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Prof. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis

Juozas Brazaitis gimė 1903 m. Marijampolės apskrityje. Po gimnazijos studijavo 
lituanistiką ir filosofiją, stažavosi Vokietijoje.

Savirealizacijos ir aktyvaus visuomenininko kelią J. Brazaitis pradėjo mokyto
jaudamas Kauno Aušros mergaičių gimnazijoje. Darbą mokykloje J. Brazaitis sėkmingai 
derino su moksline veikla ir dėstytojavimu Kauno universitete. Čia jis parengė vado
vėlį „Literatūros teorija: poetika“, drauge su J. Griniumi ir A. Vaičiulaičiu parašė knygą 
„Visuotinė literatūra“, monografijas apie Vaižgantą, Maironį ir kt. Tuo pačiu, jis dar 
aktyviai rašė ir dirbo žurnalisto bei publicisto darbą. Spaudoje pradėjęs reikštis nuo 
1921 m., J. Brazaitis ne tik bendradarbiavo su įvairių laikraščių redakcijomis, bet ir 
buvo katalikiškos krypties leidinių „Ateitis“ bei „XX amžius“ redaktorius.

1936 m. J. Brazaitis kartu su kitais jaunosios kartos katalikų intelektualais paskelbė 
deklaraciją,,! organiškos valstybės kūrimą“, kurioje kritikavo tuo metu Lietuvoje egzis
tavusį autoritarizmą, pasisakė už socialinių ir kultūrinių reformų būtinumą, įvairių 
visuomeninių grupių lygybę, pilietinės visuomenės ugdymą, pasaulėžiūrų įvairovę.

Sovietų Sąjungai 1940 m. okupavus Lietuvą J. Brazaitis įsijungė į rezistencinį 
judėjimą. Taip jau susiklostė, kad Vokietijos-Sovietų Sąjungos karo pradžioje kilus 
1941 m. Tautos sukilimui, J. Brazaičiui teko istorinė misija - jis buvo patvirtintas 
Lietuvos Laikinosios vyriausybės ministru pirmininku. Laikinoji vyriausybė pasmerkė 
sovietinės okupacijos padarinius ir dar nespėjus Lietuvos užimti naciams, pradėjo 
įgyvendinti valstybės atkūrimo darbus: siekė atkurti iki pirmosios sovietinės oku
pacijos egzistavusią tvarką krašte, formavo lietuvišką administracijos aparatą aps
krityse, rūpinosi socialiniais, ekonominiais, švietimo ir kitais reikalais. Vėliau, iki pat 
savo egzistavimo pabaigos, Laikinoji Vyriausybė mėgino įvairiais būdais priešintis 
nacių vykdomai antihumaniškai ir antidemokratiškai politikai, tačiau neišvengė ir 
kai kurių klaidų bei neapgalvotų sprendimų.

Naciams sustabdžius Laikinosios Vyriausybės veiklą J. Brazaitis su bendramin
čiais įkūrė antinacinę rezistencinę organizaciją - Lietuvių frontą ir tapo vienu iš jo 
ideologinių vadovų. Vokiečiams siekiant susidoroti su rezistentais, J. Brazaitis buvo 
priverstas slapstytis, o vėliau, artėjant sovietams, - trauktis į Vakarus. Gyvendamas 
politinėje tremtyje J. Brazaitis nenustojo vilties, kad netrukus vėl galės grįžti į laisvą 
Lietuvą, todėl aktyviai dirbo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto Informacijos, 
vėliau, užsienio reikalų tarnybose, palaikė ryšius su rezistentais.

1951 m. J. Brazaitis persikėlė į JAV, kur ir toliau dirbo intelektualinį bei rezistencinį 
darbą: redagavo „Darbininko“ laikraštį, o vėliau dar ir Lietuvių fronto bičiulių (LFB) 
žurnalą „Į Laisvę“. Kaip neginčijamas rezistencijos autoritetas jis netrukus buvo 
išrinktas JAV įsikūrusios rezistencinės organizacijos - Lietuvių fronto bičiuliai - 
tarybos pirmininku. Tuo pačiu jis nesitraukė ir iš savo mėgstamo darbo baro - 
literatūros. J. Brazaitis recenzavo vyresniosios kartos rašytojų knygas, suredagavo 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos tomą, bendradarbiavo leidžiant Lietuvių encik
lopediją, parengė kolektyvinį programinių nuostatų rinkinį „Į pilnutinę demokratiją“, 
parašė knygą apie rezistenciją Lietuvoje „Vienų vieni“ ir daugybę įvairių straipsnių 
bei studijų.

Prof. J. Brazaičio garbinga žemiška kelionė baigėsi 1974 m. Visu savo gyvenimu 
ir veikla jis parodė, kad „viename turtingos dvasios asmenyje, gyvenimui ir tėvynei 
pareikalavus, turtingai gali reikštis mokytojas, mokslininkas, žurnalistas ir visuo
menininkas, politikas ir valstybininkas“ (B. Brazdžionis).
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Redaktoriaus

Ne jubiliejiškas jubiliejus
Taip jau lėmė likimas ar laimė, 

Lietuvių fronto bičiulių organizacijos 
vadovų pasitikėjimas ar mano paties 
įsipareigojimas Lietuvos rezistencinei 
praeičiai, kad teko netikėtai imtis 
žurnalo „Į LAISVĘ“ redagavimo darbų. 
Nesu šios srities specialistas. Todėl 
jaučiu savotišką nerimą: ar pavyks? Ar 
nenuvilsiu žurnalo leidėjų ir skaity
tojų?.. Juk esu tik eilinis kareivis, 
kuriam pavesta atlikti užduotį. Kareivis 
be patirties. Save raminu tik tuo, jog 
esu beveik toks pats kareivis, kaip ir 
daugelis prieš mane buvusių šio 
žurnalo redaktorių ir leidėjų, dirbusių 
šį darbą vakarais, šventadieniais, pa
vogtu nuo savo artimųjų laiku... 
Būtent dėl to skaitytojai gal ir bus man 
atlaidesni.

„Į LAISVĘ“ žurnalo ištakos siekia 
Lietuvos okupacijos metus, kai Lietuvą 
okupavus sovietams, vėliau naciams, 
pasirodė šio žurnalo pirmtakas - 
laikraštis „Į LAISVĘ“, žadinęs lietuvių 
pasiryžimą kovoti dėl laisvės ir 
nepriklausomybės. Pasibaigus Antra
jam pasauliniam karui, vėliau šis 
laikraštis buvo trumpam atkurtas ir ėjo 
Vokietijoje, lietuvių karo pabėgėlių - 
tremtinių stovykloje. 1953 m. „Į LAIS
VĘ“ buvo atkurtas ir jau kaip Lietuvių 
fronto bičiulių žurnalas imtas leisti JAV. 
Prie žurnalo redagavimo vairo stojo

žinomas lietuvių mokslininkas, visuo
menės veikėjas, politikas ir rezistentas 
prof. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis. 
Visą savo egzistavimo laikotarpį žur
nalas žadino lietuvių išeivių ir Lietu
voje likusių rezistentų viltį, kad bus 
atkurta Lietuvos nepriklausomybė. 
Žurnale buvo skleidžiamos rezisten
cinės, tautinės, krikščioniškos moralės 
ir pilnutinės demokratijos idėjos.

Žurnale savo straipsnius publi
kavo daug žinomų Lietuvos ir užsienio 
lietuvių mokslininkų, politikų ir rezis
tentų- prof. J. Brazaitis, prof. Z. Ivin-
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Redaktoriaus pastabos

skis, prof. J. Girnius, prof. A. Maceina, 
V. Vaitiekūnas, prof. A. Darnusis ir kiti.

{v amais metais žurnalą redagavo 
taip pat ne mažiau žinomi savo rezis
tencine bei patriotine veikla pasišven
tėliai - prof. Vytautas Vardys. Leonar
das Valiukas, Juozas Kojelis, Vacys 
Rociūnas, Juozas Baužys ir kiti. Nuo 
2000 m. žurnalo leidimas ir redagavimas 
perkeltas i Lietuvą. Nuo tada iki šiol 
redaktore dirbo žurnalistė Aldona 
Žemaitytė-Petrauskienė.

Imuosi redaktoriaus darbo. Lie
tuvai minint savo Nepriklausomybės 
atkūrimo penkioliktąsias metines. 
Nuėjome dramatišką, pilną įvairių 
netekčių, pasikeitimų bei darbų kelią. 
Lietuva [tvirtino savo nepriklauso
mybę. potvarke savo ekonomiką, tapo 
euroatlantinių organizacijų - NATO ir 
Europos Sąjungos nare. Tapome 
labiau stiprūs ir saugūs. Tačiau tenka 
apgailestauti, kad. nežiūrint reikšmingų 
mūsų v aisty bes pasiekimų u laimėjimų, 
mes ir toliau susiduriame su nema
žomis problemomis. Atsiradus gali
mybei perimti Vakarų kultūros laimė
jimus, buvo perimtos ir ne pačios 
geriausios jų tradicijos bei patirtys. 
Keitėsi jaunimo ir visuomenės 
vertybinė orientacija. tapome labiau 
pragmatiški ir sumatenaleję. Ne visi 
gyventojai (ypač vyresniosios kartos), 
sugebėjo reikiamai prisitaikyti prie 
naujų sąlygų, naujų iššūkių ir sparčiai 
vykstančių socialinio, ekonominio, 
politinio gyvenimo pasikeitimų. Dar 
daug mūsų krašte neteisybės, skurdo 

ir nusivylimo. Nesirengiame šiandien 
čia analizuoti per 15 metų Lietuvos gy
venime įvykusių laimėjimų ir pralai
mėjimų. Juos visi žinome. Apie 
sėkmingus mūsų valsty bės darbus bei 
pasiekimus šventimuose minėjimuose 
kalbės ne vienas valdžios vyras... 
Tačiau ar bus Šventinių renginių metu 
iškelti ir įvardinti mūsų gyvenimo 
skauduliai? Politinių partijų rietenos, 
prezidentine krizė, besiveržiantys i Ša
mą ir valdžią buvę komunistų partijos 
sekretoriai, komsorgai. ideologinio 
darbo aktyvistai, partinių mokyklų 
auklėtiniai, KGB rezervistai rodo, kad 
dar ne viskas gerai mūsų valstybėje ir 
tautoje. Mūsų valstybė tarytum 
suskilo į dvi Lietu v as. taip v adinamą 
elito ir vos galą su galu suduriančių 
vargšų visuomenę. Deja, šių dienų 
Lietuvos elitui priklauso dauguma ką 
tik aukščiau išvardintų okupacinio 
režimo veikėjų ir jų palikuonių, o 
Lietuvos skurdžių gretas užpildė 
beveik visi buvę laisvės kovotojai, 
tremtiniai, sunkiai prievartines sovie
tinės tvarkos lažą vilkę darbo žmo
nės... Lietuvos ekonomiką valdo ir 
tvarko neaiškiomis aplinkybėmis 
kapitalą sukaupę finansiniai magnatai, 
jauni skustagalviai berniukai ir 
didžiųjų įmonių monopolistai. Klesti 
biurokratija, sav iv aldžiav imas ir 
korupcija. Atėję [ valdžią politikai 
greitai užmiršta savo rinkiminius 
pažadus ir tv arko tik savo asmeninius, 
grupinius ar partinius reikalus. Dėl to 
didėja žmonių nusivylimas ne tik 
valdžia, bet ir valstybe. Didėja abe-
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I Redaktoriaus pastabos

jingumas savo aplinkai, apolitiškumas, 
auga įvairių nusikaltimų skaičius, 
daugėja savižudybių ir palaido 
gyvenimo apraiškų. Lietuvos jaunimas 
masiškai palieka Lietuvą ir važiuoja 
ieškoti laimės ir geresnio gyvenimo į 
turtingas užsienio šalis. Auga nedar
bas, o su juo, kaip nebūtų keista, ir tin- 
ginčių, nenorinčių ar nesugebančių 
dirbti žmonių skaičius. Žinoma, 
būtume labai neteisūs, jei šį 15 metų 
laikotarpį pieštume tik juodomis 
spalvomis, akcentuotume tik proble
mas ir įvairias negeroves. Išaugo nau
ja jau nepriklausomybės laikotarpiu 
gimusi karta. Karta, kuri nežino kas yra 
okupacija, tremtis, kitaminčių perse
kiojimai, religiniai suvaržymai ir pan. 
Tapome labiau išsimokslinę ir išsila
vinę. Labiau aktyvūs ir motyvuoti, 
įvaldę užsienio kalbas ir modernias 
technologijas.

Lietuva jau įprato prie vos ne 
kiekvieną dieną kylančių vis naujų 
politikos ir valdžios vyrų korupcijos 
skandalų. Net Lietuvos vyriausybėje 
vis labiau ryškėja takoskyra ir kova dėl 
įtakos. Seimas priiminėja Lietuvos 
gyventojams nesuprantamus sprendi
mus ir įstatymus. Kaip pavyzdys - 
neseniai priimtas KGB archyvų įslap
tinimo įstatymas arba planuojamas 
turimo nekilnojamojo turto apmokes
tinimas, palankus ne skurdžiams, o 
milijonieriams... Seimas ilgai negalėjo 
apsispręsti, kaip vertinti savo kolegų 
politikų ir aukštų valstybės pareigūnų 
dalyvavimą KGB rezervistų veikloje. 

Valdžios institucijos neskuba spręsti 
įsisenėjusių problemų, neteikia 
visuomenės aktyviems veiksmams bei 
prasmingiems darbams kuriant savo 
asmeninį ir bendravalstybinį gerbūvį. 
Valdžios ir nevyriausybinės insti
tucijos, žiniasklaida nesistengia for
muoti tautinės savimonės, patriotizmo, 
pasididžiavimo savo valstybe, istorija. 
Privatūs laikraščiai ir komercinės 
televizijos bei radijo stotys dažniausiai 
mėgaujasi skandalais, atvirai pro
paguoja laisvą gyvenimo būdą, seksą, 
vartotojišką mentalitetą. Analizuojant 
Lietuvos jaunimo vertybines orien
tacijas pastebėta, jog mažiausiai reikš
mingos vertybės Lietuvos mokyklų 
mokiniams yra europinis tapatumas, 
drąsa ir pasiaukojimas dėl savo tautos 
bei meilė savo tautai. Išryškėja, jog 
jaunimo tarpe didėja tam tikras 
susvetimėjimas, abejingumas visuo
meninėms ir nacionalinėms vertybėms. 
16-24 metų grupės gyventojų 
apklausa užfiksavo, kad daugiau kaip 
trečdalis jaunimo nedalyvavo nė 
vienuose paskutiniuose rinkimuose: 
savivaldybių, Europarlamento, Prezi
dento, Seimo. Pilietinio abejingumo ir 
pasyvumo tendencijos išryškėja ir tarp 
visų Lietuvos gyventojų. Iki 1992 m. 
Lietuvos piliečiai aktyviai dalyvavo 
visuose rinkimuose, vėliau pastebimas 
rinkėjų aktyvumo mažėjimas. 1993 m. 
Lietuvos Respublikos Prezidento rinki
muose dalyvavo 78,6%, 1998 m. - 
73,6%, 2002 m. - 53,9%, o 2004 m. 
rinkimuose tik 50,4% Lietuvos piliečių.
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I Redaktoriaus

Šiandien Lietuvoje netikėtai išryš
kėjo tam tikras visuomenės aktyvumas 
ir pilietiškumo pasireiškimas. Lietuvoje 
ir užsienio lietuvių tarpe ilgai nerimo 
diskusijos dėl LR Prezidento vykimo į 
Maskvą minėti Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos jubiliejaus. Vyko ne tik 
diskusijos, svarstymai, bet ir buvo 
daromi įvairūs pareiškimai, praeities 
vertinimai. Ilgai svarstęs, Prezidentas

pagaliau visiems pasakė, kad į Maskvą 
nevyks. Toks Prezidento sprendimas - 
visų mūsų pergalė. Gal toks spren
dimas ir yra tas pirmas žingsnis į mūsų 
pilietinę brandą. Gal tai ir yra Prezi
dento raginimas būti labiau aktyviems, 
vieningiems ir save gerbiantiems. 
Tikėkime tuo!

Pagarbiai

Sveikiname
Lietuvių fronto bičiulių organizacijos, 

[Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti narius, 
mūsų žurnalo prenumeratorius, rėmėjus, skaitytojus, 

talkininkus 
ir visus bendraminčius su

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 15 METŲ 
ATKŪRIMO JUBILIEJUMI.

Ir toliau kartu kurkime bei stiprinkime Lietuvą, puoškime 
ją prasmingais ir iškiliais darbais.

Žadinkime viltį ir tikėjimą!

Redakcija
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Laiškai
Žurnalą „Į Laisvę“ skaitau jau 

daugelį metų. Taip pat, kiekvienais 
metais dalyvauju „{ Laisvę“ fondo 
organizuojamose studijų savaitėse 
Lietuvoje.

„Į Laisvę“ fondo ir žurnale sklei
džiamos idėjos man tapo artimos ne
atsitiktinai. Mano tėvelis Juozas Mo- 
zūraitis buvo Lietuvos karys sava
noris, 1941 metų birželio sukilimo 
dalyvis. Savo laiku nuodugniai susi
pažinau su tėvelio archyvu, daug su 
juo kalbėjausi apie sukilimo įvykius, 
užrašinėjau jo prisiminimus, lydėjau jį 
į sukilimo dalyvių susitikimus, minė
jimus.

Šiuo metu žurnalą „Į Laisvę“ 
skaitau ne viena: duodu jį paskaityti 

ir savo kolegoms, bendradarbiams 
„Šviesos“ leidykloje, vežu jį į savo 
gimtą Marijampolės miestą.

Ilgą laiką žurnalo „Į Laisvę“ 
redaktore dirbo žinoma žurnalistė 
Aldona Žemaitytė-Petrauskienė. Jos 
redaguojamas žurnalas visada buvo 
maloniai skaitomas, jame galėjai rasti 
įdomios medžiagos visose rubrikose: 
„Laikas ir idėjos“, „Praeitis ir dabartis“, 
„Krašto pulsas“, „Knygų lentyna“.

Nepaprastai džiaugiuosi, kad šis 
žurnalas ir toliau bus leidžiamas, ir 
toliau lankys savo skaitytojus. Tikė
kime, kad žurnalas ir toliau nepraras 
savo aktualumo ir reikšmės puoselėjant 
krikščioniškos moralės vertybes ir 
pilnutinės demokratijos idėjas.

Perpetua Dumšienė, Kaunas

Kaip ir daugelis mūsų tautiečių, 
pokario metais buvau ištremtas į Sibirą 
(Irkutsko sritį). Vilkau lažą kirsdamas 
medžius taigoje. Grįžęs Lietuvon, vėl 
ilgus metus bernavau sovietiniame 
kolchoze. Dabar gyvenu su dukra 
Kaune. Dėkui Dievui esu pakankamai 
sveikas, dar galiu judėti, todėl daly
vauju visuomeninėje veikloje, lankau 
įvairius renginius, skaitau man 
prieinamą patriotinę literatūrą ir 
spaudą. Man labai patinka žurnalas „Į 
Laisvę“, kurį nuolat perku Kauno 
Tremtinių sąjungos spaudos kioske. 
Čia galima rasti daug medžiagos apie 
mūsų partizanus, sukilėlius. Man la
biausiai patinka skaityti apie Amerikos 

lietuvių veiklą ir kovą už Lietuvos 
laisvę. Aš seniau visados klausydavau 
„Amerikos Balso“, Vatikano radijo 
programų. Ypač tos laidos patikdavo, 
kai prieš mūsų šventes kalbėdavo 
mūsų diplomatai Sidzikauskas, Lozo
raitis, Bačkis ir kiti. Tokių pasisakymų 
norėčiau daugiau rasti ir šiame žurnale. 
Gaila, bet kituose laikraščiuose ir 
žurnaluose mažai galime rasti straips
nių apie užsienio lietuvių patriotinę 
veiklą, paramą Lietuvai. Todėl ateityje 
linkiu daugiau apie tai rašyti. Apie 
partizanus ir tremtinius mes galime 
pasiskaityti ir iš „Tremtinio“.

Vladas Kazakevičius, Kaunas
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...Ne viskas patiko žurnale „Į 
Laisvę“. Argi reikalingi Lietuvių fron
to bičiuliams tie interviu su visokiais 
Juršėnais ir kitokiais socialdemokratais 
arba kitais komunistinio kolaboravimo 
likučiais? Visa Lietuvos spauda jų

rankose. Tad norėtųsi, kad „Į Laisvę“ 
būtų kitoks; tegul su jais kalbasi „Aki
račiai“, nes jie veidu norėjo būti į tary
binę Lietuvą. Argi nėra padoresnių 
lietuvių, kuriuos būtų galima pakal
binti?..

Eduardas Plečkaitis, Vilkaviškis

„Į Laisvę“ žurnalo leidėjai - 
Lietuviškų studijų centras 

(Center for Lithuanina studies, Inc., USA), 
Į Laisvę Fondo (JAV) Lietuvos filialas, 

žurnalo redakcija ir administracija 
nuoširdžiai dėkoja

LIETUVIŲ FONDUI 
už 2000 JAV dolerių 

paramą žurnalo leidybai
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Laikas ir idėjos

Mūsų Dvidešimtasis 
šimtmetis

Vytautas

Vytautas Volertas.
Jono Urbono nuotrauka

|žanga į Dvidešimtąjį 
šimtmetį Devynioliktojo 
saulėlydyje
Dvidešimtajame šimtmety varguose 

ir džiaugsmuose darbavosi mūsų tėvai. 
Jame mes gimėme. Jame bendravome ir 
vėliau vilkome (vieni gal tarsi papuo
šalą, kiti lyg naštą) savo gyvenimą iki 
šiandieninio taško. Daug įvykių nuslin
ko mūsų mažai pastebėti, nes žvilgsnius

Volertas

užstodavo sunkūs ir skausmingi 
rūpesčiai. O praeitame šimtmetyje 
Europos žmogui jų užteko. Tačiau 
Dvidešimtąjį amžių vis tiek laikome 
savo amžiumi, nes iš jo negalėjome 
pabėgti. Laikas nėra geografija, kurioje 
dažnai kaitaliojamos vietos. Laikas yra 
neįveikiamai galinga srovė.

Devynioliktąjį ir Dvidešimtąjį šimt
mečius atskirti aritmetiniu skaičiumi 
negalima. Devynioliktojo amžiaus pa
baigoje buvo gilios Dvidešimtojo 
šaknys, nes Vakarų kultūros pažanga 
plaukė šių šimtmečių nepajautusi. 
Pačioje Devynioliktojo pabaigoje keis
tomis naujienomis prakalbo Darvinas 
ir Freudas. Medicinoje tuo laiku jau 
buvo pradedamos apendicito opera
cijos su nuskausminimu. Atsirado 
Rentgeno spinduliai, gimė sintetinės 
medžiagos, ėmė suktis elektriniai 
motorai, prakalbo telefonas. 1890 m. 
sukurtas pirmasis automobilis, kuris, 
išstumtas gatvėn, vos vos paslinko. 
1895 m. Marconi panaudojo bevielį 
telegrafą. Mokslo, pramonės ir techno
logijos pažanga taip 1870 ir 1914 metų 
- taigi ant amžių briaunos - Europoje 
ir Amerikoje gyvenimą pakeitė daug
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daugiau, kaip anksčiau praėję keli 
šimtmečiai.

Bet kartu augo ir žmonės. Vokie
tijoje, pvz., per keturias dešimtis metų 
Devynioliktojo šimtmečio pabaigoje iš 
40 milijonų gyventojų atsirado 65. Tuo 
pačiu vis didėjo ir perskyra tarp pasi
turinčių bei neturtingųjų. Vergų jau 
nebuvo, bet vergiško skurdo užteko. 
Todėl šaknijosi marksizmas ir nuo 
prancūzų revoliucijos nesilpstąs 
antireligiškumas.

Dvidešimtojo šimtmečio 
ženklai: dideli atradimai ir 
praradimai
Meskime porą žvilgsnių į mūsų 

gyvento ir todėl gerai pažinto Dvide
šimtojo šimtmečio kelis provokuo
jančius reiškinius:

- Iki šio šimtmečio pradžios gele
žinkelis, laivas, arklys ir savos kojos 
buvo vienintelės keliavimo priemonės, 
o automobilis, jo pradžioje vos vos 
judėjęs, savo greičiu jau pražudė 
šimtus tūkstančių žmonių.

- 1903 m. pakilo pirmasis brolių 
Raitų (Right) lėktuvas ir nuskrido porą 
varsnų.

Šiandien žmogus jau yra Mėnulį 
pasiekęs ir po jį vaikštinėjęs, kai kurių 
planetų paviršius artimo atstumo 
nuotraukomis apžiūrinėjęs, Saturną 
apglėbusius žiedus raketa peržvelgęs.

- Meilės, pykčio, įvairiausios mis
tikos perpildyta žmogaus širdis buvo 
paversta paprastu raumens gabalu, iš 
vienos krūtinės išpjaunamu, kitoje 

prisiuvamu;
- Mums pradėjus fiziką mokytis, 

atomas buvo nesuskaldoma medžiagos 
dalelytė. Dabar jis daugelyje energijos 
jėgainių taip noriai plyšinėja, kad nuo 
šios jo išdaigos net slėptis tenka.

Tai tik pora stebinančių žvilgsnių 
ir savo šimtmečiu jau galėtume di
džiuotis. Blogiausia, kad šalia triumfo 
keliavo ir gėda su barbarizmu, atvedę 
karus, atvėrę milijonus kapų. Po žeme 
guli broliai, tėvai ir vaikai. Tačiau šių 
kapų kalba yra dažnai nesuprantama, 
nes ten kartais drauge miega auka su 
budeliu arba heroizmas su išdavyste.

Politinius istorijos įrašus pereitam 
šimtmečiui daugiausia rašė Europa 
savo dviem Pasauliniais karais. Tiesa, 
į šiuos karus be didelio noro įsijungė 
ir Jungtinės Amerikos Valstijos. Be to, 
jos dalyvavo Korėjos ir Vietnamo 
konfliktuose, atominės bombos baisia 
jėga sutriuškino Japoniją, jos vedė ir 
laimėjo šaltąjį karą. Laimėjo ne paraku, 
bet ginklavimosi varžybomis, nervine 
įtampa ir žodžių mūšiais.

O Tolimuosiuose Rytuose, pasau
liui beveik nejaučiant, komunizmas 
Kinijoje pastatė milžinišką imperiją 
(mieguistieji daug ką prasnaudžia).

Vis dėlto, didžiąja dalimi pereitas 
šimtmetis buvo Europos ženklų šimt
metis. Sunkiai nubausta ir paklupdyta 
Europa tik šiandien sugeba atsitiesti ir 
kaupti energiją.

Po Pirmojo pasaulinio karo, 1914 - 
1918m. frontuose nužudžiusio aštuo
nis su puse milijono ir sužeidusio 29 
milijonus karių, atėjo vilties ir opti-
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mizmo du dešimtmečiai. Senos imperi
jos sugriuvo, pakilo didelė grupė 
buvusių pavergtų tautų, kūrėsi arba 
atsikūrė naujos valstybės. Tarp jų ir 
Lietuva. Naujose nepriklausomose 
valstybėse kurį laiką vyravo demo
kratinės nuotaikos ir asmens laisvės. 
Taikai pasaulyje saugoti buvo įkurta 
Tautų Sąjunga, kuri, deja, greitai tapo 
pasišaipymų objektu. Taika, demokra
tija ir asmens laisvė turėjo skatinti 
kultūros suklestėjimą. Bet vietoje šio, 
suklestėjo marksizmas ir fašizmas. 
Netrukus Tautų Sąjunga sugriuvo, kilo 
Antrasis pasaulinis karas. Lietuva vėl 
nuskendo. Mūsų valstybę ir tautą 
siaubė ne tiek ketvertų metų karšti 
karo veiksmai, kiek okupacijos (1940- 
1941 m. bloševikų; 1941-1944 m. 
vokiečių) ir 45 metus užsitęsęs šaltasis 
karas. Jo metu Lietuva buvo ir ariama, 
ir akėjama, ir pjaustoma, ir kvailinama. 
Tai jau buvo ne tik okupacija, bet ir 
mirties konvulsijų metas.

Šimtmečio ženklas - 
tironija

Po Pirmojo pasaulinio karo Vokie
tiją sąjungininkai apkrovė tokiomis 
didelėmis duoklėmis, kad gal tik dėl jų 
pradėjo žybčioti Hitlerio žvaigždė. Po 
Antrojo pasaulinio ir po šaltojo karų, 
šimtmečio pabaiga buvo kitokia. Že
mėn kiaurai prasmego Sovietų 
Sąjunga, o jos vietoje pasistiebė 
„nekalta“ Rusijos senė. Ta pati senė, 
kuri lietuviams draudė savą raštą, jau 
Devynioliktojo šimtmečio pradžioje 

sukūrė Sibiro tremtį, piršo pravo- 
slaviją, inteligentams neleido savam 
krašte dirbti. Ta pati Rusijos senė ir su 
ja tie patys vėlesnių laikų bolševikiniai 
komisarai, centro sekretoriai, komite- 
tininkai, enkavedistai. Keista tik, kad 
ši Rusija senė šiuo metu skelbiasi 
niekuo nekalta esanti... Juk ji, Rusija, 
one Sovietų Sąjunga. Taigi ji, 1917m. 
nuodėmėse mirusi ir po trijų ketvirčių 
šimtmečio dar baisesnėse nuodėmėse 
prisikėlusi, yra niekam ir nieko 
neskolinga...

Tremdami ūkininkų šeimas, 
bolševikai paliko tuščius ūkius. Išbė
giojo ar buvo išvogti gyvuliai, stovėjo 
nenupjauti javai, nesėti laukai. Pro 
tremiamų miestiečių atviras butų duris 
raudonieji laukan tempė svetimus 
baldus. Suiro bolševikų apiplėštos 
Lietuvos prekyba ir visa ekonominė 
tvarka, prievartinis varymas į kolūkius 
pakirto žemės ūkį. Ir auksu paremti litai 
buvo susiurbti, ir Lietuvos nuosavybė 
užsienyje išgrobstyta. Ar tai ne nuos
tolis, Lietuvai padarytas vykdant šį 
grobimą okupacijos vergijoje? O veltui 
vykdyti darbai ištremtųjų kasyklose, 
miškuose, šalčių sustingdytuose Šiau
rės kolūkiuose? O kankinimai tardymo 
kamerose ir kalėjimuose? Ar jie neturi 
būti atlyginti?

Visa tai Lietuva paaukojo šian
dieninei Rusijai be padėkos žodžio. 
Net Lietuvos Seimas apie nuostolius 
bijo kalbėti ir priminti, kad štai jūs, 
artimi kaimynai, įvairiausių didžiulių 
žemės turtų savininkai, esate mums 
skolingi.
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Štai ką Lietuva atidavė Sovietų Są
jungai arba Rusijai mūsiškiu vadina
mame šimtmety. Ir tai esame ne vien 
materialiai apvogti. Bolševizmas išplė
šė tautos charakterį. Jis sukvailino jo 
paties nuvargintą kolchozninką, išplo
vė partijon suvarytųjų smegenis, o 
smegenų vietoje pripompavo komu
nistinės ideologijos. Iš jaunimo atėmė 
doros nuovoką. Sukčiavimas, vagys
tės, melas, pasileidimas, apgaudi
nėjimai, šmeižtai tapo legalizuoti ir net 
teigiamai vertinami. Lietuvos žmonės 
anksčiau niekados nebuvo tokios 
žemos moralės kaip dabar, kai juos 
perdirbo Sovietų Sąjungos malūnai. 
Komunizmas su savo smogiku bolše
vizmu visiems laikams istorijoje liks 
iškrypėliško proto filosofija. Jį žmonija 
lygins su barbarizmu, o mes ilgai 
nepasitikėsime Rusija, šiuo marksizmą 
išauginusiu šiltadaržiu. Ja nepasi
tikėsime ir jos bijosime. Nors Sovietų 
Sąjungos ir Rusijos vaidmenys teo
riškai yra atskiri, bet ten žmonės liko 
tie patys. Buvo Niurnbergo teismas, iš 
jame kaltais rastų dešimt buvo pakarta, 
vienuoliktasis, Geringas, spėjo nusi
žudyti. Buvo tikrinama visa tauta, 
paženklinti visi naciai. Šiandien teisia 
Jugoslavijos Miloševičių, teis Irako 
Huseiną, bet už masines bolševikų 
žudynes (pvz., lenkų karininkų Katy- 
nėje) niekas nebuvo nei teistas ar bent 
žodžiu viešai pasmerktas. Rusija 
nemoka nei ekonominių, nei moralinių 
skolų. O nukankintų kaulai iškyla prie 
Norilsko kiekvieną birželį, kai baigiasi 
arktinė žiema. Tai pastebi ir Norilsko 

žurnalistai bei Rusijos istorikai, nors 
jie ir yra visaip dėl to tildomi...

Kiekvienas rusas yra žmogus, ver
tinamas ir vertintinas pagal savo gerus 
ir blogus bruožus. Tačiau Rusija Lie
tuvą baugina ir su ja kol kas bendrauti 
reikia labai atsargiai. Rusijos baimė 
Lietuvai nepakenks. Protinga baimė 
yra vertingas saugumo ginklas.

Didesnė Dvidešimtojo amžiaus 
pusė prabėgo sužvėrėjusių filosofijų, 
Stalino ir Hitlerio siautuly. Šalia pilno 
asmens laisvių suvaržymo ir prievartos 
ėjo fizinis žmogaus naikinimas. Naikino 
ne kriminalinius nusikaltėlius, bet 
nesilankstančius doktrinoms ir 
nemėgstamus dėl rasinių skirtumų. 
Sakoma, kad Sovietų Sąjunga, įskai
čiuojant ir karo aukas, atėmė virš 100 
milijonų gyvybių. Vokietija, vien tik 
rasistiniais sumetimais, nužudė šešis 
milijonus žydų. Už nusikaltimus prieš 
žmoniją buvo pasmerkta visa Vokietijos 
tauta, o jos buvę vadai nubausti mirties 
bausmėmis ar ilgam įkalinti. Už tuos 
pačius nusikaltimus sovietų „herojams“ 
net vakarietišku pirštu nepagrasinta.

Vakarietiškos politikos 
vingrybių pasekmės
Šiame šimtmetyje išryškėjo ir 

didelis Vakarų valstybių nesąži
ningumas, neišskiriant ir JAV. Visą laiką 
lietuviai reiškė ir reiškia pagarbą 
Jungtinėms Amerikos Valstijoms, bet 
dėl jų vadovų dvilypiškumo esame 
daug nukentėję. Vakariečiai, Anglija ir 
Prancūzija su JAV ir be JAV, saugodami
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savo gerbūvį, drįso net tarpvals
tybinius susitarimus laužyti, nekreipti 
dėmesio į pasižadėjimus Tautų Sąjun
gai. Sankcionuotas Italijos okupavimas 
Etiopijoje. Čekoslovakijos suplėšymui 
ir Austrijos okupacijai 1939 m. Miun
chene pritarė anglai, prancūzai ir, 
žinoma, italai. Tais pačiais metais kovo 
mėn. Vokietija pasiėmė Klaipėdos 
kraštą, bet visi tylėjo. O pačios JAV? 
Jau 1929 - 1931 m. laikotarpyje jos pui
kiai žinojo apie tyčiomis badu išma
rintus 10 milijonų ukrainiečių, bet 
gynėsi, kad tai joms buvęs didelis 
netikėtumas. O Jaltos, Potsdamo susi
tarimai? Kuo jie geresni už 1939m. 
Molotovo-Ribentropo paktą? Juk tai 
buvo dalijamos svetimos teritorijos, 
dėl ko Karaliaučiaus sritis iki šiandien 
yra valdoma „tankistų“ ir „katiušų“.

Jungtinių Valstijų politiniame 
vairavime didelę įtaką turėjo šio krašto 
naujieji liberalai. Tai ne tie liberalai, 
kurie Anglijoje ir Prancūzijoje Aštuo
nioliktame šimtmety kovojo prieš mo
narchus ir kūrė demokratiją. Amerikos 
liberalai buvo marksizmo įtakoje ir 
slapta simpatizavo Sovietų Sąjungai. 
Net šiandien jie neatsisako marksizmo 
metodų, savo tikslu laikydami kovą 
prieš visas religijas, gal tik pagonybę 
paliekant. Antra jų veiklos sritis - 
istorijos perrašinėjimas komunizmo ir 
bolševizmo naudai. Šitai patiriama ir 
Lietuvoje.

Jau buvo minėtas holokaustas. O 
beveik visas Dvidešimtasis amžius 
vilkosi su žydų ženklais. Jie, net 
paryškinti, perėjo ir į naują šimtmetį.

Tai antisemitizmas su holokausto 
pasėkomis.

