 
veiksmų. Pažadai, juos dalijančiam 
gerai žinant, kad jų nevykdys ir ne
įvykdys, yra klastingas melas. O me
las juk yra savigarbos mėtymas po ko
jomis, todėl meluoja tik menkaver
čiai. Homeras „Odisėjoje“ prieš 
1200 metų sakė: „Jis nemeluos, nes 
yra protingas“.

Kasdieniame gyvenime melas 
brangiau kainuoja kaip politikoje. Jei 
kas išsiprašė finansinę paskolą ir ne
atsilygino, toks nuskriaustojo nebus 
pamirštas. Bičiuliu vargiai liks ir ža
dėjęs darbe padėti, bet talkoje nepa
sirodęs. Tačiau ir „nekaltas melas“ 
(gyrimasis ir perdėjimai) žeidžia me
luojančiojo asmenybę. Tai kaip žiū
rėti į melagį, kandidatuojantį rinki
muose, ypač į aukščiausią poziciją 
valstybėje?

Garbės troškimas veda pataika- 
viman ir veidmainystėn. Kam buvo 
lankstomas! vakar, šiandien savo va
karykštį kilmingąjį garbėtroška ir pa
šieps, ir pastums, jei galingesnį pa
stebės. Veidmainiai iš vieno daržo 
kraustosi kitan, o jei atsiranda mar- 
gesniais žiedais trečiasis, ir jo tvorą 
nugalės. Prezidentūra tokius žmones 
ypač vilioja, rinkimuose jie visiems 

pataikauja ir melą laiko dorybe. Bet 
už jų visada stovi nelaimės šešėlis. 
Toks žmogus pareigose ieškos tik gar
bės, už ją pigiai pardavinėdamas vals
tybės interesus. Kadangi turtas jam 
taip pat yra vienas garbės elementų, 
skaidrumas jo veikloje lengvai susi
drumsčia.

Visų žmogaus blogybių lydinys, 
nė vienos iš jų neatmetęs, buvo So
vietų Sąjungos komunizmas. Melas, 
veidmainystė, vogimas, sukčiavimas, 
savanaudiškumas ir žudymas - tai ly
giavertės komunizmo administraci
jos priemonės. Tai lyg atsuktuvų rin
kinys mechaniko dėžutėje. Kuris ge
riausiai tai vietai ir tam laikui tinka, 
tas ir naudojamas.

Ne visi komunistinių dirbtuvių 
meistrai su šiais metodais visiškai su
tiko, bet jie visi šiuos metodus matė, 
jais sekė ir suprato, kaip naudoti, nors 
ir piktinosi jais. Jei vienas jų, turįs 
didelę galią, dėl savo kaltės ar aplin
kybių būtų įstumtas keblion padėtin, 
vargiai atsispirtų pagundai pasinau
doti vienu tų „atsuktuvų“. Juk komu
nizmas jėga siurbė sąžinę laukan iš 
visų savo prielankiųjų. Tik retas jų 
sugebėjo pasilaikyti bent dalį žmo
niškumo.

Artimai bendravusio su komu
nizmu aprengimas prezidento skrais
te yra didelė rizika. Vis dėlto tai ge
nocidą gerai žinoję, jį matę ir iš pasi
baisėjimo nekrūpčioję žmonės, kar
tais net patys prisukinėję mėsmalės 
veržles (tardytojai, prokurorai, slap
tųjų įstaigų darbuotojai ir jų bendra
darbiai). Šiandien jie gali nuoširdžiai
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smerkti rusiškojo komunizmo vyk
dytas fizines ir dvasines žudynes, net 
akiplėšiškai skelbtis buvę disidentais 
ar kolaboravę tautos naudai, bet rau
dono antpilo kvapo, kuriame ilgai 
mirko, visiškai pašalinti nepajėgia. 
Juk tas antpilas visam gyvenimui su
žalojo smegenis. Rinkėjai, pasisakę 
už tokius asmenis, gal sąmoningai, 
gal dėl nesiorientavimo valstybę stu
mia pavojum

Yra nuotykius ir juokus mėgs
tančių, dėl pramogos prezidento pa
reigoms kandidatuojančių. Yra for
malistų, savo partijai rinkimuose tar
si iškilmių parade atstovauti pasiry
žusių ir kandidato kepuraitę užside- 
dančių. Pastarieji, šiuo laiku tik pa
klusniais statistais esą, gali kada nors 
tapti rimtais aktoriais. Gali pasitai
kyti ir gryniausių apgavikų, siekian
čių tik naudos sau ir savo klanui.

Prezidentas taip pat yra žmogus. 
Tačiau jis turėtų būti geras ir doras 
žmogus. Čia nieko nelemia patrauk
li išvaizda, amžius, turtas. Ieškant to
kio žmogaus, dera plačiai pasižval
gyti, rimtai pasvarstyti. Skubotai, už 
tuščius pažadus, už laukiamą nepel
nytą naudą atiduodami balsai gražios 
ateities valstybei nežada. Niekingiau
si yra alum, litu, doleriu pirkti bal
sai. niekingai ir lengvabūdiškai ati
duoti.

Prezidento rinkimai yra rimtos 
piliečių minties ir svarbios pareigos 
įvykis.

Laikas pabusti

Vytautas Vismantas

A
rtėjantys Lietuvos Res
publikos prezidento 
rinkimai taps rimtu 
mūsų pilietinės brandos patikrinimu. 

Labiau negu kada nors anksčiau per 
atkurtos nepriklausomybės laikotar
pį iškilo grėsmė, kad valstybės vado
vo rinkimai gali virsti tuščiu ir bepras
mišku politiniu spektakliu, kuriame 
piliečiams bus paliktas tik pasyvus 
balsų „tiekėjų“ vaidmuo.

Busimieji rinkimai vyks politi
nių partijų idėjinės ir organizacinės 
krizės bei daugelio piliečių nusivyli
mo jomis sąlygomis. Šalies politinis 
elitas net neslepia, kad pagrindinis šių 
rinkimų tikslas - išlaikyti ir, svarbiau
sia, pademonstruoti tarptautinei ben
drijai vidinį Lietuvos valstybės stabi
lumą. Klestinčioje, net ir sunkias pro
blemas sugebančioje sėkmingai spręs
ti valstybėje stabilus politinis gyveni
mas išties yra didelė vertybė. Tačiau 
Lietuvos prezidento rinkimuose da-
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lyvausiantys asmenys ir juos remian
čios politinės jėgos per dešimti savo 
veiklos metų jau yra visiškai atskleidę 
savo sugebėjimus, tikslus ir požiūri Į 
tautos bei valstybės reikalus. Tos veik
los rezultatai gerai žinomi ir verčia 
būgštauti, kad politikų projektuoja
mas ..stabilumas“ iš tiesų šaliai žada 
tolesni sąstingi.

Tokius būgštavimus stiprina jau 
prasidėjusi ir vis labiau Įsibėgėjanti 
rinkiminė kampanija. Prezidento rin
kimai svarbūs ne vien tuo. kad vienas 
iš kandidatų galiausiai tampa valsty
bės vadovu. Pati rinkiminė kampani
ja pirmiausia yra galimybė apmąstyti 
ir Įvertinti per tam tikrą laikotarpį ša
lies nueitą kelią ir numatyti tolesnės 
jos raidos kryptis bei gaires. Politinių 
idėjų ir programų varžybos - toks tu
rėtų būti visaverčių ir tikrų preziden
to rinkimų turinys, leidžiantis pilie
čiams išsakyti savo nuomonę ne tik 
dėl kandidatų, bet ir dėl savo šalies 
ateities.

Tačiau aptakios, beveik neatski
riamai panašios kandidatų rinkiminės 
programos, kuriose iš esmės nėra jo
kių naujų idėjų ar sumanymų, netei
kia vilčių, kad šie rinkimai išjudins 
krašto politinį gyvenimą ir taps aksti
nu pagaliau pradėti spręsti bent jau 
skaudžiausias šalies problemas. Tai 
reiškia, kad nesvarbu, kas bus išrink
tas prezidentu. Lietuvoje niekas nesi
keis: ir toliau nebus vykdomos seniai 
pribrendusios įvairių gyvenimo sričių 
reformos; nebus imamasi jokių ryž

tingesnių veiksmų, kad būtų pažabo
ta klestinti korupcija; nebus šalina
mos net šiurkščiausios ir nežmoniš- 
kiausios didėjančios turtinės nelygy
bės. išnaudojimo ir skurdo apraiškos; 
nebus dedama jokių pastangų konso
liduoti visuomenę remiantis iš praei
ties paveldėtomis ir laiko patikrinto
mis moralinėmis-dvasinėmis vertybė
mis.

Padėtis, kai paprasti piliečiai per 
rinkimus iš tikrųjų nebeturi realaus 
pasirinkimo galimybės, o šalį valdan
čio sluoksnio pozicijos tokios tvirtos, 
kad jis kiekvieną kartą tampa vienin
teliu ir tikruoju bet kurių rinkimų lai
mėtoju. vadintina valdoma, arba ma
nipuliuojama. demokratija. Pagaliau 
būtina pripažinti akivaizdžią ir negin
čijamą tiesą: Lietuva yra patekusi į už
dara valdomos demokratijos ratą, iš 
kurio savaime išeiti jau nebeįmanoma. 
Priešingai, per dešimtmetį pamažu ir 
veik nepastebimai susiformavusi ..val
domos demokratijos“ sistema darosi 
vis tvirtesnė ir sunkiau pažeidžiama, 
o piliečių galimybės demokratiškai 
reikšti savo valią nuolat siaurėja.

Geležinių tariamos demokra
tijos gniaužtų spaudimą daugelis iš 
mūsų gerai jaučiame. Todėl Lietuvoje 
sparčiai gausėja demokratija nusivy
lusių žmonių, abejojančių, ar verta da
lyvauti ir artėjančiuose prezidento rin
kimuose. Baigiantis rinkiminei kam
panijai jų tikrai bus dar daugiau. Ta
čiau tokia „valdoma demokratija“ vi- 

I siškai tenkina oligarchines stambiojo
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verslo grupuotes ir dominuojančių po
litinių partijų nomenklatūrų. Išsaugoti 
esamą valdžios, Įtakos ir turto pasi
skirstymą - toks yra šių dviejų Lietu
vos gyvenimą lemiančių jėgų sąjungos 
pagrindas ir jų propaguojamo „stabi
lumo“ tikrasis turinys bei prasmė. Ki
tiems piliečiams per rinkimus palie
kamas vienintelis ir labai ribotas vaid
muo - „teisė“ iš šalies stebėti šio siau
ro ir uždaro sluoksnio viduje vykstan
čią kovą dėl galios bei turto persiskirs
tymo ir savo balsais „pritarti“ vienos 
ar kitos grupuotės siekiams. Į „valdo
mos demokratijos“ žaidimus esame 
Įtraukiami vis plačiau taikant rinki
mines technologijas ir inscenizuojant 
„aršias“ politines kovas.

Lietuvoje iš pat pradžių buvo itin 
palanki terpė formuotis naujajai poli
tinei nomenklatūrai. Besąlygiškai bū
tina daugumos krašto gyventojų para
ma Atkuriamajam Seimui kovos dėl 
nepriklausomybės laikotarpiu vėliau 
taip ir netapo ne mažiau būtinu pilie
čių reiklumu jų pačių renkamai val
džiai. Perdėtas orientavimasis į poli
tikoje veikiančias „asmenybes“, neno
ras ir nemokėjimas skirti politikų žo
džius ir darbus, besąlygiška ir nekri
tiška ištikimybė „savai“ partijai - šias 
ir kitas rinkėjų silpnybes politinių 
partijų lyderiai greitai perprato ir iš
moko jomis sumaniai naudotis. Ven
gimas net po triuškinamai pralaimi
mų rinkimų kritiškai Įvertinti savo 
veiklą-o ką jau kalbėti apie atsistaty
dinimą iš užimamų postų - partijų va- 

Į dovus pamažu vertė „nepakeičiamų
jų“ kasta, ilgainiui tapusia tikra poli- 
tine-partine nomenklatūra. Ji nepaste
bimai Įsitvirtino pasyviai stebint ir pri
tariant eiliniams partijų nariams bei 
rėmėjams. Nejausdama savo rėmėjų 
kontrolės ir nematydama reikalo 
jiems atsiskaityti už savo veiksmus, 
pagrindinių šalies partijų nomenkla
tūra darosi vis drąsesnė ir įžūlesnė. Iš
tikimų rinkėjų veltui arba vien už gra
žius žodžius dovanojamus balsus ji 
pradėjo vertinti kaip savaime supran
tamą ir jos pačios niekuo neįpareigo- 
jančią duoklę. Dažni įvairių partijų at
stovų ginčai, skirti „saviems“ rinkė
jams pritraukti, seniai tapo politiniais 
spektakliais, slepiančiais bendrus su
siformavusios partinės nomenklatū
ros bruožus ir ją saistančias nemato
mas gijas. Nepriklausomai nuo viešai 
skelbiamos ideologinės orientacijos 
įtakingiausių Lietuvos partijų nomen
klatūra atstovauja ne daugumos šalies 
piliečių, o siaurų socialinių grupių - 
stambiųjų verslininkų ir aukštosios 
valdininkijos - interesams. Įnirtingai 
kovodama tarpusavyje dėl valdžios ir 
įtakos ši nomenklatūra jaudinamai 
vieningai gina ir plečia savo pačios 
privilegijas. Galiausiai ją vienija dar 
vienas bendras bruožas - visiškas abe
jingumas paprastų žmonių reikmėms 
ir tautos bei valstybės likimui. Šiuos 
savo bruožus ji nuosekliai demonst
ruoja ir šalies prezidento rinkimų iš
vakarėse: net iš pažiūros solidžių par
tijų vadovai nekvaršina sau galvos dėl
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to, kaip turi jaustis ištikimi jų rinkė- I 
jai, raginami balsuoti už šių partijų ke
liamus, tačiau neturinčius net men- i 
kiaušių galimybių laimėti kandidatus.

Atėjo metas apsispręsti. Galime 
leistis dar kartą suvaromi prie balsa
vimo urnų ir toliau paklusniai daly
vauti pagal partijų nomenklatūros bei 
nematomų jos maitintojų scenarijus 
surežisuotuose prezidento ir vėles
niuose rinkimuose, kurie iš esmės bai
giasi net neprasidėje, nes nieko nekei
čia. Tačiau prezidento rinkimai yra ir 
puiki proga pabusti iš pilietinio ir po
litinio snaudulio. Į amžinąjį klausimą 
„Ką daryti?“ atsakymas iš principo 
aiškus - privalome liautis buvę padri
ka, gerai nesuvokiančių, už ką ir kaip 
balsuoja, rinkėjų minia. Tai padaryti 
lengva ir tuo pat metu sunku. Lengva, 
nes, suvokdami ir atvirai pripažinda
mi savo kaip rinkėjų silpnybes ir trū
kumus, turėtume pradėti nuo papras
tų ir įgyvendinamų dalykų. Mes kvie
čiame pradėti pilietinę prezidento 
rinkimų akciją Nepaleisk vėjais sa
vo balso. Šios akcijos tikslas būtų ben
dromis pastangomis suformuluoti ap
galvotą ir vieningą pilietinę poziciją 
artėjančių prezidento rinkimų išvaka
rėse, grindžiamą dalykišku ir kiek 
įmanoma objektyviu šalies padėties 
apskritai ir konkrečių kandidatų į 
valstybės vadovus vertinimu. Su mū
sų nuostatomis turėtų būti supažindin
ta visa šalies visuomenė. Neturime 
iliuzijų, kad ši pirmoji akcija leis iš 
karto suardyti tvirtai išsikerojusį „val
domos demokratijos“ voratinklį ir iš
sirinkti mūsų lūkesčius atitinkantį, I 

tikrai „savą“ prezidentą. Tokiam lū
žiui dar neatėjo metas - tiesiog kaip 
visuomenė dar nesame jam subrendę. 
Tačiau neabejojame šios akcijos pras
mingumu. Ji mums bus pilietiškumo 
mokykla, padės tapti sąmoningesniais 
ir labiau organizuotais piliečiais bei rin
kėjais ir atvers naujas veiklos galimy
bes jau artimiausioje ateityje. Net ir 
menkiausia akcijos sėkmė būtų žen
klas, kad šalyje buriasi ir bręsta tikros 
pilietinės visuomenės branduolys, ga
lintis tapti sektinu sąmoningumo ir 
susitelkimo pavyzdžiu visiems geros 
valios šalies gyventojams. Kartu ji bū
tų įspėjimas valdančiajam šalies eli
tui, kad jo netramdomos savivalės lai
kas artėja prie pabaigos. Sėkmingai 
Įgyvendinti šį sumanymą gali sutruk
dyti tik viena, tačiau didelė kliūtis- 
ryžto ir tikėjimo stoka. Šią kliūtį gali
me ir privalome įveikti. Jėgų ir tvirty
bės turėtume pasisemti iš visai netoli
mos praeities. Argi mes, sugebėję nu
simesti sunkų didžiulės ir galingos 
imperijos jungą, nepajėgsime pažabo
ti saujelės savanaudžių žmonių, savo 
piktavališkais veiksmais niokojančių 
šalį ir žlugdančių tautoje glūdinčias 
didžiules kūrybines galias? Mes tiki
me, kad Lietuva pasikeis, ir primena
me: kuo sutelkčiau ir spėriau visi 
drauge kibsime į darbą, tuo greičiau 
susigrąžinsime „savųjų“ okupantų iš 
mūsų pavogtą, alinamą valstybe ir Tė
vynę.
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Fasadinis valdymas
Liliana Astra

Ir TAI įvyko... šių metų rugsėjo 
devynioliktą dieną, Lietuvos Respub
likos Vyriausybės, vadovaujamos A. 
Brazausko, teikimu ir Lietuvos Res
publikos Seimo daugumos - social
demokratų ir socialliberalų - nutari
mu Rusijos kapitalo valdomas naftos 
koncernas .Jukos“ įsigijo ne tik visas 
JAV kompanijos „Williams Interna
tional" turėtas strateginės Lietuvos 
įmonės „Mažeikių nafta“ akcijas, bet 
ir perėmė visas amerikiečių turėtas 
strateginio investuotojo teises. „Wil
liams“, kaip strateginio investuotojo, 
teisių ir pareigų perleidimo pareika
lavo pats Rusijos naftos gigantas .Ju
kos".

Išties šis istoriškai reikšmingas 
ir neeilinis visai Lietuvos energetikos 
sistemai sprendimas, o juo labiau bū
simi neigiami šio sprendimo padari
niai, ne tik apstulbino visą Lietuvos 
visuomenę, bet ir sukėlė vien kriti
nius šalies bei užsienio analitikų ir eks
pertų vertinimus. Juk pastaraisiais 
metais jau buvo akivaizdžiai įsitikin
ta, kad vienvaldis to paties „Williams“ 
atėjimas į Lietuvos naftos kompleksą 

(specialiai būtent šiai JAV bendrovei 
padarius nemažai nuolaidų įstaty
muose) jokiu būdu nepasiteisino. Šių 
amerikiečių verslininkų valdymo lai
kotarpiu nuo 1990 metų iki dabar 
„Mažeikių nafta“, taigi ir mūsų vals
tybė, jos žmonės, patyrė net 750 mili
jonų litų nuostolį.

Tad šių metų rugpjūtį JAV ben
drovei „Williams“ staiga pranešus apie 
savo turimų akcijų pardavimą ir „Ma
žeikių naftos“ valdymo teisių perda
vimą Rusijos bendrovei „Jukos“, Lie
tuvos Vyriausybei atsirado puiki pro
ga nekartoti buvusių klaidų ir, pasi
naudojus „Williams“ pasitraukimu 
iš Lietuvos, pačiai perimti šios stra
tegiškai vienos svarbiausių Lietuvos 
įmonių kontrolinį akcijų paketą. Juo 
labiau kad pagal šių metų birželio 18 
dienos Vyriausybės, „Williams“ ir 
„Jukos“ sutartį Vyriausybė turėjo tei
sę pirkti 60 procentų parduodamų ak
cijų paketo, t.y. 16,17 procento naftos 
bendrovės akcijų. Taigi, nors „Wil
liams“ paliko „Mažeikių naftą“ dar la
biau nuostolingą ir prasiskolinusią 
(paskolos su Vyriausybės garantija),
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o pati virtuoziškai pasitraukė su išsi
vežtu pelnu, ir vėl atsirado ilgai lauk
ta galimybė mūsų valstybei savaran
kiškai tvarkyti komercinius šios naf
tos bendrovės reikalus.

