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Juozas Lukša

Juozas Lukša - vienas žinomiausių Lietuvos pokario meto partizanų vadų. Savo 
veiklos, pasiryžimo ir pareigos bei meilės tėvynei dėka jis tapo Lietuvos rezistencijos 
simboliu ir neginčijamu laisvės kovotojų autoritetu. Bendražygiams ir šių laikų kartoms 
jis žinomas kaip legendinis partizanas Juodis, Kazimieras, Miškinis, Vytis, Skrajūnas, 
Daumantas, Skirmantas, Mykolaitis...

Juozas Lukša gimė 1921 m. rugpjūčio 8 d. Juodbūdžio kaime, Šilavoto valsčiuje, 
Marijampolės apskrityje. Mokėsi Veiverių progimnazijoje, vėliau Kauno „Aušros“ ber
niukų gimnazijoje. 1940 m. pradėjęs studijas Vytauto Didžiojo universitete jis netrukus 
įsijungė į Lietuvių fronto aktyvistų veiklą ir pradėjo savo, kaip rezistento, kelią. Deja, po 
kurio laiko, J. Lukša sovietų buvo susektas, suimtas ir įkalintas. Karo pradžioje išėjęs į 
laisvę jis toliau tęsė rezistencinę veiklą naujai susikūrusio Lietuvių fronto gretose.

1944 m. vasarą Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą antrą kartą, J.Lukša nusprendė 
likti Tėvynėje ir įsijungė į antisovietinės Lietuvos išlaisvinimo tarybos veiklą. Po metų 
J.Lukša pasitraukė iš legalaus gyvenimo ir įsijungė į aktyvią rezistenciją Tauro apygardos 
Geležinio Vilko rinktinėje. Tapęs ginkluoto pasipriešinimo dalyviu J. Lukša aktyviai daly
vavo kuriant bendrą partizanų vadovybę, ėjo įvairias laisvės kovotojų jam patikėtas 
atsakingas pareigas.

1946 m. J. Lukšai pavyko atskleisti į partizanų vadovybę prasibrovusio J. Markulio 
išdavystę. 1947 m. J. Lukša su kitais kovotojais du kartus partizanų vadovybės buvo 
pasiųstas į užsienį susisiekti su ten esančiais lietuvių rezistencinių organizacijų atstovais 
bei vadovais. Tiek pirmos, tiek antros kelionės į užsienį metu, J.Lukša į Vakarus atvežė 
įvairios medžiagos apie sovietų siautėjimus Lietuvoje bei lietuvių pasipriešinimą, derino 
nutrūkusius ryšius su užsienyje esančiomis lietuvių rezistencinėmis organizacijomis, 
sprendė įvairius Lietuvos laisvinimo klausimus.

1948 m. Baden Badene J. Lukša, kaip partizanų įgaliotinis, dalyvavo susitikime su VLIK'o 
vadovais ir sutarė dėl vadovavimo rezistencijai Lietuvoje bei jos atstovavimo išeivijoje.

Gyvendamas Vakaruose ir laukdamas kol bus suorganizuota intelektualinė bei mate
rialinė parama krašto rezistencijai ir organizuotas jo grįžimas į Tėvynę, J.Lukša lankė 
specialius žvalgybos kursus bei parašė knygą „Partizanai už geležinės uždangos“. Knyga, 
kaip ir jo atvežtas laiškas popiežiui Pijui XII, atskleidė pasaulio visuomenei Lietuvoje 
vykstantį okupantų terorą bei pasipriešinimą jam.

1948 m. Paryžiuje J.Lukša susipažino su čia gyvenusia N. Bražėnaite. Po kelių metų 
J. Lukša ir N. Bražėnaitė susituokė. Tačiau bendras sutuoktinių gyvenimas, kaip ir drau
gystė, truko tik akimirką, nes Juozas buvo pakviestas ruoštis ilgai planuotam grįžimui į 
Tėvynę.

1950 m. rudenį J. Lukša su keliais bendražygiais nelegaliai buvo parskraidintas į 
Lietuvą. Tuo metu partizanų judėjimas, sunkių kovų ir išdavysčių išsekintas, buvo gerokai 
nusilpęs. Visu smarkumu krašte siautėjo saugumiečiai bei stribai. Todėl ir J. Lukšai buvo 
nelengva vykdyti tiek savo, tiek misijos Vakaruose metu gautus įpareigojimus bei įsi
pareigojimus. Nežiūrint to, jis greitai įsijungė į partizanų gretas, susitiko su laisvės 
kovotojų vadais, perdavė jiems atvežtą paramą, informavo apie savo veiklą užsienyje. 
J. Lukša pats ėmėsi iniciatyvos telkti bei organizuoti partizanus kovai ir veiklai naujomis 
sąlygomis bei formomis.

Sovietinis saugumas sužinojęs, kad J.Lukša iš Vakarų sugrįžo į Lietuvą, metė mil
žiniškas pajėgas jam suimti arba sunaikinti. Tam buvo panaudotas ir saugumiečių už
verbuotas vienas iš J. Lukšos bendražygių. Vienos iš saugumiečių surengtos karinės 
operacijos metu, J. Lukša pateko į pasalą ir 1951 m. rugsėjo 4 d. netoli Pabartupio kaimo 
besipriešindamas žuvo.
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Redaktoriaus

Kodėl?

Dar taip neseniai į Lietuvą atva
žiavę svečiai iš užsienio stebėjosi, 
kad lietuviai mažai šypsosi. Veidai 
pilni nerimo, susirūpinimo, nepasi
tikėjimo. Visi galvojo, kad tai ilgai 
trukusios sovietinės okupacijos ir su 
ja susijusių procesų padarinys.

Lietuvos svečiai visados stebėda
vosi dideliu lietuvių patriotiškumu, 
tautiniu sąmoningumu, darbštumu, 
dvasinės ir materialinės kultūros 
puoselėjimu.

Laikai pasikeitė. Pasikeitė ir 
bendra krašto situacija. Šiandien 
besišypsančių, linksmų ir laimingų 
žmonių Lietuvoje yra žymiai daugiau. 
Tačiau ne tiek daug, kiek iš tikrųjų 
turėtų būti. Ne tiek šiandien, deja, yra 
arba liko ir patriotiškai mąstančių 
bei veikiančių...

Nusivylimas savo dabartine padė
timi. nerimas dėl ateities, nesuvo
kimas arba nesugebėjimas prisitaikyti 
prie vykstančių reformų, nepasiti
kėjimas valdžios institucijomis didina 
visuomenės nepasitenkinimą ir abe
jingumą.

Rodos, tapome laisvi ir nepri
klausomi, o gyventi laisvės sąlygomis 
ir naudotis jos teikiamomis galimy
bėmis dar neišmokome. Lietuviams 
dar taip neseniai būdingos vertybės - 
patriotiškumas, artimo meilė - vis 
labiau tampa nebemadingos. Net ir 
vyresnioji karta. visados buvusi 

tradicinių vertybių saugotoja ir 
puoselėtoja, darosi viskam abejinga, 
o savo vaikus ir anūkus moko būti 
labiau racionalius ir pragmatiškus. 
Jaunimas apskritai nelabai suvokia 
kas yra tėvynės meilė, ką reiškia 
aukotis dėl jos laisvės ir dirbti jos 
gerovei. padėti silpnesniam ar 
užjausti nuskriaustąjį... Net naujas 
posakis išpopuliarėjo tarp jaunimo: 
„Patriotas - idiotas".

Kodėl taip atsitiko? Kas dėl to 
kaltas? Šeima, mokykla, laikmetis, 
naujos gyvenimo sąlygos ar pati vi
suomenė bei jos ir valdžios institu
cijos? Kodėl anksčiau didžiavomės 
savo tautiškumu, o dabar didžiuo
jamės tik savo pajamomis, parei
gomis, privilegijomis ir pan.?

Apie tai savo straipsniuose kalba 
ir į aukščiau iškeltus klausimus mėgi
na atsakyti ne vienas šio žurnalo nu
merio autorius. Rasite žurnale ir daug 
straipsnių apie tuos, kurie visados 
yra. buvo ir visiems laikams mūsų 
atmintyje išliks kaip tikri savo krašto 
patriotai. Patriotai, kurie nė akimir
kos nesvyravo ar reikia ginti Lietu
vos laisvę, dirbti krašto gerovei, 
aukotis dėl žmonių. Kviečiame skai
tyti, svarstyti ir reikšti savo nuomonę 
kituose žurnalo numeriuose.
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_________ Nuomonė__________

Sunkiai suprantamas žodis 
„laisvė“

Tatjana Maceinienė

Pats žurnalo pavadinimas 4 laisvę" 
pažadino norą pakalbėti apie laisvę. 
Visi žinome, kad tokiu pavadinimu 
okupacijos metu Lietuvoje ėjo laik
raštis. vėliau tremtyje - žurnalas. 
Tokiu pavadinimu jis yra leidžiamas 
šiandien Lietuvoje. Tačiau, atrodo, tais 
laikais, kai prasidėjo ir ilgai truko 
okupacija, žurnalo pavadinimas turėjo 
gilią prasmę ir atitiko pagrindimus 
tautos ir jos atstovų tremtyje siekius 
ir lūkesčius. Pagrindiniu siekiu, be 
abejonės, buvo Lietuvos nepriklau
somybė. jos išlaisvinimas iš vergovės 
pančių. Laisvė, nors ir buvo tapa
tinama su nepriklausomybe, bet tada 
šis skirtingų sąvokų tapatinimas 
nekėlė jokių klausimų. Pernelyg ilga ir 
skausminga buvo vergove - tarsi kalė
jimas iki gyvos galvos... Ir žurnalo 
pavadinimas irgi nekėlė jokių klau
simų. jis žadino troškimą išeiti iš 
kalėjimo į laisvę. Dabar šis pavadi
nimas pažadino, manau, pagristą 
klausimą - apie kokią laisvę mūsų 
laikais, atgavus nepriklausomybę, mes 
kalbame? Ar ne laikas pabandyti įsigi
linti į sąvokos esmę, norint įprasminti 
žurnalo pavadinimą?

Apskritai, bent kiek susivokti 
žodyje „laisvė“ reikėjo seniai - pneš 
penkiolika metų. tai. manyčiau, būtų 
padėję išvengti daugybės neigiamų 
padarinių šalies ir tautos gyvenime, 
kurias sukėlė sąvokų „laisvė“ ir „nepri
klausomybė“ painiojimas. Sąvokų pai
niojimas pavojingas dalykas: jame 
glūdi žmonių nesusikalbėjimo prie
žastys. o kaip tokio nesusikalbėjimo 
išdava - visokios negerovės: nesuta
rimai. kovos, šmeižtas, neapykanta, 
žmonių teisių pažeidimai, neteisingi 
įstatymai, nes jie netarnauja nei 
žmonių gerovei, nei laimingesnei 
tautos ateičiai sukurti. Tad kas gi yra. 
kun Antano Poškaus žodžiais tariant, 
„ta paslaptinga laisvė“, kūną mes taip 
dažnai painiojame su nepriklau
somybe? Atsakyti į šį klausimą nėra 
lengva. Visų laikų filosofai bei teologai 
bandė tai daryti Bet ir jiems nepavy ko 
„įgrūsti” laisves į sąvokinius rėmus 
Tačiau laisvė, anot Antano Maceinos, 
tun būti vykdoma. Bet kaip vykdyti tai. 
apie ką mes netunme supratimo arba, 
jei ir turime, tai labai menką? Išeitis, 
manau, viena - mes turime kuo nors 
pasiremti, laisvai bei savanoriškai
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Nuomonė

apsispręsti kieno nors naudai. Many
čiau, žmogus visada apsisprendžia 
gėrio naudai. Kadaise Sokratas teigė, 
kad nė vienas žmogus sąmoningai 
nepasirinks netikro vietoj tikro, blogio 
vietoj gėrio. Tad klausimas - ką jis 
laiko gėriu, atrodo, yra pagrindinis, nes 
tai tikėjimo klausimas. Nuo to, ką mes 
laikome gėriu, išplaukia ir laisvės 
suvokimas. Maceina tvirtina, kad 
„laisvės esmė aiškėja, tik svarstant ją 
kaip religinę kategoriją, vadinasi, tik 
kaip santykį su Dievu <...> laisvės 
paslaptį patiriame, tik apsispręsdami - 
teigiamai ar neigiamai - savo Kūrėjo 
atžvilgiu“.

Manyčiau, teigiamo apsispren
dimo „savo Kūrėjo atžvilgiu“ Lietuvoje 
kaip tik ir trūksta, arba šis apsi
sprendimas kažkoks pusinis, vadinasi, 
netikras. Todėl ir laisvės suvokimas 
labai miglotas, kas trukdo jos vyk
dymui. Tad savaime aišku, jeigu 
nesugebėsime apsispręsti ir įsiveržti į 
dvasinę tikrovę, šūkis l Laisvę bus 
beprasmis, nes tikrosios laisvės be 
dvasinio apsisprendimo, be apsi
sprendimo, kas yra gėris, negali būti. 
Anot dr. Juozo Girniaus, „apsispren
dimo galimybė, kuri yra pats laisvės 
branduolys <...> yra dvasios daly
kas“. Jeigu to nesuprasime, laisvė ir 
toliau bus niokojama, paverčiama 
chaotiška savivale, be jokių moralės 

principų ir normų, kurios, beje, niekada 
nepaneigia laisvės, nes nepriverčia 
žmogaus, o tik apeliuoja į jį ir, pasak 
Girniaus, išreiškia ne kažką žmogui 
svetima, o jo paties idealą. Norisi tikėti, 
kad dar nepavėlavome, dar turime 
galimybę judėti tikrosios laisvės keliu 
ir, kviečiant [ Laisvę, ateitininkiškai 
apsispręsti, atsižvelgę į dabarties 
reikalavimus ir gana liūdną dvasine ir 
moraline prasme mūsų padėtį. Jeigu 
mes tik atsigręšime į dvasinę erdvę, 
jeigu panorėsime gyventi ne faktinėje, 
o moralinėje tikrovėje, apie kurią rašė 
Juozas Girnius, viskas pasikeis - mūsų 
gyvenime atsiras vietos tikrosioms 
vertybėms, moralei, atsakomybei ir 
Idealo šviesa apšvies mūsų gyvenimą, 
pavers jį žmoniškuoju. Tada nereikės 
dengti mūsų politinius ir visuome
ninius negalavimus skambiais demo
kratijos šūkiais nesant pačios demo
kratijos. Nes ten, kur viešpatauja 
pinigas, kaip vienintelė vertybė, kur 
akivaizdi, pasak Antano Maceinos, 
„ekonominės vertybės diktatūra, ku
rioje žmogaus asmuo yra pavergtas ir 
sutryptas nė kiek ne mažiau, negu 
politinėje diktatūroje“, demokratijai 
vietos nėra. „Pinigo vyravimas visuo
menėje padaro, kad laisvė čia virsta tik 
fikcija <...> gryna formalybe“. Tad 
apie kokią laisvę mes taip dažnai ir 
įkyriai kalbame?
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Nuomonė

Patriotizmo perspektyvos: 
kultūrinis ir politinis 

aspektai

Juozas Girdzijauskas

Vieniems patriotizmas - tikėjimas, 
šventas dalykas. Kitiems - atgyvena, 
kurios reikia atsisakyti. Tretiems - 
negerų bei nešvarių darbų priedanga. 
Ketvirtiems - tuščias, nieko nesakan
tis žodis. Taigi daug yra patriotizmo 
atmainų bei niuansų.

Patriotizmo priešingybė yra globa
lizacijos skatinamas kosmopolitizmas. 
Tai savosios tautos ir kultūros igno
ravimas, susitapatinimas su pasaulio 
kultūra, o tokios iš viso nėra. Y ra įvai
rių atskirų tautų kultūros, kurių 
mozaika, sąveikos ir sudaro pasaulio 
kultūrą. Kosmopolitizmas yra ne kas 
kita kaip noras dėl kokių nors prie
žasčių pabėgti nuo savo tautos. Betgi 
pabėgęs nuo savo tautos neišvengia
mai pritampa prie kitos ar kitų tautų. 
Taigi nereikėtų supriešinti patriotizmo 
ir kosmopolitizmo, nors dažnai tai 
dirbtinai supriešinama. Patriotizmu lai
komas žmogaus užsisklendimas savo 
tautoje, atsiribojimas nuo platesnio 
pasaulio, o kosmopolitizmu - priešin
gai, atsiribojimas nuo savo tautos ir 

susitapatinimas su pasauliu. Tačiau 
visa kultūros tradicija ir didžiųjų 
mokslo, meno, kultūros žmonių orien
tacija rodo, kad nėra prieštaros tarp 
tautos ir pasaulio, o yra glaudžiausias 
jų ryšys. Tie didieji žmonės visada 
brangino savo tautą ir kultūrą ir kartu 
plačiai žvalgėsi po pasaulį, kaip galėtų 
savąją kultūrą praturtinti kitų tautų 
kultūros patirtimi.

Tai natūralus ir suprantamas vyks
mas. Tačiau iš tikrųjų kosmopolitizmas, 
matyt, atsiranda tada, kai savoji kul
tūra ignoruojama, menkinama ar nie
kinama, o kitų tautų kultūros iškelia
mos, raginama tik jomis remtis, tik iš 
jų mokytis. Neretai tai paremta bež- 
džioniavimu - paviršutiniška kitatau
čių kultūrų imitacija.

Tautos kultūra turi savo kamieną, 
kurį tauta saugo, puoselėja ir stiprina. 
Tas kamienas bręsta, auga per amžius, 
per šimtmečius, leisdamas naujas 
atžalas. Ir būtent kultūros žmonių pa
reiga žiūrėti, kad kamienas ir atžalos 
būtų sveikos.
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Nuomonė

Galvojant apie ateitį, svarbus san
tykis su praeitimi, su tėvais ir protė
viais, su jų puoselėtomis vertybėmis. 
Tas santykis paprastai būna (ir turėtų 
būti), nors ir kritiškas, bet svarbiausia 
geranoriškas, pozityvus. Kai visoks 
pasidžiaugimas ir pasididžiavimas 
praeities įvykiais ar žmonėmis laikomas 
mitologizavimu, tuomet pakertamas 
pasitikėjimas savo tauta, sudaromos 
sąlygos plisti kosmopolitizmui, abejin
gumui, cinizmui, amoralumui. Riba tarp 
mito ir realybės labai subtili, bet tai 
nereiškia, kad galima visą tautos 
istoriją paversti mitologija, o jos 
veikėjus - mitinėmis būtybėmis. Žmo
nių idealai, kurie išreiškiami mitais, 
egzistuoja tų pačių žmonių gyvenimo 
realybėje. Taigi kas gera, gražu, dora, 
teisinga, kas kelia pasigėrėjimą ir 
susižavėjimą, nebūtinai turi priklausyti 
mitologijai.

Teko girdėti diskusiją per radiją 
apie patriotizmą, Tėvynės meilę. Kam, 
esą, toji meilė reikalinga, kam ji 
naudinga? Ar verta mylėti Tėvynę? - 
Liūdnai nuteikia tokios diskusijos. Jos 
rodo, kad patriotizmas mūsų visuo
menėje (didelėje jos dalyje) yra išblė
sęs. Kas tikrai myli, neklausinėja, kas 
yra meilė. Jis myli - ir tiek. Jis gyvena 
ir dirba tos meilės stimuliuojamas. O 
kai imama klausinėti, kas yra meilė, tai 
rodo, kad pačios meilės nėra.

Taigi patriotizmo perspektyvos ir 
likimas priklausys nuo to, kiek mūsų 
žmonės suvoks savo tautos kultūros 
vertę, kiek jie bus sąmoningai pasiryžę 
tą kultūrą saugoti ir ugdyti. O jeigu 
nugalės su globalizacija vis labiau 
plintantis beždžioniavimas, kartu su 
juo kosmopolitizmas ir savanoriška 
asimiliacija, taigi jeigu išnyks patrio
tizmas, tai reikš lėtą tautos mirtį.

Baltijos jūros apkabinimo akcija (1988 m.).
Kodėl Atgimimo metu šimtatūkstantinėse akcijose dalyvavę lietuviai Laisvės ir Tėvynės 
gynimo šiandien nelaiko svarbiausiomis vertybėmis?
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Prieš penkiolika metų ir 
dabar

Bronislovas Kuzmickas
Kiekvieną kartą, švenčiant Kovo 

11-ąją, kyla noras tarsi iš naujo ap
žvelgti praeituosius metus, prisiminti 
raiškesnius epizodus, pastebėti tai, į 
ką anksčiau nebuvo kreipiamas dėme
sys, kai ką naujai įvertinti. Taip yra ir 
dabar, švenčiant 15-ąsias nepriklau
somybės metines. Ilgėjanti laiko 
perspektyva išryškina, kas buvo svar
biausia, pakoreguoja požiūrius, padeda 
atsisveikinti su kai kuriais per 
ankstyvais lūkesčiais. Be kitų dalykų 
svarbu aiškintis, kokios aplinkybės 
formavo tai, ką šiandien įvardijame 
kaip sovietmečio palikimą, trukdantį 
dabarties pilietinės visuomenės bran
dai.

Šitaip žvelgiant, reikia prisiminti 
daug ką - ir Sąjūdį, ir pogrindinę disi
dentų veiklą, ir tuometinę visuomenės 
būklę.

Pradėsiu nuo pastarosios. Prieš 
penkiolika ir daugiau metų mūsų tauta 
buvo atsidūrusi tokioje būsenoje, kurią 
galima apibūdinti kaip dviprasmišką ir 
dėl to ganėtinai pavojingą. Ėjo pen
kiasdešimtasis antrosios okupacijos 
dešimtmetis, slinko į praeitį drama
tiškas pokario laikotarpis, gyvenimas 

daugeliui žmonių buvo palengvėjęs, 
įgavęs stabilumo. Režimas pamažu 
švelnėjo, kas buvo ypač pastebima 
prasidėjus vadinamajai pertvarkai. 
Švietimo, kultūros srityse slūgo poli
tinė kontrolė ir ideologinis spaudimas, 
valdžia „sekuliarėjo“, miesčionėjo, 
korupcija, „blatas” darė savo. Viena iš 
šitokių pokyčių pasekmių buvo ta, kad 
mažėjo ankstesnioji visuomenės ir 
valdžios priešprieša.

Pasikeitė per penkiasdešimt metų ir 
pati visuomenė, kas buvo ypač 
akivaizdu dviem paskutiniais soviet
mečio dešimtmečiais. Žmonės buvo 
ženkliai paveikti buitinio ir dvasinio 
materializmo, nureligėję, nupilietėję, 
daug kas ir gerokai „nulietuvėję“, 
įgavę tuos bruožus, kurie apibendrintai 
įvardijami sovietizacijos sąvoka. Varto
jant šią sąvoką, reikia turėti galvoje ne 
tiek politinį lojalumą režimui, kiek tai, 
kas vadinama sovietiniu gyvenimo 
būdu, kurį formavo okupacinio režimo 
atneštos aplinkybės - ilgametė atskir- 
tis nuo pasaulio, privačios nuosavy
bės suvalstybinimas, planinis ūkis, 
ideologinis spaudimas, priklausomybė 
nuo valdžios ir jos baimė. Tokios
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aplinkos žmonėms buvo būdingas 
svetimumas ir nemeilė valdžiai, kartu 
manant, kad valdžia turi viskuo 
pasirūpinti, iniciatyvos ir atsakomybės 
stoka, viešojo ir privačioje gyvenimo 
dvilypumas. Aplinkos poveikio neiš
vengė turbūt niekas, net tie, kurie 
buvo priešiški režimui, nes visų gyve
nimo sąlygos buvo labai panašios. 
Sumateriališkėjimas, vartotojiškumas, 
nesąžiningumas, korupcija ir buvo tos 
sritys, kuriose nyko didelės dalies 
visuomenės ir valdžios konfrontacija.

Tas bendrasis gyvenimo palengvė
jimas, iš vienos pusės, ir visuomenės 
susovietėjimas, iš kitos, ir apsprendė 
tą pavojingą dviprasmiškumo būseną, 
kuri paralyžiavo išsilaisvinimo valią, 
įtaigojo norą pasiduoti inercijai ir 
galutinai susitaikyti, nes gyvenimas 
esą savaime laisvėja, gerėja ir nėra 
reikalo stengtis ką nors keisti. Nepri
klausomybės idėja daug kam jau atrodė 
nereali, neįgyvendinama ar tiesiog 
pamiršta. Tuoj po Kovo 11-os turėjau 
progą įsitikinti, kad dauguma mano 
pažįstamų instituto studentų yra 
kritiški arba abejingi režimui, bet taip 
pat gana abejingi ir nepriklausomybei, 
nemoka Lietuvos himno ir nelabai žino, 
ką reiškia Vasario 16-oji. Tai bylojo ne 
apie ką kita, kaip apie sovietizuotą 
sąmonę, kuri buvo nejautri esminiams 
tautinės egzistencijos aspektams, rūpi
nosi daugiausia materialinio gerbūvio 
dalykais ir buvo linkusi tenkintis tuo, 
ką žada gyvenimas „pertvarkytoje“ 
Sąjungoje. Čia ir slypėjo tuometinio 
gyvenimo dviprasmiškumo pavojus.

Bet prisitaikymas ir abejingumas 
buvo, savo ruožtu, ne vienu atžvilgiu 
netikras, apsimestinis, taigi taip pat 
„dviprasmiškas“, tik jau kitokia pras
me. Po juo slypėjo nuobodulys, nepa
sitenkinimas. įvairovės ilgesys ir 
permainų nuojauta. Buvo daug pavie
nių „vidaus emigrantų“, režimo prie
šininkų, gausėjo opozicinių grupių ir 
„virtuvinių“ grupelių, ypač inteligen
tijos aplinkoje, kuriose buvo svarstomi 
politikos, tautiškumo, kultūros klausi
mai, aptarinėjamos užsienio radijo 
stočių žinios, pogrindžio leidinių ir disi
dentų veiklos atgarsiai. Tos opozicinės 
grupės beveik nebendravo tarpu
savyje, mažai ką tikresnio žinojo viena 
apie kitą. Daugelis žmonių nepasitikėjo 
oficialiai deklaruojamu viešumu, buvo, 
kaip ir anksčiau, atsargūs ir uždari.

Tuo pačiu metu vis platesnį užmojį 
įgavo gaivi disidentinės pogrindžio 
spaudos tėkmė, kuri kalbėjo tiesiai apie 
esminius dalykus, apie tai, ko labiausiai 
reikėjo. Tos spaudos atgarsiai daug ką 
pasiekdavo, daugiausia per užsienio 
radijo stotis, ir būdavo aptarinėjami 
patikimų asmenų rateliuose. Įspūdį 
darė jau vien tai, jog kažkas nepasi
duoda ir išdrįsta.

Todėl po išviršine ramybe tvyrojo 
įtampa, ypač sustiprėjusi 1988 m. 
pradžioje, taigi pačiose Sąjūdžio išva
karėse. artėjant Vasario 16-osios 70- 
osioms metinėms. Valdžia aiškiai ner
vinosi, mokyklose, institutuose, kai 
kur ir įstaigose, buvo rengiami poli
tiniai pokalbiai. Vilniuje Gedimino 
aikštėje, suvežus iš įmonių ir įstaigų
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žmones, buvo surengtas masinis 
mitingas, kuriame kai kurie kalbėtojai 
įprastomis propagandinėmis frazėmis 
koneveikė „buržuazinę nepriklau
somybę“, „vaduotojus“ iš anapus At
lanto ir pan.

Situacijos dviprasmiškumas bei 
prieštaringumas reiškėsi ir tuo, kad 
režimo silpnėjimu nedelsdama naudo
josi ir pati valdančioji nomenklatūra, 
išnaudodama tą padėtį savo grupi
niams interesams. Praktiškai tai reiškė 
korupcinių ryšių plėtrą, piktnau
džiavimą tarnybine padėtimi, mela
gingas ataskaitas, įstatymų „apeidi- 
nėjimus“. Tai buvo reikšmingas papil
domas veiksnys, „užprogramuotas“ 
pačioje sistemoje ir ardęs ją iš vidaus. 
Daug tiesos yra teiginyje, kad sovie
tinę sistemą palaipsniui žlugdė ne tiek 
tiesioginiai politiniai jos priešai, kiek 
jos pačios išugdyti elgesio būdai - ne
realūs planai, melagingos ataskaitos, 
vogimai, aplaidumas ir pan.

Tokioje neapibrėžtumo situacijoje 
ir, neabejotinai, pačiu laiku, įsisteigė 
Sąjūdis, kurio siekiuose susiderino 
kaip rezistentų ir pogrindininkų nuo 
seno puoselėti siekiai, taip ir akty
viosios dalies prisitaikiusiųjų nusista
tymas išsilaisvinti ir gebėjimas išnau
doti susidariusią situaciją. Sąjūdis tapo 
tuo veiksniu, kuris ne tik akumuliavo 
ir išreiškė daugumos nuotaikas, bet ir 
sutelkė žmones, sukūrė organizacinę 
struktūrą, surado legalų viešos veiklos 
būdą ir savo veiklą tikslingai kreipė 
politiškai. Tą įrodė Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės Aktas, kaip nuo
seklus Sąjūdžio tikslų įkūnijimas.

Tad į nepriklausomybę vedė skir
tingos politinės patirties žmonės, tie, 
kurie buvo perėję gulagus ir sibirus, ir 
tie, kurie buvo susigyvenę su režimu, 
turėjo pastovią visuomeninę padėtį, 
kai kurie ir kompartijos nario bilietą 
kišenėje, ir kurie galėjo netrukdomai 
darbuotis savo profesijos srityse. Ne
reikėtų pamiršti ir generacijų skirtumų, 
aktyviausi ir radikaliausi sąjūdininkai 
buvo jauni žmonės, taigi augę, išsi
mokslinimą ir diplomus įgiję jau 
sovietiniais metais. Tad valdžios ir 
visuomenės suartėjimas, kalbamuoju 
atveju, pasirodė esąs pavojingas ne 
tiek visuomenei, kiek pačiam režimui. 
Pačios partijos aplinkoje brendo vidi
nė, garsiai nekonfliktuojanti opozicija, 
į tą aplinką buvo „infiltruota“ daug 
nepriklausomybės atstatymo šalinin
kų. Taip pasireiškė teigiamoji dvipras
miškumo situacijos pusė.

Todėl Kovo 11-osios Nepriklau
somybės Aktas yra vertintinas kaip 
visų nacionalinių jėgų pergalė. Tai, kad 
nueinančio režimo jėgos neįstengė ar 
nenorėjo rimčiau pasipriešinti permai
noms ir nesukėlė kruvino konflikto, o 
taip galėjo atsitikti, neabejotinai, todėl, 
kad permainose dalyvavo ir nemažai 
kompartijos narių, taigi formalių komu
nistų.

Taikingas antisovietinės revoliu
cijos pobūdis lėmė tai, kad buvusieji 
valdantieji iš esmės nebuvo nušalinti 
arba patys nusišalinę nuo politinės 
arenos. Nebuvo įvykdyta įstatymais 
apibrėžta desovietizacija, draudžianti 
ar bent ribojanti galimybę buvusiems
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tam tikro rango kompartijos vadovams 
...dalyvauti politinėje veikloje ir vėl 
užimti valdžios postus. Todėl kom
partija, nors ir neteko daugybės savo 
narių, atsisakė ideologijos ir pakeitė 
pavadinimą, bet prisitaikė, išlaikė 
struktūras, nepasitraukė iš sovietmečiu 
turėtų pozicijų ekonomikos ir finansų 
srityse, neatsisakė siekio išsaugoti 
savo socialinę padėtį ir politinę įtaką.

Taip įvyko ne tik Lietuvoje, tokia 
ar labai panaši situacija Susiklostė ir 
daugelyje kitų pokomunistinių šalių. 
Buvusieji kompartijų lyderiai daug kur 
sklandžiai išlaviravo per permainas ir 
vėl atsidūrė valdžioje. Baltijos valsty
bėse buvusieji pirmieji kompartijų 
sekretoriai - A.Brazauskas - Lietuvo
je, A. Gorbunovas - Latvijoje, A.Riui- 
telis - Estijoje - pabuvojo arba iki šiol 
tebėra aukščiausiuose valstybės pos
tuose. Galima išvardinti ir daugiau.

Todėl neturėtų stebinti, kad daug 
kur nomenklatūra grįžo - ji net nebuvo 
pasitraukusi, o tik laikinai atsitraukusi. 
Palanki tam aplinkybė - pilietinės vi
suomenės nebuvimas, nes sovietiniais 
metais valstybinė prievarta suardė 
visuomenę, sutraukė nuo seno nusi
stovėjusius bendruomeninius ryšius. 
Tuomet propaguotoji „liaudies vieny
bė“ tebuvo ideologinė fikcija, skirta 
manipuliuoti žmonių sąmone, režimui 
sugriuvus, liko pabira, „atomizuota“ 
gyventojų masė, nepasiruošusi bend
ruomeninei veiklai, tuo labiau laisvam 
pilietiniam gyvenimui. Sąjūdietiškas 
pilietinis pakilimas atslūgo žmonėms 
grįžtant į gyvenimo kasdienybę, nepa

likdamas pastovesnių pilietinių struk
tūrų. Nesant pakankamai brandžios 
pilietinės visuomenės negalėjo laiku 
susidaryti ir politinės struktūros, ga
lėjusios efektyviai varžytis su buvu
siais komunistais.

Nomenklatūros išlikimo padariniai 
yra prieštaringas reiškinys. Tai, kad 
Lietuvoje nebuvo nei kruvino vidaus 
konflikto, kaip įvyko, pavyzdžiui, 
Rumunijoje, nei pilietinio karo, kaip 
atsitiko Gruzijoje, nors kai kurios 
išorinės jėgos stengėsi konfliktus iš
provokuoti, yra neabejotinai vertintina 
labai teigiamai. To dėka išvengta ilga
laikius padarinius turinčio tautos susi
priešinimo, kuris būtų dar paaštrinęs 
vidaus įtampas, atsiradusias dėl socia
linių priežasčių. Bet, kita vertus, kartu 
su buvusiosios nomenklatūros aplinka 
rado sau vietą nepriklausomos valsty
bės viešajame gyvenime ir nemažai 
okupacinio režimo šalininkių, tokių 
kaip buvusių represinių struktūrų 
atstovai, stribai, įvairios „grupės drau
gų“, atsinešdamos ir seniau susifor
mavusius korupcinius įpročius, grupi
nį savanaudiškumą, sovietinius valdy
mo ir turto grobstymo įgūdžius. To 
padariniai ir buvo „prichvatizacija“, 
milijoniniai išvogimai, bankų griūtys ir 
kiti... Išliko taip pat sovietinės ide
ologijos reliktai, tokie, kaip... požiūriai 
į nesenus istorinius įvykius, tautinis 
abejingumas ir nihilizmas, visuomenės 
interesų ignoravimas. Nomenklatūros 
gyvybingumą ir valdžios troškimą pa
rodė paskutiniai Seimo rinkimai, atvedę 
į tautos išrinktųjų suolus daugiau
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negu iki šiol buvusių partijos ir kom
jaunimo sekretorių, partinių mokyklų 
auklėtinių.

Taigi penkioliktaisiais nepriklau
somybės metais vėl esame neapib
rėžtumo būklėje. Nomenklatūrinio pali
kimo atstovai, įsitvirtinę ekonomikoje 
ir politikoje, valstybės gyvenimą 
neabejotinai kreips oligarchinės dik
tatūros linkme. Daug ženklų rodo, kad 

taip vyksta jau dabar. Priešnuodis gali 
būti tik pilietinis žmonių sąmonin- 
gėjimas, tačiau sunku pasakyti, kada 
jis subręs tiek, kad atsvertų nomenkla
tūrinius įpročius, kurių pagrindinis mo
tyvas yra savanaudiškumas, nepai
santis nei teisės normų, nei valstybės 
interesų.