Kas yra antisemitizmo pagrindas? 
Žydų uždaras gyvenimas getuose? Jų 
papročiai ir religija? Prieš žydus 
skleistos melagingos pasakos? Ne. 
Taip paprastai atsakant į šį klausimą 
niekas nebus įtikintas. Yra kažkas 
gilesnio, o tie paminėti argumentai 
naudojami tik gilumai užslėpti. 
Antisemitizmo priežastis reikia 
atskleisti, jei norima prieš jį kovoti, ir 
čia būtų pačių žydų pareiga. Juk dėl 
antisemitizmo žydų gyvenimas buvo ir 
yra sunkus, nebent jie tyčiomis norėtų 
netikrais kankiniais atrodyti. Ar ne 
antisemitizmas atvedė prie holo
kausto? Ar ne dėl jo ir šiandien žydai 
neranda ramybės kai kuriuose Euro
pos ir Pietų Amerikos miestuose? Gel
bėdamiesi nuo antisemitizmo, jie įkūrė 
Izraelį, padedant kitoms tautoms, 
užjaučiančioms pasaulyje persekio
jamus žydus. Bet ir ten iki šiandien jie 
neturi ramybės. Ar kartais blogų 
valstybių kaimynystės santykių prie
žastis Mažojoje Azijoje nebus ta pati, 
kuri kelia antisemitizmą? Įvairiai 
bandoma antisemitizmą slopinti, 
Soroso pinigais daugeliu kalbų spaus
dinami žydus giną straipsniai, tačiau 
tas pats Sorosas savo elgesiu, ginda
mas liberalizmo numoralėjimą. teigia
mus rezultatus pakeičia neigiamais. 
Žydų tauta dėl antisemitizmo yra ne
laiminga. Tačiau kodėl jie nesuranda, 
kokios yra antisemitizmo priežastys, ir 
jų nešalina?
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Lietuviams per juos taip pat teko 
daug srutų patirti. Dėl kelių dešimčių, 
tegul ir maksimaliai spėjant, dėl dviejų 
tūkstančių ekstremistų, prikišusių 
pirštus prie holokausto, buvome 
apšaukti žydšaudžių tauta. Iki šiol dėl 
to šmeižiami (kaip tą patyrė JAV 
gyvenantys krepšininkai broliai 
Norkai). Ar toks elgesys gali atnešti 
prielankumą žydų tautai? „Akiračiai“, 
tapę Lietuvos žydų apologetiniu 
leidiniu, savo pastangomis mažai 
gelbsti. Kasdienis gyvenimas buvo ir 
yra kitoks, kaip jie aiškina.

Amžiaus pradžioje taikai saugoti 
buvo įsteigta Tautų Sąjunga. Bai
giantis Antrajam pasauliniam karui, vėl 
amerikiečiai parodė savo pagarbą 
taikai. Jų pasiūlymu buvo įkurtos Jung
tinės Tautos (JT), kurios savo amžiumi 
tolokai pralenkė Tautų Sąjungą. Bet ar 
taika išliko? Vykusius karus jau nėra 
lengva suskaičiuoti. Pripažinkime, kad 
ir šį kartą JAV ignoravo JT nutarimus, 
nes jos buvo galingos ir turtingos. Vė
liausias pavyzdys - visuotinio susi
rinkimo balsavimu 150 JT narių parei
kalavo, kad Izraelis sustabdytų staty
mą sienos, kuri skiria palestiniečius 
nuo žydų. Tačiau JAV į šį nutarimą 
moja ranka.

Vietoje išvadų
Šiuose savo įspūdžiuose, prisimin

damas mokslinius ir techninius laimė
jimus, noriu pabrėžti, kad žmogus 
niekados nebuvo išradėjas, o tik atra
dėjas. Jis neišrado atomo, tik jį atrado. 
Ir visi cheminiai medžiagų elementai 
buvo, žmogus tik juos pastebėjo ir 
surašė elementų lentelėje. Buvo 
elektra, o žmogus ją sutramdė ir sukišo 
į laidus bei kabelius. Žmogus dar nėra 
nieko sukūręs nei šiame, nei anksty
vesniuose amžiuose.

Čia niekur nepaliečiau Lietuvos 
partizanų aukos. Tai šventa tema. Apie 
ją kalbėti dera tik ypatingais atvejais 
ir labai apgalvotais žodžiais.

Atimkime iš Dvidešimtojo šimt
mečio milžinišką, net sunkiai patikimą, 
technikinę pažangą. Atimkime taip pat 
sunkiai suvokiamus žiaurumus bolše
vizmo ir nacizmo filosofijose, karuose, 
holokauste. Atimkime vakariečių mai
nikavimus žodžiais bei darbais. Atim
kime moralės paniekinimus ir visą 
žmonijos siekių suvedimą į materiją. 
Kas liks iš to šimtmečio? Vien praė
jusių metų skaitlinė.

14 Į LAISVĘ • $ausis-kovas /2005

16



Laikas ir idėjos

Politinis, visuomeninis ir 
religinis gyvenimas

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 
Juozo Pupiaus nuotrauka

Praeities pamokos
Vis giliau į užmarštį grimzta sovie

tinės okupacijos metai. Juos dar 
primena neužgydytos totalitarinio 
režimo padarytos žaizdos ir iš anų laikų 
atėję žmonės, kurie laisvoje Lietuvoje 
labai drąsiai bando įsitaisyti ne pras
čiau, nei anuomet, kai tarnavo pa
vergėjams. Penkioliktais Nepriklauso

mybės metais jau galima vertinti ne tik 
sovietmetį, bet ir pirmuosius laisvės 
žingsnius po Kovo 11 -osios.

Prisitaikymas prie 
pavergėjo
Sovietmečiu didžioji mūsų inte

ligentijos dalis Stalino represijų buvo 
demoralizuota ir ieškojo galimybių 
prisitaikyti prie sovietinės tikrovės. 
Daugelis be sąžinės priekaištų priklau
sė komunistų partijai, kiek mažesnis 
skaičius kolaboravo su sovietiniu 
KGB, gynusiu melu ir prievarta paremtą 
totalitarinį režimą. Bauginimais ver
čiami ir privilegijomis pamaloninami 
mūsų tautiečiai sutikdavo kolaboruoti 
su okupacinio režimo slaptomis jėgos 
struktūromis. Tuo metu sovietinė 
imperija atrodė tokia galinga ir nesu
griaunama, jog net mintis neateidavo, 
kad kažkada daug kas galės iškilti į 
viešumą.

Egzaminas
Visiems - dvasiškiams ir pasaulie

čiams - reikėjo laikyti egzaminą. 
Istorija jau rašo pažymį. Mes žinome
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apie tris kartus kalintą vysk. T. Matu
lionį, Vladimiro kalėjime mirusį vysk. 
M. Reinį, KGB rūsyje sušaudytą vysk. 
V. Borisevičių, per dvidešimt metų 
kalėjusį mons. A. Svarinską, bet taip 
pat žinome vyskupijų valdytojus, kuni
gus ir pasauliečius kolaboravusius su 
sovietiniu saugumu. Reikia atiduoti 
garbę daugumai kunigų, kurie geriau 
pasirinko nelaisvę, bet nėjo į sando
rius su sąžine, - vien nuteistųjų buvo 
per tris šimtus. Tačiau archyvai byloja 
apie kitų kunigų darytus kompromisus, 
tikintis, kad minimalus kolaboravimas 
nepakenks Bažnyčiai ir leis nekliudo
mai atlikti būtiniausias pareigas.

Okupacijos padariniai
Šiandien Lietuvoje netrūksta dema

gogų, tvirtinančių, kad anuomet visi 
po truputį kolaboravo ir visi mylėjo 
Tėvynę. Šitaip bandoma ištrinti liniją 
tarp ištikimybės Tėvynei ir negarbingo 
vergavimo okupantui. Prisimenu, kai į 
bažnyčias ateidavo kompartijos ir KGB 
pasiųsti pamokslų pasiklausyti šnipe
liai, o paskui teisme liudijo, kad kuni
gas kalbėjęs prieš tarybų valdžią ir 
šiuo liudijimu remdamiesi teisėjai skir
davo didžiules bausmes. Okupacinis 
režimas baisus ne vien tuo, jog fiziškai 
sunaikino tūkstančius žmonių, bet kad 
iš daugelio mūsų tautiečių išplėšė 
krikščionišką dvasią ir atsakomybės už 
Tėvynės ateitį suvokimą.

Vienui vieni
Partizaninis pasipriešinimas paliu

dija, kad Nepriklausomybės metai 

buvo subrandinę labai sąmoningų 
patriotų. Geriausi Tėvynės sūnūs ne
galėjo susitaikyti su okupantų smurtu, 
trėmimais ir pasiryžo su ginklu ginti 
laisvę. Deja, nors tūkstančiai vyrų 
praliejo kraują ant Tėvynės laisvės 
altoriaus, bet Nepriklausomybės vizija 
nuplaukė į neaiškios ateities miglas. 
Ilgiems metams buvome pasmerkti 
tūnoti po geležine uždanga ir maitintis 
sovietine „tiesa“ apie busimąjį komu
nizmo rojų.

Pirmieji laisvės žingsniai
Septintajame dešimtmetyje sovie

tinėse respublikose, tarsi žibutės pava
sarį iš po sniego, vis drąsiau pradėjo 
reikštis mintys apie laisvę. Ir ne tik 
Prahoje. Dievas ir Lietuvos kunigams 
įkvėpė mintį pradėti kovą už žmonių 
teisę gyventi pagal savo įsitikinimus. 
Pavieniai raštai sovietinės valdžios 
institucijoms dėl kunigų seminarijos 
varžymų, tikinčiųjų teisių pažeidimo, 
sąmoningas ignoravimas sovietinio 
Baudžiamojo Kodekso straipsnių dėl 
religinio švietimo paruošė dirvą „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 
leidimui. „LKB Kronika“ pradėjo 
viešinti tai, ką nusikalstamos sovie
tinės valdžios struktūros vykdė metų 
metais. Viešumas daugeliui įkvėpė 
drąsos ir ugdė ne tik religinį, bet ir 
patriotinį sąmoningumą. „LKB kro
nikos“ pavyzdžiu pasekė kiti ir tokiu 
būdu atsirado daug įvairaus pobūdžio 
leidinių - .Aušra“, „Rūpintojėlis“, „Lai
svės šauklys“, „Vytis“, „Perspekty-
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Koplytėlė Žemaitijos miške. 
Algirdo Kairio nuotrauka

vos“ ir kt„ kurie žadino tautinę ir 
religinę savimonę. Tokiu būdu mes 
atėjome į Nepriklausomybės aušrą su 
mintimi išsikovoti ne šiokių tokių 
nuolaidų ir amžiams likti Sovietų 

Sąjungos sudėtyje, bet atgauti pilną 
Nepriklausomybę. Kremliaus vadai ir 
KGB vylėsi Sąjūdį išnaudoti tik 
vadinamai „perestroikai“ - sovietinės 
sistemos papudravimui, tačiau visos 
jų pastangos pagražinti „brandaus 
socializmo“ veidą nuėjo vėjais.

Išeivijos parama
Tuo sunkiu laikotarpiu Lietuvai 

buvo gyvybiškai reikalinga išeivijos 
parama. Pagalbos šauksmas iš po ge
ležinės uždangos būtų buvęs beveik 
negirdimas, jei ne laisvojo pasaulio 
lietuvių parama. Visų pirma Amerikos 
lietuvių reali pagalba skleisti infor
maciją apie pavergtą Lietuvą. 
Anuomet Niujorke įsikūręs Lietuvių 
informacijos centras, kuriam vadovavo 
kun. K. Pugevičius, Čikagoje veikusi 
kun. K. Kuzminsko vadovaujama Kro
nikos sąjunga, kun. V. Kazlausko veda
mos Vatikano radijo laidos, Amerikos 
balsas ir Laisvės radijas atliko neįkai
nojamą misiją.

Dabarties problemos

Ilgas kelias į laisvę
Nepriklausomybės pradžioje mes 

turėjome daug vilčių ir negalėjome 
pramatyti, kad prisikėlimas bus toks 
sunkus. Kai kalbėdavome apie labai 
ilgą izraelitų kelionę iš Egipto į 
Pažadėtąją žemę, daugeliui tos kalbos 
atrodė kaip poetiški palyginimai. 
Tačiau keturiasdešimt metų reikėjo ne 

tam, kad iš Egipto būtų nueita iki 
Pažadėtosios žemės. Juk Šventoji 
Šeima, bėgdama nuo Erodo, šį atstumą 
sukorė per trumpą laiką. Keturiasdešimt 
metų reikėjo tam, kad išmirtų vergijoje 
gimę ir gyvenę žmonės, net ir jų vadas 
Mozė. Laisvėje normaliai gali gyventi 
tik laisvi ir už savo tautą atsakingi 
žmonės. Dauguma lietuvių atėjo į
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laisvę, nešdamiesi elgetos krepšį, kurio 
dar ir šiandien nenori atsisakyti. Tame 
krepšyje randasi nesąžiningumas, ap- 
kiautimas, pavydas, aimanos, verkšle
nimai, nenoras pasikeisti, pripažinti 
padarytas klaidas, nenoras sąžiningai 
dirbti ir laukimas, kad viskas būtų 
duodama veltui. Dėl šios priežasties 
per rinkimus padaromi protu tiesiog 
sunkiai suvokiami sprendimai.

Vergo sąmonė
Per 50 okupacijos metų buvo ko

vota su tikėjimu ir daug kalbėta apie 
komunizmo statybą, kai visi dirbs kiek 
galės, o gaus, kiek norės. Kaip kortų 
namelis sugriuvo komunizmas, tačiau 
jo doktrina daugelio sąmonėje liko iki 
šiandien: sąžiningai dirbti nenorima, o 
norai išlikę begaliniai. Iš čia kyla 
neviltis, alkoholizmas, nusikaltimai ir 
savižudybės. Daugelis nepajėgia su
prasti, kodėl šiandien tiek daug lie
tuvių patiki melagingais politikų 
pažadais. Atrodo per vienus rinkimus 
apgauti turėtų iš savo klaidų pasimo
kyti, tačiau per keturiolika Nepri
klausomybės metų atrodo labai mažai 
išmokta - į Seimą buvo išrinkti tie, 
kurie dalino dovanas ir pažadus. 
Vienas klebonas papasakoja: „Netoli 
nuo bažnyčios stovėjo kavinė, kurioje 
vyrai kasdien palikdavo savo šeimų 
pinigus. Karčiamos savininkas, iškėlęs 
savo kandidatūrą į Seimo deputatus, 
prieš rinkimus visus vaišino degtine ir 
cepelinais, ir buvo išrinktas į Seimą“.

Pragaištingi vaisiai
Galima būtų dėkoti Dievui, jei tai 

būtų buvę pavieniai atvejai. Deja, būta 
kitaip. Žiniasklaida skelbia Seimo na
rius, anuomet baigusius partines 
mokyklas, kaip jie siūlo statyti šviesų 
komunizmo rytojų. Pastaruoju metu 
buvo plačiai komentuojama, kad atsa
kingiausiuose valstybės postuose 
sėdi KGB rezervo karininkai. Visai ne
seniai buvo priimtas įstatymas 
septyniasdešimčiai metų uždarantis 
priėjimą prie slaptų KGB archyvų, kad 
kas nors neišvilktų į viešumą vieno 
kito kolaboranto pavardę.

KGB archyvai
Pagal Liustracijos įstatymą 

prisipažinti atėjo vos 1,5 tūkst. slap
tųjų KGB bendradarbių. Tarp jų, pasak 
Genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
vadovės Dalios Kuodytės, yra ir tokių, 
kurie net nebendradarbiavo, o, matyt, 
atėjo sąžinės graužiami dėl kokio vieno 
kontakto su okupanto represine struk
tūra. O kur dauguma buvusių slaptųjų 
KGB bendradarbių? Matyt, jų sąžinės 
miega, juos galbūt gąsdino tik baimė 
būti kada nors išryškintam. Bet dabar 
uždarius archyvus galės jie ramiai 
siekti politinės karjeros, kuriai pasi
rengta prieš 15 metų. Maža to. Pagal 
naująjį įstatymą archyvo direktorius 
(pats užkliuvęs bendradarbiavimu su 
KGB) galės nuspręsti, kuriuos doku
mentus sunaikinti (L. Pečeliūnienės 
mintys „Valstiečių laikraštyje“).
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Žiniasklaidos labirintai

Didelė Lietuvos bėda - rimtos 
žiniasklaidos trūkumas. Vienas po kito 
bankrutuoja ar ant bankroto ribos 
balansuoja krikščioniškos ir tautinės 
minties leidiniai, o geriausiai laikosi 
bulvarinės pakraipos leidiniai. Kai 
kurie laikraščiai, radijo ir televizijos 
kanalai vaikosi sensacijų ir dėl šios 
priežasties neatlieka savo pilietinės 
misijos. Lietuvai reikėtų gero nešališko 
dienraščio, kuris objektyviai pateiktų 
informaciją ir padėtų žmonėms susi
orientuoti dabartinio politinio visuo
meninio gyvenimo vingiuose, tačiau 
apie jo egzistavimą galima kalbėti kaip 
apie nepasiekiamą utopiją. Šiuo metu 
galima pasidžiaugti nebent interne- 
tiniais dienraščiais „Omni“ ir „Bernar
dinai“, kurie pasiekia didelę dalį 
Lietuvos miestų gyventojų. Tik gaila, 
kad dar mažai pasiekia kaimo 
gyventojų, kuriems informacija 
labiausiai yra reikalinga. Gausiausiai 
lankomas intemetinis laikraštis „Delfi“ 
yra aplipęs pačiais nešvankiausiais 
komentatoriais.

Nelaimių nelaimė - 
alkoholizmas
Viena iš pačių didžiausių mūsų 

bėdų-alkoholizmas. Įstatyminė bazė 
tarnauja alkoholio plitimui, todėl visa 
Lietuva nusėta karčiamomis. Po kaimo 
turizmo priedanga siekiama, kad kaime 
būtų įteisintas „samagono“ gaminimas. 
Bandoma įdiegti mintį, kad jei koks 

nors tūkstantis bravorėlių gamins gerą 
naminę, kaime žymesnės bėdos nebus. 
Kaimo parapijose dirbantys kunigai su 
dideliu skausmu pasakoja apie masišką 
girtuokliavimą, su kuriuo kol kas 
niekas rimtai nekovoja. Vieni pelnosi, 
o kiti žudo savo gyvenimą. Girtavimas 
yra didžiausias Lietuvos priešas; jis 
įsiskverbia net į Seimą. Neseniai spau
doje buvo plačiai komentuojamas 
atvejis, kaip Seimo nariai darbo vietoje 
gėrė nelegaliai pasigamintą naminę 
degtinę. „Apie kokį teisėtumą, padoru
mą gali kalbėti parlamentarai, patys 
nepaisydami įstatymų? Ar jie gali turėti 
bent minimalią pagarbą rinkėjų aky
se?“, - klausia Lietuvos žmonės. Kova 
su girtuokliavimu yra labai vangi ir kol 
kas jos rezultatų nesimato.

Jaunimas ir šeima
Lietuvoje studijuoja labai daug 

jaunimo ir seniai praėjo laikai, kai buvo 
mąstoma, jog studijos nėra reikalingos, 
nes Gariūnuose galima uždirbti dau
giau, nei baigusiam Vilniaus univer
sitetą. Studijuojantis jaunimas teikia 
vilties ateičiai. Daug kuo jis panašus į 
viso pasaulio jaunimą, besižavintį pop 
kultūra su masiniais renginiais, sporto 
ir estrados žvaigždėmis. Gal per mažai 
sugebame padėti šiam jaunimui susi
gaudyti šiandieniame pasaulyje, ir jam 
daug įtakos daro masinė kultūra su 
daiktų kultu, hedonizmu ir bėgimu nuo 
atsakomybės. Apgailėtina, kad švie
timo sistemoje maža vietos turi patri
otinis ugdymas. Dorinio ugdymo įtaką
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sunku vertinti, kadangi ši disciplina 
mokyklose užima antraeilę vietą. 
Pavyzdžiui, etikos dėstymui dažnai 
skiriami mokytojai, kuriems reikia 
pamokų krūvio - buvę rusų kalbos 
mokytojai, auklėtojai etc.

Pati svarbiausia visuomenės insti
tucija - šeima pergyvena didelę krizę. 
Didėja nesantuokoje gimstančiųjų 
kūdikių skaičius; daugėja jaunimo, ku
ris vietoje santuokos renkasi partne
rystę. Visur jaučiamas atsakomybės ir 
įsipareigojimo trūkumas. Valstybės 
dėmesys normalios šeimos stiprinimui 
kol kas yra minimalus. Daugiau dėme
sio skiriama pagalbai sudužusioms 
šeimoms ir jų vaikams. Šeimos insti
tucijos laukia nauji išbandymai, kai 
Europos Sąjungos pinigų remiami pra
dės vis labiau reikštis netradicinės 
lytinės orientacijos žmonės. Daugiau
sia gero šeimos institucijos palaikymui 
daro vyskupijų Šeimų centrai. Kai 
kuriose vyskupijose jie yra pakan
kamai stiprūs. Daug kur jaunavedžiai 
labai rimtai ruošiami santuokiniam 
gyvenimui.

Socialinė nelygybė
Visuomenė yra susiskirsčiusi į 

vargšus ir taip vadinamą elitą. Atga
vus nepriklausomybę pradinis startas 
buvo labai skirtingas: vieni sugebėjo 
daug ką prisigrobti, pasinaudoti parti
jos ir komjaunimo pinigais, o kiti šito 
nepajėgė padaryti ir daug ką turėjo 
pradėti nuo nulio. Todėl šiandien pasi
turinčiai gyvena apie 30 procentų 

žmonių, o didesnioji visuomenės dalis 
gyvena vargingai. Mieste gaunant 300 
- 400 litų pensijos ir žinant, kad val
džios biurokratai gauna dešimt ar 
dvidešimt kartų daugiau, labai sunku 
džiaugtis Lietuvos Nepriklausomybe. 
Labiausiai apgailėtina padėtis yra tų 
žmonių, kurie nepajėgia pritapti prie 
dabartinio gyvenimo, nenori dirbti ir 
renkasi parazitavimo kelią: prageria net 
už vaikus gautą pašalpą. Yra didelis 
pavojus, kad Lietuva gali nueiti pačiu 
blogiausiu keliu, dar labiau gilindama 
nelygybės tarp žmonių prarają.

Moralinė krizė
Lietuvoje sparčiai plečiasi verty

binė krizė, lengviausiai pastebima 
komercinių TV kanalų laidose, kuriose 
ant pjedestalo keliamas pinigų kultas, 
erotika, estrados ir kino žvaigždės. 
Tenai nė su žiburiu nerasi vietos mora
lei ir žmogaus pagarbai. Naktimis per 
komercinius kanalus paaugliai siūlo 
net savo seksualines paslaugas, o 
valstybės vyrai tame nemato nieko 
blogo. Lietuvos ateitininkai pabandė 
supažindinti su šia problema atsakin
gas institucijas, bet taip ir nesulaukė 
pozityvios valstybės institucijų reakci
jos. Moralinis reliatyvizmas, hedoniz
mas, egoizmas ir nihilizmas graužia vi
suomenės moralinius pamatus. Vals
tybei ir Bažnyčiai ypač yra labai 
pavojingas moralinis abejingumas. Kur 
smunka moralė, ten smunka ir religinis 
gyvenimas. Dešimt Dievo įsakymų 
traukiasi iš viešojo gyvenimo. Mokes-
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čių nemokėjimas, nesiskaitymas su pa
prastais žmonėmis, pamišimas dėl 
sekso tampa savaime suprantama kas
dienybe. Tačiau yra ir labai pozityvių 
reiškinių: visuotiniame moraliniame 
chaose sugeba bręsti morališkai svei
kas jaunimas, yra gausių ir labai puikių 
šeimų.

Praktinis materializmas
Tiek okupacijos metais, tiek dabar 

visur dažniausiai kalbama tik apie 
medžiaginę gerovę. Moraliniai ir 
dvasiniai dalykai politikų yra beveik 
nepaliečiami. Perskaitęs daugelio 
partijų programas matai, kad jų kūrėjai 
visiškai nesupranta nei šeimos, nei 
doro žmogaus vietos dabartinėje 
visuomenėje. Jie mąsto marksistiškai - 
jų rojus yra tik medžiaginė gerovė, 
nors tame rojuje žmonės žudo ir 
žudosi. Kodėl taip demoralizuojamas 
jaunimas, taip griaunamos šeimos? 
Kodėl tauta skandinama alkoholyje, o 
vyriausybės programoje nėra nė 
žodelio, kad reikia gelbėti Lietuvą. Gal 
nesusivokiama dėl sovietinio ar libe
ralaus mąstymo? Su pavydu žvelgia
me, kaip Amerikoje pasisakoma už 
moralines vertybes. Lietuvoje valdžios 
žmonės nesupranta mirties kultūros 
pavojaus, nors jis mums, posovie
tiniams žmonėms, yra kur kas pavo
jingesnis nei gyvenusiems laisvės 
sąlygose. Valstybė turėtų visokeriopai 
remti institucijas, besirūpinančias 
žmonių ugdymu. Savalaikis ir apgal
votas valstybės įsikišimas padėtų 

išvengti didelių socialinių problemų. 
Jei bus gailimą lėšų dabar, jas reikės 
investuoti į naujų kalėjimų ir psichi
atrinių ligoninių steigimą.

Praeities šleifas
Po Nepriklausomybės daugelis 

apsivilko tik kitą drabužį, bet nepa
sikeitė savo viduje. Sovietiniais metais 
Lietuvoje buvo apie 220 000 kom
partijos narių. Kiek buvo KGB agentų, 
rezervinių karininkų ir šiai represinei 
struktūrai patikimų asmenų, tikriausiai, 
niekada nesužinosime. Kalbama jog 
yra buvę apie 100 000 KGB bendra
darbių. Jeigu kas nors pabando juos 
prisiminti, yra apšaukiamas raganų 
medžiotoju. Kad apie juos nemąs
tytume, tvirtinama, jog visi po truputį 
buvo kolaborantai, nes visiems reikėjo 
gyventi. Jeigu prie šio sulaužytų 
likimų žmonių skaičiaus pridėtume jų 
vaikus, tuomet nesunkiai suprastume 
labai dideles Lietuvos bėdas, kurių 
neįmanoma nematyti. Tiesa, panašu, 
kad mūsų kelionė į Pažadėtąją žemę 
truks ilgiau nei izraelitams. Apie tai 
kalba Lietuvos gyvenimo dabartis. Į 
valdžią grįžta žmonės, kurie mokėsi 
partinėse mokyklose ar buvo 
susipainioję su KGB struktūromis. 
Apie ką kalba Seimo futbolo komanda, 
kuriai iki šiolei vadovavo buvęs vienos 
Seimo narės visuomeninis padėjėjas, 
KGB majoras iki pat 1991 metų? Kažkas 
dabartinę Lietuvos padėtį pavadino 
dainuojančia kontrrevoliucija. Padėtis 
iš tiesų yra sudėtinga.
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Kremliaus interesai
Lietuva randasi Rusijos interesų 

erdvėje ir joje išliks, nepaisant integra
cijos į NATO ir Europos Sąjungos 
erdvę. Gaila, bet Putino Rusija tolsta 
nuo demokratijos ir formuojasi auto
kratinė valstybė. Atrodo, visiems turė
tų būti matoma auganti grėsmė. Tačiau 
kai kurie Seimo nariai net tvirtina, jog 
jiems bendrauti su Rusija yra mieliau, 
nei su Amerika. Kremlius Lietuvoje turi 
savo rankas per energiją tiekiančias 
kompanijas. Jokie disidentai ar jiems 
panašūs žmonės Nepriklausomoje 
Lietuvoje negalėjo užsiimti naftos, 
dujų ar elektros prekyba. Griūnant 
sovietinei imperijai susikūrė daugybė 
įmonių, į kurias buvo investuoti kom
partijos pinigai, kurių kapitalas šian
dien lengvai gali būti naudojamas 
žmonių klaidinimui ir papirkinėjimams.

Nelemti vaisiai
Savo laiku Williams kompanijos 

vadovai vylėsi, kad už gerą kainą rusai 
parduos naftą, tačiau jie smarkiai kly
do, nes Rusijos politiniai interesai Lie
tuvoje yra svarbesni už jos ekono
minius interesus. Todėl galima tikėtis, 
kad nebus gailimą pinigų, reikalingų 
prorusiškų partijų įsitvirtinimui Lie
tuvoje ir dešiniųjų eliminavimui iš 
politinio Lietuvos žemėlapio. Šią ten
denciją aiškiai matome dabartinėje 
Lietuvoje. Dešinės jėgos yra silpnos 
ir, kas liūdniausia, nesimato perspek
tyvų jų stiprėjimui. Krikščionys demo

kratai buvo sunaikinti, dalinai patys 
susinaikino ir tik stebuklas juos gali 
prikelti. Tėvynės Sąjunga bando rem
tis į tikinčiuosius ir laisvę mylinčius 
žmones, į tuos, kurie nekeičia savo po
zicijų net tuomet, kai kenčia ir visuo
met renka tik tuos, dėl kurių ištiki
mybės Lietuvai mažiausiai abejoja. 
Nors ir skaudu pripažinti, bet šiandienė 
Lietuva panaši į audrų niokojamą 
Palangos pajūrio smėlio juostelę.

Visuomenės
susiskaldymas
Šiuo metu Lietuvos visuomenė yra 

pasidalinusi į provakarietiškąją ir 
prorusiškąją. Prie pastarosios šliejasi 
ne tik rusakalbiai, ne tik sovietinė no
menklatūra, bet ir viskuo nusivylę, 
degtinėje paskendę žmonės. Prie jų 
priskirčiau tą jaunimo dalį, kuri nieko 
nenori girdėti apie praeitį ir kuri 
tyčiojasi iš moralinių vertybių. Kad 
tokių yra, užtenka panaršyti po kokią 
nors, pavyzdžiui, Delfi internetinę 
svetainę ir susipažinti su straipsnių 
komentuotojų mąstysena.

Dabartinio gyvenimo 
kontrastai
Pastaruoju metu buvo galima ste

bėti Lietuvoje vykstančius labai kont
rastingus pokyčius, [stojusi į NATO, 
Lietuva tapo žymiai saugesnė. Narystė 
Europos Sąjungoje suteikė šaliai gali
mybę sutvirtėti; atsivėrė sėkmingos 
ekonominės plėtros perspektyvos. Ta-
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čiau ar tomis galimybėmis bus pasi
naudota, šiandien sunku atsakyti. 
Liūdna matyti, kad šalyje nėra tikros 
demokratijos, nes įsitvirtina Rusijai ir 
NVS šalims būdingas politinio gyve
nimo modelis. Vien ko verti rinkimai su 
masiniais žmonių apgaudinėjimais ir 
papirkimais. Laimėjome didžiulę 
pergalę - valstybės nepriklausomybę, 
tačiau toji valstybė yra visiškai panaši 
į okupacinio režimo kolaborantų val
domą respubliką. „2004-ieji metai išėjo 
palikdami mums dviprasmybes, 
nežinomybę ir lemtingą klausimą, 
kuriuo keliu suksime toliau. O keliai yra 
tik du - varganų ir užguitų baudžiau
ninkų arba laisvų ir orių žmonių kelias. 
Jeigu ir toliau rūpinsimės tik savo as
menine gerove ir niekuo kitu, demago
gai valdys kaip valdę, o Europos 
Sąjungoje mums greičiausiai nebus 
kas veikti. Sąjunga kels tik nusivylimą. 
Kitas kelias - gaivinti ir stiprinti mora
linius mūsų gyvenimo pagrindus, 
susigrąžinti žmogišką ir pilietinį orumą. 
Šis kelias daug sunkesnis, bet tik jis 
veda į ateitį“ (V. Radžvilas).

Sunkus pasirinkimas
Putino Rusija gegužės 9 d. švęs 

Sovietų Sąjungos pergalę prieš 
nacizmą ir kviečia Lietuvos Prezidentą 
dalyvauti Kremliuje ruošiamoje 
iškilmėje. Kovotojai už Lietuvos laisvę 
sako, kad vykti nevalia, nes Lietuvos 
okupacija pasibaigė tik 1990 metais. 
1945 m. gegužės 9-oji vieną okupantą 
pakeitė dar klastingesnis, sunaikinęs 

geriausius tautos sūnus, o kitus paver
gęs ir atskyręs nuo laisvojo pasaulio. 
Jų mintis gana taikliai išreiškė kun. 
R. Grigas Prezidentui adresuotame 
kreipimesi: „Prašau vardu tos laisvę ir 
valstybingumą branginančios tautos 
dalies, kuri čia, Seime, buvo 1991-ųjų 
sausį: šiemet gegužės 9-ąją būkite čia, 
Vilniuje, kur liejosi tautos gynėjų 
kraujas; nevažiuokite ten, iš kur atėjo 
įsakymas lieti patriotų kraują; ir iš kur, 
matant akivaizdų totalitarizmo atgi
mimą, negalime būti tikri, kad panašūs 
įsakymai vėl neateis. Nevažiuokite į 
Maskvą!“ Lietuvoje klausiama: „Kaip 
jausis pokario kovotojai už Lietuvos 
nepriklausomybę, politiniai kaliniai, 
tremtiniai, jų vaikai, Medininkų ir 
Sausio 13-osios žudynių aukos ir 
žuvusių artimieji, kai Lietuvos Prezi
dentas Maskvos Raudonojoje aikš
tėje, aidint Sovietų Sąjungos himno 
melodijai, sveikins parade žygiuojan
čius rusų karius - sovietinės okupa
cijos simbolį? (R. Račinskas).

Kuo galime džiaugtis?
Gėris yra tylesnis ir todėl mažiau 

pastebimas, tačiau Lietuvoje jo yra 
taip pat daug. Apie žmones daug kalba 
jų atsiliepimas į besibeldžiantį vargą. 
Šiuo metu vaikams skirtose labdaros 
akcijose surenkami milijonai litų ir šios 
aukos liudija, kad mūsų žmonės nėra 
susvetimėję ir abejingi svetimam 
skausmui. Žmonės labai jautriai atsi
liepė į Pietryčių Azijos šalių nelaimę ir 
aukojo žymiai daugiau, nei saviems
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reikalams. Klebonai pasakoja, kad 
nukentėjusiems nuo stichijos žmonės 
aukojo gausiau nei per Velykų 
rinkliavą. Daugelis žmonių sąžiningai 
dirba ir sugeba ne tik patys atsistoti 
ant kojų, bet stengiasi padėti ir kitiems 
įsitvirtinti gyvenime. Bręsta jauni žmo
nės, kurie yra neabejingi dvasinėms 
vertybėms ir tokių žmonių Lietuvoje 
yra tikrai daug. Stebiu, kaip Kaune 
vyksta dvasinio atsinaujinimo dienos. 
Didžiulė VDU salė visada būna pilna 
suaugusiųjų ir jaunų veidų.

Žvilgsnis į ateitį

Mūsų ateitis priklausys nuo 
dvasinės ir moralinės visuomenės 
būklės, kiek būsime atsakingi už 
Tėvynės ir Bažnyčios ateitį. Būtų 
idealus variantas, jei savo kelionėje į 
laisvę būtume vieningi, tačiau šito 
sunku tikėtis. Mes susitelkiame tik 
kraštutinio pavojaus atvejais, o jam 
praėjus užmirštame, jog esame tos 
pačios Tėvynės vaikai. Tačiau reikia 
burtis visiems, kas gali susiburti. Šiam 
tikslui labai daug galėtų nuveikti 
mokykla. Tenai reikėtų mąstyti ne tiek 

apie prezervatyvų naudojimą, kiek apie 
normalaus jauno žmogaus ugdymą. 
Labai reikalingas didelis Valstybės ir 
Bažnyčios dėmesys lietuviškai šeimai, 
nes joje auga Lietuvos ateitis. Reikia 
ginti šeimą ir vaikus nuo visų, kurie 
kėsinasi į mūsų tautos aukso fondą.

Bažnyčios indėlis į Lietuvos ateitį 
turėtų būti toks pat didelis, kaip anais 
sunkiausiais priespaudos metais. 
Šiandien ne mažiau reikia pastangų 
išsaugoti žmonėse tvirtumą ir viltį. 
Nežinau kas galėtų sėkmingiau pa
gelbėti išsaugant sveiką tautos dvasią, 
kiek tai gali padaryti Bažnyčia. Tačiau 
Bažnyčia nėra kažkokia abstrakcija, bet 
ji susideda iš konkrečių žmonių, 
leidžiančių savyje veikti Dievo Dva
siai. Šios Bažnyčios augimui ir tvirtė
jimui turėtų būti skirtas didžiausias 
dėmesys.

Mūsų brangios išeivijos žmonės, 
padarę labai daug gero Lietuvai, daug 
kur yra nusivylę, matydami jog jų 
pastangos neatnešė lauktų vaisių. 
Norėčiau padrąsinti ir priminti, kad 
sėjamas gėris nežūsta. Kartais tik reikia 
palankaus meto, kad pamatytume 
augančius vaisius.

Šį pranešimą arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 2005 m. sausio 
pabaigoje skaitė LFB Los Angeles sambūrio 40-ajame politinių 

studijų savaitgalyje.
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Pirmieji žingsniai naujų 
darbų verpetuose

2005 metų pavasarį minėsime pirmąsias Lietuvos priėmimo į NATO ir 
Europos Sąjungą metines. Nužengėme dar labai trumpą, bet jau reikšmingą 
žingsnį. Per šį laikotarpį tapome ne tik labiau saugūs ir savimi pasitikintys, 
bet ir labiau stiprūs, matomi bei vertinami pasaulio šalių ir Vakarų Europos 
valstybių partneriai. Ta proga pakalbinome du iš daugelio, Lietuvai integ
ruojantis į euroatlantines struktūras, nusipelniusių asmenų: Lietuvos 
ambasadorę prie NA TO Gintę Damušytę ir buvusį vyriausiąjį Lietuvos stojimo 
į Europos Sąjungą derybininką, šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimo narį 
Petrą Auštrevičių.

Interviu su Ginte
Damušytę
Vidmantas Vitkauskas. Jau ne 

pirmi metai esate Lietuvos amba
sadorė prie NATO. Kokie Jūsų svar
biausi darbai ir rūpesčiai? Kokios 
svarbiausios ambasados funkcijos ir 
kryptys, ypač dabar, kai Lietuva tapo 
NATO nare?