Vienos žymiausių Lietuvos fi
nansų analitikų Margaritos Starkevi
čiūtės vertinimu, yra akivaizdu, kad 
Lietuva jokiu būdu negali suteikti nau
jam investuotojui teisę įsigyti „Mažei
kių naftos“ akcijas pagal buvusias 
„Williams" sutarčių sąlygas. Juk net 
sėkmingos „Mažeikių naftos“ veiklos 
atveju (o tai galėtų būti tik po dvejų ar 
trejų metų) mūsų valstybės ekonomi
ka vis tiek galėtų patirti nemažų nuo
stolių. Pavyzdžiui, „Jukos“ jau dabar 
gali skaičiuoti pelną, kuris bus gautas 
iš tos pačios „Mažeikių naftos“, nes, 
suteikę Įmonei dolerinę paskolą su 10 
proc. palūkanomis (kai tarptautinėje 
rinkoje tokia paskola kainuoja 4-5 
proc.), rusai kasmet nieko nedaryda
mi užsidirbs apie 4 mln. dolerių. O 
šiuos pinigus, dengdami patirtus nuo
stolius, ir vėl sumokėsime visi mes, 
Lietuvos gyventojai.

M.Starkcvičiūtės siūlymu, Lietu
vai būtų nesunku palankiomis sąlygo
mis perfinansuoti „Mažeikių naftos“ 
perimtas paskolas ir taip sudaryti są
lygas įmonės pertvarkai ir pardavi
mui, tik jau be jokių išskirtinių sąlygų 
„Jukos“ ar kitiems galimiems inves
tuotojams.

Nacionalinio saugumo ir gyny
bos eksperto Algirdo V.Kanaukos ma
nymu, skubotas „Jukos“ ir Lietuvos 
Vyriausybės sandoris jau artimoje at
eityje padarys visus Lietuvos strategi

nės energijos šaltinius priklausomus 
tik nuo vienos kaimyninės ir, deja, po- 
totalitarinės valstybės, galų gale sutei
kiant jai taip trokštamą neriboto po
veikio laisvę reguliuoti Lietuvos ūkio, 
prekybos ir finansų plėtrą. Juo labiau 
kad šis Lietuvos nacionaliniams inte
resams žalingas sandoris prieštarauja 
pamatinėms Lietuvos nacionalinio 
saugumo pagrindų įstatymo energeti
kos srityje nuostatoms, numatan
čioms net dvejopo pobūdžio pavojus: 
tai Lietuvos energetikos priklausomy
bė nuo vienos šalies ar vienos grupės 

į šalių išteklių, taip pat kapitalo inves
ticijos, vykdomos politiniais tikslais, 
t.y. siekiant perimti energetikos nuo
savybės ar valdymo kontrolę.

Pagaliau šis neracionalus „Ju
kos“ ir Lietuvos Vyriausybės sando
ris prieštarauja net ir šių metų gegu
žės 28 dieną LR Seimo patvirtintai 
Lietuvos nacionalinio saugumo stra
tegijai, kurioje yra aiškiai pasakyta, 
kad „Lietuvos Respublikos saugumas 
grindžiamas nacionalinių interesų ap
sauga" (3.1) ir kad yra būtinas „stra
tegiškai svarbių žaliavų ir alternatyvių 
energijos tiekimo šaltinių užtikrinimas “ 

I (3.2.4).
Prieš Lietuvos energetikos įmo

nių pardavimą Rusijos bendrovėms 
protestavo ir buvę rezistencijos kovų 
dalyviai, politiniai kaliniai ir tremti
niai, surengę net protesto žygį ir mi
tingą prie Seimo. Lietuvos politinių 
tremtinių ir kalinių bendrijos bei są
jungos, Lietuvos laisvės kovotojų są
jungos ir kitų organizacijų dalyvių 

I nuomone, staiga didinama Rusijos
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kapitalo įtaka visam šalies energeti
kos ūkiui kelia grėsmę Lietuvos sa
varankiškumui ir valstybingumui.

Tačiau A.Brazausko vadovauja- ' 
ma Vyriausybė atmetė visus, net ir ra
cionaliausius ekspertų siūlymus. Na
cionalinio saugumo strategijos logiką, 
visuomenės nuomonę ir skubiai nu
tarė leisti Rusijos bendrovei „Jukos“ 
perimti Lietuvos naftos komplekso 
valdymą. Taigi „Jukos“ nusipirkus vi
są „Williams“ parduodamą akcijų pa- I 
ketą (už 85 mln. JAV dolerių). Rusi
jos koncernas padvigubino savo val
domą „Mažeikių naftos“ akcijų pake
tą iki 53,7 procento. Lietuvos Vyriau
sybei beliko 40,66 proc. akcijų. Kartu 
„Jukos“ perėmė ir 75 mln. JAV dole
rių paskolą, kurią „Mažeikių naftai“ j 
už 10 proc. metinių palūkanų suteikė Į 
„Williams“.

Geopolitiniu požiūriu Rusijos i 
kapitalo interesus Lietuvai galima su- j 
prasti visai nesunkiai: kaimyninės 
valstybės politikai suinteresuoti kon
troliuoti ekonominius mūsų valstybės 
svertus ir dėl senų imperinių ambici
jų, ir todėl, kad per Lietuvą eina ke- i 
lias Į Kaliningradą, ir todėl, kad „Ma
žeikių nafta“ reikalinga kaip patogus 
placdarmas užkariauti Vakarų rin- ’ 
koms...

Tačiau šiuo požiūriu daug sun- Į 
kiau yra suprasti, kodėl Lietuvos Vy- i 
riausybė ir Seimas atsižvelgė ne į Lie
tuvos nacionalinių interesų svarbą, > 
Įtvirtintą net aukščiausio lygio valsty
bės dokumentuose. Kodėl Lietuvos 
Vyriausybė nepasinaudojo palankia 
proga susigrąžinti didelę vertę ir 

strateginę reikšmę valstybei turin
čios „Mažeikių naftos“ įmonės kon
trolę?

Į šį svarbų klausimą šiandien jau 
galima atsakyti, vertinant Rusijos ka
pitalo valdomo naftos giganto .Jukos“ 
atėjimą Į Lietuvos energetikos sekto
rių kur kas platesniame kontekste: 
Rusijos dujų koncernas „Gazprom“ 
jau perka „Lietuvos dujas“, taip pat 
„Gazprom“ vadovaujamas konsor
ciumas laimėjo konkursą dėl Kauno 
elektrinės privatizavimo, į tą pačią Ry
tų energetinę erdvę patenka ir Kaišia
dorių hidroakumuliacinė elektrinė, 
Lietuvos valstybinė elektrinė, Mažei
kių elektrinė, taip pat dalis skirstomų
jų tinklų. Rusija kontroliuoja ir visą 
Lietuvos elektros energijos eksportą. 
O jau artimiausiais metais uždarius 
Ignalinos atomine jėgainę, visa (!) mū
sų valstybės elektros energijos gamy
ba taps visiškai priklausoma nuo ža
liavų, vežamų iš tos pačios pototalita- 
rinės Rusijos.

Tačiau kaip galima tokia geopo
litinė beprotybė, jei gerai žinoma, kad 
..kas valdo ekonomiką, tas valdo ir 
valstybę“. Nepasimokyta net iš kaimy
ninės Lenkijos, kurios dujų tinklai yra 
sujungti su Europos dujų tinklais Siau
rės Vokietijoje. Lietuva net nesisten
gė išnaudoti nors minimalių galimy
bių turėti garantuotą dujų, naftos tie
kimą iš kelių šaltinių.

Rusijos naftos giganto „Jukos“ 
pripažinimas strateginiu investuoto
ju į „Mažeikių naftą“ yra priešingas 
Lietuvos nacionaliniams interesams ir 
prieštaraujantis Nacionalinio saugu-
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mo strategijos principams, kuriuos pa
žeidus ne Lietuvos naudai pakito ir 
visas geopolitinis balansas, su tokiu 
vargu, milžiniška įtampa ir pasiauko
jimu kurtas per visus dvylika Nepri
klausomybės metų.

Ir štai akivaizdus A.Brazausko 
vadovaujamos Vyriausybės, taip pat 
socialdemokratų ir socialliberalų vyk
domos fasadinės, t.y. veidmainingos, 
politikos rezultatas, kuris reiškia ener
getinės ir ekonominės Lietuvos ne
priklausomybės žlugdymą.

2003 metais jau visa Lietuvos 
energetika priklausys nuo naftos ir du
jų, gaunamų tik iš vieno šaltinio ir, de
ja, esančio vis dar ribotos demokra
tijos valstybėje, kurioje ir vėl pamažu 
pradedama šlovinti baisi praeitis, o 
žmonių budelio EDzeržinskio skulp
tūra ir vėl statoma prie buvusios kru
vinų kankinimų vietos - Lubiankos.

Šio neeilinio ir geopolitiškai ža
lingo Vyriausybės nutarimo, kuriuo 
Rusijos naftos gigantas „Jukos“ buvo 
pripažintas strateginiu investuotoju Į 
„Mažeikių naftą“, proga visai pagrįs
tai galime skelbti ir Lietuvos ekono
minės priklausomybės dieną, kuri bū
tų visai nuosekli po Juodojo kaspino 
dienos, kai 1939 metais buvo pasira
šytas liūdno atminimo Molotovo-Ri
bentropo paktas, lietuvių tautai lėmęs 
ilgus ir žiaurius okupacijos metus.

Ką gi, sovietinio socializmo „di
nozaurai“ dar tebelaksto po Lietuvą... 
Ar ilgam?

Kelionė
v

į Žemaitiją
Aldona Žemaitytė

Pokalbis su
dr. Kaziu Ambrozaičiu

Dr. Kazys Ambrozaitis. Rodos, 
metų bėgimo nepajudinamas, nes vis 
toks pat lieknas, judrus, įdėmaus žvilgs
nio. Daugiau kaip keturiasdešimt me
tų vadovauja „Į laisvę“ fondui, nuo pat 
jo įkūrimo. Su dr. Vytautu Vardžiu, fi
losofu Juozu Girniumi ir kitais rengė 
„Į laisvę“ fondo įstatus, aptarė jo veik
los tikslus ir uždavinius. Beveik visi ak
tyvieji fondininkai atėjo iš Lietuvių fron
to bičiulių sąjūdžio, o ši organizacija 
išsirutuliojo iš Lietuvių fronto - nacių 
okupacijos metais veikusio pogrindi
nio pasipriešinimo sąjūdžio, leidusio 
laikraštį “Į laisvę“. Taigi laikraštis fon
dui davė vardą.

Juos vadino naujakatalikiais, mat 
visi jie buvo ateitininkai - mokslei
viai, studentai, sendraugiai, kentėję 
nuo autoritarinio režimo, nes jis ne
pakentė kitos pakraipos organizacijų. 
Intelektualiai pasirengę ar besiren
giantys modernios vakarietiškos Lie
tuvos kūrimui. Jų vadai būrėsi aplink 
„Naująją romuvą“: A. Maceina, Z.
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Kazys Ambrozaitis (dešinėje) Prezidentūros Baltojoje salėje, ką tik jam įteikus Vyčio 
kryžiaus ordiną. Greta — dr. Adolfas Darnusis, anų rūsčią dieną bendražygis, taip pat Vyčio 
kryžiaus ordino kavalierius. Antano Petrausko nuotrauka

Ivinskis, P. Dielininkaitis, I. Skrups- 
kelis, J. Ambrazevičius - deklaracijos 
,.Į organiškosios valstybės kūrybą“ au
toriai. O šie mokėsi iš vyresniųjų - 
profesorių S. Šalkauskio, Pr.Dovydai- 
čio. K. Pakšto.

Antrasis pasaulinis karas ir net 
trys besikeičiančios okupacijos per la
bai trumpą laiką (1940-1944) sujau

kė žmonių likimus, sunaikino dauge
lio jų ir visos tautos, kaip valstybės, 
gyvenimą. Tik idėjos, nemari žmo
gaus dvasios išraiška, išliko ir spar
čiai augančiuose užjūrio didmiesčiuo
se, ir Sibiro lagerių gūdumoje, ir oku
puotoje tėvynėje.

Toki tad dvasinį užtaisą buvo ga
vęs dr.Kazys Ambrozaitis, medikas,
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1941 m. sukilimo aktyvus organiza
torius ir dalyvis, lietuviškų organiza
cijų Vokietijoje ir Amerikoje veikė
jas, jų tarybų ir valdybų narys, pirmi
ninkas (pavyzdžiui, keturiolika kartų 
rinktas Į Lietuvių fondo tarybą), bu
vęs medikų „Gajos“ korporacijos pir
mininkas, o dabar kartu su kitais „Ga
jos“ istorijos metraštininkas, įvairių 
Amerikos medikų organizacijų narys. 
Lietuvos ir JAV atsargos karininkas, | 
apdovanotas Lietuvos kariuomenės į 
kūrėjų savanorių medaliu, taip pat Vy- i 
čio kryžiaus ordinu. Pastarąjį Lietu
vos Prezidentas Valdas Adamkus sa
vo dekretu jam suteikė šių metų gegu
žės mėnesį - partizanų pagerbimo, ka
riuomenės ir visuomenės vienybės 
dienos proga. Kazys Ambrozaitis bu
vo apdovanotas kaip ginkluoto pasi
priešinimo dalyvis, didvyriškai gynęs 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Kazys Ambrozaitis su žmona 
dailininke Marija gyvena atokiame 
vienkiemyje Dune Acres, ant kopos 
prie Michigano ežero. Ta vieta - tai j 
gamtos draustinis šalia Chestertono I 
miestelio Indianos valstijoje. Netolie
se gyvena jų duktė Audronė, taip pat 
profesionali dailininkė. Ambrazaičių 
namai primena muziejų, nes pilni pa
veikslų, skulptūrų, knygų. Tačiau juo
se įsikūrusi ir prisiminimų dvasia, ku
ri namams uždeda nerimastingą ilge
sio ženklą. Prabėgusių dienų ilgesio, 
mat prisiminimai, bėgant gyvenimui, , 
tampa neatskiriamais žmogaus paly- | 

dovais ir bičiuliais. Atmintyje jie iš
kyla kaip neišvaikščiotos gyvenimo 
salos, vis iš naujo sugrįždami, kad 
žmogus pajustų ir pagaliau įsisąmo
nintų. koks turtingas įvykių, kupinas 
prasmių ir veiklos buvojo gyvenimas. 
Be prisiminimų mes būtume lyg be 
savo šešėlio ir prisiminimų vagis už
marštis negailestingai nusiaubtų mū
sų širdies namus. Šiame pasakojime - 
keletas dr. K.Ambrazaičio gyvenimo 
epizodų, kurie nuausti iš trapių prisi
minimų siūlų. Tarpais jie ryškūs kaip 
ryto saulėje spindinčios rasos, o tar
pais migloti lyg rudens rūkuose sken
dintys Šimkaičių miškai. Tarp tų miš
kų Šimkaičių valsčiuje buvo ir Nau- 
kaimio vienkiemis, kuriame daugiau 
kaip prieš aštuoniasdešimt metų gi
mė Kazys Ambrozaitis.

Prasidėjus pirmajai sovietų oku
pacijai organizavosi pasipriešinimo 
pogrindis, į kurį įsitraukė ir studen
tai. Kazys Ambrozaitis pogrindyje dir
bo drauge su Vytautu Stoniu, pasitrau
kusiu iš aktyvios kariuomenės tarny
bos ir jau anksčiau užmezgusiu ryšius 
su Kauno studentų aktyvistų štabu, ku
ris vėliau pasivadino Lietuvių aktyvis
tų frontu. Štabe buvo ir ne studentų - 
profesorių, pulkininkų ir kt. Ruošian
tis 1941 m. birželio sukilimui, Sto
niui ir Ambrazaičiui buvo pavesta 
saugoti Kauno Vilijampolės rajoną, jei 
prasidėtų kovos tarp sukilėlių ir so
vietinių dalinių. Jų grupei buvo skirti 
ir kiti uždaviniai. 1941 m. rudenį, kai

50 Į LAISVĘ •spalis/2002

52



Musų bičiuliai

Laikinoji vyriausybė nacių jau buvo 
paleista, Kazys Ambrozaitis kartu su 
kolegomis studentais iš Veterinarijos 
akademijos perėjo Į universitetą stu
dijuoti medicinos.

Karui baigiantis ir frontui artė
jant prie Lietuvos, nujausdami antrąją 
sovietų okupaciją, frontininkai pradė
jo kaupti ginklus būsimai pasiprieši
nimo kovai. Dr. Adolfas Damušis, 
Cheminės technologijos fakulteto de
kanas, ir inžinierius pulkininkas Juo
zas Vėbra tuos ginklus parūpino dar 
pirmosios sovietų okupacijos pradžio
je. Tarp ginklų buvo daug granatų, 
Vėbros pagamintų minų, ir visa tai bu
vo užkasta į žemę tik jiems žinomoje 
vietoje. Frontui artėjant prie Vilniaus, 
studentai nutarė ginklus išsikasti ir iš
gabenti į Žemaitiją, iš kur turėjo pra
sidėti partizaninis karas prieš bolše
vikus. Apie tą kelionę Į Žemaitiją su 
ginklais šiandien dr. Kazys Ambro
zaitis prisimena štai ką:

-Liepos 10 diena. Vokiečiai, besi
traukdami iš Minsko ir Vilniaus, susto
jo Kaune ir įsirengė laikiną štabą buvu
sioje karo policijos buveinėje prie Vilei
šio aikštės. Mūsų grupė pagal Stonio ir 
Pluko nurodymus iškasėme paslėptus 
ginklus ir nugabenome į senamiestį, kur 
laukė Juozo Dulaičio parūpintas sunk
vežimis, paslėptas Svč. Trejybės bažny
čios kieme. Buvom apsirūpinę ir atitin
kamais dokumentais su „Sicherheits“ 
vokiečių įstaigos antspaudais, kuriuos 
parūpino ten dirbęs mūsų ryšininkas 
Dovas Zaunius. Pažymėjimai rodė, kad 
vokiečių saugumas mus siunčia į Jur
barką ir Raseinius su ypatingu pavedi- 

j mu dėl maisto produktų. Sunkvežimį 
I turėjo vairuoti Dulaičio brolis Vytautas, 

kuris dirbo vairuotoju Rytprūsiuose ne
toli Tilžės ir turėjo oficialų vaimotojopa
žymėjimą, gerai kalbėjo vokiškai

Nusprendėm iš Kauno išvažiuoti 
naktį. Vakare VStonissu VAdomaičiu 
nuvyko į senamiestį pakrauti sunkveži
mį, dar „nusavinome“ ir naują vokie
čių motociklą. Man teko sukviesti mū
sų būrio karininkus į namą Aguonų gat
vėje. Žaliakalnyje, kad prieš išsiskirsty
dami aptartume visus ryšius dėl susiti
kimo frontui praėjus. Mat mudviem su 
VStoniu ir B. Urbučiui „ Kęstučio “ štabo 
buvo paskirti rajonai, kuriuose privalė
jome organizuoti partizanus. Man teko 
Jurbarko-Raseinių ir kitas Pietų Žemai
tijos rajonas, Stoniui- Vidurio Lietuva 
- Kėdainiai - Šiauliai, o B. Urbučiui - 
dalis Vakartį Aukštaitijos.

