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Kai norime kalbėt apie tėvynę, 
Pirmiausia žod[ mirus iems suteikim. 
Tai jų alsavimas, kaip vėjo gūsis, 
Išskleidžia mūsų vėliavas; jų rankos 
Palaimina ir darbą, ir svajonę;
Jų akys stebi mus kaip gyvos žvaigždės, 
Ir žemė kalba jų derlingais žodžiais: 
Tai paukščio čiulbesys, tai vyšnios žiedas, 
Tai moters šypsena, tai vaiko juokas. 
Tai dešinė, kuri ištiesus laiko 
Ir esamą, ir būsimą tėvynę.
Kalbėkim apie ją teisingais žodžiais, 
Kad mūsų žuvusieji mus suprastų.

Justinas Marcinkevičius

Trakų pusiasalio pilies bokštas
Antano Petrausko nuotrauka
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Redaktoriaus pastabos

Pastabos paraštėse
Aldona Žemaitytė

Istorija yra didelis tekstas, 
kurio paraštėse mes, mažieji 
istorijos liudytojai, nuolat 
pasižymint kokias nors pastabas. 
Pastabas sau pačiam. Tos pastabos 
- tai geri ar blogi mūsų darbeliai, 
iškylantys į viešumą ir sukeliantys 
trumpalaikį ažiotažą: nuostabą, 
susijaudinimą, pasigėrėjimą ar 
pasipiktinimą. O po to vėl 
nugrimztantys užmarštin lyg nė būta 
nebuvę tų žmonių ir jų darbų.

Nuo pavasarinio referendumo 
dėl narystės Europos Sąjungoje lyg ir 
nieko tokio ryškesnio neiškilo mūsų 
valstybės istorijos paraštėse. Taip 
valdžios viršūnių ir toliau tebevyksta 
tylioji trintis. Buvo atleistas iš 
pareigų vienas kitas ministras, 
kėsintųsi į dar vienų kitą aukštą 
valdininką, norint pagraužti jo kėdę, 
bet pikantiškų naujienų mėgėjai 
nedaug kuo galėjo padirginti savo 
nervus. Vasaros ir rudens 
laikotarpis buvo palyginti ramus. 
Ministras buvo atleistas, nes kitam 
reikėjo jo vietos. Anas buvo blogas, 
ant jo politikai ir žurnalistai korė 
visus šunis, išnarstė po kaulelį jo 
asmeninį gyvenimą. Dabartinis - 
geras, nors niekuo nepagerino savo 
valdomą sferą. Anas nepablogino, 
šitas nepagerino, gyvenimas rieda 

savo vaga, bet purvini ratilai, sukelti 
visuomenėje, sujaukė konkretaus 
asmens gyvenimą.

Nelengva valdininko duona. 
Tik ir žiūrėk, kad vieną rytą atsibusi 
apsuptas žiniasklaidos dėmesio. 
Kilo didelis skandalas dėl 
valdininkų privatizuotų žemės 
sklypų gražiausiuose gamtos 
kampeliuose, nacionaliniuose 
gamtos parkuose ir draustiniuose. 
Kai kurie sugebėjo susiprivatizuoti 
po keliasdešimt sklypų. Nugriaudėjo 
politinė perkūnija - ir vėl tyla. 
Susidaro įspūdis, kad triukšmas 
reikalingas tiems politikams (ar 
valdininkams), kurie dar nespėjo 
patekti prie gėrybių lovio ir, 
padedant žiniasklaidai ir teisėsaugai 
nustūmę pirmuosius, jie patys į tą 
lovį įkels abi kojas. Buvimo 
valdžioje naudą pajuto net tokie 
kaip Šustauskas, kuris jau tapo 
politinio autsaiderio sinonimu.

Naujoji prezidentūra iš karto 
puolė rodyti savo valdžią, bet porą 
kartų "apdegė" ir buvo priversta 
apleisti puolimo pozicijas - bent 
laikinai. Tebeklesti senoji 
nomenklatūra, patylom dary dama 
įvairias machinacijas, bet niekas dėl 
to nesuka sau galvos, tik opozicija 
kartais geranoriškai paburnojo. O ir
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Redaktoriaus pastabos

kam triukšmauti? Nekenčiami 
politiniai konkurentai kol kas 
parblokšti ( ne be jų nuodėmių ir 
kaltės), kol kas nepavojingi, tad 
neapsimoka žiniasklaidai mokėti 
milžiniškus pinigus, kad ši ieškotų 
insinuacijų ir drumstų visuomenę.

Istorijos paraštėse knibžda ir 
mažų pastabėlių: tai smulkioji 
valdininkų armija, kuri lyg 
kinivarpos tyliai darbuojasi savo 
labui. Tai jos gelmėse klesti 
didžiausias kyšininkavimas ir 
žmogaus žeminimas. įgavęs 
neregėtus mastus, kokių nebuvo gal 
nuo caro laikų. Todėl man pasirodė 
naivūs (teatleidžia ponas Algis) 
A.Kaupo samprotavimai šiame 
mūsų žurnalo numeryje apie 
nepriklausomos Lietuvos 
tarnautojus ir patarnautojus, kurie 
iš tikrųjųyra bjauresni už sovietinius 
valdininkus. Aišku, ne visi. Bet jei 
jau su tokiais susiduri - atsiminsi 
visą gyvenimą.

Istorija, ačiū Dievui, savo 
paraštėse turi ir kitokių pastabų. Jas 
pamatai, kai atsigręži atgalios į 
laiką, nutolusį per kelis 
dešimtmečius. Pradedant daktarais 
J. Basanavičium ir V. Kudirka ir 
baigiant pokario Lietuvos partizanų 
vadais. Šiuos mūsų Dailės 
akademijos studentai įamžino savo 
sukurtuose vitražuose. Tam darbui 
juos paskatino pilietiškai nusiteikę 
dėstytojai, bet studentų darbų 
paroda, skirta rezistencijai, buvo 
įvykis ne tik mūsų meno, bet ir 
visuomenės ugdymo istorijoje.

Deja, nepastebėtas ir viešai 
neįvertintas šis įvykis. Juk tai ne 
smurto prieš vaikus scenos, ne 
sutuoktinių alkoholikų pjautynės, 
kuriomis kasdien mirga televizorių 
ekranai ir laikraščių puslapiai. 
Vilniuje atsitiktinai įvykusi dviejų 
prancūzų menininkų tragiška 
drama sukėlė tokį žurnalistų 
ažiotažą, kad jis savo trukme 
nustelbė net mūsų Nacionalinės 
krepšinio komandos pergalę 
Europos čempionate. Ką jau kalbėti 
apie pilietišką studentų kūrybos 
parodą, kuri praėjo visai tylomis. 
Paguoda yra ta. kadfanfarųgarsai, 
skirti vienadienėms pramogų verslo 
“žvaigždėms išnyksta kaip dūmas 
viskam abejingame danguje, o 
partizanų vadų portretai išliks 
mums ne vienam dešimtmečiui.

Su tokia išlikimo istorijoje 
viltimi ir šiame mūsų žurnalo 
numeryje brėžiami iškilių 
asmenybių-J. Brazaičio, 
A. Damušio - vardai. Metų 

pabaigoje turėtume minėti 
L Skrupskelį. kaip prieš metus 
minėjome J. Keliuotį, 
P. Dielininkaitį. Šimtmečio 
jubiliejaus proga leidžia iš naujo 
juos prisiminti. Tai karta žmonių, 
svajojusių apie naują - naujovišką - 
Lietuvą. Jų svajonės ir valstybės 
vizijos sudužo į laikmečio rifus, kaip 
ir jų likimai, bet šiandien tą viziją 
brėžia jų ainiai. Jiems gal labiau 
pasiseks vizijas paversti tikrove, nes 
jų pastabos istorijos paraštėse dar 
tik prasideda.
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Portretai

Profesoriaus 
pėdomis

Prof. Juozui Brazaičiui - 100

Kazys Ambrazaitis

Kas yra
Juozas Brazaitis

Pripažįstame, kad žuvę už Lie
tuvos laisvę mus įpareigoja dirbti 
Lietuvai. Žuvusius pagerbiame su ta 
pačia meile, su kuria žuvusieji auko
josi Tėvynei.

Juozo Ambrazevičiaus-Brazai- 
čio paminėjimas vertas pagarbos, nes 
jis visą savo gyvenimą iki paskutinės 
valandos dirbo Lietuvai, jos kultūrai 
ir gyveno jos rūpesčiais. Todėl ir Bra
zaičio 100-ąjį gimtadienį minime su 
tokia pat pagarba ir meile.

Spaudoje ir žodžiu daug asme
nų yra pasisakę, kas yra Brazaitis. Pa
minėsiu tik keletą.

Jo mokinė poetė Kotryna Gri- 
gaitytė Brazaitį vadina pareigingu ide
alistu ir tikru dvasios aristokratu. Ge
nerolas Stasys Raštikis, buvęs Laiki
nosios vyriausybės krašto apsaugos 
ministras, rašė, kad Brazaitis buvo re

ta didžiadvasė lietuvių tautos asme
nybė. Prieš 8 metus Maironio muzie
juje vykusiame J.Ambrazevičiaus mi
nėjime jis buvo vadinamas vienu 
aukščiausių lietuviškos kultūros bokš
tų. Jo rezistencijos ilgametis bendra
darbis prof. Adolfas Damušis taip 
vertino: ,J.Brazaitis, kaip lietuviškos 
rezistencijos vadovas, buvo toji nepa
judinama uola, iš kurios tryško galinga 
ir gaivi idėjų ir minčiųsrovė, labai sun
kiose aplinkybėse ugdanti mūsų atspa
rumą ir ištvermę lietuvių tautos ir Lie
tuvos laisvei laimėti“.

Brazaičio artimiausias politi
kos bendradarbis per paskutinius 27 
metus buvo teisininkas Vytautas 
Vaitiekūnas, kuris Brazaitį taip 
apibūdina: „Brazaitis buvo politikos 
žmogus iš Dievo malonės, politikas 
pačia gerąja šio žodžio prasme. Mo
kėjęs daiyti sau ir Lietuvai draugus ir 
neužgaulus nei ciniškas savo oponen
tams. Kūrybingas savo sumanymais
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Portretai

ir metodiškas, patvarus vykdytojas. 
Lankstus svarstymuose ir stamantrus 
principuose. Visiems maloniai pa
slaugus ir niekam neįkyrus. Pagaliau 
tikras politikas yra savotiškas meni
ninko ir mokslininko lydinys. Argi ne 
toks buvo Brazaitis? “

Nieko daugiau prie visų tų pa
reiškimų neturiu pridėti. Žinojau, jog 
kadaise Vacius Prižgintas. bibliogra
fas, skelbė Brazaičio literatūrinius 
darbus ir priskaičiavo 225, bet po to 
skaičiavimo vis dar pildė, Brazaičio 
raštus išleido ir Į laisvų fondas. Kai 
baigėme šeštą tomą. J.Girnius para
šė, kad dar reiktų bent 2-jų. Rašyto
jai ir pedagogai Brazaičiui vis primi
nė, kad jo nuėjimas į politiką buvo la
bai nuostolingas literatūros mokslui.

Brazaitį stebėjau jau nuo 1940 
metų, kartais iš toli, kartais iš arčiau, 
o kartais teko net kartu dirbti. Prisi
pažįstu, kad Brazaitis yra plačiausia 
asmenybė, mano sutikta gyvenime. 
Arčiau jį pažinau ne kaip medikas, 
bet stebėdamas jo pėdas rezistento 
ir politiko srityje, sekdamas jį politi
niais takais ir takeliais. Ne kartą gir
dėjau jo prisipažinimą, kad politika 
- nė jo sritis; jis ilgėjosi galimybės vėl 
grįžti prie literatūros ir neapleido jos 
iki gyvenimo pabaigos.

Dėl duonos kąsnio būdamas re
daktorium. kartais po darbo prisės
davo ir parašydavo literatūrinį 
straipsnį ar recenziją. Jam redaguo
jant “Darbininkas” virto geriausiu iš
eivijos savaitraščiu. Šiandien noriu 
paminėti tik keletą momentų iš tur
tingo politinio jo gyvenimo puslapių.

Rezistentas ir politikas

Ankstyviausias Brazaičio žings
nis politikos link buvo kolektyvinis pa
rengimas deklaracijos „Į organiš
kosios valstybės kūrybą", kurios au
torius jis buvo didžiąja dalimi ir kuri 
su 16 parašų buvo paskelbta spaudo
je. Vėliau šias idėjas Brazaičiui teko 
papildomai aiškinti ir ryškinti. Taip 
nuo žinomo literato ir literatūros kri
tiko jis nuslydo į publicistiką. Buvo 
vienas iš pagrindinių dienraščio XX 
amžius kūrėjų ir redaktorių. Šis dien
raštis greitai pralenkė ir valdžios re
miamą solidų „Lietuvos aidą“.

Greitu laiku Brazaitis tapo uni
versiteto dėstytoju. Nukrypti nuo šim
taprocentinio kultūrininko į politiką 
privertė pats gyvenimas. Profesūrai 
pasiruošti buvo trumpam laikui išvy
kęs į užsienį (Vokietiją). Tai praplėtė 
jo akiratį, jis geriau suprato kaimynų 
ir Europos politinę situaciją. Priva
čiuose laiškuose ir rašiniuose spaudo
je išsitarė, kad mato esamos valdžios 
trumparegystę ir atsimuša į varžtus 
bei užtvaras laisvam kūrėjui.

Kai Lietuvą užgriuvo didžiosios 
nelaimės iš Rytų, Brazaitis nesisku
bino su daugeliu inteligentų išvykti į 
Vakarus. Abu okupantai užaštrino 
neribotą Brazaičio idealizmą ir paža
dino pareigos jausmą - išlaikyti Lie
tuvą gyvą. Pirmoji sovietų okupacija 
savo žiaurumais Brazaičio nenustebi
no. nes apie bolševizmo praktiką jis 
pakankamai daug sužinojo studijuo
damas užsienyje. Kai atsirado tuštu
ma tiesos žodžiui ir pasipriešinimui,
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■ Portretai

Brazaičio viduje sujudo 
valstybingumo jausmas. 
Kartu su bendraminčiais 
be dvejonių prisidėjo 
rengiantis pasipriešini
mui ir net talkininkavo 
dairantis, kas vadovaus 
valstybei, jeigu pasiprie
šinimas pasisektų. Jis su
tiko tvarkyti švietimo sri
tį, nes tą sritį išmanė. 
Apie vadovavimą minist
rų kabinetui iš pradžių 
nebuvo nė kalbos. Tik 
paaiškėjus, kad pik. 
K.Škirpai buvo paskirtas 
namų areštas Berlyne, 
anot prof. Z.Ivinskio, su
tiko laikinai eiti minist
ro pirmininko pareigas.

Keletą kartų esu 
girdėjęs Brazaitį skun
džiantis , kad jį bendra
darbiai laiko „kamščiu“ 
užkišti atsiradusioms skylėms ne tik 
politikoje, bet ir kitose visuomeninio 
gyvenimo srityse. Gen. St. Raštikio 
prisiminimuose randame drąsų pa
reiškimą, kad Brazaitis buvo vienas 
iš geriausių ir gabiausių mūsų politi
kų. (I laisvę, 1975, Nr. 65).

Sukilimo vadovas
Reikėjo politinės išminties bir

želio 22 d. naktį sugalvoti, ką ryto
jaus dieną pasakyti tautai. Pirmasis 
uždavinys buvo pastatyti atvykstan
čius vokiečius prieš įvykusį faktą.

Pr°f Juozas Ambrazevičius - Brazaitis 

kad Lietuva yra jau nepriklausoma 
ir jos vyriausybė jau atkuria tvarką. 
Toliau - kraštą išvaduoti nuo labiau
siai akį rėžiančių sovietinio režimo 
pėdsakų. Visiems tiems veiksmams 
patarimai iš Berlyno (K.Škirpos) at
ėjo tiktai birželio 27 d., kai J.Amb
razevičius jau buvo pristatęs Laiki
najai vyriausybei ir juos vykdė. Po 
nepriklausomybės paskelbimo per 
Kauno radiją Brazaitis ramiai tarė
si su laiku atvykusiais ministrais, pa
rengė atsišaukimus į tautą, sureda
gavo specialius atsišaukimus į dar
bininkus ir ūkininkus. Gal nujautė, 
bet tada tikrai nežinojo, kad jau bir-
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želio 24 dieną Vokietijos Reicho 
URM turėjo planą Laikinąją vyriau
sybę suimti. Tačiau Brazaitis ir kai 
kurie ministrai patys pirmieji ieško
jo kontaktų su vokiečių kariuome
nės vadovybe. Tai leido suėmimo 
mintį vokiečiams nustumti toliau, 
nes tarp kariuomenės ir nacių URM 
vyko pasitarimai. Gestapas jau iš 
pradžių rodė nepasitenkinimą, kad 
be jų žinios Lietuva pasiskelbė at
kurianti buvusią Konstituciją ir ne
priklausomybę. Brazaičio vadovau
jama Laikinoji vyriausybė patylomis 
skubiai vykdė desovietizaciją, kuri 
aiškiausiai buvo matoma švietimo 
srityje. Brazaitis skubėjo pertvarkyti 
sovietų sužalotą mokyklų sistemą, 
paskyrė naujus gimnazijų direkto
rius, ypač daug dėmesio skyrė Vil
niaus universitetui, leido persitvar
kyti ir Kauno VDU. Buvo aiškus pa
vojus, kad vokiečiai žydų turtą gali 
laikyti savo karo grobiu, todėl žydų 
turtą paliko suvalstybintą.

Savo ir Vyriausybės egzistenciją 
skaičiavo ne dienomis, bet valando
mis, nes nacių spaudimas Vyriausy
bei demonstratyviai didėjo. Šeštą die
ną po sukilimo buvau pakviestas į 
LAF štabą, kur teko rūpintis apsau
ga ir tiekimu. Parūpinome ministrui 
pirmininkui suremontuotą automobi
lį. vokiečiai jį tuoj „rekvizavo karo rei
kalams“. Brazaitis į ministrų kabine
tą atvykdavo dviračiu, o vėliau net 
pėsčias, nerodė baimės, vaikščiojo pa
kelta galva. Liepos pabaigoje vokie
čiai jau konfiskavo ministrų posėdžių 
patalpas, iš sekretoriato - net rašomą
sias mašinėles.

Rugpjūčio 5 d. naciams sustab
džius LV veiklą, Brazaitis tuoj paro
dė iniciatyvą ir tarėsi su aktyviais to 
meto visuomenininkais, kad reikia su
daryti vieną organą, kuris toliau va
dovautų pogrindžio kovai dėl Lietu
vos nepriklausomybės. Kai kūrėsi Lie
tuvių taryba ir Vyriausiasis lietuvių 
komitetas, nuolatos buvo tariamasi su 
Ambrazevičium. Pats nesutiko į šias 
struktūras įeiti, kol jos nebus visų ak
tyvių grupių pripažintos. Pagaliau, su
darius VLIK'ą. ten įėjo dr. A.Damu- 
šis, o Ambrazevičius pasiliko nuoša
lyje, bet palaikė ryšį su Damušiu.

Vokiečių saugumas vėliau išaiš
kino VLIK’o narius, jų daugumą su
ėmė ir stropiai ieškojo Ambrazevi
čiaus, nes žinojo, kad jis turi įtaką 
VLIK’ui. Ambrazevičius slapstėsi 
nuo suėmimo ir, pasikeitęs savo pa
vardę į Brazaitį, išvyko į Bavariją.

Karui pasibaigus ir Vokietijai ka
pituliavus, Brazaitis sutiko amerikie
tį Antaną Vaivadą, kuris karišku au
tomobiliu nuvežė jį į Beyrouthą. Ten 
surado iš kalėjimo išėjusius VLIK’o 
narius ir visus atvežė į Bambergą, kur 
tuo metu Brazaitis buvo apsistojęs. 
Buvusius kalinius pavaišino, o kai jie 
sustiprėjo, visus nuvežė į Wūrzburgą. 
1945 m. gegužės 4 d. ten įvyko pir
masis VLIK’o posėdis Vokietijoje.

Veikla Vokietijoje

Brazaičio indėlis, laisvinant Lie
tuvą, VLIK’e ir už jo yra didelis. Jis 
dirbo VLIK’o Informacijos tarnybo
je ir vėliau aktyviai reiškėsi jo Vykdo-
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iriojoje taryboje. Kurį laiką buvo Už
sienio reikalų tarnybos valdytojas, jam 
buvo pavestas ypatingas uždavinys pa
laikyti ryšius su amerikiečiais. Brazai
tis parengė penkis memorandumus 
Jungtinėms Tautoms Lietuvos geno
cido reikalu, talkino rengiant VLIK’o 
didįjį memorandumą su daugeliu 
priedų anglų ir prancūzų kalbomis. 
Suorganizavo prisimintiną vizitą į Va
tikaną su prel. M. Krupavičium ir min. 
V. Sidzikausku, turėjo svarbią audien
ciją pas popiežių Pijų XII, tarėsi su 
Italijos vyriausybės ir Senato žmonė
mis. Gana anksti užmezgė ryšį su Vo
kietijos (Bonoje) pareigūnais, susi
draugavo su prof. dr. H. Luetzleriu. 
Parengė daugelį kitų memorandumų, 
tarp kurių paminėtina talka VLIK’o 
memorandumui, rengiantis Potsda
mo taikos konferencijai, kuri niekad 
neįvyko. Ypač išplėtė tarptautinį su
sirašinėjimą būdamas Informacijos 
tarnybos valdytoju V.Sidzikausko su
darytoje Vykdomojoje taryboje 1947- 
1948 metais. Tuo svarbiu laikotarpiu 
Brazaitis surado Lietuvai daug drau
gų tarptautiniu mastu, įtraukė į Lie
tuvos vardo garsinimą ir savo kultū
rinius bendradarbius, kaip Juozą Ere
tą ir Stepą Garbačiauską Šveicarijo
je, K.Čibirą Pietų Amerikoje, kai ku
riuos kunigus Romoje. Šalia savęs Vo
kietijoje turėjo tarptautinio lygio žur
nalistą Julijoną Būtėną, o Amerikoje 
- Vytautą Vaitiekūną, kurie buvo Bra
zaičio idėjų skleidėjai.

Čia paminėjau tik dalį Brazai
čio politinio darbo momentų. Vokie
tijoje prasidėjus lietuvių emigracijos 
karštligei ir VLIK’o organizacijoje 

kėdžių perstatinėjimo žaidimams, 
susigrupavus laicistų ir kairiųjų gru
pėms, Brazaitis buvo išstumtas, ne
buvo išrinktas į VLIK’o Vykdomąją 
tarybą ir pagalbinius organus. Tuo 
metu įsisiūbavo kova tarp VLIK’o ir 
buvusios Lietuvos diplomatinės tar
nybos, buvo pademonstruotas Lietu
vos pogrindžio ignoravimas ir nepai
symas Bonos susitarimų. Brazaitis 
dar tebeturėjo Laikinosios vyriausy
bės mandatą ir Lukšos-Daumanto 
atvežtą ir kovojančios Lietuvos Bra
zaičiui patikėtą įgaliojimą atstovau
ti partizanų sąjūdžiui užsienyje. Tuo 
metu šaltasis karas tarp Sovietų ir 
JAV buvo tik prasidėjęs, JAV Rusiją 
tebelaikė bendražyge. Brazaitis sa
kėsi pajutęs, kad jam laikas pasitrauk
ti iš tokios situacijos. 1951 metų pa
baigoje jis emigravo į JAV. Emigraci
ją paskubino ir laicistų apkalbos prieš 
Brazaitį. Trys VLIK’o grupės, užsto- 
damos Brazaitį, protestuodamos pa
sitraukė iš VLIK’o. Pasilikusieji stai
ga pajuto tuštumą, kai reikėjo rasti 
memorandumų rengėją ir konsultan
tą tarptautinės politikos klausimais.

... Ir Amerikoje

Atvykęs į New Yorką, Brazai
tis su šeima sunkiai kūrėsi, buvo pa
kviestas menkai atlyginamu „Darbi- 
ninko“redaktoriumi. Žmona nuėjo 
dirbti pas amerikiečius. Brazaitis 
tuoj buvo išrinktas jau susiorganiza
vusių LFB tarybos pirmininku, Ame
rikoje pradėjo redaguoti ir Į laisvę 
žurnalą.
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Nuo 1952 metų pradžios man te
ko būti Brazaičio LFB valdyboje. 
Kartu dirbant buvo reta proga Bra
zaitį ir jo šeimą geriau pažinti, nes gy
venau irgi New Yorke. Beposėdžiau- 
jant atėjo žinia iš Vokietijos, kad pro
testuodami LF. tautininkai ir Vieny
bės sąjūdis pasitraukia iš VLIK’o, kol 
bus atitaisyta moralinė skriauda Bra
zaičiui. Tuo momentu Brazaitis ra
miai pakartojo posakį apie kamštį, iš
mestą į balą. Buvo sudaryta bendra 
komisija Brazaičio ir pasitraukusiųjų 
grupių skundams spręsti; ji dirbo su 
pertraukomis net 10 metų. Toje ko
misijoje man ir V.Vaitiekūnui teko da
lyvauti. 1963 metais bendra komisija 
pagaliau pateikė VLIK’o tarybai 
sprendimą, kad kaltinimai Brazaičiui 
buvo nepagrįsti. Brazaitis toliau ra
miai dirbo kultūrinius darbus, akty
viai reiškėsi LFB ir LB organizacijo
se, apaštalaudamas lietuvybės išsau
gojimui išeivijoje.

Prasidėjo šaltasis karas, keitėsi 
Vakarų valstybių vadovai, keitėsi ir so
vietų vadai, kurių raudonumas vis 
blyško.Vakarų Vokietijoje sparčiai ki
lo ekonomika. Okupuotoje Lietuvo
je viltys atgauti laisvę mažėjo, ateinan
čios žinios apie į Sibirą išvežtųjų ma
sinį naikinimą stabdė ir pasyvaus pa
sipriešinimo kovą prieš okupantą. 
Amerikoje lietuviškieji veiksniai ieš
kojo būdų, kaip išlaikyti atvirą Lietu
vos laisvės bylą. Brazaitis savo viešo
se paskaitose palaikė viltį. 1964 m. va
sario 8 d. New Yorke įvyko paskuti
nis LFB Tarybos pirmininko sušauk
tas išplėstas tarybos ir valdybos narių 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo 17 

asmenų. Brazaitis skaitė paskaitą 
„Lietuva ir jos laisvės kova šio meto 
tarptautinės raidos fone", arba, kaip 
jis pats trumpai pavadino. “Laisvės 
perspektyvos". Nors tada kalbėjo sa
vo gyvenimo lūžyje, tačiau ramus, me
todiškas minčių dėstymas ir veiklos 
gairių sugestijos Brazaitį parodo kaip 
toliaregį politiką. Štai keletas minčių 
iš to pranešimo.

46 metų amžiaus lietuvis 21 me
tus yra gyvenęs laisvėje, 25 metus 
priespaudoje. Jam kyla klausimas: 
kas toliau? Siekti laisvės ar rezignuo
ti? Jei siekti laisvės, tai kokiais ke
liais? Jis kupinas abejonių, nes 25 
metus trukusi kova tos laisvės nėra 
grąžinusi. Optimistiškiausią jo prie
laida: tarptautinis gyvenimas po ka
ro savaime grąžins laisvę. Tas nuo
širdus tikėjimas Atlanto Charta pa
sirodė iliuzinis. Antroji prielaida - 
karinis konfliktas tarp Rytų ir Vaka
rų. Bet ir ji virto iliuzija, tiktai gal 
paakino partizaninį sąjūdį. Šiuo ti
kėjimu buvo paremta ir VLIK’o 
veikla. Buvo įkurta aibė mažų vals
tybėlių Azijoje ir Afrikoje, bet ne
duota laisvės Europoje 100 milijonų 
žmonių. Iliuzija pasirodė ir Europos 
dekolonizacijos viltys. Pasigirsta bal
sų: mes patys savo laisvę atgausint.

Amerikoje per keletą metų bu
vo populiarinama nauja prielaida - 
laisvė ateisianti evoliucijos keliu per 
koegzistenciją ir kolaboravimą. Ra
ginta liberalėjimo procesą paremti ir 
jo netrukdyti sukilimais. Amerika 
skelbėsi neremsianti sukilimų. Todėl 
tarp lietuvių kilo šūkis: atsisakyti nuo 
tradicinės kovos dėl laisvės, imtis kul-
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tūrinių ryšių ir bendradarbiavimo. Vi
sa tai veda į status quo, kurio skatina
mi sovietai siekia: a) nepriklausomos 
Lietuvos atstovybių likvidavimo, b) 
Lietuvai laisvės siekiančių organiza
cijų pritildymo, c) išeivijos suskaldy
mo dalimis ir jų kiršinimo vienos prieš 
kitą, tam panaudojant lietuvių spau
dą - su šūkiu: nesvarbu valstybės ne
priklausomybė, svarbu asmeninė lais
vė. Tai priėmė vidurinė Amerikos vi
suomenės karta.

Tad ką daryti lietuviui? - klau
sia Brazaitis. Nuleisti rankas? Nu
skęsti visada suspėsim. Kol dar ne- 
nuskendę, kibkime už šiaudo - tai yra 
už svetimos pagalbos. Laisvės kovo
je svetimųjų pagalba būtina. Čia ga
limi du keliai: pranciškoniškasis - per 
mases ir jėzuitiškas - per viršūnes. Ei
nant per mases panaudokime akade
minį jaunimą, prašydami nepamiršti 
tautų pavergimo fakto. Šalia to rei
kia individualios iniciatyvos, kaip kad 
dr. Vardžio, dr. Kazicko ir kitų. In
formaciją apie Lietuvą reikia skelbti 
vyskupijų ir vietiniuose laikraščiuo
se. Lengviausiai pasiekiama yra vi
dutinė administracija, senatoriai, 
kongresmenai, politikai.

Paminėjęs dar daugelį veiklos 
būdų, Brazaitis susumavo: mobili
zuoti palankią opiniją tarp amerikie
čių ir vokiečių bei išlaikyti aiškią ne
priklausomybės liniją tarp savųjų. 
Baigdamas pažymėjo: neturime ka
pituliuoti, o turime būti abraomais: 
auginti vaikus ir gyvulius, krauti tur
tą ir statyti namus, bet neturime pa
miršti ir Dievo - būtent mūsų Lietu
vos ir jos laisvės.

Vaizdas, kai palaipsniui griuvo 
Brazaičio dangus, matosi iš daugelio 
jo laiškų. Širdies priepuoliai, kiti ne
galavimai, šeimos tragedija netekus 
žmonos Brazaičio žingsnius labai su
lėtino, bet plunksnos iš jo rankos ne
ištraukė. Artimieji bendradarbiai jo 
vieno nepaliko. Prie New York Times 
dienraštyje pasirodžiusio straipsnio 
apie žydų naikinimą buvo pridėtas 
kaltinamųjų asmenų sąrašas, jame 
įdėta ir Brazaičio pavardė. Tai buvo 
lyg šūvis į jo širdį. Kaltinimas be jo
kio apklausinėjimo. Jau sirgdamas pa
rašė dokumentuotą studiją „Lietuvos 
žydų likimas ir Laikinoji Lietuvos vy
riausybė“, joje nuoširdžiai išdėstė, 
kaip iš tikrųjų buvo prieš 30 metų. Tą 
studiją spėjo įteikti Lietuvos pasiun
tinybei Washingtone. Tuo pačiu me
tu, 1974 metais, New Yorko kongres
mene Holzman, pataikaudama Sovie
tų Sąjungos vyriausybei, sudarė vadi
namąjį „karo nusikaltėlią" sąrašą ir 
pateikė JAV Atstovų rūmams. Tame 
sąraše buvo įrašytas ir J. Ambrazevi- 
čius-Brazaitis. Po nuodugnių tyrimų 
ir apklausos pakomisės pirmininkas 
Jashua Eilbergas pranešė, kad toles
nis Brazaičio ir Šlepečio bylos tyrinė
jimas sustabdomas, nes jokio pagrin
do apkaltinti Laikinosios vyriausybės 
narius nerado.

Deja, tas pranešimas atėjo, kai 
Brazaitis savo sudėtingą, sunkią ir 
garbingą žemišką kelionę buvo bai
gęs. Brazaitis Atstovų rūmams jau 
buvo žinomas iš ankstesnio Kerste- 
no komisijos liudijimo, jį Valstybės 
sekretoriai kelis kartus konsultavo 
dėl Rytų Europos politikos.
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Adolfas Darnusis: 
nerami jaunystė

Kęstutis Skrupskelis

Nėra aišku, kada Adolfo Doma
ševičiaus - busimojo Adolfo Damu- 
šio - šeima iš Rusijos grįžo Lietuvon. 
Tačiau atrodo, kad 1921-1922 moks
lo metais Damušis jau mokėsi Jona
voje. 1922 metais šeima persikėlė į 
Panevėžį, kur Domaševičių buvo 
daug. Bent trylika moksleivių ta pa
varde lankė Panevėžio gimnaziją.

Vilniuje, Lietuvos centriniame 
valstybiniame archyve, tarp kitų Pa
nevėžio gimnazijos dokumentų yra 
ir Adolfo Domaševičiaus asmens 
byla, suteikianti šiek tiek žinių apie 
šeimos gyvenimą. Tėvas dirbo Pa
nevėžio geležinkelio stoties viršinin
ko pavaduotoju, 1923 metais gau
davo 120 litų per mėnesį. Beveik 
kiekvienais metais tėvas, kaip ma
žai uždirbantis, prašė vaikus atleis
ti bent nuo dalies mokyklinių mo
kesčių. Per visą Adolfo gimnazijos 
lankymo laikotarpį šeima gyveno 
geležinkelio stoties pastate.

Byloje yra gimnazijos baigimo 
atestatas, kurio duomenimis, Adol
fas Domaševičius į gimnazijos tre

čiąją klasę įstojo 1922 m. rugsėjo 1 
d. ir gimnaziją baigė 1928 m. gegu
žės 2 d. penketukais ir būdamas „la
bai gero elgesio'1. Prie atestato prikli
juota nuotrauka jaunuolio, rimtai 
nusiteikusio, su kaklaraiščiu, kuris - 
jeigu ta tema man leista reikšti nuo
monę - dailiajai lyčiai turėjo būti ga
na patrauklus.

Gimnazijoje ypač ryški buvo 
meno kuopos veikla. Yra liudijimas, 
kad 1927-1928 metais A.Damušis 
buvo vienas iš aktyvesnių jos narių. 
(1) Jeigu taip, tai jis tikriausiai susi
rinkimų metu skaitė rašinėlius, gal 
bandė kurti moksleiviškos poezijos. 
Tais laikais buvo madinga kuopelėms 
leisti rankraštinius laikraštėlius. Ke
letą tokių teko vartyti, bet Damušio 
pavardės neužtikau. Galėjo - tokia 
buvo mada - vartoti slapyvardžius, 
kurių dabar iššifruoti nebegalima.

A.Damušis turėjo dar gimnazi
joje įsijungti į ateitininkų veiklą ir pa
tekti tarp vadovaujančiųjų. Priešin
gu atveju 1928 metais jis nebūtų bu
vęs išrinktas į Moksleivių ateitinin-
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kų centro valdybą vyrų reikalų vedė
ju. Tuo metu Panevėžio ateitininkų 
kuopa buvo viena veikliausių ir di
džiausių. turinti savą istoriją. 1919 
metais, Panevėžį užėmus bolševi
kams, ateitininkai veikė slapta. Kai
riųjų pažiūrų moksleivio išduotas, 
buvo sušaudytas vienas iš vadovau
jančių moksleivių ateitininkų. Šiek 
tiek vėliau, uždraudus gimnazijoje 
dėstyti tikybą, moksleiviai sušaukė 
protesto mitingą ir daugelis paliko 
mokyklą . (2) Nors A.Damušis atvy
ko jau po šių įvykių, draugų atmin
tyje anie neramūs laikai turėjo dar 
būti gyvi. Apie juos Ateityje rašyta ke
lis kartus. Todėl galima spėti, jog Pa
nevėžyje jis pateko į rezistencinėmis 
nuotaikomis gyvenančių ateitininkų 
būrį. Iš viso jų turėjo būti apie pus
antro šimto. Beje, 1922 metais A.Da
mušis buvo keturiolikos metų.

Baigęs gimnaziją 1928 m. Da- 
mušis išvyko į Kauną studijuoti 
universiteto Technikos fakultete. 
Kaip minėta, tą vasarą, susiejęs savo 
likimą su ateitininkija. jis buvo iš
rinktas į Moksleivių ateitininkų cen
tro valdybą. Taip įsitraukė į slaptą, 
rezistencinę veiklą.

1930 m. birželį jubiliejinio atei
tininkų kongreso metu A.Damušis 
išrinktas MAS CV pirmininku. Tai 
buvo nemaža organizacija, turinti 77 
kuopas ir 5400 narių, padalyta į eu- 
charistininkų, abstinentų, meninin
kų, mokslininkų, visuomenininkų bei 
sportininkų būrelius. Po kelių mėne
sių, rugsėjo pradžioje, švietimo mi
nistras sustabdė visų įvairių srovių 

moksleivių organizacijų veiklą, palik
damas vien tik skautus. Todėl A.Da- 
mušiui teko vadovauti moksleiviams, 
jiems leidžiantis į “katakombas”.

