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Prof. dr. Adolfas Darnusis

Adolfas Darnusis gimė 1908 m. birželio 16 d. Toscisoje, Mogiliovo gubernijoje 
(Baltarusijoje). Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1920 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. 
Baigęs Panevėžio gimnaziją, įstojo į VDU technikos fakultetą, kurį baigė 1934 m. 
įgydamas chemiko technologo specialybę. Jau studijų metais aktyviai įsijungė į 
visuomeninę veiklą: 1930-1931 m. buvo moksleivių, 1933 m. studentų ateitininkų 
sąjungos pirmininkas. 1931 m. už aktyvią ateitininkišką veiklą Smetonos autoritarinio 
režimo administracijos buvo suimtas ir pusei metų įkalintas Varnių koncentracijos 
stovykloje. Nuo 1934 m. VDU dirbo laborantu, vėliau asistentu. 1935-1939 m. su 
grupe studentų technikų tyrė Jiesios, Skirsnemunės, Akmenės kalkinius klodus, 
projektavo lietuviško cemento gamybą. 1937-1938 m. studijavo Vokietijoje. Grįžęs 
iš Vokietijos apgynė daktaro laipsnį (tapdamas pirmuoju cheminės technologijos 
daktaru Lietuvoje) ir toliau dirbo VDU. 1940 m. dr. Damušiui suteiktas docento 
laipsnis. Netrukus jis buvo paskirtas neorganinės chemijos katedros vedėju, o 
1942 m. technologijos chemijos katedros fakulteto dekanu.

1941 m. A. Darnusis aktyviai įsijungė į antisovietinę, o vėliau ir į antinacinę 
rezistenciją. Buvo vienas iš Lietuvių aktyvistų fronto, Lietuvių fronto ir Birželio 
sukilimo vadovų. Suformavus Lietuvos laikinąją vyriausybę, tapo jos pramonės 
ministru. 1943 m. drauge su kitais rezistentais organizavo Vyriausiąjį Lietuvos 
išlaisvinimo komitetą, buvo jo vicepirmininkas. Už aktyvų dalyvavimą antinacinėje 
veikloje 1944 m. nacių buvo suimtas ir įkalintas Vokietijoje. Po išlaisvinimo buvo 
lietuvių pabėgėlių gimnazijos direktorius Vokietijoje.

1947 m. su šeima (žmona Jadvyga, vaikais Vyteniu, Sauliumi ir Indre) persikėlė 
gyventi į JAV. Ten gimė dukra Gintė.

1948-1957 m. dr. A. Damušis dirbo Sherwilio Williamso bendrovėje Klivlende, 
1957-1973 m. - BASF Wyandotte bendrovėje Detroite, 1973-1982 m. - Detroito 
universitete (buvo polimerų tyrimo instituto direktoriaus pavaduotojas).

Tuo pat metu dr. A. Damušis aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės, 
ateitininkų federacijos, Amerikos Rymo katalikų federacijos, Lietuvių fronto bičiulių 
veikloje (įvairiu metu buvo šių organizacijų tarybos narys, pirmininkas ir vice
pirmininkas).

1955 m. drauge su žmona Jadvyga Damušiene ir kitais bendraminčiais 
dr. A. Damušis įsteigė ir ilgus metus vadovavo DAINAVOS Amerikos Rymo katalikų 
federacijos jaunimo stovyklai (MI).

JAV ir kitose šalyse dr. A.Damušis paskelbė daugiau kaip 30 patentuotų išradimų, 
studijų iš polimerinės chemijos, įvairių straipsnių visuomenės ir politikos klausimais. 
Parašė ir išleido knygas: Rišuoliai (1964, anglų kalba), Lietuvos gyventojų aukos 
ir nuostoliai antrojo pasaulinio karo ir pokario 1940-1959 metais (1988, 1991), 
Lietuvos rezistencija prieš sovietus ir nacius (1994, anglų kalba).

Dar Lietuvos nepriklausomybės priešaušryje 1989 m., dr. A. Damušis buvo vie
nas iš Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo iniciatorių, dalyvavo VDU atkūrimo 
konferencijoje Kaune. Nuo 1990 m. dr. A. Damušis beveik kiekvienais metais atvyk
davo į Lietuvą, dalyvaudavo įvairiuose renginiuose, konferencijose. Gyventi į 
Lietuvą dr. A.Damušis su žmona Jadvyga grįžo 1997 metais. Apsigyveno Vilniuje.

1991 m. už nuopelnus Lietuvai ir lietuvybei dr. A. Damušis buvo apdovanotas 
prof. S. Šalkauskio premija, 1995 m. Vyčio kryžiaus III laipsnio ordinu.

Mirė dr. A.Damušis 2003 m. vasario 27 d. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.
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Redaktoriaus pastabos

Sovietinės perestroikos metais 
rašytojas Čingizas Aitmatovas vie
noje savo knygoje žmones, neturinčius 
istorinės atminties, pavadino man- 
kurtais. Tada šis terminas tapo bend
riniu, ir mes jį, lietuviai, naudojome 
kaip savą. Lietuvos atgimimo sąjūdžio 
laikotarpiu daugelis su euforija iš 
užmaršties kėlėme vienų užmirštus, 
kitų primirštus arba sąmoningai nu
slėptus bei klastotus mūsų istorinės 
praeities faktus. Norėdami susigrą
žinti istorinę tiesą ir atgaivinti savo 
istorinę atmintį, mes rengėme šimta
tūkstantinius mitingus, atstatinėjome 
sunaikintus paminklus, atkūrinėjome 
gatvių pavadinimus... Ir niekas tuo 
metu negalvojome, kad nepraėjus nei 
keliems dešimtmečiams mes vėl 
galime tapti tokiais pačiais mankur- 
tais, kokiais ir buvome.

Šią vasarą sukako 65-eri metai 
nuo pirmosios sovietinės okupacijos 
pradžios, nuo pirmųjų sovietinių re
presijų ir deportacijų, nuo komunis
tinių kolaborantų Lietuvos išdavimo 
ir pardavimo liepos 21-ąją ir rug
pjūčio 3-ąją. Kaip nebūtų keista, šio 
juodojo mūsų istorijos laikotarpio 
metinės Lietuvoj praėjo beveik nepa
stebėtos ir nepaminėtos. Kodėl? Kas 
atsitiko? Visuomenės nusivylimas, 
abejingumas viskam, kas vyksta 
šalyje ar vėl besiformuojantis, o gal 
kieno nors sąmoningai formuojamas 
tautos mankurtizmas? Vyriausioji ir 
tuos įvykius tiesiogiai prisimenanti 
karta vis labiau retėja... Silpsta jos 

jėgos ir galimybės ką nors daryti bei 
įtakoti. Vyresnioji karta - rūpinasi 
savo kasdienybe, buitimi ir ger
būviu... Jaunimas - galvoja tik apie 
greitai uždirbamus (arba gaunamus) 
pinigus, pramogas... Žinoma, ne visi 
vyriausieji, vyresnieji ir jaunieji tokie. 
Ne visi, bet tikrai ne dauguma... Ne 
veltui Lietuvos Prezidentas susirū
pino jaunimo patriotizmo stoka, ne 
veltui rengiamos patriotinio ir tau
tinio ugdymo programos. Tik ar ne 
per vėlu? Tik ar iš esmės ieškoma 
tikrųjų šios problemos priežasčių? 
„Būtis apsprendžia sąmonę" - sakė 
vienas filosofas. Ir kas galėtų pa
neigti, kad taip nėra? Ar ne dėl kai 
kurių mūsų bendrapiliečių nusivylimo 
socialine ir politine aplinka tokioms 
mintims ir istoriniam abejingumui 
atsiranda terpė? Ar ne dėl valdžios 
abejingumo savo valstybės istorinei 
praeičiai ir toleruojamų kosmopo
litinių bei vartotojiškų idėjų susidarė 
tokia padėtis? Ar ne dėl sudėtingo 
pragy venimo ir bedarbystės Lietuvoje 
vos ne pusė milijono darbingiausių 
vyrų ir moterų išvyko laimės ieškoti į 
užsienį ir atsiribojo nuo valstybės bei 
tautos reikalų?

Šiandien vis daugiau pasigirsta 
balsų, raginančių nežiūrėti į praeitį, 
o orientuotis tik į ateitį. Pamename, 
kiek buvo tokių, kurie ragino Prezi
dentą vykti į Maskvą švęsti antrosios 
Lietuvos okupacijos... Juk buvo 
nemažai ir tokių (dauguma), kurie 
priėmė įstatymą, užkertantį kelią
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Redaktoriaus pastabos

tyrinėti savo praeiti archyvuose... Juk 
buvo nemažai tokių (dauguma), 
kurie nusprendė, kad KGB rezervistai 
- nekalti avinėliai... O ar gali būti 
kitaip? Juk prie valstybės politinio ir 
ekonominio vairo stovi ne kas kitas, 
o buvusių to meto komunistų ideo
loginiai palikuonys ir to meto kvis- 
lingų vaikai bei vaikaičiai. Todėl ir 
norima ištrinti iš mūsų atminties 
prisiminimus, norima nutylėti arba 
priversti užmiršti praeities nusikal
timus. Negi malonu kam nors šian
dien prisiminti savo pirmtakų, švel
niai tariant, darytas nuodėmes. Kam 
šiandien malonu prisipažinti, kad jis 
vienaip ar kitaip (bent jau ideolo
giniu ar pasaulėžiūriniu požiūriu) 
susijęs su represijų, deportacijų vyk
dymu. partizanų naikinimu, disidentų 
persekiojimu, jaunimo ateizavimu ir 
etc. ? Kas žino, gal dėl to jie ir sako: 
nežiūrėkime į praeitį - žiūrėkime į 
ateitį. Net siūlo: taikiai sugyvenkime 
ir su kaimyninėmis Rusija, Baltaru
sija. Neverskime jų pripažinti savo 
klaidų ir nusikaltimų. Užmerkime 
akis prieš vykdytas ir vykdomas 
represijas prieš demokratijos ir 
laisvės siekiančias tų šalių tautas bei 
piliečius. Juk nesvarbu, kad nai
kinama Čečėnija, tyčiojamasi iš jos 
nukautų kovotojų, nesvarbu, kad 
Baltarusijoje persekiojama laisva 
mintis, diskriminuojamos tautinės 
mažumos... Geriau važiuokime į 
Maskvą, Karaliaučių, Minską. Va
žiuokime atsiimti apdovanojimų, titu
lų... Tik už ką, už kokius nuopelnus?

Kas žino, gal jei ne JA V Kongreso 
Atstovų rūmų liepos 23 d. priimta 
rezoliucija, raginanti Rusiją pripa
žinti ir pasmerkti neteisėtai vykdytą 
Baltijos šalių okupaciją ir aneksiją, 
ne keli straipsniai laikraščiuose bei 
komentarai radijuje, tai ir ši tragiškos 
mūsų praeities data būtų likusi 
nepaminėta?..

Ne mažiau skaudu, kad ir rug
pjūčio 23 d. Lietuvoje nesijautė jokio 
ypatingesnio Ribentropo-Molotovo 
pakto pasirašymo sukakties prisimi
nimo ar paminėjimo. Trumpas interviu 
su Lietuvos prezidentu Valdu Adam
kumi per Lietuvos televizijos žinių 
laidą „Panorama" buvo nepakan
kamas šios svarbios Lietuvai datos 
priminimas. Deja, visa Lietuvos 
žiniasklaida šiuo metu labiau orien
tuojasi į įvairių skandalų ar nusi
kaltimų aprašymus, o ne istorinės 
atminties gaivinimą. Svarbu laidų ir 
leidinių reitingai, o ne visuomenės 
ugdymas, mūsų pasiekimų ir laimė
jimų garsinimas, tautinių ir kitų 
tradicinių vertybių puoselėjimas. 
Liūdna, bet ir Lietuvos intelektualai, 
meno bei kultūros žmonės vengia 
aktyvios, pilietinės nuomonės reiški
mo. Pasigendame karštų ir aktualių 
publicistinių, poleminių straipsnių, 
viešų diskusijų. Todėl, norime to ar 
ne. bet vis labiau mankurtėjame...
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__________ Aktualijos__________

JAV Kongreso Atstovų 
rūmų rezoliucija dėl

Baltijos šalių okupacijos
H. CON. RES. 128

Atsižvelgiant į tai, kad 1940 metu Baltijos valstybių Estijos. Latvijos ir 
Lietuvos inkorporavimas į Sovietų Sąjungą buvo agresyvus veiksmas prieš 
nepriklausomų žmonių valią;

Atsižvelgiant į tai, kad Jungtinės Amerikos Valstijos buvo nepalaužiamos, 
laikantis neteisėtos Estijos, Latvijos ir Lietuvos sovietinės aneksijos nepripa
žinimo politikos;

Atsižvelgiant į tai. kad Rusijos Federacija esanti Sovietų Sąjungos tąsa;
Atsižvelgiant į tai, kad Molotovo-Ribentropo paktas, pasirašytas 1939 

metais, ir jo slaptieji protokolai tarp Vokietijos nacių ir Sovietų Sąjungos, 
suteikė Sovietų Sąjungai galimybę okupuoti ir aneksuoti Estiją, Latviją ir 
Lietuvą;

Atsižvelgiant į tai, kad Baltijos valstybių gyventojams okupacija atnešė 
neišmatuojamas kančias, patirtas dėl teroro, žudynių, deportacijų į Sibiro la
gerius;

Atsižvelgiant i tai, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmonės drąsiai prie
šinosi sovietinei agresijai ir okupacijai;

Atsivelgiant į tai. kad Vokietijos vyriausybė pasmerkė Vokietijos dalyvavimą 
sudarant 1939 metų Ribentropo-Molotovo paktą ir viešai atsiprašė už nacių 
pasaulyje vykdytą griovimą bei terorą;

Atsižvelgiant į tai, kad 1989 metais Sovietų Sąjungos Liaudies deputatų 
suvažiavimas pasmerkė 1939 metų Molotovo-Ribentropo paktą ir jo slaptuosius 
protokolus:

Atsižvelgiant į tai. kad neseniai prezidentas Putinas patvirtino, jog Liau
dies deputatų suvažiavimo pareiškimas yra oficiali Rusijos federacijos pozicija;

Atsižvelgiant į tai, kad neteisėta Sovietų Sąjungos Baltijos valstybių 
okupacija ir aneksija yra Rusijos Federacijos nepripažinta;

Į LAISVĘ • liepa-rugsėjis /2005 5
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Aktualijos

Atsižvelgiant į tai, kad Rusijos Federacijai pripažinus neteisėtą okupaciją 
ir aneksiją, pripažinimas vestą į geresnius santykius tarp Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos tautą bei rusą tautos, formuotą pamatus geresniems valstybių 
vyriausybių ryšiams ir stiprintą regiono stabilumą;

Atsižvelgiant į tai, kad Rusijos Federacijai turėtą būti rekomenduojama 
pripažinti skausmingus ir neužmirštamus sovietinės eros incidentus, tokius kaip 
lenką karią žudynės 1939 metais Katynės miške;

Atsižvelgiant į tai. kad tiesa yra galingas ginklas gydant, atleidžiant ir 
susitaikant, o tiesos nebuvimas kelia nepasitikėjimą, baimę ir priešiškumą;

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės, negalinčios aiškiai pripažinti savo isto
riniu klaidą ir susitaikyti su praeitimi, negali sėkmingai kurti savo ateities:

Atstovų rūmai (Senatui pritarus) nusprendžia, kad Kongreso valia Rusi
jos Federacijos vyriausybė turi padalyti aiškų ir vienareikšmiškų pareiškimą 
dėl 1940-1991 metų Baltijos valstybių Estijos, Latvijos ir Lietuvos Sovietų 
Sąjungos aneksijos ir okupacijos pripažinimo bei pasmerkimo. Tokio akto 
priėmimas iš esmės sustiprintų minėtų tautų gerą valią ir regioninį stabilumą.

Priimta JAV Kongreso Atstovų rūmuose 2005 m. liepos 22 d.

Šią rezoliuciją JAV Kongreso At
stovų rūmų nariai priėmė vieningu 
pritarimu. Rezoliucijos priėmimo diena 
buvo pasirinkta neatsitiktinai. Pirmiau
sia, 2005 m. vasarą sukako 65 metai nuo 
Sovietų Sąjungos Baltijos šalių 
okupacijos pradžios. 1940 m. Sovietų 
Sąjungai okupavus Baltijos šalis, lie
pos 23 d. JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Sumner Welles perskai
tė pareiškimą, kuriame paskelbė, jog 
JAV nepripažįsta šios agresijos ir Lie
tuvos, Latvijos bei Estijos okupacijos. 
Kiek vėliau, 1959 m. liepos 17 d., ir JAV 
Kongresas priėmė rezoliuciją prieš so
vietinį viešpatavimą Baltijos valsty
bėse; nuo tada JAV buvo imta minėti 
Pavergtų tautų savaitė, skirta atminti 
ir pagerbti visas tautas, nukentėjusias 
nuo komunizmo tironijos.

Rezoliuciją Atstovų rūmuose 
pristatė lietuvių kilmės kongresmenas 
John Shimkus. Žemiau pateikiame jo 
kalbą, pasakytą posėdyje: „Pone 
pirmininke, esu čia, nes kviečiu pa
laikyti H.Con.Res.128, rezoliuciją, 
kuri kviečia Rusiją pripažinti jos 
įvykdytą okupaciją ir ją lydėjusią 
Baltijos tautą kančią sovietinio 
režimo metu. Aš prašau savo kolegą 
palaikyti šią rezoliuciją.

Rezoliucija skelbiama tam tikru 
laiku. Si savaitė - tai Pavergtą tautą 
savaitė, pirmą kartą paminėta JAV 
kongresui 1959 m. liepos 17 d. pa
skelbus rezoliuciją prieš sovietinį 
viešpatavimą Baltijos valstybėse. Pre
zidentas Bush 'as pabrėžė šią savaitę 
esant Pavergtą tautą savaite ir 
paragino amerikiečius „patvirtinti ją
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Įsipareigojimą visiems, siekiantiems 
laisvės, teisingumo ir apsispren
dimo Aš negaliu įsivaizduoti geres
nio pagerbimo tų, kurie kovojo už 
laisvę prieš sovietinį režimą, kaip 
patvirtinti šią rezoliuciją.

Komunistinės okupacijos metu 
šimtai tūkstančių Baltijos valstybių 
gyventojų buvo atskirti nuo savo 
šeimų ir ištremti į Sibiro lagerius: 
daugelis jų niekada iš ten nebegrįžo. 
Niekas tiksliai negali pasakyti 
mirusių ir nukentėjusių skaičiaus, 
tačiau apytikriai jų gali būti nuo 
500 000 iki 750 000. Tose šalyse 
nėra žmogaus, kuris pats, jo šeimos 
nariai ar artimieji nebūtų patyrę 
sovietinio teroro. Iki šiol Rusija tvir
tai laikosi sovietinio režimo vykdytų 
masinių deportacijų, kančių ir žudy
nių nepripažinimo politikos. Mano 
ir 29 šios rezoliucijos šalininkų nuo
mone, Rusija turi pripažinti praeities 
klaidas, kad galėtų judėti į priekį ir 
tapti teisine valstybe bei pasukti 
demokratijos stiprinimo link.

Svarbu, kad Jungtinės Valstijos 
būtų Baltijos valstybių sąjungininke 
ir saugotų demokratiją bei gintų 
asmens laisves visame pasaulyje. De
mokratija ir laisvė negali egzistuoti 
be tiesos ir skaidrumo. Aš tikiuosi, 
kad Rusija žengs žingsnį kaip tauta, 
pripažįstanti savo praeitį. Aš raginu 
kolegas balsuoti už šią rezoliuciją ".

Ypač didelę paramą priimant šią 
rezoliuciją jos iniciatoriams rodė 
kongresmenas Thaddeus McCotter, kiti 
Kongreso Baltų rėmimo grupės nariai.

Prieš priimant šią rezoliuciją 
Kongrese, gegužės 19 d. jai pritarė ir 
JAV Senatas. Senato nariams ją pri
statė taip pat lietuvių kilmės JAV 
politikas senatorius Richard Durbin.

Priėmus rezoliuciją Kongrese, 
Lietuvos Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas padėkojo JAV Atstovų 
rūmų pirmininkui Denis Hastert. „Tai, 
kad vienbalsiai priimtoje rezoliucijoje 
yra smerkiama neteisėta Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos aneksija ir Rusija 
yra raginama pripažinti neteisėtai 
okupavusi ir aneksavusi Baltijos val
stybes 1940 - 1991 m., dar kartą pa
tvirtina Lietuvos žmonėms, kad JAV 
laikosi aiškios pozicijos, jog Baltijos 
šalys į SSRS sudėtį buvo inkorpo
ruotos prieš jų suverenią valią“, - sakė 
savo laiške A. Paulauskas. JAV 
vyriausybei per valstybės sekretorę 
Condolleeza Rice padėkojo ir Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis, kiti politikai.

Deja, Rusijos pozicija prieš 65 m. 
SSRS įvykdytos Baltijos šalių okupa
cijos klausimu nesikeičia. Tikėtina, kad 
Rusijos nenorą pripažinti istorinius 
faktus lemia baimė, kad tokiu atveju jai 
gali tekti pripažinti ir pagrįstus buvusių 
okupuotų šalių reikalavimus kompen
suoti jų patirtą žalą.

Redaktorius

Rezoliucijos tekstą ir kongres
meno John Shimkus kalbą iš anglų 
kalbos vertė Nora Pileičikienė.
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Ką mena liepos 21-oji...
Iš ambasadoriaus Vytauto A. Dambravos archyvo

Šių metų vasarą sukako 65 metai, kai Lietuvą 1940 m. okupavo Sovietų 
Sąjunga. Tų metų liepos mėnesį vyko taip vadinamas „liaudies seimas", 
pakeitęs valstybinę Lietuvos santvarką ir „pasiprašęs" į „broliškų sovietinių 
tautų šeimą “. Rugpjūčio 3 d. Lietuvos kolaborantų delegacija nuvažiavo į 
Maskvą parvežti „Stalino saulės". Deja. Lietuvoje šie istoriniai įvykiai nebuvo 
prisiminti ir kaip nors paminėti...

Jūsų dėmesiui siūlome ambasadoriaus Antano Vytauto Dambravos 
parengtą radijo programą, kuri 1953 m. liepos 21 d. buvo transliuota į Lietuvą 
per „Amerikos balso" radijo stotį. Kalbų citatos nurašytos iš Lietuvos 
radiofono plokštelių, pasiekusių laisvąjį pasaulį, ir yra autentiški dokumentai. 
Teksto autorius pataisė tik sukakties metus. Šis tekstas buvo atspausdintas 
JAV lietuvių leidinyje „Darbininkas", vėliau perspausdintas dar keliuose 
Lietuvos dienraščiuose bei internetinėse svetainėse.

Liepos dvidešimt pirmąją suėjo 
lygiai šešiasdešimt penkeri metai, kai 
rusų parinkti vadinamojo „liaudies 
seimo” aktoriai suvaidino šiurpią 
duobkasių tragediją: pastūmėjo Lie
tuvą Maskvos glėbin... Tai diena, kurią 
nušvietė ne Himno žodžiuose minima 
„tamsumus prašalinanti saulė“, kad 
„šviesa ir tiesa“ lydėtų Lietuvos sūnų 
žingsnius, bet, kaip Paleckis tąsyk 
pasakė, „Stalino konstitucijos saulė“. 
Lietuvos prijungimo klausimą iškėlė 
klusnusis Maskvos bernas Sniečkus, 
kuris tuo metu jau aiškiai žinojo, kas 
laukia Lietuvos ir jos vaikų. Liaudies 
seime jis taip kalbėjo: „Brangūs 
atstovai! Mums visiems turi būti 

aišku, kad Lietuvos liaudis gali turėti 
tiktai vieną kelią... prisidėti prie 
Sovietų Sąjungos... Kiekvienas kitas 
kelias... pražūtingas". Taip iš Deka
nozovo patvirtinto teksto kalbėjo 
Sniečkus.

Tragiškojo lietuviams spektaklio 
režisierius buvo Maskva. Vos tris 
dienas užsitęsusi „liaudies seimo” 
sesija priėmė dvi Maskvoje paruoštas 
ir iš rusų kalbos išverstas rezoliucijas. 
Viena - Lietuvą paskelbė „tarybine 
socialistine respublika”, o kita prašė 
Maskvos Sovietų Lietuvą prisijungti.

P r a š ė...
Kauno teatre susirinkę „seimo 

nariai“ buvo tiktai statistai; juos pylė
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šaltas prakaitas, virpėjo jų rankos. Jie 
buvo bejėgiai... Už scenos ir net sce
noje po vėliavomis uždengtais stalais 
slapstėsi ginkluoti rusai. Teatro duris 
saugojo enkavedistai, gatvėse ūžė 
sovietų tankai. Ne veltui Dekanozovas 
reikšmingai „liaudies seimo“ nariams 
privačiai pastebėjo, jog „šie tankai 
aiškiausiai rodo, kad Lietuva jau 
nebegali būti nepriklausoma. Lietuva 
esanti dabar... laisva“. Dekanozovas 
savo susilaukė. Kokia ironija, kad 
netrukus ir jis pats tapo Kremliaus 
tironų auka...

Pakarkliui nerandant savo kalbos, 
kurią jis anuomet turėjo pasakyti 
teatre, Rusijos pasiuntinys Pozdnia- 
kovas prašė nesijaudinti ir kantriai 
laukti iš Maskvos parskrendančio lėk
tuvo, gi seimo sesijos pradžią kiek 
atidėti. Niunka žiūrėjo, ar Pakarklio 
kalba nenuklydo iš Maskvos Rygon, 
kartu su kalbomis, gatavai paruoš
tomis latvių „liaudies seimo“ spek
takliui. Taigi visos seimo „artistų“ 
kalbos buvo iš anksto rusų patikrintos 
Maskvoje ir Dekanozovo pasirašytos 
Kaune. Iškėlus pagal darbotvarkę 
vadinamąjį „Lietuvos valstybės 
santvarkos klausimą“, niekas jo ne
nagrinėjo. Ir kam? Viskas jau buvo 
paruošta! Visą parą prieš seimo spek
taklį „Tiesa“ buvo išspausdinta su 
rezoliucijomis ir kalbomis, kurios dar 
turėjo būti pasakytos. Laikraštis iš 
anksto buvo pasiųstas ir Kauno 
radiofonui, nežiūrint, kad seimas dar 

nebuvo susirinkęs ir joks nutarimas 
nebuvo paskelbtas.

Kad Lietuva buvo sovietų agre
sijos auka - šios gaidos neslėpė nė 
vienas kalbėtojas, kad ir kaip gudriai 
besistengdamas dangstytis „išlaisvi
nimo” šūkiais. Visur buvo pripažintas 
faktas, kad šį kelią pasirinko ne lietuvių 
tauta (ir ne savo noru!), o rusai, Rau
donoji armija! Kas sprendė Lietuvos 
likimą, seimo spektakly pripažino 
Mečys Gedvilas: „ Tarybų Sąjunga, 
stovėdama darbo žmonių reikalų 
sargyboje, padarė sau reikiamas išva
das. Šių išvadų pasekmes mes matome 
šiandien Lietuvoje". Teisingai Ged
vilas pasakė: lietuviai matė tąsyk, kad 
reikiamas išvadas darė ne lietuvių 
tauta, o okupantas, Sovietų Sąjunga. 
Pataikaudamas raudonajam plėšikui, 
Gedvilas kelis kartus seime kalbėjo, nė 
nepąjusdamas, kokią tiesąjis žmonėms 
atveria, tardamas šiuos žodžius: Juo 
daugiau tiesos liaudis ėmė patirti 
apie Sovietų Sąjungą, tuo aiškiau ji 
ėmė suprasti, kur tiesa, o kur 
melas...", Ir Gedvilas suprato.

Dar atsimename, ką Gedvilui 
papasakojo tuometinis vicepremjeras ir 
užsienio reikalų viceministras prof. 
Vincas Krėvė-Mickevičius, grįžęs iš 
Maskvos. Štai Krėvės žodžiai, ką Mo
lotovas sakė Krėvei, o Krėvė - Ged
vilui: „Pasakė, kad visa Pribaltika ir 
Lietuva turi įeiti į sovietinių respub
likų šeimą. Norite ar nenorite!" Taigi 
Gedvilas iš anksto žinojo apie sovietų 
nusistatymą pagrobti Pabaltijį. Pasak 
Molotovo, tai buvusi svajonė jau nuo 
Jono Žiauriojo laikų.
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Pasikalbėjimo metu Mečys Ged
vilas buvo daug atviresnis su Krėve. 
Štai jo žodžiai Vincui Krėvei-Micke
vičiui: „Aš esu komunistas... Patekau 
tokion klampynėn, jog man belieka 
arba iš proto išeiti, arba nusišauti, 
arba laukti, kad mane nušautų... Kas
dien pas mane ateina verkiančios 
moterys dėl komunistų suimtųjų... Aš 
negaliu tų ašarų pakęsti ir... negaliu 
padėti... Aš komunistas. Turiu vykdyti 
Partijos nutarimus... Partijos discip
lina griežta Į apleidusį savo vietą 
žiūrima kaip į išdaviką..."

Ar nematote, Gedvilas jau tąsyk 
prisipažino esąs bailys, be valios, be 
žmogiškos (lietuviškos) savigarbos.

Ne garbingiau pasirodė ir Paleckis, 
pranašavęs laisvę, pilnus santykius su 
užsieniu, smerkęs tuos, kurie kalbėjo, 
jog sovietai Lietuvoje įves kolcho
zus... Tribūnoje Paleckis, kaip per 
žarijas eidamas, springo žodžiais. Prieš 
šešiasdešimt penkerius metus Lietu
vos teatre Liaudies seimo rankomis 
laidojant lietuvių laisvę ir Lietuvos 
nepriklausomybę, jis irgi nedaug ką 
kito pasakė, be tvirtinimo, jog už viską 
sveikinti tenka ne tautą, bet okupantą 
ir jo Raudonąją armiją.

Štai trumpa ištrauka iš jo kalbos: 
„ Visos tos kovos ir aukos padėtos 
liaudies troškimams pasiekti, ilgai 
buvo ir būtų ilgai likusios be vaisių, 
jei ne ta broliškoji pagalba, kurios 
susilaukėm ir visada turėjom iš bro
liškų ir draugingų Sovietų Sąjungos 
tautų ir kurias atnešė mums tautų 
išlaisvintoja Raudonoji armija ".

Sovietų Sąjunga... Raudonoji 
armija... Šituos žodžius savo kalboje 
kartojo, kartojo ir kartojo...

Nesiskyrė savo gaida iš kitų tarpo 
ir Pakarklis, kuriam sovietai patikėjo 
teisingumo reikalus. Ir jis tą dieną gy
veno sovietiškuoju melu, o tribūnoje 
tęsė tą pačią padėkos giesmę Raudo
najai armijai už pagrobimą krašto, 
pavergimą žmonių:,, Lietuvos liaudis, 
galingosios Raudonosios armijos 
padedama, drąsiai nuvertus! smeto
nišką pavergėjų jungą, įsteigusi savo 
valstybėje sovietinę santvarką, prade
da naują, iš tikrųjų nepriklausomą 
gyvenimą“.

Kad tauta arba tikroji liaudis neturi 
ir nebeturės savo balso, nesunku buvo 
išskaityti iš sekančių Paleckio žodžių 
tame pačiame liaudies seimo spektakly. 
,, Visiems jau šiandien garsiai sa
kome, aiškiai įspėjame: greičiau 
atsikvošėkit, greičiau susiorientuo
ki!, greičiau įsijunki! visu nuošir
dumu į naujo gyvenimo kūrybos 
darbą, kad greitai pasisukusios laiko 
mašinos ratai jūsų nenublokštų, 
nesutriuškintų... “

Nenublokštų... Nesutriuškintų... 
Tai okupanto žodynas. Tai grasini
mas, o ne demokratijos ar laisvės bal
sas. Bet ir be šito įspėjimo liaudis 
matė, kur krypsta reikalai. Jie matė 
krašte siaučiančius enkavedistus. Prie 
Sovietų pasiuntinybės dundėjo tankai, 
o parsidavėliai traukė „sovietinės 
taikos dainą“: „Jesli zavtra voina“...

Prie Lietuvos Vakarų sienos buvo 
sutraukiamos dar stipresnės rusų ka-
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riuomenės pajėgos. Pajūris kontro
liuojamas. Lietuvos - Vokietijos siena 
laikinai uždaryta. Lietuva nuo Vakarų 
atitverta NKVD, ginklų ir... šunų 
užtvara.

Tai vis gyvi faktai, kad apie lie
tuvių tautos valią nebuvo nė kalbos.

Kiek vėliau, kada kelerius metus 
enkavedistai nebegalėjo lietuvių kan
kinti, buvę raudonojo seimo nariai 
laisvėje pasauliui daug ką papasakojo. 
Paaiškėjo, kad vadinamojo liaudies 
seimo narius parinko (ir tik tiek, kiek 
jų reikėjo...) vietinę padėtį ir žmones 
pažįstą parsidavėliai (Sniečkus, Guze- 
vičius ir kiti lietuvių tautos priešai), o 
tvirtino sovietų užsienio reikalų 
vicekomisaras Dekanozovas ir Rusijos 
ministeris Lietuvai Pozdniakovas.

Norėdami užkirsti kelią galimiems 
protestams, Maskvos duobkasiai gra

sino gyvybės atėmimu suvarytiems 
atstovams ir jų šeimoms. Taip pat, kad 
rezoliucijų balsavimo metu net atstovų 
balsai nebuvo skaičiuojami ir kad kartu 
su seimo atstovais teatre buvo pri
sodinta eilė čekistų, kurie ir balsa
vimuose dalyvavo. Pati Kompartija 
viešai paskelbtame pareiškime pripa
žino, kad „laimėjimas buvo pasiektas 
ne dėl Lietuvos buržuazijos nuolai
dumo, bet tiktai dėka... paramos... iš 
didžiosios socializmo šalies (Sovietų 
Rusijos) ir... iš Raudonosios armijos”.

Labai klydo Maskva, trypdama 
Lietuvą, ji manė jau sunaikinusi lie
tuvių tautą ir jos dvasią. Tikrųjų Lie
tuvos sūnų ir dukterų širdyse spindėjo 
ir amžinai spindės Tėvynės meilė. 
Lietuva mirti negali - ir nemirs!

Ambasadorius Vytautas A. Dambrava Į LAISVĘ fondo studijų savaitėje Jurbarke 
(Veliuona, 1997 m.). Iš kairės į deš.: dr. Vyt. A. Dambrava, Vidmantas Vitkauskas, 
Onutė Baužienė, Juozas Baužys.
Nuotrauka Jono Kairevičiaus
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Maskvoje išryškėjo 
svarb iaus ioj i vadovo 

priedermė
Edmundas Simanaitis

Maskvai švenčiant pergalės prieš 
nacionalsocializmą jubiliejų, aidėjo ne 
tik trankūs maršai. Buvo organizuota 
šlykšti demagogijos kampanija prieš 
Baltijos valstybes. Estijos ir Lietuvos 
valstybių vadovai tiesiai ir labai 
korektiškai atsakė į įsakmų Kremliaus 
kvietimą gegužės 9-ąją prisistatyti į 
Raudonąją aikštę, kodėl to negali pa
daryti. Pergalė prieš nacionalsocia
lizmą Baltijos tautoms reiškė ilgos 
vergovės, skaudžių represijų ir ne
grįžtamų praradimų bei pažeminimų 
tęsinį. Apie tai buvo rašoma ir kalbama 
labai daug. Beje, nacistinė Vokietija 
buvo nugalėta jungtinėmis daugelio 
valstybių jėgomis, o Sovietų Sąjunga, 
kovojusi prieš savo buvusią sąjungi
ninkę, tiksliau - suokalbininkę, buvo 
viena iš jų.

Agresijos ir genocido nusikaltimų 
faktai, pradedant 1939 metais, buvo 
tokie akivaizdūs, kad Kremliaus da
bartiniams šeimininkams teko gerokai 
pavinguriuoti pripažįstant ir aiškinant 
tai, kas iki pat šiųmetinių iškilmių 

buvo absoliučiai neigiama, pavyz
džiui, buvus slaptą Stalino ir Hitlerio 
suokalbį pasidalinti nepriklausomų 
valstybių teritorijas ir, net nemėginus 
atsiklausti tautų valios, smurtu, t.y, 
karine jėga, užimti svetimas žemes ir 
jas prisijungti. Kaip žinoma, Lietuva 
turėjo atitekti naciams, bet vėliau 
buvo išmainyta bolševikinės Sovie
tuos naudai.