Pradėjus posėdžiauti paskelbė oro 
pavojų. Mes nebėgom į rūsį slėptis, o 
užsidangstę langusposėdžiavom toliau. 
Buvom tikri, kad niekas mūsų nemato. 
Nelaimei, šviesą lange pro užuolaidos 
plyšį pastebėjo to buto kaimynė. Mote
rėlė nusigando, kad namą gali subom
barduoti, ir nubėgusi pranešė apie mus 
vokiečiams. Jie staigiai apsupo namą, 
pro langus sušoko į kambarį ir įsakė 
mums eiti su jais į karo policijos pasta
tą, kur vokiečiai buvo įsirengę sargybos 
štabą. Iš pradžių manėm, kad jie juo
kauja. Bet vokiečiai palaikė mus rusų 
partizanais, desantu išmestais į užfron
tę. Eidami mes dar bandėm aiškinti, 
kad esam studentai, kad irgi kovojam 
prieš rusus, bet vokietis sargybinis tik ne
patikliai nusišaipė ir varėsi mus toliau.
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Einant pro leitenanto Antano Pladžio 
namus, šis įsmuko pro vartelius ir grei
tai įbėgo į namą. Vokietis norėjo jį vytis, 
ir aš supratau, kad čia ne juokai, kad 
atsidūrėme bėdoje. Likome tik penkie
se. A.Pladis pasislėpęs palaukė aušros, 
nes jau nebuvo galima naktį vaikščioti, 
ir tik rytą atvyko prie sunkvežimio.

Kai priėjom Vileišio aikštę, kur bu
vo daugiau kareivių, vokietis pasakė, 
kad mes suimti, ir nuvedė į sargybos 
būstinę. Ten mus pradėjo tardyti, net 
mušė, reikalaudami pasakyti, kur mū
sų ginklai. Man pagailo saviškių ir pa
sakiau: „Nemuškit, aš esu už tai atsa
kingas“. Tada puskarininkis pakvietė 
dar tris kareivius ir išsivedė mane į karo 
policijos kiemą. Pastatė prie sienos ir 
perskaitė nuosprendį. Čia esą pirmos 
fronto linijos, o aš esąs rusų diversan
tas, kurį reikia sušaudyti. Ir davė ko
mandą. Jau pradėjo skaičiuoti: ein, 
zwei... Kai tik ištarė „zwei“, aš staiga 
pradėjau juoktis, net pats nežinodamas 
kodėl. Tokia buvo reakcija. Vokietis, ne
matęs tokio dalyko, staiga suriko: 
„Haiti“ ir klausia: „ IVarum lachen Šie?“ 
Aš jam sakau, - esi kvaila galva, mes 
tau viską parodysim, tik paprašyk, ir 
mes tau padėsim. Jis nuvedė mane at
gal pas mano draugus ir mus visus varo 
per aikštę.

Jau pradeda aušti, ir matau, kad 
per aikštę ateina matytas karininkas SS 
uniforma. Tai buvo mano kurso Karo 
mokyklos lektorius ir būrio vadas Rei
klias. Surikau:,. Reikalai, gelbėk!“ Vo
kietis trenkė buože per galvą: tylėt. Bet 
karininkas jau išgirdo, sustabdė vokie
čius. Aš jam aiškinu, kad esam studen

tai, dirbame su partizanais ir turim jiems 
išvežti sunkvežimį ginklų. Jis išklausė ir 
sako: „ Vyrai, blogai! Jei aš jus paleisiu, 
mane tikrai sušaudys“. Bet greitai su
siorientavo situacijoje ir paaiškino, kad 

, mus uždarys į daboklę, pastatys du sar
gybinius - lietuvį ir vokietį. „ Tarkitės su 

Į jais. “ O vokiečiams paaiškino: „Rytą 
mes juos tardysim “. Kapitono Reik alo 
lietuvių batalionas buvo beveik sunai
kintas kovose ties Leningradu, bet jis ir 
likę kareiviai buvo priskirti prie besitrau
kiančio vokiečių dalinio.

Atsidūrę daboklėje mes užsibari- 
kadavom ir, kai vokietis užmigo, pa
mažu pradėjom kalbinti lietuviuką, 

| kad išleistų vieną iš mūsų, nes turim iš 
j Kauno išvežti vieną siuntą sunkveži

miu. Jis kurį laiką kratėsi, o paskui sa
ko: „Na gerai, vieną išleisiu“. Kai tik 
pradarė duris, visi urmu puolėm pro 

I jas. Sargybinis dar šaukia - vyrai, ne- 
bėkit, o mes susilenkę bėgte pro namo 

\ kampą, peršokom aukštą tvorą, kai 
’ kas net drabužius suplėšė. Žiūrim, kad 

ir tas kareiviukas sargybinis paskui 
mus bėga šaukdamas, jog jis dabar ne
galįs pasilikti. Pro miegančius aikštėje 
vokiečius, pro pasodintas bulves tie
siai į Švč. Trejybės bažnyčios kiemą, kur 

\ Vytautas Stonis laukė prie sunkvežimio 
j su ginklais ir jaudinosi, kodėl taip ilgai 
\ mes nesi rodom. Jau buvo gerokai pra- 
I švitę, Vytautą Adomaitį, kuris vienin

telis iš mūsų turėjo vokiečių policinin
ko uniformą, su šautuvu užsodinant 

Į ant sunkvežimio viršaus, kad solidžiau 
\ atrodytų. Vytautas Dulaitis sėdo prie 
i vairo, daktaras Povilonis - prie jo. O 
' mes keturi įsitaisėm ant šiaudų prie gin-
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klų. Gabenome dar ir visai naują sau
gumo tarnybos motociklą.

Reikėjo pervažiuoti Aleksoto tiltą, 
o sargy ba jau nieko per jį nepraleidžia, 
nepatikrinusi dokumentų. Civilių sunk
vežimiams jau buvo išvis draudžiama va
žinėti. Laimė, kad važiuojant per tiltą už
ėjo nedidelis debesiukas ir ėmė smarkiai 
lyti. Vokietis sargybinis pradarė būdelės 
duris, stabdo, perlietų prastai mus įžiū
rėdamas. O Adomaitis nuo sunki vžimio 
viršaus - „Raus!Raus! “ Vokietis sutriko, 
įlindo atgal į budely, užsidarė.

Taip mes laimingai pravažiavome 
pro Zapyškį ir pietų metu jau pasiekėm 
Dulaičių tėviškę, ten praleidome naktį, 
daržinėje užmaskavę sunkvežimį. Gin
klų dalį turėjome palikti Gedžių kaime 
ir Barzdžių dvare. Mūsų rinkimosi punk
tai buvo numatyti Smalininkuose. Jur
barke ir Raseiniuose, iš ten planavome 
pradėti partizaninę veiklą.

Važiuojame tilto link, sužinoję, kad 
jis yra Veliuonos apylinkėje ir kad juo 
masiškai traukiasi vokiečiai. Manėme, 
kad vokiečius aplenksime ir pervažiuo
sime per brastą. Saulutė šviečia, tylu, 
palengva važiuojame nuo šlaito į Ne
minto lanką. Pakrančių miškas pilnas 
varnų. Juozas Dulaitis išsiėmė pistoletą 
ir nei iš šio. nei iš to į tas vantas tik pykšt! 
pykšt! Vantos pakilo, ėmė klykti. Suri
kau: ..Juozai, ką tu darai, atkreipsi dė
mesį!“ Žiūrim - Nemuno lanka pilna 
vokiečių, o mes tiesiai į juos važiuojam. 
Kareiviai pertą pontoninį tiltą mašinas 
praleidžia tik viena kryptimi. Nėra kur 
dingti, važiuojam artyn prie tilto. Ma
tom, kaip nuo pievos pakyla karinin
kai. tarp jų keli net aukšto rango, ir ap

sidairę eina mūsų link. Vienas iš jų, že
mesnio rango, mus stabdo. Vaimotojas 
iššoko, rodo savo pažymėjimą. „Kur va
žiuojat?“- „ Važiuojam į Jurbarką, mais
to reikalais“. O du ar trys jau lipa tikrinti 
sunkvežimio. Žvilgtelėjau į Juozą Du- 
laitį: jis baltas kaip drobė. Tik surikau 
vairuotojui: „ Vytai, važiuok!“ Tas pa
griebė savo dokumentą, kurį karinin
kas visaip kraipė nesiorientuodamas, 
koks čia dokumentas, truktelėjo sunk
vežimį, tikrintojai atšoko atgal. Tai bu
vo sekundės reikalas. Ji buvo ilgiausia 
gyvenime. Mintyse jau buvome padėję 
sau tašką. Karininkai pamojo ranka, 
savo vilkstinę sustabdė ir leido mums 
užvažiuoti ant siūbuojančio tilto. Ma
nau, kad besikeliant per tiltą nekvėpa
vome. Atsikvėpėm tik persikėlę už ko
kių dviejų kilometrų.

Panašių nuotykių patyrėm ir va
žiuodami perJurbarką. kur vairuotojas 
Vytautas Dulaitis panaudojo tuos pa
čius metodus. Kartu su VAdomaičiu ir 
A.PIadžiu pasilikome Gedžių kaime, 
mano tetos ūkyje, ten iškrovėme moto
ciklą ir dalį ginklų, o kiti nuvažiavo į 
Barzdžius ir pagaliau ties Raseiniais pa
liko tą laimingą sunkvežimį.

Šis Kazio Ambrozaičio „nuoty
kis“ su ginklais vertas detektyvinio fil
mo autorių dėmesio. O mes, sveikin
dami bičiuli dr. Kaži su garbingu Vy
čio kryžiaus ordinu, laukiame naujų 
jo prisiminimų, išnyrančių iš praeities
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Istorikas Vytautas Raudeliūnas

Tarp 
knygų

„Blogio imperijos“ kalėji
muose, lageriuose, tremtyje žu
vo, kentėjo, neteko sveikatos ke
lios dešimtys milijonų žmonių, 
tarp jų ir daug mokslininkų. Ne
išvengė sovietinių represijų, 
persekiojimo, diskriminavimo 
ir Vytautas Raudeliūnas, žymus 
mūsų teisės istorikas.

Raudeliūno gimtinė yra 
Padalių kaime, Žaslių valsčiu
je, Kaišiadorių apskrityje. Šei
moje augo septyni vaikai: ketu
ri sūnūs ir trys dukros. 1939 me
tų rudenį Vytautas pradėjo lan
kyti pradinę mokyklą, kurią bai
gė per dvejus metus, nes buvo 
gabus, smalsus, linko prie kny-

54

ir senų 
rankraščių

Albertas Ruzgas

gų. Tais pačiais metais pradėjo moky
tis gimnazijoje.

Karo metais įvykiai keitėsi ka
leidoskopiškai. Lietuvą užgriuvo oku
pacijos: raudonoji (1940-1941 m.),
rudoji (1941-1944 m.) ir antrąkart 
raudonoji (1944-1990 m.). Pastaroji 
okupacija skaudžiai palietė ir Raude- 
liūnų šeimą.

1946 metais Vytauto tėvą ir vy-
riausiąjį brolį nuteisė po 10 metų ka
lėjimo ir po 5 metus tremties (brolis 
Gulage žuvo). Juos kaltino partizanų 
rėmimu. Raudeliūnų kluone buvo at
sarginis bunkeris, kuriame kartais pa
sislėpdavo partizanai. 1948 metų pa
vasarį trys jaunieji Raudeliūnai-Vy-
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tautas, vyresnis brolis ir sesuo - atsi
dūrė tremtinių vagone. Visi trys buvo 
suimti skirtingu laiku skirtingose vie
tose, todėl buvo išgabenti Į skirtingas 
tremties vietas. Motina su jauniau- 
siuoju sūnumi slapstėsi ir taip išvengė 
tremties.

Vytautą trėmėjai paėmė iš gim
nazijos suolo, be daiktų, be maisto - 
taigi pliką kaip tilviką. Grėsė badas, 
tačiau pradžioje jį kiek parėmė mais
tu kiti tremtiniai. Be to, Vytautas pa
dėjo vienai tremiamai senai moteriai 
nešti didelius ry šulius, todėl ji vėliau 
šelpė jį maisto produktais.

Vytautas atsidūrė Krasnojarske. 
Keblu buvo jam, aštuoniolikmečiui, 
gyventi nemokant rusų kalbos. Pra
džioje ganė gyvulius, kirto medžius, 
dirbo kasyklose, kroviku. Pramokęs 
rusiškai, per dvejus metus baigė vidu
rinę mokyklą. Labai norėjo toliau mo
kytis. Gavęs ribotą pasą ir leidimą, 
persikėlė j Irkutską ir ten baigė Kūno 
kultūros technikumą. Paskui trumpai 
mokytojavo. 1954 metaisjam pasise
kė apsigyventi Kazachijos sostinėje 
Alma Aloje. Ten baigė Kūno kultūros 
institutą.

Jo mintyse visą laiką buvo Tėvy
nė, j kurią anksčiau ar vėliau tikėjosi 
sugrįžti. Susirūpino, kad neužmirštų 
gimtosios kalbos, todėl prakutęs už- I 
siprenumeravo lietuvišką laikraštį. 
Mokydamasis sistemingai sportavo, 
net tapo Kazachijos ieties metimo 
čempionu. Bręsdamas amžiumi pasu
ko mokymąsi nauja kryptimi - Kaza
chijos universitete pradėjo studijuoti 
teise.

Po Stalino mirties Vytautas bau
dėsi kuo greičiau grįžti į Lietuvą, bet 
čekistai jį iškvietė į savo būstinę ir pa
sakė: nors jis jau esąs laisvas, palei
džiamas iš tremties, bet gyventi Lie
tuvoje jam draudžiama.

Vis dėlto 1958 metais Vytautas 
pagaliau grižo į Lietuvą. Vilniaus uni
versitete tęsė teisės studijas ir kartu 
čia dirbo kūno kultūros treneriu. 
Universitetą baigė 1964 metais.

Studijuodamas labai susidomė
jo Lietuvos teisės šaltiniais. Tai ir nu
vedė jį tyrinėtojo, mokslininko keliu. 
Prisispaudęs mokėsi ir išmoko senų
jų teisės šaltinių senąsias kalbas-ru
sų, lenkų, senųjų slavų, čekų, lotynų. 
Mokydamasis pasižymėjo valia, 
darbštumu, atkaklumu.

Baigęs universitetą apie dešimt 
metų dirbo tai vienur, tai kitur, nie
kur ilgiau neužsibūdamas. 1971 me
tais pradėjo dirbti Lietuvos filosofijos 
ir sociologijos institute (dabar Kultū
ros, filosofijos ir meno institutas) ir 
dirbo jame iki mirties - šių metų ge
gužes 4 dienos. Nuo 1990 metų taip 
pat dėstė teisės disciplinas Vilniaus 
pedagoginiame universitete.

Daugelio senųjų teisės šaltinių 
nėra Lietuvoje. Jie pasklidę po kaimy
nines valstybes-Lenkiją, Rusiją, Bal
tarusiją, Ukrainą. O tyrinėtojui reikia 
žinoti jų turinį, juos, išblukusius nuo 
laiko ar sunkiai įskaitomus dėl rašy
senos ypatumų. šifruoti, lyginti jų teks
tus. Tyrinėtojas turi ieškoti šaltinių už
sienio saugyklose, kopijuoti, nusira
šinėti ranka, daryti mikrofilmus. Kiek 
daug tie darbai atėmė Vytautui bran-
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gaus laiko ir skurdžių buvusio tremti
nio lėšų!

Be to, reikėjo kaupti ir skaityti 
senąją teisės istorijos literatūrą, taip 
pat ir naujausius tos srities veikalus. 
Vytauto darbo kambarys ir kitos gy
venamosios patalpos buvo pasidarę lyg 
knygų, kopijų ir mikrofilmų sandėlis. 
Teko daug knygų laikyti ir ne namuo
se, specialiai tam nusisamdžius kam
barį kitoje Vilniaus miesto pusėje. Ži
noma, tai buvo neparanku, tokios są
lygos trukdė sparčiau dirbti.

Taigi akivaizdu, kiek daug reikia 
laiko ir pastangų, kad būtų galima sėk
mingai, produktyviai dirbti Lietuvos 
teisės senųjų šaltinių tyrinėjimo ba
ruose. Todėl suprantama, kodėl taip 
reta šios srities mokslininkų.

VRaudeliūnas daug bendravo su 
kaimyninių šalių, ypač Lenkijos, isto
rikais. Domėdamasis Lenkijos archy
vais, jis ne kartą ten lankėsi. Ryšiai 
plėtėsi ir lenkų istorikams lankantis 
Lietuvos archyvuose. Kolegos lenkai 
labai vertina Vytauto paskelbtus tei
sės istorijos tyrinėjimus - mini juos 
savo knygose, cituoja.

Užsimojęs tyrinėti Antrąjį Lie
tuvos statutą, VRaudeliūnas kreipėsi 
pagalbos į lenkų kolegas. Natūralu, 
kad stambiam ir senovės kalbomis pa
rašytam Statutui tyrinėti reikia daug 
laiko. Tačiau nepatogu, yra gaišatis, 
kai dėl to reikia daugybę kartų toli va
žinėti. Būtų idealu, jei tokius rankraš
čius mokslo įstaigos galėtų pasisko
linti. Bet visų valstybių archyvai va
dovaujasi sena taisykle - niekur ran
kraščių nesiųsti, niekam jų iš archyvo 

neišduoti. Vis dėlto, padėjus žymiems 
lenkų istorikams, Raudeliūnui buvo 
padaryta išimtis - terminuotam lai
kui iš Lenkijos į Lietuvos mokslų aka
demijos bibliotekos Rankraščių sky
rių buvo atsiųsti Antrojo Lietuvos sta
tuto nuorašai. Štai ką galėjo draugystė 
ir Raudeliūno - mokslininko - pres
tižas. Nuo tada Raudeliūnas dirbo at
siraitojęs rankoves.

Mokydamasis gimnazijoje Vy
tautas pradėjo rašinėti į Kaišiadorių 
apskrities laikraštį (1947-1948). 
Tremtyje ir grįžęs į Lietuvą rašė die
noraštį. Pirmuosius mokslinius ban
dymus parašė studijuodamas teisę, kai 
priklausė studentų mokslinei draugi
jai ir dalyvavo jos rengiamose konfe
rencijose. O pirmasis solidus moksli
nis darbas buvo serija straipsnių, skir
tų Antrojo Lietuvos statuto (1566) - 
jo 400 metų jubiliejaus proga - tyri
nėjimui. Juos paskelbė Lietuvos ir kai
myninių šalių spaudoje. Daug kitų jo 
straipsnių yra išspausdinta Lietuvos ir 
Lenkijos enciklopedijose, mokslo dar
bų rinkiniuose, žurnaluose.

1975 m. pasirodė Meilės Lukšie
nės ir VRaudeliūno parengta knyga - 
Liudviko Jucevičiaus „Mokyti žemai
čiai“, svarbus XIX a. pirmosios pusės 
Lietuvos kultūros istorijos šaltinis. Jo 
rankraštį, parašytą lenkų kalba, sura
do nacionalinėje Varšuvos biblioteko
je. 1982 m. išėjo jo ir Romo Firkovi
čiaus parengtos „Biržų dvaro teismo 
knygos, 1620-1745“, o 1988 m. iš
spausdinta jo ir Algirdo Baliulio pa
rengti „Lietuvos Vyriausiojo Tribuno
lo sprendimai, 1583-1655“.
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Liko neišleista „Žagarės teismo 
knygos“, „Antrasis Lietuvos statutas“ 
ir „Lietuvos statutų bibliografijos“ ro
dyklė. Visi trys veikalai yra didelės ap
imties, juos dar reikia baigti rengti.

VRaudeliūno - mokslininko veik
lą reikšmingai papildo jo, teisininko, ak
tyvus dalyvavimas rengiant ir vedant 
tarptautinio Vilniaus visuomeninio tri
bunolo procesą „Komunizmo nusikal
timų Įvertinimas“. Daug laiko jis sugai
šo rengdamas didžiulę 900 puslapių 
knygą, kurioje skelbiama visa Tribuno
lo medžiaga apie komunizmo nusikal
timus. Ją parengė trys asmenys - Arvy
das Anušauskas, Vytautas Zabiela ir Vy
tautas Raudeliūnas. Ta knyga - „Anti
komunistinis kongresas ir Tribunolo 
procesas“ - verčiama Į anglų kalbą.