Nors buvo uždarytos visos moks
leivių organizacijos, pavarčius to me
to spaudą paaiškėja, jog smūgis pir
miausia buvo nukreiptas prieš ateiti
ninkus. Tautininkų vyriausybė juos 
kaltino politikavimu: ateitininkų veik
la esanti ne katalikiška veikla apskri
tai, bet tiktai Krikščionių demokratų 
partijos veikla. Ateitininkai draudimą 
vertino kiek kitaip. Tarp jų buvo kal
bama, kad draudimas yra fašistinio re
žimo įvedimo Lietuvoje pradžia. To 
meto tautininkų spaudoje buvo pa
skelbta nemažai Italijos fašizmui pa
lankių straipsnių. Mėgdžiojant Mus- 
solinį buvo kuriamas prezidento 
A.Smetonos kaip „tautos vado“ as
mens kultas. Šiame kontekste galime 
suprasti nepasirašytą straipsnelį, pa
vadintą „Papa ar Duče,“ kuris pasi
rodė Ateityje 1931 metų vasarą.

Nepasirašyti straipsniai tuo 
metu buvo priskiriami redakcijai, o 
Ateitį tada redagavo Antanas Ma
ceina, su kuriuo Damušis artimai 
bendradarbiavo. Nežinomo auto
riaus nuomone, fašizmas yra kraš
tutinio individualizmo išraiška ir 
siekia viską palenkti vieno individo 
valiai. Todėl būtent Italijoje buvo 
naikinamos visos fašizmui nepaval
džios organizacijos, tarp jų ir kata
likiškos. “Konfliktas (tarp fašizmo ir 
Katalikųakcijos) nėra specifiškai ita
liškas. bet siekia toli už Italijos sienų, 
rasdamas garsų atbalsį ir mūsų šaly-
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j e. Aiškus dalykas, kad katalikybė lai
mės. nes ji tiek stipresnė už fašizmą, 
kiek Dievas už žmogų, kurie ir yra ši
tų dviejų pasaulėžiūrų centrai“. (3)

To meto ateitininkiją ženklino 
protesto ir pasipriešinimo nuotaikos: 
pavyzdžiui, studentai savo ženklelius 
persirišo juodais kaspinais. Kazys 
Bauba, vėliau žuvęs Stutthofo lage
ryje, pareiškė: „Tai ne kapas, tai tik 
pylimas.“ nes, nors ir nebebus kuo
pų bei susirinkimų, veikla bus. (4) O 
A.Maceina tautininkams atkirto: 
„Mes nepolitikavome, nepolitikuoja
me ir nepolitikuosime. Mes nesidomi
me jokia partine politika.“ (5)

A.Damušio veikla tuomet turė
jo būti reikšminga, nes jis vienas gal 
iš dešimties ateitininkijos vadovų 
buvo režimo tramdytas policijos 
priemonėmis. 1931 m. sausio mėne
sio Ateitis paskelbė, kad MAS pir
mininkas Adolfas Domaševičius yra 
ištremtas į Varnius (koncentracijos 
stovyklą. - Red.). Tarne pačiame nu
meryje teigiama, kad moksleivių 
veikla stiprėja, daugėja Ateities pre
numeratorių, boikotuojami kiti lei
diniai, vienoje gimnazijoje mokslei
viai suplėšė Skautų aidą.

Vilniuje, minėtame archyve, 
saugomas Damušio atsisveikinimo 
laiškas, adresuotas moksleivių atei
tininkų kuopoms, rašytas 1931 me
tų vasario pabaigoje . (6) Laiško 
pradžia paprasta, be pagražinimų: 
„Esu vežamas į Varnius “. Toliau Da- 
mušis dėsto, kad MAS uždarius jo 
„brangūs Draugai-ės“ parodė tikrąjį 
idealizmą, skelbdami streikus ir pa

sižadėdami ateitininkais išlikti. Už 
tai režimo jie buvo persekiojami. 
„Kai kurie Jūsų draugai moksleiviai 
buvo demoralizuojami, jiems buvo 
siūlomos didelės pinigų sumos, kad 
tik sutiktų išdavinėti savo draugus“. 
Moksleiviai tardomi, gąsdinami pa
šalinimu iš mokyklos, daromos kra
tos. O tautininkų spauda šaipėsi, 
kad „moksleiviai neis į katakombas, 
jie eis į kavines, į restoranus“. Laiš
ką Darnusis baigė taip: „Pasiryžę vis
ką nugalėsime ir vėl turėsime laisvą 
mūsų sąjungą, pilną laisvę katalikų 
veikimui. Melas, neteisingumas turi 
nusilenkti tiesai ir teisei. O bet kokia, 
kad ir tvirčiausia, brutali fizinė jėga 
vis tiktai turės pranykti ir suklups 
prieš idealizmą“.

Taip išryškėja idealizmo sąvoka: 
tai priešinimasis aplinkai - rezisten
cija - vardan savų įsitikinimų. Idea
lizmą šita prasme taip pat galėtume 
vadinti valingumu, ryžtu, užsispyri
mu nepasiduoti aplinkai, bet ją sa
vaip formuoti. St. Šalkauskio ugdo
moje ateitininkų kartoje - jai priklau
sė ir Damušis - valingumo turėjo būti 
nemaža. Idealizmo ir valingumo gai
da ryški ateitininkų kalbose ir vėliau, 
artėjant Antrajam pasauliniam ka
rui. Pavyzdžiui, 1939 m. gegužės 21 
d. Ateitininkų namuose Kaune bu
vo surengta bendra paskaita, kurio
je kalbėjo liaudininkų, socialdemok
ratų bei jaunųjų katalikų atstovai. 
Pastarųjų vardu kalbėjęs Pranas Die- 
lininkaitis skelbė paprastą tezę: ma
ža tauta negali gintis karu. Vietoj jė
gos ji turi gintis socialiniu teisingu-
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mu bei moraliniu tvirtumu. O tai, ką 
Dielininkaitis vadino moraliniu tvir
tumu, manau. Darnusis vadino ide
alizmu.

Tai buvo gana įdomi mūsų žmo
nių karta, kurią formavo daugelis re
tai pasitaikančių išorinių bei vidinių 
veiksnių. Tai pirmoji iš kaimo į mies
tą persikėlusi, pirmoji savo asmeni
nę gerovę neatskiriamai sujungusi su 
Lietuvos valstybės likimu karta. 
A.Smetona ir jo bendraamžiai jau
nystėje dar svarstė, kokioje valstybė
je jie nori gyventi, o jaunųjų katali
kų kartai buvo savaime aišku, kad jie 
gyvens lietuvių tautinėje valstybėje - 
būtent valstybėje, kuri yra lietuvių 
tautos pasireiškimo erdvė.

Bet grįžkime prie moksleivių at
eitininkų organizacijos uždarymo. 
Ateitininkuose, manau, buvo ryški 
ne vien pasipriešinimo dvasia. Kar
tu reiškėsi ir savotiška bravūra: atei
tininkai iš režimo šaipėsi. Čia gali
me įžvelgti ir paties Damušio nuo
taikas. Varniuose Velykų švenčių 
proga jis susilaukė daug sveikinimų 
ir už juos dėkodamas Ateityje išspaus
dino trumpą laiškelį, savo adresą nu
rodydamas taip: „Varniai. Koncentra
cijos stovykla". (7)

„Atostogoms“ Varnių „akade
mijoje“ pasibaigus. Ateityje pasirodė 
kelių puslapių straipsnelis „Kalba 
Adolfas“. Tai Kazio Baubos pokal
bis su Damušiu. Jį pacituosiu šiek 
tiek plačiau, nes noriu perteikti jo 
nuotaiką. Bauba rado Damušį prie 
staliuko aštuntą valandą vakare pir
mame kambaryje, penktame aukšte, 

„Laisvės 3“, „kovojantį" su „olandiš
ku sūriu, lietuviška duona, sviestu, ka
kava". Baubai įėjus Damušis atsisto
jo ir „su įprastu susitvardymu" priėjo 
padėti jam nusivilkti paltą. Tada pa
siūlė pasivaišinti, ir „olandiškas sū
ris bematant pajuto, ką reiškia būti 
mažuma svetimam krašte ir dar susi
tikti su studentišku apetitu". Pasiro
do, Maceina Damušiui neleido sū
rio laikyti viduje:,.„Matai, Maceina iš 
tolo negali pakęsti jo kvapo ir jei jis 
būtą ne filosofas, bet boksininkas, tai 
jau seniai mano sūris ir aš būtume iš
lėkę iš kambario". Taip įsismaginus 
užsimezgė kalba apie “atostogas” 
Varnių “akademijoje”. Tenai Damu
šis bendravo ne vien tik su draugais 
ateitininkais, bet ir su komunistais: 
„Tai buvo vargšai žmonės, kurie bol
ševizmo slibine matė žmonijos išgel
bėtoją, kurie kurstė savo širdyje neapy
kantą ne tik tiems, kurie tikrai juos 
skriaudė, bet ir tiems, kurie ne kraujo 
balose ir ne proletariato diktatūroje 
matė to paties proletariato išgelbėjimą. 
Jie kurstė neapykantą, ją manymu, ne
samam. bet labai nekenčiamam Die
vui. Man buvo gaila tą žmonią. juk ir 
ją sielose buvo idealizmo, bet neapy
kanta užnuodyto idealizmo. “

Pasirodo, Varniuose - geriausios 
„dvasios kultūrai ugdyti, kūnui sustip
rinti ir barzdai auginti" sąlygos. Bau
ba pareiškė girdėjęs gandus, jog Da
mušis barzdos neparodė nė vienai 
Jai.“ „Netikėk, - jam atkirto Damu
šis. - O dabar barzdos nenešioja, nes 
netekęs stipendijos neturiu jai išlaikyt 
lėšų."
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Po kelių puslapių tokių nerim
tų šnekų galų gale prieinama prie 
reikalo. Pagal Damušį, ‘’katakom
bose” veikiančiais moksleiviais ga
lima tiktai didžiuotis: „Liberališkoji 
galybė, žinoma, turi jaustis bejėgė 
prieš šį jaunimo idealizmą ir entuziaz
mą“. Atsižvelgiant į vėliau pasireiš
kusį jaunųjų katalikų socialinį radi
kalumą, reikšminga ir pastaba apie 
ekskursijas į fabrikus: „Moksleiviai 
domisi ne vien mašinomis - kolosali- 
niu žmogaus proto kūriniu, bet lygiai 
taip pat išblyškusiu ir nuvargusiu dar
bininko veidu“. O Baubai raginant 
nurodyti moksleivių ydas, Damušis 
atkirto: „Nenorėk iš manęs, techni
ko. padaryti pamokslininką“. (8) 
Tikriausiai tai bus ryškiausia piešia
mo autoportreto detalė: esu tech
nikas, ne pamokslininkas.

Su tautininkų policija Damušis 
susidūrė dar bent vieną kartą. 1932 
metų liepos mėnesį Kaune turėjo 
įvykti pavasarininkų jubiliejinis kon
gresas. Režimui uždraudus iškilmes 
Kaune, tomis pačiomis dienomis 
Marijampolėje susirinko tie patys 
žmonės, tik kitu vardu, vietoj jubi
liejinio pasivadinę regioniniu kon
gresu. Iškilmingo posėdžio darbo 
prezidiumui vadovavo Studentų at
eitininkų sąjungos pirmininkas 
A.Damušis. Atsilygindamas už tai re
žimas jį ištrėmė iš Kauno pas tėvus.

Tuo metu, kaip ir dabar, daugu
ma ateitininkų buvo humanitarai. (9) 
1925 m. tik keturi procentai ateiti
ninkų studijavo technikos mokslus. 
Šiek tiek daugiau buvo medikų ir ag

ronomų, o visi kiti - humanitarai. Da
mušis pasirinko techniką. Gal taip lė
mė gyvenimas paauglystėje - geležin
kelio stotyje, kasdien susiduriant su 
„kolosaliniais žmogaus proto kūri
niais“. Šiaip ar taip, nebūnant pa
mokslininku humanitarinėje ateiti
ninkų spaudoje Damušiui pasireikš
ti nebuvo progų. Tikriausiai nebuvo 
ir reikalo, nes rašančių, ir gausiai ra
šančių (turiu galvoje Maceiną), ne
trūko. Todėl iki Antrojo pasaulinio 
karo neradau nė vieno Damušio 
straipsnio socialiniais, politiniais ar 
ideologiniais klausimais. Yra iš
spausdinti keli straipsniai, bet jie 
apie cemento gamybą.

Pirmaisiais A.Damušio studijų 
metais, 1928 metų rudenį, Pranas Jo- 
dele, pirmojo Lietuvoje cemento fab
riko kūrėjas, buvęs Technikos fakul
teto dekanas, pradėjo eiti universite
to rektoriaus pareigas. Jo inaugura
cinė kalba kaip tik ir buvo apie „ce
mentą ir jo gamybos sąlygas Lietuvo
je“. Humanitarams tai blanki tema, 
tačiau besikuriančiam kraštui - labai 
svarbi. Įdomu dar ir tai, kad Jonas 
Šimkus, Organinės technologijos ka
tedros vedėjas, skaitė paskaitas apie 
technikos pritaikymą verslo reika
lams. Tos katedros studentai turėjo „ 
technologiniais būdais pagaminti įvai
rią produktą, įvertinti ją kokybę“ ir 
„praktiškumą gamybai“. 1934 m. bai
gęs studijas Damušis pasiliko dirbti 
kaip tik Šimkaus laboratorijoje. 1936 
m. Lietuvoje buvo sudarytas Energi
jos komitetas, o prie jo - Žemės tur
tams tirti komisija. Damušis čia dir-
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bo kaip Jodelės asistentas; jis norėjo 
įrodyti, jog iš Lietuvoje esančių žalia
vų galima gaminti „gerą cementą". 
Darnusis parengė cemento fabriko 
Skirsnemunės apylinkėse projektą ir 
sąmatą. Statybai numatyta beveik trys 
milijonai litų - planuota pagaminti 
apie 70 tūkst. tonų cemento per me
tus, tačiau užgriuvus okupacijoms 
fabrikas nebuvo užbaigtas. (10)

Kaip žinoma, okupacijos ir ka
ras privertė Damušį tapti politiku ir 
visuomenininku. Bet čia jau visai ki
ta tema - dažnai skaudi ir sudėtinga. 
Jos narpliojimą palieku kitoms pro
goms.

Jadvyga ir Adolfas Damušiai (sėdi 
centre) Floridoje švenčia savo vedybų 
60 metų jubiliejų. Tarp svečių greta 
namiškių matome iškilius frontininkus 
dr. K. Ambrazaitį ir dr. V. Majauską.
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Antinacinio pogrindžio 
leidinių redaktorius

Albertas Ruzgas

Susipažinau su Antanu Strabu- 
liu 1978 metų rudenį Kaune, jo bute 
Petrašiūnuose (M.Gorkio g. 8-17). 
Tądien iš Kauno geležinkelio stoties 
jam buvau paskambinęs. Atvykęs 
jam prisistačiau, kad esu rekomen
duotas literatūros vertėjo Dominy
ko Urbo. Tokio trumpo prisistatymo 
visai pakako. “Urbo rekomendacijas 
respektuoju”, - pasakė Strabulis. Ir 
mes iškart pradėjome kalbėtis drau
giškai, tarsi seni bičiuliai.

Gyveno tada jis vienas, nes žmo
na prieš metus (1977) buvo mirusi, 
o vaikai (sūnus ir dukra) gyveno ki
tur. Radau tąkart jį beskaitantį Sta
sio Ylos knygą "Vardai ir veidai mū
sų kultūros istorijoje” (1973), išleis
tą JAV, Lietuvos okupacinės valdžios 
slėptą spec, fonduose. Man atėjus 
knygą užvertė ir ėmė kalbėti su ma
nimi. Knyga liko ant stalo kaip gulė
jusi, po valandžiukės aš ją pavarčiau 
ir kiek paskaitinėjau.

Buvo vėlyvas ruduo, anksti te
mo. Paprašiau šeimininko naktigul
to. Jis mielai sutiko. Man rūpėjo kuo 
daugiau sužinoti apie buvusį jo dar
bą "Židinio” žurnalo redakcijoje 
kaip techninio redaktoriaus. Knietė
jo sužinoti, kokie asmenys dirbo to
je redakcijoje, kokios žurnalo leidi
mo ir platinimo sąlygos, išsiaiškinti 
autorių slapyvardžius ir kita. Ką jis 
papasakojo, tuoj pat užsirašiau. Pa
vaišino vakariene. Kalbos mums ne
trūko, todėl miegoti ėjome vėlokai.

Tačiau rytą nepramiegojome. Jis 
atsikėlė pirmas. Pusryčiaujant užsimi
nė apie savo pogrindinę veiklą hitler- 
mečiu. Man tai buvo naujiena. 1942- 
1944 metais jis redagavo Lietuvių 
fronto organizacijos pogrindinį “Lie
tuvių tautinio fronto biuletenį” (1943 
metais jo pavadinimas buvo pakore
guotas į “Lietuvių fronto biuletenį”), 
daugintą rotatoriumi. Be to, A.Stra
bulis 1943-1944 metais redagavo Lie-
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tuvių aktyvistų fronto laikraštėlį "Į 
laisvę”, daugintą spaustuviniu būdu. 
Nedraudė pasakojimo užsirašinėti, aš 
stropiai tai ir dariau. Žinojau, kas gre
sia tokių faktų užrašinėtojui, bet rizi
kavau. Buvo aišku, kad tos žinios bus 
labai reikalingos Lietuvos laisvės ko
vų istorijai. Žinoma, rizikavo ir Stra- 
bulis, tai pasakodamas.

Po pusryčių jis pasiūlė pavaikš
čioti po netoliese esančias Petrašiū
nų kapines, perkeltas sovietmečiu iš 
Kauno centro. Mielai sutikau, nes 
man tai buvo pažintinė išvyka. Var
gu ar būčiau kada nors vienas nuka
kęs į tas kapines, o Strabulis jose lan
kėsi turbūt dažnokai, nes ten buvo 
palaidota jo žmona (kaip vėliau su
žinojau. dėl tos netekties jis labai sie
lojosi). Kapinės didelės (juk tai Kau
no miesto centrinės kapinės, pante
onas), daug paminklų, jose guli pa
laidotas pirmosios nepriklausomy
bės laikotarpio elitas. Iš kapinių jau 
vykau tiesiai į geležinkelio stotį ir į 
Vilnių.

A.Strabulio namuose lankiausi 
dar kelis kartus, taip pat dar kartą 
juose nakvojau ir tąsyk užsirašiau jo 
biografijos duomenis.

Antanas Strabulis gimė 1916 
m. birželio 14 d. Puodžiūnų kaime, 
Pumpėnų valsčiuje, Panevėžio ap
skrityje. Jam einant trečiuosius me
tus, mirė motina. Tėvas vedė antrą 
kartą. 1924 metais mirė ir tėvas, tad 
liko visiškas našlaitis. 1925 metais 
su netekėjusia tėvo seseria jie, trys 
pirmosios žmonos vaikai, persikėlė 
į Talačkonių kaimą, už šešių kilo

metrų nuo Pasvalio. Baigęs tris sky
rius (klases). 1927 metais išlaikė 
stojamuosius egzaminus į Pasvalio 
progimnaziją, netrukus virtusią 
aukštesniąja komercine mokykla. Ją 
baigė 1935 metais.

Tų pačių metų rudenį įstojo mo
kytis į Vytauto Didžiojo universite
to Teologijos - filosofijos fakulteto 
Filosofijos skyrių. Studijavo lietuvių 
literatūrą (pagrindinė specialybė) ir 
lietuvių kalbą (šalutinė specialybė). 
Studijas teko pertraukti, nes buvo 
pašauktas atlikti būtinosios karo tar
nybos. Tuomet Lietuvoje visi jaunuo
liai, baigę gimnazijas ar studijuojan
tys. privalėjo atlikti vienų metų truk
mės tarnybą Karo mokykloje Kau
ne. Tą mokyklą baigė 1938 metais ir 
gavo artilerijos jaunesniojo leitenan
to laipsnį. 1938 metų rudenį sugrįžo 
tęsti studijų į universitetą. Studijuo
damas buvo veiklus ateitininkas, pri
klausė studentų meno draugijai “Šat
rija” ir jai kurį laiką vadovavo. Uni
versitete susipažino ir susidraugavo 
su kraštiečiais literatais Mamertu In- 
driliūnu ir Broniumi Krivicku.

1940 metais okupacinė sovietų 
valdžia Teologijos - filosofijos fakul
tetą uždarė. Antanas 1939 metų ru
denį persikėlė mokytis į Vilniaus uni
versiteto Humanitarinių mokslų fa
kultetą. Universitetą baigė 1942 me
tais ir gavo diplomuoto lituanisto 
vardą. Diplominį darbą “Balio Sruo
gos lyrika” įteikė 1943 metų birželio 
mėnesį.

1941 m. birželio mėnesį jis ak
tyviai dalyvavo Kauno antibolševiki-
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niame sukilime kaip partizanas. Jam 
kartu su Jonu Virbicku ir Petru Gai- 
liūnu tada daugiausia teko rūpintis 
sukilėlių spaudos ir propagandos rei
kalais, ypač greit pasirodysiančio 
laikraščio “Į laisvę“ (1941 06 25 - 
1942 12 31) organizavimu ir rengi
mu. Pradėjus šį dienraštį leisti, An
tanas kurį laiką buvo redakcijos na
rys, išspausdino jame savo parašytų 
straipsnių.

Našlaičio dalia vertė jį savo jė
gomis atkakliai kabintis į gyvenimą. 
Nuo ketvirto skyriaus (klasės) jis lė
šų pragyvenimui užsidirbdavo kore- 
peticijomis, mokė žydų ir ponų vai
kus. Studijuodamas daugiausia gy
veno iš stipendijos. Kiek lėšų prasi
manydavo ir dalyvaudamas teatro 
spektakliuose statistu. Teatrui jis ne
buvo svetimas, mat buvo lankęs Ba
lio Sruogos teatrinį seminarą. Bu
vo geras šachmatininkas.

Nuo 1939 metų dirbo Kauno 
“Židinio” žurnalo techniniu redak
toriumi, vėliau tapo beveik faktiš
kuoju redaktoriumi. 1943 metais 
pradėjo dirbti Kaune buhalteriu Lie
tuvos centrinėje bibliotekoje (dabar 
Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka), 
kurioje išdirbo iki antrosios sovietų 
okupacijos. Beje, šioje bibliotekoje, 
slaptavietėse, tada jis laikydavo ran
kraščius ir kitą pogrindinę medžia
gą, kai hitlermečiu redagavo “Lietu
vių fronto biuletenį” ir “Į laisvę”.

1943 metais susituokė su Sofija 
Grubliauskaite, baigusia Vytauto Di
džiojo universiteto Teologijos - filo
sofijos fakulteto Žurnalistikos sky

rių. 1944 metais, antrosios sovietinės 
okupacijos pradžioje, persikėlė į Pa
nevėžį ir pradėjo mokytojauti 2-ojo- 
je gimnazijoje. Tuo laikotarpiu V.My- 
kolaitis-Putinas kvietė jį dirbti Lie
tuvos mokslų akademijoje. Tas pasiū
lymas buvo patrauklus, bet dėl ma
terialinių nepriteklių, taip pat dėl 
praūžusio fronto sukeltų sunkumų ir 
dėl neaiškių prasidėjusios naujos so
vietinės okupacijos sąlygų sutarė tai 
realizuoti vėliau.

Gyvenimas niekad nestovi vie
toje. 1944 metų rudenį Lietuvoje 
pradėjo kurtis antisovietinių parti
zanų būriai. Partizanų vadai nepa
miršo prityrusio pogrindinės spau
dos darbuotojo A.Strabulio. Jį ne
trukus aplankė partizanų atstovai ir 
paprašė atgaivinti pogrindinės pe
riodinės spaudos darbą sovietinės 
okupacijos sąlygomis. Strabulis su
tiko ir buvo pradedąs tais reikalais 
rūpintis. Tačiau 1946 m. rugsėjo 8 
d. Antaną, einantį po darbo iš mo
kyklos, saugumiečiai sulaikė ir areš
tavo. Jo sūnus tada buvo tik trijų 
mėnesių. Beje, suėmimo dieną su 
mokiniais gimnazijoje jis buvo skai
tęs ir komentavęs F.Dostojevskio 
romano “Broliai Karamazovai” sky
rių “Didysis inkvizitorius”. Čekistai 
jam sudarė bendrą bylą su žurnalis
tu Jonu Virbicku, aktyviu pogrindi
ninku hitlermečiu, nuo 1944 m. va
saros gyvenusiu irgi Panevėžyje, ten 
mokytojavusiu, suimtu 1945 m. rug
pjūčio mėnesį. Juos abu kaltino už 
pogrindinę veiklą hitlermečiu. 
Areštuotus A.Strabulį, J.Virbicką ir
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Dominyką Urbą (irgi tada gyvenusį 
ir mokytojavusį Panevėžyje) vežė 
tardyti sunkvežimiu (suguldytus kė
bule ir apklotus nuo nepageidauja
mų akių) į Uteną, kur buvo įsikūręs 
sovietinės kariuomenės žvalgybos 
dalinys. Urbą po devynių mėnesių 
paleido, o Strabulį ir Virbicką nu
teisė po 10 metų kalėjimo ir dar pri
dėjo tremties metų. Po teismo juos 
išgabeno traukiniu į Vilnių. į Lukiš
kių kalėjimą. Netrukus Antaną iš
vežė į Karagandos (Kazachstanas, 
Azija) lagerius.

I Lietuvą jis grįžo 1956 m. rug
pjūčio mėnesį, iškalėjęs visus dešimt 
metų ir vienus metus praleidęs trem
tyje. Apsigyveno Kaune ir pradėjo 
dirbti Kauno HES. Persikvalifikavo 
į ekonomistą statybininką. Nuo 1960 
metų iki pensijos dirbo Kauno gamy
biniame kombinate planavimo sky
riaus viršininku - vyriausiuoju eko
nomistu. Mirė 1999 m. rugsėjo 2 d. 
Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapi
nėse, šalia žmonos.

Kūrybinei veiklai Antanas turė
jo gyvenime nedaug laiko, galimybių 
ir jėgų. Pirmuosius kūrybinius ban
dymus paskelbė Pasvalio progimna
zijos moksleivių laikraštėliuose. Vė
liau bendradarbiavo katalikiškuose 
žurnaluose “Ateitis”, “Naujoji romu
va”, “Židinys”, laikraštyje “Studen
tų dienos”. Turėjo literatūros kriti
ko gabumų. “Naujojoje romuvoje” 
paskelbė prozos knygų recenzijų. 
Dirbdamas “Židinio” redakcijoje pa
rašė ir jame išspausdino straipsnių 
studentų gyvenimo temomis (juk jis 

tada buvo studentas). Tačiau bran
džiausi jo straipsniai paskelbti “At
eities” žurnale. Tai straipsniai: “Krė
vės, Savickio žmogus” (1936, Nr. 9); 
"Krėvės kūrybos metmens” (1938/ 
1939, Nr. 6); “[Vinco Krėvės drama] 
“Skirgaila”: Psichologinė analizė” 
(1938/1939, Nr. 9); didelis straipsnis 
yra V.Mykolaičio-Putino romano 
“Altorių šešėly” tema - “Liudo Va
sario kūrybinis pasaulėvaizdis” 
(1939/1940, Nr. 3, 6, 7. Nuo 1941 m. 
bendradarbiavo Vilniaus dienrašty
je “Naujoji Lietuva”.

Hitlermečiu redaguodamas po
grindinius periodinius leidinius “Lie
tuvių fronto biuletenį“ ir “Į laisvę”, 
parašė ir juose išspausdino nemažai 
tarptautinės politikos apžvalgų ir 
straipsnių, skirtų dienos aktualijoms.

Į spaudą jis sugrįžo tik po pen
kiasdešimties metų pertraukos. 1992 
metais “Vagos” leidyklos išleistoje 
knygoje “Atsiminimai apie Vincą 
Mykolaitį-Putiną” yra ir jo straips
nis. Porą straipsnių jis paskelbė at
naujintoje “Naujojoje romuvoje”: 
“Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio 
atminimui” (1995, Nr. 1) ir “Ir pro
fesoriams, ir gimnazistams” (1995, 
Nr. 5; apie J.Keliuočio leistą ir reda
guotą “Naująją romuvą”).

Atgimimo laikotarpiu jis kartu 
su kraštiečiu poetu Eugenijumi Ma- 
tuzevičiumi yra kalbėjęs aktualiomis 
temomis per Lietuvos televiziją.

Antanas Strabulis nusipelnė bū
ti minimas istorijoje kaip žymus Lie
tuvos laisvės kovotojas ir kaip spau
dos darbuotojas.
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Savaitė Dainavoje

Juozas Baužys

Rugpjūčio 17-24 d. Dainavoje. 
prie Spyglio ežerėlio, vyko 47-oji 
LFB lietuviškų studijų ir poilsio sa
vaitė. Šalia bičiulių Dainavoje stovyk
lavo ir JAV lietuvių bendruomenės 
grupė; ji surengė čia lietuvių kalbos 
ir kultūros kursus Amerikoje gimu- 
siems lietuviams. Kursantai gyveno 
ir mokėsi atskirai, su jais susitikda
vome valgykloje, kai kuriose vakaro
nėse ir per pamaldas. Studijų savai

tės kapelionas buvo Amerikos lietu
vis kun. Gary Žiūraitis, šv. Mišias jis 
aukojo pusiau lietuviškai, pusiau an
gliškai. Baigiamosios šeštadienio Mi
šios buvo aukojamos šiemet mirusio 
Dainavos įkūrėjo dr. Adolfo Damu- 
šio ir vasaros pabaigoje Australijoje 
mirusios Vidos Bražėnaitės-Vaitie
kūnienės atminimo intencija.

Savaitę lydėjo maloni staigme
na - vyriausiuoju virėju pasitarnavo

Šių metų vasarą Dainavoje.
Iš kairės: Juozas Ardys, dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Petras Kisielius
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prof. dr. Jonas Račkauskas. Kas bū
tų galėjęs pamanyti, kad lituanistikos 
mokslų profesorius - nepaprastai ga
bus kulinarijos meistras.

Pirmosios dvi dienos buvo skir
tos įvairiems organizaciniams LFB 
posėdžiams. Tačiau vieną popietę bu
vome supažindinti su neseniai Litua
nistikos tyrimo ir studijų centro (Či
kagoje) išleista knyga apie Vytautą 
Petrulį - buvusį prieškario Lietuvos 
ministrą pirmininką ir finansų minist
rą. lito “tėvą”, bolševikų sušaudytą Si
bire. Knyga gražiai išleista, gausiai 
iliustruota. Jos autorius - Henrikas 
Paulauskas. Knygą pristatė jos leidė
jas ir vyr. redaktorius prof. dr. Jonas 
Račkauskas. Prof. dr. Vytautas Bie
liauskas, vertindamas šią knygą, pa
brėžė, kad ji yra Lietuvos istorijos da
lis. pasakojanti apie pirmąsias Lietu
vos valstybės kūrimo dienas.

Vytas Petrulis, ministro Vytau
to Petrulio sūnus, dabartinis LFB ta
rybos pirmininkas, šiltai prisiminė sa
vo tėvą kaip žmogų ir kaip finansų 
specialistą. Vytautas Petrulis labai 
mėgęs meną, turėjo didelę bibliote
ką. Jo nemėgo tautininkai, o sovie
tai 1940 m. liepos mėnesį suėmė ir 
vėliau, išvežę į Sibirą, sušaudė.

Trečiadienis prasidėjo kitos kny
gos pristatymu. Tai LTSC pernai iš
leista knyga anglų kalba “The Immig
rant as Diplomat”, jos autorius - Ga
ry Hartmanas. Ją pristatė taip pat 
prof. Jonas Račkauskas. Knygoje ap
rašyta Amerikos lietuvių veikla 1870- 
1922 m. Pasirodo, po Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 1918 m. 

Amerikoje daugelyje vietovių susi
rinkdavę dešimtys tūkstančių lietuvių 
ir reikalaudavę, kad Amerikos valdžia 
pripažintų Lietuvą. Buvo surinktos di
delės pinigų sumos. Po visą Ameriką 
keliavo Laisvės varpas, už paskambi- 
nimą juo buvo renkami pinigai Lie
tuvai paremti. Amerikoje tada buvo 
surinkta per 1 milijoną parašų, kad 
Kongresas pripažintų Lietuvos nepri
klausomybę.

Tos pačios dienos popietę Savai
tės dalyviai klausėsi apie šią vasarą, 
liepos 17-20 d. Alytuje įvykusią “Į 
laisvę” fondo Lietuvos filialo dvylik
tąją studijų savaitę. Ją vertino ten da
lyvavę dr. Kazys Ambrazaitis ir dr. 
Petras Kisielius. Paskaitos buvusios 
įdomios ir gerai parengtos, suorga
nizuotos išvykos į partizanų kovų vie
tas apylinkėse. Tik gaila, kad dides
ni Lietuvos laikraščiai šią studijų sa
vaitę nutylėjo - kaip visada. Šių me
tų rezistencijos premija buvo įteikta 
Tatjanai Maceinienei už knygą “Pa
šauktas kūrybai” - apie dr. Antaną 
Maceiną.

Tą dieną dar kalbėjo LTSC Či
kagoje archyvų vedėja Skirmantė 
Miglinienė. Ji supažindino klausyto
jus su savo parengta ir jau išleista di
džiule knyga “Lietuvių išeivijos spau
dos bibliografija (1945-2000)”. Kny
goje aprašyta apie 8000 lietuviškų lei
dinių. Šiuo metu S.Miglinienė jau bai
gia kitą didelį veikalą - “Lietuviškos 
išeivijos periodikos katalogas”, kuria
me bus aprašyta apie 2300 įvairių pa
vadinimų žurnalų, laikraščių, biulete
nių ir pan.
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Grįžimo 
painiavos

Prof. dr. Vytautas Bieliauskas 
ketvirtadienio rytą skaitė aktualią pa
skaitą apie lietuvių išeivijos ryšius su 
Lietuva. Jis apžvelgė mūsų išeivijos 
santykius su tėvyne nuo pat sovieti
nės okupacijos pradžios iki šių dienų. 
Okupantų ir karo į Vakarus išvaryti 
išeiviai pokaryje jautėsi esą tik kelei
viai, nuolat galvojantys apie grįžimą. 
Bet laikas bėgo, ir viltys sugrįžti vis 
mažėjo. Lietuvai atkūrus nepriklau
somybę didelio entuziazmo grįžti kaž
kodėl nebuvo - gal dėl problematiš
ko pilietybės grąžinimo, dėl turto at
gavimo ir pan. Nors Lietuva ir išeivi
ja vis plačiau bendradarbiauja įvairio
se srityse, bet esama nepasitikėjimo 
vienų kitais. Būtų gerai, jei abi pusės 
atsisakytų išankstinio nusiteikimo ir 
kritiškumo. Išeiviai turėtų suprasti, 
kad Maironio laikų Lietuva yra ne
grįžtamai išnykusi praeityje. Dabar
tinė Lietuva gal mums šiek tiek ir sve
tima - kaip ir mes jai. Kultūriniai kon- 
fliktai neturėtų tapti asmeniniais 
nesusipratimais.

Du jubiliejai

Ketvirtadienio popietė buvo 
skirta paminėti du mūsų kultūrinin
kus, rezistentus ir politikus - prof. 
Juozą Brazaitį ir Vytautą Vaitiekū
ną, jų abiejų gimimo 100-mečio ju
biliejaus proga. Apie prof. Brazaitį 
kalbėjęs dr. Kazys Ambrozaitis pa

brėžė, kad Brazaitis savo mintimis ir 
darbais tebėra tarp mūsų net praėjus 
kone 25 metams po mirties. Pats Bra
zaitis, tiesą sakant, bodėjosi politika, 
visą laiką ilgėjosi literatūros mokslų 
ir norėjo vėl grįžti prie jų. Tačiau gy
venimas privertė jį tapti rezistentu ir 
politiku: 1941 m. jam teko vadovau
ti Laikinajai vyriausybei, o vėliau 
trauktis į Vakarus. Amerikoje jis gy
vai reiškėsi kultūrinėje ir rezistenci
nėje veikloje, buvo “Darbininko” re
daktorius. 1965 metais prasidėję šir
dies priepuoliai, nesėkmės šeimoje 
sulėtino Brazaičio veiklą. 1974 me
tais jis iškeliavo Amžinybėn.

Į prof. J.Brazaitį kaip į žmogų 
ir draugą per savo asmeninių prisi
minimų prizmę pažvelgė šių eilučių 
autorius, kuriam teko profesorių 
pažinti 1952-1957 metais Brookly- 
ne. Prisimenu jaukias vakarones 
Brazaičių namuose. Brazaitis mokė
jo bendrauti su jaunimu. Buvo la
bai kuklus, drausdavo apie jį rašyti 
ar jo pagerbimui rengti kokius nors 
minėjimus.