Lietuvos krašto apsaugos savanoriai (1991 m.).
Kodėl tuo metu tiek daug jaunų vyrų tapo savanoriais, Lietuvos kariuomenės 
kūrėjais, o šiuo metu didžioji dauguma vengia karinės tarnybos?
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Patriotizmas po 
penkiolikos 

Nepriklausomybės metų
Birutė Valionytė

Prieš 15 metų čia, šitame centri
niame Aukščiausiosios Tarybos rūmų 
pano, virvėmis, esančiomis viršuje, 
labai išdidžiai buvo uždengtas ir pilkš
va drobule užtrauktas LTSR herbas ir 
labai iškilmingai iškelta mūsų trispalvė. 
Prieš tai Aukščiausiosios Tarybos bu
vo nubalsuota ir Lietuvos Respub
likos (LTSR) Aukščiausioji Taryba 
pervadinta Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiąja Taryba. Lygiai šią aki
mirką prieš 15 metų čia, šioje tribūnoje, 
stovėjo deputatas Kęstutis Lapinskas. 
Prie šoninio mikrofono deputatas Alek
sandras Abišala teikė pastabas, ir 
vyko gana ilgos diskusijos dėl Laiki
nojo Pagrindinio Įstatymo. Priminsiu - 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto pro
jektas čia nebuvo diskutuojamas, ne
buvo svarstomas. Jis buvo suderintas 
dabartinėje Konstitucijos salėje, kad 
nebūtų jokių diskusijų tuo klausimu, 
kad būtų tiesiog balsavimas. Ir tai 
buvo padaryta.

Šiandien, kai švenčiame 15-ąsias 
Lietuvos nepriklausomybės gimimo 

metines, tai atrodo labai trumpas laiko 
tarpas - tik 15 metų. Tačiau 1990 m. 
kovo 11-ąją gimę penkiolikmečiai šian
dien laisvai kuria savo ateities planus. 
Jiems, deja, - ir ačiū Dievui - reikia 
aiškinti, kas yra politbiuras, kas yra 
partijos nuomonė, kas yra cenzūra, kas 
yra deficitas ir kas yra KGB. Kovo 11 - 
oji atvertė naują istorijos puslapį ir kartu 
iš esmės pakeitė visą mūsų gyvenimą.

Po penkiolikos metų į šios datos 
svarbą jau galime pasižiūrėti ir suvokti 
tai iš istorijos pozicijų. 1990-ųjų kovo 
11-oji pakeitė senosios Europos ir 
pasaulio žemėlapį, todėl ji svarbi ne tik 
mums. Esu įsitikinusi, kad istorikai 
ateityje ją taip ir įvertins - kaip reikš
mingą datą visai Europai.

Lietuvos Nepriklausomos Valsty
bės Atkūrimo Aktas sudarė prielaidas 
Antrojo pasaulinio karo pabaigai 
Lietuvoje. Jis mums baigėsi 1993 metų 
rugpjūčio 31 dieną, kai paskutinis 
sovietų armijos karys paliko Lietuvos 
Respubliką, todėl Lietuvai Antrojo 
pasaulinio karo pabaiga yra ne tolima
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praeitis, bet gyva vakardiena. Jei nori
me, kad gerbtų mus, pirmiausia priva
lome gerbti patys save. Nuolankumas 
neužtamauja pagarbos. Gerbkime žu
vusių už Lietuvos laisvę atminimą ir 
būkime jo verti. Todėl dėkoju didžiai 
gerbiamam Lietuvos Respublikos Pre
zidentui už priimtą sprendimą nevykti 
į Maskvą.

Lietuva per šį laikotarpį pasiekė iš 
tikrųjų daug. Turbūt 1988 ar 1989 
metais mažai kas tikėjo, jog prireiks tik 
penkiolikos metų, kad taptume NATO 
ir Europos Sąjungos visateisiais na
riais. Tada, 1990-aisiais, Aukščiausioji 
Taryba, priimdama istorinį sprendimą, 
jautė didelę moralinę atsakomybę. 
Deputatai puikiai suvokė tautos 
pasitikėjimo vertę ir jautė jos palai
kymą. Moralė tada nebuvo tušti žo
džiai, tada jautėme, kad turime būti 
pavyzdžiu, todėl drąsiai galiu teigti, 
kad moralios demokratijos tada buvo 
tikrai daugiau Lietuvoje negu šiandien. 
Visi deputatai, ministrai ir kiti parei
gūnai eiliniam žmogui buvo pasiekiami 
tikrai daug lengviau negu dabar. Aš 
suprantu, kad dabar Lietuvoje yra 
normalus gyvenimo ritmas, ir biuro
kratinė mašina yra jau gerai susty
guota. Bet valdžia nuo eilinio žmogaus 
nutolo. Jau tapo norma pirkti rinkėjų 
balsus, nusipirkti Seimo nario ar 
ministro kėdę. Žinoma ir apytikrė kaina. 
Kai pinigai yra visagaliai, kurti viena
dienes partijas labai patogu. Deja, tai 
nepadeda pačioms partijoms augti 
kokybiškai. O, kaip žinoma, partijos 
yra demokratijos garantas.

Demokratija be tvirtos pilietinės 
visuomenės ir aiškios moralės siste
mos visada iškreipia pačios demokra
tijos principus. Tai mes matome dabar. 
Pasirodo galima meluoti atvirai, nau
dotis tarnybine padėtimi, net sulaužyti 
priesaiką, ir nieko. Papriekaištaujame, 
padiskutuojame, ir tuo viskas baigiasi.

Valstybės dienos šventes jau 
mums dovanoja kažkokie „uabai”, ir tai 
piliečių neįžeidžia. Būti patriotu tapo 
nemadinga. 2004 metais tik 48 proc. iš 
Lietuvos valstybinį istorijos egzaminą 
laikiusių abiturientų teisingai nurodė 
Lietuvos valstybės atkūrimo datą. 
Kodėl Lietuvos abiturientai nežino 
1990 Kovo 11-osios? Ko čia trūksta: 
pinigų ar tiesiog mokytojų atsako
mybės ir supratimo? Lietuvos Nepri
klausomybės Akto signatarų klubas 
kartu su Švietimo ir mokslo ministerija 
pernai paskelbė istorinio rašinio kon
kursą ta tema. Jame dalyvavo tik apie 
20 proc. gimnazijų ir vidurinių mokyk
lų tik iš 21 rajono. Buvo tokių švietimo 
skyrių, kurie net nepasistengė išplatinti 
ministro įsakymo mokykloms, tai yra 
tiesiog nežinojo apie tai. Tai irgi nieko.

Lietuvos muziejuose iki šiol retai 
kur surasi - o jau praėjo 15 metų - At
gimimo ir valstybės atkūrimo ekspo
zicijas. Beveik visuose yra eksponuo
jama trėmimų iš Lietuvos medžiaga, bet 
tikrai niekur nerasime Lietuvoje muzie
jaus, kuriame būtų eksponuojamas 
visas okupacijos laikotarpis. Kodėl 
neįvardijame faktų teisingai? Juk taip 
formuojame klaidingą požiūrį į istoriją. 
Noriu paklausti Švietimo ir mokslo
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ministro, čia sėdinčių Seimo narių, ar 
ugdyti Lietuvos valstybės patriotus 
jau nėra prioritetas? Aš žinau tik viena 
- kad visais laikais už Tėvynę buvo 
aukojama gyvybė. Ir paskutinioji auka 
buvo visai neseniai - prieš keturiolika 
metų, kai mes apgynėme savo laisvę 
čia, prie Aukščiausiosios Tarybos. Čia 
susirinkę žmonės gynė ir mus, Aukš
čiausiosios Tarybos deputatus - lais
vės simbolius.

Mes pasikeitėme irgi iš esmės. Bet 
apie gerus darbus ir pokyčius kalbame 
mažiausiai. Juos tiesiog priimame kaip 
įvykusį faktą, lyg taip turėjo ir būti. 
Tokia žmogaus psichologija. Tačiau 
apie blogybes „triūbiname“ visais tri
mitais. Netgi kartais mėgaujamės tuo, 
kad pas mus blogai, nesiseka ir suda
rome įspūdį, kad apskritai Lietuvoje 
viskas blogai.

Pasigendu gilios analizės apie Lie
tuvoje vykstančius procesus ir valsty
bės viziją. Susidaro įspūdis, kad kai 
kurie politikai mano, jog Europos 
Sąjunga išspręs visas mūsų proble
mas. Bet tai klaidinga nuomonė. Mes 
savo interesus turime ginti visur, 
visada ir kiekvieną minutę. Tokia yra 
realybė. Tik tada ateinančios kartos 
galės pasakyti, jog padarėme viską, 
kad Lietuvos valstybė būtų tvirta, o 
jos piliečiai jaustųsi išdidžiai.

Esu įsitikinusi, kad tiesiog pri
valome susirūpinti mūsų valstybės 
etiketu. Aš suprantu, kad tai daugeliui 
tiesiog neparanku. Bet turime mąstyti 
pagal šios sąvokos lygmenį, jei norime 
sukurti demokratinę valstybę, kurią 

gerbtų jos piliečiai ir kitos valstybės, 
o piliečiai joje būtų laisvi ir išdidūs. 
Jeigu suvoksime šios sąvokos turinį, 
tai nereikės diskutuoti, kas yra KGB 
rezervistas. Man, pavyzdžiui, yra 
visiškai aišku, kokią užduotį jis būtų 
gavęs vykdyti, jei Lietuvos patriotai 
nebūtų apgynę Aukščiausiosios Tary
bos Sausio 13-ąją. Jis mus geriausiu 
atveju būtų palydėjęs į traukinių stotį 
pagal 1989 m. sudarytą gyventojų 
evakuacijos planą.

Nekiltų ir tokių nesusipratimų. Aš 
norėčiau, kad tai būtų tik nesusi
pratimai, kai Lietuvos patriotų nuo
pelnai yra neįvertinti, o aukščiausi 
valstybės apdovanojimai yra suteikia
mi žmonėms, kurių nuopelnai yra 
abejotini. Ką reiškia, kai vertybių skalė 
yra apversta aukštyn kojom? Balys 
Gajauskas, pasipriešinimo kovų daly
vis, praleidęs 37 metus sovietų kalė
jimuose už politinę veiklą, Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras, o 
jo nuopelnai įvertinti tik Lietuvos 
valstybės Nepriklausomybės medaliu 
jos dešimtmečio proga? Kas tada 
nusipelnė aukščiausių valstybės ap
dovanojimų ir pagarbos, jei ne šis 
žmogus? Tokių valstybės užmirštų yra 
ne vienas ir ne du. Liūdna, bet atrodo, 
kad tai panašu į sistemą. Ir iš šios 
didžios tribūnos aš kreipiuosi į didžiai 
gerbiamą Lietuvos Respublikos Pre
zidentą prašydama asmeniškai imtis 
formuoti valstybės etiketo sampratą. 
Tuo labiau kad Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje šios sampratos ne
reikėjo aiškinti. Ją visi žinojo. Laikai
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pasikeitė, bet esu įsitikinusi, kad tau
tinės moralės ir garbės suvokimas 
nepakito.

Gerbiamieji, laisvoje Lietuvoje bus 
laisvas žmogus, kuris jausis visaverčiu 
šalies piliečiu, kuriam savo Tėvynėje 
bus gera gyventi, ir jis niekada nesva
jos išvykti išjos. Aukščiausioji Taryba 
buvo optimistė, ir tai atvedė mus į šią 
dieną. Aš irgi esu tokia. Tad sveikinu 
su penkioliktuoju mūsų atkurtos 
valstybės gimtadieniu. Taip pat šian

dien noriu pasveikinti ir visus, gimu
sius 1990 m. kovo 11-ąją, su jų 15-uoju 
gimtadieniu, su mūsų valstybės atei
timi.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarės, Signatarų klubo prezi
dentės Birutės Valionytės kalba, 
pasakyta 2005 m. kovo ll-ąją dieną 
iškilmingame Seimo posėdyje.

Barikados prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos (1991 m.).
Kodėl apgynę Lietuvos Nepriklausomybę daugelis laisvės gynėjų su nuoskauda sako: 
„Šiandien neitume ginti Seimo'?
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Lietuvių tautiškumo 
svarba įstojus į Europos 

Sąjungą
Rimtautas Marcinkevičius

Neseniai įvykusių Amerikos pre
zidento inauguracijos iškilmių dieno
mis didelis spaudos ir televizijos dėme
sys buvo skirtas anksčiau buvusių 
JAV prezidentų inauguracinėms kal
boms. Ir vėl akis užkliuvo už J. F. Ke
nedžio inauguracinės kalbos minčių: 
„Paklausk ne tai, ką tau gali duoti tavo 
Tėvynė, bet paklausk savęs, ką tu gali 
duoti savo Tėvynei!“ Tai yra aukš
čiausio tautinio sąmoningumo ir patri
otinio išsiauklėjimo mintys, nušvie
čiančios kelią ne tik Amerikos, bet 
tinkančios ir kitų kraštų žmonėms, 
ypatingai jaunimui - įkvepiant jį dirbti, 
gyventi, aukotis savo Tėvynei. Vėl 
iškyla klausimas, kaip atsiranda ir kas 
nulemia tautinę sąmonę, lietuvių Tėvy
nės meilę ir tautiškumo svarbą? Iš kur 
atsirado knygnešiai, Vasario 16-osios 
signatarai, savanorių pulkai, pakilę 
ginti Tėvynės, kas įkvėpė Dariaus ir 
Girėno skrydį per Atlantą, kodėl 
tūkstančiai Lietuvos partizanų išėjo į 
miškus kovoti su sovietų okupacija ir 
guldė galvas už Tėvynę? Ar visa tai 

galėtų vėl vykti šiandien Lietuvoje 
įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą? 
Kaip teisingai rašo Andrius Vasiliau
skas - „susiskaldžiusi tauta šiandien 
toliau skaldoma, mes baigiame prarasti 
tautinę savimonę, nes praradome 
tikėjimą. Tikėjimo pamokos mokyklose 
tapo patyčių objektu, propaguojama 
pornografija, besaikis alkoholio varto
jimas, asmeninių sąskaitų suvedinė
jimas, pereinantis į valstybinį lygmenį, 
o tai jau pavojinga!“

Sociologiniai tyrimai rodo, kad 
pagal tai, kaip gyventojai didžiuojasi 
savo Tėvyne - Europoje lietuviai yra 
vieni iš paskutinių. Virginijus Savuky
nas „Šiaurės Atėnuose“ mąsto, kad 
Lietuvoje tautinis tapatumas jau neturi 
reikšmės. Mes jau nutautėjome per da
bartinio tautiškumo banalumą nykumą 
ir nuobodumą ir dar taip pagyvenus 
keletą dešimtmečių, prasmę praras ir 
mūsų kultūra, ir valstybingumas, ir 
savarankiškumas, ir mes tapsime ru
sais, baltarusiais ar lenkais. Jis mano, 
kad mums reikia stipraus iššūkio, kad
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galėtume pajusti, kad būti lietuviu 
prasminga ir tas iššūkis lietuviams yra 
Europa, įstojus į Europos Sąjungą. Ir 
jis teisus, kad Lietuva Europoje gali 
tapti naujo nacionalizmo pakilimo Lie
tuvoje epochos pradžia, prasidėjus 
lenktynėms su kitomis tautomis kas 
geresni, gražesni, gabesni, informuo
jant Europą apie Lietuvą, jos kultūrą, 
istoriją, gamtos grožį, apie lietuvių 
darbus ir pasiekimus. Juk pagal Liu
tauro Ulevičiaus straipsnį „Atgimime“ 
net 6 Nobelio premijos laureatai yra 
kilę iš Lietuvos. 1980 metais poetas 
Česlovas Milošas Nobelio premijos 
įteikimo kalboje sakė: „Gera gimti 
tokioje mažoje šalyje, kur gamta yra 
žmogiško dydžio, kur įvairios kalbos ir 
religijos gyvena amžiais. Aš kalbu 
apie Lietuvą - mitų ir poezijos šalį“.

Bet kaip įkvėpti tą naują patrio
tizmą, naują nacionalizmo bangos paki
limą, kad mes jį pajustume kaip jį juto 
mūsų brangus poetas Bernardas 
Brazdžionis:

Lietuva — mano šiaurės pašvaiste 
Ir gėle sidabrinių rytų,
Kas krauju tavo veidą nulaistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?
Ak norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojom esi 
Lietuva žemės žodi švenčiausias 
Lietuva, žemės laime šviesi!

Deja dažnai mūsų šiandieninio 
patriotizmo išraiška yra tik trispalviai 
marškinėliai ir griausmingas triukšmas 
krepšinio rungtynių bei olimpiadų 

metu. Ir gerai tai, bet to mums neuž
tenka. Mes, lietuviai, esame kunigaik
ščių ir riterių tauta, mūsų gyslomis 
teka senųjų aisčių kraujas ir, nors 
šiandien mūsų tik trys milijonai, aš 
tikiu mes išliksim ir išliksim ilgam, jeigu 
auklėsim jaunąją kartą taip, kaip mus 
auklėjo mūsų tėvai, o juos seneliai ir 
proseneliai. Tautinio jaunimo auklė
jimo svarba šiandien nepaprastai svar
bi. Ji buvo aktuali visais laikais. Rusų 
carai mėgino Lietuvą nutautinti, anot 
kun. P. Račiūno, uždrausdami kalbą, 
raštą, tikėjimą. Sovietų komunistai 
sekė carų pavyzdžiais niekindami ir 
slopindami lietuvišką patriotizmą ir jo 
visas išraiškas sovietų okupacijos me
tais, o taip pat persekiodami bažnyčią 
ir tikinčiuosius, skandindami lietuvių 
tautą alkoholyje. Šiandien ir vėl toliau 
tęsiasi kova už išlikimą, tautinio 
identiteto išlaikymą, atsidūrus anot 
prof. Stasio Šalkauskio ant to tilto tarp 
Rytų ir Vakarų. Mes toliau stebime ne
paprastai aktyvius rytų kaimynų 
žingsnius skverbiantis į Lietuvą, jos 
institucijas, valstybines organizacijas, 
o neseniai net ir į Prezidentūrą. Tai 
daroma su ryškiomis politinėmis aspi
racijomis, tam naudojamos milžiniškos 
ekonominės investicijos. Tikslams pa
siekti pasitelkiami aktyvūs ar pusiau 
aktyvūs buvusios santvarkos aktyvis
tai, KGB rezervistai, karininkai, kurie iš 
Lietuvos niekur nedingo. Ko gero Da
lius Stancikas teisus viename iš savo 
straipsnių rašydamas, kad pastarasis 
rezervistų išviešinimas yra tik ne 
nuoširdus tam tikrų partijų bandymas
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įtakinguose postuose išsaugoti savo 
žmones. Aišku, neapsidžiaugtų pasau
lio žydai sužinoję, kad buvę Gestapo 
karininkai skiriami Vokietijoje į valsty
binius postus. D. Stancikas primena, 
kad trys iš keturių Seimo pirmininko 
pavaduotojų yra baigę aukštąsias par
tines mokyklas, o pats Seimo pirmi
ninkas nuo kūdikystės augo apsuptas 
KGB aplinkos. Nenuostabu, kad jo 
patarėju dirba Ferdinandas Kauzonas, 
buvęs KGB organizacijos - Tėviškės 
draugijos užsienio lietuviams šnipinėti 
direktoriaus pavaduotojas, KGB užsa
kyto filmo „Kas jūs, kunige Svarinskai“ 
autorius, parašęs Seimo pirmininkui 
skandalingą kalbą, kad „sovietmečio 
budeliai ir aukos yra vienodi tų laikų 
kankiniai“. Dar baisiau yra žinoti, kad 
buvęs Lietuvos saugumo vadovas 
Mečys Laurinkus pirmuoju savo pava
duotoju buvo pasirinkęs tikrą KGB 
karininką Daną Arlauską. Baisu žinoti 
ir net prisiminti, kad pirmasis atkurtos 
Lietuvos Vidaus reikalų ministras 
buvo ne kas kitas, o KGB pulkininkas 
Marijonas Misiukonis, praeityje gavęs 
net aukštą valstybės apdovanojimą už 
drąsą, likviduojant paskutinį Aukštai
tijos partizaną A. Kraujelį, vykdęs 
ypatingas šnipinėjimo operacijas prieš 
Stasį Lozoraitį, lietuvių ir lenkų disi
dentus ir t.t.

Mūsų tautiškumui nauji pavojai 
kyla ir iš Vakarų su iš ten sklindančiu 
dažnai apgaulingu blizgesiu. Holivudo 
žvaigždėmis, ekonominėmis gerovėmis 
bei dažno svajonių apie rožinį rytojų 
lemiančiais dideliais pinigais, mėginant 

išplauti lietuvišką sąmonę, kad vaka
ruose viskas gražu, o pas mus, Lietu
voje - ne, kad mes silpni, maži, niekam 
nereikalingi, o anot V. Savukyno galin
gos globalizacijos jėgos mus suvie
nodins, sunaikins visa, kas savita ir 
unikalu, kad mes ištirpsim Europos ir 
pasaulio tautų vandenyne.

Bet aš optimistas ir tikiu, kad taip 
nebus, kad mes, lietuviai, turim ateities 
viziją. Mes išliksim. nes mus tam 
įpareigoja partizanų Juozo Lukšos- 
Daumanto, Julijono Būtėno ir tūks
tančių kitų Lietuvos sūnų ir dukterų, 
anot Gabrieliaus Žemkalnio, kovojusių 
ir žuvusių už Tėvynę, už idealą, mylė
jusių ir sudegusių didžiojoje Lietuvos 
meilėje. Bet rimtą atsakomybę už 
tautiškumą privalome pajusti kiek
vienas iš mūsų ir jį skleisti savo tarpe, 
šeimose, aplinkoje, organizacijose, dar
buose. Remdamiesi Lietuvos himno 
žodžiais „iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia“, pažvelkime į savo 
praeitį, iš kur kilo ir augo mūsų tau
tiškumas ir patriotizmas. Pažvelkime 
kas mus auklėjo, įkvėpė, mokė, ugdė 
patriotizmą. Mano atveju — tai buvo 
mano šeima, tėvai, artimieji. Didelės 
įtakos man turėjo ir bendravimas su 
tokiais kunigais kaip S.Tamkevičius, 
A. Svarinskas, P. Račiūnas, Antanaitis, 
Boruta, kurie ir pogrindžio sąlygomis 
dirbo su jaunimu, ugdė tautinę krikš
čionišką pasaulėžiūrą, mokė mylėti 
Lietuvą, vertinti jos praeitį, aiškino kaip 
kovoti už jos laisvę ir ateitį. Nepap
rastai svarbią reikšmę sovietiniais 
laikais turėjo ir patriotiškai nusiteikę
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mokytojai, kurie ugdė meilę Lietuvos 
istorijai, literatūrai, menui, kultūrai, 
gimtajai kalbai, organizavo ekskursijas 
į mums brangias istorines Lietuvos 
vietas. Tautiškumą formavo ir didino 
draugai, buvę disidentai, partizanai, 
tremtiniai, pogrindžio spaudos platin
tojai. Didelę reikšmę taip pat turėjo ir 
palaikomi slapti ryšiai su išeivijos 
lietuvių jaunimu, kurių dėka į Lietuvą 
buvo įvežama draudžiama literatūra, o 
atgal išvežama slapta Lietuvos pogrin
džio spauda. Aš pilnai sutinku su kun. 
J. Sasnausku, kuris, nors ir pasiklydęs 
su mano bendramoksliu V. Žuku 
Uspaskicho spaudoje, teisingai sako, 
kad raganų medžioklės Lietuvoje nerei
kia. Nusikaltimus padariusius prieš 
tautą ir prieš Lietuvą nuteis jų sąžinė, 
likimas, Dievas ir istorija. Suprantama, 
kad tokie asmenys negali dirbti valsty
binėse institucijose, o paklydusius re
zervistus ir visokius kitokius karje
ristus galbūt galės išpirkti tik jų beato
dairiškas, pasiaukojantis darbas Lietu
vai, jos žmonių gerovei. Mes per maža 
tauta, kad turėtume savo Niurnbergo 
procesą.

Mano galva, tautinio identiteto ir 
patriotizmo ugdymas yra vienas iš 
svarbiausių valstybės uždavinių. Tai 
yra gyvybinės reikšmės Lietuvos 
išlikimo ir iškilimo reikalas. Jaunimo ir 
visuomenės auklėjimas turi prasidėti 
nuo šeimos, įjungiant į šį darbą 
bažnyčią, kunigų seminarijas, moky
tojus, mokyklas, universitetus, valsty
bines įstaigas, spaudą ir svarbiausia 
Prezidentūrą. Prie Prezidentūros turi 

būti įkurta tautinio lietuvių identiteto 
ir nacionalinio patriotizmo ugdymo 
tarnybos grupė, kuri generuotų idėjas, 
organizuotų darbus, rūpintųsi spauda, 
koordinuotų ryšius su apskrityse, 
miestuose ir parapijose įkurtomis 
tautinio ugdymo grupėmis. Tokia 
Prezidentūroje įkurta grupė turėtų 
stiprinti ryšius, skleisti lietuvišką 
patriotinę informaciją ir tarp išeivijos 
lietuvių, padėti trečiosios bei ankstes
nių bangų emigrantams ir jų vaikams 
išsaugoti savo identitetą, visokeriopai 
remti jų mokyklas, organizacijas.

Tik einant tokiu keliu - stiprinant 
lietuvišką nacionalizmą, ugdant naują 
tautiškai susipratusią kartą, galima su
kurti Ateities Lietuvą - Šiaurės Atė
nus su aukšto lygio ekonomika, pilna 
demokratija, protinga politika. Tik tada 
sustos nesibaigianti emigracija iš Lie
tuvos į Vakarus ir visi išvykėliai, tiek 
lietuviai, tiek užsieniečiai norės grįžti 
arba atvažiuoti į Lietuvą. Tai kiekvieno 
ir visų Lietuvos žmonių, lietuvių išeivi
jos, valstybės pareigūnų, ekonomistų 
ir politikų, o gal ir eilinių tautiečių, ku
nigų, mokytojų, tarnautojų ar ūkininkų 
uždavinys. Uždavinys - įkvėpti ir 
ugdyti tikėjimą Lietuvos ir jos žmonių 
ateitimi.

Norėčiau baigti JAV Prezidento 
Ronaldo Reigano inauguracinės kal
bos pasakytos 1981 metų sausį žo
džiais, kai jis citavo Pirmame pasauli
niame kare žuvusio nežinomo kareivio 
laišką:,,Dirbk, gyvenk ir kovok taip lyg 
nuo tavęs vieno priklausytų Tėvynės 
likimas!“ *
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Apie politinę situaciją
Lietuvoje 

baigiantis Antrajam 
pasauliniam karui

Jonas Algirdas Antanaitis

Šešiasdešimties metų senumo įvy
kiai paprastai būna istorikų tyrinėjimo 
objektas. Tačiau Lietuvai labai reikš
mingus Antrojo pasaulinio karo įvy
kius aš mėginsiu nušviesti ne kaip 
istorijos tyrėjas, bet kaip liudytojas ir 
dalyvis.

Mano, kaip suaugusio žmogaus 
gyvenimo pradžia sutampa su Antrojo 
pasaulinio karo pradžia: 1939 metų 
rudenį pradėjau studijuoti Vytauto 
Didžiojo universiteto Technikos fakul
tete. Kartu įstojau į ateitininkų Gran
dies korporaciją. Iš visų politinių ir 
ideologinių srovių akademinėje aplin
koje ateitininkai turėjo didžiausią įtaką. 
Tautos reikalai (tai žodžiai iš atei
tininkų himno) buvo viena svarbiausių 
ateitininkų veiklos krypčių, siekiančių 
įgyvendinti krikščionybės ir demokra
tijos vertybes. Todėl nenuostabu, kad 
sovietams okupavus Lietuvą, 1940 
metų rudenį Studentų ateitininkų są
jungos pirmininkas Pilypas Žukaus

kas-Narutis tapo vienu aktyviausių 
antisovietinio pogrindžio organiza
torių: jis ėmėsi vadovauti Lietuvių 
aktyvistųfronto (LAF) Kauno štabui. 
1941 metų birželio pradžioje sovie
tiniam saugumui areštavus daugumą 
LAF'o Vilniaus štabo narių, įskaitant 
ir jo vadovą majorą Vytautą BulviČių, 
vadovavimą visam antisovietiniam 
pogrindžiui perėmė Kauno štabas. 
Prasidėjus karui tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos, Kauno štabui iškilo 
istorinis uždavinys - ne tik tinkamu 
momentu paskelbti Tautos sukilimą 
prieš sovietinius okupantus, bet ir jam 
vadovauti. Su šiuo uždaviniu Kauno 
štabas puikiai susidorojo: buvo išlai
kytas visiškas organizacijos slaptu
mas, reikiamu momentu užimti strate
giniai objektai - ryšių centrai, radijo 
stotis, komunaliniai objektai, milicijos 
būstinės ir pan., organizuota jų gyny
ba, priešui teikta klaidinanti informa
cija. Galima teigti, kad sukilėliai pasiekė
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Jonas A. Antanaitis, Pilypas Narutis ir Alfonsas Žaldokas.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka

pradžioje užsibrėžtą tikslą: buvo 
paskelbtas nepriklausomybės atkūri
mas, sudaryta Lietuvos Laikinoji vy
riausybė, atkurta lietuviška administ
racija. Tačiau svarbiausio tikslo įgy
vendinti nepavyko: nepriklausoma 
Lietuvos valstybė nebuvo pripažinta. 
Hitlerinė Vokietija ne tik ignoravo 
Laikinąją vyriausybę, bet ir visokiais 
būdais trukdė jai veikti, o po šešių 
savaičių įvedė okupacinį režimą.

Didžioji dalis sukilimo vadovų, 
atsiriboję nuo voldemarininkų ir pasi
vadinę Lietuvinfrontu (LF), įsitraukė 
įantinacinę rezistenciją. Daugelis iš jų 
buvo nacių įkalinti ir net nužudyti. 
Dauguma studentų, dalyvavusių suki
lime, sugrįžo į universiteto auditorijas, 
siekdami tapti ne tik gerais specia

listais, bet ir sumaniais valstybi
ninkais, todėl jie pogrindyje atgaivino 
senąsias ir įsteigė naujas studentų 
organizacijas. Ypač aktyvūs buvo 
ateitininkai, veikę nedideliais būreliais, 
kuriuose aptardavo esamą politinę ir 
karinę padėtį, svarstydavo atkurtos 
valstybės ir būsimos visuomenės san
darą. Paskutiniais vokiečių okupacijos 
metais man buvo patikėta vadovauti 
studentų ateitininkų korporacijai Gran
dis. Politinė studentų veikla reiškėsi ne 
vien pogrindinės spaudos platinimu, 
bet ir visuomeninėmis akcijomis, 
pavyzdžiui, 1943 metų pavasarį stu
dentai sėkmingai organizavo mobili
zacijos į lietuviškas SS divizijas boi
kotą, o po metų - aktyviai prisidėjo 
prie Vietinės rinktinės formavimo, į
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kurią per keletą dienų buvo suburta 
apie 20 tūkst. jaunų vyrų.

1944 metų pavasarį užbaigiau 
diplominį projektą, kurį apgyniau 
birželio pradžioje. Liepos viduryje 
sugrįžęs į tėviškę Šiaurės Lietuvoje, 
Pašvitinio valsčiuje, radau niūrias 
nuotaikas. Frontas jau buvo pasiekęs 
rytinius Lietuvos pakraščius, o iš jų į 
Vakarus traukėsi pabėgėlių voros. 
Kadangi mano tėvas daug metų buvo 
valsčiaus viršaitis, nutarėme ir mes 
prie jų jungtis. Pravažiavę Žagarę, 
Viekšnius, Telšius, apsistojome prie 
Žarėnų, netoli mano bendražygio 
Liudo Januševičiaus tėviškės. Rug
pjūčio pradžioje frontui sustojus ties 
Venta ir Dubysa, Žemaitijoje buvo 
palyginti ramu. Tuo pasinaudodami 
Lietuvos laisvės armijos (LLA) vado
vai slaptose stovyklose mokė jaunimą 
partizaninės kovos, organizavo „vana
gų“ būrius. Kita dalis karininkų telkė 
pabėgėlius į organizuojamus karinius 
dalinius - Tėvynės apsaugos rinktinę, 
tikėdamiesi, kad ši taps Lietuvos 
kariuomenės užuomazga. Man tokia 
veikla pasirodė rizikinga ir net 
neatsakinga, žinant generolo Povilo 
Plechavičiaus prieš tris mėnesius 
patirtą nesėkmę organizuojant Vietinę 
rinktinę. Panašius nuogąstavimus iš
reiškė ir L. Januševičius. Todėl mes 
nutarėme ieškoti tyriausiojo Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto (VLIK) ar 
Lietuviu fronto atsakingų asmenų ir 
išgirsti jų nuomonę, kaip elgtis šioje 
situacijoje. Nors L. Januševičius turėjo 
daug ryšių ir pažinčių Žemaitijoje, tik 

po ilgų paieškų pavyko surasti gen. 
štabo pulkininkus Juozą Jankauską ir 
Antaną Šovą. Vokiečiams likviduojant 
V R štabą, jie pabėgo nuo arešto ir 
slapstėsi Rietavo apylinkėse. Šie 
pulkininkai buvo ne tik profesionalūs 
kariškiai, bet ir įžvalgūs politikai. Pik. 
J. Jankauskas vadovavo Lietuviųjron- 
to įkurtai gana skaitlingai slaptai 
karinei formuotei Kęstutis, o pik. 
A. Šova vadovavo Vietinės rinktinės 
žvalgybos tarnybai.

Rugsėjo viduryje dalyvavome pik. 
J. Jankausko surengtame pasitarime, 
kuris vyko Rietavo klebonijoje. Šiame 
pasitarime didžiausio dėmesio sulaukė 
iš Vokietijos atvykę VLIK o ir LF 'o ats
tovai. Jie pranešė, kad per Švedijos 
pasiuntinybę Berlyno lietuviai turi pa
tikimus ryšius su atitinkamomis sąjun
gininkų tarnybomis, užtikrino, kad Vo
kietija greit bus sutriuškinta ir išdėstė 
VLIK b požiūrį, ką mes galėtume daryti 
tokioje situacijoje. Turime atsižvelgti į 
tai, kad artėjanti sovietinė okupacija yra 
neišvengiama, privalome būti labai 
budrūs, veikti pagal aplinkybes ir, 
svarbiausia, nekišti galvų į įsisiau
tėjusią karo mašiną. Šios informacijos 
pagrindu pik. Antanas Šova parengė 
VLIK ’o atsišaukimą, kuriame detaliai 
išdėstė, kaip tautiečiams elgtis naujos 
sovietinės okupacijos sąlygomis. 
Sugrįžę į Telšius, šį atsišaukimą padau
ginome rotatoriumi. Besvarstant, kaip jį 
nugabenti į sovietų okupuotą Lietuvos 
dalį, sprendimas atėjo savaime.

Spalio 4 d. Raudonoji armija pradėjo 
pulti visu Žemaitijos frontu. Mudu su
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L. Januševičiumi nutarėme likti 
Telšiuose ir laukti, kol praslinks frontas, 
po to vykti į Kauną, perduoti turimą 
informaciją, išsiaiškinti padėtį bolševikų 
okupuotoje dalyje ir grįžti vokiečių 
pusėn. Spalio 11 dieną pasiekę Kauną, 
skubėjome į Universitetą, nes per radiją 
buvome girdėję, kad jo veikla 
atnaujinta. Universitetas šurmuliavo: 
studentų susirinko daug, nes jaunimas 
tikėjosi gauti atleidimą nuo 
mobilizacijos, tačiau daugumai profe
sūros pasitraukus į Vokietiją, labai stigo 
dėstytojų. Statybos fakulteto dekanas 
S. Bistrickas tuoj pat pasiūlė man 
dėstyti diplominio darbo vadovo 
skaitytą kursą. Gavęs darbo pažymė
jimą, jaučiausi saugus, todėl galėjau 
rūpintis tais reikalais, dėl kurių atvykau.

Pasipriešinimo pogrindžio vadovų 
paieškos buvo nesėkmingos. Mums 
žinomi žmonės buvo arba pasitraukę iš 
Lietuvos, arba jau suimti. Ir kaimuose, 
ir miestuose tvyrojo nesaugumo 
jausmas. Nors sugrįžusi sovietų val
džia demonstravo tam tikrą patrio
tiškumą, leisdama kelti trispalves vėlia
vas ir giedoti V. Kudirkos Tautišką 
giesmę, niekam nekilo abejonių, kad 
prasidėjo nauja sovietinė okupacija, 
daug žiauresnė nei pirmoji ir klastin
gesnė nei vokiečių okupacija.