Jis dalyvavo ir kitoje visuomeni
nėje veikloje. Apie 1973-1977 metus 
priklausė Vilniuje veikusiam Knygos 
bičiulių klubui, kuriam vadovavo is
torikas Romualdas Šalūga. Savo ruož
tu V.Raudeliūnas - pagrindinis prieš
karį veikusios XXVII knygos mėgėjų 
draugijos atgaivintojas ir pirmasis jos 
pirmininkas. Turėdamas daug visuo
meninių interesų, jis skubėjo dalyvauti 
Įvairiose konferencijose, susirinki
muose, pasitarimuose. Jis buvo Lie- , 
tuvos-Lenkijos draugijos narys, Lietu
vos kalinių globos draugijos narys, 
Konsultacinio seimo tarybos narys. 
Lietuvos teisininkų draugijos narys 
(kurį laiką jos pirmininkas ar valdy
bos narys), „Justitia“ žurnalo redak
torių kolegijos narys ir t.t. Buvo įsto
jęs į Tautininkų partiją, bet nusivylė ir 
greitai išjos pasitraukė.

Nors V.Raudeliūnas visada ben
dradarbiavo sovietinėse enciklopedi
jose, betjobiogramos ten nėra. Kom
partijos funkcionieriai Vytautą igno
ravo. stengėsi nustumti į pašalę, paže
minti. Esą Raudeliūnas joks autorite
tas, nes neturi mokslinio laipsnio. De- 

■ ja, buvusiems represuotiems asme
nims patekti į mokslo sferą, kaip ir 
daugelį kitų sričių, buvo beveik ne- 

Į įmanoma. Represuotuosius specialiai 
kontroliavo čekistai. Yra žinoma, kad 
net chruščiovinio atšilimo metais ad
ministracinės įstaigos privalėjo teikti 
KGB žinias apie jų administruojamo
se teritorijose gyvenančius buvusius 
politinius kalinius ir tremtinius. Va
dinasi, visi represuotieji (net tie. ku
rie niekur nesiveržė) buvo stebimi, se
kami. o jų norai, užmojai ribojami. Ne
turėjo mokslinio laipsnio nei buvęs 
politinis kalinys Vladas Drėma, nei iš 
tremtinių šeimos kilęs Rimantas Ja- 
sas (kas gali abejoti jų kvalifikacijo
mis!), nei daugelis kitų totalitarizmo 
aukų. O sovietinės valdžios paranki
niams buvo dalijami moksliniai laips
niai už makulatūrines disertacijas, pa
rašytas propagandinėmis, ideologinė
mis. ateistinėmis temomis. Tačiau tie- 

l sa. jei aplenkia eidama pirmyn, užei
na grįždama atgal. Atgautos nepri
klausomybės metais Vytautas Raude
liūnas su pagarba grįžta į mokslo isto
riją ir, manau, netrukus jo vardas ir 
pavardė sugrįš į mokslo informacinę 
literatūrą.
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„Tauro“ apygardos 
partizanai

Bonifacas Ulevičius

Tautos istoriją, ypač jos kovos 
dėl laisvės laikus, privalu kartkartė
mis pasikartoti. Tai pakelia dvasią, 
sustiprina meilę Tėvynei, sužadina 
ryžtą padaryti jos labui ką nors gero, 
kovoti sujos kūne įsiveisusiu blogiu. 
Taigi prisiminkime tą ne taip toli į 
praeitį nuėjusį dešimtmetį, kai Lie
tuvą gaubė didvyriškumo ir pasiau
kojimo dvasia.

Nenumaldomai bėga laikas, nu
sinešdamas mus vis tolyn nuo tos did
vyriškos kovos, kurioje dalyvavo vi
sa Lietuva. Žmonijos istorija moko, 
kad išnyksta ne tos tautos, kurios pra
laimi karą ar yra pavergiamos, bet tos, 
kuriose neatsiranda kas kovotų dėl 
savo laisvės. Niekada nepražus tau
ta, turinti sūnų, pasiryžusių už ją au
kotis, ją ginti, nebijančių už ją pralie
ti kraujo ar net žūti. Viena iš tokių 
tautų yra mūsų Tėvynė Lietuva Ji gali 
didžiuotis savo gynėjais, kurie, pra
sidėjus sovietų okupacijai, stojo į ko- | 
vą dėl jos laisvės ir nepriklausomy
bės. Šioje kovoje aktyviai dalyvavo ir 
Suvalkijos partizanų „Tauro“ apygar
da. 1945 metų ankstyvą pavasarį apy

gardos dar nebuvo, o Suvalkijoje jau 
buvo susiformavusios trys partizanų 
rinktinės - „Perkūno“, „Vytauto“ ir 
„Stirnos“ - ir daug pavienių partiza
nų būrių. Visi šie partizanų junginiai 
veikė savarankiškai, mažai žinodami 
ar net nieko nežinodami vieni apie 
kitus, savo nuožiūra vykdė kovines 
operacijas, savarankiškai sprendė vie
tos politines problemas. Visų tikslas 
buvo vienas: padaryti priešui kuo 
daugiau žalos, užkirsti kelią parsida
vėlių veiklai, žadinti žmonėse išsilais
vinimo viltį, demaskuoti okupantų 
skleidžiamą demagogiją, neleisti 
jiems apkvailinti žmonių savo melu 
ir pasakomis apie šviesų komunizmo 
rytojų. Partizanai spausdino ir plati
no atsišaukimus, o tie, kas neturėjo 
kuo spausdinti, rašė juos ranka. Pasi
rodė pirmieji pogrindiniai laikraštė
liai „Girios balsas“, „Suvalkijos ai
dai“. Savarankiškai vykdė ir kovines 
operacijas, užpuldinėjo miestelius, 
naikino okupacinės valdžios doku
mentus, paleisdavo iš areštinių suim
tuosius, išvaikydavo stribus, baudė 
ypač pasižymėjusius okupantų paka-
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likus. 1945 metų pavasari buvo per 
dešimt tokių užpuolimų. Nevengė su
sikauti ir su reguliariąja kariuome
ne. Įvyko apie dešimt didesnių kau
tynių, iš kurių pačios didžiausios - 
gegužės mėnesi Kalniškėje, kur žuvo 
apie 50 partizanų ir keletas šimtų ru
sų kareivių.

Garsas apie partizanų drąsą, jų 
žygdarbius pasklido po visą Suvalki
ją. Kiekvienas, mylintis savo Tėvy
nę, būdamas patriotas, stengėsi kaip 
nors prisidėti prie šios kovos - padė
ti partizanams. Ypač aktyviai reiškė
si jaunimas. Jie rinko ginklus, plati
no atsišaukimus ir spaudą, būrėsi j 
pasyvių kovotojų grupes arba, palikę 
gimnazijos suolą, stojo į partizanų 
gretas.

Žmonės dar nebuvo pamiršę 
okupantų žiaurumų 1941 metais. O 
ir pati sovietinė santvarka buvo lie
tuviui ne prie širdies. Ji griovė ir kei
tėjo gyvenimą, nusistovėjusį įprastą 
gyvenimo būdą, papročius, kėsinosi 
į nuosavybę ir tikėjimą. Žmonės vy
lėsi, kad okupacija truks neilgai, kad 
Vakarų pasaulio politikai nepaliks 
Lietuvos ir visų Baltijos valsty bių ne
teisėtoje padėtyje - tai yra okupuotų. 
Partizaninė kova turėjo parodyti pa
sauliui, kad tauta nesusitaiko su esa
ma padėtimi, nesutinka būti okupuo
ta ir kovoja. Bet kol kas ši kova vyko 
stichiškai, padrikai ir padaryti Vaka
rams įspūdžio, atkreipti jų dėmesio 
negalėjo. Buvo būtina partizanų gru
pes ir junginius sutelkti vienai vado
vybei, kuri galėtų atstovauti tautai Va
karuose. „Tauro“ apygardos vadovy

bė pirmoji ėmėsi šio darbo. Ši apy- 
j garda įkurta 1945 metų rugpjūčio 15 
i dieną. Jos įkūrimo iniciatorius buvo 

dvasininkas. Marijampolės apskrity
je esančios Skardupių parapijos kle
bonas. vienuolis marijonas kunigas 
Antanas Ylius. Tai buvo nepaprastas 
žmogus ir kunigas, didelis Lietuvos 
patriotas, nepaprastai energingas, 
puikus oratorius, didelių gabumų, 
mokėjo septynias kalbas, turėjo Die
vo dovaną - sugebėjo bendrauti su 
žmonėmis. Parapijiečiai jį nepapras
tai mylėjo ir gerbė.

Kunigas Ylius, matydamas par
tizaninio judėjimo chaosą, ryžosi pa
dėtį taisyti. Jis suartėjo su „Vytauto“ 
rinktinės partizanais ir vadais, išsi
aiškino. kad Suvalkijoje jungti parti
zanus į apygardą niekas nesiima, nors 
yra pasilikusių karininkų, iš kurių du 
ar trys net vadovauja rinktinėms. Per 
pažintis suradęs vadovavimui tinka
mų žmonių. 1945 metų liepos 19 die- 

i ną sukvietė juos į pasitarimą. Šią die
ną ir buvo sudarytas apygardos šta
bas bei pasiskirstyta pareigomis. Nu
matyti darbai, kuriuos reikėjo atlikti 
įkuriant apygardą. Rugpjūčio 15 d. 
išplėstiniame susirinkime buvo įkur
ta Suvalkijos partizanų ..Tauro“ apy
garda ir suformuotas jos štabas. Va- 

! du tapo buvęs aviacijos karo lakūnas 
kapitonas Leonas Taunys, pasivadi
nęs Kovu. Jo štabą sudarė penki pa
reigūnai (štabo viršininkas V.Bace- 
vičius-Vy gandas, apygardos vado ad
jutantas Jonas Pileckis-Brokas. Gin
klavimosi skyriaus vadas Albinas 
Ratkelis-Oželis, Sanitarijos ir ūkio
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skyriaus viršininkas Ylius, Švietimo 
skyriaus viršininkas agronomas Vac
lovas Pupelis-Tautvydas). Nutarta 
apygardoje organizuoti penkias rink
tines. Trys jau buvo susiorganizavu
sios. beliko Marijampolėje organi
zuoti „Patrimpo“ rinktine ir rytinėje 
apskrities dalyje „Geležinio vilko“ 
rinktinę. Apygardos ribos buvo nu
statytos nuo Baltarusijos sienos iki 
Smalininkų. Riba buvo Nemunas, 
pietinėje ir vakarinėje dalyje-vals
tybinė siena. Apygardos spaudos or
ganu patvirtintas laikraštis „Laisvės 
žvalgas“, jau anksčiau leistas „Vytau
to“ rinktinėje. Apygardos štabui pa
vesta parengti partizanų statutą ir ki
tus partizaninę kovą reglamentuojan
čius dokumentus.

„Tauro“ apygardos štabas buvo 
tik vienos apygardos karinė vadovy
bė. Norint kalbėtis su pasauliu buvo 
reikalinga visos Lietuvos politinė va
dovybė, todėl po kelių dienų susirin
kime kun. Ylius iškėlė klausimą dėl 
šios institucijos Įsteigimo. Visi šiai 
minčiai pritarė ir rugsėjo 16 dieną 
įsteigiamas Lietuvos išlaisvinimo ko
mitetas, kurio tikslas - sutelkti visą 
Lietuvą kovai prieš tarybų valdžią. Jo 
pirmininku išrenkamas pulkininkas 
Liudvikas Butkevičius, išrenkami du 
jo pavaduotojai - L.Taunys ir kun. 
Ylius - ir trys komiteto nariai, nu
matyti darbo planai. Bet šis komite
tas veikė tik „Tauro“ apygardoje, to
dėl nutariama lapkričio 11 dieną su
kviesti Į suvažiavimą Kaune atstovus 
iš visos Lietuvos ir Įsteigti Vyriausią
jį Lietuvos išlaisvinimo komitetą.

Numatyti darbų planai ir tikslų įgy
vendinimo etapai. Lietuvos teritori
ja suskirstoma Į šešias apygardas.

Spręsti organizacinių klausimų su 
vietos pogrindininkais nedelsiant į Že
maitiją išvažiuoja kunigas Ylius, į Kau
ną - Leonas Taunys, į Vilnių - štabo 
žvalgybos skyriaus viršininkas agrono
mas Vaclovas Pupelis-Tautvydas. Visi 
jie susitiko su vietos pogrindininkais, 
informavo juos apie „Tauro“ apygar
doje nuveiktą darbą, LIK-to Įsteigimą 
ir ateities planus. Tarėsi dėl apygardų 
kūrimo ir veiksmų koordinavimo.

Visą šį pradėtą milžinišką darbą 
nutraukė čekistai, su agentų pagalba 
išsiaiškinę šią veiklą. Suėmimai pra
sidėjo spalio 20 dieną. Buvo suimti 
LIK-to vadovai ir nariai, apygardos va
das ir štabo pareigūnai - iš viso per 
trisdešimt žmonių. Visi jie buvo nu
teisti kalėti, o apygardos vadas Leo
nas Taunys ir štabo viršininkas Vytau
tas Bacevičius buvo nuteisti mirties 
bausme ir 1946 m. lapkričio 26 d. Vil
niuje sušaudyti. Nesuimti liko štabo 
karininkas aviacijos majoras Zigmas 
Drunga-Šernas ir apygardos vado ad- 

: jutantas. LIK-to narys Jonas Pileckis- 
Brokas bei rinktinių vadai. Jie tuojau 
pat sukomplektavo naują apygardos 

Į štabą. Apygardos vado pareigas pra
dėjo eiti Zigmas Drunga, pasivadinęs 
Mykolu Jonu. Spalio pabaigoje buvo 
suformuota ir „Geležinio vilko“ rink
tinė. pašventinta jos vėliava.

Tęsdamas pirmosios „Tauro“ 
apygardos vadovybės pradėtą darbą, 
vos sniegui kiek nutirpus Mykolas 
Jonas su palyda išžygiavo į Dzūkiją
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ieškoti kontaktų su ten veikiančiais 
partizanais ir tartis su jais dėl susi
vienijimo. Balandžio 9 d. Lazdijų ap
skrityje. Žaliamiškyje. „Šarūno“ 
rinktinės teritorijoje jis susitiko su 
Dzūkijoje veikiančios „A“ apygar
dos vadu pulkininku leitenantu Juo
zu Vitkum-Kazimieraičiu. Vadai su
sitarė sujungti abi apygardas Į Pietų 
Lietuvos partizanų sritį, suformavo 
srities štabą. Taigi ši sritis, įkurta 
„Tauro" apygardos vadovybės inicia
tyva, buvo pirmoji partizanų sritis 

i Lietuvoje, sujungusi dvi apygardas. 
Jos vadu buvo išrinktas Kazimierai
tis, pavaduotoju - Mykolas Jonas. 
Tai buvo apygardų vienijimosi pra
džia.

Vadai susitarė, kad į Žemaitiją 
susivienijimo klausimų spręsti vyks 
Mykolas Jonas, o į Aukštaitiją - Ka
zimieraitis.

Saugumas, matydamas, kad par
tizanai organizuojasi ir ieško būdų 
susivienyti, nutarė užbėgti įvykiams 
už akių ir susivienijimo organizavi
mą perimti į savo rankas, jį kontro
liuoti ir sužlugdyti. 1945 m. pabai
goje jie užverbavo ir infiltravo į par
tizanų gretas sumanų, turintį daug 
ryšių tarp inteligentijos, dalyvavusį 
rezistencijoje vokiečių okupacijos 
laikais, puikų oratorių, mokantį ben
drauti su žmonėmis Vilniaus uni
versiteto profesorių daktarą Juozą 
Markulį, slapyvardžiu Erelis. Jis va
žinėjo po apygardas, skelbdamas su
sivienijimo idėją. 1946 m. gegužės 
pabaigoje jis dalyvavo „Tauro“ apy
gardoje vykusiame pasitarime susi

vienijimo klausimais. Birželio pra
džioje su iš Vakarų slaptai atvyku
siais. emigracijai atstovaujančiais Jo
nu Deksniu ir Vytautu Staneika bei 
„Tauro“ apygardos atstovais jis pasi
rašė aktą apie vieningos organizaci
jos - Bendro demokratinio pasiprie
šinimo sąjūdžio (BDPS) įsteigimą. 
Sąjūdžio štabas buvo sudarytas Vil- 

i niuje. Į jo sudėtį įėjo daugiausia sau- 
j gurno užverbuoti asmenys. Į štabą 

darbui buvo pakviesti ir apygardų at
stovai. Iš „Tauro" apygardos buvo pa
siųstas Juozas Lukša-Vytis. Jis buvo 
paskirtas vyr. ginkluotųjų pajėgų šta
bo viršininko (tai buvo saugumo sta
tytinis MGB agentas kapitonas Ka
marauskas) adjutantu.

1946 metų birželio 12 dieną, 
vykdamas į Žemaitiją spręsti susivie
nijimo klausimų, žuvo Mykolas Jo
nas. „Tauro" apygardos vadu buvo iš
rinktas atsargos leitenantas Antanas 
Baltūsis-Žvejys. Tai buvo energingas 
ir ryžtingas vadas. Suprasdamas, kaip 
sudėtinga vadovauti partizaninei ko
vai, jis paskelbė, kad partizanų orga
nizacija yra karinė organizacija, ir 
p ėdė karinę drausmę bei tvarką. Uni
formas ir skiriamuosius ženklus ne
šioti buvo privaloma. Jis buvo tos 
nuomonės, kad karinė drausmė pa
dės išvengti nereikalingų aukų, o uni
formuoti partizanai žmonėms pri
mins. kad Lietuvos kariuomenė dar 
gyva ir kovoja dėl jų teisių ir laisvės, 
žadins žmonių širdyse išsilaisvini
mo viltį ir nuteiks juos priešintis oku
pacijai. Jis nesėdėjo vietoje, bet ke- 

i liavo po apygardą, inspektuodamas
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pajėgų štabo viršininku. Apie tai bu
vo informuotos kitos apygardos. Są
jūdžio būstinė buvo numatyta Kau
ne, nes Kaunas yra beveik Lietuvos 
centre, iš jo patogu susisiekti su kito
mis apygardomis, be to, didmiestyje 
lengviau likti nepastebėtiems. BDPS 
štabo aprūpinimui, aptarnavimui ir 
ryšių palaikymui pakaunėje esančio
je Suvalkijos dalyje buvo suformuota 
„Birutės“ rinktinė, o Kauno mieste 
- organizuojama 25-oji partizanų 
kuopa. Apygardos valdymui paleng
vinti buvo sumažintos „Vytauto“ ir 
„Žalgirio“ rinktinės, o Vilkaviškio ir 
Šakių apskričių sandūroje suformuo
ta nauja „Kęstučio“ rinktinė. Rugpjū
čio mėnesį „Dainavos“ apygardai bu
vo atiduota Lazdijų apskrityje veiku
si „Šarūno“ rinktinė, kuri prie „Tau
ro“ apygardos buvo prijungta stei
giant Pietų Lietuvos sritį.

Rugsėjo mėnesį Žvejys pasirašė 
BDPS įsteigimo įsakymą, pateikė Są
jūdžio prezidiumo schemą ir veiklos 
programą. Jam pavyko įtikinti Mar
kulio išdavyste „Dainavos“, „Vytau
to“, „Vyčio“, „Algimanto“, „Kęstu
čio“ ir „Dariaus-Girėno“ apygardų va
dovybes, šios sutiko jungtis į Žvejo 
įsteigtą BDPS ir dalyvauti jo veikloje.

