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1944 metų vasara. Išvadavimas

Žibalo krautuvė. Kartuvės. Kinas.
Karvedžio antpetis kelio griovy.
Dvokia nuo prakaito melsvas pušynas.
Dar nežinia kas - savi, ne savi.

R omiis galvijai sunkiai alsuoja. 
Skeldėja akmens, svyla žolė. 
Nakt[ b' dieną rusai forsuoja 
Nemuną. Styro pakrypus strėlė: 

,, Į Kenigsbergą ". Prašvilpia antys. 
Naktį vaikai paslapčia prisižers 
Gilzių kaip kulkų į liesą užantį 
Ir pasiges vyresniosios sesers.

Kala kulkosvaidis. Valandą šitą 
Tiltas susmunka, nuščiūva purslai.
Žibalo krautuvė dar uždaryta, 
Ir dar ilgai bus geriausiais žaislais

Sagtys kareiviškos, suodinos tūtos, 
Pamuštas tankas po obelim. 
O išvaduotas varnėnas į butą - 
Inkilą-žmogų nakvynei priims.

Vilniaus gatvė Alytuje 
(apie 1933-1935 m.)

Rusaiforsuoja. Baigtasforsažas!
Dega po katilu žuvus tvora.
Grįžta į sumuštą miestą peizažas « 
Ir išvaduotų benamių vora...

Nuotrauka iš Alytaus 
kraštotyros muziejaus rinkinių

Jurgis Kunčinas
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M Redaktoriaus pastabos

Po referendumo
Aldona Žemaitytė

Svarbiausias įvykis 
pirmajame 2003 metų pusme
tyje- referendumas dėl 
Lietuvos stojimo Į Europos 
Sąjungą. Kiek būta aistrų, 
agitacijos, nerimo, kad žmonės 
bus pasyvūs, neduok Dieve, 
neateis prie urnų ir Lietuva 
gėdingai pralaimės galimybę 
sugrįžti į Europą, į Vakarų 
civilizaciją, kurią kadaise buvo 
pasirinkusi drauge su karalium 
Mindaugu. Istorikas prof. 
A.Bumblauskas kartą pasakė 
gal ir per stipriai, bet vaizdin
gai: tik du Lietuvos istorijos 
įvykiai yra vienodos svarbos - 
Mindaugo karūnavimas 
Lietuvos karaliumi (su tuo - 
krikščionybės Lietuvoje 
pradžia) ir referendumas dėl 
Europos Sąjungos.

Po referendumo (o jis 
parodė garbingus rezultatus: 
per 63 proc. atėjusių balsuoti 
piliečių, per 91 proc. visų 
balsuotojų, ištarusių „taip“ ES) 
prasidėjo euroskeptikų 
bruzdėjimas siekiant, kad 
referendumo rezultatai būtų 
anuliuoti. Įdomu yra tai, kad 
tarp referendumo (ir Europos 

Sąjungos) priešininkų - ne tik 
sentimentaloki kraštotyrinin
kai, politiką sau iš to darantys 
seimūnai, bet ir jauni politolo
gai, taip pat vėtyti ir mėtyti 
žurnalistai. Matyt, neigdami 
sugrįžimą į Europą kiekvienas 
jų turi savų sumetimų.

Šiuokart man patiko 
vieningas visų aukščiausios 
mūsų valdžios vyrų balsas. 
Nepaisydami ideologinių 
skirtumų, praėjusio laiko 
patirties, jie primygtinai kvietė 
balsuoti už ES. Tai liudija, kad 
pokyčiai, įvykę per dvylika 
nepriklausomos Lietuvos 
metų, yra negrįžtami. Psicho
loginiai ir ekonominiai, 
socialiniai ir kultūriniai 
pokyčiai. Lietuvos kelias į 
Vakarus dar bus ilgas ir 
duobėtas, bet neatšaukiamas. 
Nepaprastai aktyvi pasirodė 
jaunoji Lietuvos karta - 
moksleiviai ir studentai. 
Moksleiviai netgi surengė savo 
referendumą (beje, paskatinti 
naujos Lietuvos liberalų ir 
centro sąjungos pirmininko 
A.Zuoko), ir jo rezultatai 
stebėtinai sutapo su suaugusių-
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Redaktoriaus pastabos

jų referendumo rezultatais. 
Šiai kartai teks gyventi naujoje 
Europoje, ir tą pabrėžė visi 
politikai, raginę žmones 
balsuoti už saugesnę ir sotesnę 
savo vaikų ir vaikaičių ateiti.

Gegužės mėnuo buvo 
paženklintas dešiniųjų partijų 
jungimosi, kuris reiškia ir 
būsimų Seimo rinkimų 
savotišką įžangą. Lietuvos 
konservatoriai savo dešimtme
čio jubiliejų atšventė atsinau
jindami ne tiek pavadinimu, 
kuris ir liko - Tėvynės sąjunga, 
kiek naujais žmonėmis. Prie jų 
prisijungė tie modernieji 
krikščionys demokratai, kurie 
nenorėjo jungtis su liberalais, 
ir Laisvės kovų dalyviai - buvę 
partizanai, politiniai kaliniai ir 
tremtiniai. Prof. V. Landsber
gis. kaip ir buvo žadėjęs, savo 
postą užleido jaunesniam ir 
energingam Andriui Kubiliui. 
Apie liberalų ir centristų 
jungimąsi radome jau Diame 
numeryje.

Po referendumo prasidėjo 
Lietuvos žemdirbių, pieno 
gamintojų, bruzdėjimai dėl 
žemų pieno supirkimo kainų. 
Kulminaciją jie pasiekė 
gegužės pabaigoje, kai streikų 
ir mitingų organizatoriai 
(žemės ūkio oligarchai, 
susigrobę arba pigiai susipirkę 
šimtus hektarų, ir aukšti žemės 
ūkio organizacijų valdininkai) 
išprovokuotus žmones išvedė 

blokuoti tarptautinius kelius 
ties pasienio punktais. Įtūžę 
kaimo žmonės gal ir nesupran
ta. kad tokia ..blokada“ negali 
pakeisti (pagerinti) jų padėties. 
Vienkartinės pašalpos, 
išreikalautos iš valdžios ir 
ištrauktos iš visų kitų mokes
čių mokėtojų kišenės, gelbės 
tik tam kartui. Nesupranta, kad 
jų jausmais tik žaidžia minėtie
ji stambieji žemvaldžiai, su 
lengva pašaipa ir panieka 
vadindami juos „mažiukais“. 
O niekas nesiima jiems 
išaiškinti, kad reikia keisti 
gyvenimo būdą ir ieškoti kitų 
išeičių, kaip daro Europos 
valstybių kaimiečiai, imdamie
si netradicinių verslų. Kaimie
čio psichologija yra inertiška, 
bet ar ne žurnalistų ir politikų 
pareiga jam padėti, kad 
greičiau ir lanksčiau susivoktų 
dinamiškoje gyvenimo 
slinktyje. Žurnalistai ir 
politikai labai gerai pasirodė, 
kai reikėjo agituoti už referen
dumą. Tegul jie nors menką 
dali pastangų Įdeda Į tuos 
procesus, kurie Lietuvoje 
vyksta po referendumo. Tegul 
politikų veikla būna lankstes
nė, o žurnalistų pateikiama 
informacija - konkretesnė ir 
kryptingesnė. Tuomet visi 
drauge būsime ramesni.
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Laikas ir idėjos

Dabartinės savimonės 
prieštaros

Bronislovas Kuzmickas

Istorinius įvykius paprastai seka jų 
apmąstymai ir vertinimai, peraugantys 
į apibendrinančias refleksijas, apibūdi
nančias įvykių svarbą ir savitumą ilges
nėje istorijos atkarpoje. To laukia ir try
lika praėjusių nepriklausomybės metų. 
Tiesa, brandcsniems apmąstymams rei
kėtų ilgesnės laiko distancijos, leidžian
čios pasitelkti daugiau faktų, nešališkiau 
įjuos žvelgti, aprėpti jų visumą. Tačiau 
ilgai laukti taip pat negerai, nes daug kas 
pamirštama ir prarandama. Šiandienos 
požiūriu taip pat galima daug ką pasa
kyti.

Neigiamos reakcijos
Praėjusieji trylika metų buvo ra

dikalių pokyčių, spartaus, nors ir trūk
čiojančio ėjimo į priekį laikas, pakeitęs 
Lietuvos tarptautinę padėtį ir vidaus gy
venimą. Kad ir kaip ką vertintume - tai 
sutelktų tautos pastangų vaisius. Bet kar
tu tai buvo ieškojimų ir klaidų, tikėjimo 
ir nusivylimų, atradimų ir netekčių, 
įtampos ir nesutarimų metai. Tai atsi
spindėjo ir lig šiol atsispindi tautiečių 

mąstysenoje, jausenoje, simpatijose ir 
antipatijose. Laimei, buvo išvengta lem
tingo vidaus susipriešinimo ar suprieši
nimo, kaip tai vienur kitur atsitiko. 
Nereikia ignoruoti tos įtampos ir prieš
priešų, jas reikia suvokti, stengtis supras
ti, kodėl ir kaip jos kyla, kaip jos plėto
jasi, kaip keičiasi, kuo virsta.

Norėdami didesnio aiškumo, j 
praėjusių metų pokyčius turėtume 
žvelgti bent dviem aspektais. Vienu 
aspektu žvelgiant į pirmąjį planą kyla 
objektyviai būtinos reformos, jų vyk
dytojai, vykdymas ir padariniai. Komu
nistinis režimas, kaip žinoma, buvo ap
rėpęs ir deformavęs visas visuomenės 
sritis, todėl yra būtinos plačios apim
ties ir radikalios reformos. Kitas as
pektas - žmonių reakcija į reformas, į 
tai, kas apskritai daroma ir vyksta. Ge
rai žinoma, kad reformos, nors ir būti
niausios, labai nevienodai paveikia 
žmonių gyvenimą ir yra ne vienu at
žvilgiu skausmingos ir dramatiškos. 
Todėl būna prieštaringai vertinamos, 
o jų vykdytojai retai kada būna popu
liarūs tarp amžininkų.
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Laikas ir idėjos

Tai su kaupu pasakytina apie 
postkomunistines reformas. Tik svajo
tojas galėjo tikėtis tokios jų eigos, kuri 
nieko neužgautų ir neapviltų. Tuo la
biau kad tą eigą savaip interpretavo, 
stabdė ir trikdė nomenklatūrinės “gru
pės draugų”. neišaiškinti išvogimai, mi
lijonų dingimai. Natūralu, jog tai kėlė ir 
tebekelia neigiamą žmonių reakciją - 
nuo pamatuotos kritikos, nepasitenki
nimo ir piktinimosi iki visa nuvertinan
čio cinizmo, desperatiško pesimizmo 
ar piktdžiugiško neigimo. Klausy damas 
tų reakcijų nesunkiai pastebi, kad anaip
tol ne visos jos gali būti laikomos adek
vačiomis. Dažnai jos smarkiai perdėtos 
arba kreipiamos - sąmoningai ar ne - 
ne tuo adresu. Ne paskutinį vaidmenį 
palaikant viešosios nuomonės negaty
vizmą suvaidino ir iki šiol tebevaidina, 
nors jau mažiau, dalis žiniasklaidos. Ne 
vieno inteligento refleksijose tendencin
gos jausmingos nuostatos užgožia ge
bėjimą atidžiau įsižiūrėti, palyginti, pa
lūkėti. Reikia dar pridurti ne visada ko
rektiškai reiškiamas partinių nuostatų 
-kairės ir dešinės-priešpriešas.

Nors nepriklausomybė buvo at
kurta sutelktomis jėgomis, į ją eita ir 
ateita toli gražu ne su tokiomis pačio
mis nuostatomis. Skirtingų įsitikinimų, 
padėties ir praeities žmonės teikė ne
priklausomybei nevienodą prasmę. Idė
jinių kovotojų - partizanų, rezistentų 
karta buvo labai išretėjusi ir nusilpusi, 
jų pajėgų nepakako daryti lemiamo po
veikio atkurtos valstybės vidaus tikro
vei. Belo, kaip nuo seno žinoma, idea
listinė nuostata ne visada eina ranka ran
kon su savalaike pragmatiškosios gyve
nimo pusės vizija. Daug reiškė ir keitė 
laiko distancija - stalininių represijų ir 

partizanų kovų meto kriterijai negalėjo 
būti taikomi Sąjūdžio laikotarpio ap
linkai. Pragmatiškos orientacijos žmo
nės, o tokių buvo ir yra daugiausia, iš 
nepriklausomybės laukė greito gyveni
mo gerėjimo, galimybės laisvai keliau
ti, ieškoti geresnio gyvenimo svetur. 
Daugiau pasiteisino tik pastaroji lūkes
čių dalis, nors perdėtas noras išvažiuoti 
yra visiškai suprantamas po “geležinės 
uždangos” dešimtmečių. Tačiau dau
gumai buvusios nomenklatūros bei jai 
artimos mąstysenos piliečių nepriklau
somybė reiškė ne daugiau, kaip nelabai 
aiškų “suverenitetą” (gal net “sudėtyje”), 
tai yra kažką panašaus į liberalesnį Ta
rybų Lietuvos variantą, leidžiantį ne tik 
išsaugoti, bet ir išplėsti turėtąsias galias 
ir privilegijas. Turėdami savo rankose 
realios galios svertus, jie gebėjo ir dau
gelį sprendimų kreipti savo interesų 
linkme. Pagaliau nemažai daliai žmo
nių nepriklausomybė reiškė tik įprasto 
gyvenimo būdo pakitimą, ne visada į ge
rąją pusę, arba iš viso nieko nereiškė. 
Savaime suprantama, kad skirtingi po
žiūriai į nepriklausomybę neišvengia
mai gimdo ir skirtingus dabarties įvy
kių vertinimus.

Pereinamasis 
laikotarpis
Dabartį apibūdinant yra plačiai 

vartojama, ir ne tik Lietuvoje, postko- 
munizmo sąvoka. Tai reiškia, jog dau
gelyje dabarties pokyčių atsispindi, tie
siogiai ar ne, tolydžio blankstantys, bet 
dargana veiksmingi komunistinės pra
eities pėdsakai. Terminas “postkomu- 
nizmas” ne be priekaištų, nes sieja dau
giau su praeitimi negu ateitimi, rodo,
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nuo ko tolstame, bet ne prie ko artėja
me. Jo neatsisakant, dabarties metą ge
riau vadinti pereinamuoju laikotarpiu, 
nes nesunku nurodyti, nuo ko prie ko 
pereiname. Apibendrintai kalbant, ne
priklausomybės metais pereiname (ar 
jau perėjome) prie demokratijos, rinkos 
ūkio, tautiško pilietiškumo, atvirumo, 
suprantant pastarąjį kaip vakarietišką 
politinę kultūrinę orientaciją, veikia
mą globalizacijos.

Galima išskirti ir daugiau perėji
mo sričių arba pozicijų, bet išvardyto
sios yra svarbiausios. Jos tarpusavyje 
glaudžiai persipina, jų visuma apibūdi
na dabartinės būklės tapatybę. Tačiau 
tai, kas visumos požiūriu yra susiję ir 
daugiau ar mažiau darnu, atskirų žmo
nių sąmonėje dažnai sunkiai derinasi ar 
tiesiog išsiskiria. Tai sąlygoja realūs jų 
gyvenimo sunkumai, asmeninė patirtis, 
individualūs savitumai, gyvenimo nuo
statos ar paprasčiausias nesusigaudy
mas. Nesunku išskirti būdingesnius to
kios nedarnos variantus, tebevarginan
čius iki šiol ne vieno tautiečio mintis ir 
jausmus.

Daugelio žmonių gyvenimo pa
tirtyje bene sunkiausiai derinosi idea
lieji nepriklausomybės motyvai ir ne
gailestingi rinkos ekonomikos reika
lavimai. Nepriklausomybė, demokra
tija, tautiškumas daug kam yra didžiai 
prasmingos ir brangios vertybės, bet 
yra sunkiai priimtinos ūkio permai
nos, stumiančios į socialinę atskirtį ar 
net ant skurdo ribos. “Ne tokios ne
priklausomybės siekėme”,- daug kar
tų girdėta žodinė tokios nedermės iš
raiška Daug kam nepriklausoma Lie
tuva yra asmeninės pilietinės tapaty
bės dalis, tačiau kelia nerimą menki 

teisiniai demokratijos pamatai, išori
nis ir vidinis atvirumas, matant jame 
vien tik grėsmes tautos savitumui ir 
vientisumui. Buvusiems tremtiniams, 
politkaliniams, rezistentams nepri
klausomybė nuvertėja, matant val
džioje buvusius sovietinės nomenkla
tūros atstovus.

Kita vertus, dalis piliečių, atvirų 
pasauliui ir gebančių kurti asmeninę 
gerovę, dažnai žiūri į valstybės institu
cijas ir daugelį įstatymų kaip į savo sėk
mės kliuvinius ir mano, kad valstybė sa
vo esme yra priešiška individui. Kai 
kam iš pat pradžių buvo nepageidauti
na pati nepriklausomybė, nepriimtinos 
iš jos plaukiančios permainos, nors gy
venimas verčia bent išoriškai taikytis 
prie esamosios tikrovės. Netrūksta ne
pasitenkinimo viskuo - ir valstybe, ir de
mokratija, ir rinkos ekonomika, ir atvi
rumu. Tai daugiau būdinga marginali
nėje padėtyje atsidūrusiems individams, 
kuriems nepavyksta rasti savo vietos 
naujojoje tikrovėje ir kuriems perėjimas 
nieko nesiūlo. Asmenys, kurių gyveni
me ir savimonėje daugiau ar mažiau de
rinasi visi pereinamojo laikotarpio ta
patybės aspektai, nėra vyraujantis visuo
menės sluoksnis.

Minėtą ir panašią sąmonės įtam
pą bei disharmoniją sąlygoja pokyčių 
radikalumas ir sparta, jų daugiaplaniš
kumas, nevienalaikiškumas, “nevaldo- 
mumas”. To neišvengia nė viena iš ko
munizmo išsivadavusi visuomenė. Vis 
dėlto šitokie gyvenimo netolygumai 
bei jų sukeliama individų sąmonės ne
darna yra “konjunktūriški”, neturi gi
lesnio pamato ir ateities, nėra per daug 
destruktyvūs. Gyvenimui normalėjant 
tai pamažu nyksta ir lyginasi. Juk tarp
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demokratijos ir rinkos ekonomikos, 
objektyviai žiūrint, nėra priešpriešos. 
Kaip tik priešingai, šie laisvos visuo
menės komponentai netgi sunkiai Įma
nomi vienas be kito. Reikšminga, kad 
pastaruoju metu keičiasi politinių jėgų 
- dešinės ir kairės - santykių pobūdis, 
įsitraukiant Į politinį gyvenimą jaunes
niems žmonėms. Kai kurios priešprie
šos bei įtampa laikui bėgant silpo ir 
prarado aktualumą. Daug reiškia tai, 
kad pagrindinių politinių jėgų nuomo
nės sutampa strateginiais užsienio po
litikos klausimais - dėl Lietuvos stoji
mo į ES ir NATO.

Priešprieša
Bet esama ir tokios sąmonės įtam

pos, kurią labiau vertėtų vadinti prieš
taromis ar priešpriešomis. Jų priežas
tys slypi ne kintančioje situacijoje, bet 
nueina šaknimis į žmonių mentalitetą, 
yra ilgalaikės ir ne vienu atžvilgiu de
struktyvios. Pirmiausia, abstrakčiai kal
bant, tai idealistinių ir savanaudiškų 
motyvų priešprieša. Tai būdinga turbūt 
visiems laikams, bet mūsų gyvenime 
įgauna itin vienpusišką pobūdį. Veiklu
mo laikais, o dabar gyvenimas kaip tik 
to reikalauja, veiksmingas gali būti ne 
bet koks, ne abstraktus, o tik dalykiškas 
ir konkretus idealizmas. Ar tokio mūsų 
gyvenime esama? Manau, kad tikrai esa
ma, tik nekrenta iš karto į akis. Idealis
tų vardo šiandien nusipelno pirmiausia 
tie, kurie neapgaudinėja, nepiktnau
džiauja savo padėtimi, sąžiningai atlie
ka savo pareigas, palaiko labdarą ir pan. 
Idealistinė motyvacija “veikia tyliai” ir 
labai sunkiai skinasi kelią į viešąją nuo
monę. Pastarojoje tebėra “populiarūs” 

kaip tik priešingi dalykai. Moralinis ir 
tautinis abejingumas bei cinizmas ir to
liau stelbia pilietines vertybes teigian
čius balsus. Tą patiriame nuo pirmųjų 
nepriklausomybės dienų, ir tai yra vie
na aštriausių dabartinės sąmonės prieš
priešų. Tiesa, pastaruoju metu nihiliz
mas lyg ir traukiasi iš žiniasklaidos, už
leisdamas vietą blaivesniems vertini
mams. Tačiau iki šiol plačiai pasėtas 
netikėjimas ir pesimizmas dar ilgai 
smukdys daugelio žmonių dvasią. 
Nihilizmas tuo skiriasi nuo pamatuo
tos kritikos ir pavojingas tuo, kad pa
ralyžiuoja silpnesniųjų valią ir pakerta 
pastangas. Tai palaiko sunkiai nykstan
čią konstruktyvaus veiklumo ir “malo
nių laukiančio” pasyvumo priešpriešą, 
paveldėtą iš sovietinių laikų.

Iš tų laikų taip pat paveldėjomc su
skaldytą, pusiau numarintą visuomenę, 
kurioje nuo vaikų darželio buvo kala
ma mintis apie kolektyvo pirmumą in
divido atžvilgiu. Bet pats kolektyvas bu
vo dirbtinis darinys, kuriam “vadova
vo” partinė organizacija, tad negalėjo 
būti nei savarankiškas, nei vieningas, 
nei gyvybingas. Iš tada paveldėjomc už
darą ir pasyvų individą, nemokantį ir 
nenorintį suprasti bendrųjų reikmių, ar 
tai būtų kiemo, ar kaimo, ar pagaliau 
valstybės reikalai. Todėl dabar neturi
me normalios bendruomenės, kaip ir 
pilietiškai mąstančio individo. Kad pa
dėtis keistųsi, reikia, kad dažnas pilietis 
įveiktų savo sąmonėje slypinčią indivi
dualizmo ir bendruomeniškumo prieš
tarą. Sovietinės kilmės yra ir daugelio 
arši nemeilė pačių išsirenkamai val
džiai, dažnai tapatinamai su valstybe ap
skritai. Problemų taip pat kelia atviru
mas, kaip ateities interpretacijų laukian-
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ti tautiškumo ir kosmopolitizmo prieš
prieša. Vis dėlto perdėtas atvirumo bai
minimasis (viena jo apraiškų yra euros- 
kepticizmas) yra ilgamečio prievarti
nio uždarumo padarinys.

Tačiau laiko slinktis daro savo, vie
šojoje nuomonėje keičiasi priežasčių ir 
pasekmių samprata, vaduojamas! iš per
dėto politizavimo. Buvusią politinę 
prieštarą “nomenklatūra” - “dešinieji” 
keičia (bent nuo Prezidento rinkimų) 
“dviejų Lietuvų” priešprieša. Viena Lie
tuva- tariant žurnalistiniais terminais - 
tai elito, aukštuomenės, kita-neturtin
gųjų, nuskriaustųjų ar kitokių nedalin
gųjų Lietuva. Įtampą palaiko neatitiki
mas tarp aukštos nedaugelio individua
lios gerovės ir žemos daugumos gero
vės, gimdantis populistini radikalizmą. 
Populistinių lozungų pasisekimas, lau
kimas “tvirtos rankos“, nuolat žemi 
partijų ir parlamento reitingai byloja ne 
apie ką kita, kaip apie demokratijos ne- 
brandą ir silpnumą. Dar daugiau, popu
lizmas tampa palankia dirva valstybės 
saugumo ir demokratijos pamatus ar
dančioms politinėms iniciatyvoms. 
Akivaizdi demokratijos - populizmo

prieštaros užuomazga.
Keičia savo vietą istorinio laiko 

skalėje ir tikrovės vertinimų “atskai
tos taškas”. Dar prieš ketvertą penketą 
metų nepriklausomybė buvo apmąsto
ma iš esmės išsilaisvinimo aspektu, 
žiūrint “iš praeities”, dabartį daugiau 
siejant su sovietine praeitimi. Šiandien 
į tai, kas dabar vyksta, žvelgiama dau
giau “iš ateities”, iš europinės ir euroat- 
lantinės integracijos, globalizacijos per
spektyvų. Gręžimasis “Į ateitį” tampa 
tuo akivaizdesnis, kuo daugiau jaunes
niosios kartos žmonių įsilieja į aktyvų
jį visuomenės gyvenimą. Keičiasi ir in- 

! teresų kryptys. Nuo to, kas buvo so
vietmečiu sunaikinta ir prarasta, ką 

į reikia atstatyti ir ištaisyti, dėmesys vis 
i labiau krypsta link to, kas naujai dary

tina ir siektina. Nors nuo praeities ati
trūkti neleidžia kai kurios sunkiai 
sprendžiamos problemos, tokios kaip 
privačios nuosavybės grąžinimas bu
vusiems savininkams, gyvenamųjų na
mų savininkų ir nuomininkų teisės ir 
pan., vis dėlto dėmesio akcentų keiti
mąsi galima laikyti vienu iš persilauži
mo ženklų. M

Kernavės piliakalniai
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v

Žodžio ir veiksmo 
vienybė

Juozui Brazaičiui - 100

Vytautas Kubilius

Staigūs istorijos pokyčiai nušluo
ja iš avanscenos žinomas figūras ir iš
dalija lemtingus vaidmenis tiems, ku
rie to visai nelaukė. Jie negali rinktis, 
abejoti ar atsisakyti. Privalo eiti ten, 
kur šaukiami. Stoti priešakyje žygiuo
jančios minios, projektuoti jos veiks
mus ir viltis. Atkurti sugriautą valsty
bę. Niekados ir niekam ligi tol neva
dovavę.

Vienas iš tokių istorijos pašauk
tųjų - Juozas Brazaitis, gimnazijos 
mokytojas, literatas, neturėjęs jokių 
politinių postų ir ambicijų, ne mitin
gų oratorius, o mažakalbis, paprastas 
ir tiesus žmogus, netikėtai 1941 m. 
birželio sukilimo iškeltas Į Laikino
sios vyriausybės vadovus. Savo ben
dražygių pagarbiai vadinamas „di
džiuoju rezistentu“ (V.Dambrava), 
„viena svarbiausių asmenybių lietuvių 
tautos rezistencinėje kovoje“ (A.Da- 
mušis). Buvo antinacinės ir antisovie- 
tinės rezistencijos strategas ir taktikas, 
jos vykdytojas ir jos istorikas. Prara
dus Lietuvai nepriklausomybę, rezis

tencija tapo vieninteliu tautos politi
nės valios raiškos būdu, didžiai rizi
kingu bei užslėptu valstybingumo tę
siniu, kuris reikalavo didelės asmeni
nės aukos. Tūkstančiai Lietuvos žmo
nių ryžosi tokiai aukai, negalėdami su
sitaikyti su nepakeičiama okupacijos 
lemtimi.

Kokios vertybės ir įsipareigoji
mai atvedė Juozą Brazaiti į rezisten
ciją, kuri lapojo gyvenimo skirtimi 
iki paskutinės dienos?

1

Juozas Ambrazevičius, marijam
polietis, ūkininkų sūnus, 1927 metais 
Kaune baigė lituanistikos studijas. Jis 
buvo tarp pirmųjų Teologijos- 
filosofijos fakulteto klausytojų, ku
riems 1923 m. pradėjo skaityti paskai
tas Vincas Mykolaitis-Putinas, labai 
jaudindamasis ir tik iš prirašytų lapų. 
Jaunutis Fribourgo universiteto dak
taras, poetas ir kunigas labiausiai pa
veikė J.Ambrazevičiaus studijų kryp-
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tį -jis ketino žengti ta pačia tautinio 
atgimimo literatūros istorijos vaga, 
kurią V. Mykolaitis-Putinas išplėtė, 
estetiškai atnaujino ir įprasmino. Iš jo 
gauti ir modernios kūrinio analizės 
impulsai, kuriuos dar labiau sustipri
no vienų metų (1931- 1932) stažuotė 
Bonos universitete, klausantis autori- 
tetingiausio literatūros kaip dvasios is
torijos interpretatoriaus Oscaro Wal- 
zclio paskaitų ir seminarų. Meno kū
rinys yra nauja tikrovė, kuri skiriasi 
nuo matomos kasdienybės, turi savo 
dėsnius ir prasmę. Estetinis jautrumas 
- svarbiausia literatūros interpretato
riaus dovana, kurios negali atstoti jo
kia ideologinė pozicija, net pati tei
singiausia. Recenzuodamas naująsias 
lietuvių autorių knygas Lietuvos ir Ry
to dienraščiuose ar Židinio žurnale, 
J.Brazaitis įgudo suvokti poetinį žodį 
kaip akustinį instrumentą, o pasako
jimą - kaip sudėtingą vaizdų ir figūrų 
judėjimą. Nagrinėdamas poaušrinio 
laikotarpio lietuvių literatūros kūri
nius, jis pirmasis ėmė braižyti kom
pozicijos, sakinio intonacijų kilimo ir 
atoslūgio diagramas, pratindamas iš 
arti įsižiūrėti į atskirus stilistikos vie
netus. Tai buvo naujovė, kaip ir pa
saulėjautos tipų klasifikacija ir visuo
tinių meno raidos stilių pavadinimai, 
nusiklausyti iš H. Wblffino. Jo vado
vėlis Literatūros teorija: poetika 
(1930), analitinių interpretacijų kny
ga Lietuvių rašytojai (1938), kartu su 
J. Griniumi ir A. Vaičiulaičiu parašy
ta Visuotinės literatūros istorija (1930- 
1931), jo literatūros teorijos, lietuvių 
literatūros istorijos ir tautosakos pa

skaitos Teologijos-filosofijos fakultete 
nuo 1933 metų (jam atiteko V. Myko
laičio-Putino paskaitų krūvis, pasta
rajam perėjus į Humanitarinių moks
lų fakultetą) formavo kur kas intymes
nį jaunosios kartos santykį su litera
tūros kūriniu, kūrė platesnį sąvokų ar
senalą jį aiškinti ir savo pačių kūry bai 
vertinti, naikino dirbtinę ribą tarp kū
rinio ir formos. Novatoriška jo knyga 
Vaižgantas (1936), unikaliais atsimi
nimais ir laiškais (vėliau dingusiais) 
dokumentuota kelių šimtų puslapių 
monografija apie Maironį (baigta ra
šyti vokiečių okupacijos metais, pa
likta Lietuvoje, jos likimas nežino
mas), išleisti Pavasario balsai (1940, 
1944), jo Karaliaučiaus archyve iš 
rankraščių paruoštas K. Donelaičio 
reprezentacinis Metų leidinys (1940) 
davė pagrindą akademinėms šių au
torių studijoms, kurios buvo atnaujin
tos sovietiniais metais.

Per kūrinio architektoniką, este
tinę vertę ir stilistiką J. Brazaitis žvel
gia į autoriaus asmenybę, ojoje mato 
tautos prisikėlimo ir tapsmo istoriją. 
Literatūros kūrinys nėra tik uždaras es
tetinis dydis, bet ir nacionalinio pasi
priešinimo ir „tautos dvasios raidos“ 
aktas. Iš savo būriškos aplinkos Kristi
jonas Donelaitis „išsinešė savarankiš
kų, iki atkaklumo kitiems pasipriešinti 
linkusių dvasių“ (1,357).* Vaižgantas 
atėjo į literatūrą, pagautas „jauno noro 
Lietuvai tarnauti“, žadinti ir kurstyti 
žmones, todėl „turėjo eiti visur pačios 
kovos priešakyje“ (1,20). Didieji rašy
tojai tampa „ bendruomenės gyvenimo 
formuotojais“ (II, 29). Toks buvo Mo-
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tiejus Valančius - „va
dovaujanti figūra. išspro
gusi žemaičiuose“ (I. 
424). Toks buvo Mairo
nis. Įsakęs: „Mylėk, lietu
vi, ta brangią žemę...“ 
Visa poaušrinio laiko
tarpio literatūra buvo 
besipriešinanti ir Įparei
gojanti literatūra, augte 
įaugusi i savo meto vi
suomenės problemas, 
primygtinai klausinėjan
ti žmogaus: „Aresu na
rys bendruomenės, ku
rios likimu jaučiu reika
lą rūpintis, ar turiu tesi
rūpinti savim pačiu?..“ 
(11,300). Kur gęsta ben
druomeniškumas. ten 
nyksta ir moralinės ver
tybės, o literatūra neten
ka „idealistinio dvasin
gumo šviesos“. „Jos pa
skirtis ne naikinti, ne 
griauti. Jos subjektyvi pa
skirtis pozityvi - žmogaus dvasią gai
vinti, organizuoti, kurti. Tai šviesusis, ku
riamasis pradas“ (IV, 84). - teigė J.Bra- 
zaitis. Tautinio atgimimo literatūra, to
kia gyvastinga „tautos dvasios plastėji
mu“, išmokė jos tyrinėtoją suvokti pa
rašytą žodį kaip aktyvu veiksmą, o patį 
rašytoją-kaip istorijos pašauktą ir mo
bilizuotą figūrą, kuri „stovi bendruo
menės tarnyboje“ (IV. 81).

Lietuvio kūrėjo, o ir apskritai 
šviesuolio pareiga visada buvo „reikš
tis ne tik vertikaliai, bet ir horizonta
liai“ (IV, 379), t.y. šviesti, aiškinti, sto

Prof. Juozas Brazaitis. 1963 m.
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vėti apsisprendusių ir žinančių pozi
cijose. Adomas Jakštas prakilniu ir 
tvirtu mostu pavertė savo gyvenimą 
tarnavimu visuomenei. Taip sakyda
mas literatūros istorikas nenujautė, 
kad ir jo gyvenimas bus lygiai toks pat.

2

Būdamas ateitininkas \x Ateities 
žurnalo redaktorius, J.Brazaitis jautė 
skersuojantį smetoninės valdžios 
žvilgsnį. Ateitininkai buvo įtraukti į 
saugumo sekamų Įtartinų asmenų są-
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rašą kartu su eserais ir komunistais. 
Ateitininkų vadai (Pr. Dovydaitis, J. 
Eretas) uždaromi į koncentracijos 
stovyklą, o už kompartijos pinigus lei
džiamo Literatūros žurnalo redakto
rius (V.Krėvė) neliečiamas. Smetoni
nis saugumas atstūmė kaip pavojingus 
konkurentus krikščionių demokratų 
grupes, padėjusias įvykdyti 1926 me
tų karini perversmą. Draudimų atmo
sferoje brendo opozicinis jaunųjų ka
talikų sąjūdis, atsiribojantis tiek nuo 
senų partinių kivirčų, tiek nuo sun
kaus bažnytinio konservatyvumo (kle
bonijų ūkiai), tiek autokratinių val
dymo formų. Išeities taškas buvo prof. 
Stasio Šalkauskio („mūsų mokytojo“, 
pasak J. Brazaičio) įskiepytos nuosta
tos: kylančiai Lietuvai reikalingi ide
alistai, kurie laužytų iš Rytų paveldė
tus pasyvumo ir servilizmo kiautus, 
būtų liepsnojančių švyturių nešėjai, 
spinduliuojantys tikėjimu, kurio ne
gali sutrupinti jokia prievarta. Tai į de
mokratiją ir Vakarų Europą atgręžtos 
katalikybės stiprybė, dar nejaučianti 
bedievystės amžiaus slinkties.

1936 metais J. Brazaitis kartu su 
kitais katalikų akcijos intelektualais 
(A. Maceina, K. Pakštu, P. Dielinin- 
kaičiu, J. Keliuočiu, Ig. Skrupskeliu, 
A. Vaičiulaičiu ir kt.) Naujojoje Ro
muvoje paskelbė deklaraciją „Į orga
niškos valstybės kūrybą“. Nenormali 
santvarka, kurioje viskas diriguojama 
iš viršaus, o tautos politika sutelkta į 
vieno asmens rankas. Valstybė turi 
pripažinti visų visuomeninių grupių 
lygybę, pasaulėžiūrų pliuralizmą ir 
kultūros autonomiją, nes ji pati negali 

turėti jokios pasaulėžiūros. Lietuvai 
būtina grįžti į parlamentinę demokra
tiją-tik ji išugdys pilietinę visuome
nę, atsparią istorijos katastrofoms. 
Valstybės kūrimas nėra baigtas - rei- 

l kia imtis pozityvių socialinių ir kul- 
i tūrinių reformų, kurioms jautėsi pa- 
| šaukta jaunoji katalikų inteligentija, 
l pasišovusi „pasukti Lietuvos gyveni- 
\ mo laikrodį šimtą metų pirmyn“ (I, 

305).
Kas sekmadienį deklaracijos au

toriai renkasi K. Pakšto ar Ig. Skrups- 
kclio namuose aptarti aktualių klau
simų. Tautinio atgimimo literatūros 
istorikas kalba apie ekonominės kri
zės įsiutintų Suvalkijos ūkininkų gra
sinimus: „Mes tiem Kauno ponai- 

Į čiams nuausim šilkines pančiakas“ 
(IV, 32), apie inteligentijos karjeriz
mą ir buržuazėjimą, „socialinio jaus
mo“ sunykimą. Valstybė netenka .pir
mykščio vienalypio luominio veido“ - 
„gresia luominė proletaro dvasia, bū
tent pagiežingas neturtingojo nusitei- 

\ kimas, kad turtingesnysis jau dėlto esąs 
1 nekęstinas, kad jis turtingesnis, o ne

turtingasis aukštesnis ir vertesnis jau 
Į vien dėlto, kad jis neturtingas“ (11,127 
' -128).

1935 metais Brazaičio kambary
je Ugniagesių gatvelėje (artimiausi 
kaimynai - A. Vaičiulaitis ir S. San
tvaras) nutarta pradėti leisti katalikų 
akcijos dienraštįXXamžius. Pirmuo
sius numerius „Aušros“ mergaičių 
gimnazijos mokytojas ir Teologijos- 

I filosofijos fakulteto dėstytojas turėjo 
i pats tvarkyti, nes tik jis studentauda

mas 1923- 1927 m. buvo dirbęs Lie-
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tavos dienraščio redakcijoje. Netrukus 
susibūrusi Įžvalgių analitikų, opozi
ciškai mąstančių intelektualų ekipa 
(P. Dielininkaitis, J. Eretas, Ig. Skrups- 
kelis, Z. Ivinskis, S. Šalkauskis, J. Gri
nius, S. Yla) išgarsino XXamžių kaip 
populiariausią dienraštį (tiražas - 
40 000 egz.). J. Brazaitis - ramus ir 
taktiškas, be ambicingų lyderio užsi
kirtimų - mokėsi šitoje ekipoje derin
ti skirtingas nuomones, formuoti ben
dras pozicijas ir kolektyvinius spren
dimus. Jo rašomi straipsniai (slapy
vardis Seivus) išsiskyrė nuoseklia, pa
punkčiui dėstoma skvarbių apiben
drinimų logika, niekam nesilankstan- 
čio žmogaus moraliniu tiesumu, griež
tais reikalavimais .patriotinėsprieder
mės“ ir „visuomenės solidarumo dva
sios, paremtos teisingumu, lygybe ir 
bendrų valstybinių idealų siekimu “2. 
Lietuvos padėtį jis analizavo pagal S. 
Šalkauskio nubrėžtą Rytų ir Vakarų 
takoskyros schemą: mumyse per daug 
„rytietiškumo“, kuris reiškiasi „nihilis
tiniu gyvenimo vertybių traktavimu 
„socialinio ir valstybinio jausmo sto
ka“ (IV, 20); iš Vakarų katalikiškų 
universitetų grįžusi inteligentija die
gia į lietuvio etninį charakterį naujas 
savybes - „dinamizmų, organizuotu
mų, sistemingumų, racionalumų“ (IV, 
35). Katalikybė yra patikimiausia at
spirtis prieš atslenkančią iš Rytų „kul- 
tūrbolševizmo“ agresiją, kaip ir tauti
nio atgimimo laikotarpiu, kai nebu
vo, pasak tyrinėtojo, jokios kitos al
ternatyvos - „kas griovė katalikybę 
anuo metu, griovė pagrindus, kuriais 
rėmėsi pati tautybė“ (III, 69). J. Bra

zaitis buvo vienas iš pirmųjų, patikė
jęs K. Pakšto grėsmingu įspėjimu 
1938 m. žiemą: „Pavojus artinasi la
bai smarkiai, ir Lietuva vargiai išvengs 
okupacijos (IV, 28).