Gintė Damušytė. Lietuvos 
ambasadore prie NATO tapau 2001 m. 
sausį. Tuo metu visas mano vadovau
jamos Misijos prie NATO dėmesys 
buvo sutelktas į Lietuvos integravimą 
į Aljansą. Esu nepaprastai laiminga, 
kad būtent man vadovaujant Misijai 
išsipildė Lietuvos strateginis siekis - 
Lietuva tapo Šiaurės Atlanto Aljanso 
nare.
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Mano atstovavimo NATO laiko
tarpis galėtų būti suskirstytas į tris 
etapus: Lietuva - NATO partnerė, 
siekianti narystės: Lietuva - kviečiama 
pradėti derybas dėl narystės (po 
Prahos viršūnių susitikimo 2002 m. 
lapkritį); ir Lietuva - Aljanso narė 
(2004 m. kovo 29 d. septynioms nau
josioms narėms deponavus prisijun
gimo protokolus Vašingtone).

Visi šie laikotarpiai buvo koky
biškai labai skirtingi. NATO komite
tuose Lietuvos atstovai galėjo daly
vauti jau po Prahos sprendimo pradėti 
derybas, tačiau tuo metu formaliai dar 
neturėjome balso teisės. Uždara mums 
tuo laikotarpiu tebuvo NATO. Ypa
tingai mūsų planams ir bendradar
biavimui su NATO, bei ketinimams 
tapti Aljanso nare, tuo metu priešinosi 
Rusija. Rusija ne tik kad nepageidavo, 
kad pakviestosios narės įsitrauktų į 
Tarybos veiklą, bet tam darė visokius 
trukdymus.

Lietuvai ir kitoms septynioms pa
kviestosioms valstybėms tapus pilna
teisėmis narėmis, dalyvaujame visoje 
NATO veikloje, siekiame būti atsto
vaujami visuose formatuose. Dėl to 
labai išsiplėtė ir pati atstovybė - dabar 
vadovauju daugiau nei tris kartus 
didesniam kolektyvui (31 žmogus), nei 
pradėdama savo darbą NATO. Veiklos 
tikrai netrūksta, kartais sunkiai suspė- 
jame sudalyvauti visų komitetų veik
loje.

Svarbiausi Lietuvos nuolatinės 
atstovybės prie NATO uždaviniai šian
dien - įgyvendinti šalies prioritetus 

Aljanse: garantuoti pilnavertę Lietu
vos narystę Aljanse, siekti kuo giles
nio ir platesnio Lietuvos interesų ats
tovavimo, siekti efektyvaus sprendi
mų priėmimo, stipraus transatlantinio 
ryšio išlaikymo, vieningo šalių narių 
balso kituose tarptautiniuose foru
muose. Tai vykdome dalyvaudami ko
mitetų veikloje, palaikydami intensy
vius ryšius su kitomis atstovybėmis 
bei NATO tarptautiniu personalu.

V. Vitk. Buvote viena iš tų, kuri 
tiesiogiai savo darbu daug padarėte, 
kad Lietuva būtų priimta į Aljansą. 
Kokias mūsų valstybės perspekty vas 
ar problemas įžvelgiate ateityje? 
Kokie, jūsų galva, svarbiausi 
Lietuvos prioritetai esant NATO 
sudėtyje?

G. D. Nuopelnus dėl Lietuvos 
siekio tapti Aljanso nare išsipildymo 
turėtų pasidalinti daugybė Lietuvos 
žmonių. Daugelį metų to siekdamos 
dirbo Lietuvos užsienio ir krašto ap
saugos ministerijos, daugelis kitų 
vyriausybinių institucijų. Itin svarbi 
buvo ir nevyriausybinių organizacijų 
veikla, informuojant visuomenę apie 
Aljansą, gilinant suvokimą, kokia 
svarbi ši narystė Lietuvai.

Man gi savotiškai pasisekė prie 
Šiaurės Atlanto Tarybos stalo atsidū
rus vienintelei - ir pirmajai Šiaurės 
Atlanto Tarybos istorijoje - moteriai. 
Tuo būdu mano atstovaujamai valsty
bei ne kartą buvo parodytas išskirtinis 
dėmesys.
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Prognozuoti ateitį - nedėkingas 
užsiėmimas. Visgi drįsčiau manyti, kad 
Lietuva įsitvirtina Aljanse kaip pati
kima ir lygiavertė sąjungininkė. Tai 
reiškia, kad mums tenka ne tik naudotis 
narystės privilegijomis, pvz. NATO 
investicijomis į Šiaulių oro uosto infra
struktūrą, bet ir prisiimti įsiparei
gojimus, kurie padeda įgyvendinti 
Aljanso sprendimus ir užtikrinti bend
rų veiksmų sėkmę.

Vienas iš tokių NATO prioritetų 
yra operacija Afganistane. NATO Ge
neralinis sekretorius Jaap de Hoopas 
Schefferis ir kitos NATO narės labai 
gerai įvertino ryžtingą Lietuvos spren
dimą šiais metais vakarų Afganistane 
kurti provincijos atstatymo komandą 
(Provincial reconstruction team, PRT). 
Tai bus Lietuvos vadovaujama dau
gianacionalinė kariškių ir civilių 
specialistų grupė, kuri organizuos 
vietoje atstatymo darbus, padės Afga
nistano valdžios institucijoms įsitvir
tinti ir vykdyti programas, teiks 
pagalbą visuomenei atstatant vietinę 
policiją ir kitas teisėtvarkos struktūras, 
užtikrinančias apsaugą sau ir regione 
dirbančioms tarptautinėms ir nevyriau
sybinėms organizacijoms. Afganistane 
veikia 17 tokių PRT grupių. Penkios 
šiuo metu yra pavaldžios NATO vado
vaujamoms Tarptautinėms saugumo 
pagalbos pajėgoms (International 
Security Assistance Force, ISAF), o 
likusioms vadovauja JAV. ISAF misi
joje tarnauja 8000 karių iš 47 valstybių. 
Lietuvos kariai ISAF operacijose 
Afganistane dalyvauja nuo 2002 m. 

rugpjūčio mėnesio. Šiuo metu ISAF 
tarnauja apie 25 Lietuvos kariai.

K Vitk. Lietuva jau seniai drauge 
su kitą NATO valstybių karinėmis 
pajėgomis dalyvauja įvairiose taikos 
palaikymo operacijose. Kai kurie 
Seimo nariai siūlo atšaukti Lietuvos 
karius iš tokią misiją. Kaip reaguotą 
ir įvertintą tokį Lietuvos poelgį NA TO 
viršūnės ir kiti Aljanso partneriai?

G. D. Norėdami būti patikimi 
sąjungininkai, turime dalintis bendrą 
naštą, turime dalyvauti bendruose 
Aljanso veiksmuose. Tai būtina sąlyga, 
siekiant mano išvardintų tikslų - gilios, 
pilnavertės narystės, stipraus 
transatlantinio ryšio... Aljanso narės - 
suverenios valstybės, jos gali pačios 
priimti sprendimus dėl savo dalyvavimo 
ar nedalyvavimo konkrečiose misijose 
ir operacijose. Visgi proporcingos 
naštos prisiėmimas laikomas savaime 
suprantama narystės Aljanse sąlyga. 
Tai - garbingas įsipareigojimas, daž
niausiai - nedidelis, palyginti su gauna
momis saugumo garantijomis.

V. Vitk. Praeitą metą rudenį Jūs 
buvote pakviesta į JAV dalyvauti 
NATO viešos diplomatijos padalinio 
organizuotame informaciniame ture. 
Kas tai per renginys ir ar šiuo 
pakvietimu jaučiate kokį nors 
išskirtinį dėmesį Lietuvai?

G. D. Minėtasis informacinis turas - 
intensyvios programos paskaitų kelionė
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po tris pietines JAV valstijas - 
Džordžiją, Misisipę ir Teksasą - 
surengtas siekiant informuoti šių 
valstijų visuomenę apie Aljansą, jo 
dabartinę veiklą, ateities uždavinius ir 
transatlantinio ryšio svarbą žmonėms, 
gyvenantiems abiejose Atlanto pusėse.

Kartu su NATO Generalinio 
Sekretoriaus padėjėjo pavaduotoju 
Robert Serry (buvęs Nyderlandų 
ambasadorius Ukrainoje) skaitėme 
paskaitas Džordžijos ir Misisipės uni
versitetų tarptautinių santykių ir 
strateginių studijų institutuose bei 
Teksaso valstijoje San Antonijaus ir 
Austino užsienio reikalų tarybose. 
Taip pat įvyko susitikimai su valstijų 
bei miestų pareigūnais, žurnalistais, 
gynybos pramonės ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovais.

Tai, kad ši viešosios diplomatijos 
misija buvo patikėta būtent man, 
vertinu kaip ypatingą NATO vado
vybės ir JAV atstovybės pasitikėjimą. 
Iš atsiliepimų galiu spręsti, kad 
pasitikėjimo neapvyliau.

Manau, kad ši misija buvo reikš
minga ne tik JAV ar NATO, bet ir 
Lietuvai. Turime būti ypač suinte
resuoti tvirto transatlantinio ryšio 
išsaugojimu (kai Europa ir JAV veikia 
kartu, kalnus nuverčia) ir efektyviai 
veikiančiu Aljansu, kuriame visos 
narės dirba kartu terorizmo ir kitų 
dabartinių iššūkių akivaizdoje. Būtent 
šią žinią skleidžiau Valstijose. Be to, 
paskaitose ne kartą rėmiausi Lietuvos, 
kaip veržlios, atsakingos ir patikimos 
sąjungininkės pavyzdžiu.

V. Vitk. Esate gimusi ir užaugusi 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kaip 
žinome. Jūs aktyviai dalyvavote JA V 
lietuvių visuomeninėje veikloje, buvo
te aktyvi ateitininkė ir pan. Kokie 
maloniausi prisiminimai iš tų dienų, 
kas verčia nors mintimis grįžti į tuos 
laikus?

G. D. Nėra abejonės, kad gra
žiausius jaunystės prisiminimus sieju 
su Dainavos jaunimo stovyklaviete, 
kurią mano tėvas a. a. prof. dr. Adolfas 
Damušis, kartu su savo ištikima 
gyvenimo partnere Jadvyga, įsteigė 
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijos vardu. Tėvo vizija suburti 
lietuvišką katalikišką jaunimą išeivijoje 
nuolatinėje vietoje išsipildė šiame 
gražiame Mičigano valstijos kampelyje. 
Ten praleisdavau vasaras ir kas žiemą 
lankydavau moksleivių ateitininkų 
kursus bei ateitininkų šeimų stovyklas. 
Daugelis ten užmegztų draugysčių 
išliko iki šios dienos.

V. Vitk. Paskutiniu metu daug 
Lietuvos jaunimo traukia į Vakarus 
ieškodami geresnio gyvenimo. Deja, 
užsienyje apie kai kuriuos mūsų 
tautiečius atsiliepia ne iš gerosios 
pusės. Ko palinkėtumėte nepriklau
somybės priešaušryje ar jau Nepri
klausomybės metais gimusiam Lietu
vos jaunimui?

G. D. Manau, kad geri atsiliepimai 
apie gabų Lietuvos jaunimą jau aplenkia 
neigiamus atsiliepimus, apie kuriuos
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Jūs užsimenate. Lietuvos jaunimas 
siekia aukštojo išsilavinimo 
geriausiuose Europos ir kitų šalių 
universitetuose. Jis sėkmingai įsidar
bina ir dirba ES bei kitose tarptautinėse 
institucijose. Džiugu, kad Lietuvos 
jaunimo gebėjimai neliko nepastebėti 
užsienyje. Linkėčiau, kad šis tautos 
potencialas būtų pripažintas ir priimtas 
pačioje Lietuvoje, kurioje, deja, 
kvalifikuotas jaunimas sunkiai randa 
darbų. O pačiam jaunimui linkėčiau 
nepasiduoti abejingumui, pesimizmui ar 
siauriems interesams; savo gebėjimais 
prisidėti prie Lietuvos ūkio ir žmonių 
gerbūvio kėlimo; neužmiršti 
pilietiškumo ir vertybių svarbos 
asmeniniame bei politiniame- 
visuomeniniame gyvenime. Mažiau 
pykčio, daugiau optimizmo, entuziazmo, 
ryžto ir sparnų drąsos kilti ir kelti!

Dėkojame už pokalbi.

Interviu su Petru 
Auštrevičiumi
Vidmantas Vitkauskas. Buvote 

vyliausiasis Lietuvos derybininkas 
dėl Lietuvos priėmimo į Europos Są
jungą. Šiandien Lietuva jau Europos 
Sąjungos narė. Kaip vertinate Lie
tuvos kelią į Europos Sąjungą ir 
kokias perspektyvas ar problemas 
įžvelgiate naujame mūsą valstybės 
raidos etape?

Petras Auštrevičius. Žvelgdamas į 
tokią netolimą praeitį, remdamasis

Petras Auštrevičius

savo patirtimi ir įsitikinimais, galiu 
pasakyti, kad Lietuva laiku atliko 
reikalingus pasirengimo narystei dar
bus ir jos įstojimas su kitomis devy
niomis Vidurio ir Rytų Europos 
valstybėmis buvo savalaikis ir vienin
telis teisingas istorinis sprendimas. 
Mes įsitvirtinome ten, kur manėme vi
suomet esantys ir šiuo žingsniu patvir
tinome savo europietiškumą. Mūsų 
įstojimas į Europos Sąjungą su kitomis 
valstybėmis narėmis rodo, kad mūsų 
valstybės identitetas, mūsų politikos 
planavimas, ir pagaliau politikos įgy
vendinimo pajėgumas yra tolygus 
kitoms panašaus likimo valstybėms. Iš 
tiesų, be šito žingsnio mes būtume 
praradę labai daug: mes būtume 
atsiradę savotiškai pakabintoje arba
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neapibrėžtoje erdvėje, būtume netekę 
daug įvairių svertų politikos spren
dimų priėmimo klausimais ( kaip, pvz., 
Bulgarija, Rumunija, kurios pasiliko 
kuriam laikui šalia); nedalyvautume, 
kaip dabar, pilnomis teisėmis spren
dimo priėmimo procese ir būtume 
nereikalingai praradę keletą metų. 
Kadangi to neatsitiko, tai mano galva, 
yra vienas iš pagrindinių pastarojo 
šimtmečio pasiekimų. Deja, taip jau 
sutapo, kad vidinės politikos kompli
kacijos, susijusios su Prezidento 
R. Pakso apkalta, su visomis politi
nėmis diskusijomis, kurios vyko šalyje 
2003 m. pabaigoje - 2004 m. - savo
tiškai sumažino tą džiaugsmą ir tuos 
privalomumus, kuriais mes galėjome ir 
privalėjome pasinaudoti. Dalyvavimas 
Europos Sąjungos politikoje visuomet 
yra jaučiamas tiek, kiek tu esi aktyvus. 
Narystė duoda labai daug. Tačiau kiek
viena valstybė pasirenka tą sprendimų 
priėmimo arba tą veiklos sritį, kuri jai 
yra svarbiausia. Mano galva, mūsų 
valstybės profilis yra matomas, ypa
tingai regioniniame kontekste, bendra
darbiaujant su kaimynų valstybėmis. 
Reikia pripažinti, kad kiekvienai 
valstybei reikia išmokti tų Europos 
sprendimų priėmimo procedūrų, kurios 
yra nelengvos. Tas procesas vyksta ir 
iš tikrųjų mes einame teisingu keliu, bet 
iš kitos pusės mums tenka perprasti 
realybę, kuri yra Europoje ir kuri su 
vienos ar kitos valstybės įstojimu 
nebūtinai greitai keičiasi, o jei keičiasi 
tai nebūtinai ta linkme, kokia norisi. 
Tačiau apskritai, mano galva, mūsų 

įstojimas į ES - buvo vienprasmė per
galė, kurios rezultatais mes tikrai dar 
pasinaudosime, ypač ateityje.

V. Vitk. Europos Sąjungos parla
mente Lietuva turi savo atstovus. 
Kaip vertinate ją veiklą ir kokius 
svarbiausius uždavinius, jūsų galva, 
jie turėtą įgyvendinti savo kadencijos 
metais?

P. A. Europos Parlamente mes 
turime 13 savo atstovų, kuriuos išrin
kome praėjusių metų birželio mėnesį. 
Tai buvo pirmieji Europos Parlamento 
rinkimai Lietuvoje ir todėl jie susilaukė 
didesnio dėmesio negu kitose valsty
bėse. Reikia pripažinti, kad Europos 
Parlamento rinkimai šios Sąjungos 
valstybėse nėra ypatingai populiarūs, 
jie žmonėms nesukelia ypatingo susi
domėjimo, galbūt dėl to, kad Europos 
Parlamento ankstesnis vaidmuo nebu
vo ypatingai ryškus ir įtakingas Euro
pos reikaluose. Dabar su Konstitu
cijos Europai parengimu ES parlamen
tas gavo daug daugiau teisių, jis tapo 
labiau atspindintis visų Europos pilie
čių interesus ir t.t. Todėl aš tikiu, kad 
mūsų parlamentarai pateko į europar- 
lamentą būtent tada, kai jaučiasi 
didesnis mėginimas suaktyvinti šios 
institucijos veiklą. Europos Parla
mento specifika yra ta, kad tie Lie
tuvos atstovai, kurie yra išrinkti, nebū
tinai privalo atstovauti tik Lietuvos 
interesus, pirmiausia jie privalo 
atstovauti visos Europos interesus, 
nes jiems privalu kurti bendrą Europos
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ateitį. Žinoma, kiekvienas vadovaujasi 
savo patyrimu ir remiasi savo vals
tybės situacija, kiekvienas pasirenka 
tas veiklos sritis, kurios artimos jo 
interesams. Todėl akivaizdu, kad, 
pavyzdžiui, darbo pradžioje, buvo 
didelis Lietuvos atstovų susidomė
jimas regionine politika, tai yra būtent 
ta sritimi, kur mes matome, jog mums 
reikia ir paramos, ir veiklos perspek
tyvos yra didesnės. Pradžioje taip pat 
buvo didelis susidomėjimas ir užsienio 
politika, ir tai akivaizdu, nes ši sritis 
mums taip pat labai svarbi (svarbu 
žinoti kaip vystysis Europos Sąjungos 
ir kaimyninių valstybių; Europos 
Sąjungos ir Amerikos santykiai ir pan.).

Buvo didelis susidomėjimas ir 
infrastruktūra: energetiniais tinklais, 
keliais ir visa kita. Todėl mūsų atstovų 
dalyvavimas paminėtose veiklos 
srityse be jokios abejonės yra svarbūs 
tiek pačiai Lietuvai, tiek regionui, tiek 
visai Europai. Žinoma, praėjus 6-7 
mėnesiams nuo rinkimų ir darbo 
Europos Parlamente pradžios dar 
negalima daryti apibendrinančių iš
vadų apie mūsų atstovų veiklą. Aišku 
tik tiek, kad įvadinis laikotarpis jau 
praėjo ir susidomėjimas atskirom 
veiklos sritim tapo aiškesnis. Todėl 
mūsų atstovams aš linkiu, kad kuo 
greičiau jų veikla taptų aktyvesnė ir 
efektyvesnė. Apskritai, Lietuvos 
atstovavimas Europos Sąjungos 
Parlamente yra geras, nes jei 
skaičiuotume, kiek Lietuvos rinkėjų 
atstovauja kiekvienas mūsų europar- 
lamentaras, tai santykis būtų daug 

geresnis negu, tarkime, Vokietijoje.

V. Vitk. Lietuva pirmoji ratifikavo 
Europos Sąjungos Konstituciją. Soci
ologiniai tyrimai rodo, kad beveik 
pusė Lietuvos gyventoją mano, jog šis 
ypač svarbus valstybei dokumentas 
turėjo būti patvirtintas referendumu. 
Kokia jūsų nuomonė?

P. A. Taip jau nutiko, kad dėl su
siklosčiusių politinių įvykių Lietuva 
pirmoji ratifikavo Europos Sąjungos 
Konstituciją. Atkreipsiu dėmesį į tai, 
kad Lietuva yra viena iš tų valstybių, 
kuri turi nepaprastai aukštą visuo
menės palankumą savo valstybės 
narystei Europos Sąjungoje: beveik 
80% gyventojų remia narystę Europos 
Sąjungoje, ir yra akivaizdu, kodėl. 
Tačiau Konstitucija Europai yra platus 
ir pakankamai teisiškai sudėtingai su
rašytas dokumentas, todėl akivaizdu, 
kad buvo reikalingos platesnės viešos 
diskusijos šiuo klausimu. Man, o ir 
daugeliui kitų, yra nesuprantama, 
kodėl vieną rytą šalies dienraščiuose 
atspausdinus Konstitucijos santrauką, 
tos pačios dienos popietę ji jau buvo 
ratifikuota Seime. Tai nėra geras būdas 
ugdyti pilietišką sąmoningumą ir 
pilietinę visuomenę šalyje. Nepritariu 
nuomonei, kad Konstitucijos nebuvo 
įmanoma išaiškinti per trumpą laiką. 
Aišku, per kelias dienas jos nebūtume 
išaiškinę visuomenei, nebūtume su ja 
pilnai supažindinę nei mūsų mokslei
vių, nei pavienių piliečių, bet išaiškinti 
jos esmę tautai - buvo privalomas
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dalykas politikams. Esu įsitikinęs, kad 
turėjome tam pakankamai laiko ir 
galimybių.

V. Vitk. Seimo Pirmininko vienas 
iš pavaduotoju yra viešai sakęs, kad 
Lietuvos buvimas Europos Sąjungoje, 
tai vos ne tas pats, kaip jos buvimas 
SSRS. Kaip vertinate tokius ir pa
našius aukštų pareigūnų pasisa
kymus? Ar tokie pasisakymai nerodo, 
kad valdančiosios daugumos atsto
vai paprasčiausiai nesiorientuoja 
užsienio politikoje ir viską vertina 
per sovietinio mąstymo ir patyrimo 
prizmę?

P. A. Bet koks Europos idėjų profa
navimas anksčiau ar vėliau grįžta 
savotišku nepasitenkinimu iš mūsų 
pačių piliečių pusės. Juo labiau, kai 
tokia profanacija užsiima politikai, 
kuriuos žmonės išrinko. Todėl jeigu 
kam nors atrodo, kad mes penkias
dešimt metų buvome ten, kur niekad 
nebuvome pakviesti, o ir būdami mums 
primestose „Sąjungose“ niekad netu
rėjome savo apsisprendimo teisės, tai 
iš esmės yra nesusipratimas. Tokios 
niekuo nepagrįstos kalbos paneigia 
mūsų prieš penkiolika metų (1990 m.) 
padarytą apsisprendimą būti nepri
klausomais ir eiti europinės integra
cijos keliu.

V. Vitk. Pastaruoju metu Lietuvą 
krečia vienas paskui kitą politiniai 
skandalai. Dauguma jų susiję su 
sovietine praeitimi ir korupcija: KGB 

rezervistai, aukštas pareigas Seime 
užimantys kompartijos mokyklų 
absolventai, su kriminaliniu pasauliu 
susiję politikai, valdininkai ir pan. 
Kaip jūs manote, ar tokie skandalai 
negriauna Lietuvos įvaizdžio Euro
pos Sąjungos valstybių tarpe?

P. A. Matote, su įstojimu į Europos 
Sąjungą ir į NATO įvyko vienas svar
bus dalykas, kurio mes, o ir aš, dar 
nepakankamai įsisavinome. Tapdami 
šių organizacijų ir institucijų nariais, 
mes automatiškai sukėlėme daug 
didesnį domėjimąsi mumis: kuomet esi 
klubo narys, tave turi geriau pažinti 
visi kiti klubo nariai. Turiu pasakyti, 
kad pastaruoju metu užsienio spauda 
apie Lietuvą rašo daug daugiau, į 
Lietuvą atvyksta daug daugiau 
politikų, įvairių analitikų; mes esame 
įtraukti į įvairių klausimų svarstymus 
ir sprendimų priėmimus, kurie susiję ir 
su pasaulio arba Europos Sąjungos 
perspektyvomis, ir pan. Mumis domi
si, mus mato ir mus pastebi. Todėl 
jeigu manome, kad taip vadinami vi
daus skandalai arba vidaus diskusijos 
liečia ir yra aktualūs tik mums, tai yra 
savęs apgaudinėjimas.

Mūsų istorija buvo pakankamai 
prieštaringa ir komplikuota, tačiau 
įvairiu metu padaryti principingi 
sprendimai visuomet buvo labiau 
suprantami negu mėginimai slėptis ar 
savotiškai teisintis kažkokiomis išskir
tinėmis aplinkybėmis. Todėl ir dabar, 
kai valstybės ar valstybė imasi kokių 
nors konkrečių ir principingų žingsnių,
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tokie apsisprendimai dažniausiai būna 
daug greičiau pastebimi ir sveikintini.

K Vitk. Šiuo metu esate Seimo 
užsienio reikalą, Europos reikalų 
komitetų, NATO reikalų ir kitų komi
sijų narys. Kuo pasireiškia Jūsų veikla 
dirbant šiose Seimo institucijose? 
Kokias svarbiausias veiklos kryptis 
išryškintumėte Lietuvos užsienio poli
tikoje?

P. A. Siekiau, kad mano veikla būtų 
tęstinė ir tuos dalykus, kuriuos išma
nau, tą patyrimą, kurį sukaupiau, sten
giuosi kuo geriausiu būdu pritaikyti. 
Todėl ir dabar, būdamas Seimo nariu 
pasirinkau būtent tą veiklos sritį, kurią 
geriausiai išmanau. Europiniuose 
reikaluose mes iš tikrųjų diskutuojame 
labai konkrečiais klausimais. Mūsų 
diskusijos apima įvairius finansinius 
klausimus, daug kalbame apie Europos 
Sąjungos biudžeto 2007 - 2013 metams 
patvirtinimą, svarstome Lisabonos 
strategiją, diskutuojame apie šalies 
konkurencingumo didinimo ir tvar
kymo reikalus ir pan. Kitaip tariant, 
Europos reikalai yra visų mūsų 
pagrindinis svarstymo objektas. Ka
dangi turiu pakankamai patirties 
šiuose dalykuose, tai ir stengiuosi, kad 
Seimo dalyvavimas svarstant šiuos 
klausimus būtų deramas. Tuo pačiu 
siekiu, kad visus sprendimus mes pri
imtume sąmoningai ir gerai apgalvoję. 
Užsienio politikos srityje pastarasis 
laikotarpis (dėl mūsų narystės ES ir 
NATO) mums yra pakankamai naujas.

Todėl mes turime naujai apibrėžti svar
biausius užsienio politikos prioritetus 
ir sritis. Dėl to esu įsitikinęs, kad Seimo 
vaidmuo užsienio politikos prioritetų ir 
jos veiksmų pagrindime turi būti 
pakankamai aktyvus.

K Vitk. Artėja Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos 60-mečio minėjimas. 
Lietuvoje, o ypač ir išeivijoje, yra pla
čiai diskutuojama, ar turėtų Lietuvos 
Respublikos Prezidentas V. Adamkus 
vykti į Maskvą minėti šios sukakties. 
Kokia Jūsų nuomonė?

P. A. Iš tikrųjų lietuvių tautai 
gegužės 9-oji neasocijuojasi su perga
le prieš blogį. Ta diena, deja, mums 
sutapo su nauja, ilga okupacija ir tary
tum tapo jos simboliu. Todėl Lietuva 
turi pakankamai istorinių priežasčių šią 
šventę traktuoti kitaip. Mums reikia, 
visų pirma, patiems sau ir visam 
pasauliui paaiškinti šias aplinkybes. 
Todėl iš tikrųjų aš visokeriopai pritariu 
tai visuomeninei diskusijai, kuri šiuo 
metu aktyviai vyksta. Mes negalime 
gyventi tik praeitimi, tačiau tuo pačiu, 
neturime teisės ignoruoti ir mūsų kraš
to bei žmonių skaudžios dvidešimtojo 
amžiaus patirties. Prisimenant praeitį 
ir žvelgiant į ateitį, savo diskusiją ar 
Prezidentas turi vykti į Maskvą ar ne, 
turime vainikuoti atsakingu ir sąmo
ningu politiniu sprendimu.

Dėkojame už pokalbį.
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Augant ir auginant 
kardinolo Vincento gerume

Irena Petraitienė

„Dangaus negalima pradėti nuo dangaus. Mes turime jį pradėti 
gyvendami žemėje. Ko žemėje nepradėsi, to danguje neturėsiTaip sakydavęs 
Šventosios Romos kardinolas Vincentas Sladkevičius ( 1920-2000), kurio 
asmenybė buvo, yra ir ilgai bus aktuali kaip tarnystės Dievui, tiesai ir 
žmoniškumui orientyras, Amžinybėn išėjo, palikdamas priesaką bręsti jo 
puoselėtame gerume ir gyvenimą kurti pagal Didįjį Meilės Įstatymą. Todėl 
pagal Popiežiškosios Bažnyčios kultūros paveldo komisijos Aplinkraštinį 
laišką, o taip pat Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos Sutarties dėl 
bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje apibrėžtus siekius, Lietuvoje 
pirmą kartą kuriamas Europos ir Vatikano standartus atitinkantis muziejus, 
kurio tikslas - įvykdyti prigimtinį tikslą - tapti Bažnyčios misijos dalimi.

Tegul šis rašinys būna tarsi šviesią namą slenkstis, kurį peržengę žurnalo 
skaitytojai galėtą stabtelėti kardinolo Vincento memorialinėje aplinkoje, 
pabuvoti kuriame nors iš svetainėje rengiamą dvasinią-kultūrinią renginių 
arba tiesiog pagal krikščioniškojo solidarumo principą kartu apžvelgus 
nueitą kelią, pasvarstyti, kaip geriau muziejui atlikti tautos kultūros ir 
katalikiškos evangelizacijos instrumento vaidmenį.

Betarpiško ryšio, 
autentiško liudijimo 
ilgesys
Gražumas tos valandėlės, kai į kar

dinolo Vincento namus atėjęs mokinu
kų būrelis be ypatingo raginimo lai
bais sidabriniais balseliais ima giedoti 
arba kai vaikų akelės spindi į Svečių 
knygą rašant kardinolui Vincentui

laiškus ar prašymus, kad juos globotų, 
kad laimintų, piešiant jam širdeles, 
gėles ir linkint „Sėkmės danguje“. 
Gražumas tokių krikščioniško bend
rumo kupinų valandėlių, širdies pil
numas, iš gerumo kyląs graudumas - 
visiems, ir atėjusiems, ir šiapus sienų 
esančiajam. Jos ne tik viską atperka, 
bet liepte liepia, lankytojams atvėrus 
kardinolo Vincento gyvenimo duris,
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pačiam atsiverti, liudyti susitikimo su 
juo džiaugsmą ir atsisveikinimo skaus
mą. Visada memorialiniame kambarė
lyje, žmonėms pasakojant apie kardi
nolo Vincento paskutines gyvenimo 
dienas ir ypač paskutiniąją JE Vin
cento Sladkevičiaus būties mirksnį, kai 
jo mokinys ir įpėdinis arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius prabilo Dovydo 
psalmės žodžiais „Atsiverkite dangaus 
vartai, priimkite šią sielą“ visus tarsi 
kažin kas nematomas, bet labai junta
mas apgaubia, jungia, kelia. Todėl 
tokios akimirkos virsta bendra malda, 
giesme, neretai spontaniškai kilusiu 
dalijimusi...

Bendruomeniniais krikščioniškos 
dvasios slaugos namais vadinami 
Šventosios Romos bažnyčios muziejai 
ir šiuo požiūriu įgaudami savitumo ir 
unikalumo elementų jie skiriasi nuo 
kitų muziejinių institucijų. Kardinolo 
V. Sladkevičiaus memorialiniame mu
ziejuje lankymas yra specifinės pasto
racijos akcentas, nes atėję žmonės 
išgyvena dvasinio susitikimo, bendra
vimo, pažinimo, liudijimo džiaugsmą. 
Evangelinės neturto dvasios, kuklumo 
ir paprastumo kupina aplinka lanky
tojus nuteikia apmąstymams. Šiame 
muziejuje vertybinės orientacijos ak
centas yra ne tiek patys daiktai, nors 
jie turi didelę istorinę ir memorialinę 
vertę, kiek iškili Kardinolo asmenybė, 
jo, aukšto katalikų dvasininko, gilius 
pėdsakus palikęs pastoracijos laukas. 
Todėl šiame muziejuje į pirmą vietą 
iškyla ne tradicine prasme supran
tamos vertybės, o tikėjimo liudijimo ar

Kardinolas Vincentas Sladkevičius.
Nuotrauka iš Kauno jėzuitų gimnazijos 
archyvo

praėjusio laiko ženklai, dabarties 
laikmečio realijos bei ateities įžvalgos. 
Todėl, nežiūrint, ar į muziejų atėjo du - 
trys ar trisdešimt - keturiasdešimt 
žmonių grupė, nė vienas lankytojas 
nepaliekamas be dėmesio, be prasmin
go aiškinimo, be asmeninio liudijimo.

Ką parodė ketveri veiklos metai 
kardinolo V. Sladkevičiaus memoriali
niame muziejuje, kurį aplankė daugiau 
nei trys tūkstančiai Lietuvos žmonių? 
Kardinolo Vincento namai yra spe
cifinė, didelės išminties ir patirties 
reikalaujanti krikščioniškosios kultū
ros dalis, todėl būtina įtvirtinti ir 
perteikti sukauptą darbo patirtį, o no
rint jį geriau aptarnauti, svarbu
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organizuoti savanorių ir talkininkų ratą, 
juos ugdant pagal krikščioniškosios 
moralės principus.

Istorinė atmintis
Bažnytinis muziejus, kaip teigiama 

Vatikano dokumentuose, integravęsis 
į tam tikrą aplinką, tampa matomu 
istorinės praeities skelbėju, o ne vien 
tik antikvarinių daiktų ir įdomybių 
kolekcija. Šiomis nuostatomis 
vadovaujantis kardinolo V. Sladkevi
čiaus memorialiniame muziejuje su
rinkta nemažai religinės tematikos 
tarpukario ir dabarties leidinių, Bažny
čios socialinę misiją atspindinčių 
nuotraukų, įvairių Lietuvos katalikų 
bažnyčios ganytojų relikvijų.

Daugelis šių eksponatų panaudoti 
daugiaaspektinėje, šalia kardinolo Vin
cento memorialinių kambarių įkurtoje 
parodoje „ Kauno arkivyskupijai- 75“. 
Paroda buvo kuriama chronologiniu 
principu, atskleidžiant svarbiausius 
Lietuvos bažnytinės provincijos ir 
Kauno arkivyskupijos augimo ir vysty
mosi etapus, išryškinant pagrindinius 
bažnytinio gyvenimo akcentus, paro
dant žymiausių praeities ir dabarties 
katalikų dvasininkų indėlį, formuojant 
tautos katalikiškos dvasios sąmonę. 
Ekspoziciją sudaro literatūrinė dalis - 
daugiau kaip 100 nuotraukų ir vitri
nose eksponuojami istorinio bei 
memorialinio pobūdžio istorijos ženklai 
- pvz. arkivyskupo J. Skvirecko her
bas, popiežiaus Pijaus bulė „Litua- 
norum gente“, Paminklinės Kristaus 

Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens 
dėjimo dokumentas, tremties, o taip 
pat Bažnyčios pogrindinės veiklos 
atributai ir kt.

Ruošiant šią parodą išsamią 
metodinę paramą teikė ir projektui 
vadovavo Kauno arkivyskupas metro
politas S. Tamkevičius. Ja buvo siekia
ma parodyti istorinį tęstinumą ir ats
kleisti dabarties bažnyčios esamą 
laikyseną. Todėl ši ekspozicija turi ryš
kų švietėjišką ir edukacinį charakterį. 
Didžiąją jos lankytojų dalį sudaro 
vidurinių mokyklų mokiniai, kuriems 
čia pravedamos Bažnyčios istorijos 
pamokos.

Didelio visuomeninio susidomė
jimo sulaukė šios ekspozicijos tąsa - 
paroda „LKB kronika“, atskleidžianti 
Katalikų Bažnyčios pogrindinę veiklą 
sovietmečiu. Ekspozicijoje yra LKB 
kronikos ir kiti pogrindžio leidiniai, 
savadarbis dauginimo aparatas, redak
toriaus spausdinimo mašinėlės, foto
juostos su LKB kronika, rankraščiai, 
JAV prezidento R. Reigano sveikinimas 
LKB kronikos 15 metų proga, kitų 
pasaulio veikėjų atsiliepimai, LKB 
kronikos redaktorių ir bendradarbių 
nuotraukos, laiškai ir kt. Ekspozicija 
turi ypatingą švietėjišką ir edukacinę 
reikšmę, nes daugelį istorijos pamokų 
Kauno ir kitų Lietuvos miestų vidu
rinių mokyklų mokytojams bei moki
niams, visuomenės atstovams veda 
pats LKB kronikos iniciatorius ir jos 
redaktorius arkivyskupas S. Tamkevi
čius. Kompetentingam vadovui patei
kiant žinias, dalijantis asmenine patir-
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timi giliau suvokiamas bendras Lietu
vos istorinis kontekstas, o taip pat 
LKB kronikos išskirtinė reikšmė lietu
vių tautos dvasiniame pasipriešinime.

Pagal Vatikano dokumentus die
cezinis muziejus įpareigotas dokumen
tuoti bažnytinę teritoriją. Siekiant 
tęstinumo tarp praeities ir dabarties 
kauniškis muziejus kelia sau uždavinį 
atskleisti metropolijos istorinę atmintį, 
užrašyti katalikų dvasininkų, kunigų 
ir vienuolių atsiminimus, o taip pat 
rinkti naujausią laiką charakterizuo
jančius eksponatus.