Suformavus politinę vadovybę, 
buvo būtinas ryšys su užsieniu. Ligi 
tol buvusius ryšius buvo sutrikdžiusi 
Markulio štabo veikla. Iš Vakarų gau
ta informacija apie Lietuvos išeivijos 
organizacijų veiklą, susijusią su Lie
tuvos išlaisvinimu, buvo negausi. Par
tizanų vadovybei reikėjo plačios, iš- 

I samios ir tikslios informacijos, ku-

dalinius ir padėdamas vadams spręs
ti iškilusius klausimus. Per trumpą 
laiką Žvejys pastatė apygardą ant ko
jų. Visi pajuto jo tvirtą, vadovaujan
čią ranką. Jis buvo plačių užmojų, 
ambicingas organizatorius. Tapda
mas apygardos vadu jis buvo pasiry
žęs tęsti buvusių vadų pradėtą apy
gardų suvienijimo darbą. O štai čia, 
Vilniuje, atsirado kažkoks štabas, ku
ris nori paveržti iš jo šią veiklos sritį 
ir nusiskinti laurus. Žvejys iš pat pra
džių į šio štabo veiklą žiūrėjo nepa
tikliai, jį ignoravo, jam nepakluso, j 
Plati ir MGB netrukdoma Markulio 
ir štabo veikla kėlė įtarimą. Kai ku
rios to štabo veiklos kryptys ir įvy
kiai sukėlė įtarimą ir štabe dirban
čiam Juozui Lukšai. Ypač šie įtari
mai sustiprėjo, kai čekistų buvo su
imti arba dingo kai kurie pogrindžio 
veikėjai. Su draugais išanalizavęs ir 
sugretinęs keletą įtartinų faktų, Juo
zas Lukša įtarė išdavystę ir pranešė 
apie tai Žvejui. Šiam tik to ir tereikė
jo-jis iš karto atsiribojo nuo Marku
lio ir jo štabo veiklos, nutraukė su 
juo ryšius ir skubėjo perspėti visas 
apygardas apie Markulio išdavystę. 
Kad ir kiek jis stengėsi, deja, ne visi 
juo patikėjo ir toliau bendradarbia
vo su Vilniaus štabu.

Tuo tarpu Žvejys ryžosi pats 
perimti j savo rankas centralizuotos 
partizanų vadovybės organizavimą. 
1947 m. sausio mėnesį jis sušaukė va
dų pasitarimą, kuriame buvo nutarta 
įsteigti naują Bendro demokratinio 
pasipriešinimo sąjūdį. Žvejys buvo 
išrinktas vyriausiuoju ginkluotųjų

62 Į LAISVĘ •spalis/2002

64



Praeitis ir dabartis

ria būtų galima remtis planuojant po
grindinę veiklą. Buvo reikalinga ir 
materialinė pagalba. Reikėjo infor
muoti Vakarus apie tikrąją padėtį Lie
tuvoje. Šių klausimų sprendimui Žve
jys organizavo dvi partizanų atstovų 
išvykas per sieną Į užsieni. Pirmą - 
1947 m. gegužės mėnesį ir antrą - 
gruodžio mėnesį. Pirmoji išvyka pa
vyko tik iš dalies, mat delegatai Len
kijoje netikėtai sutiko emigracijos at
stovą Joną Deksnį-Hektorą. kuris in
formavo. kad laikas vesti bet kokias 
dery bas su Vakarais dėl pagalbos Lie
tuvai yra nepalankus ir nėra tikslo ten 
važiuoti. Pasikeitę informacija įga
liotiniai grįžo į Lietuvą.

Išvyka gruodžio mėnesį pavyko. 
Juozas Lukša-Skrajūnas ir Kazimie
ras Pyplys-Audronis į Lietuvos emig
racijos centrą nugabeno daug visoje 
Lietuvoje surinktos žvalgybinės me
džiagos. memorandumą Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijai ir Keturių mi
nistrų konferencijai, tikinčiųjų laiš
kus Popiežiui, informaciją apie bol
ševikinį terorą ir partizanų veiklą. 
Bu\ o prašoma pagalbos atkuriant de
mokratinę santvarką. Deja, į pagalbą 
Lietuvai niekas neskubėjo ir abu pa
siuntiniai po kelerių metų sugrįžę į 
Lietuvą garbingai kovoje žuvo.

1947 m. vasarą daug pirmųjų 
partizanų, tarnavusių Lietuvos ka
riuomenėje ir nusimanančių apie ka
rybą, jau buvo žuvę. Reikėjo apmo
kyti ir parengti vadovavimui suma
nesnius ir gabesnius vyrus, galinčius 
pakeisti žuvusius vadus. Apmokymą 
Žvejys organizavo Lietuvos kariuo

menės pavyzdžiu - mokomosiose 
kuopose. Pirmos mokomosios kuo
pos apmokymas vyko rugpjūčio mė
nesį Kazlų Rūdos miško masyve, ant
ros- rugsėjo pradžioje pelkėtoje miš
ko vietovėje Ežerėlio apylinkėse.

Keturiasdešimt vienam kursą 
baigusiam ir išlaikiusiam egzaminus 
partizanui buvo suteiktas jaunesnio
jo puskarininkio ar puskarininkio 
laipsnis.

Taip žingsnis po žingsnio, atkak
liai. nevengdamas pavojų, dažnai rizi
kuodamas savo gyvybe. Žvejys siekė 
pagrindinio tikslo - valdymo centra
lizacijos, kad būtų sudaryta bendra vi
sos Lietuvos partizanų vadovybė.

1948 m. vasario 1 d. Žvejys bu
vo išduotas ir žuvo. Buvo suimti jo 
įsteigto BDPS nariai.

Naujasis apygardos vadas Lietu
vos kariuomenės leitenantas Jonas 
Aleščikas-Rymantas bandė atnaujinti 
dėl suėmimų nutrūkusius ryšius su 
kitomis apygardomis, tačiau iki savo 
žūties 1948 m. rugpjūčio 10 dienų 
nieko pozityvaus nuveikti nesuspėjo.

Jam žuvus apygardos partizanų 
gretose neliko karininkų ir asmeny
bių. pajėgiančių toliau tęsti buvusių 
vadų darbą vyriausiajai pasipriešini
mo pogrindžio vadovybei sudaryti. 
„Žalgirio“ rinktinės vadas Viktoras 
Vitkauskas-Saidokas, palaikantis ry
šį su žemaičių ..Kęstučio“ apygarda, 
apie tai informavo Vakarų srities .Jū
ra” vadą kapitoną Joną Žemaitį ir pa
siūlė jam imtis iniciatyvos įsteigti va
dovaujantį pogrindžio centrą Lietu
voje. 1949 m. pradžioje toks centras
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buvo Įsteigtas Žemaitijoje, „Prisikė
limo“ apygardos ribose, - buvo įkur
tas Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdis 
ir suformuota vyriausioji vadovybė. 
Siame darbe dalyvavo tuometinis 
„Tauro“ apygardos vadas mokytojas 
Aleksandras Grybinas-Faustas.

Grįžęs iš suvažiavimo Faustas 
pertvarkė apygardos struktūrą pagal 
suvažiavimo nutarimus. Kadangi ko
votojų gretos per 4,5 kovos metų buvo 
išretėjusios, „Kęstučio“ ir „Birutės“ 
rinktinės buvo išformuotos. Likusiose 
trijose rinktinėse kuopos buvo panai
kintos, jų vietoje buvo suformuotos tė
vonijos, o vietoje būrių-grandys. Bu
vo imtasi veiklos prieš svaigalų varto
jimą ir kitus nusižengimus.

Išduotas Faustas žuvo 1948 m. 
rugsėjo 28 d. - užėjo ant pasalos ir 
sužeistas nusišovė. Apygardos vadu 
tapo štabo viršininkas Viktoras Vit
kauskas-Saidokas. Slapyvardį jis pa
keitė į Karijotas. Apygardoje buvo li
kę apie pusantro šimto partizanų. 
Saidokas stengėsi kovotojams ir gy
ventojams įžiebti viltį, kad dar ne vis
kas prarasta. Prasidėjęs karas Korė
joje teikė vilčių, kad jis gali išaugti į 
rimtą konfliktą tarp kapitalistinio ir 
komunistinio pasaulių, o tam įvykus 
buvo tikimasi ir Baltijos šalių pro
blemos išsprendimo. Jausdamas vie
nokią ar kitokią partizaninės kovos 
baigtį, jis su rinktinių štabų pagalba 
kaupė ir tvarkė archyvą - partizani
nės kovos liudininką.

1950 m. spalio pradžioje iš Va
karų grįžo Juozas Lukša su dviem ra
distais ir radijo aparatūra. Tarp Vaka- 

i rų ir „Tauro“ apygardos vadovybės už- 
: simezgė ryšys, deja, jis truko neilgai. 
! Seanso metu užklupti kareivių, parti

zanai pasitraukė, bet aparatūra atite
ko priešui. Iš Vakarų į „Tauro“ apy
gardą buvo pasiųsti dar du desantinin
kai su įranga, bet juos ištiko dar di
desnė nesėkmė, - visa jų atsivežta apa
ratūra ir parama iš karto atiteko ru
sams. Į susitikimą su partizanais jie 
atėjo kaip stovi, tik su pistoletais kiše
nėse. Netrukus jų bunkeris buvo rusų 
užpultas. Julijonas Būtėnas-Margis 
žuvo, o Jonas Kukauskas-Gardenis 
buvo suimtas ir, užverbuotas MGB 
agentu, prisidėjo prie Juozo Lukšos 
susekimo ir sunaikinimo. Ryšys su Va
karais buvo galutinai prarastas, o su 
juo prarasta ir viltis sulaukti kokios 
nors pagalbos. Suvaryti Į kolchozus 
ūkininkai mažai ką galėjo partiza
nams padėti, nes patys už darbadie
nius beveik nieko negaudavo, be to, 
buvo praradę viltį, kad kas nors pasi
keis, ir, nenorėdami statyti savęs į pa
vojų, vengė bendrauti su partizanais.

Saidokas įvykdė kelias kovines 
operacijas, kurių metu buvo paimtos 
stambios pinigų sumos. Jomis jis są
žiningai pasidalijo su kitomis apygar
domis. Lukšos atsivežti doleriai bu
vo lašas jūroje ir negalėjo pagerinti 
partizanų materialinės padėties. O 
pinigų reikėjo aprangai, spaudos lei
dimui, medikamentams ir kitoms 
reikmėms. Saidokas su savo štabu iš
duoti žuvo 1951 m. vasario 2 d. Pas
kutinis „Tauro“ apygardos vadas bu
vo Juozas Jankauskas-Demonas. Pa
grindinė jo veikla buvo ryšio palai-

64 į LAISVĘ - spalis /2002

66



Praeitis ir dabartis

kymo organizavimas tarp LLK sąjun
gos vadovybės ir PLS vadovybės bei 
Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo, 
kurio būstinė buvo Dzūkijoje. 1952 
m. liepos 7 dieną jis buvo savo gimi
naičio išduotas ir suimtas.

1953 m. pradžioje, žuvus PLS va
dui Sergiejui Staniškiui-Litui. partiza
ninė veikla „Tauro“ apygardoje užge
so. Likę pavieniai partizanai buvo 
agentų išduoti ir vienas po kito žuvo. 
Paskutinis apygardos partizanas Jus
tinas Balčius-Plutonas žuvo išduotas 
1957 m. liepos 26 d. prie Gelgaudiš
kio. Kareivių užpultas - nusišovė.

Taigi, kaip matome, „Tauro“ 
apygarda buvo viena stipriausių, ge
rai organizuota, iniciatyvi siekiant 
užsibrėžto tikslo, daug nuveikusi 
vienijant apygardas, o užmezgant ir 
palaikant ryšius su užsieniu - vienin
telė ši uždavinį įvykdžiusi.

Kiekviena kova dėl tėvynės lais
vės yra šventa. „Tauro“ apygardos 
partizanai ją kovojo pasiaukojančiai 
ir atkakliai visą dešimtmetį. Joje da
lyvavo įvairių luomų ir išsilavinimų 
žmonės - net kunigai. „Tauro“ apy
gardoje jų buvo keturi: kun. Ylius, 
apygardos įkūrimo iniciatorius ir jos 
štabo narys, Justinas Lelešius-Grafas 
- apygardos kapelionas, Juozas Stan- 
kūnas-Stonys, Kauno dekanato deka
nas, buvo BDPS prezidiumo narys- 
sekretorius, apygardos laikraščio re
liginės kronikos vedėjas ir vyriausia
sis kapelionas, Antanas Mieldažis - 
teikė „Geležinio vilko“ rinktinės 
partizanams religines paslaugas. Ku
nigas Justinas Lelešius žuvo, kiti bu

vo nuteisti ilgiems metams lagerio. 
O kiek jų, prisidėjusių prie kovos, iš
vengė suėmimo!

Šiandien mūsų rūpestis šią kovą 
įamžinti, kad nebūtų pamirštas nė vie
nas žmogus, nė viena auka, sudėta ant 
Tėvynės aukuro. Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga nuo 1998 metų su
darinėja Lietuvos laisvės kovotojų- 
partizanų kautynių istorinius lapus. 
Specialia aparatūra nustatomos įvykio 
vietos koordinatės ir pažymimos že
mėlapyje. Įvykio vieta - tai įvykusios 
kautynės, buvęs bunkeris, partizanų 
žuvimo vieta, jų užkasimo ar palaido
jimo vieta ir panašiai. Įvykis aprašo
mas, vieta nufotografuojama, visa me
džiaga segama į bylą ir įvedama į kom
piuterį, kad liktų ateities kartoms. Dėl 
lėšų stokos darbas vyksta ne taip spar
čiai. kaip norėtume. O skubėti reikia, 
nes kasdien mažėja liudininkų, galin
čių parodyti, papasakoti, paliudyti. 
Vieno objekto ištyrimas ir aprašymas 
kainuoja apie 60-70 litų. Yra ištirta 
jau apie 1400 objektų. Baigiama tirti 
„Tauro“, „Dainavos“. „Algimanto“, 
„Vyčio“ ir „Vytauto“ apygardos. Pra
dėta tirti „Didžiosios kovos“. „Kęstu
čio“ ir Žemaičių apygardos. Dar ne
pradėta - „Prisikėlimo“ apygarda. 
Taigi darbo dar labai daug. Tikimės, 
kad su Dievo ir gerų žmonių pagalba 
pajėgsime jį užbaigti. Tai bus mūsų, 
išlikusių gyvųjų, atiduota duoklė 
tiems, kurie už mūsų laisvę paaukojo 
patį brangiausią - savo gyvybę. Garbė 
jiems-per amžius!
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Laikai seni, 
istorija jauna

Vytautas Volertas

Kelios ■ Istorija yrakie- 
pastabos iš ■ ta, ji prikaišioja 

patirties | klaidas. Bet ir jų 

kartais apsėda piktžmogiai moksli
ninkai, iškraipydami jos kalbą.

Atskirų asmenų praeityje galima 
įžiūrėti, kurie visuotinio pobūdžio 
įvykiai praėjo tuščiai ir be tikslo, o 
kurie tądien atrodė prasmingi, kurie 
nesibaigė ir net šiomis dienomis ne
pakeitė savo turinio. Kadangi mano 
amžius jau stabarėja, pasidalysiu kai 
kuria bendresnio pobūdžio patirtimi. 
Kad mažiau klysčiau, daug kur nau- 
dosiuosi laiškais, gautais ir rašytais. 
Štai keletas vaizdų.

Šiam vaizdeliui 
neturiu jokių do
kumentų. Jų net

nereikia, nes čia ne smulkmenos yra 
įdomios, bet patsai įvykio rėmas. 
1949 metais, vieną gegužės mėnesio 
šeštadienį (taigi jau praėjo daugiau 
kaip penkiasdešimt treji metai), 

Keistas 
svečias

mums Amerikoje praleidus tik tris 
mėnesius, apie 10 vai. ryto kažkas pa
beldė j duris. Atvėręs pamačiau šva
riai apsirengusį gal trisdešimt pen- 
kerių metų amžiaus vyrą, kuris tuo
jau atkišo kažkokios institucijos kaž
kokį dokumentą su nuotrauka ir sa
kėsi norįs su manim pakalbėti. Pra
šom, prašom! Kalbėkimės! Juk esu 
dar jaunas amerikietis ir nuolankiai 
kalbu su visais oficialiai atrodančiais 
valdžios pasiuntiniais.

Kaip sekasi šiame krašte? Kaip su 
darbu? Kas iš Jūsų artimųjų yra likę 
Lietuvoje? Ar ten buvę Jūsų draugai 
yra Lietuvos patriotai, ar jie nelinkę 
raudonuman? Ar kuris neperšoko 
Stalino tarnybon? Kaip aš pats žiūrįs 
į komunizmą? Jei reikėtų Lietuvai 
padėti, ar ryžčiausi? Net tada, kai bū
tų rizikingai pavojinga? Iš tikrųjų?

Tikiu, kad mano atsakymai yra at
spėjami. Svečias, uždelsęs su manim 
gerą valandą, atrodė patenkintas ir 
prašė, kad leisčiau jam ateiti tuo pa-
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čiu laiku ir kitą šeštadienį. Kodėl ne? 
Prašom! Ir atėjo labai punktualiai. 
Kaip prabėgo savaitė, klausė? Ar ge
rai vyksta darbas? Gal turiu kokių ne
tikėtų naujienų? Nespėjau jam išpa
sakoti paskutinių dienų eigos, kai iš 
turgaus grįžo žmona, paskendusi pir
kinių maišuose.

- Kas čia? - nustebo svečias.
-Mano žmona.
- Esi vedęs?
-Jau truputį daugiau kaip metus.
Svečias sumišo. Labai paskubomis 

taręs kelis banalius sakinius, greitai 
padėkojo už draugiškumą ir atsisvei
kino.

Iki šiandien man neaišku, kodėl 
žmona, tadajaunutė ir-mano many
mu - pakenčiamai atrodanti, taip 
smarkiai išgąsdino svečią. Pagaliau: 
kas tas svečias buvo? Kas jam davė 
mano pavardę ir adresą? Jei tai „gud
rių“ įstaigų atstovas, kodėl nežinojo, 
kad esu vedęs? Tam, kas šiuose spė
liojimuose man pagelbėtų, dėkočiau, 
nors pats įvykis šiandien mums nei 
šiltas, nei šaltas. Anais laikais jis ga
lėjo būti labai reikšmingas. Galbūt 
taip buvo ieškoma kelio į Lietuvą, 
nors mes amerikiečius kaltinome vi
sišku nesidomėjimu pavergtais Bal
tijos kraštais.

Garbinga 
pasiūla 1

 1954 m. balan
džio 19 d. gavau 
laišką iš Prancū

zijos, iš „Front International Contre 
le Communisme, Direction Genera
te“. Štai tas laiškas:

„Gerų prietelių dėka sužino
jau Jūsų adresų. Aš vadovauju 
F. I. C. C. (Internacionalinis fron - 
tas prieš komunizmų). Prašy
čiau Jūsų sutikti dalyvauti tame 
judėjime ir taip pat sutikti būti 
atstovu Amerikoje. Kiekvieno 
lietuvio šventa pareiga dalyvauti 
tame judėjime ir tuo pačiu prisi
dėti prie išlaisvinimo pavergtų 
tautų. Jei dėl kokių nors priežas
čių negalėtumėte sutikti, prašau 
man rekomenduoti vienų veiklų 
tautietį. Laukdamas linkiu Jums 
geriausio pasisekimo. “

(pas) Ign. Povilaitis

Jeigu kiekvieno lietuvio šventa pa
reiga dalyvauti, kaip tvirtino, tai da
lyvausiu. Tik noriu žinoti, kur daly
vausiu. Todėl po dviejų savaičių atsa
kiau Į jo laišką ir prašiau daugiau ži
nių. Greitai gavau iš tos pačios vie
tos jau prancūziškai ir labai tvarkin
gai rašytą atsakymą, pasirašytą Ign. 
Povilaičio, „1c Prezidcnt“, ir H.Bc- 
mondin, „te Secretaire General“. 
Laiške aiškinama, kad fronto tikslas 
yra suburti visas pavergtas tautas ko
vai prieš komunizmą ir kaupti finan
sinę paramą šiai kovai. Atsiliepiau po 
kelių dienų. Štai mano laiško ištrau
kėlė:

„Pirmų pirmiausia tarp lietuvių 
šis sųjūdis yra aiškus lygiagre
tumas. Juk prieš bolševizmų orga
nizuotai kovoja visa lietuvių tau
ta. VLIK’as, ALT'as, pagaliau net 
Bendruomenė yra šios kovos iš-
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šaukti vienetai. Čia reikėtų sukon
centruoti visų lietuviškųjį pajėgu
mų ir net lietuviškųjų finansinę pa
ramų. (...)Artada būtų naudinga 
iš mūsų kišenės ištraukti vienų ki
tų dolerį ir atimti vieno kito žmo
gaus energijų, kada šių dviejų taip 
reikia VLIK’ui irALT’ui?“
Gerb. Ign. Povilaitis atsiuntė ilgo

ką laišką, kuriame buvo ir šitokia in
formacija:

„Mespalaikome glaudžius san
tykius su visomis organizacijomis, 
kurios nesutinka su komunistų 
politika nei iš tolo, nei iš arti. Glau
dūs, bet neoficialūs santykiai su 
VLIK’u, nes aš pats esu VLIK'e 
kaip vienos organizacijos atstovo 
padėjėjas. “
Ir vėl buvau nepatenkintas, ir vėl 

klausiau šio bei to. Ign. Povilaitis ma
ne net pašaipiai filosofu pavadino. 
Tad 1954 06 01 jam atsakiau:

„Norint gauti talkos, jaučiu, ne 
vienoje vietoje teks gerokai pasi
aiškinti, kuriuo reikalu kalbu irkų 
atstovauju. Šiam tikslui prašau su
žymėti asmenis, sudarančius šio 
Fronto branduolį, su pavardėmis 
ir titulais (galvoje turiu parlamen
tarus, kuriuos minėjote), taip pat, 
jei galima, su adresais. “
Čia baigėsi mano karjera tarptau

tinėje politikoje, staiga nutrūkusi, nes 
nemokėjau elgtis ir iš pirmo paragi
nimo paklusti. Gaila, bet niekados 
p.Povilaičio nesu sutikęs, nežinau jo 
buvusių santykių su VLIK’u, nežinau 
ir ką tasai Tarptautinis frontas nuvei

kė ir kada pats nusiveikė. Čia pagal
ba man taip pat būtų naudinga. Ma
nau, kad tai buvo įdomus laisvojo pa
saulio lietuvių pastangų intarpėlis į 
Lietuvos reikalus, kai visi ir Įvairiau
siais būdais rengėmės mušti komu
nizmą.