Slenkant į pabaigą trumpam lais
vės ir taikos laikotarpiui, Lietuva ne
galėjo pakeisti nei savo padėties, nei 
likimo. 1939 m. rugpjūčio 28 d. New 
York Times laikraštis pranešė, kad 
Maskvos-Berlyno nepuolimo sutartis 
pasirašyta „Baltijos valstybių kaina“ 
(IV, 156-157). Beliko pasikliauti il
gai engtos tautos ištverme. Ir nusibrėžti 
aiškią savo paties elgsenos liniją - 
„nonkonformistinė dvasia, ėjimas prieš 
srovę“,’ t.y. nckompromisinę rezis
tento liniją.

3

1941 m. birželio 23 d. Kauno ra
dijas paskelbė „laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimo“ deklaraciją. 
Ją turėjo įgyvendinti Laikinoji vyriau
sybė, remiama tūkstančių sukilėlių. 
Susirinkusi XX amžiaus redakcijos 
patalpose. Laikinoji vyriausybė, vado
vaujama Juozo Ambrazevičiaus, at
metė sovietinės inkorporacijos lega
lumą, o atžygiuojantį vokiečių Wchr- 
machtą pastatė prieš įvykusį faktą - 
Lietuvoje jau funkcionuoja sava val
džia. Vokiečių karinė komendantūra 
trukdė viešai skelbti Laikinosios vy
riausybės nutarimus: atkuriama pri
vati nuosavybė kaip „tautos ūkio pa
grindas“-, žemė, įmonės ir namai grą
žinami savininkams; ūkio dydis apri
bojamas 50 ha; įvedama tarnybinių at-
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lyginimų skalė, kad „nebūtų labai di
delis ir socialiai nepateisinamas skir
tumas“. Laikinosios vyriausybės mi
nistrai skuba formuoti centre, apskri
tyse ir valsčiuose lietuvišką administ
racijos aparatą, kuriam duota direk
tyva - saugoti žmones nuo vokiečių 
karo tarnybų. Atkuriamos Lietuvos 
valstybės pareigūnai baisėjosi Einsatz- 
kommandų pradėtomis masinėmis 
žudynėmis, bandė protestuoti, gelbė
ti persekiojamuosius (Vytautas Land
sbergis-Žemkalnis priglaudžia žydų 
vaikus; Juozas Ambrazevičius siūlo 
prieglobsti savo idėjiniam priešinin
kui Kostui Korsakui, jei jis dar slaps
tosi Kaune). Tačiau vienaip ar kitaip 
Laikinoji vyriausybė Įtraukiama Į hit
lerinės okupacinės valdžios represijų 
talkininkus. 1941 metų liepos 3 die
nos švietimo ministro įsakymu užda
romos žydų ir lenkų mokyklos bei te
atrai, profesoriai žydai išbraukiami iš 
Kauno ir Vilniaus universitetų dėsty
tojų sąrašų, o iš bendrabučių gyvento
jų - studentai žydai. 1941 m. liepos 
10 d. pik. Jurgis Bobelis Kauno karo 
komendanto vardu pasirašo vokiečių 
įsakymą-žydams keltis į Vilijampo
lės getą. Pasiryžusi remti hitlerinės 
Vokietijos karą prieš bolševizmą, ku
rį laikė tautos priešu nr. 1, Laikinoji 
vyriausybė vis labiau stumiama prie 
jai nepriimtinų amoralių veiksmų ri
bos.

1941 m. rugpjūčio 5 d. Laikinoji 
vyriausybė buvo išvaikyta, taip ir ne
pasiekusi savo tikslo -„suvereni Lie
tuvos valstybė", tik ilgam sužadinusi 
laisvės siekių ir laisvės iliuzijų kate

gorišką būtinybę bei viltį, kuri yra 
svarbiausias rezistencijos akstinas. 
J.Ambrazcvičius atsisako būti gene
raliniu tarėju, nes „nematau, kad ta
rėjo pareigose būtų galima sulaukti iš 
tautos tokio milžiniško pritarimo, su 
kokiu buvo sutikta nepriklausomos 
valstybės vyriausybė“ (VI, 428).

Pasitraukęs į politinės veiklos 
užkulisius, J. Ambrazevičius autori
tetingai braižo antinacinės rezistenci
jos kryptis. „Lietuvi, padėk lietuviui!“ 
-garsus jo šūkis, paskelbtas 1942 m. 
Šiauliuose per Prano Dielininkaičio 
laidotuves. Eik dirbti į vokiškas įstai
gas, į policiją ar saugumą, kad paleng
vintum okupacijos naštą saviesiems. 
Reikia išsaugoti gyvybines tautos jė
gas lemtingai nepriklausomybės va
landai, kai abu priešai (Vokietija ir 
Rusija) nukraujavę susmuks, kaip ir 
Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje. 
Tai pasyviojo pasipriešinimo linija, 
kuri pradžioj visai negąsdino vokie
čių civilinės valdžios, sulaukusios pri
tyrusių krašto administratorių para
mos. Tačiau per valdžios įstaigas nu
sidriekia slapti ryšių kanalai iki toli
miausių užkampių, viena rezistentų 
grupė ima glaustis prie kitos, kol susi
formuoja Vyriausiasis Lietuvos išlais
vinimo komitetas, kurio autoritetin
goms direktyvoms visuomenė paklus, 
tarytum suverenios tautinės vyriausy
bės įsakymams.

1943 m. pradžioje išeina Lietu
vių fronto pogrindinis laikraštis [lais
vę, leidžiamas 5000-6000 egz. tira
žu, taip pat kas dešimtą dieną pasiro
dantis Lietuvių fronto biuletenis.
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J.Ambrazevičius rašo straipsnius, 
programuodamas lietuviškos rezis
tencijos tikslus ir metodus. Kartais pa
teikia tik tezes, palikdamas jas išplė
toti kitiems.4 Po karo turės išnykti 
„politiniai sambūriai, ar seni, ar nauji, 
kurie yra pagrįsti diktatūrinio režimo 
idėja“, o marksistinis klasių kovos 
principas bus „pakeistas tarpusavio 
solidarumo principu“.5 Bolševikų in
vazijos į Baltijos kraštus pavojus da
rosi vis realesnis, tad ir „sėkmingai bol
ševikams galėsime priešintis tik tada, 
jeigu būsime spėję atkurti savo ginkluo
tąsias pajėgas“.b

J. Ambrazevičius mokėjo prabil
ti „uždegančiu žodžiu“, patraukti „li
nijos aiškumu ir griežtumu“ idealistiš
kai nusiteikusius pasiryžėlius, kuriuos 
jungė pasipriešinimo entuziazmas ir 
rizika, o ne bendra ideologija. Vytau
to parke naktimis jis susitikinėja su 
generaliniu tarėju Pranu Meškausku- 
Germantu, skatina jį gelbėti Lietuvos 
jaunimą nuo mobilizacijos, išsaugoti 
prieškarinių lietuviškų mokyklų tin
klą, tęsti antinacinę švietimo politi
ką.7

1942 m. pradžioje J. Ambraze
vičius subūrė Lietuvių fronto organi
zaciją iš Birželio sukilimo dalyvių, 
Laikinosios vyriausybės krikščioniš
kojo sparno ministrų, prokurorų, pro
fesorių, mokytojų, studentų ateitinin
kų. Konspiraciškai jai vadovavo per 
specialius ryšininkus ir apygardų va
dovus. Buvo įsteigtas karinis padali
nys, užsibrėžęs tikslą-„nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimas etnografinė
se ribose“. Kaip VLIK’o politinės ko

misijos pirmininkas dalyvauja pri
imant esminius sprendimus: Lietuvos 
jaunimas neturi stoti į SS legioną; Vo
kietija karą pralaimėjo ir dabar beli
ko „tik proangliška amerikoniška 
orientacija“. 1944 metų birželio pra
džioje J. Ambrazevičius pirmininkau
ja paskutiniam Lietuvių fronto valdy
bos posėdžiui, kuriame buvo nutarta, 
kad karas greitai baigsis ir Vakarai tai
kos sutartimi su Vokietija atstatys 
nepriklausomas Baltijos valstybes pa
gal Atlanto chartą...*

Rezistencija nerenka savo vadų. 
Jie patys iškyla nesiafišuodami. J. 
Ambrazevičius tapo pasyviojo pasi
priešinimo centrine figūra. Jis nutie
sė tautinio solidarumo ryšių tinklą 
(antinacinius laikraštėlius platino net 
apskričių viršininkai, o medžiagą tie
kė saugumo tarnautojai), mokėjo da
ryti įtaką valdžios įstaigų veiklai per 
pažįstamus, sutelkė stiprias intelektu
alines jėgas politiniam programavi
mui. Kai 1944 m. pavasarį gestapas 
suskato medžioti VLIK’o veikėjus, jis 
buvo paieškomas kaip „lietuvių rezis
tencijos vadas"(TV, 391). Turėjo slaps
tytis, pakeitęs dokumentus - nebeli
ko nepriklausomybės laikų pase įra- 
šytos Ambrazevičiaus pavardės. Nuo 
dabar jis visiems laikams, iki antkapi
nio akmens, bus Juozas Brazaitis.

1944 m. liepos 18 d. buvęs Lai
kinosios vyriausybės vadovas paliko 
Lietuvą kartu su žmona Vlada Pros- 
čiūnaite-Matulaitiene, XX amžiaus 
recenzente, Studentų dienų poete, vė
liau prozos vaizdelių ir vienos pjesės 
autore, pirmininkavusia Lietuvių ra-
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šytojų draugijos suvažiavimui Augs
burge. Tik prieš dvejus metus Teolo
gijos-filosofijos fakulteto profesorius 
buvo vedęs savo studentę.

4

„...Kas esam? Ar esam tie. kurie 
pabėgom, ar tie, kurie pasitrankėm ? 
Pabėgom nuo baimės ir kančios? Kaip 
karys iš fronto? Ar pasitrankėm, kaip 
tie, kurie nori pakeisti frontą ir iš mūsų 
pozicijų kovoti su priešu?" (IV,543). 
Šitokiais klausimais kreipėsi 1948 m. 
J. Brazaitis Į Vokietijos perkeltųjų as
menų stovyklų lietuviškąją auditori
ją. Atsakymas jam pačiam buvo aiš
kus, toks pat Įpareigojantis, kaip ir 
1941 m. birželyje. Mes turime tęsti ko
vą dėl Lietuvos laisvės iki paskutinio
sios. Esame pavergtos tautos balsas. 
Mes turime nušviesti kelią „šioje klai
kiausioje naktyje“, kol „išeisim į Ne
priklausomybės saulėtekį“ (IV, 88).

VLIK’o informacinės tarnybos 
vadovas Pfullingene (nuo 1946 m.) 
rašo memorandumus apie „tautažu- 
dystę“ Lietuvoje (nei Jungtinės Tau
tos, nei Romos Popiežius nereaguo
ja). Kartu su kitais 1949 m. parengia 
Lietuvių chartą: „Lietuvis lieka lietu
viu visur ir visada“; „Lietuvis kuria lie
tuvišką šeimą“; „ Tautos solidarumas 
yra aukščiausia tautos dorybė... “ Lei
džia italų ir vokiečių kalbomis infor
macinius biuletenius, vokiečių ir an
glų kalbomis knygas apie lietuvių 
partizanini karą ir Sibiro tremtis 
(Ein Kleines Volk wird ausgeloscht, 
1947; Living of Freedom. 1948), tei

kia žinias lietuviškoms radijo lai
doms iš Romos ir Madrido. Užmez
ga ryšius su partizanų vadu Juozu 
Lukša, prasimušusiu Į Vakarus per 
kelias sovietų saugomas valstybių sie
nas. Rūpinasi, kad būtų parašyta, su
redaguota ir išleista jo atsiminimų 
knyga Partizanai, kaip ir paties atvež
tų partizaninių dainų rinkinys. J. 
Lukša, buvęs studentas ateitininkas, 
pasitiki tik VLIK’u ir pasirašo 1948 
m. Baden Badeno kaimelyje susitari
mą, Įgaliodamas VLIK’o vadovus at
stovauti krašto rezistencijai užsieny
je. J. Brazaitis. „ VLIK'o darbo pelė“, 
užsienio reikalų tarnybos vadovas 
(nuo 1949 m.), turėjo suvesti Lietu
vos partizanus su JAV žvalgyba bei 
palaiminti 1950 m. paskutinius drą
suolių (Juliaus Būtėno) skrydžius 
pas laisvės kovotojus - į neišvengia
mą žūtį. Jis didžiavosi partizanais- 
„aukštų moralinių kvalifikacijų" „li
teriniu luomu“, kuris „yra išskirtinė, 
rinktinė tautos dalis - save paskyrusi 
neabejotinai aukai dėl aukštesnių 
idealų“ (VI, 225). Tik realioje kovo
je asmuo tampa asmenybe. Tik kraš
to rezistencija yra išeivijos politikos 
pagrindas, o ne prieškario „partijų li
kučių vegetavimas“.„Jei vertybių gra
dacijos ieškom, tai man nelygstamos 
vertybės, sakysim, yra teisingumas ir 
garbingumas. Vertybių gradacijoje 
man jos aukštesnės už organizacijos 
formas“9, - rašė jis laiške Mykolui 
Krupavičiui.

Vakarų Europa užsikemša ausis, 
kad negirdėtų Lietuvos partizanų ir 
Vengrijos sukilėlių šauksmo. Po Ant-
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rojo pasaulinio karo Vakarai gyvena 
nuovargio zonoje, nusigręžę nuo pir
mykščių laisvės, demokratijos, tautų 
apsisprendimo principų. „Europiečiai 
viską aukos, kad tik išliktų jų ramus ir 
sotus gyvenimas nepaliestas. “10 Pa
vergtųjų tautų klausimas, karštai dis
kutuotas pokario metų kongresuose, 
vėl ilgam išbrauktas iš darbotvarkės. 
Jungtinės Tautos nesiima net svarsty
ti sovietinio kolonializmo Rytų Eu
ropoje problemų. Daug kur Vakaruo
se mes „jau palaidoti" ir „išbraukti iš 
kitų pavergtų eilės" (V,180). Istorija 
karčiai šaiposi iš antikomunistinių su
kilimų (Berlyne ir Budapešte) - ato
miniame amžiuje, girdi, neįmanomas 
išlaisvinimo karas... Tik „koegzisten
cijos" taktika, pagrista ekonominiu 
pragmatizmu ir ideologiniais kom
promisais, dviejų priešiškų pasaulių 
atvirumu vienas kitam, gali per ilgą 
laiką pagraužti iš vidaus komunistinę 
imperiją - sovietiniai žmonės ,subur- 
žuazės“ ir satelitinės valstybės įgys di
desnių laisvių...

J. Brazaitis, pradėjęs dirbti 1952 
m. Niujorke pranciškonų leidžiama
me Darbininko laikraštyje, ginčijasi su 
šita kantraus delsimo strategija, kuri 
jam atrodė išdavikiška Rytų Europos 
tautų atžvilgiu, nors, kaip vėliau pa
aiškėjo, ji buvo įžvalgiai suplanuota 
pergalei. Jautėsi skaudžiai atstumtas 
Vakarų (net laikinai įtrauktas į karo 
nusikaltėlių sąrašą) ir absoliučiai sve
timas Rytams - pakibęs išskydusioje 
erdvėje be aiškių horizontalių. Tai nė 
kiek nemenkino jo ryžto „dirbti Lie
tuvos atkūrimui". Mėgo kartoti savo 

draugo P. Dielininkaičio parabolę: 
Pirmojo pasaulinio karo metu Belgi
jos laukuose sužeistas vėliavnešys pa
kilo nuo žemės ir garsiai šūktelėjo: 
„Kritusieji, pirmyn!““ Atvykęs į JAV, 
jis rašė bičiuliams: „ Tariamės keliese, 
kad reikia atgaivinti rezistencijos dva
sią... “*2 Tai budinti tautinės savimo
nės dvasia, besipriešinanti „niveliuo
jančiam amerikonizmui“, miesčioniš
kam „nutukimui", bendruomeninių ir 
kultūrinių interesų atrofijai. „Režisuo
janti dvasia “ narsiai gina valstybę, ku
rios nebėra pasaulio žemėlapiuose, ir 
tiki „pačiu grįžimu, idėjos grįžimu ", 
nors „sugrįžimo į tėvynę viltis galbūt 
tegali šviesti tik kitai generaci- 
;az-( IV,251).

Darbininko redakcijoje J. Brazai
tis dirba nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. vaka
ro, dirba net sekmadieniais, gauda
mas 30 doL per savaitę. Recenzuoja 
vyresniosios kartos rašytojų knygas, 
likdamas nuošalyje nuo naujųjų egzo
do rašytojų literatūros sroviųjų nesu
pratęs ir joms svetimas. Parašo auten
tiškos dokumentinės faktūros ir skau
džios dvasinės įtampos knygą apie 
Lietuvos rezistenciją Vienų vieni 
(1964), kuri j Lietuvą įvežama pro 
muitines apipavidalinta kaip M. Ged
vilo Lemiamas posūkis. Suredaguoja 
Katalikų Bažnyčios kronikos tomą. Su
telkia JAV ir Kanadoje Lietuvių fron
tą, idealistiškai nusiteikusių jaunųjų 
katalikų rezistentų organizaciją. 1952 
metais ji išstoja iš VLIK’o, kad paa
kintų jo vadovus eiti „laisvinimo ko
vos, o ne atskirų grupių ar blokų inte
resų linkme", bet tik sukiršina vidines
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politines rietenas ir sustiprina ideo
logini išeivijos susiskaldymą. VLIK’as 
jau buvo tapęs lietuvių politinės veik
los centru, ir Lietuvių fronto pasitrau
kimas jį susilpnino (ši politinė klaida 
buvo ištaisyta tik 1963 m.). 1953 me
tais J. Brazaitis pradeda leisti Lietu
vių fronto bičiulių žurnalą f laisvę (re
daguoja iki 1959 m.). Čia savo straips
nius skelbia A. Maceina, Z. Ivinskis, 
V. Sidzikauskas, V. Vaitiekūnas, A. 
Damušis, S. Yla, V Volertas, K. Amb
razaitis, V. Adamkus, o grožinius kū
rinius - B. Brazdžionis, A. Baronas, 
B. Pūkelevičiūtė, L. Žitkevičius ir kt. 
Parengia kolektyvinį programinių 
nuostatų rinkinį Į pilnutinę demokra
tijų (1958), kuriame brėžiami būsi
mos nepriklausomos Lietuvos valsty

bės pamatai. Dalyvauja kasmetinėse 
Lietuvių fronto bičiulių studijų savai
tėse (jos tampa išeivijos intelektuali- 
nio-kultūrinio gyvenimo tradicija), 
skaito pranešimus, orientuoja savo 
bendraminčių veiklą į svarbių filoso
fijos ir kultūros veikalų leidybą (J. Gir
niaus Žmogus be Dievo, 1964; Lietu
vių literatūra svetur, 1968).

„Aš esu paaukotas politikai“ 
(V,98), - kartais apmaudžiai prasita
ria J. Brazaitis. -Esu kamštis, kuriuo 
užkemšamos skylės. “ „ Laikraštininko 
likimas panašus į paties laikraščio li
kimą: paskaito, meta, užmiršta“ (IV, 
338), - 1957 m. rašė Darbininko re
daktorius. „ Toks, matai, aš ne moksli
ninkas, o utilitaristas. Gailėjosi nu
tolęs nuo literatūros („šunkeliais ntt-

Lietuvių fronto bičiuliai apie 1957-1958 m. Pirmoje eilėje iš kairės: dr. J.Kizys, 
L.Prapuolenis, J.Girnius, /.Brazaitis, Pr.Padalis, St.Daunys. 

Antroje eilėje iš kairės: dr. V. Vardys, dr.K.Ambrozaitis, dr. P. Kisielius, St. Barzdukas, 
dr. V. Majauskas
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dulkinau“'4), neparašęs naujosios lie
tuvių literatūros istorijos, kuri būtų 
vertingesnė negu kovon ir vicnybėn 
šaukiantys laikraščio vedamieji, kai 
išeivijoje ..rezistencija seniai palaido
ta“'5. o „laisvos Lietuvos likimas to
liau priklauso daugiausia tiems, kurie 
ten liko ir išaugo“ (V, 106). Kai 1963 
metais J. Brazaiti, paskendusį visuo
meniniuose darbuose, paliko mylima 
žmona, ši asmeninė drama (išardytas 
dviejų žmonių sujungimo Į viena sak
ralinis ryšys) privertė jį atsigręžti į sa
ve su baisiu nusivylimu: „Tai ir visa 
mano istorija - nepavykusio politiko, 
nepavykusio mokslininko, nepavyku
sio vyro istorija “

Užsigrūdinusio rezistento ir at
kaklaus suvalkiečio vidinė pusiausvy
ra susvyravo: „Noriu, kad tyliai ir ne
pastebimai susigyventumėt, jog manęs 
nebėra“.'1 Tačiau negalėjo subyrėti jo 
asmenybės pagrindai - tikėjimas gė
riu ir teisingumu, moralinis princi
pingumas, vidinis įsipareigojimas tau
tos laisvei. Subrendęs idealistinėje tar
pukario Lietuvos mokyklų atmosfe
roje, jis ir išeivijoje tebesijautė esąs 
mokytojas, pašauktas šviesti ir ugdyti, 
tarnauti visuomenei. Ne tik sampro
tauti ir analizuoti, o priimti sprendi
mus ir intelektualinę refleksiją pavers
ti praktiniu veiksmu. Buvo tikras vals
tybininkas savo mąstysenos sintetinan
čia galia, absoliučiai nesavanaudiškas, 
abejingas bet kokiai reprezentacijai, 
vengiąs susircikšminimo ar viešo su
reikšminimo, net draudęs spaudai mi
nėti jo jubiliejines sukaktis.

„Pasipriešinimo dvasia arba ryž

tas išlikti tuo, kuo esi, buvo Brazaičio 
pagrindinė gairė jo paties būtyje... - 
taip savo bendražygį apibūdino Anta
nas Maceina. Tai buvo ir pagrindinė 
gairė jo kūrybai, kuri po autoriaus mir
ties taip gražiai sutelkta į šešis Raštų 
tomus (1980-1985) ir laiškų bei do
kumentikos knygą Ugninis stulpas 
(2000).
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Idėj os riteris
Aldona Žemaitytė

„Mirtis žmonių gyvenime yra, ro
dos, paprastas ir nuolat besikartojantis 
kasdieninis reiškinys. Nepraeis turbūt 
daugiau kaip pusė šimtmečio, ir visi čia 
mes esantieji jau būsime išmirę“, - taip 
filosofiškai 1942 m. pavasari savo kal

bą pradėjo VDU Filosofijos fakulteto 
dekanas prof. Zenonas Ivinskis Prano 
Dielininkaičio mirties minėjime. Mi
nėjimas vyko praėjus tik 18 dienų po 
P.Dieliniiikaičio laidotuvių Šiauliuose. 
Bet kas jaudino tuomet profesorių, tas

Į LAISVĘ • liepa /2003 21

23



Laikas ir idėjos

tebejaudina šiandien kiekvieną, kuris 
įsigilina Į P.Dielininkaičio gyvenimą ir 
nuveiktus darbus. Profesorius pats ir 
atsakė: „ Kai iš mūsų tarpo tos negailes
tingos mirties netikėtai vogte pavagia
mas žmogus, kurį daugelis dar prieš sa
vaitę buvome gyvą ir sveiką, pilną entu
ziazmo, kupiną energijos, gražių ateities 
planų ir geriausių nusiteikimų matę, jau
dina ir sukrečia iki sielos gelmių. “ Pra
nui Dielininkaičiui buvo 40 metų, kai 
netikėtos ligos pakirstas jis mirė par
važiavęs Į Šiaulius Velykų šventėms pas 
mylimą žmoną ir dar labiau mylimą 
dukrytę Donatą.

Iš tikrųjų tų žmonių, kurie 1941 
m. lyg švyturiai apšvietė karo ap
niauktą Lietuvos padangę, jau seniai 
nėra tarp gyvųjų. Nebėra profesorių 
Z.Ivinskio, J.Brazaičio, A.Maceinos, 
S.Šalkauskio. Nebėra „XX amžiaus“ 
redaktoriaus Igno Skrupskelio ir 
prof. Prano Dovydaičio-Dielinin- 
kaičio bendraminčių ir bendražygių. 
Mirti šiedu sutiko Sibiro lageriuose. 
Kiti, čia paminėti, mirė toli nuo tė
vynės, savotiškoje tremtyje, bet laisvi 
reikštis žodžiu ir raštu, kalbėti pa
sauliui apie Lietuvos okupaciją ir rei
kalauti laisvės Tėvynei. Tik Stasys 
Šalkauskis ir Pranas Dielininkaitis 
guli Šiaulių kapinėse. Metų laiko tar
pas skiria jų iškeliavimą Amžinybėn. 
Per tuos metus P.Diclininkaitis dar 
patyrė ir bolševikinio kalėjimo sko
nį ir tik per laimingą atsitiktinumą 
išvengė lemties, kuri ištiko Igną 
Skrupskelį ir prof. Praną Dovydaitį. 
Jis būtų miręs nuo išsekimo ir bado 
pakeliui į jam skirtą bausmės vietą- 

Vladivostoką - kuriame nors etapo 
lageryje.

Taigi kas yra mums, pokario so
vietinėms kartoms, negirdėtas Pranas 
Dielininkaitis? Tik Atgimimo metais 
jo pavardė ėmė rastis spaudoje greta 
labiau žinomų filosofų A.Maceinos ir 
S.Šalkauskio, istoriko Z.Ivinskio. Lie
tuvos atgimimas paskatino šiaulietę 
pedagogę Dainorą Jakaitytę į lietuvių 
kalbą išversti P.Dielininkaičio pran
cūzų kalba parašytą veikalą „Mokyk
los laisvė ir valstybė“ (išleido „Saulės 
delta“ Šiauliuose). O praėjusių metų 
pabaigoje Kudirkos Naumiestyje, 
dr. Vinco Kudirkos muziejuje, buvo 
paminėtas P.Dielininkaičio gimimo 
šimtmetis (jubiliatas gimė 1903 m. ge
gužės 5 d.). Apie jį rašyta „Į laisvę“ 
2003 m. sausyje (Nr.140). Bet nieka
dos nebus per daug parašyta apie 
P.Dielininkaitį, nes tik dažnas mūsų 
istorijos kartojimas padeda įsisąmo
ninti istorijos - valstybės ir jos žmo
nių-svarbą.

Pranas Dielininkaitis yra mūsų 
kultūros, politikos, žurnalistikos ir vi
suomeninio gyvenimo istorijos dalis. 
Jis, kaip ir tie aukščiau išvardyti vy
rai, svajojo ir troško, kad Lietuva per
eitų j aukštesnę politinio, socialinio 
ir kultūrinio gyvenimo kokybę, o sa
vo valstybę ateityje regėjo modernią, 
turtingą, išsivadavusią iš autoritarinio 
sąstingio, kuris buvo apėmęs ne vieną 
prieškario Europos šalį ir į kurį Lie
tuva nugrimzdo 1926 metais. Jie no
rėjo, kad jų tėvynė prilygtų kitoms Va
karų Europos valstybėms, o gal ir pra
lenktų jas. Ar ne tokios Lietuvos da-
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bar trokštame ir mes, kalbėdami apie I 
Europos Sąjungą, gręždamiesi Į Vaka- ■ 
rus po penkias dešimtis metų truku
sios sovietinės vergijos ir sąstingio, nu- i 
bloškusio mus į Rytus. Vakaruose - I 
saugumas, gerovė ir laisvė. Rytuose - 
chaosas, imperinės užmačios, melas 
ir skurdas.

Tačiau ketvirtojo dešimtmečio 
Lietuvos šviesuoliai, kurie sudarė 
krikščioniškąjį sparną, negalėjo užsi
merkti ir prieš dvi Europoje kylančias : 
blogio bangas - fašizmą ir komuniz
mą. Jie svarstė savo valstybės vysty
mosi kelius, brėžė jos perspektyvų gai
res, ieškojo išeičių, kūrė deklaracijas 
ir kitus dokumentus, leido laikraščius 
ir žurnalus, kurie ir šiandien yra ne
praradę savo intelektualumo ir aktu
alumo. Pranas Dielininkaitis buvo 
vienas iš jų - mokslininkas, teorinių 

idėjų skleidėjas ir drauge praktikas, 
mokėjęs tas idėjas populiarinti tarp ei
linių žmonių.

Koks jis buvo? Aukštas, stambus, 
elegantiškas, pilno minkšto veido, di
delių akių, sodraus uždegančio balso 
(tai amžininkų prisiminimai), veržlus, 
nepaprastai gyvybingas ir darbštus. 
Linksmas ir sykiu susikaupęs. Niekaip 
netelpa galvon, kad toks vyriškai va
lingas žmogus, 1940 m. patekęs į bol
ševikų kalėjimą, IX forto kameroje 
prieš užmigdamas ant plikų gultų mels
davosi ir kartodavo jam brangiausius 
vardus: „Labanakt, miela žmonele! La
banakt, dukryte!“ Kad dalijosi su la
biau nusilpusiais kaliniais apipuvusia 
bulve, sužvejota kalėjimo sriuboje. Bet 
logiška, kad karui prasidėjus išvaduo
tas iš kalėjimo, siūbuodamas iš bado ir 
išsekimo, pirmiausia nusvyravo ne į

Pranas Dielininkaitis su tėvais ir seserimis Petru te (kairėje) ir Pranute
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mylimos šeimos židinį, o į Laikinosios 
vyriausybės būstinę, kur akimoju tapo 
„Į laisvę“ laikraščio redaktoriumi. Mat 
jau turėjo redakcinio darbo patirties, 
kai darbavosi „XX amžiuje“.

Keletas pastabų
dėl genezės

Po Pirmojo pasaulinio karo at- i 
gavusi laisvę ir atkūrusi nepriklauso
mybę Lietuva ėmė ryžtingai ir veik
liai stotis ant kojų visose srityse. Išviję 
iš gimtojo krašto plėšikaujančius bol
ševikus, bermontininkus ir lenkus, | 
Lietuvos kaimo berneliai savanoriai i 
suskato siekti mokslo. Ypač daug to- i 
kių buvo Suvalkijoje, kurią ne taip 
žiauriai nusiaubė okupantai, kur bu- : 
vo geresnės žemės, turtingesni ūkiai, į 
o ūkininkai turėjo daugiau išteklių 
leisti savo vaikus Į mokslus. Čia gal 
buvo daugiau supratimo, kad švieti
mas kraštui yra vienas iš pirmutinių 
dalykų. Suvalkija caro režimo laikais 
garsėjo kunigais, knygnešiais ir tautos 
žadintojais - aušrininkais ir varpinin
kais. Zanavykų dvasios galiūnai dr. Į 
V.Kudirka, poetas P.Vaičaitis, istori
kas J.Totoraitis, pagaliau iškilusis dr. 
J.Basanavičius savo patriotinę įtaką 
buvo paskleidę ne tik tų apylinkių, bet 
ir visos Lietuvos jaunimui. Visomis 
išgalėmis jauni žmonės veržėsi į moks
lus, svajojo aukotis Tėvynei. Ir t ik vė
liau gyvenimas koregavo jų nusiteiki
mus: vieni išliko idealistais, kitus pa
viliojo patogaus ir sotaus gyvenimo 
apžavai.

Pranas Dielininkaitis buvo 
K.Naumiesčio apylinkių zanavykas, 
kilęs iš neturtingų, bet šviesių ir darbš
čių valstiečių. Gilus religingumas jam 
buvo įskiepytas iš vaikystės. Ir jo pri
gimtinė dvasinė, psichofizinė sanklo
da buvo tokia, kad religija, santykis su 
Dievu buvo ne formalus, o visą jo gy
venimą ir veiklą įprasminęs per krikš
čioniškosios moralės, artimo meilės, 
socialinio teisingumo, krikščioniško 
pasiaukojimo prizmę. Dar mokyda
masis gimnazijoje ir Marijampolės 
mokytojų seminarijoje P.Diclininkai- 
tis buvo veiklus ateitininkas. Vėliau, 
studijuodamas Lietuvos universitete 
ir ypač po studijų užsienyje, su savo 
veikla išplaukė į tarptautinius vande
nis.

Veiklesni ir gabesni to meto jau
nuoliai nesitenkino Kauno universi
teto diplomais. Išsirūpinę valstybės 
stipendiją, jie pasiekdavo Vakarų Eu
ropos universitetus, ten parašydavo 
daktarines disertacijas, gaudavo dak
tarų laipsnius ir grįždavo į Tėvynę 
ruošti kitų specialistų. Jie tapdavo tik
rais europiečiais ir savo mąstymu sky
rėsi nuo Maskvos ir Peterburgo uni
versitetus baigusios vyresniosios kar
tos, kuri vis dėlto buvo užsikrėtusi ru- 
sofilijos ir socializmo idėjomis.

Kodėl P.Diclininkaitis rinkosi 
studijoms sociologiją, o ne pedagogi
ką, nors jau buvo gerai susipažinęs su 
šia švietimo sritimi, dar prieš univer
sitetą pats mokytojavęs? Matyt, todėl, 
kad iš prigimties buvo labai socialus, 
demokratiškas, judrus ir imlus ben
dravimui, geras oratorius. Nors tapo
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mokslininku, jį traukė ne tiek moks
linės teorijos ar kabinetinis profeso
riaus darbas, kiek gyvenimo Įvairovė, 
ryšiai su žmonėmis, dažniausiai tais, 
kurie buvo vadinami „iš liaudies“. Tą 
potrauki vėliau patenkino dirbdamas 
Įvairių organizacijų vadu, po Lietuvą 
važinėdamas su paskaitomis, rengda
mas darbininkų mitingus ir pats juose 
aiškindamas apie pavojingą bolševiz
mo virusą, kuriam neatspariausi bu
vo darbininkai.

Būdamas b irtų pažiūrų katalikas, 
gebėjo bendrauti su priešingų Įsitiki
nimų žmonėmis, o tai nedažnas atvejis 
tarp lietuvių, ypač inteligentų, kurie ne
priima kitokios nuomonės ar kitaip 
mąstančio žmogaus. Tą karčią patirti 
liudija ir šiandieniniai Lietuvos katali
kų veikėjai, dažnai besielgiantys visai 
nekrikščioniškai. P.Dielininkaitis bu
vo kitoks. Rašytoja Petronėlė Orintai- 
tė. jo kraštietė, rašo, kad P.Dielininkai- 
čio socialumas formavosi dar vaikys

tėje, kai jis augo 
daugiatautėje pasie
nio miestelio, koks 
buvo to meto Nau
miestis, atmosfe
roje. Čia maišėsi ke
lios tautybės ir tiky
bos. Čia mokėjo tai
kiai sugyventi lietu
viai, rusai, vokiečiai, 
lenkai ir žydai, kiek
vienas savaip gar
bindami Dievą, 
gerbdami kaimynų 
religinius įsitikini
mus. Anot P.Orin- 
taitės. tai buvo mies
tietiškas, o ne vals
tietiškas gyvenimo 
būdas ir jis padėjo 
P.Diclininkaičiui iš
siugdyti gebėjimą 
Jengvai vaintotis po 
mišrią visuomenės 
minią, lyg po margą 
Naumiesčio turgų - 
nepasimesti ir neap- 
sigauti. viską bematStudentų ateitininkų grupelė Vienos apylinkėse

1929 m. spalio mėnesį. P.Dielininkaitispirmas iš kairės
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aprėpti ir pavojų bei apgavysčių išveng
ti, o nedorybėms valingai atsispirti”. Jis 
mėgo žmones, iškylas, šventes, neven
gė pramogų, sambūrių, kavinių, visada 
buvo linksmo ūpo. O šalia to - susi
kaupęs darbštuolis, atkakliai siekian
tis užsibrėžto tikslo.

Veiklos sūkuryje

Taigi Pranas Dielininkaitis rin
kosi Lietuvoje dar naują, neįprastą so
ciologo profesiją. Baigęs Lietuvos uni
versitetą Kaune, išvyko į Sorboną to
liau tęsti studijų. Ir po penkerių metų 
(1933) Į Lietuvą grįžo su daktaro 
laipsniu ir prancūzų kalba Paryžiuje 
išleistu veikalu „Mokyklos laisvė ir 
valstybė“. Tokia buvojo disertacijos 
tema. Jis buvo pirmas diplomuotas 
sociologas profesionalas. Apie jo di
sertaciją labai palankiai atsiliepė už
sienio profesinė spauda. Lyginamuo
ju metodu jis tyrinėjo prancūzų, bel
gų, olandų ir sovietų mokyklų siste
mas. P.Dielininkaitis analizavo mo
kyklinio monopolio, mokyklinės lais
vės be valstybės pagalbos ir mokykli
nės laisvės su valstybės pagalba tipus. 
Mokslininkas užčiuopė tai, kas buvo 
aktualu ne tik prieš 70 metų Europo
je, bet ir šiandien Lietuvoje.,, Valstybė 
vienodai traktuoja valstybines ir priva
čias mokyklas teisiniu, materialiniu, vi
suomeniniu atžvilgiu ”, - teigė P.Dieli
ninkaitis, išskirdamas kiekvienos vals
tybinės institucijos vietą, teises ir pa
reigas. Jis apžvelgė Europos mokyk
los bruožus nuo 1795 iki 1931 metų. 
„P.Dielininkaitis priklausė pirmajai lie

tuvių inteligentų kohortai, kuri po 
mokslų Paryžiuje švytėdama grįžo į tė
vynę. Moderniąją katalikybę derinda
mas su visuomenine veikla, darbštusis 
suvalkietis darbingiausius gyvenimo 
metus paaukojo Lietuvai. Paaukojo 
tikrąja šio žodžio prasme, nes, būda
mas tautininkų režimo opozicijoje, ne
galėjo tikėtis „oficialauspatrioto rega
lijų.“ Taip filosofas Arvydas Juozaitis 
įvertino P.Dielininkaičio indėlį į Lie
tuvos valstybės kūrybą.

Tik grįžęs iš Paryžiaus Pranas 
Dielininkaitis buvo pakviestas į uni
versitetą dėstyti sociologijos. Jau mi
nėjau, kad tai nebuvo kabinetinio 
mokslininko tipas, netrukus jis stačia 
galva nėrė į dar nuo mokyklos laikų 
pamėgtą visuomeninį darbą. Buvo iš
rinktas Studentų ateitininkų sąjungos 
pirmininku. Atstovavo Lietuvai tarp
tautiniuose Pax Romana kongresuo
se, o nuo 1938 m. tapo šios pasaulinės 
organizacijos, vienijančios akademi
nę visuomenę, pirmuoju vicepirmi
ninku. Tai liudija, kaip užsieniečiai 
įvertinojo darbštumą, įžvalgumą, di
plomatiją ir organizatoriaus talentą.

Ketvirtojo dešimtmečio pradžio
je ėmė silpti Darbo federacija, vieni
jusi katalikiškų pažiūrų darbininkus. 
P.Dielininkaitis kartu su federacijos 
pirmininku prof. P.Dovydaičiu ją re
organizavo ir įkūrė Krikščionių dar
bininkų sąjungą, buvo išrinktas jos vi
cepirmininku. Prof. J.Ambrazevičius- 
Brazaitis vėliau apie tą laikotarpį taip 
rašys:„Metalistai, šoferiai, kiemsargiai, 
žemės ūkio darbininkai, miesto tarnai
tės, darbininkų jaunimas - tai tie var-
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dai, kuriuose jis (P.Dielininkaitis. - 
A.Z) nenuilstamai nardė. Susirinkimai, 
suvažiavimai, pranešimai, paskaitos, 
iškylos, stovyklos - kasdieninė duona. “ 
Šiame apibūdinime telpa visas Pranas 
Dielininkaitis. Ne, ne visas, nes šalia 
to jis turėjo dar keletą veiklos sričių. 
Krikščionių darbininkų sąjungai EDie- 
lininkaitis vadovavo iki pat 1940 m. 
birželio 15 d., kada kraštą užplūdo so
vietų kariuomenė. Po trijų savaičių, 
liepos 11 dieną, P.Dielininkaitis buvo 
suimtas ir atsidūrė NKVD kalėjime.

Tai, ką aukščiau pateiktoje cita
toje išvardijo prof. J.Brazaitis, buvo 
ne vieno veiklaus ano meto inteligen
to kasdienybė. Reikia stebėtis, kiek 
daug energijos jie turėjo, kad galėjo taip 
suktis visuomeninių darbų verpete ša

lia savo tiesioginių profesinių parei
gų. Pavyzdys gali būti prof. P.Dovy- 
daitis, vienu metu sugebėjęs leisti ke
lis leidinius ir kone pats vienas juos 
užpildydamas. Greta to jis buvo uni
versiteto dėstytojas, Ateitininkų fede
racijos vadas.