Siekdami užpildyti politinio vado
vavimo vakuumą, Kauno universiteto 
studentai Mindaugas Bloznelis, Liu
das Dambrauskas, Pranas Sasnaus
kas, Leonas Tvarijonavičius ir kiti 
ėmėsi kurti organizaciją, kurios tikslas 
- išsaugoti tautos potencialą ir atėjus 

tinkamam momentui vadovauti nepri
klausomybės atkūrimo darbui. {jos 
kūrimą įsitraukėme ir mudu su Liudu 
Januševičiumi, apsisprendę, kad būsi
me Lietuvai naudingesni, pasilikę Kau
ne, nei grįžę į vokiečiams likusį Žemai
tijos pakraštį. Iniciatyvinės grupės 
nariai pogrindžio veikloje nebuvo 
naujokai: dar nepriklausomoje Lietu
voje jie veikė slaptose moksleivių atei
tininkų kuopose, pirmosios sovietinės 
okupacijos metu - LAF'e, vokiečių 
okupacijos metu - LF'o organizacijose. 
I kuriamą organizaciją buvo įtraukti ir 
vyresnės kartos visuomenės veikėjai, 
kaip antai Laikinojoje vyriausybėje 
dirbęs švietimo viceministru Juozas 
Rainys, buvęs žurnalo Naujoji 
Romuva redaktorius Juozas Keliuotis, 
matematikas dr. Antanas Juška, docen
tas Kazys Baršauskas, mokytojas 
P. Navardaitis, daktaras J. Jaržemskas 
ir kiti. Ši organizacija buvo pavadinta 
Lietuvos išlaisvinimo taryba (LIT).

Kuriamos organizacijos uždavinius 
ir taktiką L. Dambrauskas ir M. Bloz
nelis aptarė su minėtais visuomenės 
veikėjais ir suformulavo veiklos prin
cipus, kurie išdėstyti L. Dambrausko 
atsiminimuose Gyvenimo akimirkos'. 
Tie principai buvo tokie:

• sudaryti tokią organizacinę struk
tūrą, kuri būtų veiksminga ir patikima 
bolševikinio teroro sąlygomis, turėtų 
dubliuojančius ryšius ir decentra
lizuotus resursus;

• decentralizuoti specialios infor
macijos gavimo šaltinius (užsienio 
radijo laidų klausymąsi, kontaktus su
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valdžios žmonėmis), bet visą infor
maciją, įskaitant ir vidaus, kaupti ir 
apdoroti specializuotoje grupėje;

• politinę platformą formuoti ir 
politinius uždavinius spręsti kolegi
aliai, tą atliekant personaliniais kontak
tais su autoritetingais ekspertais, neį
traukiant jų formaliai į organizaciją ir 
įvertinant valdžios žmonių bei užsie
nyje esančių pasipriešinimo dalyvių 
požiūrį;

• partizanų veikimą riboti būtinu 
gynimusi, nevengiant ginkluoto pasi
priešinimo, tačiau pagrindiniu užda
viniu laikyti fizinį ir moralinį žmonių 
išsaugojimą. Tam tikslui užtikrinti 
atskirų grupių koordinavimą, sudarant 
karinį centrą veikiančių formuočių 
pagrindu;

• kiek įmanoma legalizuoti žmones, 
kuriem gresia represijos, parūpinant 
atitinkamus dokumentus. Aprūpinti 
besislapstančius informacija, palaikyti 
moralę, rūpintis medicinos pagalba, 
sužeistųjų globa ir pan.;

• politinių uždavinių įgyvendi
nimui, ideologiniam darbui ir informa
cijos pateikimui organizuoti spaus
dintą leidinį, kurio rengimui ir plati
nimui pasitelkti LIT'os organizacinius 
ryšius.

LIT'os vardu buvo išleista keletas 
atsišaukimų ir pogrindžio laikraščio du 
numeriai, p imtąjį redagavo J. Rainys, 
antrąjį-J. Keliuotis.

Aš ėmiausi ideologijos baro darbų, 
nes buvau įsitikinęs, kad sunkiausiose 
situacijose laimi tie, kurie turi aiškius 
siekius ir stiprią dvasią. Kartu su 

bendraminčiais atnaujinome slaptą 
studentų ateitininkų veiklą, sukomp
lektavome Grandies - studentų tech
nikų ir Gajos - studentų medikų korpo
racijų valdybas. Buvau išrinktas Stu
dentą ateitininką sąjungos tarybos 
pirmininku.

Prieš 1944 metų Kalėdas, prasidėjus 
studentų atostogoms, nusprendžiau 
aplankyti tėviškę, nes tai buvo gera 
proga atnaujinti ryšius su Pašvitinyje 
likusiais pogrindininkais. Su manimi 
kartu važiavo vaikystės draugas medi
cinos studentas Jonas Čepinskis, įžy
maus mokslininko ir buvusio Univer
siteto rektoriaus Vinco Čepinskio 
sūnėnas. Jį, kaip garsios šeimos narį, 
Universiteto partinė organizacija buvo 
paskyrusi studentų komiteto pirmi
ninku. [ tėviškę parvažiavome per 
Kūčias. Kalėdų dieną iš bažnyčios 
sugrįžę žmonės pasakojo, kad į 
Pašvitinį Kūčių naktį atvyko kareiviai, 
kurie, pasiskirstę po kaimus, vykdė 
egzekucijas, padeginėjo trobesius. Gali 
būti nužudyta apie penkiolika vyrų. 
Kitos dienos ankstų rytą J. Čepinskio 
giminaitis išvežė mus į Joniškėlio 
geležinkelio stotį. Važiuodami per 
Pelaniškių kaimą, pajutome degėsių 
kvapą ir išvydome kraupų vaizdą: 
troboje ant stalų gulėjo keturi apdegę 
lavonai. Atpažinau tolimus giminai
čius - tris brolius Liubauskus ir jų 
svainį Bagdoną. Raudančios moterys 
mums papasakojo, kad ankstų Kalėdų 
rytą vietinių išdavikų atvesti rusų 
kareiviai juos sušaudė, padegė tvartą 
ir dar gyvus sumetė į ugnį.
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Netrukus Kauną pasiekė žinios, 
kad panašios žudynės tuo pačiu metu 
buvo surengtos ir kitose vietovėse. 
Mums tapo aišku, kad tai ne atsi
tiktiniai atvejai, o Maskvos sureži
suota akcija, kurios tikslas - išprovo
kuoti ginkluotą kovą, kad joje 
išryškėjusius pasipriešinimo aktyvis
tus būtų galima sunaikinti fiziškai. 
Specialiuose atsišaukimuose LIT pas
kelbė nurodymus, kaip elgtis tokiomis 
aplinkybėmis: nepasiduoti provoka
cijoms, tausoti žmones ir jėgas tam 
momentui, kada jų tikrai prireiks. 
Tačiau niekas nežinojo, kada tas 
momentas ateis. Spontaniškai augantis 
pasipriešinimo pogrindis rėmėsi prie
laida, kad baigiantis ar pasibaigus 
karui, susiklostys panaši situacija, 
kokia buvo 1941 metų birželį, kai du 
sąjungininkai (tiksliau: suokalbininkai) 
pradėjo žūtbūtinį tarpusavio karą.

Stalinas, žinodamas, kad Vakarai 
netoleruos naujos Vokietijos ekspan
sijos, 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasi
rašyta Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
nepuolimo sutartimi siekė išprovo
kuoti ne tik Lenkijos užpuolimą, bet ir 
karą tarp Vakarų sąjungininkų ir 
Vokietijos. Jis tikėjosi turįs pakankamai 
priemonių sukurti situaciją, kuri abi 
puses priverstų kariauti iki visiško 
išsekimo, o tada - tik vienas žingsnis 
iki „proletarinės“ revoliucijos visoje 
Europoje. Šios Stalino užmačios 
nebuvo paslaptis Hitleriui. Regzdamas 
suokalbį su Stalinu, Hitleris tikėjosi jį 
pergudrauti. Nepavykus masinėmis 
atakomis iš oro ir povandeninių laivų 

veiksmais jūrose palaužti Didžiosios 
Britanijos, Hitleris ryžosi pirmiausia 
susidoroti su buvusiu suokalbininku 
„draugu“ Stalinu. Šis karo eigos 
scenarijus nebuvo paslaptis ir Lietuvos 
politikams, 1940 m. rudenį organi
zavusiems antisovietinį pogrindį, 
kurio svarbiausias tikslas buvo atkurti 
Lietuvos nepriklausomybę išnaudojant 
palankias aplinkybes, kai prasidės 
karas tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Kuo rėmėsi Lietuvos politikai, 
organizuodami politinio ir ginkluoto 
pasipriešinimo pogrindį vokiečių 
okupacijos pabaigoje (1943-1944) ir 
antrosios sovietinės okupacijos pra
džioje (1944-1945)? Kokiu būdu jie 
ketino atkurti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę?

Tuo metu, kai Vokietija patyrė di
džiulių nesėkmių Rytų fronte, pietuose 
neteko savo svarbiausios sąjun
gininkės - Italijos, šiaurėje - Suomijos, 
kai JAV ir Anglijos armijos, išsi
laipinusios Prancūzijoje, pergalingai 
žygiavo pirmyn, o jų aviacija be palio
vos bombardavo Vokietijos karinius 
objektus ir miestus, niekas Lietuvoje 
neabejojo, kad Vokietija karą pralaimės. 
Tik nebuvo aišku, kada tai įvyks ir kaip 
antihitlerinės koalicijos partneriai 
dalysis pergalės vaisiais. Pogrindyje 
nagrinėjome keletą karo baigties 
variantų, kuriuos galima taip apibū
dinti.

Pirmasis variantas. Visuose Vokie
tijos frontuose patiriami pralaimėjimai 
dėl nemokšiško vadovavimo sukels
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profesionalių kariškių nepasitenkinimą 
ir jie bandys gelbėti Vokietiją nuo 
Raudonosios armijos okupacijos, kuri 
reikštų visišką Vokietijos sunaikinimą. 
„Gelbėtojai“ pirmiausia sieks pašalinti 
Hitlerį, dėl kurio kaltės kariuomenė, 
neturėjusi pasaulyje sau lygių, patyrė 
lemtingų nesėkmių ir su kuriuo Vakarų 
sąjungininkai niekuomet nesiderėtų. 
Siekis sunaikinti Hitlerį vos netapo re
alybe 1944 m. liepos 20 d., kai jo 
slaptame štabe buvo susprogdinta 
pulkininko Štaufenbergo padėta bom
ba. Tik atsitiktinumas išgelbėjo Hitlerį, 
nes sprogimo metu jis buvo pasi
traukęs iš savo darbo vietos. Niekas 
neįsivaizdavo, kas būtų, jei atentatas 
būtų pavykęs, kaip susiklostytų 
tolesnė karo eiga, kokį poveikį visa tai 
turėtų Lietuvos ateičiai.

Antrasis variantas. Bus siekiama 
įgyvendinti tuos tikslus, dėl kurių 
Vakarų sąjungininkai pradėjo karą su 
Vokietija. Jie išreikšti Atlanto char
tijoje, kurią 1941 m. rugpjūčio 14 d. 
pasirašė JAV prezidentas Franklinas 
D. Ruzveltas ir Didžiosios Britanijos 
ministras pirmininkas Vinstonas Čer
čilis. Iš aštuonių Chartijos punktų 
aktualiausi Lietuvai buvo šie 
sąjungininkų įsipareigojimai:

• p. 3. Jie gerbia tautų teisę 
pasirinkti valdymo formą ir sieks, kad 
ši teisė būtų atkurta toms tautoms, iš 
kurių buvo atimta;

• p. 6. Po karo sieks taikos, kuri 
garantuotų visoms tautoms saugumą ir 
kuri visose šalyse užtikrintų žmonėms 
laisvę ir dvasinę bei materialinę gerovę.

1942 m. sausio 1 d. po šiuo doku
mentu savo parašą padėjo ir Sovietų 
Sąjungos atstovas. Lietuvoje niekas 
neabejojo, kad šis parašas buvo tik 
Stalino manevras nuraminti pagalbos 
Sovietų Sąjungai priešininkus Jung
tinėse Amerikos Valstijose. Todėl 
Lietuvos pogrindyje buvo svarstoma, 
ar Vakarų politikai atsilaikys prieš sovie
tinius politinių klastočių meistrus ir 
kaip Vakarai gali paveikti, kad Sovietų 
Sąjunga vykdytų savo įsipareigojimus.

Iki Jaltos konferencijos (1945 m. 
vasario 4-11 d.) Lietuvoje dar ruseno 
viltis, kad Vakarų valstybėms pavyks 
sutramdyti agresyvųjį sąjungininką - 
Sovietų Sąjungą.

Trečiasis variantas. Vokietijai 
kapituliavus ir prasidėjus karo tikslų 
įgyvendinimui, Stalinas sieks jėga 
užvaldyti visą Europą - įvykdyti ko
munizmo kūrėjų istorinę misiją. Susi
dariusi situacija tam būtų labai palanki: 
Didžioji Britanija yra nusilpusi dėl ilgo 
ir alinančio karo, Prancūzija ir kitos 
Vakarų Europos valstybės dar neatsi
peikėjusios po nacių okupacijos, JAV 
pagrindinę savo karinę galią bus 
nukreipusios prieš Japoniją. Todėl 
sovietinių strategų požiūriu Raudo
najai armijai naujasis karas būtų tik 
lengvas pasivaikščiojimas po Europą. 
Mūsų požiūris buvo kitoks. Jį sufor
mulavo 1941 m. birželio sukilimo pa
tirtis: sovietiniai kariai, patekę į 
nelaisvę sukilėliams, jautėsi tartum 
išsigelbėję iš košmaro, kuriame buvo 
priversti gyventi. Dėl tos priežasties 
pirmaisiais karo mėnesiais ištisos
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sovietinės divizijos pasiduodavo vo
kiečiams. Tik vėliau raudonarmiečiai 
ryžosi kovoti iki paskutinio kraujo lašo, 
nes įvairiais kanalais juos pasiekdavo 
žinios, kad kariai, patekę į vokiečių 
nelaisvę, patirdavo dar didesnių 
košmarų. Nežmoniškas vokiečių elge
sys su karo belaisviais buvo viena 
pagrindinių pralaimėjimo Rytų fronte 
priežasčių. Mes buvome įsitikinę, kad 
Vakarų sąjungininkai panašios klaidos 
nedarys, todėl pergalė būtųjų pusėje, 
taigi - ir mūsų.

Iš aptartų karo eigos scenarijų 
didžiausia tikimybė buvo teikiama 
trečiajam variantui - būsimam karui 
tarp totalitarinės Sovietų Sąjungos ir 
demokratinių Vakarų valstybių. Šis 
karas - reali galimybė Lietuvai išsi
vaduoti iš sovietinės okupacijos. Nors 
karo veiksmai gali prasidėti kažkur toli 
nuo mūsų, Lietuva turi būti pasi
rengusi reikiamu momentu panaudoti 
pogrindžio jėgas partizaniniam karui su 
okupantais. Partizanų, tiksliau - žmo
nių, pasitraukusių iš legalaus gyve
nimo, kasdien vis daugėjo, ypač kai 
buvo paskelbta mobilizacija į sovietinę 
kariuomenę. Nereikėjo didelės agita
cijos, kad jaunimas boikotuotų mobi
lizaciją: jis darė tą patį, kas buvo 
išbandyta vokiečių okupacijos metu. 
Tik rezultatai buvo skirtingi. Vokiečių 
okupacinė valdžia vengė atviro 
konflikto su gyventojais, o sovietinis 
saugumas jį provokavo. Karo prievo
lininkai, vengiantys mobilizacijos, ga
lėjo arba slapstytis namuose (tikimybė 
būti pagautam ir paskirtam į bausmės 

dalinius), arba jungtis prie partizanų. 
Dažniausiai jie rinkosi kovos kelią. 
Taip spontaniškai augo partizanų 
būriai. Kartu formavosi jų vadovybė ir 
štabai.

Jei atsiranda ginklų, tai jie ir 
pradeda žvangėti. Dažniausiai ginklais 
žvanginti pradėdavo ne partizanai, o 
enkavedistai (prisiminkime 1944 m. 
Kalėdas). Partizanai suprato, kad karas 
dėl karo - ne išeitis: siekiant atgauti 
nepriklausomybę, pirmiausia turi būti 
išbandytos visos kitos priemonės. O 
tai ne karių, bet politikų reikalas. Todėl 
vienas iš partizanų organizatorių 
Adolfas Eidimtas, perėmęs Lietuvos 
Laisvės Armijos vadovavimą, kai 
1944 m. pabaigoje žuvo jos įkūrėjas 
Kazys Veverskis, ieškojo ryšių su 
politinio pogrindžio vadovybe. Atvy
kęs į Kauną 1945 m. kovo pradžioje, jis 
susipažino su LIT'os vadovais 
L. Dambrausku ir M. Blozneliu, su jais 
rengė bendradarbiavimo planus. Tuo 
metu A. Eidimtas jau buvo patekęs į 
sovietinio saugumo akiratį, jis buvo 
sekamas, o balandžio pradžioje ir 
areštuotas. Netrukus prasidėjo LIT’os 
narių areštai. Gegužės 30 d. į NKVD 
nagus patekau ir aš.

1944 metų pabaigoje grupė Vil
niaus inteligentų įkūrė analogišką 
LIT'ai pogrindinę organizaciją, kuri 
tapo žinoma kaip Lietuvos išlais
vinimo komitetas {LIK). Jam vado
vauti ėmėsi aktyvus visuomenininkas 
ekonomistas Juozas Brazauskas. Pagal 
dr. M. Bloznelio tyrinėjimus2, „ši grupė 
rinko informaciją apie įvykius užsie-
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nyje, ypač galėjusius turėti įtakos 
Lietuvos likimui, leido informacinį 
leidinį ir stengėsi patarti Lietuvos 
žmonėms svarbesniais, aktualesniais 
klausimais, padėti išlaikyti dvasios 
stiprybę“.

Ir LIK’o lemtis buvo panaši kaip 
LIT'os: 1945 m. vasarą prasidėjo 
organizacijos narių areštai. Kaip vėliau 
paaiškėjo, svarbiausia jų priežastis 
buvo vieno iš LIK'o organizatorių, 
Vilniaus universiteto dėstytojo Juozo 
Markulio išdavystė. Iki šiol dar neaiš
ku, kada ir kokiu būdu J. Markulis tapo 
aktyviausiu pasipriešinimo pogrindžio 
griovėju. Nepaisant areštų, nauji 
pasiryžėliai siekė tęsti LIT'os ir LIK o 
veiklą, bet jų pastangos nedavė sie
kiamų rezultatų, nes iškilo naujos 
aplinkybės, kurių nebuvo numatę 
Lietuvos politikai.

1945 m. pradžioje JAV laborato
rijose buvo pagaminta atominė bom
ba, kuri kovo mėnesį buvo išbandyta 
Naujosios Meksikos poligone. Apie 
naują ginklą sovietinė žvalgyba tik
riausiai sužinojo gerokai anksčiau, nei 
JAV prezidentas H. Trumenas pranešė 
Stalinui Potsdamo konferencijos metu 
(1945 m. liepos antrojoje pusėje). Todėl 
dar tebesitęsiant karui su Vokietija, 
Stalinas turėjo keisti savo „istorinės 
misijos“ planus, nes karinių jėgų 
santykis aiškiai pasikeitė Sovietų 
Sąjungos nenaudai.

Karui pasibaigus ir ypač po to, kai 
JAV panaudojo atominį ginklą prieš 
Japoniją, Lietuvos politikai suprato, 
kad naujo karo nepradės nei Vakarų 
sąjungininkai, nei Sovietų Sąjunga. 
Todėl nebus ir greito išsivadavimo (ar 
išvadavimo) iš sovietinės okupacijos. 
Nebeliko ir politikų, kurie galėtų aiškiai 
pasakyti, ką Lietuva turi daryti nau
jojoje situacijoje, o dar svarbiau - ne
beliko politikų, kuriais tauta pasitikėtų.

Tokiomis sudėtingomis aplinky
bėmis, kai tauta nebetenka savo vadų 
ir nebegali pasireikšti jos politikų 
išmintis, pradeda veikti tautos ins
tinktas - išlikti. Tas instinktas sako ne 
tik tai, ką tauta turi daryti, bet ir ką 
galima paaukoti. Savisaugos mecha
nizmą galima pažinti, stebint bičių 
šeimos elgesį pavojaus metu: tam tikra 
bičių dalis puola priešą ir, žinoma, 
žūva, kad apgintų visą šeimą nuo 
sunaikinimo. Taigi, Pasaulio Kūrėjas 
yra paruošęs atsakymą į klausimą, ar 
teisingai pasielgė lietuviai, pasirinkę 
pasipriešinimo kelią sovietinei invazijai 
- ne tik karinei politinei, bet ir 
kultūrinei ideologinei.

1 Liudas Dambrauskas, Gyvenimo 
akimirkos. Vilnius: Vaga, 1990.

2 Bloznelis M., Lietuvos išlais
vinimo taryba, Vilnius: Mintis, 1997.
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Lietuvos išlaisvinimo 
taryba

Mindaugas Bloznelis

Antrasis veiklos tarpsnis
Pirmame LIT’os veiklos tarpsnyje 

buvo labiau akcentuojama politinis 
veiklos aspektas, siekiant reikiamai 
orientuoti visuomenę, formuoti jos 
kritišką požiūrį į okupaciją ir san
tykius su okupacine administracija. 
Tokiais veiksmais buvo tikimasi karinių 
veiksmų koordinacijai pritraukti spe
cialias kovinio vadovavimo struktūras. 
Antrajame tarpsnyje daugiau dėmesio 
buvo skiriama ir tokio koordinuojančio 
organo sudarymui, remiantis pačia 
LIT’os struktūra.

Sužinojęs apie LIT’os iniciaty
vinės grupės narių suėmimą, dar 
balandžio mėn. 6 d. S. Šinkūnas susi
siekė su Povilu Butkevičium ir Liudu 
Januševičium, prie kurių vėliau prisi
jungė ir Zigmas Stanelka. Visi netrukus 
sutarė organizuoti spaudos leidimą, 
kad per ją galėtų pademonstruoti orga
nizacijos veiklos tęstinumą.

P. Butkevičius dar iš kun. R. Liuko 
vadovaujamo ateitininkų būrelio laikų 
pažinojo A. Kairiūkštytę, kurios na
muose buvo rašomoji mašinėlė ir kuri

Tęsinys. Pradžia V/: 148 (185) 

atspausdino tekstą. Šio teksto pagrin
du, padauginus jį šapirografu, buvo 
išplatinta (išklijuota) apie 200 LIT’os 
vardu pasirašytų atsišaukimų.

Pabėgus iš „Smeršo“ kalinimo 
studentui K. Stepšiui (LIT’os narys 
P. Sasnausko grandyje), visi fiktyvių 
dokumentų, antspaudų gaminimo dar
bai buvo pavesti jam, o visi spaus
dinimo įrengimai buvo perkelti į Biržų 
gatvę, kur dažnai lankydavosi ir 
žinomas vokiečių okupacijos metu 
pogrindžio spaudos platintojas Povi
las Malinauskas.

Stasys Šinkūnas
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Pasibaigus karui, svarbu buvo 
atnaujinti periodinį leidinį, teikiantį 
objektyvią informaciją. Miškuose su
sidarė gausūs ginkluoto pasiprie
šinimo būriai, tačiau tuo metu dar 
nebuvo pasipriešinimą koordinuo
jančio centro. Būtent šie uždaviniai ir 
dominavo LIT’os antrojo tarpsnio 
veikloje. Tokio koordinuojančio centro 
sudarymą galima sieti su L. Janu- 
ševičiaus, P. Butkevičiaus ir St. Šinkū
no, tapusio LIT,os vadovu, veikla. 
Veikdamas LIT’os struktūroje 
St. Šinkūnas užmezgė kontaktus su 
daugeliu įvairių pasipriešinimo grupių, 
o vartoti įvairūs grupių pavadinimai 
leido maskuoti LIT’os struktūrą ir kurti 
vientisą Lietuvos partizanų sąjūdį.

Liudas Januševičius

Tarp St. Šinkūno koordinuojamų 
grupių buvo ir L. Janušaitytės apie 25 
Lietuvos laisvės armijos (LLA) mer
ginų būrys. Šios grupės merginos 
rezistentams parūpino radijo siųstuvą, 
aprūpindavo juos ginklais ir medi
kamentais. Per Henriką Matulionį 
St. Šinkūnas bendravo su Šešuolių ir 
Želvos kovinėmis grupėmis, Ukmer
gės apskrities „Žalgirio” būrio parti
zanais. St. Šinkūnas kontaktavo taip 
pat su geležinkelininkų pogrindine 
grupe, siekdamas pasinaudoti Pale
mone ir Kaišiadoryse veikiančiais na
riais (tremtinių ar / ir kalinių etapams 
sulaikyti).

P. Butkevičius į LIT’os veiklą 
įjungė buvusį studentą Kostą Bla- 
žaitį, tapusį Pakuonio vidurinės 
mokyklos mokytoju. Šis suvedė St. 
Šinkūną su Darsūniškio ir Kruonio 
„Saulės" grupės partizanais, o taip pat 
su Pakuonio apylinkėse veikusio 
„Viesulo” grupe. Greta kitų, P. But
kevičius į veiklą įjungė ir ekonomistą 
Kazimierą Naujūną, susijusį su Kauno 
apylinkėse veikusiomis grupėmis.

Z. Stanelka, palaikydamas LIT’os 
ryšius su Dzūkijos partizanais, juos 
dar labiau išplėtė per pasitarimus 
Dzūkijos partizanų štabe su Ąžuoliu 
(kpt. D. Jėčiumi), o taip pat susitikime 
su Raseinių apskrityje veikusiais 
J. Zaskevičiumi bei kpt. J. Žemaičiu.

Per „Lydeką“ (St. Stankevičių) 
buvo palaikomi kontaktai su Alek
sandro Veverskio LLA grupe, veikusia 
Vilkijos-Čekiškės-Veliuonos apylin
kėse. Su Suvalkijos (Keturvalakių,
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Vilkaviškio apskr.) partizanais ryšiai 
buvo palaikomi per LIT’os narį 
(anksčiau - M. Bloznelio grandyje) 
Joną Ignaitį; su Panevėžio - Kėdainių 
ginkluotomis grupėmis per P. Auda- 
šiūną; per G. Binkį - su Biržų partiza
nais. Buvo kontaktuojama ir su 
„Gajos“ medikais. „Gajos“ pirmininkas 
J. Draudvila buvo susijęs su medikų 
siuntimu vasaros praktikai. Jis sudary
davo ir rezistentams perduodavo tų 
studentų sąrašą, kurie sutikdavo teikti 
medicinines paslaugas partizanams, 
žymėjo, kur jie yra siunčiami ir kokį 
slaptažodį pasirinko. Šiais slapta
žodžiais medikai galėjo būti suvesti su 
partizanais. Apie paskirtus į Alytaus 
apskritį studentus buvo pranešta 
Ąžuoliui, jam perduoti jų slaptažodžiai. 
Panašiai buvo ir kitose apskrityse.

Vykdant koordinavimo uždavinius

Povilas Butkevičius

į kovinius būrius buvo siunčiami labiau 
patyrę žmonės. Žinoma, kad „Saulės” 
būriui patyrus daug nuostolių, ten 
buvo pasiųstas Z. Stanelka. Susipa
žinęs su situacija vietoje, jis pateikė 
pasiūlymus kaip būtų galima atnaujinti 
ir pagerinti „Saulės“ būrio veiklą. 
Pasklidus gandams apie neva Žukovui 
simpatizuojačių karinių dalinių teikiamą 
paramą Vilkijos-Jurbarko miškuose 
prieš sovietus kovojantiems partiza
nams, St. Šinkūnas pasiuntė ten savo 
žmones, kurie išsiaiškino, jog tai 
NKGB provokacija ir įspėjo apie tai 
kitus.

1945 m. birželio mėn. pagrindinių 
pasipriešinimo grupių atstovams 
susirinkus į pasitarimą, St. Šinkūno 
vadovaujamas junginys imtas vadinti 
Vyriausiuoju partizanų sąjūdžio komi
tetu.

Šiame laikotarpyje pasirodė perio
diškai leidžiami rotatoriumi spausdinti 
leidiniai, pasirašyti Lietuvos partizanų 
vardu, kuriuose minima ir LIT’os 
veikla. Žinome tris tokius leidinius - 
Nr. 1,2,3.

Žinome, kad leidinio atnaujinimu 
rūpinosi LIT’os narys Liudas Janu- 
ševičius, kuris tuo tikslu lankėsi 
Panevėžyje pas buvusius „Į Laisvę“ 
redaktorius A. Strabulį ir J. Verbicką.
A. Strabulis tuo tikslu važiavo ir pas
B. Krivicką. Be to, negalima atsieti ir 
L. Januševičiaus veiklos drauge su 
St. Šinkūnu kuriant Lietuvos partizanų 
sąjūdį (apie kurį rašė ir Juozas Lukša, 
minėdamas taip pat J. Antanaitį bei ki
tus Sąjūdžio organizatorius).
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Reikia pastebėti, kad jeigu apie 
LIT’os veiklą pirmajame tarpsnyje 
KGB nemini jokiame operatyviniame 
pranešime, tai antrame tarpsnyje, kai 
veikloje dalyvauja kitos grupės, jau 
buvo užvesta agentūrinė byla „Parol“, 
kurioje imta kaupti įvairių agentų 
parodymai.

Antrojo LIT’os veiklos tarpsnio 
pabaiga sietina su St. Šinkūno, P. But
kevičiaus ir L. Januševičiaus suėmimu.

Trečiasis veiklos tarpsnis
Sukūrus pakankamai veiksmingą 

ryšių su kovojančiomis grupėmis 
struktūrą, iškilo ir efektyvaus visam 
pasipriešinimo judėjimui vadovau
jančio organo kūrimo klausimas, juo 
labiau, kad įvykę rezistentų suėmimai 
nepažeidė svarbiausių tarpusavio 
ryšių ir nepakeitė organizacijos tikslų.

Labai greitai, išaiškėjus, kad 
nemažai bendražygių suimta, LIT’os 
veiklai ėmėsi vadovauti naujas 
organizacijos branduolys: Zigmas 
Stanelka, Kęstutis Stepšys, Kazys 
Naujūnas, Juozas Danckevičius, 
Jonas Ignaitis.

Nieko nelaukdamas K. Stepšys iš 
Biržų gatvės į Benediktinų vienuolyno 
patalpas perkėlė dokumentų leidimo ir 
spausdinimo techniką, pats pakeitė 
gyvenamą vietą ir kontaktuodamas 
su „Žalio velnio“ grupe, tęsė LIT’os 
veiklą.

Z. Stanelka palaikė reguliarius ry
šius su Dzūkų apygardos partizanais 
bei jų vadu kpt. Jėčiumi-Ąžuolu, kuris 

buvo apjungęs didžiąją dalį Alytaus 
apskrities partizanų. Per kun. Šliumpą 
ryšiai buvo palaikomi ir su kitais 
partizanų vadais - A. Ramanausku- 
Vanagu ir J. Vitkumi-Kazimieraičiu.

Jonas Ignaitis artimai bendravo su 
buvusiais ateitininkų studentų medikų 
„Gajos“ korporacijos nariais (kuri 
skirtingai nuo „Grandies“ nenutraukė 
ateitininkiškos veikios) ir su „Gajos” 
pirmininku, medikų seniūnu Juozu 
Draudvila (jie visi kartu su J. Lukša 
veikė Lietuvos Partizanų Sąjūdyje iki 
jo pabaigos 1945 m. rugsėjo mėnesį).

1945 m. rugpjūčio mėnesį susikūrė 
Suvalkijos partizanus apjungusi Tauro 
apygarda, kurios vadu tapo kpt. Ignas 
Taunys. Drauge su savo štabu jis taip 
pat jau buvo pradėjęs kurti planus

Zigmas Stanelka
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kaip sukurti vyriausiąją visos Lietuvos 
pasipriešinimui vadovaujančią institu
ciją-„Lietuvos išlaisvinimo komitetą“ 
(LlK‘ą). Rugsėjo mėnesį L. Taunys per 
savo seserį, žinomą Kauno ginekologę, 
užmezgė kontaktus su LIT’os vado
vybe, kuri tada jau naudojosi plačiais 
ryšiais su Dzūkijos ir kitų vietovių 
partizanais. Pasitarime su kpt. L. Tau- 
niu (Kovu) dalyvavo Zigmas Stanelka 
(Pilėnas), Kazimieras Naujūnas (Mon- 
tė) ir Juozas Danckevičius (Juozas 13). 
Pasitarimo metu buvo svarstyta:

a) centrinio organo, kuris vado
vautų visoms pasipriešinimo sovietų 
okupacijai organizacijoms sudarymas,

b) kreipimosi į Jungtines Tautas 
rengimas,

c) antisovietinės literatūros leidyba,
d) Tauro apygardos štabo ir LIT’os 

ryšiai.

Kęstutis Stepšys

Organizuodami Lietuvos Išlaisvi
nimo komitetą, jo kūrėjai tikėjosi, kad 
pasibaigus karui kils konfliktas tarp 
Sovietų Sąjungos ir Vakarų valstybių, 
kurio metu, vykdant bolševikams 
karines operacijas, susidarys sąlygos 
panaudoti ginkluotas Lietuvos jėgas 
nepriklausomybei atkurti ir demokra
tinei vyriausybei sudaryti.

Pasitarime buvo numatyta sudaryti 
penkis apygardų štabus ir du - Kauno 
bei Vilniaus miestų štabus, turinčius 
apygardų štabų teises. Kiekvienas 
apygardų štabas turėjo deleguoti į 
Lietuvos išlaisvinimo komitetą po 1-2 
atstovus. Šiame pasitarime taip pat 
nutarta organizuoti Algimanto apygar
dos štabą, vienijantį visas Kauno 
miesto ir Kauno, Kėdainių bei Rasei
nių apskričių pasipriešinimo organi
zacijas ir partizanus. Nutarta, kol nėra 
LIK’o, sudaryti vyriausiąjį štabą Kau
ne, kuris vadovautų visiems Lietuvos 
partizanams. Štabo vadovais nutarta 
pasitelkti gen. St. Zaskevičių, 
M. Pečiulionį, pik. L. Butkevičių, pik. 
M. Mačioką. Taip pat buvo aptarta 
kreipimosi į Jungtines Tautas pagrin
dinės tezės, teksto ruošimas ir gali
mybės jį perduoti į užsienį.

Šiame pasitarime, apjungiant Kau
ne ir „Tauro” apygardoje esančias 
pajėgas, buvo įkurtas Lietuvos išlai
svinimo komitetas: komiteto vadovas
- pik. L. Butkevičius (Luobas), pava
duotojas - kpt. Leonas Taunys (Ko
vas), partizanų sąjūdžio vadovas - 
Zigmas Stanelka (Pilėnas), infor
macijos ir spaudos skyriaus vadovas
- Juozas Danckevičius (Juozas 13). 
Ryšiai tarp apygardų ir su užsieniu -
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Kazys Naujūnas (Montė). Z. Stanelka 
įsipareigojo organizuoti Kauno apy
gardos štabą, K. Naujūnas, drauge su 
vadovaujančia LIT’os grupe - organi
zuoti Ukmergės-Utenos apygardos 
štabą.

Kaune Stanelka ėmėsi pastangų 
įtraukti Partizanų sąjūdžio vadovu 
gen.St. Zaskevičių, per Povilą Mali
nauską susisiekti su pik. M. Mačioku. 
Drauge perdavinėjo K. Naujūnui ry
šius su Dzūkijos partizanų apygarda 
(kpt. J. Jėčiumi), per kun. P. Šliumpą- 
su Vanago ir Kazimieraičio junginiais.

Netrukus po pasitarimo buvo įkur
ta Algimanto apygarda, apimanti Kau
no, Kėdainių ir Raseinių apskritis. Jos 
antspaudą paruošė K. Stepšys, o pir
mo įsakymo tekstą lapkričio 4 d. pasira
šė apygardos štabo viršininkas 
A.Kryževičius (Strazdas). V.Mureika 
(Tauras) buvo paskirtas štabo adju
tantu. Kiekvienos apskrities apygardo-

Kazimieras Naujūnaas

se numatytos atskiros brigados. Apy
gardos štabui buvo perduoti ir pakvi
tavimų apie gautą paramą spausdinti 
blankai.