Iš didelio srauto priekaištų, grasi
nimų, šmeižtų, klastočių, kas komunis
tinei propagandai ir jos tradicijų 
perėmėjams yra įprastas dalykas, 
išskirtinas vienas itin aktualus Lietuvai 
teiginys, kurį verta atidžiau panagri
nėti keliais aspektais. Visi Kremliaus 
ruporai bukai dudeno tą pačią netie
są: Lietuvoje įvyko „taiki socialistinė 
revoliucija“, nutylint, kad šalis buvo 
pirmiau okupuota, o tik po to „revo
liuciją“ organizavo Maskvos emisarai. 
Buvo tvirtinama, kad lietuviai „išsi
rinko liaudies seimą“, nutylint, kad 
pagal Kremliaus scenarijų, akylai 
kontroliuojant iš Maskvos atsiųstam
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prižiūrėtojui Dekanozovui, buvo ren
kama „pora iš dviejų klumpių“. Beje, 
„klumpes“ iš anksto parinko padėjėjai 
iš Rytų, kuriems talkino vietinė penk
toji kolona. Buvo teigiama, kad lietu
vių delegacija vyko į Maskvą prašyti, 
kad pavergtą Lietuvą okupanto vy
riausioji valdžia priimtų į „broliškų 
respublikų sąjungą“. Matyt, Kremlius 
negalėjo atsispirti tokiam maldavimui 
ir, neleidęs delegatams ilgiau kankintis 
nežinioje, patenkino prašymą.

Ši pagal scenarijų atlikta vaidyba 
nuo pat pradžių buvo lydima triukš
mingos propagandos apie „kruvino 
Smetonos režimo žlugimą“ ir „darbo 
liaudies pergalę“. Atrodo, kad tai 
padėjo Vakaruose įsigalėti nuomonei, 
kad Lietuvoje žlugo tik Smetonos 
režimas, bet ne valstybė. O Kremlius 
būtent kaip tik šito ir siekė.

1939 m. Lietuva dar laikėsi ginkluo
to neutralumo politikos, kuri jau nega
lėjo išgelbėti nepriklausomybės. Ne
verta spėlioti ar Lietuvos vadovai tada 
žinojo apie vadinamąjį Molotovo- 
Ribentropo pakto slaptąjį protokolą, 
nors yra žinių, kad netiesioginių duo
menų apie teritorijų dalybas būta 
pakankamai. Nekvestionuotinas neu
tralumo politikos primatas. Tai ne šio 
rašinio tema, nors galėjo būti ir kitoks 
apsisprendimas. Vokiečių diplomatai 
primygtinai siūlė žygiuoti atsiimti 
Vilniaus krašto.

Negalima tik kritiškai vertinti mū
sų pirmojo ir paskutiniojo II Respub
likos prezidento A. Smetonos veiklos. 
Jo valdymo metais šalyje buvo išug

dytos sąmoningų valstybės piliečių 
kartos. Tai vienas iš svarbiausių 
pasiekimų, nekalbant apie ekonomikos, 
tautinės kultūros suklestėjimą. Šio stip
raus pilietinio užtaiso per pusę amžiaus 
trukusią okupaciją nepavyko sunai
kinti, nežiūrint Kremliaus pastangų 
išrauti su šaknimis iš tautos sąmonės 
nepriklausomybės idėją ir bet kokią 
užuominą apie valstybingumo laiko
tarpį. Šis užtaisas tapo pagrindine va
romąja jėga siekiant atgauti Nepriklau
somybę Sąjūdžio metais.

Tačiau Lietuvos valstybės vado
vas okupacijos išvakarėse neturėjo 
bristi per upelį, kaip privatus asmuo, 
pasitraukiantis nuo raudonojo teroro. 
Būtų pakakę bataliono, o gal ir kuopos, 
Prezidento apsaugai, užtikrinančiai 
saugų ir orų pasitraukimą iš okupuo
jamos šalies. Lietuvos karininkijos 
ištikimybės priesaikai negalima matuoti 
gen. Vitkausko masteliu. Buvo į ką 
atsiremti.

Tačiau ne šitai svarbiausia. Valsty
bę ištinkančios neišvengiamos kata
strofos akivaizdoje valstybės vado
vas, ir tik jis, o niekas kitas daugiau, 
privalėjo priimti sprendimus, teisiškai 
fiksuojančius okupacijos faktą. Suda
ryti tremties vyriausybės branduolį, 
suteikti įgaliojimus ir išsiųsti jį iš 
šalies. Kreiptis į tautą ir paaiškinti, kas 
iš tikrųjų vyksta, kodėl Maskva šanta
žuoja, provokuoja, grasina agresija. 
Kreiptis į Tautų Sąjungą dėl vyk
domos agresijos. Galbūt, nors ir 
simboliškai, pasipriešinti ginklu. Ir tik 
po to trauktis į užsienį. Nė vienas iš
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šių veiksmų, orientuotų į nepriklau
somybės atkūrimą ateityje, nebuvo 
padaryti.

Prezidentas pasitraukęs iš šalies, 
po pusmečio užsienyje pasirašė vadi
namuosius „Kybartų aktus“, bet tai 
jau nieko pakeisti negalėjo. Visa tai 
buvo privalu padaryti laiku ir Lietu
voje. Agresoriaus tikslas buvo kiek 
įmanoma stipriau šantažu ir grasi
nimais demoralizuoti Lietuvos vado
vybę, padaryti ją neveiksnia ir po to, 
okupavus šalį, suvaidinti jos „savano
rišką prisijungimą“. Tik suomiai suge
bėjo realiai vertinti padėtį ir nepa
siduoti šantažui, gerai žinodami, kad 
vieniems atremti „nišų meškos“ agre
siją niekaip nepavyks. Sovietų karinė 
gyvoji jėga praktiškai buvo neribota.

Maskva ir šiandien demagogiškai 
operuoja marionetinio „liaudies sei
mo“ nutarimais apie „prisijungimą“, 
akiplėšiškai tvirtina „nebuvus jokios 
okupacijos“, taigi nebuvus ir sovie
tinio genocido. Vakaruose dar gajus 
mitas, kad būta tik nacių okupacijos 
ir tik nacių vykdytas genocidas links
niuojamas Vakarų valstybių istorijos 
vadovėliuose.

Istorikas S. Jegelevičius rašė: „Vis 
tik A. Smetona padarė didelę politinę 
klaidą - neišsivedė su savimi į užsienį 
Lietuvos vyriausybės arba bent jau 
daugumos Ministrų Tarybos narių. 
Šitaip pasauliui vėlgi būtų aiškiai pa
rodyta, kad Lietuva okupuojama. Tai 

būtų buvę itin svarbu Lietuvos vals
tybingumui ir tolesnei jo bylai pasau
lyje^...) Kaune paliktas premjeras 
„miegantis tautininkas“ Antanas Mer
kys su dauguma vyriausybės narių 
sudarė galimybę okupantui manipu
liuoti premjeru, vyriausybe ir Lietuvos 
žmonių bei Europos akyse demons
truoti lyg ir valdžios keitimosi tei
sėtumą, kokį tai jos perimamumą“ 
(„Voruta“ Nr.l 1,2003-06-11).

Taigi gresiančios katastrofos aki
vaizdoje prezidentas A. Smetona ne
sugebėjo priimti sprendimų, kurie 
ateityje atkuriant nepriklausomybę 
būtų tapę atraminiais teisės aktais.

III Respublikos pirmasis Valstybės 
vadovas prof. V. Landsbergis analo
giškoje situacijoje 1991 metų sausį 
realiai įvertino Nepriklausomybės pra
radimo grėsmę, įvardijo ją ir tą grėsmę 
kėlusias jėgas. Sausio 12 d. buvo 
priimtas įstatymas dėl Lietuvos Res
publikos Vyriausybės emigracijoje, 
kuris bylojo, jog „Vyriausybės emigra
cijoje įgaliojimai prasideda nuo to 
momento, kai tampa aišku, jog LR 
Aukščiausioji Taryba negali susirinkti 
ir priiminėti sprendimų“. Buvo kreiptasi 
į demokratinių valstybių vadovus ir 
Vyriausybes dėl „smurto rankos, vėl 
pakeltos prieš Lietuvą.“

Tai rodo, kad iš 1940 m. gegužės 
skaudžių ir lemtingų Valstybei įvykių 
buvo pasimokyta ir padarytos teisin
gos išvados. _
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„Vaduotojai“ ir blakės

Vilius Bražėnas

Kodėl mažiau kalbama apie pirmąją 
negu apie antrąją sovietinę okupaciją? 
Dalinai, žinoma, todėl, kad mažai yra 
tokių, kurie ją gerai prisimena. Tačiau 
svarbiausia todėl, kad kairieji tokias 
kalbas slopina. Komunistams pirmoji 
nepatogi dėl to, kad ji aiškiai duria 
pirštu į jų bičiulystę su naciais. O 
antrąja okupacija, anot jų, jie Lietuvą 
išvadavo nuo fašistų. Tik negali paaiš
kinti, kodėl tas „vadavimas“ užtruko 
net 50 metų? Kai kas, atrodo, jiem 
trunka ilgiau.

1990 m. birželį Majami, Floridoje, 
vyko amerikiečių ir sovietų konfe
rencija apie „novaja mysl“ (naują mąs
tymą). Joje dalyvavo penkiolika Krem
liaus atstovų, vadovaujamų Gorba
čiovo vyriausio patarėjo Georgij Arba
tov. Gavau progos po jo kalbos pašai
piai paklausti: kodėl sovietams Lietuvą 
okupuoti reikėjo tik dviejų trijų dienų, 
o dabar reikia net penkių metų, kad iš 
jos būtų išvesta okupacinė kariuo
menė? Dėl publikos juoko sumišęs 
Arbatovas atkirto: „Tai tik įrodo, kad 
lengviau kraštą okupuoti, negu iš jo 
išeiti...“ Reiškia Arbatovas jau 1989 m. 
viešai pripažino, kad Sovietų Sąjunga 
okupavo Lietuvą, o Putinas dar vis 
suka politinę uodegą.

Vilius Bražėnas Į LAISVĘ fondo studijų 
savaitėje (Marijampolė, 2002 m.). 
Nuotrauka P. Kazakevičiaus

Man teko, deja, pergyventi pirmąją 
okupaciją nuo pirmos iki paskutinės 
dienos. Tik vėliau, apsidairęs geopo
litinėje arenoje, priėjau išvadą, kad 1940- 
ųjų metų Baltijos kraštų okupacija buvo 
didžiojo komunistų plano - pasaulio 
valdžios užgrobimo - pirmas žingsnis. 
Antras, kaip okupacijos meto politrukai 
mūsų karininkams aiškino Ribentropo- 
Molotovo paktą ir netikėtą nacių ir 
sovietų bičiulystę, buvo visos Europos 
užkariavimas. Anot jų - „genijus
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Stalinas“ žinojo, kad nuo karo 
nukraujavusi ir pavargusi Europa 
pakvies Raudonąją armiją atnešti 
Europon taiką. O kai raudonoji vėliava 
suplevėsuos virš Europos sostinių, 
vyks trečioji fazė: „SSRS ruošis 
paskutiniam šuoliui per Atlantą“. 
Atseit, sunaikins Ameriką ir taip už
valdys pasaulį. Tad 1940-ųjų metų 
okupacija nebuvo tik šiaip sau 
agresija prieš kaimynus. Pamačius 
apgailėtinai skurdžią okupanto 
kareivių ir vėliau atvykusių „katiušų“ 
vaizdą ir patyrus, kaip jie Lietuvą 
staiga apkrėtė blakėmis, kilo klau
simas, kaip greitai komunistai galėtų 
nuskurdinti ir apiblakinti visą pasaulį? 
O kokiu ekonomikos lygiu džiaugėsi 
sovietai?

Daug ką sakė ir tai, kad subrendęs 
vyras, Raudonosios armijos majoras, 
vos nusipirkęs, matomai nuo vaikys
tės išsvajotą, dviratį, čia pat prie 
parduotuvės Laisvės alėjos šali
gatvyje bandė mokytis juo važiuoti.

Prie materialinio okupuotos tautos 
apiplėšimo prisidėjo dar neregėtas 
dvasinis išprievartavimas. Tam pradžią 
davė vadinamojo „liaudies seimo“ rin
kimų cirkas.

Kitu atveju aš pats jaučiau dvasinį 
išprievartavimą. Įpusėjus trėmimo sa
vaitei, buvo bandoma nuraminti paver
gtą tautą ir tuo pat metu išprievartauti 
ją dvasiniai. Darbovietėje sušauktame 
mitinge buvo aiškinama, kad vyksta 
valstybės valymas. Esą ištremiami 
arkliavagiai, prostitutės, liaudies iš
naudotojai ir kitokie nusikaltėliai. Ir po 

to buvome pakviesti padėkoti „Tėvui“ 
(irt.t.) Stalinui už valstybės išvalymą. 
Nebuvau herojus, tad su visais atsi
stojau ir plojau, kol aiškūs šnipai davė 
ženklą sėstis. Nors su žmona buvome 
dėl atsargos iš anksto susikrovę daik
telius, jei pasibels trėmėjai ir į mūsų 
duris. Tai draskė žmonių savigarbą. Tad 
stebėtina, kad net po 50 metų fizinio ir 
dvasinio tautos prievartavimo, savi
garbos niokojimo tai šen, tai ten yra 
išlikę tiek dvasiniai stiprių įvairaus 
amžiaus tautiečių. Tik bereikia, kad jie 
pradėtų organizuotis veiklai.

1941 m. birželio 14 dieną tautą 
pritrenkė pirmieji vyrų, moterų, vaikų, 
kūdikių, senelių, ligonių grūdimai į 
gyvulinius vagonus ir dargi atskiriant 
vyrus nuo šeimų.

Pasirodė, kad net gyvendami šalia 
sovietinio Gulago sistemos mes apie 
ją mažai žinojome. Nežinojome ir 
komunizmo tikrovės. Nežinojo net kai 
kurie už valstybės ir tautos saugumą 
atsakingi žmonės. Nežinojome apie 
didžiojo melo akiplėšiškumą.

Šiandien raudonojo melo begė
diškumo pavyzdžiu yra „savanoriško“ 
Lietuvos įsijungimo į SSRS didysis 
melas. Pagal tarptautinės teisės supra
timą, svetimos kariuomenės įvedimas, 
dargi po ultimatumo, yra aiški okupacija. 
Jei sutiktume su prielaida, kad karinis 
nesipriešinimas Stalino agresijai 
šiandien padaro jo okupuotus kraštus 
Maskvos nuosavybe, išeitų, kad visos 
Europos valstybės, kurios su ginklu 
rankose nesipriešino Hitlerio agresijai ir 
buvo jo okupuotos, šiandien yra
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Berlyno nuosavybė. Tik liktų klausi
mas: o kaip su tomis valstybėmis, 
kurios buvo abiejų okupuotos?

Dažnai primenama „vienas kraujo 
lašas“. Du istorikai - prof. Antanas 
Tyla ir prof. Algimantas Liekis - nese
niai paskelbė šiurpią statistiką: mil
žiniškos Sovietų žemės ir oro pajėgos 
buvo išdėstytos Lietuvos pasienyje 
tautos sunaikinimui. Net desantinin
kams buvo įsakyta lietuvius žudyti 
durtuvais, kad išvengus triukšmo. Tad 
klausimas buvo ne apie „vieną kraujo 
lašą”. Jis buvo pralietas: agresoriai kar
dais užkapojo vieną pasienietį, apie ką 
ir mes tylime.

Manyčiau, kad okupacijų minėjimai 
turėtų būti ne tik liūdesio ir vilties 
dienomis, o dienomis ryžto. Jau gana 
viltis, kad kas nors atliks už mus mūsų 
pareigą. Metas ryžtingai stoti kovon 
prieš didįjį melą, kurio debesys dar 
dangsto mūsų vyriausybę, o iš pasaulio 
valstybių reikalauti Antrojo Niurnbergo 
teismo. Yra daug pagrindo ryžtingai 
kovai už tiesą ir laisvę. Tęskime 
žuvusiųjų kovotojų kovą. Naudokimės 
laisve - laisvei apginti. Lietuvai padėsi
me būdami politiškai apsišvietę ir 
skleisdami piliečiams svarbias žinias 
savoje aplinkoje. Niekas kitas negali už 
mus atlikti šios mūsų pareigos.

Vilius Bražėnas (centre) su dr. Kaziu Ambrozaiciu (kairėje) ir prof. Arimantu Dumčiumi.
Į LAISVĘ fondo studijų savaitė Kaune, 2004 m.
Nuotrauka Jono Ivaškevičiaus
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Dvasinės jaunystės keliu
Aldona Žemaitytė-Petrauskienė

Pagarba kito asmeniui ir tolerancija 
kito nuomonei darniai sugyvena su 
kietu savo principų ir pažiūrų laiky
musi. Tai būdinga tik idealų vardan 
įsipareigojusiai asmenybei, koks buvo 
dr. Adolfas Damušis. Pirmiausia derėtų 
išsiaiškinti, kaip susiformavo būtent 
tokia asmenybė, koks buvo ilgą amžių 
pragyvenęs A. Damušis. Tiksliausiai ir 
taikliausiai į tai atsako jis pats viename 
iš savo svarstymų, skirtų išeivijos 
jaunimui. Štai kąjis sako:,Jeigu jaunas 
žmogus gauna paskatinimą ugdyti 
savo charakterį, formuoti savo asme
nybę šeimoje, jaunimo organizacijoje, 
mokykloje, jeigu jis ugdo jautrumą 
artimo vargui, stiprina savo valią, 
stengiasi gyventi Kristaus evangelijos 
dvasia, jis prigimtąsias dvasines dova
nas paverčia savomis laimėtomis do
vanomis“. Ir kas iš to išeina? - 
paklausime mes. A. Damušis atsako: 
„Tada jis per visą gyvenimą kyla 
aukštyn vis vertingesnės dvasinės 
jaunystės kryptimi.“

A. Damušis buvo kartos, kuri prieš
kario Lietuvą pasuko į intelektualinį ir 
dvasinį pakilimą, augintinis. Nepri
klausomos Lietuvos dvidešimtmetis 
pelnytai laikomas mūsų nepriklau
somos valstybės aukso amžiumi, ko, 

deja, nepasakysi apie šias dienas. 
Staigios pažangos šuoliui anuomet 
paskatino ir paspartino sėkmingos 
žemės ir švietimo reformos, kurios 
leido suklestėti ekonominiam krašto 
gyvenimui, išauginusiam stiprius ūki
ninkus, ir intelektualiniam proveržiui, 
nes per aukštąsias mokyklas į valsty
bės kūrimą išėjo didelis būrys idea
listiškai, patriotiškai nusiteikusių 
žmonių. Savo dvasiniu nusiteikimu 
tarp jų išsiskyrė vadinamoji „36-tųjų 
metų generacija“, mokslus baigusi tarp 
1925-1935 metų. Tai buvo krikš
čioniškos orientacijos arba su kata
likiškomis organizacijomis stipriai 
susieta karta, kitaip sakant, intelek
tualai, kurie buvo pajėgūs savo idėjas 
realizuoti įvairiose valstybės gyvenimo 
srityse ir pasipriešinti autoritariniam 
krašto valdymui, tuo periodu būdin
gam ne tik Lietuvai, bet ir aplinkiniams 
kraštams. Tie žmonės kilo iš ateiti
ninkų organizacijos, besivadovaujan
čios profesorių Pr. Dovydaičio, Pr. Ku
raičio, St. Šalkauskio, K. Pakšto, šiek 
tiek jaunesnių A. Maceinos, Z. Ivin
skio, Pr. Dielininkaičio, J. Ambraze
vičiaus, vėliau tapusio Brazaičiu, 
suformuluotais principais, kurie tapo 
A. Damušio ir jo kartos asmeninio ir

18 Į LAISVĘ • liepa-rugsėjis /2005

20



Laikas ir idėjos

visuomeninio gyvenimo gairėmis, 
ypač kai tie žmonės atsidūrė Vakarų 
tremtyje.

Kaip žinome, penki ateitininkų 
principai: tautiškumas, katalikiškumas, 
inteligentiškumas, visuomeniškumas ir 
šeimyniškumas, anot ateitininkijos 
vadų, padeda atsakyti į esminius 
žmogaus gyvenimo klausimus: „Kas 
aš turiu būti?“ ir „Ką aš turiu daryti?“ 
Aukščiau mano paminėti žmonės 
buvo tarp „šešiolikos daktarų“, kurie 
1936 m. „Naujojoje Romuvoje“ 
paskelbė garsiąją deklaraciją „Į 
organiškos valstybės kūrybą“. Joje 
buvo išdėstyta, ant kokių pamatų turė
tų stovėti moderni valstybė, įgyven
dindama savo politinius, socialinius, 
kultūrinius, moralinius siekius.

{domu tai, kad „36-tųjų metų gene
racija“ nepriklausė jokiai partijai, 
nesiekė valdžioje kokių nors aukštų 
postų. Jos idėjinis angažuotumas bu
vo morališkai švari, laisva dvasia ir 
laisvas apsisprendimas. Ką reiškia 
organiškos valstybės vizija, manau, iki 
šiol deramai neišsiaiškinta ir neat
sakyta. Keletu žodžių būtų galima ją 
taip apibūdinti: ne liberalusis indivi
dualizmas, o asmenybinis persona
lizmas, tarnaujantis visuomenei, ne 
autoritarizmas, o pliuralizmas, kuris 
reikštųsi, anot St. Šalkauskio, „orga
niška visuomene, korporatyvine san
tvarka ir kultūrine autonomija“, ir kur 
demokratija būtų ne formali, bet 
organiška.

Tokioje intelektualinėje dirvoje 
sudygo naujosios krikščioniško mąs

tymo kartos, kuriai priklausė ir A. 
Damušis, daigai. Jo tėvai, iš Gudijos 
1920 m. grįžę į Lietuvą, vaikams davė 
pirmąsias vertybines pamokas, parem
tas Dekalogu. Tėvas dirbo geležinkelio 
tarnyboje, buvo gabus matematikas. 
Turėdamas aštrų protą, suvokė, kad 
vaikams reikia suteikti aukštąjį mokslą. 
Damaševičiai (tokia buvo ir Adolfo 
Damušio pavardė pagal metrikus) 
išmokslino visus tris sūnus. Juozas 
tapo teisininku, Stanislovas Sorbo- 
noje, globojamas grafo Tiškevičiaus, 
baigė matematiką, o Adolfas VDU - 
chemiją ir cheminę technologiją. Dirb
damas VDU, Adolfas Damušis buvo 
pirmasis iš Lietuvos, kurį universitetas 
išsiuntė į užsienį tobulintis cemento 
pramonės srityje.

Grįžtant atgal į Adolfo Damušio 
moksleivio dienas, reikia priminti, kad 
Panevėžio berniukų gimnazijoje, kurią 
baigė 1928 m., A. Damušis per atei
tininkų organizaciją gavo visuomeninio 
darbo pagrindus. Universitete jis 
netrukus tapo Moksleivių ateitininkų 
centro valdybos pirmininku (1931), 
Studentų ateitininkų centro valdybos 
pinnininku (nuo 1932) ir su ateitininkijos 
principais jau nesiskyrė visą gyvenimą, 
nepaisant to, kad nuo 1940 m. įsitraukė 
į politinę veiklą - per Lietuvių aktyvistų 
frontą, 1941 metų Birželio sukilimą, 
VLIK'o kūrimą, po to Amerikoje per 
Lietuvių fronto bičiulių sąjūdį.

Taigi ateitininkija yra pamatas, ant 
kurio stovi dr. A. Damušio vertybinis 
rūmas. 1946 m. Reino konferencijoje 
A. Damušis, laimingai ištrūkęs iš
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gestapo kalėjimų ir tapęs lietuvių 
pabėgėlių gimnazijos direktoriumi 
Vokietijoje, išrenkamas Ateitininkų 
federacijos vadu. Tai rodo didžiulį pasi
tikėjimų, kurį jis pelnė dar prieškaryje 
savo autoritetu, paremtu ne vadizmu, 
o lygiaverčiu bendravimu su jaunimu, 
linkstančiu prie tų, kurie nesididžiuoja 
ir nesipuikuoja, o supratingai ir su 
meile žvelgia į jaunesnį kolegą, 
bendramintį ar bendražygį. Federacijos 
vadu jis dar buvo ir Amerikoje, su 
šeima emigravęs į ją 1947 metais. 
Vėliau, kai jį vėl pasiglemžė politiniai 
reikalai per Lietuvių fronto bičiulius 
(buvo šio sąjūdžio tarybos pirmi
ninkas), neapleido jaunimo per visą 
buvimo išeivijoje metą, o tai aprėpė 
kelis dešimtmečius iki pat 1998 m., kai 
grįžo į Lietuvą. 1955 m. jis inicijavo ir 
kūrė „Dainavos“ jaunimo stovyklą bei 
vadovavo jai visuomeniniais pagrin
dais iki pat išvykimo į Lietuvą.

Dr. A. Damušio santykis su jau
nimu buvo išskirtinis: jis mylėjo jaunus 
žmones iki gilios senatvės. Ir jie mylėjo 
savo, jei taip galima pasakyti, dvasios 
vadovą. Damušių namuose Vilniuje, 
kur ir man tekdavo buvoti, nuolat bū
davo daug jaunų žmonių, daugiausia 
ateitininkų. Visa Damušių šeima pažen
klinta ne tik lietuvybės, bet ir ypatingu 
krikščioniško vertybinio atsidavimo 
ženklu. Toną, aišku, davė daktaras 
Adolfas. Jadvyga Damušienė greta 
vyro buvo „Dainavos” stovyklos ren
ginių įkvėpėja, kasmet užsiimdavo su 
jaunučiais, rengdama jiems spektak
lius, poezijos ir muzikos vakarus ar 

kalbėdamasi apie vertybinius dalykus. 
Tie „Dainavos“ vasarų vaikai, kurie 
patyrė Damušių Širdies šilumą, dabar 
jau senstantys žmonės. Jie su meile ir 
nostalgija mena prieš keliasdešimt 
metų gautas idealizmo ir gerumo pa
mokas, kurias perdavė savo vaikams, 
taip pat „Dainavos” stovykloje. Jeigu 
A. Damušio visuomeninė veikla būtų 
apsiribojusi tik „Dainava“, ir tai jau 
būtų jo didelis nuopelnas vertybių 
įtvirtinimo aspektu.

Damušių šeimos unikalumas atsi
spindi žmonos ir vaikų pasakojimuose 
apie tėvą (žurnale „Į laisvę”, 2003, 
liepa), išryškinant esminius jo charak
terio bruožus: moralinį tvirtumą ir 
kilnumą, charizmatinį pašaukimą (sū
nus Saulius pasakoja, kaip mylėjo 
Damušį jo studentai Detroito univer
sitete, ypač užsieniečiai, kurių nuotai
kas, būsenas, savijautą jis suprato 
geriau už kitus dėstytojus), jo krikš
čionišką idealizmą (Jadvyga Damu
šienė: „Jis sąmoningai siekė sudaryti 
sąlygas augančios kartos ugdymui 
idealistine, krikščioniška ir huma
nistine dvasia“), jo mąstymo origina
lumą (Gintė Damušytė: „Didžiavausi, 
kad turiu tėvą, kuris tam tikra prasme 
buvo „revoliucionierius“, neįtikęs nė 
vienai valdžiai, taip pat ir smetoninei“). 
Iškalbingas faktas: 1931 m. A. Darnusis 
buvo pakliuvęs į Varnių koncen
tracijos stovyklą už aktyvią veiklą tarp 
ateitininkų, kurių organizacija buvo 
autoritarinio režimo uždrausta.

Įdomi A. Damušio kaip visuo
menininko charakteristika, kurią
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pateikia dr. Juozas Kazickas. Anot jo, 
Darnusis nebuvo oratorius ar propa
gandistas, greičiau - ramus ir tylus 
žmogus, kuris galėdavo valandomis 
diskutuoti su oponentais, bet visiems 
(reikia manyti, ir oponentams) jis darė 
įspūdį, savo gyvenimu paliudydamas, 
kad yra amžinos vertybės: gėris, 
sąžiningas darbas, pagarba kitam 
žmogui, pasikliovimas Dievo pagalba. 
Ir kad jas išpažįstantis žmogus galų 
gale laimi ne tik anapusiniame, bet ir 
šiame gyvenime. Visi pašnekovai, kurie 
buvo kalbinami charakterizuoti A. Da- 
mušį, pabrėždavo jo toleranciją ir 
aukštą bendravimo kultūrą. Iki pas
kutiniųjų savo gyvenimo dienų jis 
nepasidavė nuovargiui ir liūdesiui, kad 
Lietuvoje viskas vyksta ne taip, kaip 
jis ir jo bendraminčiai - kovotojai dėl 
Lietuvos laisvės - vaizdavosi, kai Lie
tuva taps laisva. Nepaisant metų naš
tos jis buvo tiesus, energingas, judrus 
ir aiškaus, logiško mąstymo. Šypsojosi 
šiek tiek mįslingai, tarsi žinotų tai, ko 
mums neduota žinoti. Jo žodis disku
sijose (nuolat diskutuojama būdavo ir 
Damušių namuose, ir ateitininkų kong
resuose, konferencijose, ir „Į Laisvę” 
fondo studijų savaitėse) buvo mąslus, 
svarus ir prasmingas.

Kaip dvasinis testamentas jauni
mui yra rankraštyje išlikusi jo paskaita 
Čikagos universiteto studentams, skai
tyta 1988 m., kurioje atsispindi visa Da- 
mušio per gyvenimą sukaupta verty
binė išmintis. Ją analizuodamas matai, 
kad A. Damušis tiesė tiltą tarp kartų, 
vedamų krikščioniškųjų idealų žvaig

ždės. Tą paskaitą jam inspiravo prof. 
Stasio Šalkauskio mąstymas apie jau
nuomenę ir gyvąją dvasią. Damušis 
sukonkretino ir susistemino St. Šal
kauskio filosofinius samprotavimus. 
„Žmogaus fizinis gyvenimas jau
nystėje stiprėja, kyla; brandžiame am
žiuje eina horizontaliai plokščiakalnio 
lyguma, o senatvėje silpsta, rieda 
žemyn.“ Tačiau kitaip yra su dvasiniu 
žmogaus gyvenimu, kuris visą laiką, iki 
pat pabaigos gilioje senatvėje, gali 
kilti vis aukštyn dvasinės jaunystės 
kryptimi. Kaip tai atsitinka? Jaunystėje 
dažnas turi tam tikrą idealizmo dozę, 
yra energingas ir judrus, ieško to, kas 
nauja, turi užuojautos vargstančiam 
žmogui ir stengiasi jam padėti, nori 
siekti vertybinio tikslo. Tai plaukia iš 
žmogaus prigimties, kurią gyvenimo 
aplinkybės ir sąlygos arba paryškina 
su visais anksčiau išvardytais bruo
žais, arba slopina, o kartais ir visai 
užgesina. Taigi žmogus, ugdydamas 
savo valią, iš jaunystės turi stengtis 
prigimties dovanas vystyti, brandinti, 
kad supantis blogis neįveiktų jo 
sielos, jo idealistinių nusiteikimų ir 
tikslų. Toks žmogus savo pavyzdžiu 
privalo daryti teigiamą įtaką kitiems. Ir 
tik taip jis ne tik išlaikys dvasinę jau
nystę, bet ir prailgins fizinę jaunystę.

Kas, pagal Damušį, yra dvasinė 
jaunystė? Pirmoje vietoje jam tai gyve
nimas Kristaus evangelijos dvasia 
(ateitininkų katalikiškumo principas), 
paskui: meilė ir pagarba artimui (čia 
telpa socialinis teisingumas ir gailes
tingumas, tolerancija ir atlaidumas);
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geri draugai; gerų knygų skaitymas; 
sveikas sportas; gerų charakterio sa
vybių ugdymas; dėmesys dvasinėms 
vertybėms ir t.t. O kas yra dvasinė 
mirtis? Pornografinė spauda, alkoho
lizmas, tingumas, televizinis laiko gaiši
nimas, lytinis palaidumas, narkotikai, 
egoizmas ir išdidumas, neapykanta ir 
žiaurumas, blogi draugai...

Tarsi suvedinėtume kasdieninę 
sąžinės sąskaitą, įsižiūrėkime ir įsi
klausykime į save: kurlink mes keliau
jame - į dvasinę jaunystę ar į dvasinę 
mirtį. Sakysite, kad šių dienų jaunimo, 
išpaikinto daiktų gausos, interneto ir 
kitų telekomunikacijų, supratimu aukš
čiau išvardytos vertybės arba dvasi
nės dovanos jau yra pasenusios? 
Tačiau vidinis žmogaus gyvenimas, 
kaip ir jo psichologija, nesikeičia su 
politinių ir ekonominių santvarkų bei 
naujų technologijų kaita. Bet vidinis 
žmogaus gyvenimas gali turėti lemia
mos reikšmės toms santvarkoms, 
kreipdamas jas į klestėjimą ar į žlugimą.

Mąstydamas apie naujuosius lai
kus, A. Damušis baiminasi dėl jų opor
tunizmo ir konformizmo. Jaunimas, ypač 
šių dienų, nenori ar gal nesugeba 
nmčiau ir giliau žvelgti į gyvenimą. Idėjų 
ir idealų nukraujavimas darosi 
būdingas ne tik Vakarų pusrutuliui, 
kuriame didelį poveikį turi televizija ir 
internetas, bet ir Vidurio ar Rytų Euro
poje, kur. išblėsus pasipriešinimui oku
paciniams režimams, vis daugiau 
auditorijos užkariauja popiežiaus Jono 

Pauliaus II aptarta mirties kultūra. 
Jonas Paulius II viltis dėjo į jaunimą ir 
stengėsi palaikyti nuolatinį ryšį su juo. 
Pasaulio jaunimas jam atsakydavo tuo 
pačiu. Tik jaunimas dar gali priešintis 
idėjiniam nuosmukiui ir visuomenės 
beidėjiškumui. Nes, anot Damušio, 
fizinė jaunystė savyje turi idealizmo, yra 
judri ir smalsi, energinga ir drąsi, ji 
ieško to, kas nauja ir netikėta. Jaunystė, 
siekdama idealo, ieško tiesos ir 
teisingumo, taigi ir socialinio 
teisingumo. Visose pasaulio šalyse 
moksleivija dar turi jautrumo vargui ir 
religiniam gyvenimui. A. Damušis 
jaunimą kviečia mąstyti, nes mąstymas 
skatina veikti, o veikimas keičia 
gyvenimą. Cituodamas žymųjį 
pedagogą Tihamer Toth'ą, Damušis 
teigia; „Kas su visa energija eina prie 
idealo, tas diena po dienos savyje 
suranda naujų jėgų, kurių nebuvo 
pastebėjęs“. O idealas dr. Damušiui 
buvo ir viena didžiausių vertybių- tai 
žmogaus ir tautos laisvė bei gerovė. 
Daugeliu atvejų per savo ilgą gyvenimą 
jis žodžiu ir veiksmais skatino tą idealą. 
Jis ragino jaunimą ugdyti savyje 
idealistinį vertybinį charakterį. Tą 
charakterį jis vadino tautos etosu. .Jis 
(tautos etosas) ir šiandien galėtų būti 
vienas svarbiausių veiksnių, stab
dančių asmeninį ar grupinį sava
naudiškumą. Jis padėtų susitelkti pla
ningiau ir naudingiau savo šeimos, 
visuomenės ugdymui“, - kalbėjo dr. 
A. Damušis „Dienovidžiui“ 1996 metais.
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Pralaimėjęs mūšį — 
laimėjo karą ir 

nepriklausomybę...
Kęstutis Skrupskelis

Antrojo pasaulinio karo istorikų 
raštuose išryškėja įdomus Didžiosios 
Britanijos ministro pirmininko Chur- 
chill'io portretas. Didžiajai Britanijai jis 
pradėjo vadovauti 1940 metų gegužės 
mėnesį. Tuo metu tai buvo sudėtin
giausias ir tamsiausias Didžiosios Bri
tanijos istorijos laikotarpis. Daug kas 
tada galvojo, kad viskas jau baigta, 
kad tolimesnė kova su Vokietija tik 
daugiau erzins nugalėtojus ir, vengiant 
dar didesnių aukų, būtina kuo greičiau 
jiems nusilenkti, su viltimi išsiderėti 
pakenčiamas sąlygas. Bet aną tam
siausią valandą valstybės vairą perė
mė ChurchilPis: krašte išblėso bejėgiš
kumo nuotaika, ir karas netrukus buvo 
laimėtas.