Grupė žmonių, kurie buvo užim
ti ir iškilūs savo profesijos atstovai, 
1936 m. Įsteigė laikrašti „XX amžius“. 
P.Dielininkaitis buvo vienas iš steigė
jų ir nuolatinis bendradarbis. Laikraš
tis greitai užsikariavo didžiausią tira
žą, pralenkdamas kitus dienraščius, 
buvo ne tik populiarus, bet ir aukšto 
žurnalistinio lygio. Jame bendradar
biavo ir ji redagavo geriausios to meto 
krikščioniškosios krypties intelektua- 
I inės pajėgos. „Amžius “ buvo lyg visam

Pranas Dielininkaitis (trečias iš kairės) darbininkų suvažiavimo metu. Pažaislis, 1938 m.
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kraštui skaitomas pilnutinio gyvenimo 
kursas. Jame gyveninio reiškiniai ir įvy
kiai turėjo savo prasmę ir savo vietą pa
gal tvarką, plaukiančią iš aukštesnės 
idėjos. Tai išimtinė žurnalistikoje laimė, 
nes dažnai aukštesnė idėja lieka be 
spaudos ir gilesnės įtakos nedaro arba 
spauda lieka be idėjos ir niekam netei
kia naudos". - taip Įžvalgiai ir tiksliai 
rašė J.Eretas monografijoje apie Stasį 
Šalkauskį. J.Eretas, kaip ir PDielinin- 
kaitis, tapo žurnalistu, nors jiedu ne
buvo profesionalai žurnalistai. P.Die- 
lininkaitis „XX amžiuje“ redagavo dar
bininkų reikalų skyrių „Darbas ir duo
na“. Taigi buvo vienas iš „XX amžiaus“ 
redaktorių, nes tą laikraštį pasikeisda
mi redagavo keletas naujųjų katalikų 
iškilių asmenybių: J.Ambrazevičius 
(Brazaitis), Z.Ivinskis, J.Grinius, 
A.Maceina, kun. S. Yla, Ig.Skrupskelis, 
kun. J.Prunskis. Tarp bendradarbių - 
profesoriai S.Šalkauskis, J.Eretas, 
P.Kuraitis, K.Pakštas, P.Dovydaitis. 
Kai kurie iš jų pasirašė garsiąją dekla
raciją „Į organiškos valstybės kūrybą“, 
kurioje projektavo naują, modernesnę 
Lietuvos valstybės santvarką, turėsian
čią pakeisti tautininkų autoritarinį re
žimą. Jie dar vadinami „36-ųjų metų 
generacija“. Vienas iš deklaracijos au
torių buvo Pranas Dielininkaitis.

Prasidėjus Lietuvos atgimimui, 
1988-1990 metais imta ieškoti žmonių, 
panašių į „36-ųjų metų generaciją“. Ir... 
nerasta. Marksistinė ideologija buvo su
drumstusi ne tik protą, bet ir sielą dau
geliui tų, kurie turėjo filosofinį pasiren
gimą. Prisimenu tomis dienomis sutik
tą prof. A.Šliogerį. Jis kažkaip alsiai iš

tarė: „Viskas viduje susijaukė. Nejau
čiu pagrindo, ant kurio galėčiau tvirtai 
stovėti“. Tada jis buvo nuoširdus. To pa
grindo nebuvimas daugelį vedė į klyst
kelius, o liūdniausia yra tai, kad verty
binė dezorientacija naikino ir tą idea
lizmo kibirkštį, kuri ruseno šviesesnio 
mąstymo žmonėse.Veltui ieškota nau
josios kartos maceinų, Šalkauskiu, dic- 
lininkaičių, Ivinskiu. Idėjų griuvėsiuo
se žiojėjo klaiki dvasinė tuštuma, pri
dengta kai kurių pretenzijomis ir aro
gancija. Sovietmetis prarijo idealizmą, 
palikdamas žmonėse graudžią jo iškam
šą. Idealizmą nugalėjo materializmas, 
bet ne tas teorinis, marksistinis, o prak
tiškasis, kuriame vietoj idėjų vadovau
jančią vietą užima pinigai. Gal todėl taip 
nesiseka dešiniosios pakraipos, ypač 
krikščioniškosioms, partijoms, kad jų 
vadai nedega nei idėjų, nei visuomenės 
meile. Prof. J.Brazaitis paklausia, „ko
dėl Dielininkaitis pajėgė išjudinti visuo
meninį gyvenimą, kodėljis patraukė sim
patijas tą, su kuriais susitikdavo, kodėl 
jo skelbiamos idėjos brovėsi į gyvenimą 
ir jį formavo“. Ir pats atsako: „ Visuome
nininkas turi mylėti visuomenę ir jaustis 
joje kaip žuvis vandenyje. Jis turi mylėti 
savo idėją ir ją visuomet spinduliuoti, o 
prireikus - būti aktyviu jos riteriu; trečia, 
turi turėti aiškius kelius idėjai realizuoti. “

Paskutiniai mėnesiai 
karo grėsmės fone

Į Lietuvą ėmus plūsti sovietų įgu
loms, prasidėjo kova už darbininkiją. Ta 
kova buvo įnirtinga, ir P.Diclininkaitis 
čia ypač sušvytėjo kaip idėjos riteris. Jis
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rengdavo mitingus, kuriuose patys dar
bininkai kilo prieš komunistų agentus. 
Ta P.Diclininkaičio pasėta krikščioniš
koji sėkla ėmė duoti vaisių. Užtat jis 
buvo tarp pirmųjų kankinių, atsidūru
sių IX forte, ir pasmerktas aštuonerių 
metų lėtos mirties tolimame Vladivos
toke nuosprendžiui. NKVD tardymus 
naktimis yra aprašę šimtai liudytojų. Sa
distai tardytojai ir kamerų prižiūrėtojai 
jautė malonumą, kiaurą parą kankinda
mi žmones ne tik kumščių smūgiais, bet 
ir nemiga. Dielininkaitis ir čia parodė 
didelį nenuolankumą, jis garsiai protes
tuodavo, gindamas už save silpnesnius 
ir nuolankesnius. Tardomas neprašė pa
sigailėjimo, atvirkščiai, rėžė tardytojams 
į akis skaudžią teisybę. Kad neipainio- 
tų tų, kurie dar galėjo būti laisvėje, visą 
atsakomybę irvisus „kaltinimus“ prisi
ėmė sau.

Kalėjime prabuvo beveik metus, 
ir tiesiog stebuklas, kad liko neišvež
tas, kaip tai atsitiko su jo bičiuliu Ig
nu Skrupskeliu, „XX amžiaus“ vyr. re
daktoriumi, kuris netrukus pražuvo 
Gulago tamsybėse. Kalėjimas neišug
do jame keršto priešui troškimo. At
virkščiai, amžininkai pasakoja, kad jo 
meilė žmonėms tapo dar skaidresnė. 
Taipjau atsitinka, kad vienus kančia 
sutaurina, o kitus sulaužo. P.Dielinin- 
kaitis, kaip tikras idėjos riteris, iš ka
lėjimo išsinešė dar giedresnę dvasią.

Pareigos jausmas pirmiausiąjį at
vedė pas draugus ir bendraminčius, 
nors šeimos buvo pasiilgęs labiausiai. 
Reikėjo skubėti išleisti „Į laisvę“ dar 
prieš vokiečiams įžengiant Į Kauną. Jis 
sutiko būti redaktoriumi. Reikėjo pa

keisti kažkur pradingusi darbo minist
rą, numatytą Laikinosios vyriausybės. 
Jis taip pat sutiko pabūti ministro vie
toje ir net parengė keletą socialinių pla
nų. Po poros savaičių pirmasis kandi
datas į ministrus atsirado, ir P.Dieli- 
ninkaitis tuoj užleido jam vietą.

Norėjo atsidėti mokslams ir šei
mai. Ėmė vadovauti universiteto Socio
logijos ir žurnalistikos katedrai. Praėjo 
keletas neramių karo mėnesių. Vokie
čiai privertė atsistatydinti Laikinąją vy
riausybę, ėmė vis labiau savavaliauti 
krašte. Atėjo 1942 metų pavasaris. Ar
tėjo Velykos. Pranas Dielininkaitis iš
skubėjo Velykų šventėms į Šiaulius pas 
žmoną ir dukrelę. Gal peršalo kelionė
je, gal jau iš anksčiau tykojo klastinga 
liga. Per kelias dienas Prano Dielinin- 
kaičio neliko. Ši mirtis sukrėtė visus, 
kurie jį pažino, mylėjo, gerbė ir siejo su 
juo didelis viltis Lietuvos ateičiai.

Dabar galima tik spėlioti, kur jis 
būtų atsidūręs po kelcrių metų, jei ne 
ta staigi, netikėta mirtis. Vakaruose? 
Gulage? Lietuvos miške? Tik aišku, 
kad visus užgriūvančius tragiškus įvy
kius jis būtų pasitikęs atvira krūtine.

Su prof. kun.Pranu Kuraičiu Kaune 1933 m.
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Ateities veikimo gairės
Los Angeles lietuvių fronto bičiulių 
2003 metų politinių studijų išvados

36-asis politinių studijų savaitga
lis vyko 2003 m. sausio 25-26 dieno
mis, bendra studijų tema - „2002 me
tų Įvykiai Lietuvoje ir kas toliau?“

Sausio 25 d. pagrindinę paskaitą 
„Lietuva pakviesta į NATO ir ES. Kas 
toliau?“ skaitė Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Amerikoje Vygaudas 
Ušackas, pirmininkavo advokatė Ži
butė Brinkienė. Sausio 26 d. - dr. Al
girdo Kanaukos paskaita „Nuolatinis 
tautos atsinaujinimas besikeičiančių 
XXI amžiaus vertybių sūkuryje“ (pir
mininkaujantis Vytautas Vidugiris) ir 
„Valstiečių laikraščio“ apžvalgininkės 
iš Vilniaus Linos Pečeliūnienės - 
„2002 metų rinkimai ir ką žada atei
tis“ (pirmininkaujantis Linas Kojelis). 
Diskusijos „Mano asmeninė atsako
mybė Lietuvai ir lietuvybei“ dalyviai: 
Lituanistinės mokyklos vedėja Marytė 
Sandanavičiūtė-Newsom ir naujieji 
„trečiosios bangos“ imigrantai - litu
anistinės mokyklos mokytoja Laima 
Gajauskienė, gydytojas Rimtas Mar
cinkevičius ir Artūras Česna (vadovė 
Vijoleta Gedgaudienė). Svarstybų „Iš
eivija ir jos vaidmuo Lietuvoje, išgy
vendinant melą“ dalyviai: Liuda Avi- 
žonienė, Linas Kojelis ir Algis Žemai
taitis (vadovas Juozas Kojelis).

Suderinus paskaitininkų tezes, 
svarstybų-diskusijų dalyvių pareikštas 
mintis ir pateiktus argumentus bei au
ditorijos nuomones, darytinos tokios 
išvados:

l.Lictuvos siekiai tapti NATO ir 
ES nare pildosi dėka pačios Lietuvos 
ryžto, nuoseklių politinių, ekonomi
nių ir karinių reformų, palaikomi 
JAV ir užsienio lietuvių pastangų sie
kiant atkurti, o dabar ir įtvirtinti vals
tybinę nepriklausomybę.

2.Suvokiant, kad Lietuva netru
kus taps pilnateise NATO ir ES nare, 
užsienio lietuvių pareigos Tėvynei nė
ra užbaigtos. 1944-1990 metais pa
triotinė išeivija nesiblaškė, nes ją vie
nijo pagrindinis rezistencijos tikslas 
- atkurti valstybinę Lietuvos nepri
klausomybę. Kad būtų Įtvirtinta atkur
ta nepriklausomybė, išeiviai dabar tu
rėtų burtis apie Lietuvos diplomatinę 
tarnybą ir kaip visateisiai nariai daly
vauti Lietuvos politinių partijų bei 
profesinių ir visuomeninių organiza
cijų veikloje. Santykiai su JAV turi būti 
esminis Lietuvos užsienio politikos 
akcentas.

3.Faktą, kad naujuoju Lietuvos 
Prezidentu išrinktas Rolandas Paksas, 
o ne perrinktas Valdas Adamkus, pri-
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imti kaip normalų demokratinės vals
tybės politinį procesą. Išrinktojo Pre
zidento apyskaitose yra likę po rinki
mų neatsakytų klausimų, kurių pro 
pirštus praleisti nereikėtų. Tačiau de
mokratiją stiprinsime ne populistiniu 
oponavimu išrinktajam Prezidentui, 
o konstruktyviu bendradarbiavimu ir 
atsakinga kritika.

4.Pasaulyje išplitusi globalizaci
ja kelia ypatingus uždavinius Lietuvos 
švietimui ir jaunimo auklėjimui. Mo
kyklose stiprintinas tautinis auklėji
mas, kad kosmopolitizmas neišstum
tų tautinių vertybių.

Vytautas Vidugiris, 
Los Angeles LFB pirmininkas

5. Visosc Lietuvos gyvenimo sri
tyse, ypač ūkio sektoriuje, vyksta „pi
lietinis karas“ tarp vakarietiškos eti
kos Įsitvirtinimo, kai stengiamasi iš
skirti valstybinius ir privačius intere
sus, ir rytietiškos etikos, kai tie inte
resai suplakami. Laimėjus rytietiškai 
etikai, Rytų kaimynas užvaldytų ener
getiką - Lietuvos ūkinės pažangos pa
grindą - ir iškovota nepriklausomybė 
būtų pavojingai apribota.

Rytietiškos etikos pavojus galė
tų išryškinti ir paviešinti įkurtas Stra
teginės politikos institutas. Išeivių tal
ka tokio instituto įkūrimui ir veiklos 
išvystymui būtų neabejotinai svarbi.

6. Lie tuvių chartos įpareigojimai 
„darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu 
padėti išlaikyti nepriklausomą Lietu
vos valstybę“ tebesaisto užsienio lie
tuvius. Pagalba turtu Lietuvoje nesun
kiai priimama. Per dešimtmečius su
kauptą turtą Lietuvių ir Tautos fondai 
skirsto, atsižvelgdami į prašančiųjų 
pateiktus argumentus.

Chartos dvasia besivadovaujanti 
ir išeivijai atstovaujanti Pasaulio lie
tuvių bendruomenė turėtų sukurti 
kompetentingų išeivių komisiją kai 
kuriems Lietuvos gyvenimo sekto
riams stebėti ir reikalui esant kurti sa
vo projektus ir su Lietuvių bei Tautos 
fondų talka finansuoti jų vykdymą.

Išvadą komisijos pirmininkas 
Vytautas Vidugiris 

Nariai: Juozas Kojelis, Juozas 
Pupius, Žibutė Brinkienė

2003 m. kovo 14 d. Los Angeles, JAV
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Dr. Adolfas Darnusis

Čia pateikiame 
pluoštelį 
prisiminimų 
apie žmogų, 
kuris dar gyvas 
būdamas tapo legenda. 
Prisimena žmona, 
vaikai, bendražygiai, 
Lietuvos jaunoji karta. 
Šie prisiminimai - 
mažas, kuklus 
paminklėlis, 
galintis duoti pradžią 
svarbiam, 
gal net moksliniam 
darbui apie 
dr Adolfą Damušį. 
Jis to nusipelnė.

Džentelmeniškai tvirtas
Vytenis Darnusis

Pirmieji, nors ir migloti, mano 
kūdikystės prisiminimai (buvau tur
būt ketverių metukų): naktis, kažko
kie žmonės išsiveda tėvą. Vėliau man 
paaiškino, kad tai buvo gestapininkai.

Kiti, ryškesni, prisiminimai jau 
iš Amerikos. Iš pradžių apie tris mė
nesius gyvenom Nekaltojo Prasidėji
mo vienuolių senelių namuose Put- 

name, paskui persikraustėm Į Klivlcn- 
dą ir pas giminę Evansą glaudėmės ir
gi apie tris mėnesius. Gyvenom vie
name kambaryje, miegojom vienoje lo
voje. Dėdė Evansas mus įvedė Į tuale
tą ir parodė, kaip nuleisti vandeni. 
Mes nusišypsojom, nes supratom, kad 
senoji Amerikos lietuvių karta netu
rėjo supratimo, kiek civilizacijos ke-
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liu buvo pažengusi prieškarinė nepri
klausoma Lietuva.

Tėvas, atvykęs į Ameriką, visai 
nemokėjo anglų kalbos. Kiekvieno 
ketvirtadienio vakarą jis imdavo ma
ne ir brolį Saulių už rankų ir vesdavo
si porą kvartalų nuo Brazio drabužių 
krautuvės (virš jos gyvenome) iki kny
gyno, kurio antrajame aukšte buvo 
suorganizuoti anglų kalbos kursai at
vykėliams. Mudu jis palikdavo kny
gyne, kur galėjom vartyti angliškas vai
kiškas knygeles, o pats porą valandų 
praleisdavo tuose kursuose. Turiu pa
sakyti, kad mudu su broliu greičiau 
išmokom anglų kalbą negu tėvelis. Bet 
spėjom pamiršti vokiečių kalbą, ku
rią buvom išmokę Vokietijoje. Taigi 
tėtukas po sunkaus juodo darbo fabri
ke kiekvieną ketvirtadienį virš knygy
no kaldavo angliškus žodžius, kad ga
lėtų grįžti prie savo profesijos.

Kitas mano prisiminimas iš tų 
laikų, kai tėvas Klivlendo krautuvėje 
pirko pirmus baltus marškinius, kad 
galėtų tinkamai prisistatyti darbda
viams. Tie marškiniai kainavo 1,29 
dolerio, jis pavartė juos irsako: aš jums 
duosiu mažiau. O Amerikoje neįpras
ta su prekybininkais derėtis, moki 
tiek, kiek parašyta. Tėtukas buvo di
delis estetas, vis norėdavo gražiai at
rodyti, kultūringai pasirodyti. Kartais 
net žolę prie namų pjaudavo pasirišęs 
„varlikę“.

Klivlende mes buvom pirmoji 
tremtinių šeima po karo. Kaip jau sa
kiau, gyvenom virš Brazio drabužių 
krautuvės. Mūsų bute rinkdavosi vie
tos lietuviai, naujieji ateiviai, ateiti

ninkai, choristai. Susirinkimus jie pa
prastai užbaigdavo daina „Lietuva 
brangi“. Mudu su broliu klausydavom 
irverkdavom.

Tėvas buvo tvirtų principų, nors 
mes ir nejautėm jo charakterio kietu
mo. Kai nusikalsdavom, net norėda- 
vom, kad jis pakeltų balsą ar išpertų 
mums kailį. Tačiau to jis niekada ne
darydavo, atsisėsdavo prieš mus ir mė
gindavo logiškai išaiškinti, kaip rei
kia elgtis ir kodėl reikia taip daryti. 
Sis bruožas jame išliko per visą gyve
nimą. Jis buvo tikras džentelmenas.

Gerai prisimenu, kaip prasidėjo 
„Dainava“. Apie 1956-1957 metus 
mes persikraustėm į Detroitą, kad bū
tume arčiau „Dainavos“. Kai tėvas už
sidegė „Dainavos“ idėja, jo dienos ir 
naktys praeidavo tame sklype, kuris 
buvo nupirktas už Amerikos lietuvių 
Romos katalikų federacijos paskolą 
pirkiniui, bet banke užstačius mūsų 
namus. Jiedu su mama ir kūrė tą „Dai
navą“. Tėvas lengvai susidorodavo ir 
su savo profesiniu darbu, ir su tuo, kurį 
dirbo „Dainavos“ labui. Nors buvo iš
rinkta organizacinė „Dainavos“ tary
ba, į kurią įėjo V.Lelys, Br.Polikaitis, 
L.Bajorūnas ir kiti, visi pastatai stato
mi, visi darbai vyko mano tėvams pri
žiūrint.

Daug lietuviukų, susipažinę 
„Dainavoje“, vėliau sukūrė šeimas. 
Atsimenu, kaip mes „Dainavoje“ so- 
dinom pušyną. Per dieną pasodinom 
-vaikai ir suaugusieji - 20 tūkstančių 
sodinukų. Dabar tas pušynas - jau 
brandus miškas, ir kai audra jame iš
laužė daug medžių, buvusių stovyk-
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lautojų vaikai, taip pat ir mano, važia
vo tą pušyną tvarkyti. Jaunimas, jau
nos šeimos tą daro noriai, nes „Dai
nava“ yra kaip antri namai. Kaip jie 
laukdavo vasaros, kad galėtų važiuoti 
į „Dainavą“ stovyklauti, taip ir dabar 
jų vaikai laukia atostogų, kurias pra
leidžia gražioje, lietuviškoje „Daina
vos“ aplinkoje. „Dainavoje“ užsimez
ga draugystės visam gyvenimui.

Jis man 
buvo šventas 

žmogus

Saulius Darnusis

Tėvas mėgo diskusijas, buvo ga
bus kalbėtojas. Kai man buvo septy- 
neri metai, rodos, 1949 m., Klivlendo 
parke prie dr. J.Basanavičiaus pamin
klo jis sakė kalbą. Tuomet tėvas buvo 
Lietuvių katalikų federacijos vadas. 
Prisimenu cementinius laiptus, save 
tų laiptų apačioje, o paminklą buvo 
apstoję keli šimtai lietuvių. Tėvas, už
lipęs ant tų laiptų viršaus ir patogiai 
atsirėmęs, kalbėjo visuomenei. Buvo 
labai tylu, visi atidžiai klausė, o aš tu

pėdamas laiptų apačioj galvojau: ko
dėl visi tyli, tik mano tėvas vienas kal
ba. Ir nusprendžiau, kad jis nepapras
tas, ypatingas žmogus. Kai jis pabaigė 
kalbėti, visi plojo, o aš jaučiausi išdi
dus dėl tėvo. Nuo to laiko įsisąmoni
nau, kad j is yra kažkuo ypatingas žmo
gus.

Būdavo, jis sėdi prie stalo, rašo, I 
kalbasi su žmonėmis, svarsto savo che- 
minius išradimus. Jis buvo ir chemi
jos mokslininkas, ir visuomenininkas, 
tvirtai tikintis krikščionis katalikas. 
Vis galvodavau, kad jis lyg ir šventas 
žmogus, savo gyvenimu Įkūnijantis 
Kristaus išmintį.

Mano tėvų partnerystė buvo la
bai artima. Kai tėvas užsiplėšdavo 
daug darbų, nelikdavo laiko pabūti su 
šeimyna tiek, kiek norėdavo mama. 
Bet jis sugebėdavo mus įtraukti į savo 
veiklą, ir mes niekad nejautėm, kad 
jis būtų nuo mūsų „pabėgęs“. Visi bū- 
davom kartu. Jis labai džiaugdavosi, 
kad „Dainavoje“ mes dažydavom na
melius, padėdavom palaikyti stovyk
loje tvarką.

Tėvą ištiko depresija vienintelį 
kartą gyvenime, kai „Dainavos“ ežere 
nuskendo jaunuolis.

Jis mane įtraukė net ir į politinę 
veiklą. Norėdamas jo labui ką nors pa
daryti, dvejus metus dirbau Amerikos 
baltų lygoje Kalifornijoje. Bet man 
toks užsiėmimas buvo per sunkus, nes 
norėjau labiau atsidėti savo profesi
jai. Prisimenu metą, kai baigėsi Viet
namo karas ir Amerikos valdžia bei 
Katalikų Bažnyčia skatino, kad nuo 
komunizmo pabėgę vietnamiečiai bū-
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tų priimami į šeimas Amerikoje. Mū
sų šeima irgi pasižadėjo priimti 16 as
menų šeimą. Namuose turėjom di
džiuli rūsį, kuriame parengėm lovas 
šešiolikai, o atvažiavo tik trys. Jie bu
vo broliai vieno studento, kuris studi
javo pas mano tėvą jėzuitų universite
te Detroite. Vėliau atvažiavo ir likusi 
šeima, bet tie trys broliai mums pasi
darė lyg giminės. Tėtę vadino Tėvu, 
mamą - Mama. Praleisdavo su mu
mis šventes, vėliau visada siųsdavo 
sveikinimus.

Įstrigo į atmintį dar vienas epi
zodas iš tėvo gyvenimo. Išėjęs Į pensi
ją jis dėstė Detroito universitete stu
dentams užsieniečiams. Jie tėvo, ku
ris angliškai kalbėjo su stipriu lietu
višku akcentu, atidžiai klausydavo ir 
labai jį mylėjo. Per universiteto rengi
nius studentai jį tiesiog apspisdavo ir 

iš savo akiračio nepaleisdavo. Pats bū
damas Amerikoje svetimtautis, jis ge
rai suprasdavo jų būsenas, savijautą, 
ir jie tai labai vertino.

Universiteto paprašytas, jis taip 
pat dėstė socialiai remtinų šeimų vai
kams. Tie studentai nebuvo labai ga
būs, iš vargingų, asocialių šeimų. Kar
tą, kai vienoje kompanijoje jis vedė 
grupę doktorantų, prie tėvo pribėgo 
jauna negrė, jį apkabino ir paklausė: 
„Profesoriau Damuši, ar atsimenat, 
kaip man dėstėt chemiją?“ Ji nusive
dė tėvą į savo kabinetą ir pasakojo, 
kaip studijų metais per jį daug išmo
ko, buvo sužavėta ne tik jo entuziaz
mo, bet ir pasitikėjimo studentais ir 
jų potencialu. Visa tai ją ne tik paska
tino, bet ir įgalino pasirinkti profesi
ją

Iš kairės: Saulius, p. Jadvyga, Gintė, dr. Adolfas, Vytenis Damušiai Floridoje,
/š Jadvygos Damušienės asm. archyvo-
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Amerika 
ir „Dainava“

Jadvyga Damušienė

Atsimenu dieną, kai Vytenis, grį
žęs iš paskaitų universitete, pasakė: „Tė
te, aš nenoriu studijuoti chemijos“ (tė
tis buvo tas, kuris jam patarė studijuoti 
chemiją ir pažadėjo visada padėti). Ir 
Adolfas sutiko: „Jeigu tau nepatinka, 
tai nėra tikslo ją studijuoti“. Jis buvo 
tolerantiškas, visada gerbė vaikų nuo
monę, bet niekad neleido jų lepinti. Pa
vyzdžiui, žaislais. Sakydavo: „Kaip ga
lima pirkti mūsų vaikams visokius žais
lus, kai Sibire tremtinių vaikai badau
ja“. Arba: „Vaikas neturi būti apkrautas 
žaislais, o turi ko nors išmokti žaisda
mas. Leisti pinigus tuščiam žaislui yra 
nuodėmė“.

Adolfas buvo labai religingas, daž
nai pasivaikščiodamas užeidavo j baž
nyčią. Tačiau jis savo tikėjimo nede
monstravo ir kitiems neanonsuodavo: 
jis savo tikėjimą gyveno diena po die
nos. Jis norėjo religiją suderinti su 
mokslu, su gyvenimu. Buvo kilęs iš la
bai religingos šeimos, ir kai 1931 m. 
atsidūrė Varnių koncentracijos stovyk
loje, jo tėvai labai sielojosi dėl to įvykio. 
Kaip čia atsitiko, kad jų mylimas sūnus, 
kuriuo taip pasitikėjo, kuris buvo toks 
geras žmogus, dabar sėdi kalėjime? "Vys
kupas KPaltarokas siuntė pas juos ku
nigą A.Lipniūną, kad nuramintų ir pa

sakytų, jog Adolfas gerą darbą dirba, tik 
valdžiai tai nepatiko. Tėvai apsiramino 
ir net jautėsi išdidūs susilaukę vyskupo 
dėmesio.

Kentėjimus ir nepriteklius jis pri
imdavo filosofiškai. Sakydavo: „Dievas 
leidžia šviesti saulei, bet jeigu tik saulė 
šviestų, siela gali tapti dykuma. Reikia 
Aukščiausiajam dėkoti ir už debesis, ir 
už lietų, nes jie augina vertingą vaisių“.

Mes daug ką rėmėm, ir man kar
tais būdavo apmaudu, kad negalėjome 
visada būti stambiųjų aukotojų eilėse. 
O jis sakydavo: „Ponas Dievas savo po
pieriuose viską užrašo“.

Aš turėdavau savo norų, troškimų, 
bet jo dvasinė nuostata neleisdavojiems 
išsipildyti. Niekada nesu pirkusi bran
gaus daikto. Mūsų baldai visada būda
vo paprasti, nors gal ir būtume galėję 
įsigyti geresnius. Adolfas sakydavo: 
„Kam tuščiai leisti pinigus. Yra kur at
sisėsti, atsigulti, esame sotūs. Pagalvok 
apie tuos, kurie neturi, kuriems reikia 
pagalbos“. Jo uždarbis buvo neblogas, 
bet mes turėjom išmokslinti keturis vai
kus ir jautėm didelę pareigą remti ne 
tik lietuviškus reikalus, bet ir padėti lab
daros organizacijoms, dirbančioms ki
tose šalyse su į nelaimę ar vargą pateku
siais.

Galiu tai paryškinti vienu pavyz
džiu. 1983 m. statėmės naujus namus 
netoli Lcmonto lietuvių kolonijos Ili
nojaus valstijoje. Norėjau čerpių stogo. 
Beveik sutarėme. Bet tą sekmadienį į 
mūsų parapiją atvyko kunigas misionie
rius iš Indijos. Jis kalbėjo apie ten esan
tį didelį vargą, kaip pas jį vis lankosi 
žmonės su skundais ir pagalbos prašy
mais. Vienas iš tokių visada troško tu
rėti gražius batus. Pasitaikė, kad tą die-
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ną pas kunigą atšliaužė ir jo remiamas 
bekojis invalidas. Gražių batų neturin
čiam staiga dingo noras įsigyti batus ir 
jis tik dėkojo Dievui, kad turi kojas.

Paaukojęs indo misionieriaus rin
kliavai, Adolfas išeidamas iš bažnyčios 
man sako: „Žinai, pupyte, liksime prie 
asfalto stogo dangos. Kam reikia išlai
dauti, svarbu turėti stogą, kad ir neištai
gingą, bet būti po stogu“. Aš sutikau ir 
pajuokaudama draugams sakydavau, 
kad mano gražų raudonų čerpių stogą 
„nunešė“ bekojis indas...

Adolfas labai mokėjo bendrauti su 
savo bendradarbiais. Universiteto stu
dentai j j labai gerbė ir mylėjo, nes ame
rikietis profesorius neparodydavo tokio 
draugiškumo studentams, kaip jis. Pats 
būdamas svetimtautis Amerikoje, jis su
prasdavo studentus iš Azijos šalių, ku
rie irgi būdavo atvykėliai. Jis taip pat 
universitete dėstė vargingų, daugiausia 
juodosios rasės šeimų vaikams, kurie 
dėl lėšų stygiaus negalėjo siekti aukšto
jo mokslo. Jiems universitete buvo or
ganizuojami valstybės finansuojami 
kursai, ir Adolfas buvo jų mėgstamiau
sias dėstytojas.

Na, o apie „Dainavą“ būtų atskira 
kalba. Apie jos ir Adolfo ryšį būtų gali
ma parašyti porą tomų, o šiandien sun
ku apie tai ir kalbėti. Galiu tik konsta
tuoti, kad „Dainava“ gimė iš meilės Lie
tuvai ir siekio užtikrinti, kad jos vaikai 
neištirptų svetimos šalies aplinkoje. 
Adolfo vizija buvo ne vien tautos kal
bos ir kultūros išlaikymas. Jis sąmo
ningai siekė sudaryti sąlygas augančios 
kartos ugdymui idealistine, krikščioniš
ka ir humanistine dvasia. Jo vizijos sėk
mę liudija tai, kad „Dainava“ gyvuoja 
jau beveik 50 metų. Idėją Adolfas reali

zavo, ir čia aš buvau didžiausia jo talki
ninkė, nes kaip pati vieną kartą rašiau:

Dangus sujungia du, kaijie pasiža
da keliaut gyvenime kartu,

Ir mes abu su tuo sutikom ir viens 
nuo kito niekada neatsilikom;

Jis visada pirmuoju ėjo...o aš iš pas
kos, bet už idėją, kuria tikėjom,

Dilbom, kovojom-kartu visados.
Manau, kad “Dainava” pasodins 

jos kūrėjo atminimui kokį ąžuolėlį, ku
ris augdamas ilgus amžius liudys žmo
gų, atlaikiusį visus sunkumus „Daina
vą“ kuriant ir administruojant.

Dabar vaikai, kurie vasaras leisda
vo „Dainavoje“, jau užaugę ir tvarko 
stovyklos reikalus, imdami pavyzdį iš 
savo tėvų kartos. Jie administruoja sto
vyklą, prižiūri, kad ji būtų tvarkinga ir 
jauki. Adolfas tuo labai džiaugėsi ir di
džiavosi.

Laidotuvių metu, kai išėjau iš Šv. 
Jono bažnyčios Vilniuje, man j glėbį 
puolė dvi jaunos ponios iš JAV-TUn- 
derienė ir D.Pakalniškienė, dėkodamos 
už „Dainavą“. Yra šeimų, kurios jau 
daug metų savo vasaras praleidžia tik 
ten. „Dainava“ joms primena Lietuvą, 

| net ir jos nemačiusioms.
Grįžęs į Lietuvą Adolfas labai sie

lojosi dėl mūsų valstybės reikalų ir jau
dinosi, kad Lietuvoje į vyresnio amžiaus 
žmogų įprasta žiūrėti kaip į nereikalin
gą padarą, ypač politiniame gyvenime. 
Tačiau jis niekad nenustojo tos vilties, 
kuri lydėjo visą jo gyvenimą. Jo išmin
tis, dvasinis ir mokslinis išsilavinimas, 
skaidrus optimizmas ir tikėjimas Gė
riu ir Tiesa jau seniai jį įamžino kaip 
išskirtinę asmenybę.
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Nuo redakcijos: 
Dr. Adolfas Darnusis 
labai mėgo saldumy
nus. ir tai patvirtino 
kiekvienas jo šeimos 
narys. Apskritai jis 
valgydavo gana dažnai, 
po truputį, bet valgi 
būtinai užbaigdavo 
kokiu nors saldumynu. 
Jau net mirtinai 
sergantį ponia Jadvyga 
lepindavo jį pyragai
čiais su kremu ar 
grietinėle.

Damušių trijulė 
Vilniuje, savo bute 
Kaštonų gatvėje. 
2003 m. sausis

Valstybiškai mąstantis 
revoliucionierius
Gintė Damušytė

Prisimenu, kad mano jaunystėje 
apie „Dainavą“ dažnai kalbėdavom ir 
prie virtuvės stalo, ir kas savaitę ten va
žinėdami dirbti Įvairius darbus. Sam
domiems darbininkams tuo metu ne
buvo lėšų, tai viską darėme patys arba 
su savanoriais talkininkais, dažnai arti
miausiais šeimos draugais. Kitaip sa
kant, stovyklos darbai buvo dirbami vi
suomeniniu pagrindu.

Mums, vaikams, darė Įspūdi, kad 
tėvai visuomet ir visur buvo kartu, taigi 

ir „Dainavoje“. Tai buvo ideali partne
rystė, trukusi 65 metus. Tėvai buvo skir
tingų charakterių, bet vieningai sutarė 
dėl idėjų ir vertybinės orientacijos.

Taip pat prisimenu tėvo pasakoji
mus apie prieškario Lietuvos politinį 
gyvenimą, apie tuometinę pilietinę vi
suomenę, ypač ateitininkus, bei apie jo 
antinacinę irantisovietinę rezistencinę 
veiklą. Didžiavausi, kad turiu tėvą, ku
ris tam tikra prasme buvo „revoliucio
nierius“, neįtikęs nė vienai valdžiai, taip 
pat ir smetoninei.

Jis gyveno ne tik rezistencijos pri
siminimais. bet ir tų laikų dvasia. Ma-
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čiau, kokie stiprūs ryšiai jungė tų laikų 
rezistentus. Buvau ir likau sužavėta to
kiu stipriu tarpusavio solidarumu, ky
lančiu iš bendros idėjos ir vertybinės 
orientacijos. Pvz., bendramintėms iš 
JAV dr. R.Šomkaitei irdr.N.Bražėnai- 
tci-Paronetto nekilo jokių abejonių, kad 
jos turi vykti Į a.a.Adolfo laidotuves Lie
tuvoje.

Manau, jog šeimos Įsipareigojimai 
„Dainavai“ pasėjo sėklą manyje, kad ak
tyviai Įsijungčiau Į visuomeninę veiklą, 
o politinis ryžtas, kurį pažinau per tėvo 
ir jo bendraminčių pavyzdį, turėjo po
veikį mano apsisprendimui baigti poli
tinius mokslus ir istoriją. Iš pradžių bro
lių įkalbinta pradėjau studijuoti „prak
tišką“ mokslo sritį - farmaciją, kol vie
ną dieną parėjusi namo pasakiau: neno
riu pilstyti piliulių į buteliukus, noriu 
dirbti su visuomene, gilintis į sritis, ku
rios mane domina.

Mano profesinis darbas prasidėjo 
nuo Lietuvių katalikų religinės šalpos 
Niujorke. Ten prie LKRŠ įsteigtas In
formacijos centras platino Amerikoje 
ir pasaulyje „Lietuvos Katalikų Bažny
čios kroniką“, kitą pogrindinę okupuo
tos LJetuvos spaudą bei pranešimus už
sienio spaudai apie tuometinį Lietuvos 
gyvenimą. Tėvas nuolat domėjosi ma
no darbu, ypač ryšiais su Katalikų Baž
nyčios pogrindininkais, žmogaus teisių 
gynėjais, politiniais kaliniais, nors jis 
puikiai suprato, kad apie viską negaliu 
ir neturiu teisės kalbėti. Jis kaip rezis
tentas jiems jautė didelę simpatiją, o 
kaip buvęs nacių kalinys labai vertino 
pastangas palengvinti įkalintųjų būklę. 
Jis ne tik vertino jų šeimoms slaptai per
duodamą pagalbą, bet ir suprato, kokios 
svarbios yra politinės priemonės-ben

dradarbiavimas su Tarptautinės amnes
tijos organizacija, laiškų rašymo akci
jos, individualių atvejų kėlimas viešu
mon, politinių, akademinių, kultūrinių 
ir religinių lyderių mobilizacija pasisa
kyti ir dirbti už sąžinės kalinių išlaisvi- 

: nimą.
Lietuvai atgavus nepriklausomy

be, tėvas ir toliau domėjosi politiniu jos 
gyvenimu, palaikė mano apsisprendimą 
stoti į Lietuvos diplomatinę tarnybą. 
Kai jis 1997 m. grįžo į Lietuvą, pasige- 

■ do valstybiškai mąstančių politikų, daž- 
| nai prisimindavo, kokie žmonės dirbo 

jo jaunystės laikais. Jį stebino pasiau- 
I kojimo dvasios stoka. Jis sielodavosi 

dėl korupcijos, per didelio partiškumo 
ir per mažo studentijos įsijungimo į po
litinį gyvenimą. Galbūt visai kitokie in
teresai skatina šiandieninės Lietuvos 
žmones dirbti valstybinį darbą. Labiau
siai tėvas sielojosi, kad į Lietuvą grįžo 
jau turėdamas daugiau kaip 85 metus, o 
ne trisdešimčia metų jaunesnis. Jo nuo
mone, pilnutinę demokratiją suvokian
tys ir praktikuojantys pilietinės visuo
menės atstovai, tokie, kokie buvo susi
formavę prieš Antrąjį pasaulinį karą, 
Lietuvoje galėtų kalnus nuversti.

Kai žmonės sužinojo apie mano 
tėvo mirtį, iš viso pasaulio elektroniniu 
paštu gavau daug užuojautų. Jose įvai
rių kartų atstovai rašė, kad A.Damušio 
dėka jie laiko save sąmoningais lietu
viais, katalikais. Daugelis pripažino, 
kad pasiges ir pasiilgs jo gilios išmin
ties, švytinčio optimizmo, nepalaužia
mo idealizmo ir tolerancijos. Jam mi
rus supratau, kiek daug įtakos jis turėjo 
ne tik man. bet ir daugeliui kitų.

Užrašė Aldona Žemaitytė
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Jo ramybėje — didelė jėga
Juozas Kazickas

Dr. Adolfas Darnusis buvo garbin
gas patriotas, pasišventėlis savo Tėvy
nei - tokia būtų pirmoji mintis apibū
dinant šį taurų žmogų. Jį pažinau dar 
prieš 1939 metus, prieš Lietuvos nepri
klausomybės praradimą, o geriau susi
pažinome nuo Laikinosios vyriausybės 
laikų. Kai žvelgiu atgal į tuos kelis de
šimtmečius, kuriuose telpa konkretaus 
žmogaus tragedija - kova prieš nacius, 
gestapo kalėjimai, išsilaisvinimas, atsi
skyrimas nuo Lietuvos, kaip gyvą ma
tau dr. Damušį. Jis man atrodo lyg gyva 
koralų uola audringoje jūroje. Antrojo 
pasaulinio karo ir pokario laikotarpį ga
lima lyginti su audra, kuri užklupo Lie
tuvą - su komunizmu ir trimis okupa
cijomis: nacių ir sovietų. Net išvykę į 
Ameriką jutome tą audrą, kurioje Lie
tuva atsidūrė pokario metais, nerimą dėl 
tautos ateities, tautos kančią, patirtą per 
trėmimus, partizanų žūtį, per stribus, 
tarpusavio rietenas, kurias inspiravo so
vietinė sistema. Taigi ir mes iš tolo jau
tėm tą audrą, o dr. Damušis joje buvo 
gyva koralų uola. Koralai nuolat auga, 
jie yra gyvi. Adolfas irgi augo kaip tie 
koralai, jo gyvenimo pamatas buvo gy
vas tikėjimas. Pirmiausia religinis tikė
jimas, taip pat - politinis. Ir šiuo tikėji
mu - kad Lietuva vis tiek bus laisva - 
dalijomės su juo mes visi, nes Damušis, 
kaip ir Brazaitis ar Maceina, reprezen
tuoja tą tikėjimą.