Kultūros ir sielovados 
centras
... Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, 

atvykusi į jos parengtos knygos „ Ir 
dar valandėlė“ pristatymą, džiaugėsi, 
kad apie jos šviesios atminties mamos 
Konstancijos Bražėnienės asmenį ir 
laiškus kalbama kardinolo Vincento 
memorialinėje svetainėje. Mat prieška
riu jėzuitų gimnazijoje ir ponios Nijolės 
brolis Algimantas Bražėnas, ir Vin
centas Sladkevičius buvo bendra
moksliai, iki pat mirties vienas kitą 
geru žodžiu prisimindavę. Tą atminti
ną rudens vakarą kardinolo svetainėje 
baltais balandžiais skraidė svečių 
atsiminimai, J. Lukšos gimnazijos 
moksleivių atliekamos partizaniškos ir 
liaudies dainos.

Beveik visi Kardinolo svetainėje 
organizuojami renginiai - susitikimai, 
popietės, minėjimai yra susiję ar su JE 
Vincento Sladkevičiaus asmeniu, ar su 

jo puoselėtomis krikščioniškos dva
sios ir istorinės atminties vertybėmis. 
Antai, neseniai vykusioje monsinjoro 
Alfonso Svarinsko, Kardinolo bendra
žygio, 80 metų gimimo jubiliejų 
paminėti skirtoje popietėje, vaizdžiai 
tariant, kone reikėjo seno rūmo sienas 
plėsti - tiek buvo žmonių ir jų atsi
nešto bei renginyje patirto džiugesio.

Kardinolo bendraamžis ambasa
dorius Vytautas Antanas Dambrava, 
įsimintiną žodį taręs ir Spaudos atga
vimo dieną, ir susitikime su miesto 
pedagogais, tapo laukiamu ir miesto, 
ir memorialinio muziejaus svečiu. Ir ne 
tik. Sakyčiau, ambasadorius tapo 
patarėju ir net bendradarbiu, kuris 
įkūnijo mintį partnerių muziejaus 
veiklai plėtoti ieškoti tarp Į laisvę 
fondo ir Lietuvių fronto bičiulių narių. 
Vienas jų žurnalistas ir pedagogas 
Juozas Kuojelis - aktyvus kardinolo 
svetainės renginių dalyvis, atsimi
nimais ir mintimis dalijęsis ateitininkų 
adventinėje vakaronėje, pranešimą 
skaitęs pedagogų sambūryje.

Popiežiškosios kultūros tarybos 
dokumente „Dėl kultūros pastoracijos“ 
pažymėta, jog kultūra - tas ypatingas 
būdas, kuriuo žmonės ir tautos plėtoja 
ryšius vienas su kitu ir Dievu, siekdami 
žmogiškosios egzistencijos pilnatvės ( 
plg. Gaudium et spe, 53). Todėl Katalikų 
kultūros centrus rekomenduojama 
steigti visur, kur įmanoma, nes jie esmin
gai padeda susitikti evangelizacijai ir 
kultūros pastoracijai. Tokiu išskirtiniu 
dvasinės kultūros centru tapo kardinolo 
V. Sladkevičiaus memorialinė svetainė,
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vieta, kur Jo Eminencija priimdavo 
įvairių luomų ir pašaukimų žmones - 
politikus, menininkus, visuomenės vei
kėjus, eilinius tikinčiuosius. Organi
zuojant ir praktiškai įgyvendinant 
kultūrinės programos veiklą, orientuo
jamasi į platų ir įvairiapusišką dalyvių 
ratą, kuriam telpa pasauliečiai ir dva
sininkai, jaunimas ir vyresnio amžiaus 
žmonės, akademinės ir bažnytinės 
visuomenės nariai.

Atlikus Kardinolo svetainėje vyku
sių renginių dalyvių nuomonių tyrimą, 
paaiškėjo: memorialinėje aplinkoje 
vykstantys renginiai pasižymi ypa
tinga dvasine atmosfera ir tuo jie ski
riasi nuo kitose institucijose vykstan
čių renginių. Kardinolo svetainėje 

minėjimai, kultūriniai susitikimai, 
popietės efektyvumo įgauna tada, kai 
pasirenkama aktuali tema kūrybiškai 
gvildenama, kai ją aptarinėjant daly
vauja visi renginio dalyviai, tada, kai 
atėję žmonės pasijunta viena nedaloma 
bendruomene, nes čia sukuriama 
betarpiška šeimyninė atmosfera, nes 
atėjusieji tampa pilnateisiais, savo 
asmeninį indėlį įnešančiais vakaro 
dalyviais. Tokie krikščioniškąja kultū
ros tradicija, solidarumu ir tarnyste 
grįsti į renginius atėjusių žmonių ryšiai 
šiai muziejaus programai suteikia 
unikalumo ir padeda vykdyti pastora
cinį ir naujos visuomenės ugdymo 
uždavinį.

Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinėje svetainėje. Pirmoje eilėje iš kairės 
E. Kojelienė, V. A. Dambrava, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, J. Damušienė. 
Antroje eilėje iš kairės J. Kairevičius, I. Petraitienė, K. Dambrava, N. Sadūnaitė, 
V. Kairevičienė, J. Kojelis, V. Abraitis.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka
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Į pilnutinės demokratijos 
kelią Lietuvoje

Juozas Kojelis

taip nėra. Nuolatinai apsigyvenus 
Tėvynėje ir kiek intensyviau paben
dravus su senais ir naujais pažįs
tamais, bendraminčiais ir ne bendra
minčiais, giminėmis, netgi su tais, nuo 
kurių 1944 m. bėgome, apsilankius 
įvairiose konferencijose, minėjimuose, 
šventėse, sekant žiniasklaidą ir paju
tus pilniau gyvenimo pulsą, tenka 
pripažinti, kad sovietmečiu įvykę 
pasikeitimai Lietuvoje per 15 laisvės 
metų išliko gilesni, negu iš paviršiaus 
atrodo.

Mažiausiai neigiamų pasikeitimų 
paliesti išliko buvę aktyvieji okupacijos 
pasipriešinimo dalyviai, ypač supratę, 
kad gyventi dėl Tėvynės yra taip pat 
garbinga kaip ir kovoti. Tuo tarpu 
valdžioje ir ekonomikoje įsitvirtinę 
„kairieji“ ir „dešinieji“ su jais niekada 
nesiskaitė ir nesiskaito, nes jie 
šiandien silpni bei nepavojingi. Deja, 
aktyviųjų pasipriešinimo dalyvių 
šiandien neskuba kaip nors akivaiz
džiau paremti ir dauguma išeivijos 
lietuvių. Vietoj to, jie net kartais ap
gaudinėja juos. Turbūt prieš dešimt
metį teko matyti, kaip laisvės kovose

Juozas Kojelis.
Jono Ivaškevičiaus nuotrauka

Lietuvos ir išeivijos 
bendravimo problemos
Gyvenant Amerikoje ir skaitant 

Lietuvos spaudą bei sekant žinias 
internete, galima manyti, kad Lietuvos 
gyvenimas čia net geriau pažįstamas 
negu gyvenant pačioje Lietuvoje. Bet
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suluošinti kovotojai savo suvažiavime 
sustoję gerbė vieną išeivijos veikėją, 
besiginantį nepelnytais savo nuopel
nais ir išmintimi, o tautine neištikimybe 
kaltinantį „dypukus“. Daug vėliau, dar 
kita išeivijos persona puikavosi prieš 
politinius kalinius ir tremtinius, kad 
savo gyvenime nepriklausęs jokiai 
politinei partijai, o buvęs tik lietuviu ir 
dirbęs Lietuvai.

Dabar Lietuvos gyventojų ir pir
miausia lietuvių nuomonę apie išeiviją 
dažniausiai lemia jų požiūris į Lietuvos 
politiniame gyvenime pagarsėjusius 
išeivius - Prezidentą Valdą Adamkų ir 
Seimo narį Kazį Bobelį. V. Adamkus yra 
populiarumo viršūnėje, ir jo gerbėjai 
išeiviams labiau palankūs. Tuo tarpu, 
K. Bobelis populiarumą užtarnautai yra 
praradęs ir Lietuvos lietuviai vis negali 
suprasti kaip išeiviai daugelį metų jį vis 
perrinkdavo VLIK'o pirmininku.

Per pusę metų televizijos, radijo ir 
konferencijų svarstybose Lietuvoje iš 
dabartinių ryškių politikų ir ekono
mikos oligarchų lūpų, neteko girdėti 
nė vieno viešo gero žodžio apie išei
viją, išskyrus vieną atvejį: šių metų 
sausio viduryje, manau, TV laidoje 
„Prašau žodžio“ vienas politikas pripa
žino lietuvių išeivių įnašą Lietuvos 
laisvės kovoje. Tuos žodžius pasakė į 
viešą gyvenimą grįžęs pašalintas 
prezidentas Rolandas Paksas. Pačius 
pikčiausius, kokius esu girdėjęs apie 
išeivius žodžius, 1995 m. vienoje 
Čikagos lietuvių radijo laidoje 1995 m. 
vasario 5 d. pasakė dr. Aleksandras 
Štromas. Juos noriu pacituoti: „Tary

binė okupacija priartino Lietuvos 
lietuvius prie europietiško gyvenimo 
standartų“ ir „negalima prikišti tarybų 
valdžiai, kad ji iš lietuvių norėjo atimti 
kalbą“; tik šalia lietuvių papildomai 
mokiusi rusų kalbos, per kurią 
„pasaulio problemos tave ima liesti 
betarpiškai, ir tas kosmopolitėjimas yra 
ir apšvietimas“, o išeivija „kokia buvo 
ksenofobiška, tokia ir liko“.

Dabar tas „išeivis“ su savo rašy
tiniu palikimu, kaip centrinė figūra, 
puikuojasi VDU Lietuvių išeivių 
institute.

Nežiūrint, kad kai kurie politikai 
(pvz., liberaldemokratas, buv. Vilniaus 
universiteto rektorius R. Pavilionis) 
grįžusius Lietuvon išeivius vadina 
„atėjūnais“, Lietuvos lietuvių daugu
mos nuomonė apie išeivius yra palan
ki. Kad ta tiesa neišryškėtų, viešosios 
nuomonės tyrinėtojai tokių apklausų 
nedaro. To nežinoti patogiau ir nau
dingiau tiek politikams, tiek istorikams, 
kaltinantiems lietuvių tautą holokausto 
nusikaltimais. Mat politinių ir ekono
minių jėgų tikroji koalicija Lietuvoje 
tvirtai laikosi nuo 1990 m. ir sustiprėjo, 
pašalinus prezidentą R. Paksą. Diena 
iš dienos aiškėja, kad Vyriausybėje, 
Seime, Valstybės saugumo sistemoje ir 
kitose svarbiose institucijose knibžda 
aukštųjų kompartijos mokyklų auk
lėtiniai, buvę aukšti partijos parei
gūnai, KGB-stai ir KGB rezervistai. Dėl 
to nereikia griebtis už galvos ir šaukti, 
kad Lietuvai galas. Daugelis jų jau 
ištikimai dirba Lietuvos (ir savo) 
gerovei, taip kaip anksčiau plušo
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komunizmo statybose. Dabar jiems dar 
net lengviau: anksčiau reikėjo patiems 
rąstus nešioti, o dabar tik pažiūrėti. Čia 
iškyla moralinė problema: ar gali taip 
būti? Mėgindami atsakyti į šį klausimą 
randame atsakymą ir į kitą klausimą: 
„Kodėl kai kurių politikų ar valdininkų 
požiūris į išeiviją yra neigiamas?“ 
Nepalankus tokių pareigūnų požiūris 
į išeivius visai suprantamas: juk 
1944 m. dalis tautos bėgo būtent nuo 
tokių „statytojų“, o dabar tie 
pabėgėliai ar jų vaikai vėl maišosi jų 
akyse ir primena apie nemalonią jų 
praeitį.

Rutuliojant šią temą, svarbu būtų 
atsakyti į klausimą, ar per 15 
Nepriklausomybės metų Lietuvos 
politinės jėgos pageidavo išeivijos 
talkos kokiam nors svarbiam projektui. 
Dar nepriklausomybės pradžioje prof. 
Vytautas Landsbergis, paklaustas, ko 
pageidautų iš išeivijos, atsakė „popie
riaus“. Tą atsakymą galima suprasti 
kaip pageidavimą medžiaginės talkos, 
bet ne įgytos patirties, profe
sionalumo, vakarietiškos dinamikos ar 
tautinės ištikimybės. Žinomas tik 
vienas konkretus atvejis, kai išeiviai 
privačiai 1992 m. Seimo rinkimus 
pralaimėjusiems politikams pasiūlė 
kartu vykdyti vieną svarbų projektą ir 
jie tą siūlymą priėmė. Tai įvyko 
Vilniuje, privačiame bute 1994 m. 
birželio 20 d. Dalyvavo prof. V. Lands
bergis, Č. Stankevičius, V. Aleknaitė, 
Ig. Uždavinys, S. Šaltenis, P. Katilius, 
dr. J. Tumelis, J. Kairevičius ir jau tada 
keistai manevruojantis G. Vagnorius 

bei išeiviai - poetas B. Brazdžionis, dr. 
Z. Brinkis, A. Raulinaitis, J. Kojelis. Čia 
buvo sutarta pateikti JAV Kongresui 
rezoliuciją įpareigojančią JAV Vyriau
sybę imtis veiklos, kad sovietų 
okupuota Karaliaučiaus sritis būtų 
demilitarizuota ir priskirta tarptautinei 
kontrolei. Užvirė rimtas darbas, ir per 
4 metus kiek susilpninta rezoliucija 
90 % buvo privesta prie tikslo. Bet 
netikėtai Lietuvos pusei suabejojus 
šios rezoliucijos reikalingumu, 
priartėjęs prie laimėjimo slenksčio 
darbas subliūško. Kas, kaip ir kodėl 
kaltas, atskira tema.

Diskutuojant Lietuvos ir išeivijos 
bendradarbiavimo galimybių proble
mą reiktų išsiaiškinti, kodėl atkūrus 
Nepriklausomybę ir žlugus Sovietų 
sąjungai, politinė valdžia ir ekonominė 
jėga Lietuvoje pasiliko buvusių komu
nistų rankose, tuo tarpu žlugus 
despotiniams režimams Vokietijoje ir 
Italijoje, nacizmo bei fašizmo neliko nė 
kvapo. Teisingas atsakymas turbūt 
būtų toks: Vokietijoje ir Italijoje, žlugus 
režimams, valdžia iškart atsidūrė tų 
režimų opozicijos rankose (Konrad 
Adenauer, Alcide de Gaspary), o 
1990 m. Lietuvoje į valdžią atėjo 
žmonės be opozicinės brandos ir 
rezistencinės patirties. Aukštieji 
kompartijos pareigūnai ir kolaborantai 
dalijosi postais, o rezistentai buvo 
palikti už durų. Ten jie ir dabar stovi 
sušalę.

Buvusių komunistų įsigalėjimo 
politikoje ir ekonomikoje klausimas yra 
gyvas, bent diskutuojamas žiniasklai-
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doje ir įvairiuose pokalbiuose. Apie 
buvusio režimo ideologijos poveikį 
mokslo, ypač humanitarinių mokslų 
srityje, nekalbama. O reikėtų ne tik 
kalbėti, bet ir daryti, kad tas poveikis 
būtų minimalus. Net ir išeivijos 
institutas prie VDU likęs be išeivių. 
Istorinės studijos dažnai politizuotos 
ir ideologizuotos. Baltinami visokie 
„pavargę herojai“, t.y. tautos išdavikai. 
Reikia sveikinti LFB Los Angelo 
sambūrio pirmininkę adv. Žibutę 
Brinkienę, kuri tą svarbų reikalą 
pajudino ir pasiūlė racionalų 
sprendimą, bet ir apgailestauti, kad jos 
pasiūlytas dialogas nedraugiškai buvo 
atmestas.

Lietuvos ir išeivijos lietuvių bend
ravimui bazę būsimoje išsilaisvinusioje 
Lietuvoje maždaug prieš 60 metų 
paruošė savo ištikimybę Lietuvos 
laisvei įrodę Lietuvių fronto ideologai 
ir rinktiniai išeivijos intelektualai. Ilgai 
rengtos ir tobulintos bendradarbia
vimo nuostatos buvo parengtos ir 
pristatytos visuomenei kaip programa 
„į pilnutine demokratija“. Jau tada šios 
programos autoriai numatė, kad 
ateityje valstybės neišvengiamai 
jungsis ne tik į karines sąjungas, bet 
ir į įvairius kitokius junginius - tautu 
bendruomenes. Dabar turime Europos 
Sąjungą ir kiek reformuotą NATO. Taip 
pat jie numatė, kad tas jungimasis 
jokiu būdu nereikš tautinio identiteto 
išsižadėjimo.

Tarsi atsakydama į šios dienos 

nesutarimus, „I pilnutinę demokratija“ 
programa siūlo, renkant tautos 
atstovybes, tiesioginiuose rinkimuose 
balsuoti už asmenis, o ne už sąrašus. 
Aktualumo nėra praradę ir kiti šios 
programos teiginiai: a) valstybės 
piliečiai turi turėti kultūrinę auto
nomiją; b) kultūra yra pasaulėžiūrinė, 
valstybinės kultūros būti negali; c) 
tautinė kultūra pasaulio kultūrą 
praturtina vertybėmis, kosmopo
litizmas vertybes niveliuoja; d) vaikų 
auklėjimo kryptį valstybėje lemia tėvai, 
į šeimos teises valstybė kištis negali 
ir kt.

Šių klausimų sprendime visi vals
tybės piliečiai ne tik gali, bet ir turi 
dalyvauti.

* * *
Kurie žino Los Angeles Lietuvių 

fronto bičiulių organizuojamų politinių 
studijų istoriją pritars, kad per 40 metų 
čia gimė daug puikių idėjų. Kai kurios 
idėjos buvo realizuotos ir jau surado 
vietą laisvės kovų istorijoje. Žinoma, 
ne kiekvienas įbrėžtas degtukas 
uždega žvakę. Bet kai kurie jų uždega 
ne tik žvakę, o ir sukuria laužą ar net 
sukelia prerijų gaisrą. Ne naikinantį, 
bet gaivinantį.

Gera idėja dažnai gimsta individo 
galvoje, bet dar dažniau - nedidelių 
kolektyvų svarstymuose. Būtent tokie 
forumai, kaip studijų savaitgaliai ir yra 
vieta tokioms idėjoms gimti ir pa
garsinti.

Išeivijos istorijoje tokiais prerijų 
„gėrybiniais“ gaisrais galėtume laikyti:
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a) 416 HCR rezoliucijos JAV Kongrese 
priėmimą; b) „Baltų laisvės dienos“ 
iškovojimą; c) JAV prezidento Ronald 
Reagan laiško pasaulio valstybių 
vadovams (smerkiant Baltijos valsty
bių okupaciją) paskelbimą; d) Simo 
Kudirkos iš Sibiro išvadavimą ir pan. 
Taip pat prie tokių „gėrybinių“ 
kultūrinių gaisrų galima priskirti 
Pasaulio Lietuvių bendruomenės sukū
rimą, Lietuvių fondo įsteigimą ir 1.1.

Lietuvoje taip pat dabar daug 
„gėrybinių“ gaisrų įsižiebia, bet, deja, 
jie greitai užgęsta. Šiuo metu 
ištvermingiausiai kurstomas gaisras 
KGB archyvų 70 metų įslaptinimo 
apgaulei „išrūkyti“ ir okupantų nusi
kaltimams išviešinti. Sveikintina ir 
remtina tautinės partijos LIETUVOS 
KELIAS pirmininkė Liliana Astra už 
drąsią iniciatyvą.

Šį pranešimą Juozas Kojelis skaitė 2005 m. sausio pabaigoje 
LFB Los Angeles sambūrio 40-ajame politinių studijų 

savaitgalyje.

Estijos konsulas Jaak Treiman minėjimo metu įteikia Juozui Kojeliui JAV-Baltijos 
fondo žymenį. 1996 m. lapkričio 17 d.
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Lietuvos išlaisvinimo 
taryba

Dr Mindaugas Bloznelis

Lietuvių fronto (LF) veikla antrosios sovietinės okupacijos metais 
reiškėsi per atskirų LF narių grupių organizuotą veiklą. Anksčiausia, 1944 m. 
spalio mėnesį Kaune susidarė LF narių iniciatyvinė grupė, sukūrusi 
antisovietinę pasipriešinimo organizaciją, pavadintą Lietuvos Išlaisvinimo 
Taryba (LIT'a). LIT’os veikloje iškildami keturi tarpsniai,kurie nuosekliai 
aptariami pateikiamoje medžiagoje. Šiek tiek vėliau įsikūrė LF narių 
branduolys Vilniuje,kartais vadinamas Lietuvos išlaisvinimo komitetu.Jau 
1945 m. pavasarį fiksuojamos, vienodus uždavinius kėlusių, Kauno ir Vilniaus 
grupuočių tarpusavio sąsąjos ir ryšiai.

Įvadas
Sovietinė okupacija 1944 m. 

daugeliui Lietuvoje buvo labai netikėta 
ir nelaukta, todėl jai ir nebuvo reikiamai 
pasiruošta. Visi tikėjosi, kad Antrojo 
pasaulinio karo sąjungininkėms par- 
klupdžius nacistinę Vokietiją, bus 
atkurta Lietuvos nepriklausomybė ir 
dėl to visi buvo pasiryžę kovoti. Apie 
realią naujos okupacijos galimybę 
buvo prabilta tik išvaikius Vietinę 
rinktinę.

Vokiečių okupacijos metais, kai 
civilfervaltungas, nusišalinus Laiki
najai vyriausybei, ėmė įgyvendinti 
savo okupacinę politiką, prasidėjo

Dr. Mindaugas Bloznelis.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka
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pasipriešinimas, kurio bene veiksmin
giausias dalyvis buvo Lietuvių Fron
tas. Ši struktūra rėmėsi ir senais, ir 
tuometiniais ateitininkų federacijos 
nariais, vienijo daug veiklių moksleivių 
ir studentų, jaunų inteligentų. Ketinę 
priešintis vokiečių mobilizacijai, stu
dentai pasitraukė iš miestų ir įsitraukė 
į Lietuvių Fronto veiklos organizavimą 
visoje Lietuvoje: buvo kuriami lokalūs 
branduoliai, informacijos rinkimo, 
perdavimo ir platinimo tinklas.

1944 m., artėjant antrajai sovietinei 
okupacijai, Lietuvoje liko daug žmonių, 
kurie manė, kad privalo būti drauge su 
didžiąja tautos dalimi, tačiau orga
nizuotų pasipriešinimo struktūrų 
nebebuvo. VLIK’o ir Lietuvių fronto 
vadovybę paskutinėmis savo valdymo 
dienomis išsklaidė vokiečių Gestapo 
tarnybos: daugelis jų narių buvo 
suimti ir išsiųsti į naikinimo lagerius, 
kiti turėjo gelbėtis. Lietuvių fronto 
įgaliotiniu paliktas Povilas Šilas taip 
pat nematė galimybės antrosios 
sovietinės okupacijos metais atnaujinti 
organizacinę veiklą.

1944 m. rudens pradžioje dar so
vietų neokupuotoje Žemaitijoje Jonas 
Antanaitis ir Liudas Januševičius taip 
pat bandė rasti organizuotų Lietuvių 
fronto struktūrų. Jie susitiko su pik. 
Antanu Šova ir pik. Juozu Jankausku. 
Pastarasis tuo metu nieko negalėjo 
pasakyti, o plk.A.Šova pareiškė, kad 
lietuviams nereikia kištis į kariaujančių 
šalių veiksmus, o laikytis neutraliai, ir 
davė jiems platinti tokio pat turinio 
atsišaukimą. Gerokai radikalesnis tuo 

metu buvo Kazys Veverskis, į pasi
priešinimo judėjimą žiūrėjęs kaip į 
grynai karinę akciją.

Frontui praėjus, tiek kaimuose, tiek 
miestuose viešpatavo sąmyšis. Oku
pacinė kariuomenė vykdė mobilizaciją, 
terorizavo gyventojus. Ką daryti? Kaip 
elgtis? Apie tai turėjo kalbėti auto
ritetingi žmonės, o jų nesigirdėjo. Kri
tiniu tautai momentu reikėjo kokių nors 
gairių; reikėjo orientuoti žmones kaip 
elgtis naujomis sąlygomis, tačiau 
nesimatė jokių vokiečių metais pasi
priešinimui vadovavusių struktūrų.

Galima teigti, kad 1944 metų rudenį 
LLA Kaune mažai reiškėsi, ir praktiškai 
funkcionavo tik lokaliai, atskiruose 
židiniuose, kuriuos vienijo ne tiek 
organizacinė struktūra, kiek LLA pava
dinimas. Jos veikloje daug dėmesio 
buvo skiriama puolamiesiems ir 
bauginimo veiksmams, tačiau per 
mažai dėmesio konspiracijai.

Autoritetingiems žmonėms suburti, 
jų nurodymams skleisti reikėjo 
organizacijos. Naujai organizacijai kurti 
reikėjo aktyvių, turinčių pogrindinės 
veiklos patirtį žmonių. Tokią ini
ciatyvinę grupę 1944 m. spalio mėn. 
sudarė Kauno universiteto studentai 
Mindaugas Bloznelis, Liudas Damb
rauskas, Pranas Sasnauskas, Leonas 
Tvarijonavičius. Vėliau, kai sovietinė 
armija užėmė Žemaitiją, prie jų 
prisidėjo J. Antanaitis ir L. Janu
ševičius. Visi buvę Lietuvių fronto 
dalyviai, visi palaikę Lietuvių fronto 
leidiniuose paskelbtą ateities Lietuvos 
viziją. Jie jau turėjo penkerių rezis-
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tencinės veiklos metų patirtį (nes
kaitant nelegalios ateitininkų veiklos).

Susibūrusiems į iniciatyvinę 
grupę žmonėms buvo labai svarbu 
suvokti pasipriešinimo antrosios 
sovietų okupacijos metais koncepciją. 
Nors 1944 m. rudenį daugelis tikėjo, 
kad okupacija neilgai truks, 
iniciatyvinė grupė nelaikė to vienintele 
galima išeitimi, nes jau sklandė gandai 
apie Jaltos konferencijos nutarimus. 
Taigi buvo neatmetama ir ilgesnės 
okupacijos galimybė, dėl to reikėjo 
numatyti ir atitinkamą veiklos stra
tegiją.

Daug sunkumų kilo dėl to, kad 
konkrečiai veikimo programai sudaryti 
ir vykdyti reikėjo ne tik informacijos, 
bet ir gyvenimo bei politinės veiklos 
patirties, kurios iniciatyvinės grupės 
žmonėms stigo. Tai lėmė, kad auto
ritetingų žmonių - ekspertų telkimas 
tapo svarbiu iniciatyvinės grupės 
veiklos uždaviniu. Taigi reikėjo rasti ir 
padrąsinti grupę kompetentingų, 
turinčių pakankamą politinę patirtį ir 
autoritetą žmonių. kurie kuo 
objektyviau galėtų vertinti situaciją, 
planus, patartų, ką ir kaip daryti, 
padėtų numatyti politinę strategiją, o 
kartu orientuoti kraštą. Be abejo, rei
kėjo, kad šioje grupėje būtų atsto
vaujama bent svarbiausioms pažiū
roms, kad joms atstovautų sąžiningi 
žmonės, savo gyvenimu įrodę, jog 
laikosi skelbiamų principų.

Kad būtų autoritetingiau, reikėjo 
tituluoto asmens - profesoriaus, 
buvusio ministro, žymaus politinio 

veikėjo arba nusipelniusio kraštui 
žmogaus, nors ne visada tai 
sutapdavo su politiniu brandumu. Dėl 
sąmyšio, kilusio 1944 m. rudenį 
praūžus frontui, labai nelengva buvo 
rasti tokių žmonių.

Čia pravertė Liudo Dambrausko 
pažintys. Jis pats noriai įsijungė į 
Iniciatyvinę grupę, o svarbiausia, jis 
turėjo ryšius su keletu tokių ekspertų; 
prof. K. Baršausku, dr. A. Juška, 
buvusiu laikinosios vyriausybės 
švietimo viceministru J. Rainiu ir kt. Su 
ekspertais tarėsi ir kiti iniciatyvinės 
grupės nariai. Tokiu būdu išryškėjo 
svarbiausi LIT'os siekiai:

1. Išsaugoti tautą ir paruošti ją 
Nepriklausomybei. (Mes pasitikėjom 
Atlanto charta ir joje deklaruota tautų 
apsisprendimo teise.)

2. Sudaryti organą, formuojantį 
politinę kovos Nepriklausomybei 
atgauti strategiją, kurio autoritetu būtų 
vykdoma ir koordinuojama pasi
priešinimo veikla. (Išeities pozicijomis 
čia buvo žmonių fizinis išsaugojimas, 
dvasinės kultūros palaikymas, 
vienijančių požiūrių įtvirtinimas.)

3. Susieti politinės strategijos 
organo veiklą su kovinio vadovavimo 
organo veikla (jei toks funkcionuoja), 
arba padėti jam susidaryti, jeigu jo 
nėra, siekiant veiksmų koordinacijos ir 
juridinio legalumo.

4. Organizuoti informacijos rinkimą 
ir tvarkymą, kad būtų galima aprūpinti 
objektyvia informacija tiek vadovau
jančias grandis, tiek organizacijos 
narius, visuomenę ir spaudą.
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5. Surinkti pakankamai kompe
tentingą komandą ekspertų (visuo
menėje bei mokslo ir politinėje veikloje 
autoritetingų bei žinomų žmonių), 
kurie išsakytų savo nuomonę aktu
aliais klausimais.

6. Leisti periodinį spausdintą lei
dinį, skirtą visuomenei telkti ir orien
tuoti.

7. Siekiant išsaugoti žmones, 
organizuoti priemones žmonėms 
legalizuotis (fiktyvūs asmens doku
mentai, atleidimai nuo kariuomenės, 
darbo pažymėjimai ir pan.).

8. Padėti ginkluotam pasiprie
šinimui teikiant jiems organizacinę, 
medicininę, informacinę ir psicho
loginę pagalbą bei kitą paramą.

Kai kam abejonių kyla dėl pasi
priešinimo vadovų jauno amžiaus. Kai 
kas tai laiko tik butaforiniu tikrųjų 
vadovų maskavimu. Tačiau apžvelgę 
ryžtingų žygių reikalaujančią veiklą, 
pamatysime, kad ir 1919 m. savanorių 
gretose, ir tarp 1941 m. sukilimo tikrųjų 
vadovų daugiausia buvo jaunų 
žmonių, studentų. Beje, LLA irgi įkūrė 
studentai.

Lietuvos Išlaisvinimo
Tarybos pirmasis veiklos 
tarpsnis
1944 m.spalio mėnesį pradėjo veikti 

nauja priešsovietinė pasipriešinimo 
organizacija. Nusprendus kurti šią 
organizaciją, buvo aptartas ir jos pava
dinimas. Reikėjo rasti deramą pasi
priešinimo veiklos strategiją ir ją 

įgyvendinti, koordinuojant įvairių 
pasipriešinimo grupių veiklą. Ši orga
nizacija neturėjo įgaliojimų atstovauti 
Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo 
komitetui, tačiau buvo siekiama sukurti 
panašią atstovavimo struktūrą ir siekti 
to paties tikslo - Lietuvos išlaisvi
nimo. Prisiminus Lietuvos Tarybos 
veiklą 1917 m., organizacija buvo 
pavadinta Lietuvos Išlaisvinimo 
Taryba.

Laiduoti konspiracijai. LIT’a, kaip 
ir Lietuvių Frontas, pirmiausia nutarė 
atsisakyti bet kokių rašytinių doku
mentų: sąrašų, fiksuojančių narystę ar 
organizacinę struktūrą, protokolų, 
nusakančių organizacijos tikslus, kelia
mus uždavinius ar funkcijų pasiskirs
tymą. Visa tai buvo aptariama žodžiu. 
Organizacijos tikslai atsispindėjo jos 
praktinėje veikloje ir leidžiamoje 
spaudoje. Kaip yra pažymėjęs M.Bloz- 
nelis, „ši organizacija buvo skirta ne 
įsiamžinti istorijoje, bet laiduoti maksi
malią konspiraciją ir efektyvumą’1.

Kurdama naują organizaciją inicia
tyvinė grupė vadovavosi keliais 
motyvais. Pirmiausiai, iniciatyvinė 
grupė buvo tos nuomonės, kad karinės 
operacijos prieš sovietinę armiją nėra 
vienintelė ir geriausia pasipriešinimo 
forma. Tuo metu dar vyko karas ir 
aktyvus karinis pasipriešinimas galėjo 
būti vertinamas kaip talkinimas vokie
čiams, o tai buvo nepriimtina. Dar 
labiau nepriimtinas buvo bendravimas 
su vokiečiais, nes daugiausia vilčių 
dėta į Vakarų valstybes, kurios kariavo 
su Vokietija.
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Antra, karinės operacijos buvo 
susijusios su žmonių aukomis, o 
vienas svarbiausių busimosios organi
zacijos tikslų buvo išsaugoti žmones, 
savisauga ir atitinkama taktika miške, 
tenkinimasis būtina gintimi.

Trečia, tuo metu, kiek iniciatyvinės 
grupės nariai žinojo, nebuvo kitų orga
nizacijų, siekusių orientuoti visuo
menę ir laidavusių pakankamą konspi
raciją įgyvendinant pasirinktus tikslus.

Viena iš aktualiausių problemų tuo 
metu buvo mobilizacija į sovietinę ar
miją. Čia LIT’os pozicija buvo aiški - 
į kariuomenę neiti. Visos įmanomos 
(moralės požiūriu) priemonės, lei
džiančios išsisukti nuo mobilizacijos, 
yra priimtinos ir teiktinos, nes išsaugo 
žmones Lietuvoje.

Ruošiantis konkrečiai veiklai iškilo 
keletas pirmaeilių uždavinių:

Pirmas už d a v i n y s - 
sukurti tokią vadovavimo struktūrą, 
kurioje tarpusavyje susietos grandys 
saugiai veiktų. Ryšiams tarp atskirų 
narių patogiausia buvo trejetukų arba 
penketukų sistema - tai yra tokia 
hierarchinė struktūra, kurioje kiekviena 
3 -5 žmonių grupė vienu žmogumi 
susieta su aukštesne pakopa, o 
kiekvienas grupės narys, savo ruožtu, 
susijęs operatyviniais ryšiais su 3 - 4 
tik jam vienam žinomais nariais.

Buvo susitarta, kad kurį nors 
suėmus, patekęs į tardytojų rankas jis 
privalo bent 2-3 paras išsilaikyti 
neatskleidęs savo ryšių. Patekus ku
riam nors nariui į NK.GB tardytojų 
rankas, visi jam žinomi nariai tiek 

aukštesnėje, tiek ir kitose pakopose 
pasitraukia iš akiračio ir sustabdo 
savo veiklą ligi išaiškės visi opera
tyviniai ryšiai su pažeistomis gran
dimis.

Antras uždavinys- 
reglamentuoti kontaktus su „eksper
tais“ siekiant laiduoti jų saugumą. 
Išskiriamos dvi ekspertų kategorijos: 
aktyvieji ir pasyvieji. Aktyvieji 
sąmoningai dalyvauja organizacinėje 
veikloje, pasyviesiems nebuvo atsklei
džiami organizaciniai ryšiai, o jų 
nuomonės ir vertinimai buvo iš jų 
gaunami „atsitiktinio“ pokalbio ar 
„diskusijų“ metu. Tolesnė įvykių eiga 
parodė, jog pasirinktas metodas 
apsaugojo daugelį ekspertų nuo suė
mimo, kai NKGB likvidavo iniciatyvinę 
grupę.

Trečias uždavinys- 
organizuoti apsirūpinimą informacija. 
Tam tikslui buvo įsigyjami radijo 
aparatai, organizuojama užsienio žinių 
įvairiomis kalbomis klausymas ir 
registracija, politinių apžvalgų 
rengimas.

Ketvirtas uždavinys- 
infomiacinių leidinių ruošimas: prade
dant tekstu, jo spausdinimu mašin
raščiu ir matrica ligi leidinio spausdi
nimo plačiu tiražu. Jau vokiečių okupa
cijos metais buvo pastebėta pogrind
žio spaudos įtaka visuomenei.

Penktas uždavinys- 
besislapstančius, ar sovietinių struk
tūrų paieškomus žmones aprūpinti 
fiktyviais dokumentais, leidžiančiais 
jiems legaliai gyventi.
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Tuo metu nuo kariuomenės buvo 
atleidžiami mokytojai, geležinkelininkai, 
miško darbuotojai, kai kurių aukštųjų 
mokyklų ir kursų studentai, įstaigų 
tarnautojai ir pan. Tad parūpinti 
fiktyvius ar tikrus dokumentus, 
siekiant išsaugoti žmones, buvo 
vienas iš aktualių LIT’os uždavinių.

Šeštas uždavinys -parama 
ginkluotam pasipriešinimui. Pirmoje 
eilėje - medicininė, organizuojant 
sužeistųjų gydymą, aprūpinimą 
vaistais ir tvarsliava. Aprūpinimas 
spauda, o kam reikia - fiktyviais 
dokumentais. Organizacinė parama, 
ryšių organizavimas.

Praktinė LIT’os veikla 
pirmame tarpsnyje
Sukūrus iniciatyvinę grupę - 

organizacijos branduolį, aptarus 
organizacijos struktūrą ir uždavinius, 
buvo aptartos atskirų iniciatyvinės 
grupės narių funkcijos. Liudas 
Dambrauskas rūpinosi kontaktais su 
ekspertais - jis bendravo su J. Rainiu, 
tuometiniu VIII gimnazijos direkto
riumi, prof. K. Baršausku, dr. A. Juška, 
pažinojo asmeniškai tėvus jėzuitus. Jis 
tapo organizacijos vadovu, nors iš 
esmės Iniciatyvinė grupė dirbo 
konsensuso pagrindu. Pradžioje 
Liudas Dambrauskas taip pat rūpinosi 
ir leidinių teksto ruošimu.