Istorikų nuomone, ChurchilPis 
daug kur klydo, daug ko nesuprato, 
patyrė pralaimėjimą po pralaimėjimo. 
Bet karo laimėjimas, pirmoje vietoje, 
buvojo nuopelnas, ir tai todėl, kad jis 
pats niekada nepasidavė ir neleido pa
siduoti kitiems. Po kiekvienos skau
džios nesėkmės jis kartojo: mes vis tiek 

nepasiduosime - ir kraštas juo 
patikėjo.

Mūsų istorijos tamsiausia valanda 
buvo kur kas ilgesnė bei tamsesnė. 
Dažnai ir mes nesusigaudėme istorinių 
įvykių peripetijose, daug kur pralai
mėjom. Žiūrint iš laiko perspektyvos, 
pralaimėjo 1941 metų Birželio sukilėliai, 
Lietuvos laikinoji Vyriausybė, antina- 
cinė rezistencija, pokario partizanai, 
sovietmečio disidentai. Netrūko balsų, 
net ir išeivijoje, nors apie tai dabar jie 
patys nekalba, kad viskas baigta, kad 
esame bejėgiai ir Lietuvos likimo įtakoti 
negalime. Kad mums telieka gelbėti tai, 
ką dar galima gelbėti, nes sovietai juk 
mums nedraudė nei kalbos, nei tautinių 
šokių, nei pagaliau krepšinio. Bet karą 
laimėjome mes ir tai todėl, kad mūsų 
tarpe atsirado vadų, kurie patys nieka
da nepasidavė ir pasiduoti neleido ki
tiems.

Dr. Adolfo Damušio rezistencinę 
veiklą ženklina visa eilė pralaimėtų 
mūšių. Jis organizavo ir vadovavo Bir
želio sukilimui, bet sukilėliams nepa-
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vyko atstatyti nepriklausomos valsty
bės. Jis buvo vienas iš laikinosios 
Vyriausybės narių, bet Vyriausybei 
nepavyko įgyvendinti savos krašto at
statymo programos. Dabar vertinant 
praeitį, Vyriausybės likimas kai kur 
buvo net tragiškas, nes kai kurios jos 
kuriamos struktūros tapo vokiečiams 
pavaldžios. O ir A. Damušio rezisten
cinė veikla jam ir jo šeimai brangiai 
kainavo - nacių kalėjime jis vos nemirė 
badu. Išeivijoje vienas iš jo pagrin
dinių darbų, tai Dainavos jaunimo 
stovyklos įkūrimas. Bet ir čia turime 
pripažinti nesėkmę, nes daug Daina
voje stovyklavusio jaunimo nubyrėjo, 
o lietuviškame darbe pasiliko tik sauja.

Lietuvoje Damušis lankėsi 1989 
metais. Jis dalyvavo Vytauto Didžiojo 
universiteto atkūrimo konferencijoje. 
Atsimenu tada, vaikiškos nuostabos 
pagautas, jo paklausiau: „Ar jie žino, 
kas jūs esate?“ Nes buvo nuostabu, 
kad po penkiasdešimties tamsių metų 
vienas iš pagrindinių Birželio sukilimo 
vadų vėl dirba nepriklausomos valsty
bės kūrimo darbą. Dar ir dabar man 
kartais yra nuostabu, kad viskas taip 
pasibaigė.

Be tokių istorinių asmenybių kaip 
dr. A. Damušis mes karo pabaigą 
minėtumėme Maskvoje - demonstruo
tume nešdami komunistinio teroro 
simbolius, būtumėm nereikšmingas, 
nors ir tragiškas, triumfuojančios Rusi
jos kariuomenės priedas. Bet susirin
kome ne Maskvoje, o Kaune, ir tai 
rodo, kad karą laimėjo Damušis.

Man gaila, kad A. Damušis nesu
laukė šių Paleckio - Lietuvos kvis- 
lingo - sūnaus žodžių: „Tos pergalės 
nebūtų buvę be nepalaužiamo lietuvių 
ryžto gyventi laisvai ir nepriklau
somai“. 1989-1991 metais, rašo jau
nesnysis Paleckis, mes „žinojome, ko 
norime ir drąsiai to siekėme“. Bet 
svarbu pabrėžti, šis ryžtas bei žino
jimas ko norime neatsirado savaime. 
Niekur nepriklausomybės troškimas 
nėra įgimtas. Įgimtas jis nėra ir mums. 
Nepriklausomybės vertės supratimą 
reikėjo ugdyti. Manau, kad be visos 
eilės pralaimėtų mūšių, be dr. A. Da
mušio ir kitų vadų - tokių, kurie patys 
nepasidavė ir neleido pasiduoti ki
tiems - šiuo metu nepriklausomybe 
nesidžiaugtume.

Ištikimybe Kristui ir Lietuvai dar aktyviau įsijunkime į 
jaunuomenės pilnutinės asmenybės bei jos charakterio ugdymą, 
taip pat lygiai lietuvią tautos viešąjį gyvenimą, jo dvasinę, kultūrinę 
ir socialinę pažangą keliant.

D r. Adolfas Damušis
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1941 metų Birželio 
sukilimo esmė ir atgarsiai

Sigitas Jegelevičius

Lietuvių tautos Birželio sukilimas 
neabejotinai buvo epochinės reikšmės 
įvykis. Šiai tezei pagrįsti nereikia ilges- 
nių/didesnių įrodinėjimų. Pakanka vie
no argumento: kitais metais sukaks 65- 
eri metai nuo šio įvykio, o jis vis prisi
menamas, lyg tai būtų vykęs vos prieš 
kelerius metus. Birželio sukilėlių sąjun
gos Vilniaus skyriaus nariai kasmet 
sukilimą bei žuvusius sukilėlius mini 
bent du kartus: birželio 23 d., t.y. ofi
cialią sukilimo pradžios datą, ir 
gruodžio 18 d., t.y. sukilimo rengėjų- 
Vilniaus karinio štabo vadovų bei 
narių mjr. Vytauto Bulvičiaus ir kitų su
šaudymo Gorkio kalėjime metines. 
Kaune kasmet taip pat vyksta ne ma
žiau svarbūs renginiai. Šiaip jau įvai
riais sumetimais, neretai skirtinguose 
visuomenės sluoksniuose ar grupėse 
su savais interesais bei intencijomis 
irgi laikas nuo laiko prisimenamas.

Birželio sukilimas vis prisimenamas 
nežiūrint to, kad sovietmečiu buvo 
padaryta viskas, jog būtų užblokuota 
istorinė atmintis ir sukilimas kaip įvykis 
būtų nuvarytas į užmarštį. Atgimimo 
pradžioje prasidėjo nauja arši 
antisukiliminė šmeižto kampanija.

Dr. Sigitas Jegelevičius.
Nuotrauka Juozo Valiušaičio

Neigdamos, o paskui šmeiždamos 
Birželio sukilimą imperinės jėgos su 
savais pagalbininkais taip stengė- 
si,mėeino išgelbėti 1940 metų birželio- 
rugpjūčio įvykių - sovietinės okupa
cijos, valstybės griovimo ir aneksijos 
prestižą. Tai buvo viena iš priemonių, 
įrodinėjant sovietinės santvarkos įve
dimo Lietuvoje teisėtumą prievartą 
dangstant laisva mistine „liaudies
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valia“. Atkūrus Nepriklausomybę, pa
sipylė nauja šmeižtų banga tiek krašte, 
tiek ir užsienyje. Birželio sukilimas kaip 
istorijos įvykis jau seniai būtų už
mirštas, ar bent tik retsykiais prisime
namas, jeigu ne jo reikšmingumas 
Lietuvai.

Kartais kyla klausimas: ar Birželio 
sukilimas jau tapo istorija? Ar Birželio 
sukilimas vis dar tebepriklauso poli
tikos sferai ar jau pastaroji jį „atidavė“ 
istorijos sferai? Manytume, kad lietu
viams (gal bent absoliučiai daugumai) 
dabar Birželio sukilimas ir jo problemos 
90 proc. - istorijos sfera, bet vis tik dar 
apie 10 proc. sukilimo problematikos 
tebepriklauso politikos sferai (prieš 15- 
17 metų bent 90 ar netgi 95 proc. 
sukilimo problematikos „sukosi” 
politikos sferoje). Sukilimo ir sukilėlių 
šmeižikai Birželio sukilimo klausimų 
nenori užleisti istorijos sferai - jiems 
šis sukilimas tebėra vien politika.

Dėl reikšmingumo Lietuvos nepri
klausomybės istorijai Birželio sukilimą 
kartkartėmis prisimena ir žmonės, 
nieko gero nelinkintys mūsų valstybei. 
Jie visaip politizuoja šią istorijos 
problemą. Maskvoje leidžiamame so
lidžiame „Karo istorijos žurnale” 
(„Vojenno-istoričeskij žumal“, 1996 m., 
Nr. 6), atsiliepiant į Lietuvoje pami
nimus tam tikrus svarbius mūsų 
istorijos įvykius, buvo taip rašoma: 
„Lietuvių „geležinių vilkų“, savanorių 
iš ostlegionų ir visokiausių „miško 
brolių“ realijos yra tokios: 1941 metų 
birželio 22 d., būdami SSRS piliečiais 
ir pereidami tarnauti hitlerininkams jie 

tuo pačiu padarė ne tik išdavystę“. 
Šitas dabartinių rusų istorikų apiben
drinimas taikomas ir Birželio sukilimui. 
Citatoje minimi „geležiniai vilkai“ - tai 
nebūtinai voldemarininkai. Alytaus 
apskrityje 1940-1941 m. šaulių pagrin
du buvo sukurta ir veikė plačiai išsi
šakojusi antisovietinė pogrindžio orga
nizacija „Geležinio Vilko Lietuvos parti
zanai“, kurios nariai aktyviai dalyvavo 
Birželio sukilime ir 1944 m. buvo 
„smeršo“ terorizuojami už antisovietinį 
pasipriešinimą. Tai buvus bene pati 
didžiausia to meto antisovietinio pasi
priešinimo pogrindžio organizacija.

Pagal aukščiau pateiktoje citatoje 
esančius vertinimus, pirmuoju lietuvių 
nusikaltimu sovietams, prasidėjus 
Vokietijos-Sovietų Sąjungos karui, 
buvo Birželio sukilimas. Šis anti- 
sovietinis lietuvių patriotų veiksmas 
kadaise Sovietijoje buvo vertinamas ir 
dabar dar tebevertinamas Rusijoje kaip 
„sovietinės tėvynės“ išdavimas. O tam 
Rusijos Baudžiamajame kodekse buvo 
skirtas garsus gana ilgas ir daug ką 
aprėpiantis 58 straipsnis.

Kas gi dabar Europoje nori prisi
pažinti, kad 1939 m. rugsėjį Lietuva ir 
jos piliečiai buvo palikti vienų vieni 
prieš du priešus, kuriuos tuomet siejo 
laikina draugystė. Toji draugystė 
1940 m. birželį padėjo sovietams oku
puoti, o paskui ir aneksuoti Lietuvą, 
dangstantis Lietuvos liaudies vardu. 
Užtat iki šiol Rusijoje gaji nuomonė, 
kad tuomet Lietuvos inkorporavimas į 
Sovietų Sąjungą buvęs teisėtas aktas, 
tautos ar liaudies valios išraiška ir tai

26 Į LAISVĘ • liepa-rugsėjis /2005

28



Praeitis ir dabartis

esą atitikę jos interesus. Tebesitęsian- 
tys nuo sovietmečio tvirtinimai apie 
interesų atitikimą yra perdėm absur
diški.

Per 20 nepriklausomos Lietuvos 
valstybės gyvavimo metų praktiškai 
jau buvo išaugusi nauja žmonių karta. 
Per tuos nepriklausomybės metus iš 
absoliučios daugumos jaunų lietuvių 
pavyko suformuoti pilietį, tegul dar ir 
nepažįstantį daugelio demokratijos 
vertybių, bet nuoširdžiai branginantį 
nepriklausomybę.

Tautinis antisovietinio pasiprie
šinimo pobūdis sovietinei propagan
dai buvo itin neparankus netgi nau
dojant propagandinę „buržuazinių 
nacionalistų“ klišę, nes rodė lietuvių 
tautos, jos daugumos pasipriešinimą 
apgaulės ir prievartos būdu įvestai 
sovietų valdžiai ir jos daromoms per
mainoms, o ne atskirų socialinių grupių 
ar klasių priešinimąsi kažkokiems klasi
niams „darbo žmonių” interesams. 
1940-1941 metų antisovietinio pogrin
džio dalyvių, Birželio sukilėlių socialinė 
struktūra aiškiai rodo juos turėjus ne 
siaurų grupinių, klasinių interesų, bet 
bendrų Lietuvos gyventojų daugumai 
valstybinių interesų.

Nesunkiai suvokiama, kodėl Birže
lio sukilimas, jo siekiai bei dalyviai bu
vo aršiai puolami ir persekiojami soviet
mečiu. Galima suvokti, kodėl sukilimas 
ir sukilėliai dabar šmeižiami Rusijoje. 
Sunkiau atsakyti į klausimą, kodėl 
kartais dabar Lietuvoje puolamas ir 
šmeižiamas šis Tautos sukilimas bei 
sukilėliai. Panašu, kad Birželio sukili
mas ne tik gadino, bet ir tebegadina 

tam tikrų jėgų kurtus ir toliau palai
komus antivalstybinius mitus.

Sovietinės represinės struktūros, 
propaganda visaip stengėsi Birželio 
sukilimą ištrinti iš tautos atminties, 
apjuodinti sukilimą bei jo dalyvius. 
Vengta netgi sukilimo termino. Suki
limas be išlygų būdavo apibūdinamas 
kaip prohitlerinis, o jo iškelta Laikinoji 
vyriausybė - nuo pat pradžios kaip 
pronacistinė. Sukilėliai ir apskritai visi, 
kas priešinosi sovietiniam režimui, 
vadinti mistinės penktosios kolonos 
vardu. Ir sovietiniai, ir dabartiniai suki
limo smerkėjai tiek užsienyje, tiek ir 
krašte, lyg susitarę neva tai nepastebi 
svarbiausio dalyko - pirmojo sukilėlių 
viešo kreipimosi, paskelbto per radiją 
birželio 23-osios rytą, kuriame dekla
ruojamas Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimas, o ne koks tai prielankumas 
nacistinei Vokietijai. Kai kuriuose vė
lesniuose sukilėlių atsišaukimų teks
tuose konjunktūros sumetimais įdėta 
ir reveransų Vokietijai bei Wehnnach- 
tui. Bet ir tokiuose tekstuose nebuvo 
jokių karinių ar apčiuopiamų politinių 
įsipareigojimų Vokietijai. Kritiniais 
atvejais politikoje neišvengiama tam 
tikra konjunktūros dozė. Ir tai joks 
sukilėlių nusikaltimas, o tik mėginimas 
įsitvirtinti savo pozicijose. Negi suki
limo vadovybė pirmuosiuose savo 
atsišaukimuose turėjusi tiesmukiškai 
pareikšti, kad sukilėliai kovosią tiek su 
sovietiniais, tiek ir su okupantais. Ką 
būtų dariusi tokia tuščia bravūra, kuri 
kažkam gal ir patiktų dabar. Ne visus 
gerus sumanymus įgyvendinti pa-
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vyksta. Jau po nepriklausomybės atkū
rimo mėginta brandinti mintį apie 
lemtingą klaidą, kurią lietuvių tauta 
padariusi sukildama. Tokiuose po 
laiko lietuvius pamokančiuose ar net 
ir barančiuose rašiniuose galima 
įžvelgti paslėptą mintį, kad sukilti prieš 
sovietus ir buvusi ne tik klaida, bet ir 
didžiausias lietuvių nusikaltimas, po 
kurio sekę kiti jų nusikaltimai. Nesi
priešindami ginklu, kai atsirado tokia 
puiki proga, lietuviai būtų tiesiog soli
darizavęs! su sovietiniu režimu.

Normaliai, valstybiškai mąstant 
negalima abejoti, kad Birželio 
sukilimas buvo ryškus antisovietinis 
lietuvių tautos veiksmas, iš anksto 
planuotas ryžtingas mėginimas pa
sinaudojus karo pradžia nusikratyti 
sovietinės aneksijos ir atkurti 
Lietuvos nepriklausomybę, kartu ne 
tik formaliai, bet ir praktiškai užbėgant 
už akių nacių okupaciniam režimui. 
Formaliai svarstyta teisingai: Vokietija 
pradeda karą su Sovietų Sąjunga, bet 
ne su Lietuvos valstybe, kurios nepri
klausomybės atkūrimą ir rengėsi 
deklaruoti sukilėliai. Lietuvos teri
torijoje buvo Raudonoji armija, bet tai 
buvo ne teisėtos vyriausybės pa
kviesta ginti Lietuvą, o okupacinė 
kariuomenė. Sukilimo organizatorių 
manymu, nacių ir sovietų tarpusavio 
karas teisiškai neliestų Lietuvos. 
Sukilėliai nežinojo, kad ne tik sovietai, 
bet ir naciai Lietuvos valstybės 
teritoriją laikė „teisėta“ Sovietų 
Sąjungos teritorija, nes 1939 m. 
rudens suokalbyje abi buvo taip 

sutarusios. Tai buvo vienintelė su
kilėlių klaida, kilusi dėl suokalbio 
detalių nežinojimo.

Abejoti nepriklausomybiniu 1941 
metų Birželio sukilimo pobūdžiu - 
kryptingumu galėjo ir gali tik jėgos, 
prisidėjusios prie Lietuvos sovietinės 
okupacijos bei aneksijos, o taip pat tie, 
kurie mano, kad 1940 metais sovietinis 
režimas Lietuvoje buvo įvestas teisėtai. 
Netgi pasigirsdavę užuominų, neva tai 
šis lietuvių tautos sukilimas buvęs 
nedraugiškas ar net priešiškas aktas 
Vakarų sąjungininkams, nes sukilėliai ne 
tik atkurdinėję lietuviškas valdžios bei 
savivaldos institucijas, kėlę Lietuvos 
trispalves, bet ir ėmęsi kovos veiksmų 
prieš raudonarmiečius, dažniau prieš 
NKVD ir NKGB pareigūnų bei vietinio 
partinio sovietinio aktyvo ginkluotus 
būrius. Tokiais atvejais paprastai igno
ruojama viena itin svarbi aplinkybė: tai, 
ką vadiname Vakarų sąjungininkų ir 
Sovietų Sąjungos antinacine (ar 
antihitlerine) koalicija, pradėjo megztis 
1941 metų rugpjūtį, o įforminta tik 1942 
m. sausio 1 d., kai Vašingtone buvo 
pasirašyta atitinkama deklaracija. Taigi 
antinacine koalicija susiformavo praėjus 
pusmečiui nuo Vokietijos-Sovietų 
Sąjungos karo pradžios, o lietuvių 
tautos sukilimas įvyko birželį, t.y. 
pačioje karo pradžioje. Sovietija, prieš 
kurios okupaciją ir jėga primestą valdžią 
sukilo lietuviai, tuomet dar nebuvo 
Vakarų sąjungininkė.

Iki šiol antisukiliminėje ir apskritai 
antilietuviškoje propagandoje inten
syviai naudojamas dar vienas koziris.
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Jis metamas siekiant Birželio sukilimą ir 
jo dalyvius sukompromituoti pasaulio 
akyse, iškreipiant sukilimo tikslus ir 
siekiant įtikinti Lietuvos visuomenę 
sukilimo nusikaltėliškumu. Todėl Birže
lio sukilimas specialiai suplakamas su 
holokaustu, o sukilėliai - su žydšau
džiais. Kažkas vis dar nenori suvokti (ar 
suvokia, bet blefuoja), kad ne birželio 
23-ioji, t.y. Tautos sukilimo pradžia, o 
birželio 22-oji, t.y. Vokietijos-Sovietų 
Sąjungos karo pradžia Lietuvos žydams 
buvo holokausto pradžia. Toksai po
žiūris kažkam dėl suvokiamų priežasčių 
yra itin priimtinas, patogus, o gal net ir 
malonus. Jis padeda įtvirtinti sovietinės 
propagandos klišes. Sukilimo esmės 
suvokimo deformavimo meistrams tai 
labai svarbus veiksnys Birželio sukilimo 
ir apskritai Lietuvos tarptautiniam 
kompromitavimui.

Nacių elgesys įžengus giliau į 
Lietuvą įtikinamai rodo, kad Birželio 
sukilimo dalyviai nebuvo nacių penk
toji kolona Lietuvoje. Birželio 25 d., t.y. 
tik įsikūrus Kaune nacių karinei oku
pacinei administracijai, lietuviams buvo 
perduotas jos įsakymas iki birželio 26 
d. nuginkluoti sukilėlius ir jų ginklus 
perduoti komendantams. Atsi
kuriančios lietuvių administracijos 
struktūros negalėjo nustatytu laiku 
įvykdyti šio įsakymo. Frontas dar nebu
vo persiritęs per visą Lietuvą. Šiaurės 
ir šiaurės rytų Lietuvoje dar tebevyko 
intensyvios sukilėlių kovos su NKVD 
ir NKGB pareigūnų bei partinio sovie
tinio aktyvo ginkluotais būriais. Suki
lėlių nuginklavimas užbaigtas birželio 

28-29 dienomis ir nuo tol visur demo
bilizuoti sukilėlių būriai. Neatmetame 
minties, kad kai kas iš buvusių sukilimo 
dalyvių vėliau įsijungė į kitas 
ginkluotas struktūras, buvusias nacių 
žinioje, gal net prisidėjo prie žydų žu
dynių, bet su Birželio sukilimu, sukilėlių 
arba partizanų šaulių būriais tokia 
vėlesnė atskirti žmonių iniciatyva neturi 
nieko bendro.

Birželio sukilėlių veiksmuose, jų 
paskelbtoje Nepriklausomybės atkū
rimo deklaracijoje, pagaliau sukilimo 
iškeltos Laikinosios vyriausybės 
siekiuose bei pirminiuose veiksmuose 
nebuvo nieko, kas galėtų rodyti, jog 
buvo siekiama (ar bent manyta) Lietuvą 
pajungti nacių interesams. Pasiro
dantys teiginiai apie Birželio sukilimo 
pronacistinį ar antižydišką pobūdį yra 
šmeižikiški nuo pradžios iki galo.

Birželio sukilimas, Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo dekla
racijos paskelbimas, Lietuvos Laiki
nosios vyriausybės iškėlimas ir jos 
viešas paskelbimas Europai per radiją 
keliomis kalbomis buvo politinis 
smūgis tiek Vokietijai, tiek Sovietų 
Sąjungai. Naciai iš lietuvių politinių 
emigrantų Berlyne dar karo išvakarėse 
pareikalavo, kad karo pradžios atveju 
nebūtų skelbiami jokie politiniai 
pareiškimai, juolab vyriausybės vardu. 
Nacius suerzino tai, kad lietuviai 
pamokymų nepaklausė. Susiklos
čiusioje situacijoje Lietuvių aktyvistų 
fronto Berlyno centras politinių 
pareiškimų bei vyriausybės iškėlimo 
klausimu jau nebegalėjo įtakoti
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Lietuvos aktyvistų fronto Kauno 
centro. Naciams lietuviai su nepri
klausomybės atstatymo deklaravimu ir 
Laikinosios vyriausybės iškėlimu 
atrodė kaip politiniai išsišokėliai, nes 
tokie lietuvių veiksmai neatitiko nacių 
interesų bei planų dėl Lietuvos 
ateities. Naciai nepripažino Lietuvos 
Laikinosios vyriausybės ir bendrauti 
su ja vengė. Kita vertus, naciai 
nesuėmė ir neįkalino Laikinosios 
vyriausybės, tik sudarė jos veiklą 
paralyžiuojančias sąlygas. Iki tam tikro 
laiko ši vyriausybė buvo reikalinga 
vokiečių kariškiams kaip savotiškas 
visuomenės stabilumo ir jos palankaus 
ar bent neutralaus elgesio nacių 
atžvilgiu garantas kol kas dar neto
limame Šiaurės armijų grupės už
nugaryje.

Antisovietinis sukilimas, o ypač 
nepriklausomybės atkūrimo deklara
vimas ir Laikinosios vyriausybės 
paskelbimas labai suerzino ir Sovietų 
Sąjungą. Maskva tiesiog siuto, nes 
šitie lietuvių veiksmai viešai visai 
Europai paneigė sovietų propa
gandinį mitą, kad Lietuva 1940 metų 
vasarą laisvai, savanoriškai ir netgi 
džiaugsmingai įstojo į Sovietų 
Sąjungą, atsisakydama nepriklau
somybės. Maskva karinėmis prie
monėmis tuomet nieko padaryti 
negalėjo. Formaliai sovietams įvedus 
karo stovį ir Lietuvos teritorijoje, 
pafrontėje užtikrinti „viešąjį saugumą“ 
buvo pavesta kariuomenei su kiek 
pakrikusių represinių struktūrų 
pagalba. Užtat daug kur Lietuvoje be 

atodairos buvo žudomi kaliniai, 
civiliai gyventojai. Maskva tuo metu 
nesiėmė ir kokių nors rimtesnių 
politinių demaršų, nes 1941 m. birželio 
pabaigoje Stalino aplinkoje vyravo 
panika. Visiškai netikėti ir pribloš
kiantys Raudonosios armijos pra
laimėjimai Kremliaus elitui ne tik įvarė 
daug baimės, bet ir sukėlė nemažų 
karinio, politinio ir ūkinio pobūdžio 
problemų. Maskvoje atsipeikėta tik 
liepos pradžioje: liepos 3 d. pirmą 
kartą nuo karo pradžios per radiją 
prabilo Stalinas, darydamas užuominų 
į rusiškojo nacionalizmo gaivinimą. 
Liepos pradžioje Maskva nusiramino 
ir dėl politinių įvykių Lietuvoje. 
Sovietai bendrais bruožais jau žinojo, 
kad naciai nepripažįsta net de facto 
Lietuvos Laikinosios vyriausybės ir 
su ja bendradarbiauti vengia. Ma
skvai to pakako, kad suvoktų, jog toji 
vyriausybė ne Berlyno inspiruota. O 
tai reiškė, kad buvę laikini sovietų 
bičiuliai naciai iš esmės laikosi 1939 
metų rudens slaptų sandėrių ir Vidurio 
Rytų Europos dalybų prasme toliau 
solidarizuojasi su sovietais. Abi ka
riaujančios pusės ir toliau siekė 
nuslėpti nuo pasaulio visuomenės 
savo 1939 m. sandėrius.

Už sovietinės propagandos mitų 
sužlugdymą, o ypač už intensyvias 
partizanų šaulių kovas su NKVD ir 
NKGB darbuotojų ir partinio sovietinio 
aktyvo ginkluotais būriais, už neretai 
negailestingą sukilėlių susidorojimą 
su į jų rankas pakliuvusiais enkave
distais bei jų talkininkais, nežiūrint
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tautybės, NKVD nuo pat sovietinės 
reokupacijos pradžios itin keršijo 
sukilėliams, ypač šauliams (Čekistų 
terminija tariant - „fašistinės šaulių 
partijos nariams“), kurie provincijoje 
sudarė sukilėlių, save paprastai vadi
nusių partizanais šauliais, būrių pa
grindą, o neretai ir tų būrių daugumą. 
Vėliau tos pačios sovietų represinės 
struktūros Lietuvoje ir užsienyje 
ėmėsi Birželio sukilimo bei jo dalyvių 
kompromitavimo, šmeižtų srautu 
stengdamosi kriminalizuoti Birželio 
sukilimą

Birželio sukilimas - didelių, bet 
neišsipildžiusių lietuvių tautos vilčių 
metas. Tai buvo entuziastingas lietuvių 
tautos mėginimas atgauti prieš metus 

prarastą nepriklausomybę, [gyvendinti 
į sukilimą dėtas viltis nepavyko ne dėl 
tautos kaltės ar aplaidumo. Nulėmė 
nacistinės Vokietijos ir bolševikinės 
Sovietų Sąjungos geopolitiniai inte
resai. Prie to vėliau dar prisidėjo ir laikini 
kai kurių kitų kraštų politiniai interesai.

Nežiūrint galutinio rezultato, 
Birželio sukilimą ir jo dalyvius 
turėtume vertinti neatsižvelgdami į 
svetimųjų (ypač Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos) interesus, nekreipdami 
dėmesio į buvusias šmeižtų kampa
nijas, į vis dar pasitaikančius piktus 
išpuolius. Vertindami Birželio sukilimą 
turime žiūrėti Lietuvos valstybės, jos 
nepriklausomybės interesų.

1 941 m. Birželio sukilimo minėjimas Kasine (2001 m.). Iš kairės centre sukilimo 
vadovai dr. Adolfas Darnusis, Pilypas Narutis, Jonas Antanaitis.
Nuotrauka Vidmanto Vitkausko
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1941 m. birželio sukilimas 
Lietuvos provincijoje: 
Baisogalos pavyzdys

Arūnas Bubnys

Nors 1941 m. birželio sukilimas 
yra vienas ryškiausių ir dramatiš
kiausių Antrojo pasaulinio karo įvykių 
Lietuvoje, tačiau iki šiol jis lieka nepa
kankamai ištirtas ir tebetyrinėjamas 
mūsų istorikų. Lietuvos ir užsienio 
šalių istorikai daugiausia yra rašę apie 
Lietuvių aktyvistų fronto (toliau LAF) 
susikūrimą ir veiklą Berlyne, LAF'o 
programą ir ideologiją, dažniausiai 
akcentuojant antisemitinius momentus 
LAF'o ideologijoje, pakankamai gerai 
yra ištyrinėti sukilėlių veiksmai Kaune, 
Lietuvos laikinosios vyriausybės pa
skelbimas ir jos veikla pirmosiomis 
nacių-sovietų karo savaitėmis. Vienas 
mažiausiai ištirtų sukilimo aspektų yra 
sukilėlių veiksmai Lietuvos provin
cijoje - apskrityse ir valsčiuose. Profe
sionalūs istorikai iki šiol faktiškai 
nesidomėjo šiuo klausimu, palikdami jį 
rajonuose gyvenančių istorijos moky
tojų, kraštotyrininkų ir kitų savo krašto 
istorija besidominčių entuziastų dėme
siui. Manyčiau, kad šios temos igno
ravimas yra klaidinga ir taisytina 

pozicija. Sukilimo provincijoje sis
temingi ir nuoseklūs tyrimai leistų atsa
kyti į keletą labai svarbių klausimų, 
atsakymų į kuriuos iki šiol neturime. 
Pirmiausia susidarytume konkretų ir 
visapusišką vaizdą apie sukilimo eigą 
visoje Lietuvoje. Galbūt išryškėtų kai 
kurie regioniniai skirtumai ir specifiniai 
bruožai, nes sukilimo masiškumas ir 
intensyvumas bei trukmė įvairiose ap
skrityse ir valsčiuose buvo skirtingas. 
Be to, galėtume sužinoti bent apytikrį 
sukilimo dalyvių skaičių ir jų patirtas 
aukas, taip pat partizanų pasiektus 
laimėjimus (užimtus miestelius, įvyk
dytas diversijas, Raudonosios armijos 
daliniams ir sovietinių pareigūnų bū
riams padarytus nuostolius (nukautus, 
sužeistus ir paimtus į nelaisvę sovietų 
kariškius bei sovietinius aktyvistus)). 
Verti dėmesio ir kiti faktiškai iki šiol 
netyrinėti 1941 m. birželio sukilimo as
pektai: antisovietinio lietuvių pogrin
džio kūrimasis ir veikla iki nacių-so
vietų karo, vietinių pasipriešinimo gru
pių ryšiai su pogrindžio vadovybės

32 Į LAISVĘ • liepa-rugsėjis /2005

34



Praeitis ir dabartis

centrais Vilniuje, Kaune ir apskričių 
centruose. Labai reikalingi tyrimai apie 
sukilimo dalyvių motyvaciją, socialinę 
kilmę, amžių, buvimą Nepriklausomos 
Lietuvos organizacijų ir partijų nariais. 
Atsakymai į šiuos klausimus leistų pa
aiškinti, kokie žmonės ir dėl kokių prie
žasčių įsitraukė į pasipriešinimo orga
nizacijas ir tapo sukilėliais. Logiška 
būtų tyrinėti partizanų būrių veiklą ne 
tik sukilimo laikotarpiu, bet iki pat jų 
reorganizavimo į pagalbinės policijos 
būrius arba išformavimo. Nors posuki
liminis laikotarpis yra kita tema, tačiau 
jis tiesiogiai siejasi su partizanų būrių 
istorija, kadangi šie būriai veikė 1-2 
mėnesius nuo karo pradžios. Nemažai 
1941 m. sukilėlių vėliau tapo antina- 
cinės rezistencijos dalyviais ir rėmė
jais, o 1944 m. sugrįžus sovietams, vėl 
tapo partizanais. Posukiliminiame parti
zanų būrių veiklos laikotarpyje rasime 
sudėtingų ir skaudžių problemų. Ne
maža buvusių sukilėlių dalis 1941 m. 
vasarą ir rudenį dalyvavo masiniuose 
komunistų, sovietinių aktyvistų ir žydų 
areštuose bei šaudymuose. Objek
tyvūs istorikai neišvengiamai susidurs 
su šiomis problemomis ir privalės jas 
spręsti.

Šiame pranešime remsiuosi kon
krečiu Baisogalos valsčiaus pavyzdžiu. 
Manyčiau, kad panašių pavyzdžių 
būtų galima surasti keliolika ar net 
kelias dešimtis, kadangi sukilėlių būriai 
veikė visuose Lietuvos valsčiuose, ir 
nors sukilimas truko tik apie savaitę 
laiko, savo intensyvumu ir dalyvių 
skaičiumi jis gerokai pranoko XIX 

amžiaus lietuvių sukilimus prieš 
Rusijos carų valdžią.

Sovietinio teroro įbauginti Lietu
vos gyventojai, ypač lietuviai, nekant
raudami laukė sovietų-nacių karo ir 
išlaisvinimo iš bolševikinio režimo. 
Lietuvos SSR NKVD duomenimis iš 
Kėdainių apskrities 1941 m. birželio 
14-15 dienomis į Rusijos gilumą buvo 
ištremtos 128 šeimos ( 378 žmonės). 
Ištremtųjų skaičius iš Baisogalos vals
čiaus autoriui nėra žinomas. 1940 m. 
liepos 4 d. NKVD suėmė Baisogalos 
pradžios mokyklos vedėją Stasį Kaž- 
dailį. Jis buvo aktyvus tautininkų 
partijos narys ir 1938 m. buvo išrinktas 
šios partijos Baisogalos valsčiaus 
skyriaus pirmininku. S. Každailis buvo 
kalinamas Kauno kalėjime, bet, prasi
dėjus karui, 1941 m. birželio 23 d. iš 
kalėjimo buvo išlaisvintas. Vėliau jis 
dirbo mokytoju Grinkiškyje. Už 
antisovietinių atsišaukimų platinimą
1941 m. vasario 28 d. Kėdainiuose 
buvo suimtas iš Augmenų kaimo kilęs 
gimnazistas Mečislovas Butkus. Jis 
buvo įkalintas Šiaulių kalėjime, o 
vėliau išvežtas kalėti į Rusijos lagerius. 
Į Lietuvą M. Butkus grįžo tik 1986 
metais.

Vokiečių okupacijos metais Baiso
galos valsčius priklausė Kėdainių 
apskričiai. Valsčius užėmė 252 kv. km 
teritoriją. Valsčius buvo suskirstytas į 
10 seniūnijų: Augmenų, Baisogalos, 
Čelkių, Legėčių, Ožaičių, Pakiršinio, 
Palonų, Skėmių, Vabalių ir Vakarių.
1942 m. gegužės 27 d. Lietuvos gene
ralinės srities gyventojų surašymo
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duomenimis Baisogalos valsčiuje 
gyveno 8727 žmonės: 4096 vyrai ir 
4631 moteris. Tuo pačiu metu Baiso
galos miestelyje gyveno 254 gyven
tojai, Baisogalos stotyje - 361 žmonės, 
o Baisogalos valstybiniame ūkyje - 
349 žmonės.