Adolfo Damušio tikėjimas nebu
vo paženklintas propaganda ar reto
riškomis kalbomis. Damušis ir nesu
gebėjo kalbėti kaip propagandininkas, 
nes buvo ramus ir tylus žmogus. Jis 
niekada nemokėjo pykti, o valando
mis galėjo ramiai diskutuoti apie gin- 
čytinius dalykus ir derinti juos su sa
vo oponentais, nurodydamas jų klai
das arba skirtingą principinį vertini
mą.

Bet jo ramybėje glūdėjo didelė jė
ga. Šiuo atžvilgiu Adolfas Damušis 
buvo žmogus, kuris mums visiems 
įkvėpė pasitikėjimą, kad yra tam tik
ros vertybės, aukštesnės už politines 
filosofijas, ir įsitikinimą, kad tos ver
tybės - gėris, sąžiningas darbas, pa
garba kitam žmogui, pasikliovimas 
Dievo pagalba - visada išsilaikys ir pa
galiau laimės. Nė vienas neturėjome 
jokių įrodymų, jokių faktų, kad galė
tume tvirtinti, jog Sovietų Sąjunga su
byrės. Bet giliai širdyje tą jautėm, tik 
nežinojom kada. Kodėl mes tikėjom, 
kad ši sistema sugrius? Todėl, kad ji 
laikėsi ant blogio pamatų. Blogis gali 
laikytis tik tam tikrą laiko tarpą, bet 
galų gale jis pralaimi. Mūsų įsitikini
mas ir žinojimas, jog Sovietų Sąjunga 
yra blogio sistema, suteikė mums vil
tį, kad Lietuva bus laisva.

Kai man asmeniškai tekdavo 
1 bendrauti su A.Damušiu, A.Maceina,
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J.Brazaičiu, Z.Ivinskiu, R.Padaliu, 
V.Vaitiekūnu, J.Griniumi - su visa iš
kilių asmenybių generacija, jutau gi
lų jų tikėjimą ir be galo kilnius princi
pus. Tų principų niekas negalėjo su
naikinti. Taigi Adolfas Damušis rep
rezentuoja nesunaikinamą vertybę, ku
ri yra pagrista Dievo meile ir turi nuo
lat augantj bei stiprėjantį pamatą. O 
tai reiškia, kad mes turime šiame pa
saulyje atlikti savo darbą pagal Dievo 
įstatymus, pagal amžinas meilės, gė
rio, grožio, vilties vertybes.

Kasdieniniame gyvenime, kaip 
jau sakiau, Adolfas Damušis buvo vi
sada ramus, besišypsantis optimistas. 
Diskusijų metu jis nepuldavo ginčy
tis, tik ištardavo savo inteligentiškai 
tyliu balsu: „Palaukit, palaukit... Pa
klausykim vieną minutėlę...“

Vokietijoje mes gyvenome toje 
pačioje pabėgėlių stovykloje Nortin- 
gene. Kartu augo mūsų vaikučiai. Su 
prof. A.Maceina skaitydavom paskai
tas: jis apie filosofinius dalykus, aš apie 
politinius, pranašaudamas, kad greit į 
tėvynę negrįšim, bet drauge tvirtinda
mas, kad ji vis tiek bus laisva. Susirin
kę draugėn kalbėdavomės, ką kuris 
veiksim, kur važiuosim, kaip įsikur- 
sim. Apsisprendėm keliauti į Ameri
ką. Būdamas aukštos kvalifikacijos 
chemikas A.Damušis gana greitai su
sirado darbą savo srityje, jo profesinė 
karjera buvo labai sėkminga. Bet per 
visą pokarinį Vakarų tremtinių gyve
nimą jis buvo gerbiamas, vertinamas 
ir kaip kovotojas dėl Lietuvos laisvės, 
kaip aukštos kultūros žmogus.

Gyvoji 
sąžinė
Kazys Ambrozaitis

Labiausiai Adolfas Damušis pri
simintinas kaip visuomenininkas ir en
tuziastingas kovotojas dėl Lietuvos lais
vės. Atrodytų labai keista, bet ginklo jis 
niekada nenešiojo. Jis buvo ginkluotas 
tokia stipria, sąmoninga ir nenuilstama 
tėvynės meile, kuri užkrėsdavo visus, su 
juo bendravusius. Jis buvo lygiai malo
nus ir ištikimas draugas ir su savo ben
draamžiais, ir su vyresniaisiais kolego
mis -Juozu Brazaičiu, Zenonu Ivins
kiu, Antanu Maceina, Juozu Girniumi, 
Jonu Griniumi, Vytautu Vaitiekūnu ir 
kitais. Išgyvendamas beveik be pertrau
kos vykstančią Lietuvos gyvenimo dra
mą, A.Damušis nebuvo tik pasyvus jos 
stebėtojas, bet ir lyg aktyvus aktorius to
je gyvenimo scenoje. Netroško pirmau
jančio vaidmens, atliko darbus, kurie 
jam buvo pavesti, parodydamas savo ini
ciatyvą. Jis niekad nesiveržė į vadus, bet 
tokiu buvo visų pripažintas ir kviečia
mas.

Ateitininko šūkis „Viską atnau
jinti Kristuje!“ žmogų pašaukia rinktis 
kupiną prasmės gyvenimą ir dalyvauti 
visose jo srityse. Todėl šviesaus atmini
mo Adolfą Damušį drąsiai galime titu
luoti ateitininkiškai visuomenišku.

Parodė didelę drąsą ir ateities vi
ziją, organizuojant sukilimą 1941 me-
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tais. Retai minimas faktas, kad savaitę 
prieš sukilimą jis sukvietė Įvairių stu
dentu korporacijų atstovus Į Kauno Ža
liakalnio ąžuolyną pasitarti dėl ryšio 
palaikymo, jei prasidės karas. Man te
ko pasirūpinti to pasitarimo apsauga. 
Pasitarime dalyvavo ir mano bendra
darbis Vytautas Stonis, kuris vėliau, 
grįžęs iš Vorkutos, pasakojo apie A.Da- 
mušio perspėjimą (pasakojimą esu įra
šęs į magnetofono juostą): „Žinokite, 
tuoj bus karas ir mes turime sukilti 
prieš sovietus. O ateinantį kitą okupan
tą vokietį pastatyti prieš faktą, kad jau 
esame laisvi. Elkimės su vokiečiais at
sargiai, bet nepasitikėkime.“ Tai buvo 
tuo metu toli numatantis įspėjimas, nes Į 
apie nacių planus nieko nežinojome.

Pačiame sukilimo įkarštyje j 
A.Damušis kartu su Juozu Vėbra ir Le
onu Prapuoleniu paskubomis paren
gė Nepriklausomybės atstatymo pa
reiškimo projektą Lietuvių fronto var
du. J. Vėbra net nespėjo jo pasirašyti 
prieš paskelbiant per radiją, - pasirašė 
vėliau. Šis Nepriklausomybės paskel
bimo raštas su trimis parašais yra svar
bus istorinis dokumentas. Gyvenime 
A.Damušis buvo kuklus, kaip ir tas jo 
paskubomis parengtas ir pasirašytas 
dokumentas.

Vėliau, nors jau sekamas gesta
po, buvo vienas iš pagrindinių VLIK’o 
organizatorių ir jo vicepirmininkas.

Kalėjimuose išėjęs nužmogini
mo mokyklą, A.Damušis ne kartą sakė, 
kad kančia žmogų grynina ir kietina, 
kaip ugnis geležį. Išėjęs Iš Beyrouto ka
lėjimo ir paklaustas, kaip išliko gyvas, j 
atsakė, kad sunkiausiomis pažeminimo ■ 

akimirkomis jis meldėsi už kankinto
jus, kartu prašydamas Dievo, kad dar 
leistų kada nors dirbti Lietuvai.

A.Damušio gyvenimo kelyje nuo 
Kauno, Vokietijos kalėjimų ir pabėgė
lių stovyklų, po to nuo Clevelando. Det
roito ir Chicagos iki atgimusios Lietu
vos yra palikti sąmoningo ir ištikimo 
rezistento pėdsakai. Klausiamas, ką 
šiais laikais reiškia „rezistencija“, A. 
Damušis visada pakartodavo J. Brazai
čio atsakymą: rezistencija dabar yra ko
va prieš blogį.

Kai okupuotoje Lietuvoje dar li
kę kovotojai partizanai ir laisvės ko
votojai išeivijoje išsisėmė ir pradėjo nu
stoti vilties, kad bus atgauta laisvė, 1974 
m. gegužės 26 d. Lietuvių fronto bičiu
liai Chicagoje sušaukė istorinę konfe
renciją, kad priimtų savo Credo, skir
tą atsinaujinimui ir naujai vilčiai. Tą 
Credo projektą parengė specialus sep
tynių asmenų komitetas, kuriame, be 
A.Maceinos, J.Brazaičio, VVaitiekū- 
no ir kitų, labai aktyviai dirbo ir A.Da
mušis. Nors konferencijoje Credo bu
vo priimtas, bet Jonas Grinius iš Vo
kietijos ir dr. A.Damušis vis tiek siun
tė savo mintis ir prašė papildyti tą do
kumentą. Dabar noriu paskelbti kele
tą A.Damušio pavėluotai atsiųstų min
čių apie rezistenciją, kurios nepakliu
vo į Credo. (Šis tekstas niekur nebuvo 
spausdintas.)

priešakines gretas tarp įvairių 
tautų kovotojų ir kankinių, didvyrių ir 
šventųjų yni prasiveržęs gausus būrys mū
sų tautos sesių ir brolių. Vien tik pasta
raisiais metais šviesiais švyturiais paverg
tosios mūsų tautos juodąją naktį yra nu-

42 Į LAISVĘ • liepa !2003

44



■ Atmintis

švietę tokie pavyzdžiai, kaip Andriuške
vičius, Bačiusaitė, kun. Bubnys, Gajaus
kas, Gražys, Kalanta. Plumpa, Petronis, 
Povilonis, Sadūnaitė, Terleckas, kun. 
Zdebskis ir daugelis kitų. Jie atstovauja 
tai gyvajai žmonijos sąmonei, kurios šak
nys yra gyvoje žmogaus sąžinėje. Esmi
nis jos bruožas yra drąsa smurto aki
vaizdoje nugalėti baimės instinktą. Jie 
pradeda naują rezistencijos laikotarpi, 
paneigiantį smurtą. Sovietiniam smurti
ninkui tai yra didžiausia grėsmė. “

Taip anais laikais Darnusis supra
to naująją rezistenciją.

Putname palaidoję prof. Juozą 
Brazaitį, sugrįžome į Brooklyną. Skal
nos laidotuvių biure kabinome paltus. 
Pik. K.Škirpa buvo labai susijaudinęs. 
Ten tuo metu buvome tik keletas -
J. Pažemėnas, dr. J. Kazickas, dr. P.Ki- 
sielius, R.Šomkaitė ir dar pora asme
nų. K.Škirpa, staigiai uždėjęs ranką 
A.Damušiui ant peties, iš susijaudini
mo virpančiu balsu tarė: „Netekome 
vyriausio sukilėlių pastatytos vyriau
sybės vadovo ir mano įgaliotinio. Nuo 
šio momento, profesoriau Damuši, 
prašau perimti tas pareigas“. Trumpa 
tyla. A.Damušis patylėjęs ištarė: „Vi
si esame lygūs, bet aš man uždedamų 
pareigų niekada neatsisakau.“ Taip 
Lietuvos drama vėl vyko kukliai, ko
ridoriuje prie rūbinės. Vėliau pik.
K. Škirpa iš Washingtono atsiuntė ati
tinkamą įgaliojimo raštą, kuris yra 
Damušių archyve.

Refleksijos, 
kurios 
jaudina
Vidmantas Vitkauskas

Profesorių Adolfą Damušį pirmą 
kartą sutikau 1989 m. Kaune, Vytauto 
Didžiojo universiteto atkūrimo konfe
rencijoje. Tuo metu dirbau direktoriaus 
pavaduotoju vienoje iš Kauno rajono 
mokyklų ir dėsčiau istoriją bei polito
logiją Kauno politechnikos instituto 
Vakarinio skyriaus studentams.

Nors pirmas susitikimas su dr. A. 
Damušiu buvo labai trumpas, jis man 
padarė neišdildomą įspūdį - aš pama
čiau žmogų iš tolimos praeities, iš is
torijos. Pamačiau žmogų, kuris Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo išva
karėse tartum pranašas sugrįžo į Lie
tuvą, kaip meteoras įsiveržė į mūsų dar 
sovietine aplinką ir kaip feniksas pa
žadino mūsų viltį. Jo praeities veikla, 
nuopelnai Lietuvai ir užsienio lietu
viams, jo kalba ir erudicija, jo inteli
gencija, manieros ir net apranga (ypač 
Lietuvoje tuo metu neįprasta „peteliš
kė“) mus stebino, stiprino ir įkvėpė. 
Savo asmenine, profesine ir visuome
nine veikla A.Damušis mums pasiro
dė, vėliau ir visuomet išliko ne tik kaip 
tikras Lietuvos patriotas, bet ir kaip
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darbštumo, atsakomybės bei toleran
cijos pavyzdys.

Tuo metu dar nežinojau ir nenu- 
jaučiau, kad Apvaizda suteiks man ga
limybę pažinti prof. Damušį artimiau, 
lankytis jo namuose, bendrauti su jo šei
ma ir ištisomis valandomis kalbėtis 
apie tautos praeiti ir ateitį, apie šian
dienos sopulius bei ateities lūkesčius. 
Įsijungęs į „Į laisvę“ fondo lietuviškai 
kultūrai ugdyti Lietuvos filialo veiklą 
prof. A.DamušĮ sutikdavau beveik 
kiekvienais metais fondo organizuoja
mose studijų savaitėse, įvairiuose ki
tuose renginiuose. Čia j is visada būda
vo pagrindinė figūra, iškildavusi visa 
savo esybe ir didybe virš visų mūsų, kaip 
tikras tautos rezistencijos Patriarchas, 
liudijantis lietuvių laisvės kovų didvy
riškumą bei raginantis neprarasti savo 
dvasinių, moralinių, pilietinių ir tauti
nių vertybių bei principų.

Ne kartą dr.A.Damušis lankėsi 
ir Garliavos Juozo Lukšos gimnazi
joje. Kiekvieno susitikimo metu gim
nazistai patirdavo nenusakomus įspū
džius. Jie, kartu su jais ir aš, suvokda
vo, kad bendravimas su dr. A.Damu- 
šiu suteikia mums išskirtinę galimy
bę tapti tiesioginiais savo krašto ir tau
tos istorijos liudininkais, savotiškais 
A.Damušio sutiktų ir pažintų bendra
minčių amžininkais. Profesorius, ben
draudamas su gimnazistais, studen
tais, visados mokėjo priartėti ir nusi
leisti iki jų lygio, bet sykiu išlaikyti 
tik aukštos erudicijos žmogui būdin
gą intelektualinį lygmenį. Ko gero, 
toks dr. ADamušio sugebėjimas ben
drauti su skirtingų kartų, pažiūrų ir 
įsitikinimų pašnekovais, jo žmogiška
sis paprastumas, atvirumas ir gerano

riškumas stebino ne tik jaunimą, bet 
ir kur kas vyresnius...

Ypač glaudūs mano santykiai su 
dr.A.Damušiu užsimezgė rašant jo 
knygos „Lithuania against Soviet and 
Nazi Aggressions“ anotaciją ir organi
zuojant šios knygos vertimą į lietuvių 
kalbą bei pristatymą Lietuvos visuo
menei. Būtent tada dr.Damušį labiau
siai pažinau kaip principingą politiką, 
aktyvų visuomenės veikėją ir nenuils
tamą kovotoją dėl Lietuvos laisvės. Jis 
man daug pasakojo apie antisovietinę 
ir antinacinę rezistenciją, dėstė savo 
nuomonę apie mūsų tautos aukų ir pra
radimų priežastis, jų skaičių, džiaugė
si prasidėjusiu jo asmeninio archyvo 
tvarkymu. Jis labai sielojosi dėl pasi
taikančio neobjektyvaus lietuvių ir žy
dų santykių traktavimo, nepagrįstų kal
tinimų dėl masinio lietuvių dalyvavi
mo holokauste.

Lietuvių fronto bičiulių kvietimu 
lankydamasis Amerikoje visą savaitę 
praleidau JAV lietuvių katalikiško jau
nimo stovykloje, kurią dr.A.Damušis 
įkūrė ir ilgus metus globojo bei puose
lėjo. Kaip šiandien prisimenu profeso
riaus džiaugsmą klausant mano pasa
kojimo, kokį įspūdį man padarė sto
vyklos pastatai, paminklai, išaugusios 
pušelės, visa Lietuvos gamtovaizdį pri
menanti teritorija, ne vienos išeivių lie
tuvių vaikų kartos sąmonėje ugdyta 
meilė Tėvynei ir Dievui.

Bendraudamas su dr.A.Damušiu 
patyriau, kad svarbiausia daugelio jo 
idėjų ir darbų skatintoja bei rėmėja bu
vojo žmona ponia Jadvyga Damušic- 
nė. Aš visados su didele pagarba žiūrė
jau į šių dviejų nuostabių žmonių šiltą 
bendravimą, pagarbą vienas kitam, su-
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gebėjimą svetimoje aplinkoje išugdyti 
tautiškai susipratusius ir religingus vai
kus. Mintyse ne kartą sau kartojau, kad 
daugiau kaip šešis dešimtmečius tru
kęs bendras Adolfo ir Jadvygos Damu- 
šių gyvenimo kelias mums visiems tu
ri būti pavyzdys - juk daugelis mūsų 
mažiau nugyvenome šioje žemėje, ne
gu jie išbuvo santuokoje vienas greta 
kito. Aš nenustojau stebėtis ir Damu- 
šių nuolatiniu dėmesiu Lietuvoje vyks
tantiems procesams, įvykiams. Jie abu 
jautriai išgyveno Lietuvos nesėkmes, 
politikų konformizmą, valdininkų ko
rupciją, žmonių abejingumą. Jiems bu
vo nesuprantama, kodėl lietuviai, pa
tyrę tiek žalos sovietinės okupacijos 
metais, atvirai demonstruoja savo nos
talgiją kolūkiniams laikams, garbina 
ir Į valdžią renka buvusius kolaboran
tus... Nelengva buvo jiems suvokti ir 
pas mus išlikusio sovietinio mentali
teto įmantrybes, prisitaikyti prie gyve
nimo postkomunistinėje aplinkoje. Jie 
niekaip nesuprato, kaip galima nesąži
ningai dirbti, netaktiškai aptarnauti 
parduotuvėje, prastai padaryti remon
tą namuose, parduoti netinkamos tech
ninės būklės, kosmetiškai „restauruo
tą“ automobilį ir pan. Jie patys ne kar
tą buvo patekę j tokių nesąžiningų, sa
vanaudiškų žmonių pinkles. Tačiau 
Adolfas ir Jadvyga Damušiai niekados 
nenustojo optimizmo ir vilties. Jie vi
są savo gyvenimo Lietuvoje laiką sten
gėsi išlikti orūs, sąžiningi ir pareigin
gi. Aktyviai dalyvaudami ateitininki- 
jos, Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos, „Į laisvę“ fondo, 1941metų su
kilėlių ir kitų organizacijų veikloje, 
Adolfas Damušis ir Jadvyga Damušie- 
nė visados buvo drauge, šalia vienas 

kito. Todėl, prisimindamas šviesaus at
minimo prof. ADamušį, negalėjau ne
pakalbėti ir apie mieląją ponią J.Da- 
mušienę, kuri, palydėjusi į Anapilį sa
vo gyvenimo draugą ir vyrą, šiandien 
gyvena apsupta vaikų.

Pozityvumo 
ir tolerancijos 

pamokos
Vaidotas Vaičaitis

Dr. Adolfas Damušis man impo
navo dviem aspektais. Visų pirma kaip 
ponios Jadvygos Damušienės vyras, pa
demonstravęs nuostabų sutarimą šeimo
je ir savitarpio supratimą. Antra, kaip 
ryškus visuomenininkas - ateitininkas, 
visuomenės veikėjas, kuriam visą laiką 
rūpėjo Lietuva, jos politinė padėtis, rai
da.

Buvo labai gražu žiūrėti, kaip ben
dravo abu Damušiai. Vienas iš svarbių 
to bendravimo bruožų - didelė abipusė 
pagarba ir išjos plaukiantis sutarimas, 
vienas kito supratimas iš pusės žodžio, 
šiluma, pagalba vienas kitam. Ponia 
Jadvyga yra socialiai aktyvesnė, atvires
nė, dr. Adolfas buvo ramesnis, tylesnis. 

| Bet kaip nuostabiai jie vienas kitą pa- 
1 pildė.
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Žvelgiant kitu aspektu man impo
navo dr. Adolfo tolerancija, pagarba ki
to nuomonei. Mes užaugom posovieti
nėje erdvėje, kurioje visuomenė buvo su
sipriešinusi, pripažįstanti tik kurios nors 
vienos pusės tiesą, o tokiu atveju yra sun
ku priimti kitokią nuomonę. Dr. Da- 
mušio asmenyje mačiau žmogų, kuris 
kito nuomonę priimdavo lengvai ir pa
garbiai.

Prisimenu ateitininkų kongresą 
Palangoje. Vyko naujo pirmininko rin
kimai. Dr. Adolfas labai norėjo, kad bū
tų išrinktas jam patinkantis ir, kaipjam 
atrodė, labiau Į pirmininkus tinkamas 
žmogus. Tačiau buvo išrinktas kitas, ir 
dr. Adolfas tą kongreso dalyvių pasirin
kimą geranoriškai priėmė. Dar daugiau 
-jis tik gero linkėjo išrinktajam pirmi
ninkui. Jis ir dr. Vytautas Vygantas nie
kuo neparodė, kad būtų nusiminę dėl 
tokio pasirinkimo. O mes esam taip iš
ugdyti, kad pralaimėji
mo atveju pajuntam ap
maudą ar skaudų nusi
vylimą. Todėl dr. Damu- 
šio tolerancija kitam 
žmogui man darė di
džiulį įspūdį.

Kai Seimo ar Pre
zidento rinkimus Lietu
voje laimėdavo ne ta 
partija ar ne tas asmuo, 
kuriam simpatizavo dr. 
Damušis, jis pralaimė
jimą irgi priimdavo su 
humoru ir ieškodavo ta
me asmenyje pozityvaus 
grūdo. Sakydavo: ma
nau, kad viskas Išeis į ge
ra. Nuolatinis optimiz
mas, vidinė ramybė ir 

pasitikėjimas Apvaizda lydėjo jį, matyt, 
visą gyvenimą.

Ir dar vienas nuostabus išskirtinis 
jo bruožas - nepaprasta meilė Lietuvai. 
Jis Lietuvą visą laiką nešiojo savo širdy
je, tai rodo ir jo paskutiniųjų dienų mal
delė, kurią parašė jau drebančia ranka. 
Mes, užaugę sovietinėje Lietuvoje, ne
turim tokio asmeniško ryšio su tėvyne.

Kiekvienas žmogus turi savo gy
venimo tarpsnį, kuris stipriausiai pavei
kia jo likimą. Dr. Damušiui toks tarps
nis buvo 1941 metų birželio sukilimas. 
Apie ką jis bekalbėtų, kiekvieną kartą 
sugrįždavo prie sukilimo prisiminimų. 
Kalbėdavo apie Laikinąją vyriausybę, 
apie distancijos tarp Lietuvos inteligen
tų ir vokiečių valdžios išlaikymą, apie 
pastangas išsaugoti Lietuvos nepriklau
somybę. Sukilimas jam buvo daugiau 
negu jaunystės prisiminimas. Tai buvo 
jo gyvenimo alfa ir omega. w

Dr.Adolfas Darnusis ir Vaidotas Vaičaitis Palangoje, 
ateitininkų kongrese. 1998 m.

N
uo

tra
uk

a i
š J

ad
vy

go
s D

ai
nu

sie
uė

s a
sm

. a
rc

hy
vo

46 Į LAISVĘ • liepa 12005

48



Šviesusis Prelatas
Čikagoje 2003 m. 

balandžio 26 d. mirė visų 
mylimas ir gerbiamas prelatas 
Juozas Prunskis. Gruodžio 
mėnesi jam būtų sukakę 96 
metai. Nereikia pasakoti jo 
biografijos, nes žinomą 

žurnalistą, „XX amžiaus“ 
redaktorių, „Draugo“ 
bendradarbį pažino visi, kurie 
mylėjo Lietuvą, rūpinosi jos 
laisve, tautiškumu ir 
katalikiškumu. Su J.Prunskiu 
iškeliavo visa epocha. Tai buvo

j LAISVĘ • liepa /2003 47

49



Netektys

epocha išsimokslinusių 
žmonių, Lietuvai brėžusių 
laisvos, saugios, klestinčios 
Europos valstybės kelią. Karas 
ir okupacijos sujaukė visus 
planus ir vizijas. Liko tremtis: 
vieniems - Rytuose, kitiems - 
Į Vakarus, tretiems - namuose. 
Kun. J.Prunskis buvo iš tų, 
kurie pasitraukė Į Vakarus ir 
plunksna kovojo dėl Lietuvos 
laisvės. Jis buvo dvasininkas, 
patriotas ir pilietis. Ši trejybė 
davė stulbinančių veiklos 
rezultatų, o kun. J. Prunskio 
asmenybę darė turiningą ir 
spalvingą. Per ilgą prelato 
J.Prunskio gyvenimą jo 
plunksnai priklausė 
tūkstančiai straipsnių 
periodikoje, keliolika knygų. 
Kai jo gyvenimo saulė pakrypo 
vakarop, prel. J.Prunskis 
pagarsėjo savo labdaringa 
veikla. Jo fondas prie Lietuvių 
fondo buvo vienas veikliausių. 
Jis rėmė daug ką - našlaičius, 
senelius, mokyklas, 
vienuolynus, bet visą laiką jo 
dėmesio centre buvo lietuvių 
spauda. Atgimusios Lietuvos 
spaudosrėmimui jis teikė 
pirmenybę. Suprantama, j is 
buvo spaudos darbininkas iš 
pašaukimo. Kunigas- 
žurnalistas. Atgimusiai

Lietuvai jis linkėjo pirmiausia 
krikščioniškos, katalikiškos 
spaudos. Rėmė irpuoselėjo jos 
daigus nepriklausomos 
Lietuvos spaudos dirvonuose. 
Gaila, kad jo viltys, jo svajonės 
apie katalikiškos prieškario 
Lietuvos spaudos tradiciją 
turbūt nepasiteisino. Kaip ir 
visose veiklos srityse, 
negausioje dabartinės Lietuvos 
katalikiškoje spaudoje esama 
nemažai ambicijų, tarpusavio 
nesutarimų, pavydo, keršto, bet 
mažai pozityvumo, kurio taip 
troško prelatas J.Prunskis. Jis 
kalbėjo: „Katalikų spauda turi 
ne smerkti pavienius asmenis, o 
skelbti tai, kas pozityvu“.

Prel. J.Prunskis į 
Amžinybę iškeliavo pavasari, 
gražiausią metų laiką. Jo 
senatvės dienas iš pradžių 
Ateitininkų namuose 
Lemonte, o vėliau Čikagos 
priemiestyje esančiuose 
senelių namuose lydėjo šviesa 
ir ramybė. Savo biblioteką jis 
buvo dar anksčiau persiuntęs 
Vytauto Didžiojo universiteto 
bibliotekai. Savo rėmimo 
darbus jis iki galo atliko. 
Tebūnie šviesiajam Prelatui 
šviesios dienos Viešpaties 
karalijoje.

A.Ž.
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Užmirštas 
neužmirštamasis

Viktoras

Siu metų balandžio 5 d. Anykš
čių žemė priglaudė šimtą trečius me
tus bebaigiantį Suvalkijos sūnų Juozą 
Mičiulį. Jis buvo gimęs 1900 m. rug
pjūčio 8 d. tuometiniame Gižų vals
čiuje, Ožkabalių kaime, gausioje vidu- 

' tinio ūkininko Andriaus Mičiulio šei
moje. Anksti mirus tėvui, jo vaikyste ir 
mokymusi pasirūpino vyriausias bro
lis, ūkio paveldėtojas Valerijonas. Juo
zo gyvenimas buvo vingiuotas, kaip ir 
kiekvieno lietuvio. Gimęs caro Rusi
joje dar knygnešių laikais, pradžios mo
kyklą lankęs jau po spaudos draudimo, 
kai ir mokytojas buvo lietuvis, ir mo
kiniams nebuvo draudžiama kalbėti 
lietuviškai. 1915 metais Marijampolė
je buvo mėginta atidaryti lietuvišką 
gimnaziją, Į kurią buvo priimtas ir Juo
zas. Bet po poros mėnesių gimnazija 
buvo uždaryta, ir tik 1917 m. gruodyje 
vėl atkurta. Juozas išlaikė stojamuosius 
egzaminus į ketvirtą klasę. Su juo vie
noje klasėje mokėsi Juozas Ambraze
vičius (vėliau Brazaitis), Petras Kati
lius, Eduardas Viskanta, kurie jau Ne
priklausomoje Lietuvoje greitai iškilo 
į mokslo bei visuomeninio ir valstybi
nio gyvenimo viršūnes.

Alekna

Juozas Mičiulis 1918 metais įsto
jo į ateitininkų kuopą. 1920 m. pava
sarį ateitininkai J.Ambrazevičius, 
Juozas Katilius ir J.Mičiulis, paraginti 
gimnazijos vicedirektoriaus kunigo 
Antano Šmulkščio-Paparonio, vaikš
čiojo po kaimus ir susirinkimuose ra
gino žmones rinkti Lietuvos Seimą, 
balsuoti už Krikščionių demokratų 
frakcijos kandidatų sąrašus.

1922 m. pradžioje J.Mičiulis, jau 
aštuntos klasės mokinys, laikraštyje 
rado skelbimą, kuriame Kauno „Auš
ros“ gimnazijos direktorius Pranas 
Dovydaitis kvietė jaunuolius, anksčiau 
dėl įvairių priežasčių nebaigusius 
gimnazijos, dar sausio mėnesį laikyti 
baigiamuosius egzaminus, gauti ates
tatą ir stoti į greitai atidaromą Lietu
vos universitetą. J.Mičiulis pakalbina 
artimiausius savo draugus pasinaudoti 
galimybe atestatą įsigyti anksčiau. 
J.Ambrazevičius nesiryžta, o J.Kati
lius sutinka, ir jiedu išvyksta į Kauną. 
Vasario 16 d. J.Mičiulis jau dalyvauja 
universiteto atidaryme, džiaugiasi, 
kad jam ranką spaudžia rektorius, kad 
jis jau studentas ir universitete studi
juos istoriją...
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Tą pati pavasarį jis susipažįsta su 
spaudos darbuotoju Simu Zarccku, 
kuris greitai pamoko J.Mičiulį tvar
kyti rankraščius ir vasarą net pasiun
čia jį į Tilžę, kur tuo metu buvo spaus
dinama daug lietuviškų knygų. Tilžė
je J.Mičiulis susipažįsta su Vydūnu, 
su Jagomastais.

1922 m. pavasarį universitete 
susiburia ir studentų ateitininkų 
draugovė. J.Mičiulis-jos narys. At
eitininkai leidžia žurnalą „Ateitis“, 
einantį nuo 1911 m. pradžios, bet tuo 
metu labai pakrikusį, nes jo redakto
rius Leonas Bistras - ir Seimo narys, 
ir Krikščionių demokratų partijos 
veikėjas-dėl daugybės darbų nespė
ja gerai tvarkyti „Ateitį“. Ateitinin
kų moksleivių sąjungos pirmininkas 
Juozas Leimonas kviečia Mičiulį re
daguoti „Ateitį“. Nuo 1923 m. sau
sio jis jau „Ateities“ redaktorius. 
1925 m. vasarą baigia studijas ir pa
skiriamas Panevėžio mokytojų semi
narijos mokytoju.

Po metų jurbarkietis daktaras 
Kazys Ambrazaitis, Darbo federaci
jos pirmininkas ir Lietuvos Seimo na
rys, kalbina J.Mičiulį keltis į Jurbar
ką ir ten vadovauti gimnazijai. Šaunu. 
Tik... Tais pačiais (1925) metais į Pa
nevėžio mokytojų seminariją paski
riama lietuvių kalbos mokytoja poetė 
Bronė Buivydaitė. J.Mičiulis, gavęs 
pasiūlymą vykti į Jurbarką, siūlo ir 
B.Buivydaitei vykti kartu. Ji nesutin
ka. O J.Mičiulis klausia:

- Ar tekėsi už manęs? Jei tekėsi, 
tai ir aš nevyksiu.

- Tekėsiu.

Ir J.Mičiulis atsisako vykti į Jur
barką, susituokia su poete...

Penketą metų jie gyvena Panevė
žyje, o 1931 m. išsikelia į Tauragę ir 
tenykštėje mokytojų seminarijoje dar
buojasi dar aštuonetą metų. Panevė
žyje J.Mičiulis parašė vadovėlį „Pe
dagogika ir didaktika“, kurio pirmoji 
laida buvo išleista 1928 m., o po kele- 
rių metų dar pakartota. Jis rašė ir 
trumpesnius tekstus apie pedagogiką, 
juos spausdino Lietuvių katalikų mo
kytojų draugijos žurnale „Lietuvos 
mokykla“.

Tauragėje taip pat nesudėjo ran
kų. Čia pakartotinai išleido „Pedago
giką ir didaktiką“, o kai kurių kapelio
nų, taip pat ir būsimo vyskupo Vin
cento Borisevičiaus paprašytas, parašė 
„Bažnyčios istoriją“ mokykloms, kuri 
kaip vadovėlis buvo išleista 1935 m.

1939 m. J.Mičiulis paskirtas Ma
rijampolės mokytojų seminarijos di
rektoriumi. Čia dirbo tik vienus me
tus, bet paliko ryškius pėdsakus: su
telkė gabių mokytojų, skatino semi
naristų meninę veiklą, pats padėjo 
rengti spektaklius, todėl greitai buvo 
pamiltas ir bendradarbių mokytojų, ir 
mokinių, ir visuomenės.

Dar prieš okupaciją, 1940 m. ge
gužės mėnesį, J.Mičiulis buvo paskir
tas Vilniaus krašto mokytojų semina
rijos direktoriumi. Naujas švietimo 
ministras A.Venclova, jo padėjėjai 
J.Žiugžda ir VŽilionis, vos įsėdę į mi
nisterijos kėdes, tuoj pakeitė visus gim
nazijų ir mokytojų seminarijų direk
torius. J.Mičiulio iš numatytų semi
narijos direktoriaus pareigų Vilniaus

50 į LAISVĘ • liepa /2003

52



M Netektys

krašte neatleido, o kartu su juo tarėsi, 
kaip tą seminariją Įsteigti. Iš pradžių 
ji buvo numatyta steigti Nemenčinė
je, o vėliau apsistota Trakuose, ir 1940 
m. rudeni J.Mičiulis ten jau tvarko 
naują lietuvišką seminariją, kuriai ra
do geras buvusios lenkų seminarijos 
patalpas su visu tinkamu inventoriu
mi. Ir pačiam Mičiuliui atsiranda la
bai geras dviejų kambarių butas.

Darbas čia nebuvo lengvas. Mo
kytojai suplaukė iš Įvairių Lietuvos 
vietų, tarp jų ir buvęs Ukmergės mo
kytojų seminarijos direktorius Anta
nas Vokietaitis. Trakuose J.Mičiuliui 
buvo sunku ir dėl to, kad į seminari
jos darbą nuolat kišosi partijos veikė
jai, net saugumiečiai. Štai kartą ateina 

čekistas ir pareikalauja, kad jam leis
tų mokiniams papasakoti, kaip Sovie
tų Sąjungoje žmonės gyveną gerai ir 
kokie esą laimingi. Kitą kartą ateina 
žydas iš komunistų partijos apskrities 
komiteto, pareikalauja visus moki
nius suvaryti į salę ir visą valandą 
jiems kalba ateistine tema.

1941 m. pavasarį labai daug veik
lesnių mokytojų buvo įrašyti Į išveža
mųjų sąrašus ir birželio 14 d. sugrūsti 
į prekinius vagonus kelionei į Komi
ją, Sibirą ir kitur. J.Mičiulis j tą sąrašą 
nepateko. Kodėl? Kaip jis pats man 
neseniai pasakojo, vienas Trakų komu
nistas seminarijos mokytojui pasiūlė 
keistis butais. Mokytojas nesutiko. Ta
da tas komunistas tą patį mainą pa-

Juozas Mičiulis su žmona Anele Tremtinių namuose švenčia žmonos jubiliejų
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siūlė Mičiuliui. Šis, pamatęs, kad to 
komunisto butas yra trijų kambarių, 
sutiko keistis. O kai pavasari tą mo
kytoją Įsodino į prekinį vagoną, o Mi- 
čiulio - ne, tai šis ir pagalvojo, kad 
Mičiuliui išlikti Lietuvoje padėjo bū
tent buto mainai.

Netrukus atėjo vokiečiai, kurie 
jau kai ką ne įsibirusvežė, o prie duo
bės statė ir šaudė. Atsidūrė pavojuje ir 
Mičiulis. Šįkart tikras Vilniaus pat
riotas, baltaraiščių vadas Žekevičius 
rengėsi ir Mičiulį siųsti prie duobės. 
Tik čia įsimaišė naujas Švietimo mi
nisterijos Vidurinio mokslo departa
mento direktorius Ignas Malinauskas 
ir išgelbėjo J.Mičiulį, įtikinęs Žeke- 
vičių, kad klysta, norėdamas sunaikin
ti patriotą.

O Mičiuliui I.Malinauskas pave
dė Dzūkijoje ieškoti vietos naujai mo
kytojų seminarijai. Mat po birželio 14 
d. antpuolio iš Lietuvos buvo išvežta 
daugiau kaip dešimt procentų moky
tojų, daugiausia iš pradžios mokyklų. 
Švietimo ministerija tuoj pat surengė 
pradžios mokyklų mokytojų kursus, į 
kuriuos priėmė gimnazijų abiturien
tus, ir rudenį mokytojų spragą bent lai
kinai užlopė. Mičiulis pirmiausia ap
žiūrėjo Varėną, paskui Gardiną, pa
galiau Druskininkus. Buvojau spalio 
mėnuo, kai J.Mičiulis atvažiavo į Aly
tų ir čia pradėjo ieškoti vietos moky
tojų seminarijai. Susirado mokytojų, į 
mokytojų seminariją atėjo daug Aly
taus gimnazijos mokinių.

Per trejus vokiečių okupacijos 
metus buvo daug ko, apie ką anksčiau 
ir sapne nebuvo sapnuota, bet darbas 

ėjo sklandžiai, o kai 1944 m. liepą 
Raudonoji armija jau įžengė į Vilnių 
ir artėjo prie Nemuno, visas Alytus 
traukėsi į Vakarus. Pajudėjo ir Mičiu- 
liai, bet nuvyko netoli - pavažiavo 
Simno keliu tik iki Kaniūkų kaimo ir 
apsistojo Dumbliauskų sodyboje. Vie
na Dumbliauskų duktė buvo mokyto
jų seminarijos mokinė. Ir čia buvo pil
na besitraukiančių Alytaus gyvento
ju.

Frontas nutolo į vakarus, Mičiu- 
liai grįžo į miestą. Greit priartėjo ru
duo ir seminaristai vėl susirinko į sa
vo mokyklą, kur rado pamiltą direk
torių J.Mičiulį, mokytojus Kastytį Ba- 
jerčių, Adolfą Ramanauską, Antaną 
Kulikauską ir kitus. Pradėjo darbą jau 
sovietinėje mokytojų seminarijoje.