Man taip pat teko trumpai pri
statyti kitą jubiliatą - Vytautą Vai
tiekūną (Juozą Katilių), kuris jaunys
tėje mokėsi Marijampolės gimnazi
joje kartu su J.Brazaičiu. Supažindi
nęs su keliais biografijos momentais, 
perskaičiau ištraukas iš “Į laisvę” 
žurnale 1984 metais išspausdintojo 
straipsnio apie Lietuvių fronto bičiu
lių veiklą. Jis tada rašė: “ Dvejopos yra 
pažiūros į patį gyvenimą ir į rezisten
ciją. Ko nors siekdami vieni klausia, 
ar yra pasisekimo šansą. Tai oportu-
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nistinė pažiūra. Kiti klau
sia. ar ryžtis kam nors net 
ir nesant aiškios vilties 
laimėti. Tai idealistinė 
pažiūra... ”

Senos gaidos

Penktadienio rytą 
pirmasis kalbėjo adv. Po
vilas Žumbakis savo pa
mėgta tema apie Ameri
kos teisėtvarką karo nu
sikaltėlių bylose. Jis pa
lietė OS1. Gaila, kad net 
ir dabar mūsų istorija yra

Advokatas Povilas Žumbakis

perrašinėjama, ypač Lietuvoje, daž
nai iškraipomi faktai. Holokaustas 
perdėtai iškeliamas, o lietuvių tautos 
genocidas sumenkinamas.

Popietinėje penktadienio sesijo
je kalbėjo dr. Augustinas Idzelis. Jo 
paskaitos tema: “Vokiečių politika ir 
praktika žydų klausimu Lietuvoje 
1941 metais”. Ši tema gvildenama tiek 
Lietuvoje, kur neseniai išleistos A.Ei
dinto ir A.Bubnio knygos, tiek Ame
rikoje. “Metmenyse” pasirodė S.Ata- 
muko straipsnis, kuriame dėmesys 
bandomas nukreipti tik į lietuvių vaid
menį žydų žudynėse karo metu. 
Dr.A.Idzelis pateikė dokumentais pa
grįstų faktų, jog žydų žudynes orga
nizavo ir vykdė vokiečių kariuomenė, 
policija ir saugumo daliniai. Genero
lai Hansas Staleckeris, Karlas Jaege- 
ris ir Hamanas buvo pagrindiniai ho
lokausto Lietuvoje vadai. Prie žudy
nių prisidėjusių ir jose dalyvavusių lie
tuvių galėjo būti apie porą šimtų . De

ja, dėl holokausto vis dar keliami iš
galvoti kaltinimai Laikinajai vyriau
sybei arba kai kurioms organizaci
joms, tarp jų net ir ateitininkams.

Naujos viltys

Trečioji tos dienos paskaita bu
vo skirta Lietuvos ekonomikai. Prof, 
dr. Valdas Samonis kalbėjo apie Lie
tuvos modernizavimo strategiją. Lie
tuvos rinkos ekonomika šiuo metu 
ėmė sparčiai augti, gimsta nauja, de
mokratinė visuomenė. Tačiau pasta
ruoju metu reiškiasi mąstymo sąstin
gis. Ekonomikos augimas bei plėtra 
miestuose ir kaime labai skiriasi. Eks
portas į Europos Sąjungos šalis didė
ja. tačiau žemės ūkio produktų eks
portuojama labai nedaug. Kuriami 
nauji ekonomikos projektai teikia vil
ties, kad gal atsiras ir pajėgų jiems 
įvykdyti.
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Liberalizmas ir 
liberalumas

Šeštadienio ryto sesijoje prof, 
dr. Kęstutis Skrupskelis skaitė pra
nešimą “Liberalizmo šaknų Lietuvo
je beieškant”. Šią temą panagrinėti 
jį paskatino įvairioje spaudoje pasi
rodę liberalais save vadinančių žmo
nių puolimai prieš katalikiškosios pa
kraipos atstovus (ateitininkus, LF bi
čiulius). Puolėjai nori įrodyti, kad ka
talikai buvę ir esą fašistai, šovinistai 
bei nacionalistai. Tokia yra ir S.Ata- 
muko straipsnio “Metmenyse" argu
mentacija.

Reikia neužmiršti, kad XX a. 
ketvirtajame dešimtmetyje Lietuvo
je fašizmas buvo skelbiamas tautinin
kų. Iš buvusių tautininkų ir jų atžalų 

atsiradusi Santara-Šviesa savo leidi
niuose bando vėl pulti katalikiško
sios pakraipos žmones, kurie nei 
anuomet, nei dabar neturi nė lašo fa
šistinės mąstysenos.

Liberalizmas skelbiasi esąs to
lerancijos gynėjas, kritiškai vertinan
tis ne tik savo oponentus, bet ir sa
ve. Kaip tik liberalias mintis jau tau
tininkų režimo metais Lietuvoje ban
dė kelti tokie katalikų veikėjai kaip 
Pranas Dielininkaitis. Stasys Šal
kauskis, Antanas Maceina ir kt. Jie 
savo spaudoje rašė apie tautinį auk
lėjimą. stengėsi apsaugoti jaunimą 
nuo šovinistinio nacionalizmo, kėlė 
kultūrinės autonomijos ir demokra
tinės valstybės svarbą dar 1936 me
tais skelbtoje deklaracijoje “Į orga
niškosios valstybės kūrybą".

Dainavos vyrija. Iš kairės: dr. P. Kisielius,]. Baužys, prof. V. Bieliauskas, 
dr. K. Ambrazaitis, J. Ardys, proj: K.Skrupskelis, dr. V. Šaulys, V. Rociūnas
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Vertybių kaita

Liuda Rugienienė paskutinėje 
Savaitės paskaitoje kalbėjo apie tam 
tikrą Lietuvos ir išeivijos santykių kai
tą. Keičiasi Lietuvos veidas, daugelis 
moralinių, tautinių ir net šeimos ver
tybių ir reikalavimų. Kyla klausimas, 
kaip išlaikyti tautiškumą, kad Euro
pos Sąjungos kontekste jis nebūtų su
prastas kaip fašizmas. Labai svarbu 
išsaugoti lietuvių kalbą. 2004-ieji bus 
paskelbti šeimos ir kalbos metais. Rei
kėtų į tai atkreipti daugiau dėmesio 
ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Lietuva pa
galiau priėmė platesnę pilietybės są
voką ir pripažino pilietybę išeiviams, 
kurie save laiko lietuviais.

Savaitės dienų programos kas
dien baigdavosi jaukiomis vakaronė
mis. Kartais jos vykdavo drauge su 
LB lietuviškų kursų studentais. Bu
vo rodomi videofilmai: “Vienui vie
ni”, “Vilniaus laikrodis” ir kt. Su
rengta ir linksmų vakarų su daino
mis bei nuoširdžiais pokalbiais. Oras 
pasitaikė puikus visą savaitę. Graži 
ir jauki mūsų Dainava. Jauki buvo ir 
joje stovyklaujančių nuotaika. Matyt, 
tai ir pagrindinių rengėjų - Juozo Ar- 
džio, Jono Urbono ir Vytauto Pet
rulio - nuopelnas.

Dalis 47-osios LFB lietuviškų studijų ir poilsio savaitės dalyvių.

Jono Urbono nuotraukos
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Praeities heroizmas ir 
ateities vizijos

Vincentas Uždavinys

Taip jau atsitinka, kad kasmet 
drauge su kolega iš Orland Park, IL., 
buvusiu ilgamečiu “Į laisvę” žurna
lo redaktoriumi Juozu Baužiu tenka 
pristatyti svarbiausius “Į laisvę” fon
do vasaros metinius renginius: Ame
rikoje, Dainavos stovykloje, - LFB 
centro valdybos rengiamas politinių 
studijų savaites, o Lietuvoje - kas
met vis kitoje vietoje vykstančias “Į 
laisvę” fondo Lietuvos filialo studi
jų savaites, kurios, nors ir sutrumpė
jo, bet puikiai laikosi, kasmet blyks- 
telėdamos vis kitame Lietuvos regio
ne. Šiemet liepos 17 -20 dienomis 
Alytuje vyko jau dx'yliktoji savaitė te
ma - “Lietuvos kelias: praeities he
roizmas ir ateities vizijos”. Aktuali 
tema, šiuolaikiška savo požiūriu į is
toriją ir dabartį. Šie du momentai 
mūsų laike (XX a. antroji pusė ir 
XXI a. pradžia) ir erdvėje gaubia 
mūsų istoriją. Tema pasirinkta neat
sitiktinai ir dėl vietovės (Alytus, Mer
kinė, Varėna - vietos, kur būta itin 

ryškaus partizanų heroizmo pokario 
laisvės kovose), ir dėl dabartinio lai
ko aktualijų. Kokios jos? Praėjusį ru
denį visus jaudino Lietuvos pakvie
timo į euroatlantinę erdvę baigtis, šių 
metų pavasarį - mūsų šalies piliečių 
referendumas dėl narystės Europos 
Sąjungoje. Politikams šios dvi temos
- karštieji Lietuvos politinio gyveni
mo taškai politologams ir istorikams
- svarstymų ir tyrinėjimų objektas.

Alytus ir jo aplinka

Po pernykštės studijų savaitės 
nuobodokoje lygumomis Suvalkijo
je malonu patekti į pušynais apsup
tą dzūkų sostinę, pro kurią vingiuo
ja Nemunas, pažabotas net trimis til
tais. Per juos Dzūkija susisiekia ne 
tik su Sūduva, bet ir su Vilniumi, ir 
su Kaunu. Dainavos žemė apipinta 
ne tik Krėvės milžinkapių legendo
mis, bet ir herojinėmis partizanų
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mūšių istorijomis, ji jaudins dar ne 
vienos kartos vaizduotę. Dzūkų miš
kuose gausu partizanų bunkerių - at
statytų, apgriuvusių ar tik pasakoji
muose atmenamų, kaimuose gyvena 
praėjusio tragiško meto gyvi liudy
tojai - partizanai, jų ryšininkai, jų ar
timieji. kurie tapo sovietinio genoci
do aukomis - tremtiniais. Čia po miš
kus vaikščiojo ir priešus klaidino gar
sieji partizanų vadai, čia buvo dai
nuojamos liūdnos ir ilgesingos dai
nos, lydėjusios ne tik į mūšį, bet ir į 
tremtį. Čia pastatyta daug memoria
lų, iš kurių gal didžiausias - Merki
nės kryžių kalnelis, atsiradęs Juozo 
Kaupinio iniciatyva ir rūpesčiu, kaip 
ir laisvės kovotojams skirtas muzie
jus Merkinės centre.

Alytaus miesto savivaldybės 
posėdžių salėje vykusi 12-oji studi
jų savaitė prasidėjo tradiciniais svei
kinimais ir vietinio kunigo sukalbė

ta malda - invokacija. Nestebino “Į 
laisvę” fondo ir jo filialo vadų (dr. 
K. Ambrozaitis ir advokatas J. Kai- 
revičius) teisingi ir taiklūs žodžiai. 
Bet maloniai nustebino Alytaus 
miesto meras Vytautas Kirlikauskas 
- savo sveikinimo kalboje jis svariai 
sudėliojo visus reikalingus akcentus 
ir parodė didelį susidomėjimą "Į 
laisvę” fondu, jo veikla ir prasmin
gumu. Deja, pačių alytiškių salėje 
buvo vos vienas kitas, ne taip, kaip 
pernai Marijampolėje, kur pirmą 
dieną svečius pasitiko marijampo
liečių pilnutėlė salė. Kodėl taip at
sitinka, kad kai kur “[ laisvę” studi
jų savaitės nepatraukia vietinių 
žmonių dėmesio? Todėl, kad vis dar 
nekreipiama dėmesio į pristatymo 
ir prisistatymo reikšmę, į reklamą, 
kuri būtina ne tik automobiliams, 
prekybos centrams, bet ir tokiems 
renginiams, kaip studijų savaitės.

Savivaldybės aikštė Alytuje
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XXI amžiaus iššūkiai 
ir Lietuva

Tokia - pirmojo posėdžio tema. 
Pranešėjai buvo tikrai kompetentin- 

i gi: euroderybininkas, dabar Europos 
komiteto direktorius Petras Auštre- 
vičius, Lietuvos Seimo narys, stebė
tojas Europarlamento Užsienio rei
kalų komitete, politologas dr. Egidi
jus Vareikis (jų pranešimus rasite šia
me numeryje). Antrasis posėdis bu
vo lyg pirmojo tąsa - “Lietuvos ke
lias ir ateities vizijos”. Per vizijų priz
mę (drauge ir pragmatiškai) į Lietu
vos ateitį pažvelgė du iškilūs politi
kai: konservatorius Arvydas Vidžiū
nas ir liberalcentristas Eugenijus 
Gentvilas (sutrumpinti jų pranešimai 
toliau taip pat spausdinami). { dis
kusijas įsitraukė prof. V. Landsber
gis, prof. B. Kuzmickas. G. Stepona
vičius. J. Laučiūtė. kuri drauge su 

E. Vareikių vadovavo diskusijoms, ir 
kiti kalbėtojai. Diskutantų mintis čia 
tik atpasakosim. akcentuodami kal
bėtojų iškeltas problemas.

Prof. Vytautas Landsbergis, kaip 
visada sąmojingai ir drauge aštriai, iš
reiškė nerimą dėl Rytų ir Vakarų - 
dėl Rusijos ir Europos bei kito Vaka
rų pasaulio - priešpriešos. Todėl to
kia svarbi euroatlantinė vienybė, jos 
pagrindu laikosi pasaulio stabilumas 
ir taika. Europos Sąjunga Lietuvai ga
li pasitarnauti ir teigiama, ir neigia
ma prasme. O iš Rusijos plaukiančios 
grėsmės - senų laikų ekspansionisti- 
nis šios imperijos paveldas, jau turin
tis degradavimo (dezintegracijos) at
spalvį. Bandymai Rusijoje įvesti au
toritarinę valdžią neduoda norimų re
zultatų, o idėja sukurti Šiaurės šalių 
sąjungą prieš Pietus (islamą) kol kas 
tėra nepamatuota. Ar išlieka Rusijos 
grėsmė Lietuvai?

Pertrauka tarp diskusijtf. Iš kairės: Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė, 
Vytautas Kubilius, kun. Vytautas Insoda, Gražina Mareckaitė, Donata Linčiuvienė
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Prof. Bronius Kuzmickas sam
protavo savo pamėgta nacionalinės 
savimonės ir tautinės tapatybės te
ma. Prieš keletą metų vidutinis lie
tuvis mėgo būti vadinamas išsivada
vusia tauta. Jo savimonėje būta ir 
pasididžiavimo, ir sentimentų pra
eičiai, bet kaip išskirtinius bruožus 
galima laikyti jo pesimizmą, nihiliz
mą, piktą džiaugsmą dėl įvairių ne
sėkmių, - bruožus, pasireiškiančius 
nuo pat nepriklausomybės pradžios. 
Kodėl tokia neigiama kryptimi for
mavosi nacionalinė savimonė? Ne
mažą vaidmenį čia atliko spauda, 
kuria vis dar pasitikima labiausiai - 
labiau negu Bažnyčia. Bet jau kuris 
laikas jaunesnės kartos lietuviai sa
vęs netapatina su išsivadavusios tau
tos nariais, jie tapatina save su Eu
ropa, NATO ir kalba apie pasaulio 
atvirumą. Iš viešojo gyvenimo trau
kiasi pesimizmas ir nihilizmas. Tau
tiškumas tampa reikšmingas ir tarp
tautiniu mastu, nors daugelio žmo
nių sąmonėje dar sunkiai dera lais
vės, nepriklausomybės sąvokos 
drauge su rinkos ekonomikos reika
lavimais, o individualizmas - su ben
druomeniškumo poreikiu.

Kalbėtojas pasiūlė galvoti apie 
naujosios lietuvių išeivijos tautinį 
tapatumą. Sovietinis uždarumas iš
didino poreikį emigruoti, daugiau
sia tarp jaunų žmonių ir ypač nepri
klausomybės pradžioje. Pamažu tas 
emigracijos poreikis blėsta, ribinį 
tašką pasiekusi emigracija pradės 
mažėti. Taip prieš kurį laiką buvo ir 
Airijoje, Ispanijoje ar kitur, kai 

emigracija iš tų šalių į Didžiąją Bri
taniją, Vokietiją ar Olandiją buvo 
pasiekusi didelį mastą. Po kurio lai
ko ten prasidėjo atvirkštinis proce
sas: į tėvynę per metus sugrįžta de
šimtys tūkstančių emigrantų, nes 
vienodėja gyvenimo sąlygos svetur 
ir gimtinėje.

Globalizacija per naująsias ko
munikacijos priemones palies vis 
daugiau žmonių, ir tai nėra blogai, 
nes nacionaliniam savitumui ideo
loginis, religinis margumas suteiks 
tam tikro šviežumo. įvairumo.

Gintaras Steponavičius kalbėjo 
kaip Lietuvos liberalų (dabar jau li- 
beralcentristų) atstovas. Pradėjęs 
nuo pasididžiavimo savo kraštu ir jo 
žmonėmis, jis perėjo prie politinių ir 
ekonominių Lietuvos aktualijų. Ko
kia yra Europos perspektyva ir ko
kia Lietuvos vieta suvienytoje Euro
poje? Europa - tai milžiniška erdvė 
mūsų galimybėms: parduoti savo 
prekes, parodyti savo žinias ir kvali
fikaciją. Anot politiko, mes galim 
įlieti šviežio kraujo į senstelėjusią 
Europą.

Klaipėdos universiteto Slavis
tikos centro direktorė dr. Jūratė 
Laučiūtė pabrėžė lietuvių ir anglų 
kalbų vartojimo problemą. Esama 
ženklų, kad ateityje lietuvių kalbai 
galinti kilti grėsmė aukštosiose mo
kyklose ir verslo pasaulyje. Švieti
mo ir mokslo ministerijos departa
mentuose jau cirkuliuoja atitinkami 
potvarkiai, kaip didinti anglų kalbos 
vartojimą aukštojo mokslo institu
cijose.
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Partizanų atminimui

Trečias posėdis vyko jau liepos 
18-ąją. Pranešėjai - alytiškis istori
kas H.Rimkus ir Dailės akademijos 
profesorius G. Karalius. Jie dviem 
aspektais nagrinėjo laisvės kovotojų 
atminimo temą: pirmasis pranešėjas 
supažindino su Dainavos apygardos 
partizanų struktūrų formavimosi 
specifika, vadų, mūšių ir žūties isto
rija; prof. Gediminas Karalius pasa
kojo, kaip laisvės kovų atminimas 
įamžinamas meno kūriniais. Memo
rialinių paminklų ir tipinių memoria
linių ženklų Lietuvoje pastatyta ir 
valstybės, ir visuomeninių organiza
cijų, ir pavienių asmenų rūpesčiu. 
Ženklų, žyminčių partizanų bunke
rius, žūties vietas, šiuo metu pasta

tyta apie 100, taigi vienas ženklas 
tenka maždaug 400 partizanų. Lie
tuvos gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro iniciatyva kelio
se buvusiose partizanų apygardose 
atsirado solidūs memorialiniai pa
minklai. Pirmasis iš jų - Troškūnuo
se, skirtas Algimanto apygardai pa
gerbti. LGGRTC darbuotojai ren
gia sąvadą, į kurį bus įtraukti visi pa
minklai (jų yra per 2000). Paminklai 
statomi ir tremties bei lagerių vieto
se Sibire - Vorkutos, Abezės lage
riuose, Igarkoje. Magadane ir kitur. 
Įsidėmėtini paminklai žymiesiems 
gulagininkams: filosofui L. Karsavi
nui ir generolui J. Juodišiui.

Kaip atminimo duoklę partiza
nų kovoms reikia laikyti ir memo
rialinių muziejų steigimą Kaune,

Kolumbijos lietuvis Vacys Slotkus kasmet dalyvauja studijų savaitėse. 
Alytuje jis viešėjo su savo vaikaičiu Linu, kuris karštai gynė lietuviškas tradicijas
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Panevėžyje, Druskininkuose, paga
liau ir aptariamojo regiono vienoje 
įsimintiniausių vietų - Merkinėje, į 
kuria, tos dienos popietę buvo su
rengta studijų dienų dalyvių ekskur
sija. Čia svečiai aplanke Juozo Kau
pinio rūpesčiu įrengtą muziejų. įsi
kūrusi varganomis sąlygomis, ir me
morialini Kryžių kalnelį, buvusį sta
dioną. kur buvo užkasta keli tūks
tančiai iš apylinkių suvežtų nužudy
tų partizanų. (Nenukrypdamas nuo 
temos vis dėlto noriu pridurti, kad 
savo pranešimo antrąją dalį prof. G. 
Karalius skyrė valstybinių instituci
jų apibrėžtai šiandieninio meninin
ko sąvokai. Jo paskelbti faktai ir api
bendrinimai nebuvo džiuginantys.)

Tą dieną studijų savaitės dalyviai 
turėjo progą pamatyti režisieriaus 

Juozo Saboliaus ir rašytojo Eugeni
jaus Ignatavičiaus pastatytą doku
mentinį filmą "Garibaldžio tylėji
mas”. Tai biografinis pasakojimas 
apie Alytaus gimnazijos mokytoją 
Konstantiną Bajerčių. tapusi partiza
nu "Garibaldžiu", žiaunai nukankin
tą Alytaus NKVD būstinės rūsiuose.

Pabaigos akordas

Abiejų liepos 19 d. posėdžių tu
rinį užpildė du 1941 m. sukilimo, o 
pokario Amerikoje - Lietuvių fron
to bičiulių vadai: profesoriai Juozas 
Ambrazevičius-Brazaitis ir Adolfas 
Darnusis. Užpildė tikrąja to žodžio 
prasme, nes išskirtinės progos studi
jų savaitės programos sudarytojams

Studijų savaitės organizatoriai —
Aldona Žemaitytė-Pttrauskienė ir Vidmantas Vitkauskas
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diktavo šių asmenybių pasirinkimą: 
Lietuvoje ir Amerikoje minimas J. 
Brazaičio gimimo 100-metis ir skau
di prof. A.Damušio netektis šių me
tų pradžioje. Kadangi jau ne viena
me “Į laisvę” numeryje rašyta apie 
abu garbiuosius veikėjus, paminėsiu, 
kad apie J. Brazaitį pranešimus skai
tė dr. Kazys Ambrazaitis ir prof. Vy
tautas Kubilius, o apie A. Damušį - 
daktarai Kęstutis Skrupskelis ir Min
daugas Bloznelis.

Studijų savaitę apibendrino 
prof. K. Skrupskelis ir dr. K. Keb- 
lys. Buvo priimtos studijų savaitės 
dalyvių rezoliucijos: dėl Lietuvos 
generalinėje prokuratūroje vilkina
mų bylų, įvertinant NKVD veiklą 
pokario rezistentų tardymo metu; 
taip pat prof. G.Karaliaus inicijuota 

rezoliucija dėl šiuolaikinio 
menininko vertybinių pokyčių ir 
valstybinių institucijų požiūrio į 
šiuolaikinį meną.

Šį sykį netradiciškai įteikta kas
metinė “Į laisvę” fondo premija už 
rezistencijai skirtus darbus. Tai bu
vo speciali “Į laisvę” fondo centro 
valdybos ir LFB premija rašytojai ir 
vertėjai Tatjanai Maceinienei už 
2000 metais išleistą knygą apie filo
sofą Antaną Maceiną. Knyga vadi
nasi “Pašauktas kūrybai. Antanas 
Maceina: filosofo asmenybės inter
pretacija”. Laureatę gražiai pasvei
kino ir premiją įteikė dr. Petras Ki
sielius. Šiuo pakiliu akordu baigėsi 
frontininkų ir jų sekėjų Lietuvoje 
šventė - dvyliktoji studijų savaitė.

Studijų savaitės dalyviai Alytaus miesto savivaldybės salėje. Pirmoje eilėje — 
prof. Vytautas Landsbergis ir dr. Kazys Ambrazaitis. Antano Petrausko nuotraukos
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Pokalbis su 
A teitininkų 
federacijos 
pirmininku 

Liutauru Serapinu
Liutauras prie savo mėgiamo dailininko 

L. Gutausko paveikslo
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Viltinga prošvaistė — 
ateitininkai

“Į laisvę”. Šių metų liepos 11 - 
13 dienomis Kaune vyko trečiasis At- 
eitininkųjederacijos kongresas, kuria
me Jūs, Ateitininkų sendraugiųsąįun- 
gos pirmininkas, buvote išrinktas vi
sos Ateitininkų federacijos pirminin
ku. Tai įpareigojantis Lietuvoje di
džiausios visuomeninės katalikiškos 
organizacijos narių pasitikėjimas Ju

mis, kaip žmogumi, aplink kurį gali
ma burtis ir tikėtis, kad organizacijos 
jis nenuves į šiais laikais madingas ne
apibrėžtumo pelkes, o išlaikys ant tvir
tų krikščioniškųjų vertybių ir to moks
lo. kurį skelbia Katalikų Bažnyčia, pa
matų. Prieš pradėdama pokalbį apie 
organizacijos struktūrą, norėčiau išsi
aiškinti Jūsų požiūrį į Ateitininkų fe-

36 Į LAISVĘ • spalis / 2003

38



M Vasaros renginiai

aeracijos istorijų. i buvusius jos vadus, 
ideologus. Bet pirmiausia - kaip atro
do ateitininkai mūsų valstybės ir visuo
menės kontekste, kai pašėlusiu greičiu 
vyksta vertybių kaita, o principai, pa
gal kuriuos gyveno vyresnioji karta, ne
išvengiamai išplaunami?

Liutauras Serapinas. Šiais me
tais išgyvenom skaudžią netektį dr. 
Adolfo Damušio, kuris buvo vienas 
ryškiausių ateitininkų vadų per visą 
ateitininkų istoriją. Maždaug prieš 
septyniasdešimt metų už ideologinę 
veiklą Kaune jis buvo suimtas ir pa
sodintas į Varnių koncentracijos sto
vyklą (apie tai rasite šiame 'j laisvę" 
numery je, prof. K. Skrupskelio straips
nyje. - Red.). Šiuo metu išgyvename 
tokį mūsų visuomenės raidos etapą, 
kai negalima pasakyti, kad ateitinin
kai ideologiškai aktyviai veikia. Ne
seniai per Lietuvą triukšmingai nu
bildėjo tokie televizijos projektai, 
kaip “Akvariumas”, Baras”, “Robin
zonai”, kuriuose pamatėme prievar
tą, cinizmą, parsidavimą (žmogus dėl 
pinigų gali išduoti šeimą, mylimą as
menį). Visi tai matė, - vieni stebėjo
si, kiti piktinosi. Ar į tai sureagavo 
katalikiška jaunimo ugdymo organi
zacija - ateitininkai, ar priešprieši
no nors vieną savo veiksmą tokio ci
nizmo atžvilgiu? Ar vyksta šiuo me
tu mūsų visuomenėje koks nors ide
ologinis dialogas? Ne.

Partijos kovoja ne dėl ideologi
jos. o dėl interesų - dėl pinigų, įta
kos, valdžios, pavardžių ir 1.1. Lyg 
kokteilis partijos tarpusavy susipla
kė interesų pagrindu.

Ateitininkų organizacija šiuo 
metu užduoda sau esminį klausimą 
- ar mes. būdami idealistinės orga
nizacijos nariai, galim pasipriešinti 
bendrai visuomenės tendencijai: ni- 
veliuotis, ideologiškai prisitaikyti, 
prarasti savo veidą vardan išlikimo, 
pelno? Ar galim pasipriešinti inerci
jai. kai jau nuo vaikų darželio ugdo
mas bedvasis žmogus?

Štai jums maža visuomenės “ug
dymo” modelio iliustracija. Vėlų va
karą dviračiu važiuodamas iš ateiti
ninkų susirinkimo Antakalnio gatvė
je pamatau ant šaligatvio baloje gu
linčią visiškai girtą jauną moterį, o 
šalia jos klūpo 3-4 metukų mergytė. 
Kai aš paklausiau, kąji čia veikia, vai
kelis ėmė rėkti: “Aš neatiduosiu ma
mytės". Pro šalį ėję jaunuoliai pasiū
lė iškviesti policiją. Po tų žodžių mer
gaitė pradėjo tiesiog isteriškai klyk
ti. kad neatiduos mamytės policijai. 
Tik po dviejų valandų atvažiavo po
licija - po atkaklių mano ir aplinki
nių namų gyventojų skambučių. Ką 
sako tokia iliustracija? Kad mūsų vi
suomenei ideologinė kalba yra nesu
prantama. Jai suprantama praktinė 
kalba: tam į kišenę, tam į snukį, tam 
projektą ir t.t.

Taigi ateitininkų organizacija to
kiame kontekste įgauna visai kitą at
spalvį nei prieš 60 metų. Dabartinėje 
visuomenėje ateitininkai yra baltos 
varnos. Kur jie privalo surasti savo 
vietą? Mokykloje? Joje prieš dešimt 
metų mokytojų idealistų likučiai ėmė
si studijuoti ateitininkų ideologiją, 
tuos penkis principus, kuriuos atei-
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tininkai išlaikė per visą savo gyvavi
mo istoriją. Ateitininkų intelektualų 
raštus? Bet paklauskim šiandieninės 
Pedagoginio universiteto vadovy bės.

į ar busimieji mokytojai supažindina
mi su ateitininkų ideologija?

“Į laisvę ", Priminkite mūsų skai
tytojams tuos penkis principus ir pa
mėginkite apginti juos, jeigu imsiu tvir
tinti. kad jie gali būti senstelėję, kaip 
ir prieškario intelektualų raštai...

Liutauras Serapinas. Tuos pen
kis principus - visuomeniškumą, ka
talikiškumą. inteligentiškumą, šei- 
miškumą. tautiškumą - mėgino dis
kusine tvarka aptarti dr. A. Damu- 
šis. Jis kėlė minti, kad ateitininkai ne
gali būti vien tik katalikai arba vien 
tik tautiniai lietuviai, arba vien tik 
šeimos žmonės. Viena didžiausių pa
saulio studentų katalikų organizaci
ja Pas Romanu buvo įsteigta ateiti
ninkų. nors ir ne lietuvių. Prieškario 
asmenybės ir ideologinė kova turėjo 
visai kitą veiklos barą negu šiandie
ninės ideologinės organizacijos. Da
bartinė asmenybė įgauna kitą mat
menį - asmuo nėra taip brangintinas 
kaip anais laikais, jis yra pakeičia
mas. Svarbu, kad išliktų sistema ar
ba struktūra. Šiandieninė ateitinin
kų organizacija negalėtų veikti rem
damasi vienu asmeniu, nes pirmiau
sia tai yra moksleivių organizacija. 
Moksleiviai renkasi į kuopas, joms 
vadovauja mokytojai arba studentai. 
Šie vadovai neturi akademinio ar po
litinio statuso, bet daro patį reika
lingiausią darbą - užsiima neforma
liu jaunimo ugdymu, kuris remiasi 
jau minėtais penkiais principais.

Grįžtu prie minties apie princi
pų šiuolaikiškumą. Filosofas A. Ma
ceina apie tautiškumą kalbėjo, kad tai 
ne skaidanti, o vienijanti jėga. Man 
ukrainiečiai ar vokiečiai Įdomūs tuo. 
kad jie yra savo tautos vaikai. Man 
įdomūs budistai ar musulmonai, bet 
tai nereiškia, kad aš propaguoju jų ti
kėjimą. Inteligentiškumą aš supran
tu kaip protą ir išmintį. Ar tai gali pa
senti? Tačiau noriu paklausti, ar Lie
tuvos švietimo reforma skatina žmo
gų plačiai mąstyti, ar mato tik siauros 
specializacijos aukšto kvalifikacinio 
lygio specialistą? Ne paslaptis, kad 
universiteto absolventas eina dirbti 
pardavėju prekybos centre.

“Į laisvę“. Grįžkime prie Ateiti
ninkųfederacijos reikalų. Jau keturio
lika metų kaip ši organizacija atkurta 
Lietuvoje. Kokie poslinkiai joje pyko 
pertų laikotarpį.’ Ar ji jau susivokė nau
joje erdvėje ir naujame laike.’ O gal ji 
yra lyg tąsa išeivijoje stipriai organizuotų 
ateitininkų, kurie ir sudarė Amerikos 
lietuvių, kovojusių dėl lietuvybės ir Lie
tuvos nepriklausomybės, branduolį?

Liutauras Serapinas. Ateitinin
kų organizacijos atkūrimas įvyko po 
penkiasdešimties metų pauzės, ku
rios metu buvo palikti gilūs randai 
žmogaus dvasioje. .Apie juos mūsų 
vaikaičiai kada nors rašys disertaci
jas. Žmogus buvo taip perkeistas - 
permaltas ir iš naujo sulipdytas - kad 
šiuo metu negalima kalbėti apie 
prieškario organizacijos veiklos tęs
tinumą: dabar laukia visiškai kiti už
daviniai. Išeivių ateitininkų bendruo
menė turėjo irgi kitus tikslus: išlai
kyti lietuvybę, skatinti lietuviškų šei-
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mų kūrimąsi, siekti nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūrimo.

Visos tos problemos dabar at
krito. Bet išliko prigimtinės žmogaus 
ydos - egoizmas, godumas, polinkis 
sukčiavimui, apgaulei, melui ir 1.1. 
Jos graužia mūsų visuomenę. Tai ne- 

! priklauso nei nuo žmogaus išsilavi
nimo, nei nuo jo gabumų. Ko Lietu
vos jaunimas gali pasimokyti iš poli
tikų? Jaunuomenei politikai yra 
amoralūs, nes tie patys asmenys de
šimt kartų keitė savo veidą. Jaunimas 
žino, kad į politinį traukinį jis neįlips, 
nes visos vietos jau užimtos. Žino, 
kad dorai gyvendamas ir dirbdamas 
karjeros nepadarysi, būsi tik valdi
ninkų pastumdėliu. Jaunimas bėga iš 
Lietuvos į tą kraštą, kuris priglaudė 
mūsų pokarinę kartą, bėgusią nuo 
smurto ir prievartos.

Nuo ko dabar bėga jaunimas? 
Nuo savo tėvynės, nuo idealų? Leng
va kaltinti, kad jaunuoliai buvo blo
gai auklėjami mokykloje ar šeimoje. 
Nekaltinkim, o mėginkim analizuoti, 
kodėl taip yra, mėginkim suprasti, kad 
Formulių, kurios tiko prieškario Lie
tuvai, šiandien aklai nepritaikysi. Rei
kia ieškoti rakto, kaip pasakyti kata
likui, kad jo tikėjimas plaukia iš Die
vo malonės, o ne iš jo mokytojų arba 
iš jo močiutės, išmokiusios poterių. 
Surasti būdą pasakyti, kad tavo tau
tiškumas negali būti autonomiškas, 
kad šalia savo tautiečio turi gerbti ir 
rusą, kuris yra nusikaltęs tavo tėvams, 
ir lenką, kuris buvo nemandagus ta
vo seneliams, ir žydą, kuris ant kry
žiaus prikalė tavo Dievą.Klausėte, ar 
nepaseno filosofai A. Maceina, S.

I

Šalkauskis, P. Dovydaitis? Kai aš mo
kiausi Dailės institute, mums nedės
tė šių filosofų. Dabar aš juos skaitau 
su dideliu malonumu, atrasdamas vi
sai kitą pasaulį. Jie man nėra pase
nę. Tai, apie ką jie anuomet kalbėjo, 
vėliau realizavosi kaip išvados. Jie 
tarsi atspėjo tai, kas mūsų laukia šio
mis dienomis. A.Maceina mažoje 
provincialioje Lietuvoje savo orga
nizacijos nariams rašė apie tai, ką po 
keliolikos metų Vatikano susirinki
mas priėmė kaip savo dokumentus.

“Į laisvę”. Ką išgyvenate, kaip 
jaučiatės, tapęs Ateitininką federaci
jos pirmininku? Papasakokite apie or
ganizacijos struktūrą ir perspektyvas.

Liutauras Serapinas. Išoriškai 
niekas manyje nepasikeitė. Bet pa
sikeitė vidujinis požiūris į daugelį 
dalykų, ir tai mane nustebino. Anks
čiau dėl daugelio dalykų buvau kri
tiškai nusiteikęs žmogus, kai kas 
man įvarydavo neviltį. Galvodavau, 
kad blogio yra daugiau negu gėrio, 
kad blogis stipresnis ir reikia prie 
jo prisitaikyti arba nuo jo bėgti. Da
bar aš suradau stiprią atramą tarp 
savo organizacijos narių. Aplink 
mane susirinko žmonės, kurie lyg 
bangolaužis užstoja pavojingas ban
gas. Su jais galima ramiai išeiti į ko
vą prieš blogį. Užtenka to. kad mes 
susirenkam nors kartą per mėnesį 
ir dalijamės savo nuomonėmis ir pa
tirtimi. Kiekvienas iš mūsų yra at
sakingas už savo veiklos barą, kiek
vienas yra kūrybingas ir viltingai 
įkritęs į tą veiklą, kaip arklas įkren
ta į vagą. Įkrenta ir gražiai daro sa
vo darbą.
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Aš kračiausi šitos sunkios parei
gybės. atsikalbinėjau iki paskutinės 
akimirkos. Žinojau, kad darbas bus 
sunkus, ir jeigu man reiktų jį dantį 
vienam, iš karto prapulčiau. Bet ma
ne supa nuostabūs žmonės. Jie už 
mane jaunesni, energingesni, jie dėl 
daugelio dalykų galbūt negali atsa
kyti - kodėl, bet gali pasakyti - kaip. 
Jie gali daug ką pasakyti tiems, ku
rie yra aplink juos.