J. Danckevičius paruošė atsišau
kimų tekstus ir LIK‘o vardu išleido 3 
ar 4 skirtingus atsišaukimus, kuriuos 
atspausdinus 200-300 egz. tiražu 
išplatino gatvėse.

Neužilgo buvo organizuota Ukmer
gės-Utenos (kai kur dar vadinama 5 
Vytauto apygardos) štabas. Apygar
dos vadu buvo paskirtas karininkas 
B. Žvirblis, štabo viršininku - 
karininkas M.Žagemotas, politinės 
dalies vadovu - A.Milašius. Jis tuo 
metu vadovavo Rubikių plytinės sta
tybai. Rikiuotės viršininku paskirtas 
kadrinis karininkas Leonardas Lukša.

Spalio 21-22 d. buvo suimta Tauro 
apygardos vadovybė - pik. L. Butke
vičius, kpt.L. Taunys ir kt. Po šių 
suėmimų Z. Stanelka aktyviai ieškojo 
galimybių susitikti su gen. St. Zas- 
kevičiumi. KGB tai žinodama, pasinau
dojo provokatoriaus paslaugomis (ge
nerolo giminaite) ir „organizavo“ tokį 
susitikimą lapkričio 14 d. Civiliniais 
drabužiais persirengę saugumiečiai 
prie Kauno centrinio pašto organizavo 
pasalą ir ten Z. Stanciką bei K. Stepšį 
suėmė.

Tą pačią dieną buvo suimtas ir 
gen. St. Zaskevičius. Netrukus po to 
buvo suimtas ir Algimanto apygardos 
štabo vadovas A. Kryževičius bei kiti 
štabo nariai. KGB pavyko paimti ir visą 
LIT’o naudotų antspaudų komplektą.
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Ateitininkai tarp 
krikščionių demokratų ir 
Lietuvių fronto bičiulių

Ilona Bučinskytė

Lietuvai skaičiuojant 15-uosius 
nepriklausomybės metus, visuomenė
je vyksta daugybė tarpusavyje persi
pynusių procesų. Galvojama ne tik 
apie dabarties problemas, ateities 
planus, bet ir apie praeitį. Iš marksis- 
tinės-socialistinės ideologijos varžtų 
besilaisvinantis istorijos mokslas ban
do naujai pažvelgti į Lietuvos ir lie
tuvių praeitį. Galima sakyti, vyksta 
Lietuvos gyventojų istorinės sąmonės 
formavimasis. Istorijos žinios perinter- 
pretuojamos, įvedami nauji faktai, 
atsiranda naujos istoriografijos kryp
tys. Nuo pat nepriklausomybės atkūri
mo Lietuvos visuomenė domisi lietu
vių išeivių paveldu, patirtimis ir 
pamokomis. Šių patirčių analizė ir 
įtvirtinimas kaip savasties Lietuvos 
gyventojų sąmonėje yra svarbus šia 
sritimi angažuotos akademinės bend
ruomenės uždavinys.

Lietuvių išeivija, jos patirtys pri
statomi ir analizuojami įvairiais 
aspektais. Neilgas lietuvių išeivijos 
tyrimų laikotarpis ir tyrinėtojus įtako

jantys stereotipai ar/ir kompleksai 
lemia faktą, kad lietuvių išeivijos 
tyrimuose egzistuoja daugybė baltu 
dėmių, t.y. netyrinėtų temų; trūksta 
interpretacijų polemikos.

Daugelis lietuvių išeivijos istorijos 
klausimų nėra deramai ištyrinėti. Viena 
tų nenagrinėtų temų - lietuvių poli
tinės minties išeivijoje istorija. Lietuvą 
okupavus Sovietų Sąjungai, politinės 
partijos neteko galimybės legaliai 
veikti (nors A. Smetonos režimo metu 
partijų veikimas taip pat buvo suvar
žytas), o daugeliui partijų veikėjų 
1944 m. pasitraukus į Vakarus, išeivijoje 
susidarė sąlygos plėtotis lietuvių 
politinei minčiai. Daugelis politinių 
partijų atsiremdamos į veiklos patirtis 
nepriklausomoje Lietuvoje ir išeivijos 
iššūkius, atnaujino savo veiklą. Greta 
kitų - ir katalikų politinę mintį atstova
vusios politinės formacijos.

įprasta lietuvių išeivijos visuo
meninį gyvenimą siūti ant katalikų - 
liberalų perskyros kurpaliaus. Tačiau, 
atidžiau pavarčius istorinius šaltinius,
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aiškėja, kad katalikiškoji lietuvių 
išeivijos visuomenė nebuvo vienalytė. 
Ir viena to nevienalytiškumo priežas
čių — keleto tarpusavyje konkuruo
jančių, į katalikiškąją lietuvių išeivijos 
visuomenės dalį orientuotų politinių 
jėgų egzistavimas.

Lietuvos katalikiškos visuomenės 
nevienalytiškumas išryškėjo dar 
nepriklausomoje Lietuvoje1. XX a. 3- 
4 dešimtmečiuose lietuvių katalikiškoje 
visuomenėje išryškėjo kartų konfliktas. 
Jaunosios katalikų intelektualų gene
racijos atsiradimo faktą byloja 1936 m. 
paskelbta deklaracija „Į organiškosios 
valstybės kūrybą“. Jaunieji katalikų 
intelektualai Antrojo pasaulinio karo 
metais, skirtingai nei dauguma seno
sios generacijos atstovų, aktyviai įsi
jungė į rezistencinį veikimą iš pradžių 
Lietuvių Aktyvistų Fronto, o vėliau 
Lietuvių Fronto (LF) rėmuose. LF 
dalyvavo ir Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto (VLIK) veikloje.

Kaip liudija Antanas Maceina 
1952 m. laiške Ladui Tulabai, dar 
vokiečių okupacijos metais pasitarimo 
pas vysk. Vincentą Brizgį metu buvo 
nutarta ,JKD [Krikščioniu demokratu 
- LB.J neatkurti, o veikti LF rėmuose 
ir vardu'. Turbūt prisimindami šitą 
nutarimą LF priklausę asmenys buvo 
nemaloniai nustebę, kai 1946 m. pava
sarį sušauktame katalikų veikėjų pasi
tarime politinio susiorganizavimo rei
kalu, dr. Petras Karvelis ir prel. Myko
las Krupavičius „savo referatuose 
pasisakė už veiklą KD vardu".2 Kaip 
Kaziui Pakštui 1954 m. dėstė Jonas 

Grinius: „tame suvažiavime buvo 
nutarta tremty politinių partijų 
neatkurti, bet pasitenkinti centrais ir 
politinių problemų studijomis. Tačiau 
KrĮikčionių] dem[okratųj lyderiai to 
nutarimo neilgai tesilaikė"} Jie 
1946 m. instituciškai atnaujino savo 
partijos veiklą. DP stovyklų sąlygomis 
LF nebuvo atkurtas. Po karo Vokie
tijoje atkūrus VLIK'ą, jame dalyvavo 
tik LF atstovai. Kaip liudija Juozas 
Kojelis tokios pozicijos laikėsi LF 
vadas Juozas Brazaitis:

Po karo Vokietijoje LF savo 
organizacijos neatgaivino. Juozas 
Brazaitis nebuvo linkęs sąjūdžiui 
duoti organizacinių rėmų, nes, jo 
nuomone, neverta gaišinti laiko ir 
eikvoti energijos organizacinei 
struktūrai kurti ir išlaikyti. Jis LF 
žmonėmis labai pasitikėjo ir norėjo, 
kad jie lyg apaštalai eitų dirbti ten, 
kur reikia darbininkų. Jis įtikinėjo, 
kad kiekvieno sąjūdžio ar 
organizacijos reikšmė matuotina tuo, 
kiek ji duoda darbininkų įvairioms 
lietuviško gyvenimo sritims, o ne kiek 
veikia tarp savųjų. Todėl ir LF 
organizacinė struktūra buvo 
minimali. Prancūzų okupuotoje 
Vokietijos zonoje veikė „LF vilkinis 
židinys" ir buvo leidžiamas 
neperiodinis biuletenis „Mažasis 
židinys ",4

Nors LF instituciškai ir neatsikūrė, 
šios organizacijos idėjoms pritariantys 
ir jas propaguojantys asmenys gyve
no ir aktyviai veikė lietuvių visuome
nės tarpe.
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Katalikiškajai visuomenei visada 
buvo ir yra svarbus santykis su Kata
likų Bažnyčia, jos hierarchais ir 
mokymu. DP stovyklose susiklostė 
situacija, kad frontininkai glaudžiai 
bendradarbiavo su Tautiniu delegatu, 
o krikščionys demokratai su iš Lietu
vos pasitraukusiais vyskupais. L.Tula- 
bos nuomone: ,JDelegatūra taigi tam 
tikra prasme davė impulsą pasida
lijimui ne tik sielovadoje: vyskupai ir 
Delegatūra; bet ir politikoje: Krikš
čionys demokratai ir Lietuvių Fron
tas”5. Krikščionys demokratai ilgą 
laiką kėlė ir LF propaguojamos nepa- 
saulėžiūrinės politikos suderinamumo 
su Katalikų Bažnyčios socialiniu 
mokymu klausimą.

Iš pradžių LF definavo save kaip 
rezistencinę organizaciją, o vėliau iš
ryškėjęs frontininkų interesas politi
nėje srityje (išreikštas nepasaulė- 
žiūrinės politikos įgyvendinimo idėja) 
darė LF rimtais krikščionių demokratų 
konkurentais. Tad lietuvių išeivijos 
katalikiškoje visuomenėje atsirado dvi 
tarpusavyje konkuruojančios politinės 
jėgos. Lietuvių katalikų nesutarimai 
politinio susiorganizavimo reikalu-jie 
amžininkų vadinti „krikščionių ir fron
tininkų pjautynėmis“ (kun. Antanas 
Juška, 19536), „civiliniu karu tarp 
frontininkų ir demokratų“ (Pranas 
Razgaitis, 19697) darė įtaką visai lietu
vių išeivijos katalikiškajai visuomenei. 
1946 m. išryškėjęs konfliktas palietė ir 
ateitininkus, jo neigiama įtaka šioje 
organizacijoje buvo jaučiama iki XX a. 
7 dešimtmečio vidurio.

Kaip kultūrinė, jaunimo ugdymu 
užsiimanti ateitininkų organizacija 
buvo įtakota krikščionių demokratų ir 
LF konflikto, istorikų dar nėra aptarta. 
Šio teksto tikslas ir yra: naudojantis 
aprašomuoju, analitiniu metodu, užpil
dyti šią lietuvių išeivijos istorijos 
spragą.

Dar nepriklausomoje Lietuvoje - 
1925 m. Stasio Šalkauskio formuluo
tuose ateitininkijos veiklos prin
cipuose ir pareigose buvo akcentuota, 
kad „Ateitis, kaip mokslą einančio 
lietuvių katalikiško jaunimo sąjunga, 
neprivalo būti jokia prasme partine 
organizacija”*, o į politinę veiklą gali 
įsijungti tik pilnamečiai ateitininkai9.

Vienas ateitininkų veiklos principų 
skelbė, kad ateitininkas turi būti visuo
meniškas. Politinis gyvenimas yra 
viena visuomeninio gyvenimo sferų. 
Įsijungdami į politinį veikimą, tapdami 
politinių organizacijų nariais, atei
tininkai ne tik liudijo savo visuo
meniškumą, bet kartu įgydavo antrinę 
arba dvigubą priklausomybę. Istorijos 
bėgyje susiklostė situacija, kad dauge
lis senosios generacijos ateitininkų ar 
netgi šios organizacijos kūrėjų buvo 
krikščionys demokratai; tuo tarpu 
jaunesniems ateitininkams imponavo 
frontininkų skelbiamos idėjos ir veik
los būdai.

Po 1926 m. perversmo buvo apri
bota politinių partijų, jų tarpe ir krikš
čionių demokratų veikla. Legalaus 
veikimo niša katalikų veikėjams tapo 
Katalikų akcija. Su šia institucija savo 
veiklą siejo ir ateitininkija. Katalikų
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akcijos veikla buvo atnaujinta DP sto
vyklų laikotarpiu. Stengtasi ją atriboti 
nuo politinių grupių įtakos10. Tautinio 
delegato iniciatyva Katalikų akcija 
buvo organizuota parapijų rėmuose, 
išimtis buvo padaryta tik Ateitininkų 
Federacijai11. Tačiau veikla Katalikų 
akcijos rėmuose ne visada gelbėjo 
ateitininkus nuo polinių grupių įtakos. 
Štai 1949 m. Dulingeno gimnazijos 
kapelionas kun. A. Račaitis laiške 
Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) 
Centro valdybos sekretoriui skundėsi:

Mūsų vidurinė mokykla yra tokioj 
padėty, kad išvis bet koks katalikų 
akcijos veikimas mūsų stovykloje yra 
neįmanomas. Tas atsitiko tuomet, kai 
prieš metus laiko stovyklos visuomenė 
suskilo į dvi puses. Dabar tėvai Į į] 
kiekvieną katjalikuj ajkcijos] pasi
reiškimą žiūri kaip į politinį veikimą 
ir neleidžia savo vaikus priklausyti 
apšauktai politikavimu „AtĮeiti- 
nin]kų S[ąjun]gai.n

Nors į politinę veiklą galėjo jungtis 
tik ateitininkai sendraugiai ir studen
tai, konfliktas, kaip galima spręsti iš 
pastarosios citatos, palietė ir mokslei
vius ateitininkus.

Dokumentai liudija, kad jau kon
flikto pradžioje ateitininkai sendraugiai 
domėjosi krikščionių demokratų ir 
frontininkų skelbiamomis idėjomis bei jų 
skirtumais. Ta intencija 1946 m. kun. 
Petrulevičius kreipėsi į MAS anglų 
zonos įgaliotinį Stasį Laniauską, prašy
damas atsiųsti medžiagos tokio 
pobūdžio studijoms: „Studijuojame mes 
sendraugiai KrĮikščionių] Dem[okratų] 

partijos programą. įdomu būtų gauti 
prof. Maceinos išvedžiojimus. Dėko
damas už atsiųstą medžiagą, drįstu 
prašyti ankstyvesnių MŽ [Mažojo 
Židinio - I.B.] numerių

Dviguba priklausomybė (ir atei
tininkų organizacijai, ir vienai kuriai 
konfliktuojančiai lietuvių katalikų 
politinei organizacijai) konflikto daly
viams buvo nepatogi. Jei frontininkų 
tarpe nebūtų iškilių ateitininkų, krik
demams būtų buvę lengva pirmuosius 
išvadinti eretikais, skelbiančiais Baž
nyčios mokslui prieštaraujančias idė
jas ir tokiu būdu juos eliminuoti iš 
konkurencinės kovos už įtaką lietuvių 
išeivių katalikų tarpe. Vis dėlto, fron
tininkai buvo ateitininkai ir tai įtakojo 
tokią M. Krupavičiaus kalbą 1948 m. 
Fellbache vykusiame krikščionių de
mokratų suvažiavime:

Mums krikščionims demokratams 
šiandien aktualiausia ir skaudžiausia 
problema yra santykiai su LĮietuvių] 
Frontu. Juk tai tie patys katalikai 
(bent steigėjai ir sumanytojai), tie 
patys ateitininkai sendraugiai, su 
kuriais mitom tais pačiais idealais ir 
su kuriais tas pačias svajas sva
jojom. (...) Kokios taktikos mums lai
kytis su frontininkais? Kaip su sukly
dusiais broliais ateitininkais. Jų ne- 
postponuojant ir nesmerkiant, smerkt 
tik jų klaidas ir tai atsargiai ir 
taktingai ...,4.

LF taip pat akcentavo savo 
ateitininkiškas šaknis. 1952 m. 
„Drauge“, J. Brazaitis teigė, kad Lie
tuvių Frontas išriedėjo iš sambūrių apie
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Ateitininkų Federacijos leistą „Židinį” 
bei po „Ryto” sustabdymo išleistąjį 
„XX Amžių” ir kad jo nepasaulėžiūrinės 
politikos idėjos pradininkai buvę 
St Šalkauskis, vysk Budys ir kiti žinomi 
katalikų veikėjai bei mokslininkai15.

Aiškėja, kad ateitininkija lietuvių 
katalikų visuomenėje turėjo teigiamą 
moralinę reikšmę. Konfliktuojančios 
pusės sąsajas su ateitininkija naudojo 
savo pozicijoms pateisinti.

Žvelgiant retrospektyviai, konflik
to dalyviams nepavyko išlikti atsar
giems ir mandagiems. 1949 m. pabai
goje rašytame vyskupo V. Brizgio 
laiške Adolfui Damušiui skaitome:

Nežinau, kaip Jūs esate apie tai 
informuojamas, tačiau noriu Jums 
konfidencialiai ir atvirai pasakyti, 
kad santykiai tarp Kjrikščionių] 
D[emokratų] ir F[ron]to atstovą čia 
Vokietijoje yra labai blogi. Jei kaip 
žmonės susitikę dar sveikinasi, tai jau 
tik tiek jų tarpe ir likę. Gaila, nes tai 
tarpe katalikų'*1.

Abi konkuruojančios lietuvių kata
likų politinės grupės buvo suinte
resuotos jaunosios savo kartos ugdy
mu. Ši, kiekvienai organizacijai natūrali 
būsena, per visą konflikto laikotarpį 
buvo būdinga ir krikščionims demo
kratams, ir frontininkams.

Dar DP stovyklose atnaujinę savo 
veiklą krikščionys demokratai išreiškė 
susirūpinimą jaunosios kartos ugdy
mu. Jau minėtame 1948 m. krikščionių 
demokratų suvažiavime Fellbache 
Domas Jasaitis kalbėjo:

Taip pat ypatingą dėmesį reikia 
atkreipti į jaunąją kartą, kad ji 

persiimtų krikščioniškosios demo
kratijos principais ir tradicijomis. 
Reikia įdiegti jaunuomenėje socia
linių problemų svarbą ir reikšmin
gumą. Tai pasiekti galima, ruošiant 
socialines savaites ir organizuojant 
moksleivių socialinius būrelius, kurių 
tikslas būtų ne tik teoretinis, bet ir 
praktinis: teikiant mūsų nepajė
giausių tremtinių grupėms įvairią 
karitatyvinę pagalbą ir kitf..)'1.

Nuo 1952 m. Lietuvos krikščionių 
demokratų jaunių sekcija Strasbūre 
pradėjo leisti biuletenį „Mūsų jau
nimas“, skirtą krikščioniškos demo
kratijos idėjoms jaunimo tarpe 
skleisti18. O 1952 m. vykusi krikščionių 
demokratų konferencija pasisakė už 
krikščioniškų ir demokratinių idėjų 
sklaidą jaunimo tarpe ir pritarė pastan
goms suburti jaunimą į visuomeninių- 
socialinių studijų ratelius / kuope
les”19. Kūrėsi krikščioniškosios demo
kratijos studijų klubai.

LF žmonėms taip pat rūpėjo jiems 
svarbių idėjų sklaida jaunimo tarpe. 
1953 m. J. Brazaitis laiške A. Maceinai 
svarstė:

Užtat mano galvoje, nors ir 
sausoje, išdžiūvusioje kunkuliuoja 
mintis - gelbėti tai, kas galima; 
gelbėti jaunimą, kuris dabar auga, 
studentus, gimnazistus. Bet kaip, dar 
man neaišku. Tarėmės keliese, kad 
reikia atgaivinti rezistencijos dvasią, 
suburti buvusius rezistencijos žmones, 
pritraukti jaunimą ir sukelti jame 
simpatijų pasipriešinimo dvasiai - 
pasipriešinimo niveliuojančiam 
anierikonizmui20.
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1961 m. J. Kojeliui rašytas dr. 
Kazio Ambrozaičio laiškas jau atviru 
tekstu liudija apie LF interesą savo 
idėjas skleisti ateitininkų tarpe: 
„Krikdemai visom priemonėm nori 
perimti visus ateitininkus ir „perauk
lėti“. Tačiau Pilypas Narutis dabar 
tapo Moksleivių centro pirmininku. 
Teks pasitempti, kol atstatysime tvar
ką pas sendraugius. Kleiva ir toliau 
nesiskaito su Vyriausia] Fedjera- 
cijosj V[aldy]ba"2'.

Konfliktuojančios grupės ne tik pa
tys norėjo savaip auklėti jaunąją kartą, 
bet ir smerkė oponentus, kurie dirbo 
su jaunimu. 1952 m. dr. Juozo Girniaus 
su nuoskauda parašytame laiške Simui 
Sužiedėliui skaitome:

(...) esu nusiteikęs susilaikyti nuo 
bet kokio aktyvesnio reiškimosi atei
tininkuose, kol tai bus laikoma nusi
kaltimu tiems, kurie nesame krikš
čionių demokratų partijos nariai. Ne 
tik pačioje tremtyje, bet jau ir čia esu 
girdėjęs kaltinimus, kam esu „ veržęsis 
į jaunimą". O tas „veržimasis“ buvo 
labai paprastas: kai buvau kuriam 
dalykui prašomas, jei galėjau, neat
sisakiau. Nelaikiau to jokiu nusikal
timu, greičiau paprastu pareigai pa
klusimu. Sakysime, nusikaltimu buvo 
palaikytas ir manasai sutikimas pa
skaityti moksleiviams berniukams 
Reino konferencijoje paskaitą, iš 
kurios parengiau vėliau pačios moks
leivių sąjungos išspausdintą bro
šiūrą22.

Tad lietuvių katalikų politinių gru
pių ketinimai savąją ideologiją skleisti 

moksleivių ir studentų tarpe susidūrė 
su ateitininkijos veiklos sfera.

XX a. 5 dešimtmečio pabaigoje - 
6 dešimtmečio pradžioje daugumai DP 
stovyklose gyvenusių lietuvių emigra
vus į JAV, ten persikėlė ir konfliktas 
tarp frontininkų ir krikdemų. Ne vienas 
lietuvių išeivijos katalikiškos visuo
menės veiksnys buvo pasišovęs su
taikyti konfliktuojančias puses. Tos 
iniciatyvos ėmėsi ir krikščionių demo
kratų, ir frontininkų savo gretose turė
jusi Ateitininkų federacija (AF). Tokių 
bandymų būta ne vieno.

1951 m. birželio 15 d. AF išleistu 
raštu „Politinės akcijos reikalu“ kvietė 
įvairias lietuvių katalikų politines orga
nizacijas ryškinti savo programų met
menis, sudarius tarpsąjūdinį komitetą, 
kuris ieškotų susipratimo vieningumui 
ugdyti, o jeigu taktikos ar veiklos 
metodų sumetimais būtų ryžtasi veikti 
keliais sąjūdžiais, vengti tarpusavio 
kovos ir visą energiją skirti pozityviam 
kūrybiniam darbui23.

1951 m. rugsėjo 1-2 d. Ročesteryje 
vyko Ateitininkų sendraugių suva
žiavimas. Jo metu tikėtasi išspręsti 
kilusį konfliktą, deja, viltys nepasi
teisino.

1954 m. vykusio penktojo Atei
tininkų federacijos kongreso metu 
buvo priimta rezoliucija susipratimo 
klausimu, įpareigojusi AF vadą 
(S. Sužiedėlį) „išsiaiškinimui dirvą 
paruošti ir prie jo privesti“24. 1958 m. 
jau Vokietijoje Miunchene vykusio 
Ateitininkų sendraugių suvažiavime 
buvo sudaryta „ad hoc komisija
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pagrindiniams abiejų politinių srovių 
santykius drumsčiamiems klausi
mams išsiaiškinti ir tuo būdu išvengti 
nereikalingo trynimosi ir varžytinių 
ateitininkiško gyvenimo plotmėje"25. 
Tačiau nei Ateitininkų federacijos, nei 
kitų institucijų bei asmenų norai pagel
bėti sprendžiant krikščionių demokratų 
ir frontininkų konfliktą ženklių rezultatų 
nedavė. Ateitininkų organizacijai teko 
ieškoti priemonių kaip sumažinti nei
giamą konflikto poveikį ateitininkijai.

Galima išskirti keletą, tarpusavyje 
persipynusių, priemonių, kuriomis tikė
tasi pataisyti susiklosčiusią padėtį.

Pirma - raginimas neperkelti politi
nių grupių ginčų į ateitininkiją. Toks 
raginimas buvo priimtas 1951 m. Ro- 
česterio ateitininkų sendraugių suva
žiavime26. Tokio pobūdžio raginimai 
kartoti nuolat.

Antra - akcentavimas, kad ateiti
ninkai - Katalikų akcijos, o ne politinė 
organizacija. Šitą argumentaciją daž
niausiai naudojo ateitininkų organi
zacijoje svarbią vietą užėmę ir moralinę 
įtaką turėję dvasios vadai. Jie nekartą 
ragino ateitininkus likti Katalikų akci
jos rėmuose, o ne tapti partine organi
zacija. Tokie argumentai randami 
1951 m. kun. Jono Gutausko laiške 
A. Damušiui27, 1954 m. AF dvasios 
vado kun. Viktoro Gidžiūno laiške AF 
vadui S. Sužiedėliui28.

Trečia - ateitininkija besirūpinan
tys asmenys siūlė ignoruoti krikš
čionių demokratų ir frontininkų ginčą, 
laikytis savotiškos stručio taktikos. 
1953 m. Juozo Meškausko laiške skai

tome: „Kalbant apie temas išryškėjo, 
kad nebūtų pageidaujama aštresnių 
pasisakymų frontininkų ar Krjikš- 
čionių] demjokratųj klausimu"20. 
Sąmoningą norą ateitininkų renginių 
metu neliesti krikščionių demokratų ir 
frontininkų nesutarimų klausimo liudija 
ir kun. Jonas Aviža 1958 m. laiške AF 
vadui S. Sužiedėliui: „Organizuoda
mas ateitininkų suvažiavimą Mūn- 
chene, sąmoningai stengiausi, kad 
šios rūšies klausimai [KD ir LF 
santykių - I.B.] neiškiltų. Deja, 
nepasisekė, nes atsirado šaulių, kurie 
ėmė ir tais klausimais pykštelėjo..."20.

Ketvirta - neigiamą įtaką ateitinin
kijai darantį konfliktą siūlyta eliminuoti 
iškeliant teigiamus dalykus. Jau minė
tame J. Meškausko laiške, AF vadas 
ragintas: „Kalbant organizaciniu 
klausimu (ir gal tas geriausia derėtų 
Federacijos vadui) reiktų akcentuoti 
ateitininkų organizacijos vienaly
tiškumas, narių draugiškumas, bro
liškumas, solidarumas ir geležinė 
drausmė"3'. 1956 m. išleistame Ateiti
ninkų sendraugių sąjungos (ASS) 
aplinkraštyje teigta: „ Vienybė turi būti 
statoma virš visko. Politinis skir
tingas galvojimas neturi pažeisti vie
nybės. Kitaip galvojančių nereikia 
laikyti priešais, bet broliais, kurių 
negalima niekinti ar šmeižti”32. 
1958 m. A. Damušis kviesdamas AF 
Tarybą į posėdį sugestijavo: „Prin
cipiniame pasisakyme Ateitininkų 
politinio ugdymo klausimu turėtų 
ryškėti ateitininkijos ugdomoji linija, 
dabar vykstančio ginčo šešėliai jame 
neturėtų visai gauti vietos"33.
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Penkta - tikėtasi, kad bendri ren
giniai, kur dalyvautų ir konfliktuo
jančios grupės, ir ateitininkai gali būti 
raktas užsitęsusiam konfliktui išspręsti. 
1956 m. Kazys Mockus siūlė:

Vienybės ar veiklos palaikymui 
bei šeimyniškumui ugdyti turėtų būti 
ruošiami visų 3-jų grupių suvažia
vimai, gegužinės, pav. Kad ir tokių 
dainų švenčių ar panašiomis progo
mis. Visais būdais reikia įtemptai 
palaikyti tarpusavio ryšį bei glau
džius bei nuoširdžius santykius visoje 
ateitininkų šeimoje3*.

Tarsi atsakant į šį siūlymą, Eu
ropoje susiformavo tendencija rengti 
bendrus ateitininkų sendraugių ir 
Lietuvių fronto bičiulių (LFB) 
suvažiavimus. AF vadas S. Sužiedėlis 
1961 m. laiške Alinai Grinienei džiau
gėsi šiuo reiškiniu:

Mane maloniai nuteikia ir tai, 
kad ieškote ir randate sutarimą su 
Lietuvos Fronto bičiuliais atsispir- 
dami į mus besiskverbiančiam drums
tumui, kada mūsų dienos ir taip pa
kankamai yra sočios ir kada krikš
čioniškos pasaulėžiūros žmonėms, o 
juo labiau šiuo metu lietuviam, ko
kiais yra ateitininkai, yra šventas 
įpareigojimas daugiau siekti savo 
tarpe artumos ir tvirčiau jungti vieny- 
bėn savo jėgas, kad ištvertumėme 
mūsų likimo bandymuose ir laimė
tume kovoje su pikto tamsybe, užgu
lusią mūsų tautą ir apskritai savo 
nykume griaunančia žmogiškojo 
gyvenimo pagrindus33.

Tuo tarpu krikščionys demokratai 
šį reiškinį vertino labai nepalankiai. 
1959 m. „Tėvynės sarge” skaitome:

Dviejų organizacijų - Ateitininkų 
Sendraugių ir LietĮuvių] Fronto 
Bičiulių, kurie pasaulėžiūriniu požiū
riu dedasi neutralūs, suvažiavimų 
sujungimas mažų mažiausiai yra 
nekorektiškas; LietĮuvių] Frontas 
yra nepasaulėžiūrinės politikos 
skraiste prisidengęs politinis sambū
ris, kurio nariais gali būti įvairių 
ideologinių ir grupinių nusistatymų 
žmonės, Ateitininkai Sendraugiai yra 
katalikiškos ideologijos sąjunga, ku
rios didelė dalis LietĮuvių] Frontui 
nepritaria. LietĮuvių] Fronto Bičiu
liai siekia visuotinumo. Frontininkai 
nori plėsti savo idėjas tarp atei- 
tininkijos3".

Bandymą bendradarbiauti liudija ir 
1959 m. Čikagoje susikūręs „Gintaro” 
klubas, kuriame buvo ir krikščionių 
demokratų, ir frontininkų. Klubas save 
definavo kaip skirtą „bendriems 
katalikų politiniams ir kultūriniams 
klausimams svarstyti“. 1959 m. lap
kričio 18 d. klubo valdyba kreipėsi į 
„Lietuvių Katalikų Politinių Grupių 
vadovybes“, be kita ko, konstatuo
dama, kad:

(...) dabartinė katalikų politinių 
grupių tarpusavio kova griauna 
Ateitininkų organizaciją, kurios na
riai /sendraugiai/, dalyvaudami ats
kirose politinėse grupėse, darosi vie
ni kitiems politiniais ir asmeniškais 
priešais, ir toks katalikų politinių 
grupių visą eilę metų besitęsiąs
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nesutarimas ir susiskaldymas, daro 
neigiamą [taką priaugančiam jauni
mui ir silpnina Ateitininką organi
zaciją31.

Klubas nesutariantiems katalikų 
politikams siūlė „atstatymo darbe 
visokeriopą pagalbą ir reikalingą 
paramą3*.

Įdomu, kad „Gintaro” klubas LFB 
vadų buvo nevienareikšmiškai verti
namas. J. Brazaitis 1959 m. laiške 
Zenonui Ivinskiui klubo atsiradimą 
interpretavo taip: „Kai patyriau, mano 
atsakymas buvo trumpas: tegul dirba 
ir vaidina buferio rolę; kam kovoti 
ten, kur kova nereikalinga; kodėl 
neišplėsti veiklos, jei galima, kodėl 
idėjas laikyti po puodu, jei galima jas 
paskleisti plačiau...”39. Tuo tarpu 
Leonas Prapuolenis apie „Gintarą“ 
atsiliepė piktai ir vertino jį kaip dar 
vieną krikščionių demokratų išpuolį 
prieš LF: krikščionys demokratai .pasi
naudodami praeitjąj met ją] mums 
nelabai malonia Vatikano [įjvykiją] 
eiga — atgaivino R[ū]gusio pieno 
klubjąj. Bet kad tas prar[ū]g[ęjs 
pienas taip nesmird[ė]t[ą] pa- 
krik[š]tijo jjįj puo[š]niu ir lietuviui 
brangiu „gintaro” vardu”40.

Dar viena idėja bendradarbiauti 
kilo Adolfui Damušiui. 1961 m. jis siūlė 
1941 m. sukilimą paminėti bendroje 
ateitininkų sendraugių ir frontininkų 
stovykloje, pavadintoje „20 metų rezis
tencijos sukakties stovykla“'11. LFB šią 
iniciatyvą sutiko teigiamai, tuo tarpu 
ASS pirmininkas Vitas Manelis 
1961 m. birželio 25 d. laiške 

A. Damušiui teigė: „Tas faktas, kad 
Europoje yra ruošiamos kelintą kartą 
bendros ateitininką ir LF bičiulių 
studiją savaitės dar neduoda 
pagrindo ji apibendrinti ir pradėti jį 
taikyti platesniu mastu Ateitininką 
Federacijoje. Iš eilės sendraugią esu 
girdėjęs nepasitenkinimo dėl tokio 
suplakimo”41.

Šešta - turbūt drąsiausius žodžius, 
siekdami išgyvendinti neigiamus 
krikščionių demokratų ir frontininkų 
ginčo pasireiškimus ateitininkų tarpe, 
1956 ir 1957 m. pasakė studentai atei
tininkai. Studentų ateitininkų sąjungos 
(SAS) suvažiavimas 1956 m. priėmė 
rezoliuciją, teigusią:

Remdamasis ateitininką ideolo
gija bei konstatuodamas, jog religinis 
ugdymasis, tautinis įsisąmoninimas ir 
ruošimasis visuomeniniam darbui yra 
pirminiai studentą ateitininką užda
viniai, suvažiavimas su dideliu rūpes
čiu kreipiasi į visus studentus atei
tininkus, prašydamas juos nesijungti 
aktyviau politinėn veiklon ir tuo 
neskaidyti jėgą, kurios šiandien ypač 
reikalingos pačiai Studentą Ateiti
ninką Sąjungai43.

Beveik identiško turinio rezoliucija 
buvo priimta ir 1957 m. SAS suva
žiavimo metu44.

Septinta - galima sakyti, kad pats 
gyvenimas padėjo išspręsti krikš
čionių demokratų ir frontininkų kon
flikto neigiamos įtakos ateitininkijai 
problemą. Vengiant kalbėti apie kon
fliktą, akcentuojant teigiamas atei- 
tininkijos ypatybes, ateitininkų orga-

Į LAISVĘ • balandis-birželis /2005 45

47



-I Praeitis ir dabartis

nizacijoje išaugo nauja karta, kuriai ka
talikų politikų ginčas buvo neįdomus, 
neaktualus. Kajetonas Čeginskas 
1958 m. laiške L. Prapuoleniui rašė: 
„Prieš savaitę įvyko Ateitininkų 
konferencija Mūnchene. Dalyvavo 
Krup.javičius], Karv.jelis] ir Tulaba 
(pastarasis buvo ir Studjijųj Savjai- 
tės] atidaryme). Smarkiai ginčijosi 
dėl politinės rezoliucijos, kurią Kru- 
pįavičiusj žadėjo paskelbti. Nenu
stebkit, visi jaunieji laikėsi nuošaliai 
ir visai tuo senių ginču nesidomėjo, 
tik jį apgailestavo"^ .

Ateitininkijos vadai suvokė, kad 
jaunieji gali būti ta priemonė, kuri padės 
išeliminuoti iš ateitininkijos jau ap
kartusio ginčo pasireiškimus. 1963 m., 
artėjant nepaprastajai AF konferencijai, 
AF valdyba konferencijoje kvietė akty
viai dalyvauti studentus ateitininkus. 
Efektyvesniam konferencijos darbui 
organizuoti norėta pritaikyti Robertso 
parlamentinės tvarkos taisykles46:

Negali niekas studentijai prikišti 
nei „partinio susiskaldymo". Jūsų 
dalyvavimas konferencijoje padės 
atskiesti vyresniųjų tarpe tirštą gru
pinio pasidalijimo nuotaiką. Atei
tininkams svarbūs reikalai bus svars
tomi tik ateitininkiškoje dvasioje, 
neieškant „balanso" ar „vienybės" 
grupinių interesų sąskaiton*1.