M. Blozneliui buvo pavesti infor
macijos klausimai ir drauge su Levu 
Tvarijonavičiumi - leidinių spausdi
nimas. M. Bloznelis, L. Dambrauskui 

susitarus, iš B. Kavaliausko gavo 
radio aparatus, kurie buvo perduoti 
pastoviai žinias klausantiems ir 
registruojantiems žmonėms. Vienas 
aparatas buvo perduotas L. Dambr
auskui, pas kurį žinių klausyti ateidavo 
jo grupės žmonės. Tačiau tuo metu 
Kaune nebuvo elektros tiekimo, tad 
teko pasirūpinti akumuliatoriais ir 
keitikliais tam, kad laiduoti radijo 
aparatų maitinimą.

Iš Stasio Rainio buvo gautas 
rotatorius leidinių dauginimui, kurį 
L. Tvarijonavičius įtaisė jo Kalniečių 
gatvėje nuomojamame kambaryje su 
rūsyje užmaskuotu atsarginiu išėjimu. 
Dažus ir popierių spausdinimui 
naudojo iš atsargų, skirtų elektro
technikos katedros konspektui spau
sdinti. Kalniečių gatvėje buvo 
spausdinti ir pirmi atsišaukimai 1944 m. 
žiemą, o taip pat kiti leidiniai.

M. Bloznelis, S. Rainio dėka įsidar
binęs miesto vykdomojo komiteto 
architektūros skyriuje, surado vokiečių 
okupacijos metu vietoje pasų naudotų 
įvairių asmens pažymėjimų blankų ir 
visus tiems dokumentams ženklinti 
reikalingus spaudus (pradedant 
savivaldybės pagrindiniu herbiniu 
spaudu, baigiant įvairiais pagalbiniais 
registracijos žymenimis). Drauge su 
blankais tai leido išdavinėti auten
tiškus asmens dokumentus. Palaips
niui vis daugiau tokių dokumentų, 
įvairių blankų ir spaudų kaupėsi. Vėliau 
dokumentus ruošti greta kitų darbų 
buvo pavesta Bloznelio grupės nariui 
Stasiui Šinkūnui, kuris, savo ruožtu.

J
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dar labiau išplėtė šią veiklą, įtrauk
damas ir Juozą Lukšą.

Pranui Sasnauskui teko rūpintis 
medicinos pagalbos organizavimu. 
Jis išvystė sužeistų kovotojų 
gydymo tinklą, vaistų ir tvarsliavos 
gavimą. Neretai sužeistus kovotojus 
reikėjo operuoti ligoninės sąlygomis, 
tačiau ten negalima buvo jų palikti 
stacionariam gydymui. Ne visi 
gydytojai rizikavo operuoti, reikėjo 
rasti patalpas tolimesniam gydymui, o 
taip pat slaugytojus. Nemažai kartų 
gydytoją gabendavo į mišką, į 
bunkerius - visa tai organizuoti buvo 
pavesta Pranui Sasnauskui, kurio 
grandyje buvo studentai medikai 
A. Bloznelis, K. Stepšys, M. Vitkus ir 
kt. Be abejo, prisidėdavo ir kiti, 
J. Milkevičius gaudavo medikamentų 
per pažįstamą karo gydytoją, dirbusį 
karo ligoninėje ir pan.

Drauge kiekvienas iniciatyvinės 
grupės narys buvo susijęs ir su įvai
riose Lietuvos dalyse susidariusiais ko
viniais junginiais. L. Dambrauskas per 
savo brolį, Pagirio-Siesikų apylinkėse 
veikusio partizanų dalinio vadą Joną 
Dambrauską, palaikė ryšius su 
Ukmergės apskrityje veikusiais kovoto
jais. Levas Tvarijonavičius - su Kėdai
nių apskrityje veikusiu V. Kuročka, J. 
Bumiumi, su Panevėžio apskrities 
Tytuvėnų apylinkių partizanais, per 
Panevėžį - su Žaliosios girios partiza
nais, kur desantu buvo nuleistas Levo 
draugas V. Gudaitis. Su Panevėžio aps
krities partizanais Levas taip pat palaikė 
ryšius per studentą P. Audašiūną.

Kaune L. Tvarionavičius bendravo 
su Leono Virkiečio grupe, kuri buvo 
susijusi su Lekėčių ir Zapyškio 
apylinkių partizanais, su Kenos 
girininkijoje dirbusiu V. Poderiu ir jo 
aplinkos grupe, susieta su J. Bra
zausko vadovaujama Vilniaus LIK’o 
grupuote. Taip pat žinoma apie 
L. Tvarijonavičiaus kontaktus su 
„Žalio Velnio“ štabo nariais.

P. Sasnauskas, 1943-1944 m. 
mokytojaudamas Merkinės gimnazijoje 
drauge su gen. T. Daukantu dalyvavo 
kuriant ginkluoto pasipriešinimo 
grupes ir jau gimnazijoje buvo sutelkęs 
LF talkininkų branduolį, kurių dalis 
įsijungė į ginkluotą pasipriešinimą. 
Pradėjus LIT’os veiklą tie ryšiai išliko 
ir pats P. Sasnauskas arba A. Bloznelis, 
atvažiuodami į namus nuolat juos 
palaikė, perduodami LIT’os leidinius ir 
surinkdami vietoje esančią informaciją.

Su Dzūkijos partizanais nuolatinius 
ryšius palaikė M. Bloznelis jo grandyje 
dalyvavę Z. Stanelka (su Daugų apy
linkės, „Geležinio Vilko“, Rugio parti
zanais) ir J. Milkevičius (su Butri
monių, Punios „Šarūno” partizanais), 
o taip pat su Gerdašių apylinkėse 
veikusiais kovotojais. Ryšiai taip pat 
buvo palaikomi per Joną Ignaitį - su 
Keturvalakių ir Vilkaviškio regiono 
partizanais, per S.Šinkūną- su Utenos 
regiono partizanais.

Kadangi didesnė dalis inicia
tyvinės grupės narių gyveno studentų 
bendrabutyje, tai čia atvažiuodavo kai 
kurie su LIT’a susijusių kovinių grupių 
vadovai pailsėti, užmegzti tarpusavio
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kontaktus. Taip Kaune pabuvojo 
Kuročka, Bumius, Butkus, Petras Plyt- 
nikas ir kt. Taigi 1944 m. pabaigoje jau 
buvo užsimezgę artimi ryšiai su 
daugeliu įvairiose Lietuvos vietose 
veikusiais būriais, tačiau pradžioje 
LIT’a neketino imtis karinio vadova
vimo jiems.

Viena - svarbiausiu uždaviniu 
LIT’os manymu buvo ieškoti tinka
miausios politinės strategijos ir orien
tuoti visuomenę, o antra - buvo mėgi
nama rasti rimtesnių jėgų pačiame 
miške.

Nors LIT’a pradėjo veikti 1944 m. 
rudenį, tačiau tolimesnei veiklai labai 
svarbu buvo išsiaiškinti su VLIK’o 
vadovybe Vakaruose, kokia bus Lietu
vos perspektyva pasibaigus karui: ar 
galima tikėtis separatinės vokiečių 
kapituliacijos Vakarams ir ar bus bend
ras žygis prieš komunizmą? Ar Lietu
va atiteks sovietams? Glaudesniam 
bendravimui su VLIK’u reikėjo 
susitarti dėl radijo ryšio, žinoti kodus 
ir dažnius.

Buvo sutarta pasiųsti Z. Stanciką, 
kurį per tuometinę fronto liniją žadėjo 
pervesti netoli Jurbarko gyvenantis 
patikimas žmogus. Pasiuntinys buvo 
įpareigotas kalbėtis tik su VLIK’o 
žmonėmis, vengti kontaktų su nacių 
administracija. Prasidėjęs rusų puoli
mas perkėlė fronto liniją į Vakarus ir šis 
bandymas nepavyko. Užėmus sovietų 
kariuomenei Žemaitiją, į Kauną atvyko 
LF nariai - grandiečiai Liudas Januše- 
vičius ir Jonas Antanaitis, kurie taip 
pat įsijungė į LIT’o veiklą ir informavo 

apie nedaug vilčių teikusią Lietuvos 
ateitį.

1944 m. spalio pabaigoje ar 
lapkričio mėn. pradžioje buvo 
išspausdintas LIT’os leidinys, raginęs 
vengti mobilizacijos - nestoti į 
sovietinę kariuomenę, kurioje lietuviai 
tampa patrankų mėsa, o stengtis 
įvairiausiais būdais legalizuotis - gauti 
atleidimą nuo kariuomenės įstojus 
mokytis, dirbant darbovietėse, 
laiduojančiose atleidimą nuo 
kariuomenės, arba tiesiog organizuotai 
saugotis.

Leidinyje Lietuvos gyventojai 
buvo raginami vieningai, susitelkę 
remti nukentėjusiuosius ir perse
kiojamus. teikti jiems visokeriopą 
pagalbą. Sovietų talkininkai, ypač tie, 
kurie sovietinei administracijai 
įdavinėjo ar dalyvaudavo represinėse 
akcijose, buvo įspėti apie jiems 
gresiantį atpildą.

Pasipriešinimo sovietinei 
okupacijai dalyviai, partizanai, buvo 
raginami vengti susirėmimų su 
kariuomenės daliniais, tausoti Lietu
vos žmones ir tenkintis gynyba. Kartu 
buvo įspėti partizanų vardu veikę 
plėšikai, kurie turėjo būti baudžiami 
karo lauko teismo nuosprendžiais.

Leidinio mašinraščio tekstą 
parūpino L. Dambrauskas. Iš S. Rainio 
gautu rotatoriumi buvo išspausdinta 
apie 200 egzempliorių, kurie greit 
pasklido po Lietuvą.

1944 m. Kalėdų išvakarėse sovietų 
kariškiai žiauriai nusiaubė Merkinės 
apylinkių Klepočių, Ryliškių. Trečio-
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nių ir kitus kaimus, degindami 
sodybas, kai kur net su gyvais 
žmonėmis, šaudydami niekuo 
nenusikaltusius gyventojus, plėsdami 
ir naikindami turtą. Žuvo apie 20 
žmonių, sudegino virš 40 sodybų, 
daugelį suėmė ir išgabeno į Alytų.

Tokie neišprovokuoti įvykiai vyko 
ir kitose Lietuvos vietose. Tai vertė 
rimčiau vertinti dar anksti rudenį 
kalbantis su Liudu Dambrausku Jono 
Dovydaičio išsakytas mintis apie 
totalinį lietuvių iškėlimą, apie mūsų 
tautai gresiantį genocidą

Po Naujųjų metų labai suaktyvėjo 
kova prieš partizanus. Dabar jau ne 
pavieniai saugumo daliniai ir vietiniai 
stribai imdavosi akcijų, o buvo pasi
telkti žymiai gausesni NKVD 
kariuomenės daliniai. Jie jau „šukavo” 
ištisus miškus, apsupdavo didelius 
plotus. Buvo vykdomos planingos 
partizanų naikinimo akcijos. Viena iš jų, 
įvykusi 1945 m. sausio mėn. gerokai 
dezorganizavo apie Siesikus, Pagirius 
ir kaimyninėse apylinkėse veikusius 
Danieliaus Vaitelio, Jono Krištaponio 
ir Antano Vaičiūno partizanų būrius, 
nes drauge su kariuomene veikę infilt
ruoti agentai nurodydavo bunkerių ir 
partizanų telkimosi vietas. Žiemą 
bunkeriai - miške iškastos ir užmas
kuotos slaptavietės buvo pagrindinės 
partizanų bazės. Laimė, kad žiema 
nebuvo labai snieguota ir pėdsakus 
būdavo sunku aptikti. Partizanų 
nuostoliai tąsyk nebuvo labai dideli, 
bet užklupti žmonės išsisklaidė ir 
atskirų grupių ir padalinių vadams 

buvo labai sunku susirasti vieniems 
kitus.

Šių apylinkių partizanus gerai 
žinojo L. Dambrausko brolis Jonas, 
artimai bendravęs su padalinių vadais, 
Lietuvos karininkais A. Vaičiūnu, 
J. Krištaponiu ir D. Vaiteliu. Susidarius 
tokiai padėčiai, reikėjo skubiai nus
tatyti jų slaptavietes ir juos suvesti, 
psichologiškai jiems pagelbėti. Liudas 
paprašė Bloznelį padėti Jonui. Nors 
M. Bloznelis nė vieno iš šių vadų 
nepažinojo, tačiau ir jo tose apylinkėse 
niekas nepažinojo, dėl to buvo saugiau 
veikti Jonui, kuris ten buvo gerai 
žinomas. Turbūt buvo ir kitas 
motyvas, labiau psichologinis: „centro 
atstovas”!

Su broliu Liudas Dambrauskas 
supažindino Kaune ir sutarė susitikti 
už kelių dienų Jonavoje, vienintelėje 
ten esančioje arbatinėje. Ten abiems 
susitikus, jau visai sutemus, ūkininko 
ratais jie nuvažiavo netoli Pagirių, o iš 
ten Jonas Dambrauskas nuvedė nak
vynei į sodybą prie vėjinio malūno. 
Jiedu vėl susitiko ryte. Jonas pažinojo 
nemažai ryšininkų. Kad pasiprie
šinimas miške vyktų sėkmingai, reikėjo 
ir atitinkamos infrastruktūros artimes
nėse apylinkėse. Iš ten J. Damb
rauskas gaudavo informacijos ir 
paramos. Tarp ryšininkų buvo daug 
jaunų mokytojų, kurių padėtis dažnai 
būdavo sunkesnė negu miškuose 
buvusių, nes čekistai ar NKVD 
pareigūnai kiekvienu momentu galėjo 
juos suimti ir išsivesti kankinti. Jie 
paprastai negalėjo patikrinti sutin-
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karnų žmonių ir rizikuodami gyvybe 
turėjo jais pasitikėti. Ten, kur Jonui 
galėjo būti pavojinga užeiti, Bloznelis 
įsitikindavo saugumu, tad Jonas į 
pasalą nepateko, nors kai kuriuose 
miško kaimuose vos apsilenkė su 
miškus šukuojančiais NKVD daliniais.

Susitikimai su ryšininkais ne tik 
padėjo sužinoti apie reikiamus žmones, 
bet labai akivaizdžiai parodė, kuo 
kaimas gyvena, kokios problemos jam 
svarbios. Jau miesto inteligentai buvo 
dezorientuoti, o kaime informacijos 
buvo dar mažiau, tačiau čia labiau 
jautėsi tradicinių vertybių įtaka. 
Sovietų valdžia įvairiais būdais 
terorizavo ūkininkus skirdama sunkiai 
išpildomas pyliavas ir represuodama jų 
neišpildžiusius; pagal sudarytus 
šaukiamųjų į kariuomenę sąrašus 
ieškodavo nestojusių. Todėl ir parti
zanai stengėsi užimti miestelius ir 
sunaikinti visus sąrašus. Baimės kaime 
buvo daug, tad LIT’ai atstovaujančio 
žmogaus dalyvavimas kažkiek irgi 
palaikė nuotaiką.

Keliaujant po kaimus J. Damb
rauskas sužinojo apie kpt. J. Krišta- 
ponio ir jo vyrų žūtį. Susitikimuose 
išryškėjo sunki partizanų būklė. Atskiri 
būriai mažai koordinavo savo veiklą. 
Būdavo atvejų, kai partizanai 
neatpažindavo vienas kito. Partizanai 
jautėsi vieniši, užmiršti, apleisti. Labai 
stigo informacijos, o ką jau kalbėti apie 
dvasios palaikymą. Sanitarinė būklė 
buvo sunki, reikėjo kokių nors 
insekticidų. Labai stigo vaistų, 
tvarsliavos. Tragiška buvo sunkiau 

sužeistų padėtis, kai prireikdavo 
ligoninės - juk kiekviena žaizda kel
davo įtarimą, būdavo laikoma įkalčiu. 
Gydytojai bijojo miško, o miškas - 
ligoninių. Žmonių psichiką smarkiai 
veikė medžiojamo žvėries pojūtis, 
gyvenimas be jokio poilsio ir ramybės. 
Taigi „centro atstovo” atvykimas, 
spaudos leidiniai jiems buvo paspirtis 
ir paguoda.

Vaikščiojant su Jonu buvo aptarta, 
kokia parama dabar svarbiausia. 
Pirmoje eilėje, bent minimali medicininė 
pagalba, toliau - spauda ir, žinoma, 
būtina viso partizaninio judėjimo 
koordinacija. Tai - pagrindinė šiose 
kovose išsilaikymo prielaida.

Dar kuriantis LIT’ai buvo galvo
jama apie pakankamai autoritetingos ir 
kvalifikuotos grupės vadovauti gink
luotam pasipriešinimui (kaip faktinai 
egzistuojančiai realybei) sudarymą. 
Labai norėta tam darbui pasitelkti pik. 
Šovą, buvo daug pastangų dėta 
mėginant su juo susisiekti, tačiau 
grįžus į Kauną L. Januševičiui ir J. An
tanaičiui išaiškėjo, kad jis pasitraukė į 
Vakarus, tad reikėjo galvoti apie kitus 
būdus siekti koordinacijos.

J. Dambrauskas buvo patenkintas 
kelionių rezultatais: jam pavyko susi
siekti su išsisklaidžiusiais draugais, 
buvo sutarta, kad jis suras savo 
vilniškį pažįstamą, vieną LLA vadų 
kontaktams dėl bendros veiklos.

Ginklu kovojančiuose būriuose 
labai stigo kvalifikuotų vadovų, 
karininkų, tad iškilus genocido grėsmei 
buvo labai svarbu surasti ir pasiųsti
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karininkų. Kaip pavyzdį galima būtų 
nurodyti P. Sasnausko ir K. Stepšio 
kontaktus su Kaune besislapstančiais 
kpt. Š. ir Itn. S., kuriuos jie 1945 m. 
pradžioje bandė įkalbėti vadovauti 
Merkinės partizanams puolant miestelį. 
Vis tik šie karininkai po ilgų derybų šių 
pareigų atsisakė.

Jau 1945 m. pradžioje veikė LIT’os 
informacinis tinklas - buvo siste
mingai klausomasi radijo pranešimų 
įvairiomis kalbomis, jie buvo regist
ruojami ir pateikiami ekspertams. Per 
nuolat su partizanų grupėmis ryšius 
palaikiusius LIT’os narius gana regu
liariai buvo gaunama žinių iš visos 
Lietuvos.

1945 m. vasario mėnesį buvo pra
dėta ruošti periodinis LIT’os leidinys 
„Lietuvos žodis“, kurį ruošiant 
dalyvavo L. Dambrauskas, J. Rainys ir 
kt. Paruoštas matricas Liudas perdavė 
M. Blozneliui, kuris su L. Tvari- 
jonavičium atspausdino rotatoriumi 
200 ar 300 egz. „Lietuvos žodis“ buvo 
leidžiamas keturių puslapių (du 
abejose pusėse prirašyti lapai).

Pirmasis straipsnis - „Žodis 
kovojančiai Lietuvai“ užėmė daugiau 
kaip 1,5 puslapio ir baigėsi žodžiais, 
atspindinčiais LIT’os nuostatą: 
„Kritiškais momentais veikime rimtai ir 
šaltai, vadovaudamiesi laisvos spau
dos nurodymais. Kad kova būtų 
vieningesnė, darnesnė, vaisingesnė, 
LIT nuolat teiks tautai nurodymus, 
išplaukiančius iš susidariusios padė
ties. Jie mus nuves į laisvą, nepriklau
somą, demokratišką Lietuvą“.

Antrame puslapyje buvo pateiktas 
LIT'os nurodymas Nr.l:

„1. Lietuvos valstybė nėra panai
kinta, bet Tarybų Sąjungos okupuota. 
Pagal tarptautinę teisę jokia mobili
zacija joje neturi būti vykdoma. 
Bolševikų vykdoma mobilizacija yra 
neteisėta <...> Šitaip vykdoma 
mobilizacija yra tik rusų imperializmo 
priemonė lietuvių tautai išnaikinti.

2. Dėl mobilizacijos vengimo 
lietuviai atsidūrę miškuose turi savo 
svarbiausiu tikslu laikyti Lietuvos 
laisvę. <...> Šiuo metu svarbiausias 
tikslas rūpintis savisaugos reikalais.

3. Lietuvių tautai naikinti komu
nistai steigia naikinamuosius būrius. 
Nė vienas lietuvis į juos neturi stoti. 
Dėl kurių nors aplinkybių įjuos patekę 
turi visomis išgalėmis rūpintis lietuvių 
gelbėjimu.“

Trečiame laikraščio puslapyje 
pateikta politinė apžvalga, kurioje 
dominuoja ruošimasis San Francisko 
konferencijai, Lenkijos klausimas, 
Balkanai.

Ketvirtame puslapyje - karinė 
apžvalga Rytų ir Vakarų frontuose, kur 
sąjungininkai jau siekia Reiną.

Laikraščiui leisti norėjosi 
autoritetingo redaktoriaus. Apie 
Keliuotį L. Dambrauskui kalbėjo ir K. 
Baršauskas, ir dr. A. Juška, apie jį 
buvo kalbama iniciatyvinėje grupėje. 
P. Sasnauskas, 1941 m. įstojęs į Kauno 
universitetą, iki jo uždarymo 1943 m. 
studijavo filosofiją ir fakultete susi
durdavo su J. Keliuočiu. Kai 1944 m. 
pradėjo studijuoti mediciną (studentus
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medikus atleisdavo nuo kariuomenės), 
atsitiktinai gatvėje susidūrė su 
Keliuočiu, kuris domėjosi aktualijomis 
ir pakvietė Sasnauską užeiti. Pasitaręs 
su Liudu, Pranas atėjęs pas Keliuotį 
pasakė apie LIT’ą (kuriai tas pritaręs), 
parodė „Lietuvos žodį“, kurį Keliuotis 
pagyręs, ir pasiūlė jį jam redaguoti. 
Keliuotis sutiko ir kitas „Lietuvos 
žodžio“ numeris jau buvo redaguotas 
Keliuočio.

Kovo mėnesio gale buvo atspaus
dintas dar vienas „Lietuvos žodžio“ 
numeris, datuotas kovo 23 d. Jį 
spausdino Levas su broliu. Buvo 
atspausdinta 250 - 300 egzempliorių. 
Šio laikraščio pirmuose puslapiuose 
buvo atspausdintas vedamasis „Per 
skausmus į garbę“, kurio paskutinė 
eilutė ragino - „nenusivilkime ir 
dirbkime“. Antrame puslapyje buvo 
patalpinti taip pat ir LIT’os nurodymai: 
Nr.2 ragino lietuvius nevažiuoti į 
Lenkiją, Nr.3 įpareigojo iki balandžio 15 
pasišalinti iš naikinimo būrių, Nr.4 
kvietė kuo daugiau užsėti javų ir laikyti 
kuo daugiau gyvulių.

Trečiame leidinio puslapyje pateik
toje politinėje apžvalgoje kalbama apie 
sovietų politikos žingsnius po Krymo 
konferencijos - Rumunijos, Bulgarijos, 
Lenkijos sovietizaciją, apžvelgiama 
padėtis Suomijoje, Prancūzijoje, Ita
lijoje, Turkijoje.

Toliau pateikiamos karinės žinios - 
padėtis Rytų fronte (Liepojos prie
tiltis), mūšiai Latvijoje, Rytprūsiuose, 
Berlyno prieigose, o taip pat Vakarų 
fronte ir Tolimuosiuose Rytuose.

Knygoje „Partizanai“ J.Lukša 
rašo: „1945 m. ankstyvą pavasarį 
visuomenės orientacijai pasirodė 
LIT’os (Lietuvos Išlaisvinimo 
Tarybos) atsišaukimų. Pirmą kartą 
pasirodė tokios apimties politinio 
rezistencinio organo veikla šioje 
okupacijoje. Lietuvos Išlaisvinimo 
Taryba bandė supažindinti tautą su 
tarptautinės padėties įvykių prog
noze, kartu pateikdama pagrindines 
gaires, kaip laikytis visuomenei“.

Karinės veiklos 
problemos
Antrąjį „Lietuvos žodžio“ numerį 

redagavo šio darbo patirtį turintis 
J. Keliuotis. „Ekspertų“ ratas platėjo, 
ir LIT’a vis labiau pradėjo įgyti 
politinį svorį. Tačiau neramino vis 
augantys žmonių nuostoliai miške - 
partizanų žūtys per susidūrimus. 
Žūdavo ir besislapstantys. 
Ginkluotas pasipriešinimas dažnai 
vyko per daug spontaniškai, dažnai 
siejosi su asmeninėmis sąskaitomis, 
kurias plačiai naudojo stribai, bet 
nevengė ir miškiniai. Tai sąlygojo vis 
augantį žuvusiųjų skaičių - tiek tarp 
civilių gyventojų, tiek ir tarp 
kovotojų. O dar įžūliau tuo naudojosi 
ir tikri plėšikai. Stigo kvalifikuotų 
vadų, vieningos karinės vadovybės 
ginkluotų būrių veiklai koordinuoti, 
o taip pat jų veiksmams legitimizuoti.

Kovo viduryje, J. Dambrauskas 
Kaune suvedė L. Dambrauską su 
Lietuvos Laisvės Armijos (LLA)
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vyriausiojo štabo viršininku (taip jis 
buvo pristatytas) A. Eidimtu - Žybartu, 
kuris faktiškai buvo LLA vadas.

Žlugus LLA vadovybei ir 1944 m. 
gale žuvus jos vadui K. Veverskiui, 
LLA centras persikėlė į Šiaulius. Čia ir 
Šiaulių apylinkėse susiformavo tikrasis 
LLA veiklai vadovavęs centras. Iš ten 
atvyko ir Žybartas - neaukštas, vikrus 
ir pasitempęs juodaplaukis, prisistatęs 
husarų kapitonu ( iš tikrųjų jis buvo 
leitenantas). Derybas daugiausiai vedė 
L. Dambrauskas. Jos nebuvo lengvos, 
nes LIT’a pretendavo būti bendra 
politine vadove, o LLA ėmėsi koor
dinuoti karinį pasipriešinimą atsižvel
giant į LIT'os koncepcijas. Savo 
ruožtu LIT’a įsipareigojo aprūpinti 
LLA spauda ir informacija, teikti jai 
politinę paramą ir organizuoti ryšius.

Palaikyti nuolatinį LIT’os ryšį su 
LLA (Žybartu) buvo pavesta M. Bloz- 
neliui. Bėjo pritarimo pirmam susiti
kimui buvo nurodytas M. Bloznelio 
tėvų adresas. Susitikus Bloznelis su 
Žybartu aptarė tolesnio bendravimo 
būdus ir ryšius. Buvo sutarta naudoti 
LLA tinklą LIT'os leidinių platinimui. 
Bloznelis Žybartui perdavė pluoštą 
naujausio „Lietuvos žodžio“ numerio, 
o iš jo gavo LLA spaudos. Buvo 
aptarta kito susitikimo vieta, laikas, 

saugumo priemonės. Tai buvo 1945 m. 
kovo antroje pusėje.

Susitarus su LLA dėl tarpusavio 
bendravimo, labai svarbu buvo 
suformuoti tinkamą partizaninio 
pasipriešinimo koncepciją, įvertinti 
mąstančių kaimo žmonių nuomonę ir 
imtis konkrečių žingsnių, kad parti
zaninei veiklai vadovautų vienas koor
dinacinis centras. Su ta užduotimi 
LIT'os iniciatyvinės grupės žmonės 
išsiskirstė prieš Velykas.

1945 m. balandžio 3 d. buvo 
suimtas A. Eidimtas. 1945 m. naktį, iš 
balandžio 5 į 6 dieną buvo suimtas
L. Dambrauskas drauge su pas jį tik ką 
iš Merkinės grįžusiu P. Sasnausku. 
1945 m. balandžio 6 d. po pietų buvo 
suimtas tik ką iš kaimo grįžęs
M. Bloznelis, kuriam per dešimtmetę 
savo seserį pavyko įspėti S. Šinkūną, 
L. Tvarijonavičių ir L. Januševičių.

Tuo būdu pasitvirtino būgštavimai 
dėl LLA menkos konspiracijos. Žlugus 
LIT’os iniciatyvinei grupei praktiškai 
liko mažai paliesti jos periferiniai ryšiai; 
tolimesnei veiklai ėmėsi vadovauti ats. 
Itn. Stasys Šinkūnas.

Tęsinys kitame numeryje
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Nepriklausomybės Aktas ir 
lietuvių tautos pilietinė 

savimonė
Antanas Tyla

Sovietinės okupacijos metais oku
pantai stengėsi visokiomis priemonė
mis žeminti, neigti Vasario 16-osios 
Akto teisėtumą, jo sąryšį su tautos 
viltimi ir pasiryžimu atkurti Lietuvos 
valstybę. Atkūrus Nepriklausomybe 
vėl atsirado galimybė laisvai ir 
objektyviai nušviesti lietuvių tautos 
politinį ir pilietinį mentalitetą Lietuvos 
valstybės atkūrimo 1917-1918 m. lai
kotarpiu. Šiame straipsnyje atsklei
džiamas demokratinis Nepriklauso
mybės paskelbimo ir jos įgyvendinimo 
pobūdis. Nepergyvenusiems sovieti
nės ideologijos priespaudos čia 
pateikiama analizė yra įdomi ir kelia 
pasididžiavimą mūsų tautos to meto 
idealizmu ir pasiryžimu.

Vasario 16-osios ?\ktas ir Kovo 11- 
osios Aktas yra svarbiausi ir reikš
mingiausi lietuvių tautos XX a. 
nuveikti darbai. Jie užtikrino lietuvių 
tautos savarankišką valstybinį gyve
nimą, atvėrė galimybes ir užtikrino 
garantijas valstybinei laisvai savai
mingai lietuvių tautos, lietuvių kalbos.

Prof. Antanas Tyla.
Juozo Vali ūsaičio nuotrauka

mokslo, kultūros, politikos plėtrai. 
Lietuvos Tarybos Vasario 16-osios 
Aktas buvo kryptingas, trumpas, vos 
122 žodžius turintis ilgamečių vilčių 
dokumentas. Jis skelbė tautai valsty
binę laisvę, nepriklausomybę ir ateičiai 
Steigiamąjį Seimą. Jame nebuvo 
žadama jokių materialinių gėrybių ar 
materialinio palepinimo. Mes kiek
vienas jaučiame Vasario 16-osios
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reikšmę, prasmę ir kiekvienam mūsų 
duotą įpareigojimą.

Pirmiausia norėtųsi atkreipti dėmesį 
į Vasario 16-osios Akto demokra
tiškumą. Todėl pažvelkime kiek demo
kratiški buvo nepriklausomybės 
siekimas ir Vasario 16-osios Akto 
genezė ir esmė. 1918 m. Lietuva ir 
lietuvių tauta buvo iškentėjusi 120 
metų Rusijos jungą. Treti metai tęsėsi 
pafrontės vokiečių karinė okupacija. 
Buvo daug skurdo, prievartos ir betei
siškumo. Viltis, kad nuo viso to bus 
galima išsivaduoti sukūrus Lietuvos 
valstybę, atskirtą nuo Rusijos, Vokie
tijos, Lenkijos, buvo rimtas politinis 
siekis. Jis jau buvo deklaruotas toli 
nuo Lietuvos - Lozanos konferen
cijoje, Rusijos lietuvių seime Petra
pilyje. Tačiau šią idėją reikėjo suvisuo
meninti pačioje Lietuvoje.

Tautos orientacija į Vasario 16- 
osios Akte deklaruotus politinius 
principus buvo paruošta 1917 m. 
rugsėjo mėn. 18-22 d. vykusioje 
Lietuvių konferencijoje. Lietuvos 
valstybės atkūrime tai buvo labai 
svarbus forumas. Apie jį praėjus 
metams nuo jos sušaukimo „Lietuvos 
aidas“ rašė: „Lietuvių konferencija, 
tiesa, nebuvo tikras seimas, išrinktas 
ir sušauktas tais pamatais ir ta 
rinkimų tvarka, kurie yra vartojami 
laisvose šalyse paprastu taikos metu, 
bet vis dėlto Lietuvių konferencija 
yra tikra Lietuvos atstovybė, suda
ryta tokia tvarka ir pamatais, kokius 
leido karo metas ir okupacijos stovis 
mūsų šalyje. Atstovų rinkimų tikra 

prasme nebuvo, bet vis dėlto į 
Konferenciją buvo susirinkę žmonės, 
suvažiavę iš visos Lietuvos, iš visų jos 
vietų ir kampų, galima sakyti, nuo 
visų jos partijų, srovių ir krypsnių ir 
nuo įvairių jos gyventojų sluoksnių. 
Tad Konferencijos žodis yra visos 
Lietuvos žodis..."

Konferencijoje dalyvavo 222 daly
viai iš visos Lietuvos - nuo Palangos 
iki Dieveniškių, Geranainių, ir nuo 
Biržų iki Rodūnios. Anot jos dalyvio 
Justino Staugaičio į konferenciją suva
žiavo „visa, kas buvo likę Lietuvoje 
šviesesnio ir įtakingesnio“. Kaip minė
ta, jos dalyviais buvo visų socialinių 
sluoksnių ir profesinių grupių lietuviai 
ar Lietuvos atkūrimo idėjai neabejingi 
visuomenės atstovai: ūkininkai, dvari
ninkai, dvasininkai, profesoriai, moky
tojai, gydytojai, inžinieriai, tarnautojai, 
verslininkai. Po trečdalį visų dalyvių 
sudarė dvasininkai ir ūkininkai. Reikia 
pažymėti Konferencijos organizacinio 
komiteto drąsą, principingumą. Kai 
iškilo klausimas, kokias kalbas joje 
vartoti, Antanas Smetona pasakė, kad 
Konferencijos nepaversime kalbų mo
kykla, viskas vyks lietuvių kalba. Kon
ferencija okupacijos sąlygomis suge
bėjo paruošti politinės veiklos kryptį 
ne okupacinės valdžios nurodymams 
vykdyti, bet demokratizuoti Lietuvos 
Nepriklausomybės idėją.

Konferencija nusprendė atkurti 
etnografinę Lietuvos valstybę ir išrin
ko 20 narių Lietuvos Tarybą. Jai ir 
buvo pavesta įgyvendinti valstybės 
atkūrimo programą. Tuomet labai
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svarbu buvo, kad esant griežtam oku
pacinės valdžios režimui, Konferen
cijos nutarimus jos dalyviai ir Lietuvos 
Tarybos nariai galėjo atvirai skelbti 
susirinkimuose, mitinguose. Taip jos 
nutarimai pasklido po visą Lietuvą.

Apie Konferencijos nutarimus ėmė 
telktis Lietuvos visuomenė. Vabal
ninke pusės tūkstančio gyventojų 
susirinkimas, išklausęs savo atstovo 
pranešimą apie Konferenciją, pasiuntė 
Lietuvos Tarybai pareiškimą su 
patvirtinimu .....jog mes išnešiojai 
[priimtajai] Konferencijos rezoliucijai 
pritariame ir išrinktąja Lietuvos 
Taryba pilnai pasitikime". Trakų aps
krities Onuškio parapijos atstovas 
Konferencijoje Mečislovas Stanke
vičius Lietuvos Tarybai pranešė; 
„Žmonės neapsakomai nudžiugo, 
kad nutarta patiems valdytis, kad 
nereiksią toliau kęsti ir vilkti svetimo 
jungo. Ūpas žmonių pakilo ir tik 
laukė, kada bus pagarsinta liuosa ir 
savistovi Lietuva".

Po Vasario 16-osios Akto paskel
bimo atsirado galimybė visai Lietuvos 
visuomenei jungtis į pačios valstybės 
atkūrimą. Tačiau Nepriklausomybės 
įgyvendinimas susidūrė su vokiečių 
okupacinės valdžios sąmoningu Lietu
vos Tarybos veiklos trukdymu ir kom
promitavimu. Atsirado prorusiška 
bolševikinė, prieš Tarybą nukreipta, 
propaganda. Tarybai buvo reikalinga 
visuomenės parama ir jos veiklos rėmi
mas. Reikia pripažinti, kad Lietuvos 
visuomenė ne iš karto ir ne visur 
vienodai suprato tiek pačios Tarybos, 
tiek Vasario 16-osios Akto reikšmę.

Palengva mezgėsi Lietuvos Tary
bos ir tautos abipusis bendravimas, 
plėtėsi gyventojų pasitikėjimas Taryba 
ir jos veiklos kryptimis. Tai geriausiai 
liudija Tarybai iš įvairių vietų pasiųs
tos pasitikėjimo peticijos. Jas siuntė 
parapijos, seniūnijos, kaimai, visuome
ninės organizacijos, mokyklos, lietuvių 
grupės. Jas pasirašydavo ištisomis 
šeimomis tėvai ir vaikai, vyrai, moterys, 
organizacijų nariai, suaugę ir jaunimas. 
[Saukiene U., Saukaičiutė M., Sau- 
kaitis P., Saukaitis T., Saukiutė O., 
Kraučeliunas, Pet. Kraučeliuniene, 
P. Kraučeliunas, S. Kraučeliunas, 
O. Kraučeliuniuke ir pan.] Tai buvo 
savotiškas neorganizuotas referen
dumas dėl Vasario 16-osios Akto 
politinės esmės rėmimo.