Ateitininkų veikimo struktūra 
yra labai reglamentuota, visi žino, ką 
jie turi daryti. Valdyboje yra visų ke
turių sąjungų (jaunučių, moksleivių, 
studentų ir sendraugių) pirmininkai.

organizacijos dvasios vadas vyskupas 
Jonas Kauneckas. Techninį darbą 
tvarko generalinis sekretorius, juris
tas. raštinės vedėjas ir finansininkas. 
Puikiai darbuojasi Vilniaus krašto. 
Panevėžio ir Telšių vietovės, kuriose 
yra stiprios kuopos. Federacijos būs
tinė pirmą kartą per ateitininkų at
sikūrimo laikotarpį persikėlė į Vil
nių, o Kaune liko stipri Moksleivių 
ateitininkų sąjunga. Taigi baigdamas 
drįsčiau sakyti, kad organizacijoje 
papūtė gaivūs pavasario vėjai, kurie 
neša viltį.

Kalbėjosi Aldona Žemaitytė

Po 2003 m. liepos 11-13 dienomis vykusio Ateitininkų kongreso nusifotografavo 
buvusioji ir naujoji ateitininkų vadovybė.
Iš kairės: buvęs AF generalinis sekretorius Kęstutis Bagdžius, dabartinė AF vicepirmi
ninkė Reda Sopranaitė, ateitininkų dvasios vadas vysk. Jonas Kauneckas. buvęs AFpir
mininkas Vidas Abraitis, AF garbės pirmininkas Vincas Rastenis, buvusi SAS pirmi
ninkė Evelina Savickaitė, dabartinis AFpirmininkas Liutauras Serapinas, buvusi JAS 
pirmininkė Janina Šalkauskytė, dabartinis MAS vicepirmininkas Saulius Kuzmickas. 
Priekyje: dabartinis ASSpirmininkas dr. Vaidotas Vaičaitis ir dabartinė AF vicepirmi
ninkė Laima Šalčiuvienė (JA V).
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Lietuvos kelias: 
konservatyvioji ateities vizija

Arvydas Vidžiūnas

Kovo 11-ąją Lietuvos valstybę 
atkūrėme pirmiausia dėl to, kad per 
socialistinės okupacijos penkiasde
šimtmetį nebuvo spėta užgesinti 
dviejų svarbiųjų ir pergalingų prieš
kario nepriklausomybės dešimtmečių 
šviesos. Ketvirtojo dešimtmečio pa
baigoje Lietuva buvo stojusi į pasitu
rinčių Europos valstybių gretą - šalia 
Belgijos, Olandijos. Suomijos, Lenki
jos, Čekijos. Jos požymiai - tvirti pi
nigai, nuosekli ekonomikos politika, 
eksporto gausėjimas, kylantys žemės 
ūkio derliai, lėktuvų gamyklos, teat
ras, filosofija, sunorminta kalba. Lie
tuvoje išaugo pasaulio kultūrą pažįs
tanti, tradicijų paisanti ir savarankiš
kai svarstyti bei kurti sugebanti inte
ligentija. Švietimo įstaigos sugebėjo 
ne tik mokyti, bet ir ugdyti valstybės 
piliečius, kuriems viena iš nepajudi
namų vertybių tapo šalies laisvė, ne
priklausomybė, sava valstybė.

Lietuva, kaip ir kitos dvi Balti
jos valstybės, išsilaisvinusi iš sovietų 

okupacijos, turėjo iš naujo kurti vals
tybės struktūras, atlaikyti iš Rytų ei
nančias ekonomines blokadas ir ka
rinį terorą. Reikėjo nustatyti pagar
bius ir lygiavertiškumu grindžiamus 
santykius su Rusija, iš esmės pakeisti 
mūsų piliečių mentalitetą - vietoj pa
syvaus praeities socialinės ramybės il
gesio įlieti būtinų reformų palaikymo 
ir iniciatyvos kraujo, išmokyti grįsti 
gyvenimą rinkos kategorijomis ir va
karietiškomis taisyklėmis, kartu ska
tinti pasididžiavimą sava valstybe ir 
brėžti optimistiškesnes valstybės ir 
žmonių ateities kryptis. Mes skubiai 
kuriame tai, ką “normalioji” Europa 
tobulino ilgus dešimtmečius.

Šiandien vienas Lietuvos raidos 
etapas, galima sakyti, baigiasi. Esmi
nė šio etapo programa buvo sugrįžti į 
Vakarus. Tikslai, kurie buvo iškelti 
Sąjūdžio laikais ir atkuriant valstybę, 
daugiau ar mažiau įgyvendinti. Nepri
klausomybė, laisvas žmogus, rinkos 
taisyklėmis grindžiamas ūkis, integra-
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cija į Vakarus - į NATO ir Europos 
Sąjungą, - šios strateginės Lietuvos 
valstybės kūrimo kryptys buvo pasiū
lytos dešiniųjų politinio mąstymo ir 
veikimo jėgų. Šios kryptys buvo ir yra 
rezultatyvi Lietuvos ateities vizija.

Per 2000 m. Seimo rinkimus ir 
per pastaruosius Prezidento rinkimus 
dešinieji pralaimėjo. Kairieji atėjo į 
valdžią keikdami Vakarus, Ameriką, 
NATO, Europos Sąjungą, užsienio in
vestuotojus, neatsakingai žadėdami 
naujo nacionalizavimo bangas. Dabar 
jų retorika pasikeitė gal 180 laipsnių. 
Socialdemokratų vadovas ministras 
pirmininkas A. Brazauskas, bent jau 
žodžiais, yra didžiausias Europos Są
jungos draugas, o Naujosios sąjungos 
lyderis A. Paulauskas, žadėjęs palikti 
kariuomenę be pinigų ir grasinęs stab
dyti Lietuvos integraciją į NATO, 
šiandien tapo didžiausiu NATO en
tuziastu. Išvada tokia: pasaulio pro
cesai tobulina kairiuosius, jie sėkmin
gai ir visai nerausdami perima deši
niųjų idėjas, jas įgyvendina, žinoma, 
toli gražu nepakankamai rezultatyviai 
ir sparčiai. Ir tai Lietuvai naudinga.

Europos Sąjunga daug kam da
bar rodosi kaip vienintelis būdas grei
čiau įveikti skurdą ir regionų atsiliki
mą, mat visi miestai ir miesteliai, gy
venantys blogiau už Europos Sąjun
gos vidurkį, turės galimybę gauti di
džiules pinigų sumas tų miestelių gy
venimui tobulinti ir darbo vietoms 
kurti. Maksimali suma visoms Lietu
vos ūkio ir gyvenimo sritims per me
tus gali siekti iki 2 mlrd. litų (visas Lie
tuvos biudžetas šiandien yra per 10 

mlrd. litų). Žinoma, tam turime or
ganizaciškai, vadybiškai pasirengti, 
bet jau galime remtis kitų valstybių 
patirtimi. Airija. Ispanija buvo gana 
skurdžios šalys, Portugalija net skur
desnė negu Lietuva šiandien. Jos pa
kilo iš dugno per narystę ES.

Tačiau turime ir patys būtinai 
suprasti, ir kitiems nuolatos tvirtin
ti, kad priėmimas į Europos Sąjun
gą (kaip ir į NATO), nėra joks baig
tinis tikslas, o tik pagalbinis meto
das Lietuvos žmogui leisti gyventi pa
siturinčiai ir oriai. įtvirtinti Lietuvos 
valstybę tarp kitų demokratiškų, tur
tingų. krikščioniškosiomis vertybė
mis ir protingu ūkio sutvarkymu sa
vo gyvenimą remiančių valstybių.

Todėl šiandien dar svarbesnis 
uždavinys: tarp būtinų valstybės ir 
geresnio žmonių gyvenimo kūrimo 
darbų turime visi matyti ir geresnės 
kokybės politikos kūrimą. Lietuvai 
reikia vertybinės, o ne reklaminės, 
reikia programinės, o ne įvaizdžio 
kūrėjų sukurtos politikos. Reikia at
sakingos politikos, piliečiui kalban
čios atvirai ir sąžiningai, o ne besire
miančios neįmanomais pažadais ir 
netiesos sakymu. Reikia politikos, 
galinčios rezultatyviai veikti moder
nių pasaulio iššūkių erdvėje, o ne 
vien gudriai siūlančios niekur į gera 
nevedančią stiprios rankos ar mito
loginės tvarkos idėją.

Tai tapo ypač akivaizdu per pas
taruosius Prezidento rinkimus. Šie 
rinkimai parodė didelį Lietuvos poli
tinio gyvenimo nuosmukį. Rinkėjams 
nebuvo pateikta ir nėra pateikiama
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jokių uždegančių ateities vizijų, vien 
didžiuliais pinigais sukonstruotos ag
resyvios rinkimų kampanijos, neapsa
koma gausybė dabartinės Lietuvos 
negerovių "fotografijų” ir dar dides
nė gausybė spalvingos netiesos.

Reikia pripažinti, kad gyvena
me išties didelių permainų laikotar
piu. tačiau pokyčiai daliai visuome
nės nėra suprantami, veikiau bau
ginantys. Sukūrėme demokratiją, 
tačiau dar trūksta teisingumo, tols
tamą nuo krikščioniškosiomis ver
tybėmis pagrįstos moralės. Rinkos 
sąlygomis pradėjo sparčiai kilti ūkis, 
tačiau daug žmonių nejaučia gyve
nimo pagerėjimo. Dabar svarbiau
sia užduotis pasiekti, kad atsivėru
sios galimybės nesuskaldytų mūsų į 
dvi dalis - sėkmės Lietuvą ir nevil
ties Lietuvą.

Šiandien aiškiai prasideda nau
jas tarpsnis, iškyla nauji uždaviniai, 
turime užsibrėžti naujus ambicingus 
tikslus. Apibendrintai kalbant, visas 
dėmesys dabar turės būti skiriamas 
Lietuvos gyvenimo kokybei.

Tėvynės sąjunga iškėlė ambicin
gą Dešiniosios alternaty vos - europie- 
tiškos dešinės programos - idėją. Jei
gu mums pavyktų šiai programai dar 
suteikti ir patrauklų, sąžiningą ir ryž
tingą politinį įvaizdį, tai taptų realia 
alternatyva dabartinei populistinei 
netiesai ir blaškymuisi, taptų realia 
alternatyva šiandieninei kairiajai 
stagnacijai. Po pastarųjų Prezidento 
rinkimų tai atvirai dėsto lietuviško 
verslo lyderiai, studentai, intelektu
alai. Ir to neišvengiamai reikia ne po
litinių partijų varžyboms Seime ir ki
tur. o geresnei Lietuvos ateičiai.

Dvidešimttįjį amžių paliekanti Lietuva

An
ta

no
 P

et
ra

us
ko

 n
uo

tra
uk

a

Į LAISVĘ • spalis 12003 43

45



I Krašto

Negatyvūs iššūkiai

Pradėdami įgyvendinti naują vi
ziją, privalome turėti dabartinio vaiz
do nuotrauką. Tai padarėme konser
vatyviojoje politinėje programoje 
“Dešinioji alternatyva: sėkmės Lie
tuva”. Lietuvai kuo skubiausiai rei
kia įveikti bent tris negatyvius iššū
kius. Juos mes matome tokius.

Elgsenos skurdas: vis labiau 
plintantis individualus ir visuomeni
nis elgsenos skurdas, kai praranda
ma motyvacija mokslui, darbui ir 
normaliai šeimai, ir todėl vis labiau 
plinta socialinė patologija, kurią 
valstybė savo neišmintinga socialine 
politika tik dar labiau skatina; vals
tybės neginama nyksta, neatgimsta 
dorovinės, moralinės ir pilietinės 
bendruomenės ir tautos tradicija, to
dėl auga nusikalstamumas, plinta 
moralinis reliatyvizmas, nyksta nor
malios, sveikos šeimos institutas.

Valstybės silpnumas: valstybė 
demonstruoja nesugebėjimą apsigin
ti nuo nepageidaujamos politinės įta
kos iš Rytų, nuo administracinės ir 
valstybės užvaldymo korupcijos; 
valstybė, valdoma biurokratiškai, 
stokoja dinamiškumo, seka visuome
nės raidos procesams iš paskos, ne
pajėgia įgyvendinti reikalingų refor
mų ir siekti ilgalaikių strateginių tiks
lų; valstybės autoritetas yra sunykęs, 
ir valstybė nebegali būti visuomenės 
moralinis autoritetas.

Ekonomikos silpnumas: besi
džiaugdami gražiais augimo skaičiais 
užmirštame, kad mūsų ekonominis 

potencialas, skaičiuojant vienam gy
ventojui, siekia tik šiek tiek daugiau 
nei trečdalį Europos Sąjungos vidur
kio; Lietuva net nuo artimiausių kai
mynų atsilieka plėtodama konkuren
tišką žinių ekonomiką, o valstybė ne
rodo pakankamai politinės valios, 
kad šį atsilikimą įveiktume; mūsų ne
tenkina tai, kad iki šiol skirtumai tarp 
didžiųjų “sėkmės” miestų ir “nesėk
mės” provincijos tik didėjo, kad nė
ra šiems skirtumams įveikti būtinai 
reikalingos smulkaus verslo ir regio
nų plėtros politikos. Mes norime ma
tyti šeimos verslą plėtojančių savinin
kų ir sėkmingų verslininkų Lietuvą.

Atsakydama į šiuos iššūkius, 
Tėvynės sąjunga iškelia Lietuvos sėk
mės viziją, kurią sudaro trys tarpu
savyje susipynę svarbiausieji tikslai.

Stipri ir morali 
bendruomenė

Stiprios visuomenės, besire
miančios stipria šeima ir stipria ben
druomene, o tai reiškia - ir pilietiš
kai aktyvia bendruomene, vizija. Tai 
tautos, sugebančios per stiprią šei
mą ir stiprią bendruomenę saugoti 
ir puoselėti moralinę tradiciją, kar
tu ir tvarką visuomenėje, vizija.

Šiandien žmonės nesijaučia sau
gūs, jie praeitį (net sovietinę) verti
na geriau nei ateitį.

Nors nepasitenkinimas dažniau
siai išreiškiamas nusiskundimais dėl 
mažų pensijų, atlyginimų ar brangaus 
būsto, galima tvirtinti, kad ne mažiau
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svarbūs dalykai yra teisingumas ver
tinant valdžios sprendimus, psicholo
ginis saugumo jausmas, bendruome
niškumas, pasitikėjimas, moralinės 
vertybės. Būtent šios vertybės yra 
konservatorių ideologijos pagrindas.

Šiandien lietuviai Europoje pa
sižymi tuo, kad iš visų Europos vals
tybių mažiausiai didžiuojasi savo tė
vyne, mažiausiai pasitiki savo val
džios institucijomis, labiausiai norė
tų tvirtos rankos, mažiausiai tiki, 
kad ateitis bus geresnė ir mažiau
siai dalyvauja bendruomenės veik
loje. Mes esame nebendruomeniš- 
ka vienišųjų minia - ir tai yra mūsų 
visuomenės ligų priežastis.

Mūsų požiūriu, tai atskleidžia 
dvi esmines mūsų visuomenės pro
blemas. Pirmiausia, įsivyravęs nevy
kęs individualistinis laisvės suprati
mas - laisvė daryti bet ką ir elgtis bet 
kaip. Mūsų įsitikinimu, laisvė negali 
tapti laisve griauti visuomenės mo
ralines normas ir tradicijas, kuriomis 
remiasi visuomenės vidinė tvarka. 
Mums moralė yra ne individualus 
pasirinkimas, o per šimtmečius krikš
čioniškoje visuomenėje susiformavę 
žmogiškumo kriterijai. Visuomenės 
tvarka remiasi visuomenės moralės 
pamatu, kuris konservatyvios tradi
cijos ir tikėjimo Apvaizda yra saugo
mas bendruomenėje ar šeimoje. To
dėl visuomenė turi teisę ir pareigą 
tokias vertybes ginti, nes tai yra vi
suomenės tvarkos gynimas. Kuo dau
giau visuomenėje yra moralinės tra
dicijos, tuo mažiau reikia policijos ir 
kalėjimų.

Didžiausias mūsų ateities kūry
bos pamatas ir stiprybė - per amžius 
puoselėtas tautinis tapatumas, neat
siejamas nuo tautinio pasididžiavimo. 
Būtų sunku didžiuotis trečiarūše, 
nesusitvarkančia, nuskurdusia valsty
be. Mūsų tautinis tapatumas pasižy
mi dviem išskirtiniais, Girniaus įvar
dytais - Vyčio ir Rūpintojėlio - bruo
žais. Esame veržlūs, visada veržėmės 
į naujas žemes, naujas sritis, naujas 
erdves, bet kartu sugebėjome bran
ginti ir tausoti savastį. Visada buvo
me atvira tauta, bet kartu labai ben
druomeniška, nes tik stipri bendruo
menė gali išlaikyti mažai kintančią 
kalbą, kultūrą, papročius.

Modernumas ir tradicija turi 
taikiai sugyventi, neužgožti vienas ki
to. Šiuolaikiniam pasauliui būsime 
įdomūs tiek, kiek turėsime savitumo 
ir kūrybingo tradicijos tęstinumo.

Šiandien turime drąsiai prisipa
žinti, kad lietuvių kalba kol kas nėra 
deramai parengta technologiniams 
pokyčiams, net patys pokyčių mas
tai nėra suvokiami.Ypač liūdna lie
tuvių kalbos padėtis sparčiai plintan
čiose informacinėse technologijose. 
Internete labai mažai tėra lietuviš
ko turinio, ypač mokomojo, dauge
lis naujų informacinių priemonių 
(nešiojami telefonai, elektroninis pa
štas ir 1.1.) neturi visuotinai atpažįs
tamų lietuviškų raidynų.

Vis plačiau plinta įvairūs elek
troniniai žargonai ir supaprastinta 
rašyba, todėl prastėja mokyklas bai
gusių jaunuolių lietuvių kalbos žinios 
ir įgūdžiai. Tai - mūsų rūpestis.
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Nebus lengva didžiuotis savo 
valstybe, jei visi ją laikys nuskurdu
sia, paskendusia korupcijoje ir nesu
gebančia susitvarkyti. Šiandien tebe
same viena labiausiai atsilikusių ša
lių tarp visų naujai į ES priimamų ša
lių. Bendras vidaus produktas tesie
kia 40 nuošimčių dabartinių ES ša
lių vidurkio.

Taigi, norėdami išsaugoti tauti
nį tapatumą ir turėti pagrindą di
džiuotis savo valstybe, turime atlikti 
“tigro šuolį” ekonomikoje. Turime 
pasiekti pačią didžiausią ūkio augi
mo spartą Europoje, prie ES stan
dartų priartėti per 10-15 metų, o ne 
per pusę amžiaus.

Didžiausias valstybės piliečių in
dėlis į tautos kūrybą - prasmingas da
lyvavimas vietos bendruomenių ir 
įvairių kitų pilietinių sąjungų veiklo
je. Valstybės piliečiai patys atsakingi, 
kad jų artimiausia aplinka, gimtinė, 
būtų tvarkingi, kad jie būtų verti pa
sididžiavimo ir vietinio patriotizmo, 
kad žmonių tarpusavio santykiuose 
būtų vertinamas padorumas ir garbė.

Pilietiškumas ir tautiškumas ga
li būti labai vaisingai derinami tokio
je veikloje kaip regionų plėtros pla
nų kūrimas, valstybės švenčių savo gy
venamojoje vietovėje minėjimų ren
giniai, rūpinimasis vėliavų iškėlimu.

Lietuva turi palyginti gausią iš
eiviją. Šis veiksnys lemia dvi galimas 
praktinės politikos kryptis. Pirma, 
glaudesni žmonių ryšiai verčia ir pa
čias valstybes darytis politiškai arti
mesnėmis sąjungininkėmis. Antra, 
valstybės interesai reikalauja nepa
likti be dėmesio išeivijos bendruo

menių įvairiose šalyse, rūpintis, kad 
jų interesai tiek verslo, tiek švietimo, 
tiek kitose srityse nebūtų pažeidžia
mi. Savo ruožtu kryptinga valstybės 
veikla padeda ir pačioms lietuvių 
bendruomenėms saugoti tautinį ta
patumą. Lietuva turi dėti pastangas, 
kad būtų įveikta iš sovietmečio pa
veldėta savivokos takoskyra: “mes” 
(gyvenantys Lietuvoje) ir “jie” (gy
venantys už Atlanto). Mes visi esa
me lietuvių tauta

Taigi jei norime stiprios visuome
nės ir tvarkos visuomenėje, paremtos 
bendromis vertybėmis, o ne vien po
licijos jėga, turime kaip svarbiausią sa
vo politikos šūkį paskelbti: „Atgal į 
bendruomenę, atgal į sveiką šeimą“.

Bendruomenių atsigavimas ga
li ir turi prasidėti nuo šeimos ir mo
kyklos. Valstybės politika turėtų ska
tinti gyventi šeimoje. Stipri šeima bū
tų pajėgi gerokai sumažinti priežas
tis, sukeliančias daugelį visuomenės 
ydų, nes nuo mažumės mokytų ir su
pažindintų su vertybėmis, kuriomis 
yra pagrįsta tvarka visuomenėje. Mo
kykla negali likti nuošalyje nuo mo
ralinių ir bendruomeniškų vertybių 
ugdymo. Išsilavinęs žmogus turi bū
ti kultūringas, išsilavinimas turi iš
mokyti ne tik dirbti kompiuteriu, bet 
ir pažinti krikščioniškosios kultūros, 
taigi ir moralės kultūros, pamatus.

Stiprią tautą matome kaip iš 
stiprių šeimų ir stiprių bendruome
nių susidedančią organinę visuome
nę, kuri nėra vien individų minia, bet 
remiasi tradicijos ir tikėjimo saugo
momis bendromis vertybėmis. Tai 
yra krikščioniškosios Europos verty-
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bės. leidžiančios kiekvienam piliečiui 
jaustis oriam.

Mes suprantame iššūkius, ku
riuos tautai kelia globalizacija, bet 
matome ir milžiniškas galimybes at
kurti tautos stiprybę, panaudojant at
siveriančias erdves.

Stipri ir teisinga valstybė

Antroji - stiprios ir teisingos 
valstybės - vizija iškelia valstybę, val
domą dinamiškai, kaip ir geras ver
slas; veikiančią ten, kur reikia, ir vei
kiančią sąžiningai bei efektyviai; su
gebančią ir nebijančią keistis; suge
bančią apginti tautą ir žmogų; suge
bančią būti moraliniu autoritetu ir ly
deriu. Tai dėmesingos žmonių rūpes
čiams valstybės, kurią verta gerbti ir 
kuria verta didžiuotis, vizija.

Vis labiau pasaulyje ryškėja 
prieštaravimas tarp nepaprastai akty
vaus privataus verslo, individualios 
veiklos sferų dinamiškumo ir klasiki
nės biurokratinės valstybės nepajė
gumo taikytis prie veržlaus pasaulio 
akyse kintančių sąlygų. Šiame pasau
lyje gimė naujos gyvensenos ir veik
los vertybės. Tuo pat metu valstybi
nis sektorius daug kur išliko nepajė
giantis nei suprasti tų procesų, nei juo 
labiau efektyviai juos veikti. Naujos 
vertybės vis smarkiau atsitrenkia į su
stingusias administracines struktūras 

Į ir administracinę kultūrą.
Stipri valstybė - tai ne biuro

kratiškai, o pagal viešosios vadybos 
principus tvarkoma valstybė, į kurios 
valdymą perkeliami geriausi šiandie

ninio dinamiško verslo valdymo prin
cipai. Ir tarp jų svarbiausias - rūpini
masis piliečiu, kuris vartoja valstybės 
teikiamas paslaugas.

Lietuvoje valstybė darosi vis la
biau atsiliekanti nuo dinamiškų vi
suomenės ir verslo procesų bei vis 
menkiau tos pačios visuomenės su
prantama. Šias problemas Tėvynės 
sąjunga pradėjo spręsti dar 2000 m., 
diegdama į valstybės valdymą biuro
kratijos Saulėlydžio principus. Deja, 
po mūsų dirbusios Vyriausybės šių 
darbų nesugebėjo toliau tęsti.

Stipri valstybė - tai paslaugi pi
liečiui valstybė. Valstybės įstaigų dar
bas turi būti sutvarkytas taip, kad 
žmonių reikalai būtų tvarkomi be vil
kinimo ir biurokratizmo.

Stipri valstybė-tai sugebėjimas 
išryškinti strateginius valstybės pri
oritetus, pasirinkti svarbiausias veik
los kryptis, sutelkti į jas turimus ir iŠ 
Europos Sąjungos gaunamus ištek
lius ir pasiekti jose apibrėžtus tiks
lus. Stipri valstybė sugeba apginti sa
vo interesus ir valstybės piliečius už- 
sienyje.Todėl mes ir sakome, kad rei
kalinga stipri valstybė, o ne minimali 
valstybė. Tik tokia valstybė bus ver
ta pagarbos ir pasididžiavimo.

Trečioji vizija - stiprios ekono
mikos vizija. Pirmiausia būtina įgy
vendinti ambicingąjį mūsų parengtą 
Nacionalinį susitarimą ir ryžtingai 
perorientuoti ūkį į konkurentišką ži
nių ekonomiką. BVP kiekis, tenkan
tis vienam gyventojui, per artimiau
sius 10-15 metų turi išaugti pustre
čio karto (tada pasivytume šiandie
ninį Europos Sąjungos lygį). Tai
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ryžtingo “Baltijos tigro šuolio” vizi
ja. Tai tokio ūkio vizija, kai lietuviai 
mokės dirbti ne vien kastuvu, bet vi
sų pirma žiniomis; kai lietuviai nebi
jos pradėti iš naujo savo verslą net ir 
tada, jei prieš tai bus patyrę nesėk
mę; kai Lietuva turės europietiško 
lygmens smulkaus verslo plėtojimo 
programą, be kurios provincija ne
pajudės; kai Lietuva turės tikrą re
gioninę politiką, tai yra kai Europos 
pinigai nebus skirti vien Vilniaus 
greitajam tramvajui, bet pateks ir į 
Kupiškį, Šakius ar Joniškį. Prisimin
kime A. Kubiliaus siūlomą ambici
ją: “Pasivysime ir pralenksime Esti
ją, po to Lenkiją, po to ir Airiją”.

Didžiulis atotrūkis tarp Euro
pos Sąjungos ir mūsų šalies gerovės 
lygio skatina žmones jaustis nepilna
verčiais, nepasitikėti valdžia. Nema
žėja jaunų žmonių, pasiryžusių ieš
koti laimės Vakaruose. Jauni žmonės 
savo ateitį su gyvenimu Lietuvoje ims 
sieti tik tuomet, jeigu prie vakarie
tiškų gerovės, švietimo standartų ar
tėsime kur kas sparčiau. Neatitinka 
reikalavimų ir sveikatos apsaugos ly
gis, vis dar kryžkelėje mūsų kaimas.

Žinios, jų įgijimas ir valdymas 
turėtų tapti svarbiausiu valstybės pri
oritetu. Darbo rinkai reikalingų ži
nių turintys žmonės greičiau susiran
da darbą, toks žmogus jaučiasi sau
gesnis. Technologines, inovacijų, va
dybos žinias naudojančios įmonės ne 
tik gamina konkurentiškesnes prekes 
ir teikia geresnes paslaugas, bet ge
riau ir greičiau susiranda sau nišas 
bei rinkas. Privačiame versle pasitei

sinusiomis vadybos žiniomis turi bū
ti grindžiamas ir valstybės valdymas.

Ūkio augimą šiandien daugiau
sia lemia tradicinė pramonė. Norint 
paspartinti jos plėtrą, reikėtų pada
ryti ūkio analizę, išskirti svarbiausias : 
ūkio šakas, nustatyti jų pelningumą, 
eksporto apimtis, indėlio į BVP dy
dį, mokslo tyrimų diegimą. Ypač 
daug dėmesio turėtų būti skiriama 
sparčiausiai augančioms šakoms, ku
rios savo augimą grindžia sugebėji
mu iškovoti vis naujas rinkas, šalina
mi geriau dirbti neleidžiantys truk
džiai, ieškoma tikslinių investicijų, 
kuriama šioms šakoms reikalinga 
moderni žinių ir inovacijų infrastruk
tūra. Į šias proveržio kryptis turi bū
ti telkiami valstybės ištekliai, suda
rant galimybes šioms ūkio šakoms ne 
tik išsaugoti pasiektą konkurentišku- 
mą, bet ir sparčiai plėstis ir didinti 
gamybos bei eksporto apimtis.

Mes gerai suprantame, kad žinių 
ekonomikos plėtra yra svarbiausias 
šalies konkurentiškumo augimo ga
rantas, tačiau tokios ekonomikos plėt
ra bus susieta tik su keliais sėkmin
giausiais centrais. Todėl deklaruoja
me ir efektyvios europietiškos infra
struktūros smulkaus bei vidutinio ver
slo plėtrai sukūrimą efektyvios regio
ninės politikos įgyvendinimą parem
tą Europos Sąjungos struktūrinių fon
dų panaudojimu, visų pirma garan
tuojant, kad ši parama pateks ne vien 
tik į didmiesčius. Norime matyti sa
vininkų ir savo verslą sėkmingai plė
tojančių šeimų Lietuvą.
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Europa be sienų

Petras A uštrevičius

Europos jaunimas

XX ir XXI amžių sandūroje pa
saulis kinta, darosi vis įvairesnis. Ple
čiasi tarptautinių organizacijų, kurio
se dalyvauja įvairios valstybės, tinklas. 
Prieš 30 metų tik šiek tiek daugiau nei 
trečdalis valstybių buvo laikomos de
mokratinėmis, o šiandien jų yra jau 
didesnė pusė. 2000 metais JAV nacio

nalinės žvalgybos taryba parengė pra
nešimą “Pasaulio tendencijos: 2015- 
ieji”, kuriame aptarė XXI a. pradžios 
pasaulio raidą nulemsiančius veiks
nius: visų pirma tai demografija, gam
tos ištekliai, mokslas ir technika, pa
saulio ekonomika ir globalizacija. Dėl 
geresnio šių veiksnių panaudojimo
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varžysis valstybės ir regioniniai dari
niai ateinančiais dešimtmečiais, jų pa
grindu reikia jau dabar prognozuoti 
valstybių raidą.

Lietuvos raidos perspektyvos 
neatsiejamos nuo pagrindinio jos re
surso - gyventojų įvairiapusio įverti
nimo. Tenka konstatuoti, kad demo
grafinė padėtis šalyje nėra vienpras
miškai palanki. Įdomu pasekti, kaip 
Lietuvoje ir Europos Sąjungos šaly
se keitėsi santykis tarp darbingo am
žiaus (17-64 metai) žmonių ir tų, ku
riems daugiau kaip 65-eri. 2000 -al
siais pensininkų Lietuvoje buvo 20 
proc., ES šalyse - 24 proc. 2025 m. 
šie rodikliai atitinkamai turės būti: 
Lietuvoje -29 proc., ES šalyse -36 
proc. Taigi prieš keletą dešimtmečių 
Lietuvoje buvo daug daugiau dirban
čiųjų negu pensininkų, o dabar (dėl 
gyvenimo kokybės gerėjimo) artėja
me prie rodiklio, kai dviem dirban
tiesiems teks vienas pensininkas.

Negalim pasigirti ir gamtos iš
tekliais, o iki 2015 m., specialistų ap
skaičiavimu, energijos išteklių suvar
tojimas padidės daugiau nei 50 proc. 
Vadinasi, juos taupant turi dar spar
čiau plėtotis mokslas ir technologi
jos, įvairūs išradimai turi būti dar 
greičiau pritaikomi gyvenimo prak
tikoje. Tačiau tais išradimais galės 
pasinaudoti tik žmonės, kurie turės 
reikiamų žinių bagažą, kapitalą ir ge
rą pasirengimą. Pasaulio ekonomi
ka ir globalizacija skirtingas šalis pa
veiks nevienodai, bet šalių tarpusa
vio priklausomybė tik augs. Galimy
bės pasinaudoti teigiamais globaliza

cijos bruožais priklausys nuo žinių 
ekonomikos plėtros. Čia išvardyti pa
saulio kaitos ypatumai veiks ir Lie
tuvos ateitį.

Lietuva palyginti per trumpą lai
ką sugebėjo priartėti prie Europos Są
jungos narystės, apie kurią pirmai
siais praėjusio dešimtmečio metais 
kalbėjom ambicingai, bet sunkiai įsi- 
vaizdavom, kiek ta kelionė į ES už
truks ir kokius darbus iki tol mums 
teks atlikti. Dabar jau aišku, kad 2004 
m. gegužės 1 d. Lietuvoje bus iškelta 
ES vėliava. Mūsų valstybė taps visa
teise ES nare - be jokių apribojimų. 
Tai reikš, kad mes tapsint 25 valsty
bių sąjungos dalimi, dalyvausim vi
suose ES forumuose ir pasitarimuo
se, kartu su kitomis 24 valstybėmis 
priimsime visos Europos ateitį le
miančius sprendimus. Reikia pabrėž
ti, kad įstodami į šią sąjungą aplen
kėm daug valstybių, kad siekėm na
rystės, ieškodami maksimalios nau
dos mūsų gerovei ir stabilumui.

Akivaizdu, kad dabartinė Euro
pos Sąjunga keičiasi ir toliau keisis - 
tai neišvengiama. Mes jau dabar da
lyvaujame diskusijoje dėl Europos at
eities, ES Konstitucijos, turime pui
kią galimybę būti išgirsti ir pagaliau 
galime daryti įtaką ES sprendimams.

Europos Sąjunga nėra užbaigta 
organizacija, tai greičiau valstybių 
bendradarbiavimo modelis. Valsty
bės nutarė dalį savo suvereniteto ir 
kompetencijos pasidalyti, sukūrė ES 
teisyną, privalomą kiekvienai ES na
rei, turintį viršenybę nacionaliniams 
įstatymams. Taip kruopščiai ir ilgai
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buvo kuriama bendra teisinė erdvė, 
bendra rinka, bendra politika. Ka
dangi ES ne viskas vienodai gerai se
kasi, tad pastaruoju metu ji yra nu
tarusi daryti reformas ir toliau ieš
koti geresnių sprendimų.

Viena pagrindinių ES problemų 
- tarptautinė konkurencija. Pagrin
diniai šiandieninio pasaulio konku
rentai yra trys: ES, JAV ir Japonija 
su vis augančia Kinijos rinka. Tai trys 
pasaulio ekonomikos centrai, ir mes 
per narystę ES tampame vieno iš šių 
centrų dalimi. Pastaruoju metu su 
ekonomikos augimo problemomis 
susidūrė tokios ES narės kaip Vokie
tija, Prancūzija. Mat valstybės narės 
iki šiol dar neįsisąmonino tokio da
lyko. kad prieš 30-50 metų priimtų 
sprendimų nepakanka ateičiai ga
rantuoti. Gerovės ekonomikos mo
deliui, kuriuo remiasi tos valstybės, 
jau reikia tam tikrų korekcijų. Žmo
gaus motyvacija, jo gerovės akcen
tavimas nėra nekintamas dydis. Tai 
ypač aktualu Vokietijai, kur itin di
delės socialinės išmokos ar subsidi
jos nedirbantiesiems.

Europos Sąjunga, atsižvelgda
ma į šiandienos problemas, turi am
bicingą tikslą 2010 m. tapti vienu di
namiškiausių ir konkurencingiausių 
centrų pasaulyje. Mat dabartinis ato
trūkis nuo aukščiau mano minėtų 

į ekonominių centrų nėra ES naudai. 
Sakykim, vidutinis europietis per 
metus sukuria bendro vidaus pro
dukto už 18 tūkstančių dolerių, o 
JAV gyventojas - už 24 tūkst. dole
rių. Tad ir Europoje reikalingos re

formos, kurias jau padarė JAV ir 
Pietryčių Azijos valstybės. Tai reiš
kia. jog būtinos šios reformos: infor
macinės visuomenės kūrimas; moks
liniai tyrimai ir inovacijoms palan
kios aplinkos kūrimas; makroekono
minės politikos koordinavimas; 
lanksčios darbo rinkos kūrimas; dar
buotojų kvalifikacijos sistemų kūri
mas; liberalizuojama energetikos ir 
transporto rinka.