Minčių ■ Iš Lietuvos atsi- 
atlieka I vežtos ir nenubluku

sios politinių spalvų 
mintys buvo mane truputi sumaišiu
sios. Priežastis nusakyta štai mano 
1954 03 02 rašytuose dviejuose laiš
kuose. Abu buvo beveik vienodo tu
rinio. Rašiau krikščionių demokra
tų pirmininkui Pranui Vainauskui ir 
prof. Adolfui Damušiui. Štai mano 
tų laiškų bendroji dalis:

„Pltiladelphijos Bendruomenės 
valdyba rado reikalinga organizuoti 
Smetonos minėjimų. Šie užsimoji
mai mane pastatė keblioje padė
tyje, nes šiandien klausė, ar nesu
tikčiau paruošti tam minėjimui re
ferato, liečiančio to žmogaus veik
lų prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir jo 
metu. Aišku, kad organizatoriai 
nori minėjimų pravesti nepolitinė
je dvasioje ir stengiasi jame įpinti 
kitų srovių žmones. Pačioje ben
druomenės valdyboje tarpgrupinis 
sugyvenimas nėra blogas, ir tauti
ninkais nusiskųsti netektų.

Pačio pirmojo įspūdžio įtakoje 
pasakiau negalėsiųs. Vėliau ma
ne bandė įtikinti šio atsisakymo 
netikslumu. Prašiau leisti pagal
voti. Davė savaitę laiko.
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Tai štai visas reikalas. Kaip tu
riu pasielgti? Malonėkite pareikš
ti savo nuomonę ir kartu bendrą 
nusiteikimą šia kryptimi. (...) Ne
abejotina. kad klebonai ir senes
nieji bus priešingi, o jaunesnieji 
taip pat vargiai drįs tarti aiškią 
nuomonę. Bijau vienų arba kiltį 
būti nubaustas mirtimi už netin
kamą poelgį. “
Dabar pateiksiu prof. A.Damušio 

laiško ištraukas, susijusias su mano 
klausimu ir jo atsakymu:

„Mielas Vytautai, mano nuo
monė tuo klausimu yra tokia: jei
gu minėjimas tebūtų apribotas 
veikla prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą ir jo metu, galima būtų daly
vauti paskaitant referatą, nes p. 
Ant. Smetoną dėl tuolaikinės 
veiklos galima pozityviai ir visai 
objektyviai vertinti. (...) Jeigu kas 
kitas šalia Jūsų neobjekty viai, pa
neigdamas faktus, stengsis pra
eitį šviesiai piešti, turėtų ten pat 
susirinkime reaguoti. (,..)Jei ob
jektyvumo dvasioje minėjimas 
numatomas ruošti, dalyvaukite 
aktyviai ir su referatu. Jei ne, tai 
budėkite su kitais ir reaguokite, 
kur bus prasižengiama su objek
tyvumu ir tiesa. “
Labai panašiai pasisakė ir Pranas 

Vainauskas:
„A. Smetonos asmuo yra šako

tas. Kai kuriais atvejais jis ir galė
tų būti prisimintas ir pagerbtas, 
tačiau kiekviename minėjime 
neapsieinama nepalietus ir poli

tinio momento, o čia jau ir tenka 
pagalvoti. Minėjo A.Smetoną ir 
New Yorke. LKD Centro komite
te tas klausimas nebuvo svarsto
mas, todėl jo nusistatymo čia ir 
negaliu reikšti, bet savo nuomo
nę galiu pareikšti.

Buvo kreiptasi į Lietuvos lais
vės komitetą, kad šis prisidėtų prie 
minėjimo, - neprisidėjo, o pavie
niai nariai elgėsi, kaip norėjo, ta
čiau pačiame minėjime buvo tik 
vienas tautininkų žmogus (komi
teto narys).

Pranešimas apie A.Smetonos 
veiklą prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą atrodytų gana priimtinas, bet jį 
įpynus tik minėjimo dalimi, vis vien 
bus prisidedama prie jo liaupsini
mo ir už tą laikotarpį, už kurį ne- 
liaupsintinas. (...) Taigi, mano po
žiūriu, išvengtina dalyvauti vieša
me minėjime. kad ir kažin kaip bū
tų stengiamasi jį kuo mažiausiai 
kontroversiniu padaryti. “ 
Minėjime nedalyvavau, tačiau tau

tininkai manęs dėl to neužpešiojo. 
Šiandien jau neklausinėjęs dalyvau
čiau, jei, žinoma, pajėgčiau ir netin
gėčiau. Prezidentas A.Smetona, Vai
nausko žodžiais tariant, buvo šakota 
asmenybė ir jos sukelti viesuliukai 
jau baigė nutilti. Tie viesuliukai ge
rokai priklausė nuo tuolaikinės Eu
ropos padėties.

Tęsinys kitame numeryje

Į LAISVĘ • spalis /2002 69

71



Renginiai

Penkios dienos 
Suvalkijoje

Vincentas Uždavinys

Dar neišblėso pernykštės - de
šimtosios - ,,Į laisvę“ fondo studijų 
savaitės, vykusios Trakuose, Įspūdžiai. 
Studijų savaitės dalyviai svarstė ryš
kiausius istorinius Lietuvos valstybin
gumo etapus, pradedant karaliaus 
Mindaugo Lietuva, per atgautos nepri
klausomybės laikotarpius, baigiant 
1990 metais, kai antrą kartą (o jei 
įskaičiuosim ir 1941 m. sukilimą bei 
Laikinąją vyriausybę - trečią kartą) 
buvo paskelbtas Nepriklausomybės 
atkūrimo aktas. Laikotarpiai tarp Va
sario 16-osios - Kovo 11-osios buvo 
išanalizuoti politiniu, ekonominiu ir 
kultūriniu požiūriais. Tai buvo pernai. 
O šiemet Marijampolėje - kita ne ma
žiau aktuali tema: tautiškumo ir pi
lietiškumo balansas demokratinėje 
Lietuvos valstybėje. Visų pirma derė
tų išsiaiškinti, ar Lietuva jau yra tik
rai, galutinai demokratiška valstybė, 
ar joje tebešmėsčioja sovietinio tota
litarizmo rudimentai. Antra, ar pilie
tiškumas ir tautiškumas mūsų valsty
bėje jau pasiekė toki lyg, kad būtų ga
lima kalbėti apie jų balansą. Tai ir mė
gino aiškintis pranešėjai, vieni labiau 

nutoldami nuo šių klausimų, kiti ei
dami tiesiai prie reikalo, bet nei jie, 
nei diskusijų dalyviai iš akių neišlei
do pagrindinės temos.

Kaip pilietiškumo ir tautiškumo 
santykis atsispindėjo, pavyzdžiui, pir
mųjų Studijų savaitės posėdžių apta
rimuose? Poetas Marcelijus Martinai
tis, kuris yra ir Vilniaus universiteto 
dėstytojas, ir Etninės kultūros globos 
tarybos narys, kalbėjo apie Lietuvos 
kelią į Europos Sąjungą per regioninę 
kultūrą, tiksliau pasakius, per istoriš
kai susiformavusius etnografinius 
kraštus, kuriuos ir turėtų atitikti da
bartinių apskričių apimtys. Deja, da
bar apskričių yra 10, o turėtų būti 4-5 
- pagal modelius, kuriuos siūlo ir mū
sų mokslininkai, ir Europos Sąjunga. 
Etninės ir pilietinės tapatybės temą to
liau gvildeno VU dėstytojas Vygandas 
Čaplikas, susirinkusiesiems primin
damas Europos Sąjungos reikalavi
mus, normas, modelius ir fondus, ku
rie padėtų vystyti ne tik mūsų ūkį, bet 
ir kultūrą. Etniškumo ir regionaliz
mo problemas per kultūros paveldą 
detalizavo muziejininkas, menotyri-
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ninkas Romualdas Budrys, apžvelg
damas regioninių muziejų (kraštoty
ros, dailės) padėtį Lietuvoje ir susto
damas prie Suvalkijos muziejų, kurie 
Įvairūs, turi daug eksponatų. Perspek
tyvios yra regionų dailės galerijos, ku
riose būtų kaupiamas iš to krašto ki
lusių, bet miestuose ar užjūriuose gy
venančių dailininkų palikimas. Tokios 
galerijos jau veikia Žemaitijoje, Aukš
taitijoje. Suvalkijoje dailės galerija 
Įkurta buvusiuose Vailokaičių rūmuo
se Paežerių dvare. Sovietmečiu dva
ras, kaip ir kiti kultūros paminklai, 
buvo apleistas, dabar restauruojamas, 
remontuojamas, atgauna pirmykštį 
vaizdą.

Gaila, kad nebuvo plačiau padis
kutuota apie vietinę spaudą, nes, anot 
ambasadoriaus V.A.Dambravos. ra
šiusio apie tai mūsų žurnale, vietinė, 
arba mažoji, spauda, palyginti ją su 
didmiesčių dienraščiais, yra padores

nė, švaresnė. Deja, Suvalkijos žurna
listai ir kiti kalbėtojai to negalėjo tvir
tai paliudyti. Kalba nukrypo į knygų 
leidybą. Jų leidžiama daug, leidyklų 
taip pat daug (tai buvo galima justi iš 
..Šviesos“ leidyklos redaktorės, mari- 
jampolietės savo kilme P.Dumšienės 
detalios apžvalgos). Tarp knygų pasi
taiko ir visai menkaverčių, įdomių tik 
pačiam autoriui ir jo artimiesiems. Iš
leidžiama daug kraštotyrinės, rezis
tencinės. memuarinės literatūros. Su
valkijos sostinėje Marijampolėje bu
vo pristatyta dr. Gražinos Martinai
tienės knyga ..Užnemunės grafai But- 
leriai“. Tarp jų ir Pranciška Butlerie- 
nė, Marijampolės įkūrėja. Šią knygą, 
kaip ir kitas marijampoliečių išleis
tas knygas, buvo galima įsigyti čia pat. 
apskrities administracijos fojė veiku
siame knygynėlyje.

Na, o pirmosios Studijų dienos 
programą tradiciškai pradėjo Prezi-

Antano Petrausko nuotrauka
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dento Valdo Adamkaus sveikinimas 
(šį kartą Prezidentas negalėjo rengi
nyje dalyvauti dėl Bernardo Brazdžio
nio laidotuvių - liūdnas sutapimas), 
„Į laisvę“ fondo ir jo filialo Lietuvoje 
pirmininkų dr. Kazio Ambrozaičio ir 
Jono Kairevičiaus informatyvūs, ap
žvalginių ir apibendrinančių pastabų 
kupini Įžanginiai pranešimai bei jau
no Marijampolės kunigo (bet jau baž
nytinių mokslų daktaro) Rimo Skin- 
kaičio invokacijos žodžiai. Savaitės 
pradžią gražiai papildė Marijampolės 
apskrities viršininko Albino Mitrule- 
vičiaus ir Marijampolės mero Vid
manto Brazio gera linkintys, kon- ; 
struktyvūs pamąstymai.

Prof. dr. Kęstutis Skrupskelis kalba apie 
lietuvių ir žydų santykius prieškario 

Lietuvoje.
Kazio Ambrozaičio nuotrauka

Danguolė Grigoloviėienė, Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento specialistė, pasakoja 

apie Lietuvos tautines mažumas. 
Antano Petrausko nuotrauka

„Mes grįžtame į Europą ne kaip 
elgetos, o kaip galingos Vytauto laiku 
valstybės palikuonys“, - kalbėjo prof. 
Vytautas Kubilius, cituodamas ir pa
rafrazuodamas mūsų poetus ir filoso
fus, pabrėždamas, kad Lietuva į Euro
pą braunasi ekonominiais ir kultūri
niais keliais kaip lygiateisė partnerė. 
Jis pradėjo antrosios Studijų savaitės 
dienos temą - europietiškumo ir tau
tiškumo balansas mūsų amžiuje ir mū
sų valstybėje. Auditorija Įdėmiai iš-
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Studijų savaitę atidarant. Kalba ĮF Lietuvos filialo tarybos pirmininkas Jonas Kairevičius. 
Pirmininkauja Vidmantas Vitkauskas ir Aldona Žemaitytė.

Antano Petrausko nuotrauka

Šiemetinė „Į laisvę" fondo rezistencinė premija įteikiama istorikui 
Juozui Starkauskui (kairėje), {teikia „Į laisvę“ fondo centro 

valdybos pirmininkas Kazys Ambrazaitis (dešinėje) ir Lietuvos 
filialo valdybos pirmininkas Vidmantas Vitkauskas.

Antano Petrausko nuotrauka

klausė mąslaus prof. 
Broniaus Kuzmicko 
pranešimo „Ką reiš
kia būti lietuviu ir eu
ropiečiu“. „Europis- 
kūmas gali mums la
bai padėti atsikratyti 
slogaus praeities pali
kimo ir tapti su pasiti
kėjimu į ateitį žvel
giančiais lietuviais“, - 
reziumavo profeso
rius, išnagrinėjęs so
vietinio palikimo pa
žeisto Lietuvos pilie
čio sąmonės vingius. 
O gydytojas iš Čika
gos, gerasis daktaras, 
kaip jį vadina visi, kas 
su juo susidūrė (beje, 
Marijonų gimnazijos 
Marijampolėje auklė
tinis), Petras Kisie-
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Marijampolėje susitiko 
prieškario neokatalikų 
intelektualtf vaikai. 
Iš kairės:
Kęstutis Skrupskelis, 
Saulius Maceina, 
Donata Dielininkaitytė- 
Linčiuvienė. Šalia 
K.Skrupskelio - Sauliaus 
Maceinos žmona 
Tatjana.

Augustino Liuciaus nuotrauka

liūs papasakojo, kaip 
išlaikyti tautinę tapaty
bę daugiatautėje ir dau- 
giakultūrinėjc aplinko
je. Tai lyg atsakymas 
tiems, kurie nuogąstau
ja dėl didelio emigraci
jos antplūdžio, ypač į 
Ameriką, ir dėl agresy
vaus svetimos kultūros 
skverbimosi į mūsų 
tautos sąmonę, papro
čius, kultūrą. Dr. P.Ki- 
siclius savo pranešimą 
iliustravo Amerikos 
lietuvių šviečiamosios 
ir kultūrinės veiklos

Iš kairės: Vidmantas 
Vitkauskas, Danguolė 
Micutienė, dr. Kazys 

Ambrazaitis.
Sauliaus Girniaus nuotrauka

pavyzdžiais. Apie patriotizmą ir jį nai
kinantį abejingumo savo Tėvynės rei
kalams virusą, apie politinio ir pilieti
nio teisingumo siekiamybę pakiliai 
kalbėjo ambasadorius Vytautas 
A.Dambrava. Tiems, kurie jį kalbant 
girdėjo pirmą kartą, pranešimas pada
rė didelį įspūdį.

Galėjo būti aktyvesnis pokalbis 
apie jaunimą. Pokalbį vedė Vidas Ab- 
raitis ir Liuda Rugienienė. Abi šios 
pavardės žinomos šiapus ir anapus 
Lietuvos. Abu kalbėjo teisingus ir 
reikalingus dalykus. Tai kodėl jauni
mas (o jis sudarė dalį auditorijos) bu
vo gana nepaslankus, gana „valdiškai“
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atsiliepė į vadovų raginimus pasaky
ti savo nuomonę? Beje, iš jaunuolių 
savo žvitriu aktyvumu pagelbstint 
Studijų savaitės organizatoriams iš
siskyrė kauniečiai studentai Reda 
Nausėdaitė ir Šarūnas Sakalauskas. 
Antroji diena, tiksliau, jos popietė, 
baigėsi turininga ekskursija žymiojo 
suvalkiečio dr. Vinco Kudirkos gy
ventų vietų keliais. Per Paežerius ir 
VKudirkos klėtelę-muziejų, per Vil
kaviškį, kur atstatyta gražuolė kated
ra su puikiais prof. K.Morkūno vit
ražais ir kur aikštėje stūkso stilingas 
dr. Jono Basanavičiaus paminklas 
(skulptorius A.Žukauskas) į Kudir
kos Naumiestį. Čia, garsiojo daktaro 
vardo muziejuje (kraštotyriniame ir 
drauge memorialiniame), jau laukė 
Šakių meras J.Puodžiukaitis ir mu
ziejaus darbuotojai. Muziejaus įkūrė
ja mokytoja Natalija Manikienė ne tik 
vedė ekskursiją. Ji buvo nelyginant 
kudirkiškų intencijų geroji dvasia, 
žmogus, kuriame patriotizmas ir pi
lietiškumas jau seniai užėmė deramą 
vietą.

Kiekvienais metais smalsu, kas 
bus tradicinės „Į laisvę“ fondo rezis
tencinės premijos laureatas. Pernai 
premijos skyrimo komisija tinkamo 
kandidato nerado. Šiemet laureatu ta
po Gyventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centro istorikas Juozas Star- 
kauskas už stambius veikalus „Čekis
tinė kariuomenė Lietuvoje 1944-1953 
metais“ (1998) ir „Stribai“ (2001), 
kuriuose nagrinėjama represinių 

struktūrų Lietuvoje veikla. Per šių 
struktūrų veiksmus nauju aspektu 
skleidžiasi partizaninio karo ypatu
mai, ryškėja laisvės kovotojų paveiks
las. Juozas Starkauskas, aktyviai besi
darbuojantis minėto laikotarpio isto
rijos tyrinėjimuose, jau seniai nusipel
nė atitinkamo pagerbimo. Tad komi
sija (Dalia Kuodytė, prof. Vytautas 
Kubilius, Gražina Mareckaitė) labai 
laiku atkreipė dėmesį į šį tyrėją.

Kadangi Marijampolė ir jos apy
linkės buvo „Tauro“ apygardos parti
zanų veikios ribose, natūralu, kad isto
rikas Bonifacas Ulevičius skaitė pra
nešimą apie „Tauro“ apygardos parti
zanus. Popietė buvo skirta „Tauro“ 
apygardos partizanų muziejui, kuriam 
vadovauja Justinas Sajauskas (medžia
gos gausumu ir jos išdėstymu tai yra 
viena geriausių tokio pobūdžio ekspo
zicijų Lietuvoje), ir kelionei į vieną iš 
buvusių kovų vietų netoli Marijampo
lės. Muziejus įkurtas naujose patalpo
se pagrindinėje Marijampolės gatvėje, 
netoli apskrities administracijos pasta
to, kurvyko Studijų savaitė.