Karas ėjo į pabaigą, o sovietai vis 
rinko jaunus Lietuvos vyrus į Raudo
nąją armiją. Vyrai traukė į girią. Ir ne 
šiaip sau pasislapstyti, kol baigsis ka
ras, bet burtis į kovotojų dėl Lietuvos 
laisvės būrius, kuopas, batalionus... 
Lietuvos miškai pasidarė Lietuvos lais
vės kovotojų buveine. Alytaus apskri
tyje jų atsirado gal dar daugiau negu 
kitose Lietuvos vietose. Į girią išėjo 
seminarijos mokytojai Adolfas Rama
nauskas, Antanas Kulikauskas. Kon
stantinas Bajerčius taip pat glaudžiai 
bendravo su girios broliais...

1945 m. lapkričio pradžia. J.Mi
čiulis asmeniniais reikalais užėjo pas 
kaimyną Kazį Packcvičių. Ten rado ir 
K.Bajerčių su A.Kulikausku. Bekal
bant su jais į kambarį įeina Lietuvos 
kariuomenės generolas. O gal tik pul
kininkas? Mičiulis neatpažįsta, tik
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mato, kaip pagarbiai prieš jį stojasi Ku
likauskas ir kiti. „Generolas“, prista
čius Mičiulį, tuoj klausinėja, kaip lai
kosi seminaristai, kokios apskritai vie
tos gyventojų nuotaikos, ko laukia lie
tuviai. Pokalbis truko neilgai, pulki
ninkas (tai buvo Juozas Vitkus-Kazi
mieraitis) išėjo į kitą kambarį.

Apmąstęs visa tai, ką girdėjo šia
me netikėtai užtiktame partizanų vadų 
pasitarime, ir nuolat girdėdamas apie 
vis audringesnį enkavedistų ir stribų 
siautėjimą bei partizanų kovas su Tėvy
nės niokotojais, J.Mičiulis nuėjo pas 
Švietimo skyriaus vedėją Kazį Klima
vičių. Šis dar nuo caro laikų buvo so
cialdemokratas, bet kartu ir Lietuvos 
patriotas. Mičiulis su juo susitarė, kad 
paliks seminariją ir Alytų. 1945 m. pa
baigoje, jau prasidėjus moksleivių žie
mos atostogoms, Mičiulis atsisveikino 
su Klimavičiumi, su žmona Brone Bui- 
vydaite, kuri tebedėstė lietuvių kalbą 
Alytaus gimnazijoje, ir pusiau slapta iš- 

: vyko į Vilnių. Čia jis gavo istorijos mo
kytojo vietą Vilniaus geležinkelininkų 
pirmojoje profesinėje mokykloje ir va
karinėje darbininkų mokykloje. 1946 m. 
prasidėjus naujiems mokslo metams bu
vo net paaukštintas - paskirtas moky
mo skyriaus vedėju.

Jau baigiantis metams J.Mičiulį 
kviečia į komunistų partijos centro 
komitetą Vytautas Uogintas, Lietuvos 
komunistų partijos centro komiteto 
Mokyklų skyriaus vedėjas, ir aiškina 
buvusiam savo mokytojui Mičiuliui, 
kaip Lietuvoje reikia kurti komuniz
mą. Prisiminęs, kad Tauragės semina
rijoje mokėsi iš J.Mičiulio vadovėlio 

„Pedagogika ir didaktika“, klausia, ar 
šis neprieštarautų, jei ir dabar būtų iš
spausdintas vadovėlis mokytojų semi
narijoms. Mičiulis sako neprieštarau
siąs. Bet dabartinei sovietinei semi
narijai prieš karą buržuazinėje Lietu
voje išleistą vadovėlį reikėtų papildy
ti sovietinės pedagogikos mokslu, 
įterpti bent Makarenkos, Krupskajos, 
na, ir Lenino ar net Stalino minčių 
apie naujo, sovietinio, žmogaus ugdy
mą. Tai išgirdęs Mičiulis gana greitai 
atkerta, kad jis sutinka tik su tokio, 
kokį parašė ir spausdino prieš karą, 
vadovėlio spausdinimu. Pridėti nieko 
nepridėsiąs. Po to VUogintas atsisto
jo ir atsisveikino, dar pridurdamas:

-Vadinasi, jūs nesutinkate padė
ti kurti Lietuvoje naują gyvenimą. Pa
dėti mums vykdyti Lenino ir Stalino 
mokymą...

1947 m. sausio 6 d. - per Tris 
Karalius - tiesiog į klasę, kurioje dės
tė Mičiulis, įėjo uniformuotas enka
vedistas ir J.Mičiuliui liepė eiti kartu 
sujuo. Lauke jį įsodino į laukiantį au
tomobilį, liepė nesižvalgyti ir nuvežė 
į geležinkelio NKVD. Dešimčiai me
tų...

Tą dešimt metų reikėjo įteisinti 
- rasti Juozo Mičiulio nusikaltimus. 
Iš bylos matyti, kad enkavedistai J.Mi- 
čiulį sekėjau senokai. Ir rinko viso
kius duomenis. Surado pakankamai 
ir pritaikė atitinkamą Baudžiamojo 
kodekso straipsnį, kaip ir daugeliui 
kitų lietuvių. Dešimt metų lagerio ir 
penkeri-tremties. Tokia būdavo daž
nam „tėvynės išdavikui“ taikoma 
bausmė.
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1947 m. vasarą kartu su keliais 
tūkstančiais kalinių J.Mičiulis buvo 
nuvežtas i Šiaurę ir išlaipintas Kareli
jos giriose. Čia kirto mišką, vėliau pa
teko Į Mordovijos lagerius, kur kalėjo 
keletą metų, o pabaigoje atsidūrė 
Omsko srityje. 1955 m. lapkričio 24 
d. buvo išleistas iš lagerio, grižo Į Lie
tuvą ir apsigyveno Anykščiuose, kur 
jau kelintus metus savo tėvų namelyje 
gyvenoje žmona Bronė Buivydaitė. 
Žmona, jau gana garsi rašytoja, gana 
šaltai priėmė iš lagerių grįžusi kalinį, 
o dabar - paprastą statybų darbinin
ką. Buivydaitė vienai moteriai išsita
rė, kad Mičiulis esąs blogas vyras, o ši 
persakė Mičiuliui. Tada jis trenkė du
rimis ir išvažiavo į Vilnių. Po kurio 
laiko į Vilnių atvažiavo ir bendro 
Anykščių saviveiklininkų būrelio da
lyvė dainininkė Anelė, ir jiedu apsi
gyveno kartu kaip brolis su seseria. Po 
keliolikos metų jie grižo į Anykščius, 
čia pagyveno dar nemažai metų ir pa
galiau 1998 metų kovą vėl abu išva
žiavo j Vilnių ir apsigyveno Tremti
nių globos namuose. Čia buvo pami
nėta J.Mičiulio šimto metų sukaktis.

...Artėjo J.Mičiulio šimtmetis. 
Kartą jis man ir sako, kad norėtų iš
leisti dar 1985 m. parašytą ..Lietuvos 
istoriją“. Tada jis buvo mašinėle per
rašęs aštuonis „Lietuvos istorijos“ eg
zempliorius. Vieną egzempliorių bu
vo padovanojęs ir man, kai jį kaip tik 
tais metais aplankiau Vilniuje. Dabar 
paprašė, kad aš išleisčiau tą knygą. Pi
nigų jis duosiąs, kiek reikės. O tira
žas? Ne mažiau kaip 5(XM) egzemplio
rių. Apstulbau.

- O kodėl ne? Prieš karą dažnai 
išeidavo tokios nedidelės „Lietuvos is
torijos“ knygutės, ir žmonės išpirkda
vo. Išpirks ir dabar...

Sutikau padėti. Parengiau spau
dai ir jau 2001 m. pavasarį .Judex“ lei
dykla Kaune išleido J.Mičiulio „Lie
tuvos istoriją“ 5000 cgz. tiražu. Už iš
leidimą Mičiulis sumokėjo 6000 litų, 
knygelė buvo atiduota knygų platini
mo įstaigai ir greitai pradėjo tirpti. Už
ėjęs į vieną kitą knygyną Vilniuje, pa
matęs tą knygelę paklausdavau, kaip ji 
perkama. Pardavėjos atsakydavo, kad 
dažniausiai perka moksleiviai. Ir kai
na nedidelė - tik 1,87 Lt.

Atėjo šimto metų sukaktis. 2000 
metų rugpjūčio 5 d. susėdome į mano 
žento A.Bagdono automobilį ir išva
žiavome į Vilkaviškį. Ten mūsų laukė 
būrelis Mičiulio giminaičių, keli net iš 
Amerikos, kur gyveno jo brolio pali
kuonys ir jo jauniausios sesers Onos 
Miniatienės vaikaičiai. Pirmiausia vi
si nuvažiavome į Juozo gimtinę. Sody
bos nelikę nė ženklo, ir medžių, jau 
šimtamečių, tebuvo tik kokio šimto 
metrų ilgio siena.

Jau vakarop išsirengėme grįžti į 
Vilnių. J.Mičiulis nei nuvažiuodamas, 
nei parvažiuodamas nejuto nuovargio, 
visą kelią ir akių nesudėjo, o ir parva
žiavęs į Tremtinių namų kiemą iš auto
mobilio išlipo pakankamai žvalus, vis 
dar gyvendamas tais įspūdžiais, kuriuos 
patyrė kelionėje ir tėviškėje tarp savųjų. 
O rugpjūčio 8 d. jo šimtmetis buvo mi
nimas Tremtinių namuose. Iš pat ryto 
jam buvo įteikta Prezidento Valdo 
Adamkaus sveikinimo telegrama.
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Slinko dienos, mėnesiai, metai... 
Širdį nuolat judino krūtinėje įsiūtas sti
muliatorius, bet jau silpo kojos, klau
sa, temo akyse. Nepadėjo nė akių ope
racija. Vis ilgiau gulinėjo. Lankiau daž
nai, ir kai tik nueidavau, vis klausinė
jo: ką rašo laikraščiai? Domėjosi ne tik 
Lietuvos, bet ir viso pasaulio politiniu 
gyvenimu, tik skundėsi, kad jau nema
to paskaityti, negirdi radijo, televizo
riaus... 2002 m. sausio 3 d. išgirdau, 
kad Kaune mirė jo bendraklasis Ed
vardas Viskanta. Tai išgirdęs jis pasa
kė:

- Dabar likau jau paskutinis iš 
mūsų klasės...

Šiemet jau beveik nuo metų pra
džios visai nesikeldavo iš patalo, ma
žai ką matė, negirdėjo, pradėjo neatsa
kinėti į klausimus, nesakyti savo min
čių. Kovo pradžioje žmonai pasakė:

- Po penkių dienų mirsiu...
Žmona sudejavo:
- Ką aš darysiu viena? 
-Neilgai...-atsakė. 
Gyveno gal dar porą savaičių. 
Kai Anykščių bažnyčioje buvo

aukojamos šv. Mišios J.Mičiuliui at
minti, už jį meldėsi daugiau kaip du 
šimtai žmonių. Devyni iš mūsų Trem
tinių namų, dvylika iš buvusių Alytaus 
seminarijos auklėtinių, švietimo dar
buotojų, iš Vilkaviškio - Mičiulių so
dybos dabartinis šeimininkas, iš Kau
no, Palangos... Napalys Kitkauskas - 
Mordovijos lagerių bendražygis. Dide
lis būrys nulydėjo ir į naująsias Anykš
čių kapines, prie kapo sugiedojo „Ma
rija, Marija...“, Tautos himną.

Giedro 
veido 
mokytojas

Napalys Kitkauskas

Apie 1950 m. 7-ajame Mordovi
jos lageryje, kur buvo suvaryta 3000 
kalinių, tarp jų apie 100 lietuvių, atsi
rado mokytojas Juozas Mičiulis. Aš 
tada buvau dar kone paauglys, gimna
zistas ir glaudžiausi prie šviesesnių vy
resniųjų. Prisimenu Bronių Strazdą, 
kuris į lagerį pakliuvo jau bebaigian
tis kunigų seminariją. Juozas Mičiu
lis buvo ramaus būdo, giedro veido, 
tarsi visos negandos būtų nuo jo nusi- 
ritusios lyg nuo žąsies vanduo. Jis 
nuolat bendraudavo su visais lengvai 
ir šypsodamasis. Ant popieriaus lape
lių pradėjo pieštuku rašyti Lietuvos is
torijos, pedagogikos, net logikos pa
mokėles ir mums dalyti. Per dieną pri
rašydavo po keletą lapelių.

Mes juos persirašydavom ir skai- 
tydavom, tai buvo ir įdomu, ir nau
dinga. Jis lankėsi ir vadinamojoje 
KVČ (kiiltiimo-vospitatelnaja čast), 
kur kaliniai rasdavo senų knygų, su-
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vežtų iš apgrobtų dvarų. 
Toje „dalyje“ mėtėsi pui
kiai išleisti Bairono „Raš
tai“, vienas tomas buvo 
verstas Jurgio Baltrušai
čio, ir mums buvo labai 
Įdomu, kad lageryje suti
kom lietuvišką pavardę. 
Kai ką iš Bairono poezi
jos aš mėginau versti, tai, 
kas labiau atitiko tų die
nų atmosferą ir dvasią.

J.Mičiulis man pata
rė perskaityti knygutę, 
kurią jis rado toje biblio
tekoje. Ji vadinosi „Smo
lensko piliakalniai“. Mi- 
čiulissakė, kad joje gali
ma rasti medžiagos apie 
baltų archeologiją. Iš tik
rųjų taip ir buvo, gal tai 
mane pastūmėjo susido
mėti Lietuvos istorija. 
Kai kurias vietas iš tos 
knygelės išrašiau ir atida
viau J.Mičiuliui. Jis tuos 
tekstus įdėjo į savo „Lie
tuvos istoriją“.

Jo judrumas, geru
mas, skaidri nuotaika, 
matyt, lėmė ir ilgaamžiš
kumą. Prisimenu, jau grįžęs Į Lietuvą 
eidavo šokti Į saviveiklos būrelius, 
nors jam buvojau per 80 metų. Kai 
šventėm jo 90 metų jubiliejų Anykš
čiuose, lipom Į Liūdiškių piliakalnį, 
kuris turi daug laiptelių (tai garsusis 
J.Biliūno „Laimės žiburio“ kalnas). 
J.Mičiulis žvaliai užlipo iki pat vir
šaus be jokio stabtelėjimo. gĮ 

Buvę Mordovijos 7-ojo lagerio 
tremtiniai Juozas Sus t i kas (kairėje) 

ir Napalys Kitkauskas su 
jubiliatu Juozu Miliuliu 
Anykščiuose 1990 metais.

Nuotraukos iš asm.J.Miliulio archyvo
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Mordovijos „paveikslėliai“
Vaizdeliai iš šeštojo dešimtmečio 

Mordovijos lagerių su pasamprotavimais

Juozas Starkauskas

I

Pabaiga. Pradžia Nr. 141

Paminklas kiaulei

Mes, sovietinių lagerių naujokai, 
jau nebadavome. Maitino kad ir pras
tai (prisimenu, vienąkart valgydami 
kopūstų sriubą lenktyniavome, kuris 
ant dubenėlio krašto pirmas išdėstys 
sriuboje rastų kirmėliukių žiedą), bet 
badu mirti jau nereikėjo, nebent galė
jai gauti skrandžio opą dėl pastoviai 
rūgštaus maisto. Už darbą gavęs kelis 
šimtus rublių, už juos lagerio parduo
tuvėje galėjai nusipirkti duonos, mar
garino, kitų ne itin išrankių maisto 
produktų. Vienu metu net veikė ko
mercinė valgykla, kurioje galėjai val
gyti užsimokėjęs. Bet labai reikšmin
gai vis dėlto stiprino iš Lietuvos gau
nami siuntiniai ir juose siunčiami la
šiniai. Man būnant lageryje kuri laiką 
siuntinių kiekio neribojo, esu jų ga

vęs net iš nepažįstamų žmonių. Pa
prastai po kiekvieno siuntinio gavimo 
būdavo suruošiamos vaišės bičiu
liams, po kurių kartais nedaug kas ir 
belikdavo.

Siuntinius gaudavo tie, kurie lais
vėje turėjo artimųjų. Bet svarbu buvo 
ir tai, kaip tie artimieji gyveno. Dau
giausia ir svarbiausių siuntinių gau
davo pabaltiečiai. nes juose visuomet 
būdavo lašinių, dažnai bekono. Siun
tinius dalijantis ir juos tikrinantis pri
žiūrėtojas vos nealpdavo užuodęs rū
kytų lašinių kvapą (mordviai lašinių 
nerūkydavo, tik sūdydavo; iš vieno 
mūsiškių išklausinėjęs, kaip rūkoma, 
vienas prižiūrėtojas savo geros katės 
dydžio paršiuką sudegino, nes, matyt, 
buvo užkūręs per didelę ugnį). Laši
nių kilogramas garantavo gana sotų 
gyvenimą visą mėnesį, bet kitų tauty
bių kaliniai iš savo suvargusių tėvy
nių ir tėviškių retai jų begaudavo. Pri- 
simenu, kaip stambus rytų ukrainie-
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tis Arkaša, turėdamas popieriaus plo
numo lašinių gabalėlį, su juo suvalgy
davo kelias duonos riekes. Kąsdamas 
duoną jis pirštais lašinius vis nustum
davo tolyn ir murmėdavo: „Ja do te- 
bia doberus“ („Aš tave pasieksiu“).

Lašiniai tūkstančiams Lietuvos 
vyrų (o ir tremtinių moterų bei vai
kų) sovietiniuose lageriuose išgelbė
jo gyvybes. Pusiau juokais, pusiau rim
tai lageriuose kalbėdavome, jog lietu
viškai kiaulei nepriklausomoje Lietu
voje reikėtų pastatyti nors nedidelį pa- 
minkliuką su užrašu „Dėkingi kali
niai lietuviškai kriuksei“ ar panašiai.

Deja, to paminklo nepastatėme 
ir nepastatysime. Ką ten paminklo 
kiaulei! Partizaninio karo dalyviams 
ir genocido aukoms Vilniuje nesuge
bame pastatyti memorialo ir, ko gero, 
nepastatysime. Politiniai kaliniai, tos 
idėjos puoselėtojai ir stūmėjai, pama
žu išeina Anapilin, net tokie užkietė
ję kovotojai kaip monsinjoras Alfon
sas Svarinskas, matyt, nuleidžia ran
kas. Bėda, manau, ne vien buvusių ko
munistų, kitų buvusios okupacinės 
valdžios struktūrų, saugumo, stribų, 
milicijoje dirbusių žmonių ir jų pali
kuonių pasipriešinime, bet dar labiau 
ji slypi tame, kad aktyvaus pasiprieši
nimo nesupranta ir jo nepriima vadi
namoji liberalioji mūsų gyventojų da
lis. Jiems mūsų partizanai - tarsi ko
kie dabartiniai čečėnai, puslaukiniai 
žmonės. Liberalams apskritai sveti
mas teiginys, jog dėl savo idėjų, dėl 
tautos laisvės žmonės gali aukoti vis
ką, net savo gyvybę. Lageriuose buvo 
vienas kitas tarsi iš medžio iškritęs so

cialistas, bet neteko sutikti nė vieno 
liberalo (tiesa, Stalino laikais lage
riuose liberalų netrūko, bet tame gry
nos beprotybės laikotarpyje lageriuo
se buvo laikoma bei marinama ir daug 
saviškių, komunistų). Liberalai - ma
lonūs žmonės, bet ne kovotojai. Jie at
eina tada, kai kiti būna nukraujavę ir 
nusilpę.

Lavonas

Po eilinių perkėlimų atsidūriau 
Mordovijos lagerių, vadinamojo Dub- 
rovlago, centrinėje ligoninėje, kurioje 
buvau paskirtas dirbti ,/lnevalniu “ (lyg 
sargu, lyg šlavėju) ligonių priėmimo 
punkte. Tas punktas užėmė didelį ba
raką, kurį reikėjo valyti ir apkūrenti. 
Priimdavome ir gydytojams apžiūrė
jus po ligoninės skyrius išvedžiodavo
me arba išnešiodavome atvykusius li
gonius. Tą dariau ne vienas, o su to
kiu mielu dzūkeliu Jonu Vektariu, 
teistu už perėjimą į Lenkijos pusę pas 
gimines. Turėjome savo kambarėlį ta
me barake, vakarais ilgai garsiai skai
tydavome (skaitydami apie Šveiką, 
prisimenu, juokdamiesi kartais iškris- 
davome iš lovų ir juoktis baigdavome 
jau ant grindų). Gyvenome ne itin su
varžyti, sau gyvenimą šiek tiek apsun
kindavome patys, nes beveik viską, ką 
gaudavome siuntiniuose, išdalydavo
me lietuviams ligoniams. Tokių, sė
dinčių lageriuose jau dešimt ar dau
giau metų, pokario kovose praradu
sių savo artimuosius (žuvusius ar iš
tremtus) bei visą turtą, niekieno nere
miamų, buvo nemažai. Valdžia - li-
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goninės vyriausiasis gydytojas, rodos, 
majoras, buvo mumis patenkintas, net 
žadėjo parūpinti leidimus dirbti už 
zonos (tokius leidimus turintys kali
niai, nelydimi sargybinių, dirbo Įvai
rius darbus už zonos, į ją grįždavo tik 
pavalgyti ir miegoti). Tačiau žinoda
mi, kad tas leidimas paprastai lydimas 
Įvairių Įsipareigojimų čekistams, la
bai už zonos nesiveržėme. Sutarėme 
su gydytojais, nors jie ir turėjo čekisti
nius karininkų laipsnius.

Taip ir būtume su Joneliu gana 
i laimingai gyvenę, jei ne vienas išban

dymas. Į tą centrinę ligonine iš visų 
kitų lagerių ligoninių suveždavo lavo
nus skrosti. Mes su Joneliu turėdavo
me juos kartu su karstu iškelti iš vago
no ir nunešti Į morgą. Taip ir nešio
jom tas tiek dvasiškai (karstuose - li
kimo broliai), tiek fiziškai (karstai - 
iš šlapių lentų) sunkias naštas, kol vie
nas bjaurybė prižiūrėtojas, panoręs 
pažiūrėti, kaip atrodo tas lavonas, lie
pė karstą mums atidaryti jį tik iš vago
no iškėlus (anksčiau tą veiksmą atlik
davo morgo darbuotojas jau pačiame 
morge). Aš pradėjau neryžtingai tryp
čioti, bet Jonelis nesileido i jokias kal
bas-jei norit, patys atsidarykit karstą 
ir gėrėkitės savo auka. Mes, ypač Jo
nelis, tą bandymą atidaryti karstą ne
tinkamoje vietoje palaikėme noru pa
sityčioti ir iš numirėlio, ir iš mūsų.

Po to atsisakymo paklusti buvom 
išvaryti iš „rojaus“ ir perkelti į prie 
centrinės ligoninės buvusį lageriuką, 
kurio kaliniai aptarnaudavo ligoninę 
- sėjo, sodino, prižiūrėjo, nuimdavo 
derlių, pjovė malkas ir pan. Išėjęs iš 

lagerio keletą kartų buvau susitikęs 
su Joneliu, vėliau girdėjau, kad jis pra
dėjo smarkiai gerti. Remdamasis la
gerio draugų likimu galiu teigti, jog 
ekstremaliomis sąlygomis žmonės bū
na valingi, aiškus priešas ir grėsmė 
juos mobilizuoja. O papuolę į leng
vesnes sąlygas dalis žmonių suglem
ba. tuštumai užpildyti bei nerimui nu
vyti neretai griebiasi ir stikliuko.

Be abejo, buvusius lagerininkus 
žlugdė ne tik gyvenimo sąlygų page
rėjimas. Dar labiau - sovietinės val
džios persekiojimai. Lagerininkai bu
vo nuolat sekami, jiems buvo užtverti 
keliai daryti karjerą. Kiekvienas lage
rininkas dešimtis kartų buvo verbuo
jamas tapti KGB agentu (tokiais agen
tais yra tapę kas šeštas-aštuntas lage
rininkas; jais tapo ir keli mano lage
rio draugai; palūždavo ne tik silpnes
nio charakterio, bet ir smarkuoliai, 
žadėję kalnus nuversti). Lagerininkų 
polėkius slopindavo baimė dėl šeimų, 
ypač vaikų likimo. Gal todėl vienas iš 
pirmųjų klausimų, čekistų užduoda
mų grįžusiems iš lagerių, būdavo toks: 
..Kodėl tu nevedęs?“

Dar vienas ministras

Šis ministras gal ir buvo tikras, 
ne tariamas. Sakydavosi esąs iranie
tis, buvęs M.Masadyko vyriausybės 
kultūros ministras. 1953 m. nuvertus 
tą nacionalistine kairuojančią vyriau
sybę, dalis jos narių, tarp jų ir „mūsų“ 
ministras, pasitraukė į SSRS, gyveno 
Baku. Po kiek laiko buvo įgrūstas į 
lagerį, trumpam išleistas apie 1954 m.,
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o kadangi lageryje jau buvo tapęs už
kietėjusiu „kontra“, Baku viešose vie
tose sakęs antisovietincs kalbas, tai ir 
vėl buvo grąžintas atgal. Jis galėjo bū
ti mokslus baigęs Sorbonos ir Oks
fordo universitetuose - tą tarsi patvir
tino jo ideali anglų ir prancūzų kalbų 
tartis, žinios apie Vakarų Europą, jos 
kultūrą. Jis žinojo labai daug, jo at
mintis buvo puiki.

Su juo likimas mus suvedė tame 
keistame režiminiame lageryje. Ma
tyt, todėl, kad jis nebuvo itin gera dar
bo jėga, gal ir už nuolatini norą ginčy
tis ir pamokslauti, lagerio valdžia jį 
ištrėmė Į tą mini lagerį, kuriame vie
tos buvo tiek mažai, kad noromis ne
noromis teko su juo bendrauti, beje, 
dažnai ne itin maloniai.

Jauni lietuviukai. į Mordovijos 
lagerius atvykę 1955-1958 m., buvo 
jauni, sveiki bernai, dauguma dar ne
pažinę moters. Suvaldyti savo fizinę 
prigimti tokiame mini lageryje, kuria
me nevesdavo į darbą, nebuvo lengva. 
Nemažai vaikščiodavome ir bėgioda
vome. Dar vienas būdas kūną pama- 
rinti buvo keliskart per dieną praustis 
iki juosmens šaltu vandeniu. Turkšda- 
vomės kaip antys, iš to prausimosi ir 
laistymosi pasidarę didelį džiaugsmą.

Po kurio laiko pastebėjom, kad 
kai tik pradėdavome praustis šalia im
davo sukiotis ir iranietis, retsykiais net 
bandydavo liesti mūsų kūnus, ypač 
sėdmenis. Supratę, kojis lenda,vieni 
jį tik nustumdavo, kiti, brutalesni, jam 
ir užvoždavo, bet Masadyko minist
ras (taip jį tarpusavy vadinome) neat
stodavo. Bandėme gėdyti, esą toks 

protingas žmogus, o elgiasi tarsi pras
čiokas iškrypėlis.

Iranietis, remdamasis savo kraš
to įpročiais, bandė iškreipti mūsų su
pratimą, kas yra gera, o kas bloga, kas 
natūralu, o kas iškrypėliška. Visame 
civilizuotame pasaulyje jau buvo be- 
įsivyraujanti krikščioniškomis tieso
mis paremta vertybių skalė. Dabarti
niai islamistų išpuoliai turi tikslą - 
sąmoningą ar ne - grąžinti pasaulį į 
barbarybės laikus. Gal tie jų išpuoliai 
ir nebūtų tokie pavojingi, jei jų sąjun
gininkai - vėlgi sąmoningai ar ne - 
nebūtų kairieji liberalūs intelektualai, 
apspitę beveik visus Vakarų universi
tetus. Vakarai, išskyrus JAV, neturi 
ryžto priešintis islamistų agresijai. Kai 
kurios Vakarų valstybės dabar yra pa
našios į Romą prieš jai sugriūvant. 
Manau, kad valstybės yra stiprios ne 
tiek savo technologijomis, kiek savo 
piliečių moraliniu ir dvasiniu tvirtu
mu.

Gandai

Jų po lagerius sklisdavo įvairiau
sių, kartais net fantastiškų. Nors ir ga
lėjome skaityti to meto rusiškus laik
raščius (kai kurie gaudavo ir iš Lietu
vos) bei klausytis radijo „taško“, iš ten 
gaunamų žinių kaliniams, kaip ir dau
gumai sovietinių žmonių, neužteko. 
Lagerio protai tarp oficialių praneši
mų eilučių mokėjo skaityti dar geriau 
nei laisvėje esantys, visoms žinioms 
suteikdami dar aršesnį antikomunis
tinį atspalvį. Laiko, proto ir fantazijos 

I lageryje tam buvo pakankamai.
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Tarp senų lagerininkų viena iš 
nuolatinių ginčų temų, paremtų gan
dais, buvo pasvarstymai, ką darys so
vietai su lageriais prasidėjus karui (jau
nesni Į greito karo galimybę žiūrėjo 
skeptiškiau). Vieni teigdavo, kad, no
rėdama įsiteikti amerikiečiams (nė 
trupučio nebuvo abejojama, kad kilus 
karui laimės būtent jie), lagerių ad
ministracija kalinius išsaugos ir per
duos visus sveikut sveikutėlius. Kiti 
teigė atvirkščiai - norėdami nuslėpti 
saw nusikaltimus, rusai visus kalinius 
naikins, net ir jų lavonus. Buvo svars
toma. kaip tas bus daroma.

Buvo net tam tikra žmonių gru
pė, kurios pagrindinis gyvenimo tiks
las buvo nešioti gandus. Pamatęs tokį 
žmogų, jau iš anksto galėjai žinoti, kad 
jis pradės: „Ar girdėjai?“

Paprastai naujienos lagerininkų 
kompanijose būdavo aptariamos ne
skubant, pokalbiai dažniausiai prasi
dėdavo nuo to, ko labiausiai vyrams 
trūko - moterų ir maisto. Beveik visi 
prisimindavo didžkukulius. Apie in
tymius dalykus, palyginti su tuo. kas 
dabar apie tai kalbama ir rašoma, bu
vo pasakojama labai subtiliai, net di
džiausi blevyzgotojai rinkdavo žo
džius, nes žinojo, jog klausantieji ne
pritars itin ciniškoms jų kalboms. Tai 
gana įdomu žinant, kad daugelį kali
nių jų buvusios sužadėtinės palikda
vo. Palikdavo ir kai kurios žmonos.

Į daugelį senų lagerininkų pasa
kojimų. paremtų gandais, mes. jaunes
ni, žiūrėjome nepatikliai. Ir tik daug 
vėliau įsitikinau, kad anaiptol nevisi 
gandai buvo laužti iš piršto. Vienas iš 

tokių gandais paremtų pasakojimų bu
vo apie tai, jog mirties bausme nuteis
tieji nebūdavo sušaudomi, o panaudo
jami įvairiems bandymams ir darbui 
urano kasyklose. Pagal gandus, kaž
kada į kažkurį Mordovijos lageri per 
apsirikimą buvo atvežta keletas de
šimčių minininkų, kurie pasakoję, jog 
juos kažkur veža į pavojingus darbus. 
Prisimenu, tada pasakojimas neatro
dė itin įtikinamas, ir mes jį priskyrė
me prie eilinių lagerio „ančių“.

Dabar, kai į rankas pateko žur
nalo „Nmosti razvedki ir kontrrazved- 
ki“ („Žvalgybos ir kontržvalgybos 
naujienos“) 151 numeris (2001 m. 
Nr. 12), įsitikinau, kad gandas buvo 
teisingas. Sovietai su nuteistaisiais 

; mirties bausme tikrai darė įvairius 
bandymus. To žurnalo minėtame nu
meryje rašoma, kad pirmoji itin slap
ta laboratorija, be visa ko, tyrusi ir 
nuodų veikimą. SSRS buvo įkurta 
1922 metais, ją kuravo Leninas. To
kios laboratorijos įvairiais pavidalais 
gyvavo iki pat Sovietijosžlugimo (pri
durčiau. kad veikia ir dabar, nes Ru
sijos slaptosios tarnybos per praėjusį 
dešimtmetį gal tik truputį sumažino 
savo veiklos mastą, o dabar vėl neri
botai ją plečia). Ypač viena iš tokių 
slaptų laboratorijų klestėjo 1939-1949 
metais, kai jai vadovavo saugumo pul
kininkas profesorius Grigorijus Mai- 
ranovskis. Laboratorija kūrė įvairius 
nuodus, bandė atrasti medžiagas, ku
rias panaudojus tardomasis viską išsi
pasakotų. Pasibaigus karui nusiųstas 
susipažinti su tuo. ką buvo pasiekę vo
kiečių toksikologai, jis konstatavo, jog
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1957 m. vasarų 7 - ajame lageryje J.Starkauskų aplankiusi mama su dviem jo 
seserimis, šalia - likimo broliai. Teksto autorius - šalia mamos

vokiečių pasiekimai toje srityje buvę 
„žymiai menkesni“. Mažiausiai 150 
nuteistųjų mirties bausme buvo numa
rinti šioje Mairanovskio laboratorijo
je, kai kurie ir itin skausmingai. Dar 
prieš L.Berijos žlugimą pulkininkas 
tapo eiline čekistų intrigų auka, buvo 
teistas, bet ir toliau slaptose čekistų 
laboratorijose buvo gaminami ir tiria
mi nuodai ir psichotropiniai vaistai.

Fašizmo nusikaltimai neblogai 
ištirti, jie paskelbti ir teisiškai įvertin
ti. Tačiau viską, ką darė fašistai, darė 
ir komunistai, kartais dar didesniu 
mastu. Prievartos naudojimas turi sa
vo logiką, pradėjus sunku, o kartais ir 
negalima sustoti, kol bus, kaip sovie
tai sakydavot „galutinai sunaikinti liau

dies priešai“. Matyt, tyrinėtojus, ypač 
užsieniečius, klaidina fašistų bei ko
munistų naudota retorika, atviri tei
giniai. Fašistai neslėpė savo tikslų, juos 
atvirai deklaravo, o komunistai daž
nai darė priešingai tam. ką skelbė. Pra
simušti pro komunistų melagystes iš 
tikro nėra lengva.

Išdavystė

Vienas iš didžiausių netikėtumų 
lageriuose man buvo pakantus dauge
lio kalinių požiūris į išdavikus, Į tuos, 
kurie tardomi palūždavo. Krepšinio 
varžybose nepamainomas (ir geras) 
teisėjas buvo amerikietis Klemensas 
Širvys-Sakalas, vienas iš 17-os i Lie-
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tuvą 1949-1950 metais atsiųstų desan
tininkų, kuris pokalbiams ir konsul
tacijoms buvo nuolat kviečiamas į 
Maskvą. Dar didesnę nuostabą man 
kėlė tai, kaip buvo elgiamasi su vienu 
kaimo vaikinu, kuris pirmas palūžo 
garsioje to meto Telšių jaunimo po
grindinės organizacijos, vadovauja
mos Liudo Simučio, byloje (pats L.Si- 
mutis, sirgęs kaulų džiova ir dėl tos 
ligos išvengęs mirties bausmės už iš- 
daviko-kolaboranto nušovimą, kalė
jo gretimame lageryje). Tas stambus 
kaimo bernas buvo išdavikas, be to, 
dar ir atvirai dūsavo, jog buvęs pasku
tinis kvailys, kad įsivėlė j pogrindinę 
veiklą. Apskritai žmogus buvo Įsėdęs 
ne į savo vežėčias. Nepaisydami to, bu
vę bendrabyliai jį kviesdavo pasivai
šinti siuntinį gavę, švenčių švęsti. Kai 
vieno iš jų - mąslaus vaikino Petro 
Vaitikėno - paklausiau, kodėl jie su 
išdaviku bendrauja, man buvo atsaky
ta, kad „taip, jis išdavė, tačiau tardyto- 

i jams pasakė anaiptol ne viską “. Pra
dėjau suprasti, jog išdavysčių būna įvai
rių.

Dabartiniai rusų tyrinėtojai tei
gia, kad čekistai sugebėjo „prakalbin
ti“ beveik visus tardomuosius, o ges
tapininkai-tik apie pusę. Manau, kad 
„rezultatai“ taip skiriasi todėl, kad če
kistai naudojo kur kas platesnį tardo
mųjų priemonių arsenalą, be to, prisi
pažinusiais buvo laikomi ir tokie, kaip 
tas telšiškis, iš kurio buvo išpeštas da
linis prisipažinimas.

Vadinamųjų idėjinių išdavysčių, 
kai išduodavo neva ar tikrai persiauk- 
lėje ir tapę tikrais sovietiniais patrio

tais, buvo nedaug. Bene garsiausią to
kio tipo išdavystę padarė Juozas G., 
kuris išdavė savo pogrindžio organi
zacijos draugus ir po to ėmėsi kame
ros agento vaidmens. Turėjo ir minėti 

I telšiškiai tokį atsivertėlį, tragiško li
kimo Š., kuris vėliau tapo žinomu 
skulptoriumi. Bet, kaip sakiau, pana
šių išdavysčių buvo nedaug. Daugu
ma prisipažinimų buvo išmušami 
prievarta, naudojant platų fizinių ir 
psichologinių kankinimų arsenalą. 
Pokario kovų laikotarpiu vienaip ar 
kitaip buvo kankinti apie 80 proc. mū
sų suimtųjų. Kankinimų buvo galima 
išvengti tik prisipažinus ar įvykus ma
žam stebuklui, tarkime, patekus pas 
pervargusį tardytoją, kuriam po mėsi
ninko darbo reikėdavo atsipūsti. Sta- 

; lino laikais fiziniai kankinimai buvo 
Į leidžiami oficialiai ir t ik šiek tiek bu- 
i vo paisoma, kad tardomasis nebūtų 

mirtinai užkankintas. Kartais aukštes
nieji valdžios organai vieną kitą če
kistą nubausdavo po to, kai išaiškėda- 

: vo, jog byla yra sufabrikuota, o suim- 
Į tųjų prisipažinimai išgauti juos kan- 
i kinant (tokios bylos dažniausiai bū

davo sufabrikuojamos, kai po parti
zanų ar pogrindininkų išpuolio reikė- 

i davo valdžiai raportuoti, jog išpuolio 
dalyviai suimti; nepajėgdami jų surasti 
čekistai paprastai suimdavo niekuo 
dėtus žmones ir kankindami privers
davo juos neva prisipažinti). Kankin- 

i davo visi to meto čekistai, skyrėsi jie 
J tik tuo, kad vieni labiau mėgo „niok- 

roje dielo“ (šlapią, t.y. su kraujo pra
liejimu susijusį), kiti noriau naudojo 
nekruvinus tardymo metodus, tokius
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kaip kankinimas nemiga, stovėjimas 
pakeltomis rankomis iki nualpimo, 
sėdėjimas vadinamajame „soste“ (kė
dėje su išsikišusia briauna ties pakin
kliais) ir panašius metodus. Stalino 
laikais labai daug prisipažinimų išgau
ta naudojant provokacijas - kamerų 
agentus ir partizanais apsimetusių če
kistų . jštardymus“, kai neva būdavo 
„išlaisvinamas“ Į kitą vietą vežamas 
suimtasis. Naudojant tuos metodus 
buvo priversti prisipažinti tūkstančiai 
mūsų suimtųjų.

Po Stalino mirties fiziškai jau be
veik nekankino, naudojo tik psicho
logini spaudimą, labai retai - psicho
tropinius vaistus. Bet ir psichologinis 
spaudimas būdavo veiksmingas, nes 
visi suimtieji žinojo, jog sprendžiamas 
ne vien jų. bet ir artimųjų, šeimos liki
mas. Perėję per Stalino laikotarpio 
tardymų pragarus, o vėlesnieji - per 
nemenkus išbandymus, kaliniai pa
kančiai žiūrėjo ir Į tuos bandymus ne
išlaikiusius.

Nušautieji

Šeštojo dešimtmečio viduryje 
politinių kalinių lageriuose režimas 
buvo palyginti gana švelnus. Maždaug 
nuo 1958 m. jis buvo pradėtas griež
tinti - imta riboti siuntinių kiekis. įves
ta privaloma kalinių apranga, panai
kintos komercinės valgyklos ir kt. Ir 
vis dėlto tai buvo visiškai pakenčia
ma, palyginti su Stalino laikų lageriais 
- mirties fabrikais. Tik vienoje vieto
je čekistai niekuo nesikeitė - kaip ir 
Stalino laikais, jie be skrupulų šaudė 

bandančius pabėgti, nors dažnai juos 
galėdavo sugauti gyvus. Taip, matyt, 
elgėsi norėdami kitus atgrasinti nuo 
bandymų pabėgti ir keršydami už 
gaudant patirtus savo vargus.

Prieš pat man atvy kstant Į 7-ąjį 
lagerį, iš jo bandė pabėgti trys lietu
viai - Algirdas Liorentas, Algirdas 
Petruševičius ir Jurkša. Po kelių die
nų persekiojimų jie buvo užklupti 
miegantys šieno kupetoje ir sušaudy
ti. A.Petruševičius (buvęs Seimo na
rys) gyvas liko tik todėl, kad apsimetė 
negyvas, bet jam buvo amputuota kul
kų sudraskyta ranka.