Jaunosios kartos ateitininkų įsi
jungimas į sendraugius, neutralizavo 
krikščionių demokratų ir frontininkų 
nesutarimus ir šioje ateitininkų 
sąjungoje. 1965 m. ASS pirmininkas 
Justinas Pikūnas džiaugėsi, kad:

Bene ryškiausias pasikeitimas 
sąjungoje - tai prasidedąs dialogas 
tarp politinių grupių ir asmenų, kurio 
dėka veiklos atmosfera žymiai 
pagerėjo. 1964 m. Clevelando ASS 
suvažiavime ir 1965 m. Toronto AF 
kongrese neiškilo politinio pobūdžio 
nesklandumų - diskusijos išlaikė 
aukštą intelektualinį lygį.4*

Apibendrinant galima sakyti, kad 
ateitininkų organizacija, savo tarpe 
turėjusi ir krikščionių demokratų, ir 
frontininkų, atsidūrė tarp dviejų kon
fliktuojančių politinių grupių. Žinoma, 
šis konfliktas buvo tik vienas aspektas 
plačioje ateitininkų organizacijos 
veikloje ir raidoje, tačiau kaip ir visos 
konfliktinės situacijos, taip ir ši, turėjo 
neigiamų pasekmių. Konfliktas atėmė 
daug emocinių ir fizinių jėgų, jos gi 
galėjo būti skirtos pozityviai veiklai. 
Pablogėjęs socialinis psichologinis 
klimatas mažino kai kurių ateitininkų 
aktyvumą organizacijoje. Konflik
tuojančios pusės mažiau bendravo, o 
juk bet kurios organizacijos tikslų įgy
vendinimas priklauso nuo komuni
kacijos efektyvumo, nuo organizacijos 
narių vienas kito supratimo. Tačiau 
ateitininkai nebuvo pasyviu objektu 
konfliktuojančiųjų varžybose. Ateiti
ninkijos likimu suinteresuoti asmenys 
ieškojo išeičių. Ir su jaunesniosios 
ateitininkijos kartos pagalba, neigiama 
krikščionių demokratų ir frontininkų 
ginčo įtaka buvo pašalinta.
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Demokratijos vertybės ir 
Rusijos tradicijos

Edmundas Simanaitis

2005 metų pirmoje pusėje Bra
tislavoje vykusiame JAV ir Rusijos 
vadovų susitikime šių valstybių vado
vai tarytum susitarę prašneko apie 
demokratijos vertybes. Amerikos pre
zidentas G. Busch’as akcentavo Vaka
rų pasaulio demokratijos vertybes: 
laisvę, pagarbą žmogaus teisėms ir 
pan. Rusijos prezidentas Putinas gi 
skelbė, kad Rusijoje bendrosios verty
bės šiandien vertinamos pagal susi
klosčiusias šios šalies tradicijas. Iš 
tikrųjų ar ne vertėtų pasidomėti kai 
kuriomis Rusijos gyvenimo tradi
cijomis. Naujausi įvykiai, o ir istorija, 
pateikia mums nemažai liūdnų 
pavyzdžių. Lietuviai, kaip ir čečėnai, 
būdami Rusijos pavergti praėjusiais 
amžiais, o ir mūsų gyvenamoje epo
choje ne kartą sukildavo, mėgindami 
nusimesti priespaudos jungą.

Rusijos oficialioji propaganda, 
nepriklausomai nuo to, kas valdė šalį 
- caras, gensekas ar prezidentas, 
visais atvejais tiek Lietuvoje, tiek ir 
Čečėnijoje laisvės kovotojus vadino 
separatistais, banditais ir kitokiais 
niekinančiais vardais. Savo ruožtu 
pavergėjas represijas, masinius trėmi

mus, masines žudynes, šviesuomenės 
naikinimą Lietuvoje ir Čečėnijoje vadi
no „išvadavimu“ iš kapitalizmo, nacio
nalistų priespaudos ir pan. Rusija 
pagal tradiciją niekada neturėjo drau
giškų kaimynų.

Mažieji kaimynai, sekant imperijos 
tradicija, visuomet buvo brutaliai 
„vaduojami“, o su galingesniais nuolat 
kariaujama. Vakarų didieji nusileido 
totalitarinio sovietų režimo lyderio 
Stalino spaudimui, kuris, laikydamasis 
senos tradicijos, neigė mažųjų tautų 
teisę į apsisprendimą ir laisvę. Apie tai 
byloja gėdingi Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo susitarimai. Kaip likimo 
ironija išryškėja faktas, kad Atlanto 
Chartijos įžiebta viltis atkurti okupuotų 
valstybių nepriklausomybę buvo už
gesinta ir šio dokumento signatarų 
(valstybių) valia ar negebėjimu atsi
spirti įžūlaus ir gudraus diktatoriaus 
įtakai. Baltijos ir Rytų Europos šalys 
pateko besąlygiškon komunizmo pri- 
klausomybėn. Rusijos imperijos tradi
cija buvo išlaikyta.

Antrojo bolševikmečio metais vie
nintelė teisėta valdžia okupuotoje 
Lietuvoje buvo partizanų apygardos.
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Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdžio 
tarybos pirmininkas kartu ir Gynybos 
pajėgų vadas gen. Jonas Žemaitis 
išsilaisvinimo atveju turėjo tapti laiki
nuoju Lietuvos Respublikos preziden
tu. Tokią galimybę panaikino minėti 
didžiųjų susitarimai. Tačiau 1990 
metais ši tradicija buvo sulaužyta 
galingos Sąjūdžio cunamio bangos. 
Lietuvos nepriklausomybė buvo atkur
ta. Čečėnija taip pat ginklu iškovojo 
savo laisvę. Pirmasis Ičkerijos Res
publikos prezidentas Džocharas 
Dudajevas pagal tradiciją buvo 
sunaikintas Rusijos raketa. Generolas 
Jonas Žemaitis tradiciškai po išda
vystės buvo nužudytas Butyrkų kalė
jime, o palaikai sudeginti krema
toriume. Šis atvejis išimtinis. Lietuvoje 
pagal tradiciją kegėbistai, stribai savo 
aukų nelaidodavo - užkasdavo kaip 
maitą, o kovotojų kūnus sumesdavo į 
pelkes, duobes, išvietes. Prezidento 
Putino ištartas dvižodis „močit v 
sortyre” (murkdyti išvietėje - rus.) 
tapo geležinio Felikso „riterių” 
žargono puošmena.

Rusijos televizija visam pasauliui 
pademonstravo dar vieną tradicijos 
elementą, anaiptol nenaują lietuviams. 
Kautynėse žuvusių, o taip pat nukan
kintų stribynėse laisvės kovotojų 
kūnai pagal tradicinį ritualą būdavo 
niekinami kone visose Lietuvos 
miestelių aikštėse. Nekrosadizmo aktas 
tapo privalomas visiems čekistams 
„klasinės” neapykantos ir ištikimybės 
„šviesiems komunizmo idealams” 
paliudijimu.

Ši praktika, kaip tradicija, kartojama 
ir Čečėnijoje. Teisėtai išrinktą antrąjį 
čečėnų Respublikos Ičkerija prezidentą 
Aslaną Maschadovą nužudė rusų 
smogikai prieš Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo šventę. Kaip reika
lauja sovietinė tradicija prezidento 
apnuogintas kūnas buvo numestas 
ant grindinio lygiai taip pat, kaip ir 
mūsų žuvusių kovose partizanų kūnai 
laisvės kovų metais, ir su pasigar
džiavimu niekinamas Rusijos ir viso 
pasaulio televizijos ekranuose. Tai 
akivaizdus įrodymas, kad ši, ilgus me
tus Lietuvoje ir kitur praktikuota, 
tradicija tebėra gyva. Tik penkiasde
šimtaisiais praėjusio amžiaus metais 
nekrosadizmo aktai ir stribų orgijos su 
„klasinių priešų” lavonais Vakarų pa
sauliui nebuvo rodomos, šiais laikais 
tai daroma su pasididžiavimu.

Tikriausiai priskirtinas šios 
kategorijos tradicijoms Rusijoje ir 
požiūris į tarptautinę karo teisę. Fronto 
kovose ar kautynėse su komandosais 
žuvusiųjų kūnai tiek saviškių, tiek ir 
priešų, laidojami su priderama kariui 
pagarba. Neteko girdėti, kad Sovietų 
Sąjungoje būtų buvę laidojami priešo 
žuvusieji kareiviai. Geriausiu atveju jų 
kūnai būdavo tik užkasami.

Tradicijai priskirtina ir niekinama 
pažiūra į kito tikėjimo, kitos tautos, 
kitos šalies kariuomenės papročius bei 
tradicijas. Tai akivaizdžiai patvirtina 
faktas, kad Ičkerijos prezidento kūnas 
nebus atiduotas palaidoti. Po viešo 
išniekinimo jis bus užkastas arba su
degintas, mat pagal tradiciją naikintina

50 Į LAISVĘ • balandis-birželis /2005

52



Praeitis ir dabartis

viskas, kas žadina nepriklausomybės 
dvasią, primena laisvės kovas ir žuvu
sių kovotojų atminimą.

Tradicijai tiktų priskirti pastaruoju 
metu plačiai išpopuliarintą kvietimo į 
svečius būdą. Prieštaravimo nepri
pažįstančiu tonu savo šventės rengė
jas kviečiasi į svečius jo paties anks
čiau okupuotų ir apiplėštų nedidelių 
tautų ir valstybių vadovus. Kadangi 
šios kategorijos svečių šalių kariuo
menės neturi balistinių raketų, ato
minių povandeninių laivų, milijoninių 
armijų, tai su jais kalbamasi pono - 
tarno dialogu.

Pabandyk neatvykti, tai aš tau 
parodysiu: užsuksiu žibalo čiaupą, 
taikysiu ekonomines sankcijas, viešai 
išgėdinsiu, kad neišdrįsti užmiršti tavo 
šaliai padarytų skriaudų ir spyriojiesi, 
nenorėdamas nusilenkti ir padėkoti 
buvusiam pavergėjui už nesuskai
čiuojamas skriaudas bei žalą. Vakarų 

pasaulyje demokratinės valstybės 
kviečiasi į svečius ne įsakmiu šanta
žuotojo tonu, o kaip sau lygų ir garbų 
partnerį.

Lietuviai Antrojo pasaulinio karo 
metais buvo priversti tarnauti ir vieno, 
ir kito okupanto kariuomenėse. Kovo
tojai žūdavo abejose fronto pusėse. 
Tiek nacių, tiek ir sovietų totalitarinių 
režimų aukos prisimintinos ir gerb
tinos. Todėl primygtinis siūlymas pa
gerbti tik vienos pusės aukas demo
kratinėje visuomenėje būtų tiesiog 
nekorektiškas ir nesuprantamas.

Beje, rusų tauta nukentėjo nuo 
stalinizmo režimo ne mažiau kaip ir 
kitos sovietų okupuotos šalys. Tad ar 
nereikėtų prezidento Putino terminą 
„rusų tradicijos” suprasti kaip 
„Rusijos imperinės tradicijos”, žinoma, 
išskiriant ir „KGB-FSB tradicijas.” Būtų 
tiksliau ir aiškiau.

Esam neeiliniuose sūkuriuose. Dažnai mes jaučiamės kaip 
džiunglėse, kur jaunimas atakuojamas abejingumu laisvės kovai, 
visa ko neprasmingumu, narkotiniais chemikalais. Tokiomis 
sąlygomis neužtenka užimti jaunimo laisvalaikio daina ir šokiu. 
Reikia sužadinti jaunimo alkį mąstyti ir tam mąstymui reikia duoti 
tinkamos medžiagos.

D r. Adolfas Darnusis
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Nepamirštamas laisvės 
kovotojas

Kazys G. Ambrozaitis, M D

Pilypas Nanais

Netolimoje ir atmintinoje Lietuvos 
istorijoje 1941 metų birželio mėnesio 
įvykiai yra skirtingai reikšmingi mūsų 
tautai. Liūdesį sukelia masinės tą mė
nesį vykusios tautiečių deportacijos į 
Sibirą ir viltį bei džiaugsmą primena 
Tautos sukilimas, siaubo apimtai tautai 
atnešęs laisvę ir iki pusantro mėnesio 
trukusią simbolinę jos nepriklausomy
bę. Šiandien mūsų jaunimas jau sun
kiai supranta kas ir kaip vyko tuo metu, 
kai mūsų žemėje kovėsi du didžiausi 
pasaulio galiūnai - sovietai ir naciai.

Prisimindami to laikotarpio įvykius, 
mes prisimename ir to meto tiesio
ginius liudininkus, dalyvius bei 
aktyvius veikėjus... Vienas iš jų, buvęs 
aktyvus Tautos sukilimo organiza
torius ir vadovas, vėliau nacių režimo 
kankinys, dar vėliau aktyvus JAV 
lietuvių visuomenės veikėjas Pilypas 
Žukauskas-Narutis.

Siūlome susipažinti arba atnaujinti 
pažintį su mūsų bičiuliu P. Naručiu, 
kuriam šių metų gegužės mėnesį 
sukako 85 metai.

Pilypas Žukauskas-Narutis gimė 
1920 m. gegužės 26 d. Piatigorske, 
Kaukaze. Pirmojo pasaulinio karo 
pabėgėlių Žukauskų šeimoje jis buvo 
šeštas vaikas. Čia gyvenant Pilypo 
tėvai sužinojo apie atkurtą Lietuvos 
nepriklausomybę. Suskubo ruoštis 
sugrįžimui į tėvynę. Deja, Kaukaze tuo 
metu vyko kruvina komunistinė revo
liucija, o ir kitur siautėjo bolševikai, 
todėl gausios šeimos sugrįžimas į 
tėvynę buvo ilgas ir komplikuotas.

Apie Kaukaze vykusios revoliu
cijos žiaurumus ir kelionės sunkumus 
Pilypas iš motinos sužinojo tik vėliau, 
kai šeima po ilgų klajonių sugrįžo ir
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įsikūrė savojoje žemėje. Sugrįžus į 
Nepriklausomą Lietuvą jo trys seserys 
pradėjo mokytojauti, tėvas įsidarbino 
banke, o Pilypas mokėsi Panevėžio 
berniukų gimnazijoje. Mokydamasis 
gimnazijoje jis priklausė ateitininkų 
organizacijai ir todėl čia įgavo didelį 
slapto veikimo patyrimą. Gimnaziją 
Pilypas baigė 1938 m. Tais pačiais 
metais jis pradėjo studijas VDU 
Technikos fakultete. Studijų metu 
tęsė aktyvią visuomeninę veiklą: 1940 
m. rudenį buvo išrinktas VDU 
studentų ateitininkų sąjungos 
pirmininku, priklausė „Grandies“ 
korporacijai ir kt.

Sovietams okupavus Lietuvą, 
universtete jau veikė arba susikūrė 
daug įvairių korporacijų. Vienoje iš jų- 
Studentų koalicijoje, aktyviai reiškėsi 
ir Pilypas Žukauskas.

Tuo metu ne vienas mūsų bendra
amžių ir bendraminčių jau darbavosi ir 
įvairiuose antisovietinio pogrindžio 
būreliuose. Medicinos studento 
B. Stasiukaičio paraginti, kartu su 
V. Stoniu ir kitais studentais, susipa
žinome su Pilypu. Netrukus suži
nojome, kad Pilypas domisi Klaipėdos 
„Bendru Žygiu“ ir kad artimai bend
rauja su tos organizacijos aktyvistu 
Leonu Prapuoleniu. Tuo metu jau 
formavosi Lietuvių Aktyvistų Fronto 
(LAF) organizacija, ryšiai tarp Pilypo 
ir Prapuolenio stiprėjo. Dėl „Bendro 
Žygio“ L. Prapuolenis buvo ieškomas 
Lietuvos saugumo organų, o vėliau, 
sovietams okupavus Lietuvą, sovietų 
saugumiečiai dėjo pastangas areštuoti 
ir Pilypą Žukauską. Kurį laiką abu 
bičiuliai turėjo slapstytis.

1941 m. galutinai susiformavus 
LAF'ui daugelis mūsų bendraminčių 
studentų nedvejodami įsiliejome į 
antisovietinio pasipriešinimo judėjimą 
ir aktyviai ruošėmės sukilimui. Šioje 
veikloje ypač aktyviai reiškėsi ir 
Pilypas, netrukus tapdamas vienu iš 
sukilimo vadovų. Likvidavus Vilniaus 
LAF štabą, Kauno LAF štabas tapo 
vyriausia sukilimo organizavimo ir 
vykdymo vadovybe. Anot prof. 
A. Damušio, tuo metu visi pasiprie
šinimo aktyvistai dirbo ir veikė pagal 
galimybes, jokių „vadų“ neturėjo. 
Tačiau iš tikrųjų Leoną Prapuolenį visi 
laikėme neoficialiu sukilimo vadu, kuris 
turėjo tiesioginį ryšį su pogrindžio 
politine vadovybe, vykdė įvairius jos 
pavedimus ir pan. Pilypas Žukauskas 
buvo tiesioginis L. Prapuolenio pava
duotojas, LAF vyriausiojo štabo 
organizacinio skyriaus viršininkas. Ir 
nors tada Pilypui buvo tiktai 21 metai, 
ir jis neturėjo karinio vadovavimo 
patirties, bet jau tada pasižymėjo pui
kiomis vadybinėmis ir organizacinėmis 
savybėmis. Tas ypač atsiskleidė bei 
pasitvirtino pačio sukilimo metu.

Po sukilimo, Pilypas ir toliau 
aktyviai veikė antinacinėje Lietuvių 
Fronto (LF) veikloje, buvo vienas iš 
šios rezistencinės organizacijos stei
gėjų. Pilypas Žukauskas dėl savo ak
tyvios antinacinės veiklos netrukus 
pateko į Gestapo akiratį ir 1943 m. buvo 
suimtas. Kartu su kitais 46 žinomais 
lietuvių visuomenės bei rezistencijos 
veikėjais Pilypą naciai išsiuntė į 
Stutthofo koncentracijos stovyklą. 
Karui artėjant į pabaigą ir sovietams
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intensyviai veržiantis į Vakarus, Stut- 
thofo kaliniams pavyko išsivaduoti. 
Pilypui pavyko savo jėgomis pasi
traukti iš koncentracijos stovyklos ir 
kuriam laikui slapstantis pasilikti 
Lenkijoje. Karinės sumaišties metu, po 
didelių pastangų, Pilypui Žukauskui 
pakeitus savo pavardę į Narutį, pavy
ko pasiekti Vokietiją. Čia jis vėl tarp 
lietuvių, pasitraukusių nuo sovietų į 
Vakarus, tapo aktyviu visuomenininku 
ir lietuviškos veikos organizatoriumi. 
Nors Pilypo sveikatos padėtis po sun
kių kalėjimo metų nacių lageryje buvo 
sudėtinga, tačiau jis nedvejodamas 
nusprendė tęsti studijas ir netrukus 
Karlsruhe, Technikos universitete jas 
užbaigė gaudamas inžinieriaus diplomą. 
Vėliau doktorato studijas Pilypas dar 
gilino ir Stuttgarte. 1949 metais 
P. Narutis sukūrė šeimą susituokdamas 
su farmacijos studente Elvyra Lukoše- 
vičiūte. Abu netrukus susilaukė sūnaus 
Vytauto. Atsiradus galimybei išvykti iš 
Vokietijos, šeima nusprendė vykti į JAV. 
Tačiau Pilypui dėl blogos sveikatos 
nepavyko gauti leidimo įvažiuoti į 
Jungtines Valstijas. Todėl į JAV išvyko 
tik Elvyra Narutienė ir sūnus Vytukas. 
Tačiau netrukus abu iš JAV grįžo į 
Vokietiją pas sergantį ir nuo šeimos 
atskirtą vyrą bei tėvą. Pilypo sveikatai 
pagerėjus, 1957 metais visa šeima 
atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. 
Pilypas Narutis dirbo pagal savo 
specialybę. Greitai Naručių šeima 
padidėjo dviejomis dukromis - jiems 
gimė Dainė ir Rasa. Vėliau visi vaikai 
sukūrė šeimas ir kaip jų tėvai, labai 
aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje.

Amerikoje Pilypas Narutis nedels
damas įsijungė į LFB veiklą, buvo iš
rinktas į jos tarybą. Taip pat jis buvo 
Lietuvių politinių kalinių sąjungos 
pirmininku, ne kartą išrinktas į VLIK'o 
tarybą bei valdybą, aktyviai reiškėsi 
ateitininkų veikloje, „Grandies“ korpo
racijoje ir kt. Jo parašą galime rasti po 
daugeliu memorandumų, reikalau
jančių Lietuvai laisvės ir nepriklau
somybės. Į Laisvę Fondo taryboje Pily
pas Narutis vadovavo skyriui ryšiams 
su kovojančiu pogrindžiu okupuotoje 
Lietuvoje, dažnai skaitė paskaitas bei 
pranešimus įvairių renginių, švenčių 
bei minėjimų progomis.

1994 metais P. Narutis užbaigė ir 
išleido savo prisiminimų studiją „Tau
tos sukilimas 1941“. Šios knygos 
įvade autorius rašė: „Šia knyga ban
dau dokumentuoti mano ir mano 
draugų pastangas kovoti prieš Staliną 
ir Hitlerį, du didžiausius Lietuvos ir 
laisvojo pasaulio priešus.“ Knygoje 
dar daug kas neišsakyta, kantriai 
laukiame jos tęsinio, prie kurio Pilypas 
intensyviai tebedirba ir pergyvena, 
matydamas kai kurių Lietuvos istorikų 
Lietuvos laisvės kovų istorijos iškrai
pymą ir net keitimą.

Bendražygiui Pilypui Naručiui 85 
metų amžiaus jubiliejaus proga linkime 
geros sveikatos ir vilties, jog laisvoji 
Lietuva vėliau ar anksčiau nusikratys 
sovietinio palikimo bei pripažins 
1941 m. Tautos sukilimą bei reikiamai 
prisimins ir pagerbs sukilimo dalyvius 
bei aukas. Laisvės kovotojai ir partiza
nai nemiršta, jie gyvena tautos atmin
tyje. —
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Juozas Zagrakalys - 
teisininkas, literatas, 

vlikininkas
Albertas Ruzgas

Juozas Zagrakalys

Raudonoji Rusijos imperija buvo 
didelis tautų kalėjimas ir jų kapinynas. 
Per sovietmetį Rusijoje išnyko kelias
dešimt tautų. Deportacijas patyrė net 
ištisos tautos - čečėnai, karačajai, in- 
gušai, balkarai, kalmukai, Krymo toto
riai, Pavolgio vokiečiai. To negana. 
Bolševikai sudarkė žmonių likimus, 
susidorojo su kitaminčių žmonių gyve

nimais. Dešimt vergovės metų sovie
tiniuose gulaguose praleido ir teisi
ninkas, spaudos darbuotojas Juozas 
Žagrakalys.

J. Žagrakalys gimė 1906 m. kovo 14 
dieną Tetirvinu kaime, Pasvalio rajone. 
Linkuvos progimnazijoje (Pakruojo 
raj.) įstojo į ateitininkų organizaciją, o 
už mokyklos ribų įsijungė ir į 
pavasarininkų veiklą. Po kurio laiko jis 
net buvo išrinktas Linkuvos „Pavasa
rio” sąjungos skyriaus kasininku. Beje, 
tą pačią dieną pavasarininkų skyriaus 
sekretore buvo išrinkta ir jo busimoji 
žmona Antanina Čeilytkaitė.

Jau Linkuvos gimnazijos moks
leivių laikraštėliuose jis paskelbė pir
muosius savo rašinius. Tuo laiku pra
dėjo spausdintis ir Kaune ėjusiame 
moksleivių ateitininkų žurnale „Ateitis“.

1925 metais Juozas baigė Linku
vos gimnaziją ir tų pačių metų rudenį 
įstojo į Lietuvos universitetą studijuoti 
teisę. Kadangi pragyvenimui reikėjo 
lėšų, J. Žagrakalys studijuodamas dir
bo ir Kauno teismuose sekretoriumi,
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vėliau - teismo kandidatu. Universi
tetą Žagarkalys baigė 1928 metais ir 
apie porą metų dirbo tardytoju ar 
antstoliu Kaune bei Kaišiadoryse.

1932 metais jis susituokė su rašy
toja Antanina Čeilytkaite. Santuokos 
partneriai buvo vienas kito verti: abu 
buvo išsilavinę, katalikiško mąstymo 
patriotai idealistai.

Taip jau susiklostė, kad sutuok
tiniai Žagrakaliai apsigyveno Zara
suose. Čia Žagarkalys įsidarbino sa
vaitraščio „Zarasų kraštas“ (ėjusio 
1932-1940 m.) redakcijoje. Kartkar
tėmis advokatavo. Taip pat dėstė 
Zarasų žemės ūkio mokykloje. Nuo 
1937 metų asmeniškais pinigais leido 
dvimėnesinį žurnalą „Teisininkas“. 
Visuomenei skaitydavo įvairias pas
kaitas teisės, moralės ir kitais klau
simais. Tapo Lietuvių Katalikų Mokslų 
akademijos (LKMA) nariu.

Aktyviai J. Žakrakalys bendradar
biavo ir daugelyje to meto katalikiškos 
pakraipos periodinių leidinių: laikraš
čiuose „Darbininkas“, „Rytas“, „XX 
amžius“, „Žemaičių prietelius“, žurna
luose „Naujoji romuva“, „Šaltinis“, 
„Teisė“ ir kituose.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam 
karui, keitėsi valstybių sienos, santvar
kos ir žmonių gyvenimai. Lietuvą už
griuvo viena po kitos okupacijos. Išgy
venę Zarasuose dešimt metų, ieškodami 
didesnio saugumo, link gimtųjų vietų 
pasuko ir Žagrakaliai. 1942 metais jie 
persikėlė gyventi į Panevėžį. Čia Juozas 
kurį laiką mokytojavo bei advokatavo 
(tame tarpe ir Pasvalyje).

1943 metais Žagrakalių namuose 
Panevėžyje įvyko VLIK'o aktyvistų ir 
rėmėjų regioninis pasitarimas, kuriame 
dalyvavo apie 60 asmenų. Konspi
racijos tikslais pasitarimas buvo ren
giamas kaip šeimos šventė.

1944 metais sugrįžę į Lietuvą 
bolševikai ėmė suiminėti Lietuvoje 
likusius to pasitarimo dalyvius. Buvo 
suimtas buvęs Lietuvos aviacijos 
majoras Bronius Vaivada, literatūros 
vertėjas Dominykas Urba, taip pat 
Juozas Žagrakalys ir kiti. Tardydami 
suimtuosius, čekistai daug klausinėjo 
apie tą pasitarimą, jo nutarimus ir pan.

J. Žagrakalį čekistai suėmė 1945 m. 
liepos mėnesį. Nuteisė kalėti 10 metų. 
Stalinui mirus, 1954 metais Žagrakaliui 
kalinimas buvo pakeistas tremtimi 
Kazachijoje. Ten jis dirbo darbininku 
Botanikos sodo bandomajame ūkyje. 
Gyveno viename kambaryje su estais, 
išmoko jų kalbą.

Į Lietuvą J. Žagrakalys grįžo 1956 
metų pradžioje palaužta sveikata. 
Žmona jau buvo mirusi. Areštavus ir 
įkalinus vyrą žmonai prasidėjo dideli 
vargai: ji susirgo nervų liga ir mirė 
1955 m. kovo 25 dieną.

Sugrįžus iš lagerių ir tremties, kiek
vienam tremtiniui iškildavo didelis 
galvosūkis kur apsigyventi ir įsi
darbinti. Todėl ir Žagrakaliui vos tik 
sugrįžus į Tėvynę prasidėjo nauji sun
kumai. Pagal tuo metu galiojusius 
sovietinius įstatymus, Lietuvoje nie
kas negalėjo gauti gyvenamos vietos 
registracijos tol, kol atitinkamoms 
instancijoms nepateikdavo pažymos
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apie turimą pastovų darbą. Lygiai taip 
pat nebuvo galima įsidarbinti, jei toks 
asmuo nebuvo „prirašytas“ milicijoje.

Po ilgų pastangų J. Žagrakaliui 
pavyko įsidarbinti Pabiržės (Biržų raj.) 
mašinų-traktorių stotyje sąskaitininku, 
mažai apmokamose pareigose. Ten 
dirbdamas jis neakivaizdiniu būdu dar 
mokėsi ir Joniškėlio (Pasvalio raj.) 
žemės ūkio technikume. Jį baigė 1960 
metais su pagyrimu. Tapo vidurinės 
kvalifikacijos agronomu. 1961-1967 
metais jis dirbo Biržų meteorologijos 
stoties techniku agrometeorologu. 
Pašlijus sveikatai, 1967 metais 
J. Žagrakalys išėjo į pensiją.

Būdamas veiklos ir iniciatyvos 
žmogus, Žagrakalys neleido tuščiai 
laiko ir senatvėje. Išėjęs į pensiją, jis 
veikliai įsitraukė į visuomeninę veiklą. 
Jo ir kitų asmenų rūpesčiu 1959 metais 
buvo įsteigtas Sodininkystės draugi
jos Biržų skyrius, kuriam daug metų 
vadovavo Žagrakalys. Jis įkūrė ir to 
skyriaus medelyną, užmezgė ryšius su 
Rusijos mokslininkais selekcininkais, 
pats darė selekcijos bandymus, kryž
mino įvairias daržoves.

J.Žagrakalys daug nuveikė ir 
rinkdamas bei užrašinėdamas įvairią 
etnografinę medžiagą Šiaurės Lietu
voje. Kaip etninės kultūros tyrinėtojas, 
gerai mokėdamas savo tarmę, jis sure
dagavo daug tekstų, sukirčiavo dau
gelį žodžių. Iš gyvosios kalbos jis 
surinko ir Didžiojo lietuvių kalbos 

žodyno redakcijai pateikė daugiau kaip 
4000 žodžių.

Tuo pačiu, J. Žagrakalys pasireiškė 
ir kaip literatas. Jis parašė ne tik atsi
minimus apie savo mokymąsi Linku
vos gimnazijoje, bet ir apysaką „Eigu
lio duktė“ bei įvairių apsakymų. Jau 
1927 metais Šv. Kazimiero draugija 
išleido Kaune jo atpasakotą vokiečių 
viduramžių epo knygą „Gudrina“. 
Gyvendamas Zarasuose, jis išvertė ir 
savo lėšomis išleido dvi knygas: 1933 
metais vokiečių rašytojo Paul Keller 
apysakų rinktinę „Suvytę lapai“, o 
1934-1935 metais norvegų rašytojos, 
Nobelio premijos laureatės Sigrid 
Undset romaną „Kristina“, 1939 m. 
monografiją, J)r. Dominykas Bukinta“.

Žagrakalys pasireiškė ir kaip geras 
oratorius: visuomet kalbėjo laisvai, ra
miai, sklandžiai, įtaigiai. Buvo blaivi
ninkas. Pasižymėjo aukšta morale. Bu
vo taurus, teisingas. Už teisininko pas
laugas imdavo tik minimalų atlyginimą.

Juozas Žagrakalys mirė 1977 m. 
balandžio 2 dieną Biržuose.

Nepaisant J. Žagrakalio profesinių 
ir visuomeninių nuopelnų, sovietinė 
valdžia ir kompartija visaip varžė jo 
asmens pripažinimą ir veiklos verti
nimą. Net jam mirus, kai bičiuliai pas
kelbė užuojautą jo artimiesiems Biržų 
rajono laikraštyje „Biržiečių žodis“ 
(kuriame Žagrakalys, pasirašinėdamas 
slapyvardžiu, ilgai bendradarbiavo) 
užuojauta laikraštyje nepasirodė...
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Teisės istoriką Vytautą 
Raudeliūną prisimenant

(Ar išleisime Antrąjį Lietuvos Statutą?)

Darius Vilimas, Zenonas Kerutis

Vytautas Raudeliūnas

Sunku patikėti, kad kaip greitai 
bėga laikas. Regis, dar tik vakar 
bendravome, keitėmės idėjomis ir kartu 
dirbome su kolega Vytautu Raude- 
liūnu, o šiandien jau minime trečiąsias 
jo išėjimo Amžinybėn metines.

Žymus Lietuvos teisės istorikas 
Vytautas Raudeliūnas gimė 1930 m. 
vasario 2 d. Padalių kaime Žaslių 
valsčiuje (Kaišiadorių apskr.) ūkininko 
šeimoje. Taigi šią žiemą būtume minėję 
jo 75-metį. Deja...

Kaip ir daugelis Lietuvos pokario 
gyventojų, Raudeliūnas neišvengė 
stalinistinės epochos žiaurumų. 
1948 m. jis su visa šeima (tėvais ir 7 
broliais bei seserimis) buvo ištremtas 
į Krasnojarsko kraštą. Į Lietuvą 
V. Raudeliūnas sugrįžo tik 1958 m. Nuo 
1958 iki 1964 m. jis studijavo Vilniaus 
universiteto teisės fakultete, o jį baigęs 
pradėjo savo mokslininko kelią. Iš 
pradžių V.Raudeliūnas dirbo Lietuvos 
Mokslų akademijos Ekonomikos 
instituto teisės sektoriuje, o 1965 - 
1967 m. vyresniuoju laborantu Vilniaus 
universiteto Baudžiamosios teisės 
katedroje. Ilgiausiai V. Raudeliūnas 
dirbo ir daugiausiai jėgų atidavė 
Lietuvos filosofijos, sociologijos ir 
teisės institutui, kuriame darbavosi 
nuo 1973 m. Atkūrus Lietuvos nepri-
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klausomybę, nuo 1990 m. jis dar dėstė 
ir Vilniaus pedagoginiame universitete.

V. Raudeliūnas įvairių šalių 
moksliniuose leidiniuose paskelbė 
daugiau kaip 300 įvairių savo darbų bei 
straipsnių. Simboliška, kad dalis 
parašytų straipsnių pergyveno patį 
autorių - daug jų pasirodė Visuotinėje 
lietuvių enciklopedijoje ir Mažosios 
Lietuvos enciklopedijoje jau po 
autoriaus mirties. Bene didžiausias 
V.Raudeliūno kaip tyrėjo dėmesys buvo 
skirtas Lietuvos Statutų tyrimams. 
Kruopštaus ir nuoseklaus darbo dėka 
jam pavyko parengti spausdinimui 
mokslinį Antrojo Lietuvos Statuto 
leidimą. Didelio teisininkų įvertinimo 
susilaukė ir kiti V. Raudeliūno darbai, 
ypač susiję su Lietuvos teisės šaltinių 
publikavimu. Lietuvos filosofijos, 
sociologijos ir teisės instituto leista 
serija „Lietuvos teisės paminklai“, 
neatsiejama nuo V.Raudeliūno pavar
dės. Bendradarbiaujant su kolegomis 
A. Baliuliu ir R.Firkovičiumi, spaudai 
parengta Biržų dvaro teismo knyga 
(1982), Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo 
sprendimų publikacija (1988). Paskutinę 
šios serijos Žagarės dvaro teismo 
knygą, minėti autoriai pabaigė ruošti jau 
po V.Raudeliūno mirties ir išleido 
pirmosioms jo mirties metinėms atminti 
2003 m. pavasarį.

V.Raudeliūnas aktyviai dalyvavo ir 
visuomeninėje veikloje, buvo vienas 
Lietuvos tautininkų sąjungos atkūrėjų. 
Paskutiniaisiais savo gyvenimo metais 
jis aktyviai dalyvavo Tremtinių sąjun
gos veikloje, ypač daug energijos ir 

laiko atidavė Tarptautiniam komunizmo 
nusikaltimų visuomeniniam tribunolui 
organizuoti, buvo šio Tribunolo tei
sėju. Tribunolui pasibaigus, jam teko 
rengti ir jo dokumentus bei Tribunolo 
veiklą nušviečiančius leidinius (Tarp
tautinio Vilniaus visuomeninio Tribu
nolo nuosprendis(2000), Antikomu
nistinis kongresas ir Tarptautinio Vil
niaus visuomeninio Tribunolo proce
sas: Komunizmo nusikaltimų įvertini
mas (2002).