Šeštadienis, ketvirtoji diena, bu
vo skirta lietuvių bendruomenių už 
Lietuvos ribų ir tautinių mažumų, gy
venusių ir gyvenančių Lietuvoje, prob
lemoms aptarti. Jos atsispindėjo pro
fesorių Antano Tylos ir Kęstučio 
Skrupskelio pranešimuose, o Danguo
lė Grigolovičienė, Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento prie Lietu
vos Vyriausybės skyriaus vedėja, su
pažindino su dabartine tautinių ma
žumų Lietuvoje patirtimi ir padėtimi. 
Tautinės mažumos mūsų valstybėje vi-
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suomet buvo gerbiamos, niekada ne
kildavo ir nekyla jokių tautinių kon
fliktų, nors kai kas ir bando mums 
primesti tokių konfliktų šešėlius.

Kaip Įžanga Į kultūrinę Studijų 
savaitės programos dalį buvo ekskur
sija Į Rygiškių Jono gimnazijos mu
ziejus: mokyklos muziejų, kurio eks
pozicija paliudija, 
kokios iškilios ir 
Lietuvai daug nuvei
kusios asmenybės 
mokėsi ir dirbo Ma
rijampolės gimnazi
joje, taip pat Į nese
niai duris atvėrusį 
Vinco Mykolaičio- 
Putino memorialinį 
muziejų (jo šeimi
ninkas - Vytautas 
Vidrinskas, veiklus 
kraštotyrininkas, 
knygų rengėjas ir lei
dėjas).

Putino, taip pat ir Marcelijaus 
Martinaičio, poezija buvo skaitoma 
sekmadienį po šv. Mišių Vincento 
Pauliečio bažnyčioje. Mišias aukojo 
ir pamokslą pasakė Vilkaviškio vys
kupas Rimantas Norvilą. Studijų sa
vaitės dalyviai apžiūrėjo naujus baž
nyčios vitražus. Juos pristatė autorius 
dailininkas Liudvikas Pocius. Putino 
ir M.Martinaičio kūrybą skaitė Rūta 
Staliliūnaitė ir pats poetas Marcelijus, 
nepatingėjęs ir tądien (su pranešimu 
Savaitėje jis dalyvavo jau pirmąją die
ną) atvykti į Marijampolę. Vinco Ra
mono romano „Dulkės raudonam 
saulėlydy“ ištrauką apie Marijampo

lę ir pluoštą Justino Sajausko minia
tiūrų apie partizanus skaitė aktorius 
Egidijus Stancikas.

Lietuvos himnu ir daina „Lietu
va brangi“ baigėsi vienuoliktoji „Į 
laisvę“ fondo studijų savaitė Lietu
voje. Gražu, kad šiemet aktyviai prie 
šio renginio organizavimo prisidėjo

Marijampolės meras Vidmantas Brazys. Sauliaus Girniaus nuotrauka

Marijampolės valdžia, nuoširdžiai 
talkino apskrities administracijos 
vyr. specialistė Danguolė Micutienė, 
kultūros darbuotoja Odeta Gabnie- 
nė, savivaldybės spaudos atstovė Au
relija Baniulaitienė. Ne kiekviena 
Studijų savaitė gali pasigirti ir tokiu 
vietos žurnalistų - televizijos, laik
raščių - dėmesiu. Su viltimi, kad „Į 
laisvę“ fondo idėjos dar ne sykį lan
kys Suvalkiją, išsiskirstė vienuolik
tosios Studijų savaitės dalyviai - šei
mininkai, svečiai, programos rengė
jai, jaunimo atstovai. Su viltimi kitą
met susitikti kitoje vietoje, pavyz
džiui, kad ir dainingoje Dzūkijoje.
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Studijų savaitės organizatoriai ir jaunieji jų talkininkai.
Iš kairės: Reda, Vidmantas, Aldona. Rasa, Šarūnas, Elena. Antano Petrausko nuotrauka

Lietuvių fronto bičiuliai ir „j laisvę" fondas bei jo 
filialas Lietuvoje su jautriu dėmesiu ir šviesiu liūdesiu 
pagerbė poeto Bernardo Brazdžionio atminimą Vilniuje 
ir Kaune bei tylos minute Marijampolėje, atidarant 
Studiją savaitę. Tą dieną Kauno Petrašiūnų kapinėse buvo 
laidojamas didis tautos Poetas, kurio vardas aidės ne 
vienos kartos atmintyje. Jo dvasios šviesa lydės mus 
valstybės kūrinio darbuose ir krikščioniškų idealų 
sargyboje.
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Mintys apie susitaikinimą 
ir socialinį teisingumą

46-oji Lietuviškų studijų savaitė Dainavoje

Juozas Baužys

JAV ir Kanados lietuvių fronto 
bičiuliai ir jų svečiai 2002 metų rug
pjūčio 18-24 d. suvažiavo į Dainavos 
stovyklavietę Michigano valstijoje sa
vo tradicinei studijų ir poilsio savaitei. 
Tai buvo 46-oji tokia savaitė. Be kone 
nuolatinių savaičių dalyvių, šiemet bu
vo malonu matyti ir keletu neseniai iš 
Lietuvos atvykusių „trečiosios bangos“ 
žmonių. Bet kiekvieną savaitės dieną 
bičiuliai su liūdesiu prisimindavo ir 
a. a. Marytės Petrulienės netektį (mirė 
šiemet, birželio 7 d.). Ponia Marytė 
kasmet būdavo tokių savaičių tvarky
toja ir širdis. Savaitės kapelionu šiemet 
buvo kun. dr. Rimas Gudelis.

Pirmosios dvi dienos, kaip pa
prastai, buvo skirtos įvairiems LFB 
bei „Į laisvę“ fondo tarybų ir valdybų 
posėdžiams.

Trečiadienio rytą dr. Kazys 
Ambrozaitis, neseniai grįžęs iš Lietu
vos, perskaitė pranešimą apie liepos 
31 - rugpjūčio 4 d. Marijampolėje vy

kusią „Į laisvę“ fondo Lietuvos filialo
surengtą studijų savaitę. Pasidžiaugė 
geromis paskaitomis, dideliu visuo
menės bei vietos savivaldybės dėme
siu, gražiai organizuotomis ekskursi
jomis j apylinkes. Buvo įdomu išgirs
ti, kad šiemetinė ĮLF Rezistencijos 
premija buvo paskirta Juozui Star- 
kauskui už jo knygą „Stribai“. Premi
jos mecenatė dr. Rožė Šomkaitė, da
lyvaujanti dabar čia, Dainavoje, už tai
buvo pagerbta plojimais. Dr. Ambra
zaičio pranešimą apie Marijampolę 
papildė ir kiti ten buvę jos dalyviai: 
ponai Ardžiai, dr. A.Raulinaitis, dr.
P.Kisielius ir prof. K.Skrupskelis.

Susitaikinimo 
eiga 

Lietuvoje I
 Trečiadienio 
popietę įvyko la
bai įdomus sim
poziumas, pava

dintas „Susitaikinimo eiga pokomunis
tinėje Lietuvoje“. Jam pagrindą davė
kun. dr. Rimo Gudelio pagal jo paties 
mokslinę disertaciją anglų kalba para-
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Simpoziumas „Susitaikinimas“. Pranešėjai (iš kairės): prof. J.Račkaus
kas. (ir. R. Gudelis, prof. \l Bieliauskas. Kazio Ambrazaičio nuotrauka

syta knyga „The Process of Reconci
liation within Lithuanian Catholic 
Church after the Soviet Occupation“. 
155 puslapių knygą visai neseniai iš
leido Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras (LTSC) Čikagoje. Simpoziume 
dalyvavo šio centro valdybos pirminin
kas prof. dr. Jonas Račkauskas, kny
gos autorius kun. dr. Rimas Gudelis ir 
prof. dr. Vytautas Bieliauskas.

Pokalbi pradėjo ir jam vadova
vo prof. dr. Jonas Račkauskas. Ga
vęs kun. dr. Gudelio rankrašti, jis iš 
pradžių suabejojęs autoriaus teigi
niais, jog persekiotos ir net kankintos 
aukos privalančios atleisti savo per
sekiotojams, atseit kagėbistams. Ta
čiau iš knygoje išdėstytų teologinių pa
vyzdžių jis supratęs, kokia yra tikroji 
šios knygos prasmė. Be abejo, visiš
kam susitaikinimui reikia ir abipusio 
atleidimo, ir visos teisybės pasakymo. 
Kraštas, tauta ir valstybė privalo pa
žinti ir atskleisti, kas bloga buvo pa

daryta. Deja, dabartinė Lietuva net ir 
per 12 metų dar nėra to padariusi.

Kun. dr. Rimas Gudelis paaiš
kino neseniai išvystytą naują susitai
kinimo teologijos supratimą. Savaime 
aišku, kad persekiotojai turėtų atsipra
šyti savo kankintų asmenų, bet daž
niausiai taip nėra. Todėl naujoji susi
taikinimo teologija siūlo, kad pirmą 
žingsnį susitaikinimo kryptimi ženg
tų pati auka. Savo dvasia ji yra tikrai 
stipresnė už persekiotoją. Tai nebūtų 
vien paprastas atleidimo pareiškimas, 
bet sekimas Prisikėlusio Kristaus žo
džiais: „Ramybė jums“, kurie būtų lyg 
susitaikinimo simbolis. Savo prane
šime kun. dr. Gudelis atskleidė kele
tą faktų, kaip sovietmečiu buvo ban
doma griauti Lietuvos Bažnyčią iš vi
daus per užverbuotus kunigus. Savo 
pagrįstas mintis prelegentas užbaigė 
žodžiais: „ Susitaikinimas turi prasidėti 
nuo tiesos sakymo. Tai visus nuves prie 
pilno ir tikrojo Gėrio“.
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Išeivijos 
archyvai

Prof. dr. Vytautas Bieliauskas į 
kun. dr. R.Gudelio knygą ir apskritai 
Į susitaikinimo teologiją pažiūrėjo iš 
psichologinio taško. Nurodė, kad at
leidimų gali būti bent kelios rūšys - 
kerštingas, socialinio spaudimo pa
remtas, paremtas teise, atleidimas iš 
meilės ir kt. Atleidimas iš tikros mei
lės yra pats geriausias. Jis sumažina 
kentėjusiam žmogui Įtampą, pageri
na net jo sveikatą, nes atleidžiant ki- j 
tam atleidžiama ir sau. Gaila, kad da
bartinėje Lietuvoje tebėra aplinka, ku
ri neliepia buvusiems skriaudėjams 
gailėtis už kitiems padarytas skriau
das. Kalbėtojas pastebėjo, kad kun. dr. 
R.Gudelis atskleidė tam tikrą nusivy
limą tiek Bažnyčios, tiek ir valstybės 
veiksmais, nes per 12 metų nebuvo 
prieita prie tikro susitaikinimo. Nu
sikaltimai liks be bausmių, sovietiniai 
laikai bus bandomi užmiršti, jaunoji 
karta nesužinos savosios istorijos.

Ketvirtadienio 
priešpietę studijų sa
vaitės dalyviai išklau

sė įdomių svarstybų apie lietuvių išei
vijos archyvus, jų telkimą ir išlaiky
mą, jų reikšmę ir apimti. Prof. dr. Vy
tautas Bieliauskas, Lituanistikos ty
rimo ir studijų centro tarybos pirmi
ninkas, buvo šio simpoziumo vado
vas. Jis pažymėjo, kad šiuo metu labai 
svarbu archyvinę medžiagą telkti į vie
ną saugią vietą.

Jaunimo centro patalpose vei
kiantis gražiai tvarkomas Pasaulio lie
tuvių archyvas palaiko glaudžius ry
šius su Nacionaline M.Mažvydo bib
lioteka ir kitomis archyvine medžia

ga besirūpinančiomis Įstaigomis Lie
tuvoje. Visiems lietuviškų organiza
cijų veikėjams buvo pasiūlyta perkel
ti savo namuose turimus organizacijų 
veiklos protokolus, korespondenciją, 
periodiką ir kitokią medžiagą Į Pasau
lio lietuvių archyvą.

Skirmantė Miglinienė, jau 10 
metų vadovaujanti šiam archyvui, pa
pasakojo apie darbą tvarkant medžia
gą, apie Įvairius archyvo skyrius, pvz., 
Žilevičiaus, Budrio, Dainausko, LTSC 
meno, medicinos ir kt. Yra didelė bib
lioteka, turinti per 100 000 knygų, pe
riodikos, fotografijos ir kitokie skyriai. 
Savo pranešimą S.Miglinienė baigė 
mintimi, kad mūsų archyvus perkelti 
kitur būtų neįmanoma.

Iš Lietuvos neseniai, gal prieš tris 
mėnesius, atvykusi susipažinti su PL 
archyvu M. Mažvydo bibliotekos sky
riaus vedėja dr. Jūratė Remeikienė pa
sidžiaugė, kad čia rado nepaprastai 
daug gerų, senų ir vertingų knygų, ku
rios yra tikrai tvarkingai saugomos.

Dr. Remigijus Misiūnas taip pat 
pažymėjo, kad, rengiantis rašyti savų 
organizacijų bei visos išeivijos veik
los istoriją, jos archyvinė medžiaga bū
tinai privalo būti čia, o ne Lietuvoje. 
Jis prisiminė, kaip prieš keletą metų 
padėjo sukrauti dr. K.Pemkaus archy
vus į dėžes, kai jie buvo išsiųsti į Lie
tuvą, kur ir dabar dar stovi netvarkyti.

Popieti
nėje sesijoje pir
masis kalbėjo

rašytojas Vytautas Volertas, savo pa
skaitą pavadinęs „Laikai seni, istorija 
jauna“. Pirmiausia jis klausytojus su-

Per daug vadų, 
nėra strategijos
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LFB taryba 
posėdžiauja 
Dainavoje 
per 46-ąją 

studiją savaitę.
Iš kairės:

J. Urbonas,
J. Baužys,

J.Ardys, 
P. Kisielius, 
V. Volertas, 

V.Naudžius, 
V. Petrulis, 

KAmbrozaitis 
ir A. Raulinaitis

Marijos
Ambrozaitienės

nuotrauka

pažindino su savo prisiminimais iš 
pirmųjų dienų Amerikoje. Atminty iš
likusius epizodus V. Volertas įdomiai 
susiejo su dabartinių laikų nuotai
komis bei Įvykiais atgimusioje Lietu
voje ir išeivijoje. Savo žodžius jis už
baigė tokia mintimi: „Perdaug vadų! 
- aš noriu būti vadas, ir jis nori būti, ir 
jis... Ir visi dėl savo naudos bei garbės!“

Antroji šios dienos paskaita klau
sytojus grąžino į kasdienybę. Prof. dr. 
Valdas Samonis kalbėjo apie ekono

minius Lietuvos klausimus. Jis teigė, 
kad, palyginti su kitomis pokomunis
tinėmis šalimis, Lietuva daugiau kaip 
po dešimties nepriklausomybės metų 
turi neblogą ekonomikos lygį, tik jo 
augimas esąs per mažas. Ir tai priklau
so nuo valstybės vadovų. Lietuvoje dar 
daug sovietinio mąstymo, trūksta il
galaikės ekonomikos strategijos, nėra 
prityrusių jaunesnių žmonių, o visi 
ekonomikos „ekspertai“ tebėra iš so
vietinių laikų.
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Jautrūs 
Lietuvos 
istorijos 

metai

Penktadienio, 
rugpjūčio 23 d., pa
skaitų ciklą pradėjo 
advokatas Povilas 
Žumbakis. Kaip jam

Įprastasis kalbėjo Įdomia ir kartu jaut
ria tema, kuriai pagrindą davė trys jo 
pristatytos žydų autorių įvairiais me
tais parašytos knygos. Jas išleido Pa
saulinis žydų kongresas (World Je
wish Congress). Šių knygų autoriai sa
vo mintimis dažnai prieina prie išva
dų, kad komunizmas buvo nė kiek ne 
geresnis negu nacizmas. Prelegentas 
teigė, kad dabartinėje Lietuvoje net ir 
Komisija genocido padariniams tirti 
labai dažnai vadovaujasi sovietine gal
vosena. Diskusijų metu buvo iškeltas 
klausimas, kodėl Lietuvos mokyklo
se nuo šių mokslo metų bus privalo
ma skaityti ..Anos Frank dienoraštį“, 
bet vis dar vengiama plačiau paskleis
ti kun. StasioYlos ar kitų autorių kny
gas apie sovietines koncentracijos sto
vyklas.

Antroji paskaita buvo dr. Augus
tino Idzelio. Jis šiuo metu jau baigia 
parengti savo trijų tomų veikalą anglų 
kalba, kuriame rašoma apie sovietinę 
Lietuvos okupaciją, apie 1941 m. su
kilimą ir Laikinąją vyriausybę, taip 
pat ir apie žydų žudynes. Knygas iš
leis Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras. Savo paskaitoje dr. Idzelis 
kaip tik ir palietė 1941 metų sukili
mo ruošą: organizuotos ir neorgani
zuotos lietuviškosios rezistencijos 
veiklą dar prieš sukilimą ir jam prasi
dėjus. Kadangi praėjusiais metais jis 
buvo kalbėjęs apie sukilimo eigą Vil

niuje, šiemet dr. Idzelis atkreipė dė
mesį į sukilimo eigą Kaune, kuri vis 
dar kelia tam tikrų kontroversijų. Net 
ir pati 1941 m. birželio 23 d. paskelb
ta Nepriklausomybės atstatymo de
klaracija. kurioje buvo pasakyta, kad 
atstatoma Lietuva naujais Europos pa
grindais, dabar vis bandoma susieti su 
hitlerine Vokietija (L.Truska, VBran- 
dišauskas). Tačiau tada tai reiškė tik 
visišką atsisakymą gyventi komunis
tiniais pagrindais paremtoje valstybė
je. Savo paskaitoje prelegentas patei
kė daugybę įdomių faktų, ypač pabrėž
damas, kad Kauno VDU su savo stu
dentų korporacijomis buvo didžiau
sias 1941 m. sukilimo organizacinis 
centras. Pats sukilimas jokiu būdu ne
buvo inspiruotas antisemitinės propa
gandos. Tai buvo rezistencinio judėji
mo prieš sovietus kulminacija. Gaila, 
kad tikri faktai dažnai iškraipomi net 
ir išeivijos lietuviškoje spaudoje, kaip 
„Akiračiuose“ ar žurnale „Lituanus“.

Liuda Rugienienė neseniai grį
žo iš Lietuvos, kur jai teko dalyvauti 
ne tik Marijampolės studijų savaitėje, 
bet ir Kretingoje rugpjūčio pradžioje 
vykusioje 49-ojoje Europos Lietuviš
kų studijų savaitėje. Ji perteikė savo 
įspūdžius, kurie buvo geri. Paskaitos 
buvo įdomios ir reikšmingos. Tačiau 
kai kurie pranešėjai pateikė ir abejo
tinų faktų apie vokiečių okupacijos lai
kais Lietuvoje vykusias žydų žudynes.

Istorinėmis temomis kalbėta ir 
šeštadienio rytą, kada prof. Kęstutis 

: Skrupskelis pasakojo apie Lietuvos 
spaudą ir jos pasikeitimus 1940 metų 
vasarą, prasidėjus pirmajai sovietinei
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Grupė 46-osios LFB studijų savaitės dalyvių Dainavoje. Kazio Ambnzaičio mnmndu

okupacijai. Medžiagą šiam praneši
mui jis surinko iš ano meto spaudos. 
Sovietinė cenzūra visai lietuviškai 
spaudai buvo įvesta tuoj pat po 1940 
m. birželio 15 d. okupacijos. Netru
kus buvo uždaryti ar perimti ir patys 
laikraščiai. Pirmasis krito ..Lietuvos 
aidas" - jau birželio 18 d. perėjo į bol
ševikų rankas ir tapo ..Liaudies bal
su“. „Lietuvos žiniose“ cenzūra kurį 
laiką išbraukydavo ar pakeisdavo 
straipsnius. Jos išsilaikė iki liepos 
9 d., kada net redaktoriaus Kardelio 
atsisveikinimo žodžio nebuvo leista 
išspausdinti. Gal ilgiausiai išsilaikė 
..XX amžius" (jo redaktorius buvo 
prelegento tėvas dr. Ignas Skrupske- 
lis, tuoj pat bolševikų suimtas).