Dalis drąsių ir patriotiškai nusitei
kusių vyrų steigė pogrindines anti- 
sovietines organizacijas ir ruošėsi gink
luotai kovai dėl Lietuvos valstybės at
kūrimo. Kaip ir visoje Lietuvoje, pana
šios nuotaikos vyravo ir Baisogalos 
valsčiuje. Jau 1940 m. rudenį Baiso
galoje ėmė kurtis slapta antisovietinė 
organizacija, kurios tikslas buvo ko
voti dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
Organizacijos steigimo iniciatoriumi 
buvo Baisogalos valsčiaus agronomas 
Antanas Butkus. Jo jaunesnysis brolis 
gimnazistas Mečislovas Butkus 
NKVD buvo suimtas Kėdainiuose 
1941 m. vasario mėnesį. Pogrindinės 
organizacijos nariais taip pat buvo 
Baisogalos stotyje pradžios mokykloje 
dirbęs mokytojas Stasys Liauksminas, 
Augmenų pradžios mokyklos moky
tojas Jonas Klimas, Vabalių kaimo 
gyventojas Antanas Jucys, kuris 
nepriklausomos Lietuvos laikais dirbo 
Baisogalos valsčiaus viršaičiu, Baiso
galos valsčiaus sekretorius Vytautas 
Mintautas, finansų inspektorius Jonas 
(?) Radzevičius, kooperatyve dirbęs 
Jonas Poškus, Girvalakių kaimo gy
ventojas Vladas Germanavičius, žemė
tvarkininkas Rūkštelė, kultūrtechnikas 
Pranas Kuprys, valsčiaus bibliotekos 
vedėja Apolonija Užubalienė, 

A. Butkaus broliai Leonas ir Vaclovas 
Butkai (Vaclovas Butkus po karo 
buvo partizanas ir 1947 m. žuvo kovoje 
su NKVD daliniais. Leonas Butkus 
1951 m. buvo nuteistas 10 metų kalėti 
lageriuose. Brolių Butkų tėvai Juozas 
Butkus ir Anelė Butkienė 1944 m. 
buvo ištremti į Rusiją). Jie visi rink
davosi bibliotekoje ir aptardavo po
grindinės veiklos reikalus. A. Butkus 
ir S. Liauksminas dažnai važiuodavo į 
Kauną ir Dotnuvą ir ten susitikdavo 
su slaptos organizacijos vadovais bei 
atsiveždavo įvairių nurodymų ir nau
jienų. Iš viso pogrindinėje Baisogalos 
organizacijoje buvo keliolika narių, 
vadovu buvo A. Butkus, kuris duo
davo nurodymus kitiems organizacijos 
nariams. A. Butkus prasitarė V. Min- 
tautui, kad jis turįs radijo siųstuvą ir 
palaiko ryšį su pogrindinės organi
zacijos (Lietuvių aktyvistų fronto - 
past, aut.) centru Vokietijoje. Sunku 
pasakyti, ar taip buvo iš tikrųjų, bet 
įdomu tai, kad 1942 m. A. Butkus 
išvažiavo studijuoti į Halės miestą 
Vokietijoje. Prasidėjus karui Baisogalos 
pogrindinė organizacija pradėjo gin
kluotą kovą su besitraukiančiais 
raudonarmiečiais ir sovietinio režimo 
pareigūnais ir šalininkais. Birželio 21 d. 
pas V. Mintautą atėjo A. Butkus ir 
S. Liauksminas ir pasakė, kad bus 
karas bei liepė tai pranešti kitiems 
organizacijos nariams. Baisogalos 
sukilėlių būriui (jie save vadino parti
zanais, o liaudyje dar buvo vadinami 
baltaraiščiais - past, aut.) vadovavo 
A. Butkus ir S. Liauksminas. Būrys
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pasipildė naujais nariais ir išaugo iki 
50 žmonių. Partizanai ant rankovių 
dėvėjo baltos spalvos raiščius. Jau 
antrą karo dieną- 1941 m. birželio 23- 
iąją — lietuvių partizanai bandė užimti 
Baisogalą ir išvaikyti sovietinės vald
žios pareigūnus. Puolimui vadovavo 
A. Butkus. Tą dieną Baisogalos vals
čiaus kompartijos sekretorius Aleksas 
Vaicekauskas bandė sulaikyti per 
miestelį dviračiu važiavusį vieną iš 
brolių Butkų, tačiau Butkus išsitraukė 
pistoletą ir jam pagrasino, kad jų 
(komunistų - past, aut.) valandos 
suskaičiuotos. Tos pačios dienos 
vakare, kai sovietiniai aktyvistai 
susirinko valsčiaus partijos komitete, 
prie pastato privažiavo vežimas su 10- 
11 ginkluotų vyrų. Dar prieš puolimą 
Baisogalos gyventojas Aleksas Viida 
pranešė sovietiniams aktyvistams, kad 
partizanai ruošiasi užpulti kompartijos 
komitetą. Kai partizanai privažiavo pne 
pastato, A. Vaicekauskas ėmė į juos 
šaudyti iš medžioklinio šautuvo, o 
Jonas Pranaitis iš pistoleto. Kadangi 
pastatas buvo mūrinis, niekas iš jame 
pasislėpusių sovietinių aktyvistų ne
nukentėjo ir puolimas buvo atremtas. 
Nakties metu (birželio 24 d.) partizanai 
vėl puolė Baisogalą, tačiau į miestelį 
jau buvo atvažiavęs Raudonosios 
armijos dalinys, kuris puolimą atrėmė. 
Susišaudymas tarp sovietų kariškių ir 
partizanų truko apie valandą laiko. 
Pagal kitų liudininkų parodymus, par
tizanams pavyko užimti partijos 
komitetą, tačiau po kelių valandų at
važiavo sunkvežimis su RA kareiviais 

ir privertė sukilėlius pasitraukti. Mūšio 
metu buvo nukautas vienas parti
zanas. Kitą dieną dalis vietinių komu
nistų ir sovietinių aktyvistų kartu su 
raudonarmiečiais paliko miestelį ir 
traukėsi į rytus. Kai kurie besitrau
kiantys Baisogalos komunistai ir 
sovietiniai aktyvistai Latvijoje buvo 
sulaikyti latvių antisovietinių parti
zanų ir vėliau perduoti lietuvių policijai 
ir partizanams. Pasitraukus sovietams, 
buvo sukurti nauji valdžios organai. 
Valsčiaus viršaičiu vėl tapo A. Jučys 
(šias pareigas ėjo visą vokiečių oku
pacijos metą), valsčiaus sekretoriumi - 
V. Mintautas (šias pareigas ėjo iki 1942 
m. spalio mėnesio, vėliau dirbo Šėtos 
valsčiaus sekretoriumi), valsčiaus 
policijos viršininku - Juozas Švėgžda. 
Karo pradžioje atsikūrę vietiniai 
valdžios organai bandė likviduoti 
sovietų valdžios įvykdytų reformų 
padarinius ir atstatyti tokią padėtį, 
kokia buvo nepriklausomos Lietuvos 
laikais. Valsčiaus viršaitis Jučys savo 
iniciatyva davė įsakymą atimti iš 
naujakurių (iš viso apie 200 žmonių) 
žemę ir grąžinti ją buvusiems 
savininkams. 1940 m. Baisogaloje prie 
kelio į Gudžiūnus buvo pastatytas 
akmeninis paminklas Raudonosios 
armijos kareiviams. Jucio ir Švėgždos 
iniciatyva šis paminklas buvo nugriau
tas 1941 m. vasarą. Fronto veiksmai 
ypatingai didelių nuostolių valsčiaus 
gyventojams ir jų turtui nepadarė. 
Praėjus frontui, buvo sudaryta speciali 
komisija karo nuostoliams užregist
ruoti ir įvertinti. Ji nustatė, kad
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Baisogalos valsčiuje buvo sugriauta 
12 gyvenamųjų namų, 9 tvartai, 8 kloji
mai, 1 pieninė, 1 pastogė. 1 klėtis. Iš 
viso buvo padaryta nuostolių pasta
tams, gyvuliams ir inventoriui už 31828 
litus arba 48 043 rublius.

Baisogalos partizanų štabas iš 
pradžių buvo įsikūręs vaistinėje, vėliau 
valsčiaus savivaldybės pastate. Parti
zanai rengė pasalas besitraukiančioms 
raudonarmiečių grupėms. Vokiečių 
kariuomenė Baisogalą pasiekė 1941 m. 
birželio 25 d. Į miestelį buvo atva
žiavusi vermachto tankų grupė, kuri 
vykdė žvalgybą Baisogalos apylin
kėse. Vokiečių tankistai išvažiavo iš 
miestelio, palikdami vietiniams parti
zanams dėžę granatų. Partizanai ėmė 
patruliuoti miestelyje ir aplinkiniuose 

1 keliuose. Tos pačios dienos pavakare 
Kauno kelyje pasirodė kelios mašinos 
su raudonarmiečiais. Partizanų patru
liai ėmė į jas šaudyti. Netrukus prie jų 
prisijungė ir kiti būrio nariai. Kautynės 
truko apie valandą laiko. Rusams į 
pagalbą atvažiavo tankas ir sukilėliai 
buvo priversti trauktis. Abiejų pusių 
nuostoliai šiame mūšyje nėra žinomi. 
Panašių susidūrimų su sovietų kariš
kiais buvo ir daugiau. Baisogalos 
partizanai Šeduvos kelyje užpuolė 
lengvąjį automobilį ir nušovė juo 
važiavusį vairuotoją ir karininką. Parti
zanai paėmė nukautųjų ginklus ir 
dokumentus. Lietuvių sukilėliai sulai
kydavo ir nuginkluodavo nedideles 
besitraukiančių RA kareivių grupes. 
1941 m. liepos pradžioje Baisogalos 
partizanai šukavo miškus Palonų ir 

Valatkonių kaimų apylinkėse. Krū
muose jie surado tris besislapstančius 
Raudonosios armijos karininkus: du 
kapitonus ir medicinos majorą. 
Partizanai atėmė iš jų pistoletus ir 
pristatė belaisvius į Baisogalos 
partizanų štabą. Vėliau belaisviai 
buvo perduoti vokiečiams. Po kelių 
dienų partizanai surengė pasalą 
Paberžių kaimo apylinkėse. Viename 
ūkyje jie surado sužeistą sovietų 
kareivį Andrejų ir liepė ūkio savininkui 
jį nuvežti į Baisogalą. Tolesnis šio 
kareivio likimas nežinomas. Kai kurių 
liudininkų parodymais iš viso 
Baisogalos partizanai paėmė į nelaisvę 
apie 200 raudonarmiečių. Belaisviai iš 
pradžių buvo laikomi Baisogalos 
dvare, o vėliau partizanų buvo 
nuvaryti į Šeduvos karo belaisvių 
stovyklą.

Gana skaitlingas partizanų būrys 
susikūrė ir veikė Augmenų kaime. Jam 
vadovavo mokytojas Jonas Klimas. 
Būryje buvo apie 30 vyrų. Būrio nariais 
buvo šie asmenys: būrio vadas 3. 
Klimas iš Augmenų kaimo, Jonas Blažys 
iš Kemėrų kaimo, Antanas Balčiūnas iš 
Šilalių kaimo, Kazys Padvarietis, Vincas 
Terebeiza, Jeronimas Jankus ir 
Vinčauskas iš Augmenų kaimo, Vladas, 
Stasys ir Jonas Putinai iš Kemėrų 
kaimo, Juozas Bliznikas, Petras Mickus 
ir Vladas Lukošaitis iš Pliuškių kaimo, 
Petras ir Mataušas Mickai iš Kliūčių 
kaimo, Abromaitis iš Pliuškių kaimo, 
Antanas Lazutka iš Šilalių kaimo, 
Pranas Gulbinas iš Paberžėlių kaimo, 
Antanas Brazauskas iš Augmenų
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kaimo, Antanas Bačiauskas iš 
Augmenų kaimo, Jonas Jakubskis iš 
Paberžėlių kaimo, Stasys Valiušaitis ir 
Jonas Gričaitis (?) iš Juodupės kaimo, 
Antanas Poškus iš Čerkosų kaimo, 
Pranas Noreika iš Augmenų kaimo, 
Stasys Armonas iš Šilaliukų kaimo, 
Jonas Rupšys iš Šilelių kaimo, Petras ir 
Povilas Vinčiai bei Leonas Sadauskas 
iš Augmenų kaimo. Augmenų kaimo 
seniūnu 1941-1943 metais buvo 
Antanas Padvarietis. Jo žinioje buvo 10 
aplinkinių kaimų. Sugrįžus sovietams, 
dalis buvusių Baisogalos ir Augmenų 
1941 m. partizanų NKVD buvo suimti ir 
nuteisti kalėti lageriuose. Tokio likimo 
sulaukė S. Ignotas, L. Sadauskas, 
S. Armonas, J. Rupšys, P. Noreika, 
V. Mintautas, E. Dambrauskas ir kiti.

1941 m. birželio pabaigoje Augmenų 
kaimo partizanai bandė sulaikyti du 
raudonarmiečius. Vienam kareiviui 
pavyko pabėgti, o kitas buvo sužeistas 
ir paimtas į nelaisvę. Belaisvis kelias 
dienas buvo laikomas Augmenų 
mokyklos rūsyje ir vėliau buvo per
duotas policijai. 1941 m. birželio pabai
goje keli Augmenų būrio partizanai pas 
vietos eigulį sulaikė raudonarmietį 
Michailą Puškariovą, jį sumušė ir per
davė Baisogalos policijai, tačiau iš ten 
belaisviui kažkaip pavyko pabėgti ir 
prisijungti prie besitraukiančių Raudo
nosios armijos dalinių. Augmenų būrio 
partizanas Pranas Noreika nuginklavo 
ir suėmė sovietų kariuomenės kapitoną, 
kurį perdavė Baisogalos policijai.

Jau pirmomis vokiečių okupacijos 
dienomis partizanai ėmė vykdyti 

nespėjusių pasitraukti komunistų, 
komjaunuolių ir buvusių sovietų 
valdžios pareigūnų bei šalininkų 
areštus bei šaudymus. Panaši padėtis 
tuo laiku buvo beveik visuose Lie
tuvos valsčiuose. Antikomunistinio 
teroro mastus lėmė vietinės sąlygos: 
vietinių partizanų ir policijos vadų 
aktyvumas, prieš karą ir pirmomis karo 
dienomis vykdyto sovietinio teroro 
intensyvumas, socialinių ir tarpetninių 
santykių įtampa. Šiuo požiūriu Baiso
galos valsčius niekuo ypatingu neiš
siskyrė ir buvo panašus į daugumą 
kitų Vidurio Lietuvos valsčių.

Buvęs Baisogalos valsčiaus vyk
domojo komiteto pirmininkas Šalom- 
skis (kitur rašo Šolumskis) partizanų 
buvo suimtas pirmomis karo dienomis 
ir išsiųstas į Kauną. Ten jis buvo su
šaudytas. Pirmomis vokiečių okupa
cijos dienomis partizanai suėmė komu
nistą Juozą Tvaronavičių. Apie 10 
dienų jis buvo kalinamas Baisogalos 
areštinėje, po to buvo išvežtas į Kauno 
kalėjimą, ten kalėjo apie 2 mėnesius, 
vėliau buvo išsiųstas į Pravieniškių 
darbo stovyklą, o iš ten - darbams į 
Vokietiją. Į Lietuvą Tvaronavičius su
grįžo tik 1945 m. rugpjūčio mėnesį. 
Partizanas Eduardas Dambrauskas 
sulaikė Baisogalos sovietinius akty
vistus Adomą Bogušą ir Vladą Gaučą, 
kurie 1941 m. birželio trėmimų metu 
bandė sulaikyti E. Dambrauską. Vis 
dėlto pastarasis jų pasigailėjo ir 
paleido. 1941 m. liepos 4 d. policijos 
viršininko J. Švėgždos įsakymu keli 
Baisogalos būrio partizanai bandė

Į LAISVĘ • liepa-rugsėjis /2005 37

39



Praeitis ir dabartis

sulaikyti Januškonių kaimo gyven
tojus Vladą Bložę ir Vaclovą Lapinską. 
Bložė (sovietmečiu jis buvo išrinktas 
apylinkės tarybos pirmininku) atvy
kusių partizanų į namus neįsileido, 
tuomet jie pradėjo šaudyti į orą. Bložė 
šoko nuo palėpės ir ėmė bėgti Kute- 
nos upelio link, tačiau partizanai jį 
pastebėjo ir besivydami nušovė. Bložė 
iš sovietų valdžios buvo gavęs žemės, 
kurios savininkais anksčiau buvo 
stambūs ūkininkai Gronskis ir Žilins
kas. V. Lapinskas buvo sulaikytas, bet 
po dviejų dienų paleistas namo. Ko
munistas Adomas Bogušas soviet
mečiu buvo žemės skirstymo komisijos 
nariu. 1941 m. liepos mėnesį jis buvo 
antrą kartą partizanų suimtas ir 
uždarytas areštinėm Ten tuomet kalėjo 
apie 30 žmonių. Bogušą tardė policijos 
viršininkas Švėgžda. Po to jis buvo 
išvežtas tardymui į Gudžiūnus ir po 
tardymo paleistas. 1941 m. liepos mė
nesį Baisogalos partizanai suėmė 
MOPR'o (Tarptautinė pagalbos revo
liucionieriams organizacija -past, aut.) 
valsčiaus komiteto pirmininką Joną 
Kapustiną ir sovietmečiu Ukmergės 
kalėjime dirbusį Bronių Kareivą. Maž
daug po savaitės abu suimtieji buvo 
paleisti. Suimti komunistai ir sovietiniai 
aktyvistai partizanų buvo varinėjami 
po miestelį, jiems buvo liepiama dai
nuoti sovietines dainas, daryti gimnas
tikos pratimus ir teko kęsti įvairias 
patyčias. Apie 15-20 suimtų sovietinių 
aktyvistų partizanų ir policininkų buvo 
nuvežti į Kėdainių kalėjimą. Policijos 
viršininko žodiniu įsakymu partizanai 

turėjo sušaudyti brolius Devėnus ir 
dar kelis sovietinius aktyvistus. Pa
smerktieji naktį buvo nuvesti į kapi
nes, tačiau partizanai, išsigandę atsa
komybės už egzekuciją (buvo duotas 
tik žodinis įsakymas), nusprendė suim
tuosius grąžinti į areštinę. Komjau
nuolis Vladas Devėnas su broliu Jonu 
Devėnu, buvusiu Baisogalos vals
čiaus komjaunimo sekretoriumi, pirmą 
kartą buvo suimti karo pradžioje ir 
nuvesti į areštinę. Iš areštinės V. Devė
nas buvo paleistas maždaug po pus
antro mėnesio. 1942 m. V. Devėnas vėl 
buvo sulaikytas ir išvežtas darbams į 
Vokietiją. Iš ten sugrįžo pasibaigus 
karui. Atrodo, kad išvežimas į Vokietiją 
buvo gana dažna bausmė buvusiems 
komunistams ir sovietiniams aktyvis
tams. Buvęs MOPR'o vietinės organi
zacijos sekretorius ir iždininkas Alfon
sas Urbanavičius Baisogalos balta
raiščių buvo suimtas net kelis kartus, 
o 1943 m. išvežtas darbams į Vokietiją. 
Apie 20 Baisogalos partizanų suimtų 
komunistų ir sovietinių aktyvistų bu
vo nuvaryti į Šeduvą ir Kėdainių 
kalėjimą. Iš viso Baisogalos partizanų 
būrys suėmė apie 100 buvusių komu
nistų, komjaunuolių, sovietinių akty
vistų ir žydų. Dauguma suimtųjų po 
tardymų ir trumpalaikių kalėjimo baus
mių buvo paleisti į laisvę arba vėliau 
išvežti darbams į Vokietiją. Keletas 
suimtųjų lietuvių ir rusų buvo sušau
dyti Baisogalos partizanų arba buvo 
išvežti į kitus miestus (Kauną, Kėdai
nius) ir ten sušaudyti. Iš pradžių parti
zanų būrys veikė savarankiškai, tačiau
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Dr. Arūnas Bubnys Į LAISVĘ fondo studijų savaitėje Kulautuvoje (2005 m.) 
Nuotrauka Vidmanto Vitkausko

sukūrus policijos nuovadą, perėjo 
valsčiaus policijos nuovados virši
ninko pavalduinan. Tiksli partizanų 
būrio išformavimo data nėra žinoma, 
greičiausiai tai įvyko 1941 m. liepos 
pabaigoje arba rugpjūčio mėnesį.

1941 m. buvo vieni baisiausių ir 
tragiškiausių ilgaamžėje Baisogalos 
miesto ir valsčiaus istorijoje. Šiais 
metais prasidėjo karas, gyventojai 
žiauriai nukentėjo nuo komunistinio ir 
fašistinio režimų teroro. Vėlesniais 
vokiečių okupacijos metais masinių 
represijų ir teroro nebuvo.

Vertinant sukilimo eigą Baisogalos 
valsčiuje, reikia pastebėti, kad lyginant 
su kitais Vidurio Lietuvos valsčiais 
Baisogalos sukilėliai išsiskyrė dideliu 
aktyvumu. Antisovietinis pogrindis 
Baisogaloje susikūrė dar gerokai iki 

nacių-sovietų karo ir palaikė ryšius su 
Kaunu ir Dotnuva. Tai nebuvo tipiškas 
ir visai Lietuvai būdingas reiškinys. 
Jau pirmomis karo dienomis sukilėliai 
net du kartus bandė užimti valsčiaus 
centrą. Baisogalos sukilėlių veiksmus 
galima laikyti sėkmingais, kadangi jų 
nuostoliai buvo minimalūs. Sukilėlių 
nuginkluotų ir suimtų Raudonosios 
armijos kariškių skaičius viršijo pačių 
Baisogalos sukilėlių skaičių. Anti
komunistinio teroro mastai pirmomis 
nacių okupacijos savaitėmis Baiso
galos valsčiuje buvo panašūs į analo
giškus reiškinius kituose Lietuvos 
valsčiuose. Verta pažymėti ir tai, kad 
Baisogalos partizanai nedalyvavo 
savo valsčiaus ir kitų vietovių žydų 
žudynėse.
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Lietuvos išlaisvinimo 
taryba

Mindaugas Bloznelis

Ketvirtasis veiklos tarpsnis

Kalbėdami apie Lietuvos išlaisvi
nimo tarybą (LIT) trečiame jos veiklos 
tarpsnyje, matėme, kad įkūrus Lietuvos 
išlaisvinimo komitetą (LIK), LIT’a 
buvo integruota į šios organizacijos 
struktūrą. Kodėl vis tik ir toliau buvo 
minima LIT’os veikla, nors ir buvo lik
viduotas Algimanto apygardos štabas 
bei iš kai kurių labiau žinomų LIT’os 
narių liko tik Kazys Naujūnas, Jonas 
Ignaitis ir Juozas Lukša (Juodis), 
nevisiškai aišku. Kodėl ir toliau tuome
tinė pasipriešinimo veikla buvo sietina 
su LIT’a?

Tam, manoma, yra keletas priežas
čių. Pirmiausia, išliko ta pati ateiti- 
ninkiška organizacijos giluminė terpė, 
vokiečių okupacijos metais sutelkta 
Lietuvių Fronto ir „Kęstučio” struktū
rose. Išliko tuo pagrindu išsivystę 
LIT’os ryšiai su Dzūkijos partizanais, 
ryšiai su Vilniuje veikusia analogiška 
J.Brazausko vadovaujama grupe. Vis 
dėlto svarbiausia, dėl ko galime sieti

Pabaiga. Pradžia Nr.148 (185) 

K. Naujūno ir su juo bendravusių 
žmonių veiklą su LIT’a, yra „Laisvės 
kovų archyve“ Nr.l paskelbti 
protokolai (Nr.4 ir Nr.7). Šie protokolai, 
datuoti 1945 11 28 d. ir 1946 05 28 d., 
yra vieninteliai dokumentai minintys 
LIT’ą tuo laikotarpiu.

Po Z. Stanelkos ir daugelio kitų 
LIK’o, Algimanto ir Tauro apygardos 
narių suėmimo, Kaune likęs Naujūnas 
tuojau pat ėmėsi atstatyti kuriam laikui 
nutrūkusią veiklą. Pirmiausia buvo at
kurtas Algimanto apygardos štabas. 
Padedant Juozui Lukšai, buvo surasti 
ir vadovavimui pakviesti buvę nepri
klausomos Lietuvos karininkai. Apy
gardos vadu tapo Itn. J. Kiela, apy
gardos štabo viršininku - Juozas Luk
ša (Juodis), apygardos štabo adjutan
tu - Vytas Mureika (Tauras), dalyva
vęs ir ankstyvesniame apygardos 
štabe bei išlaikęs visus periferinius 
ryšius. K. Naujūnas tapo LIK’o 
atstovu apygardos štabe, B.Radžius - 
žvalgybos sk. vadovu, J. Kazlauskas 
(Vanagas) - spaudos ir propagandos 
vadovu. Buvo išleisti apygardos 
įsakymai Nr.2 ir Nr.3 apie ankstesnio 
antspaudo anuliavimą ir santūrią
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laikyseną miške. Buvo imta rūpintis 
dokumentų, skirtų partizanų legali- 
zavimuisi, rengimu.

Lapkričio 18 d. LIK’o vardu buvo 
išsiųstas raportas apie Šakių brigados 
sudarymą ir jos pageidavimą įsijungti 
į LIK’o veiklą.

Manoma, kad K. Naujūnas kon
taktavo ir su pik. Kazimieraičiu, kai jis 
buvo atvykęs į Kauną išlydėti į užsienį 
grįžtantį Joną Deksnį.

K. Naujūnui pavyko gauti veiklos 
organizavimui piniginę rėmėjų paramą, 
įsigyti spausdinimo techniką ir toliau 
plėtoti LIK’o veiklą.

1945 m. per Kūčias K. Naujūnas 
drauge su Juozu Lukša ir pik. Kazi
mieraičiu Mato Banionio (J. Lukšos 
pusbrolio) tėvų sodyboje tarėsi apie 
tolimesnę LIK’o veiklą. Neaišku, kodėl

Vytautas Mureika

apie šį susitikimą savo atsiminimuose 
neminėjo J. Lukša.

1946 m. sausio pradžioje Naujūnas 
pilnai atkūrė ir Lietuvos išlaisvinimo 
komitetą. Komiteto pirmininku sutiko 
būti Lietuvos pranciškonų provinci
jolas, kuris pažadėjo sutelkti autori
tetingų žmonių grupę, galinčią paruošti 
politinę veiklos strategiją ir ideo
logiškai jai vadovauti. Jo pavaduotoju 
ir organizaciniu vadovu tapo K. Nau
jūnas (Povilas). Kariniu vadovu tapo 
Itn. V. Endziulaitis (Pranas), nariu - 
J. Lukša (Juodis), Algimanto apy
gardos atstovu komitete - V. Mureika 
(Tauras), Tauro apygardos atstovu - 
A. Brazaitis (Šepetys), Šakių brigados 
atstovu - V. Matuzas (Erškėtis).

1946 m. sausio mėn. vyko 
intensyvūs pasitarimai dėl pasiruošimo 
Aukščiausios Tarybos rinkimų boiko- 
tavimui, atsišaukimų ir nurodymų 
spausdinimo bei platinimo.

Antanas Brazaitis
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LIK’o veiklai saugoti buvo sukurta 
smogiamoji LIK’o grupė Kaune, kuriai 
pradžioje vadovavo Izidorius Kontri
mas (Butrimas), vėliau - V. Griškonis.

Buvo atstatyti ryšiai su Utenos- 
Ukmergės-Zarasų apygarda, kuriai 
Kaune vykę rezistentų suėmimai 
nepadarė kokių nors didesnių nuos
tolių. Apygardos štabo sudėtis buvo 
papildyta politinio skyriaus viršinin
ku - inž. dr. B. Jakovicku (Bemoliu). 
Per J. Draudvilo organizuotą tinklą 
buvo ir toliau palaikomi ryšiai su Dzū
kijos partizanais, Tauro apygarda, 
Žaliu velniu, Žemaitijos pasipriešinimo 
grupėmis.

1946 m. kovo mėnesį Kaune buvo 
likviduotas Algimanto apygardos 
štabas ir LIK’as. Vilniuje kovo mėnesį 
taip pat buvo likviduota LIT’os 
Vilniaus grupė.

Karinio tribunolo sprendimu suimti 
LIK'o vadovai Kazys Naujūnas,

Viktoras Matuzas

A. Brazaitis ir V. Matuzas 1946 m. 
gruodžio 25 d. buvo sušaudyti.

Juozo Brazausko vadovau
jama Vilniaus grupė

LIT’os padalinį Vilniuje mini 
J. Lukša-Daumantas. Šios grupės bran
duolį sudarė buvę Vilniaus ateitininkų 
vadovai (kuriuos pradžioje siejo ir Lie
tuvių aktyvistų fronto, o vėliau - Lie
tuvių fronto veikla): kun. dr. B. Baliukas, 
gydytojas dr. Juozas Markulis, Stefanija 
Ladygienė ir kt. Keldami uždavinį 
priešintis sovietinei okupacijai, jie 
nenorėjo sieti ideologinės organizacijos 
(ateitininkų) su politine veikla. 
Sprendžiant iš spausdinto leidinio 
„Pogrindžio tiesa“ (1944 m. gruodžio 2 i 
d.), ši grupė buvo pasivadinusi Lietu
vos išlaisvinimo komitetu. Jai vado
vavo ekonominės mokyklos dėstytojas, 
Sorbonos universiteto absolventas 
Juozas Brazauskas. Yra žinoma daugiau 
kaip pusšimtis aktyvių šios grupės 
narių, tarp kurių paminėtini buvę 1941 
m. Sukilimo dalyviai ekonomistai 
Matas Banionis ir Antanas 
Milišauskas. Reiktų atkreipti dėmesį ir 
į leidinyje „Pogrindžio tiesa“ paskelbtas 
įvairias direktyvas. Necituojant 
direktyvų tekstų ištisai, išskirsime tik 
keletą būdingesnių:

1. Tarybinė santvarka nėra tei
sėta, nes

a) Sovietų Sąjunga sulaužė ne
puolimo sutartį su Lietuva ir 1940 m. 
birželio mėn. mus okupavo;

b) vadinamojo Liaudies seimo
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rinkimai buvo neteisėti, nes įvykdyti 
krašte esant priešo karinei okupacijai;

c) sovietiniu režimu Lietuva 
viešai nusikratė 1941 m. organizuo
dama visuotinį Sukilimą ir Laikinajai 
vyriausybės priėmus atitinkamą 
deklaraciją.

3. Okupacinė sovietų vyriausybė 
peržengė savo kompetencijos ribas ir 
laužo tarptautinę teisę, paskelbdama ir 
vykdydama Lietuvos piliečių mobili
zaciją į sovietų kariuomenę. Todėl,

3a. Okupacinė valdžia yra atsa
kinga už partizaninių būrių atsiradimą 
Lietuvoje, kurie susidarė iš bėgančių į 
miškus vyrų, negalinčių kitais būdais 
išvengti neteisėtos mobilizacijos;

Juozas Brazauskas

4. Vokiečių-sovietų karą laikome tik 
sovietų - vokiečių interesų susikir
timu: mes tame kare neturime jokių 
interesų dalyvauti ir todėl laikomės 
neutralumo pozicijos.

5. „< > Netoleruotini dalies kunigų 
nusižengimai tautiniam susipratimui ir 
net per pamokslą smerkiami partizanai. 
Uždraudė draugas Stalinas politrukų 
veikimą kariuomenėje, tai jie sulipo į 
sakyklas“.

6. Esamomis sąlygomis pateisi
namas stojimas tik į profsąjungas: sto
jimas į kitas bolševikines organizacijas 
lygus lietuviškumo išdavimui.

7. Nekelti viešumon jokių partinių ar 
srovinių ginčų ir nevesti partinių kovų.

J. Brazausko grupės žmonės 
rūpinosi informacijos leidimu ir teikimu 
Vilniuje. Tam, kaip ir Kaune, buvo 
organizuotas radijo pasiklausymų 
tinklas ir aukščiau minėtame leidinyje 
buvo pateikiama pakankamai kvalifi
kuota tarptautinė apžvalga, krašto 
įvykiai. Kiek žinoma, tekstus dau
giausia rengė pats J. Brazauskas.

Kun. dr. B. Baliukas pasiūlė susieti 
šią grupę su Kauno grupe ir vėliau tai 
įvykdė. Tai patvirtina ir M. Banionis. 
Šie ryšiai buvo nutrūkę dar 1945 m. 
pavasarį, kai Kaune buvo suimta ne
mažai šios organizacijos narių. Todėl 
J. Brazauskas pasiuntė į Kauną M. Ba- 
nionį atnaujinti tarpusavio ryšius. 
M. Banionis, padedant pusbroliui 
J. Lukšai, surado K. Naujūną ir per jį 
vėl užmezgė kontaktus su kauniečiais.

J.Brazauskas dar 1945 m. gegužės 
mėnesį nustatė, kad J.Markulis yra
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NKGB agentas ir įspėjo savo grupės 
narį, Markulio vadovaujamoje labora
torijoje dirbusį VI. Šimkūną dėl jam 
gresiančio pavojaus. Tuo pačiu jis fik
tyviai paskelbė, kad nutraukia tolimes
nę grupės veiklą. Nežiūrint šio manev
ro, J. Brazauskas birželio mėnesį buvo 
suimtas, tačiau sugebėjo iš NKVD 
pastato pabėgti. Gavęs Tiškaus pavar
de išduotą fiktyvų pasą, J. Brazauskas 
toliau tęsė nelegalią veiklą Felikso sla- 
pyvarde. Jo žmona su nedidele duk
ryte pasitraukė iš Vilniaus ir taip pat 
slapstėsi. Pats J. Brazauskas gerai užsi
maskavęs klausydavo radijo praneši
mų iš užsienio bei organizavo paramą 
miškuose kovojantiems partizanams, 
ruošė ir leido įvairius biuletenius 
(pasirašydamas juos „Lietuvos 
partizanai“).

J. Brazausko Vilniaus grupės žmo
nės įvairiais būdais remdami miškuose 

kovojančius partizanus, ruošėsi gali
moms represinėms NKGB akcijoms. 
Tuo tikslu buvo numatyta galimybė 
operatyviai perkelti organizacijai vado
vaujantį centrą į Vilniaus apylinkės 
miškus (į urėdo A. Matkėno vadovau
jamą Kenos urėdiją). Tam tikslui buvo 
sušauktas pasitarimas, įsigytas siųs
tuvas radijo ryšiui.

Ypatingai J. Brazauskas suaktyvino 
grupės veiklą prieš 1946 m. organizuo
tus rinkimus į Aukščiausiąją tarybą. 
1946 m. sausio mėnesį. J.Brazausko 
paruoštame biuletenyje buvo sakoma:

„Gyventojai kviečiami nebalsuoti 
< >.

Mes, lietuviai, nepripažįstame sa
vo Tėvynės okupacijos, todėl bolše
vikų valdžios rinkimuose < > nedaly
vausime.

< > Šie bolševikų paskelbti rinki
mai taps mums lazda. Jei balsuosime

Stefanija Ladygienė Matas Banionis
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pagal bolševikus, ta lazda daužys mums 
kailį ir skelbs, kad mes to prašėme, o 
jei nebalsuosime, tai Trumenas ir Ettli 
ta lazda muš bolševikinį žvėrį“.

J. Brazausko rankraštinį tekstą 
rašomąja mašinėle, matricoje nedarbo 
metu perrašinėdavo A. Milišauskas, 
dirbęs buhalteriu vienoje dailės 
įmonėje. 1946 m. sausio mėn. per- 
rašinėjant devintą biuletenį, Mili- 
šausko nelegalią veiklą pastebėjo atsi
tiktinai į patalpas užėjęs bendradarbis, 
kuris apie tai pranešė MGB tarnyboms. 
Suėmus A.Milišauską, buvo rastas ir 
šio biuletenio tekstas.