Sprendžiant iš 1918 m. pavasario ir 
vėlesnės visuomenės raiškos, tauta 
Vasario 16 Akto reikšmę suprato ir 
vertino pagal Vokietijos pareikštą 
Lietuvos pripažinimą. Linkuvoje ta 
proga buvo surengta didelė šventė su 
eisena gatvėmis, su vėliavomis ir dai
nomis. Namai buvo papuošti žalumy
nais. Lietuvos Tarybai pasiųstame 
kolektyviniame įvairių Linkuvos orga
nizacijų pareiškime rašoma: „Išgirdę, 
jog mūsų Tautos Taryba uoliai dar
buojasi, pildydama Lietuvių konferen
cijos... nutarimą ir siekdama prie 
sudarymo Lietuvos nepriklausomos 
demokratinės valstijos, vaisiumi ko 
buvo kovo 23 d. šių metų Vokietijos 
viešai pripažinta Lietuva, kaipo vals
tija, mes, žemiau pasirašę Linkuvos 
parapijonys, vietinės veikiančios drau-
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LIETUVOS TARYBA 
skelbia

Lietuvos nepriklausomybę
hleluvos Torybo savo posėdyje vasario m. 1b d. 

ISIS m. vienu balsu nutarė Rrelptls: j Rusijos, Vckie- 
tiįos .r kitu valstybių vyriausybes Šiuo pcreiSkimu:

Lietuvos Tanlba, kaipo vienintelė lietuviu tautos 
atstovybė, remdamos prlpajintqja tautų apsispren
dime teise Ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo ir. IS -23 d. 191? metais. skelbta atata- 
tsntl nepriklausomų, demokratiniais pa
matais sutvarkytų Lietuvos valstybę 
au sostine VILNIUJE Ir tų valstybe atskirianti 
nuo visų valstybinių ry'Slų, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Orisęt phtns terjB ųrtrtUt UI IliCtUVOS Valstybės pš- 
tnatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greffeau sušauktas Steigia- 
masts Seimas, crestniaa sso. «n j« gmbp umun
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Pe ) »mcxai«r.K U tas Mas. » KrFBk*. V »u(4i • t>»rr*««« U 
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1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto faksimilė 
ir šio Akto paskelbimas 1918 m. vasario 19 d. Lietuvos Aide

gijos ir įstaigos, sveikiname Tautos 
Tarybą su pasekmingai padarytu 
pirmu žingsniu siekiant savo tikslo ir 
linkime tol taus varyti savo darbą...“ 
Po peticija pasirašiusieji žadėjo aktyviai 
dalyvauti dirbant Tėvynės naudai.

Tuo metu Lietuvos Tarybos pirmi
ninkui atsiųstame laiške Vydūnas, nors 
ir dvejodamas Vokietijos pareikštu Lie
tuvos nepriklausomybės pripažinimo 
tvirtumu, džiaugėsi kad „yra gyva 
mūsų giedra viltis dėl Lietuvos atei
ties“.

Skuodo parapijos pareiškime Tary
bai rašoma: „Iš priežasties Lietuvos 

savistovybės apskelbimo Skuodo de
kanato dvasiškiuos ir Skuodo para
pijos vardu siunčiu nuoširdžius padė
kos žodžius už pakeltus žygius: draug 
išreiškiu...tvirčiausį dabartine Lietu
vos Taryba pasitikėjimą... “ „Žiburio“ 
draugijos Naumiesčio skyriaus susi
rinkimas pareiškime Tarybai dėkojo 
„už jos darbavimąsi Lietuvos nepri
klausomybės naudai sunkiausiame 
mete“ ir pareiškė, kad „mes gi vie
nintelę aukščiausią Lietuvos atsto
vybę, Valstybės Tarybą, visados rem
sime ir jos nutarimų klausysime “.

Kauno miesto inteligentijos, drau-
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gijų ir apylinkės gyventojų, Šėtos 
apylinkės, Žemaitijos inteligentų, 
Pikelių parapijos pareiškimuose išvar
dinti visi Lietuvos Tarybos nuopelnai, 
tarp kurių pirmoje vietoje įrašytas 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mas ir išgautas iš Vokietijos Vasario 16- 
osios Akto pripažinimas. Biržų 
gimnazijos mokytojai dėkojo Tarybai už 
tai, kad „tapome laisvos Lietuvos 
piliečiai". Kavarsko parapijos 
gyventojai pareiškime Tarybai rašė: 
„Kaip tiktai pradėjo veikti Lietuvos 
Valstybės Taryba, mes... nuolat sekėme 

jos darbus ir pastangas išgauti 
Lietuvos nepriklausomybę, dabar gi, 
įvykstant mūsų svajonėms, sveikiname 
Tarybą ir manome, kad ji tikrai 
sugebės sutvarkyti Lietuvos valstybę".

Panašių pasitikėjimo Lietuvos 
Taryba pareiškimų žinome virš 80. Po 
jais pasirašinėjo dešimtys ir šimtai 
pareiškėjų. Pasitikėjimas Taryba buvo 
reiškiamas ir kitaip bendraujant su ja. 
Pareikšdatni pasitikėjimą Taryba Lie
tuvos gyventojai tuo pačiu reiškė 
pritarimą Vasario 16-osios Aktui ir 
reiškė savo solidarumą kartu dirbti 
Valstybės kūrimo darbe. Tai to meto 
mūsų tautos politinio brandumo 
kristalai.

Skaitant po tokiomis peticijomis 
greta inteligentų parašų matomus 
paprastų, prie plunksnos neįpratusių 
rankų parašus, kyla pasididžiavimas 
tuometinės mūsų tautos mentalitetu. 
Jie sugebėjo rimtai, labai atsakingai 
žiūrėti į kuriamą naują modernią 
Lietuvos valstybę ir jos bei savo ateitį. 

Jų pasitikėjimą patvirtino tūkstančiai 
Lietuvos kariuomenės savanorių ir 
atkurtos Lietuvos valstybės piliečių 
darbas iki 1940 m. okupacijos. Vasario 
16-osios Akto principais vadovavosi 
Lietuvos Laisvės kovotojai sunkioje 
kovoje su okupantais, juos pakartojo 
Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdis 1949 
m. Vasario 16 d. deklaracijoje ir Kovo 
11-osios Aktas.

Praėjo 87 metai nuo Vasario 16- 
osios Akto paskelbimo ir demokratinės 
Lietuvos valstybės atkūrimo. Greit 
minėsime 15-ąsias Nepriklausomybės 
atkūrimo paskelbimo metines. Lygin
dami dvi epochas galime pastebėti, 
kad nusimetus sovietinį okupacijos 
jungą Laisvės vertybė suvokiama ne 
iš karto ir ne taip, kaip ją suvokė lietu
vių tauta 1918 m. Šiandien negalime 
lygiaverčiai pasakyti apie šių dienų 
dalies mūsų visuomenės mentalitetą, 
saugant valstybės raidą, jos orumą ir 
tautos politinę kultūrą. Dabar Lietuvoje 
atsiranda civilizuotoje valstybėje sun
kiai suvokiamų žiniasklaidos laidų bei 
pasvarstymų spaudoje, kur 
kvestionuojama ar sovietinė okupacija 
vertesnė už Laisvę ir Nepriklau
somybę. Tai pilietinis cinizmas, kurį 
toleruoja komercinės televizijos kana
lai. Tai iš tikrųjų žema ir niekinga ir 
apmaudu, kad Lietuvos valstybėje yra 
tokių moraliai smukusių žurnalistų. Šie 
akivarai istorijos bėgyje kels nuostabą 
ne tik istorikams, bet ir kiekvienam 
Lietuvos valstybės piliečiui, patriotui.
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Nepriklausoma Lietuva - 
partizanų vizija ir tikrovė

Algis Kašėta

Per aštuoniasdešimt septynerius 
metus, praėjusius nuo Lietuvos vals
tybės atkūrimo, penkis dešimtmečius 
lietuvių tautai teko gyventi nelaisvėje, 
t.y. tam tikroje moralinėje įtampoje, kuri 
ir pagimdė Lietuvoje dvasinio ir fizinio 
pasipriešinimo sąjūdžius. Žinoma, 
tauta, niekada neveikia visa - atskirais 
momentais ji įsikūnija ir pasireiškia per 
individus ir grupes.

Priešintis okupaciniams režimams 
padėjo XIX a. atgimimo patyrimas, 
apimantis ir knygnešių gadynę, ir 
vargo mokyklas. 1918-1920 m. Nepri
klausomybės kovos patvirtino, kad 
tautos stiprybė glūdi ne karinėje, o 
moralinėje jėgoje. Per du tarpukario 
dešimtmečius Nepriklausomoje Lietu
voje neregėtai sustiprėjo tautinė 
savimonė. Lietuviui tapo savaime aiš
ku, kad jis turi teisę, kaip ir kiti, sava
rankiškai tvarkytis ir gyventi savo 
valstybėje.

Karas ir 1940 m. birželio 15 d. 
Sovietų Sąjungos įvykdyta okupacija 
ir aneksija Lietuvos valstybę užklupo 
politiškai nepasirengusią apginti 
teritorinio vientisumo ir išsaugoti savo

Algis Kašėta

valstybingumą. Lietuva, kaip valstybė, 
nepareiškė savo požiūrio į okupaciją, 
tačiau kaip tauta savo nuomonę reiškė 
visomis jai prieinamomis priemonėmis. 
Likimo supurtyta, kad ir be politinio 
vadovavimo, ji atsisakė priimti kolek
tyvinę mirtį. Veikti skatino Nepriklau
somybės metais sukauptas energijos 
krūvis, kuris neišseko iki pat valstybin
gumo atgavimo.
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1940-1990 metais Lietuvoje 
įvairiomis formomis - karinėmis ir poli
tinėmis - vyko pasipriešinimas (rezis
tencija) Sovietų Sąjungos ir nacistinės 
Vokietijos okupacinėms valdžioms. 
Pasipriešinimo formos ir jo intensy
vumas kito taikantis prie besiklos
tančių istorinių aplinkybių.

1940- 1941 m. pogrindinis antiso- 
vietinis veikimas pasibaigė 1941 m. 
birželio 22-23 d. ginkluotu sukilimu ir 
Laikinosios Vyriausybės sudarymu, 
kuri paskelbė atkurianti Lietuvos 
nepriklausomybę. Tai buvo pasiprie
šinimo abiem okupantams aktas.

1941- 1944 m., fašistinės Vokietijos 
okupacijos metais, aktyviai veikė anti- 
nacinis lietuvių neginkluotas pogrin
dis, kurio organizacijas apjungiantis 
Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo 
komitetas 1944 m. vasario 16 d. pas
kelbė deklaraciją, kuri išreiškė suve
renią tautos valią ir nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos valstybės 
tęstinumą. Lietuvos gyventojai tikėjo 
tarptautine teise ir moralia politika, 
tikėjo Atlanto chartija ir Taikos 
konferencija, kuri vėl įrašytų Lietuvos 
vardą Europos politiniame žemėlapyje. 
1944 m. vasario 16 d. prasidėjęs 
masiškas vyrų stojimas į generolo 
Plechavičiaus organizuotą vietinę 
rinktinę parodė, kad dauguma lietuvių 
pasiryžę negailėti gyvybės dėl 
Lietuvos laisvinimo reikalo. Su frontu 
iš rytų užplūstam sovietų armijoms, 
1944 m. vasarą prie Sedos į beviltiškas 
kautynes stojo Tėvynės apsaugos ri
nktinės kariai. Tuo tarpu, su politinių 

partijų vadais į Vakarus emigravo parti
niai ginčai, ambicijos ir rietenos. 
Krašte, mirtino pavojaus tautos egzis
tencijai akivaizdoje, liko viena partija 
- Tėvynė, paremta nepamatuojamu 
tautiniu solidarumu.

Lietuvoje prasidėjo stichiškas 
tautos ginkluotas pasipriešinimas prieš 
Sovietų Sąjungos okupacinę kariuo
menę ir okupacinio režimo struktūras, 
kuris truko beveik dešimt metų. Visų 
kovotojų apsisprendime buvo vienas 
bruožas, gražiai suformuluotas Kęstu
čio Griniaus: „Partizanų kovos yra 
precedento neturįs momentas tautos 
gyvenime, įrodęs, kad per dvidešimt 
dvejus laisvės metus nepriklausomy
bės ilgesys tapo nenumaldomu tautos 
poreikiu“.

Dešimtys tūkstančių vyrų išėjo į 
kupiną pavojų miško gyvenimą iš 
dvasiškai sveiko lietuviško kamieno, 
atsinešdami geriausias tautos ir 
valstybės tradicijas, išpuoselėtas per 
dvidešimtį nepriklausomybės metų. Šis 
kelias nelaidavo fizinio kūno gyvas
ties, tačiau buvo laisvo žmogaus ap
sisprendimo aktas, susiformavusi 
brandi pilietinė pozicija, įgalinanti 
įsiprasminti laisvės kovoje.

1944-aisiais ginklą paėmė 1918 
metų savanorių sūnūs. Vasario 16-oji 
buvo svarbiausia partizanų šventė, 
nes ir jų kovos tikslas buvo Nepri
klausomos Lietuvos valstybės atkū
rimas. Todėl greta karinio pasiprie
šinimo buvo vedama ir politinė idėjinė 
kova - išlaikyti tautos sąmonėje vals
tybingumo atkūrimo siekius. Šiuos
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uždavinius pirmiausia siekė išspręsti 
ginkluoto pogrindžio spauda, kuri 
visame krašte įvairiais pavadinimais 
gausiais tiražais buvo leidžiama bei 
platinama. Viename 1947 m. išėjusiame 
pokario laisvosios spaudos laikraštėlių 
vedamajame, skirtame Vasario 16-ajai 
paminėti, išskaitome kovotojų sielos 
šauksmą: „Ir koks tai turėjo būti visų 
neapsakomas džiaugsmas, kokia laimė 
pasidaryti laisvam - tai gali suprasti ir 
įvertinti tik šių dienų priespaudą 
kenčiąs lietuvis“. Partizanai tikėjo, kad 
istorija vėl, kaip ir 1918-aisiais, suteiks 
šansą ir bus pasinaudota palankiomis 
išorinėmis politinėmis aplinkybėmis, 
kurias siejo su pasaulio galingųjų 
valstybių įsikišimu.

Paminklas prie partizanų bunkerio. 
Jono Ivaškevičiaus nuotrauka

1949 m. vasario mėn. Žemaitijoje 
susirinkę visos Lietuvos vyriausieji 
partizanų vadai įkūrė aukščiausią 
kovojančios tautos politinį organą - 
Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio 
(LLKS) Tarybą. Būtent 1949 m. vasario 
16-ąją dieną, LLKS taryba paskelbė 
deklaraciją, kad okupacijos metu ji 
vadovaus politinei ir karinei Lietuvos 
išlaisvinimo kovai. Tai buvo daugiau 
nei simbolinis žingsnis. Buvo pas
kelbti principai, kuriais vadovaujamasi 
išlaisvinimo kovoje, buvo kreipiamasi 
į visą demokratinį laisvąjį pasaulį 
pagalbos savo tikslams įgyvendinti. 
(...) Deja, šioje kelių dešimčių tūks
tančių mirčių pareikalavusioje kovoje, 
partizanai liko vienų vieni. 1949-aisiais 
partizanas L. Baliukevičius-Dzūkas 
požeminiame bunkeryje dienoraštyje 
įrašė: „Šiandieną nepriklausomybės 
šventė - Vasario 16-oji. Tautos nepri
klausomumas ir suverenumas „užtik
rintas“ Vorkutoje arba gerai, labai gerai 
maskuotame bunkeryje. Kur Atlanto 
Charta? Radijo komentatoriai ritmu 
pamokomu ir išdidžiu balsu aiškina, 
esą Vakarų valstybės matančios ir 
žinančios apie viską, kas čia darosi ir 
jos, aišku, atnešančios išsivadavimą, 
bet dabar... dabar dar reikią laukti, nes 
dar neatėjo laikas”.

Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio 
Tary ba kūrė būsimos nepriklausomos 
valstybės modelį. Atgavus nepriklau
somybę, partizanų vadovybė turėjo 
sudaryti Laikinąją Vyriausybę ir 
įstatymus leidžiantį organą - Laikinąją 
Tautos Tarybą, kurią lygiais pagrindais
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turėjo sudaryti tiek kovojančio krašto, 
tiek užsienio organizacijos bei partijų 
atstovai. 1949 m. vasario mėn. Vadų 
suvažiavime priimti dokumentai skelbė 
apie nesunaikintą Lietuvos valsty
bingumą ir partizaninės valdžios 
legitimumą krašte. Partizaninė valdžia 
paskelbė programines nuostatas 
ateičiai:

• Valstybinė Lietuvos santvarka - 
demokratinė respublika;

• Valstybės valdymas vykdomas 
per laisvais, demokratiniais, visuo
tinais, lygiais, slaptais rinkimais 
išrinktą Seimą;

• Iki Seimui priimant Konstituciją, 
galioja 1922 m. Konstitucija;

• Valstybė garantuoja lygias teises 
visiems Lietuvos piliečiams. Komu
nistų partija, kaip diktatūrinė ir prie
šinga Nepriklausomybei, nelaikoma 
teisine partija;

• Vienas pirmųjų valstybės užda
vinių - socialinių problemų sprendi
mas.

Kaip pamatas teisingumui ir laisve 
pagrįstam gyvenimui buvo nurodytas 
krikščioniškosios moralės ir tikrosios 
demokratijos principų įgyvendinimas. 
Partizanai tikėjo, kad per kovų ir kančių 
žaizdrą perėjusi Lietuva sugebės 
sukurti tobulesnę valstybę. Svajones 
apie būsimą Lietuvą dažnai sudrums
davo abejonės: „Kai kas sako, jog 

bolševikinės okupacijos metai ir 
kovos užgrūdins tautą. Plienas, girdi, 
liks. Galbūte liks tokių, kaip plienas, 
kurie lydėsi ir grūdinosi šioje kruvinoje 
kovoje. Bet tokių bus nedaug. Daug 
plieno kovoje bus sunaudota. Liks 
daug surūdijusios ir iškraipytos gele
žies gabalų, o dar daugiau liks molio... 
Lieka bailiai, pataikūnai, girtuokliai, 
bevaliai bolševikinio aparato klapčiu
kai, kombinatoriai, veidmainiai... Šie 
lieka visi”.

1953 m. organizuotos partizanų 
struktūros buvo sunaikintos, liko 
pavieniai kovotojai, tačiau Partizanų 
vadas J. Žemaitis teisme, prieš sušau
dant, pranašiškai pasakė: „Aš vis tiek 
laikau, kad kova, kurią aš vedžiau 
devynerius metus, turės savo rezul
tatus“.

Vėlesniais metais pasipriešinimas 
įgavo kitas, ne tokias aštrias formas. 
Vyko neginkluotas pasipriešinimas - 
veikė įvairios pogrindžio organizacijos. 
Pagaliau 1988-1990 m. dainuojanti 
revoliucija užbaigė herojišką ir tragišką 
mūsų tautos kelią į nepriklausomybės 
atstatymą.

Išlaikėme savo brandos egzami
nus - net ir nesant tokios svarbios 
atsparos kaip valstybės, tauta sėmėsi 
jėgų iš kitų, gilesnių klodų ir sulaukė 
galimybės vėl įsikūnyti valstybe.
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Lietuvių tauta ir jos vadai
Vytautas Antanas Dambrava

Dr. V. A. Dambrava.
Jono Ivaškevičiaus nuotrauka

1990 metais istorinę Kovo Vienuo
liktąją buvau Toronte, Kanadoje. Ten 
vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos posėdis, o svarbiausia - 
šventiškas susitikimas su Kanados 
lietuviais, kurie pasistengė, kad visi 
galėtume būti liudininkais iškilmingo 
Lietuvos Atkuriamojo Seimo posėdžio, 
paskelbusio nepriklausomybės aktą ir 
specialia TV linija mums tiesiogiai 
perduoto iš Vilniaus.

Tai buvo naujas tikrai istorinis 
Lietuvos blykstelėjimas pasaulyje, dar 
sykį pakartojęs, jog Lietuva jau nuo 
amžių buvo krikštyta ir karūnuota 
laisvei ir ji to niekad neatsisakė. Šia 
nepaprasta proga Toronte esantys 
susitikimo dalyviai kėlėme taures, o 
šampanas maišėsi su šypsniais ir 
ašaromis.

Grįžtant lėktuvu į Venesuelą, aero
dromuose ir lėktuvuose buvo daug 
svarbios pasaulinės spaudos, kurioje 
be išimties pirmuose puslapiuose 
spindėjo „breaking news“ - skambios 
antraštės ir platūs straipsniai apie 
lemtingą Lietuvos žygį. Joje švytėjo 
Sąjūdžio vado prof. Vytauto Lands
bergio vardas ir atvaizdas.

Šalia šio vado, vedusio Lietuvą į 
nepriklausomybę, daugiau pažįstamų 
pavardžių beveik nepastebėjome, o 
pasyviosios rezistencijos žmonių, mini
mų „LKB Kronikoje“, regis nė nebuvo. 
Vėliau supratau, kodėl seselė Nijolė 
Sadūnaitė, pakviesta stoti į Sąjūdį, 
mandagiai atsisakė, pareikšdama, kad 
kai kurių asmenų Sąjūdyje iš viso ne
turėtų būti. Spaudoje pasirodžiusios 
Sąjūdžio aktyvistų pavardės ir nuo
traukos seselės Nijolės nuomonę pa-
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tvirtino. Šiuo pasakymu jokiu būdu 
nenoriu mažinti Sąjūdžio nuopelnų 
tautos kelyje į nepriklausomybę, nors 
pirmuosius ledus drąsiai pralaužė 
1988 m. birželio 24 d. Lietuvos Laisvės 
Lyga, pirmą kartą pasirodžiusi Sąjūdžio 
mitinge Vilniuje su trispalvėmis ir pla
katais, reikalaujančiais Lietuvai nepri
klausomybės.

Tautos remiamas Sąjūdis greitai 
iškilo, euforijos aistroje pasiekė tikslą, 
bet per greitai sunyko. Kodėl tai įvy
ko?

Ieškodami atsakymo, trumpai pa
žvelkime į svarbiausius XX šimtmečio 
Lietuvos istorinius įvykius: Vasario 
Šešioliktąją (1918), Sukilimą (1941) ir 
Kovo Vienuoliktąją (1990).

Kelią į Vasario Šešioliktąją parengė 
gausūs knygnešiai, valančiška rezis
tencija ir negausūs, bet gerai žinomi to 
laiko pasauliečiai inteligentai. Nepri
klausomybės Aktą pasirašė dvidešimt 
išsimokslinusių, tautai pažįstamų, poli
tiškai ir ideologiškai įvairiaspalvių 
atstovų, darbais įrodžiusių Lietuvai 
ištikimybę ir tautos pasitikėjimą užsi
tarnavusių lietuvių patriotų. Vos tik 
pirmoji Lietuvos vyriausybė pašaukė 
jaunimą prie ginklo, suplaukė tūkstan
čiai kaimo jaunimo. Kovų pradžioje jie 
dėvėjo savo rūbus, naudojo savo atsi
neštus ginklus. Vyresnių klasių gimna
zistai kai kur ištisomis klasėmis paliko 
mokyklos suolus ir išėjo savanoriais. 
Kai kurie dėl per jauno amžiaus nega
lėjo net būti priimti.

Po nepriklausomybės karų Lietuva 
nepamiršo garbės skolos savano-

Paminklas žuvusiems dėl Tėvynės. 
Algirdo Kairio nuotrauka

riams. Juos apdovanojo žeme, lengva
tinėmis paskolomis ir tuo pačiu iš
sprendė svarbią socialinę mažaturčių 
problemą.

Nepriklausomybei laidoti Stalinas 
1940 m. į Maskvą taip pat atsivežė 
dvidešimt lietuviams nežinomų „tau
tos atstovų“, iš kurių tik trys buvo 
baigę aukštąjį mokslą (Salomėja Nėris, 
Venclova ir Mickis). Tik tiek. Daugiau 
lietuvių išdavikų nesurado.

Stalinistai Lietuvos nepriklauso
mybę 1940 m. laidojo, bet ji nemirė - 
ją prikėlė 1941 m. Birželio sukilimas. 
Tąsyk sukilusios prieš Lietuvos oku
paciją tautos pašauktas prie valstybės 
vairo prof. Juozas Ambrazevičius-Bra- 
zaitis skubiai sudarė įvairių politinių
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partijų ir ideologinių grupių laikiną 
vyriausybę, kuria tauta pilnai pasi
tikėjo, nuoširdžiai rėmė ir entuziastiškai 
talkininkavo. Vyriausybė išsilaikė tik 
šešias savaites, tačiau davė pavyzdį ir 
pradžią Europoje geriausiai organi
zuotai antinacinei rezistencijai.

Beviltiškai stengiasi prof. L. Truska 
ir kiti sovietines šaknis turį istorikai 
įrodinėti, kad Lietuva „laisva valia“ 
įstojo į Sovietų Sąjungą ir kad 1941 m. 
sukilėliai ir laikinoji vyriausybė buvo 
nacių okupacijos nusikaltimų talki
ninkai. Ateis laikas, kai tyrinėjimo dar
bus vykdys tiesai tarnaują, vakarie
tiškus standartus įsisavinę istorikai. Jie 
sąžiningai ieškos - ir suras - istorinę 
tiesą.

Grįžkime prie Sąjūdžio ir Kovo 
Vienuoliktosios. Sakoma, jog tai buvo 
„dainuojančios“ revoliucijos vaisius. 
Gal ir taip, tačiau šviesus sovietmečio 
rezistentas, dabartinis Kauno arkivys
kupas JE Sigitas Tamkevičius 1990 
metais yra pasakęs, kad „mes vieni 
Lietuvoje nebūtume sugebėję padaryti 
to darbo, kurį padarėme be savo brolių 
ir seserų išeivijoje talkos“.

Iš tiesų, „dainuojančios“ revoliu
cijos metu, po Sąjūdžio vėliava vado
vaujančiuose vaidmenyse nesimato 
nei Tamkevičiaus, nei jam prilygs
tančių rezistentų ar disidentų. Nebuvo 
kviečiami nė išeiviai.

Gal tiksliausiai tuometinės švie
suomenės santykį su tauta 1989 m. 

bus aptaręs kitas Sigito Tamkevičiaus 
lygio rezistentas - disidentas kun. 
Alfonsas Svarinskas, sakydamas, jog 
„teisingiau būtų sakyti, kad aukos 
žmonės sudarė sąlygas Lietuvos 
intelektualams saugiai tapti laisvėjimo 
proceso dalyviais“.

Per penkiolika metų taip susiklostė, 
kad tie „Lietuvos intelektualai“ su 
kompartijos aukštųjų mokyklų diplo
mais, KP darbo didvyrių ir KGB kre
dencialais iš „proceso dalyvių“ pasi
darė politinio, ekonominio, kultūrinio 
gyvenimo vedliais. Galima būtų atrasti 
tokių, kurie tai vadintų demokratiniu 
procesu. Bet greičiau tektų rimtai 
suabejoti, ypač prisiminus buvusio 
prezidento R. Pakso ar Seimo narių ap
kaltos procedūras, „Rubicon Group“, 
KGB rezervo, KGB archyvų įslap
tinimo ir kitus faktus, kurie natūralų 
procesą iškreipia, jei ne suniekina.

Kovo Vienuoliktosios proga būtų 
verta, kad ir labai vėluojant, pamąstyti, 
kodėl miestai, miesteliai ir kaimai 
nerūpi valstybei? Kodėl jie valdan
čioms institucijoms yra tapę mažne 
nereikalingu balastu? Ko valdžia sie
kia, bandydama ignoruoti tautą abejose 
Atlanto pusėse?

Kovo Vienuoliktosios sukaktis tepa- 
brėžia reikalą grįžti prie sveiko proto. Šis 
aktas turi paliesti kiekvieną lietuvį ir 
tarnauti visiems be išimties. Tauta 
kelsis - ji turi keltis, vedama šviesių 
protų, švarių sąžinių ir tvirtų rankų.
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Nepražuvo nei vienas 
kraujo lašas

Algirdas Patackas

Vienas tragiškiausių, epopėjinių mūsų istorijos puslapių — Lietuvos 
partizaninis karas tebėra ..unknown war" ne tik Vakarų istorikams, bet ir 
mums patiems. Literatūra apie šį karą, išskyrus vieną kitą išimtį dažniausiai 
yra aprašomojo pobūdžio. Net ir meninės pastangos įprasminti skaudžią 
Lietuvos patirtį dažniau patiria nesėkmę nei sėkmę (turime galvoje kad ir filmą 
„Vienui vieni"). Šio reiškinio priežastys yra dvejopos. Pirmoji - moralinio 
pobūdžio. Mūsų savimonėje šiuo klausimu ji tebėra suskilusi, sakytume 
šizofreniška, niekaip nesusitvarkanti su praeities fantomais, su pačia savimi; 
niekaip negalinti prisipažinti ir tuo pačiu pripažinti kažko, kas stropiai 
slepiama net nuo savęs, nuo to. kas gali būti pavadinta savimonės sąžine.

Kita priežastis - konteksto, palyginimo nebuvimas, t.y. Lietuvos partizanų 
karas dar nėra įrašytas į to meto Europos bei pasaulio istorinį foną. Tokios 
galimybės yra, ir pirmieji bandymai yra nelauktai perspektyvūs. Apie vieną 
tokį bandymą susieti pokario kovas su naujausia Lietuvos istorija bei šių dienų 
realijomis ir bus kalbama šiame straipsnyje.

*♦*
Kiekvienais metais rugsėjo 1 d. 

švenčiame ne tik mokslo metų pradžią, 
bet ir ( simboliška!) dar vieną svarbų 
mūsų valstybės istorijai įvykį - 
Rusijos kariuomenės „išstūmimą“ iš 
Lietuvos. Kodėl sakome „išstūmimą“, 
o ne „išvedimą“, kaip įprasta?

Kalbant apie šį jaunos, ką tik 
gimusios valstybės pasiekimą, turėjusį 
įtakos ne tik Lietuvai, bet ir visai 
Europai, yra pabrėžiama derybų svarba
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ir sėkmė. Be abejo, derybininkų bei jų 
vadovo ambasadoriaus Česlovo 
Stankevičiaus pasiekimai ir nuopelnai 
yra dideli. Lietuva laiku ir tinkamai 
pasinaudojo palankiai susiklosčiusia 
tarptautine padėtimi. Vietoj sugriu
vusios SSSR atsiradusi Rusija su savo 
vadovu B. Jelcinu norėjo demokra
tiniam pasauliui žūt būt įrodyti, kad 
Rusija yra kitokia nei SSSR. Ir įrodyti 
tai privalėjo ne žodžiais, o konkrečiu 
veiksmu. Tokio veiksmo - išvesti 
svetimą kariuomenę, remiama savo 
bičiulių Vakaruose, pirmiausiai parei
kalavo pati Lietuva. Primename, kad 
Rusijos kariuomenė iš Lietuvos buvo 
išvesta metais anksčiau nei iš Latvijos, 
Estijos ir kas dar svarbiau, metais 
anksčiau nei iš Vokietijos. Tuometinis, 
1993 metų pabaigos šios Europos 
dalies militarinis peizažas buvo toks - 
visur aplink, daugiau kaip per tūkstantį 
kilometrų iki Elbės vakaruose ir 
Dunojaus pietuose, buvo prikimšta 
sovietinės kariuomenės. O čia, prie 
Nemuno, atsirado mažas žemės lopinė
lis, kuriame svetimos kariuomenės jau 
nebuvo.

Todėl Lietuvos derybininkų patir
tis - kaip derėtis su Rusija dėl jos 
kariuomenės išvedimo - labai domino 
ir tebedomina politikus bei istorikus. Ši 
patirtis labai aktuali ir šiandien. Juk 
Rusijos kariuomenė dar tebėra Kau
kaze ir Centrinėje Azijoje, rusiškas 
militarizmas tebedusina Moldovą ir 
Baltarusiją, grasina Ukrainai.

Ką pabrėžia įvairių šalių politikos 
analitikai bei istorikai, tyrinėjantys 

Lietuvos sėkmingų derybų su Rusija 
patirtį?

Pirmiausiai, kad:
• Lietuva laikėsi labai kietos 

pozicijos visais esminiais klausimais, 
tačiau rodė lankstumą antraplaniais 
klausimais, ypač liečiančiais taip 
vadinamą socialinę-humanistinę 
poziciją perkeliamų kariškių atžvilgiu 
(jų aprūpinimu gyvenamu plotu ir 
pan.).

• Lietuvos delegacija tol nesėdo 
prie derybų stalo, kol nebuvo sutarta 
dėl išankstinės ir principinės nuos
tatos, kad Rusijos įsipareigojimas 
išvesti savo kariuomenę nėra derybų 
objektas, o derybos vyks tik dėl išve
dimo terminų ir tvarkos (Rusija siekė 
primesti Lietuvai standartinę visoms 
NVS šalims sutartį, pagal kurią turėjo 
būti įteisintos Rusijos karinės bazės).

• Lietuva dėl šios priežasties 
nesutiko, kad derybose, kaip trečioji 
derybų šalis, dalyvautų ir Rusijos 
karinių pajėgų atstovai.

• Lietuvos delegacija nepasidavė 
įvairioms Rusijos derybininkų insinua
cijoms ir kitokiam spaudimui.

• Lietuvos atstovai derybų metu 
(nors susitarimai ir nebuvo pasirašyti) 
neatsisakė, o Rusijos atstovai nepanei
gė, kad Lietuvai turi būti atlyginta 
okupacijos metu padaryta žala.

• Lietuvos delegacijos jėga slypėjo 
jos atremtyje į tautos valią, išreikštą 
1992 m. birželio 14 d. referendume, o 
taip pat į tarptautinę teisę.

• Lietuvos delegacijos, sudarytos 
iš jaunų politikų, daugiausiai kaunie-
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čių, išskirtinė savybė buvo kieta 
politinė valia. Derybininkai įrodė, kad 
ši savybė (ypač derybose su Rusija) 
yra svarbesnė nei diplomatinė patirtis.

*♦*
Tačiau niekaip nepalieka mintis, 

kad šalia egzistavo dar „kažkas“, 
kažkokia neįvardinta bei sunkiai 
suvokiama jėga, leidžianti Rusijos 
kariuomenės išvedimui taikytiišstū
mimo" terminą. Žinome, kad norint 
stumti reikia jėgos. O kas iš esmės yra 
derybos ir sutartys? Tik ilgos kalbos 
ir popierių krūva, ypač derantis su 
Rusija. Tad kur slypėjo ta mums nesu
vokiama Lietuvos jėga?

Neatsitiktinai palikome pabaigai 
dar vieną labai svarbią aplinkybę. 

Lietuva Rusijos kariuomenės atžvilgiu 
ėmėsi ne tik diplomatinių - politinių 
priemonių, bet panaudojo ir tam tikrus 
jėgos elementus. Lietuvos valdžia už
draudė neteisėtai Lietuvos teritorijoje 
esančiai sovietinei kariuomenei vyk
dyti ne tik karines pratybas, bet ir jos 
kariniams daliniams bei karinei tech
nikai važinėti Lietuvoje be iš ankštinio 
Lietuvos valdžios leidimo. Tai buvo 
drąsus ir rizikingas žingsnis (reikia 
prisiminti to meto aplinkybes). Šią 
jėgos funkciją vykdė SKAT - Lie
tuvos savanoriai, būsimos Lietuvos 
kariuomenės užuomazga. Nors būdami 
praktiškai beginkliai, savanoriai šią 
rizikingą pareigą sėkmingai įvykdė. Šio 
žingsnio neteko žengti nei latviams nei 
estams - todėl, kad tai jau buvo

Algirdo Kairio nuotrauka

| LAISVĘ • sausis-kovas /2005 71

73



Praeitis ir dabartis

padariusi Lietuva. Žinant rusiškąjį 
mentalitetą jėgos argumento vaidmuo 
buvo akivaizdus. Nors okupantas 
siuto ir pažeidinėjo šias nuostatas, 
nevengdamas provokacijų, tačiau 
atvirai panaudoti karinės jėgos 
neišdrįso.

***
Atidėkime trumpam derybų 

peripetijas į šalį ir pamėginkime 
prisiminti, ką mums primena anie 
savanoriai, tie žaliomis savadarbėmis 
uniformomis vyrukai, iš miesto gatvių 
bei kaimo pievų, ne per daug mokyti, 
bet ir ne mažaraščiai, paprasti, bet ne 
prastuoliai, turintys kažką tokio, kas 
kelia norą juos išvydus užtraukti „Ant 
kalno mūrai“. Taip, tai tie patys vyrai 
žaliomis uniformomis, kaip ir mūsų 
partizanai, tautoje dar žaliukais vadinti. 
Tai jų, kaip ir anų laikų Lietuvos 
partizanų širdyse dunkstelėjo seno
vinis, iš amžių glūdumos paveldėtas - 
reikia vyrai, jau reikia... Kaip ir 
Šventajame Rašte parašyta, o ir 
lietuvių liaudies dainose yra 
išdainuota - „yra laikas sėti ir laikas 
arti“, bet yra laikas ir žirgus balnoti...

Tačiau pamėginkime šias nuo
jautas ir dunkstelėjimus paversti skai
čių kalba, juo labiau, kad atsiranda vis 
daugiau literatūros, nagrinėjančios ne 
tik Baltijos šalių, bet ir visos Rytų 
Europos pokario istoriją.