2004 m. gegužės 1 d. ES rinkai 
priklausys 450 milijonų gyventojų. Iš
skyrus Kiniją, tai bus didžiausia rin
ka pasaulyje, o ekonominės politikos 
skirtumų joje yra gana daug. Lietu
va jau šiandien turi įsisąmoninti, ko
kia ateityje bus jos vieta bendroje va
liutų sistemoje, t.y. priprasti prie 
minties, jog reikės atsisakyti lito ir 
pereiti prie euro. Neseniai atšventėm 
atkurto lito dešimtmetį, bet kito de
šimtmečio sukakties, ko gero, nesu
lauksim. 2007 ar 2008 metais turė
tume įsivesti eurą, tapti euro zonos 
dalimi. Psichologiškai tai veiks žmo
nes, bet sentimentus turėtų nugalėti 
ekonominis pragmatizmas.

Visa tai turint galvoje, nereikia 
užmiršti, kad ES yra suverenių vals
tybių sąjunga ir ekonominio regulia
vimo srityje nacionalinės valstybės iš
laiko dar daug svertų savo rankose. 
Antra vertus, ES Centrinio banko 
stiprėjimas reiškia vieningos ekono
minės politikos stiprėjimą. Lietuvai 
tai reiškia būtinybę vytis Europos Są
jungą pagal BVP procentus vienam 
gyventojui. Šiuo metu BVP procen
tas Lietuvoje, palyginti su ES, yra tik
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40 proc.; tai reiškia, kad Lietuvos gy
ventojai turi tik du penktadalius to. 
ką turi vidutinis europietis. Pati ES 
dėl dabartinės plėtros ateityje taps 
mažiau turtinga, jos santykinis BVP 
sumažės. Pagal įvairius apskaičiavi
mus, mums prireiktų 30-50 metų, 
kad pasiektume dabartinį europiečių 
BVP vidurkį. Tai mūsų nė kiek ne
džiugina. Manau, kad dinamika bus 
kur kas spartesnė, nors dabartinė 
mūsų starto pozicija yra tokia žema, 
kokios nėra buvę jokioje kitoje na
rystę pradėjusioje valstybėje. Pavyz
džiui, Graikija ar Airija pradėjo nuo 
60 proc. Airiai, 1973 m. pradėję nuo 
64 proc., 2001 m. jau buvo pasiekę 
118 proc. Ar mes esam lėtesni, ar 
mažiau išsilavinę už airius?

Mums reikia tik pasistengti ir po
litiškai bei psichologiškai įsisąmonin
ti, kad pagal Jungtinių Tautų gerovės 
indekso skaičiavimus priklausome la
biausiai išsivysčiusių valstybių grupei. 
Iš 190 valstybių esam 45-oje vietoje 
(pernai buvom 49-oje). Esam tarp 
valstybių, kurios toliau auga ekono
miškai, gerina savo pozicijas. (Tas in
deksas yra integralus rodiklis, jis ap
ima gyvenimo trukmę, išsimokslini
mą, BVP, tenkantį vienam gyventojui, 
ir t.t. ) Esam tarp valstybių, į kurias 
lygiuojasi visas kitas pasaulis. Stoda
mi į ES jau sukūrėm gero pavyzdžio 
precedentą, nes patyrimo iš mūsų se
miasi Makedonija, Kroatija, Vakarų 
Balkanai ir kitos šalys. Jie nori supras
ti, kaip per tokį trumpą laiką galima 
pasiekti rezultatą, kurio neišmoksi iš 
jokio vadovėlio.

Buvimas labiausiai išsivysčiusių 
valstybių grupėje reiškia, kad Lietu
va tampa ir valstybe donore. Savo in
telektine. profesine, ekspertine pa
tirtimi turėsime padėti besivystan
čiam pasauliui, nes esam priklauso
mi nuo viso pasaulio raidos. Mus tu
ri dominti net tai, kas darosi Afriko
je; pasaulio globalizacija atveria sie
nas ir nelieka ankstesnių barjerų pla
tesniam pasaulio nestabilumui.

2002 m. pagrindinės Lietuvos 
partijos pasirašė Nacionalinį susita
rimą, kaip siekti šalies ilgalaikės eko
nominės ir socialinės pažangos. Mes 
negalim planuoti mūsų ekonomikos 
raidos tik 4-5 metams į priekį, pri
klausomai tik nuo naujų rinkimų. 
Turi būti numatoma strategija bent 
10-15 metų į priekį, tolygiai, aiškiai, 
koncentruotai išdėstant svarbiausius 
dalykus. Nacionalinis susitarimas yra 
unikalus atvejis, mes pirmieji iš nau
jųjų ES narių jį parengėme ir patvir
tinome. Dabar svarbu jį įgyvendin
ti. O pradėti turime nuo sričių, kur 
mūsų atsilikimas labiausiai jaučia
mas - nuo žinių ekonomikos. Pagrin
dinis Lietuvos turtas turi būti gerai 
išsilavinusi, didesnės gerovės sie
kianti daugiau kaip 3,5 milijonų gy
ventojų visuomenė. Šis turtas turi 
tapti bet kokių pokyčių mūsų valsty
bėje varomąja jėga.

Ką reiktų padaryti, Lietuvoje 
plėtojant žinių ekonomiką ir infor
macinę visuomenę? Pirmiausia ak- Į 
centuočiau mokymąsi visą gyvenimą, j 
Kol kas pas mus vyrauja nuomonė, 
kad užtenka baigti vieną ar kitą aukš-

52 J LAISVĘ • spalis / 2003

54



Krašto pulsas

tąją mokyklą. Tačiau XXI amžius - 
sparčių pokyčių metas, kai informa
cija sens labai greitai, kaip ir įgyta 
kvalifikacija. Tad svarbu, kad žmo
nės, nenutraukdami darbo, vis grįž
tų į studijas, įgytų naujas specialybes. 
Technologinės naujovės leis pritaiky
ti mobilų mokymosi būdą. Antra, bū
tina stiprinti mokslo ir verslo ryšį, 
diegiant įvairias naujoves. Mes dar 
inertiškai plėtojant tradicines ekono
mikos šakas ar sektorius, kurie im
lūs energetikai, gamtiniams ištek
liams, bet ne mokslo naujovėms. Rei
kia skatinti, kad verslas perimtų nau
joves, kurios gimsta universitetų ty
rimų laboratorijose, reikia finansuoti 
tuos tyrimus, kurie siejasi su prakti
ka. Trečia, ugdyti informacinę visuo
menę, skatinti elektroninį verslą, kuo 
daugiau žmonių įtraukti į kompiute
rinių paslaugų sferą. Šiuo požiūriu 
Lietuva yra tik 42 vietoje iš 75 vals
tybių, įvertintų Pasaulio ekonominio 
forumo. O Estija jau pasiekusi 23 
vietą. Reikia pratintis prie tokių ter
minų kaip interneto skverbtis.Tai ro
diklis, kiek valstybės gyventojų nau
dojasi internetu ir kompiuteriais. La
bai svarbu, kiek žmonių moka pa
grindines pasaulio kalbas, nes be jų 
informacinė visuomenė yra nebylė. 
Jei nori naudotis informacija apie ki
tus ir ją pateikti apie save, privalai 
mokytis kalbų. Užuot klausęsi vers
tinių TV laidų, turėtume klausyti jų 
originalo kalba, aišku, naudodamie
si subtitrais. Tokiu keliu eina pana
šios į mus Šiaurės Europos valstybės. 
Keista, tačiau tik rusų kalba šiuo me

tu filmuose turi subtitrus. Taigi, jei 
savo žmonių neskatinsim mokytis pa
grindinių pasaulio kalbų, mūsų da
lyvavimas globalioje informacinėje 
visuomenėje bus nevisavertis.

Europos Sąjungą padės įtvirtinti 
Lietuvos saugumo politiką, bet tai 
nebus alternatyva NATO, tad požiū
ryje į saugumą priešprieša tarp NA
TO ir ES nereikalinga. Tokia tenden
cija nieko gero nežada, ji provokuo
ja skaidymąsi, transatlantinio ryšio 
silpnėjimą. Tuo klausiniu ES vyksta 
nelengva diskusija, ypač pasireišku
si šių metų pradžioje Irako karo me
tu. Europa per lėtai reaguoja į poli
tines aktualijas pačiame žemyne.

Lietuvai ypač aktualu išsiplėtu
sios ES kaimynystė su valstybėmis 
ne narėmis. Mūsų valstybė turės 
beveik 1000 kilometrų išorinę ES 
sieną, neskaitant jūros sienos su Ru
sijos Federacija ir Kaliningrado sri
timi. Atsakomybė už tų sienų sau
gumą teks mums. Jei norėsim, kad 
mūsų piliečiai būtų mažiau trukdo
mi, kai keliaus į ES, tai ir patys tu
rėsim geriau rūpintis išorinės ES 
sienos apsauga. Politinė ar ekono
minė migracija per šią sieną iš kai
myninių valstybių - ne narių - nėra 
pageidaujama. Labai smagu ir sau
gu, pavyzdžiui, Vokietijai, kuri tu
rės panaikinti savo pasienio tarny
bą Lenkijos pasienyje ir saugos sa
vo sienas tik su Šveicarija. O mūsų 
atsakomybė už sienas bus ilgalaikė. 
Reikia numatyti, kad tai apsaugai 
papildomų išteklių turėtume gauti 
ir iš ES biudžeto.
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Lietuva turi ir turės bendras sie
nas su politiškai skirtingos orientaci
jos ir ekonomiškai mažiau išsivysčiu
siomis valstybėmis. Būtent dėl tų vals
tybių ekonomikos plėtros nesklandu
mų iš jų bus didesnė ekonominė mig
racija. Lietuvos ekonominis patrauk
lumas didės, pagaliau ir mums pa
tiems ilgainiui prireiks papildomos 
darbo jėgos. Gerai, kad ES supranta, 
jog be specialios politikos šiuo atveju 
bus sunku išsiversti.

Tad kokie iššūkiai gali laukti 
Lietuvos per ateinantį dešimtmetį? 
Vienas pagrindinių - visapusiškai įsi
savinti ES narystę. Jei laiku ir tinka

mai nepasinaudosim ES finansine 
pagalba, žmonės mums to neatleis, 
o mes beviltiškai atsiliksim nuo savo 
konkurentų (čia konkurencija bus di
delė). Dėl to gali sulėtėti ekonomi
kos augimas, o tai neatitinka gyven
tojų lūkesčių gauti gerokai didesnes 
pajamas ir užsitikrinti gerai apmo
kamas darbo vietas. Lūkesčių apvy
limas gresia politiniu nestabilumu ir 
augančia ekonomine emigracija. Ne
išlaikysim. lyg pririštų. Lietuvoje tų. 
kurių netenkins nei vis dar daug dar
bo vietų užtikrinantis žemės ūkis, nei 
per menka informacinė bazė, nei mo
dernių technologijų gamybos stoka.

Europos vaikai
Nuotraukos iš Europos komiteto prie Lietuvos vyriausybės archyvo
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Jie važiuos svetur, ir neaišku, kiek jų 
sugrįš atgal. Sugrįš tik tuo atveju, jei 
turės galimybę patraukliai įsidarbinti 
ir investuoti parsivežtąjį kapitalą. Be
je, pati Europa yra suinteresuota mū
sų jaunimu kaip darbo jėga, nes Eu- : 
ropa kaskart vis labiau sensta. Kal
bėdami apie imigracijos bėdas, eu
ropiečiai užmerkia akis, kai sulaukia 
kvalifikuotų gydytojų, architektų, 
mokslininkų, net darbininkų. Žemės 
ūkio restruktūrizavimas - dar vienas 
iššūkis, reikalaujantis ekonominių 
pokyčių Lietuvos kaime. Dirbančių- j 
jų žemę tolydžio mažės, tad kaime 
turės būti kuriamos alternatyvios į 
darbo vietos. Ne paskutinę vietą po- j 
kyčių grandinėje užims savimonės I 
kaita, arba, vaizdžiai kalbant, euro- 5 
elito ugdymas. Mums reikia žmonių, : 
sugebančių įvairiomis temomis kaip I 
lygūs su lygiais bendrauti su europie
čiais. Europarlamente mūsų atstovai 
turi mokėti diskutuoti ne tik apie 
Lietuvos, bet ir apie visos ES reika
lus. Mes įžengiame į rinką be sienų, 
kurioje mums turės įtaką vienos ar 
kitos valstybės padėtis.

XXI amžiaus Lietuvos darbo
tvarkėje bus daug naujų iššūkių, ji 
bus netradicinė. Sėkmingas jos įgy- , 
vendinimas priklausys ir nuo atvirų Į 
bei demokratiškų diskusijų šalies vi- j 
duje rezultatų. Kai tarpusavy susitar- j 

i sint, tai ir išorinis pasaulis mūsų ne- i 
baugins.

Eugenijus Gentvilas

K
okie iššūkiai laukia Lietuvos 
artimiausiais 2-3 metais? Vi
sų pirma švietimo, arba po
žiūrio į švietimą, pokytis; antra, val

dymo pasikeitimai; trečia, ekonomi
kos konkurencingumo didinimas.

Iki šiol jaunuolis, rinkdamasis 
specialybę, galvodavo šitaip: aš, aly
tiškis, turėsiu konkuruoti dėl tos pa
čios darbo vietos su ukmergiškiu. Bet 
nuo 2004 m. gegužės Įdienos Lietu
voje, kaip ir visose Europos Sąjun
gos valstybėse, prasidės laisvas dar
bo jėgos judėjimas. Vilniaus univer
sitetą baigęs jaunuolis turės konku
ruoti su airiais, portugalais, lenkais 
dėl tos pačios darbo vietos, kuri gal 
bus Lietuvoje, o gal Olandijoje ar 
Švedijoje. Tai iššūkis mūsų jaunuo
liui, naiviai manančiam, kad jo kon
kurentai bus vien Lietuvoje. Tik at
siradus tokiai konkurencijai, jam 
prieš akis iškils problema, kad jo ži
nios, tų žinių kokybė turi būti geres
nė, negu ją šiandien suteikia Lietu
vos aukštosios mokyklos. Taigi, ly
giuojantis į vakarietiškas aukštąsias 
mokyklas, kurių uždavinys - studen
tui suteikti aukščiausią žinių lygį, turi 
kilti mūsų švietimo sistemos lygmuo.

Mūsų aukštosiose mokyklose vis 
dar galioja kitokie dėsniai: visų pir
ma užtikrinti dėstytojams stabilų at
lyginimą, išlaikyti savo pedagogus, tik

►
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Žinių ekonomika 
ir kapitalo konkurencija

paskui pasirūpinti studentų žiniomis. 
Gal aš šiek tiek hiperbolizuoju padė
tį, bet noriu savo pasakojimą pailiust
ruoti vienu pavyzdžiu. Neseniai į Lie
tuvą po aštuonerių metų “tremties” 
grįžęs filosofas Leonidas Donskis iš
skėstomis rankomis buvo priimtas į 
VDU. Prieš tai jis dėstė prestižiniuo
se Vakarų universitetuose, kur susi
dūrė su tokia problema kaip žiauri 
konkurencija. Pavyzdžiui, iš 43 kan
didatų jis laimėjo konkursą dėstyti ly
ginamąją civilizacijų teoriją. Tokia 
konkurencija kada nors bus ir pas 
mus. Žinoma, pas mus nevažiuos pro
fesoriai iš prestižinių Europos Sąjun
gos universitetų, bet Rytų Europos 
valstybių profesūra galės Lietuvai pa
siūlyti savo paslaugas ir galbūt kitą ži
nių kokybę. Tačiau studentui jau šian
dien reikalinga kita žinių kokybė.

Manau, kad daug kas jau mato 
skirtumą tarp valstybinių ir privačių 
aukštųjų mokyklų. Privačiosios yra 
dinamiškesnės, mobilesnės, siekia 
studentui pateikti naujausias žinias. 
Gerai, kad pagaliau laimėjo profilia
vimo vidurinėse mokyklose propa
guotojai. Tačiau dešimt klasių baigęs 
šešiolikmetis yra per jaunas pasirink
ti jam tinkamą profilį. Kitose šalyse 
profiliavimas derinamas su profesi

nio darbo įgūdžių praktika, tad į 
aukštąją mokyklą neįstojęs jaunuo
lis gali nebijoti, kad liks už gyveni
mo borto. Jis gali sėkmingai patekti 
į darbo rinką ir savo laimę aukštojo
je mokykloje bandyti kad ir po kele
to metų. Vadinasi, ir mūsiškė viduri
nė mokykla turi orientuotis ne vien 
tik į žinių perteikimą, bet ir į prakti
nių įgūdžių įtvirtinimą.

Kai Europos Komisija pateikda
vo kasmetinius raportus apie šalis 
kandidates į Europos Sąjungą, juose 
visada būdavo pažymėta, kad Lietu
va turi administracinio valdymo pro
blemų ir kad šioje srityje būtinos re
formos. O tos reformos reiškia, kad 
valdymą reikia ne centralizuoti, o de
centralizuoti, t.y. pareigūną, valdinin
ką priartinti prie žmogaus. Decentra
lizuoti valdymą reiškia pereiti į savi
valdybių lygį. Tai padėtų mažinti ko
rupciją valdymo struktūrose. Jau se
niai įrodyta, kad centralizuotas valdy
mas yra neefektyvus, žmonių nekon
troliuojamas ir kad būtina greitai 
spręsti savivaldybių finansinį savaran
kiškumą. Turtas, esantis savivaldybių 
teritorijoje, turėtų priklausyti savival
dybėms, išskyrus tokias institucijas 
kaip teismai, prokuratūra ir pan. Šiuo i 
metu 95 procentus savivaldybių biu-
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džeto lemia Seimas. Vyriausybė ar
ba Finansų ministerija. Tai - protek
cionistinė biudžeto sandara. Jau 
prieš penkerius metus Europos Są
jungos dokumentuose buvo nurody
ta. kad tokią biurokratišką valdymo 
sistemą reikia keisti. Tačiau nė vie
nas premjeras nebuvo suinteresuo
tas leisti savivaldybėms savarankiš
kai finansuoti savo veiklą.

Ir dar - keletas sakinių apie ap
skritis. Populistai sifilo naikinti ap
skritis kaip biurokratinę valdymo 
formą arba bent sumažinti jų skai
čių. Bet ne apskričių skaičius, o funk
cijos lemia jų reikalingumą ar nerei
kalingumą. Kodėl šiandien tiek daug 
rajono lygio funkcijų palikta spręsti 
apskritims? Jos turi užsiimti regio
no problemų sprendimu, o žmonių 
rūpesčiai ir klausimai turi būti ati
duoti savivaldybėms ir seniūnijoms.

Verta kalbėti apie kai kurių vals
tybinių institucijų perkėlimą iš sos
tinės į regionų centrus. Esant šiuo
laikiniams ryšiams, atstumai nevai
dina svarbaus vaidmens.

Ir pagaliau labai svarbi proble
ma - ekonomikos konkurencingu
mas. Jeigu mūsų ekonominėje poli
tikoje nebus greitų permainų, kitų 
metų gegužės 1 diena gali tapti kai 
kurių mūsų įmonių bankrotų pra
džia. Kodėl? Turėsim konkuruoti ne 
tik su britais ar švedais, bet ir su ar
timais ar tolesniais mūsų kaimynais, 
postkomunistinėmis valstybėmis - 
lenkais, čekais, vengrais, slovakais ir 
t.t. Lietuviškas kapitalas bus privers
tas emigruoti galbūt į Rusiją, kur pi
gesnė darbo jėga, - šalį, kurios kal

bą ir papročius bei tradicijas geriau 
pažįstame. O Lietuvą gali užplūsti 
kaimyninių šalių kapitalo investici
jos. Beje, dėl Rusijos. Čia yra gali
mybė išnaudoti mums patogesnę pa
dėtį negu, tarkim, švedams, nes esam 
geriau išstudijavę šio ilgaamžio savo 
kaimyno psichologiją. Ir nuo mūsų 
priklausys, ar išnaudosim tas palan
kesnes mums sąlygas.

Lietuvoje vis dar tebėra socia- 
listiškas darbo ir kapitalo supriešini
mas. Dar tebegyvas požiūris, kad ka
pitalas ir jo savininkai darbdaviai yra 
blogai, darbininkai - išnaudojami. 
Bet nebijokime pažvelgti į faktus, į 
tai, kaip elgiamasi su kapitalu social
demokratų valdymo laikotarpiu. Štai 
pavyzdys. Keturias naftos gavybos 
įmones kontroliuoja viena stambi 
korporacija. Socialdemokratų val
džia nusprendė sumažinti šioms įmo
nėms mokesčius, taip prarasdama 
100 milijonų litų įplaukas į valstybės 
biudžetą. Tie pinigai atsidūrė ketu
rių žmonių kišenėse. Tad kieno inte
resus gina valdžia? Muitai, uždėti 
užsieniniams agurkams, yra naudin
gi vienam stambiam kapitalistui, o ne 
vartotojams ar smulkiems jo kole
goms. Valdžia gina būtent jo intere
sus. O smulkiam ir vidutiniam ver
slui - jokių nuolaidų, jokių mokes
čių mažinimų. Vadinasi, kairiųjų val
džia. deklaruojanti, jog gina darbo 
žmogų ir kovoja prieš darbdavius, iš 
tikrųjų palaiko stambųjį kapitalą.

Tikėkimės, kad Lietuvai įstojus 
į Europos Sąjungą tokie finansiniai 
"manevrai” valdžiai bus sunkiau pri
einami.
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Kokioj Europoj 
gyvensime?

Egidijus Vareikis

Nepaisant įvairių kritikų kalbų, 
kad Lietuva neturi valstybės kūrimo 
strategijos ar savo ateities vizijos, dar 
prieš penkiolika metų jau buvo su
formuluota Lietuvos laimės formulė. 
Joje slypėjo troškimas atkurti nepri
klausomą savo valstybę ir noras, kad 
ta valstybė taptų Vakarų - euroatlan- 
tinės - civilizacijos dalimi. Tam rei
kėjo trijų dalykų: įstoti į Europos Są
jungą ir tapti visateise jos nare, kad 
Lietuva užsitikrintų ekonominį stabi
lumą ir gerovę; įstoti į NATO - tapti 
saugia valstybe; sukurti geresnius san
tykius su kaimyninėmis šalimis.

Galima sakyti, kad šiandien tie 
strateginiai tikslai jau beveik pasiek
ti. O kokia strategija, kokios proble
mos mūsų laukia po to? Mūsų laukia 
tas pat, kaip ir viso pasaulio - globa
lizacija. Šią sąvoką, šį žodį ne visi pa
lankiai sutinka. Pavojų tautinei tapa
tybei kai kas mato demografinės si
tuacijos ir integracijos kitime. Atro
do, paradoksalu, kad mes bijom glo
balizacijos, kai kiti ja džiaugiasi. O iš 

tikrųjų skirtingą santykį su šiuo pro
cesu nulemia skirtingi politinio mąs
tymo tipai.

Pirmasis - vadinamasis neo- 
pakštizmas. Prof. K. Pakšto geopoli
tinio mąstymo gerbėjai skelbia esant 
didelį pavojų tautos ir valstybės išli
kimui, nes Lietuvos likimas amžiams 
esąs nulemtas stiprių ir pavojingų 
kaimynų, kurių buvimas greta visą 
laiką verčia budėti pasiruošus gyny
bai. Kai kurie euroskeptikai balsavo 
referendume už narystę Europos Są
jungoje tik dėl to, kad rinkosi mažes
nę blogybę.

XX amžiaus pradžioje Lietuva 
kaip tautinė valstybė galėjo atsikurti 
tik tautiškumo pagrindu. Buvo skel
biama, jog lietuviai yra vertingi tuo, 
kad jie yra kitokie negu kaimynai. Tai 
ir esąs jų išskirtinumas ir stiprybė. 
Tokia pozicija tiko XX amžiaus vi
durio geopolitiniam mąstymui, bet 
visai netinka dabar. Mes integruoja- 
mės į Europą motyvuodami, kad ver
tinga yra tai, kas mus vienija, o ne
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Jūratė Laučiūtė ir Egidijus Vareikis

skiria. Būtent to, kas vienija, paieš
koms pasitarnauja globalizacija.

Antras politinio mąstymo tipas
- centro ir periferijos konfliktas, ar
ba vadinamasis europeriferinis pesi
mizmas. Jo esmė yra ta, kad Lietu
va. būdama toli nuo Briuselio, bet ar
ti Rusijos ir Baltarusijos, visą laiką 
bus tik Europos provincija, o Vilnius
- ne Europos centras, o jos pakraš
tys. Jeigu esam pasmerkti būti peri
ferine valstybe. Briuselyje. Paryžiu
je, Hamburge visada bus gražiau, 
prašmatniau negu Vilniuje, o mes vi
sada priklausysim nuo kitų, stipres
nių.Tad ir Lietuvos politikierių dis
kusijose šmėkščioja nuogąstavimai: 
ar rusai mūsų nenupirko, ar ameri
konai mūsų nepardavė; sprendimus 
darom ne mes, o kiti, nes esam tik 
periferijoje.

Trečiasis politinio mąstymo tipas
- euroatlantinis optimizmas. Šiandien 

jis kol kas mažiausiai lietuvio širdžiai 
suprantamas ir priimtinas. Anot pe
simistų, mūsų valstybė Europai nėra 
tokia svarbi, kad nuo mūsų daug kas 
priklausytų. Tačiau iš tikrųjų yra daug 
faktų, rodančių, kad nuo mūsų Euro
poje daug kas priklauso. Prisiminkim, 
kaip Europa reagavo į mus svarbių 
mums istorinių momentų atveju. Pa
vyzdžių toli ieškoti nereikia: Kovo 11- 
oji, Sausio 13-oji...

Ar tai, kad šalia mūsų yra Bal
tarusija. iš tikrųjų yra mūsų nelaimė? 
O gal kaip tik galimybė mums pasi
rodyti, kad esam valstybė, mokanti 
spręsti visai Europai reikšmingus 
klausimus. Tas pats atvejis tinka ir 
Karaliaučiui. Ar tai ne galimybė 
mums įnešti savo dalį į galutinį šios 
problemos sprendimą? Tai, kad tu
rėsim išorinę Europos Sąjungos sie
ną. duoda mums galimybę tapti 
reikšminga šalimi, nuo kurios daug
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kas priklauso. Taigi, kiek mes svar
būs Europai, turim suvokti ne geog
rafine, o funkcine prasme.

Europos integracija yra kintan
tis organizmas, gal dėl to Europos Są
junga nekuria ilgalaikių planų. Stebė
damas Europos integracijos istoriją, 
padariau išvadą, kad ilgalaikės prog
nozės nepasitvirtina ir šiandien pla
nuoti į priekį galima 2-4 metams. Ne
drįsčiau šiandien spėlioti, kaip, pavyz
džiui, atrodys Ignalinos reikalai 2009 
metais. Prisiminkim estus, kurie dėl 
narystės su Europos Sąjunga pradė
jo derybas anksčiau negu mes. 1997 
m. jie planavo, kad į ES bus priimti 
2002 metais. Ir visi taip manė... Tad 
atsargiai reikia žiūrėti į prognozes ir 
planus 2015-2020 metams.

ES net ir norėdama radikaliai 
reformuotis, to nesugeba padaryti. 
Jau 1995 m. turėjo prasidėti refor
mos, bet nei Amsterdamo sutartis, 
nei Nicos sutartis, kuri buvo tokia pa
lanki mums, neatvėrė žalios gatvės 
radikalioms reformoms, kurios kažin 
ar nepradėtų ardyti pačios Europos 
Sąjungos. Ne valstybių skaičiaus di

dėjimas Europos Sąjungoje yra re
formų stabdys. Jei europiečiai galvos 
tik apie rinką ir ekonomiką, ES gali 
tapti interesų Europa. Tuomet ji bus 
ne stabilumo garantas, o, vaizdžiai 
sakant, verslo kontora. Antras sce
narijus. kurį kai kas nori pateikti kaip 
labiausiai priimtiną ateičiai. - ekolo
ginė Europa. Bet ar tik toks bus Eu
ropos vaidmuo šių dienų pasaulyje? 
Trečias scenarijus - pensijų Europa, 
nes europiečiai turi tendenciją do
mėtis ir rūpintis socialinėmis garan
tijomis, kad galėtų ramiai ir sočiai gy
venti. Ketvirtas scenarijus - kaimo 
Europa, mat vis labiau linkstama de
centralizuoti valdymą, visas proble
mas spręsti per savivaldos instituci
jas. Pagaliau penktas scenarijus - 
emocijų ir karų Europa, pernelyg įsi- 
jausminusi ir reaguojanti į pasauli
nius procesus. Kas atsitinka, kai vir
šų ima emocijos, galėjom neseniai 
įsitikinti Irako karo metu, susikivir
čijus prancūzams, vokiečiams ir ame
rikiečiams.

Taigi kokia Europa laukia mū
sų? Gyvenkim ir stebėkim...

Dr. Nijolę Bražėnaitę, mirus jos seseriai Vidai Vaitiekūnienei, 
nuoširdžiai užjaučia LFB taryba

Australijoje mirus Vidai Bražėnaitei-Vaitiekūnienei, 
liūdesio ir skausmo valandą būna kartu ir reiškia gilią užuojautą 

dr. Nijolei Bražėnaitei
“Į laisvę” fondo centro valdyba, Lietuvos filialo taryba ir valdyba
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Dveji baimės 
metai

Rusijos ir JAV veiksmai prieš lietuvių pabėgėlius 
okupuotoje Vokietijoje 1945-1946 m.

Antanas Adomėnas

2000 metų pavasarį Vytauto Di
džiojo universitete rektorius Vytau
tas Kaminskas ir Kauno miesto me
ras Henrikas Tamulis iškilmingai pa
sirašė sutartį, patvirtinančią, jog šia
me universitete įkurtas Išeivijos ins
titutas, kurio tikslas - tyrinėti lietu
vių diasporos istoriją. (1)

Nors yra žinoma, kad 1944 m. 
vasarą į Vakarus pasitraukė 57 495 
jauni ir išsimokslinę lietuviai (2), nė
ra skiriama pakankamai dėmesio tam 
faktui, jog amerikiečiai ir jų sąjungi
ninkai. okupavę Vokietiją 1945 m. pa
vasarį, nebuvo patenkinti mūsų tau
tiečių atvykimu ir sutiko juos su bai
me. Kaip žinome. Rusija tuomet taip 
pat buvo stipri JAV sąjungininkė.

Deja, dabartiniu metu trūksta is
torinės medžiagos apie pirmuosius 
dvejus metus, lietuvių praleistus Va
karuose. Beveik 60 000 pabėgėlių bu
vo apimti antisovietinių nuotaikų, o 
jų šeimininkai amerikiečiai laikėsi 

kartu su sovietais ir tarpusavyje ben
dradarbiavo. Turint tai omenyje, rei
kėtų prisiminti seną arabų posakį: 
"Mano draugo priešas yra mano prie
šas”. Taigi lietuviai ir kiti antisovieti
nių pažiūrų pabėgėliai kaip tik ir bu
vo Rusijos priešai, todėl amerikie
čiams neliko nieko kita, kaip vadovau
tis minėta arabų logika.

Taigi šio straipsnio autorius čia 
pateiks istorinių duomenų iš mažai ty
rinėto 1945-1946 m. laikotarpio, lie
tuvių praleisto Vakarų zonose. Tais 
metais buvo vykdoma prievartinė re
patriacija, nes amerikiečių kareiviai 
tenkino JAV sąjungininko - Rusijos 
- norus. Stalinas reikalavo, kad "/o 
žmonės", pabėgę į Vakarus, būtų grą
žinti namo. Apskritai lietuvių atsi
kraustymas iš sovietų okupuotos Lie
tuvos į Vokietiją 1944 m. vasarą buvo 
pavojingas žingsnis, nes Franklino 
D.Roosevelto ir J.Stalino 1943 m. Te
herane pasirašytuose protokoluose
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pažymėta, jog amerikiečiai palieka 
“teisę" Stalinui ir jo vyriausybei kon
troliuoti Lietuvą. Latviją ir Estiją. 
Dauguma istorikų išskirtinį dėmesį 
parodo F.Roosevelto ir J.Stalino Jal
tos susitarimui Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigoje, visiškai užmiršdami 
1943 m. JAV ir Rusijos vadovų minė
to susitikimo Irane svarbą.

J.Stalinas, apsistojęs Rusijos 
ambasadoje Teherane, pasirašė su 
JAV prezidentu F.D.Rooseveltu 
slaptąjį Teherano sutarties 2-ąj į punk
tą, kuriame skelbiama, jog: "...Pritar
damas Rusijai. JA V prezidentas nepri
pažįsta Lietuvos. Estijos ir Latvijos ne
priklausomybės" (3). Šis punktas bu
vo įgyvendintas 1945 metais, kai Ru
sijos vadovas pareikalavo, kad ame
rikiečiai grąžintų namo milijonus pa
bėgėlių, kurie apsigyveno JAV pri
klausančioje Vakarų Vokietijos teri
torijoje. Tarp pabėgėlių buvo ir apie 
60 000 lietuvių. Jie buvo susitelkę 
amerikiečių, britų ir prancūzų zono
se, gyveno per karą subombarduo
tuose vokiečių kariuomenės bara
kuose, kurie dažnai būdavo be sto
go ir langų, apsupti spygliuotos vie
los siena. Prie jos budėdavo JAV, An
glijos arba Prancūzijos karinė poli
cija. Šios stovyklos buvo vadinamos 
lageriais. Jie gyvavo 1945-1952 me
tais, kol pabėgėliai, arba perkeltieji 
asmenys, emigravo į Kanadą, JAV, 
Australiją. Argentiną ir kitas antiko
munistines Vakarų pasaulio šalis.

Sunkiausias laikotarpis lietu
viams buvo 1945-1946 metai (4). nes 
Rusija turėjo “legalią teisę" (Tehe

rano sutarties 2-asis punktas) prižiū
rėti lietuvių, latvių ir estų pabėgėlius, 
lygiai kaip ukrainiečių ir rusų pabė
gėlius. Kitaip tariant, jie visi buvo 
parsiunčiami atgal į stalinistinę Ru
siją kaip jos piliečiai, nepaisant to. 
nori grįžti ar ne. Jei šie žmonės ne
būtų buvę prievarta grąžinti, tai bū
tų laikoma sąjungininkų pasirašytos 
sutarties sulaužymu.

Sutarties įgyvendinimas prasi
dėjo Kempteno perkeltųjų asmenų 
stovykloje 1945 m. rugpjūčio 12 d., 
“juodąjį sekmadienį” (taip jį pava
dino lietuvių ir ukrainiečių pabėgė
liai). Šioje stovykloje gyveno lietuviai 
ir ukrainiečiai.

Marija Stašaitienė iš Čikagos yra 
“juodojo sekmadienio" liudytoja. Ji ti
kėjo, jog apie tai bus atvirai kalbama 
nepriklausomos Lietuvos ir Ukrainos 
laikais. Ji prisimena: "Mes buvome 
bažnyčioje, kai pasigirdo siaubingi riks
mai, sklindantys iš ukrainiečių barakų 
pusės. Visi lietuviai išbėgo pažiūrėti, kas 
atsitiko. Pamatėme kraupų vaizdą: gin
kluoti JAV kareiviai laužėsi į ukrainie
čių bažnytėlę, pilną vyrų, moterų ir vai
kų. Po to kruvini žmonės buvo ištem
piami laukan... Susikibę už rankų tė
vai stovėjo tarsi užtvara, kad apsaugo
tų savo vaikus, bet jie nebuvo pajėgūs 
atsilaikyti prieš šautuvų buožes. Vie- i 
nam ukrainiečiui pavyko du vaikus per
mesti per tvorą mūsų pusės link... Kai 
jis tą patį padarė ir su savo žmona, 
JAV kareiviai iškart jį nudėjo. Mūsų 
akyse su gyvenimu buvo priverstas at
sisveikinti paauglys, o dar pora ukrai
niečių patys nusižudė. Pabėgėliai buvo
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suvalyti laukti, kol atvažiuos amerikie- 
čiųkariuomenės sunkvežimiai. Prieš iš
vykstant, JA V kareiviai į vieną iš ją taip 
pat įsodino moterį su dviem vaikais, ku
ri bandė įsimaišyti tarp mūsiškių ir to
kiu būdu pasislėpti” (5).

Kai paklausiau M.Stašaitienės, 
kodėl apie tai ji ir kiti jos kartos pa
bėgėliai tylėjo iki 1980 metų, ši mo
teris, kaip ir kiti, atsakė, jog bijojo 
dėl giminių, likusių gyventi Lietuvo
je, saugumo, nes šaltojo karo metu 
slaptieji sovietų agentai ypač domė
josi užsienyje gyvenančiais lietuviais 
ir jų giminėmis Lietuvoje.