J. Brazauskas buvo suimtas 
1946 m. kovo 18d. Maždaug panašiu 
metu buvo suimti ir kiti grupės nariai - 
S. Ladygienė, M. Banionis, A. Dirsytė 
ir kt. Tokiu būdu Vilniaus grupės veik
la buvo likviduota.

Baigiamasis žodis

Kai 1944 m. rudenį sovietų kariuo
menė antrą kartą okupavo Lietuvą, 
pasipriešinimo veikloje išsiskyrė dvi 
kryptys: viena labiau kėlė politinio, kita 
karinio pasipriešinimo užduotis. Lietu
vos išlaisvinimo taryba, veikusi 
Kaune, ir visai nepriklausomai nuo jos 
Vilniuje susikūrusi Juozo Brazausko 

grupė buvo pasirinkę politinio 
pasipriešinimo veiklą, nors ir 
neatsiribojo nuo krašte vykusio 
ginkluoto pasipriešinimo.

Pagrindiniu savo uždaviniu laiky
dama politinę visuomenės orientaciją, 
tiek LIT’a, tiek ir J. Brazausko grupė iš 
pat pradžių sovietų valdžią traktavo 
kaip okupacinį režimą, neturintį jokių 
juridinių teisių vykdyti Lietuvos suve
renumo aktus. Tuo remiantis buvo for
muojamas atitinkamas požiūris ir į 
sovietinę administraciją bei į mobili
zaciją. Tuo pačiu tautos pasipriešinimo 
kovai buvo siūlomos tokios formos, 
kurios tuo metu galėjo geriausiai 
padėti tautai išsaugoti jos fizinį, inte
lektualinį ir moralinį potencialą, geriau 
pasiruošti Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimui.

Todėl galima teigti, kad bendra 
Kauno LIT‘ os ir Vilniaus grupės veik
la ne tik padėjo visuomenei įveikti 
antrosios sovietinės okupacijos sukel
tą sukrėtimą, bet ir išsaugoti inteli
gentų ir apskritai sąmoningų Lietuvos 
gyventojų tautinės savigarbos bei 
pasipriešinimo dvasią. Ši veikla taip 
pat padėjo formuoti ir ilgalaikės 
rezistencinės veiklos kryptis, ginkluoto 
pasipriešinimo koordinavimo ir nuo
saikesnės kovos taktikos uždavinius.
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Nepavykę mėginimai 
perimti valdžią...

Aleksandras Bendinskas

Po 1941 m. birželio sukilimo Lietu
vių aktyvistų fronto (LAF) Kauno šta
bas įsikūrė L. Sapiegos gatvėje (Nr. 4), 
buvusiame „Lietuvos cukraus“ bend
rovės pastate Kaune.

Štabo užduotis buvo kuo skubiau 
likviduoti bolševikinės okupacijos pa
sekmes: telkti žmones normalaus gyve
nimo atstatymui, išsiaiškinti ir reko
menduoti naujai besiformuojančiai 
administracijai tinkamus bei lojalius 
žmones dirbti Lietuvai, fiksuoti sovie
tinės valdžios nusikaltimus, padėti 
nukentėjusiems nuo sovietinio teroro, 
organizuoti jiems visokeriopą paramą 
ir pagalbą.

Šiam darbui atlikti buvo sudarytos 
kelios komisijos:

- Teatro, kino, dramaturgijos ir 
kitų kultūros sričių komisija - Stasys 
Santvaras, Vytautas Marijošius,
J. Baltrušaitis (muzikas), Kačanauskas.

- Aukštųjų mokyklų, vidurinių 
ir specialiųjų mokyklų komisija - Ant. 
Šapalas, Br. Stasiukaitis, J. Meškaus
kas, J. Kižys (atrodo ir J. Deksnys).

- Ekonomikos, prekybos, 
pramonės įmonėms - J. Valiulis,
K. Kleiva, A. Barakauskas, Kiela, 
Pakalka.

- Organizacinės veiklos ir poli
tikos - A. Bendinskas, A. Masaitis.

- Ministerijų ir jų sferai priklau
sančių įstaigų patikimumo užtikrini
mo- ministras pirmininkas J. Ambra
zevičius, A. Darnusis, taip pat Leonas 
Prapuolenis.

1940 m. liepos pradžioje Lietuvoje 
buvo suformuota vokiečių civilinė 
valdžia. Į Lietuvą atvykęs von Rentel- 
nas nedelsdamas pareikalavo visoke
riopo lietuviškų institucijų paklusnumo. 
Vokiečių okupacinės valdžios pagei
davimai (reikalavimai) buvo išklausyti, 
bet realiai nevykdomi. LAF ir Laikinoji 
Vyriausybė toliau, nekreipdami dėmesio 
į nacių reikalavimus, vykdė savo veiklą, 
rėmė nukentėjusius, konsolidavo 
visuomenę.

Netrukus Lietuvoje susiformavo 
aktyviai nusiteikusių veikti žmonių 
grupė, kuri nenorėjo, kaip buvo sako
ma, „neapibrėžtos politikos” ir pradė
jo savarankišką veiklą.

Leonas Prapuolenis mini įvykį, kai 
dar 1941 m. birželio 29 d. pas jį atvyko 
Marijampolės LAF’o viršininkas kpt. 
Skaržinskas ir papasakojo apie birželio 
28 d. Kauno Karo muziejaus patalpose 
vykusį suėjimą. Tąkart į Karo muziejų
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susirinko kpt. S. Kviecinskas, kpt. Vylius, 
kpt. VI. Ivanauskas, Itn. V. Stanevičius ir 
dar apie 10-12 žmonių. Po kurio laiko į 
susirinkimą, kpt. Ig. Taunio lydimas, įėjo 
aukšto rango uniformuotas nacis, kurį 
visi susirinkusieji su pakeltom rankom 
pasveikino „Heil Hitler“. Nors susi
rinkusieji ir toliau svarstė savo numaty
tas temas, susirinkimo pabaigoje iš 
susirinkusiųjų buvo pareikalauta pasira
šyti trumpą, jau Vokietaičio išverstą tokio 
turinio pareiškimą:

„Lietuvos Nepriklausomybės pas
kelbimas ir Laikinosios Vyriausybės 
sudarymas yra Fiurerio, o taip pat 
Ribbentropo įžeidimas. Mes, žemiau 
pasirašantieji, nieko nereikalaudami ir 
pasitikėdami Fiurerio dosnumu, malo
niai prašom nušalinti Laik. Vyriausybę 
ir visą krašto tvarkymą perduoti vokie
čių karinės vadovybės žinion.”

Leonas Prapuolenis apie tokį pa
reiškimo tekstą nedelsdamas informa
vo Laikinąją Lietuvos Vyriausybę.

Po kelių dienų, su vokiečių armija 
į rytų frontą vykęs mjr. Gecevičius, 
labai konfidencialiai apie šį įvykusį 
vokiečių aukštesnių pareigūnų ir 
voldemarininkų pasitarimą (kuriame 
kpt. Ignas Taunys pageidavo būti 
Policijos departamento, o kpt. Iva
nauskas Švietimo departamento direk
toriumi) informavo prof. J. Ambraze
vičių (Brazaitį) ir L. Prapuolenį.

Liepos mėn. 6-8 dienomis LAF’o 
štabe apsilankę voldemarininkai 
(V. Stankevičius, Ig. Taunys, S. Kvie
cinskas) prisistatė kaip Lietuvos na
cionalistai bei pasiūlė perduoti vado
vavimą štabui jiems priimtiniems žmo

nėms, taip pat pakeisti Kauno komen
dantą, policijos vadą ir kai kuriuos 
ministrus bei departamentų direkto
rius. Savo reikalavimąjie grindė vokie
čių vadovybės pritarimu ir palaikymu.

A. Masaitis, Valiulis (kuris tuo 
metu buvo LAF’o štabo viršininkas) 
ir aš paprašėme jų, kad jie konkrečiai 
nurodytų ką nori keisti, nušalinti ir ką 
paskirti. Be to, A. Masaitis paprašė jų, 
kad visa tai, ko jie reikalauja, būtų 
raštiškai suderinta su civilinės vokie
čių valdžios atstovais, nes šiuo metu 
nacių civilinė valdžia nepasitiki Lietu
voje atkurta administracija. Po karštų 
ginčų „sukilėliai“ - V. Stanevičius, 
Ig. Taunys ir kiti išėjo iš renginio supy
kę ir net neatsisveikinę.

Šis įvykis paliudijo, kad civilfer- 
valtungas lietuvių valdžios institu
cijomis nepasitiki ir kad nenumaldomai 
eis toliau. Savo tikslų įgyvendinimui 
jie neabejojo rasti Lietuvoje žmonių, 
kurie jiems padės ir juos parems. 
Padėtis darėsi vis labiau įtempta ir ne
prognozuojama.

LAF’o Kauno skyriaus štabe ir 
toliau buvo renkami duomenys apie 
sukilėlių veiklą, apie sovietų ir nacių 
„žygdarbius“, stebimi įvykiai Kaune, 
renkamos žinios iš Vilniaus.

Liepos pabaigoje (23-24 d.) LAF’o 
štabe vėl apsilankė tie patys „kon
krečių“ permainų siekiantys nacio
nalistai. Apie 8.30-9.00 vai. į štabą 
įsiveržė Itn. Stanevičius ir kpt. Kvie
cinskas bei pareiškė, kad turėdami 
vokiečių palaikymą jie perima į savo 
rankas LAF’o štabą o taip pat civilinę 
valdžią.
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Kur tuo metu buvo kpt. Ignas Tau- 
nys, tikrai nežinau, bet turbūt derėjosi 
su J. Valiuliu kaip štabo viršininku.

Mano ir Masaičio pokalbis su 
įsiveržėliais buvo labai griežtas. Aš 
nepastebimai išsitraukiau iš stalčiaus 
pistoletą, kuris visą laiką buvo užtai
sytas ir pro Stanevičiaus ausis palei
dau vieną po kito kelis šūvius į lubas. 
A. Masaitis taip pat turėjo pistoletą. 
Jis iš už stalo iššokęs pagriebė Stane
vičių už pakarpos, aš Kviecinską ir po 
trumpų grumtynių uždarėme juos į 
kambarėlį, kuris turėjo grotuotus lan
gus ir apkaustytas duris.

Kai juos izoliavome, ėmėme galvoti, 
ką su jais daryti toliau. Aš tuoj pat nu
bėgau pas Laikinosios vyriausybės mi
nistrą pirmininką J. Ambrazevičių ir 
paklausiau: „Kąsti jais daryti? Juk tokiu 
metu už panašius „žygius“ šaudoma“.

Matydamas mane tokį susijaudi
nusį, J. Ambrazevičius prašė: „Tik nežu- 
dykit, nenaudoki! prieš juos smurto“. O 
ką daryti - niekas ir niekada nepasakė.

A. Masaitis apie šį įvykį informavo 
savisaugos dalinių vadą ir komendantą.

Ką kalbėjo J. Valiulis su kpt. Tauniu 
ar dar su kuo, nežinau, bet J. Valiulis 
man pasakė, kad negerai padarėme, 
izoliuodami Stanevičių ir Kviecinską, 
nes tuo užpykdėme vokiečius.

Žinojau, kad Lietuvos nacionalistų 
partija (LNP) tuo metu buvo įsikūrusi 
Žemės ūkio rūmuose. Jos vadovas tuo 
metu buvo pik. Karutis. Tą pačią die
ną, dar prieš 12 vai., nuėjome pas jį. 
Drauge su juo buvo inž. Brunius. 
Išaiškinome pik. Karučiui, kas įvyko, 
išdėstėme savo samprotavimus kam 

tokie incidentai naudingi, bet nepasa
kėm, kur yra V. Stanevičius ir S. Kvie- 
cinskas. Pasakojimas Karučiui ir Bru
niui padarė didelį įspūdį. Jie paprašė, 
kad mes izoliuotiems jokiu būdu nieko 
nedarytume. Pik. Karutis parašė laišką 
Stanevičiui ifKviecinskui, kurį perda
vė jiems įduoti savo adjutantui mjr. 
Matulevičiui. Su juo visi drauge nuė
jome į LAF'o štabą.

Pik. Karutis man ir kitiems ga
rantavo, kad prieš mus, taip pat prieš 
kitus LAF štabo narius nebus imtasi 
jokių priemonių. Po pokalbio su 
pik. Karučiu ir Bruniumi, Itn. Stane
vičius ir kpt. S. Kviecinskas buvo 
paleisti.

J. Valiulio vaidmens šioje istorijoje 
aš neprisimenu, tik žinau, kad jis buvo 
tos nuomonės, jog neva vokiečių (o ne 
Stanevičiaus ir Co) reikalavimams 
reikia paklusti. Kiek J.Valiulis tuo metu 
bendravo su inž. Bruniumi, nežinau. 
Tik po 10-12 metų, kai Brunių sutikau 
Intos lageriuose, jis man pasakė, kad 
tiek J. Valiulis, tiek Konkulevičius ir kiti 
Neo Lituanų organizacijos nariai neno
rėjo susitaikyti su tuo, kad rezisten
ciniame, antinaciniame judėjime įsiga
lėjo ateitininkai, kurie nenorėjo paklusti 
vokiečiams.

Netrukus A. Bendinskas buvo 
paskirtas LAF'o Kauno štabo virši
ninku ir buvo juo iki štabo 
likvidavimo 1941 m. rugsėjo antroje 
pusėje. Štabe dirbę ir priklausę jam 
žmonės tiesiogiai dėl to nenukentėjo, 
nes dalis štabo medžiagos iš anksto 
buvo paslėpta, dalis sunaikinta.
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Niurnbergo teismo 
procesas ir Lietuva

Vilius Bražėnas

1945 m. Niurnbergo mieste, Vokie
tijoje, vykęs tarptautinis teismas 
nebuvo pavadintas „Pirmuoju Niurn
bergo teismu“. Pirmuoju jį vadina tik 
išlikusios gyvos komunistinio režimo 
aukos. Dar ir šiandien komunizmo 
siaubą patyrusieji, reikalauja sušaukti 
naująjį simbolinį Niurnbergo teismą ir 
taip bent elementariai atstatyti tei
singumą pasaulyje.

1945 m. Niurnberge vykęs teismo 
procesas sujaukė pasaulį šlykščiausiu 
ir akivaizdžiu būdu išniekindamas 
pagrindinius teisingumo principus. Ja
me buvo išaukštintas dvigubo stan
darto taikymas dviems Antrąjį pasau
linį karą pradėjusiems suokalbinin
kams. Jie abu karo metu, o vienas jų ir 
po karo, vykdė didžiulius nusikaltimus 
prieš žmones ir tautas, ir net ruošėsi 
tai vykdyti globaliniu mastu prieš visą 
žmoniją. Buvo rimto pagrindo 
baimintis šio komunistą užmojo per 
komintemo organizaciją sukurti pasau
linę diktatūrą. Tų tikslų neslėpė nė 
vienas SSRS gensekas, pradedant 
Leninu ir baigiant Gorbačiovu. Tarp 
žymiausių žmonių bandančių įspėti 

apie visapasaulinės valdžios siekius ir 
grėsmę buvo dabartinio Popiežiaus 
Benedikto XVI pirmtakas Benediktas 
XV. Jau 1920 m. jis sakė: „Planuojamos 
pasaulinės vyriausybės ilgisi visi 
blogiausi ir iškrypėliški elementai. 
Tokia valstybė panaikintų visokį 
lojalumą tautai. Joje jokiu būdu nebūtų 
pripažintas tėvo autoritetas jo vaikams 
ar Dievo - žmonijos bendrijai. Jeigu 
tos idėjos būtų pritaikytos praktikoje, 
tai neišvengiamai sektų dar negirdėtas 
teroras“. Sovietinį terorą patyrusieji 
supranta, koks būtų „pasaulinis 
sovietas“. Net jei pasaulį 
„susovietintų“ patys Vakarai.

Remdamasis visa eile tokių auto
ritetų jau anksčiau esu rašęs, kad 
„tokioje pasaulinėje santvarkoje gerai 
jaustųsi tik Gestapo ir NKVD-KGB 
tipo elementai“. Tai patvirtino pateik
tais faktais ir 23 tautų atstovų liudi
jimais perpildytas 2000 metų Vilniaus 
komunizmo nusikaltimams įvertinti 
kongresas bei jo įsteigtas Tarptautinis 
tribunolas. Komunizmo aukas ypač 
įskaudino tai, kad pokariniame Niurn
bergo teisme teisėjų togas „užsidėjo“
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kariniais nusikaltimais ir genocidu 
garsėję atstovai. Šalia Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos ir JAV teisėjų, 
už teisėjų stalo sėdėjo ir sovietiniai 
teisėjai: gen. mjr. N. T. Nikičenko ir jo 
antrininkas mjr. A. F. Volčkov.

Lietuvių enciklopedijos XX tome 
nurodoma, kokiomis nusikaltimų gru
pėmis buvo kaltinami nacinio Reicho 
teisiamieji:

1) bendras planas arba konspi
racija padaryti karinius nusikaltimus;

2) nusikaltimai taikai, būtent 
agresinio karo planavimas, ruošimas ir 
vykdymas;

3) nusikaltimai karo nuosta
toms, būtent karo įstatų ir taisyklių 
laužymas (pvz., belaisvių žudymas ir 
kt.);

4) nusikaltimai žmoniškumui 
(pvz., pavergtų tautų žudymas ir kt.).

Teisėjo togas pokariniame Niurn
bergo teisme dėvėjo visais, bent jau tų 
keturių grupių, nusikaltimais pasi
žymėjusių ir tą karą pradėti su 
teisiamaisiais susimokiusių valstybių 
atstovai. Įsidėmėtina, kad teisiamųjų 
suole sėdėjo Ribentropas, tačiau ten 
nebuvo Molotovo. Visa tai apvertė 
aukštyn kojomis teisingumo suvokimą 
poniumberginiame pasaulyje.

Deja, objektyvių žinių apie sovie
tines okupacijas ir komunizmo kruviną 
tikrovę pokario laisvajame pasaulyje 
labai stigo. Stokojo ir įspėjimų apie 
komunizmo keliamą grėsmę visam 
pasauliu bei demokratijai. JAV veikė 
net keletas antikomunistinių, konkre
čiai - antisovietinių organizacijų. Jos 

dėjo pastangas, kad būtų pakeista JAV 
užsienio politika Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu ir būtų stabdoma bet kokia 
parama jai. Tokia JAV užsienio politika 
turėjo laiduoti ir savaiminį pavergtųjų 
tautų išsivadavimą. Buvo tikimasi, kad 
Vakaruose įsikūrę iš sovietinio režimo 
ištrūkę pabėgėliai organizuos čia taip 
vadinamą Niurnbergo tribunolą komu
nizmo nusikaltimams įvertinti. Deja, 
taip neatsitiko.

Laimei, Lietuvoje prieš 5 metus 
buvusių tremtinių ir partizanų tarpe 
atsirado drąsuolių tokį kongresą ir 
tribunolą organizuoti Vilniuje. Šis 
kongresas ir tribunolas sulaukė dide
lio Lietuvos bei pasaulio visuomenės 
dėmesio, įvertino komunistinės sis
temos ir jos lyderių, ideologų bei 
įvairaus rango pareigūnų padarytus 
nusikaltimus žmonėms bei žmonijai.

Šiuo metu visi pasaulio kovotojai 
už laisvę ir tiesą gali naudotis prieš 5 
metus surinkta komunizmo nusikal
timus fiksuojančia ir demaskuojančia 
medžiaga. Ji išleista 1000 puslapių 
knygoje “ANTI-COMMUNIST 
CONGRESS AND TRIBUNAL 
PROCEEDINGS”. Ši medžiaga taip pat 
išleista ir lietuvių kalba. Labai svarbu, 
kad ši knyga nebūtų nukišta į biblio
tekų užkampius, o būtų platinama 
visoje Lietuvoje, ypač mokyklose. Kad 
taip būtų - visų dar gyvų likusių ko
munizmo aukų ir jų palikuonių pareiga.

Pirmojo Niurnbergo didžiojo melo 
šleifas dar vis įtakoja net tarptautinių 
organizacijų, kaip, pvz., Jungtinių 
Tautų (JT) ir UNESCO vadovų
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galvoseną bei veiklą. Todėl dar gyvos 
komunizmo aukos ir komunistų įvairiu 
būdu nužudytų aukų palikuonys 
teisėtai reikalauja Antrojo Niurnbergo 
teismo. Jame teisėjų togas dėvėti 
turėtų ne nusikaltėliai, o jų aukos.

Kadangi tėvus ar senelius 
komunistų kalėjimuose bei gulage 
praradusieji ir gyvi išlikusieji per ilgai 
tylėjo, ir jie garsiai nesmerkė 
komunizmo nusikaltimų ir nereikalavo 
ataskaitos iš komunistų partijos narių 
už partijos nusikaltimus, šiandien daug 
kur prie valstybių vairo tebesėdi 
nusikaltėliškos organizacijos - kom
partijos nariai. Neatsitiktinai masinių 
žudynių vykdytojų didieji viršininkai, 
kaip Chruščiovas, Kosyginas, 
Brežnevas, Gorbačiovas ilgus 
dešimtmečius užsienio valstybių 
sostinėse buvo sutikinėjami garbės 
sargybomis ir patrankų šūviais.

Pirmajame Niurnbergo teisme 
komunistams ir jų simpatikams 
Vakaruose pavyko Vokietijos nacių 
kruvinu šepečiu apteršti labai svarbias 
mūsų vertybes - tautiškumą ir patri
otizmą. Buvo nuslėpta tikrovė, kad 
fašizmas ir nacizmas yra toks pat 
kraštutinis, ginklo griebęsis, socia
lizmas, kaip ir komunizmas. Tai pa
daryta iš vartosenos ištremiant nacių 
partijos tikrą pavadinimą - Nacionalinė 
Socialistinė Darbo Partija - ją gudriai 
sutrumpinant į „nacių“ partiją, naciz

mą, kaip „nacionalizmo“ aidą pavadi
nant „dešine“. O juk būtent dešinėje 
yra antikomunistinis nacionalizmas, 
tautiškumas ir patriotizmas.

Tad lai šis garbus penkmetis 
kiekvieną nepriklausomos Lietuvos 
oru dar tebealsuojantį patriotą iš 
naujo apginkluoja ryžtu išrauti iš mūsų 
tautos abejingumą politikai, atseit - 
pilietiškumui. Lai šis penkmetis mus 
apginkluoja nauju ryžtu skelbti tiesą ir 
plėšti kaukę nuo komunistinio melo. 
Lai šiurpių faktų akivaizdoje atsiranda 
daugiau net buvusių partiečių, kurie 
atsipirktų Tėvynei už savo klaidą, 
smerkdami jiems žinomą melą.

Prašykime mūsų tautos kankinių 
vėlių kreipimosi į Viešpatį palaiminti 
Lietuvą. O mes prašykime Dievo 
palaimos mūsų, kad ir menkiausioms 
pastangoms tarnauti Tėvynei iki 
paskutinio atodūsio. Kovai už Tiesą 
pakilusi tauta privers vadovus kurti 
tokią Lietuvą, kokios nori Lietuvos 
patriotai. O didįjį melą atmetusios ir 
tiesos veiklai pakilusios tautos sukurs 
laisvesnį ir teisingesnį pasaulį.

Pranešimas skaitytas 2000 m. 
Antikomunistinio kongreso ir tribu
nolo penkmečio minėjime Vilniuje 
(2005 09 04).

Tekstas skelbiamas sutrumpintas.
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Jadvyga Damušienė — 
pasiaukojančios veiklos 

pavyzdys
Vidmantas Vitkauskas

JAV lietuvių tarpe ir Lietuvoje 
gerai žinoma visuomenininke, tautinės 
ir katalikiškos dvasios puoselėtoja bei 
jaunimo ugdytoja Jadvyga Damušienė 
netrukus švęs garbingą savo amžiaus 
jubiliejų. Kaip retas kitas panašaus liki
mo brolis ar sesuo, Jadvyga Damu
šienė visa savo esybe ir veikla įrodė, 
kas yra tėvynės ir artimo meilė. Visas 

Jadvygos Damušienės gyvenimas 
skirtas Lietuvai. Kartu su savo vyru 
dr. A. Damušiu p. Jadvyga tiek Lietu
voje, tiek išeivijoje telkdama savo 
bendraminčius darbui Tėvynei, pati to 
nesiekdama tapo šios veiklos pirmei- 
ve... Ji mums yra gilaus patriotizmo, 
didelės dvasios ir pasiaukojančios 
veiklos simbolis bei pavyzdys.

Jadvyga ir Adolfas Damušiai su Marija Rudiene prieš išvykstant į Lietuvą. 
Nuotrauka Kazio Ambrozaičio
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Jadvyga Damušienė (Pšibilskytė) 
gimė Rusijoje, Jaroslavlio mieste. 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
su tėvais grįžo į tėvynę. Mokydamasi 
Kybartų katalikiškoje „Žiburio“ gimna
zijoje nuo 1926 m. tapo aktyvia atei
tininke. Tokia išliko ir iki šių dienų 
(jaunystėje buvo ateitininkų jaunimo 
grupės vadovė, vėliau išeivijoje - 
ateitininkų tarybos prezidiumo narė, 
ateitininkų fondo reikalų vedėja ir 
pan.). 1937 m. J. Damušienė baigė 
pedagoginį institutą Klaipėdoje, poka
rio metais studijavo Berlyne ir 
Frankfurte prie Maino.

Kalbant apie mieląją p. Jadvygą, 
negalima nepaminėti jos gyvenimo 
draugo, bičiulio ir bendražygio Adolfo 
Damušio, su kuriuo daugiau kaip šešis 
dešimtmečius dalinosi bendrais gyve
nimo džiaugsmais bei rūpesčiais. 
Didžiausios pagarbos verti sutuok
tiniai visuomet vienas kitą suprato, 
palaikė ir rėmė. Dr. A. Damušiui akty
viai dalyvaujant rezistencinėje ir 
visuomeninėje veikloje, p. Jadvyga 
visados buvo šalia jo, sudarė jam 
visas sąlygas aktyviai veikti bei dirbti. 
Kas šiandien žino, kiek nemigo dienų 
ir naktų praleido Jadvyga Damušienė 
rūpindamasi prieškario ir vokietmečio 
metais gimusiais vaikais Sauliumi bei 
Vyteniu, kai jos vyras A. Damušis, 
rizikuodamas savo gyvybe ir šeimos 
saugumu, organizavo 1941 m. sukilimą 
dirbo Laikinojoje vyriausybėje, organi
zavo antinacinę rezistencinę veiklą?.. 
Atsakyti į šį klausimą gali tik pati 
J. Damušienė arba moteris, turėjusi 

panašų likimą... Nors Damušių 
gyvenime buvo nemažai sunkumų ir 
sukrėtimų, visados jiems į pagalbą 
ateidavo begalinis tikėjimas Dievo 
Apvaizda ir pareigos tėvynei bei 
artimui supratimas. Net ir 1944 m. 
naciams suėmus bei įkalinus dr. 
A. Damušį, p. Jadvyga neprarado pu
siausvyros ir vilties, o ėmėsi visų 
priemonių, kad galėtų surasti ir išva
duoti savo vyrą iš pražūties. Baigiantis 
Antrajam pasauliniam karui, Damu- 
šiams pavyko susitikti Vokietijoje. Čia 
jie su vaikais karo pabėgėlių stovyk
loje kuriam laikui ir apsigyveno. Dar 
vienas sunkus išmėginimas Damušių 
laukė jau daug vėliau, kai netikėtai 
neteko savo dukros Indrės...

1947 m. Damušiai išvyko į JAV. 
Pradžioje šeima apsigyveno Cleve- 
lande. Damušiai buvo pirmieji šiame 
mieste įsikūrę lietuviai po karo. 
Nežiūrint įsikūrimo svetimame krašte 
sunkumų, abu aktyviai įsijungė į vietos 
lietuvių veiklą. Dr. A. Damušis įsi
darbino žinomoje Sherwino Wiliamso 
bendrovėje, o J. Damušienė - lituanis
tinėje mokykloje. 1967 m. J. Damušienė 
baigė Wayne valstijos universitetą 
Detroite ir toliau tęsė darbą įvairiose 
JAV lietuvių mokyklose. Dirbdama 
pedagoginį darbą p. Jadvyga nuolatos 
rūpinosi lietuvių jaunimo tautiniu 
auklėjimu, rašė jiems eilėraščius, 
dainas, vaidinimų tekstus, organizavo 
chorus, tautinių šokių kolektyvus, 
koncertus ir išvykas. Drauge su vyru 
dr. Adolfu Damušiu (bei kitais bendra
minčiais) 1955 m. įsteigė ir ilgus metus
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administravo ALRKF Dainavos jau
nimo stovyklą netoli Detroito. Damušių 
pasiaukojimą ir idealizmą kuriant šią 
stovyklą gali pailiustruoti kad ir šis 
mažas jų gyvenimo epizodas: imdami 
iš banko paskolą Dainavos stovyklos 
kūrimui, Damušiai banke buvo užstatę 
savo namus.

Jadvyga Damušienė buvo aktyvi 
JAV lietuvių bendruomenės narė, kaip 
ir vyras aktyviai dalyvavo Lietuvių 
fronto bičiulių, ateitininkų veikloje. 
Niekados nekėlė į pirmą vietą savo 
asmeninio ir šeimos gyvenimo gerbū
vio, buvo abejinga ir buitinių sąlygų 
komfortui. Užtat kur bebūtų gyvenusi, 
visur sukūrė jaukią, lietuvišką namų 
aplinką. Daug laiko skyrė savo vaikų 
auklėjimui, kurie vėliau ne tik sėkmingai 
baigė aukštuosius mokslus, padarė 
profesinę karjerą, bet ir aktyviai reiškėsi 
lietuviškoje visuomeninėje veikloje.

J. Damušienė turi nepaprastai jaut
rią, užjaučiančią širdį, todėl niekados 
nebuvo abejinga įvairiai labdarai, 
visuomeninių organizacijų, lietuviškų 
reikalų ar skurstančių paramai. Tapę 
svetimo, bet svetingo krašto piliečiais 
J. ir A. Damušiai parodė taip pat tvirtą 
pilietiškumo sampratą ir pagarbą kraš
tui, kuriame rado prieglobstį. Pasi
baigus JAV karo veiksmams Vietname, 
valstybės valdžios institucijų vadovai 
ir Katalikų Bažnyčios hierarchai ragino 
amerikiečius savo šeimose apgyven
dinti ir globoti nuo komunistinio reži
mo pabėgusius vietnamiečius. Damu
šiai taip pat neliko abejingi šiam 
raginimui ir savo namuose prieglobstį 

suteikė nemažai vietnamiečių pabė
gėlių grupei. Naujieji įnamiai, jausdami 
kasdieninį Damušių rūpestį ir globą, iš 
pagarbos jiems vadindavo juos tiesiog 
Tėvu ir Mama.

Jadvyga Damušienė už labdaringą 
ir krikščioniškoje dvasioje vykdytą 
visuomeninę veiklą buvo apdovanota 
JAV lietuvių Bendruomenės žymeniu 
(1982 m.), popiežiaus Jono Pauliaus II 
medaliu Pro Ecclesia et Pontifice 
(1985 m.) ir drauge su vyru dr. Damu- 
šiu - Katalikų Bažnyčios žymeniu 
(1986 m.).

1997 m. J. ir A. Damušiai grįžo gy
venti į Lietuvą. Apsigyveno Vilniuje. 
Deja, sugrįžimas į Tėvynę Damušiams 
nebuvo toks idiliškas, kaip to buvo 
tikėtasi. Lietuva, nors ir nepriklau
soma, sunkiai vadavosi iš sovietinės 
santvarkos ir praeities gniaužtų. Tiek 
Adolfą Damušį, tiek Jadvygą Damu- 
šienę stebino politikų ir valdžios vyrų

Jadvyga Damušienė su dr. Kaziu Ambra
zaičiu Dainavos stovykloje.
Nuotrauka Kazio Ambrozaičio
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Jadvyga Damušienė 1994 m. su LFB studijų savaitės bičiuliais Dainavoje. Priekyje (iš 
kairės) dr. P.Kisielius, J. Damusienė, dr. K. Ambrazaitis. Antroje eilėje (iš kairės) 
J. Kojelis, J. Ardys, dr. A. Damušis, dr. A. Razma, M. Ambrazaitienė, R. Čepulienė, 
R. Ardienė, dr. A. Čepulis, 1. Pabedinskienė, J. Pabedinskas, V. Volertas, J. Vasaris.

savivaliavimas, neprofesionalumas, 
abejingumas bendrapiliečiams ir pasi
aukojimo dvasios stoka... Aktyvios 
visuomeninės veiklos pirmeiviai ir 
aktyvistai Damušiai niekaip negalėjo 
susitaikyti ir su vis labiau didėjančiu 
Lietuvos visuomenės apolitiškumu, 
pagarbos ir meilės artimui stoka. Jie 
niekaip negalėjo suvokti, kad nepri
klausomybę atgavusioje Lietuvoje 
galima išsižadėti savo vertybių, iškrai
pyti praeities istorijos faktus, negerbti 
Lietuvai nusipelniusių rezistentų. Apie 
tai ir vienas, ir kitas ne kartą rašė JAV 
lietuvių ir Lietuvos spaudoje, kalbėjo 
įvairių renginių ar susitikimų metu.

Prieš kelerius metus Anapilin iške
liavo brangiausias p. Jadvygos žmo
gus -jos vyras Adolfas. J. Damušienė 
pergyvendama skaudžią netektį nepa
lūžo bei toliau liko gyventi Lietuvoje. 

Ir dabar ji aktyviai bendrauja su atei
tininkais, lankosi įvairiose ugdymo 
įstaigose, kultūriniuose renginiuose, 
dalyvauja į LAISVĘ fondo studijų 
savaitėse.

Ir dabar ji tokia pat elegantiška ir 
kartu paprasta. Imli naujovėms ir nebi
janti išsakyti savo nuomonę. Labai 
atsakinga ir kartu valiūkiška. Ji ir šiuo 
metu virtuoziškai vairuoja savo auto
mobilį siauromis Vilniaus gatvelėmis, 
nuvažiuoja į ne vieną Lietuvos miestą. 
Nepaprastai J. Damušienė šiandien 
džiaugiasi ir tuo, kad šalia jos Vilniuje 
apsigyveno iš diplomatinės tarnybos 
Briuselyje sugrįžusi dukra Gintė.

Sveikindami mieląją ponią Jadvygą 
Damušienę su artėjančiu jubiliejumi, 
linkime jai puikios sveikatos, nenu
ilstančios energijos ir ilgų bei pras
mingų gyvenimo metų! ar
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Pedagogas, kultūrininkas, 
kraštotyrininkas

Albertas Ruzgas

Tomas Glodas (1902-1978)

Pirmosios Nepriklausomybės lai
kotarpiu Lietuvos mokykla nuosekliai 
auklėjo savo krašto patriotus. Todėl, 
užgriuvus okupacijoms, lietuvių tauta 
daugiau kaip penkiasdešimt metų ne 
tik priešinosi pavergimui, bet ir išliko 
gyva bei pajėgė atkurti Nepriklau
somybę. Okupacijų metais veiklus 
patriotas bei lietuvybės puoselėtojas 

buvo ir pedagogas Tomas Glodas, dėl 
savo veiklos okupantų ne kartą perse
kiotas ir kalinamas.

Tomas Glodas gimė 1902 m. 
lapkričio 13 dieną Buišių kaime, Plokš
čių valsčiuje, Šakių apskrityje. Tėvai 
buvo valstiečiai vidutiniokai, valdė 12 
ha žemės. Tomas augo su dviem bro
liais ir trimis seserimis.

Baigęs Plokščių pradinę mokyklą,
1919 m. jis pradėjo mokytis Šakių 
gimnazijoje. Joje baigė dvi klases.
1920 m. persikėlė į Kauną ir įstojo 
mokytis į „Saulės“ mokytojų semi
narijoje veikiančius dvimečius paren
giamuosius pedagoginius kursus, 
kuriuos 1922 m. baigė.

Mokytojų seminarijoje T.Glodas 
dainavo chore, muzikos mokytojo 
A.Vanagaičio paskatintas Valstybės 
teatre kaip statistas vaidino keliuose 
spektakliuose.

Taip pat seminarijoje Tomas 
pasireiškė ir kaip sporto entuziastas bei 
propaguotojas. Pasižymėjo kaip geras 
krepšinio žaidėjas, priklausė Lietuvos 
gimnastikos ir sporto federacijos krep
šinio komandai. 1926 m. net dalyvavo
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Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. 
Nuo 1924 m. rudens jis buvo pakvies
tas dėstyti gimnastiką Kauno pirmo
joje vidurinėje mokykloje.