Pirmiausiai šio straipsnio autoriui 
rūpėjęs klausimas buvo, o kiekgi 
Lietuvoj ir Baltijos šalyse mūsų 
aptariamu laikotarpiu būta sovietinės 

kariuomenės? Po daugelio nesėkmingų 
pastangų buvo suprasta, kad tai 
išsiaiškinti bus sunku. Žinome tik, 
kiek 1993 m. buvo išvesta karią tačiau 
kiek jų buvo anksčiau? Aštuntame 
dešimtmetyje? Pokario metais? Koks 
buvo Lietuvos militarizacijos laipsnis? 
Ieškant atsakymo netikėtai į pagalbą 
atėjo Lietuvos gamtosaugininkai. Jų 
duomenimis, Baltijos, o ir kitų užsienio 
šalių ekspertai, bendromis pastan
gomis tirdami okupacinės kariuomenės 
padarytą žalą nustatė, kad Lietuvoje 
sovietinė kariuomenė užėmė 67.000 ha, 
Latvijoje 100.000 ha, Estijoje 85.000 ha 
žemės plotą. Turint galvoje, kad 
Baltijos šalyse okupacinės kariuo
menės struktūra daugiau ar mažiau 
panaši, galime daryti didele tikimybe 
paremta prielaida, jog šios kariuo
menės skaičius buvo proporcingas jos 
užimtam plotui. (Plotas, kaip kariuo
menės ekvivalentas, yra pakankamai 
patikimas ir stabilus faktorius.) Jeigu 
taip, tai kodėl Lietuvoje sovietinės 
kariuomenės užimtas plotas buvo 
mažiausias, nors Lietuva savo plotu 
didžiausia Baltijos valstybių tarpe? 
(Lietuvos plotas - 65.000 kv. km , 
Latvijos 64.000 kv. km, Estijos 45.000 
kv. km.)

Panašią tendenciją rodo ir Rusijos 
karininkų - pensininkų bei jų šeimos 
narią gyvenusių Baltijos šalyse, skai
čius. 1995 metų duomenimis Baltijos 
šalyse karininkų - pensininkų buvo:

• Lietuvoje - 9.943 karininkai - 
pensininkai ( su šeimos nariais apie 
30.000),

72 Į LAISVĘ • sausis-kovas /2005

74



Praeitis ir dabartis

• Latvijoje - 22.000 karininkai - 
pensininkai ( su šeimos nariais apie 
87.000).

• Estijoje - 10.500 karininkai - 
pensininkai ( su šeimos nariais apie 
40.000).

(Ypač didelį sovietinių karininkų - 
pensininkų skaičių Latvijoje aiškina 
tuo, kad būtent Rygoje buvo įkur
dintas Pabaltijo karinės apygardos 
generalinis štabas.)

Netgi remiantis šiais skaičiais 
galima apskaičiuoti „militarizacijos 
indeksą“. Lietuvoje jis būtų 1,05, 
Latvijoje - 1,56, Estijoje - 1,88.

Šie duomenys, matematine kalba 
kalbant, koreliuojasi su Baltijos vals
tybių gyventojų tautine sudėtimi 
(1994 m. duomenys):

• Lietuvoje gyveno 8,5 proc. rusų 
(1,5 proc. baltarusių, 1 proc. 
ukrainiečių),

• Latvijoje - 33 proc. rusų,
• Estijoje - 29 proc. rusų.
(Kaip žinia, sovietiniais laikais 

Lietuvoje gyventojų buvo apie 3,2 
milijonai, Latvijoje 2,4 mln., Estijoje 1,4 
mln. gyventojų.)

Taigi, skaičių kalba kalbėdami, 
gauname netikėtą išvadą: Lietuvoje 
kažkodėl sovietinės kariuomenės buvo 
mažiausiai ( ne tik proporcine, bet ir 
absoliučia išraiška), nors plotu bei 
gyventojų skaičiumi ji lenkia tiek 
Latviją, tiek Estiją. (Čia nenorėtume 
leistis į specifinius svarstymus, kaip 
antai, jog Lietuvos teritorijoje esanti 
kariuomenė bei jos infrastruktūra buvo 

specializuota kaip placdarmas „šuoliui 
į Vakarus“ ir 1.1., nes tai vargu ar keistų 
principines išvadas.

Savo ruožtu šie netikėti duomenys, 
t.y. sovietinės kariuomenės skaičius 
atskirose Baltijos valstybėse, koreliuo
jasi su rusų (ar rusakalbių) skaičiumi 
tose valstybėse. Galime tvirtinti, jog 
sovietu kariškiu skaičius atskirose 
Baltijos šalyse buvo maždaug propor
cingas bendram kolonistu skaičiui.

Žinome, kad santykinai mažą kolo
nistų skaičių Lietuvoje pokario metais, 
anot istorikų, nulėmė ginkluotos rezis
tencijos bei jos intensyvumo mastas. 
Ten, kur rezistencija buvo aktyvi ir 
intensyvi (kaip Lietuvoje), pokario 
atėjūnai galėjo įsitvirtinti tik miestuose, 
o ne provincijoje, kaip Latvijoje ir Esti
joje.

Jau pasirodę pirmieji apibendrinti 
duomenys apie partizanų „karą po 
karo“ SSSR teritorijoje tik patvirtina šią 
prielaidą. Nuojauta ir anksčiau sakė, 
kad šis „nežinomas karas“, kai Vakarai 
nežinojo, nes nenorėjo žinoti, o Rytai 
„nežinojo“, nes nenorėjo prisiminti - 
savo jėga ir mastu buvo gal inten
syviausias pokario Europoje. Iki tikrojo 
žinojimo trūko duomenų iš istorinės 
distancijos. Todėl pasirodę duomenys 
apstulbino. Antai, 1946 m. visų oku
puotų šalių (Estijos, Latvijos, Lietu
vos, Vakarų Baltarusijos. Vakarų Ukra
inos) partizanai buvo surengę net 
4567 antpuolius („bandprojavlenija“ - 
taip NKVD terminologija vadinami 
aktyvūs partizanų veiksmai: antpuoliai, 
diversijos ir pan.). Į šį skaičių turbūt
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neįeina NKVD dalinių operacijos prieš 
partizanus, kai pastarieji būdavo pasy
vioje. gynybinėje pozicijoje). Čia 
nenorėtume leistis į specifinius svars
tymus. kaip antai, jog Lietuvos teri
torijoje esanti kariuomenė bei jos 
infrastruktūra buvo specializuota kaip 
placdarmas „šuoliui į Vakarus“ ir 1.1., 
nes tai vargu ar keistų principines 
išvadas.

Iš šių 4567 antpuolių ar kovinių 
operacijų daugelį jų surengė mūsų 
partizanai:

• Lietuvoje įvykdyta 1840 ant
puolių ( 40 % nuo visų antpuolių),

• Vakarų Ukrainoje - 1619 ( 35 % 
nuo visų antpuolių),

• Latvijoje - 696 ( 15 % nuo visų 
antpuolių),

• Estijoje - 270 ( 6 % nuo visų 
antpuolių),

• Vakarų Baltarusijoje - 46 ( 5 % 
nuo visų antpuolių).

Panaši tendencija matosi ir iš 
1947 m. statistinių duomenų (viso 
buvo užregistruoti 3229 antpuoliai: 
1333 - Lietuvoje, 1600 - Vakarų 
Ukrainoje. 151 - Latvijoje, 52 - Estijoje, 
90 - Vakarų Baltarusijoje). Čia būtina 
priminti, kad Vakarų Ukrainoje tuo 
metu buvo apie 7 mln. gyventojų, t.y. 
du kartus daugiau nei Lietuvoje.

Tad akivaizdu, kad SSSR 
okupuotose teritorijose pokario metais 
intensyviausias partizaninis karas 

vyko būtent Lietuvoje. Todėl būtent 
Lietuvoje apsigyveno mažiausiai 
sovietinių kolonistų, būtent dėl to Lie
tuva ir buvo mažiausiai militarizuota. 
Tai ir nulėmė, kad Lietuvai pavyko 
pirmajai rasti jėgų išstumti svetim
kūnį - okupantų kariuomenę. Karo 
psichologai vartoja terminą „netole
rancijos, nepakantumo laipsnis“, t.y. 
bendruomenės priešiškumo invazinei 
kariuomenei laipsnis. Lietuvoje jis 
dėka tų, kurie suguldyti pamiškėse, 
buvo galingiausias.

Niekas iš nieko neatsiranda. Gauta 
tiek, kiek sumokėta. Niekas nepražu
vo - nei viena ašara, nei vienas kraujo 
lašas. Todėl ir atsilaikėme, nors buvo
me palikti vienų vieni.
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______ Portretai_________
v

Dr. Rožės Somkaitės
gyvenimo brangakmeniai

Bernardas Šaknys

South Orange, N.J. (JAV) gyvenanti 
žinoma lietuvių visuomenės veikėja dr. 
Rožė Šomkaitė neseniai šventė 
išskirtines savo amžiaus metines.

Gimusi ir užaugusi Žemaitijoje, 
Gataučių kaime (Linkuvos valsčiuje) 
Rozalija, savo nepaprasta gyvenimo 
veikla tapo pasiaukojimo Tėvynei ir jos 
reikalams simboliu. Kukli, darbšti ir 
niekada neprarandanti vilties savo 
tikslus įgyvendinti moteris, visą savo 
sąmoningą gyvenimą paaukojo Lie
tuvai ir lietuvybei. „Gyvenau Lietuvai, 
gyvenu Lietuvai ir gyvensiu Lietu
vai!“ - šiuos žodžius sakė dr. Rožė 
Jubiliejaus išvakarėse.

Sunku rašyti apie dr. Rožę Šom- 
kaitę ir jos gyvenimą, nes pasijunti 
bejėgis aprėpti neapsakomai platų ir 
turtingą dr. Rožės gyvenimo ir veiklos 
pasaulį. Visą Rožės Somkaitės gyveni
mą galima nusakyti keliais sakiniais. 
Nuo pat jaunystės iki dabar j i gyvena 
ir dirba kitų gerovei!

Jos sieloje niekada neišblėso di
džioji meilė Tėvynei. Tarp South 
Orange Amerikoje ir Gataučių kaimo 
Linkuvos krašte - tūkstančiai mylių.

Dr. Rožė Šomkaitė.
jono Urbono nuotrauka

bet minties blyksnis greitas, jis jungia 
šiuos geografinius taškus. Kas tie 
toliai Rožei - pakanka tik prisimerkti ir 
jau čia pat tėvų ūkis, sodyba, kelias, 
dardantys kaimiečių ratai ir maža 
mergaitė, žvelgianti į pravažiuojantį 
kaimyną. Vaikystės svajonės - išvysti
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didelį miestą, neregėtai platų pasaulį. 
Žydintys sodai, pievos, laukai... 
Motina su tėvu nuolat triūsiantys ir 
skubantys ūkininkai. Vėjo ir saulės 
nugairintais veidais ir geromis akimis, 
lydinčiomis mažosios savo dukters 
Rozalijos žingsnius. Tuose žvilgs
niuose slypėjo ir meilė, ir džiaugsmas, 
ir tylus nerimas dėl jos ateities.

Karai, viena kitą keičiančios okupa
cijos... Tėvynę užgriuvo kruvini, 
juodesiu apvilkti debesys. Kad ir kiek 
žvelgtum į dangaus skliautą - jokio 
šviesos taškelio, o juo labiau saulės 
atšvaitėlio, kurį užgesino Tėvynę už
plūdę atėjūnai. Iš pradžių bolševikai, 
vėliau naciai. Ne tik viską mindė, 
temdė, bet ir slopino mintį, sėjo vergiją.

Rozalija, visi ją vadino Rože, Ro
žyte, tose karų ir suiručių kilpose, 
nenumaldomai siekė mokslo ir veikos. 
Su visa jaunatviška energija ji įsijungė 
į kunigo Lipniūno vadovaujamą labda
ros akciją prisiimdama „tiekimo minist
rės“ pareigas. Pasisamdžiusi vežiką, 
pagal A. Lipniūno duotus adresus, ji 
rinkdavo įvairias prekes ir jas gaben
davo į jo butą. Čia viena studentų 
grupė juos pakuodavo, o kita - išne
šiodavo bolševikų nužudytų karininkų 
šeimoms.

... 1944 m. vasara. Rožė su seserimi, 
traukdamasi nuo Raudonosios armijos 
slibinų, patraukė į Žemaitiją ir 
apsistojo Varsėdyje, pas kunigą 
Janauską klebonijoje. Tuo metu čia jau 
buvo 34 pabėgėliai. Rožė su seserim 
nutarė neapsunkinti klebono ir 
patraukė namo. Vos tik tai sužinojęs 

kunigas, įsakė kuo skubiau jas pasivyti 
ir sugrąžinti. Galbūt dėl to ir buvo 
išgelbėtos nuo žūties šios dvi mer
ginos. Daug gerumo karo keliuose, 
bėgant iš bolševikų grobiamos tėvy
nės, patyrė Rožė. Visą gyvenimą ji 
prisimena savo gelbėtojus, įvairiais 
būdais remia juos ir jų artimuosius. 
Dar ir šiandien Rožė siunčia savo 
gelbėtojams bei globėjams įvairias 
dovanas bei siuntinius.

Kupiname pavojų karo kelyje iš 
Lietuvos į Vokietiją, vėliau iš Vokietijos 
į Ameriką, Rožė Šomkaitė visą laiką 
daugiau rūpinosi kitais, o ne savimi. 
Buvo toks atvejis, kai ji rizikuodama 
prarasti teisę emigruoti, savo plaučių 
nuotrauką atidavė kitai studentei 
lietuvaitei, kad tik ji galėtų išvykti į 
JAV. Vėliau R. Šomkaitė, apsigyvenusi 
Amerikoje (Brooklyn'e), netaikus įsi
jungė į Lietuvių Fronto Bičiulių solida
rumo akciją. Ji rinko iš JAV lietuvių ir 
kitų pasiturinčių amerikiečių aukas, 
kurias vėliau prof. J.Brazaitis su LFB 
valdybos pagalba išdalindavo į skurdą 
patekusioms išeivių iš Lietuvos šei
moms.

Kai širdies liga susirgo prof. J.Bra- 
zaitis Rožė nedvejodama parsivežė jį į 
savo namus ir ilgai jį slaugė. Paties 
J.Brazaičio žodžiais tie namai jam buvo 
tarytum tėviškė. Iš šių namų jis ir iške
liavo į Amžinybę.

Išeivijos gydytojas, knygų serijos 
„Kvieslys sveikaton“ autorius dr. 
Jonas Adomavičius retoriškai yra 
paklausęs: „Ką mes žinome apie Rožę 
Šomkaitę? Tai darbštumu apmesta ir
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pasiaukojimu atausta meilės kupina 
širdis neįgaliam vaikui ar suaugu
siajam; tai šiokiadienį velykryčiu 
paverčianti kukli lietuvė - kelių paten
tų ir mokslinių darbų autorė; tai mote
ris, džiuginanti mūsų šventos Žemelės 
vargšus.“

O „Valstiečių laikraščio“ fondo 
„Kaimo vaikai“ vadovė dr. Regina 
Švobienė neabejoja, jog Rožė Šom- 
kaitė - tai lietuviškoji Motina Teresė, 
savais darbais praturtinusi mūsų 
valstybės gyvenimą, kovojusi už 
Nepriklausomybės atkūrimą, talkinusi 
bolševikinėje Lietuvoje susikūrusiems 
kovotojams už laisvę, o atkūrus Nepri
klausomybę visomis galiomis įsiliejusi 
į pagalbą vaikams, studentams, netur
tingoms šeimoms“. R.Švobienė sakė: 
„Dr. Rožė Šomkaitė - „Valstiečių laik
raščio fondo“ „Kaimo vaikai“ komiteto 
narė, skyrusi daug dėmesio kaimo mo
kyklų aprūpinimui vadovėliais, kompiu
teriais, kitomis mokymo priemonėmis. 
Jos rūpesčiu iš JAV į Lietuvą atsiųsti 
siuntų talpintuvai pasiekė mokyklas, 
kaimo vaikus. Svarbiausia, kad visa 
Rožės Šomkaitės labdara sušildyta 
gerumu ir tyru noru, kad auka lavintų 
asmenybę, gerintų žmonių gyvenimą, 
„padėtų išbristi ir vargo“. Šiuo metu, 
pastebėjo R.Švobienė, „dr. Rožės 
veiklos laukas - Tautos fondo vykdo
mas Lietuvos mokyklų įdukrinimo pro
jektas. Ji pati yra įdukrinusi kelias
dešimt pradinių, vidurinių, pagrindinių 
mokyklų bei gimnazijų. O kiek para
ginusi žmonių išeivijoje pinigine auka 
paremti savo krašto mokyklą, ji suge

bėjo į šią gerumo akciją įtraukti ir 
amerikiečių?“

Kitas didelis ir labai svarbus dr. 
Rožės Šomkaitės veiklos baras - var
gingai gyvenančių studentų rėmimas. 
Vilniaus Gedimino technikos univer
siteto ketvirtakursė Sigita Strockytė iš 
Priekulės atvirai prisipažįsta: „Jeigu ne 
dr. Rožė Šomkaitė studijuoti negalė
čiau. Namuose be manęs dar dvi 
seserys, tėvas nedirba, o mama už 
valytojos darbą vos pelno kasdieninei 
duonai. Už mokslą per pusmetį turiu 
mokėti 600 litų, o kur valgis, apranga? 
Tad ir dėkoju Dievui už toli toli gyve
nančią lietuvę, kurios dėka jau baigiu 
universitetą. Tikiuos atsidėkoti gera
darei...“

Tokius žodžius teko girdėti ne iš 
vieno Vilniaus pedagoginiame univer
sitete, kitose aukštosiose mokyklose 
studijuojančių jaunuolių.

Dr. Rožė Šomkaitė, išgirdusi žinią 
apie Lietuvos jaunuolių sėkmę olimpi
adose, tarptautiniuose turnyruose, 
skuba pasidžiaugti, skiria jiems savas 
dovanas. Tik R. Šomkaitės sumanymu 
vyko prasmingi Tautos fondo ir „Vals
tiečių laikraščio“ mokinių rašinių 
konkursai „Esu lietuvis (lietuvė) ir tuo 
didžiuojuosi“, „Mūsų mokyklos kar
žygiai“. Šiuo metu vykdoma „Mūsų 
mokyklos karžygių“ konkurso antroji 
dalis. Šimtai mokinių įsijungė į kovo
tojų už Lietuvos nepriklausomybės 
paieškas. Dr. R.Šomkaitė visuose šiuo
se konkursuose yra įsteigusi savo 
premijas. Visur ir visada dr. Rožė būna 
ten, kur kalbama apie tautines ir dva-
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sines vertybes. Jos pastangos kovoti 
prieš svetimžodžius (barbarizmus) 
lietuvių kalboje susilaukė plataus 
atgarsio mokyklose.

Vienas svarbių, iki šiol nepakan
kamai nušviestų, dr. Rožės Šomkaitės 
gyvenimo pusių - dalyvavimas rezis
tencinėje kovoje už Lietuvos nepri
klausomybę. Ją galima būtų pavadinti 
viena įžymių dvidešimtojo amžiaus 
lietuvių knygnešių. Jos rūpesčiu buvo 
leidžiamos, kaupiamos, slapta gabe
namos į Lietuvą katalikiškos pasaulė
žiūros knygos, šriftai spausdinimo 
mašinėlėms ir kitos pogrindžiui reika
lingos priemonės.

Už nuopelnus Lietuvai ir jos nepri
klausomybės atkūrimui dr. Rožė 
Šomkaitė buvo apdovanota Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
ordinu ir Nepriklausomybės medaliu. 
Tai pelnyta per daugelį metų. Siekti 
laisvės, nepriklausomybės Lietuvai - 
Rožės buvo vienas svarbių gyvenimo 
tikslų. Žodžiu, raštu, visomis priemo
nėmis ji prisidėjo prie Lietuvos laisvės 
bylos.

1972 m. pradėjus leisti pogrindžio 
spaudą - iš pradžių Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kroniką, vėliau „Aušrą“, 
„Perspektyvas“, „Rūpintojėlį“ bei 
kitus leidinius - iškilo būtinybė kuo 
plačiau paskleisti Lietuvoje kylančią 
laisvės mintį. Juo labiau, kad dėl KGB 
siautėjimo šių leidimų tiražas buvo 
labai mažas, o jų platinimas ypatingai 
pavojingas. 1979 m. lapkritį per KGB 
padarytą kratą dr. Vytauto Skuodžio 
bute saugumiečiams pavyko surasti jo 

parengtą veikalą „Dvasinis genocidas 
Lietuvoje“. Tačiau į saugumiečių ran
kas pateko tik pirmasis mašinraščio 
egzempliorius. O keturi liko kitoje slėp
tuvėje. Juos iki savo arešto Vytautas 
Skuodis buvo perdavęs į „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidėjų 
rankas.

Veikalas „Dvasinis genocidas 
Lietuvoje“ buvo ypatingai svarbus 
savo gilia ir išsamia sovietinės vergijos 
Lietuvoje analize. 1980 m. viešėdama 
Lietuvoje dr. R. Šomkaitė ėmėsi ypač 
pavojingos misijos - pergabenti šį 
veikalą į laisvąjį pasaulį. Štai kaip šį 
įvykį apibūdino arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius: „Kai doc. V. Skuodis bu
vo suimtas, jo veikalą „Dvasinis geno
cidas Lietuvoje“ jau buvau gavęs iš 
dviejų rankų ir maniau, kad jį reikėtų 
perduoti į Vakarus. Aš pats 
fotoaparatu „Zenit E“ padariau 
mikrofilmą, pats įdėjau į dantų pastos 
tūtelę ir Vilniuje įdaviau dr. Rožei. 
Buvau suabejojęs ar ne per didelė 
rizika vienoje tūtelėje vežti net tris 
mikrofilmo ritinėlius, nes jie gali būti 
lengvai apčiuopti, tačiau dr.Rožė 
nesileido į kalbas ir „dantų pastą“ 
paėmė. Tuojau po jos išvažiavimo, 
grįždamas iš Maskvos, nusipirkau 
„Izvestijas“ ir Kaliningrado traukinio 
vagone perskaičiau nedidelę žinutę 
apie dr. Šomkaitės įkliuvimą ir apie tai, 
kad ji KGB tardytojams paaiškino, jog 
dantų pastą nusipirko kioske.“

Šis arkivyskupo S.Tamkevičiaus 
liudijimas byloja, kokia kaina dr. Rožė 
siekė padėti Lietuvos pogrindžiui.
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Laimė, tąsyk jai tik per stebuklą 
pasisekė ištrūkti iš KGB čiulptuvų, 
tačiau, pavadinta Amerikos CŽV agen
te, ji jau negalėjo daugiau lankytis 
Tėvynėje. Bet dėl toji neatsisakė savo 
darbo - ir toliau siuntė į Lietuvą siun
tinius, organizavo įvairių leidinių prieš 
okupaciją Lietuvoje leidimą, telkė 
žmones katalikiškos spaudos 
gabenimui į Lietuvą. Ji buvo kovotoja, 
kovotoja liko ir iki šiol...Tik dabar jau 
už Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimą...

Didžiulis dr. Rožės Šomkaitės 
nuopelnas yra ir katalikiškos bei patri
otiškos pakraipos knygų leidimas ir 
platinimas. Ir šiandien ji į įvairius 

privačius ar viešus pobūvius eina su 
knygų krepšeliu. Ir visur ji šias knygas 
reklamuoja bei platina. Nemažai laiko 
šiuo metu dr. Rožė skina ir naujųjų 
atvykėlių į JAV globai bei įtraukimui į 
lietuvišką, patriotišką veiklą.

26 knygas į pasaulį išlydėjo Rožė, 
padėjusi autoriams paskleisti tiesos ir 
gėrio žodį. Ne vieną atvykėlį iš Lie
tuvos ji priglaudė ir sušelpė. Neatsi
tiktinai vienas iš jos globą patyrusių 
jaunuolių dr. Rožei § v. Kalėdų proga 
palinkėjo: „Amžinai gyvenkite, geroji 
mūsų Rože!“ Prie šio linkėjimo prisi
jungs tūkstančiai Lietuvoje ir išeivijoje. 
Tebūnie tai Jūsų stiprybės ir sveikatos 
šaltiniu!“

LFB vadovų suvažiavimas 1964 metų pavasarį Niujorke. Sėdi (iš kairės): 
dr. K G. Ambrazaitis, dr. J. Girnius, prof. J. Brazaitis, dr. R. Šomkaitė, prof dr. V. Vardys 
ir L. Prapuolenis; stovi: S. Rudys, adv. V. Vaitiekūnas, dr. V. Majauskas, dr. A. Razma, 
dr. P. Kisielius, A. Mažulis, A. Pocius ir prof. R. Šliažas.
Nuotrauka Antano Mažulio iš dr. K. Ambrazaičio asmeninio archyvo
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Tylusis rezistentas 
Vytautas Kubilius

Aldona Žemaitytė

Aldona Žemaitytė.
Jono Ivaškevičiaus nuotrauka

Artėjant Vytauto Kubiliaus tragiš
kos mirties metinėms (2004 m. vasario 
17 d.), prieš akis vėl iškyla kilni Profe
soriaus asmenybė. Neakivaizdžiai jį 
teko pažinti dar studijų metais, kai mes, 
studentai, skaitėme kitokias negu so
cialistinio realizmo metodu parašytas, 
jo monografijas apie Salomėją Nėrį, 
Kazį Borutą. Tai buvo interpretacinio 

stiliaus lietuvių kritikoje pradžia. 
Stiliaus, kuris neatsiejo kūrybos ir 
asmenybės, o talento mįslių ieškojo 
menininko laisvėje ir įkvėpime. Įsi
siūbuojant perestroikai Sovietų Są
jungoje, turtingesnė darėsi lituanistinė 
biblioteka, ir joje radosi poezijos 
knygos, kurioms monografinio tipo 
įžangas parašė Vytautas Kubilius, 
žavėdamas skaitytojus puikiu psicho- 
logizmu, gebėjimu suprasti ir taikliai 
apibūdinti kiekvieną kūrėją: V. Mačernį, 
F. Kiršą, J. Aistį, J. Baltrušaitį... Už 
komunistinių postulatų kūryboje 
nepaisymą ir neigimą V. Kubilius buvo 
baudžiamas: išbartas literatūrinėje 
spaudoje ir kompartijos valdžios 
namuose, jo disertacija ilgam įstrigo 
Maskvos valdininkų stalčiuose. Tada 
mokslininkas pasitraukė į vidinę 
emigraciją, bet rezistencinė jo dvasia 
be perstojo pulsavo ir reiškėsi minėtų 
monografijų, kritikos straipsnių 
pavidalu.

Jau nepriklausomos Lietuvos 
laikais jis parašė monografijas apie 
A. Vaičiulaitį (1993), J. Aistį (1999). 
O kapitaliniame veikale „XX amžiaus
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literatūra“ (1995) pirmą kartą suvedė 
draugėn buvusius sovietinius ir išei
vijos rašytojus, taip pat pristatydamas 
partizanų, tremtinių ir politinių kalinių 
kūrybą ir tuo paliudydamas lietuvių 
literatūros nedalomumą. Buvo kaip 
reta darbštus ir sąžiningas moksli
ninkas, garsinęs lietuvių literatūrą net 
pasauliniame kontekste.

Lietuvoje prasidėjus Atgimimui, 
profesorius Vytautas Kubilius tarsi 
pražydo naujam gyvenimui. Jis ėjo ten, 
kur reikėjo jaunai nepriklausomai 
Lietuvos valstybei. Reikėjo politinių 
akcijų - profesorius dalyvavo jose. 
Reikėjo kultūrologinių straipsnių,- 
atsitraukdamas nuo tiesioginių darbų 
Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institute, vėliau Vytauto Didžiojo 
universitete, jis rašė juos į kultūrinę 
spaudą ar skaitė įvairiose 
konferencijose. Jis buvo įvairių 
komisijų narys, nes suprato, kad 
įsipareigojimas Lietuvai yra svarbiau 
už poilsį po įtempto darbo valandų.

Kaip Lietuvos piliečių chartijos 
pirmininko, jo vaidmuo buvo ypatin
gas. Chartija telkė dešiniosios krypties 
inteligentus, nedviprasmiškai įsiparei
gojusius Lietuvos nepriklausomybei. 
Kai chartija ėmė byrėti, valdžios laivui 
siūbuojant iš dešinės į kairę ir 
atvirkščiai. Vytautas Kubilius iki galo 
tempė vadovavimo jai naštą ir neleido 
iškrikti ištikimiausiems jos nariams. 
Piliečių chartijos būstinė A. Jakšto 
gatvėje, Vilniuje, buvo įdomių susi
tikimų su valdžios ir kultūros žmo
nėmis, aktualių diskusijų vieta.

Vytautas Kubilius su vaikaičiu. 
Onos Pajedaitės nuotrauka

Vytautas Kubilius dalyvavo ir „Į 
laisvę“ fondo Lietuvos filialo tarybos 
veikloje. Šių eilučių autorei kartu su 
juo teko rengti tradicinių „Į laisvę“ 
fondo studijų savaičių Lietuvoje 
programas. Profesoriaus moralinis 
autoritetas, svarus, argumentuotas 
žodis ne vieną kartą padėjo suformuoti 
programos metmenis, o jo pranešimai 
studijų savaitėse, kaip ir jo tekstai 
periodikoje, pasižymėjo išsamia 
aptariamojo objekto analize.

Savo veiklumu, visuomeniniu akty
vumu. pilietiniu sąžiningumu Vytautas 
Kubilius man asocijuojasi su kitu 
profesoriumi - Juozu Ambrazevičium- 
Brazaičiu, veikusiu Lietuvai daugiau 
kaip prieš pusę amžiaus. Abu buvo 
nepriklausomybės idėjos riteriai, abu
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valstybininkai. Abu literatai, atėję į 
politiką ir tarnystę valstybei iš reikalo, 
iš būtinybės. Prof. V. Kubilius būtų 
buvęs talentingesnis ir sąžiningesnis 
Seimo ar Vyriausybės narys negu 
daugelis dabartinių mūsų seimūnų ar 
ministrų. Bet jo kuklumas, moralinis 
taurumas, matyt, jį baidė nuo vietų, 
kurios buvo apniktos moralinio blogio, 
mūsų valstybėje sustiprėjusio ypač 
šiomis dienomis. O gal jo baidėsi ir tie, 

kurie vis labiau klimpo į savų interesų 
ir korupcijos liūną.

Jis kaip kareivis savo poste žuvo 
eilinę darbo dieną, skubėdamas iš 
posėdžio Literatūros ir tautosakos 
institute, kur buvo kalbama apie pasi
ruošimą minėti K. Borutos šimtmetį. 
Tikriausiai jį vijo nepabaigiamų darbų 
srautas, bet blogis - amoraliai besi
elgiančio jaunuolio pavidalu - pavijo 
kelyje...

Post Scriptum. Birutė Pukelevičiūtė- nepriklausomybės augintinė

Ką tik Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla išleido paskutiniąją Vytauto 
Kubiliaus knygą „ Birutė Pūkelevi- 
čiūtė - aktorė ir rašytoja“. Kaip rašo 
leidyklos vyriausiasis redaktorius 
Valentinas Sventickas, ši monografija 
yra paskutinis Vytauto Kubiliaus 
(1926 - 2004) veikalas. ,Jis stebina 
talentingo mokslininko gebėjimu 
sulieti gausią faktografiją, įžvalgias 
bei išraiškingas kūrinių interpre
tacijas, asmenybės savitumo ir kūry
bos kontekstų suvokimą, mokslinius 
vertinimus ir iškalbos grožį", - pri
stato knygą V. Sventickas. Profesorius 
V. Kubilius lyg nujausdamas savo 
lemtį skubėjo rengti šią knygą, buvo 
sutaręs su Birute Pūkelevičiūte, nuo 
1999 m. gyvenančia Vilniuje, susitikti 
gal dar ne sykį ir papildyti rankraštį. 
Tačiau likimas į sceną įvedė tragedijos 
mūzą (jei kalbėtume teatro kalba). 
2004 m. vasario 17 d. netekome žymaus 
literatūros mokslininko ir kritiko, o 
monografija liko tarsi ir nebaigta.

Knyga, kurią estetiškai „aprengė “ 
dailininkas Romas Grantas, apima 
svarbiausius aktorės ir rašytojos 
gyvenimo ir kūrybos momentus, tuos 
biografijos faktus, kurie pagrindiniais 
akcentais atskleidžia jos asmenybę - 
pilną asmeninio žavesio ir tragikos, 
kūrybinio polėkio ir begalinio 
pasiaukojimo savo meniniam idealui. 
Taigi pirmiausia Birutė Pūkelevičiūte 
save pristato kaip aktorę, nes teatras 
yra „baisi, nepagydoma liga". Šios 
„ligos“ pradžią, pradėdamas mono
grafiją, ir konstatuoja V. Kubilius, 
remdamasis pačios Birutės, jos bendra
amžių prisiminimais bei archyviniais 
liudijimais. Birutė tapo aktore prieš 
tėvų norą (tai atsispindi ir 
autobiografiniame romane „Aštuoni 
lapai“), spėjo sužibėti teatro žvaigžde 
G. Hauptmano „Hanelėje“ jau nacių 
okupacijos metais ir kaip gabi aktorė 
užsirekomendavo pabėgėlių stovyk
lose gimusiame Tremties teatre. 
Augsburgas karo nusiaubtoje Vbkie-
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tijoje jai buvo teatrinė mokykla. Čia ji 
susipažino su A. Škėma, suvaidino 
pagrindinį vaidmenį jo „Živilėje“. 
Patekusi į Kanadą, kur pirmus metus 
dirbo ligoninėje slauge, ji tebesvajojo 
apie teatrą ir pasitaikius pirmai progai 
ėmėsi teatrinės trupės organizatorės, 
režisierės ir aktorės vaidmens. Vytau
tas Kubilius šiame pirmajame knygos 
skyriuje įveda leitmotyvu tapusį 
akcentą: aktorė ar rašytoja, aktorė ir 
rašytoja... Ar tai apskritai įmanoma?

Tęsdamas pasakojimą apie B. Pū- 
kelevičiūtės gyvenimo ir kūrybos kelią, 
prof. V. Kubilius dažnai primena kontra
punkto principą, kuris ženklino 
rašytojos ir aktorės kūrybos metodą, 
tačiau ir pats naudojasi tuo principu, 
vesdamas skaitytoją nuo vieno prie 

kito šios originalios, talentingos kūrė
jos biografijos momento. Montrealyje, 
kur sužibėjo Birutės Pūkelevičiūtės ne 
tik aktorinis, bet ir režisūrinis talentas, 
užgimė poezijos knyga „Metūgės“ 
(1952). Ši knyga ją įvedė į literatūrą. 
Įvedė per tam tikrą literatūrinį skan
dalą, kuris suteikė būsimai rašytojai ir 
kartėlio valandų. Poetinio talento, kuris 
skyrėsi iš to meto išeivijos literatūros 
brolijos balsų, pažadinimą V. Kubilius 
sieja ir su aktoriaus, rašytojo 
A.Škėmos įtaka bei dalyvavimu 
Birutės Pūkelevičiūtės gyvenime. 
Tačiau jos mokytojas ir patarėjas buvo 
Henrikas Nagys, o „Metūgių“ motto 
buvo pasirinkti W. Whitmeno žodžiai. 
V. Kubilius nuostabiai vaizdžiai ir 
geranoriškai interpretuoja poetės sim
bolius ir metaforas, ieškodamas sąsajų 
su neoromantinės lietuvių lyrikos 
tradicija. „Metūgių“ moteris nėra drovi 
tradicinė lietuvių lyrikos mergelė, ji 
savarankiška, aistringa, suvokianti 
savo pranašumą laisva asmenybė, 
galinti mesti iššūki nusistovėjusiems 
stereotipams. .Metūgės" - rašo 
V. Kubilius - unikali knyga, ištryškusi 
tarsi po nepakartojamo vidinio 
sprogimo, užbaigė vieną rašytojos 
gyvenimo ir kūrybos tarpsnį ryškaus 
originalumo ženklu bei audringa 
visuomenės ^puritoniškos - A. Z. ) 
reakcija." O ką apie tą gyvenimo 
tarpsnį mąsto pati B. Pūkelevičiūtė? 
,,/r aš staiga pajutau, kad jau esu 
suaugęs žmogus. Ir kad visos mano 
jaunystės neramybės yra iškovotos. 
Atėjo patys stiprieji metai, /r atėjo
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širdin niekad iki šiol nepatirta 
giedra “.

Ir atėjo patys stiprieji rašytojos 
romanai, kuriuos V. Kubilius aptaria 
skyriuje „Romanų dilogija“. Tai roma
nai , Astuoni lapai“( 1956) ir „Devintas 
lapas“ (1982). „Metūgės“ buvo lyg 
įžanga, pasiruošimas metaforizuotam, 
poetiškam autobiografinių romanų 
sakiniui ir stiliui. Tai tas garsusis 
kontrapunkto principas, kurį pabrėžia 
V. Kubilius, principas, kuris suteikia ne 
tik sakiniui, bet ir visam kūriniui 
muzikinį skambesį, kuris išgrojamas 
širdį gniaužiančiomis kadencijomis, 
nes nevilties lauke vis tiek galų gale 
nušvinta vilties ir meilės vaivorykštė. 
Šiuose romanuose ima reikštis 
B. Pūkelevičiūtės, kaip Lietuvos nepri
klausomybės augintinės, kaip rezis
tencinės kovos už Lietuvos laisvę 
reiškėjos literatūrinis kelias. Vytautas 
Kubilius detaliai išnagrinėja abiejų 
romanų siužetus ir stilistiką, pa
brėždamas patriotinę jų autorės 
poziciją. Turint galvoje situaciją ir 
metą, kuriame atsirado šie kūriniai, 
galima žavėtis B. Pūkelevičiūtės drąsa 
nepaisyti mados ir nelaukti pripa
žinimo. V. Kubilius tai pastebi ir 
pabrėžia. O metas buvo toks, kad 
intelektualioji lietuvių išeivijos dalis, 
susitelkusi prie „Metmenų „ ir 
„Akiračių“, skelbė posūkį veidu į 
tarybų Lietuvą, bendradarbiavimą su 
jos kultūrininkais, o per juos ir su 
oficialiaisiais valdžios sluoksniais. 
B.Pūkelevičiūtė tokį santykį griežtai 
atmetė ir tapo nebemadinga. Jos 

tiesiog nenorėjo pastebėti tie, kurie 
buvo pasisukę veidu į tarybinę 
Lietuvą. Rašytoja laikėsi vertybių, 
kurias įskiepijo nepriklausomos 
Lietuvos mokykla, šeima ir jos 
išpažįstama religija. Ji buvo artimesnė 
konservatyviajai katalikiškai visuo
menės daliai, nors ir nepriklausė 
konkrečioms visuomeninėms organi
zacijoms. Ir „Aštuoni lapai“, ir „Devin
tas lapas“ laimėjo katalikiško dien
raščio „Draugas“ premijas. Roma
nuose gausu autobiografinių momen
tų, įvykiai pasakojami autorės vardu, 
juose atvirai baisimasi komunizmo 
tvanu, kuris apsėmė pusę Europos, ir 
ieškoma būdų, kaip ištrūkti į laisvąjį 
pasaulį. „Devintajame lape“ įtaigiu 
pusiau publicistiniu, pusiau meniniu 
stiliumi paliečiama Lietuvos partizanų 
tema, kuri vėliau suskambės stipriu 
meniniu žodžiu brandžiausioje 
rašytojos knygoje „Atradimo ruduo“ 
(poetinė baladė „Rauda“). „Lietuvos 
pogrindyje šios knygos, radikaliai 
neigiančios sovietinę sistemą, ėjo iš 
ranką į rankas, buvo nusirašinėjamos 
į storus mokyklinius sąsiuvinius", - 
primena mums V. Kubilius, pats ken
tėjęs nuo sovietinės tikrovės ideolo
ginių grimasų.