V. Raudeliūnas buvo ir aistringas 
knygos mylėtojas bei kolekcionierius. 
Vien jo asmeninė mokslinė biblioteka 
sudarė maždaug 11 tūkst. spaudos 
vienetų, kurių dauguma Lietuvoje 
buvo ir yra tikra retenybė. Ne mažesnės 
vertės turi ir likęs visas V. Raudeliūno 
archyvas. Tiesiog stebėtina, kad šiuo 
unikaliu bibliografmiu-rankraštiniu 
palikimu rimtai nesusidomėjo nei viena 
Lietuvos biblioteka ar archyvas. O 
V. Raudeliūno archyvo apimtis tikrai 
įspūdinga. Daugiau nei 40-tyje didelių 
dėžių sukaupta keliolika tūkstančių 
rankraščių ir senųjų dokumentų foto
kopijų bei kserokopijų. Daugelis šių 
dokumentų nepublikuoti, nėra jų ir 
Lietuvos archyvuose. Šalia šios archy
vo dalies reikia paminėti apie 70 
didelio formato mikrofilmų dėžių, 
kiekvienoje iš jų yra nuo kelių iki 
keliolikos mikrofilmų ritinėlių su 
vertinga, o kartais ir unikalia archyvine 
medžiaga iš Lietuvos, Lenkijos, Rusi
jos, Baltarusijos ir Ukrainos archyvų 
bei bibliotekų. Visa tai sudaro didžiulį 
neįkainojamos mokslinės vertės lobį.
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Tačiau svarbiausiu klausimu išlieka 
Antrasis Lietuvos Statutas. Kiek rodo 
dokumentai iš V. Raudeliūno archyvo, 
šio europinės reikšmės teisinės minties 
paminklui jis paskyrė visą gyvenimą. 
Išliko susirašinėjimas su įvairių 
instancijų vadovais, iš kurios matyti, 
kad Antrąjį Lietuvos Statutą V. Raude- 
liūnas pradėjo ruošti spaudai dar pra
eito šimtmečio septintojo dešimtmečio 
pradžioje. Maždaug nuo 1966 m. dau
giau nei 30 m. jis mėgino „pramušti“ šio 
juridinio-istorinio šaltinio publikavimą. 
Dokumentai rodo, kad net kelis kartus 
sudarytos redkolegijos, kurios Antrojo 
Lietuvos Statuto publikaciją planavo 
XX a. aštuntojo dešimtmečio pabaigoje, 
po to devintajame dešimtmetyje. Paga
liau paskutinis tokio turinio raštas 
rodo, kad lėšų šiai publikacijai V. Rau- 
deliūnas prašė jau pačioje XX a. pabai
goje. Beje, išlikęs mašinraštinis publi
kacijos mokslinis įvadas datuotas 
1969 m.

Gaila, bet iki galo V.Raudeliūnui 
nepavyko paruošti šio leidinio, nors 
didžioji darbo dalis jau padaryta. 
V. Raudeliūnas įvairių šalių archy
vuose surado ir aprašė virš 40 rank
raštinių Antrojo Lietuvos Statuto 
nuorašų, atliko Statuto teksto vertimą 
į lietuvių kalbą, surinko Statutą regla
mentuojančių privilegijų kopijų rinkinį, 
sudarė Statuto terminų žodynėlį. Jo 
archyve taip pat pavyko surasti šio 
Lietuvos Statuto ir kitų keliolikos 
rankraščių fotokopijas bei mikrofilmus. 
Išlikęs leidybinis projektas rodo, kad 
tai turėjo būti įspūdingo dydžio ir 
vertės leidinys.

Ne kartą Antrojo Lietuvos Statuto 
leidimo klausimas buvo keltas įvai
riuose Lietuvos ir užsienio lietuvių 
periodiniuose leidiniuose. („Drau
gas"- 2003 07 12, p.7; „Draugas“ - 
2003 07 24, p.4;,.Literatūra ir menas“ -
2003 08 08, p.23; „Mokslo Lietuva“ -
2004 09 23/10 06, p. 19.)

Ar atsiras kada nors galimybė išlei
sti Antrąjį Lietuvos Statutą? Ar atsi
ras galinčių paremti šio svarbaus Lie
tuvos istorijai, teisei bei kultūrai rašy
tinio paminklo leidimą? Išleisti V. Rau
deliūno paruoštą Antrąjį Lietuvos 
Statutą būtų giliai prasminga ir labai 
svarbu mūsų mokslui. Neužmirškime, 
kad tai yra vienintelis iš trijų Lietuvos 
Statutų, kurio mokslinė publikacija dar 
nėra paruošta. Jei Pirmąjį Lietuvos 
Statutą jau kruopščiai daugelį metų 
tyrinėja Vilniaus universiteto istorikai 
(išėjo keli didžiuliai tomai faksimilių ir 
tyrinėjimų tekstų), Trečiąjį Lietuvos 
Statutą dar prieškaryje Kaune „įveikė“ 
žymusis prof. Ivanas Lappo (trys to
mai), tai Antrasis Lietuvos Statutas 
dar laukia savo tyrinėtojų ir publi- 
katorių. XIX a. viduryje pasirodė jo 
teksto publikacija rusų kalba (vieno 
nuorašo pagrindu), 1900 m. tokią 
publikaciją paruošė lenkai. Tačiau iki 
mokslinio tyrimo neprieita. Paskuti
niaisiais metais senąją carinę publika
ciją su visomis jos klaidomis pakartojo 
baltarusiai ir ukrainiečiai.

Tad ar išleisime Antrąjį Lietuvos 
Statutą? Manome, kad taip, nes tam 
mus įpareigoja per anksti išėjusio kole
gos atminimas ir Lietuvos valstybės 
mokslo prestižas. Tik nežinome kada...
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Bendrakeleivio netektis
Kazys G. Ambrazaitis, MD

Dr. Vytautas Majauskas

Jaunystė yra mūsų žemiškos kelio
nės pradžia, kai niekas dar tuo metu 
negalvoja apie jos pabaigą. To kelio 
pradžioje neįvertiname savo bendra
keleivių, nors nesustabdomas laikas 
mus veda tik pirmyn ir pirmyn... prie 
išėjimo. Tai mūsų gyvenimo reali tiesa, 
kurios niekas negali nei išvengti, nei 
aplenkti. Plataus žvilgsnio ir pilnas 
jauno entuziazmo žemiškos kelionės 
keleivis buvo ir mūsų bičiulis Vytautas 
Majauskas, MD, kuris gal ilgiausiai 

keliavo drauge su mumis lydimas 
dainos ir vilties, kol sutiko nenugalimą 
realybę ir pastebėjo, kad tas kelias yra 
grumstuotas...

Vytautas Majauskas gimė Kupiš
kyje jau nepriklausomoje Lietuvoje, 
1918 metais spalio 13 d. Tai buvo ne
paprastai sunkus ir sudėtingas įvairių 
valstybės pertvarkymų bei darbų me
tas. Gal todėl ir Vytautas augdamas bei 
bręsdamas šiuo svarbiu valstybei ir 
tautai laikotarpiu dar mokykliniais 
metais susiformavo kaip tikras savo 
valstybės patriotas ir idealistas. Vy
tauto visuomeninės veiklos gabumai 
išryškėjo jau gimnazijoje, aktyviai 
dalyvaujant ateitininkų organizacijos 
veikloje. V. Majauskas 1938 m. už šią 
veiklą net buvo pašalintas iš Rokiškio 
gimnazijos. Tačiau tai jo nesustabdė 
nuo tolimesnės veiklos, nesumažino 
jo noro aktyviai veikti Lietuvos labui. 
1939 m. jis baigė Panevėžio gimnaziją 
ir netrukus buvo pašauktas į kariuo
menę. 1940 m. pradėjo studijuoti VDU 
Medicinos fakultete. Sovietų Sąjungai 
okupavus Lietuvą, jaunas studentas 
puikiai suvokdamas gyvenimo realybę, 
nedvejodamas įsijungė į pogrindžio 
veiklą, dalyvavo rezistencijoje prieš 
sovietus, vėliau nacius. 1941 m. jis ir

Į LAISVĘ • batandis-birželis /2005 61

63



Atmintis

toliau aktyviai dalyvavo ateitininkų 
veikloje, buvo išrinktas Moksleivių 
ateitininkų sąjungos centro valdybos 
pirmininku, VDU Studentų atstovybės 
nariu (kurioje net kelias kadencijas 
išbuvo iki 1944 m.).

Nors mokėmės ne tose pačiose 
gimnazijose ir skirtingu laiku tarna
vome Lietuvos kariuomenėje, bet kaip 
vienminčiai su Vytautu vėliau susi
tikome universiteto studentų „Gajos“ 
korporacijos bei pogrindžio veikloje, 
abu dalyvavome Tautos sukilime. 
1941 m. Vytautas vadovavo Kupiškio 
sukilėlių būriui, palaikė glaudų ryšį su 
Kauno sukilėlių štabu.

1943 metais Vytautas pirmasis iš 
kolegų sukūrė šeimą, vesdamas odon
tologijos studentę Vandą Gogelytę. 
1944 m., sunkiausiu karo momentu, jis 
su žmona Vanda susilaukė savo pir
magimės dukters Danguolės, o spalio 
mėnesį su visa jauna šeima jau turėjo 
trauktis į Vokietiją. Čia su Vytautu vė
liau vėl susitikome Tūbingeno univer
siteto medicinos fakultete, kur kartu 
1946 m. pabaigoje baigėme medicinos 
studijas. Gyvendamas Vokietijoje, 
V. Majauskas vėl įsijungė į aktyvią 
studentų „Gajos” korporacijos ir 
Lietuvių Fronto veiklą. Kurį laiką dirbo 
Nurtingeno lietuvių gimnazijos moky
toju, Schwabisch - Grande medicinos 
seserų mokyklos direktoriumi, dalyva
vo kitoje lietuvių išeivių veikloje. 
Šeimai vėl padidėjus, 1949 metais su 
visa šeima išvyko į JAV. New Yorko 
valstijoje įvairiose ligoninėse atliko 
medicininę praktiką, tobulinosi neuro

logijos ir psichiatrijos srityse. Nuo 
1953 iki 1984 m. V. Majauskas nuolat 
gyveno Detroite, kur sėkmingai ver
tėsi šeimos gydytojo praktika. Šalia 
profesinės veiklos Vytautas aktyviai 
dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės 
veikloje, buvo renkamas jos tarybos ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenės valdy
bos nariu. Ypatingą dėmesį Vytautas 
skyrė ir Lietuvių fronto bičiulių veiklai, 
buvo ilgametis jos tarybos narys ir 
pirmininkas, vadovavo prof. J. Brazai
čio vardo fondui, organizavo lėšas jo 
raštų leidimui, telkė paramą Lietuvių 
Fronto veteranams Lietuvoje. Savo 
medicinos praktikoje dažnai teikė ne
mokamas paslaugas skautų ir ateitinikų 
jaunimui, Dainavos stovyklautojams. 
Nuoširdžiai rūpinosi Dainavos stovyk
los statyba ir plėtra, buvo vienas iš 
jos kūrėjų ir Jadvygos bei Adolfo 
Damušių artimiausių bendradarbių. 
Visuomeninėje veikloje dr. V Majau
skas nuolat jautė palaikymą ir paramą 
iš savo gyvenimo draugės dr.Vandos 
Majauskienės. V. Majauskienė - septy
nių vaikų motina, išauginusi ir su 
Vytautu į gyvenimą išleidusi šešis 
savo vaikus, taip pat pasižymėjo akty
via visuomenine veikla. Lietuviško 
jaunimo veikloje vėliau reiškėsi ir 
Vytauto bei Vandos vaikai.

Nežiūrint įvairių kūrimosi naujame 
krašte sunkumų bei gausios šeimos 
rūpesčių, bičiulis Vytautas visada su 
entuziazmu dalyvavo įvairiuose lietu
vių renginiuose, studijų savaitėse, mė
go keliauti. Kiekvieną žiemą Majauskai 
vykdavo į Kolorado ir Kanados
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kalnus slidinėti. Vytautas buvo akty
vus lietuvių gydytojų sąjungos narys 
ir šios sąjungos žiemos seminarų 
dalyvis bei vienas iš Detroito lietuvių 
gydytojų draugijos organizatorių ir 
pirmininkų.

Šiame straipsnyje nekėliau sau 
tikslo aprašyti visą savo kolegos ir 
bičiulio Vytauto Majausko gyvenimo 
istoriją, o norėjau paliesti tik tuos jo 
gyvenimo ir veiklos momentus, kur 
visuomeninėje ir profesinėje veikloje 
buvome kartu. Jo veikla siekė kur kas 
žymiai platesnius horizontus.

Dar ankstyvame amžiuje Vytauto 
gyvenimo ir veiklos entuziazmą pra
dėjo stabdyti nenugalimas sunkios 
formos artritas, sulėtinęs ne tik jo 
žingsnius, bet ir privertęs jį 1984 metais 
sustabdyti savo medicinos praktiką. 
Tuo metu jis kartu su žmona dr. Vanda 
persikėlė gyventi į Floridą. Pagal iš
gales Vytautas ir čia aktyviai dalyvavo 
visuomeninėje veikloje. Įvairiuose 
pobūviuose dažnai girdėjome jo 
ugningus, drąsinančius žodžius, lietu
viškas, patriotiškas dainas. Deja, Vy
tauto sveikata labai greitai kompli
kavosi, liga negailestingai progresa

vo... Iki paskutinio momento 
dr. V. Majauskas rodė milžiniškas 
pastangas judėti ir dalyvauti lietu
viškoje veikloje. Visą šį laiką buvo 
pilnoje žmonos priežiūroje ir drau
gystėje, dažnai lankomas šeimos narių. 
Floridoje siaučiant uraganui, vėl sugrį
žo gyventi į Detroitą. Apsigyveno pas 
savo dukterį. Atsisveikinimo su žemiš
kuoju gyvenimu ir išėjimo Anapilin 
momentu Vytautas jautė didelę savo 
šeimos narių meilę bei globą. 2004 m. 
spalio 7 d. savo artimųjų apsuptyje šis 
žemės keleivis, pavargusio kūno 
dideliame skausme paskutinėje stotyje 
užmigo amžinu miegu.

Atsisveikinimas su dr. Vytautu 
Majausku įvyko spalio 18 dieną 
Southfield lietuvių bažnyčioje, prie 
kurios statybos ir veiklos organiza
vimo rūpestingai kažkada prisidėjo visa 
Majauskų šeima. Dr. Vytauto Majaus
ko pelenų urna gausaus būrio para
pijiečių ir draugų buvo palydėta į Holy 
Sepulchre Cementary Columbarium 
Southfield, Michigan, o iš ten šių metų 
rudenį ilgos atminties Vytauto palaikai 
keliaus į gimtinę - Kupiškį.
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Žengiančios tvirtai išgrįstu 
keliu

Dalia Lukšaitė-Maciukevičienė
Lietuvos karininkų šeimų moterys, 

save vadinančios birutietėmis, surengė 
Didžiosios Lietuvos kunigaikštienės 
Birutės karininkų šeimų moterų drau
gijos 80 metų įkūrimo paminėjimą.

1925 m. kovo 15 d. Kauno įgulos 
karininkų ramovėje, gen. V. Nagio- 
Nagevičiaus paragintos, įgulos kari
ninkų žmonos sukvietė steigiamąjį 
susirinkimą ir įkūrė karininkų šeimų 
moterų draugiją, pirmininke išrinko 
Grigaitienę. Pagal dr. A. Ambraziejūtės- 
Steponaitienės parengtus įstatus, 
draugijos narėmis galėjo tapti tikrosios 
tarnybos ir atsargos karininkų žmonos 
bei dukterys. Draugijos tikslas - su
burti karininkų šeimų moteris tautiniu, 
moraliniu ir kultūriniu pagrindu, 
globoti sergančius karius, karo inva
lidus, padėti auklėti karių šeimų vai
kus.

1935 m. iškilmingai minint kuni
gaikštienės Birutės 550-ąsias metines 
ir draugijos 10-metį, ši organizacija 
buvo pavadinta Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštienės Birutės karininkų 
šeimų moterų draugija (DLK Birutės 
KŠMD). 1939 m. ji vienijo 22 skyrius, 
kuriuose veikė per 600 karininkų šeimų 

moterų. Draugijos centro valdybos 
pirmininkės buvo dr. A.Ambraziejūtė- 
Steponaitienė, S.Oželienė, K.Rašti- 
kienė ir kt., garbės pirmininkės - 
prezidentų žmonos O. Stulginskienė ir 
S. Smetonienė.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, VRM nutarimu draugijos 
veikla buvo uždrausta. Daug jos narių 
tapo Sibiro lagerių, tremties kan
kinėmis, su vyrais įsitraukė į rezis
tencijos veiklą, nemažai emigravo į 
užsienį.

1951 m. draugijos veikia buvo at
kurta Čikagoje, JAV, pirmininke išrinkta 
S. Oželienė. Vėliau draugijos skyriai 
įkurti Klivlende, Detroite, Los Andžele, 
Niujorke. Susibūrusios moterys veikė 
pagal prieškario įstatus - puoselėjo 
lietuvybę, šelpė Sibiro tremtyje ir 
Lietuvoje vargstančius tautiečius.

1990 m. birželio 12 d. Kaune pirmą 
kartą po Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo susirinkusios 33 draugijos 
narės nutarė atnaujinti draugijos 
veiklą, pirmininke išrinko G. Narvy- 
dienę. 1991m. įregistruoti draugijos 
įstatai, įteisinta jos veikla ir pa
šventinta atkurta vėliava. 1992 m.
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pirmininke išrinkta E. Adomavičienė. 
1994 m. surengtoje konferencijoje drau
gijos skyrius įkurtas Vilniuje, pirmi
ninke išrinkta D. Urbėtienė.

Šiuo metu draugija vienija trijų 
kartų karininkų šeimų moteris: į 
tarpukario birutiečių veiklą įsitraukė ir 
Lietuvos partizanų karininkų žmonos 
bei dukterys. Norėdamos pasisemti 
gyvenimo patirties ir jausdamos 
pareigą tęsti birutiečių veiklą, naujomis 
narėmis tampa atkurtos Lietuvos 
kariuomenės karininkų šeimų moterys. 
Jau 1999 m. draugijos skyrius įkurtas 
Linkaičiuose, praėjusiais metais - 
Alytuje. Ten susibūrė Ginklų arsenalo 
ir Kunigaikštienės Birutės moto
rizuotojo pėstininkų pulko karininkų 

žmonos. Birutiečių seklyčios įrengtos 
Karininkų ramovėse.

Lankydamos karinius dalinius, 
narės kalbasi su tarnaujančiais kariais, 
rengia susitikimus su karininkų šeimo
mis ir išklausiusios jų lūkesčius paren
gia siūlymus Krašto apsaugos mini
sterijai. DLK Birutės KŠMD centro 
valdybos pirmininkės R.Kronkaitienės 
pastangomis įsteigti ECHOS Krikš
čioniškieji namai Rukloje, DLE Jonušo 
Radvilos mokomajame pulke, ir Tau
ragės r., DLK Kęstučio motorizuo
tajame pėstininkų batalione. Šiuose 
gerovės namuose kariai, nepaisant 
karinio laipsnio, po sunkios tarnybos 
turiningai leidžia laisvalaikį. Pasi
telkusios meno kolektyvus, birutietės

Birutietės su renginio svečiais. 
Jono Ivaškevičiaus nuotrauka
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rengia Birutės dienos paminėjimus, 
Atvelykio, Kario motinos dienos šven
tes, Advento vakarus, naujų knygų 
pristatymus, į kuriuos kviečia karininkų 
šeimas, tarnaujančius kareivius ir jų 
motinas, moksleivius, bičiulius. Kas
met paruošusios meninę programą 
dalyvauja LPKTS rengiamame sąsk
rydyje „Laisvės ugnis - ateities 
kartoms“ Ariogaloje, Lietuvos parti
zanų pagerbimo šventėse, prieš Vėlines 
lanko karių kapus, nuoširdžiai bičiu
liaujasi su Vytautų klubu ir Lietuvos 
atsargos karininkų sąjunga. Siekdamos 
išsaugoti istorinį atminimą, padeda 
rengti Vytauto Didžiojo karo ir IX forto 
muziejų ekspozicijų medžiagą, glau
džiai bendradarbiauja su Lietuvos 
kariuomenės karininkų artimųjų 
sąjunga rengiant enciklopedinį leidinį 
„Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918-1953 metais“. Draugijos narė 
D. Juozaitienė renka medžiagą ir rašo 
DLK Birutės KŠMD metraštį.

Skaistų balandžio 2-osios rytmetį 
Lietuvos kariuomenės karininkų, ne
šinų DLK Birutės KŠMD Kauno, 
Vilniaus, Alytaus skyrių vėliavomis, 
tautiniais drabužiais pasipuošusių 
draugijos narių ir svečių eisena į Kau
no Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) 
bažnyčią skelbė draugijos surengtos 
šventės pradžią. Kauno įgulos kari
ninkų ramovės salėje iškilmingai 
skambėjo Lietuvos himnas ir Birutės 
daina, draugijos skyrių pirmininkės 
uždegė draugijos simboliu tapusį šei
mos židinio aukurą, pagerbė Amžino 
poilsio iškeliavusiųjų atminimą - 

padėjo gėlių prie Nežinomojo kario, 
Laisvės ir Žuvusiems už Tėvynę pa
minklų. Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos mokslo 
centro viršininkui dr. pik. Itn. G. Sur- 
gailiui pervertus DLK Birutės KŠMD 
istorijos puslapius, draugijos nares 
sveikino: LR Vyriausybės nacionalinio 
saugumo skyriaus vedėjas pik. 
S. Knezys, Seimo narys prof. A. Dum
čius, Lietuvos krašto apsaugos vice
ministras G. Šivickas, Lietuvos kariuo
menės vadas gen. mjr. V. Tutkus, 
Lauko pajėgų vadas brig. gen. 
A. Pocius, Kauno įgulos karininkų 
ramovės viršininkas mjr. G. Rentas, 
Vilniaus įgulos karininkų ramovės 
viršininko pavaduotojas G. Aukšti-

Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. 
Valdas Tutkus.

Jono Ivaškevičiaus nuotrauka
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kalnis. „Už miško bunkeriuose ir Sibiro 
platybėse išsaugotas ir perduotas 
tautines vertybes atkurtos Lietuvos 
kariuomenės kariams, už moralinį 
palaikymą iš NATO taikdariškų misijų 
grįžtantiesiems, už kasdien saugomą ir 
puoselėjimą šeimą“ birutietėms dėkojo 
Karinių oro pajėgų vadas ir Kauno 
įgulos viršininkas pik. J. Marcinkus. 
„Laikotarpis, kuriame gyvename, pil
nas iššūkių ir netikėtumų, todėl įgy- 
vendindamos užsibrėžtus tikslus, 
sudomindamos ir įtraukdamos į savo 
veiklą jaunąsias karininkų šeimų 
moteris, nebijokite ieškoti naujų 
sprendimo būdų. Nebijokite, nes turite 
tvirtą bendražmogiškųjų vertybių 
kelią, išgrįstą per 80 metų“, - sakė

Karinių oro pajėgų vadas, Kauno įgulos 
viršininkas pulk. Jonas Marcinkus.
Jono Ivaškevičiaus nuotrauka

Kauno įgulos karo kapelionas kpt. 
T. Karklys.

Patvirtindami draugijos veiklos 
prasmingumą, sveikinusieji karininkai 
aktyviausioms narėms - R.Dapkienei,
D. Urbėtienei, A. Reklaitytei, E. Almo- 
naitienei, B. Kliauzienei, V. Andriške- 
vičienei, V. Zabielskienei, R. Kronkai- 
tienei, D. Maciukevičienei, D. Juozai
tienei, A. Gustienei, O. Stašaitienei, 
J. Veverskienei, L. Janušauskienei - 
įteikė LR Vyriausybės, Krašto apsau
gos ministerijos, Lietuvos kariuo
menės vado, Kauno įgulos vado padė
kas. Kauno m. savivaldybės tarybos 
kultūros ir švietimo komiteto pirmi
ninkas G. Budnikas „gydančioms 
sovietmečiu sužalotą tėvynės veidą“ 
birutietėms padovanojo Svečių knygą. 
Tą dieną bičiuliai ir svečiai - 
visuomeninių organizacijų atstovai - 
joje paliko pirmuosius įrašus. DLK 
Birutės KŠMD skyrių pirmininkės
E. Almonaitienė, B. Kliauzienė ir R. Ju
revičienė padėkojo šventėje daly
vavusiems ir padėjusiems ją surengti. 
Padėką įteikė renginio vedėjui, Kauno 
savivaldybės Ryšių su visuomene sk. 
vad. V. Kaminskui, Kauno įgulos kari
ninkų ramovės chorui „Indraja“ (vad. 
Z. Gerasina), Karinių oro pajėgų 
orkestrui (vad. R. Kukulskis), Kauno 
Juozo Naujalio gimnazijos styginių 
orkestrui (vad. R. Banzaitytė), nuolati
niam pagalbininkui Kauno įgulos 
karininkų ramovės virš. mjr. G.Reutui, 
DLK Birutės KŠMD atminimo ženklu 
apdovanojo Lietuvos kariuomenės 
karininkus.
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Išeivijos Lietuva, JAV

Jadvyga Damušienė

Lietuviškam žody gyvi
Ir buvom, ir būsim, nes esam — 
Istoriją nešam kaip gymį savy, 
Kaip savo lietuvišką tąsą.

(Bernardas Brazdžionis)

„Stovykla - Dainava - Lietuva“, tai 
mėgstamiausias ir populiariausias va
karinių laužų šūkis Jaunimo Sto
vykloje, Mičigano valstijoje, JAV. Šis 
šauksmas tebeskamba mano ausyse 
dar ir šiandien ir nepaliaujamai jaudina 
širdį, nors esu realioje Tėvynėje, Lie
tuvoje, jau aštuonetą metų.

Visų tų mažylių stovyklautojų vei
dai ir žėrinčios akys tebestovi mano 
akyse ir mintyse, kaip jie vakarinių 
laužų metu, paraginti skanduoti tą šūkį 
kuo garsiau, šaukdavo iš visų jėgų, 
kad grįžtantis aidas pasiektų Lietuvą.

„Jūsų šauksmas, - sakydavo vado
vė, - perskridęs per Spyglio ežerėlį, 
atsimuš į Dr. Adolfo Damušio vardo 
„Baltuosius Rūmus“, o grįžtantis aidas 
bus toks stiprus, kad peršoks per 
mūsų miškingąjį Rambyno kalną 
(laužavietė kalno papėdėje - J. D.), 
pasieks ir Atlantą. Jo bangomis nuliū-

Sveiki atvykę į Dainavą! 
Jono Urbono nuotrauka
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liuos į Europos krantus ir pasieks Lie
tuvą. O ten, Nemunu, mūsų didžiąja 
upe, plauks per visą Lietuvą iki Kuršių 
Marių ir skelbs broliams Lietuvoje, kad 
jūs esate broliai lietuviai iš laisvės 
krašto, Amerikoje, iš Dainavos - Lietu
vos“. Vaikai nutilę klausydavosi ir 
klausydavo, ar jau pasiekė aidas Lie
tuvą. Visada gavę teigiamą atsakymą, 
džiaugsmingai grįždavo į stovyklinius 
savo namelius, su daina ir su maršo 
ritmu:

Grįšim, grįšim ten, kur teka 
Nemunėlis ir Neris, 
kur pavasarį ant kelio 
obelų žiedeliai kris.

Kur gegutė užkukavo 
mums, per sodą skrisdama, 
kur lopšely užliūliavo, 
mus pirmais sapnais mama.

... grįšim, grįšim nepaklydę 
svetimų kraštų keliuos.

Šituo stovyklinio laužo epizodėliu, 
pro labai siaurai pravertą stovyklos 
gyvenimo langą, manau, kiekvienas 
pajus tą dvasią, kurioje augo lietu
viškas jaunimas, prieš 60 metų 
išsivežtas tėvų iš Lietuvos ir emigravęs 
į JAV (ar kitas šalis). Šiandien to jau
nimo vaikai ir jau jų vaikai, naudoja tą 
šūkį, nes kiekvienoje lietuviškoje šei
moje, Amerikoje, tebeegzistuoja meilė 
savo kalbai ir tautinei kultūrai.

Kaip gimė ši Lietuva 
Amerikoje?
Leisiu kalbėti tam, kuris būdamas 

emigracijoje atidavė didelę asmeninę 
duoklę lietuviškai veiklai bei sveti
mame krašte augančiam lietuviškam 
jaunimui. Tai Dr. Adolfas Darnusis. 
A. Damušis vokiečių okupacijos metu, 
Lietuvoje, Gestapo apkaltintas „Reicho 
išdavyste“, buvo suimtas ir 1944 m. 
pavasarį išvežtas į Vokietiją bei 
įkalintas sunkiųjų darbų kalėjime. 
1945 m. balandžio mėn. 28 d. buvo JAV 
kariuomenės išvaduotas, susijungė su 
iš Lietuvos pasitraukusia šeima ir 
1947 m. emigravo į JAV.

Paminklas Romui Kalantai Dainavoje.
Jono Urbono nuotrauka
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Šis Dr. Adolfo Damušio žodis, 
rašytas DAINAVOS 40 m. sukakties 
leidinyje, tinka ir artėjančioms DAI
NAVOS 50 m. gyvavimo sukakties 
metinėms. Pateikiame jį visą ir 
netaisytą.

Dainava mūsų Lietuva
Tėvynės netekties skausmas pa

gimdė idėją. Idėja tapo kūnu ir gavo 
vardą - Dainava.

Antrojo pasaulinio karo pasekmėje 
buvome atskirti nuo tautos visumos. 
Pokario padėtis tapo nepalanki grįžimui 
namo - Tėvynė okupuota Sovietų Są
jungos.

Su išvietintųjų egzodu iš Europos 
į naujus žemynus 1948-1949 metais 
iškilo ir augo įsikūrimo sunkumai. 
Laikinoje gyvenvietėje svetimajame 
krašte, JAV. užgulė tautinio ir religinio- 
dvasinio išsilaikymo rūpesčiai. Kad 

išvengtume sulydymo JAV tautybių 
lydymo katile, būrėmės į tautinę 
bendruomenę, steigėme šeštadienines 
mokyklas ir atkūrėme organizacijas, 
kuriose ugdėme jaunuomenę Lietuvai.

Jau 1950 metais įvyko pirmoji atei
tininkų organizacijos vienos savaitės 
stovykla prie Clevelando, Ohio 
(Chagrin Falls). Entuziazmas neišpa
sakytas, nes nuo 1930 metų, uždarius 
ateitininkų veiklą Lietuvoje, stovyk
lavimo džiaugsmui ateitininkuos jau
nimas neturėjo nei sąlygų, nei gali
mybių. Tad čia, kad ir svetimoje žemėje, 
kristalizavosi nuosavos stovykla
vietės steigimo mintis lietuviškam jau
nimui.

Tad kilo klausimai: kaip pradėti; 
kurioje vietoje kurtis; iš kur gauti fi
nansinės paramos?

Jau 1954 metais įvykusiame Ame
rikos lietuvių Rymo katalikų (ALRK)

D r. Adolfo Damušio vardo Dainavos statyklos „Baltieji rūmai“. 
Jono Urbono nuotrauka
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federacijos suvažiavime buvo pritarta 
jaunimo stovyklavietės kūrimo idėjai. 
Ateitininkija į tą darbą aktyviai įsi
jungė. Kaip idėjos iniciatorius, buvau 
išrinktas ALRK federacijos pirmininku 
dvejų metų kadencijai. Tai buvo lyg ir 
įgaliojimas imtis to naujo sunkaus 
darbo. Nebuvo pasirinkimo, reikėjo 
ryžtis aktyviai tą reikšmingą idėją rea
lizuoti.

Ateitininkų organizacijos nariai ir 
tos idėjos rėmėjai nedideliais savo 
uždarbio ištekliais kantriai dalinosi ir 
noriai jungėsi į darbą naujoje žemėje 
kurti jaunimui lietuvišką oazę. Ją 
šiandien daug kas ir vadina „Dainava 
- mūsų Lietuva“.

Pakelėm daug išorinių ir nemažai 
vidinių sunkumų per visas stovyk
lavietės kūrimo ir jos veiklos laiko
tarpius. Bet kuo toliau, tuo vis labiau 
pajutome Dainavos naudą ir jos kaip 
šviesios minties židinio reikšmę. 40- 

ties metų Dainavos gyvavimo proga 
lenkiu galvą ir sakau: „Ačiū, mielieji 
talkininkai! Jūsų idealistinės ir finan
sinės paramos bei darbo dėka sto
vyklavietės įkūrimo idėja buvo įvyk
dyta. Nors ir sunkiai, bet tas darbas 
vyko noriai ir su giliu tarpusaviu pasi
tikėjimu“.

Daug organizuotų mūsų jaunimo 
vienetų naudojasi Dainava.

Dievo Globa ir Pagalba buvo jau
čiama Dainavos kūrimo metu ir iki šių 
laikų.

Teskamba joje lietuviškas žodis ir 
daina!

Tegu Dainava dar ilgai tarnauja 
mūsų Tautai ir Bažnyčiai!

Tegu Dievo žodis pasiekia jaunuo
menės širdis ir išugdo juos dorais 
žmonėmis tautai ir pasauliui!

Adolfas Darnusis 
1997 metai

Spyglio ežeras Dainavoje. 
Jono Urbono nuotrauka
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Tas Dievo žodis ir šiandien pasie
kia jaunimo širdis ir ne vienas iš jų 
šiandien jau išaugęs, ir kūnu, ir dvasia 
bei baigęs aukštuosius mokslus JAV, 
džiaugiasi jaučiąs ir matąs širdimi savo 
tėvų žemę Lietuvą, nors ir augdamas 
bei gyvendamas svetimame krašte.

„Ne sykį esu pagalvojus, kad mū
sų- „Dainavos vaikų“ - jausmai Dai
navai panašūs į Lietuvoje gimusių 
tėvų jausmus Lietuvai. Mums augant 
šioj pusėj Atlanto, Lietuva buvo tolima 
šalis, kurią tik pažinojome iš pasa
kojimų. Dainavoje mes ją patyrėme. 
Dainava - mūsų tikrovė. O Dainavoje 
radome Lietuvos dvasią - tai, ką kiek
vienas nenorėdamas palikti savo myli
mo krašto, kraunant „ant greitųjų“ 
lagaminą, saugiai priglaudę ir laikę prie 
širdies“.

Tai laiškas rašytas, kaip sako 
laiško autorė Taura Zarankaitė, visų 
„Dainavos vaikų“ tėvams ir visiems 
pasišventusiems, įdėjusiems daug 
darbo, laiko ir rūpesčio, kad auganti 
karta galėtų patirti tai, kas jiems, 
palikusiems Lietuvą buvo ir yra 
brangu.

„Tai mūsų, jūsų ir mano Daina
va!“ - sakė Dr. Vytautas Majauskas, 
Dainavos 25 metų sukakties proga. 
„Jos takais pražygiavo tūkstančiai 
jaunimo. Ten kurta, džiaugtasi, mels
tasi, nusivilta, ten krykštauta, spor
tuota. Ne veltui septynmetis stovyk
lautojas, paklaustas, kur yra Lietuva - 
net nemirksėdamas - atšovė: Daina
voje. O! Kokia didelė tuštuma atsiras

tų lietuvių išeivijoje, jei iš mūsų gyve
nimo dienų būtų išbraukta DAINAVA”:

Šiandien jis ir jau daugelis kitų 
DAINAVOS rėmėjų, juodo darbo tal
kininkų ar kada nors rašiusių apie 
DAINAVĄ, kaip mūsų išeivijos rašy
tojas humoristas Aloyzas Baronas 
(pasirašinėjęs Dr. S. Aliūno vardu) jau 
iškeliavę į Anapilį. Tačiau ko gero iki 
šiol nerasime tinkamesnio himno 
DAINAVAI ir eiliuoto, jausmingo ten 
vykusio gyvenimo aprašymo už 
1959 m. A. Barono sudėtus žodžius 
eilėraštyje „Prie Spyglio ežero“:

Nueina dienos ir dingsta tolumos, 
Mes jas palydim linksma daina. 
Šiandien gyvenam visi kaip broliai, 
Gamta ir saulė visiems viena.