1926 m. pavasarį, baigęs seminariją, 
tais pačiais metais įstojo mokytis į 
Lietuvos universiteto Humanitarinių 
mokslų fakultetą (išklausė 6 semes
trus).

1929 m. T. Glodas pradėjo moky
tojauti Anykščių progimnazijoje. 
Dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, 
geografiją, algebrą, geometriją. 1934 m. 
jis buvo paskirtas Anykščių progim
nazijos direktoriumi ir ėjo tas pareigas 
iki 1940 m., iki sovietinės okupacijos.

Dar 1930 m. T. Glodas išklausė 
Karo mokyklos karinio parengimo 
kursus Kaune, o 1935 m. - Švietimo 
ministerijos organizuotus lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojų vasaros 
kursus Palangoje.

Pirmosios Nepriklausomybės me
tais priklausė šaulių, Tėvynės, 
Naujosios romuvos bičiulių, Vilniui 
vaduoti, mokytojų, skautų ir jauna
lietuvių sąjungoms.

1940 metų rudenį sovietinė admi
nistracija jį iškėlė mokytojauti į 
Švenčionėlių progimnaziją. Ten 
vokietmečiu, 1941-1944 metais, ėjo 
direktoriaus pareigas. 1941 m. birželio 
mėnesį dalyvavo antibolševikiniame 
lietuvių sukilime.

Antruoju sovietmečiu mokytojavo 
Pasvalio ir Ignalinos gimnazijose. 
1951 m. pradžioje j į suėmė ir nuteisė 10 
metų kalėti. Suėmimo metu konfiskavo 
gausią jo biblioteką. Po teismo buvo 

kalinamas Macikų lageryje netoli 
Šilutės. Čia T. Glodas artimai bendravo 
su kaliniais - poetu Kaziu Inčiūra, 
kunigu Vaitiekaičiu, buvusiu Anykščių 
valsčiaus viršaičiu Antanu Pakalniu.

Stalinui mirus, T. Glodo byla buvo 
peržiūrėta ir 1954 m. pabaigoje jis iš 
kalinimo vietos buvo paleistas. Nors 
ir reabilituotas, T. Glodas buvo laiko
mas nepatikimu asmeniu, todėl kurį 
laiką negalėjo niekur įsidarbinti.

Po nemažų pastangų 1955 metais 
jam, kvalifikuotam pedagogui, pavyko 
įsidarbinti tik ūkvedžiu Kauno 17-ojoje 
vidurinėje mokykloje. Ten dirbdamas 
jis įsitraukė į Kauno mokytojų namų 
liaudies teatro veiklą.

1970 m. buvo minimas T. Glodo 
gimtųjų Plokščių 300 metų jubiliejus. 
T. Glodas iš anksto ėmė rūpintis šio 
jubiliejaus tinkamu organizavimu, 
įtraukė į šią veiklą Plokščių ir Gel
gaudiškio vidurinių mokyklų moky
tojus bei kitus kraštiečius. Šakių 
rajono valdžia pradžioje buvo abejinga 
šiam sumanymui, bet vėliau sumojo, 
kad toks renginys bus jai naudingas, 
todėl leido minėjimą organizuoti.

Deja, okupanto tarnų noru Plokščių 
įkūrimo jubiliejaus minėjimas virto 
propagandiniu sovietinės okupacijos 
garbinimu. Minėjimo dieną renginio 
iniciatorius ir svarbiausias jo rengėjas 
T. Glodas liko net nepaminėtas. Nežiū
rint to, toje vietoje, kur gyveno žinomas 
pedagogas, tautinio atgimimo veikėjas 
Petras Kriaučiūnas, buvo pasodintas 
ąžuoliukas, o šalia jo, ant geležinės 
tvorelės, pritvirtintas atitinkamas
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užrašas. Kitas paminklas - girnapusė - 
buvo pastatyta Plokščių miestelio 
pradžioje, prie pagrindinio įvažiavimo. 
Lentelėje prie akmens buvo parašyta: 
„Šis akmuo padarytas iš literatūroje 
minimo, tačiau 1909 m. suskaldyto dr. 
Vinco Kudirkos akmens. Šioje vietoje 
pastatytas 1970 m. minint Plokščių 
gyvenvietės 300-ąsias metines“.

Po minėjimo T. Glodas suskato 
rinkti istorinę medžiagą apie Plokščius 
ir rašyti jų istoriją. Tačiau sovietmečiu 
tai buvo sudėtingas darbas. Tuo metu 
reikalinga literatūra ir medžiaga daž
niausiai buvo tik taip vadinamuose 
specfonduose (ją net cituoti buvo 
draudžiama). Todėl T. Glodui, buvusiam 
politiniam kaliniui, ji buvo neprieinama. 
Reikėjo visų pirma pasinaudoti tokiais 
veikalais, kaip kunigo Jono Totoraičio 
„Zanavykų istorija“ (1929) ir „Sūduvos 
Suvalkijos istorija“ (1938). Šitas knygas 
Tomas buvo turėjęs savo asmeninėje 
bibliotekoje, kurią 1951 metais jį suimant 
konfiskavo. O pasiskolinti tų knygų 
niekur negavo. Vis dėlto jis šį tą surinko 
iš Plokščių istorijos: 1973 m. net pas
kelbė ta tema straipsnį žurnale 
„Mokslas ir gyvenimas“. Be to, 
pasitelkęs kitus miestelio gyventojus, 
T. Glodas surinko nemažai vietovardžių, 
pavardžių ir pravardžių pavyzdžių bei 
įteikė šią medžiagą Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutui. Taip pat T. Glodo 
rūpesčiu 1973 m. vasarą į Plokščius iš 
Kauno atvyko kompleksinė 
kraštotyrininkų ekspedicija.

Gera patriotinio auklėjimo prie
monė tuo metu buvo ir įvairios 

ekskursijos po savo kraštą. Patriotas 
T. Glodas tokias ekskursijas visuo
menei organizavo net apie 10 metų. 
Deja, lagerinio socializmo tėvynėje 
totalinis sekimas apėmė ir ekskursijas. 
Saugumiečiai siųsdavo į ekskursijas 
savo agentus - informatorius. Todėl 
po ekskursijų patriotiškai nusiteikę jų 
vadovai patekdavo į čekistų akiratį - 
būdavo tardomi ir net represuojami. 
Čia prisimintinas ir istoriko, Vilniaus 
universiteto dėstytojo Romualdo Šalū- 
gos atvejis. Vienos studentų ekskur
sijos metu jos vadovas Šalūga nuvedė 
ekskursantus į bažnyčią, architektūros 
paminklą. Dėl to netrukus jis buvo 
pašalintas iš universiteto.

1978 metais Glodas suorganizavo 
ekskursiją 1863 metų sukilėlių kovų 
keliais. Ekskursija buvo skirta paminėti 
to sukilimo vieno vadovų kunigo Anta
no Mackevičiaus gimimo 150- ąsias 
metines. Deja, ta ekskursija T. Glodui 
nepraėjo be pasekmių. Praėjus kelioms 
savaitėms po ekskursijos, jos 
organizatoriai bei kai kurie dalyviai 
buvo iškviesti į saugumą ir tardomi. Tai 
Tomą G lodą labai paveikė ir jis sunkiai 
susirgo. 1978 m. gruodžio 8 d. 
T. Glodas ligoninėje mirė.

Nepaliko ramybėje komunistai 
T. Glodo nė mirusio. Jis mirė Kaune, 
kur tada dirbo, o laidoti buvo vežamas 
į Plokščius. Saugumiečiams baiminan
tis kokių nors patriotinių akcijų, lai
dotuvių procesijai teko vykti į Plokš
čius ne geriausiu, o neva artimiausiu, 
bet labai blogu, traktorių išmaltu 
keliu.
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Gerbdamas Tomą Glodą, liaudies 
skulptorius L. Juozonis sukūrė ir pa
statė Plokščių kapinėse ant Glodų šei
mos kapo koplytstulpį. Tai įspūdingas 
paminklas, kapinėse dominuojantis, 
visose kapinėse gerai matomas. Kapų 
lankytojus patraukia prasmingi, patrio
tiški paminklo žodžiai. Grafiškai tekstas 
išdėstytas taip, kaip čia pateikiu: 
„Tomai, šviesus // grūdeli Lietuvos, H 
lyg vaidila // iš Maironio dainos. // 
Nepamiršim niekados // A.Micke
vičiaus aukos, H knygnešių drąsos, // 
rūsčios baudžiavos, H emigrantų 
dalios, U protėvių kalbos, H papročių 
tautos, // motinų raudos, // vaidilučių 

doros, // blaivybės idėjos, H tikėjimo 
šviesos // ir verpstelės // Tavo 
ginamos”.

Tas paminklas, atsiradęs Plokščių 
kapinėse, netruko užkliūti saugumie
čiams. Jie pradėjo uoliai tyrinėti, kas tą 
paminklą sukūrė ir pastatė. Čekistai 
įkyriai to klausinėjo Plokščių vidurinės 
mokyklos mokytojus ir kitus gyven
tojus. Bet išaiškinti jiems nieko nepa
vyko. Paminklo nenugriovė, nes čekis
tai bijojo, kad pogrindžio spauda tai 
išviešins. Beje, paminklo tekstas, vien 
anas kreipimasis į Tomą, vis tiek buvo 
paskelbtas, be jokių komentarų, po
grindžio „Aušroje“ (1981, Nr. 26).

1941 m. birželio sukilimo dalyvių pagerbimas Į LAISVĘ fondo studijų savaitėje Trakuose 
(2001 m.). Iš kairės į deš.: dr. Mindaugas Bloznelis, Jonas Antanaitis, Viktoras Ašmenskas, 
dr. Petras Kisielius, dr. Juozas Kazickas, dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Adolfas Darnusis, 
Aldona Zemaitytė-Petrauskienė.
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Vyčio kryžiaus ordino 
kavalierių Henriką 

Petkevičių amžinybėn 
palydėjus

Zenonas Jaška, Stepas Grybauskas

Janina ir Henrikas Petkevičiai

Netekome dar vieno tauraus lietu
vio patrioto. Anapilin išėjo dar vienas 
tos kartos atstovas, kuris ne tik mylėjo 
Tėvynę, bet ir pasiaukojamai ją gynė. 
Tai - Henrikas Petkevičius.

Henrikas Petkevičius gimė Šiaulių 
apskrityje Žeimelio valsčiuje grįžusio 
į Lietuvą „amerikono“ šeimoje. 1938 m. 
šeima persikėlė gyventi į Telšius. 
Mokslai jaunuoliui sekėsi gerai, be to, 
jis daug sportavo, ypač mėgo keliones 
dviračiu. Kiekvienas tų laikų jaunuolis 
tiesiog svajodavo įsigyti šią tada labai 

madingą transporto priemonę. Prekyba 
vertusiems tėvams atsisakius nupirkti 
sūnui dviratį, Henrikas parodė tvirtą 
charakterį - per visą vasarą drauge su 
zimagorais jis kasė durpes Augustina- 
vičiaus durpyne, kad susitaupęs pini
gų galėtų nusipirkti taip trokštamą 
dviratį. O juk tokio pobūdžio darbo 
kratėsi net Telšių sunkiųjų darbų kalė
jimo kaliniai...

Netrukus nauju savo dviračiu 
Henrikas apkeliavo ne tik Žemaitiją, 
bet ir Aukštaitiją. Šalia viso to jau
nuoliui dar rūpėjo futbolas, krepšinis, 
stalo tenisas, šachmatai. Puikiai žais
damas šachmatais, Henrikas Telšiuose 
susipažino su atsargos viršila Bene
diktu Valiuškiu, kuris vėliau suvaidino 
labai svarbų vaidmenį jaunuolio gyve
nime.

Prieškario metais Henrikas baigė 
tris gimnazijos klases, vėliau išjos per
ėjo ir baigė Plungės vidurinę preky
bos mokyklą.
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Atėjo 1940-ųjų bolševikinė oku
pacija. Po nakties Telšiuose paslap
tingai dingdavo žinomi ir gerbiami 
žmonės, buvo suiminėjami ir tremiami 
dori ūkininkai bei inteligentai.

Palengva Henriko bičiulis ir vyres
nysis bendražygis B. Valiuškis įtraukė 
jį į pogrindinę antibolševikinę veiklą. 
Jos spaudą aktyviai platinti padėjo ir 
jaunesnis Henriko brolis gimnazistas 
Kazys, sovietmečiu tapęs Sovietų Są
jungos krepšinio rinktinės kapitonu. 
Likimai...

Petkevičių šeima išvengė 1941-ųjų 
birželio tremties. Perspėti Henriko 
bendradarbio žydo Peišės Kogano, visi 
išsislapstė.

Tuo metu B.Valiuškis buvo užmez
gęs ryšius su Lietuvos aktyvistų fron
tu. Prasidėjus vokiečių-sovietų karui, jis 
suorganizavo 10-15 žmonių būrį viešajai 
tvarkai mieste palaikyti. Jame buvo ir 
H. Petkevičius. Sukilėliai apsiginklavo 
raudonarmiečiams bėgant kareivinėse 
paliktais ginklais. Deja, į ginkluotą kovą 
partizanams stoti neteko. Netrukus, kai 
vokiečiai bandė šiuos partizanus įtraukti 
į žydų represijas, pats būrio vadas B. Va
liuškis savo suburtą ginkluotą junginį iš
formavo.

1941 m. Telšių visuomenė viltingai 
sutiko vokiečių kariuomenę: telšiškiai, 
kaip ir kiti Lietuvos gyventojai, 
tikėjosi, kad netrukus pasibaigs 
teroras ir represijos, kad vėl bus 
atkurta nepriklausoma Lietuva. 
Žmonės tebebuvo sukrėsti sovietų 
vykdytų masinių trėmimų, taip pat 
žudynių Rainių miškelyje. Deja, greitai 

paaiškėjo, kad vokiečiai buvo tokie pat 
okupantai ir agresoriai kaip ir sovietai. 
Todėl netrukus Žemaitijoje jau buvo 
dainuojama: „Viens raudonas kaip 
šėtonas, kitas rudas kaip šuva...“.

Lietuvoje prasidėjo antinacinis 
pogrindinis judėjimas. Telšiuose iki 
pat antrosios bolševikinės okupacijos 
didžiausiu aktyvumu pasižymėjo 
Lietuvos Laisvės Armija (LLA), turė
jusi nemažai narių tiek miestuose, tiek 
ir kaimuose. Čia buvo neabejotinas ir 
vieno iš LLA steigėjų Adolfo Eidimto, 
tuometinio Šiaulių apskrities virši
ninko, nuopelnas. Henrikas Petkevi
čius tapo jo tiesioginiu ryšininku ir 
pasiuntiniu, pristatančiu pogrindinę 
spaudą bei įvairias instrukcijas į 
daugelį Žemaitijos vietų.

1944-ųjų vasarą rytinė Lietuva vėl 
atsidūrė sovietinėje okupacijoje. Že
maitija dar tik su nerimu laukė raudo
nųjų antplūdžio... Platelių miškuose 
LLA pradėjo aktyviai ruošti savo 
narius - vanagus - ginkluotai pogrin
dinei ir partizaninei veiklai prieš oku
pantus. Tarp šimtų jaunuolių buvo ir 
broliai Petkevičiai, Grybauskai bei kiti 
šios kartos jauni vyrai.

Spalio mėnesį Raudonoji armija 
užėmė ir Žemaitiją. Vėl prasidėjo tero
ras bei represijos. Jaunimas, nenorė
damas tarnauti bolševikams, slapstėsi. 
Kūrėsi pirmieji pokario partizanų bū
riai. Daugumą jų sudarė LLA kovo
tojai - vanagai.

Henrikas su bendražygiu Stepu 
Grybausku, Telšių gimnazijos abitu
rientu, netrukus nuvyko į šalia Al-
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sėdžių Skirpsčių kaime esantį kapitono 
Adolfo Kubiliaus parašiutininkų 
bunkerį. Kadangi, nepaisant draudimų, 
dalis LLA dalinių vadovų buvo pa
sitraukę su frontu į Vakarus, tad tarp 
likusių rezistentų sutriko ryšiai. 
Adolfas Kubilius energingai ėmėsi 
taisyti padėtį. Čia labai pravertė H. Pet
kevičiaus Žemaitijos vietovių ir kelių 
pažinimas, iš vokietmečio išlaikyti 
ryšiai. Jau 1945-ųjų pradžioje buvo 
sukurtas A. Kubiliaus vadovaujamas 
Žemaičių legionas, ėmęs vadovauti 
Vakarų Lietuvos partizanams.

Henrikas Petkevičius, partizanų 
vadovybės pavedimu, pradėjo lankyti 
įvairias vietoves, kur buvo dislokuoti 
partizanų būriai. Jam - Steigviliui - tal
kino Stepas Grybauskas-Sekretorius ir 
Liudvikas Raudonis-Alksnis. Tokių 
kontaktų ir ryšių sėkmę užtikrino 
akiplėšiška vyrų narsa ir gerai pa
ruošti fiktyvūs asmens dokumentai.

Tačiau saugumiečių ir kitų baudėjų 
apsupties ratas vis labiau siaurėjo. Če
kistai ieškojo ne tik Žemaičių legiono 
štabo bunkerio, bet ir miške veikiančio 
partizanų radijo siųstuvo. 1945 04 
23 d. buvo suimtas A. Kubilius (vėliau 
sušaudytas Lukiškėse), į pasalą pateko 
ir kiti štabo nariai. Tačiau viso Žemai
čių legiono štabo sovietiniams repre
sijų organams sunaikinti nepavyko. 
Gerai užsimaskavęs nuo čekistų štabas 
nenutraukė savo veiklos ir pagal 
esamas galimybes veikė toliau. Šiuo 
laikotarpiu į pasalą pakliuvo ir buvo 
sužeistas Henrikas Petkevičius-Steig- 
vilis. Kulka kliudė jo blauzdikaulį. 

Nakties priedangoje H. Petkevičiui 
pavyko nušliaužti į rugių lauką, bet čia 
jis prarado sąmonę. Prašvitus, čekistai 
sekdami kraujuotais pėdsakais, nesun
kiai jį surado.

Leisgyvis H. Petkevičius buvo tar
domas Plungėje kontržvalgybos - 
smerš dalinyje. Kratant jo asmeninius 
daiktus buvo surasti įvairūs doku
mentai, kuriuose buvo užfiksuotos 
bene 5 pavardės. H. Petkevičius „prisi
pažino“ esąs neva Juozas Valiulis, atsi
likęs nuo saviškių, besitraukiančių Ryt
prūsių link. Su tokią pavardę turinčiu 
moksleiviu H. Petkevičius mokėsi pra
džios mokykloje, sėdėjo su juo viename 
suole. Taip pat jis žinojo, kad Valiulis 
yra pasitraukęs į Vakarus, todėl 
neabejojo, jog jam nepakenks. Tar
dytojai telefonu susisiekė su Žeimelio 
valsčiumi ir patikslinę duomenis, matyt, 
patikėjo jo skelbiama legenda. Tribu
nolas H. Petkevičių nuteisė 20 metų 
katorgos ir jau 1945 Kalėdas jis sutiko 
už poliarinio rato Vorkutoje. Pirmieji 
metai lageryje buvo ypač sunkūs. Vis
gi H. Petkevičius nemirė iš bado, 
nežuvo požemiuose kasdamas akmens 
anglį. Jį nuolat, Marytės Petkevičiūtės 
vardu iš Lietuvos siųsdami siuntinius, 
rėmė brolis Kazys, motina, sesuo. 
Būtent M. Petkevičiūtės nežmoniškų 
pastangų dėka vėliau Henrikui bausmė 
buvo pakeista į 10 metų ypatingojo 
režimo lageriuose. 1955 m. jis buvo iš 
lagerio paleistas, bet į Lietuvą sugrįžti 
galėjo tik po 30 metų.

Dar Vorkutoje jis sugebėjo baigti 
įvairius kalnakasybos kursus, ten
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išgarsėjo kaip šachtų statybų pirmū
nas. Lageryje H.Petkevičius draugavo 
ir bendravo su LLA įkūrėjo K. Vever- 
skio broliu Pranu, 1941 m. Birželio 
sukilimo dalyviu Vytautu Stoniu (su 
juo kaimynystėje gyveno ir grįžęs į 
Lietuvą Kulautuvoje), doru Antano 
Venclovos broliu, žuvusiu Vorkutoje, 
bei kitais likimo broliais.

Vorkutoje H. Petkevičius 1955 m. 
sukūrė šeimą su lietuvaite, buvusia 

politkaline Janina Trukšnyte. Sūnus 
Kazys Valiulis-Petkevičius dabar yra 
Kauno Technologijos universiteto do
centas, vienas iš skraidyklių sporto 
Lietuvoje pradininkų. Duktė Gražina - 
inžinierė.

Savo gyvybę už sūnus Henriką ir 
Kazį 1945 m. paaukojo ir tėvas Kazi
mieras, sovietų kareivių nušautas Tel
šiuose savo bute.

Dr. Adolfas Darnusis Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos muziejuje (1998 m.).
Iš kairės: Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė, dr. Adolfas Damušis, Jonas Pajaujis, 
mjr. Arūnas Stašaitis, Jadvyga Damušienė.
Nuotrauka Vidmanto Vitkausko
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Atsisveikinome su laisvės
dainiaus žmona

2005 m. liepos 16 d. JAV, Kali
fornijoje, sulaukusi 93 metų, mirė 
Aldona Irena Brazdžionienė - žinomo 
lietuvių literatūros klasiko, poeto 
Bernardo Brazdžionio gyvenimo ir 
kūrybos bendražygė.

Vykdant A. I. Brazdžionienės valią, 
ji rugpjūčio 7 d. buvo palaidota Kaune, 
Petrašiūnų kapinėse, šalia prieš tris 
metus Anapilin iškeliavusio vyro.

Rugpjūčio 6 d. Kauno paminkli
nėje Prisikėlimo bažnyčioje už velionę 
buvo aukotos šv. Mišios.

Aldona Irena Brazdžionienė (Sta- 
nionytė) gimė 1912 m. liepos 11 d. 

Joniškyje. Kaune susipažino ir 1934 m. 
sausio 10 d. ištekėjo už poeto Ber
nardo Brazdžionio. Po metų susilaukė 
sūnaus Algio, vėliau Daliaus, dukros 
Saulutės.

1944 m. artėjant sovietinei kariuo
menei, su šeima iš Lietuvos pasitraukė 
į Vokietiją, o 1949 m. imigravo į 
Jungtines Amerikos Valstijas. Gyveno 
Bostone, Vištoje ir Los Angeles. 
Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, 
Aldona ir Bernardas Brazdžioniai 
beveik kiekvieną vasarą praleisdavo 
Kaune savo dar prieš karą statytame 
namelyje.

Paskutinė a. a. A. I. Brazdžionienės kelionė. Petrašiūnų kapinės, 2005 m. rugpjūčio 7 d.
Nuotrauka Vidmanto Vitkausko
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Prie velionės kapo vaikaitės Dalytė, Bitutė, sesuo Gražina ir sūnus Algis. 
Nuotrauka Vidmanto Vitkausko

Į paskutinę kelionę A. I. Braz
džionienę palydėjo iš JAV atvykęs 
sūnus Algis (kitas sūnus Dalius ir 
dukra Saulė mirę), vaikaitės Dalytė ir 
Bitutė, taip pat Lietuvoje gyvenanti 
sesuo Gražina bei gausus būrys kau
niečių, buvusių bičiulių, B. Brazdžionio 
poezijos gerbėjų. Laidotuvių apeigoms 
vadovavo kun. dr. Arvydas Žygas. 
Prie velionės kapo aktorius Petras 
Venclovas perskaitė Bernardo Braz

džionio eilėraštį skirtą savo žmonai - 
„Tu man buvai, tu man esi“, apie 
velionę ir jos vyrą Bernardą kalbėjo 
Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno 
skyriaus pirmininkas Petras Palilionis, 
Kauno miesto vicemeras Erikas Tama
šauskas, JAV lietuvių visuomenės vei
kėjas ir Brazdžioniu šeimos bičiulis 
Juozas Kojelis, velionės sesuo Gražina 
Zujienė, vaikaitės Dalytė ir Bitutė.

V. Vitk.

Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, 
palydėdami [paskutinę poilsio vietą

Aldoną Ireną Brazdžionienę,
nuoširdžiai užjaučiame Jos šeimą ir artimuosius.

Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo taryba, „Į LAISVĘ“ žurnalo redakcija
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Kun. Mykolas Krupavičius - 
valstybiško mąstymo ir 

veikimo pavyzdys

Gintas Grigelevičius

Prelatas Mykolas Krupavičius

„Gyvendami laisvoje Lietuvoje, 
mes turime galimybę plėtoti atminties 
kultūrą, iškeldami tas vertybes, kurios 
padeda mums kuriant ateitį, prisi
menant ir pagerbiant tai, kas mums 
brangu ir vertinga. Mes nuolat karto
jame sentenciją, kad istorija yra gyve
nimo mokytoja. Visas civilizuotasis 
pasaulis rūpinasi išsaugoti įvairiašakį 
paveldą. Tą darome ir mes, gaivindami 

sovietinės okupacijos ištrintas mums 
svarbias vertybes. Tarp tokio paveldo 
yra ir konkretūs žmonės, jų kūrybinė 
galia ir nuopelnai dorai, tautai, valsty
bei. Puoselėjant pilietiškumą ir patrio
tizmą mums gali padėti pavyzdžiai 
žmonių, kurie visada turėjo ryžto ir 
viziją, kaip daryti gera, atrodo, atsidū
rus beviltiškoje situacijoje“1.

Prelatas M. Krupavičius šiandie
ninei visuomenei gali atrodyti sunkiai 
pasiekiamas asmenybės tobulėjimo ir 
nuolatinio darbo tautos bei valstybės 
labui pavyzdys. Rašyti apie šį garsų 
ir iškilų žmogų yra nelengva, nes jo 
veikla buvo įvairiapusė. Visą prelato 
M. Krupavičiaus gyvenimą ir nuveik
tus darbus galima sutraukti į vieną 
sakinį: „Bet ir būdamas idealistas, jis 
matė, ko Lietuvai realiai reikia, ir dirbo 
jai kaip realistas: vadovavo įstatymų 
kūrimui, aprūpino žmones žeme, kėlė 
žemės ūkio kultūrą. Jo darbų pagrin
dinis motyvas - lietuvių tautos ir žmo
nių gerovė“2. Kad tai geriau supras
tume, reikėtų apsistoti ties keletu
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svarbesnių šio dvasininko ir politiko 
gyvenimo aspektų: jo veikla nacių 
okupacijos metais (1942 m. Lietuvoje) 
ir išeivijoje (nuo 1944 m. Vokietijoje), 
bei M. Krupavičiaus - VLIK'o pirmi
ninko - nuopelnais.

„M. Krupavičius gimė neturtingoje 
šeimoje Gudelių bažnytkaimy, Mari
jampolės apskrityje 1885 m. rugsėjo 
29 d. Tėvas tarnavo dvare, paskui emi
gravo į Ameriką ir greitai mirė. Viena
tinį sūnų motina, nemažai vargdama, 
leido į Veiverių mokytojų seminariją. Ją 
baigęs, jis dirbo kurį laiką kaip moky
tojas Papilėje ir Lomžos gubernijoje, 
Lenkijoje. Neilgai trukus jis įstojo į 
Seinų kunigų seminariją ir, ją baigęs, 
studijavo Petrapilio dvasinėje akade
mijoje ligi 1917 m. Tais metais j is nuvy
ko į M. Yčo gimnaziją Voroneže dirbti 
kapelionu. Nuo čia prasideda M. Kru
pavičiaus platesnė visuomeninė bei 
politinė veikla. Įgijęs tvirtą teologinį 
pasiruošimą bei visuomeninio darbo 
patyrimą mažesniuose rateliuose, 
dabar jis pasireiškia kaip didelių 
gabumų visuomenininkas ir greitai 
atsiduria mūsų bręstančio politinio 
apsisprendimo kovotojų pirmose 
eilėse“3.

1940 m. rusams užėmus Lietuvą ir 
prasidėjus trėmimams, M. Krupavičius 
ėmėsi žygių suimtiesiems išlaisvinti. 
Nors ir suprasdamas bolševikų planus 
okupuotoje Lietuvoje, M. Krupavičius 
bandė daryti įtaką Lietuvos komu
nistams. „Sąžinė neleido M. Krupa
vičiui tylėti, kai buvo suiminėjami, 
sodinami už grotų Lietuvos veikėjai, jo 

bendražygiai“4. Pritarus Lietuvos 
vyskupams ir kitiems dvasininkams, jis 
paruošė ir pateikė komunistinei vyriau
sybei memorandumą, kuriame išdėstė 
Katalikų Bažnyčios sociologinę dok
triną ir jos praktiką Lietuvoje. Įrodi
nėjo, kad Katalikų Bažnyčia yra darbo 
žmonių gynėja. Memorandume buvo 
kalbama Lietuvos krikščionių vardu. 
Taip jis siekė pažadinti vyriausybę su
darančių asmenų lietuvišką sąžinę. Šio 
memorandumo išdava buvo ta, kad į 
M. Krupavičių buvo atkreiptas NKVD 
dėmesys. Jo reikalui aiškintis iš Ma
skvos buvo atvykęs specialus agen
tas. Bolševikų sunaikinimo kun. 
M. Krupavičius išvengė tik pasi
slėpdamas Birštone.3 M. Krupavičiaus 
dukterėčia, kraštotyrininkė, nusipel
niusi mokytoja Genovaitė Jarumba- 
vičiūtė savo prisiminimuose apie dėdę 
kunigą pasakoja, kad „dėdė apsi
rengęs civiliais drabužiais. Žinojau, 
kad ir carinėje Rusijoje, ir kurdamas 
nepriklausomą Lietuvą jis visuomet 
dėvėjo sutaną. Birštone dienos bėgo 
ramiai. Matydavau dėdę tylų, bet 
susirūpinusį, vis savo kambaryje 
užsidariusį, kažką dirbantį“6.

Laimingai išvengęs sovietinio kalė
jimo ir tremties, M. Krupavičius tapo 
hitlerinių okupantų auka. Vokiečiams 
pradėjus naikinti Lietuvos žydus, 
M. Krupavičius įteikė vietos vokiečių 
komendantui raštą, protestuodamas 
prieš nekaltų žmonių žudymą. Savo 
pamoksluose jis aiškino nacional
socialistų rasizmo doktrinos pavo
jingumą. Vokiečių saugumo policija tai
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sužinojo ir ėmėsi priemonių užkirsti 
kelią tolesnei kun. M. Krupavičiaus 
antihitlerinei propagandai. Nors ban
dytąjį sulaikyti nuo tokio aktyvumo, 
jis to nepaisė. Vokiečiams likvidavus 
Lietuvos Laikinąją vyriausybę, pasi
remdamas savo kaip buvusio seimo 
atstovo statusu, M. Krupavičius rimtai 
susikirto su okupacine valdžia, 1942 m. 
vokiečių generaliniam komisarui 
Lietuvai įteikdamas du memorandu
mus. Trečiasis memorandumas 1942 m. 
lapkričio 9 d. buvo tam pačiam 
komisarui įteiktas su M. Krupavičiaus, 
buvusio prezidento dr. K. Griniaus ir 
buvusio ministro prof. J. Aleksos para
šais. Šiuo dokumentu buvo protes
tuojama prieš vokiečių užmojus 
kolonizuoti Lietuvą, apgyvendinant ją 
vokiečiais, Lietuvos gyventojų repre
sijas ir turto nacionalizavimą. Po to 
M. Krupavičius buvo vokiečių sau
gumo suimtas ir kalintas Eitkūnų ir 
Tilžės kalėjimuose. Baigus tardymą, 
jam buvo pareikštas kaltinimas, kad jis 
su anglais, amerikiečiais ir žydais dirbo 
prieš Vokietiją. Vokiečių jis buvo 
pavadintas komunistu. Už antihitlerinę 
propagandą kun. M. Krupavičiui buvo 
paskelbtas nuosprendis - ištremti į 
Vokietiją.7 Kartu su juo buvo ištremtas 
ir J. Aleksa, o K. Grinius, kaip vyresnio 
amžiaus, buvo apgyvendintas tėviš
kėje?

1943 m. M. Krupavičius internavo 
karmelitų vienuolyne Regensburge, 
Vokietijoje. Net ir būdamas atskirtas 
nuo tėvynės, jis didžiausias krašto 
išlaisvinimo viltis siejo su jaunimu: 

„Skaudu, kad tėvynėlė turi tiek kęsti, 
tiek brangių aukų aukoti, tiek sugaišti 
brangaus laiko, tiek vargo išvargti ir 
baimės iškentėti, bet džiugu, kad jau
nimas tokį turtą turi susikrovęs savo 
širdyse, kad taip myli savo žemelę, kad 
jai pirmą vietą skiria prieš kitus žemės 
lobius ir gėrybes. Toks mūsų jaunimo 
nusiteikimas mažina skausmą, vargą 
lengvina ir viltį ugdo. Tas mano ūka
notas ir slegiantis kambarys prasi- 
blaivo, nušvinta ir jaukesnis pasidaro, 
pasiskaičius brangių žodžių. Tuomet 
kliūčių nėra širdims ir pasiryžimams 
susijungti ir kartu džiaugtis, ir kentėti, 
ir laimėti. Kai tokie žodžiai paliečia 
mano visą gyvenimą jautriausią, o da
bar ypač įjautrintą vietą, ir lūpos 
šypsosi, ir ašaros byra. Pats savęs 
nesusigaudai, tik žinai, kad bus kam 
tave pavaduoti, nes idealistų ir tikrų 
tėvynės vaikų šiandien būrių būriai 
Lietuvėlėje. Vienam išėjus iš gyvenimo 
eilės, į jo vietą keli atsistos, kad ir pri
tyrimo mažiau, bet už tai daug stiprios 
ir geros valios, skaistaus idealo ir 
plieno pasiryžimų tėvynės garbei ir 
gerovei“’. Išlaisvintas amerikiečių ir 
apsigyvenęs Vurcburge, su kitais 
pasitraukusiais iš tėvynės lietuviais 
patriotais M. Krupavičius atgaivino 
VLIK'ą (Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas), buvo išrink
tas jo pirmininku, kuriuo išbuvo iki 
1955 metų. Taip prasidėjo vienas 
svarbiausių M. Krupavičiaus gyve
nimo laikotarpių, pareikalavusių daug 
fizinių ir dvasinių jėgų bei diplomatinių 
sugebėjimų. Pasak K. Mockaus,
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J. Pajaujis, L. Prapuolenis, prel. M. Krupavičius, J. Lukša. 1948 m. Vokietija.

politinė emigrantų akcija buvo neleng
vas dalykas, ypač kovojant už mažo 
krašto reikalus. Pačių kovotojų tarpe 
emigracijoje sugyventi sunkiau negu 
savame krašte. Nesunku pavargti, nes 
darbo daug, įtampa didelė, o konkrečių 
darbo rezultatų buvo sunku greitai 
tikėtis. Vis dėlto išeivija suprato, kad 
juos vienijantis, atstovaujantis bei už 
juos ir už visą kraštą kovojantis poli
tinis vienetas buvo labai reikalingas. 
Tokios vieningos politinės institucijos 
išlaikymas buvo visų pasaulio lietuvių 
uždavinys.10 Todėl ypač svarbu pa
brėžti, kad net 10 metų - tada, kai 
Lietuvoje buvo pati aktyviausia rezis
tencija - VLIK'ui vadovavo jau prelatu 
pakeltas M. Krupavičius.

Kaip ir visa išeivijos Lietuva, 
M. Krupavičius laukė, kada galės grįžti 
į išlaisvintą tėvynę. Bet nei Jungtinių 
Tautų Organizacijos įsteigimas, nei jos 
deklaracija, nei „Atlanto charta“, nei 

Potsdamo konferencija neištiesė ran
kos partizaninį karą kovojančiai Lietu
vai. Teko rūpintis išeivijoje atsidūrusią 
Lietuvių tautos dalimi, išlaikant jos 
gyvybingumą ir išsaugant tautinį iden
titetą. Didelis prel. M. Krupavičiaus 
nuopelnas - vadovavimas Lietuvybės 
išlaikymo tarnybai ir rengimas 
strategijos, kaip išsaugoti po pasaulį 
pasklidusių tautiečių lietuvybę. Taip 
susikūrė Pasaulio lietuvių bendruo
menė, dabar jau vienijanti 35 šalių 
lietuvius."