Nepaisant literatūrinio talento 
pripažinimo, Birutė Pūkelevičiūtė kaip 
narsus karys kovojo už savo pašau
kimą teatrui. Jai teatras - ,jtin stipri 
aktyvios rezistencijos priemonė, kaip 
ir visa kultūrinė veikla. Šiandien 
spektaklis yra lietuviško žodžio 
manifestas, tautos gajumo apraiška ir
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protesto demonstracija". Monrealyje 
ji atgaivino lietuvių dramos teatrą. 
Anot V. Kubiliaus ji turėjo uždegančios 
drąsos ir žūtbūtinio užsispyrimo. 
Teatro dievui ji paaukojo viską: savo 
sielą ir savo santaupas, tik per tai, 
matyt, ir K. Borutos „Baltaragio malū
nas“ , ir B. Sruogos „Milžino paunks- 
mė“ tapo meniniu įvykiu išeivijos 
visuomenėje. B. Pūkelevičiūtė buvo 
organizatorė, režisierė ir aktorė. Šiems 
spektakliams, kaip ir jų įrašams į 
plokšteles, ji įtempė visas psichines ir 
dvasines savo pastangas. Ir publika 
įvertino tas pastangas, tačiau egzis
tencijos neapibrėžtumas alino, o 
krinkanti trupė liudijo, kad tokiomis 
sąlygomis neįmanoma išlaikyti savo 
svajonės - teatro. Persikėlusi į JAV ir 
ten patyrusi finansinį krachą, Birutė 
Pūkelevičiūtė galutinai atsisveikino su 
savo pirmąja meile - teatru. Tiesa, ji 
rašė dramas, įsteigė vieno aktoriaus 
teatrą, t.y ėmė su savo literatūrinėmis 
programomis važinėti po lietuvių kolo
nijas. Vytautas Kubilius šį jos gyve
nimo periodą brėžia supratingai atjaus- 
damas menininko likimą nepalankiomis 
gyvenimo aplinkybėmis.

Skyriuje „Profesionali prozos 
kūrėja“ prof. V. Kubilius paraleliai 
apžvelgia rašytojos-moters santykį su 
savo kūryba, iš subtiliausių sielos 
transformacijų kylančias dvasines 
negalias, aitrinamas žinojimo, kad 
viešajame lietuvių išeivijos meniniame 
gyvenime ji laikoma podukra. „Kūryba 
gelbėjo nuo depresijos. Rašymas su
geldavo nervų drebuli, nepasitikė

jimo graužatį, iš Dancigo rūsių atsila
kusį baimės šešėlį'", - taip literatūros 
kritikas, kūrybiškos sielos psichologas 
V. Kubilius įžvalgiai nustato ligos 
diagnozę ir aptaria vaistus jai gydyti. 
Analizuodamas romanus „Naujųjų 
metų istorija“( 1974) ir „Rugsėjo šešta
dienis“ (1970), profesorius pastebi 
rašytojos atsigręžimą tradicinio rea
lizmo link, nes jos žodis „stovėjo ant 
neskilinėjančių vertybių pagrindo, 
palinkęs į gėrio ir grožio pusę, tik 
šiek tiek liūdnesnis ir kritiškiau ste
bįs aplinkinį pasaulį". B. Pūkelevi
čiūtė, kaip pasakotoja, turi neįtikėtinai 
platų registrą - nuo metaforomis ir 
palyginimais išpuoštos lyrikos iki 
geraširdiško humoro ir ironiško gro
tesko. Naujieji romanai jau netekę to 
ilgesingo žodinio vargonų gaudimo, 
apraudant paliktą ir svetimųjų pavergtą 
Tėvynę, to skausmingo veikėjų sąly
čio su prarastaisiais namais. Jie, anot 
V. Kubiliaus, yra „tipiški išeivijos 
literatūros kūriniai, jau įleidę šaknis 
į naujo gyvenimo dirvožemį. " Rašy
toja juose jau nebe aktyvi veikėja, 
kokia buvo pagrindinė herojė Birutė 
dilogijoje „Aštuoni lapai“, „Devintas 
lapas“, o tik įvykių ir situacijų stebė
toja, matanti gyvenimo ir žmonių san
tykių neigiamas puses, teigianti gėrį, 
kuris romaną užsklendžia lyg tam tikras 
moralas, lyg pamokymas, kaip žmogus 
turėtų elgtis, ieškodamas harmonijos 
su savimi ir aplinkiniais.

O štai apsakymų knyga „Marco 
Polo Lietuvoje“(1982) rašytoja jau 
nesiekia ką nors pamokyti, ji tik stebi
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gyvenimo teatrą, stebi su humoru, 
užuojauta arba tiesiog gėrėdamasi 
įvairiaspalvėmis veiksmo situacijomis. 
„Atskiri posakiai ir vaizdai - labai 
ryškūs ir ekspresyvūs - žėri kaip 
mozaikos gabalėliai, o kartu yra 
neatplėšiamai įjungti į dinamišką 
kūrinio visumą. " Ir poezijoje, ir pro
zoje Birutė Pūkelevičiūtė užsire
komendavo kaip polifoniško talento 
reiškėją, tikra stilistikos juvelyrė.

„Atradimo ruduo“ (1990) yra poe
zijos knyga, kurioje pagal emocinį 
užtaisą galima atsekti „Metūgių“ auto
rę. Bet ji leidžia suvokti, kiek ši autorė 
per keturiasdešimt metų nutolo nuo 
aistringai gyvenimą įsimylėjusios jau
nos moters, aukštinusios juslinę mei
lę. „Atradimo ruduo“ yra kvintesencija 

meno, kurį B. Pūkelevičiūtė šlifavo, 
tobulino tuos keliasdešimt metų, kad 
prieš skaitytoją atsivertų visa jos 
talento pilnatvė. Į šią knygą surinkusi 
tris įvairiu laiku parašytus kūrinius ji 
atsiskleidė kaip visuomeniškai ir 
patriotiškai angažuota menininkė, 
turinti aiškią ideologinę ir filosofinę 
liniją, kurią jos dvasioje įbrėžė 
vaikystėje ir jaunystėje įgytos 
pilietinės-moralinės vertybės ir kuri 
nenutrūko laiko, aplinkos, meninių 
madų veikiama. Rašytoja yra prieškario 
nepriklausomos Lietuvos augintinė. 
Kartos, kuri buvo pasiryžusi ir 
pasiruošusi sukurti modernią 
demokratišką Lietuvą, vertą būti 
lygiateise Vakarų Europos valstybių 
nare, atstovė. Ši karta paženklinta

Prof. Vytautas Landsbergis ir Birutė Pūkelevičiūtė.
Nuotrauka iš Birutės Pūkelevičiūtės asmeninio archyvo

86 Į LAISVĘ • sausis-kovas /2005

88



Atmintis

tragiškumo ženklu ir į gyvenimo sceną 
išėjo kaip tragedijos herojė.

„Rauda“ - gedulingas himnas 
Lietuvos partizanui, pavergtos pokario 
Europos didvyriui, žuvusiam už 
Tėvynės laisvę. Kūrinys buvo 
išverstas į ispanų kalbą, šiltai sutiktas 
ispanų. Poema „Mišios už išdaviko 
žmoną“ taip pat skamba kaip 
gedulinga melodija, pasitelkus 
atitinkamą menine formą - Mišių 
liturgijos dalis. Poema skirta meilės ir 
išdavystės, kaltės ir atleidimo temai, 
kurios vidiniu užtaisu rašytoja vėlgi 
pasirenka tragišką laisvės kovotojo, 
taigi Lietuvos partizano, simbolį. 
Eilėraščių ciklas „Du keleiviai“ - 
filosofiniai apmąstymai apie gyvenimą 
ir mirtį užbaigia šią vaizdų, filosofinių 
ir metafizinių apmąstymų, išaugintų iš 
menine išmone žėrinčių poetinių 
priemonių kristalo, trilogiją. Štai kaip V. 
Kubilius komentuoja paskutiniojo 
Birutės Pūkelevičiūtės kūrinio vietą 
mūsų literatūroje. „Atradimo ruduo" 
— iš tiesų aukštos meninės prabos 
kūrinys, kuriam nelabai randame 
vietos įprastiniuose mūsų literatūros 
kontekstuose. Poema „Mišios už 
išdaviko žmoną" - aukščiausia 
B. Pūkelevičiūtės kūrybiškumo 
apraiška/.../ Tai pamaldus 
nusilenkimas - be jokios retorikos - 
mūsų krašto kančioms ir aukoms. 

suteikiantis istorinei atminčiai 
metafizinių matmenų ir sakralumo ".

Paskutinis knygos skyrius 
„Sugrįžimas“ - graudokas epilogas, 
kuris apibūdina mūsų kūrybinės 
išeivijos vietos ieškojimą išlaisvintoje, 
nepriklausomybę atgavusioje 
Tėvynėje. Ar jie, savo jaunystę ir visą 
sąmoningą gyvenimą skyrę veiklai už 
Lietuvos laisvinimą, atrado Tėvynėje 
tai, apie ką svajojo ištisus 
dešimtmečius? Ar jie iš tikrųjų 
peržengė griovį, skyrusį dvi lietuvių 
literatūras? Iš Birutės Pūkelevičiūtės 
laiškų, atidžiai perskaitytų prof. 
V. Kubiliaus, iš jo pokalbių su rašytoja 
aiškėja, kad sugrįžusi rašytoja nebuvo 
laiminga. Ją pribloškė buvusių 
komunistų grįžimas į valdžią per Seimą 
ir kitas valdžios institucijas. Ją gąsdino 
realiai tebeegzistuojanti Maskvos galia 
ir grėsmė. Ji pamatė savo idealizuotos 
Tėvynės šiurpulingai sužalotą veidą, 
naujausioje lietuvių prozoje klestintį 
nihilizmą. „Reikėjo pasilikti prie šiltų 
vandenų". - išsprūdo rašytojai frazė, 
kuri liudija, kad mes, čia buvusieji visą 
laiką, kažką pražiūrime.

Tokios yra mūsų dienų Lietuvos 
realijos. Tokie esame mes, 
posovietiniai Lietuvos vaikai. Bet 
Vytautas Kubilius savo monografija 
nutiesė jautrų bendravimo tiltą, 
jungiantį ir žmones, ir literatūras.
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SVEIKINAME

Lietuvos rezistencijai ir Katalikų Bažnyčiai, 
Lietuvių fronto bičiulių organizacijai ir Į LAISVĘ fondui, 
JAV lietuvių bendruomenei ir lietuviškoms parapijoms,

Ateitininkų Federacijai ir jaunimo ugdymui, 
švietimui, medicinai bei sportui 

nusipelniusius mūsų 
bendraminčius, bendražygius ir bičiulius 

su garbingais amžiaus Jubiliejais.

Praėjusių ir šių metų sankirtoje savo Jubiliejus šventė

Alfonsas Pargauskas 
Vytas Petrulis 

Algis Rugienius 
Prof. dr. Zigmas Zinkevičius 

Dr. Vaclovas Šaulys 
Mons. Alfonsas Svarinskas 

Dr. Rožė Somkaitė 
Viktoras Alekna
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Pradžioje buvo žodis...
Viktorija Skrupskelytė

Ką tik pasirodžiusią Tatjanos Ma- 
ceinienės knygą leidėjai apibūdina 
labai taiklia fraze: „įsivaizduojamuose 
pokalbiuose su filosofu ir poetu Anta
nu Maceina-Jasmantu svarstoma poe
zijos vieta ir prasmė šiuolaikiniame 
pasaulyje, aptariami jos vertinimo kri
terijai, nykstanti riba tarp tikrojo ir 
pseudo meno“.

Knyga komponuojama iš devynių 
įsivaizduojamų ir kartu autentiškų 
pokalbių, nes čia susipina Maceinos 
veikalų ištraukos ir autorės apmąs
tymai bei komentarai, meistriškai suly
domi į damų, kartais beveik vienabalsį 
tekstą-dialogą apie poeziją ir apskritai 
apie meną. Pirmas pokalbis poeziją sie
ja su kūrėjo būties pergyvenimu ir su
vokimu, antras į ją žvelgia iš atokiau, 
netiesiogiai - per kūrinio interpretaci
jos problematiką, trečias iškelia poe
zijos ryšį su transcendencija ir laips
niškai veda gilyn į Maceinos, poeto ir 
filosofo, poezijos sampratą. Ketvirtas 
ir penktas skyreliai - savotiškas stab
telėjimas ar net atgaiva, nes čia dėme
sys skiriamas literatūros kritikai ir 
kūrinio vertinimo kriterijams. Seka du 
pokalbiai, šeštas ir septintas, kur

TATIANA M A C I I H I I H t 

Pradžioje buvo Žodis...

vienas po kito tiriama du esminiai 
poezijos elementai, kalba ir žodis, 
palaipsniui priartėjant prie Maceinos 
mąstysenos centro, tiksliau sakant jos 
viršūnės, organiškai vedančios į gry
nosios poezijos idealą. Knygą užsk
lendžia pokalbis apie poėsie pure 
priešingybę - šiuolaikinę lyriką, kuri ir 
Maceinai, ir autorei regis lėkšta, nedar
ni, dirbtinė, ir autorės pastebėjimai 
„Tikrosios poezijos beieškant“. Kny
goje vystomus pokalbius lydi „Mintys
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po pokalbio“. Šiuose poskyriuose 
autorė ne tiek susumuoja Maceina, 
kiek primena kas svarbu, išryškina kas 
sunkiau suprantama, komentuoja vie
ną, kitą Maceinos poetikos aspektą, 
pokalbius interpretuodama ar juos 
pratęsdama savaip. Dviejų pokalbių 
mintis įdomiai iliustruoja ištisai cituo
jami Maceinos laiškai, autorės pavadi
nami literatūros kritikos arba interpre
tacijos pavyzdžiais, kitą jų užsklendžia 
planuoto bet neparašyto Maceinos 
veikalo „Poetų pasaulis“ tekstas.

Nėra abejonės, kad knygos autorė 
puikiai susipažinusi su Maceinos 
darbais, ir ne tik Maceinos! Citatos ir 
idėjos parinktos be priekaištų, panau
dojant Maceinos spausdintus straips
nius bei veikalus ir nespausdintą 
archyvinę medžiagą, laiškus, užrašus, 
taip pat apmatus planuotai studijai 
apie poeziją. Apjungta į vieną knygą, 
ši medžiaga parodo Maceinos mąsty
senos nuoseklumą bei vientisumą, 
kartais galima įžvelgti jos raidos kelią 
ir sąsajas su vakarietišku kultūros 
kontekstu. Šiai recenzentei stipriau
sias pasirodė skyrelis apie poeto būtį 
ir apie tai, kas poezijoje yra „daugiau“ 
nei tikrovė. Kondensuotu bet aiškiu, 
įtikinančiu žodžiu pokalbis iškelia 
kūrinio ženkliškumą, jo transfor
muojančią, kuriančią galią („poetas 
grindžia būtį“), jo metafizinę gelmę ir 
ryšį su dieviškuoju pradu. Nemažiau 
įdomūs skyreliai apie kalbą kaip vieną 
ir tą patį filosofijos ir poezijos šaltinį, 
apie poetinį žodį grynosios poezijos 

prasme. Maceinos idėjos čia atsisklei
džia ir savo paprastumu, ir savo gelme, 
atsiskleidžia ir jo dėmesys pokario 
filosofus dominusiai žodžio ir minties, 
pasaulėjautos ir pasaulėvaizdžio ryšių 
problematikai.

Šeštame pokalbyje autorė prisi
mena savotišką Maceinos nepasiti
kėjimą savimi: ar jis rašęs kaip galėjo 
rašyti? ar ne perdaug laiko skyręs filo
sofijai, per mažai poezijai? Maceinos 
abejones išsklaido pokalbyje patei
kiama Juozo Brazaičio citata: nelaimė 
ne ta, kad Maceina rašė per mažai, o 
„ta, kad intelektualinis vadovavimas 
nepasiekia vadovaujamų masių, kad 
tarpininkai [čia turima omenyje spau
dą] tarp tų intelektualinių vadovau
jančių ir masių neatliko ... pareigos - 
nenuleido Maceinos idėjų iki masės“ 
(psl. 124). Su Brazaičio nuomone tektų 
sutikti, ne kaltininant vien tik spaudą, 
bet iškeliant apskritai tarpinių grand
žių klausimą: jų stoka ir nūdienos Lie
tuvoje atsiveria didžiule praraja tarp 
masės ir intelektualų, stabdomas pilie
tinės visuomenės susikūrimas. T. Ma- 
ceinienės originaliai sumąstyta knyga 
nėra lengvai skaitoma - ji reikalauja 
didelio susitelkimo, didelės ištvermės 
ir kantrybės. Antra vertus knyga nėra 
akademinio pobūdžio, todėl ir peršasi 
mintis, kad ji atsirado norint Maceinos 
idėjas „nuleisti žemyn“ iki (mąstan
čios ir skaitančios, meną mėgstančios) 
masės. Maceinos mąstyseną autorė 
atskleidžia nuosekliai, laipsniškai ir 
neskubėdama, pirmame pokalbių plane 
išlaikydama Maceinos žodį ir nepasi-
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duodama pagundai jį supaprastinti. 
Pats pokalbių žanras, įdomi ir nuosekli 
temų seka ir kaita, knygos dalių 
sąsajos, vienur ryškesnės, kitur pa
slėptos, autorės komentarai, pavyz
džiai, stabtelėjimai ir pakartojimai 
skaitytoją pamažu įveda į Maceinos 
poetinį pasaulį. Akivaizdu, kad norima 
atverti pačius giliausius Maceinos 
mąstysenos centrus, antra vertus ši 
pokalbių knyga yra nuostabiai atvira 
ir neužbaigta teigiama šio žodžio 
prasme. Autorė save suvokia paly
dovo, tarpininko, ne mokslininko pras
me, ne tiek siekia išaiškinti Maceinos 
mintį, kiek poetą prakalbinti, palikdama 
labai daug erdvės Maceinos dialogui 
su Maceina ir, žinoma, skaitytojo dia
logui su Maceinos straipsnių, knygų, 
laiškų citatomis, ne tik su jo idėjomis 
bet ir su jo fraze, kartais išnyrančia 
įtaigiu aforizmu :

„Poetinės būties klausimas esmėje 
yra žmogaus klausimas“ (psl. 61).

„Poetinė kūryba yra žaismas“ (psl. 
64).

„Poezija yra esmingai šauklys 
aukštyn“ (psl. 66).

„Būtis atvyksta pas mus žodžiu“ 
(psl. 129) ir todėl

„kiekviena poezija yra metafizinė“ 
(psl. 132).

Suprasti šitokius teiginius nėra 
lengva, tačiau lengva juos atsiminti, 
pakartoti, su jais ilgėliau pabūti ir taip 
pasisavinti aforizmu išreikštą Macei
nos įžvalgą.

Maceiną gerai pažįstantis skaity
tojas recenzuojamoje knygoje ras jam 
visiškai naujų tekstų. Tie, kurie susi
pažinę su XX a. vidurio poezijos 
posūkiu į metafiziką, čia pastebės 
naujų ir originalių niuansų. Kam rūpi 
ši diena pamąstys apie meno ryšį su 
žmogaus būties klausimais ir su auto
rės pokalbiuose minimais autentiško 
kūrinio kriterijais. Maceinos tekstų 
ištraukos ir autorės komentarai - 
dabartį nušviečianti prizmė, išryški
nanti tai, ką knygos leidėjai pavadina 
mūsų literatūrą užplūdusią „suni
veliuotų, bereikšmių žodžių“ lavina, o 
Tatjana Maceinienė - meno surogatais 
bei falsifikatais, žodžių infliacija.

Knygos leidėjai teigia, kad pokal
biuose Juntamas rūpestis dėl neatsa
kingai vartojamo poetinio žodžio“. 
Tai, be abejo, tiesa, tačiau savo visuma 
Pradžioje buvo žodis yra ir kažkas 
daugiau nei rūpestis meno surogatais 
ir šia diena. Tai originaliai sumąstytas, 
įtikinantis žvilgsnis į Maceinos mąsty
seną, patraukiantis autorės subtyliu 
įsiskaitymu į vieną ryškiausių lietuvių 
filosofų-poetų ir nemažiau jos atidžių 
dėmesiu ir pagarba skaitytojui.

Tatjana Maceinienė. Pradžioje 
buvo Žodis... Pokalbiai su Antanu 
Maceina-Jasmantu apie poeziją. 
Vilnius, Apostrofa, 2004.
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2005 m. vasario mėn. 8 d.

J.E. Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Prezidentui
Simono Daukanto a. 3
Vilnius 01021
Lietuva

Jūsų Ekscelencija,

Per penkiasdešimt Lietuvos okupacijos metų, kiek sąlygos leido, stebėjome, 
kas darėsi Lietuvoje, ir kiek galėjome, įtakojome pasaulio vadovus, kad 
neužmirštų, jog Lietuva okupuota.

Išgyvenome jos kančias, trėmimus į Sibirą, partizanų didvyriškas kovas. Su 
neapsakomu džiaugsmu sutikome 1990 m. kovo 11-tą, kai buvo paskelbtas 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymas.

Praėjo penkiolika metų, bet mes nepamiršome Lietuvos ir užjos laisvę sudėtų 
aukų. Lietuva tapo NATO nare, priimta į Europos Sąjungą...

Rusijos federacija, š.m. gegužės 9-tą ruošia Antrojo Pasaulinio karo pabaigos 
iškilmes. Buvo skelbiama, kad bus atidengtas paminklas lietuvių ir kitų tautų 
budeliui Stalinui. Mums žinoma, kad Jūs, Prezidente, dar nesate nutaręs, ar 
vyksite į tas iškilmes.

Jūsų dalyvavimas tose iškilmėse, mūsų nuomone, būtų lietuvių tautos 
išdavystė. Rusijos vadovas Putinas tomis iškilmėmis nori pateisinti Lietuvos ir 
kitų Rytu Europos tautų okupaciją, ir įrodyti, kad nebuvo trėmimų, nekaltų žmonių 
kankinimų, žudymų.

Prezidento Putino „Pergalės prieš fašizmą“ šventimas, tai tik tironijos ir 
komunizmo pagerbimas. Lietuvai Antrasis Pasaulinis karas nepasibaigė 1945 metų 
gegužės 9-tą dieną, bet tęsėsi iki 1993 metų rugpjūčio mėnesio, kada Rusija buvo 
priversta išvesti savo okupacinius dalinius iš Lietuvos.

Jums gerai žinoma, kad penkiasdešimties metų pasipriešinimas pareikalavo 
daug aukų, tad kelionė į šią „šventę“ būtų tų aukų paneigimas ir išdavimas.

Jokiu budu negalime sutikti, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas, ar bet 
kuris kitas aukštas pareigūnas, dalyvautų Maskvoje ruošiamose „iškilmėse“, nes 
tai parodytų pritarimą sovietinei okupacijai, o taip pat pritarimą sovietų 
vykdytiems kriminaliniams genocido nusikaltimams.

Tikime, kad Jūs, gerbiamas Prezidente, nevyksite į Maskvą.

Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba
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Praėjusių metų rudenį Lietuvoje 
lankėsi Lietuvių fronto bičiulių ir 
l LAISVĘ fondo tarybų narys prof. 
Kęstutis Skrupskelis. K.Skrupskelis 
susitiko su { LAISVĘ fondo Lietuvos 
filialo vadovais ir aptarė fondo filialo 
veiklos perspektyvas, XIV studijų 
savaitės Lietuvoje organizavimo 
klausimus. Fondo filialo vadovai 
pasiryžę ir toliau tęsti jau tradicinėmis 
tapusias istorinių ir politinių studijų 
savaites. Buvo aptartos galimybės 
keisti studijų savaitės formą ir vietą. 
Ateinančią vasarą ketinama šį renginį 
surengti Kauno apylinkėse ir paskirti 
jį 1941 m. istoriniams įvykiams bei 
problematikai studijuoti. Į studijų 
savaitę ketinama kviesti Lietuvos ir 
užsienio lietuvių mokslininkus, 
akademinę visuomenę, studentus.

2004 m. pabaigoje buvo organi
zuoti Lietuvių fronto bičiulių tarybos 
rinkimai. Naujos kadencijos tarybos 
rinkimus vykdė sudaryta komisija - dr. 
Petras Rasutis (pirmininkas), Julija 
Smilgienė ir Aldona Šmulkštienė. Į LFB 
tarybą buvo pasiūlyti dr. 
K.Ambrozaitis, prof. VBieliauskas, adv. 
Ž. Binkienė, V. Petrulis, prof. 
VSamonis, prof. K.Skrupskelis bei kiti. 
Apie LFB tarybos rinkimų rezultatus 
informuosime kitame žurnalo numeryje.

Šių metų pradžioje įvairios 
užsienio lietuvių organizacijos - JAV 
lietuvių bendruomenės taryba, Pasau

lio Lietuvių Bendruomenės valdyba, 
Lietuvių fronto bičiulių taryba, Ame
rikos lietuvių respublikonų nacionalinė 
federacija ir kitos, raštiškai kreipėsi į 
LR Prezidentą Valdą Adamkų dėl jo 
vykimo į Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos metinių minėjimą Maskvoje. 
Visuose pareiškimuose Prezidentas 
V. Adamkus raginamas gegužės 9-tą 
dieną į Maskvą nevykti. Pareiš
kimuose ši data siejama su antrosios 
sovietinės okupacijos pradžia Lietu
voje, Stalino režimo įsigalėjimu, lietu
vių fiziniu ir dvasiniu genocidu ir pan.

Sausio viduryje LR švietimo ir 
mokslo ministras R.Motuzas patvirtino 
ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo 
programos rengimo darbo grupę. 
Darbo grupės tikslas - atlikti visuo
menės pilietinio ir tautinio ugdymo 
situacijos analizę, išsiaiškinti šio darbo 
kliuvinius bei trūkumus, numatyti 
veiklos priemones ir būdus, skati
nančius visuomenės ir ypač jaunimo 
pilietinės ir tautinės savimonės forma
vimąsi. Darbo grupė sudaryta iš Švieti
mo ministerijos, įvairių fondų, ugdymo 
įstaigų bei centrų vadovų ir kitų 
specialistų. Šioje grupėje dirba ir keli 
išeivijoje gerai žinomi švietimiečiai - 
Daiva Briedienė (Vilniaus vidurinės 
mokyklos „Lietuvių namai“ direktorė), 
Vaiva Vėbraitė (Lietuvos Prezidento 
patarėja), Vidmantas Vitkauskas 
(Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 
direktorius) ir kiti.
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Sausio 29-30 dienomis Los 
Angeles vyko Lietuvių fronto bičiulių 
sambūrio 40-asis politinių studijų 
savaitgalis. Politinių studijų tema: 
“QUO VAD1S, LIETUVA? Ar 
pilnutinės demokratijos keliu?” Kaip ir 
visada, šio jubiliejinio studijų savait
galio programa buvo nepaprastai 
įdomi ir turininga. Renginį savo svei
kinimu pradėjo sambūrio pirmininkė 
adv. Žibutė Brinkienė. „Mūsų jubi
liejinė studijų savaitgalio tema „Quo 
vadis, Lietuva?” skamba beveik reli
giniu skambesiu ir yra tarytum 

klausimas - šauksmas dėl dabartinės 
situacijos Lietuvoje. Mūsų meilė 
Lietuvai ir mūsų ryžtas pasidalinti 
savo demokratine patirtimi, mus 
įpareigoja šia tema mąstyti, diskutuoti 
ir perduoti mūsų geriausias mintis 
Lietuvai (...)“, - sakė įžanginėje 
kalboje Ž. Brinkienė.

Svarbiausios svarstymų temos 
buvo siejamos su Lietuvos praeities, 
dabarties ir ateities įvykiais bei 
perspektyvomis - „Praeities įvertini
mas. Paskutiniai rinkimai ir įvairios 
įtakos Lietuvos politikoje”, „Dabarties

LFB LA sambūrio 40-ojo politinių studijų savaitgalio 2005 m. sausio 29—30 
organizatoriai ir programos dalyviai. Sėdi (iš kairės) — M. Newsom, msgr. prof. 
P. Puzaras, V. Gedgaudienė, J E arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, sambūrio 
pirm. Ž. Brinkienė, kun. K. Ambrasas, D. Mažeikienė; stovi — D. Udrys, 
dr. R. Marcinkevičius, G. Leškys, A. Mažeika, J. Kojelis, A. Čėsna, A. Žemaitaitis, 
J. Pupius.
Juozo Pupiaus nuotrauka
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problemos. Po įstojimo į NATO ir ES: 
kokia situacija?”, „Ateities planai. 
Išeivijos ryšys ir pagalba Lietuvai - 
tautiškumo, patriotizmo ir 
krikščioniškos dvasios stiprinimas”. 
Paskaitas studijų savaitgalyje skaitė D. 
Udrys („Kas lemia rinkimus 
Lietuvoje”), A. Mažeika („Geopolitinė 
situacija Lietuvoje”), kun. prelatas dr. 
P. Puzaras („Tautiškumas ir religija”), 
M. Newsom („ Lietuvybės išlaikymas 
- iššūkis jaunoms šeimoms”), 
G. Leškys („Kultūrinis ir tautinis 
unikalumas“), J.Kojelis („Pilnutinės 
demokratijos keliu Lietuvoje: kliūtys ir 
galimybės“), dr. R.Marcinkevičius 
(„Trečioji banga: kur eina tautiš
kumas?“) ir kiti. Studijų savaitgalio 
organizatoriai į jubiliejinį savo sambū
rio renginį tradiciškai buvo pasikvietę 
ir svečių iš Lietuvos. Šį kartą studijų 
savaitgalyje dalyvavo Kauno arkivys
kupas metropolitas S.Tamkevičius bei 
kun. K. Ambrasas, kurie taip pat skaitė 
pranešimus (Ekscelencijos pranešimas 
spausdinamas šiame žurnalo nume
ryje). JE arkivyskupas S.Tamkevičius 
Los Angeles lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčioje taip pat laikė šv. Mišias už 
mirusius fronto bičiulius.

Studijų savaitgalio svarstyboms 
moderavo A. Žemaitaitis, V. Ged
gaudienė, J. Kojelis. Savo nuoširdžiu 
darbu prie sėkmingo jubiliejinio studijų 
savaitgalio organizavimo aktyviai 
prisidėjo ir kiti šio sambūrio aktyvistai: 
J. Pupius, V. Gedgaudienė, E. Dovy
daitienė, G. Plukienė ir, žinoma, 
parapijos klebonas kun. St. Anužis.

Vasario 5 d. “Vilnijos” draugija 
organizavo žinomos Gudijos lietuvių 
visuomenės veikėjos Marijos Kruo- 
pienės atminimo minėjimą. M. Kruo- 
pienė nuo 1939 m. tvarkė Pelesos bib
lioteką, mokytojavo, organizavo 
prašymų rašymą ir vežimą į Maskvą dėl 
lietuviškų mokyklų, bažnyčios atkū
rimo, Gervėčių ir Pelesos kraštų 
prijungimo prie Lietuvos. Pokario 
metais M. Kruopienė buvo aktyvi 
Lietuvos partizanų rėmėja. M. Kruo- 
pienės atminimas buvo paminėtas 
šventomis Mišiomis šv. Teresės 
bažnyčioje ir minėjimu Vilniaus moky
tojų namuose. Renginyje dalyvavo 
Pelesos lietuvių bendruomenės atsto
vai, buvę bičiuliai, Pavaikęs ansamblis. 
Minėjimo dalyviams buvo pristatyta ir 
M. Kruopienės knyga „Pelesos 
Radasta“.

Vasario 8 dieną Maironio lietuvių 
literatūros muziejuje vyko vakaras, 
skirtas profesoriaus, literatūrologo, 
buvusio aktyvaus Piliečių Chartos ir 
Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo 
vadovo bei bendradarbio prof. 
Vytauto Kubiliaus atminimui. Renginio 
metu V.Sventickas pristatė ką tik 
pasirodžiusią V. Kubiliaus knygą 
„Birutė Pūkelevičiūtė - aktorė ir 
rašytoja“. Prisiminimais apie profesorių 
ir jo darbus dalinosi prof. A. Kalėda, 
dr. D. Mitaitė, dr. J.Spindytė. Meninę 
programą atliko pianistė L. Haideri, 
smuikininkė L. Žiedelytė bei aktorius P. 
Venclovas.
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Vasario 16-osios išvakarėse buvu
siems goriausiems ir aktyviausiems 
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 
abiturientams buvo įteiktos tradicinės 
Juozo Lukšos-Daumanto fondo vien
kartinės stipendijos. Šiais metais jas 
gavo Milda Optažaitė, Gintarė 
Kupstaitytė ir Aura Patribavičiūtė. Šis 
fondas 1995 m. įsteigtas dr. Nijolės 
Bražėnaitės-Paronetto iniciatyva. 
Fondo finansinį pagrindą sudaro 
dr. N. Bražėnaitės-Paronetto 
asmeninės lėšos.

Žinomo JAV lietuvių visuomenės 
veikėjo Juozo Kojelio iniciatyva 
kuriamas prof. Juozo Brazaičio fondas. 
Šiuo metu fondo finansinį pagrindą 
sudaro Kojelių šeimos paaukotos 
lėšos. Artimiausiu metu fondas ketina 
skirti dešimt stipendijų po 1000 litų 
Lietuvos aukštųjų mokyklų studen

tams, siekiantiems teologijos, istorijos, 
lituanistikos, teisės, žurnalistikos ir 
politologijos akademinių laipsnių. 
Fondas šiuo metu dar yra kūrimosi 
stadijoje ir normalią veiklą pradės šių 
metų antrajame pusmetyje. Apie šį 
fondą ir galimybę jį paremti infor
muosime kituose žurnalo numeriuose.

Kovo 3-4 dienomis Kaune vyko 
devintoji miesto istorijos konferencija, 
kurią organizavo Vytauto Didžiojo 
Universiteto Humanitarinių mokslų 
fakulteto Istorijos katedra. Pirmą 
konferencijos dieną pranešimus skaitė 
J. A. Antanaitis („Politinė situacija 
Lietuvoje 1944 m. rudenį“), 
M. Bloznelis („Lietuvos išlaisvinimo 
tarybos veikla Kaune“), V. Vitkauskas 
(„Šaltiniai Lietuvos išlaisvinimo 
tarybos veiklai tirti“) ir kiti.

Informuojame, kad redakcijoje galima įsigyti 
Į LAISVĘ fondo išleistų knygų:

• J. Brazaitis, Raštai, II - VI t., išleisti JAV 1980 - 1985 metais.
• Ugninis stulpas. 25 m. be Juozo Brazaičio. Laiškai. Dokumentai. Liudijimai. 

Kaunas, 2000
• Gairė - pilnutinė demokratija. Į LAISVĘ fondo dešimtmetis Lietuvoje, 

Kaunas, 2001

Be to, dar turime kai kurių įvairių metų žurnalo „Į Laisvę“ numerių.
Dėl knygų ir žurnalo įsigijimo kreiptis į redakciją.

Redaktorius
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PRENUMERATA

Į LAISVĘ žurnalas leidžiamas keturis kartus per metus.

Prenumerata Lietuvoje metams - (be pašto paslaugų) - 12 Lt.

Prenumerata užsienyje:
• Užsakant skaitytojams Lietuvoje iš užsienio — 6 JAV doleriai.
• JAV, Kanadoje, Australijoje, Pietų Amerikos bei Europos 

valstybėse — 15 JAV dolerių.

Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje ir Europos valstybėse gyvenantys 
prenumeratoriai valiutinius čekius gali siųsti žurnalo administratoriui JAV Jonui 
Prakapui, 14 Thelma Dr., Bakersifield, CA 93305, USA

Lietuvoje gyvenantys prenumeratoriai pinigus gali siųsti pašto perlaidomis 
žurnalo administratoriui Lietuvoje Vidmantui Zavadskiui, Draugystės g.17, LT- 
51229, Kaunas arba pavedimu per banką ( ats. sąsk. LT987300010002248692 
Bankas HANSABANKAS), nurodant pavedimo paskirtį.

Del prenumeratos galima teirautis ir internetu:
• Administratorius vidzav.nl@takas.lt
• Redaktorius witk@one.lt
• Redakcija i_laisve@yahoo.com

Žurnalą Į LAISVĘ 
skaitykite internete 

www.i-laisve.com
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