Pabėgus nors vienam kaliniui, pa
prastai visi čekistai, išskyrus tiesiogiai 
saugojusius lagerius, būdavo išsiunčia
mi į pasalas ir sekretus bei persekioti. 
Būdavo blokuojami visi keliai, tikri
nami tos vietovės traukiniai ir imama
si aibės kitų priemonių. Šąlantys, lie
taus merkiami, prastai maitinami gau
dynėse dalyvaujantys kariai gerokai 
įsiusdavo, ir užtekdavo menko karinin
kų ar seržantų postūmio, kad pavytus 
bėglius sušaudytų. Tos žudynės būda
vo apiforminamos taip, tarsi bėgliai 
buvo stabdomi, bet po perspėjamųjų 
šūvių vis tiek bandė bėgti (šaudavo į 
nugarą), arba kad bėgliai bandė prie
šintis ir kilo grėsmė karių saugumui 
(šaudavo į krūtinę arba galvą). Čekis
tai taip barbariškai elgėsi dar ir todėl, 
kad už sulaikymą (t.y. nušovimą) pa
prastai būdavo apdovanojami pinigine 
premija bei gaudavo atostogų. Aplink 
lagerius gyvenantys laisvieji taip pat no
riai padėdavo čekistams - tiek iš so
vietinio patriotizmo, tiek dėl naudos.
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Kalbėta, kad mordviai už išduotą bėg
lį gaudavo 10 kg cukraus ir pusmaišį 
miltų. Suvargusicms to krašto gyven
tojams tai buvo nemenkas turtas. Be 
to. apie kalinius vietiniams gyvento
jams buvo pripasakojama Įvairių bai
senybių. todėl kiekvienas kalinys jiems 
kėlė siaubą ir jie noriai dalyvaudavo jo 
gaudynėse.

Ko gero, visi pabėgimai baigda
vosi nesėkme, net jei kartais ir pavyk
davo išsprūsti iš lagerio ir nukeliauti 
toliau. Visa Sovietų Sąjunga buvo di
delis kalėjimas, ir anksčiau ar vėliau 
bėgliai (kliūdavo paskelbus sąjunginę 
jų paiešką. Iš 7-ojo lagerio, įsitaisę tarp 
kraunamų į vagonus televizorių fut
liarų (jie buvo pagrindinė lagerinin
kų gaminama produkcija), buvo pa
bėgę keli rusai, bet po kokio mėnesio 
sugauti Vidurinėje /Vijoje. Jei bėgan
čio nenušaudavo, jam pridėdavo baus
mės, paprastai dar (grūsdavo Į uždarą 
kalėjimą, kuriame režimas buvo daug 
griežtesnis.

Kodėl kaliniai apskritai bėgda
vo, jei galimybė ištrūkti būdavo tokia 
menka? Paprastai bėgdavo tie. kurie 
būdavo nuteisti kalėti ilgiems metams. 
Vieni Iš jų - kaip kad minėti sušaudy
ti lietuviai -bėgo norėdami tęsti kovą 
su okupantais. 19-ojo lagerio bėgliai, 
dažnai jautrios psichikos žmonės, man 
atrodo, bėgo nualinti lagerio mono
tonijos ir siekdami paįvairinti įgrisu
si gyvenimą, kiti buvo tiesiog savižu
džiai. palūžę žmonės.

Būdamas 19-ajame lageryje esu 
matęs, kaip buvo nušauti mažiausiai 
keturi bėgliai. Tame lageryje, į kurį bu

vau įmestas su keletu dešimčių politi
nių kalinių po to keisto režiminio, ka
lėjo itin savotiški žmonės - tie, kurie 
anksčiau buvo teisti už kriminalinius 
nusikaltimus, o vėliau, griže po eili
nio teistumo (daugelis ten kalėjusių 
buvo teisti po du tris ir daugiau kar
tų). ką nors leptelėdavo, dažniausiai 
anekdotą girdint kokiam nors skun
dikui. Vienas iš ten kalėjusių buvo nu
teistas ketveriems metams už tai, jog 
po to. kai jo. grįžusio iš kalėjimo į gim
tąjį pamaskvės miestą, nepriregistra
vo. pasų stale su segtuku išbraižė 
„Chuščiov - x... ir svinja“ („Chruš
čiovas - b... ir kiaulė“). Ten sėdėjo 
žodžiais nenusakomų žmonių rinki
nys, tarp jų buvo nemažai įvairių iš
krypėlių ir psichopatų. Keista, bet tarp 
tų 500-600 žmogėnų pasitaikydavo 
vienas kitas ir padorus. Prisimenu to
kį knygių Arkašą, rijusį įvairiausių au
torių knygas, geraširdiškai žiūrintį per 
savo septynių dioptrijų akinius ir de
taliai pasakojantį savo gyvenimo is
toriją. Pirmą kartą „sėdo“ karo metu, 
turėdamas 15 metų, kai iš profesinės- 
techninės moky klos buvo pasiųstas 
dirbti į fabriką, kuriame buvo apkal
tintas pavogęs „200 metrų medžiagos 
siuvimui“, iš tikrųjų - ritelę siūlų. Už 
tai gavo trejus metus. Atbuvęs baus
mę tas ramiausias ir geriausias žmo
gus (bent toks jis buvo tarp to lagerio 
sugriuvėlių) laisve džiaugėsi tik kele
tą mėnesių. Po to. jo teigimu nekaltai 
apkaltintas ir vėl pasodintas penke- 
riems metams. Įrašy tas į recidyvistus 
nusikaltėlius, greit trečiąkart atsidū
rė lageryje. Politinį straipsnį ir ketve-
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nūs metus gavo viešai iškeikęs valdžia.
Tokie kaip Arkaša man padėjo 

išlaikyti dvasinę pusiausvyrų tame be
protiškame lageryje. Tiesa, ten buvo 
ir pora dešimčių tikrų politiniu kali
mų. iš kunu bene daugiausia bendrau
ta su keliais Vakarų ukrainiečiais, la
bai maloniu Latvijos vokiečiu tankis
tu Edgaru Romaševskiu bei mūsiškiu, 
vienu iš Aukštaitijos partizanų vadų 
Viktoru Šniuoliu. Pastarasis dirbo la
gerio felčeriu ir galėdavo daug padėti.

Tarp kriminalinių kalinių, ypač 
vagių, taisykle buvo tapusi jų išmin
tis: _ Ine podochnem. no iv poihchui 
peny/" (.Visi nustipsim. bet tu stipk 
pirmas" J. Šia taisy klc buvo vados au- 
jamasi ir 19-ajame lageryje. Tuos su
vargusios dvasios žmones kažkoks ne
rimas vertė griebtis ir visiškai bevil
tiškų veiksmų - bandyti bėgti arba 
provokuoti kariškius, kad šie juos nu
šautu.

Kaip minėjau, mano akyse buvo 
nušauti mažiausiai keturi žmonės. 
Vienas mano akyse buvo nušautas, kai 
nuvestas į pirtį pradėjo plikomis ran
komis ir kojomis lipti per vielų užtva
ras. Nors šaukėme sargybiniui, kad 
žmogui. matyt, pasimaišė, jis buvo šal
takraujiškai nušautas. Pati tragiškiau
sia žūtis nyko tik už kelių dešimčių 
metrų nuo kalinių kolonos. To lage
rio darbo ir gyvenamąją zonas skyrė 
keli šimtai metrų. Kai tame ruože, iš
vedę iš gyvenamosios zonos, mus iš 
naujo perskaičiavo, iš kolonos iššoko 
kalinys ir pradėjo bėgti į tarp zonų 
esančiu bokšteliu pusę. Jį buvo visiš
kai nesunku pavyri. nes sniego buvo 

iki juosmens. Pradėjome šaukti, kad i 
jį nešaudytų, bet pagautų, tačiau bu
vome suguldyti į sniegą ir virš mūsų 
galvų paleistos kelios automatų seri
jos. o bėglys už kelių dešimčių metrų 
nuo mūsų nušautas. Kalbėta, jog jis iš- 
v akarese sužinojo, jog jį paliko žmo
na. Visi, tą žmogžudyste regėję, dre
bėjome kaip drugio krečiami. Mūsų 
apsaugai papildomai tuokart buvo iš
kviestas automatininkų būrys. Daugu
ma lagerių operatyvininkų buvo ne
malonūs žmonės, bet 19-ojo lagerio 
.opera" ir dabar kartais sapnuoju koš
maruose. To kresno, gražių veido 
bruožu majoro akys buvo kaip šėto
no. J ts kareiviams nurodydavo be pa
sigailėjimo šaudyti, nors būdavo gali
ma ir kitaip pasielgti.

Nežinoma, kiek iš viso bandė 
bėgti politinių kalinių, kiek jų žuvo. 
Ypač daug kaliniu ir suimtųjų yra bė
gė ir pabėgę pokario metais, neretai 
išvaduoti partizanų. Tuo metu daugu
ma iš tų mūsų 60-711 pultų valsčių cen
trų buvo pulti, norint išvaduoti suim
tuosius. Kaip įsitikinau, iš lagerių ka
liniai bėgdavo vadovaudamiesi įvai
riais sumetimais. Šiaip ar taip, tai bu
vo protestas prieš totalitarizmą, tiesa, 
gana drastiškas.

Automatas ant šakos

Lageriuose buvo gana painūs tau
tiniai santy kiai. Dauguma kalinių lai
kėsi krūvoje pagal tautybes, išskyrus 
gal tik gausiausią grupę - rusus. Dau
geli kaliniu, kūne buvo įkalinti kaip 
vadinamieji -buržuaziniai naeionaits-
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tai“, nacionalinio išsivadavimo idėjos 
būrė krūvon. Rusams kur kas sunkiau 
buvo rasti juos vienijančias idėjas. Tarp 
jų gana populiari ir aktyviai veikianti 
buvo arši antikomunistinė NTS (na- 
rodno-trudovoj sojuz - dirbančiosios 
liaudies sąjunga) organizacija. Buvo Į 
ją bandoma verbuoti ir lietuvius, bet 
tik vienas kitas, suviliotas tos organi
zacijos antisovietiškumo, tapo jos na
riu. Dauguma žiūrėjo atsargiai, nes ap
skritai nepasitikėjo rusais. Papuolė Į 
čekistų rankas, palūždavo dauguma 
mūsiškių, bet dar dažniau rusai, nes 
čekistai lengviau rasdavo priėjimą prie 
jų sielos. Bendravome su itin apsišvie
tusiu rusų jaunimu, ypač peterburgie- 
čiais.bct artimesnių ryšių su jais ven
gėme. Tą nepasitikėjimą rusais skati
no ir tai. kad beveik visi mus varginę 
čekistai buvo rusai. Tarp eilinių pri
žiūrėtojų buvo vienas kitas mordvis, 
bet mordviai tautiškai buvo taip su
menkinti. kad dauguma iš jų vos pra
kutę surusėdavo, tai yra stengdavosi 
pagal savo supratimą pereiti j aukš
tesni visuomenės luomą. O mus sau
goję - stovėję bokšteliuose, lydėję i dar
bus už zonos - vidaus kariuomenės 
kariai buvo tikra tautų maišalynė, nors 
karininkai buvo beveik vien rusai. 
Tarp tų karių ypač daug buvo iš Vidu
rinės Azijos ir Kaukazo. Dažniausiai 
tai buvo užguiti, ne itin raštingi, rusiš
kai sunkiai kalbantys žmonės. Dirbau 
krovikų brigadoje, į kurią atėjau to
dėl. kad joje visi - apie 20 žmonių - 
buvo lietuviai. Nebuvau fiziškai stip
rus ir jėgos trūkumą stengiausi kom
pensuoti stropumu. Tą dieną už lage

rio ribų iš vagono iškrovėme kiaulių 
skerdieną (iš jų tik menka dalis buvo 
skirta kaliniams, didžioji - mūsų sar
gams). Mėsa buvo slidi, jau pridvisu- 
si. Aplink vagoną buvo nužymėta zo
na. po kurią galėjome judėti. Pavar
gau. o atsisėsti nebuvo kur. gal tik pus
metris už vėliavėlės buvo medis, j ku
rį atsirėmus buvo galima atsipūsti. Prie 

Į jo ir prisiglaudžiau. Šalia stovėjęs sar
gybinis liepė grįžti, o aš paprašiau , 
kad perkeltų vėliavėlę pusmetriu to
liau. Žodis po žodžio mūsų ..pokal
bis“ virto šiurkščiu. Baltakiuodamas 
sargybinis užvedė automatą ir nukrei
pė Į mane. Pamatę, jog gali baigtis blo
gai, brigados vyrai nutempė mane nuo 

Į medžio.
Kai kurie rusai sargybiniai buvo 

kur kas minkštesnį. Atlikdavo savo pa
reigas, bet nepersistengdavo. Buvo tarp 
jų ir visai neįtikėtinų asmenybių. Vie
nas seržantas iš mūsų lageriuko prie 
centrinės ligoninės v ėsdavo dirbti lau
ko darbų, dažniausiai kasti bulvių, ap- 
smaigstydavo lauką vėliavėlėmis, pasta
tydavo sargy bon savo pavaldinį, auto
matą pakabindavo ant šakos ir atėjęs 
prie tušiukų kalinių laužo, kuriame pa
prastai būdavo kepamos bulvės, šveis
davo jas. po to valandų valandas dainuo
davo ar kalbėdavosi su kaliniais. Žino
jau, kad tą seržantą nišai kaliniai aprū
pindavo įvairiausia literatūra, taigi ir an- 
tisovietinc. Jau grįžęs iš lagerių sužino
jau. kad čekistų kontržvalgyba tą seržan
tą suėmė ir keleriems metams patupdė 
į lagerį. Ko gero, to jis ir norėjo.

Tokie šviesesni rusai paprastai 
i būdavo kilę iš didesnių miestų. Tas
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seržantas ir į jį panašūs man visą laiką 
žadino vilti, kad Rusija dar gali atsi
tiesti, atsikračiusi to ją žlugdančio im
perialistinio svaigulio. Deja, pastarie
ji Įvykiai rodo, kad vakarietiškos mąs
tysenos žmonių Rusijoje yra labai ne
daug. Teisūs, matyt buvo tie. kurie tei
gė. kad Rusija negalima pasitikėti, ka
dangi jos žmonės per daug užnuodyti 
imperializmo ir komunizmo nuodais. 
Rusijos atsitiesimas, matyt, truks il
gai, jeijis išvis yra Įmanomas. Irmums 
išeitis yra tik viena - tolintis nuo jos 
kaip galima greičiau.

Atsitiktinumas

Į 19-ąjį lageri atgabeno dar vieną 
lietuvį - Vincą Iks. Išbuvome kartu 
tik keletą mėnesių, po toji išvežė ne
žinoma kryptimi. Čekistai Vincą lai
kydavo naujame lageryje tik po kelis 
ar keliolika mėnesių, nes jis buvo ap
sėstas pabėgimo manijos. Buvo per
ėjęs daugelį sovietų lagerių ir kalėji
mų. kokius tris kartus bėgęs, vieną 
kartą sėkmingai. Apie tą sėkmingą pa
bėgimą. kai už zonos išbuvo apie tris 
mėnesius, pasakodavo su dideliu įkvė
pimu, ypač apie pikantiškus nuotykius 
su moterimis. Apsimestinai ramus ir 
tarsi abejingas, jis iš tikro visą laiką 
buvo įsitempęs, viską matė ir vertino. 
Buvęs partizanas, kuriam bausmė ne
buvo sumažinta, be to, vis pridedama 
metų už bandymus pabėgti, jis lagery
je dar turėjo sėdėti keletą dešimčių 
metų.

Atvykėlis su manimi buvo gana 
atviras, tapau tarsi jo patikėtiniu. Jam 

atvykus lagerio prižiūrėtojai padvigu
bino pastangas - landžiojo po barakų 
ir kitų statinių grindimis, ieškojo ga
limų tuneliukų.

Tą tautietį iškvietė į sargybinę 
„s veščiami“ (..su daiktais“) staiga; iš 
to buvo galima tiksliai atspėti, kad jį 
veš į kitą lagerį. Kad ir skubėdamas, 
jis sugebėjo man įkišti kažkokį ryšu
lėlį. Jame radau peilį, vadinamąją „fin- 

j kę“, su į kotą įlendančia geležte bei 
prožektorių su ranka spaudant varo
ma dinama, vadinamąją „varlikę“. Ma
tyt. apsižiūrėję, jog iš jų nušvilptas šis 
prožektorius, tinkantis tuneliams kas
ti. čekistai ir nusprendė Vincą perkelti 
kitur.

Nedelsdamas tą įgytą turtą per- 
| gabenau į darbo zoną ir paslėpiau lent- 
' pjūvėje. Po kurio laiko sužinojęs, jog 

bėgti ruošiasi ukrainiečių grupė, tą 
peilį bei prožektorių nutariau perduo
ti jiems. Po darbo juos užsikišęs ant 
pilvo, su kitais lagerininkais išėjau ri- 
kiuotėn į tarp darbo ir gyvenamosios 

[ zonų buvusį lauką (skaičiuodavo ke- 
! liose vietose - prieš išleisdami iš dar

bo zonos ir prieš įleisdami į gyvena
mąją zoną; jei skaičiuotojai pasitaiky
davo žiopli, tie skaičiavimai gerokai 
vargindavo, atimdavo daug laiko, o 
žiemą dar tekdavo pašalti). Vos susto
jome prie gyvenamosios zonos vartų, 
iš sargybinės pasipylė prižiūrėtojai, ta
po aišku, jog laukia detali krata. To
kios kratos metu reikėdavo atsisegio
ti. būdavo apčiupinėjamas kūnas, kar
tais liepiama viršutinius drabužius nu
sivilkti. batus nusiauti. Išmesti to ry- 

I šuliuko negalėjau, nes ir kaliniai, ir
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sargy biniai būtų pastebėję. Tegalėjau 
tik prisiartinti prie žioplinusiu a t ro
džiusio prižiūrėtojo, kuris, apčiupinė
jęs mano rankas, kojas, nugarą, pilvo 
negraibė.

Kai pamačiau iš sargybinės pa
byrančius prižiūrėtojus, pirmiausia 
pagalvojau, jog kas nors yra matęs ma
no ..turtus" ir išdavęs, bet vėliau tą 
prielaidą atmečiau, nes tokiu atveju 
reikėjo mane vieną iškratyti, o ne šal
dyti kelis šimtus ir patiems šalti. Ma
tyt. kratoma buvo atsitiktinai, laikan
tis kažkokios čekistų logikos.

Jei būtų radę tą peilį ir prožek
torių. tikriausiai būčiau nukeliavęs į 
uždarą kalėjimą ir mano gyvenimas 
būtų susiklostęs kitaip.

Paprastai, jei ne mylimi, tai nors 
gerbiami tie, kuriems sekasi. Tie, ku
riems likimas negaili išbandymų, kar
tais ir visiškai atsitiktinių, nustumia
mi Į gyvenimo pakraščius, o neretai ir 
sunaikinami ar patys susinaikina. To
kio likimo buvo mano draugas 7-aja- 
me lageryje Jonas B., kurio nerami sie
la nurimo ežero dugne.

Nuntiuukw ii J.Starkitujko dim.anhyv»

1959 m. 19 - ajanie lageryje vakarų ukrainiečiai tris lietuvius, kaip garbės svečius, 
pakvietė švęsti jų nacionalines šventes. Centre su languotais marškiniais vienas iš 

partizanų vadų Viktoras Sniuolis, J.Starkauskas sėdi viduryje su kepure
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1893 metų Kražių 
skerdynių atminimui

Vincas Ruzas

2003 metais sukanka 110 metų 
nuo tragiškų 1893 metų Kražių Įvykių. 
Po nepavykusių 1831 ir 1863 m. sukili
mų išsivaduoti iš Rusijos imperijos ru
sų valdžia ėmėsi represijų prieš Katali
kų bažnyčią. 1832-1892 m. vien tik 
Žemaičių vyskupijoje buvo uždaryta 46 
vienuolynai ir bažnyčios. 1891 m. rusų 
valdžia Įsakė uždaryti Kražių vienuoly
ną, mūrinę bažnyčią ir kapines, o tikin
tiesiems paliko tik medinę bažnytėlę. 
Kražiškiai kreipėsi j carą Aleksandrą 
III ir Vilniaus gubernatorių prašydami 
palikt i katalikams mūrinę bažnyčią, kad 
ji tarnautų kaip parapijos bažnyčia vie
toj turimos medinės. Tačiau į kražiškių 
prašymą neatsižvelgta. 1893 m. birže
lio 22 d. caras Aleksandras III įsakė ber- 
nardinių bažnyčią ir vienuolyną nu
griauti. Gyventojai keletą kartų neleido 
bažnyčios uždaryti, o nuo spalio 13 d. 
ėmėją saugoti. Spalio21 d. uždaryti baž
nyčią buvo atsiųsti policininkai ir žan
darai. Kražiškiai nugalėjo policininkus. 
Kitą dieną buvo mestos trys kazokų šim
tinės. Kazokai nusiaubė Kražius ir ap
linkinius kaimus. Po jų smurto žuvo ir 
nuo žaizdų mirė 9 žmonės, apie 50 bu
vo sužeista.

1894 m. spalio 14 d. Vilniuje įvy
ko teismas. Buvo teisiami 71 kražiškis. 
Teisiamuosius drąsiai gynė žymūs Ru- 

I sijos ir Ixnkijos advokatai. Buvo nuteisti 
35 kražiškiai, 4 iš jų - dešimčiai metų 
katorgos. Naujasis caras Nikolajus II dėl 
didelio visuomenės spaudimo katorgą 
pakeitė vienų metų kalėjimu, o kitas 
bausmes panaikino1. Grįžusius iŠ Sibi
ro keturis Kražių kankinius bažnytinė 
vyriausybė 1895 m. rugsėjo 29 d. Vil
niuje apdovanojo sidabriniais kryžiais. 
Juose lenkiškai buvo išgraviruota: 10 
Listopada 1893-29 Wrzesnia 1895 r. 
Krože-Wtlno (1893 lapkričio 10-1895 
rugsėjo 29 d. Kražiai-Vilnius j2. Kražių 
Įvykiai turėjo didžiulę reikšmę lietuvių 
tautinio judėjimo pakilimui.

Kražių skerdynės sujaudino visą 
Europą. Lenkai išspausdino visą bylos 
eigą. Buvo išleistas 1893 m. Kražių 
skerdynių atminimo medalis, kurį su
kūrė karštas lenkų patriotas, tapytojas, 
piešėjas ir leidinių iliustratorius Juliu- 
szas Kossakas (1824-1899). Manoma, 
kad medalis buvo kaldintas Vienos mo
netų kaly kloje. Medalio autorius pavaiz
davo ne tik susidorojimą su Kražių gy
ventojais. Realizmą derindamas su ale
gorija, jis išsakė ir tikėjimą teisingumu.

Medalio averse pavaizduota rea
listinė scena - bažnyčios fone kazokai 
muša žmones. Aplink užrašas: ZICH 
GROBOW POWSTANA MŠCICIE-

I LE-9-11 LISTOP KROŽE 1893 (Iš
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numirusiųjų atsikels keršytojai. Kražiai 
1893 m. lapkričio 9-11 d.).

Reverse vilties alegorija - debesy
se sėdi moteris, kaire ranka atsirėmusi Į 
Išsigelbėjimo ir vilties simboli - inkarą. 
Pakėlusi dešinę ranką pirštu rodo į visa 
reginčio bei globojančio Dievo simboli 
- Apvaizdos aki. Po inkaru dail. Juliu- 
szo Kossako monograma .JA'". Aplink 
kompozicija užrašas: PAN BOG NIE 
RYCHLIWYALE SPRA W1EDL1WY 
(Viešpats Dievas kantrus, bet teisingas). 
Po moters kojomis papuoštas karūna 
herbinis skydas su Lenkijos Ereliu. Lie
tuvos Vyčiu ir Rusios šv. Arkangelu My
kolu. Skydo šonuose - taiką simboli
zuojančios alyvmedžio šakelės. Herbas 
parodo unijines medalio užsakovo nuo
statas. Netenka stebėtis tokia simboli
ka. Kražių skerdynių atminimo meda
lis aiškiai vykdė ir politinę programą.

Lenkų politiniai ideologai ssajojo atkur
ti Žečpospolitą su 1772 m. sienomis. 
XIX a. lenkų medaliuose buvo plačiai 
taikoma unijinė heraldinė simbolika.

Apie 1893 m. Kražių skerdynių 
medalio istoriją nepavyko rasti litera- 

i tūros. Iš muziejuose ir privačiose ko
lekcijose saugomų medalių galima nu
statyti. iš kokių metalų buvo pagaminti 
medaliai. Buvo nukaldinti: sidabriniai 

I (labai nedaug), bronziniai (daugiausia) 
ir dviejų variantų alaviniai. Visų meda
lių skersmuo - 50 mm. Atskirai reikia 
paminėti alavinius variantus. Be tradi
cinio medalio, buvo pagaminti meda
liai su atskirai nukaldintais ir Įklijuo
tais Į dėžutes aversais ir reversais.

1893 m. Kražių skerdynių alavi
nis medalis su dėžute buvo Pašušvio 
dvaro savininko Antano Zaborskio 
(1850-1906) rinkiniuose'. Bronzinis

Atvirukas su 1893 metų Kražių skerdynių atmininio medaliu 
iš dr.A.Račkaus kolekcijos. Atvirukas saugomas LNM.

(LAISVĘ • liepa 12003 71

73



Praeitis ir dabartis

medalis buvo dr. Aleksandro Račkaus 
(1893-1965 ) kolekcijoje. Jis yra nufo
tografuotas jo paties parengtoje monetų 
ir medalių atvirukų serijoje4. Šiuo metu 
Lietuvoje 1893 m. Kražių skerdynių at
minimo medalių daugiausia, net 9 
vienetai, saugoma Lietuvos nacionali
niame muziejuje (LNM). Bronzinių yra 
5 vienetai. 3 bronziniai medaliai Į LNM 
pateko iš vienos prieš Antrąjį pasaulinį 
karą Vilniuje veikusios draugijos. Du 
medaliai buvo įsigyti iš kolekcininko 
Edmundo Laucevičiaus (1906-1973). 
Muziejuje saugomi du alaviniai meda
liai žaliose popierinėse dėžutėse. Dėžu
čių viduje, vyšninės spalvos popieriuje, 
padaryti lizdai, kur aversas ir reversas 
priklijuoti atskirai. Vienas toks meda
lis gautas 1954 m. su Lietuvos SSR 
mokslų akademijos rinkiniu (deja, pu
sė popierinės dėžutės yra dingusi), ant
rasis -1964 m. su E. Laucevičiaus ko
lekcija. Aštunto medalio, priklausiusio 
Jono Rekašiaus (1901-1973) kolekci
jai, patina yra labai aptrinta. Muziejaus 
restauravimo specialistai nustatė, kad šis 
egzempliorius yra alavinis. Tarp meda
lių yra ir viena bronzinė kopija, gauta su 
Ateizmo muziejaus kolekcija. Ją 1974 
m. tuometiniam Ateizmo muziejui par
davė žinomas kopijų gamintojas Algir
das Smilga (miręs 1990 m.). Lietuvos 
dailės muziejuje saugomas bronzinis 
Kražių skerdynių medalis. Vilniaus 
universiteto Mokslo muziejuje saugo
mas alavinis medalis. Jis publikuotas 
albume „Lietuva medaliuose“5. Nacio
naliniame M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejuje saugomas geros būklės bronzi
nis medalis iš minėtos A. Račkaus ko
lekcijos. Jis taip pat yra paskelbtas *.

Vilniečio kolekcininko Zenono 
Pažarausko rinkiniuose saugomas bron
zinis medalis. Zenonas Pažarauskas bu

vo įsigijęs ir sidabrinį medalį, kuris šiuo 
metu yra Lietuvos kolekcininkų asocia
cijos prezidento Edmundo Armoškos 
privačioje kolekcijoje. E. Armoškos ko
lekcijoje yra taip pat du bronziniai me
daliai.

Be abejonės, J. Kossako sukurtas 
i 1893 metų Kražių įvykių medalis pir

miausia pasklido po įvairias privačias 
Lenkijos kolekcijas, o XX a. pradžioje, 
pradėjus kurtis muziejams, pateko ir į 
jų rinkinius.

Krokuvos nacionaliniame muzie
juje. Emeriko Hutteno-Czapskio 
(1828-1896) kolekcijoje, saugomas si
dabrinis egzempliorius. Medalis buvo 
įsigytas netrukus po jo nukaldinimo'. 
Sidabrinį Kražių medalį buvo įsigijęs 
lenkų kolekcininkas generolas Jerzy 
VVęsierskis (1894-1967). J. Węsierskio 
kolekcijoje buvo ir varinis egzemplio
rius. Visa J. Wesierskio kolekcija, taigi 

| ir Kražių medaliai, buvo padovanota 
Į Varšuvos nacionaliniam muziejui’.

Tbrunės krašto muziejuje saugomi 
du bronziniai medaliai’. Žymiajame 
Vroclavo medalių meno muziejuje taip 
pat saugomas bronzinis medalis. Ada- 
mas Wiecekas (1923-2002), įdėjęs 
Kražių skerdynių medalio iliustraciją į 
savo veikalą, skiną Lenkijos medalių 
meno istorijai, sukly do užrašęs anota
cijoje. kad tai Kražių unitų persekioji
mo medalis”.

Reikia pažymėti, kad 1893 metų 
Kražių skerdynių atminimo medalis 
aukcionuose taip pat retai tesutinkamas 
ir jį įsigyti yra labai sunku. 1994 m. ge
gužės 8 d. Varšuvoje vykusiame aukcio
ne buvo parduodamas bronzinis meda
lis už tuo metu didelę pusantro milijo
no zlotų kainą."
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Kražiai. Mindaugo Kavaliausko nuotrauka
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r-p |v* • «1 eisiu „japonas
Nuoširdžiai dėkoju už jau daug metų man siunčiamą žurnalo „į laisvę“ 

prenumeratų. Esu žemaitis, kai kas dėl mano „japoniškos“ sodybos vadina ma
ne „ Telšių japonu “. Man 62 metai. Vienas pagrindinių mano rūpesčių jau dešimt 
metų - rezistencinio judėjimo Telšių rajone įamžinimas. 2002 metų pavasarį 
pastačiau jau dvyliktą kryžių, paskutinį - partizano J.Gudeliausko-Putino žuvimo 
vietoje. O sukurtą paminklinį kompleksą Dievo Krėslo miško partizanų atmini
mui prie savo sodybos (Muziejausg., Nr. 88) padovanojau Telšių miestui.

Kuklūs tie mano paminklai, nes viską darau savom lėšom (turiu pusę etato 
„Alkos“ muziejuje ir pavienių užsakymų išjuvelyrikos. Santaupų jokių...). Man 
padeda brolis Romualdas ir partizanas, buvęs savanoris Stasys Mockus.

Daugelį stebina, kad aš rūpinuosi pokario partizanų įamžinimu, nors mūsų 
šeima išvengė Sibiro, nebuvo giminėje ir partizanų. Tačiau laikau savo pareiga 
atskleisti pokario neteisybę - grąžinti gerą Laisvės kovotojų vardą.

Suprantama, jei mes turėtume šiokios tokios paramos, šį darbą galėtume 
toliau tęsti ir atlikti jį geriau...

Alfredas Jonušas
Telšiai

Iš tiesų tautodailininkas Alfredas 
Jonušas Telšiuose yra žinomas ir ger
biamas žmogus. Praėjusių metų pabai
goje priėjo namų Muziejaus gatvėje bu
vo pašventintas paminklinis komplek
sas, skirtas Dievo Krėslo miško parti
zanų atminimui. Paminklą juosia 112 
eglinių stulpų, simbolizuojančių žuvu
sius partizanus (tiek žuvusiųjų pavar
džių surinko dailininkas su savo talki
ninkais). Paminklą A Jonušas ėmė kurti 
1997 m., o pernai baigė ir perdavė Tel
šių savivaldybei ir miestui. Be šventini
mo ceremonijos, buvo saliutuota trimis 
šūviais iš tautodailininko namų kieme 

stovinčios patrankos. .Paminklą prie sa
vo namų pastačiau kaip akibrokštą val
džiai. kuri jau kelinti metai netesi paža
dų įamžinti Žemaičių apygardos parti
zanų atminimą“, - sakė autorius. Čia pat 
kieme Įrengtas bunkeris, skirtas tėvo at
minimui, sukaltas iš rąstų atkuriant 
1948 m. Kūlio Daubos kaime buvusį 
Žemaičių apygardos vado Vlado Mont- 
vydo bunkerį. Jame galima pamatyti po
kario partizanų buitį primenančių daik
tų. to meto ginklų. Beje, Alfredas Jonu
šas su broliu prieš dvejus metus aplin
kiniuose miškuose surado ir perlaidojo 
septynių partizanų palaikus.
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Dar vienas Įvy kis, sujaudinęs Tel
šių miestą, - 2002 m. gegužės 17 d. su
rengta paroda .Alkos“ muziejuje, skir
ta Partizanų pagerbimo, kariuomenės 
ir visuomenės vienybės dienai paminė
ti. Alfredas Jonušas parengė ekspozici
ją. kurioje eksponuojamos partizanų, 
karių savanorių nuotraukos, taip pat 
nuotraukos paminklų, pastatytų parti
zanų atminimui. Rcšketėnų kaimo pa
krašty. prie miškelio, kur žuvo Žemai
čių apygardos ..Šatrijos" rinktinės Ža
rėnų būrio partizanas Jonas Gudeliaus- 
kas-Putinas. Alfredo Jonušo ir Stasio 
Mockaus rūpesčiu irgi atsirado pamin
klas.

Bet Alfredo Jonušo gyvenime bū
ta ir skaudžių valandų. 2002 m. pradžio
je iš jo privataus muziejaus - pastato jo 
sodyboje - pavogti ginklai, kuriuos rū
pestingai iš Dievo Krėslo miškų bunke

Alfredas Jonušas savo „japoniškame" sode

Į LAISVĘ •liepa/2003

rių buvo surankiojęs tautodailininkas 
kartu su broliu Romualdu. Tie ginklai 
jau buvo surūdiję, pokario metais jais 
naudojosi ir Lietuvos partizanai. Mu
ziejuje. kurio ekspozicijoje buvo ir gin
klų - vokiškų pistoletų, kulkosvaidis, 
granata, lankydavosi moksleiviai, atvyk
davo ekskursijos net iš Vilniaus. Kau
no ir Klaipėdos. Nuostoliai skaičiuoja
mi tūkstančiais litų. Deja, tai buvojau 
antra vagystė Iš muziejaus, kuris nagin
go meistro Įrengtas japoniško tipo so
de. Vietiniai gyventojai ji vadina ..japo
nų muziejumi“.

Net ir susidurdamas su netektimis 
AJonušas nenuleidžia rankų ir nepra
randa vilties. Jis ir toliau rūpinasi poka
rio partizanų įamžinimu, siekia atko
voti jų atminimą iš užmaršties.

Benas Urbutis
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Rašytoj o 
nedalia

Albertas Ruzgas

Likimas lydi žmogų visą gyveni
mą. Beje, likimas gali būti palankus ar 
nelemtas, dargi kartais vienoks ir ki
toks tam pačiam žmogui. Piktų likimo 
kaprizų patyrė ir Algirdas Griškėnas 
(iki 1941 metų - Griškevičius), kai 
jaunystėje pateko į raudonąjį Gulagą.

Jis gimė 1918 m. liepos 4 d. Zda- 
novičių vasarvietėje, netoli Minsko. 
Čia buvo laikinai apsigyvenę jo tėvai, 
genami Pirmojo pasaulinio karo negan
dų. Karui pasibaigus tėvai grįžo į savo 
ūkį Babrauninkų kaime, Simno vals
čiuje. Alytaus apskrityje. Algirdas mo
kėsi Alytaus, vėliau - Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnazijoje, ją baigė 
1938 metais. Tų pačių metų rudenį įsto
jo mokytis į Vytauto Didžiojo univer
siteto (VDU) Humanitarinių mokslų 
fakultetą. Studijavo lietuvių kalbą ir li
teratūrą.

Kaip ir daugelis to meto Lietuvos 
studentų, Algirdas pragyvenimui lėšų 
prie stipendijos dar prisidurdavo kar
tu mokydamasis ir dirbdamas (kiti stu
dentai paprastai versdavosi korepeti- 
cijomis). Atgavus Vilnių ir dalį Vil
niaus krašto, Algirdas 1939 m. gruo-

Algirdas Griškėnas į 
apie 1952 metus Šiaurėje

džio -1940 m. vasario mėnesiais kar
tu su profesoriumi Antanu Saliu daly
vavo Vilniuje, Jašiūnuose ir kitur pa
vardžių ir vietovardžių lietuvinimo ak
cijoje. Tas darbas derinosi su Algirdo 
studijomis. Mat Humanitarinių moks
lų fakultetas, kuriame Algirdas studi
javo, buvo perkeltas iš Kauno į atlietu
vintą Vilniaus universitetą (čia pradė
jo veikti 1940 m. sausio mėnesį). Kiek 
vėliau, 1940 m. vasario mėnesį, jis pra
dėjo dirbti Kaune, Valstybės radiofo
no administracijoje, bet kada ne kada 
tekdavo būti ir radijo pranešėju. Tų pa
čių metų pavasarį buvo pašauktas at
likti karinės prievolės. Tuolaik visi jau
nuoliai, baigę gimnazijas ar studijuo
jantys, privalėjo atlikti vienų metų truk
mės privalomą karo tarnybą Karo mo
kykloje, kurią baigę gaudavo atsargos
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jaunesniojo leitenanto laipsni. Bet Ka
ro mokykloje Algirdas netarnavo nė j 
pusmečio. Mat 1940 m. birželio mė
nesi Lietuvą okupavo sovietų kariuo
menė. Sovietų valdžia kariūnų korpu
są netrukus išformavo.

Tada jis vėl grižo Į Kauno radio- 1 
foną. Naujasis, sovietinis. Radiofono 
vadovas Juozas Banaitis veikiai (liepos 
mėnesi) perkėlė Algirdą Į Vilniaus ra
diofono administraciją. Maždaug po 
mėnesio Algirdas kartu su Kaziu In- 
čiūra ten jau dirbo pranešėju. Bet lap
kričio mėnesi jis buvo sugrąžintas į 
Kauno radiofoną administraciniam 
darbui-šį kaną dirbo jau iki Vbkieti- 
jos-Sovictų Sąjungos karo pradžios. 
1941 m. birželio 23 d. Algirdas per ra
diją iš Kauno visai Lietuvai perskaitė 
deklaraciją apie prasidėjusį sukilimą 
prieš raudonuosius okupantus ir Ne
priklausomybės atstatymą.

Hitlermečiu Kauno radiofono di
rektoriumi dirbo Petras Babickas. Jis 
paskyrė Algirdą vadovauti vaikų ir jau
nimo programų redakcijai. Sakoma, 
kad velnias niekada nemiega - netikė
tai jis pakišo Algirdui koją. Tuolaik po
etas Antanas Jonynas buvo pateikęs Al
girdo vadovaujamai redakcijai vokie
čius liaupsinančių eilėraščių, kuriuos 
Algirdas atmetė. Už tai ir už kitų pro- 
vokiškų rašinių braukymus Algirdui 
teko Radiofoną palikti. Slapčia jis din
go iš Kauno. Prieglobstį susirado tė
viškėje. Ten ketvertą mėnesių dirbo 
ūkio darbus, kol Lietuvą antrąkart už
plūdo sovietų ordos.

1944 metų rudenį okupantas pa
skelbė Lietuvoje vyrų mobilizaciją. Al

girdas buvo šaukiamojo amžiaus. Oku
pantai mobilizuotus vyrus, dvi tris sa
vaites pamokę šaudyti, siųsdavo į fron
tą. kur šie žūdavo kaip musės. Daugu
ma lietuvių mobilizacijai nepakluso, 
todėl čekistai ėmė vyrus gaudyti ir kiš
ti juos į kalėjimus. Dėl to vyrai ėmė 
slapstytis, o netrukus, pradėjus organi
zuotis partizanams, stoti į jų gretas. Juo
ba kad praūžęs frontas buvo palikes 
ginklų pakankamai. Vyrai tuos ginklus 
susirinko ir paslėpė. Taip atsirado Lie
tuvoje ginkluotas pasipriešinimas.