Siautėjant sovietiniam terorui ir 
masiniams Lietuvos trėmimams į Sibirą, 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas 1949 m. birželio 14 d. 
paskelbė garsiąją „Lietuvių chartą“. 
Kaip teigia istorikai, tai buvo realus 
susitelkimas, išlikimo programa ir pro
testas prieš okupacinio komunistinio 
re7žimo vykdytą lietuvių tautos geno
cidą. Būtent nepriklausomybės metais
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Lietuvoje subrendusi ir Vakaruose 
išlikusi lietuvių inteligentijos dalis, tarp 
kurių buvo ir prel. M. Krupavičius, 
parengė „Chartą“, kurioje išdėstė 
pagrindines išlikimo vertybes:

„ Tauta yra prigimtoji žmonių 
bendruomenė.

Pasaulyje pasklidę lietuviai su
daro Pasaulio lietuvių bendruomenę.

Lietuvis lieka lietuviu visur ir 
visada.

Savo tėvų išlaikytą Tautos gyvybę 
lietuvis perduoda ateities kartoms, 
kad amžinai gyventume.

Kalba yra stipriausias tautinės 
bendruomenės ryšys.

Lietuvių kalba lietuviui yra 
tautinė garbė.

Šeima yra tautos gyvybė.
Tautinė kultūra yra kelias į tarp

tautinį pripažinimą ir bendravimą.
Valstybė yra aukščiausioji tau

tinės bendruomenės organizacija.
Valstybinė nepriklausomybė yra 

tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo 
sąlyga.

Darbu, mokslu, turtu ir pasi
aukojimu lietuvis kovoja, kad 
apgintų ir išlaikytų nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Mokykla yra tautinės dvasios 
židinys.

Tautos istorija yra geriausia 
tautos mokytoja.

Tautinis solidarumas yra aukš
čiausioji tautinė dorybė.

Lietuvio santykius su nelietuviu 
nustato artimo meilė ir pagarba kiek
vieno žmogaus laisvei, garbei. “I2

„Chartoje“ deklaruojamos vertybės 
ne tik padeda užsienio lietuvių 
savivokai. Jos gali tapti ir šiandieninės 
Lietuvos Respublikos piliečio idealais.

Palietėme vos pora prel. M. Krupa
vičiaus gyvenimo tarpsnių, kuriuose 
buvo darbo, tobulėjimo, gal ir klaidų, 
tačiau virš viso to buvo tėvynės Lie
tuvos gerovė. Kaip 1946 m. „Žibu
riuose“ teigė pats M. Krupavičius, 
„kietą, žūtbūtinę ir atkaklią kovą 
kovojame ne tik už savo tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę, kaip amžiais 
yra buvę, bet šiuo kartu ir už tautos 
gyvybę, nes mūsų rytų kaimynas nori 
ją visai sunaikinti, kad daugiau ji 
nesipainiotų jo planų vykdymo kely. 
Mes vieni kovos nelaimėsim. Mūsų 
likimas didžiausioj daly kitų rankose. 
Koks tad mūsų vaidmuo ir kas mums 
darytina? Pirmiausia, mažiausio gink- 
lelio neprivalom duoti priešui į rankas 
mums pulti ir šmeižti prieš mūsų likimo 
lėmėjus ir pasaulį. Antra, mūsų likimo 
lėmėjų gerų norų ir valios mūsų atžvil
giu neprivalome savo iškrypimais sun
kinti. Trečia, pagaliau ir svarbiausia 
mūsų gyvenimo sąlygose ir mūsų galė
jimo ribose - greit ir ryžtingai nusikra
tyti visomis savo negerovėmis, atsi
žadėti visų savo reikalų reikaliukų, 
kurie mums kaip tautai negarbę daro 
ir yra žalingi mūsų opiausiam ir šiuo 
metu skaudžiausiam reikalui, mesti 
apsileidimą ir nepaslaugumą viešam 
reikalui, kurio yra daugiau, negu gali
ma pakęsti, ir kas labai kliudo dirba
mam tėvynės išlaisvinimo ir tremtinių 
gerovės darbui, išeiti iš nieko nepa-
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grįsto susiskaldymo ir partijų nuo par
tijų ir grupių nuo grupių, luomų nuo 
luomų atsitolinimo, sudaryti idealią, 
doroviškai švarią, tik Lietuva, lietuvių 
tautos reikalais, laisve ir gerove gyve
nančią vieningą, stiprią lietuvišką šei
mą, kuria stebintume savo aplinką ir 
keltumėm pasigėrėjimą“13.

Prieš 60 metų parašytos mintys 
išlieka aktualios ir XXI amžiaus Lie
tuvos politiniam ir visuomeniniam 
gyvenimui. Prel. M. Krupavičiaus 
patriotizmas, pasiaukojimas valstybės 
ir Lietuvos žmonių gerovei, kova už 
tiesą ir amžinąsias vertybes atėjo į 
šiandieninę Lietuvą.

1 Prof. A. Tyla. Prelatas Mykolas 
Krupavičius - Lietuvos pilietis ir patriotas. 
// XXI amžius, Nr. 54 (1355).

- Plg. http://atcitis.org/pracitis/krupavi- 
cius.html. Biografas Petras Maldcikis.

5 K. Mockus. Mykolas Krupavičius. 65 
metų amžiaus sukakties proga. H Aidai, 
1950 m. Nr. 8 (34), p. 344.

4 Justinas Adomaitis. Istorikai jį gretina 
su Vytautu Didžiuoju. // Naujos Tėviškės 

žinios, 2005 08 02, Nr. I4J.

5 Plg. http://atcitis.org/pracitis/krupavi- 
cius.html.

6 Justinas Adomaitis. Istorikai jį gretina 
su Vytautu Didžiuoju. // Naujos Tėviškės 
žinios, 2005 08 02, Nr. 143.

7 Plg. http://atcitis.org/praeitis/krupavi- 
cius.html.

" Plg. K. Mockus. Mykolas Krupavičius. 
65 metų amžiaus sukakties proga. // Aidai, 
1950 m. Nr. 8 (34), p. 351.

’ Justinas Adomaitis. Istorikai jį gretina 
su Vytautu Didžiuoju. // Naujos Tėviškės 
žinios, 2005 08 02, Nr. 143.

Iu Plg. K. Mockus. Mykolas Krupavičius. 
65 metų amžiaus sukakties proga. // Aidai, 
1950 m. Nr. 8 (34), p, 351.

11 Plg. Prof. A. Tyla. Prelatas Mykolas 
Krupavičius - Lietuvos pilietis ir patriotas. 
H XXI amžius, Nr. 54 (1355).

12 Prof. A. Tyla. Prelatas Mykolas 
Krupavičius - Lietuvos pilietis ir patriotas. 
H XXI amžius, Nr. 54 (1355).

15 K. Mockus. Mykolas Krupavičius. 65 
metų amžiaus sukakties proga. H Aidai, 1950 
m. Nr. 8 (34), p. 351.

Nijolė Bražėnaitė, prel. Mykolas Krupavičius, Juozas Lukša. 1950 m. Vokietija.
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Tautos gyvieji didvyriai

A Idona Žemaitytė-Petrauskienė

Liepos 7 dieną Vilniaus karininką ramovėje buvo ypatinga šventė. Vil
niečiai. varėniškiai, merkiniškiai tą dieną susirinko pagerbti partizano, 
politinio kalinio Juozo Jakavonio, kuris sulaukė solidaus 80-mečio jubiliejaus 
ir parašė knygą apie savo ir savo tėvą nugyventą gyvenimą. Tokia knyga yra 
didelė vertybė, nes praeis dar viena kita dešimtis metą, ir ji bus kaip pamink
las - tautos laisvės ir kančios istorijai, vertinga medžiaga tyrinėjantiems 
lietuvią tautos genocidą, okupantą vykdytą XX amžiaus viduryje. Antroji 
sovietą okupacija su baisiuoju pokariu buvo tikras genocidas, tik nei mes patys, 
nei kiti to mums nenori pripažinti. Tie įvykiai, kurie pasakojami knygoje „Šalia 
mirties" (išleido „Naujasis lankas", spausdino „Morkūnas ir Ko", dailininkas 
Marius Zavadskis), palietė tikriausiai kas antrą lietuvią šeimą. Paskui jie buvo 
sąmoningai tušuojami, tėvai juos slėpė net nuo savo vaiką, kad nepakenktą 
vaiką ateičiai, o kiti bijodami patys prisišaukti nelaimę.

O šiandien, kai jau galima nebijoti (nors kaimą glūdumoje vis dar bijomasi), 
vis mažiau lieka tą, kurie gali papasakoti. Liudininką-partizaną gyvą belikę 
vos pora šimtą, gal šiek tiek daugiau. Ir kasdien vis mažėja. Todėl jie turi 
susilaukti ypatingos pagarbos iš valdžios ir visuomenės, nors iš tikrąją taip 
dar nėra. Gal Dievas duos, ir dar po penkiolikos Nepriklausomybės metą 
visuomenė supras ir kaip pridera pagerbs savo didvyrius, bet jie jau bus po 
žeme. Gal tada drąsiau ir atviriau minės tuos, kurie iškeliavo Anapus - kaip 
bunkeriuose susprogdinti herojai, kaip miestelią aikštėse išniekinti kariai, kaip 
duobėse užversti mūsą bevardžiai didvyriai, kaip Sibiro gulage mirtį radę 
politiniai kaliniai ir tremtiniai.

Kuo paperka knygos „Šalia mir
ties” autoriaus pasakojimas? Savo 
paprastumu. Čia nėra graudenimo, 
nėra moralizavimo ar sentimentalių 
dejonių, kaip kartais pasitaiko pana
šaus pobūdžio knygose. Pasakojimas 
yra vyriškas, jis teka lėtai, įvykis po

įvykio, kalbant apie tai, kas nutinka 
žmogui keliaujant metai po metų per 
jam skirtą gyvenimą. Tai primena 
dienoraštį, bet šis dienoraštis jau yra 
nuasmenintas, visuotinis, nes jis 
apibendrina tragediją, kuri palietė 
pusę tautos.

72 Į LAISVĘ • liepa-rugsėjis/2005

74



Knygų lentyna

Tokia sunki laimė teko Juozui 
Jakavoniui, vos išlipusiam iš paauglio 
metų, kad jo tėvų sodyboje Pietų 
Lietuvos partizanų vadai pasirinko vietą 
bunkeriui-vadavietei. Mat sodybą iš 
trijų pusių supo miškas, o iš ketvirtos 
pusės aukštas skardis leidosi į Merkį. 
Dvidešimtmetis jaunuolis girdėjo ir 
matė, kaip vadai diskutuoja, rašo 
mašinėle tekstus pogrindžio spaudai, 
valo ginklus, kaip jie formuoja partizanų 
būrius, kaip veda juos į kovą. Jaunuolis 
buvo apsisprendęs iš karto. 
Apsisprendimą nulėmė iš tėvų 
paveldėtos dvasinės vertybės, lietu
viška, patriotiškai auklėjusi mokykla, 
kuri labai skyrėsi nuo kitos, lenkiškos, 
buvusios anapus Merkio. Pagaliau ir 
sutikti žmonės, jau subrendę ir dar jauni 
partizanai jam padėjo apsispręsti, nes jie 
ėjo į mirtį, žinodami kur eina. Buvo 
išdavikų, bet jų bijota, kaip ir 
išdavystės, kuri atrodė blogiau už mirtį.

Šitas jaunuolis, apsisprendęs, kas 
beatsitiktų, kokias kančias bepatirtų, 
neišduoti nei savo draugų, nei parti
zanų vadų, vieną dieną sučiumpamas, 
kankinamas ir fiziškai, ir morališkai 
NKVD rūsiuose Merkinėje, Varėnoje, 
Vilniuje. Jis bijo kankinimų, bijo išgirsti 
mirties nuosprendį ir sykiu pasiruošęs 
viskam. Lengviau atsikvėpė išgirdęs, 
kad jo budeliai paskyrė dešimt metų 
lagerio ir penkis tremties. Taip baigiasi 
pirmas knygos skyrius, pavadintas 
„Gyvenimas prie Merkio“, prasidėjęs 
pasakojimu apie tėvą, apie bobutes iš 
tėvo ir mamos pusės, vaikystę pasie
nyje su Lenkija, okupavusia dalį

Lietuvos, jaunystę, kuri nors ir skurdi, 
buvo linksma, kol Lietuvos neužpuolė 
sovietų okupacijos, pradėjusios tautos 
genocidą.

Antrajame skyriuje „Kolymos pra
gare“ autorius, lyg koks lietuviškas 
odisėjas, aprašo savo ir savo likimo 
draugų klajones atšiauraus Sibiro ir 
Tolimųjų Rytų keliais - per taigą, jūras, 
kalnus. Komsomolskas prie Amūro, 
Magadanas, Seimčianas. Nykios vie
tos, anot autoriaus, pasaulio kraštas. 
„Bet mes nežinojome, - rašo Jaka- 
vonis, - kad už šitos jūros dar yra 
Kolyma - žemė su didžiuliais kalnais 
ir miškais, pelkėmis, upėmis, kasyk
lomis, daugybe lagerių, alkanų kalinių 
ir aibe nebylių kapų“.
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Paskui prasidėjo tradiciškas lage
rių gyvenimas, trukęs beveik dešimtį 
metų. Knygoje praeina galerija kalinių 
ir jų prižiūrėtojų, vaizdžiai aprašomas 
darbas kasyklose, kur kasamos rūdos 
dulkės daugeliui suėdė plaučius. 
Maistas - keli šimtai gramų duonos 
per dieną ir balanda, kurioje plaukioja 
kelios kruopos. „Tie, kurie mus 
varydavo į darbą, buvo labai žiaurūs“ 
- pastebi autorius. Sunkus darbas 
žmones labai sekino: akys įdubusios, 
veidai išbalę. Daug baisumų tykodavo 
kasyklose: užmušdavo krisdami akme
nys, užgriūdavo šachtose anglys. 
Žiemą vargindavo nepakeliamas šaltis. 
Jakavonio knygoje raudona gija 
praeina mintis: tik Dievo malonė jį ne 
vieną sykį išgelbėjo iš mirties. Tikintys 
žmonės, pasikliaudami Dievu, galėjo 
lengviau ištverti gulago kančias. Ta 
mintis atsikartoja dažnoje buvusių 
lagerininkų knygoje.

Paleistas į tariamą laisvę, Juozas 
Jakavonis vis tiek buvo priverstas 
registruotis komendantūroje, negalėjo 
išvykti kur panorėjęs. Vargais negalais 
nuvyko į Tanzibejaus gyvenvietę Saja
nų priekalnėse, kur buvo ištremtas 
tėvas, o su paliegusiu tėvu laisvano
riškai gyveno dukra Vladislava. J. Jaka
vonio knygoje minima daug pavardžių, 
pasakojama daug likimų. Knygai tai 
suteikia fragmentiškumo, o drauge tam 
tikro reljefingumo. Štai pirmame skyriuje 
jis pateikia partizanų, prisaikdintų 1944 
metais, sąrašą. Su slapyvardžiais ir 
trumpu tolesnio jų likimo apibūdinimu. 
Antrajame skyriuje randame kalinių, iš 

lagerių atvažiavusių į Tanzibejų, sąrašą. 
„Buvo daug džiaugsmo šeimoms, kurių 
nariai atvažiavo iš lagerių, bet buvo 
daugel šeimų, kurios savo artimųjų 
nesulaukė. Vieni žuvę, kiti kalėjimuose“, 
- rašo autorius. Arba: čia buvo atvežti 
1948 m. tremtiniai nuo Druskininkų, 
Miroslavo, Grūto, Cimakavo, Švent- 
dubrės, Žiogelių, Parodukio, Dubinin
ko, Puvočių, Marcinkonių, Kasčiūnų, 
Merkinės, Subartonių, Urvelių, Sapie- 
giškių ir kitų kaimų“. Kuo ne enciklo
pedija, pagal kurią galima ieškoti tiks
lesnių davinių.

Trečiasis skyrius „Ir vėl prie Mer
kio“ prasideda grįžimu į Lietuvą. Tėvy
nėje jo laukė tik artimieji, suvargę tėvai, 
kuriuos jau reikėjo globoti, seserys. 
Bet nelaukė, o tiesiog priešiškai sutiko 
vietinė valdžia. Prisiregistruoti nega
lima, darbo gauti negalima, o šeimą - 
nusenusius tėvus ir mažus vaikus - 
reikia maitinti. Punktyriškai apibėga 
autorius savotišką tremtį Lietuvoje, iš 
kurios duonai uždirbti turėjo važiuoti 
į Baltarusiją. Perteikia kaimynų pasa
kojimus apie kolūkių kūrimą, apie KGB 
persekiojimus. Skyrelyje „Liudytojų 
pasakojimai“ parodyti kaimo žmonės, 
dar prieš Atgimimą ėmę atsiverti ir pri
siminti, kas dėjosi po to, kai partiza
ninis karas pasibaigė.

Dauguma partizanų nesulaukė 
Lietuvos laisvės, nors šventai tikėjo, 
kad ji ateis. Tas tikėjimas rodo, kad 
partizanų kova nebuvo beprasmiška, o 
jų vardai pamažu iškyla iš užmaršties. 
Jiems iškilti padeda ir Juozo Jakavonio 
knyga.
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Jakavonių šeima. Iš kairės: dukra Birutė, Juozas Jakavonis, žmona Zosė, dukra Angelė.
Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

Knygos išleidimą parėmė tautiečiai, 
gyvenantys JAV, kuriuos subūrė Jurgis 
Birutis ir jo sūnus Tadas, amerikiečiai, 
kurie yra girdėję apie partizaninį karą 
pokario Lietuvoje, taip pat Varėnos 
rajono savivaldybė, Lietuvos Seimo 
narys Gediminas Jakavonis, Tarp-

Juozas Jakavonis su knygos redaktore 
Aldona Žemaityte.
Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

tautinis Vilniaus oro uostas (generalinis 
direktorius Mindaugas Ivanauskas). Ši 
jungtinė parama rodo, kad Lietuvos 
laisvės kovų tema vienodai brangi ir tai 
mūsų išeivijos kartai, kuri gimė dar 
laisvoje prieškario Lietuvoje, ir svetim
taučiams, kurie žino, ką reiškia brangus 
žodis „laisvė“, ir posovietinės Lietuvos 
žmonėms, kurie pamažu išlipa iš sovie
tinės okupacijos klampynės. Knyga dar 
bus pristatyta Varėnoje ir Merkinėje, o 
Vilniaus karininkų ramovėje J.Jakavonį 
sveikinimais pagerbė mūsų krašto 
apsaugos ministras, Vilniaus miesto 
meras, Varėnos savivaldybės meras ir 
administracija, Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, Seimo nariai V Bogu
šis, G. Jakavonis, A. Kašėta, generolas 
J. Kronkaitis, Lietuvių fronto bičiulis 
J. Ardys su žmona, J. Damušienė ir kiti 
garbūs asmenys. jv
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SVEIKINAME

Lietuvos rezistencijai ir lietuvybei, 
Lietuvių fronto bičiulių organizacijai ir Į LAISVĘ 

fondui,
Ateitininkų federacijai ir jaunimo ugdymui, 

švietimui, medicinai ir teisei 
nusipelniusius mūsų 

bičiulius

Juozą Baužį, 
prof. Vytautą Bieliauską,

Jadvygą Damušienę, 
adv. Joną Kairevičių,

sutinkančius ir švenčiančius savo gyvenimo 
Jubiliejus.

Ačiū Jums už nenuilstamą veiklą puoselėjant 
krikščioniškos moralės, tautiškumo ir pilietinės 

demokratijos idėjas.
Daug Jums sveikatos, laimės ir prasmingų darbų 

ateityje!

* W W^¥ -
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Pagerbtas dr. A. Damušio 
atminimas

2005 m. birželio 16 d. Kaune buvo 
prisimintas ir pagerbtas dr. Adolfas 
Damušis. Šio iškilaus rezistento, moks
lininko ir visuomenininko atminimui šv. 
Mišios buvo aukojamos Švč. M. Mari
jos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) 
bažnyčioje. Mišias aukojo arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius, SJ, monsin
joras Alfonsas Svarinskas, rektorius 
lie. kun. Kęstutis Rudzevičius, kun. dr. 
Arvydas Žygas ir kun. Saulius Bytau
tas, OFM. Šv. Mišių skaitinius skaitė 
dr. Damušio dukra Gintė. Arkivys
kupas S.Tamkevičius, SJ, pamoksle 

iškėlė dr. A. Damušio nuopelnus Tėvy
nei ir tautai, pabrėžė jo dvasines verty
bes ir gyvenimo prioritetus: pareigą, 
atsakomybę, meilę Tėvynei, Dievui ir 
žmogui, pasiaukojantį, kryptingą darbą.

Po šv. Mišių Kauno Petrašiūnų 
kapinėse ant dr. A. Damušio kapo 
buvo padėtos gėlės, uždegtos žva
kutės. Kun. K. Rudzevičius pašven
tino skulptoriaus Algio Šlapiko sukur
tą A. Damušio antkapinį paminklą. 
Susirinkusiems žodį tarė ambasadorius 
dr. Vytautas A. Dambrava, Ateitininkų 
federacijos vadovas Liutauras Sera
pinas. Renginio pabaigoje buvo sugie
dotas Lietuvos ir ateitininkų himnai, 
giesmė „Marija, Marija“.

Prof. dr. Adolfo Damušio kapas Kauno Petrašiūnų kapinėse
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Vėliau Kauno technologijos uni
versiteto Chemijos technologijos 
fakultete universiteto rektorius prof. 
Ramutis Bansevičius ir Jadvyga 
Damušienė atidengė skulptorius 
Stasio Žirgulio sukurtą dr. A. Damušio 
bareljefą. Prie bareljefo kalbėjo 
skulptorius S. Žirgulis, KTU rektorius 
prof. R. Bansevičius, Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius prof. Vytautas 
Kaminskas, 1941 m. Birželio sukilėlių 
sąjungos tarybos pirmininkas Alfon
sas Žaldokas ir kiti.

Surengtoje akademinėje valandoje 
apie dr. A. Damušio rezistencinę, 
visuomeninę ir mokslinę veiklą kalbėjo 
prof. Kęstutis Skrupskelis, Aldona 
Žemaitytė-Petrauskienė, buvęs dr. 
Damušio studentas, dabar profesorius 
Kęstutis Sasnauskas (prof. K. Skrups- 
kelio ir A. Žemaitytės-Petrauskienės 
pranešimų tekstai spausdinami šio 
žurnalo numeryje). Renginį menine 
programa papuošė Muzikos akade
mijos magistrante kanklininkė Aistė 
Bružaitė. Renginį vedė prof. Z. Beres
nevičius, organizaciniais klausimais 
rūpinosi prof. R. Šiaučiūnas. Pabai
goje, visiems renginio organizatoriams 
ir dalyviams šeimos vardu padėkojo dr. 
A. Damušio dukra ambasadorė Gintė 
Damušytė.

Į LAISVĘ fondo XIV studijų 
savaitė Lietuvoje

Keturioliktą kartą Į LAISVĘ fondas 
pakvietė savo bičiulius ir visus, kurie 
neabejingi fondo skleidžiamoms idė

joms, bendraminčius, susirinkti į isto
rinių ir politinių studijų savaitę 
Lietuvoje. Renginio atidarymas, kaip ir 
pernai, vyko Kauno karininkų įgulos 
ramovėje. Vėliau renginiai persikėlė į 
Kulautuvą Kauno rajone.

Atidarymo metu invokacijos maldą 
sukalbėjo ir studijų savaitės dalyviams 
sėkmės palinkėjo kun. Robertas Grigas, 
susirinkusiuosius sveikino Į LAISVĘ 
fondo Lietuvos filialo tarybos 
pirmininkas adv. Jonas Kairevičius, 
1941 m. Birželio sukilėlių sąjungos 
tarybos pirmininkas Alfonsas Žal
dokas, Karininkų ramovės viršininkas 
mjr. Gediminas Rentas. Visiems renginio 
įžanginės dalies dalyviams fondo filialo 
valdybos ir studijų savaitės 
organizacinio komiteto pirmininkas 
Vidmantas Vitkauskas įteikė Į LAISVĘ 
fondo išleistus prof. Juozo Brazaičio 
raštų rinkinius.

Studijų savaitės atidarymo daly
viams buvo perskaitytas fondo tary
bos pirmininko dr. Kazio Ambrozaičio 
sveikinimo laiškas: „Reiškiu padėką 
l LAISVĘ fondo Lietuvos filialo Tary
bai ir Valdybai už mūsą kultūrinių 
susitikimą ir studiją tęsimą.

Susitikti keturioliktą kartą jau 
yra įrodymas, kad mes einame kartu 
su Lietuvos nepriklausomybės metais 
ir iš arti stebime valstybingumo ir 
tautiškumo eigą bei pažangą, kartu 
sėdami pilnutinės demokratijos sėklą. 
Norėčiau, kad suprastumėte, kaip 
mums reikšminga kasmet paliesti 
savo kojomis Lietuvos žemę, kaip 
malonu paspausti ranką savo
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Rezistencijos premija įteikiama prof. D. Gailienei.
Iš kairės: Vidmantas Vitkauskas, prof. Danutė Gailienė, Juozas Ardys.
Nuotrauka Jono Ivaškevičiaus

1941 m. sukilėliai (iš kairės): dr. Mindaugas Bloznelis, Jonas Antanaitis, Alfonsas Zaldokas.

Nuotrauka Vidmanto Vitkausko
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tautiečiams ir kaip mes turtingi 
jaučiamės grįždami iš Lietuvos, 
pasidalinę kultūros žodžiu, akimis 
pasiganę Lietuvos gamtoje, pavai
kščioję protėvių ir kovotojų išmintais 
keliais. (...)

Per tuos keturiolika metų filialo 
studijų savaitės aplankė daugelį 
Lietuvos vietovių ir sutelkė šimtus 
dalyvių, besirūpinančių Lietuvos atei
timi. Filialas veikia artimam kontekste 
su (Lietuvių fronto) bičiuliais išeivi
joje, nuolatos vyksta gyvas 
susipažinimas. (...)

Linkiu svečiams ir bičiuliams 
drąsos ir sėkmės pareikšti savo 
mintis šiame atvirame forume, nes 
sveikiname ir gerbiame kiekvieną 
mintį. (...)

Studijų savaitės atidarymo metu ir 
kitomis dienomis renginiuose daly-

Dr. Augustinas Idzelis.
Nuotrauka Vidmanto Vitkausko

vavo daug žinomų Lietuvos ir užsienio 
lietuvių mokslininkų, visuomenės 
veikėjų, Lietuvių fronto bičiulių orga
nizacijos ir [ LAISVĘ fondo narių bei 
buvusių rezistentų - dr. A. Anusaus
kas, dr. A. Bubnys, dr. S. Jegelevičius, 
dr. A. Idzelis, prof. K. Skrupskelis su 
žmona Audrone, J. Ardys su žmona 
Reda, dr. A. Čepulis, J. Kojelis, 
V. A. Dambrava, V. Bražėnas, J. Anta
naitis, dr. M. Bloznelis, A. Žaldokas, 
monsinjoras A. Svarinskas ir kiti. 
Renginius nušvietė Kauno regioninė 
ir respublikinė televizija bei spauda.

Šiemetinės studijų savaitės tema - 
Lietuvių rezistencija 1941 m.: įvykiai ir 
jų vertinimas - buvo parinkta neat
sitiktinai. Galbūt jai ir trūko to globa
lumo, kurio daugelis buvome įpratę 
tikėtis iš studijų savaitės temų, tačiau 
vieno iš šiemet kalbėjusių pranešėjų, dr. 
Augustino Idzelio, teigimu, 1941-ieji - 
„patys svarbiausi (aptariamo laiko
tarpio erdvės) metai Lietuvoje, kai 
sovietizacija, rezistencija, masiniai 
trėmimai, sukilimas, karo pradžia sekė 
vienas paskui kitą“. Daugybė faktų, 
įvykių, nuomonių nuo tada taip ir liko 
neišsakyta ir susisteminta; iki šiol 
Lietuvos visuomenėje trūksta aišku
mo, o dažnai ir tiesiog paprasčiausios 
informacijos apie tai, kas tais metais 
vyko mūsų valstybėje ir kaip tai 
paveikė mūsų tautos likimą tiek 
Lietuvoje, tiek ir išeivijoje.

Pasak dr. A. Idzelio, specialiai į šią 
studijų savaitę iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų atvykusio prelegento, nutautė
jimas išeivijoje - tai „nežinojimas
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praeities, ir ypač tos, kurios dalyviai 
buvo jaunesniųjų kartos tėvai ir sene
liai“, neparašę atsiminimų. Pranešėjo 
nuomone, tą liudininkų ryšį su istorija 
būtina kūrybiškai panaudoti.

Šią ir daugelį kitų su studijų savai
tės objektu susijusių temų nagrinėjo 
nemenkas būrys istorikų. Apskritai 
visos studijų savaitės metu buvo labai 
ryški istorinė diskusijų kryptis: nuomo
nės buvo grindžiamos ne tiek emoci
jomis, prisiminimais, nuojautomis, kiek 
faktais ir jų interpretacija. Galbūt gali 
atrodyti, kad tai sumenkina ne vieno 
mūsų emocinį ryšį su šia praeitimi; jis 
ir taip daugelį dešimtmečių buvo 
plaunamas iš mūsų atminties, tačiau ar 
nebus tai dabar geriausias būdas 
gaivinti tą patį emocinį ryšį, suteikiant 
galimybę matyti plačiau?

Kalbėdamas apie 1941 m. birželio 
sukilimo esmę ir atgarsius, kitas 
pranešėjas - dr. Sigitas Jegelevičius 
teigė, kad ši problema pirmaisiais 
Nepriklausomybės metais buvo grei
čiau politikos tema, tačiau dabar jau 
tapo istorikų tyrinėjimų objektu, 
„gyvąja istorija“. Pranešėjo teigimu, 
birželio sukilimas prisimenamas net ir 
po ilgalaikių sovietų valdžios pastangų 
ištrinti jį iš žmonių atminties, o jo 
reikšmė ir įamžinimas turėtų rūpėti toli 
gražu ne vien tų įvykių dalyvių šei
moms (pranešimo tekstas spausdina
mas šiame numeryje).

Birželio sukilimo, kaip vieno 
ryškiausių Antrojo pasaulinio karo 
įvykių, reikšmę pabrėžė ir dr. Arūnas 
Bubnys, pristatęs atskirus šio sukilimo 

fragmentus bei įvykius Lietuvos 
provincijoje. Pranešėjas rėmėsi 
konkrečiu Baisogalos valsčiaus 
pavyzdžiu, atskleidė šių vietovių 
sukilėlių aktyvumo priežastis, veiklos 
pobūdį (pranešimo tekstas 
spausdinamas šiame numeryje).

Antrąją studijų savaitės dieną 
(Kulautuvoje) savo plačiame praneši
me dr. Arvydas Anušauskas konsta
tavo, kad ir šiandien bendra Lietuvos 
pasipriešinimo istorija nėra parašyta - 
tėra bandymai tai daryti. Tačiau per 15 
Nepriklausomybės metų kokybiškai 
pasikeitė pasipriešinimo vertinimas. 
Analizuodami partizanų dokumentus, 
dabarties istorikai stengiasi atskleisti 
teisingumo siekimo problemą, mat to 
meto įvykių atgarsiai nenutilę ligi 
šiolei: ir dabar teismuose yra įvairių 
rezistencijos meto nužudymų bylų, 
kurias nagrinėjantys teisėjai „nesu
pranta, kaip buvo realizuojamas 
teisingumas tada; kad tuo metu vykęs 
karas buvo teisėtas; kad egzistavo 
partizanų organizacinės struktūros“ ir 
kad tai negali būti paprastos krimi
nalinės bylos, nors kaip tik tokiu 
požiūriu linkę vadovautis šių bylų 
teisėjai.

Pasak dr. A. Anušausko, pasiprie
šinime dalyvavo apie 5% tautos ir šiuo 
požiūriu Lietuva niekuo nesiskyrė nuo 
kitų valstybių, kuriose vienu ar kitu 
metu vyko panašus procesas. Ilgiau 
apsistojęs ties sovietų teroro mecha
nizmu, pranešėjas apibendrino, kad, 
metams bėgant, pasipriešinimo slopi
nimo būdai keitėsi, nors iš esmės
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sovietų valdžia Lietuvoje naudojo 
trečiajame ir ketvirtajame XX amžiaus 
dešimtmetyje Azijoje bei Ukrainoje 
išbandytus tautų naikinimo metodus. 
Pranešėjo teigimu, teroras prieš lietu
vius buvo vykdomas „bangomis“. 
Aukščiausias jo taškas buvo pa
siektas 1945-aisiais. Į sovietinio 
saugumo rankas tuomet buvo patekę 
apie 280 000 suaugusių Lietuvos 
žmonių. Dr. A. Anušausko teigimu, 
absoliuti dauguma - 70% Lietuvos 
partizaniĮ žūdavo išduoti.

Lietuvos pasipriešinimo procesą 
pranešėjas pateikė kitų Baltijos vals
tybių bei Lietuvos kaimynių rezisten
cijos kontekste. Pranešėjo duome
nimis, Lietuvoje visą laiką buvo iki 7 
kartų daugiau NKVD dalinių nei Lat
vijoje; ir pasipriešinimas Latvijoje 
(žinoma, reikia atsižvelgti į gyventojų 
skaičiaus skirtumus) buvo mažesnis. 
Dar mažesnis jis buvo Estijoje. Pasak 
A. Anušausko, nuo 1945-ųjų latviams 
įsitraukus į vokiškus dalinius, estų ir 
latvių pasipriešinimo potencialas buvo 
sunaikintas. Tuo tarpu lietuvių bei 
ukrainiečių pasipriešinimas buvo toly
gus, o kartais lietuviai buvo ir kur kas 
aktyvesni.

Itin detaliai 1941 -ųjų birželio suki
limą Kaune istorijos perspektyvoje 
pateikė antrą savo pranešimą skaity
damas dr. A. Idzelis. Pranešėjas teigė, 
kad tiek pasiruošime sukilti, tiek ir 
pačiame sukilime akivaizdus ypatingas 
ateitininkų indėlis. A. Idzelis palietė ir 
iki šiol gana skaudžią temą - sukilimo 
ryšį su holokaustu - bei konstatavo, 

kad sukilimas neturėjo nieko bendra 
su žydų naikinimu (pranešimo tekstas 
bus spausdinamas kitame numeryje).

Logišku pranešimų ir diskusijų 
tęsiniu tapo emocingas Tremties ir 
rezistencijos muziejaus Kaune vadovo 
Kęstučio Kasparo pasisakymas: jis 
pristatė visus Juozo Lukšos- 
Daumanto knygos „Partizanai“ leidi
mus, kalbėjo apie naujausią šios kny
gos leidimą, knygos ir jos autoriaus 
reikšmę Lietuvos rezistencijos istorijai. 
Po to vykęs susitikimas su 1941 m. 
birželio sukilimo ir laisvės kovų daly
viais iš tiesų tarytum priartino anuo
metinius įvykius, apie kuriuos tiek 
diskutuota ir priminė visiems, o ypač 
jauniesiems studijų savaitės daly
viams, kad tuomet veikė tokie pat 
realūs žmonės kaip ir jie patys dabar: 
jaunatviški, bebaimiai svajokliai. 
Daumanto knygos „Partizanai“ prista
tymo metu dalyvavo Daumanto brolis 
Antanas Lukša su savo dukra Dalia 
Lukšaite-Maciukevičiene, 1941 m. 
sukilimo dalyvių pasisakymuose savo 
prisiminimais dalinosi buvę rezistentai 
Jonas Antanaitis, dr. Mindaugas 
Bloznelis, Alfonsas Žaldokas ir kt.