Priblokštas tokio žiauraus ame- 
i rikiečių elgesio su moterimis, vaikais 

ir beginkliais vyrais vien todėl, kad 
išlaikytų draugiškus santykius su sta
linistinė Rusija, suradau buvusį JAV 
kareivį, kuris taip pat yra minėtų įvy
kių liudytojas. Tai dabar žinomas 
JAV profesorius R.R.Davisonas, gy
venantis Teksaso valstijoje. Jis viešai 
pareiškė, jog kadaise buvo JAV ka
riuomenės G kuopos 318 pėstinin
kų divizijos, dislokuotos Kemptene, 
eilinis. Jis prisiminė, kaip jo kuopa 
"nužingsniavo į bažnyčią, kurios vidu
je buvo susirinkę žmonės... [vyko žiau- 

. rios kautynės, kurios neaplenkė net 
i stačiatikių dvasininko, nešančio kry

žių. Ginklai padėjo amerikiečiams lai
mėti šį susirėmimą, ir netrukus sumuš
ti žmonės buvo išvalyti iš bažnyčios... 
Kieme pasigirdo šūvis, po kurio ant že
mės nukrito berniukas... Aš atsukau 
šautuvą į verkiančią moteriškę, kuri 
netaisyklinga anglą kalba pasakė: "Aš 
maniau, kad amerikiečiai geri...” (6)

Be minėtų M.Stašaitienės ir 
R.R.Davisono, tų pačių įvykių 
liudytojas yra ir Kazimieras Pabedins
kas, lietuvių perkeltųjų asmenų sto
vyklos Kemptene pirmininkas. Jis pri
siminė: "Pienam sužeistam jaunuoliui 
iš Ukrainos pavyko įšliaužti į lietuvių 
stovyklos teritoriją. Deja, amerikiečiai 
jį pamatė ir nutempė kraujuojantį jo 
kūnų į vienų į iš sunkvežimių”. (7)

Pasak K.Pabedinsko, baltarusių 
vadovas Kemptene ir kartu Kubanės 
kazokų solidarumo su rusais ir ukrai
niečiais atamanas majoras generolas 
Viačeslavas Naumenko taip pat bijo
jo prievartinės repatriacijos. Jis ban
dė sužlugdyti amerikiečių ir rusų vyk
dytas repatriacines operacijas, atsisa
kydamas sudaryti sąrašą tų pabėgė
lių, kurie nepripažintų Rusijos pilie
tybės. Lietuvių pabėgėliai taip pat 
kiek galėdami padėdavo pasislėpti ru
sų ir ukrainiečių tautybės žmonėms, 
kuriuos buvo planuota grąžinti atgal.

Pabedinskas buvo sukrėstas re
ginio, kai vieni amerikiečiai mušė ir 
šaudė žmones, o kiti tai filmavo. Jį iš
tiko širdies smūgis. Kai K.Pabedins- 
kas pasveiko ir vėl pradėjo eiti savo 
pareigas, jis paklausė Kempteno sto
vyklos viršininko kapitono C.W.Leg- 
rando, kaip tokie veiksmai gali būti 
pateisinami. Kapitonas pasakė, kad 
repatriacija nepriklauso jo kompeten
cijai, jis tik vykdo Jungtinių Tautų Šal
pos ir reabilitacijos administracijos 
(UNRRA) nurodymus (8).

Gandai apie kruvinus įvykius 
Kemptene pasiekė ir Antaną Kalvai
tį, lietuvių perkeltiįjų asmenų Cen-
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trinio komiteto Muniche. Vokietijo
je, pirmininką. Bijodamas, kad su lie
tuviais irgi nebūtų panašiai susido
rota, jis padėjo Vakarų Vokietijos 
stovyklose įkurti slaptus lietuvių ko
mitetus, kad reikalui iškilus lietuvių 
pabėgėliai galėtų fiziškai pasipriešin
ti deportacijai.

Kai A.Kalvaitis, jau beveik ak
las senukas, davė interviu Čikagoje, 
jie norėjo, kad būsimos nepriklauso
mos Lietuvos gyventojai žinotų, jog: 
“Sovietų Sąjunga ieškojo būdų, kaip 
mus priversti grįžti i Lietuvą. NKVD 
agentai, bendradarbiaudami su ame
rikiečiais. apsilankydavo mūsų stovyk
lose. Pabėgėlių dvasios stiprybės palai
kymui lietuvių slaptosios gynybinės pa
jėgos pradurdavo NKVD džipų ir 
sunkvežimių padangas tuo metu, kai 
jų delegacijos įtikinėdavo mūsų tau
tiečius.“ (9)

Čikagoje gyvenantis Juozas Že
maitis, buvęs minėtos lietuvių slap
tosios gynybinės organizacijos narys, 
prisiminė tipišką situaciją stovyklo
se 1945 metais: “...UNRRA sukvietė 
1500 lietuviųpabėgėlių, kad jie išklau
sytų keturis NKVD vyrus ir Lietuvos 
Raudonosios armijos majorą, kuris 
mus paragino grįžti į tautos rojų ir pa
žadėjo, kad visos mūsų nuodėmės bus 
atleistos, jei grįšime namo. Po to ame
rikiečiai leido man užlipti ant scenos. 
Mano kalba buvo trumpa." (10)

Pokalbio metu J.Žemaitis pasa
kė, jog tikisi, kad šie jo žodžiai kada 
nors pasieks laisvą Lietuvą: “Aš pa
žvelgiau į Lietuvos Raudonosios armi
jos karininkų ir pasakiau: “Jūs esate 

! lietuvis, kaip galite pasišvęsti NK VD? “ 
Tuo momentu atrodė, jog minia pasi
ruošusi suplėšyti NKVD vyrus į smul
kius gabalėlius. Jų uniformos buvo su
plėšytos. ir kraujuojanti NKVD ko
manda JA V karinės policijos pajėgų 

\ galiausiai buvo išgelbėta. ”(11)
Lietuvių ir kitų tautybių pabėgė- 

I liai pareiškė amerikiečiams, kad prieš 
karą jie buvo engiami sovietų, kurie 
okupavo jų šalis, vėliau okupuoti na
cių, o dabar, po karo, taip su jais el
giasi ir patys JAV atstovai. Tada Ame
rikos karininkai Europoje pradėjo 
abejoti prievartinės repatriacijos po
litika, kurią vykdė kartu su sovietais. 
Praėjus trylikai dienų po “juodojo 
sekmadienio” Kemptene (1945 m. 
rugpjūčio 25 d.), generolas Alexan- 
deris Patchas. JAV 7-ojo kariuome
nės padalinio Vokietijoje kapitonas, 
nutraukė prievartinius veiksmus prieš 
pabėgėlius savo veikimo zonoje. (12) 
Tarp tų, kurie buvo pasipiktinę prie
vartinės repatriacijos žiaurumu, bu
vo ir A.Kalvaičio draugas - JAV vy
riausiasis kariuomenės vadas Dwigh- 
tas D.Eisenhoweris.

A.Kalvaičio ėjimas išvien su pa
bėgėliais buvo labai svarbus lietu
viams, nes jis tuo metu buvo Lietu
vos centrinio komiteto pirmininkas 
Muniche. kuris buvo netoli nuo ge
nerolo A.Patcho ir kariuomenės va
do D.D.Eisenhowerio štabo. Be to. 
A.Kalvaitis gerai kalbėjo angliškai, 
nes 1928-1936 m., gyvendamas Čika
goje, studijavo JAV teisę bei ėjo Lie
tuvos Respublikos vyriausiojo konsu
lo pareigas. Būdamas pirmininku
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Muniche, jis stengėsi įtikinti kiekvie
ną sutiktą amerikietį, kad JAV užsie
nio reikalų ministerija turėtų nutrauk
ti prievartinės repatriacijos politiką. 
Nepaisant Teherane ir Jaltoje pasira
šytų dokumentų, Amerika paprastai 
padėdavo persekiojamiems pabėgė
liams, remdamasi savo politinės ir tei
sinės kultūros tradicijomis.

1945 m. rugsėjo 9 d. įtakingas 
JAV laikraštis “The New York He
rald Tribune” išspausdino praneši
mą, kad aukšti JAV pareigūnai, at
liekantys tarnybą Vokietijoje, ketino 
nutraukti F.D.Roosevelto ir J.Stali
no sutartį. Šis laikraštis rašė apie tai, 
kas iš tikrųjų vyksta Vokietijoje.

Taigi A.Kalvaičiui padedant Vo
kietijoje tarnaujantys JAV kariuome
nės pareigūnai bei šiaip įtakingi as
menys pareikalavo, kad JAV užsie
nio reikalų ministerija peržiūrėtų 
F.D.Roosevelto ir J.Stalino Jaltoje 
pasirašytą sutartį. Nepaisant JAV pa
reigūnų ir A.Kalvaičio veiklos, ukrai
niečių ir rusų tautybės žmonėms vis 
dar grėsė repatriacija. Sovietai sten
gėsi įtikinti ir lietuvių pabėgėlius, kad 
jiems būtų geriausia grįžti į Lietuvą, 
bet repatriacijos politika daugiausia 
buvo nukreipta prieš kitų tautų pa
bėgėlius.

Panašūs įvykiai 1946 m. buvo ne 
tik Kemptene, bet ir Duchano bei 
Plattlingo perkeltųjų asmenų stovyk
lose. Jau į pensiją išėjęs Yale'o uni
versiteto profesorius ir kapelionas dr. 
Williamas Sloane'as Coffinas, kuris 

I mūsų aptariamu laikotarpiu tarnavo 
ir dirbo rusų kalbos vertėju JAV ka

riuomenėje, paliudijo Plattlingo sto
vykloje vykusias žudynes. Saxo prisi
minimus panoro įamžinti istorijos 

i puslapiuose: “Norspaprastai trys ame
rikiečiai grūmėsi su vienu rusų pabė
gėliu, kai kuriems pabėgėliams pavyk
davo patiems nusižudyti. Savo akimis 
mačiau, kaip du vyrai trenkė galvas į 
langą ir brūžino kaklus į aštrius stiklo 
kampus tol, kol persipjovė kaklo venas. 
O dar vienas nusirišo odinius batų raiš
čius. trijų aukštų gulto viršuje padarė 
iš jų kilpą. įkišo į jų galvą, šoktelėjo į 
viršų ir pasikorė.” (13)

1945-1946 metais, kai buvo vyk
doma prievartinė repatriacija, lietu
viai ir kiti 14 milijonų pabėgėlių gy-

; veno tarsi košmare. Dėl “legalaus 
nutarimo”, kuris buvo išdėstytas 
J.Stalino ir F.D.Roosevelto protoko
luose, lietuvių pabėgėliai Vakarų Vo
kietijoje jautė, kad jų likimas gali būti 
toks pat, kaip rusų ir ukrainiečių.

Čika goję veikusios Amerikos 
■ lietuvių tarybos išlikę dokumentai 

rodo, kaip užkulisiuose lietuviai at
kakliai kovojo dėl to, kad mūsų tau
tiečiai būtų laikomi ne stalininės Ru
sijos piliečiais, bet politiškai perse
kiojamais pabėgėliais, kaip tai įvar
dijo A.Kalvaitis. O pagal JAV istori
nes, teisines ir kultūrines tradicijas 
tokiems pabėgėliams būtina suteikti 
prieglobstį.

Pavyzdžiui, tarp įtakingo Ame
rikos lietuvių vadovo čikagiškio Leo
nardo Šimučio, kuris atstovavo 1940 

! metų kartai (buvo A.Kalvaičio drau- 
Į gas), ir George’o Warreno, JAV pa

tarėjo pabėgėlių ir perkeltųjų asme-
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nų klausiniams Washingtone D. C., 
įvyko “žodžių mūšis”. 1946 m. kovo 1 
d. patarėjas parašė oficialų laišką 
L.Šimučiui, kuriame bandė jį įtikinti, 
kad: “... lietuviai nėra repatrijuojami... 
prieš ją valią. Jiems taip pat nėra tai
komos tos direktyvos, kurias numatė 
Jaltos sutartis Rusijos piliečiu repatria
cijai" (14)

1946 m. kovo 1 d. oficialus pa
reiškimas, pranešantis, kaip bus elgia
masi su lietuviais, prieštarauja sąjun
gininkų 1943 metų Teherano konfe
rencijai, kuri padėjo pagrindus Jaltos 
konferencijai. Svarbu akcentuoti, kad 
1943 m. Teherane JAV prezidentas 
F.D.Rooseveltas paneigė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybę, 
norėdamas "patenkinti Sovietą Sąjun
gos norus". (15) Tas pat pasikartojo ir 
Jaltos konferencijoje Antrojo pasau
linio karo pabaigoje. Taigi lietuvių pa
bėgėlių baimė Kemptene ir kitose sto
vyklose buvo pagrįsta.

Tačiau siaubingi įvykiai stovyk
lose, taip pat ir angliškai kalbančių 
lietuvių veikla Muniche ir Čikagoje, 
paskatino Washingtono D.C. atsto
vus 1946 m. kovo 1 d. susisiekti su 
Amerikos lietuvių taryba Čikagoje. 
Tą dieną buvo pranešta JAV kariuo
menei Vokietijoje, kad repatriacija 
nutraukiama. Turime būti dėkingi 
pirmiausia JAV patarėjui pabėgėlių 
ir perkeltųjų asmenų klausimais, taip 
pat Čikagos lietuviams bei Lietuvių 
centriniam komitetui Muniche ir jo 
vadovui A.Kalvaičiui, kuris ir įteikė 
JAV kariuomenės vadui D.D Eisen- 
howeriui laišką (16).

Pabaigoje svarbu pažymėti, kad 
istorikai, tyrinėjantys lietuvių pabėgė
lių įsikūrimą Vakaruose po Antrojo 
pasaulinio karo, t.y. 1945-1946 m., tu
ri suvokti, iog lietuviai, būdami Rusi
jos prio.ii, sovietams ir amerikie
čiams bendradarbiaujant atsidūrė tik
rame pavojuje. Dėl to būtina išsamiai 
išanalizuoti, kaip Amerikos lietuviai 
suvaidino svarbų vaidmenį, išgelbėda- 
mi beveik 60 000 jaunų, išsilavinusių 
lietuvių nuo prievartinės deportacijos 
į Stalino okupuotą Lietuvą.

Šaltiniai

1. "Įkurtas Išeivijos institutas”, Univer- 
sitas Vyrauti Magni: Vytauto Didžiojo uni
versiteto laikraštis, 2000 m. Nr. 1-3 (52-54), 
p. 9. Sutartis buvo pasirašyta 2000 m. kovo 
24 d. VDU Mažojoje salėje.

Svarbu pažymėti, kad dar prieš pasira
šant sutartį universitete veikė mokslinio ty
rimo ir studijų institucija, pasivadinusi Iš
eivijos studijų centru, kuris buvo įkurtas 
1994 metais tirti lietuvių diasporos pasau
lyje atsiradimo ir išeivijos kultūrinės, poli
tinės bei visuomeninės veiklos problemas.

2. Proudfoot Malcolm J. European Re
fugees 1939-1952: A Study in Forced Po
pulation Movement. Evanston, Illinois: 
Northwestern University Press. 1956, p. 
291. Taip pat žr."DP" Lietuvių enciklope
dija, t. V, p. 148.

3. Bohlen Collection, Bohlen Minutes 
Number 2, F.D.Roosevelto ir J.Stalino su
sitikimas. 1943 m. gruodžio 1 d., 15 vai. 20 
min., F.D. Roosevelto būstinė ir Rusijos 
ambasada Teherane.

Vėliau bus cituojama kaip Bohlen Col
lection.

4. Didžiausia perkeltųjų asmenų stovyk
la, kurioje gyveno 2500 lietuvių, buvo Vo
kietijos mieste Hanau. Čia 1949 m. birže
lio 14 d. buvo pasirašyta Pasaulio lietuvių 
charta. sudary ta iš 13 punktų, kurie numa
tė sukurti ir išlaikyti lietuvių diasporą.
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2000 m. pavasarį LRT sukūrė 44 minu
čių videofilmą, kuris vaizduoja perkeltųjų 
asmenų gyvenimą stovyklose, istorinius 
faktus ir jų likimo vingius iki pat 2000 me
tų. Žr.: Lietuvos radijas ir televizija, filmas 
"Lietuvių charta". Autoriai: A.Kalinaus
kienė, J.Sabolius.

Filme vartojami asmenvardžiai ir geog
rafiniai pavadinimai dažnai pasirodydavo to 
laikotarpio spaudoje.

Žr.: Danys Milda, Dp: Lithuanian Im
migration to Canada after the Second 
World War. Toronto: Multicultural Histo
ry Society of Ontario 1986, p. 47.

Van Reenan Antanas. Lithuanian Dias
pora Koenigsberg to Chicago. Lanham, 
Maryland: University Press of America. 
1990, p. 109.

Vėliau bus cituojama kaip Van Reenan.
5. Pokalbis su Marija Stašaiticnc. bu

vusia pabėgėle Kempteno perkeltųjų as
menų stovykloje, jos namuose Čikagoje 
1983 m. sausio 29 d. Kalbėjosi Antanas 
Adomėnas.

Šio įvykių paliudijimo kopija buvo nu
siųsta Čikagoje veikiančio Amerikos ukrai
niečių teisingumo departamento pirminin
kui dr. Myron Kuropui, kuris taip pat bu
vo Northern Illinois Universiteto istorijos 
specialistas. 1945 metų ukrainiečių ir lie
tuvių pabėgėliai vėliau kartu persikėlė gy
venti į JAV. todėl tarp jų ir dabar yra nepa
prastai šilti ir draugiški santykiai tiek Či
kagoje. tiek kituose Amerikos miestuose. 
Esu dėkingas Amerikos ukrainiečių teisin
gumo departamentui Čikagoje už tai, kad 
padėjo gauti papildomos medžiagos, susi
jusios su tais įvykiais, kuriuos paliudijo 
M.Stašaiticnė. Daugiau informacijos apie 
"juodąjį sekmadienį" (1945 m. rugpjūčio 
12 d.) ir kims įvykius ieškokite:

Elliot Mark R. Pawns of Yalta: Soviet 
Refugees and America's Role in their Re
patriation. Chicago: University of Illinois 
Press. 1982.

Vėliau bus cituojama kaip Elliot.
Bethell Nicholos. The Last Secret: the 

Delivery to Stalin of over Two Million Rus
sians by Britain and the United States. New 
York: Basic Books, Inc. 1974.

Vėliau bus cituojama kaip Bethell.
Martin David. “Not Displaced Persons 

but Refugees", Ukrainian Quarterly. 4 
(1948 m. pavasaris), p. 112-114.

6. R.R.Davison. "I Thought .Americans 
Were Good", New York: Wall Street Jour
nal (laikraštis), 1983 m. rugsėjo 23 d.. p. 33.

7. Pokalbis su Kazimieru Pabedinsku 
1983 m. sausio 17 d. jo namuose Čikagoje. 
Kalbėjosi Antanas Adomėnas.

8. UNRRA - Jungtinių Tautų Šalpos ir 
reabilitacijos administracija. UNRRA 76- 
osios komandos viršininkas bei Kempte
no perkeltųjų asmenų stovyklos viršinin
kas buvo kapitonas C.W.Legrandas.

9. A.Adomėno pokalbis su A.Kalvaičiu 
jo namuose Čikagoje 1983 m. sausio 21 d. 
1945-1948 m. A.Kalvaitis ėjo Lietuvos cen
trinio komiteto pirmininko pareigas Muni- 
eho mieste, 7-ojoje būstinėje, JAV zonoje, 
Vokietijoje.

Vėliau bus cituojama kaip Kalvaitis.
10. A..Adomėno pokalbis su J.Žemai- 

čiu jo namuose Čikagoje.
Vėliau bus cituojama kaip Žemaitis.
I i. Žemaitis.
12. Elliot, p. 107.
Šios knygos 98 išnašoje M.R.EIliotas 

užfiksuoja 1977 m. liepos 29 d. pokalbį su 
buvusiu JAV užsienio reikalų ministerijos 
pirmininku JAV ir Rusijos bendradarbia
vimo laikotarpiu. Šis pokalbis buvo susijęs 
su prievartinės repatriacijos politika.

Dabartiniu metu M.R.EIliotas yra isto
rijos profesorius Wheatono koledže. Ilino
jaus valstijoje. Jis taip pat atlieka tarpna
cionalinių studijų, religijos ir prekybos tarp 
JAV ir Rusijos pirmininko pareigas.

13. Elliot, p. 1-2.
Amerikietis Wiliamas Sloane'as Coffi- 

nas tarnavo ir vertėjavo Plattlingo perkel
tųjų asmenų stovykloje Vokietijoje 1946 
m., kai JAV kariuomenė griebdavosi žiau
rių veiksmų prieš beginklius pabėgėlius. Jo 
pareiga buvo sudaryti sąrašą pabėgėlių, ku
rie bus repatrijuojami į Sovietų Sąjungą. 
1950-1953 m. W.S.Coffinas priklausė Cen
trinei žvalgybos organizacijai (ČIA), kuri 
buvo panaši į NKVD. Pasak W.S.Coffino. 
jis niekada neužmirš 1946 m. įvykių. Atli-
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kęs savo tarnybą Vokietijoje, jis pasišven
tė Dievui, buvo presbiterionų bažnyčios 
dvasininkas JAV elitinėse aukštojo moks
lo institucijose. Dabar jis jau pensininkas, 
gyvena Vermonte. netoli tos vietos, kur gy
veno iki Sovietų Sąjungos žlugimo rusų ra
šytojas Aleksandras Solženycinas.

M.R.Eiliotas, užfiksavęs W.S.Coffino 
įspūdžius savo knygoje Pawns of Yalta, bu
vo taip pat sukrėstas to, ką sužinojo apie 
1945-1946 m. laikotarpį. Dabar profesorius 
M.R.Eiliotas dirba protestantiškame Whe- 
atono koledže, kurį įkūrė JAV pamoksli
ninkas Billy Grahamas.

14. Šimutis Leonardas. Amerikos lie
tuvių taryba: 30 metų Lietuvos laisvės ko
voje 1940-1970, Chicago: Draugo spaustu
vė, 1971, p. 95-104. Citata iš p. 9.

15. Bohlen Collection.
16. Kalvaitis.
Amerikos lietuvių taryba Čikagoje pa

siryžo organizuoti pagalbą lietuvių pabė
gėliams jau nuo 1944 m. sausio 18 d., kai 
viena išjos organizacijų - Bendrasis Ame
rikos lietuvių šalpos fondas (BALF) - pa
prašė JAV vyriausybės, kad ji užregistruo
tų šią organizaciją į Amerikos pokarinės 
šalpos centrinę tarybą. APŠCT pirminin
kavo prezidento F.D.Roosevelto draugas 
Josephas Davisas. Pastarasis laikėsi sovie
tinių pažiūrų, todėl bandė užkirsti 
BALF’ui kelią teigdamas, kad lietuvių pa
bėgėliais Europoje pasirūpins Rusijos po
karinės šalpos fondas. Pasipiktinęs 
BALF’as savo vadovu išrinko Amerikos 
lietuvį kunigą J.Končių, kuris buvo bai
gęs prestižiškiausią katalikiškosios pakrai
pos universitetą JAV, įsikūrusį Washing
tone D.C. J.Končius, pasinaudodamas tu
rimais ryšiais savo studijų mieste ir Ame
rikos katalikų bendruomenės gretose, 
stengėsi nugalėti J.Daviso sudarytas kliū
tis. 1944 m. balandžio 13 d. Vašingtone 
BALF’as buvo užregistruotas kaip oficia
li lietuvių pabėgėlių šalpos organizacija. 
Nepaisant Rusijos šalpos fondo ir JAV po
karinės šalpos centro tarybos protestų, 
BALF’as buvo pažymėtas 578-uoju nume
riu Amerikos nacionalinio pokarinio fon
do sudėtyje. Kai šis JAV fondas pakeitė 

savo pavadinimą į JAV pagalbos užsieny
je organizaciją (ADA), BALF’o pirminin
kas J.Končius tapo Amerikos pinigų per
siuntimo į Europą jungtinio susivienijimo 
(CARE) įkūrėju, taip pat Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus pagrindiniu iniciato
riumi ir galiausiai Vyriausybės komiteto 
emigrantų perkėlimo iš Europos klausi
mais (ICEM) veikėju. Taigi BALF’as, bū
damas Amerikos lietuvių tarybos ramsčiu, 
sąlygojo tai, kad JAV vyriausybės parei
gūnams neliko nieko kita, kaip pripažin
ti, jog lietuviai nėra Rusijos piliečiai. O 
ukrainiečių ir rusų pabėgėliai neturėjo sa
vo atstovų, išskyrus Rusijos šalpos fondą, 
visiškai kontroliuojamą J.Stalino. Lietu
vos istorikai turėtų įsigilinti į Amerikos 
lietuvių su jų būstine Čikagoje politinę 
veiklą 1940-1950 m. Daugiau informaci
jos jie galėtų rasti šiose knygose:

Šimutis Leonardas. Amerikos lietuvių 
taryba: 30 metų Lietuvos laisvės kovoje 
1940-1970 (anglų ir lietuvių kalbomis), 
Chicago: Draugo spaustuvė, 1971.

Končius J.B. Atsiminimai iš BALF’o 
veiklos. Chicago: Draugo spaustuvė, 1966.

Tyrinėtojams taip pat galėtų praversti 
Detroito (Mičigano valstija) vyskupo Edvar- i 
do Cardinalo Mooney, kuris buvo Nacio
nalinės katalikų gerovės konferencijos 
(NCWC) pirmininkas ir J.B.Končiaus drau
gas Antrojo pasaulinio karo metais, asme
niniai raštai. Svarbu pažymėti, kad NCWC 
buvo organizacija, kuri suvaidino svarbų 
vaidmenį perkeliant iš Europos į JAV dide
lę dalį lietuvių pabėgėlių, priklausančių Ru
sijos katalikų religinei bendruomenei. Li
kusia dalimi lietuvių pasirūpino JAV evan
gelikų liuteronų Bažnyčia. Apie tai infor
macijos būtų galima rasti A.Van Reenano 
straipsnyje "Lithuanian Americans" (p. 132- 
135), kuris yra knygoje The Etnic Handbo
ok: A Guide to the Cultures and Traditions 
of Chicago's Diverse Communities. Redak
torė Cynthia Linton, Chicago: Illinois Et
hnic Coalition Publishers. 1996.

Medžiagą apie lietuvių protestantų įsi- i 
kūrimą JAV ir lietuvių protestantų ben
druomenę Čikagoje, kuriai priklauso trys 
bažnyčios, rasite p. 133.
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Lietuvių fronto 
ištakos

Mindaugas Bloznelis

Kai 1941 m. Laikinoji vyriausybė įsitikino, jog okupacinis reži
mas neleis atkurti savarankiškos Lietuvos valstybės, rugpjūčio 5 d. ji 
nustojo veikti, o po Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) štabo memo
randumo 1941 m. rugsėjo 22 d. buvo uždraustu LAF veikla. Buvo 
akivaizdu,kad okupantai stengsis pakeisti krašto gyventojų struktū
rą, bandys visus krašto išteklius pajungti vien savo tikslams. Tai bu
vo nepriimtina sąmoningiems lietuviams, tad aktyvioji visuomenės 
dalis ieškojo kelių ir būdų, kaip išsaugoti tautos siekius ir krašto tur
tus. priešintis naikinančiai okupantų politikai.

1940 m. Lietuvai atsidūrus sovietinėje okupacijoje ir paaiškė
jus, kad šie okupantai ėmėsi tautos ir lietuvių kultūros naikinimo 
politikos, vienintelis realus gelbėtojas atrodė esanti Vokietija, kuri ne
atsisakė kovos su bolševizmu kaip vieno savo programinių tikslų. 
Tad visos lietuvių išsigelbėjimo viltys buvo siejamos su Vokietija, ypač 
kai sovietų teroras tapo toks akivaizdus - suėmimai, išvežimai grėsė 
daugumai Lietuvos žmonių, o pati LA F'o veiklos taktika buvo orien
tuota į vokiečių sėkmę kare su Sovietų Sąjunga...

Uždraudus Lietuvių aktyvistų frontą, pasipriešinimą nacių oku
pacijai privalėjo organizuoti jau kitos pasipriešinimo organizacijos, ku
rios turėjo remtis ne tiek konjunktūriniais motyvais, kurie galėjo lemti 
vieno ar kito tarpsnio taktikų, kiek vertybių bendrumu pagrįsta ideolo
gija. Todėl norint geriau suprasti Lietuviųfronto tikslus ir uždavinius 
derėtų susipažinti su šio judėjimo ištakomis, kurių reikėtų ieškoti tiek 
visos Europos demokratijos krizėje, tiek autoritarinio režimo politiko
je Lietuvoje ir jaunųjų katalikų generacijos kūrybinėse paieškose.
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Liberalinė demokratija 
XX a. trečiajame 
dešimtmetyje

Trečiajame dešimtmetyje išryš
kėjo liberalinės demokratijos krizė. 
Liberalizmas pirmiausia siekė lai
duoti paskirų individų ir jų turimo 
kapitalo laisvę. Pavienius žmones čia 
sieja tik bendri poreikiai, o sprendi
mai priimami mechanine balsų dau
guma. Taip susiduriama su bendro
mis vertybėmis silpnai siejama, ato- 
mizuota visuomene, kurioje domi
nuoja egoistiniai interesai. Sutrikus 
krašto ekonomikai ar politinių jėgų 
pusiausvyrai, atskirų grupių intere
sai dažnai iškyla aukščiau už visuo
meninius ar valstybės interesus. Kai 
dauguma krašto žmonių nusivilia 
balsų daugumos mechanizmais, libe
ralinę demokratiją ima keisti įvairūs 
autoritariniai režimai.

Taip Italijoje atsirado Mussoli
ni vadovaujami fašistai, Weimaro de
mokratija nusivylusioje Vokietijoje 
legaliai(l) valdžią paėmė Adolfo Hit
lerio nacistai, kitur liberalinė demo
kratija buvo pakeista perversmais - 
Ispanijoje, Portugalijoje ir kt.

Reikia pasakyti, kad ir Jungtinė
se Amerikos Valstijose Didžioji krizė 
lėmė daugelį pertvarką, ribojančių 
laisvę kapitalui ir monopolijoms.

Lietuvoje atkūrus nepriklauso
mybę, liberalinės demokratijos kūri
mą skatino ir palaikė tautos pasiau
kojimas, vieningas noras ir valia ug
dyti valstybiškumą. Tačiau išblėsus 
pradiniam entuziazmui, atsiskleidė 
didelės atskirų partijų ambicijos ir 

partikuliariniai interesai, kurių su
reikšminimas tapo visuomenės raidos 
kliūtimi. Po 1926 m. perversmo buvo 
įvestas autoritarinis (autoritetinis) 
tautininkų režimas, kurio metu vie
toj kūrybinės potencijos vis labiau bu
vo vertinamas primityvus servilizmas, 
vis daugiau reiškėsi karjeristai.

Lietuvoje išugdytai, užsienio 
universitetuose subrandintai jauna
jai inteligentijai autoritarinis režimas 
buvo nepriimtinas, tačiau, matant li
beralinės demokratijos krizę Vaka
rų Europoje, kėlė abejonių liberalų 
principo absoliutinimas: nevaržoma 
vienų laisvė yra nelaisvė kitiems, sil
pnesniems. Ieškant tobulesnių de
mokratijos formų iškyla dilema: kaip 
suderinti asmens būtinąją laisvę ir vi
suomenės nario įsipareigojimus?

Idėjinė opozicija 
autoritariniam režimui

Dilemą, kaip derinti asmens 
laisvę ir įsipareigojimą visuomenei, 
filosofinėje plotmėje sprendė prof. 
Stasys Šalkauskis ir vysk. Pranas Bū- 
čys. Prof. Šalkauskis turėjo didelę įta
ką katalikiškai jaunajai inteligentijai. 
Jis rašė: "Man nėra nė kiek abejoti
na. kad. pilnai susipratęs visuomenės 
dalykuose, katalikas tegali būti nuo
seklus demokratas, nes demokratiz
mas yra ne kas kita, kaip normuoti vi
suomeninius santykius pagal dorinius 
lygybės, laisvės ir solidarumo princi
pus, kurių giliausią metafizini princi
pą randa kaip tik krikščioniškoje pa- 
saulėžiūroje."[ 1 ]
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Demokratijos įgūdžiai buvo 
svarbi ateitininkų veiklos dalis. Stip
rinant tautininkų autoritarinį reži
mą buvo uždrausta ateitininkų veik
la mokyklose ir gimnazijose, tai su
kėlė antagonizmą valdančiajai par
tijai. Žinoma, nors ir uždrausta, at
eitininkų organizacija veiklos nesu
stabdė - ji tapo pogrindinė, o val
džios represijos prieš jos narius at
sijojo prisitaikėlius, išugdė konspi
raciniam darbui pasiruošusių idea
listų kovingą sambūrį. Nemažai 
moksleivių ateitininkų vadovų, jau 
studentų, buvo baudžiami darbo 
stovyklomis - drauge su komunistais 
(pvz., Adolfas Damušis, K.Bauba ir 
kt.). Akademinėse institucijose 
(VDU, Žemės ūkio akademijoje ir 
pan.) ateitininkai būrėsi į bendros 
specialybės korporacijas (technikų 
- “Grandis”, medikų - “Gaja” ir t.t.), 
kurios tapo bendraminčių branduo
liais. Nugalėdami valdžios trukdy
mus, ateitininkai tapo veržlesniais 
profesionalais ir kompetentinges- 
niais specialistais, išugdė glaudesnį 
tarpusavio solidarumą ir visuome
ninę poziciją, bendruomeniniu gė
riu grindžiamą idėjinę opoziciją tau
tininkų režimui.

Organiškosios valstybės 
koncepcija

Aštrėjant konfrontacijai su au
toritariniu režimu, 1936 m. grupė 
inteligentų pasiūlė naują valstybės 

| koncepciją, grindžiamą personali- 
; niu žmogaus suvokimu. Skirtingai 

nuo liberalizmo, kūrusio valstybę 
individui, ir nuo autoritarizmo, in
dividą pajungusio valstybei, naujoji 
koncepcija išsprendžiama, skiriant 
žmogų, kaip individą, ir žmogų, kaip 
asmenį. [2]

Nors tas pats žmogus giliausia 
savo esybe yra vieningas - sykiu ir in
dividas. ir asmuo, vis dėlto asmeny
bės ir individualybės pagrindai yra ki
tokie. Individas yra gamtos pradas. 
Kaip indiv idas žmogus yra visuome
ninio gyvenimo narys ir jam paval
dus. taigi pavaldus valstybei.

Asmuo priklauso dvasios sričiai, 
t.y. aukštesnei negu gamta sričiai, to
dėl pats yra nelygstama vertybė. 
Žmogus kaip asmuo yra aukštesnis 
pradas už visuomeninį gyvenimą, tai
gi ir už valstybę. Valstybė yra palenk
ta žmogaus asmenybei.

Skirtingai nuo liberalinės demo
kratijos, kuri remiasi visuomenine 
sutartimi, organiška valstybė suvo
kiama kaip organizacija tautos valiai 
ir autoritetinei galiai įgyvendinti. 
Tauta savo bendruomenine prigim
timi yra organiška.

Valstybės tikslas yra bendras 
gėris. Jis yra norma ir tiems, kurie 
valdo, ir tiems, kurie yra valdomi. 
Todėl valstybės veiksmai siekiant 
bendro gėrio yra privalomi, o vals
tybės autoritetas turi išplaukti ne iš 
vadovaujančio asmens valios (kaip 
autoritetinėje valstybėje), o iš aukš
tesnio prado (vykdomų funkcijų, 
kompetencijos ar moralinio autori
teto). Tik toks autoritetas nepalies 
nei žmogiškojo asmens vertingumo, 
nei visuomeninės tvarkos.
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Visuomeninės tvarkos pagrindi
niu principu yra laikomas teisingu
mas, kurio ypač reikalaujama iš vals
tybės vadovų.

Deklaracijos "Į organiškosios 
valstybės kūrybą”autoriai teigė, kad 
valstybė turėtų patenkinti lietuvių 
tautos opiausius reikalus ir svar
biausius siekius, turėtų atitikti tau
tos prigimtį, ugdyti jos savarankiš
kumą ir ryžtingumą pavojaus, nelai
mės valandose. [3].

Šitaip suprantama valstybė siū
loma organizuoti pavedant sociali
nę-ekonominę sritį laisvoms darb
davių, darbininkų ir techninių dar
buotojų profesinėms organizaci
joms, suteikus joms korporacijų (ta
rybų) pavidalą. Ideologinėje srityje 
- vykdant kultūrinę autonomiją; tei- 
sinėje-politinėje srityje - pertvar
kant ir aptariant institucijas, reika
lingas teisinei valstybei. [4]

Tuo buvo siekiama, aiškino 
J.Brazaitis, kad demokratijos princi
pas būtų taikomas ne tik politinia
me valstybės gyvenime, bet būtų iš
plėstas ir kitoms sritims. Ūkinė de
mokratija laiduotų žmogui materia
lines sąlygas. Kultūrinė demokratija 
sudarytų sąlygas žmogui gyventi bei 
viešai reikštis pagal savo pasaulėžiū
rą ir vaikus auklėti pagal savo įsiti
kinimus. Taip asmuo būtų apsaugo
tas nuo valstybinės prievartos sąži
nės srityje, būtų pašalinta daugumos 
diktatūra, kai dauguma tariasi turinti 
teisę mažumai prievarta primesti sa
vuosius pasaulėžiūrinius įsitikini
mus. [5]

Deklaraciją pasirašė 16 asmenų 
[6]. Ją labai šiltai sutiko prof. S.Šal
kauskis, kreipdamasis: “Brangieji 
drangai romuviečiai, vadindamas Jus 
šitaip noriu pabrėžti, kad mūsų takai 
yra suėję į vieną platų kelią. < ■■■>. Aš 
tiesiu dabar Jums savo ranką, ir tariu: 
nuo šiolei žygiuokime drauge į laimin
gesnę mūsų tautos ateiti'. [7]

Ši deklaracija sulaukė ir daug 
kritikos: vieniems netiko liberalinės 
demokratijos kritika, daugeliui tau
tininkų, režimo šalininkų ir valdinin
kų buvo nepriimtina autoritarinio re
žimo kritika, kritikavo ir krikščionių 
demokratų aplinkos žmonės, nepa
tenkinti destruktyvios partinės veik
los kritika, tuo labiau kad jau anks
čiau prof. S.Šalkauskis smerkė jų da
lyvavimą 1926 m. perversme prieš 
demokratiją. [8]

Deklaracija tapo tam tikra vė
liava, apie kurią būrėsi aktyvi, refor
mų siekianti, idealistiškai nusiteiku
si krikščioniškoji inteligentija, neno
rinti susitaikyti su autoritariniu re
žimu. Čia būrėsi ir represijų prieš at
eitininkus sutelkti režimo kritikai, 
norintys visuomeninį gyvenimą orga
nizuoti doros principais.