Kartu prie pietų ir vakarienės, 
kartu pakrūmėj ir ežere, 
Tiktai po vieną po mėnesiena, 
Tiktai po porą mes vakare.

Vandens į Spyglį pripylė Dievas, 
O inžinieriai statė namus,
O mes kaip vienas, išbraidėm pievas, 
Todėl, kad kraujas mūs neramus.

Visi jie, manau, šiandien stebi 
DAINAVOS gyvenimą iš Aukštybių ir 
džiaugiasi, kad DAINAVA dar gyva ir 
sveika. Jau pirmųjų DAINAVOS kūrėjų 
provaikaičiai ateina čia augti, džiaugtis 
ir ugdytis savyje meilę savo protėvių 
žemei ir savigarbą savo tautybei bei 
savos tautos priimto tikėjimo Baž
nyčiai.
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DAINAVA, vieno svečio iš Lie
tuvos (adv. J. Kairevičiaus) pavadinta 
„Lietuviška Katedra“. Aplankęs išei
vijoje esančias lietuvių kurtas insti
tucijas, jaučiąs galingą lietuvybės 
dvasią, kurią radęs ir DAINAVOJE.

„Visose lankytose institucijose 
jaučiau, kad už tautinę gerovę iškeltos 
aukščiau yra dvasinės vertybės“. (Ar 
galima tuo girtis, Lietuvoje? - J. D.)

Jauniems stovyklautojams, kaip 
Simas Laniauskas, - „DAINAVA - 
svarbi, šventa vieta“, o pirmosios 
stovyklos Dainavoje stovyklautojai, 
8 m. Zitai Girginaitei (Lietuvos nema
čiusiai), čia -

Kvepia pušys ant kalnų, 
ak, kaip miela ir jauku, 
Spyglio ežeras gražiais 
žaidžia saulės spinduliais.

Skamba dainos Dainavoj, 
kaip Tėvynėj Lietuvoj...
... čia gražioji Dainava, 
mūs antroji Lietuva.

O ir kita DAINAVOS stovyklautoja 
Emilija Pakštaitė dūsauja -

O!
Kad būčiau akmenėlis Dainavos 
laukų,
Prisispaudus prie Spyglelio 
Neliūdėčiau,
Neraudočiau....

Oficialiai DAINAVA yra Amerikos 
lietuvių Rymo katalikų Federacijos 

Jaunimo stovykla. Ką būtų galima dar 
daugiau pasakyti apie šios Jaunimo 
stovyklos veiklą ir įvairių čia dirbusių 
bei poilsiavusių grupių darbą bei 
pasiekimus?

Manau, kad iš visų aukščiau minė
tų pasisakymų galima jausti kokį indėlį 
gavo ir tebegauna DAINAVOS stovyk
lautojai, lankytojai ar pravažiuojantys 
svečiai. Šioje stovykloje visi jaučia 
nepaprastą ir sunkiai žodžiais 
nusakomą šios vietovės gyvenamojo 
turinio pulsą.

Gal ir įmanoma būtų suminėti 
DAINAVOJE stovyklavusių bei tebe- 
stovyklaujančių lietuviškų organiza
cijų statistiką, bet sunkiai būtų įma
noma aprašyti visose grupėse, ypač 
suaugusiųjų, tokių kaip Mokytojų 
sąjungos, Lietuvių fronto bičiulių, 
įvairių visuomeninių-kultūrinių grupių 
ar tautinių šokių bei dainų ansamblių 
veiklą, čia svarstytas ir tebe- 
svarstomas temas. Visose stovyklose 
ir jų programose bei svarstytose temo
se buvo nagrinėjamos to metinio ir 
dabartinio mūsų gyvenimo problemos. 
Išskirtinai paminėtina gali būti 
Ateitininkų šeimos savaitė. Čia suva
žiuoja visa šeima: Močiutės, Tėvukai, 
jų vaikai, su gausiu prieaugliu (ne 
viena jauna šeima augina 4 - 5 ar 6 
vaikus), ir Tėvukai čia būna labai „rei
kalingi“ vaikaičių priežiūrai, nes vaikų 
tėvai kasdien po keletą valandų klau
sosi įvairių sričių specialistų parengtų 
paskaitų. Paskaitose kalbama apie 
jaunimui žalą darančias problemas, 
svarstoma, kaip jų išvengti, kaip nu-
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kreipti jaunimo dėmesį į vertybinį 
gyvenimą.

Mokytojų stovykloje nagrinėjama 
ir svarstoma gramatika, kirčiai, kalbos 
taisyklingumas, žodžio logika, prasmė 
ir reikšmė. Jaunimas, klausydamas vy
resniųjų savo mokytojų, dažniausiai 
gal ir nuobodžiauja, bet vis tiek žinios, 
pasiekusios ausis „prilimpa“ vienam ar 
kitam...

Viską, kas vyksta stovyklos pasto
gėje, sunku ir išvardinti, bet aišku, kad 
skatinamas protinis darbas, DAINA
VOS gamtos grožis, kelia meilę ir 
pagarbą savai lietuviškai kilmei, 
tautinei kultūrai. Ir ji kasmet auga ir 
širdyje plečiasi.

Viena išskirtinė iš visų grupių yra 
“Lithuanian Heritage” stovykla (ver

čiant į lietuvių kalbą „Lietuvių Pavel
do“). Tai stovykla mišrių šeimų (pu
siau lietuvių) vaikams, kurioje viskas, 
išskyrus dainas, perduodama jiems 
visiems suprantama anglų kalba. Meilė 
ir pagarba savo tėvams skiepijama 
vienodai abiems tėvams. Šios stovyk
los lietuviškos kilmės vaikai, susi
pažįsta su savo motinos ar tėvo kilme 
ir po kelių metų stovyklavimo ne vie
nas ir ne du įsijungia į aktyvią lietu
višką veiklą (šokių, dainų kolektyvus 
ar net į veikiančias lietuvių jaunimo 
ateitininkų bei skautų organizacijas). 
Šie lietuviškos kilmės stovyklautojai, 
mūsų bendro darbo dėka, buvo pilnai 
„įskiepyti“ į lietuviškojo medžio ka
mieną.

DAINAVOJE šie „pusamerikoniai“,

Grupė LFB studijų ir poilsio savaitės dalyvių Dainavoje. Iš k. i dešinę dr. P. Kisielius, 
J. Baužys, prof. V. Bieliauskas, dr. K. Ambrozaitis, J. Ardys, prof. K. Skrupskelis, 
dr. V. Šaulys, V. Pociūnas.
Jono Urbono nuotrauka
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kaip juos draugiškai vadina grynieji 
arba „pilnieji lietuviai“ stovyklautojai, 
pramoksta ne tik lietuvių kalbos, bet 
ir lietuviškų dainų. Sporto taisyklės 
visiems aiškinamos ir vartojamos 
lietuvių kalba, o dainų mintis ir žodžių 
tarimas išaiškinamas anglų kalba. Visa 
tai duoda puikų rezultatą.

Ši stovyklinė grupė pirmą kartą 
buvo suorganizuota 1978 m. tuome
tinės DAINAVOS administratorės 
Jadvygos Damušienės iniciatyva. Pen
kis metus jai vadovavus (o DAINA
VOS rūpesčiams atidavus 27 metus) 
“Lithuanian Heritage” stovyklos darbą 
J. Damušienė perdavė Rimai Poli- 
kaitytei, kuri šioje stovykloje buvo 
nuo pradžios kaip pagrindinė progra
mų vykdytoja. Rima, baigusi Univer
sitetą ir pradėjusi darbą pagal spe
cialybę, visas savo atostogas aukoja 
šios stovyklos gerovei. Ir jai puikiai 
sekasi - kiekvienais metais visų norin
čių dalyvauti šioje stovykloje jau 
negalima sutalpinti.

DAINAVOS gyvavimo sėkmė auga 
ir auga, o su ja auga ir naujų stovyk
lautojų skaičius. Manau, kad po 
Auksinio DAINAVOS jubiliejaus 
DAINAVOS direktorių tarybai gali net 
tekti galvoti apie naują priestatą 
„lietuviškai Katedrai“ Amerikoje.

Daug, oi daug, norėtųsi išsakyti 
apie šią brangią vietą Amerikoje. Bet 
nėra tam vietos ir galimybių. Tačiau 
kalbėdama apie DAINAVĄ negaliu 
nutylėti tik vieno asmeninio savo per
gyvenimo: grįžus į savo numylėtą gim
tąją žemę, svajotos laimės džiaugsmo, 

kokią turėjau gyvendama bei dirbdama 
DAINAVOS pastogėje, čia Lietuvoje 
neteko išgyventi...

Kiek daug nuoširdžių ir darbščių 
rankų iš meilės Lietuvai šią vietą statė 
(tikiuosi Jų visų vardai sutilps 50 metų 
DAINAVOS istorijos leidinyje, kai bus 
švenčiama DAINAVOS gyvybės pra
džia - 2006 m.). Stoka vietos suvaržo 
žodį ir plačiai išsiplėsti čia neįmanoma.

Užbaigai apie Kryžių kalną 
Dainavoje
DAINAVA yra giliai suprastos 

idėjos, širdžių, rankų ir aukos dvasia 
augintas vaisius prarastos Tėvynės 
gerovei. [ kiekvieną skaudų okupanto 
veiksmą Lietuvoje DAINAVOJE tuoj 
pat buvo reaguojama. Kai atėjo žinia, 
kad Lietuvoje Kryžių kalne naikinami 
kryžiai, DAINAVOJE tuoj pat buvo 
supiltas ir paruoštas kalnelis kryžiams 
statyti. Tuo metu JAV lietuvių tarpe 
buvo tik vienas gerai žinomas kryž- 
dirbys (Paškorimas), todėl ir įvairių 
užsakymų jis turėjo daug. Kryžių 
meistras buvo nejaunas ir labai 
užimtas, bet dar aštuonis kryžius DAI
NAVOS kryžių kalneliui spėjo padaryti.

Tas Kryžių kalnas buvo ir tebėra 
visų mėgiama vieta. Čia vieta ir fizi
niam, ir dvasiniam poilsiui. Nuo Kryžių 
kalno visa DAINAVA atsiskleidžia kaip 
perlas delne: vienoje pusėje stovyk
lautojų nameliai, valgykla ir „Baltieji 
Rūmai“ su koplyčia, kitoje - Rambyno 
kalnas, didžiulis pušynas pačių sto
vyklos mylėtojų sodintas. Pušys jau 
debesis siekia, o slėnyje gražusis
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Kryžių kalnelis Dainavoje.
Jono Urbono nuotrauka

Spyglio ežerėlis. Rami, plati erdvė ir 
prabėganti viena kita stirna ar vaikš
čiojanti pakrante gervė džiugina širdį.

Šiame kalnelyje vieną kartą sa
vaitėje buvo atiduodama pagarba ir 
rodoma meilė Lietuvos partizanui, gi
nančiam savo kraštą nuo baisiojo 
tautinio smurtininko, tautos naikintojo 
ir kankintojo sovieto. Stovyklautojams 
buvo išsamiai perduodamas partizanų 
gyvenimo vaizdas, kalbamos maldos, 
dainuojamos partizanų kurtos dainos.

Taip! Ten už Jūrų - marių“, 
svetimoje, bet laisvo žodžio šalyje, 
JAV auganti lietuvių jaunoji karta 
semiasi stiprybės iš mūsų istorinės 
praeities - nemeluotos, neiškraipytos 
ir neperrašytos pagal okupantų norus. 
Tautos ir valstybės istorija perduo
dama su meile ir pagarba žmogui pra
ėjusiam tą akmenuotą tautos gyve
nimo kelią. DAINAVOJE skiepijama 
artimo meilė, pagarba žmogui ir Tiesos 
reikšmė gyvenimui, kurioms po 

sovietų okupacijos palikta labai mažai 
vietos Lietuvoje. Šiuos vertybinio 
gyvenimo stipriausius elementus 
okupacijos metai žiauriai apgriovė.

Artėjančio auksinio DAINAVOS 
Jubiliejaus proga reikia prašyti Dievo, 
kad jis laikytų kiekvieną mūsų savo 
akyje ir neleistų tapti savo tautinės 
sąmonės žudikais ir tik turtinės 
gerovės garbintojais.

Visiems dirbantiems šį šventą 
darbą norisi linkėti fizinės ir dvasinės 
stiprybės, nes pagal Maironį -

Tas ne lietuvis, kurs jos būdo, 
jos žemės dainą nemylės, 
kuris pamins ką bočiai gynė 
per amžius milžiną keliais.

DAINAVĄ - LIETUVĄ svetimoj 
žemėj kuriant, visi mes dirbantieji ėjom 
milžinų keliais ir būdą, ir dainas mes 
Lietuvos gyvenimo mylėjom ir giname 
iki dabar, ką bočiai gynė, su Tiesa ir 
Pagarba visiems.
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Tragiškos istorijos pamoka
Aldona Žemaitytė-Petrauskienė

Kelios pastabos apie Jono Vaitkaus filmą „Vienui vieni“

Praėjusių metų pavasarį kai ku
riuose Lietuvos kino teatruose buvo 
rodomas režisieriaus Jono Vaitkaus 
filmas „Vienui vieni“. Ta frazė, vykusiai 
panaudota pokario metais prof. Juozo 
Ambrazevičiaus-Brazaičio, kai jis rašė 
savo veikalą, vėliau įsipilietino žmonių 
sąmonėje kalbant apie pokario 
Lietuvos partizanų - laisvės kovotojų 
herojišką kovą dėl laisvos Lietuvos ir 
tragišką žūtį. Žiūrint žmogaus gyve
nimo asmenine prasme, partizanai 
buvo beviltiški didvyriai, nes kone visi 
buvo išduoti, enkavedistų ir stribų 
nužudyti arba patys susisprogdin
davo bunkeriuose, kad nepatektų į 
budelių rankas arba (kurie pateko) 
nukankinti su neapsakomu žiaurumu, 
arba išsiųsti į lagerius, kur dažnas mirtį 
rado gulago rūdynuose. O ir tie, kurie 
grįžo iš Sibiro, buvo tremtiniai savo 
Tėvynėje, nes negalėdavo prisiregis
truoti, negaudavo darbo, negalėdavo 
mokytis aukštosiose mokyklose ir 
kitais būdais buvo ujami. Daug jų 
paliko Tėvynę ir grįžo atgal į Rusiją, 
išvažiavo į kaimyninę Latviją, kur 
režimas jų atžvilgiu buvo švelnesnis. 
Bet žiūrint Lietuvos valstybės išlikimo

Jonas Vaitkus

prasme partizanai nebuvo beviltiški 
didvyriai, jie savo tragišku likimu ir 
herojiška kova įkvėpė tautai laisvės 
kibirkštį keliems dešimtmečiams į 
priekį, tad rezistencija prieš okupantą 
nenutrūko iki pat Lietuvos atgimimo. 
Jie sustabdė masinę sovietų koloni
zaciją, ko anuomet neišvengė Latvija 
ir Estija, dabar su rusų kolonistais 
turinčios savo bėdų.

Šiandien apie Lietuvos partizanus 
oficialiuose valdžios sluoksniuose
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kalbama vangiai, ne iš širdies ar įsiti
kinimo, tik atiduodant duoklę konju
nktūrai. Tiesa, jie paminimi atitinkamo
mis progomis, bet tuoj pat ir užmirš
tami, susirūpinus savo grupės interesų 
gynimu, grupių tarpusavio rietenomis 
(tą šiandien ypač mato Lietuva), o 
vadinamosiose liaudies masėse (koks 
sovietiškas terminas!) vis dar įsi
šaknijusi nuomonė, kad tai buvo ban
ditai, plėšę dorus kaimo žmones. Taigi
J. Vaitkus pirmas iš kino režisierių 
išdrįso juos reabilituoti kaimo bend
ruomenių ar abejingo dvasinėms verty
bėms jaunimo akyse, nepabūgo 
pasirodyti nemadingas, nes dabar 
madingos holivudinės ar egzaltuotai 
sentimentalios temos, kokios yra 
užplūdusios mūsų ekranus. Atgimimo 
pradžioje dokumentininkai J. Sabolius, 
E.Zubavičius drauge su rašytoju 
E. Ignatavičium sukūrė keletą televi
zijos filmų apie partizanavusį mokytoją
K. Bajerčių, apie kitų apygardų parti
zanus, bet jie dabar jau retai rodomi.

Statyti brangiai kainuojantį meninį 
filmą - herojinę epopėją buvo drąsus, 
rizikingas žingsnis, žinant mūsų visuo
menės pilietinį nebrandumą, senosios 
partinės nomenklatūros gilų įsišak
nijimą valdžios sluoksniuose, kino 
kritikų konjunktūriškumą. Kritikams 
reikia to, kas postuluojama šiuolai
kiniame kine: įtampos, sekso, smurto, 
skandalo. Arba egzaltuotai mistiškos 
melodramos. Pasirodžius „Vienui 
vieni“, žinoma, buvo visokios kritikos, 
kaip antai: filmas schematiškas, tiesmu
kas, vienaplanis, nes partizanai per

daug teigiami, o stribai ir enkavedistai 
per daug neigiami, neišvystyti charak
teriai, neaišku, ar filmas dokumentinis, 
ar meninis ir t.t.

Filmas „Vienui vieni“ pasakoja vie
nos šeimos istoriją, „liūdną pasaką“, 
kuri yra liūdnesnė ir baisesnė už 
J. Biliūno papasakotą XX šimtmečio 
pradžioje. XX amžiaus vidurys pasau
liui atnešė daug skausmo per tota
litarinius režimus, kurie sukėlė karus, 
masines žudynes, pilietinius karus, 
konclagerius ir t.t. Valstietiška Lukšų 
šeima - viena iš daugelio pokario par
tizaninės kovos audrose praradusi ne 
tik namus, bet ir savo šeimos narius. 
Per šią šeimą režisierius koncentruoja 
visos Lietuvos kaimo žmonių, gul
džiusių galvas už Lietuvos laisvę, 
tragediją. Tad štai: tėvas, motina ir 
keturi broliai partizanai, iš kurių tik 
vienas išliko gyvas, bet kankintas 
enkavedistų (baisi scena filme, kai 
kankinimas vyko jo akistatoje su 
motina), atkentėjo nuodinguose Koly- 
mos rūdynuose, retųjų metalų kasyk
lose. Motina išleisdama vaikus parti
zanauti peržegnojo ir prisaikdino nieko 
neišduoti. Ji matė, kaip vienas po kito 
žuvo sūnūs, bet ištvėrė lyg ta graikų 
Antigonė, laidojusi savo brolį. Jos 
laikysena filme gal net nesąmoningai 
primena Pirčiupio Motinos (dail. 
G. Jokūbonis) laikyseną: griežtai su
čiauptos lūpos, sielvartingai sugniauž
ta ranka, tiesi stovėsena, kol sielvar
tas, ligos ir klajūniškas gyvenimas 
praradus vyrą ir vaikus nepalaužė 
sveikatos. Dievas jos pagailėjo, nes
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mirė ant iš Kolymos grįžusio sūnaus 
Antano rankų. Tėvas, priešingai, neiš
tvėrė to siaubo, kuris užgriuvo jo 
namus, pamišo, kai enkavedistai 
nušovė sūnų Jurgį ir jį, seną žmogų, 
per rugius atvilko prie kruvino sūnaus 
lavono. Laisvėje liko tik vienas Juozas 
Lukša-Daumantas (Skirmantas), aplink 
kurį ir sukasi filmo siužetas.

Gražios išvaizdos, guvus, drąsus 
Juozas Lukša-Daumantas, architek
tūros studentas, nedvejodamas išeina 
į mišką, o paskui, vykdydamas parti
zanų vadų užduotis, pereina sieną su 
svarbiais dokumentais, kurie turi pa
siekti Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
vadus, Vakarų valstybių atstovus, 
Popiežių, kad pasaulis sužinotų tiesą 
apie narsiai besipriešinančius okupa
cijai lietuvių partizanus. Mat Vakarai 
buvo pažadėję, kad sienos bus peržiū
rėtos, okupantai greitai iš Lietuvos 
pasitrauks ir visi pabėgėliai greitai grįš 
į Tėvynę. Tokiais pažadais, kurie ilgai
niui virto mitais, tikėjo ir pabėgėliai, ir 
partizanai, ir visi Lietuvos žmonės, ku
rie rėmė partizanus.

J. Lukša mokėsi amerikiečių žval
gybos mokyklose, kurios ruošė de
santininkus, juos permesdavo į Lietu
vą, aprūpindainos ryšio priemonėmis, 
kad šie greičiau pasiektų bunkerius, 
kur jų laukė kovos draugai. Lukša- 
Daumantas 1950 m. buvo permestas 
lėktuvu į Lietuvą, jau žinodamas, kad 
partizaninis karas Lietuvoje silpsta, 
smaugiamas išdavysčių ir vis stiprė
jančio sovietų kariuomenės spaudimo, 
o žadėtoji Vakarų pagalba traukiasi į 

neapibrėžtą tolį. Taigi jis suprato savo 
žygio į Lietuvą beprasmiškumą ir vis 
dėlto keliavo į Tėvynę. Praėjus vos tik 
metams nuo sugrįžimo į Lietuvą, 
J. Lukša-Daumantas didvyriškai besi
priešindamas enkavedistams žuvo. Po 
kurio laiko jo žygdarbį pakartojo 
žurnalistas Julijonas Būtėnas, bet jo 
likimo linija jau neįeina į filmo „Vienui 
vieni“ siužetinę istoriją.

Taigi gana greito veiksmo ir 
pakankamai koncentruotos įvykių 
grandinės filmas atkuria rūsčią ir 
tragišką partizanų ir sovietinių oku
pantų represinių struktūrų susidūrimo 
atmosferą. Kas laukė, kad filmas 
nuosekliai rutulios siužetinę liniją, 
turėjo nusivilti. Kūrėjų uždavinys buvo 
kitoks: ne pasakoti siužetą, o atkurti 
nuotaikas, emocijas, pabrėžti dviejų 
kovojančių pusių moralines (arba anti- 
moralines) savybes, išryškinti verty
bes, dėl kurių buvo guldomos galvos 
ir kurios Lietuvai padėjo ateiti į 1990 
metų Kovo 11-ąją. Filmo kūrėjams 
pavyko išlaikyti kompozicinį ritmą, 
kuris, lyg pulsuojantis nervas, nepa
leidžia žiūrovo iki pat pabaigos. Stam
bių planų ir masinių scenų dramatiška 
kaita beveik nepalieka vietos lyrizmui, 
o kai jis atsiranda (scenos Paryžiuje - 
Juozo Lukšos ir Nijolės meilės laiko
tarpis), tampa mažai įtikinantis, santū
resnį žiūrovą net erzina savo neati
tikimu filmo rūsčiam vientisumui. O 
tokios detalės, kai stribas kone spring
damas geria iš aliumininio puodelio 
„samagoną“, kada čia pat stovintis 
enkavedistas iš briaunotos stiklinės
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ramiai ir kiek įmanoma kultūringai geria 
tokį pat kiekį šio „ugninio skysčio“, 
puikiai charakterizuoja, koks elementas 
ėjo prieš savo tautiečius, juos išdavi- 
nėdamas, kankindamas ir žudydamas. 
Tokių charakteringų detalių filme yra 
nemažai, kaip ir pakankamai psicho- 
iogizuotų scenų. Manau, kad tikrai 
pavykęs psichologiniu požiūriu yra 
pagrindinis aktoriaus Sauliaus Balan
džio vaidmuo, nes suvaidinti teigiamą 
Daumantą yra sunkiau negu neigiamą 
Markulį-Erelį. Filmo kūrėjų pasirinktas 
kelias - atsisakyti siužetinių detalių są
sajų vardan visumos, akcentuojant 
dramatizmą ir heroizmą - tikriausiai yra 
labai pateisinamas.

Tiems, kurie apie partizanų kovas 
skaitė tik knygose arba girdėjo iš tėvų 
ar senelių pasakojimų, filmas vizuali
zuos jų tautos istorijos tarpsnį, kuris 
iš perspektyvos atrodys vis heroj iš- 
kesnis ir prasmingesnis. Pagaliau tai 
yra tik pirmas bandymas gilintis meni
niu aspektu į šią temą, apie kurią tik 
dabar imama kalbėti vis atviriau. Kitų 
kūrėjų laukia kiti aspektai: labiau 
individualizuoti, psichologizuoti ar 
supemienizuoti. Režisierius Jonas Vait
kus ir operatorius Algimantas Miku- 
tėnas savo darbą atliko sąžiningai ir su 
ryškia pilietine pozicija. Tai drąsus 
Jono Vaitkaus žingsnis tuo metu, kai 
ištaręs žodį nepriklausomybė rizikavai 
susilaukti pašaipos, kai iš inercijos par
tizanai kaimuose vis dar vadinami 
banditais, o iš televizijos ekranų filoso
fai skelbė savo išmintį, kad patriotas 
- tai idiotas. Taip, filmas nėra madin

gas nei tarp holivudiškų trilerių ar 
siaubo filmų gerbėjų, nei tarp Pietų 
Amerikos melodramų ir muilo operų 
garbintojų. Bet pamažu keičiasi stereo
tipai, įsigalėję žmonių sąmonėje, 
pamažu traukiasi nuo mūsų sovietinė 
praeitis, ir filmas „Vienui vieni“ tampa 
ne tik Lietuvos istorijos emociškai 
įprasminta pamoka, bet ir naujos 
sąmonės formuotoju. O šiomis dieno
mis tai yra svarbiausias menininko 
uždavinys, nepaisant to, kad meni
ninkas nebus laikomas madingu.

Pagrindiniai filmo kūrėjai ir rėmėjai:

Režisierius Jonas Vaitkus 
Operatorius Algimantas Mikutėnas

Juozas Lukša-Daumantas — aktorius 
Saulius Balandis
Motina - aktorė Danutė Vidugirytė 
Nijolė - aktorė Brigita Bublytė

Filmo globėjas -
dr. Jonas Adomavičius (Čikaga)

Filmo rėmimo JAV garbės nariai:

dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Nijolė 
Bražėnaitė, dr. Juozas Kazickas, 
dr. Petras Kisielius, Pilypas Narutis ir 
kiti.
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Miško broliai
Vidmantas Vitkauskas

Jonas Ohmanas

„Miško broliai. Ginkluotas pasi
priešinimas Lietuvoje sovietinės oku
pacijos metais“. Taip pavadinta visai 
neseniai Stokholme Backstroms forlag 
leidykloje švedų kalba išleista Juozo 
Lukšos-Daumanto knyga „Partizanai“. 
Knygą išvertė ir jos leidimą inicijavo 
Stokholme gyvenantis lietuvių litera
tūros vertėjas į švedų kalbą Jonas 
Ohman.

Juozas Lukša-Daumantas savo 
knygą „Partizanai už geležinės uždan
gos“ parašė būdamas Vakaruose, kur 
jis atvykęs iš Lietuvos ieškojo para
mos kovojančiai Tėvynei. Pirmieji trys 
knygos „Partizanai“ leidimai lietuvių 
kalba pasirodė Jungtinėse Amerikos 
Valstijose 1950, 1962 ir 1984 metais. 
Anglų kalba Daumanto knyga, 
pavadinta „Fighters for freedom", 
buvo išleista 1974 m. JAV ir 1988 m. 
Kanadoje. Ketvirtas papildytas kny
gos leidimas lietuvių kalba buvo 
išleistas 1990 m. Lietuvoje net 100 000 
egzempliorių tiražu. Nežiūrint to, visų 
leidimų knygos tiek Lietuvoje, tiek 
išeivijoje jau tapo bibliografine rete
nybe. Stebėtina, bet jau išpirkta ir 
Stokholme 2005 m. pradžioje 10 000 
egzempliorių tiražu išleista J. Lukšos 
knyga. Labai rimtai kalbama, kad šį 
rudenį Švedijoje prieš Geteborgo 
knygų mugę bus leidžiamas antras 
šios knygos leidimas.

Taigi stebėtinas ir pavydėtinas 
knygos populiarumas. Kur slypi toks 
užsieniečių susidomėjimas šia knyga ir 
joje aprašomais įvykiais? Atsakymą 
galima rasti paties vertėjo Jono 
Ohinano žodžiuose. Pirmą kartą apie
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Lietuvą jis išgirdo truputį daugiau kaip 
prieš 15 metų. Su draugais lanky
damasis Krokuvoje jis čia iš sutiktų 
lietuvių sužinojo ne tik apie lietuvių 
Atgimimą, siekį išsivaduoti iš sovie
tinės okupacijos, bet ir apie ilgametę 
jų ginkluotą rezistenciją, sovietų 
vykdytą lietuvių fizinį bei dvasinį 
naikinimą, represijas, tremtį ir pan. 
Sovietų Sąjungos „nuleista“ geležinė 
uždanga buvo atlikusi savo darbą - 
didžioji dalis laisvojo pasaulio visuo
menės, tame tarpe ir skandinavai, visai 
nieko nežinojo apie tris Baltijos tautas, 
jų padėtį ir rezistenciją. Pirmą kartą į 
Lietuvą J. Ohman atvyko dar būdamas 
studentu 1990 metais, sovietų „blo
kados” metu su padirbtais kelionės 
dokumentais. Čia jis tiesiogiai galėjo 
susipažinti su Lietuva, stebėti joje 
vykstančius procesus. Ilgesniam laikui 
J.Ohman į Lietuvą atvyko 1993 m. ir 
išbuvo čia net keturis metus. Dirb
damas Lietuvos liuteronų bažnyčiose 
Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje bei 
Vilniaus universiteto Skandinavistikos 
katedroje jis dar geriau pažino Lie
tuvos istoriją, kultūrą, išmoko lietuvių 
kalbą, tapo tikru Lietuvos draugu.

J. Ohmanas gimė 1965 m. Stok
holme. Upsalos universitete įgijo teo
logijos magistro ir filologijos-filosofijos 
bakalauro laipsnius. Iš viso jis moka 
septynias užsienio kalbas (norvegų, 
danų, anglų, vokiečių, lietuvių, latvių, 
rusų) ir „susikalba“, anot jo paties, dar 
keliomis kalbomis. J.Lukšos-Daumanto 
knygą „Partizanai“ J.Ohmanas „surado“ 

visai atsitiktinai pas vieną savo draugą. 
Knyga jam buvo tarytum atradimas, ją 
skaitydamas jis patyrė savotišką šoką 
- ir dėl jos autoriaus herojiškos 
praeities, ir dėl jos turinio, ir dėl to, kad 
užsienio gyventojai beveik nieko 
nežino apie didvyrišką lietuvių praeitį. 
Tai ir paskatino J.Ohmaną imtis šios 
knygos vertimo į švedų kalbą. Tačiau, 
anot knygos vertėjo, lengviau buvo 
apsispręsti ją versti ir išversti, negu 
surasti spaustuvę leidimui. Net tris
dešimt penkioms leidykloms buvo 
siūlomas vertimas, kol pagaliau atsirado 
Backstroms forlag leidykla susi
domėjusi šia knyga ir sutikusi ją išleisti. 
Šiandien jau žinome, kad J. Ohmano 
viltys pasitvirtino, lūkesčiai pasiteisino. 
Knyga sulaukė didžiulio švedų 
susidomėjimo. Ir ne tik knyga. Švedijos 
karo istorijos bibliotekos periodiniame 
leidinyje „Pennan Svardet” buvo 
atspausdinti net trys J. Ohmano 
straipsniai su gausybe nuotraukų apie 
sovietinę Lietuvos okupaciją lietuvių 
rezistenciją Juozą Lukšą ir jo knygą.

J. Lukšos knyga švedų kalba 
„Miško broliai“ pradedama Lietuvos 
istoriko dr. Arvydo Anušausko įžan
giniu straipsniu apie partizanų kovą 
Lietuvoje 1944 - 1953 metais ir jos 
vertėjo J.Ohmano bendraisiais paaiš
kinimais bei komentarais. Knygoje 
daugiau kaip šimtas įvairių iliust
racijų- nuotraukos (atspindinčios 
okupacijos, represijų, deportacijų, 
partizaninių kovų bei kitos veiklos 
laikotarpį); partizanų leistos pogrin-
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dinės spaudos, įvairių piešinių, pla
katų, skiriamųjų ženklų, sovietinių 
ginklų pavyzdžiai; žemėlapiai su kovų 
vietomis, partizanų judėjimo marš
rutais ir pan.

Bendra knygos apimtis su 
priedais - 340 puslapių. Knyga storais, 
spalvotais ir laminuotais viršeliais, 
atspausdinta ant gero popieriaus. 
Viršeliui pasirinkta partizaniniam 
laikotarpiui būdinga nuotrauka - du 
pasaloje esantys užsimaskavę parti
zanai. Knygos nugarėlėje - Lietuvos 
vėliavos fone viena iš paskutiniųjų 
Juozo Lukšos nuotrauka ir kelių saki
nių aprašymas apie sovietinę okupa
ciją ir ginkluotą partizanų pasiprie
šinimą. Knygos viršelių vidinėse 
pusėse - labai gerai parengti žemė
lapiai su Lietuvos partizanų sritimis, 
apygardomis, pažymėtomis partizanų 
mūšių vietomis, kita informacija.

Ruošiant knygą leidimui, J.Ohma- 
nas sulaukė didelio pritarimo, įvairios 
istorinės medžiagos bei konsultacijų ir 
iš kai kurių Švedijoje, Lietuvoje ir kitur 
esančių institucijų bei asmenų. Atskira 
padėka knygos titulinėje dalyje 
pareikšta įvairioms lietuvių, latvių bei 
estų draugijoms Švedijoje, Lietuvos 
genocido ir rezistencijos centrui, Geno
cido aukų muziejui Vilniuje, Tremties 
muziejams Kaune ir Marijampolėje, 
Vytauto Didžiojo karo muziejui.

Elektroniniu paštu J.Ohmanas 
intensyviai bendravo su JAV gyve
nančia buvusia Juozo Lukšos žmona

dr. Nijole Bražėnaite-Paronetto, įvai
riais kitais rezistentais, istorikais, 
muziejininkais. Įdomu tai, kad vers
damas knygą ir gilindamasis į Lietuvos 
istoriją J. Ohmanas netikėtai Švedijoje 
aptiko unikalios ir iki šiol nežinomos 
medžiagos: originalių Juozo Lukšos į 
Vakarus atvežtų nuotraukų, kitų 
dokumentų.

Skogsbroder. Den vapnade 
kampen i Litauen mot Sovjetockupa- 
tionen, Juozas Lukša, Stockholm, 
Backstroms forlčig, 2005.
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Juozo Daumanto 
„Partizanų“ penktajam 

leidimui pasirodant
Kęstutis Kasparas

Sunku trumpai pristatyti tokią gerai 
žinomą knygą, todėl šioje recenzijoje 
pateiksime tik keleto jos ypatybių 
mozaiką.

Pirmiausia „Partizanai“ yra istorijos 
šaltinis, kuriame pateiktas mozaikinis 
to meto įvykių bei autoriaus pergy

venimų aprašymas, pradedant nuo 
1944 m. vasaros, antrosios rusų sovie
tinės okupacijos pradžios ir baigiant jo 
antra kelione į Vakarus 1948 m.

Rašydamas šį kūrinį, Juozas Lukša 
- Juozas Daumantas, matyt, iškėlė sau 
kelis klausimus, į kuriuos turėjo duoti 
atsakymą „Partizanai“. Pirmiausia jis 
kaip istorikas kėlė klausimą - kodėl? 
Po to sekė liudininko - kaip tai vyko? 
Ir galiausiai - kokią visa tai turėjo pras
mę? Tad „Partizanai“ prasideda pasa
kojimu apie okupacijos pradžią, pasa
kojama apie Kauno universiteto atsi
kūrimą, pateikiama žinių apie gyvenimo 
okupacijos pradžioje bei kartu užsi
menama apie priešų - okupantų veik
los faktus.

Autorius ryškiai parodo, kaip 
didelė lietuvių tautos dalis buvo pri
versta rinktis tarp Sibiro ir pogrindinio 
gyvenimo Lietuvoje, kaip augo karinis 
pasipriešinimas okupantui, kaip orga
nizavosi ir veikė lietuviai partizanai, 
kaip jie siekė užmegzti ryšius su Vaka
rais, ieškodami tarptautinės pagalbos.
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Kūrinys labai turtingas faktolo- 
ginės medžiagos. Nors ir šifru prideng
damas kai kurias vietas, datas ir 
asmenis, kurie 1948 m. dar buvo gyvi, 
J. Daumantas atskleidė Lietuvos lais
vės kovų sąjūdžio tikslus ir užda
vinius, rezistencinės organizacijos 
struktūrą, kovotojų darbus bei gyve
nimo būdą, jų nuotaikas ir tragediją.