Tų pačių metų lapkričio mėnesį 
Algirdą čekistai atsitiktinai sulaikė. 
Nors įkalčių nebuvo, jo jau nepaleido. 
Aukštaūgis, stambokas Algirdas atro
dė kaip akivaizdus nuo mobilizacijos 
besislapstantis dezertyras. 1945 m. bir
želio mėnesį kartu su daugeliu kitų lie
tuvių jis buvo išgabentas traukiniu į 
Vorkutą. Ten iškalėjęs dvejus metus Al
girdas „troikos“ nuteisiamas už akių, 
be įkalčių, aštuonerius metus kalėti. 
Vorkuta jau vien dėl atšiaurių klimato 
sąlygų yra žmogui didelė bausmė. Al
girdui teko dirbti primityvius, sunkius 
kelių ir geležinkelio tiesimo (kasti am
žino įšalo sukaustytą žemę, nešioti ant 
pečių storus rąstus) ir kitus darbus. 
1948 metais tėvų šeima buvo ištremta 
j Sibirą, o tėviškės sodyba pokariu vi
siškai sunaikinta.

1951 metų pabaigoje Algirdas bu
vo iš kalinimo paleistas, o 1956 metais 
reabilituotas. Į Lietuvą grįžo 1960 me
tais, bet čia iškart susidūrė su perse
kiojimų sistema. Norėjo apsigyventi ir 
prisiregistruoti Vilniuje, nes centre yra 
daug įstaigų, todėl lengviau įsidarbin-
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ti. Tačiau kaip Algirdui prisiregistruo
ti, kai jį, buvusi politinį kalinį, parei
gūnai išsisukinėdami atsisakinėja pri
rašyti ir vis varinėja nuo vieno virši
ninko prie kito. Tai irgi buvo bausmė, 
nors ir užmaskuota. Beje, Lietuvoje po
litiniams kaliniams grįžti į tėvynę bu
vo varžoma Antano Sniečkaus inicia
tyva, jo nurodymu, o rusus ir kitus sla
vus kolonistus priregistruodavo beveik 
iš karto, be jokių apribojimų. Juos net 
verbuodavo, kviesdavo atvykti, net bu
tus iš karto jiems dovanai suteikdavo 
ir pasiūlydavo rinktinių darbų. Gero
kai pavaikščiojęs po aukštų okupaci
nės valdžios marionečių kabinetus, pa
galiau Algirdas gavo Justo Paleckio su
tikimą ir buvo prirašytas. Deja, tai dar 
nebuvo vargų ir persekiojimų pabaiga.

Būtinai reikėjo įsidarbinti. Sovie- 
tijoje įdarbinimo sistema buvo vien vals
tybinė, supolitinta ir diskriminacinė. 
Todėl Algirdui įsidarbinimo reikalu ir
gi reikėjo vaikščioti nuo vieno kom
partijos šulo prie kito, kol padėjo kul
tūros ministras J.Banaitis, jo buvęs vir
šininkas Radiofone pirmuoju soviet
mečiu. Su J.Banaičio siunčiamuoju 
raštu Algirdas 1960 metais buvo pri
imtas dirbti į Knygų rūmus, čia jis va
dovavo Lituanikos redakcijai. Iš ten į 
pensiją išėjo 1983 metais.

Plunksną bandyti pradėjo jau pir
mosiose gimnazijos klasėse. Pradžioje 
rašinėjo į moksleivių žurnalus kores
pondencijas. Bręsdamas kūry biškai, 
pradėjo spausdinti įvairiuose laikraš
čiuose ir žurnaluose patriotinius 
straipsnius, eilėraščius, kelionių įspū
džius. Moky damasis aukštesnėse kla

sėse vadovavo Marijampolės gimnazi
jos literatūros būreliui. Tuolaik ben
dradarbiavo žurnaluose „Mokslo die- 

I nos“, „Šviesos keliai“, taip pat Mari
jampolėje ėjusiuose savaitraščiuose 
„Suvalkietis“, „Suvalkų kraštas“, „Šal
tinis“. 1938 metų pavasarį „Mokslo 
dienų“ paskelbtame rašinio konkurse 
tema „Mūsų mokykla seniau ir dabar“ 
laimėjo pirmąją premiją. 1937 ir 1938 
metais jis leidosi pėsčiomis į dideles, 
daugiadienes pažintines keliones po vi
sus Lietuvos regionus. Už tų kelionių 

j aprašymą dienraščio „Lietuvos aidas“ 
I konkurse irgi pelnė pirmąją premiją.

Netrukus tapo „Lietuvos aido“ neeta
tiniu korespondentu Marijampolėje. 
Griškėno rašinių yra ir kituose to lai- 

j kotarpio periodiniuose leidiniuose - 
,Jaunojoje Lietuvoje“, „Skautų aide“, 
kai kuriuose okupuotoje Vilnijoje ėju
siuose lietuvių žurnaluose.

Tuolaik Lietuvos visuomenei 
Griškėnas buvo ne tik žinomas iš raši
nių periodikoje, bet ir pažįstamas iš 
muzikos bei literatūros vakarų. Jam te
ko važinėti po provinciją ir skaityti sa- 

( vo eilėraščius kartu su rašytojais V.My- 
kolaičiu-Putinu. Antanu Miškiniu, Jo
nu Marcinkevičiumi, tuose renginiuo
se dalyvaudavo dainininkai Juozas Ma
žeika. Petronėlė Zaniauskaitė ir kiti 
muzikos bei literatūros atstovai.

Labai daug Griškėno rašinių pa
skelbta 1941-1944 metais ėjusioje pe
riodikoje: laikraščiuose „Į laisvę“, .At
eitis“, „Naujoji Lietuva“, „Ūkininko 
patarėjas“. „Karys“, „Lietuviai“, „Pa
nevėžio apygardos balsas“. „Savitarpio 
pagalbos žinios“, „Nauja gadynė“ (Ma-
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rijampolė). žurnale „Savaitė“. Tai Įvai
raus žanro tekstai: straipsniai, eilėraš
čiai. apsakymai, apybraižos. Jie daž
nai pasirašyti įvairiais slapyvardžiais. 
Tuo laikotarpiu Griškėnas parašė ir 
kūrinių radijui - vaidinimų, montažų. 
O sovietmečiu sukūrė ir išspausdino 
tik vieną kitą fragmentą vaikams. Mat 
Algirdui nepriimtina buvo visur prie
varta brukama bolševikų ideologija.

Galimybė laisvai kurti ir spaus
dinti atsirado Lietuvai atgavus nepri
klausomybę. Tačiau tada Algirdui bu
vojau vėlyvas gyvenimo ruduo. Vis dėl
to plunksnos jis neužmetė. 1989 me
tais ..Pergalės" žurnale (Nr.6-12) jis pa
skelbė dideli pluoštą atsiminimų apie 
karo ir okupacijų metus bei kalinimą 
Vorkutoje. Jo atsiminimų taip pat yra 
išspausdinta knygoje „Vorkutos poli

tinių kalinių atsiminimai" (1998). žur
nale „Knygnešys", savaitraštyje „Die
novidis“ ir kitur.

Algirdo Griškėno eilėraščių yra 
pateikta antologijoje „Tremtinio Lie
tuva“ (Vilnius. 1990) bei periodikoje. 
Jo eilėraščiai emocionalūs. Įtaigūs. Be
je, jo jaunystės dienų eilėraštis „Neliū
dėk. mergyte“ („Jaunoji Lietuva“, 
1938. Nr.7/8) pirmaisiais pokario me
tais tapo melodinga, populiaria liau
dies daina. Šio straipsnio autorius irgi 
yra tuolaik ją Aukštaitijoje dainavęs. O 
Griškėnas ją pirmąkart išgirdo Vorku
toje dainuojant lietuvaites politines ka
lines. Griškėnas pagristai pristatytas 
Vytauto Vanago parengtame „Lietuvių 
rašytojų sąvade" (Vilnius, 1996).

Algirdas Griškėnas mirė 1999 
metų balandžio 28 dieną.

Juozo Kazlautko nuotrauka
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I
 Darius Kuolys 

atsako j žurnalo 
“Į laisvę” klausimus

- Kokios priežasty s. Jūsų nuomo
ne, nulėmė Prezidento Valdo Adam
kaus pralaimėjimą, nors didžiųjų par
tijų vadovai ir inteligentijos elitas aiš
kiai išreiškė jam simpatijas ir pasitikė
jimą?

- Šiuo klausimu esu šališkas. 
Mačiau visą rinkimų ..virtuvę“ iš vi
daus, tad turiu savo nuomonę, kuri 
nuo bendrųjų vertinimų gali šiek tiek 
skirtis. Manau, kad Valdo Adamkaus 
pralaimėjimą lėmė keli dalykai.

Visų pirma, paisydamas valsty
bės interesų, jis nesielgė taip, kaip rei
kalavo elgtis šių rinkimų logika. Pri
siminkime: kaip tik tuo metu Lietu
va rengėsi istoriniams viršūnių susi
tikimams Prahoje ir Kopenhagoje. 
Laukėme ir sulaukėme pakvietimo Į 
NATO, baigėme derybas dėl narys
tės Europos Sąjungoje. Valdas Adam
kus sąžiningai vykdė valstybės vado
vo pareigas: stengėsi bendram darbui 
konsoliduoti politines jėgas, vengė 
konfliktų su Vyriausybe ir Seimo 
dauguma.

Tačiau rinkimų logika reikala
vo elgtis atvirkščiai: aštrinti Prezi
dento santykius su Vyriausybe ir Sei
mu, smarkiai kritikuoti valdančiąją 
daugumą dėl netesėtų Įsipareigojimų 
žmonėms, griežtai atsiriboti nuo abe
jotinų valdžios sprendimų. Per rin
kimus Prezidentui būtų buvusi pa
rankiausia vienišo kovotojo su Sei
mu, Vyriausybe, kitais keliolika kan
didatų pozicija. Tačiau būtent tokios 
rinkimų taktikos Valdas Adamkus 
atsisakė dėl valstybės interesų. Tuo 
metu rinkimų konkurentams pavyko 
Prezidentą sutapatinti su visa Lietu
vos valdžia, perkelti jam atsakomy
bę už visų vyriausybių, tarp jų - ir 
dviejų Rolando Pakso vadovautų vy-
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riausybių. nepadarytus darbus, ne
įveiktas problemas.

Antra, per šiuos rinkimus Valdas 
Adamkus iš esmės neturėjo partinių 
struktūrų atramos. Geranoriškai pa
siūlytos konservatorių ir moderniųjų 
krikščionių demokratu pagalbos ne
pakako: konservatoriai buvo tik ką 
parklupdyti nesėkmingos ..Williams“ 
istorijos, o modernieji krikdemai sto- i 
kojo politinės Įtakos. Centristų ir li
beralų paramos, valstybinio jų požiū
rio visą laiką buvo ti
kėtasi. bet taip ir ne
sulaukta. Taigi Valdo 
Adamkaus rinkimų 
kampanija rėmėsi 
daugiausia savanorių 
kultūrininkų ir visuo
menininkų pastango
mis. Bet jų pergalei 
buvo per maža.

Trečia. Valdas 
Adamkus negalėjo 
naudotis tomis rinki
mų technologijomis, 
kurias pasitelkė Ro
landas Paksas ir jo 
rinkimų kampanijai 
talkinę kiti kandida
tai. Dirbantis Prezi
dentas negalėjo žmo
nėms žadėti to, ko pa
daryti Prezidentas 
tiesiog neturi konsti
tucinių galių, kas pra
šoka realias valstybės 
galimybes. Valdas 
Adamkus negalėjo 
tautai meluoti, nes 

per porą mėnesių būtų nubraukęs tai. 
ką kūrė penkerius metus - padorios, 
moralios politikos pagrindus.

Praėję Prezidento rinkimai, ma
tyt. Įeis į Lietuvos istoriją kaip pirmieji 
rinkimai, kuriuose toki svarbų vaid
menį atliko ne tik dideli, taip galuti
nai ir nesuskaičiuoti, rusiški pinigai, 
bet ir rusiškos rinkimų technologijos. 
Neatsitiktinai naujasis Lietuvos Pre
zidentas dabar nuolat ragina: ..pamirš
kime rinkimus“. Tikrai tikiu, kad ir

Antano Varankos nuotrauka

Į LAISVĘ • liepa !2003 81

83



Krašto pulsas

jis, ir jo komanda nenori šiandien ma
tyti drastiškų, Lietuvą ir tuometinį 
Prezidentą juodinančių rinkiminių 
klipų, girdėti Į visas puses dalytų ne
įgyvendinamų pažadų, šmeižto išpuo
lių prieš Vilniaus banką ar Preziden
to patarėją pulkininką Darių Kaliba- 
tą. Prisimenu, kokį neišdildomą įspū
dį Valdo Adamkaus štabo žmonėms 
padarė rinkiminėje televizijos laidoje 
Rolandą Paksą viešai rusiškai konsul
tavę lig tol nematyti „specialistai“ ir 
jo komandos pareiškimai: „pinigai ne
kvepia“. Tokius dalykus sunku pa
miršti. Juo labiau kad jie turėjo ne
mažą įtaką rinkimų rezultatams.

Ketvirta, Lietuvoje šiuo metu įta
kingiausia Socialdemokratų partija j 
Prezidento rinkimus žiūrėjo ne iš vals
tybės, bet iš siaurų partinių pozicijų. 
Atsisakius kandidatuoti Algirdui Bra
zauskui -vieninteliam laimėti galin
čiam socialdemokratui, rinkimus ši 
partija nutarė panaudoti vidaus reika
lams patvarkyti. Viena partijos grupė 
rinkimuose siekė pažaboti Vytenio 
Andriukaičio ambicijas, kita - sužlug
dyti Artūrą Paulauską, kad po rinki
mų jo vadovaujamą partiją būtų leng
viau prisijungti prie socialdemokra
tų. Juk prie to, kad Artūras Paulaus
kas nepateko į antrąjį rinkimų turą, 
nemažai prisidėjo socialdemokratų 
rinkimų taktika.

Norėdama nuvertinti Preziden
to rinkimus. Seimo dauguma juos su
jungė su savivaldybių rinkimais. Be
je, po tokio Seimo sprendimo prem
jeras Brazauskas per televizijas atvi
rai pareiškė, kad savivaldybių rinki

mai esą daug svarbesni už Preziden
to rinkimus, nes Prezidentas Lietu
voje nieko reikšminga nuveikti nega
lįs. Be abejonės, turėjo įtakos ir Al
girdo Brazausko sprendimas prieš 
antrąjį rinkimų turą neparemti Val
do Adamkaus. Su tam tikromis išly
gomis būtų galima sakyti, kad naują
jį Prezidentą pasirinko dabartinis 
premjeras.

Ir penkta, dalies rinkėjų apsi
sprendimą lėmė solidus Valdo Adam
kaus amžius. Amžiaus tema daug spe
kuliavo kiti kandidatai į prezidentus, 
ypač Rolandas Paksas. Valdas Adam
kus atrodė padaręs viską, ką galėjo: 
atvedęs Lietuvą prie NATO ir 
Europos Sąjungos slenksčio. Tad jo 
pasitraukimas iš politikos daliai žmo
nių atrodė natūralus.

- Kai kurie žinomi Lietuvos ir iš
eivijos politologai internete ir spaudo
je ragino nebalsuoti už jau žinomus po
litikus, tarp jų ir Valdą Adamkų. Kodėl 
jie ieškojo naujų dievų neišvardydami, 
kaip konkrečiai šie turėtų atrodyti? Ar 
nemanote, kad jų nuomonė turėjo įta
kos daliai visuomenės, ypač jaunimui?

- Politologų kalbos įtakos, ži
noma, turėjo. Bet jų Įtaka vargu ar bu
vo lemianti. Šios kalbos prisidėjo prie 
bendro požiūrio: „Prezidento rinki
mai - nieko įdomaus“, „viskas iš anks
to nulemta“, „mūsų demokratija val
doma“, „nėra iš ko rinktis“, „teks dar 
vieną kadenciją ištverti Adamkų“. 
Maždaug tokia buvo vyraujanti ko
mentarų tendencija. Matyt, tokia bu-

i vo ir nemažos dalies visuomenės nuo- 
I monė.
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Tačiau daug didesnė bėda yra ta, 
Į kad per šiuos rinkimus kaip niekad 

stigo nepriklausomos žurnalistinės 
analizės, nepriklausomų vertinimų. 
Visoje informacinėje Lietuvos erdvė
je vyravo politikų užsakytos žinios. 
Beje, šią tiesą iškart po rinkimų viešai 
pripažino kai kurie žurnalistai.

- Ar praėję Prezidento rinkimai 
ir jų rezultatai nerodo, jog iš visuome
ninio ir politinio gyvenimo arenos išva
roma kūrybinė inteligentija, nevertina
mas nei jos intelektas, nei indėlis į mū
sų valsty bės kūrimą?

- Nemanau, kad būtent taip de
rėtų interpretuoti rinkimų rezultatus.

Inteligentijos drama kur kas su
dėtingesnė. Atviroje visuomenėje in
teligentija kaip vieninga socialinė gru
pė vargu ar gali egzistuoti. Beje, ar to
kios vieningos grupės būta priklauso
mybės metais? Ar tai nėra tik valdžios 
kurtas ir mūsų įtikėtas sovietmečio 
mitas, kurio griuvimą taip skaudžiai 
kai kas iš mūsų išgyvena šiandien? Juk 
ir tuomet buvo ir skirtingų inteligen
tų ratelių, ir inteligentų vienišių. Juo 
labiau taip yra šiandien, kai galime 
kalbėti tik apie skirtingų pažiūrų in
teligentus. intelektualus, vienokius ar 
kitokius jų sambūrius. Skiriamės sa
vo įsitikinimais, nuostatomis, požiū
riais. Skiriamės Lietuvos reikalų ver
tinimu ir supratimu.

Vieni intelektualai per rinkimus 
buvo už Valdą Adamkų, kiti savo ir 
Lietuvos ateitį siejo su Rolandu Pa- 
ksu. Ar kas drįstų abejoti, kad tokie 
intelektualai kaip Aurelijus Katkevi
čius, Alfredas Bumblauskas kartu su 

lietuviškos estrados kūrėja Ona Valiu
kevičiūte ne iš širdies rėmė rinkimuo
se dabartinį Prezidentą? Manau, kad 
ne. Irtai natūralu.

Šiandien Rolando Pakso ko
mandoje matome ne tik juos, bet ir 
ryškesnius buvusios ..kūry binės inteli
gentijos" atstovus: filosofą Krescencijų 
Stoškų, menotyrininką Algirdą Gai
žutį. Ir tai-irgi natūralu.

- Ko tikitės iš naujo valdžių per
siskirstymo. ar nėra simptomų, kad gali 
keistis ne tik vidaus, bet ir užsienio po
litikos kryptys?

- Bet kokios bendresnės prog
nozės dar būtų per daug ankstyvos. 
Naujasis Prezidentas siunčia visuome
nei toli gražu nevienareikšmius sig
nalus.

Yra pakankamai požymių, kad 
vakarietiška Lietuvos užsienio poli
tikos kry ptis bus išlaikyta. Tai labai 
svarbu.

Vidaus politikoje stebina plūste
lėjusi iracionalumo banga. Atrodo, 
kad burtininkių palaiminta dabartinio 
Prezidento ir premjero sąjunga žada 
tam tikrų permainų valstybės gyveni
me. Šiurkščios, civilizuotos politikos 
taisykles pamynusios Prezidento ir 
premjero pastangos nušalinti genera
linį policijos komisarą - išraiškingas 
tokių permainų ženklas. Kiek toli šios 
permainos sieks, nemaža priklausys 
nuo Seimo ir visuomenės laikysenos.

- Ačiū už pokalbį. Tikėkimės, 
kad „permainos ~ neperžengs kraštuti
nės ribos, o visuomenė įgaus vis sava
rankiškesnę laikyseną.
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Nauja politinė dešinė
Gegužės 31 d. Vilniuje buvo surengta konferencija, 

kurioje įvyko trijų Lietuvos politinių partijų susijungi
mas į vieną stiprią jėgą, atstovausiančią dešiniuosius 
2004 metų Lietuvos Seimo rinkimuose. Susijungė Lie
tuvos liberalų sąjunga, Lietuvos centro sąjunga ir mo
dernieji krikščionys demokratai.

Dar prieš susijungimą „Į laisvę" redakcija kalbino 
šių partijų vadovus, teiraudamasi, kokiais pagrindais 
vienijasi iš pirmo žvilgsnio ideologiškai besiskiriančios 
partijos (pavyzdžiui, liberalai ir krikščionys demokra
tai), kokie pavojai jų tyko, kaip jie regi ateities bendra
darbiavimą.

84

Eugenijus Gentvilas, 
Lietuvos liberalų sąjungos 
pinnininkas (iki susijungimo)

Bendri planai 
ir darbai

Prieš akis turime pavyzdžių Eu
ropoje (Vokietijoje, Vengrijoje), kaip 
dirba sudarę sąjungas ir bendras vyriau
sybes liberalai ir krikščionys demokra
tai. Aišku, skirtumų rastume, jeigu jų 
labai ieškotume, tačiau mums rūpi ne 
skirtingumai, o bendrumai ir panašu
mai. Tokių bendrumų randame su mo-
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dėmiaisiais krikščionimis demokratais, 
mes tarsi papildome vieni kitus, nes li
beralų programa yra gana pragmatiška, 
racionai i. joje galima pasigesti tradici
nių krikščioniškųjų vertybių. Mes ne
akcentuojant savo programoje tokių da
lykų kaip šeima, bendruomenė, religi
ja, tradicijos. Taigi ją papildys krikščio
nys demokratai, kurių požiūris Į eko
nomiką yra labiau socializuotas, parem
tas krikščioniškosiomis vertybėmis.

Pagaliau ir be programos esama 
dalykų, kuriuos būtina spręsti. Ar mū
sų visuomenei naudinga, kad šiandien 
Lietuvoje yra trys krikščionių demok
ratų partijos? Ar rinkėjams paranku, kad 
liberalai ir centristai, teigdami iš esmės 
tuos pačius dalykus, skaido rinkėjų bal
sus? Rinkėjams dabar bus lengviau ap
sispręsti. o mums lengviau bendradar
biauti su konservatoriais.

Atsargiai vertinu susivienijusios 
partijos masiškumą- Atsargiai todėl 
kad kuriantis naujai partijai prasideda 
judėjimas kitose partijose. Pavyzdžiui, 
pas mus pradeda pereiti kai kurie kon
servatoriai galbūt pajutę, kad šiuo me
tu būsime stipresnė jėga negu Tėvynės 
sąjunga. Tokių pakeleivių atsiras gal ke
letas tūkstančių, kils pavojus desta
bilizuoti partiją, nes jie gali ignoruoti 
mūsų ideologines verty bes, partijos gy
venimo taisykles. Juk yra kategorija 
žmonių, kuriems atrodo, jog naudinga 
būti čia ir šiandien. Taigi nujaučiu kad 
ateityje gali būti nesklandumų. „nuby 
rėjimų“ ar išdavysčių. bet Į perspektyvą 
žiūriu teigiamai.

Mes turėsime daug bendrų dar
bų ir siekių su konservatoriais. Jau da

bar Seime sudaryta Politinio bendra
darbiavimo taryba, partijų vadovai ap
taria politines ir ekonomines aktuali
jas. rengia bendrus pareiškimus ir krei
pimusi Į visuomenę. Būsimiems Seimo 
rinkimams galbūt nedarysime bendrų 
sąrašų su konservatoriais. bet nekonku- 
ruosime vieni su kitais vienmandatėse 
apygardose. Tai leis genau orientuotis 
ir rinkėjams, nes jie matys vieną stiprią 
dešiniąją jėgą, kurią sudarys dvi tradici
nės politinės partijos - liberalai ir kon
servatoriai. Rinkėjai pamažu atsikratys 
patiklumo, kuris juos įviiioja Į populis
tų spąstus.

Apmaudu stebėti kaip žmonės vis 
dar apsigauna dėl populistinių pažadų. 
Tu nebūsi tarp jų populiarus, jei žadi są
žiningą komandą. Ne. geriau duok jiems 
dešimties litų priedą prie pensijos, tada 
būsi geras. O iš kur paimsi tuos pinigus, 
jiems nerūpi.

Kai kas pranašauja, kad dabarti
nė mūsų sąjunga su centristais ir mo
derniaisiais krikščionimis demokra
tais gali subyrėti, kaip atsitikdavo su 
kai kuriais kitais dešiniųjų junginiais. 
Manau, kad būsime patvaresni, nes 
stengiamės Įveikti ambicijas. Aš pats 
esu ambicingas politikas, bet neturiu 
asmeninių ambicijų. Man norisi atei
ti ne vienam, o su komanda, kurioje 
galiu būti ir antras. Ambicingais lai
kau tuos, kurie neturi ką parodyti, bet 
viską šluoja iš kelio v ardan savo įsi
vaizduojamo tikslo ir uždavinio. To
kių reikia bijoti
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Artūras Zuokas, 
jungtinės Liberalų ir centro 
sąjungos pirmininkas

Ko reikia
Lietuvai
Lietuvos politiniame gyvenime 

šiandien aiškiai suvokiama ir ski
riama kairė, kuriai atstovauja social
demokratai, turintys susiformavusį 
savo elektoratą, t.y. tam tikrą visuo
menės dalį, palaikančią kairiųjų po
litiką. Dešinėje pusėje rinkėjai iki 
šiol matė spektrą Įvairių politinių 
partijų. Vienos jų iš tikrųjų vykdė 

dešiniąją politiką, kitos, priklauso
mai nuo konjunktūros, ją tik imita
vo. Konservatorių partija dabar iš
gyvena tam tikrą pasikeitimų laiko
tarpį. Krikščionys demokratai yra 
susiskaldę, jų vadovai blaškosi nuo 
vieno politinio poliaus prie kito, tu
rėdami vieną tikslą - išlikti politi
koje. O liberalų. Centro sąjungos ir 
moderniųjų krikščionių demokratų 
susijungimas suformuoja aiškią ir 
stiprią politinę jėgą, galinčią atspin
dėti dalies visuomenės lūkesčius, su
silaukti jos palankumo ir paramos. 
Tai ne mechaninė trijų partijų sudė
ties suma, o susivienijimas, leidžian
tis rinkėjams matyti aktyvesnę ir 
stipresnę negu iki šiol dešinę poli
tiką.

Socialdemokratai irgi turėtų 
būti suinteresuoti, kad būtų stipri 
dešinė. Tik tada įmanomas kon
struktyvus dialogas, gyvuoja sveika 
pozicija ir opozicija, priimančios ge
riausius sprendimus. O rinkėjai turi 
galimybę iš tų dviejų jėgų rinktis pa
gal savo įsitikinimus, nes visuome
nėje yra ir bus įvairiai mąstančių 
žmonių.

Politinės jėgos ir visuomenė 
šiandien turėtų labiausiai baimintis 
vienadienių partijų ir gryno popu
lizmo. kurį eksploatuoja tam tikrų 
partijų atstovai ir vadai. Kodėl rei
kia jų bijoti? Jie apvilia žmones, ir 
šie ima nepasitikėti bet kokia val
džia. Visuomenė demoralizuojama. 
Štai šiandien vyksta diskusijos socio
loginių apklausų ir tyrimų pagrin
du. Apklausos aiškiai parodė, kaip
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rinkėjai pasiskirstė Į tuos, kurie bal
savo už kandidatus į Lietuvos prezi
dentus - Valdų Adamkų ir Rolandą 
Paksą. Už pastarąjį balsavo tie žmo
nės. kurie turi mažesnes pajamas, ku
rie labiau pažeidžiami socialiai, taip 
pat tautinės mažumos, kaimo žmo
nės. Kodėl taip atsitiko? Mažiausiai 
čia kalti patys rinkėjai. Atvirkščiai, 
jų moralinis kodeksas buvo gana 
griežtas: jie laukė teisingumo. Štai j 
mažą miestelį ar kaimą atvažiuoja 
elegantiškai apsirengęs ponas iš Vil
niaus, dėsto labai patrauklias gyve
nimo tiesas ir žada tą gyvenimą pa
daryti teisingesnį. Natūralu, kad 
žmonės juo patiki, nes jie negali įsi
vaizduoti, jog žinomas politikas ga
lėtų akivaizdžiai meluoti, siekdamas 
trumpalaikių ir asmeniškų politinių 
tikslų.

Taigi pirmasis mūsų naujosios 
partijos uždavinys - stabdyti labai 
spartėjančią politinės kultūros de
gradaciją. Įstrigo atmintin prof. 
L.Donskio pasakymas: per keletą 
A.Brazausko ir V.Adamkaus prezi
dentavimo metų pamažu susiforma
vo tam tikra politinė kultūra. O su
griautąjį buvo per keletą mėnesių. 
Kad vėl pasiektume buvusį lygme
nį, turės praeiti nemaža laiko. Libe
ralų ir centro sąjunga turėtų rodyti 
pavyzdį, kaip reikia vengti populiz
mo. sakyti tiesą ir į politiką įtraukti 
visuomenės vadybos specialistus. 
Šiuo metu tokie specialistai itin rei
kalingi. nes jie sugebės išnaudoti ga
limybes, kurias mums teiks Europos 
Sąjunga. Čia reikia turėti ne tik ga

bumų, bet ir žinių, patirties. Mūsų 
partijoje jau dabar yra daug šios rū- 

i sies specialistų, kurie gali padėti vie
šosios vadybos konsultacijomis ir 
patarimais. Partijos nariai ir jos rė
mėjai yra žmonės, kurie savo vai
kams, sau ir savo tėvams kuria atei
ties Lietuvą. Tai vidurinė karta, sa
varankiškai klojanti savo gyvenimo 

į pamatus.
Norėčiau pareikšti porą pasta

bų dėl partijų tapatybės. Vytautas 
Bogušis vienoje spaudos konferen
cijoje yra tiksliai pasakęs: jeigu 
krikščionys demokratai bendradar
biauja su liberalais, tai jie savaime 
yra modernūs, šiuolaikiškai žiūrin- 

! tys į krikščionybę, šeimą ir kitas jų 
i išpažįstamas vertybes. Jų dalyvavi

mas mūsų partijoje yra pliusas, nes 
liberalai kartais kaltinami beribės 
individo laisvės akcentavimu. O iš 
tikrųjų laisvė turi ribas. Mano lais
vė negali pažeisti kito žmogaus lais
vės.

Neseniai sociologai mūsų už
sakymu atliko visuomenės tyrimus, 
norėdami nustatyti, kurioje politinės 
skalės vietoje yra Liberalų ir centro 
sąjunga. Kai išeities pozicija yra ..nu
lis". tai „plius 100“ reiškia kraštuti
nį dešinumą (tokie, visuomenės nuo- 

| mone, yra konservatoriai), „minus 
100“ - kraštutinį kairumą (social
demokratai). Mūsų partija tapatina
ma su centro dešine („plius 50“). Li- 
beraldemokratai. teigiantys esą de
šinieji. toje skalėje užima vietą „mi
nus 60“ ir atsiduria centro kairėje, o 
socialliberalai atsiranda ties „minus
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30“ padala. Aišku, tai sąlygiškas ver
tinimas, bet taip politinėje skalėje 
patikrinamos didesnės partijos, tu
rinčios Seime savo frakcijas.

Konservatoriai yra mūsų part
neriai įgyvendinant strategini tiks
lą, t.y. parengiant patrauklią visuo
menės vystymosi viziją ir Seimo rin
kimų programą, kuri leistų tikėtis 
rinkėjų palankumo, nes būtų pagris
ta profesionalumu, visuomenės va
dybos kokybe. O tų savybių Lietu
vai reikia būnant Europos Sąjungos 
nare, jos neišvengiamos jai kaip vals
tybei, žengiančiai pažangos keliu. 
Beje, ir socialdemokratai savo suva
žiavime buvo susirūpinę, kokia bus 
dabartinių šios partijos vadovų pa
maina, kaip būti patraukliems, kad 
jais domėtųsi šiandieninis jaunimas. 
Rytoj jau neužteks to. ką šiandien 
socialdemokratuose vertinąją po
tencialusis elektoratas. Socialde
mokratai supranta, kad artėja tam 
tikra jų krizė.

Grįždamas prie opios proble
mos dėl politinės kultūros krizės, 
noriu pasakyti, kad turėsim Įdėti 
daug darbo, siekdami tokios politi
nės kultūros, kokia yra D.Britanijo- 
je arba kitose Vakarų Europos šaly
se. Ten retai pasitaiko politinių per
bėgėlių. išduodančių savo partiją 
grynai asmeninės naudos sumeti
mais. Ir pas mus didesnės politinės 
partijos turėtų aiškiai pasakyti „ne“ 
tokiems merkantilistams, kurie kei
čia savo politines pažiūras dėl asme
ninės naudos. Gerbiu žmones, ku
rių nuomonė ar idėjos keičiasi pri

klausomai nuo informacijos ar kitų 
objektyvių priežasčių, bet tik ne dėl 
konjunktūros, kai norima bet kokio
mis priemonėmis įkopti į valdžią ar
ba joje išsilaikyti. Tokie žmonės ne
turi nei principų, nei ideologijos, nei 
noro tarnauti visuomenei, bet jie yra 
neišvengiamas mūsų demokratijos 
raidos etapas. Reikia laiko, kad su
siformuotų politinė kultūra, kad su
bręstų partijos. Šiandien dar dauge
lį socialdemokratų veiksmų nepava
dinsi socialdemokratiškais, o kai 
kurios dešiniosios jėgos elgiasi kaip 
kairiosios. Žmogus, kuris pagal pa
vadinimą šiandien norėtų rinktis 
partiją, gali smarkiai nusivilti pama
tęs, kokią politiką vykdo ta partija.

Taigi ir mūsų partija pirmiau
sia turi baigti formuoti organizaci
nes struktūras, kad nebūtų panaši į 
politinį klubą. Ta prasme man im
ponuoja konservatoriai ir socialde
mokratai, turintys aiškias struktū
ras. Antra, mes turime galutinai pa
rengti savo programą, kuri sykiu bus 
ir rinkiminė. Trečia, turime konkre
čiai padėti savivaldybėms, kurioms 
vadovauja mūsų jungtinės partijos 
merai ir vicemerai, kad jos labiau 
išnaudotų galimybes, siūlomas ES. 
Turime daug specialistų, dirbančių 
su ES organizacijomis, fondais, tą jų 
patirtį reikia sutelkti į vieną centrą, 
kad ją perimdamos savivaldybės kuo 
greičiau ir veiksmingiau gerintų pro
vincijos žmonių gyvenimą.
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Gintaras Steponavičius,
Lietuvos Seimo vicepirmininkas

Vienijimosi 
ženklai
Liberaliosios politinės jėgos jau se

niai suvokė būtinybę vienytis, ypač tai 
reikalinga artėjant Seimo rinkimams 
2(M)4 metais. Tiems, kurie laimės rin
kimus, teks nemaža atsakomybė, nes jie 
turės tęsti reformas bei įgyvendinti svar
bius sprendimus Lietuvai tapus Euro
pos Sąjungos nare. Dešinieji sėkmę gali 
patirti tik susivieniję ir susitarę. Tik to
kiu atveju centro dešinė gali tikėtis rin
kėjų pasitikėjimo ir formuoti Vyriausy
bę. Taigi naujai susiformavęs liberalų 
blokas yra svari politinė jėga, o šalia bus 
konservatoriai, kurie vienijasi su politi
niais kaliniais ir tremtiniais.

Kai ką stebina moderniųjų krikš
čionių demokratų jungimasis į mūsų 
bloką. Bet jie randa savo idėjų mūsų pro
graminėse nuostatose, turi atstovų par
tijos struktūrose, vienaip ar kitaip iš
reikštą krikščioniškąjį sparną - organi

zuotą grupę savo tapatybei išryškinti. 
Mano manymu, liberalizmo ištakų rei- 

Į kia ieškoti ankstyvojoje krikščionybėje, 
j kuri iškėlė žmogaus vertę.

Beje, visų trijų susivienijusių par
tijų frakcijos Seime jau prieš kuri laiką 
sudarė vieną politinę frakciją kaip opo
zicinę atsvarą kairiųjų daugumai. Turė
dami nemažai atstovų Seime ir savival
dybėse, būdami atviri, dirbdami princi
pingai ir neatitrūkdami nuo žmonių 
(taip. deja, atsitiko su kai kuriomis par- 
tijomis). galime pelnyti rinkėjų pasiti
kėjimą. O jį turėdami sugebėsim veikti 
veržliai, jaunatviškai ir ryžtingai. Ma
nau. kad politikoje baigiasi užkulisių ar 
siaurų interesų atstovavimo metas.

Prof. Kęstutis Glaveckas, 
Lietuvos centro sąjungos 
pirmininkas (iki susijungimo)

Mums reikia 
pasikeisti
Tiems, kurie priekaištauja, kad 

mes jau buvome vienoje koalicijoje
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su socialliberalais, galima pasakyti, 
kad tada buvo kalbama ne apie par
tijų susijungimą, o apie bendrą kryp
ti, bendrą vertybinę orientaciją po 
2000 metų Seimo rinkimų sudarant 
Vyriausybę ir valdant šąli. Čia yra 
visai kas kita. Mūsų partijos, libera
lai ir centristai, yra įtakingos savi
valdybėse, šiuo metu kartu turime 
13 merų ir 13 vicemerų tokiuose di
džiuosiuose miestuose, kaip Kaunas 
ir Klaipėda, ir esame tarp populia
rių partijų visuomenės apklausose. 
Taigi ir naujoji partija turi galimy
bių stiprėti. Reikia imti pavyzdi iš 
to, kaip susijungė LDDP ir social
demokratai. Po susijungimo jie la
bai sustiprėjo. Mes taip pat siekia
me suvienyti jėgas vardan mūsų pa
čių organizacinės ir komandos stip
rybės, nes turime labai gerai pasi
rengti artėjantiems Seimo rinki
mams - tiek suformuodami savo ko
mandą, tiek išryškindami savo idė
jas ir jas pateikdami rinkėjams. Cen
tristų kalbos apie susijungimą su li
beralais trunka jau gerą dešimtmeti, 
todėl džiaugiuosi, kad mums paga
liau pavyko pasiekti tokio spartaus 
vienijimosi pagal mūsų pačių nusta
tytą gana įtemptą planą.

Tiems, kurie stebisi, kad mūsų 
partijoje dalyvauja modernieji krikš
čionys demokratai, atsakome, kad 
tai vienintelė galimybė jiems neiš
nykti, nes, kaip bebūtų gaila, isto
riškai susiformavusi Lietuvos krikš
čionių demokratų partija susiprie
šino, susiskaldę ir net nepajėgė per 
praėjusius Seimo rinkimus peršokti 

5 proc. barjero. Tradiciniai krikščio
nys demokratai yra sutrikę, jų padė
tis neapibrėžta, jiems trūksta pa
trauklių vadų.

Gaila, kad vienas iš Centro są
jungos kūrėjų ir vadų Romualdas 
Ozolas pasitraukė iš naujos partijos 
gyvenimo, filosofiškai ieškodamas 
tapatybės išsaugojimo, vertybinių 
nuostatų išlaikymo. Nemanau, kad 
gyvenimas gali pasukti savo ratą at
gal. Lietuvai įstojus į Europos Są
jungą reikės galvoti, kaip išsilaikyti 
konkurencinėje kovoje, kaip žmo
nėms įgyti daugiau gebėjimų ir įsi
tvirtinti darbo rinkoje, kaip išsaugo
ti kultūrą, literatūrą, o ne filosofuo
ti apie tai, kas jau buvo.

Šiandieninis pasaulis nepasi
keis pagal mūsų norus. Tai mums rei
kia pasikeisti. Turim įveikti mūsų 
socialdemokratų monopolį - Eu
ropoje jie taip pat kitokie, negu bu
vo XX a. pirmojoje pusėje. Europos 
socialdemokratai turi valdžią tokio
se ekonomiškai stipriose valstybėse 
kaip Prancūzija ir Vokietija. O žmo
nės renkasi tą partiją, kuri turi val
džią ir įtaką, nes tikisi, kad taip jie 
lengviau gaus darbą, kitų lengvatų. 
Taigi dar sykį pabrėžiu, kad turime 
išnaudoti šią savo galimybę.
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Vytautas Bogušis, 
Moderniųjų krikščionių 
demokratų sąjungos 
pirmininkas (iki susijungimo)

Sulaužyti 
stereotipus

Susijungė dvi liberalios ir viena 
krikščioniškos pakraipos partijos. Ispa
nijoje yra panaši padėtis, kur krikščio
niškai konservatyvi partija turi libera
lųjį sparną. Vokiečių krikščionys de
mokratai savo programoje teigia, kad 
jie yra krikščioniška - konservatyvi - 
liberali partija. Žinome, kad šešiolika 
metų Vokietiją valdė krikščionys de
mokratai (CDU), būdami koalicijoje su 
laisvaisiais demokratais, kurie yra mū
sų liberalų atitikmuo.

Jeigu reikėtų kalbėti XIX a. pa
baigoje - XX a. pradžioje nukaltomis 
ideologinėmis klišėmis, būtų labai sun
ku susikalbėti. Bet XXI a. pradžioje, kal
bėdami apie vertybinius daly kus ir reng
dami bendrą program:}, mes gana leng

vai suprantam vieni kitus. Programoje 
įrašėm, kad naujoji part ija vadovausis 
krikščioniškosiomis, liberaliosiomis ir 
centristinėmis nuostatomis.