Reikia pasakyti, kad katalikų in
teligentija tuo laiku dominavo kraš
to spaudoje ir leidyboje (apie 55 
proc. visos lietuviškos spaudos leido 
katalikiškos orientacijos žmonės) [9]. 
Taigi krikščioniškais socialiniais prin
cipais pagrįstos demokratinės vals
tybės siekį galima laikyti dominuo
jančia ideologine tendencija 1938 - 
1940 m. Lietuvoje.
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Aktyvistų sambūris 
Klaipėdoje

Vis labiau radikalėjanti autori
tarinė tautininkų politika savo ruož
tu skatino politinį opozicijos aktyvu
mą; susijungus liaudininkų, jaunų ka
talikų ir nacionalistų (voldemarinin- 
kų) branduoliui, 1938 m. pabaigoje 
ji pradėjo Klaipėdoje (jos autonomi
ja laidavo laisvesnę spaudą) leisti 
laikraštį “Žygis”.[ 10]

1938 m. gruodžio 12 d. nume
ryje, straipsnyje "Žygį pradedant”, 
rašoma: < ■■■> Dabartinis režimas ve
da Lietuvą prie demoralizacijos ir ka
tastrofos^ •••> Šitos aplinkybės le
miamai paskatino įvairių ideologijų 
žmones veikti sutartinai ir susitarti dėl 
pagrindinių gairių Lietuvos santvar
kai. kuri būtųpriimtina milžiniškai lie
tuvių daugumai

Tame pačiame numeryje skelbia
ma deklaracija, kurią pasirašo 6 žmo
nės: atstovaujantis nacionalistams 
(voldemarininkams) Algirdas Slieso- 
raitis (pasirašo pirmas), dr. Juozas Pa
jaujis, Bronius Žiūrys; liaudininkams 
ir jauniesiems katalikams - Leonas 
Prapuolenis, Jonas Štaupas - ir Ignas 
Taunys (voldemarininkas).[l 1]

"Žygio” 7-11 puslapiuose spaus
dinami ir "Lietuvos ateities santvar
kos pagrindai, dėl kurių sutaria visuo
menės grupės" [12], Būdinga, kad ap
tariant parlamentą greta Seimo čia 
numatyta ir mokslinių, socialinių-eko- 
nominių grupių ar junginių Taryba, 
atitinkanti 1936 m. deklaracijoje siū
lomai Korporacijų tarybai, taip pat su
teikiamos didelės teisės tiesiogiai ren
kamoms savivaldybėms. Šiuose "Pa
grinduose” galima pastebėti nemažą 
1936 m. “Deklaracijos" įtaką.

„Žygį“ pradėdami
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1938 m. gruodžio 29 d. Klaipė
doje buvo įsteigta Lietuvių aktyvistų 
sąjunga, kurios biuletenis Nr. 1 
spausdinamas 16 puslapyje. Čia vėl 
pasirašo Algirdas Sliesoraitis ir Le
onas Prapuolenis [13].

Nuo 1939 m. vietoj “Žygio” 
Klaipėdoje leidžiamas “Bendras žy
gis” taip pat publikuoja “Lietuvių ak
tyvistų sąjungos biuletenius”. Biule
tenyje Nr.2. pasirašytame A.Slieso- 
raičio, nurodoma reikalavimai Są
jungos nariui ir pranešama apie jau 
sudarytos Lietuvių aktyvistų sąjun
gos grupės - iš viso 13. [14]

Vokiečiams aneksavus Klaipė
dą “Bendras žygis” nustojo eiti. Pre
kybos institutas buvo perkeltas į 
Šiaulius. Vienas aktyvių Lietuvos ak
tyvistų sąjungos vadovų Leonas Pra
puolenis baigė ekonomikos studijas 
ir, dr. A.Damušiui steigiant įmonę 
“Gulbė”, drauge su teisininku 
J.Štaupu ir ekonomistu Pr.Podolskiu 
ėmėsi organizuoti šios įmonės veik
lą. Galima manyti, kad šis kolekty
vas susibūrė skatinamas ne tik eko
nominių interesų. Juos jungė ir atei
tininkų veikla, ir jos raidoje susifor
mavę Lietuvos ūkinio savarankišku
mo siekiai.

Kaip ten bebūtų, bet ši ūkinė 
veikla leido Leonui Prapuoleniui, 
Jonui Štaupui ir kitiems išvengti su
ėmimų pirmomis sovietinės okupa
cijos savaitėmis, kaip tai atsitiko su 
Algirdu, Sliesoraičiu ir kitais orga
nizacijos vadovais (A.Sliesoraitis 
buvo suimtas 1940 metų birželio 27 
dieną. [15]

Lietuvių aktyvistų 
frontas

Sovietams okupavus Lietuvą ir 
pačioje Lietuvoje, ir užsienyje atsi
rado pasipriešinimo sovietinei oku
pacijai židinių. 1940 m. lapkričio 11 
d. Berlyne buvo įkurtas Lietuvių ak
tyvistų frontas (LAF), kurio steigė
jais pasirašė įvairių politinių pakrai
pų žmonės (7 priedas), nors pats jo 
pavadinimas neabejotinai siejasi su 
Klaipėdoje veikusios Lietuvių akty
vistų sąjungos pavadinimu. Visai ne
priklausomai nuo Vokietijoje įkurto 
LAF, Lietuvoje jo štabai buvo suda
ryti 1940 m. spalio mėn. Vilniuje ir 
Kaune [16] (2 priedas). Lietuvoje vei
kusio Lietuvių aktyvistų fronto vado
vybėje matome Adolfą Damušį, taip 
pat Leoną Prapuolenį, Joną Štaupą 
ir kitus Lietuvių aktyvistų sąjungos 
dalyvius. Svarbia LAF sudėtine da
limi tampa sovietinės valdžios už
draustos studentų ateitininkų korpo
racijos “Grandis”, “Gaja” , taip pat 
kitos korporacijos. [17]

Lietuvoje pagrindiniu uždaviniu 
LAF laikė pasipriešinimo veiklos ko
ordinavimą siekiant sėkmingai sukil
ti, atkurti Nepriklausomybę ir suda
ryti vyriausybę valstybei atkurti. [18]

Vykdant šiuos uždavinius LAF 
štabe buvo sutelkta įvairių pažiūrų 
žmonių (3 priedas).

Sėkmingai įvykdžius 1941 m. 
birželio 22-24 d. sukilimą Lietuvoje, 
sudarius Laikinąją vyriausybę ir at
kūrus lietuvių administraciją, mini
mi jau kiti Sukilimui Lietuvoje va-
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dovavę LAF vadovybės nariai. Po su
kilimo greta Laikinosios vyriausybės 
veikė ir Lietuvių aktyvistų fronto šta
bas. Vokiečių okupacinė valdžia in
tensyviai ieškojo būdų nušalinti Lai
kinąją vyriausybę ir Lietuvių aktyvis
tų fronto štabą.

1941 m. liepos 21 d. Lietuvos 
nacionalistų partija (LNP). kurios 
daugumą sudarė buvę voldemarinin- 
kai, bandė įvykdyti vyriausybės per
versmą (kuris, tiesa, nepavyko). 
Laisvės kovotojų sąjunga, vadovau
jama Jurgio Valiulio ir Jono Deks- 
nio, pasitraukė iš Lietuvių aktyvistų 
fronto, palaikydama LNP į 19], Kaip 
pastebi dr. A.Darnusis, kai vokiečių 
civilinė valdžia atvirai parėmė Lie
tuvos nacionalistų partiją (LNP), ku
rią, A.Damušio nuomone, konfron
tacijai paskatino gestapas, Lietuvos 
laisvės kovotojai nutraukė ryšius su 
LNP. [20]

1941 m. rugpjūčio 5 d. okupaci
nei vokiečių vadovybei trukdant Lai
kinosios vyriausybės veiklą, ji sustab
dė savo įgaliojimus. Suvokus, kad vo
kiečiai nepripažįsta Lietuvos suvere
numo ir vykdo okupacinę politiką. 
Lietuvių aktyvistų fronto vadovybė 
1941 m. rugpjūčio 15 d. pasiuntė vy
riausiems Vokietijos vadovams me
morandumą, kurį pasirašė 29 žmo
nės, atstovavę LAF vadovybei [21]. 
Tarp jų yra tik 11 žmonių, kurie mi
nimi Lietuvių aktyvistų fronto Kau
no štabo vadovybėje sukilimo metu, 
kiti 18, daugiausia aukšto rango ka
rininkai. nebuvo minimi kaip akty
vūs Sukilimo dalyviai. (Pasirašiusių

jų sąrašas pateikiamas 4 priede.)
Šis memorandumas jau buvo 

aiškus apsisprendimas nutraukti le
galią veiklą. Vokiečių reakcija buvo 
greita ir radikali: 1941 m. rugpjūčio 
21 d. buvo suimtas LAF vadas Leo
nas Prapuolenis, o rugpjūčio 22 d. ci
vilinė vokiečių valdžia nutraukė 
LAF’o veiklą ir konfiskavo turtą. [22]

Laikinoji vyriausybė

Vien Sukilimo fakto, nors jis ir 
būtų labai didvyriškas, dar nepakan
ka valstybingumui įtvirtinti.Turi bū
ti sudaryta vyriausybė, kuri imtųsi 
vykdyti valstybės valdymo funkcijas.

Sudarant Lietuvių aktyvistų 
fronto štabą Berlyne , drauge buvo 
galvojama ir apie Laikinąją vyriausy
bę. Berlyne parengtame Laikinosios 
vyriausybės sąraše ministru pirminin
ku ir užsienio reikalų ministru buvo 
numatytas Kazys Škirpa, ministro pir
mininko pavaduotoju ir finansų mi
nistru - Ernestas Galvanauskas, tei
singumo ministru - Rapolas Skipitis, 
krašto apsaugos ministru - Stasys Raš
tikis [23] (5 priedas).

Laikinojoje vyriausybėje, pa
skelbtoje 1941 m. birželio 23 d., nors 
ministru pirmininku buvo paskelbtas 
Kazys Škirpa, tačiau, išskyrus krašto 
apsaugos ministrą S.Raštikį, daugiau 
Berlyne projektuotos vyriausybės na
rių nebuvo.O kai vokiečiai uždraudė 
atvykti į Lietuvą K.Škirpai, ministro 
pirmininko pareigas ėjo Laikinosios 
vyriausybės švietimo ministru numa-
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rytas Juozas Ambrazevičius. Tarp Lai
kinosios vyriausybės ministrų buvo tik 
vienas Sukilimo štabo narys - pramo
nės ministras Adolfas Darnusis. Vi
sas Laikinosios vyriausybės narių są
rašas pateiktas 6 priede. [24]

Dr.Stasys Bačkis prisiminė, jog 
apie Nepriklausomybės atkūrimo 
faktą ir deklaraciją jau kitą dieną pa
rašė tuometiniai Paryžiaus laikraš
čiai, tačiau tuojau pat vokiečių cen
zūra tai uždraudė, ir šia tema dau
giau informacijos nebuvo[25]. Kaip 
didelį įvykį tą faktą paskelbė ir Itali
jos spauda, tačiau po poros dienų nu- 
ti lo[26]. Reikia manyti, kad visoje vo
kiečių kontroliuojamoje erdvėje ga
liojo toks pat draudimas. Vis dėlto 
Laikinosios vyriausybės, kaip valsty
bės atkūrimo faktoriaus, neparėmė 
ir Stasio Lozoraičio vadovaujama di
plomatinė tarnyba [27].

Dar blogiau susiklostė JAV. Ten 
šią žinią neigiamai vertino tautinin
kai ir A.Smetona. Vadovaudamiesi 
kitais motyvais - lojalumu Maskvai 
ar internacionaliniu solidarumu - 
neigiamai ją vertino ir JAV socialde
mokratai. Matyt, viso to paveiktas 
Lietuvos atstovas Vašingtone Žadei- 
kis iš pradžių nusiuntė Valstybės de
partamentui informaciją apie Lai
kinąją vyriausybę kaip vokiečių sta
tytinę (puppet government) ir taip 
JAV vyriausybėje suformavo nuomo
nę, kurios vėliau, nors ir stengėsi, 
jam nepavyko atitaisyti [28].

Galbūt nenorui pripažinti Lai
kinąją vyriausybę turėjo įtakos ir 
K.Škirpos nesutarimai su A.Smeto

nos valdžia, radikali jo politika san
tykiuose su kolegomis ir su vokie
čiais. Ir pačiame Berlyne LAF suski
lo - iš jo pasitraukė E.Galvanauskas. 
P.Karvelis. R.Skipitis.[29]

Pačioje Lietuvoje taip pat būta 
pretenzijų Laikinajai vyriausybei, bu
vo kaltinama, kad joje dominavo ka
talikų srovė, kad ji talkino vokie
čiams okupuojant Lietuvą. Visa tai 
teko įvertinti kuriant naują pasiprie
šinimo organizaciją. Čia paminėti 
faktoriai turėjo daug įtakos ir vėles
niems įvykiams tiek vokiečių okupa
cijos. tiek ir antrosios sovietinės oku
pacijos metais.

Antinacinė rezistencija

Laikinoji vyriausybė, dirbdama 
palyginti trumpą laiką, vis dėlto su
gebėjo konsoliduoti Lietuvos visuo
menę būsimos Nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimui, grąžino žmonėms 
pasitikėjimą savimi, gerokai pažeis
tą nesipriešinimu sovietinei okupa
cijai ir sovietiniu teroru. Tačiau ne
priklausomybės siekis buvo aiškiai 
priešingas okupaciniams vokiečių 
tikslams, todėl visomis priemonėmis 
buvo j ii slopinamas.

Tęsti veiklą nepriklausomybės 
siekiui įtvirtinti legaliai tapo neįma
noma - reikėjo priešintis naujai oku
pacijai.

Kuriant organizacines struktū
ras pogrindžio veiklai tenka susidurti 
su prieštaringais reprezentatyvumo 
ir konspiracijos reikalavimais. Orga-
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nizacijai labai svarbu turėti autori
tetingą vadovybę. Tai ne tik laiduo
ja. kad bus siekiama įgyvendinti iš
keltus tikslus, bet ir padidina jos 
prestižą, taip pat jos nariais norin
čių tapti skaičių bei kvalifikaciją.

Kita vertus, vadovaujančių žmo
nių atskleidimas nesunkiai leidžia 
juos įvairiais būdais eliminuoti iš 
veiklos, tuo stabdant ar net visai su- 
žlugdant užsimotą veiklą.

Mūsų istorinė patirtis parodė 
gana sėkmingą šių reikalavimų de
rinimą: kai reprezentacinė veikla 
reiškiasi atvirai, bet ji nepasiekiama 
represiniams organams, o pati or
ganizacija veikia pogrindyje. Tokios 
veiklos pavyzdys gali būti 1938 m. 
Klaipėdoje opozicinei veiklai susi
būrusi grupė, jungusi įvairių politi
nių pažiūrų žmones. Čia reprezen
tacinis branduolys veikė legaliai, bu
vo žinomos vadovų pavardės, tačiau 
pačioje Lietuvoje laikraštis buvo 
draudžiamas, už jo platinimą ir už 
ryšius su Klaipėdoje veikusiu bran
duoliu buvo baudžiama, taigi veik
la buvo nelegali.

Kitas pavyzdys galėtų būti 1940 
m. lapkričio 11 d. Berlyne įkurtas 
Lietuvių aktyvistų frontas, kurio stei
gėjais pasirašė daugiau ar mažiau ži
nomi Lietuvos visuomenės asmenys. 
Tačiau sovietų okupuotoje Lietuvo
je pogrindyje veikę asmenys laikėsi 
itin konspiratyvių reikalavimų.

Vokiečių okupacijos sąlygomis 
veikla galėjo remtis įgyta nelegalaus 

| veikimo patirtimi, tačiau, skirtingai 
nuo Lietuvių aktyvistų sąjungos ar 

Lietuvių aktyvistų fronto, nebuvo le
galiai veikiančios struktūros, laiduo
jančios autoritetą. Kita vertus, gali
ma buvo remtis jau veikusių organi
zacijų struktūra ir tinklu.

Organizuojant Sukilimą Lietu
vių aktyvistų fronto štabe drauge dir
bo ateitininkiškų organizacijų, volde- 
marininkų, liaudininkų, liberalių įsi
tikinimų žmonės. Vėliau, išryškėjus 
nesutarimams su vokiečių okupaci
ne valdžia, kilo nesutarimai ir tarp 
LAF'o štabą sudariusių žmonių - at
siskyrė nacionalistų grupuotė. Lietu
vos laisvės kovotojai. Taigi jau vien 
dėl to negalėjo būti tęsiama LAF’o 
veikla pogrindyje.

Kuriant naują antinacinio pasi
priešinimo organizaciją karo sąlygo
mis, kai reikiamą konspiraciją gali 
laiduoti tik visapusiškas jos narių so
lidarumas, siekta telkti bendros Lie
tuvos ateities vizijos ir bendrų verty
bių jungiamus žmones. Šios bendro
sios vertybės remiasi katalikiška re
ligine praktika, suteikiančia trans
cendentinę perspektyvą kiekvienam 
žmogui.o bendruomenę orientuoja 
spręsti socialinius klausimus Bažny
čios nurodytais būdais. Šiuo atveju 
pagrindiniu veiklos motyvu tampa 
solidarus bendrojo gėrio siekis, o ne 
asmeninės ambicijos ar politiniai di
videndai. Taigi iš organizacijos narių 
buvo laukiama idealizmo ir pasišven
timo. Būtent asmens nelygstama ver
te buvo grindžiama ir Lietuvos atei
ties vizija. Taigi specifinis šį sambūrį 
jungiantis bruožas buvo krikščioniš
koji ideologija.
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Drauge pasipriešinimo organi
zacija rėmėsi anglų ir amerikiečių de
klaruota Atlanto Charta [30], kurių 
įgyvendinti buvo laidavę Vakarai. Iš 
jų buvo tikimasi paramos Lietuvos 
valstybės atkūrimui, kai bus nugalė
ti naciai.

Deklaraciją “Į organiškosios 
valstybės kūrybą” pasirašę naujos pa
sipriešinimo organizacijos kūrėjai 
siekė įkurti tokią rezistencinę orga
nizaciją, kuri ne tik telktų žmones 
ginti tautos interesus, bet ir formuo
tų ateities Lietuvos modelį.

Nauja organizacija buvo pava
dinta Lietuvių frontu (LF), ji pradė
jo veikti 1941 m. spalio mėn. [31]. LF 
branduoliu tapo didžioji dalis Suki
limo organizatorių ir dalis Laikino
sios vyriausybės narių. Vienas pa
grindinių LF rezervų buvo studentų 
ateitininkų korporacijos - “Grandis”, 
“Gaja” ir kitos, taip pat skautų or
ganizacijos.
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/ priedas

LAF steigiamojo susirinkimo,
įvykusio 1940 m. lapkričio mėn. 17 d. Berlyne, Achenbachstr. 1, 

Steigiamasis aktas

A/ev. žemiau pasirašę lietuviai, likimo atblokšti į Vokietijos sostinę Berlyną, š.m. 
lapkričio mėn. 17 dienų susirinkę pas p. K.Škirpą jo bure Achenbachstr l ir išklausę jo 
pranešimą apie Nepriklausomos Lietuvos žlugimo priežastis ir apie galimumus bei ke
lius Lietuvos valstybei vėl atstatyti.

reiškiame visišką pritarimą sumanymui sutelkti visas lietuvių tautos aktyviąsias 
jėgas į Lietuvių aktyvistų frontą ir prisiimame visas jo nariams uždedamas pareigas ir 
drausmę.

Tėvynės Lietuvos ir lietuvių tautos labui kviečiame K.Škirpą, pirmąjį Nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės kūrėįą-savanorį ir Lietuvos aktyvistųfronto iniciatorių, imtis 
žygių vykdyti mūsų nusistatymų ir vadovauti Lietuvių aktyvistų frontui.

Kovo k !
Tvirtais žingsniais.
Drąsiai pirmyn—
Už naują, laisvą Lietuvą!

Berlynas. 1940 metų lapkričio 17 diena.

Parašai:
J.Viliušis, E.Galv anauskas, M.Kavolis, St.Puodžius, P.Skurauskas, J.Pyragius, J.Naš- 

liūnas, J.Jurkūnas, R.Skipitis, Iz.Dženkaitis, K.Brunius. B.Raila, AA'aliukėnas, Jn.Džen- 
kaitis, J.Čiuberkis, Iz.Pyragius, M.Kukutis, T.Dirmeikis, St.Yla, A.Maceina, dr.P.Karvelis, 
A.Danta, pik. Ambraziejus, kun. Barauskas, J.Katilius, dr. M.Brakas ir dr. Pr.Aneevičius.

Sutinku: (pas.) K.Škirpa

2 priedas

LAF štabai Vilniuje

Vilniuje veikė du LAF štabai:
karinis štabas ir pilietinis štabas.
Karinio štabo viršininkas buvo gen. št. majoras Vytautas Bulviaus. nariai: kpt. 

Juozas Kilius. Itn. Juozas Sadzevičius. kpt. Jonas Vabalas. Itn. Jonas Valkūnas, aviac. 
Itn. Leonas Žemkalnis, kpt. Izidorius Andriulius, Itn. Aleksas Vainorais. Itn. Balys Puo
džiūnas.

Pilietinio štabo viršininkas buvo Mykolas Naujokaitis, nariai: Aleksas Kamantaus
kas. Vladas Nasevičius. Pranas Padalis. B. Bičiūnas. Vytautas Valiukevičius. Juozas Ka
zickas. Antanas Petkelis. Jonas Morkūnas. Stasys Mockaitis, Jurgis Gobis, Antanas Skrip- 
kauskas.

1941 m. gegužės ir birželio mėnesiais Vilniaus karinis štabas buvo sužlugdytas. 
Dauguma pilietinio štabo narių buvo suimti. Likusieji įsijungė į Kauno štabą.
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J priedas

Kauno LAF štabo, 
vadovavusio 1941ni. birželio 22-23 d. sukilimui, 

narių sąrašas

Leonas Prapuolenis (F), DrJuozas Vėbra (F), 
Pilypas Žukauskas-Narutis (F), 

Dr.Adolfas Darnusis (F),

Tvarkė organizacinius klausinius
Juozas Rudokas - ryšiai, Itn. Jucevičius -- policija, Stasys Tilinskas, Antanas 

Šapalas (F) - pogrindžio spauda. Bronius Stasiukaitis (F) - medicinos taryba ir ligo
ninės, Kazys Ambrozaitis (F) - ginklai sukilimui ir Vytautas Stonis (F) - kovinis pasi
ruošimas jam. Romas Šatas (F), Pranas Staškonis - “Sakalas", Vytautas Šuopys (F), 
Algirdas Pundžiulis, Bagdonas Kontrimas (F). Jurgis Valiulis - rūpinosi siųstuvais ir 
tvarkė radijo operacijas, pik. Narcizas Tautvilas (F), mjr. J.Andriūnas, pik. Mykolas 
Mačiokas (F) - rūpinosi ginkluote. Vilius Vileišis - ryšiai su Parama, Pienocentru ir 
kt. bendruomenėmis.

Be to. Adolfas Damušis buvo sudaręs LAF patariamąją taiybą. kurios nariai 
buvo Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, Zenonas Ivinskis (F), Stasys Lūšys (F). Pra
nas Padalis (F). Jurgis Mikaila (F), Juozas Meškauskas (F), Jonas Grinius (F), Pra
nas Vainauskas. Kazys Balkūnas (F).

Per A.Damušį ši Taryba palaikė ryšius su dviem mažesnėmis specializuotomis 
grupėmis, kurių pirmąją sudarė sprogstamųjų medžiagų specialistai Edmundas Bin
kis ir dr.Juozas Vėbra, o kitą - gyd. Ksaveras Vencius, pik.Mykolas Mačiokas ir pik. 
Narcizas Tautvilas.

Pastaba : F pažymėti žmonės, autoriui žinomi kaip Lietuvių fronto dalyviai.

[A.Damušis “Lithuania Against Soviet and Nazi aggression, JAV, 1998, p.58]

4 priedas

Lietuvių aktyvistų fronto vadovybės, 
pasirašiusios 1941 m. rugpjūčio 22 d. memorandumą, sąrašas

L.Prapuolenis, dr. inž. A.Damušis, gen. št. pik. N.Tautvilas, dr. J.Ambrazevi
čius, gen. M.Mieželis, gen. št. pik. Itn. Iz.Kraunaitis. gcn. št. pik. Mačiokas, pik. dr. 
inž. J.Vėbra, dr. K.Vencius, mjr. A.Andriūnas, M.Naujokas, J.Deksnys, div. gen. 
St.Pundzevičius, gen. Nagius-Nagevičius, pik. Z.Talevičius, adv. dr. Iz.Toliušis, dr. 
Pr.Padalskis. St.Vainoras, gen. št. pik. Itn. J.Jankauskas, J.Zoštautas, J.Katinauskas, 
kpt. A.Tindžulis. J.Rudokas. P.Žukauskas, P.Vilutis, P.Baronas. P.Malinauskas, pik. 
J.Bobelis, J.Bagdanavičius. M.Pečeliūnas.
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Legendinė Dainava 
laisvės kovų verpetuose

Henrikas Rimkus

Dainavos apygarda - viena di
džiausių ir stipriausių tarp devynių 
Lietuvos partizanų apygardų, kovo
tojų skaičiumi beveik dvigubai len
kusi kaimyninę Suvalkijos Tauro apy
garda.. Ir tai - smėlėtoje Dzūkijoje, 
skurdžiausioje ir tamsiausioje Lietu
vos dalyje, priešingai lenininei kla
sių kovos teorijai. Istorinis fonas juk 
visur buvo tas pats - žiaurus okupa
cinis režimas, vyrų gaudynės į sovie
tų kariuomenę, suėmimai ir trėmi
mai. Ir vis dėlto akivaizdu, kad dzū
kai nuo Perlojos “respublikos" laikų 
lengvau keitė plūgą i šautuvą. Tokį 
jų kovingumą lėmė kelios aplinky
bės. Pirmiausia - didelė čia vykusių 
kovų dėl Nepriklausomybės su bol
ševikais ir lenkų militaristais patir
tis, nuolatinė įtampa pasienyje su pil- 
sudskine Lenkija. Alytaus apskrity
je veikė stipri karininko Antano Juo
zapavičiaus vardo šaulių rinktinė, pa
sienio policija, karo metais - Tauti
nės darbo apsaugos, Vietinės rinkti
nės formuotės ir gausi pogrindinė 

“Geležinio vilko" organizacija, kai
mų apsauga nuo sovietinių partiza
nų ir Armijos krajovos. Kalvotas ir 
miškingas Dzūkijos reljefas buvo pa
togus partizanams slapstytis.

1944 m. gruodžio mėnesio ka
riuomenės baudžiamoji akcija Dzū
kijos kaimuose, žinoma "Klepočių 
Kalėdų" vardu, buvo okupantų re
akcija į tuo metu gana aktyvų rezis
tentų sąjūdį šiame krašte. Vadovau
ti šiam sąjūdžiui bandė senosios po
grindžio organizacijos - LLA ir Lie
tuvos partizanų sąjunga, bet jos ne
pajėgė ir buvo sutriuškintos. Nauja 
vadovybė, kilusi iš paties sąjūdžio 
gelmių, pagrindė kovos strategiją, 
taktiką ir politinę programą naujo
mis, sudėtingomis aplinkybėmis.

1946-1947 metais nusistovėjusi 
Dainavos apygardos veikimo erdvė 
aprėpė Alytaus, Lazdijų ir Varėnos 
rajonus, dalį Prienų. Šalčininkų ir 
Trakų rajonų, liesdama ir rytinę Gar
dino srities dalį Baltarusijoje. Iki gin
kluotosios rezistencijos pabaigos čia
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žuvo apie 1800 ginkluotų kovotojų, 
tarp jų ir apie 40 užsieniečių (dau
giausia vokiečių, po du rusus ir len
kus, po vieną austrą ir čeką), apie 20 
moterų. Apygardos struktūra buvo 
identiška kitoms Lietuvos partizanų 
apygardoms: ją sudarė trys rinktinės, 
rinktinę - 2-3 būriai, skaidęsi į sky
rius ir grandis.

Dzūkų rinktinėje veikė Geležinio 
vilko. Kęstučio. Margio, Vaidoto gru
pės; Merkio (vėliau Kazimieraičio) 
rinktinėje - Gardino, Vanago, Vytau
to grupės; Šarūno rinktinę sudarė Ka
rininko A. Juozapavičiaus. Mindaugo ir 
Vytenio grupės. Tačiau tokia darni 
struktūra susiklostė tik 1947 m. pa
baigoje. po daugelio reorganizacijų; 
1946 m. vasarą likviduota Geležinio 
vilko rinktinė, o keliskart pertvarkyta 
Šarūno rinktinė 1947 m. rudenį per
imta iš Tauro apygardos.

Jau 1945 m. pavasarį Dzūkijoje 
stichiškai veikę partizanų būriai bu
vo sujungti į du stambius junginius: 
Dzūkų rinktinę šiaurėje ir Dzūkų gru
pę pietuose. Tačiau tolesnė centrali
zacija užstrigo. Dzūkų grupės vado 
J.Vitkaus-Kazimieraičio siūlymus 
vienytis atmetė Dzūkų rinktinės va
das D.Jėčys-Ąžuolas, kuris būgštavo 
(ir ne be pagrindo), kad stambius 
junginius priešui lengviau susekti ir 
sunaikinti. Susijungimas vyko tik tar
pininkaujant Tauro apygardos vado
vybei. Taip 1946 m. gegužės viduryje 
vienu metu gimė ir Dainavos apygar
da, ir jos blokas su Tauro apygarda - 
Pietų Lietuvos partizanų sritis.

Apygardos rinktinių struktūra 
unifikuota 1947 m. rudenį: vietoj ba

talionų ir kuopų suformuotos grupės. 
Apskritai grupės, nuo 1949 m. pava
sario vadintos tėvūnijomis, pasirodė 
kur kas lankstesnė ir operatyvesnė or
ganizacija už rinktines. Galima kal
bėti net apie savitą kovinį jų braižą. 
Kovingiausia ir. ko gero, ne vien Pie- Į 
tų Lietuvoje, buvo Geležinio vilko gru
pė, kurioje kovėsi net 22 partizanai iš 
vieno Žvirgždėnų kaimo. Čia būta ge
ro tuzino mūšių, o nukautųjų - dau
giau kaip dešimt. Vanago ir Antano 
Juozapavičiaus grupės taip pat buvo 
kovingos, bet ne tokios drausmingos. 
Drausme ir susiklausymu ypač pasi
žymėjo Vytauto grupė, kurios bran
duolį sudarė beveik 40 perlojiškių. 
Aktyvią ir nestandartinės struktūros 
Kęstučio grupę dar 1945 m. labai su
silpnino suėmimai. Kiek pasyviau lai
kėsi mažesnės Gardino, Margio ir Vai
doto grupės; jų vadai stengėsi išsau
goti vyrus ir neįsipykti gyventojams. 
Mindaugo ir Vytenio grupių veiklos 
vietose buvo nepateisinamai daug ci
vilių, tarp jų moterų ir net vaikų, au
kų, ypač 1948-1949 metais.

Apygardos vadovybė įvedė da
liniuose griežtą drausmę, tačiau ją 
silpnino dažnos žūtys vadų, kurių tė
vūnijos prarado bent po penkis, o 
Margio tėvūnija - net dešimt. Orga
nizaciją 1946 m. susilpnino Kęstučio 
ir /^Juozapavičiaus grupių vadų at
sisakymas paklusti apygardos vadui 
DJėčiui-Ąžuolui, tačiau šį 1947 m. 
rugsėjo 27 d. pakeitęs A.Ramanaus
kas-Vanagas susigrąžino kontrolę. 
Sunkiausiai buvo valdoma stipri Ša
rūno rinktinė, pernelyg nutolusi nuo 
Dainavos ir Tauro apygardų štabų.
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Gal todėl civilių žmonių Lazdijų ra
jone nužudyta beveik tiek, kiek Aly
taus ir Varėnos rajonuose kartu.

Pabrėžtina, kad tiek Kazimie
raičio, tiek jo įpėdinio A.Ramanaus- 
ko-Vanago organizacinė veikla neap
siribojo apygarda. Didžiulis jų indė
lis formuojant vyriausiąją Lietuvos 
partizanų vadovybę. Jie aktyviai pri
sidėjo steigiant Bendrą demokra
tinio pasipriešinimo sąjūdį ir Lietu
vos laisvės kovų sąjūdį, buvo vieni iš 
jų vadų. Nuo 1949 m. rudens Daina
vos apygardoje veikė A.Ramanaus
ko vadovaujamas Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdžio Gynybos pajėgų šta
bas; jis buvo sutriuškintas 1951-ųjų 
vasarį Jaunonių kaime.

Rezistentai daugiausia veikė 
kaimuose. Tačiau slaptų organizaci
jų veikla ryški ir Alytuje bei apskri
ties miesteliuose, kur dar nuo karo 
metų buvo didesnės ar mažesnės 
LLA kuopelės. 1946 m. pradžioje to
kios kuopelės likviduotos Leipalin
gyje ir Merkinėje, po metų - Kap
čiamiestyje. 1946-ųjų pabaigoje kri
to Alytuje veikusi ir turėjusi per dvi 
dešimtis aktyvių narių stipriausia po
grindžio organizacija, vadovaujama 
kunigo Prano Šliumpos-Partenijaus, 
rašytojo Konstantino Bajerčiaus-Ga- 
ribaldžio. Vėlesniais metais panašios 
kuopelės kūrėsi dažniausiai mokymo 
įstaigose, tačiau žlugdavo nespėju- 
sios sustiprėti. Visa jų veikla daž
niausiai apsiribodavo politiniu švie
timu ir partizanų rėmimu, retesniais 
atvejais - teroro akcijomis. Daugu
mą narių sudarė besimokantis jau
nimas. Moksleiviai Kapčiamiestyje 

nužudė sovietinį aktyvistą Ašmeną, 
Alytaus gimnazijos mokytoją T.Sta- 
šauskaitę. susprogdino bombą Mer
kinės klube.

Masiškiausiai ir aktyviausiai 
apygardos partizanai veikė 1945 me
tais. Jau ankstyvą pavasarį visoje 
Dzūkijoje veikė partizanų būriai, vie
niję kartais net per šimtą vyrų. Jie 
ginklu kontroliavo mažas teritorijas, 
stodavo į didelio masto mūšius su 
stribais ir NKVD. Buvo puolami baž
nytkaimiai ir valsčių centrai: vien An
tano Kulšio-Vilko vadovaujamas bū
rys užėmė Gudelius, Ūdriją, Miros
lavą; kiti būriai užėmė Valkininkus, 
Leipalingį, puolė Alovę, Butrimonis, 
Punią, Onuškį, Rudnią, metų pabai
goje užimtos Merkinė ir Perloja. 
Šimtai baudėjų krito Miguičionių. 
Varčios. Žuvinto, garsiajame Kalniš
kės ir dešimtyje kitų mūšių, tačiau ir 
partizanai tais metais neteko pusės 
tūkstančio vyrų, o suimta buvo dar 
daugiau. Tai vertė keisti kovos takti
ką - pereiti prie dalinių skaldymo ir 
bunkerinės sistemos. Sunkaus apsi
sprendimo metas buvo 1945 m. pa
vasarį tarybinės vadovybės leidimas 
legalizuotis. Ypač J.Vitkaus-Kazi
mieraičio ir DJėčio-Ąžuolo dėka juo 
buvo pasinaudota ir išgelbėta daug 
gyvybių, nors miške likusiųjų suma
žėjo daugiau nei perpus.