J. Daumanto žinių šaltiniai buvo: 
akivaizdiniai stebėjimai, bendražygių 
pasakojimai, ryšininkų įvykių atpasa
kojimai, partizanų dokumentai, kurių 
turinys atkurtas iš atminties, ir 
partizanų dokumentai, turimi po ranka.

„Partizanai“ yra šaltinis atskleisti 
to meto visuomenės mentalitetą bei 
šaltinis paties Juozo Daumanto biogra
fijai. J. Lukšos mentalitetas daugiau 
atsiskleidžia iš jo laiškų, o ne iš „Parti
zanų“, kur daugeliu atvejų jis yra tik 
stebėtojas ir įvykių fiksatorius.

„Galbūt, kad J. Daumanto atsimi
nimai ne visai patenkina istorikus, - 
1961 m. teigė Jonas Grinius, - tačiau 
rašytojams jie duoda nemažai medžia
gos, o juose pačiuose galima rasti su 
rašytojo įkvėpimu parašytų vietų, ku
rių vienos lyriškos, antros dramatiš
kos, o trečios nuotykinės“.

„Partizanai“ yra giliai išgyventas ir 
išjaustas kūrinys. J. Daumantas pra
deda epiniu pasakojimu, ramiai ir 
nuosekliai dėsto įvykius, duoda nema
žai didesnių ir mažesnių karinės 
pasipriešinimo kovos vaizdų. Autoriui 
pačiam įsitraukus į tą kovą „pasako
jimas jau iš karto („atomine bomba“) 
ir gaivališkai išsilieja iš sujaudintos 

autoriaus sielos. Jis dar padrikas kaip 
naujoko partizano, nežinančio kur dėti 
rankų ir ką kalbėti. Vėliau jis sutvar
komas į grandinę partizaninės veiklos 
epizodų, kuriuos sieja autoriaus gyvy
binis tiesioginis ryšys su tais asme
nimis, apie kuriuos jis kalba“, - rašė 
Juozas Brazaitis.

Lyrinė nuotaika paaiškinama auto
riaus glaudžiu ryšiu su pergyventais 
įvykiais. Jis pasakoja apie tai, kuo 
gyvybiškai, visa savo esybe yra pats 
sudomintas. Šita tema jo tėvynės 
Lietuvos likimas - giliai patriotinė. 
Paprastai patriotizmą išreikšti lyriškai 
yra labai sudėtinga ir nedaugeliui 
tepavyksta tai padaryti nuoširdžiai, 
nenukrypstant į trafaretinių frazių 
kartojimą ar įprastinius literatūrinius 
štampus. Elegiškai nuspalvintų vietų 
knygoje gausu:

Dabar ilgu žaliajam sodžiui
Toli išklydusių vaikų...
Bet lauk, motule, aš sugrįšiu, 
Sugrįšiu tavęs išbučiuot...
„Vis skambėjo dainos posmai, pil

dami graudulingą skausmą į kiekvieną 
sielą ir versdami nenoromis susi
mąstyti. Ypač stebėjau mergaitę parti
zanę, kurios akyse blizgėjo stings
tančios ašaros, su kiekvienu žodžiu 
ketindamos prasiveržti. Šis vakaras 
buvo daug liūdnesnis negu paprastai. 
Gal iš dalies veikė švenčių nuotaikos 
ir kažkur klaidžiojančių šeimų pasiil
gimas“...

Giliai dramatinius jausmus atsklei
džia epizodas, kuriame J. Daumantas 
pasakoja apie savo brolio Jurgio žūtį:
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„Mane prislėgė kažin kas baisaus. 
Apstulbau ir norėjau suvokti tą baisią 
tikrovę, bet galvoj ūžė tūkstančiai min
čių, ir aš nieko negalėjau susigaudyti. 
Norėjau keršyti visam pasauliui, nes 
mus gaubianti klaikuma liudijo, kad gal 
jau nesama žemėje padorių žmonių, 
kurie padėtų mus išgelbėti“.

J. Daumantas pabrėžia, kad parti
zanai, Visvydo žodžiais tariant, „nėra 
bėdos vaikai“, gyvenimo aplinkybių 
nustumti į pakraštį nelaimėliai, o veik
lūs kūrėjai, kuriems nesvetimos žmo
giškos silpnybės, nuotykio troškimas. 
Todėl partizanai susirinkę pasakoja 
savo nuotykius: kaip vietoje doku
mento okupanto patruliui parodė bu
liaus kvitą, kaip kratos metu pasi
slėpusį partizaną išrideno laukan kartu 
su šienu...

Literatūrinių atspalvių savo 
atsiminimuose J. Daumantas sąmo
ningai nesiekė. Jam buvo svarbu už
fiksuoti visus jam žinomus faktus apie 
lietuvių rezistentų be galo sunkią 
dramatišką veiklą, o literatūriniai at
spalviai atsirado savaime, pasakojant 
apie tuos pasiaukojusius žmones, su 
kuriais jis buvo susietas didžiule išti
kimybe bei dvasiniais saitais.

Literatūriniam „Partizanų“ atspal
viui tarnauja jo vaizdavimo priemonių 
sistema. „Partizanuose“ nėra mokslinių 
sąvokų ir negyvos dokumentikos. Čia 
viskas gyva, viskas apgaubta lyrine- 
dramatine nuotaika. Į tekstą darniai 
įkomponuoti netgi dokumentai: atrodo 
biurokratiškai parašytas aktas apie 
rinkimus knygoje nuskamba kalti

namuoju aktu visai sovietinei klastos 
sistemai. Visvydo laiškas apie parti
zanų centralizaciją irgi toks gyvas ir 
įtaigus savo turiniu, kad J. Daumantas 
panaudojęs nedideles kupiūras ir 
literatūrinę išmonę šį dokumentą pa
darė dar įtaigesnį - ugninga, įtikinan
čia partizanų vado kalba.

Toks sudėtingas įvykis kaip parti
zanų mūšis atvaizduotas gyvais, dra
matiškumo ir lyrizmo kupinais vaiz
dais: „Tačiau prakeikimas - Jūrelė pa
šoko perbėgimui ir staiga, netekęs 
pusiausvyros, krito aukštielninkas. Jo 
„mylimoji“ - „pragaras“ prislėgė jį. - 
Jūrelė sužeistas... - pasigirdo jo bal
sas.“ Arba: „Ivanai nesiliovė puolę. 
Aklai vykdydami savo „načalninko“ 
pernelyg negudrią komandą - „vpe- 
riod“, jie atstatę durtuvus, stačiomis 
bėgo ant mūsų automatų... ir vienas po 
kito krito šalia kartu puolančių 
išdresiruotų šunų. Tikra šienapjūtė.“

Kalba, stilius, ironijos elementai 
liudija autorių turėjus poetinį talentą. 
Jis buvo ir trumpo poetinio žodžio 
meistras. Trim keturiais žodžiais jis 
tiesiog perduoda ištisą jausmų gamą: 
„Rytų siaubas grįžo mūsų kraštam..“ 
Arba „Meldėm Dievą taikos...“ Mel
dėm Dievą taikos! Koks pasažas, koks 
giluminis lietuvių tautos esybės pa
grindinio troškimo suvokimas! Ir kaip 
taikliai ir trumpai išreikštas.

Apskritai, J. Lukša naudoja daug 
įvairių literatūrinių priemonių, vado
vaudamasis vieninteliu tikslu - pada
ryti jį įtaigesnį, kuo giliau ir tiksliau 
išreikšti nuotaikas, jausmus.
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Kadangi žanriniu pobūdžiu tai 
atsiminimai, o ne dailiosios literatūros 
kūrinys, tad ryškesnių, išbaigtų pa
veikslų „Partizanuose“ nerasime. Dėl 
įvykių gausos, daugybės sutiktų žmo
nių autoriui teko naudotis 
minimaliomis priemonėmis, kad 
nutapytų praslenkančio vaizdo 
paveikslą. Visumoje gi, sulipdžius 
vieną prie kitos šias mozaikos dalis, 
gauname Partizano paveikslą. Jame 
Raišupio didvyriai, Varno 
rūpestingumas, Mykolo Jono dorinis 
autoritetas, Stumbro patyrimas, Uosio 
bičiulystė, Tautvydo linksmumas. To
kie pat surinktiniai ir Kovos Bendra
žygio - Tigro-Mažvydo, Partizano se
sės, Motulės-Motinos tėvynės pa
veikslai.

Juozo Daumanto paveikslas irgi 
surinktinis to idealaus Partizano siekis. 
Daumantas žmogus susitapatina su 
literatūriniu herojumi Daumantu - dali
nio vadu. Ir todėl beprasmiška ieškoti 
kokio tai atskiro Juozo Daumanto 
mentaliteto - realus žmogus ir idealus 
karys susilieja į vieną, nusitrina ribos 
tarp tikrovės ir amžinybės, ir todėl 

1950 m. Juozas Lukša skrenda jau ne į 
Lietuvą, o į Amžinybę, į amžiną šlovę.

Priešo ruso paveikslas - irgi vie
nas iš ryškiausių. J. Daumanto „tva
nai“ ir „marusios“ nėra mitinė, neįvei
kiama jėga, tai nusmuktkelnis ruskelis, 
besiginantis savo karo žygiais, su 
tradiciniu pasisveikinimu „banditov 
net?“, polinkiu raustis spintose ir be 
galo mėgstantis skilandį ir laikrodėlius
- rinktinė visų vengtinų savybių 
visuma. Gi vietinis išgama neturi veido, 
nes žengęs vieną žingsnį išdavystės 
linkme, jis tampa rusu su visa jo kultūra
- „matuškomis“ ir naminės lakimu. Ir 
tvirtos partizano rankos jį palydi ligi 
Nemuno „pažuvauti“.

Vietinius išgamas gina pulkai ir 
divizijos rusų - jei jų nebūtų, nebūtų 
ir tarybų valdžios. Šiandien, kai nebėra 
okupanto divizijų ir tarybų valdžios, 
visa tai nuskamba kaip pranašystė.

Dėl viso to ir dar dėl daugelio da
lykų „Partizanai“ palieka stiprų įspūdį. 
Penktojo leidimo leidėjai jį sustiprino 
išsamiais komentarais, nuotraukomis, 
dokumentais ir biografine apybraiža 
apie Partizano dalią.

Jūs žuvot už laisvę garbingoj kovoj, 
Gimtosios šalies sakalai,
Per amžius lietuviai minės jus dainoj, 
Garbė jus lydės amžinai.

{Partizaną daina)
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Į Laisvę fondo

XIV istorinių ir politinių studijų savaitė Lietuvoje
LIETUVIŲ REZISTENCIJA 1941 M: ĮVYKIAI IR JŲ VERTINIMAS 

2005 m. birželio 30 - liepos 3

Atidarymas Kaune
( Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus 19) 

Kiti renginiai Kulautuvoje (Kultūros centras, Akacijų ai. 32 a )

Birželio 30 (ketvirtadienis)
13 vai. dalyvių registracija
14 vai. studijų savaitės atidarymas
Pirmininkauja V.Vitkauskas, J.Kairevičius
14.10 vai. Invokacija
Kun. Robertas Grigas
14.20 vai. Sveikinimai
Jonas Kairevičius, Į Laisvę fondo Lietuvos filialo tarybos pirmininkas
Alfonsas Žaldokas, 1941 m. Birželio sukilėlių sąjungos pirmininkas
Mjr. Gediminas Reutas, Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovės 
viršininkas
14.30 vai. Pranešimai
Dr. Augustinas Idzelis (JAV), 1941 metai Lietuvoje: įvykių istorinė reikšmė
Dr. Sigitas Jegelevičius, 1941 m. Birželio sukilimo esmė ir atgarsiai
Dr. Arūnas Bubnys, 1941 m. Birželio sukilimo fragmentai: Baisiogalos puolimas
16.00 vai. Rezistencijos premijos įteikimas
16.30 vai. Išvykimas iš Kauno
18.00 vai. į Laisvę fondo Lietuvos filialo ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas
19.30 vai. Susipažinimo vakaras

Liepos 1 (penktadienis)
10.00 vai. Pranešimas, dr. Arvydas Anušauskas, Okupuotos Lietuvos istorija: 
pasipriešinimo vertinimai 2005 metais
Diskusijos

12.00 vai. Pietūs
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14.00 vai. Pranešimas, dr. A. Idzelis (JAV), Birželio sukilimas Kaune 1941 m. 
istorijos perspektyvoje
Diskusijos
16.00 vai. Juozo Lukšos-Daumanto knygos „Partizanai” (penktos laidos) 
pristatymas
18.00 vai. Susitikimas su 1941 m. Birželio sukilimo ir laisvės kovų dalyviais

Liepos 2 (šeštadienis)
10.00 vai. Pranešimas, prof. K. Skrupskelis (JAV), 1940-1941 m. įvykiai: sąvokos 
ir metodiniai klausimai
Diskusijos
12.00 vai. Pietūs
14.00 vai. Pranešimas, J. Ohman (Švedija), Lietuvos pokario rezistencijos 
vertinimai Švedijoje
J.Lukšos - Daumanto knygos „Partizanai“ (išleistos švedų kalba) pristatymas
Diskusijos
15.30 vai. Vaidybinių bei dokumentinių filmų rezistencine tema peržiūra ir 
aptarimas
17.00 vai. Studijų savaitės apibendrinimas
19.00 vai. Atsisveikinimo vakaronė

Liepos 3 d. (sekmadienis)
10.00 vai. Svečių ir dalyvių išvykimas
11.30 vai. Į Laisvę fondo Lietuvos filialo tarybos posėdis

Studijų savaitės organizacinis komitetas 
Vidmantas Vitkauskas

(pirmininkas) 
Jonas Kairevičius

Gintas Grigelevičius 
Nora Pileičikienė
Elena Oselienė

Informacijos teirautis ir kreiptis į Vidmantą Vitkauską telefonu 8 - 687 53957 
arba elektroniniu paštu:

witk@one.lt
i_laisve@yahoo.com
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Įvykiai ir darbai

Kovo 19-ąją kardinolo V. Sladke
vičiaus memorialinis muziejus, vykdy
damas savo misiją įprasminti Lietuvos 
Bažnyčios ir tautos rezistencinę at
mintį, LKB kronikos (1972 m.) išėjimo 
dieną rengia tradicinius pogrindinės 
spaudos aktualijų aptarimo renginius. 
Prieš 30 metų okupuotoje Lietuvoje 
(1975 m.) pasirodė pogrindinis leidinys 
„Laisvės Šauklys“, kurio redaktorius 
buvo Kęstutis Jokubynas, bendra
darbiai Antanas Terleckas, Julius 
Sasnauskas, Vytautas Bogušis. Iš viso 
išėjo penki šio leidinio numeriai. Tais 
pačiais metais buvo pradėti leisti ir kiti 
rezistenciniai laikraščiai „Varpas“ bei 
„Pastogė“.

Tačiau pats svarbiausias to laik
mečio leidinys - 1975 m. pasirodęs 
katalikiškos patriotinės pakraipos 
žurnalas „Aušra”. Pažymint šio leidinio 
30-ąsias metines ir pagerbiant šviesų 
jo redaktoriaus kun. Liongino Kune
vičiaus atminimą, kardinolo V. Sladke
vičiaus memorialinio buto svetainėje 
buvo surengta prasminga publicistinė 
popietė, kurioje dalyvavo kun. Kazi
mieras Ambrasas, SJ, Lukšių vidurinės 
mokyklos mokytojas Vytautas Armo- 
navičius, Lukšių Šv. Juozapo bažny
čios klebonas kun. Gvidas Pušinaitis, 
Varpininkų draugijos pirmininkė 
mokytoja Angelė Servienė, arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius, 
Kauno m. folklorinis ansamblis Sody
ba, Lampėdžių bendruomenės meno 
kolektyvas.

Pirmųjų „Aušros“ numerių 
redaktorius buvo kun. Sigitas Tam

kevičius, o nuo 6-ojo numerio redaga
vimą perėmė kun. Lionginas Kune
vičius ir žurnalą leido iki Lietuvos 
atgimimo. Leidinio redagavimo dar
buose talkino Vilniaus universiteto 
dėstytojas, filologijos mokslų daktaras 
(dabar kunigas) Kazimieras Ambrasas, 
SJ, kuris pasidalijo bendradarbiavimo 
„Aušroje“ patirtimi ir mintimis apie tai, 
kaip LKB kroniką, „Aušrą“, kitus 
pogrindžio leidinius reikėtų vertinti 
istoriniu, moksliniu požiūriu. Kun. 
K. Ambraso nuomone, pogrindžio 
spauda, kaip pasipriešinimo istorijos 
dalis, turėtų būti nagrinėjama tiek vidu
rinėse, tiek aukštosiose mokyklose 
(konkretizuojant jos dvasinę ir politinę 
reikšmę tiek praeityje, tiek ir dabartyje). 
Kaip JUNESKO globos sulaukusi 
lietuvių kryžiadirbystė, taip ir unikalus 
reiškinys - lietuvių katalikiškos, pa
triotinės pakraipos pogrindžio spauda 
turėtų sulaukti pripažinimo pasaulio 
mastu. Kun. Ambrasas priminęs, jog 
kun. K. Kuzminskis, JAV LKB kronikos 
sąjungos kūrėjas, buvo pasiryžęs 
Kroniką ir jos leidėjus Nobelio pre
mijai pristatyti, pažymėjo, kad mintis 
šiuos darbus įprasminti ir įamžinti yra 
aktuali ir šiandien.

Kun. Lionginas Kunevičius ( 1932— 
1994) „Aušrą“ redagavo, dirbdamas 
Lukšių Šv. Juozapo bažnyčios kle
bonu. Į renginį atvykę Lukšių atstovai 
mokytojas V. Armonavičius ir kun. 
G. Pušinaitis papasakojo, kad 
apylinkių žmonės geru žodžiu mena 
nuoširdų, žmones mylėjusį kunigą 
Lionginą, ir šiandien giedamos jo
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sukurtos giesmės, deklamuojami jo 
kūrybos eilėraščiai. Kun. L. 
Kunevičiaus iniciatyva Lukšių 
bažnyčios šventoriuje pastatytas 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
paminklas, Lietuvos Nepriklausomybei 
pažymėti atsodintas (1923 m. paso
dintas) ąžuolas.

Arkivyskupas S. Tamkevičius, 
šiltu žodžiu prisiminęs seminarijos 
laikų mokslo draugą prepozitą Lion
giną Kunevičių, akcentavo šios iškilios 
asmenybės dvasingumą, kūrybin
gumą, jautrumą. Kun. Kunevičius, kaip 
„Aušros“ redaktorius, pasižymėjo ypa
tingu punktualumu, kruopštumu ir 
didele asmenine atsakomybe. Nors tuo 
metu buvo mestos didelės saugumo 
pajėgos pogrindžio spaudai likviduoti, 
tačiau „Aušra“ laikėsi iki Atgimimo, 
redaktorius visų pogrindžio spaudos 
bendradarbių pastangomis buvo sau
gojamas. Arkivyskupas papasakojo, 
jog 1975 metais, subrendus minčiai 
šalia LKB kronikos leisti platesnės 
apimties, katalikiškos istorinės minties 
leidinį, kun. Pranciškus Račiūnas, MIC, 
pasiūlė kaip XlXa. ėjusios „Aušros“ 
tęsinį leisti naują „Aušrą“, todėl, jai 
išėjus, ji buvo pažymėta Nr.l(40). Kaip 
ir prieš 125 metus, taip ir prieš 30 metų 
leista „Aušra“ kėlė tas pačias dvasinių 
vertybių puoselėjimo problemas, 
kurios aktualios ir dabarties gyvenime. 
Pavyzdžiui, „Aušroje” spausdintas 
A. Solženycino straipsnis „Gyventi be 
melo“, pagal savo aktualumą atspindi 
ir nūdienos realijas. Pogrindžio spau
da - unikalus neginkluoto pasiprie

šinimo reiškinys - turi ne tik didelę 
istorinę, bet ir dvasinio patriotinio ug
dymo reikšmę, todėl, pasak arkivys
kupo, jaunosios kartos pareiga rinkti, 
saugoti ir skleisti tikėjimo ir tėvynės 
laisvės šauklių atminimą. (Irena 
Petraitienė)

Lietuvoje jau ne pirmą kartą lan
kėsi Lenkijos lietuvių Vyskupo Antano 
Baranausko fondo atstovai. Susitikimų 
su įvairių Lietuvos valdžios institucijų 
pareigūnais metu buvo aptartos Lie
tuvos Vyriausybės ir Vyskupo 
A. Baranausko fondo bendradarbia
vimo sutarties dėl Lietuvių švietimo 
centro statybos Seinuose prelimina
rios sąlygos. Pasirašius sutartį visi su 
Švietimo centro statybomis, jų admi
nistravimu, priežiūra, įrengimu susiję 
klausimai bus perduoti spręsti pačiam 
Vyskupo A. Baranausko fondui. Vy
riausybė įsipareigos tik būtiną ir 
reguliarų darbų finansavimą.

„Lietuviška mokykla Seinuose yra 
svarbi puoselėjant lietuviškos kalbos 
ir kultūros vertybes ir ši mokykla 
lietuvių šeimoms padės išsaugoti savo 
kalbą, tautiškumą, todėl turime užmiršti 
asmenines ambicijas ir nesutarimus ir 
artimiausiu metu pradėti darbus“, - 
susitikimo metu pabrėžė Švietimo ir 
mokslo ministras R. Motuzas.

Dar šiais metais planuojamoje 
pastatyti mokykloje galės mokytis per 
100 Lenkijos lietuvių vaikų. Vėliau 
pastatytuose korpusuose veiks kultū
ros centras, bus atidarytas modernus 
sporto kompleksas su aikštynais ir
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baseinu. Vaikams į mokyklą vežioti 
numatoma skirti du mokyklinius 
autobusus. g

2005 m. balandžio mėn. pradžioje 
Lietuvoje lankėsi lietuvių literatūros 
vertėjas iš Švedijos Jonas Ohmanas. 
Savo vizito Lietuvoje metu, J. Ohma
nas pristatė neseniai į švedų kalbą 
išverstą ir ką tik Stokholme išleistą 
Juozo Lukšos - Daumanto knygą „Par
tizanai“ ( švediškai ji vadinasi „Miško 
broliai“). Trumpi knygų pristatymai ir 
susitikimai su talkininkais, konsulta
vusiais verčiant šią knygą, bei sutei
kusiais įvairių iliustracijų bei nuotrau
kų leidiniui, buvo surengti Vilniuje, 
Kaune, Marijampolėje ir Garliavoje.

Garliavos Juozo Lukšos gimna
zijoje vertėjas susitiko su gimnazijos 
moksleiviais bei mokytojais, pasakojo 
apie savo darbą, išleistą knygą, naujus 
planus. Renginyje taip pat dalyvavo ir 
Daumanto brolis Antanas Lukša bei 
kovos draugas Povilas Pečiulaitis.

Balandžio 26 d. Lemonte (JAV) 
vyko Lietuvių fronto bičiulių, Lietuviškų 
studijų centro, Į LAISVĘ fondo tarybų 
vadovų pasitarimas. Pasitarimo metu 
buvo pasidalinta informacija apie 
praėjusių metų svarbiausius darbus, 
peržiūrėti ir aptarti ankstyvesni 
nutarimai bei jų vykdymas, finansiniai 
reikalai, numatytos šių metų veiklos 
perspektyvos. Posėdžio dalyviai ap-

Iš kairės į dešinę: Povilas Pečiulaitis, Jonas Ohman, Antanas Lukša. 
Vidmanto Vitkausko nuotrauka

92 Į LAISVĘ • balandis-birželis /2005

94



Įvykiai ir darbai

tarė ir toliau nusprendė remti žurnalo „Į 
Laisvę“ leidimą ir jo internetinio 
varianto plėtrą, finansuoti LFB istorijos 
šaltinių tyrinėjimus JAV, LFB istorijos 
rašymą bei leidimą, „{ LAISVĘ“ fondo 
XIV istorinių ir politinių studijų 
savaitės organizavimą Lietuvoje, įvairių 
kitų knygų leidybą. Tradiciškai į 
Lietuvių fronto bičiulių studijų bei 
poilsio stovyklą Dainavoje šiais metais 
nuspręsta susirinkti šios vasaros 
pabaigoje - rugpjūčio 21-27 dienomis.

JAV ir Kanadoje gyvenantys Lie
tuvių fronto bičiuliai išsirinko naują 
savo vadovybę. Į naująją LFB Tarybą 
išrinkti bičiuliai Juozas Ardys, Juozas 
Baužys, Jonas Urbonas, Vytautas 

Volertas, Vytas Petrulis, dr. Vytautas 
Bieliauskas, prof. Kęstutis Skrupskelis, 
Algis Raulinaitis, Žibutė Brinkienė 
(visi gyvenantys JAV). Kandidatu į 
Tarybą liko Kanadoje gyvenantis prof. 
Valdas Samonis. Pagal šiuo metu 
galiojančią tvarką, Ex - oficio į tarybą 
automatiškai įeina dar ir „Į LAISVĘ“ 
fondo tarybos pirmininkas (šiuo metu 
dr. Kazys Ambrozaitis), Lietuviškų 
studijų centro tarybos pirmininkas 
(šiuo metu Vytas Petrulis), Centrinio 
fondo valdybos pirmininkas ( šiuo 
metu Jonas Vaznelis) ir „Į LAISVĘ“ 
žurnalo redaktorius. Į Lietuvių fronto 
bičiulių Kontrolės komisiją išrinkti 
Jonas Rugelis, Nijolė Dumbrytė ir dr. 
Vaclovas Šaulys (visi gyvena JAV).

Iš kairės į dešinį: dr. Kazys Ambrozaitis, Vytas Petrulis, Jonas Vaznelis ir Juozas Baužys. 
Jono Urbono nuotrauka
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Ankstesniosios ir naujosios tary
bos narių pareigų perdavimas- perė
mimas vyks rugpjūčio pabaigoje 
Dainavoje (Ml), LFB studijų ir poilsio 
savaitės metu. g

Gegužės 14 d. Lietuvių fronto bi
čiulių Los Angeles Sambūris orga
nizavo savo metinį susirinkimą. 
Tradiciškai susirinkimas vyko dr. Zig
mo Brinkio namų gotiškajame rūsyje. 
Sambūrio veiklos apžvalgą padarė jo 
pirmininkė advokatė Žibutė Brinkienė. 
Apie Los Angeles praėjusių metų pa
baigoje organizuotą literatūros vakarą 
bei šių metų pradžioje vykusį politinių 
studijų savaitgalį kalbėjo Algis Žemai
taitis bei Juozas Pupius. Taip pat buvo 
išklausytas ir iždininko pranešimas 
apie finansinę sambūrio padėtį, gautas 
per ataskaitinį laikotarpį lėšas, turėtas 
išlaidas ir pan. Susirinkimo metu buvo 
diskutuota ir apie sambūrio ateities 
planus: naujų narių priėmimą, būsimą 
literatūros vakarą ir studijų savaitgalį 
bei galimybę į vieną iš šių renginių 
pakviesti sambūrio narius iš Lietuvos.

Lietuvos piliečių emigracija pasta
ruoju metu vis dažniau įvardijama kaip 
tiesioginė nekarinė grėsmė valstybės 
saugumui. Didelį indėlį skatinant šią 
diskusiją įnešė Pilietinės visuomenės 
institutas, 2005 m. pradžioje paskelbęs 
studiją „Lietuvių emigracija ir galimi 
sprendimo būdai“. Atsiliepdama į šį 
kvietimą, Užsienio reikalų ministerija 
2005 m. gegužės 10 d. surengė 
konferenciją, į kurią buvo pakviesti 

Lietuvos diplomatinių atstovybių 
užsienyje vadovai, Lietuvos valdžios 
institucijų, politinių partijų, visuo
meninių organizacijų ir žiniasklaidos 
atstovai. Konferencijoje taip pat pasi
sakė lietuvių bendruomenių Airijoje, 
Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje 
atstovai.

Konferencijos dalyviai atkreipė 
dėmesį, kad šiuolaikinę lietuvių emi
graciją daugiausia lemia ekonominės ir 
socialinės priežastys. Lietuvos piliečiai 
aktyviai naudojasi Europos Sąjungos 
bendrosios rinkos galimybėmis - tai 
rodo ir didėjantis lietuvių skaičius 
Europos Sąjungos valstybėse. Kita 
vertus, lietuviai Europos Sąjungos ša
lyse pasiskirsto labai netolygiai. Vie
nose daugiau telkiasi žemesnės kvali
fikacijos darbuotojai, kitose - stu
dentai ir aukštesnės kvalifikacijos 
specialistai. Atskirą grupę sudaro 
vadinamoji sezoninė migracija, kai 
užsidirbti išvykstama keliems mėne
siams ar pagal terminuotas darbo 
sutartis. Net ir išvykę į užsienį, lietu
viai kai kuriose Europos Sąjungos 
valstybėse pasižymi ypatingu mobi
lumu: dažnai keičia gyvenamąją vietą, 
o kartais - ir buvimo valstybę. Todėl 
ir jų problemos labai skirtingos. Nau
jąją emigracijos bangą sunku įsprausti 
bendrus analitinius rėmus, o juo 
labiau ieškoti bendro kompleksinio 
problemų sprendimo.

Konferencijos dalyvių nuomone, 
šiuolaikinės lietuvių emigracijos 
procesą padėtų suvaldyti dvi viena 
kitą papildančios strategijos:
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1. „Gerovės Lietuva“ - kai skati
nama ekonominė ir socialinė krašto 
pažanga, ir taip didinamas Lietuvos 
konkurencinis patrauklumas bendro
joje Europos Sąjungos rinkoje;

2. „Virtualioji Lietuva“ - kuria sie
kiama sukurti nuo geografinės teri
torijos atsietą valstybės piliečių bend
ruomenę, susietą tvirtais socialiniais, 
kultūriniais ir pilietiniais ryšiais.

Konferencijos dalyviai išskyrė tris 
uždavinius, kuriuos Vyriausybė ne
delsdama turėtų spręsti, siekdama 
išsaugoti ryšius su užsienyje 
atsidūrusiais Lietuvos piliečiais:

1) sudalyti sąlygas puoselėti kul
tūrinį ir politinį identitetą, pagrįstą 
nacionalinėmis vertybėmis;

2) užtikrinti Lietuvos piliečių užsie
nyje pilietines teises ir jų tęstinumą;

3) įtraukti užsienyje gyvenančius 
Lietuvos piliečius į valstybinės poli
tikos formavimą ir tolesnį nacionalinių 
vertybių plėtojimą.

2005 m. gegužės 17 d. Lietuvių 
Išeivijos Institute vyko Intelektualinės 
lietuvių egzilio istorijos seminaras. 
Seminaro dalyviai - VDU Lietuvos 
istorijos specializacijos studentai - 
magistrantai. įžanginį ir baigiamąjį žodį 
tarė seminaro vadovas prof. Egidijus 
Aleksandravičius. Seminaro metu pra
nešimus skaitė magistrantai Milena 
Pavlova, Tautos pažinimas - piliulė 
nuo nutautėjimo: V. J. Bagdanavičiaus 
paskaitų kurso „Tautos samprata ir 
lietuvių tautos individualybė“ analizė; 
Arūnas Antanaitis, Ateities Lietuva 

liberalų ir Lietuvių Fronto Bičiulių 
tekstuose; Kristina Matulevičiūtė, 
Požiūris į likusiuosius Lietuvoje 1975 
- 1980 m.; Justina Armonaitė, Ten ir 
/ ar čia - lenkų egzilų požiūrio į 
likusiuosius tėvynėje atspindžiai 
žurnale „Kultūra“; Mindaugas Šegžda, 
Jaunosios kartos ugdymas lietuvių 
išeivijoje; Audrius Medzevičius, 
Moteris lietuvių išeivijoje; Laima 
Jucevičiūtė, Kūryba egzilyje; Giedrė 
Sabaitytė, Pakantumo / nepakantumo 
kitaminčiams apraiškos egzilyje.

Seminaro metu jaunieji istorikai, 
remdamiesi tyrinėtais šaltiniais, ana
lizavo išeivių intelektualų veiklą bei 
darbus, darė įvairius palyginimus ir 
vertinimus. Tačiau kai kurių pranešėjų 
darbuose ryškiai dominavo libera
liosios išeivijos intelektualinės veiklos 
vienpusiškas nušvietimas, apeinant ar 
nutylint kitų išeivijoje veikusių ideo
loginių srovių atstovų intelektualinę 
veiklą. Nežiūrint to, toks seminaras, kai 
jaunieji istorikai rengia ir pristato savo 
darbus yra reikalingas bei reikšmingas. 
Tokie seminarai skatina jaunuosius 
istorikus plačiau domėtis išeivijos 
veikla, gilintis jį jos istoriją, rašyti 
rimtus mokslinius darbus. Todėl kaip 
niekada čia tinka klausimas: ar 
nevertėtų lietuvių išeivių veikėjams 
greičiau apsispręsti dėl savo turimų 
archyvų perdavimo Išeivijos insti
tutui? Galbūt tada istorikams atsiras 
didesnė galimybė pamatyti platesnį 
lietuvybės ir Lietuvos labui veikusių 
egzodo intelektualų, visuomenininkų ir 
kultūros veikėjų spektrą? jr
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Šią vasarą, birželio 30 - liepos 3 d. 
Kaune ir Kauno apylinkėse vyks 
tradicinė, jau keturioliktoji Į LAISVĘ 
fondo istorinių ir politinių studijų sa
vaitė Lietuvoje. Studijų savaitės tema: 
„Lietuvių rezistencija 1941 m.: įvykiai 
ir jų vertinimas“. Pirmą kartą šioje 
studijų savaitėje didžiausias dėmesys 
bus skiriamas ne konkretiems, progi
niams ar iš anksto parengtiems prane
šimams, o profesionaliam pasirinktos 
temos aktualijų nagrinėjimui, aptarimui 
ir vertinimui.

Atidarymas ir plenarinis posėdis 
vyks Kaune. Vėliau į LAISVĘ fondo 
nariai ir studijų savaitės dalyviai 
(istorikai, mokslininkai ir įvairių 
aukštųjų mokyklų studentai) bus 
pakviesti kelias dienas tiesiogiai 
bendrauti su šį laikotarpį tyrinėjančiais 
Lietuvos ir užsienio lietuvių istorikais. 
Tikimasi, kad tokia renginio forma ne 
tik sudomins jaunuosius istorikus Lie
tuvos rezistencijos istorija, bet ir pas
katins juos rinkti bei tyrinėti šio 
laikotarpio medžiagą, rašyti mokslinius 
darbus ir straipsnius. _
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KVIEČIAME APLANKYTI
DR. HALINOS PLECHAVIČIŪTĖS-VEIGEL IR JOS DUKROS 

SIBILĖS SODYBĄ

Kaimo turizmo sodyba ir Minijos žirgynas prie PLUNGĖS priima I 
svečius prieinama kaina, labai švaria, vakarietiškai lietuviška aplinka. | 
Netoli nuo čia - Palanga ir Klaipėda, įvairios Žemaitijos istorinės vietovės, | 
Šiluva, Kryžių kalnas ir kt.

Svečių maitinimas organizuojamas vietoje. Tinka dienos išvykoms | 
po Lietuvą. Taip pat labai tinkama vieta giminių susibūrimams išeivių | 
apsilankymo progomis. Erdvi, švari ir svetinga aplinka, su dideliu | 
valgomuoju bei virtuve, leis išeiviams savo giminėms „pasiūlyti” nors ■ 
trumpas atostogėles. Plungė taip pat visai vietoje, todėl visi turėsite ! 
progos pasivaikščioti po miestą, susipažinti su jo įžymybėmis.

Tad iki pasimatymo! Lauksime JŪSŲ. Suteikime ir savo giminaičiams * 
iš Lietuvos, susitikimo su jumis proga, porą dienų atostogų bei I 
pabendravimo su jumis galimybę be namų ruošos ir kitų rūpesčių.

I
Kreiptis: tel. 8-448-41516, 8-698-81638, ei. paštas: sibylle@horse- |

| pony.lt
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