Prisiminkime istoriją. Liberaliz
mo ištakos yra krikščionybėje, nes pir
mieji liberalizmo teoretikai buvo pir
mųjų amžių vienuoliai. XIX a. pabai
goje gausiausia Vokietijos partija buvo 
Centro partija, kuri transformavosi ir ta
po CDU. Taigi nieko naujo ir mes neiš- 
radom. tik per 50 okupacijos metų, kai 
Lietus oje buvo sustojęs politinis gyve
nimas. įpratom idealizuoti ir romanti- 
zuoti prieškario Lietuvą su jos partijų 
gyvenimu. Per tą pusę amžiaus pasikei
tė politinė ir ideologinė sankloda Eu- 

I ropoję ir pasaulyje, II Vatikano susirin
kimas daug ką parodė kitoje šviesoje ir 
pagrindinė krikščionių demokratų dok
trina. sukurta popiežiaus LeonoXIII en
ciklikos ..Rerum novarum“ pagrindu 
buvo ly g atsvara plintančioms socializ
mo ir komunizmo idėjoms.

Be abejo, krikščioniškas logotipas 
i naujos partijos pavadinime yra svarbu, 

bet mes sutarėm su kolegomis, kad par
tijos statute atsirastų sky rius apie krikš
čionių demokratų frakciją. Aš savęs nie
kaip neįsivaizduoju liberalu kaip ir 
E.Gentvilas, manau neįsivaizduoja sa
vęs krikščioniu demokratu. Lietuvoje 
yra nukaltas posakis (išėjęsbene iš J.Tu- 
mo-Vaižganto ardr. V. Kudirkos lūpų): 
du lietuviai - trys partijos. Mes sulau- 
žėm šį stereotipą: trys lietuviai sukūrė 
vieną partiją. Tokio abejo Lietuvoje dar 
nebuvo.

Tai. kad 2000 m. Seimo rinkimuo
se Lietuvos krikščionių demokratų par-
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tija neperžengė net 5 proc, baijero, ro- j 
do, jog mūsų visuomenė yra sekuliari. 
Tokioje visuomenėje pavadinimas 
„krikščionys demokratai“ neduoda efek
to, koks Lietuvoje buvo prieš 50-60 me
tu. Be to, svarbu ne pavadinimas, o par
tijos vadai ir nuveikti darbai. Tačiau vėl
gi Vokietijos pavyzdys rodo, kad ir isto
rinis pavadinimas turi tendenciją nykti. 
Kai 1998 m. Vokietijos CDU pralaimė
jo rinkimus, ten prasidėjo svarstymai, 
ar nereikėtų Krikščionių demokratų są
jungą (CDU) pervadinti Į Vblkspartei 
(Liaudies partiją). Žinome, kad Euro
pos liaudies partija jungia krikščioniš
kosios pakraipos partijas. Lenkijoje 
prieš 1998 m. rinkimus buvo 320 parti
jų, tarp jų 14 su krikščionišku pavadini
mu. Bet nė karto į Seimą nepakliuvo 
lenkų krikščionys demokratai. Supran
tu, kad daliai mūsų rinkėjų tebėra bran
gus pats partijos pavadinimas, bet tik
rovė liudija ne jų naudai.

Būdami naujoje partijoje, mes vyk- 
dysim senuosius Įsipareigojimus rinkė
jams - tarnauti žmogui ir valstybei. Rei
kia ugdyti tautinę-pilietinę visuomenę, 
Įtikinti žmones, kad ateina kito mąsty
mo politikai, norintys sutvarkyti krašto 
ūkį ir jį pakelti. Mes būtume atsvara kai
riosioms postkomunistinėms jėgoms, 
kurios dabar įsitvirtinusios kaip mono
litas. O jeigu mes ir toliau būtume pa
krikę lyg Grigo bitės, vėl suteiktume ga
limybę tam monolitui toliau tvarkyti 
valstybės reikalus ir nuviltumc dešinio
sios orientacijos rinkėjus.

Kalbėjosi ir tekstus parengė 
Aldona Žemaitytė

Prezidentams 
pasikeitus

Vytautas Volertas

Renkant Prezidentą Lietuvoje ant
rojo turo rezultatai tarsi žvarbus vėjas 
užkliudė ir išeiviją, ypač JAV. Ne todėl, 
kad be rezervų būtų džiaugtasi „nepar
tiniu“ prezidento VAdamkaus triūsu, 
tai vienur, tai kitur Santaros-Šviesos gai
rėmis pasmaigstytu. Nežavėjo nei deso
vietizacijos įstatymo vėlavimas, nei Pre
zidento atsparumo stoka steigiant ne
įspėjamų tikslų, neįspėjamos vertės ir 
neįspėjamų narių sovietų ir nacių geno
cidui tirti „tarptautinę“ komisiją. Ne
buvo laikoma dideliu džentelmenišku
mu išpūstas VAdamkaus gyrimas dėl 
lietuviškosios veiklos išeivijoje, apie ku
rią mažiau žinota, kaip skelbiasi prieš 
rinkimus. VAdamkus kaip Prezidentas 
mažai stengėsi ir mažai pajėgė daryti įta
ką Vyriausybei ir Seimui, kad būtų ban
dyta užgniaužti korupciją ir atkreipti dė
mesį į provinciją bei kaimą. Statiškam 
jo darbo metodui nepadėjo į preziden
tūrą atsineštas išankstinis priešiškumas 
kai kuriems dešiniesiems, pavyzdžiui, 
VLandsbergjui.

VAdamkus savo prezidentavimo 
ypač ryškiais ženklais nepažymėjo. VLs 
dėlto Lietuvos prezidentūroje jis buvo 
stipri užtvara prieš dar sovietinės dva-
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sios veikiamą politinę, ekonominę ir 
kultūrinę Rytų įtaką.

Prezidentas VAdamkus Lietuvai 
buvo reikalingas ir naudingas. Jo metu 
Lietuva progresavo. Įprato gyventi de
mokratijoje. tapo stabilesnė ir gal ma
žiau dejuojanti. Per savo amerikietišką 
patirti jis Lietuvą supažindino su Vaka
rais. sėkmingai jai atstovavo JAV. Nors 
pakvietimas Į NATO ir ES buvo visos 
Lietuvos pastangų bei tarptautinės ap
linkos vaisiai, VAdamkaus prezidenta
vimas čia taip pat daug padėjo. Be jo 
prezidento Busho apsilankymas Vilniu
je. manytina nebūtų palikęs tokių svar
bių žymių. Penkeri metai V.Adamkui 
buvo intensyvaus darbo metai be garsių 
fanfarų ir, ačiū Dievui, be pakaltinimų 
korupcija. Prisimenu, kaip buvo žiūri
ma į prezidentą A.Smetoną. Buvau vie
noje iš žemųjų gimnazijos klasių, kai 
A.Smetona šventė savo 60 metų am
žiaus sukakti. Visi Lietuvos gimnazis
tai veltui gavome A.Smctonos biografi
jos 60 puslapių brošiūrą ir dalyvavome 
jo garbei suruoštoje šventėje. Visa gim
nazija rikiavosi stadione pagal A.Sme- 
tonos inicialus AS. O kasmet iškilmin
gai, valstybiniu mastu švenčiamos An
taninės? VAdamkui vietoj panašios pa
garbos reikėdavo klausytis Įvairių nuo
monių, kaip yra visose demokratinėse 
šalyse. Jis kreipė į tas nuomones dėme
sį. j vertas pastabas reagavo, į nevertas 
mojo ranka ir dėl jų nesijaudino. 
VAdamkus buvo vakarietiškas Lietu
vos vadovas.

Ir štai rinkimai atveda preziden- 
tūron R.Paksą. Kas jis yra? Konserva
torius? Prezidento VAdamkaus bičiu

lis? Jo kurtos „naujosios politikos“ 
ramstis? Liberalas, demokratas, liberal- 
demokratas? Kas jis iš tikrųjų? Tik la
kūnas ir populistas?

Negirdėta kad R. Paksas būtų kė
lęs savo daržo tvorą Į svetimas valdas. 
Nenuskambėjo jokios privatizacijos, at- 
nešusios Paksui ar jo žmonai daugia
aukščius viešbučius. Apie jo ar jo žmo
nos finansines machinacijas neteko gir
dėti. Tai labai gerai, bet iš kur tas žvar
bus v ėjas?

Neįvykdomi R. Pakso pažadai kal
ba arba apie jo nenorą mąstyti arba apie 
sąmoningą rinkėjų mulkinimą, arba 
apie nepaprastą pasitikėjimą savimi. Ta- 

j čiau už pilietinės švaros, už jo politinės 
drąsos stovi įtartinas juodas debesis, nei 
pajaustas, nei kuo nors įrodytas. Tai įta
riami rusiškieji finansai R. Pakso rinki
mų kampanijai. Šie įtarimai siaubu kre
čia visus. Gandai spėliojimai temdo R. 
Pakso kelią prezidentūron ir kartu pa
sitikėjimą juo. Todėl ramus ir gerai pa
žįstamas tėtušis yra malonesnis už. ne
nuoramą vaikaitį, per tvoras šokinėjan
tį ir taip galintį ant aštraus smaigo pasi
kabinti.

R.Pakso porinkiminiai pareiški
mai. kad tęs vakarietišką Lietuvos poli
tiką, veikia raminančiai. Net amerikie
tiška spauda pranešė, kad „Lietuvoje 
inauguruotas vakarietiškas prezidentas 
R.Paksas" (The Phila. Inquirer, 2003 
02 27). Miela yra girdėti ir apie jo rody
simas pastangas geroms kaimynystėms 
išlaikyti ir plėsti. Bet kas yra R.Pakso 
dėmesys rytiniams regionams, ypač Bal
tarusijai. kurios ..prezidentas" yra Va- 

I karuose įrašytas į dar užsilikusių 19 dik-
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tatorių sąrašą? Ten ir liūdno garso Hu
seinas, ir Šiaurės Korėjos bei Kinijos 
valdovai, ir Afrikos karaliukai, ir Balta
rusijos vadas. Ar šis R.Pakso dėmesys 
nėra pradžia grąžintinos skolos?

R.Paksas kol kas yra politinis mi
ražas. Jis pasireiškė įvairiomis formo
mis, ir šiandien niekas nežino, ar bent 
viena tų formų buvo tikroji. O gal savęs 
dar neparodė nei mero, nei premjero, 
nei „naujo politiko“ vaidmenyse? Gal 
R.Paksas yra genialus politikas ir ad
ministratorius, bet ne fantastas? lai klau
simai, kurie turbūt visuose kraštuose 
kyla dėl politinių perbėgėlių.

Minėtą žvarbaus vėjo įspūdi suda
rė ir netikrumas, supąs išrinktąjį, o jo 
priešrinkiminiai pažadai tarsi įtaigavo, 
kad R. Paksas neturi tikros nuovokos, 
ką Prezidentas gali vykdyti ir ko negali. 
Tačiau štai jo pasisakymas inauguraci
jos kalboje:,, Turime siekti daugiau, ne
gu atrodytų įmanoma“. Gal šia minti
mi jis grindė savo pažadus? Tada vertė

tų tikėtis, kad naujasis Prezidentas savo 
neišsemiama energija, nukreipta gera 
kryptimi, Lietuvą ves tik pirmyn ir aukš
tyn. O apie jo pajėgumą štai ką 2002 m. 
gruodžio 30 d., taigi po pirmojo rinki
mų turo, laiške rašė vienas Vilniaus uni
versiteto profesorius: „Stebint tačiau Ta
ksų iš arti, jo elgesį, matai, kad jis yra 
toks energingas, ambicingas ir agresyvus, 
jog anksčiau ar vėliau bus prezidentu“.

' Taigi jau yra ir sieks „A/z/g/z/zz, neguat- 
rodytų įmanoma“. Iš anksto baimintis 
neverta. Priešingai, reikia turėti daug vil
čių ir leisti žmogui dirbti.

Lietuvoje yra nerimastaujama, kad 
politiniam elitui prisegta beviltiškumo 
etiketė („Veidas“, 2003 01 23). Gal pir
miausia reikėtų aptarti, kas yra politi
nis elitas. Tik partijų pirmininkai? Ar į 
šį elitą įeina R. Paksas? Savo veikla šian
dieninę elito sąvoką jis gali pakeisti, su
siaurinti ar praplėsti. Juk Prezidentas 
R.Paksas mūsų mintyse kol kas yra kryž
kelės žmogus: suks į viltį ar į neviltį?
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XII „Į laisvę“ fondo studijų savaitė Lietuvoje
Alytus, 2003 m. liepos 17-20 d.

Lietuvos kelias: 
praeities heroizmas ir ateities vizijos

Programos apmatai

Pirma tema: Legendinė Dainava
Algis Kašėta. „Dainavos“ apygardos partizanų kovos (pranešimas) 
Pokalbis, skirtas A. Ramanausko-Vanago atminimui
(kalba Pasipriešinimo kovų dalyviai irjaunoji karta)
Filmas „Garibaldžio tylėjimas“
Išvykos Į partizanų mūšių ir memorialines vietas

Antra tema: Herojinio meto veikėjai
Prof. J. Brazaičiui -100:

Dr. K. Ambrazaitis. Profesoriaus pėdomis (pranešimas)
Prof. V.Kubilius. Žodžio ir veiksmo vienybė (pranešimas)
Prof. KSkrupskelis. Dr. ADamušis ir rezistencija(pranešimas) 
M.Bloznelis. Dr.A.Damušis - veiklusis ateitininkas

Trečia tema: Lietuva ir euroatlantinės perspektyvos
Pokalbio vadovas A.Kubilius, dalyviai: prezidentas V.Adamkus, prof. 

V.Landsbergis. R Juknevičienė, P.Auštrevičius. A.Zuokas. [".Gentvilas, 
V.Bogušis, J.Kairevičius. V.Vitkauskas, G.Marcckaitė, D.Žalimas ir kt. 
(Dalyvių sąrašas priklausomai nuo aplinkybių gali šiek tiek keistis.)

Vakaronė, kurioje skambės alytiškio Jurgio Kunčino poezija ir proza.

Informacija - 96 psl.
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Pagrindiniai renginiai ir paskaitos vyks Alytaus 
miesto savivaldybės salėje (Rotušės a. 4). Ten pat visi 
norintys galės papietauti, apie tai pranešę iš anksto.

Iš anksto užsiregistravę
(tel. 8687 53957,
e-paštas: witk@ one.lt)
studijų savaitės dalyviai gyvens šalia savivaldybės 

esančiame viešbutyje „Dzūkija“ (Pulko g.14, 
Alytus) - vienviečiuose, dviviečiuose ar triviečiuose 
kambariuose. Tie, kurie iš anksto nerezervuos vietų 
“Dzūkijoje”, gyvens privačiai arba pačių 
pasirinktuose viešbučiuose.

Pagal išankstinį studijų savaitės dalyvių 
pageidavimą ir registravimąsi organizuosime 
centralizuotą dalyvių nuvežimą į Alytų (ir 
parvežimą atgal) iš Kauno bei Vilniaus.

Visais rūpimais klausimais prašome kreiptis: 
Vidmantas Vitkauskas
S.Lozoraičio 8a - 21, LT -4316 Garliava,Lietuva, 

tol. 8687 53957, 
e-paštas: witk@one.lt

Į LAISVĘ • liepa /200396

98

mailto:witk@one.lt


Knyąų lentyna

Vienas iš lito tėvų
Benas Urbutis

Tie, kurie domisi mūsų valstybės 
pinigų istorija, gerai žino, kad vienas iš 
lito „tėvų“, tikrasis jo gimdytojas buvo 
Vytautas Petrulis - finansininkas, vie
nas iš Lietuvos valstybės kūrėjų (1918 
m. Valstybės Tarybos narys, atstovavęs 
Demokratinės tautos laisvės santarai), 
Lietuvos ūkininkų sąjungos steigėjas 
(drauge su A.Stulginskiu ir kitais), 
1922 m. Vyriausybės finansų, preky
bos ir pramonės ministras, Klaipėdos 
sukilimo rėmėjas ir pagaliau 1925 m. 
ministras pirmininkas krikščionių de
mokratų valdomoje Lietuvoje. Tokia jo 
politinės kaijcros biografija, telpanti į 
vieną sakini. O permaininga, turinin
ga ir tragiška, kaip ir daugelio prieška
rio nepriklausomos Lietuvos valstybės 
veikėjų, biografija Henriko Paulausko 
užrašyta knygoje „Vytautas Petrulis’4*. 
Paantraštė tuoj pat paaiškina: Lietuvos 
Respublikos ministras pirmininkas, fi
nansų ministras, lito tėvas, Sibiro trem
tinys, bolševikų sušaudytas.

Knyga atsirado VPetrulio sūnaus 
Vyto, žinomo Išeivijos veikėjo, gyve
nančio Detroite, ir Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro Čikagoje direkto
riaus prof. J.Račkausko rūpesčiu bei 

pastangomis. Pirmiausia - keletas sa
kinių apie knygos autorių. Tai iš so
vietmečio laikų daugeliui Lietuvos te
les izijos vyresnės kartos žiūrovų pažįs
tamas televizijos diktorius Henrikas 
Paulauskas - sodraus balso, impozan- 
tiško stoto, Radijo ir televizijos komi
tete be pertraukos dirbęs 35 metus. Pra
sidėjus Atgimimui laimėjęs konkursą 
jis tapo Lietuvos valstybės muziejaus 
direktoriumi (ekspozicijų salės tada

* Henrikas Paulauskas. Vyrautas 
Petrulis. Čikaga: Lituanistikos tyrimo 

ir studijų centras, 2003.
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buvo Įrengtos buvusiame Revoliucijos 
muziejuje už Neries upės Vilniuje). 
Nuo seno domėjosi krašto istorija, daug 
rašė spaudoje. Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę paaiškėjo, kad jo tėvas, va- 
balninkietis, kaip ir Vytautas Petrulis, 
žuvo Karelijos lageriuose kaip politi
nis kalinys. Tad suprantamos priežas
tys, kodėl H.Paulauskas ėmėsi tyrinėti 
ir rašyti monografiją apie „lito tėvą“ 
VPctrulį.

Vytautas Petrulis yra Vabalninko 
apylinkių, kurios Lietuvai davė daug 
žinomų valstybės ir kultūros žmonių, 
atstovas. Jo vyresnysis brolis Alfonsas 
buvo kunigas, 1918 metų Nepriklau
somybės akto signataras. Monografi
joje tradiciškai supažindinama su 
VPetrulio tėvais, artimaisiais, pasako
jama apie jo mokslus ir anksti išryškė
jusi visuomeniškumą bei organizaci
nius gabumus. Gabus finansininkas 
valstybės kūrimosi pradžioje 1919 m. 
netgi Įkūrė laikraštį „Tauta“ ir tapo jo 
redaktoriumi, spausdino straipsnius 
ekonomikos formavimo temomis 
(prieš tai rašė „Lietuvos aide“). 1920 
m. Vyriausybė pasiuntė jį organizuoti 
Lietuvos prekybos ir pramonės banko 
skyrių Klaipėdoje. Šio krašto padėtis 
1920-1923 m. buvo nepavydėtina: len
kai, vokiečiai, prancūzai turėjo savų in
teresų jame ir siekė jį atplėšti nuo Lie
tuvos. VPetrulis aktyviai prisidėjo prie 
Lietuvos pastangų atgauti Klaipėdos 
kraštą, visokeriopai rėmė 1923 metų 
sukilimą. Ministro pirmininko E.Gal- 
vanausko pakviestas į Vyriausybę, ta
po finansų, prekybos ir pramonės mi
nistru.

Tai buvo labai sudėtingas, priešta
ringas ir intensyvaus darbo metas. Rei
kėjo skubiai įvesti savo valiutą. V.Petru- 
lis rizikavo tai darydamas, bet ši finan- 

■ sinė operacija buvo sėkminga (litas apy
vartoje pasirodė 1922 m. spalio 2 d.). 
J o ryžtas susilaukė pasipriešinimo iš tų, 

' kuriems buvo naudinga finansinė suiru
tė. Matyt, tie žmonės inspiravo ir po tre- 
jų metų prasidėjusią bylą, nukreiptą 
prieš VPetrulj. Tiksliai šią situaciją nu
sako ministro sūnus Vytas savo straips- 

į nyje „Tikrieji lito tėvai“ („Dienovidis“, 
1996 m, Nr. 9): „ Kai kurių politinių par
tijų stipri opozicija, politinės intrigos ir keis
tas, spekuliantų, kai kurių svetimšalių bei 
savųjų pastangos kuo greičiau ir bet ko
kia kaina pralobti išstūmė ir IčPetrulį iš 
politinės veiklos. Joks ryžtingas žingsnis 

\ neapsieina be kaltinimų, kritikos beiprie- 
\ kaištų. Taip buvo nepriklausomai Lie

tuvai kuriantis, taip vyko ir tebevyksta 
išeivijoje ir, kaip matome, šiomis dieno
mis Lietuvoje. “ Su kartėliu galima pa
sakyti, kad nieko naujo po šia saule. Ta
me pačiame straipsnyje apie tėvą Vytas 
Petrulis ištarė klasikinę irazg-.„Kuo la
biau laikai keičiasi, tuo labiau jie lieka 
tokie patys“. Intrigos ir troškimas pra
lobti mūsų dienomis gal yra įgavę la
biau rafinuotas, taigi ir niekšiškesnes 
formas.

Išstumtas iš politinio gyvenimo, 
nusivylęs žmonėmis, kuriais pasitikėjo, 
VPetrulis nuo 1925 iki 1940 m. gyveno 
savo pavyzdiniame ūkyje Julijanavoje ša
lia Kauno. Jau 1940 m. liepos pabaigo
je buvo suimtas ir uždarytas į NKVD 
kalėjimą. Tardytas, jam sukurpta „byla“ 
kaip Ūkininkų sąjungos („kontrrcvoliu-
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cinės partijos") nariui. Toje pačioje by
loje atsidūrė ir kiti krikščioniškojo spar
no Lietuvos intelektualai: PDielininkai- 
tis, Ig.Skrupskelis. K.Ambrozaitis, 
LBistras. Knygos autorius H.Paulaus- 
kas pateikė tardymo protokolus, iš ku
rių matyli kaltinimų absurdiškumas ir 
galima atspėti tardytojų žiaurumą.

Didelę knygos dali užima Lietu
vos centriniame valstybiniame archy
ve H.Paulausko rastos bylos aprašy
mas. kuris paliudija, kaip atkakliai bu
vo ieškoma V.Petrulio ..kaltės" (byla 
pradėta 1924 m. ir užbaigta beveik po 
dešimties metų), jos nerasta, nes kalti
nimų argumentai buvo nerimti, neįro
domi. Ir vis dėlto autoritarinis režimas 
su pasitenkinimu atkeršijo krikščio
nims demokratams per lito tėvą V.Pet- 
rulį. Tampomas tardytojų kone dešimt
meti. jis gavo lygtine bausme - dvejus 
metus kalėjimo. Po pusantro mėnesio 
kalinimo 1932 m. vasarą nuo bausmės 

buvo atleistas. Gal ši byla buvo fabri
kuojama tyčia, norint įbauginti politi
nius priešininkus? Bet ji parodė prieš
kario Lietuvos teismų įstatymų neto
bulumą ir net prieštaringumą. Mano 
nuomone, kny goje ji per daug akcen
tuota užgožia skaitytojui daug svarbes
nius V.Petrulio gyvenimo momentus.

Vytautas Petrulis NKVD kalėji
me nesulaukė Antrojo pasaulinio karo 
pradžios ir išvadavimo, kaip sulaukė 
jobendrabylisP.Dielininkaitis. 1941 m. 
kovo mėnesį jis buvo Išvežtas aštuone- 
rių melų laisvės atėmimui į Komijos 
lagerius ir tų pačių metų pabaigoje su
šaudytas. Nežinomas jo kapas, kaip ir 
daugelio Lietuvos šviesuolių, pateku
sių į raudonojo teroro mėsmalę. Ši kny- 
ga-paminklas Lietuvos valstybės kū
rėjui ir veikėjui, veikusiam kaip išgalė
jo. kaip mokėjo, svajojusiam apie stip
rią ir klestinčią savo valstybę.

1938 m. Druskininkuose. Iš kairės: poetas F. Kiršu. V. Petrulis, 
Račiūnienė, VSidzikauskas, O. Petrulienė
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Rašytinis paminklas 
Peterburgo lietuviams

Vincentas Uždavinys

Ne dažnas mokslininkas imasi to
kios, rodos, nuo šiandienos aktualijų ne
grįžtamai nutolusios temos - atsigręžti 
į tai, kas prieš pusantro šimto ar šimtą 
metų vyko ne Lietuvoje, o šiaurinėje ca
ro Rusijos sostinėje. Tokia tema gali bū
ti miela širdžiai autoriaus, kuris susijęs 
su vieta, dėl įvairių aplinkybių jam bran
gia ar tapusia gyvenimo dalimi. Taip at
sitiko su lingviste, slavų ir baltų kalbų 
sąveikos tyrinėtoja Jūrate Laučiūte, Vil
niaus universitete baigusia lietuvių kal
bą, o Peterburgo universitete (soviet
mečiu - Leningradas) - aspirantūrą, kur 
ji susibičiuliavo su prof. Jurijumi Ot- 
kupščikovu, panašiu į lietuvių kalbos 
simpatiką Eduardą Volterį, praėjusio 
amžiaus pradžioje profesoriavusį tame 
pačiame universitete. Ir asmeninės is
torijos yra panašios. E. Volteris buvo ve
dęs lietuvaitę, Jūratė Laučiūtė ištekėjo 
už savo profesoriaus.

Istorijos ratas sukasi, mūsų kar
toms pateikdamas daug analogų su šian
diena. XIX a. pabaiga - XX a. pradžia 
buvo metas, kuris pažadino lietuvybės 
meilę tarp Peterburgo aukštosiose mo
kyklose studijavusių lietuvių ir ja užde
gė, vertė juos burtis į savitarpio pagal

bos, moksleivių, studentų, kultūrines 
draugijas. Plejada iškilių Lietuvos žmo
nių yra susijusi su Peterburgu jau kone 
porą šimtų metų. Tarp jų Simonas Sta
nevičius, Motiejus Valančius, Antanas 
Baranauskas, 1863 metų sukilimo da
lyviai, Petras Vileišis, Maironis, pal. Jur
gis Matulaitis, žymusis mūsų Čiurlio
nis ir daugelis kitų, kurių pavardės jau 
seniai pamirštos. Gyvendami Peterbur
ge jie kėlė lietuvybės ir tautinio atgimi
mo idėjas, savo veikla artino Lietuvos 
nepriklausomybę.

Apie šiuos žmones Jūratė Laučiū
tė parašė knygą „Peterburgas Lietuvos 
mokslo ir kultūros istorijoje“*. Gilin
damasi į jų biografijas, nuveiktų darbų 
svarbą, autorė nuolat atsigręžia į šių die
nų Peterburgą, į naujausią mūsų valsty
bės istoriją. 1988 m. Lietuvoje prasidė
jus Atgimimui, su akademiniu jaunimu 
Peterburge ji kuria Lietuvių kultūros 
draugiją, kuri sėkmingai gyvuoja ir šian
dien. J.Laučiūtė aktyviai dalyvauja at
kuriamajame Lietuvos valstybės gyve
nime, nuolat sukdamasi Vilniaus-Pe- 
terburgo-Vilniaus orbitoje. Kaip talen
tinga publicistė, Rusijos ir Lietuvos spau
doje ji paskelbė daug straipsnių, ginan-
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čių Lietuvos nepriklausomybę ir vals
tybingumą, bendravo ir bendrauja su 
Rusijos demokratais, pritariančiais Lie
tuvos gyvenimo pokyčiams. Dirbdama 
Lietuvos radijo direktore. Įsijungė Į ak
tyvi mūsų krašto gyvenimą. Šiuo metu 
J.Laučiūtė vadovauja Klaipėdos univer
siteto Slavistikos centrui. Jos gyvenimas 
padalytas tarp Peterburgo, kur gyvena 
ir dirba jos vyras, ir Lietuvos, kurioje 
savo vietą surado jos vaikai.

Autorė knygos Įžangos žodyje pri
mena. kad.- „Ši knyga - tai skola Peter
burgo lietuviams. kurių gyvenimas ir veik
la XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje 
nepelnytai pamiršta. “ Arba: „Peterbur
go lietuviai - dalis to pamato, ant kurio 
stojosi Lietuvos valstybė. ir jau vien to
dėljie nusipelnė dėkingo atminimo Lie
tuvoje“ (p.7). J.Laučiūtė - aktyvi „Į lais
vę“ fondo Lietuvos filialo dalyvė. 2000- 
2002 m. ji buvo filialo tarybos narė.

Pirmuosiuose knygos skyriuose 
J.Laučiūtė apžvelgia lietuviškus sambū
rius Peterburge, pateikdama platesni 
lietuvių svetur kontekstą. Ji apžvelgia ir 
aptaria ne tik Peterburgo kaip miesto 
savitumą ir išskirtinumą, bet ir lietuvių 
atsiradimo šiame mieste priežastis. 
Daugelis jų susijusios su Dvasine aka
demija. kurią caro valdžia, siekdama 
slopinti lietuvybės judėjimą, perkėlė iš 
Vilniaus Į Peterburgą. 1869 metų gy
ventojų surašymo duomenimis, Peter
burge anuomet gyveno apie 200 lietu
vių, 730 latvių, apie 1354 estai, apie 
5500 lenkų. 3500 žydų. Jau tada aiškė
jo lietuvių traukos i Vakarus, o ne i Rytus 
tendencija. Be Dvasinės akademijos 
dėstytojų ir studentų, didžiąją dali lietu-

lūrate Sotn* LaiK'iūtr

PETERBURGAS
LIETUVOS MOKSLO IR KULTŪROS 

ISTORIJOJE

'Jūratė Sofija Laučiūtė. 
Peterburgas Lietuvos mokslo 

ir kultūros istorijoje. 
V.: Lietuvių katalikų mokslo akademijos 

leidykla, 2002.

vių Peterburge sudarė Universiteto. Ka
ro medicinos akademijos, Kalnakasy
bos instituto studentai, fabrikų darbi
ninkai, tarnaitės. Šie jauni žmonės ėmė 
steigti savo draugijas, iš pradžių kaip sa
vitarpio pagalbos organizacijas, vėliau 
savo veiklą išplėtusias (moksleiviai ir 
studentai) Į aktyvią kovą dėl lietuvybės 
atgaivinimo. Peterburge gimė Lietuvos 
ateitininkai, skautai, aušrininkai, litera
tai ir kt. Bet tai jau buvo XX a. pradžia.

Apžvelgusi bendrąjį kone šimto 
metų laikotarpio lietuviškąjį konteks
tą. J.Laučiūtė piešia detalesni lietuvių 
gyvenimo ir veiklos Peterburge vaizdą. 
Knyga tampa savotiška enciklopedija, 
žinynu, kuriame skaitytojas suras ir 
daug mums nežinomų ar net negirdėtų
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vardų. Vienų biografijas autorė išsamiau 
pristato, ties kitomis trumpam sustoja, 
nužymėdama jas bendrais punktyrais. 
Matyt, ji ir neturėjo tikslo gilintis Į biog
rafijas ar jas detalizuoti, nes jau Įžangos 
žodyje primena, kad: „Šis darbas nėra 
monografija, kur būtų dėstoma nuosek
li, išsami, akademiška tam tikros epo
chos rekonstrukcija “ (p.5). Tačiau kny
ga yra parankinė tiems, kurie nori bent 
susipažinti su Riomeriais, Vrublev- 
skiais, A.Vilkutaičiu, J .Juška, S.Gim- 
žausku ar kitais mažiau žinomais vals
tybės ir kultūros kūrėjais.

Knyga parašyta patraukliu, gyvu 
ir drauge informatyviu stiliumi. Ir vėlgi 
autorė neturi pretenzijos Į išsamų vei
kalą. J i teigia, kad „šiais vardais toli gra
žu neišsemiama toji mokslo ir kultūros 
versmė, kuri čia gyvybiškai trykšdama, 
čia vos sruvendama gaivino lietuvių dva
sių. pradžią dažnai ėmusi iš plačių Peter
burgo vandenų “ (p. 101). Knyga atgai
vina mūsų istorinę atmintį, mes geriau 
suvokiame savo iškilių asmenybių isto
rinę vietą ir reikšmę. Tai yra taip pat 
svarbu, kaip ir įsižiūrėti į O.Pajedaitės 
nuotraukas, įrištas knygos gale, tuos por
tretus, kuriuos fotografė atkūrė iš senų
jų spaudinių. Maloniai nuteikia ir as
menvardžių rodyklė.

Tad Jūratei Laučiūtei linkime tęs
ti savo darbą toliau - dar laukia XX a. 
vidurio ir antrosios pusės Peterburgo 
lietuvių dramatiški likimai, taip pat šian
dieniniai peterburgiečiai, susibūrę į Pe
terburgo lietuvių kultūros draugiją, ku
rią steigė pati J.Laučiūtė. o dabar jai sėk
mingai vadovauja Veronika Barčkutė.

Kas tie 
„žali“?

Ignas Tauckus

Prieš mane knygelė „Kam vai
kų“ (Marius Ivaškevičius. Vilnius: 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
1996).

Skaitau: „...Kad taip žinotų kas, 
kieno sėkla teršė milžinkapį. Niekas 
nežino. Tik, aišku, nebus Lietuvos. 
Kad ir kas ten gimtų. Buvo jau Lietu
va." (P. 54)

„... baisi Lietuva Lietuva, kaip 
koks maras, gresianti pasklisti po vi
są šalį, gaji tikriausiai ir labai juoda. 
Lietuva Lietuva, kurberasi juodesnę 
Lietuvą Lietuvą." (P. 83)

„... niekam nerūpinti, neįdomi, 
prasta Lietuva Lietuva, nelyg išsigi
mėlė. be dantų, be dantų ir kumščių, 
be rankų, net veido, nuošali Lietuva 
Lietuva, toli nuo visų kelių ir miestų, 
išvis be proto tokia, susmirdus, trum
po amžiaus, sena kaip pavargėlė. “ Ir 
t.t. Panašiai per visą knygelę.

Gyvenant bet kurioje pasaulio 
šalyje ir taip ją dergiant, būtų labai 
pavojinga būti atpažintam gatvėje... 
O džiunglių užkampyje savo gentai
nį, juos maitinančią žemelę taip der
giantį, vietiniai tikriausiai sudegintų 
ant laužo...
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O pas mus dergti savo Gimtinę, 
prozos ir poezijos vardu ieškant ori
ginalumo grūsti visokiausią niekalą 
- mada, prestižas...

Apie šią knygelę turėjau garbės 
pasiginčyti su Lietuvos rašytojų są
jungos leidyklos redaktoriumi Vy
tautu Girdzijausku, teigusiu, kad tai 
talentingo, daug žadančio rašytojo 
knyga. Į mane, sakiusį, kad kūryba - 
tai gėrio ir grožio nostalgija, pasi
reiškianti per žodžio meistriškumą, 
kad tai nepaprastas paprastumas, 
kad Rašytojų sąjunga privalo puose
lėti tautos kultūrą, ponas Girdzijaus
kas pažvelgė kaip Į nukritusi iš Mar
so...

Šiuo savo „šedevru“ Marius 
Ivaškevičius pateko Į Lietuvos rašy
tojų sąjungos malonę: tapo jos nariu 
ir gavo kūrybinę komandiruotę į Šve
diją, kad parašytų dar vieną ...šedev
rą“ - „Žali“. Ponas Ivaškevičius sa
vo niekalo niekuomet nebūtų rašęs, 
jei nebūtų žinojęs, kad jo išleidimas 
bus apmokėtas. O jis buvo ne tik fi
nansuotas, jis, rodos, buvo pristaty
tas Frankfurto knygų mugėje - skai
tykite apie Lietuvos rezistenciją to
kias eilutes:

„... ir staiga šis nekaltas rusas, 
buvęs patrankų mėsa, pajunta nepa
prastą nuovargį. Bet tą patį kanki
nantį nuovargį jaučia ir išsigimėliai, 
metę iššūkį rusui... “

„... ir išsilaisvinusi iš savo apati
niu ji tupia mums visiems matant. Mes 
net nesivarginant atitraukti žvilgsniu 
nuo srovės, kuri staiga iš jos plūsteli. “

„Žemaiti, jei manote, atėjau čia 

tik tam. kad nusniauktumėt man kel
naites ir kaip reikiant... “

Apie tuos, pasak Mariaus Ivaš
kevičiaus, „išsigimėlius“ jaučiau pa
reigą papasakoti savo knygelėje „Var- 
nagirė“ ne iš nuogirdų ar kieno nors

I parašytų knygų...
Tuoj po karo okupuotoje Lietu

voje paskelbus mobilizaciją, kad iš
vengtų žūties Kursko fronto pragare, 
iš kurio beveik niekas negrįžo, miš
kuose rado prieglobstį dauguma kai
mo bernelių. Vėliau prie jų prisidėjo 
vyresniųjų klasių gimnazistai, nepa
jėgdami taikstytis su vis nuožmėjan- 
čiu okupantų teroru.

Netik Daumantas ir Mažylis pa
liko Vakarus, kad galėtų Lietuvoje tęs
ti kovą. Nemažai rezistentų pasilik
davo paskutinę kulką sau, kad kan
kinami neišduotų...

Veltui Marius Ivaškevičius ban
do rezistentus pavaizduoti nevykė
liais ir išsigimėliais... Tai buvo patys 
tauriausi Lietuvos sūnūs - tautos žie
das, savo gyvybės kaina sustabdę Lie
tuvos kolonizaciją...

M.Ivaškevičiui, išauklėtam 
komjaunimo dvasia, to neįmanoma 
suvokti. Suvokti jis ir nesistengia. Jis 
nėra iš tiesos ieškotojų... Finansavu
siems šį „šedevrą“ būtina pareikšti 
protestą. Apšmeižtųjų rezistentų gi
minės privalo M.Ivaškevičių pa
traukti teisminėn atsakomybėn.
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Šių metų pavasari Vilius Bražėnas (Bražvilius), 
atkaklus, energingas kovotojas prieš komunizmą, 

paminėjo savo 90-meti Kauno karininkų ramovėje.

„Į laisvę“ redakcija ir administracija 
prisideda prie gausaus sveikintojų būrio 

ir linki jubiliatui taip pat gražiai 
atšvęsti 100 metų.

Dėkojame Gražutei Sirutienei už nuolatinę paramą 
„l laisvę" žurnalui.

Linkime jai daug sveikatos ir švelnių Kalifornijos 
pakrantės vėjų.

Inžinierius Stasys Rainys buvo aktyvus Lietuvos pasiprie
šinimo kovu, antinacinio Lietuvių fronto dalyvis. Nuo 1942 metų 
priklausė studentų ateitininkų korporacijai “Grandis”, kurią 
1922 m. Įkūrė Adolfas Darnusis. Grandicčiai, anot “Grandies” 
nario Mindaugo Bloznelio, buvo pasiryžę ateitininkų principus 
taikyti plėtojant techniką ir pramonę Lietuvoje.

S. Rainys buvo nuteistas 10 metų laisvės atėmimo, kalėjo 
Vidurinėje Azijoje ir Kolymojc. Jo sužadėtinė Julita, gydytoja, 
savanoriškai nuvyko į tremtį Magadane, ten susituokė su S.Rai- 
niu ir tik 1957 m. abu grižo į Lietuvą. S.Rainys mirė 2002 m. 
gruodžio 15 d. Klaipėdoje.

Julita Rainienė vyro atminimui pagerbti paaukojo 200 
litų “Į laisvę” žurnalui. Dėkojame poniai Julitai ir linkime jai 
šviesių ir lengvų dienų.

„Į laisvę“ redukcija ir administracija
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„Į laisvę“ 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.

Lietuvoje privatūs asmenys pinigus už prenumeratą gali siųsti pašto perlai
domis “Į laisvę"žurnalo administratoriui Vidmantui Zavadskiui (Kaunas, 
Draugystės 17, LT3031). Įstaigos, taip pat ir kiti juridiniai asmenys gali pre
numeruoti žurnalą per administratorių Vidmantą Zavadskį (ats. sąsk. 
16467090 AB “Vilniaus bankas” Kauno filialas. Banko kodas 26010166).
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

KITAME NUMERYJE

POKALBIS
APIE LIETUVOS KELIĄ Į VAKARUS

Mindaugas Bioznelis 
LIETUVIŲ FRONTO IŠTAKOS

Albertas Ruzgas 
PASKUTINIS PRŪSŲ 

MOHIKANAS

Aldona Žemaitytė 
MORALINIŲ AUKŠTUMŲ 

PAŠAUKTINĖ
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