Ir vėlesniaisiais metais silpstan
čioje apygardoje vyko šimtai dides
nių ir mažesnių mūšių, per juos bau
dėjai turėdavo didelių nuostolių. 
1948 m. būta ir desperatiško teroro 
- susprogdintos bombos Merkinės, 
Daugų, Alovės klubuose, nukentėjo
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nemažai nekaltų žmonių. Tačiau par
tizaninės strategijos esmė - ne kary
ba ir perdėm nelygi kova su sovietų 
karine galybe, o politika kaip visu
ma priemonių, siekiant pristabdyti 
krašto sovietizaciją, įbauginti kola
borantus, skatinti pilietinį nepaklus
numą ir daryti įtaką Lietuvos laisvės 
bylai tarptautinėje arenoje. Čia pa
grindinis ginklas buvo antitarybinė 
propaganda, skleidžiama per parti
zaninę spaudą. Jos gausa Dainava 
lenkia visas kitas Lietuvos apygardas: 
sunkiomis pogrindžio sąlygomis vien 
tęstinių leidinių leista daugiau kaip 
10. neskaitant daugybės vienkartinių. 
Tarp okupantų platintas net rusiškas 
laikraštėlis “Svobodnoje slovo", iš
spausdintas partizanų dainų rinkinys. 
Tai pirmiausia apygardos vadų, ypač 
A.Ramanausko-Vanago, S.Staniškio, 
L.Baliulevičiaus-Dzūko, J.Gegužio- 
Diemedžio ir kitų nuopelnas. Deja, 
bandymo įtraukti naujas intelektua
lines pajėgas padarinys - plačiai ži
noma rašytojų K.Kubilinsko ir 
A.Skinkio išdavystė.

Pirminį teritorijos “valymą”, ar
ba “filtravimą”, kalbant tuometinių 
baudėjų terminija, vykdė karinė kon
tržvalgyba “Smerš” ir III Baltarusi
jos fronto užnugario apsaugos dali
niai, nesivaržę dėl jokių priemonių. 
1944-1948 m. Alytaus apskrityje dis
lokuotas generolo V.Petrovo NKVD 
4-osios divizijos 34 šaulių pulkas gau
dė vyrus sovietų “patrankų mėsai”, 
šaudė juos laukuose kaip žvėris. Po 
karo represijas vykdė jėgos struktū
rų triada: saugumas (NKGB, MGB) 
bei vidaus reikalų organai (NKVD. 

MVD) per savo apskričių bei vals
čių skyrius ir karinės įgulos. Vals
čiuose sudarytos mišrios operatyvi
nės grupės, kurioms vadovavo sau
gumo įgaliotiniai, o stribų vaidmuo 
buvo mažesnis. Apie šių struktūrų te
rorą plačiai nekalbėsiu, bet žinotina, 
kad Dzūkijoje jis buvo ypač žiaurus. 
Čia minėtinos “Klepočių Kalėdos” ir 
koncentruota teroro akcija Onuškio 
valsčiuje 1945 m. vasarą bei liūdnai 
pagarsėjusių kovinių agentų - soko- 
lovininkų “kovos krikštas” 1946-ųjų 
rudenį to paties Onuškio apylinkėse 
ir daugybė kitų provokacijų, o ką jau 
kalbėti apie trėmimus ir suėmimus, 
kurie sužalojo dešimčių tūkstančių 
žmonių likimus. Buvo rengiami pa
rodomieji teismo procesai, kuriuose 
kankinimais palaužtus partizanus 
versdavo atgailauti ir leisdavo “liau
dies vardu”. 1945 m. rudenį buvo 
nuteisti būrių vadai: Miroslave - 
Juozas Tulaba-Kanapė, Onuškyje - 
Martynas Vičkačka-Vasara, 1951 m. 
vasarą - trys Vytenio tėvūnijos par
tizanai. Toks baudėjų dėmesys Pie
tų Lietuvos rezistentams buvo ne
atsitiktinis - per juos driekėsi po
grindžio ryšiai su Vakarais; ryšius 
siekta bet kokia kaina nutraukti. To
dėl su MGB nuolat vyko įtempta 
kontržvalgybinė kova, partizanams 
pragaištinga, bet laimėta bent jau ta 
prasme, kad informavo pasaulį apie 
okupuotą, bet kovojančią Lietuvą.

Skaudu kalbėti apie paskutinius 
apygardos veikimo, tiksliau sakant - 
žlugimo metus. Esminis dalykas, dėl 
kurio vyko visos tos kruvinos pokario 
kovos, - ne graži, bet abstrakti laisvės
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idėja, o konkretus valstiečio ūkis, že
mėvaldos klausimas. Partizanas buvo 
valstiečio atrama, šiam gelbstintis nuo 
kolektyvizacijos, bet kai žemė atite
ko kolchozams, tai ji. galima sakyti, 
buvo išmušta ir iš po partizanų kojų. 
Rezistencijos socialinė bazė, jau ir 
taip pakirsta suėmimų ir trėmimų, 
kritiškai susiaurėjo. Vaduotojų iš Va
karų nesulaukta. Kaimas, galima sa
kyti, nusigręžė nuo “miško”. Nuo 
1949-ųjų prasidėjo apygardos agoni
ja niaurioje nevilties. įtarumo ir išda
vysčių atmosferoje, kankinanti ir 
“miškui”, ir kaimui.

Rezistentų žiedas iki tol jau bu
vo išnaikintas, apygardų padalinių 
savitarpio ryšiai trūkinėjo. Drausmė 
ir moralė šlijo, o dalis paskutinių par
tizanų ne tiek kovojo, kiek gelbėjo 
savo gyvybę, neretai kitų sąskaita. Tai 
priekaištas ne tiek jiems, kiek toms 
nežmoniškoms sąlygoms, kurių ne
atlaikydavo jaunų žmonių psichika ir 
moralė. Perdėto įtarumo aukomis 

krito ir nemažai nuoširdžių rėmėjų. 
Keitėsi ir baudėjų braižas, karinės 
ofenzyvos buvo keičiamos rafinuoto
mis agentūrinėmis kombinacijomis, 
dažnai naudojant kovines sokolovi- 
ninkų grupes. Paskutinis gražus lais
vės kovų akordas - Jankiškių mūšis
1951 m. rugpjūčio 15 d., ten septyni 
partizanai kone ištisą parą kovėsi su 
šimtais Alytaus įgulos kariškių, pen
ki iš jų žuvo.

Daliniuose likdavo po kelis ar 
net vieną partizaną, bet organizaci
nę apygardos struktūrą didelėmis va
dų pastangomos pavyko išlaikyti iki
1952 metų, kai kuriuos dalinius - iki
1953 metų. Nemuno srities vadas 
Sergijus Staniškis-Litas apsuptas nu
sišovė 1953 m. kovo 3 d. Paskutiniai 
ginkluoti apygardos partizanai - bu
vęs jos vadas V.Daunoras-Kelmas- 
Ungurys ir Jurgis Palionis-Dobilas - 
žuvo 1954 m. rugpjūčio 18 d. netoli 
Jiezno, kai A.Ramanauskas-Vanagas 
dar slapstėsi Merkinės apylinkėse.
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Tapatybės ieškojimas

Aldona Žemaitytė

“Saviidentifikacija” - šiuo tarp
tautiniu žodžiu yra pavadintas vie
no Vilniaus dailės akademijos 
skulptūros katedros magistranto kū
rinys parodoje, 2003 m. liepos mė
nesį eksponuotoje Lietuvos Seimo 
rūmuose. Šį žodį studentas Vaidas 
Ramoška įprasmino savo darbe per 
tokias medžiagas kaip medis, dro
bė, kraujas... Taip taip, ir kraujas, 
nes buvo mėginta perteikti krauju 
aplaistytą vieną mūsų istorijos 
tarpsnį. Paroda vadinosi “Išlikimas. 
Rezistencijos keliai...” Ją kuravo 
Dailės akademijos profesorius Ge
diminas Karalius ir dailininkė, 
dizainerė Vida Zamalytė, kuri yra 
ir ekspozicijos sudarytoja.

Paroda darė stulbinantį įspūdį, 
nes naujoviška meno kalba pasako
jo apie laikotarpį, kuris gausiai api
pintas stereotipiniais vaizdiniais ir 
todėl kai kam jau neįdomus. Visa 
ekspozicija, nors ir nedidelė, kėlė nu
garoje šiurpuliukus - labiau nei de
šimt perskaitytų atsiminimų knygų 
apie laisvės kovas, tremtį, lagerius. 
Tai reta paroda, paneigianti įsitiki
nimą, kad akademinis jaunimas ne
sidomi savo tautos istorija. Jaunuo

liai nori savo senelių ir tėvų išgyve
nimus įprasminti jiems priimtina me
no kalba, nes ant drobės smeigtuku 
prisegtos senos nuotraukos jiems jau 
nedaug ką pasako.

Mažai kas iš profesionalų daili
ninkų imasi tos temos (verta pami
nėti dailininko Edvardo Urbanavi
čiaus prieš porą metų surengtą pa
rodą “Arkoje” ir beveik tuo pačiu 
metu Genocido aukų muziejuje - bu
vusiose kamerose - vaizduojamojo 
meno parodą, kurią surengė žymūs 
mūsų dailės meistrai.

Prof. Gediminas Karalius yra 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centro meno tarybos 
ekspertas, o Vida Zamalytė jau de
vintus metus užsiima memorialinių 
ekspozicijų rengimu muziejuose, kur 
yra skyriai apie pokario Lietuvą ir to 
meto partizaninį pasipriešinimą bei 
po jo vykusį tautos genocidą.

Taigi abu kuratoriai buvo gerai 
įsigilinę į temą, kurią ir pasiūlė vyres
niųjų kursų studentams - pirmiausia 
skulptoriams. Įsijungė ir studentai vit- 
ražistai ( vadovas prof. Bronius Bru
žas), ir tapytojai (vadovas Jonas Ga- 
siūnas). Ekspozicijos siužetiniu pa-
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grindų buvo paimta 1949 m. partiza
nų vadų pasirašyta Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio tarybos deklaracija, 
kurt ir šiandien yra aktuali kaip savo
tiška demokratinės laisvos Lietuvos 
konstitucija. Ekspozicijoje matome 
partizanų vadų Jono Žemaičio-Vytau
to, Adolfo Ramanausko-Vanago ir ki
tų iškilių partizanų vitražinius portre
tus. siužetinę kompoziciją "Partiza
nai” ( Tapybos katedros magistrante 
Jolanta Kyzikaitė). Skulptūros kated
ros studentų - bakalaurų ir magist
rantų darbus: "Nelaisvės duona” 
(Mantas Mockus), "Lagaminas" (Jo
mantas Padgurskas), "Šimtasiūlė" 
(Marius Zavadskis), jau minėto Vai
do Ramoškos “Tautinę giesmę". Min
daugo Tendzegolskio video - garso 
instaliaciją "Kunigas 
Juozas Zdebskis". Gra
fikos katedros magist- 
rantės Odetos Stepon- 
kutės "Neblėstantis no
ras išlikti” ir kt. Gaila, 
čia nėra vietos visus kū
rinius išvardyti ir aptar
ti (parodoje dalyvavo 
šešiolika studentų, o iš 
pradžių buvo užsimoję 
darbus kurti bent tris
dešimt).

Ypač sukrečiantį 
įspūdį daro darbai, at
likti pasitelkus netikė
tą idėją ir šiuolaikiškas 
technologijas. Štai 
"Nelaisvės duona" - 
spygliais apraizgytas 
duonos kepalėlis, ro
dos. toks paprastutis 

meninis sprendimas, o žiūrovą, turin
tį ką prisiminti, labai jaudina. Arba 
Mariaus Zavadskio “Šimtasiūlė"- 
drobė. kartonas, skaitmeninė spauda 
- nuotrauka iš tėvų albumo, kurioje 
grįžę iš Sibiro nusifotografavo dvi 
kartos - tėvai ir vaikai, tarp jų ir Ma
riaus tėvas. Vaikaitis lyg savo šeimos 
paveldą tą, kančių kelio relikvija ta
pusią nuotrauką deda ant šimtasiū
lės. kuri savo šešėliu gožė tremtinių 
gyvenimą, kuri buvo fonas jų egzis
tencijai. o šiandieniniam jaunimui 
nieko jau nebesako jos peleno spal
vos skystame audekle išvedžioti gu
laginiai dygsniai - vargo, bado ir šal
čio takai.

Prof. Gediminas Karalius ilgai 
kalbėjosi su studentais apie rezisten-

Parodos kuratoriai Vida Zamalytė ir prof. Gediminas 
Karalius prie Mariaus Zavadskio kūrinio “Šimtasiūlė"
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cijos temą, tie jaunuoliai, kurie norė
jo jos imtis, studijavo medžiagą ne iš 
vadovėlių, o iš natūros: jie keliavo lan
kyti partizanų bunkerių Merkinės ir 
Druskininkų miškuose, jie klausėsi 
mons. A. Svarinsko pasakojimo apie 
kunigus partizanus ar gulagininkus, jie 
lankėsi buvusiose KGB rūmų kanki
nimo kamerose ir vartė nuteistųjų by
las.

Vida Zamalytė norėjo ekspozi
cijai suteikti teminį vientisumą, ir tai 
jai pavyko - kaip minėjau, parodos 
“siužetas” sukasi apie 1949 m. De
klaraciją. "Partizanų kova turi būti 
įprasminta filosofiškai ir meniškai, - 
sako Vida. - Ir ją reikia rodyti ne per 
senas nuotraukėles, o vizualizuotais 
paveikslais, pasitelkus modernią 
technologiją, kad tokią ekspoziciją 
priimtų bet kokio lygio žiūrovas.”

Ši paroda atkreipė politikų ir vi
suomenės dėmesį, kad jaunimas ne
abejingas istorinei temai, kad moka 
meniškai įprasminti tokius, atrodo, 
"nemeniškus” dalykus, kurie gana 
tiesmukai atsispindi memorialinių 
muziejų ekspozicijose. Tai yra didelė 
parodos sumanytojų ir kūrėjų sėkmė. 
Kuratoriai tikisi, kad rėmėjai - Dai
lės akademija, Dailininkų sąjunga, 
Kultūros ministerija - ir toliau gera
noriškai pažvelgs į studentų pastan
gas. Jau svajojama po Naujųjų metų 
atnaujinti šią temą Dailės akademi
joje. Kitą pavasarį gal pamatysime dar 
daugiau ir dar brandesnių darbų, liu
dijančių, kad pasipriešinimas okupa
cijai ir tautos genocidas jaunimo ne
užmiršta tema, o mūsų jauni meninin
kai yra savo valstybės piliečiai, savo 
tautos patriotai.

Ekspozicijoje. Priekyje - Jomanto Padgursko “Lagaminas” (betonas, akmuo) 
Gražinos Mareckaitės nuotraukos
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Vilniaus metamorfozės
Ketvirtoji Algio Kaupo kelionė po Lietuvą

Algis Kaupas

Gavusi Algio Kaupo įspū
džius po jo viešnagės gegužį Lie
tuvoje pamaniau, jog juos būtų 
įdomu paskaityti ir kitiems. Po
nas Algis mielai sutiko, kad jo 
įspūdžiai būtų publikuoti, apgai
lestaudamas, jog rašydamas apie 
tai negalvojo. Tad gimtinėje pa
tirti įspūdžiai buvo užrašyti spon
taniškai. be jokio išankstinio tiks
lo juos viešai skelbti.

Trumpai pristatysiu Algį 
Kaupų. Jis - rašytojo, lietuviškos 
miesto pasakos pradininko Ju
liaus Kaupo (1920-1964) brolis. 
Juliaus ir Emilijos Kaupų šeima 
gyveno Kaune. 1944 metais, gel
bėdamiesi nuo raudonojo teroro, 
broliai atsiskyrė nuo šeimos, pa
silikusios Lietuvoje. Algis Kaupas 
atsidūrė Austrijoje, vėliau - Vo
kietijoje. 1947 metais išvyko į

Algis Kaupas Los Angeles 2002 m.

JAV, dirbo fabrike. Kaip savanoris 1950 metais dalyvavo Korėjos kare, vėliau
tarnavo amerikiečių kariuomenėje. Po to gavo stipendiją inžinerijos studijoms 
Ilinojaus universitete. Čikagoje. Sėkmingai baigęs studijas, iki pensijos dirbo 
dirbtinių žemės palydovų temperatūros kontrolės specialistu. Algis Kaupas ir jo 
žmona Liuda Rakutytė labai mėgsta keliauti po pasaulį. Turi du sūnus - Julių ir 
blatą.

Laimutė Tidikytė
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Ketvirtą kartą atvykus į Lietuvą 
patirtus įspūdžius galima lyginti su au
gančio vaiko stebėjimu. Po ilgesnio 
laiko tarpo matai, kaip vaikas auga ir 
bręsta, panašiai ir Vilnius atsikuria bei 
modemėja. Pirmą sykį Vilniuje buvau 
1982 metais, antrą kartą lankiausi jau 
atgavus nepriklausomybę. 1994-ai- 
siais, po to - 2000-aisiais ir - šiemet. 
Dabartinis Vilnius tapo visiškai vaka
rietišku miestu.

Patarnavimai mieste - be prie
kaištų tiek restoranuose, tiek ir vieš

ėtomis abi gatvės puses. Viskas, ko 
fotografas galėtų trokšti. Ne veltui 
matyti tiek daug parduodamų pa
veikslų gatvės motyvais. Daugelis gy
ventojų turi mobiliuosius telefonus. 
Eidami jie kalbasi, tad atrodo, lyg 
prilaikytų skaudančią ausį. Moterys 
būtinai turi sekti naujausias madas. 
Jos vaikšto kaukšėdamos ypač smai
liais batais. Kojų pirštai nesiekia ga
lo. todėl bato galai užsiriečia. Bet to
kia mada. Batų kaina tokia pat kaip 
ir Vakaruose. Tačiau Lietuvoje tai -

bučiuose. Mačiau net 
mokyklą, kurioje moko
ma, kaip būti gerais pa
tarnautojais ir kaip rei
kia elgtis. Tai turbūt di
džiausias skirtumas tarp 
1982 metų ir šiandienos. 
Sovietai turėjo valdinin
kus, nuo žodžio „valdy
ti“, o dabar patarnauto
jai - nuo žodžio „tarnau
ti“. (Autorius šiek tiek 
apsirinka: šiandieninėje 
Lietuvoje valdininkų de
šimteriopai daugiau nei 
sovietmečiu ir jie kur kas 
bjauresni. - Red.) Prana
šaujama, kad įstojus į ES 
greit neužteks viešbučių, 
bet man atrodo, kad au
gant kapitalui tai labai 
greitai išsispręs.

Iš tikrųjų Vilnius 
yra įdomus miestas su 
lenktomis gatvelėmis, 
masyviomis mūro sieno
mis ir arkomis, jungian-
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ne tik mada, bet kartu ir turto de
monstravimas. Juk ne kiekvienas gali 
išleisti 300 Lt batams, algos gauda
mas tik 1000 Lt per mėnesį.

Jaunimas rūko, nors užrašuo
se skelbiama, kad rūkalai jiems ne
parduodami. Rūkyti restoranuose 
nedraudžiama, tad norint pabėgti 
nuo dūmų reikia rinktis lauko užei
gas. Restoranų ir kavinių mieste ne
trūksta. kava skani ir lietuviški pa
tiekalai natūralūs, be jokių erzaci
nių atsiprašymų: kur reikia spirgu
čių ar grietinės, tai ir gauni jų su pa
tiekalu. Skanu.

Susipažinti su aplinka pradėjau 
nuo Kalnų parko ar, kaip vadinu. Tri
jų kryžių kalno. Vaizdas nuo jo ma
žiau įspūdingas negu nuo Gedimino 
kalno. Be lenkų turistų, nieko foto- 
grafuotino ten nėra ir turbūt niekad 
nebuvo. Man varnų lizdai prie Arse
nalo buvo kur kas įdomesni ir verti 
nufotografuoti. Labai malonu pasi
vaikščioti šalia Vilnios Sereikiškių 
parke. Savaitgaliais ten matai „pik- 
nikaujančiųjų" grupes, o orams atši
lus teko matyti besimaudančius žmo
nes. Užupio centras atsikūręs su pui
kiu Angelu aikštės viduryje. Aikštėje 
įsikūrusi ir picerija, ir krautuvė „Įkin
kąs”. Toks vardas dėl to. kad parduo
tuvė nedidelė ir neprilygsta norma
liems „Iki“ prekybos centrams. Tin
kamas pavadinimas. Apšepęs namas 
Malūnų gatvėje primena, koks Už
upis buvo sovietmečiu. Užupyje gy
venti ir man norėtųsi. Polocko gat
vės kapinės pasiliko, kaip ir buvo, su 
lenkiškais įrašais, rodydamos, kad 

Vilniuje ir lenkų gyventa ir tebegy
venama.

Eidamas į Antakalnio kapines 
stebėjausi, kodėl tiek daug pavienių 
žmonių suka jų link, nešdami tulpes. 
Paklausęs sužinojau, kad buvo Ge
gužės 9-oji - diena, kai praėjusio ka
ro veteranai mini karo pergalę. Bu
vo daug medaliuotų veteranų, jų šei
mų ir gėlių ant žuvusių karių kapų. 
Maršai per garsiakalbius. Buvo ir 
uniformuotų rusų karininkų su di
džiulėmis. kaip kokie picos blynai, 
kepurėmis ir medaliais per visą mun
durą. Jiems buvo gera proga paro
dyti savo dekoracijas. Visai kitaip at
rodė kapai, kur palaidoti vokiečių ka
riai, žuvę per abu pasaulinius kants. 
Visi jų antkapiai buvo sovietų suly
ginti, kad nebūtų jokio prisiminimo, 
jog jie kada nors gyvenę. Sutrypti, su
deginti ir sunaikinti kaip viduram
žiais. Juos prisimena tik kažkoks vo
kiečių dalinys, buvusioje kapavietė
je pastatęs paminklą su keliais išbars
tytais antkapiais. Toks paminklas sto
vi Antakalnio kapinėse ir Vingio par
ke. kur taip pat anksčiau buvusios vo
kiečių kapinės. Bet lenkų karių ka
pai buvo palikti kaip koks žmonių pa
darytas kryžių miškelis. Jų kryžiai bu
vo apjuosti lenkiškomis vėliavomis.

Netoli nuo Antakalnio kapinių 
yra Šilo gatvė, kurios 29-ame name 
gyveno senas mokyklos laikų mano 
draugas Emanuelis Katilius. Mes su 
juo mokėmės vienoje klasėje, abu 
rinkome pašto ženklus ir piešdavo- 
me komiksus su iš burnų kylančiais 
balionais - įrašais. Juos rašydavome

1 LAISVĘ •spalis/2003 91

93



M Įspūdis

prancūziškai, nes tuo
met mokėmės prancū
zų kalbos. Draugystė 
nutrūko, kai 1941 me
tų birželį jo visa šeima 
buvo ištremta į Sibirą. 
Trėmimo momentą ge
rai prisimenu, nes kaip 
tik tuomet ėjau į jų bu
tą ir susidūriau su čia 
stovinčiu rusų kareiviu. 
Kol šis susigaudę, kas 
toks esu. nelaukęs pa
sprukau. Emanuelis su
grįžo į Lietuvą 1958 
metais. To nežinojau ir 
su juo jokio ryšio nepa
laikiau iki 1997 metų. 
Tuomet parašiau laiš
ką. bet atsako negavau, 
nes. pasirodo, po kelių 
dienų jis. ištiktas antro
jo insulto, mirė. Mums 
susitikti nebuvo lemta. 
Stovėdamas Šilo gatvė
je, galėjau tik mintimis 
su juo pasimatyti.

Pragyvenimas Lietuvoje pigus. 
Jis tinka vietinėms algoms, bet 
mums, iš Amerikos atvykusiesiems, 
atrodo kaip koks visuotinis išparda
vimo „bazaras“, nors doleris nukri
to iki 2,90 Lt. Už 10 Lt gali neblogai 
pavalgyti.

Kelionė iš Vilniaus į Kauną kai
nuoja 12 Lt. o į Klaipėdą - 40 Lt. 
Naujo viešbučio kambarys Klaipė
doje - 150 Lt su pusryčiais, patar
navimu ir gražiomis padavėjomis.

Senamiesčio kiemelis Aušros Vartų gatvėje
Antano Petrausko nuotraukos

Įstojus į Europos Sąjungą kainos tu
rės pamažu kisti, bet dabartinė Lie
tuva turistams turi atrodyti kaip ko
kia saldainių krautuvė. Tačiau žmo
nės visai nesidžiaugia. Visi kažkur 
rimtai nusiteikę skuba. Jokios šyp
senos. Atrodo, kad jie nenori būti 
užkalbinti ar sutrukdyti, nes gyve
nimas jiems - tarsi mizerija.

Du trečdaliai Lietuvos balsavo 
referendume dėl stojimo į ES. 91
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procentas balsavusiųjų pasisakė už 
narystę ES. Balsavimas truko dvi die
nas. Pirma dienų balsuotojų buvo tik 
25 procentai, todėl baimintasi, kad 
gali neužtekti balsų, kurie sudarytų 
reikalingą visų gyventojų pusę. Dau
guma nebalsavusiųjų buvo iš kitakal
bių. Prieš buvo ir Lietuvos naciai 
(„Jaunoji Lietuva“), kurie bandė 
teisme įrodyti, kad balsavimas vyko 
nesilaikant taisyklių. Jų skundas bu
vo atmestas. Jų požiūriu. Lietuva, 
balsuodama už ES. praranda nepri
klausomybę.

Kultūrinių renginių Lietuvoje 
netrūksta. Mano nelaimei. 2003 me
tų vasarą mieste daug kur buvo re
montuojama. Teko matyti tik du spek
taklius: operą „Pajacai“ ir P. Calde- 
rono dramą „Gyvenimas - tai sap
nas". „Pajacai" vyko Kongresų rūmų 
salėje, nes Operos ir baleto teatras re
montuojamas. Pastatymas buvo ver
tas dėmesio, maža salės scena buvo 
praplėsta į du aukštus, o apšviestos 
dekoracijos iškabintos ant sienų. Ka
dangi veikalas buvo apie pajacus, tai 
buvo pakviesta ir cirkininkų. Matėme 
žmogų, žaidžiantį su ugnimi, lengvai 
šokinėjančią akrobatę ir gyvą mešką. 
Ugnis mane gąsdino, nes, jeigu būtų 
užsidegusi nuo lubų kabanti medžia
ga. ne visi būtume suspėję prasigrūs- 
ti pro siauras išėjimo duris. Būtume 
tikrai sudegę kartu su buvusiu prezi
dentu V.Adamkumi ir jo žmona.

Balsai buvo stiprūs, tad daini
ninkai publikos buvo labai entuzias
tingai sutikti. Plojimams nebuvo ga

lo. Dirigentas buvo apsivilkęs raudo
ną frako švarką ir išsidažęs lūpas rau
donai. kaip pridera pajacams. Salė 
buvo pilnutėlė. Operos libretas pa
sibaigė. kaip paprastai operose, 
dviem žmogžudystėmis.

Kitaip buvo Nacionaliniame 
dramos teatre, kur reikia žinoti, ką 
autorius nori pasakyti. Aš šiek tiek 
neprigirdžiu, tad ne viską galėjau su
prasti, ką aktoriai kalbėjo. Buvau lai
mingas pamatęs teatro vidų, aktorių 
vaidybą ir dekoracijas.

Susisiekimas su kitais miestais 
geras. Autobusai modernūs, vakarie
tiški. Į Klaipėdą-dviaukščiai, jais ke
lionė trunka 3, 5 valandos, o į Kau
ną - trumpiau nei pusantros valan
dos. Pakelėje matyti dirbami laukai, 
o stotelėse keleiviai gali atsigaivinti 
alumi, gaiviaisiais gėrimais; beje, 
jiems nereikia eiti į krūmus. Į Kau
ną autobusai važiuoja kas penkioli
ka minučių, o į Klaipėdą - beveik kas 
pusvalandį. Jeigu didelio autobuso 
tuo laiku nėra, tai, legaliai ar ne. siū
loma važiuoti mažais autobusiukais.

Man ypač patiko Palanga su 
alėja per pušyną ir sutvarkytu bu
vusiu Tiškevičiaus dvaro parku. Ma
čiau ten perinčią gulbę. Baltijos jū
ros pliažas tuo metu buvo tuščias, 
išskyrus laisvai lakstantį šunį. Tiltas 
atstatytas, nes senasis sudegė per 
karą. Sudegė ir mano brolio 1934 
metų išraižymai: „Vipas1, Pirmokas 
ir Mageita". Tai - jis, jo draugas Jur
gis Kerpė ir kažkoks fiktyvus Ma- 
geifa. Įdomios statulos centriniame
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parke. Bandžiau prisiminti vietą, 
kur mūsų šeima vasarojo prie Rą
žės upelio. Tuomet upelis buvo va
dinamas Ronže. Dabar čia nieko pa
žįstamo neliko, išskyrus tik ant kran
to augančias dilgėles. Jos visuomet 
auga ten, kur nori.

Klaipėdoje mane sulijo. Pirmą 
dieną dar spėjau aplankyti Annchen 
von Thorau statulą prie Dramos te
atro. Skulptūra sovietų buvo pavog
ta, o dabar vokiečių atkurta pagal 
senas fotografijas. Trys ketvirtada
liai Klaipėdos per karą buvo su
griauta ir atstatyta pagal sovietų 
standanus, todėl miestas neįdomus. 
Fotografuotinas buvo tik burinis lai- 
vas-restoranas Danės upėje. Geras 
buvo ir mano pasirinktas naujasis 
viešbutis „Nešė“, ir jame įsikūręs 
restoranas, pavadintas „Džonas 
Smitas“. Pavadinimas sulietuvintas, 
bet mums ir visiems kitiems ameri
kiečiams tai - „John Smith“. Kar
tais Lietuvoje sunku suprasti, apie 
ką kalbama.

Bet labiau įsigilinęs į Lietuvos 
gyvenimą matai, kad ne viskas taip 
gerai - gal todėl žmonės vaikšto ne- 
sišypsodatni. Vieną dieną užtikau ša
lia Seimo rūmų policininkų demonst
raciją. Jie skundėsi, kad jų algos ma
žos (apie 1000 Lt), kad jiems 
neužtektinai moka už viršvalandžius, 
o moterys policininkės gauna mažiau 
algos, nors atlieka tą patį darbą. 
Laikraštyje skaičiau, kad Vidaus rei
kalų ministerija neskiria užtektinai 
pinigų benzinui ir mėnesio pabaigo

je policija negali patruliuoti automo
biliais. Iškviesti policininkai vyksta 
autobusais vėluodami. Bent taip jie 
skundėsi laikraščiui.

Vilniuje yra kažkoks čigonų ta
boras. kuris verčiasi narkotikais ir 
nemoka už elektrą. Skaitiklius jie su
gadina, o jei elektrą valdžia nutrau
kia, tai moterys su šimtais vaikų ei
na į teismą ir aiškina, kad be elek
tros neįmanoma gyventi. Anot ins
pektorių. jų lūšnos pastatytos ant val
diškos žemės nelegaliai.

Skaitau taip pat vienos dienos 
vagysčių anatomiją. Per naktį buvo 
pavogta 19 automobilių, iš kurių 12 
surasta, 5 - vos tik pranešus apie va
gystę. Kiti kažkur pradingo. Iš viso 
2002 metais buvo pavogta 5716 au
tomobilių. Nors algos mažos, muiti
ninkai pasienyje statosi ištaigingus 
namus - ir niekas nesidomi, iš kur 
jie gauna tiek pinigų.

Žemdirbiai, užtektinai negau
dami pinigų už pieną, irgi piketuoja. 
Tačiau su žemdirbiais taipjau yra: ar
ba perteklius, arba stoka. Priklauso 
nuo oro. sausros, drėgmės ar paklau
sos. Tai nieko bendro neturi su val
džia. Turistui nereikia dėl to rūpin
tis. bet vis dėlto neapleidžia jausmas, 
kad ateityje Lietuva visas šias pro
blemas išspręs.

' Angliška santrumpa VIP (very impor

tant person) reiškia - labai svarbus asmuo.

Parengė Laimutė Tidikytė
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Kišeninė savigarba

Valdas Striužas

Dabartiniai mūsų valstybės va
dovai - pirmieji vyrai ir moterys, 
aukščiausio rango pareigūnai, atro
do, nuoširdžiai stengiasi atkurti Lie
tuvos valstybę, jos ekonomiką, žemės 
ūkį ir visa kita, rūpinasi visais, kaip 
oficialiai kalba, žmonėmis, jų socia
linėmis reikmėmis. Tačiau tautiniai 
idealai, rūpesčiai, lietuvybė jiems ne
suvokiama. Turbūt tautiškumą laiko 
atgyvena. Sparčiai nerdami į Euro
pos Sąjungą, globalizaciją, kalbėda
mi apie būsimą gerovę joje, - tikrą, 
įsivaizduojamą, tariamą, - mintyse, 
kalbose, įvairiuose projektuose, pla
nuose suka tiktai verslo, rinkos, eko
nomikos, prekybos, žemės ūkio, na, 
dar poilsiui, atsikvėpti po alinančio 
politikos darbo - kultūros, žaidimų, 
sporto, pramogų reikalus. Kuo rūpi
namasi? Kam valdžia, visi valdinin
kai tarnauja? Kaip susitarę - Prezi
dentas, Seimo pirmininkas. Vyriau
sybės vadovas ir visi žemesnieji - Sei
mo nariai, ministrai, valdančiosios 
partijos, dauguma savivaldybių val
dininkų, didžioji spauda - kalba tik
tai apie rūpinimąsi “Lietuvos žmo

nėmis”, dar “Lietuvos piliečiais”. Gy
vename “Lietuvos žmonių valstybė
je”. Senieji tradiciniai papročiai 
sklaidosi, lyg sapnuojamas sunaikin
tų tėviškės gryčių dūmas. Daugelio 
pareigūnų sielose neprigijusios arba 
paniekinamai užmirštos sąvokos: 
“tauta”, “lietuvių tauta”, “tautišku
mas”, “lietuviai”, “Tėvynė”, “patrio
tas”. Jų bijo, vengia, slepia? Paskrai- 
džius po planetą ir vėl sugrįžus na
mo, galbūt Lietuva jiems pasirodo 
tokia maža valstybėlė, kad patys už
miršta, kas tokie esą, iš kur kilę. Gal 
tiktai nuskridę pasisvečiuoti į Ame
riką, kitas šalis, kur gyvena daug po
litinių pabėgėlių ar kitaip pasitrau
kusių lietuvių, prabyla tikraisiais var
dais, prisimena pareigą tėvynei. Iš 
plačių ministeriškų puikybės kišenių 
ištraukia tautinę savigarbą, nupučia 
dulkes. Deja, ne visi susipranta. Pa
triotiškai nusiteikusių tautiečių ap
suptyje, matyt, nepatogu vadinti lie
tuvius “Lietuvos žmonėmis”. O Lie
tuvoje galima, nes didelės dalies lie
tuvių tautinė savivoka, sąmonė, lie
tuviškumas atbukę. Mažai kas dėl to
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triukšmaus. Tiktai pavieniai idealis
tai. tautines vertybes puoselėjančios 
organizacijos. Vadovai, rėždami gar
sias kalbas ar įvairiuose pokalbiuo
se minėdami tiktai lietuvius, galvoja 
paliksią nuošalyje kitataučius. Išei
tis paprasta - galima bendrąja pras
me vadinti: "lietuviai ir kitataučiai", 
"lietuviai ir tautinės mažumos", "lie
tuvių tauta ir tautinės mažumos”, 
"lietuviai ir visi Lietuvos (valstybės), 
mūsų piliečiai”.

Su Europa ir eurais kažkaip visi 
tampame europiečiais. Mūsų vadovai 
neprašomi prisitaiko, nusilenkia. Bet 
ar neatrodysime beveidžiai? Ar Eu
ropai reikalingi nutautėję kosmopo
litai? Europos Sąjungoje, atvirkščiai, 
vertinamas kiekvienos valstybės savi
tumas. etnokultūrinis palikimas, ger
biamos visos kalbos (taip bent aiški
nama). (vairių rangų Lietuvos vado
vų pareiga atkurti ne tik valstybės 

ekonomiką, įvairias ūkio, verslo sri
tis. rūpintis visuomenės socialiniais 
reikalais, bet ir stengtis žadinti, pri
kelti nutautėjusią dvasią, sumenkina
mą lietuvybę, skleisti, aktyvinti lietu
vių tautinę ideologiją, išsaugoti, pa
laikyti lietuvių kalbą. Ne tik žodžiais, 
bet ir darbais. Patiems būti tautos ved
liais. Madingais (tačiau laikinais) kos
mopolitizmu, globalizmu (blogąja 
prasme) nei Europos, nei pasaulio ne
nustebinsime. galbūt tik priversime 
stebėtis mūsų pačių vadovų nepagar
ba savajai Tėvynei, lietuvių tautai ir 
gentainiams lietuviams. Lietuvos va
dovai, būkite lietuvių tautos vertais 
sūnumis, o ne išverstais! Pradžiai kai 
kuriems aukštiems vadovams, parei
gūnams reikėtų bent mūsų valstybės 
himno žodžius išmokti, kad jam skam
bant galėtų pritarti, o ne stovėti lyg 
būtų be žado.

Švenčionys

Tremtinė Teofilė Martinkėnienė iš Reškutėnų (Švenčionių r.)
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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. 
16467090AB ‘‘Vilniaus bankas” Kauno filialas. Banko kodas 26010166).
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