Socialinis ■ . Paskutinę 
teisingumas I š*os savaitės pa- 

dabarties I skaitI! šeštadienio 
Lietuvoje | P°Plct9 skaitęs 

kun. dr. Rimas Gu
delis išryškino Lietuvoje tebesanti 
skurdą ir socialinio teisingumo trū
kumą. Anot prelegento, Lietuvoje da
bar skurstančių žmonių yra apie 16 
proc. (iš 3,4 milijono gyventojų). La
biausiai skursta bedarbiai, ūkininkai, 
daugiavaikės šeimos, mažesnio išsi
lavinimo asmenys. Skurdo priežastys 
yra tokios: per mažas bendras vidaus 
produkto procentas, nepaprastai di
delė atlyginimų nelygybė, nepakan
kamas valstybės biudžeto tikslumas, 
bloga pašalpų sistema, tarnaujanti ne
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tiems, kuriems tokių pašalpų reikia. 
Dažnai tas, kuris nedirba, bet turi pa
kankamai pinigų, vis tiek vadinamas 
skurdžiumi ir gali gauti pašalpas. Nė
ra geros pajamų deklaravimo siste
mos. Valstybė skiria milijonus Įvai
riems projektams, pvz., karaliaus 
Mindaugo jubiliejinei sukakčiai ar 
Valdovai rūmams, o parama žmonėms 
dėl to nukenčia. Vilnius ir kiti mies
tai auga, o Lietuva nekyla. Prelegen
to nuomone, su demokratija nebūti
nai atsiranda ir socialinis teisingu
mas.

Kun. dr. R.Gudelis iškėlė klau
simų: o ką šioje srityje nuveikė Lie
tuvos Bažnyčia? Atrodo, kad iš jos 
pusės nebuvo aiškesnės reakcijos, ne
buvo dedama didesnių pastangų. Baž
nyčia buvo per daug susijusi su val
džia per Restitucijos aktą. Ji norėjo 
pirmiausia susigrąžinti savo turtą, to
dėl vengė ką nors pasakyti prieš val
džią. Reikia pripažinti, kad Bažny
čios įnašas dėl socialinio teisingumo 
Lietuvoje buvo per mažas. Būtų ge
rai, kad ir Bažnyčia, ir valdžia Į tai 
atkreiptų didesnį dėmesį, nes vien 
labdara ar karitatyvine veikla skur
do nepanaikinsi. Atviri prelegento 
žodžiai sukėlė gyvas diskusijas ir 
daug klausimų.

Kiekvieną 
savaitės vakarą 
dalyviai rinkda

vosi į jaukias vakarones. Jų metu bu
vo kalbamasi įvairiomis temomis, 
kartais žiūrimos vaizdajuostės iš Lie
tuvos ir beveik kas vakarą, vadovau
jant dr. Petrui Kisieliui, dainuojama.

Vakaronės 
ir užbaigtuvės

Vieną vakarą šių eilučių autorius per
skaitė sąrašą šiais metais sueinančių 
apvalesnių gimimo sukakčių, prisi
mindamas taip pat ir jau mirusius bi
čiulius, o baigdamas plačiau apsisto
jo prie Vokietijoje mirusio bičiulio 
dr. Jono Griniaus, kuriam šiemet bū
tų suėjusi 100 metų gimimo sukak
tis, ir plačiau apžvelgė jo gyvenimą 

; bei veiklą.
Penktadienio vakaronės metu 

Algis Rugienius papasakojo savo 
įspūdžius apie neseniai Druskinin
kuose įvykusį PLB pirmininkų ir val
dybos suvažiavimą. Šiemet PLB at
stovai buvo suvažiavę net iš 28 kraš- 

| tų. Posėdžiaujant buvo galima suvok- 
Į ti ir pastebėti skirtingus atskirų kraš- 
' tų lietuvių rūpesčius. Į juos bus ban

doma atkreipti reikiamą dėmesį no
rint išlaikyti ir stiprinti kraštų ben
druomenių veiklą.

Baigiamajame šeštadienio vaka
ro koncerte pianistė dr. Aldona Ka- 
naukaitė-Naudžiuvienė paskambino 
Rachmaninovo ir Schuberto kompo
zicijas. o rašytojas Vytautas Volertas 
perskaitė savo naują novelę „Nie
kas“.
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Tuskulėnų 
martirologija

Šių metų vasarą Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras bei Valstybės saugumo depar
tamentas išleido istoriko Severino Vai
tiekaus knygą ..Tuskulėnai: egzekucijų 
aukos ir budeliai (1944-1947)“. Kny
gą recenzavo istorikai dr. A.Anusaus
kas ir dr. VBrandišauskas. Dailininkas 
- Alfonsas Žvilius. Skaitantysis šią kny
gą- tikrą kankinių martirologiją - turi 
būti stiprių nervų, nes net ir sausas 
mokslinis-statistinis pasakojimo stilius 
daro sukrečianti įspūdi. Turbūt nėra 
Lietuvoje ar užjūryje nė vieno bent kiek 
Atgimimo laikotarpio Lietuvos gyve
nimu besidomėjusio žmogaus, kuris 
nebūtų girdėjęs apie Tuskulėnus, ma
sinę NKVD-MGB kalėjimuose sušau
dytų ar kitaip nužudytų žmonių kapa
vietę, kurią 1994-1996 m. tyrinėjo is
torikai, antropologai, archeologai, me
dikai, o ty rimo darbams vadovavo vals
tybinė komisija. 1994 m. buvusio Tus
kulėnų dvaro, pokario metais pavadin
to „Bartašiūno vila“ (J.Bartašiūnas - 
NKVD-M VD ministras), arklidėse at
kastos 32 duobės su 593 žmonių palai
kais, 1995 m. rastos dar 8 kapavietės 
su 113 žmonių lavonais; išviso čia su
rasti 706 žmonių palaikai.

Knygos autorius detaliai nagrinėja 
sovietinio okupacinio režimo baudžia
mąją politiką 1944-1947 m., kai buvo 
skiriamos mirties bausmės, kurios po 
1947 m. buvo panaikintos. NKVD- 
NKGB-MGB - šios bauginančios rep

resinių struktūrų santrumpos - talpi
no Lietuvos gyventojų genocido orga
nizatorius ir vykdytojus. Specialieji teis
mai - Ypatingasis pasitarimas ir karo 
tribunolai - myriop siųsdavo tūkstan
čius žmonių (knygos gale esančiuose 
prieduose pateikiamas baudėjų sąrašas 
ir nužudytų žmonių sąrašas pagal mir
ties bausmės nuosprendžių vykdymo 
chronologiją). S. Vaitiekus, pasinaudo
damas archyviniais dokumentais, kitų 
istorikų tyrinėjimais, įvairiais šalti
niais, aprašo karo tribunolų veikimo 
mechanizmą, aptaria sovietinius mir
ties bausmės skyrimo „teisinius“ pa
grindus. Egzekucijų organizatorius bu
vo NKGB-MGB „A“ skyrius, mirties 
nuosprendis dažniausiai būdavo vyk
domus NKVD vidaus kalėjime Vilniuje 
(į Tuskulėnus atveždavo užkusti jau nu
žudytus žmones). Autorius, peržiūrė
jęs vyskupo VBorisevičiaus. kapitono 
J.Noreikos (Generolo Vėtros), parti-
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zanų vadų nužudymą liečiančius do
kumentus, daro išvadas apie jų nužu
dymo būdus - sušaudant, užmušant ar 
kitaip nukankinant. Aprašo šaudymo 
kamerą ir mirties bausmės vykdymo 
procedūrą. Dauguma Tuskulėnuose už
kastų aukų nužudytos sušaudant, bet 
pagal atkastų palaikų tyrimus aiškėja, 
kad budeliai mėgavosi ir žiauriausiu 
savo aukų išniekinimu, jas pjaustyda
mi, žalodami durklais ir kirviais. „ Už
vis baisiau kankinti keturi Vytenio par
tizanų būrio nariai: Vincas Baronas, Jur
gis Bekampis, Algimantas Gustaitis ir 
Alfonsas Žukauskas. Jie šaudyti, bady
ti, durti, kirsti ir kapoti" (p.98). Šie par
tizanai buvo dar tik gimnazistai.

„ Tuskulėnuose į vienų duobę ša
lia vyskupo buvo metamas kriminali
nio nusikaltėlio lavonas, greta kovoto
jo dėl Tėvynės laisvės ir nepriklausomy
bės - turto ar žudymo aistros apsėsto 
padaro palaikai“ (p.l 08). Čia buvo už
kasta daugiau kaip 200 pokario lietu
vių antisovietinės rezistencijos dalyvių, 
daugiau kaip 40 Birželio sukilimo da
lyvių. Tarp jų - Lietuvos laisvės armi
jos organizatoriai ir vadovai, „Tauro“ 
apygardos partizanų vadai, kitų parti
zanų būrių vadai bei kovotojai. Auto
rius tik prabėgom pamini jų pavardes, 
detaliau charakterizuodamas iškiles
nius asmenis, jau žinomus iš kitų tyri
nėtojų mokslinių darbų. Mirties nuo
sprendis buvo vykdomas ir karo me
tais policijoje tarnavusiems asmenims, 
buvusiems miestų burmistrams (sky
rius „Mirtininkų personalijos“).

Įvykdę mirties nuosprendi bude
liai surašydavo mirties liudijimus, apie 
nuosprendžio įvykdymą informuoda
vo Maskvą ir kruopščiai saugodavo 
mirties vietą ir datą. Jie klastodavo mir

ties bausme nuteistų politinių kalinių 
žūties aplinkybes, vietą, datas, klaidin
dami mirtininkų artimuosius. „Tik 
1998 m. Lietuvos Respublikos valsty
bės saugumo departamentui atlikus ty
rimus, mokslinei ir plačiajai visuome
nei tapo žinoma archyviniais dokumen
tais pagrįsta informacija apie vyskupo 
VBorisevičiaus, J.Noreikos nužudymo 
aplinkybes, egzekucijos dalyvius irvyk- 
dytojus“, - rašo S.Vaitiekus (p. 145).

Užkasę nužudytųjų palaikus bu
deliai paprastai girtaudavo, o duobėse 
„laidodavo“ net po keliasdešimt žmo
nių, „visijie suversti, matyt, tiesiogiš ma
šinos, vieno žmogaus kojos guli ant ki
to galvos" (p. 163).

Skyriuje „Egzekucijų dalyviai ir 
budeliai“ istorikas pateikia trumpas 
biografijas ir asmenines charakteristi
kas enkavedistų, kurie buvo tiesiogiai 
susiję su žmonių naikinimu, pradedant 
aukšto rango NKGB pareigūnais ir 
baigiant NKVD sekretore. Įsidėmėti
na budelių budelio, anot autoriaus, 
V.Dolgirevo biografija. Buvęs šaltkal
vis, ragavęs tik pradžios mokslų, jis iš
kopė iki NKGB Vilniaus vidaus kalė
jimo viršininko posto.

Jau irstant sovietinei imperijai 
kruvini nusikaltimai ir nusikaltėlių 
pėdsakai buvo kruopščiai slepiami ar
ba naikinami. Kaip minėjau šio teksto 
pradžioje, 1994-1996 m. Tuskulėnuo
se buvo atlikti archeologiniai tyrimai, 
atkasti palaikai ekshumuoti, kai kurias 
aukas pavyko identifikuoti. Laikas ta
po nusikaltėlių sąjungininku, bet lai
kas, anot autoriaus, su prokuratūros 
pagalba padės „priimti paskutinį ir ne
apskundžiamų sprendimų

Benas Urbutis
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Doro ir 
sąžiningo 
valdininko 
portretas

Gausiame prisiminimų knygų 
sraute išsiskiria prieškario Lietuvos po
licijos tarnautojo Kazimiero Čapliko 
knyga „Saugojau žmonių gyvybę ir tur
tą“. Paantraštė paaiškina:„Laisvėsko
vų savanorio, policijos valdininko, so
vietinių kalėjimų ir lagerių politinio ka
linio prisiminimai“. Juose atsiskleidžia 
paveikslas kartos, kurios Lietuvoje lie
ka vis mažiau, kurios bruožų, savybių 
ir gyvenimo kelio jau nepakartos kitos 
kartos. Pragmatėjančiame mūsų pasau
lyje vargu ar galės susiformuoti tokia 
nesavanaudiška, patriotiška, gyvybę už 
idealus atiduoti pasiryžusi generacija. 
Ne pavieniai žmonės šalo ir žuvo miš
kų bunkeriuose kaip partizanai, o visa 
karta moksleivių, studentų, mokytojų 
ir paprastų kaimo bernelių. Tie, kurių 
nespėta ištremti i Sibirą ar kurie patys 
nesuspėjo (arba nenorėjo) pabėgti Į Va
karus.

Iš Sibiro grįžęs dzūkas iš Merki
nės apylinkių Kazimieras Čaplikas, ar
timųjų skatinamas, rašė atsiminimus. 
Jis mirė 1985 metais, kada laisvės auš
ra dar neaušo, rašė sau ir savo artimie
siems, kurie tik po poros dešimtmečių 
juos išleido per „Atminties“ leidyklą. 
Aprašė gimtųjų vietų gamtą, gyvenimo

būdą, gyventojus, senelius ir prosenelius 
(senelis, būdamas lietuvis, dėl savo pro
to guvumo, sąžiningumo, naujovių troš
kimo tarnavo viršaičiu dar caro valdo
moje imperijoje - tai buvo retas daly
kas), tėvą Petrą - darbštų ir pažangų ūki
ninką, išsiskyrusį iš kaimynų savo ūkiu, 
turtu, sumanumu. Aprašė savo moks
lus ir kelią į savanorius, Lietuvos ka
riuomenės šiokiadienius ir savo apsi
sprendimą dirbti Lietuvos policijoje, pa
sirengimą tam darbui. Mokslai aukštes
niojoje policijos mokykloje buvo rimti, 
drausmė griežta, ir tai nulėmė Lietuvos 
policininkų gerą pasirengimą ir atsakin
gą požiūrį į darbą. Žinoma, svarbiausia 
buvo asmeninės žmogaus savybės, o jų 
nestokojo patriotiškai išauklėtas K.Čap- 
likas, dirbdamas ne dėl geresnio atlygi
nimo, bet dėl savo idealų - kovoti su 
bolševizmu, palaikyti žmonių rimtį ir 
saugumą nuo nusikaltėlių. Iš čia plau
kia ir knygos antraštė, kaip pagrindinis 
K.Čapliko gyvenimo moto: saugoti 
žmonių gyvybę ir turtą.
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Knygų lentyna

Jam teko nelengva tarnyba-poli
cijos nuovados viršininkas pasienyje 
prie Vievio, taip pat Aukštadvario, 
Onuškio valsčiuose, kur teko susidurti 
su sienos pažeidėjais lenkais ir kitais nu
sikaltėliais, talkinti Lietuvos saugumui, 
o Antrojo pasaulinio karo metais Tra
kuose susidurti su Armija krajowa ir jos 
išpuoliais prieš Lietuvos valstybę. Ka
dangi buvo sąžiningas valdininkas, prieš 
ji intrigas rezgė tie, kurie buvo nesąži
ningi, piktnaudžiavo tarnybine padėti
mi. K.Čaplikas buvo perkeltas į Jurbar
ką; ten pasireiškė jo kaip visuomeninin
ko ir verslininko sugebėjimai, jis bandė 
parodyti, kaip lietuviai gali įveikti žydų 
prekybos monopoli. Jurbarke jį užklu
po karas, kuris atnešė Lietuvai kruviną 
žydų tragedijos šleifą. K.Čaplikas, gel
bėdamas žydus, neišvengė nacių kalėji
mų, atsidūrė Lietuvos pajūryje, iš kur 
turėjo galimybę su šeima pasitraukti į 

Vakarus. Nepasitraukė, liko Tėvynėje, 
padėjo partizanams, nuolat čekistų bu
vo persekiojamas, kol pateko į NKVD 
rūsius Lukiškėse. Kankintas ir žemin
tas nieko neišdavė ir išvažiavo j Jutos, 
Abezės ir Javoso lagerius. Išgyveno tik 
fizinio pasirengimo ir dvasios giedru
mo dėka. Grįžęs į Lietuvą čia patyrė - 
kaip ir dauguma politinių kalinių - ant
rąją tremtį.

Dr. P.Stankcras, monografijos 
„Lietuvių policija 1941-1944 metais“ 
autorius, pažymi: „Skaitytojai, manau, 
nustebins gana santūrus K. Čapliko to
nas, išlaikytas rašant net apie tragiškiau
sius savo šeimos, o tuo pačiu ir Tėvynės, 
įvykius“. Kazimieras Čaplikas yra 
mums ir vyriškos, orios laikysenos pa
vyzdys. Laikysenos, kurią išugdė šeima, 
mokykla ir visa prieškario Lietuvos at
mosfera.

U nė Simokaitė

u In memoriam
Spalio paskutinėmis dienomis gavome žinią, kad mirė Bonifacas Ulevičius, 

Suvalkijos partizanų kovų tyrinėtojas. Praeitą vasarą Marijampolėje, „Į laisvę“ fondo 
studijų savaitėje, jis skaitė pranešimą apie „Tauro“ apygardos partizanus. To 
pranešimo pagrindu šiame numeryje spausdinamas jo straipsnis.

Bonifacas Ulevičius - inžinierius mechanikas, baigęs Kauno politechnikos ins
titutą, dirbęs tekstilės pramonėje. Į istorijos tyrinėjimą jį pastūmėjo jaunystėje buvę 
ryšiai su „Tauro“ apygardos partizanais. 1946-1949 m. jis rėmė partizanus, o „Tau
ro“ apygardos „Vytauto“ rinktinės ketvirtosios kuopos vadas paliko jam saugoti 
savo archyvą. Prasidėjus Atgimimui, B.Ulevičius dviejuose „Laisvės kovų archyvo“ 
numeriuose spausdino medžiagą apie „Tauro“ apygardą. B.Ulevičius yra kn. „Lie
tuvos partizanai 1944-1953 m.“ bendraautoris (knygos autoriai - N.Gaškaitė, D.Kuo
dytė, A.Kašėta, B.Ulevičius).

„Į laisvę“ fondo Lietuvos filialas ir žurnalo redakcija nuoširdžiai 
užjaučia velionio šeimą skaudžios netekties valandą.
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“Į LAISVĘ”
METŲ PRENUMERATA

“Į laisvę” leidžiamas keturis kartus per metus.
Prenumerata Lietuvoje metams -12 Lt

Užsienyje:

• Užsakant skaitytojams Lietuvoje
iš užsienio - 6 JAV doleriai.

• JAV, Kanadoje, Australijoje, 
Pietų Amerikoje bei
Vakarų Europos valstybėse -15 JAV dolerių.

• Visi valiutiniai čekiai iš užsienio
turi būti siunčiami administratoriui JAV
Jonui Prakapui,
14 Thelma Dr., Bakersfield,
CA 93305, USA.

„Į laisvę“ žurnalo redakcija ir redakcinė taryba dėkoja 
Lietuvių fondui už 2000 JAV dolerių paramą žurnalo 
leidybai.

Lietuvoje privatūs asmenys pinigus už prenumeratą gali siųsti paš
to perlaidomis “Į laisvę” žurnalo administratoriui Vidmantui Za- 
vadskiui (Kaunas, Draugystės 17, LT 3031). įstaigos, taip pat ir kiti 
juridiniai asmenys gali prenumeruoti žurnalą per administratorių 
Vidmantą Zavadskį (ats. sąsk. 16467090 AB “Vilniaus bankas” 
Kauno filialas. Banko kodas 26010166).
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Kitame numeryje

Mindaugas Bloznelis
Užmirštų didvyrių šešėliai

Eugenijus Peikštenis
Genocido aukų muziejus šiandien ir rytoj

Juozas Starkauskas
Gulago vaizdeliai

Raimundas Lopata
Po rinkimų: 

tendencijos ir perspektyvos

Vytautas Umbrasas
Valstybės kūrimas: iššūkiai krikščioniui
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