Kad aptariamu laikotarpiu gyvenę 
žmonės visai kitaip suvokė savo 
gyvenamo laikotarpio realijas, nei mes 
jas galime vertinti dabar, žinodami 
įvykių eigą, konstatavo prof. Kęstutis 
Skrupskelis, kiekvienais metais tikra to 
žodžio prasme pradžiuginantis studijų 
savaitės dalyvius vis naujais savo 
pranešimais. Nors kartais atrodo, kad 
profesoriui kalbant randasi vis
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daugiau klausimų nei atsakymų, vis dėlto 
tai tik padidina pranešimo vertę klausytojų 
pažinimui. Prof. K. Skrupskelis teigė, kad 
apie 1940-1941 metų įvykius mes žinom net 
daugiau nei galėtumėm tikėtis: „lietuviški 
šaltiniai dar nėra išsemti, mažai nagrinėti 
vokiškieji, o sovietiniai - nė nepaliesti“. 
Tačiau turėdami kroniką, mes vis dėlto 
nežinome pagrindinių įvykių veikėjų 
motyvų ir jų galvosenos. Tie, kas rašė tuos 
ar kitus dokumentus, siekė savo tikslų, ir 
pačiame tekste jie nėra pilnai išreikšti. 
„Dokumentas gali būti problema, o ne 
atsakymas“, - sakė K. Skrupskelis. 
Profesorius vieną po kito vardijo klau
simus, į kuriuos, anot jo, dar nėra atsakyta: 
ar Lietuvos okupacija buvo užprogramuota 
iš pat pradžių? Ar Laikinosios vyriausybės 
struktūros trukdė vokiečiams, ar lengvino 
jų darbą? Kada ir kokia informacija apie 
vokiečių planus pasiekdavo Laikinąją 
vyriausybę ir ką pastaroji žinojo apie 
tolimesnę vokiečių politiką? Keldamas 
šiuos ir daugelį kitų klausimų, prof. K. 
Skrupskelis kreipėsi į nemenką būrįjaunųjų 
istorikų, dalyvavusių šioje studijų savai
tėje, su pasiūlymu imtis darbo ir rasti atsa
kymus į šiuos klausimus.

Savo pranešime K. Skrupskelis ne kartą 
vartojo sąvoką „viešoji opinija“, pabrėž
damas, kad ji nėra pastovus dalykas bei 
negali būti visiems bendra. Pranešėjas dar 
kartą atkreipė dėmesį į tą gerai žinomą ir 
iki šiol gyvuojantį įvaizdį, „kaip lietuviai 
pasitinka vokiečius su gėlėmis“ ir teigė, 
kad keli, nors ir autentiški atvejai, nieko 
negali pasakyti apie visumą: tokiomis 
sąlygomis, kurios susiklostė Lietuvoje 
1940-1941 metais, visuomenė tampa frag

mentiška (to sąmoningai siekiama) 
ir bet kokie platūs apibendrinimai 
tik klaidina, ypač kol nėra būdų 
nustatyti ir apibendrinti, kokia 
buvo to meto Lietuvos viešoji 
opinija.

Tikru atradimu šioje studijų 
savaitėje tapo V. Vitkausko į stu
dijų savaitę pakviestas švedas 
Jonas Ohman'as, gimęs ir augęs 
Švedijoje, prieš 16 metų dar nieko 
nežinojęs apie Lietuvą. Dabar šis 
jaunas žmogus ne tik laisvai kalba 
lietuviškai, kaip beje ir dar ne 
viena kita kalba, bet ir žino apie 
Lietuvos rezistenciją net kur kas 
daugiau, nei kai kurie lietuviai. Ir 
ne tik žino pats, bet ir pasiryžęs 
supažindinti Švedijos visuomenę 
su tuo, kas vyko Lietuvoje 1941— 
1953 metais. Nenuilstantis švedas 
neseniai į lietuvių kalbą išvertė 
Juozo Daumanto knygą „Parti
zanai“. Kad šią knygą išleistų 
švedų kalba, J. Ohman'ui teko 
apsilankyti daugiau nei trisde
šimtyje leidyklų, kol galiausiai 
rado leidėją. Taigi Švedija, anot 
J. Ohman'o, tapo „pirmąja šalimi 
Vakarų Europoje, savo kalba išlei
dusia tokios tematikos knygą“. Tai 
pranešėjui atrodo tarytum gali
mybė grąžinti nors dalį skolos 
Lietuvai, kai labai ilgai Švedijoje, 
kalbant apie mūsų valstybę, nė 
nebuvo vartojama sąvoka „oku
pacija“, o tiesiog konstatuojama, 
kad šalis priklauso Sovietų Sąjun
gai. Lyg iššūkį pranešėjas vertina
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ir galimybę (jau atsirado tokių vilčių) 
išleisti šią knygą ir rusų kalba. 
J. Ohman‘o pranešimas buvo 
palydėtas labai gausių plojimų, ku
riuose sumišo ir nuostaba, ir susiža
vėjimas, ir viltis. Šios dienos programa 
buvo užbaigta režisieriaus Jono 
Vaitkaus sukurto vaidybinio filmo apie 
J. Lukšą-Daumantą „Vienui vieni“ 
peržiūra ir aptarimu.

Geranoriškas studijų savaitės daly
vių, prelegentų ir svečių nusiteikimas 
bei itin rami atmosfera tapo išskirtiniu 
šios studijų savaitės bruožu: nė vienas 
iš prelegentų nesukėlė bent kiek di
desnės auditorijos nepritarimo bangos, 
nebuvo ir kokių nors replikų iš 
klausytojų tarpo, diskusijos vyko ypač 
kryptingai, dalykiškai ir kartu labai 
šiltai, nors šį kartą studijų formatas

Jonas Ohmanas.
Nuotrauka Vidmanto Vitkausko

buvo kiek pakeistas - kitaip nei visuo
met nebebuvo diskusijų moderatorių, 
nukreipiančių diskusijų vagą. Visiems 
posėdžiams ir diskusijoms „nematomai“ 
vadovavo ir moderavo Vidmantas Vit
kauskas. Ypatinga ir tai, kad šį kartą 
nemažai dėmesio, tiek parenkant temas 
diskusijoms, tiek laisvalaikio programą, 
buvo skirta jaunimui. Ne vienas prele
gentas kvietė studijų savaitėn pakvies
tus jaunuosius istorikus doktorantus, 
magistrantus, ateitininkus ir kitus imtis 
rimtų aptariamo laikotarpio studijų. 
Pasibaigus dienos diskusijoms be
tarpiškas dalinimasis patirtimi ir 
bendravimas nenuslopdavo iki vėlyvo 
vakaro: vyko ne tik nuolatiniai pokal
biai, bet ir nuotaikingos vakaronės su 
šokiais ir pramogomis senoviškoje pir
tyje; tarptautinės krepšinio varžybos - 
„Juniorai“ ir „Senjorai“ (pirmą varžybų 
kėlinį laimėjo veteranai, antrąjį - 
jaunimas (!)). Vieną iš studijų savaitės 
vakarų visiems koncertavo Garliavos 
J. Lukšos gimnazijos moksleiviai, 
akordionistas Donatas Šiaudytis.

Studijų savaitės programos suda
rytojai, visų nuostabai, sugebėjo į 
programą įtraukti ir dalyvių talentų 
„konkursą“: prof. K. Skrupskelis su 
žmona p. Audrone puikiai šoko klasi
kinius pramoginius šokius, J. Ohman'as 
įvairiomis kalbomis dainavo tiek gerai 
žinomas, tiek ir savo kūrybos dainas, 
aktyviai savo išmonę demonstravo 
jauniausiosios renginio dalyvės Alex‘a, 
Austė ir Gintarė. Jaunoji viešnia iš JAV 
Alex‘a turėtų dar ilgai atsiminti ir savo 
gimtadienio šventę...
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Dainuoja Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos abiturientės Vesta Gruzdžiūtė ir Giedrė 
Žemaitytė.
Nuotrauka Vidmanto Vitkausko

„Senjorų“ ir „Juniorų“ komandos prieš lemiami} mūšį.
Nuotrauka Vidmanto Vitkausko
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Aktyviausi paskaitų klausytojai Kulautuvoje.
Nuotrauka Vidmanto Vitkausko

Kaip ir kiekvieną kartą, taip ir šiemet 
studijų savaitės metu buvo įteikta 
tradicinė Į LAISVĘ fondo įsteigta 
Rezistencijos premija. Premijos skyrimo 
komisija pasiūlė 2005 metų premiją skirti 
prof. Danutei Gailienei - už naujų 
tarpdisciplininių tyrimų kryptį „Politinių 
represijų psichologinės pasekmės“. Ši 
programa vykdoma ketverius metus, 
surengta tarptautinė konferencija bei 
išleista knyga „Sunkių traumų psicho
logija: ilgalaikiai represijų padariniai 
žmonėms“, kurią sudarė prof. D. Gai
lienė. Priimdama premiją, profesorė 
pabrėžė ne tik mokslinę šių tyrimų ver
tę. Pasak jos, jaunus žmones, kurie 
rinko medžiagą tyrimui, nustebino tų 
represuotų žmonių dvasia. Galbūt visai 
netikėtai jaunimui vėl buvo priminta, 
kad tikėjimas Dievu, įsitikinimai, Tėvy
nės meilė iš tiesų gali padėti atlaikyti 
didžiausias negandas. Tačiau kaip ir 

kiekviena tiesa, taip ir ši negali būti 
įbrukta per prievartą - kažkas turi ją 
nuolat deginti kaip žvakę, tad, kaip sakė 
baigdamas savo pranešimą Jonas 
Ohman'as: „Tiek dar darbo reikia 
atlikti!”

Elena Uselienė

Sveikiname adv. Joną Kai- 
revičių su naujomis pareigomis

2005 metų liepos pradžioje Į 
LAISVĘ fondo Lietuvos filialo tarybos 
pirmininkas advokatas Jonas Kairevi- 
čius buvo išrinktas į naujas, atsakin
gas ir garbingas pareigas. Jis tapo 
Lietuvos advokatų garbės teismo pir
mininku. Kolegų advokatų sprendimas 
išrinkti savo garbės teismo pirmininku 
J. Kairevičių rodo didelį jo autoritetą 
ir kompetenciją. Advokatų garbės
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Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo tarybos 
pirmininkas adv. Jonas Kairevičius.
Nuotrauka Elenos Uselienės

teismas nagrinėja Lietuvos advokatų 
drausmines bylas.

J. Kairevičių daugelis mūsų bičiu
lių išeivijoje, o ir čia, Lietuvoje, gerai 
pažįsta ne tik kaip advokatą ir vieną iš 
Į LAISVĘ fondo steigėjų bei vadovų 
Lietuvoje. Jis yra ir Lietuvos evan
gelikų liuteronų bažnyčios konsis
torijos, Lietuvos advokatų tarybos, 
Lietuvos teisininkų draugijos narys 
bei vienas iš Juozo Lukšos-Daumanto 
fondo (JAV) koordinatorių Lietuvoje.

J. Kairevičius aktyviai bendra
darbiauja pasaulietinėje ir bažnytinėje 
spaudoje. Šiuo metu yra žurnalo 
LAISVĘ“, Lietuvos evangelikų liute
ronų bažnyčios konsistorijos leidinio 
„Lietuvos evangelikų kelias“ redko
legijų narys, buvo laikraščių „Kauno 

aidas“ (1988-1989) redkolegijos ir 
„Kauno laikas“ direktorių valdybos 
narys (1994). J. Kairevičius taip pat yra 
rinkinių „Advokatų kalbos teisme“ 
(1984, 1991), „Rinktinės advokatų 
kalbos teisme“ (1998), „Širdis - Lie
tuva. Vytautas Antanas Dambrava 
diplomatinėje tarnyboje“ (2000) ir 
„Gairė - pilnutinė demokratija“ (2001) 
bendraautorius.

Jonas Kairevičius 1965 m. baigė 
Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 
Dirbo tardytoju ir advokatu Vilniuje, 
Klaipėdoje. Nuo 1988 m. advokatu 
dirba Kaune. 1989 m. buvo išrinktas į 
Lietuvos sąjūdžio I Seimą. 1990— 
1994 m. išklausė Evangelikų liuteronų 
teologijos seminarų kursus, 1990 - 
1993 m. buvo Lietuvos teisininkų drau
gijos skyriaus valdybos pirmininkas, 
1990, 1995,2000, 2004 m. pirmininkavo 
Lietuvos evangelikų liuteronų bažny
čios sinodams.

Lietuvos Respublikos prezidento 
dekretu, už nuopelnus atkuriant ir 
įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą 
valstybę 1990-2000 metais, Jonas 
Kairevičius apdovanotas Lietuvos 
Nepriklausomybės medaliu (2000).

Sveikindami savo bičiulį Joną 
Kairevičių su naujomis garbingomis 
visuomeninėmis pareigomis, norime jį 
taip pat dar kartą pasveikinti ir su 
artėjančiu amžiaus jubiliejumi. Daug 
jums sveikatos, nenuilstamos ener
gijos ir prasmingų darbų bei metų!

B
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Lietuvoje vyko XIII pasau
lio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumas

Daugiau nei 350 lietuvių moks
lininkų buvo susirinkę į XIII pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą 
Lietuvoje. Šis simpoziumas - vienas 
svarbiausių renginių, stiprinančių lie
tuvių išeivijos ir Lietuvos mokslinės 
visuomenės ryšius. Jo dėka ypač skati
namas jaunų iš Lietuvos emigravusių 
lietuvių mokslininkų dalyvavimas ne 
tik tokio pobūdžio renginiuose, bet ir 
lietuviškuose reikaluose.

Birželio 30 d. Lietuvos Respublikos 
Seimo spaudos konferencijų salėje 
simpoziumo vadovai ir organizatoriai 
surengė spaudos konferenciją, kurioje 
buvo pristatyta XIII pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumo tikslai, 
programa, dalyviai. Vėliau konfe
rencijų salėje buvo surengtas tiesio
ginis teletiltas su JAV Kongresu, kurio 
metu JAV Kongreso narys Thaddeus 
McCotter, Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygandas Ušackas bei Europos Par
lamento nariai Vytautas Landsbergis ir 
Justas Paleckis diskutavo tema - „Lie
tuvos ir lietuvių vaidmuo tarptautinėje 
politikoje“. Teletiltą moderavo Leo
nidas Donskis.

Simpoziumo plenariniai posėdžiai 
liepos mėn. 1-2 d. vyko Vilniuje, o 
išvažiuojamieji - liepos 4 d. Kaune bei 
Šiauliuose. Visi simpoziumo renginiai 
buvo atviri ir skirti plačiai auditorijai. 
Posėdžiuose, diskusijose buvo ap
žvelgtas mokslinio ir kūrybinio poten

cialo vaidmuo Lietuvai tapus Europos 
Sąjungos ir NATO nare, taip pat stip
rinant jos konkurencingumą besikei
čiančiame žinių ir informaciniame 
pasaulyje, kartu ugdant lietuvių tautos 
gyvybines ir intelektines galias, gebė
jimus bei tarpusavio ryšius. Simpo
ziumas sudarė galimybę kūrybos 
žmonių akimis įvertinti prieš 15 metų 
atkurtos valstybės patirtį ir aptarti 
aktualiausias tolesnės veiklos kryptis.

Lietuvių mokslo ir kūrybos simpo
ziumus 1969 m. pradėjo rengti lietuviai 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šie 
renginiai turėjo labai daug įtakos 
telkiant, išryškinant ir garsinant įvairių 
mokslinių ir profesinių sričių lietuvių 
mokslininkus bei kūrėjus. 1989 m. 
Čikagoje vykstančiame VI simpoziume 
pirmą kartą dalyvavo ir 114 lietuvių 
mokslininkų delegacija iš Lietuvos. 
Nuo 1991 m. simpoziumai pakaitomis 
vyksta Lietuvoje ir JAV. XIII pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo 
JAV tarybos pirmininkas yra žinomas 
išeivijos lietuvių visuomenės veikėjas 
chemikas Vytautas Narutis (inžinie
riaus, visuomenininko ir rezistento 
Pilypo Naručio sūnus).

XIII pasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziume drauge su kitais 
užsienio lietuviais dalyvavo ir Lie
tuvių fronto bičiuliams gerai pažįstami 
bei artimi Liuda ir Algis Rugieniai. L. ir 
A. Rugieniai, pasibaigus simpoziumui, 
dar kartą buvo atvykę į Kauną, kur 
susitiko su savo bičiuliais, pasikeitė 
nuomonėmis apie padėtį Lietuvoje ir 
išeivijoje, pasidalino įspūdžiais iš ką
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tik pasibaigusio simpoziumo, aptarė 
galimybę kitais metais dalyvauti 
jubiliejinėje Į LAISVĘ fondo studijų 
savaitėje Lietuvoje. Kadangi kitais 
metais Lietuvoje vyks ir Pasaulio lietu
vių bendruomenės Seimo posėdžiai, 
studijų savaitės data bus derinama, 
kad nesidubliuotų su šiuo svarbiu 
renginiu.

53

XV politinių kalinių ir 
tremtinių sąskrydis

Rugpjūčio 6 d. Ariogaloje vyko 
tradicinis, jau penkioliktas politinių 
kalinių, tremtinių ir laisvės kovotojų 
sąskrydis „Laisvės ugnis - ateities 
kartoms“.

Į renginį susirinko per dešimt 
tūkstančių buvusių Lietuvos 
tremtinių, rezistentų ir jų šeimos narių. 
Pas likimo brolius atvyko svečiai, 
rezistencijos kovų dalyviai iš Latvijos 
bei Estijos. Šventė prasidėjo 
Ariogalos bažnyčioje šv. Mišių auka 
už visus Lietuvos kovotojus, 
tremtinius. Šv. Mišias aukojo Kauno 
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, 
monsinjoras Alfonsas Grušas, 
kunigas Viktoras Aukštikalnis, 
diakonas Nerijus Vyšniauskas. Arki
vyskupas iš visos Lietuvos atvyku- 
siems laisvės kovų dalyviams pasakė 
turiningą pamokslą. Po šv. Mišių 
laisvės kovų dalyvių eisena patraukė 
prie Dubysos slėnio, kur vyko visi kiti 
renginiai. Buvo uždegtas sąskrydžio 
Aukuras, vyko buvusių tremtinių ir 
rezistentų susitikimai, meno savi
veiklos kolektyvų, visuomenės ir 

kariuomenės koncertai, kita programa. 
Savo pasirengimą demonstravo para
šiutininkai, akrobatinio skraidymo 
meistrai. Renginyje dalyvavo ir nema
žai jaunimo. Jau iš vakaro prie 
Dubysos įsikūrė jaunimo stovykla, 
buvo surengtas orientacinis žygis po 
Ariogalos apylinkes, vėliau organi
zuotos įvairios varžybos, žaidimai, 
žinomų ir populiarių jaunimo grupių 
koncertai.

Sąskrydyje dalyvavo ir susirinku
siuosius pasveikino Lietuvos Res
publikos Prezidentas Valdas Adamkus, 
buvęs Lietuvos Sąjūdžio ir Atkuria
mojo Seimo pirmininkas, Europos Par
lamento narys prof. Vytautas Lands
bergis, rajonų bei miestų savivaldybių 
atstovai.

Parama žurnalui Į LAISVĘ

Iš JAV pasiekė maloni žinia, kad 
žurnalo „į LAISVĘ“ leidyba besirū
pinantys bičiuliai ir toliau rūpinasi 
žurnalo leidimu bei telkia tam lėšas. 
JAV yra sudarytas specialus žurnalo 
leidimo rėmimo fondas, kurį savo 
aukomis gausiai parėmė Lietuvių 
fronto bičiuliai dr. Kazys Ambrazaitis, 
Juozas Ardys, dr. Juozo Kazicko 
šeimos paramos fondas, dr. Petras 
Kisielius, Vytautas Maželis, Marius 
Sodonis ir kiti. Visiems šiems, o taip 
pat ir kitiems žurnalo leidimo 
rėmėjams, garbės prenumeratoriams 
nuoširdi padėka ir pagarba. Žurnalo 
leidimo rėmėjų ir globėjų dėka, 
okupacijos metais gimęs ir vėliau
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išeivijoje rezistencijos idėjas gaivinęs 
periodinis leidinys „Į LAISVĘ“ ir 
toliau pasiruošęs vykdyti savo 
pagrindinę misiją: gaivinti istorinę 
atmintį, ugdyti tautinę savimonę, 
puoselėti rezistencinės praeities, 
krikščioniškos moralės ir pilnutinės 
demokratijos idėjas.

Juozo Lukšos-Daumanto 
knygos „Partizanai“ penktoji 
laida

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga (LPKTS) drauge su 
Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centru 1000 
egzempliorių tiražu išleido Juozo 
Lukšos-Daumanto knygą „Partizanai“. 
Tai penktoji šio legendinio partizanų 
vado knygos laida. Trys šios knygos 
leidimai pokario metais buvo išleisti 
JAV, vienas - atkūrus Nepriklauso
mybę Lietuvoje. Ši knyga taip pat 
buvo išleista JAV ir Kanadoje anglų 
kalba, bei Švedijoje - švedų kalba.

Atsakingas knygos leidybos direk
torius ir vyr. konsultantas - Antanas 
Lukša. Knygos atsakingas redakto
rius - Kęstutis Kasparas, moksliniai 
redaktoriai - Bonifacas Ulevičius ir 
Vidmantas Vitkauskas, techniniai 
redaktoriai - Irma Džiugienė, Dalia

Mindaugo tėvonijos laisvės kovotojų būrys (Prisikėlimo apygarda, Maironio rinktinė). 
Nuotrauka daryta 1949 m. spalio mėn. Visi nuotraukoje esantys partizanai žuvę. 
Nuotrauka iš dr. K. Ambrazaičio archyvo
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Maciukevičienė, Violeta Jakučiūnaitė 
ir Vaiva Krikvaitė.

Knygos leidimą parėmė dr. Nijolė 
Bražėnaitė-Lukšienė-Paronetto, 
/ LAISVĘ fondas (dr. Kazys Ambra
zaitis), Lietuvių fondas, Lietuvos 
energija (Kymantas Juozaitis), Lietu
vos gyventojų genocido aukų rėmimo 
ir įamžinimo fondas ir kiti.

Knygoje spausdinami ne tik auten
tiški Juozo Lukšos prisiminimai apie 
1945-1949 m. Lietuvos laisvės kovas, 
bet ir įvairūs jo rašyti straipsniai bei 
pranešimai (Pro memoria, raportai, 
memorandumai ir kt.).

Naujajame leidinyje yra ypač daug 
įvairių fotografijų ir dokumentų. Kaip 

priedai knygos pabaigoje spausdinami 
redaktoriaus K. Kasparo kartu su 
B. Ulevičiumi parengti paaiškinimai, su 
V. Vitkausku - J. Lukšos biografija, su 
A. Surbliu-J. Lukšos-Daumanto bib
liografija.

J. Lukšos-Daumanto knygos „Par
tizanai“ penktos laidos pristatymas 
vyko rugsėjo mėn. 2 d. istorinėje 
Lietuvos Respublikos Prezidentūroje 
Kaune. Renginį organizavo LPKTS ir 
į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo 
valdybos.

Invokacijos maldą renginio pra
džioje sukalbėjo kun. Alfonsas Bulota, 
koncertavo „Perkūno“ choras, ištrau
kas iš knygos bei poeziją skaitė

Knygos redaktorius Kęstutis Kasparas. 
Nuotrauka Jono Ivaškevičiaus
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Juozo Lukšos-Daumanto brolis Antanas Lukša ir renginio vedėjai Vidmantas Vitkauskas 
(kairėje) bei Ona Stašaitienė.
Nuotrauka Jono Ivaškevičiaus

mokytoja Ona Stašaitienė. Apie 
legendinį partizanų vadą ir knygos 
autorių bei penktąjį knygos leidimą 
kalbėjo atsakingas knygos redaktorius 
ir sudarytojas Kęstutis Kasparas bei 
vienas iš mokslinių redaktorių Vidman
tas Vitkauskas. Renginio dalyvius 
sujaudino buvusių J. Lukšos bendra
žygių, įvairiais slaptažodžiais minimų 
šioje knygoje, pasisakymai. Kalbėjo 
dr. Mindaugas Bloznelis, Algimantas 
Tutlys, Povilas Pečiulaitis.

Renginyje dalyvavo ir daug žinomų 
praeityje rezistentų, disidentų, šių 
dienų politikų (Nepriklausomybės Akto 
signatarai A. Patackas, P. Varanauskas, 
Seimo nariai prof. A. Dumčius, 

R. Kupčinskas, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos centro 
direktorė D. Kuodytė, Prienų rajono 
meras A. Gustaitis, Kauno vicemeras 
A. Balutis, JAV lietuvių visuomenės 
veikėjai, publicistai V. Bražėnas, 
J. Kojelis ir kiti. Renginį apibendrino ir 
susirinkusiems padėkojo Juozo Luk
šos brolis, LPKTS tarybos pirmininkas 
Antanas Lukša bei Į LAISVĘ fondo 
Lietuvos filialo valdybos pirmininkas, 
žurnalo „Į LAISVĘ" redaktorius bei 
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 
direktorius Vidmantas Vitkauskas. 
Renginiui pasibaigus, vyko šiltas ir 
malonus neformalus pabendravimas.
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49-oji Lietuvių fronto bičiulių 
studijų savaitė Dainavoje

Rugpjūčio mėn. 21-28 dienomis 
DAINAVOJE ( Manchester, MI) vyko 
tradicinė Lietuvių fronto bičiulių (LFB) 
studijų ir poilsio savaitė. Pagrindinės 
studijų savaitės programos temos buvo 
skirtos Lietuvos ir užsienio lietuvių 
visuomeninio gyvenimo aktualijoms 
nagrinėti bei socialinėms, politinėms ir 
kultūrinėms problemoms aptarti.

Studijų savaitės atidarymas prasi
dėjo tradiciniu Lietuvos ir JAV vėliavų 
pakėlimu bei Lietuvos himno giedo
jimu. Pirmosios studijų savaitės 
dienos, kaip ir anksčiau, buvo skirtos 
LFB organizacinių, finansinių klau
simų sprendimui, įvairių ataskaitų ir 
ateities planų tvirtinimui. Posėdžiavo 
LFB, Į LAISVĘ fondo ir Centrinio 
fondo tarybos. Kadangi neseniai įvyko 
LFB tarybos rinkimai, nemažai laiko 
buvo skirta centrinės tarybos narių 
darbų pasiskirstymams ir LFB tarybos 
prezidiumo rinkimams. Daug buvo 
diskutuota ir dėl LFB veiklos pers
pektyvų bei prioritetų.

Į LFB centrinės tarybos prezidiumą 
išrinkti: Vytas Petrulis, Juozas Ardys, 
Jonas Urbonas ir Algis Raulinaitis. 
LFB prezidiumo pirmininku naujai 
kadencijai vėl išrinktas V. Petrulis.

LFB suvažiavime buvo nuspręsta 
pagal galimybes labiau apjungti LFB, 
Į LAISVĘ fondo ir Centrinio fondo 
veiklą prieš nutautėjimą, tautoje didė
jančias beviltiškumo nuotaikas ir 
korupciją. Klausimus dėl [ LAISVĘ

Adv. Žibutė Brinkienė

fondo administravimo perkėlimo į 
Lietuvą buvo nuspręsta svarstyti atei
tyje su šio fondo filialo vadovais. Taip 
pat buvo nutarta remti Lietuvių Fronto 
judėjimo atnaujinimą ir sambūrio susi
kūrimą Lietuvoje.

Svarstant tolimesnės veiklos gai
res, suvažiavimas ragino atkreipti 
didesnį dėmesį į anksčiau priimtą LFB

Prof. Vytautas Bieliauskas
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Adv. Povilas Žumbakis

organizacijos CREDO, pasisakant prieš 
kosmopolitizmą, akcentuojant tautinę, 
o ne pilietinę sampratą, ginant Lietuvių 
Fronto palikimą ir atliktus darbus bei 
laiku reaguojant į pasitaikančius isto
rijos įvykių iškraipymo faktus. Suva
žiavime buvo sutarta per ateinančius 
metus išdiskutuoti LFB organizacijos 
pertvarkymo klausimus ir paruošti LFB 
Statuto pakeitimus bei papildymus.

Suvažiavimas nutarė tęsti žurnalo 
„Į Laisvę“ leidimą bei remti tautinės- 
krikščioniškos minties ir rezistencinės 
tematikos knygų leidybą bei platinimą 
(ypač) jaunimo tarpe. Suvažiavimo 
nutarimų redakcinę komisiją sudarė 
Žibutė Brinkienė, dr. Rožė Šomkaitė ir 
Juozas Baužys (pirmininkas).

Daug dėmesio sulaukė suvažia
vimo metu vykęs simpoziumas LFB 
veiklos klausimais, kuriam vadovavo 
Vytautas Volertas. Pagrindiniais simpo
ziumo referentais buvo dr. Kazys 
G. Ambrazaitis, Povilas Žumbakis, 
prof. Vytautas Bieliauskas ir Juozas 
Ardys. Raštu pranešimą atsiuntė 
dr. Petras Kisielius. Diskusijose akty

viai dalyvavo Žibutė Brinkienė, Algis 
Raulinaitis, Juozas Baužys, prof. Kęs
tutis Skrupskelis, Jonas Vaznelis, 
dr. Rožė Šomkaitė ir kt. Visų trijų LFB 
tarybų vardu Juozui Baužiui buvo 
įteiktas specialus žymuo už pasiau
kojamą darbą 14 metų visuomeniniais 
pagrindais redaguojant žurnalą „Į Lais
vę.“

Pasibaigus LFB Tarybos ir suva
žiavimo posėdžiams, vyko tradicinės 
paskaitos bei vakaronės. Pranešimus 
studijų savaitės metu skaitė adv. 
Žibutė Brinkienė („Šių dienų terpė 
mūsų idėjoms Lietuvoje“), prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas („Okupacinių 
represijų padariniai“), adv. Povilas 
Žumbakis („Sau pasilaikytinos rolės 
išeivijoje“), dr. Augustinas Idzelis 
U LAISVĘ fondo studijų savaičių 
vertinimai ir perspektyvos“), Liuda 
Rugienienė („XIII mokslo ir kultūros

Prof. Valdas Samonis
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simpoziumo įspūdžiai ir komentarai“), 
prof. dr. Jonas Račkauskas ir K. Lape- 
nytė'Bareikienė („Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centro ateities planai“), prof. 
Valdas Samonis („Lietuvos ekonomika 
ES šviesoje“) ir kt. Vakaronių metu 
vyko aktyvios diskusijos dienos 
pranešimų temomis, betarpiški ir 
nuotaikingi pokalbiai.

Studijų savaitės organizaciniais 
reikalais rūpinosi bičiuliai Juozas 
Ardys, Jonas Urbonas ir Vytas Petru
lis. Kaip ir kasmet, kiekvieną dieną 
vyko rytinės pamaldos, kurias laikė 
kun. V. Vblertas.

Savo išmone ir puikiu maitinimo 
organizavimu vėl pasižymėjo prof. dr. 
Jonas Račkauskas.

Plačiau apie LFB studijų savaitę ir 
suvažiavimą skaitykite kitame žurnalo 
„Į Laisvę” numeryje.

Lietuvių Frontas vėl Lietuvoje

Rugsėjo 1 d. Kaune buvo atnau
jintas Lietuvių Fronto judėjimas 
Lietuvoje ir įkurtas jo sambūris. Tai 
okupacijos metais veikusios rezisten
cinės Lietuvių Fronto ir vėliau išei
vijoje įsteigtos bei iki šiol veikiančios 
Lietuvių Fronto bičiulių (LFB) orga
nizacijos idėjinis tęsinys.

Prof. Juozas Brazaitis - vienas iš šių 
organizacijų vadovų praeityje, tikėjo, 
kad vėliau ar anksčiau Lietuvių Fronto 
judėjimas vėl bus atkurtas Lietuvoje ir 
tęs krašte savo veiklą. Pasibaigus 
Antrajam pasauliniam karui, nors 
Lietuvoje ir buvo likę nemažai Lietuvių 

fronto narių, ši organizacija nebuvo 
atkurta. Nebuvo ji atkurta ir Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę - pernelyg 
mažai jau buvo likusių jos narių, o ir 
situacija buvo pasikeitusi.

Lietuvių fronto judėjimo atkūrimo 
arba Lietuvių Fronto bičiulių sambūrio 
įkūrimo Lietuvoje idėją jau seniai 
puoselėjo ne vienas LFB vadovas bei 
aktyvistas. Pirmas žingsnis buvo 
žengtas 1990 m. įkūrus Lietuvoje LFB 
kultūrinio padalinio / LAISVĘ fondo 
filialą.

Lietuvių Fronto judėjimo atkūrimo 
iniciatyvinės grupės susirinkime 
dalyvavo žinomi Lietuvos ir užsienio 
lietuvių visuomenės veikėjai: atei
tininkų federacijos vadovas Vidas 
Abraitis, Lietuvos policijos kapelionas 
kun. Aušvydas Belickas, pranciškonų 
provincijolas brolis Benediktas (Sigi
tas Jurčys), LFB tarybos narė, Los 
Angeles sambūrio pirmininkė Žibutė 
Brinkienė, ambasadorius Vytautas 
A. Dambrava, buvęs Lietuvos Seimo 
narys ir finansų ministras Vytautas 
Dudėnas, „Į LAISVĘ" fondo Lietuvos 
filialo tarybos pirmininkas Jonas 
Kairevičius, buvęs Lietuvos kariuo
menės vadas gen. Jonas Kronkaitis, 
JAV lietuvių visuomenės veikėjas 
publicistas Juozas Kojelis, buvusi 
kovotoja už tikėjimo laisvę sesuo 
Nijolė Sadūnaitė, buvęs disidentas, ES 
parlamento nario V. Landsbergio padė
jėjas Andrius Tučkus, buvęs Lietuvos 
atkuriamojo Seimo narys Algirdas 
Patackas, „Į Laisvę“ žurnalo redak
torius Vidmantas Vitkauskas ir kiti.
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Kun. Aušvydas Belickas, 
Andrius Tutkus, brolis Benediktas. 
Nuotraukos Vidmanto Vitkausko

Gen. Jonas Kronkaitis, ambasadorius 
Vytautas A. Dambrava, sesuo Nijolė 
Sadūnaitė

Susirinkimo pradžioje viešnia iš 
JAV advokatė Žibutė Brinkienė papa
sakojo apie neseniai JAV pasibaigusį 
LFB suvažiavimą bei jo nutarimus, 
pasidalino mintimis apie šios organi
zacijos sambūrio įkūrimo Lietuvoje 
galimybes. Susirinkimo dalyviai aptarė 
Lietuvoje vykstančius politinius 
procesus, apgailestavo, kad nemaža 
dalis gyventojų nusivylę savo 
ekonomine ir socialine padėtimi, neturi 
savo aiškios gyvenimo vizijos. Taip pat 
apgailestauta, kad valstybėje nėra 
aiškios visuomenės pilietinio ir patri
otinio ugdymo programos, nepakan
kamas Lietuvos žiniasklaidos vaidmuo 
motyvuojant visuomenę. Buvo 
diskutuojama, kaip LFB priklausantys

Vytautas Dudėnas ir kun. Aušvydas 
Belickas

ar prijaučiantys žmonės galėtų 
aktyviai dalyvauti visuomeninėje - 
politinėje veikloje, inicijuoti tam tikrų 
procesų vyksmą, skleisti visuomenėje 
tautinės, pilietinės demokratijos bei 
krikščioniškos moralės idėjas.

Susirinkimas nutarė atnaujinti 
Lietuvių Fronto judėjimą Lietuvoje, 
steigiant čia LFB sambūrį. Taip pat 
buvo nuspręsta sudaryti sambūrio 
organizavimo koordinacinę grupę 
(kun. A. Belickas, brolis Benediktas 
(S. Jurčys), A. Tučkus, J. Kairevičius, 
A. Patackas, V. Vitkauskas). LFB 
Lietuvos sambūrio koordinatoriumi 
paskirtas V. Vitkauskas. LFB Lietuvos 
sambūrio koordinacinei grupei pa
vesta suformuluoti savo veiklos 
tikslus bei uždavinius, parengti 
nuostatus ir registravimo dokumentus.

B

Įvykių ir darbų apžvalgą parengė 
V. Vitkauskas
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Žurnalo administratorius Jonas Prakapas iš JAV atsiuntė papildomą informaciją apie 
mūsų bičiulių 2004 metų paramą žurnalui „į LAISVĘ“

Garbės rėmėjai: 
Algis P. Raulinaitis

Bičiuliui Algiui P. Raulinaičiui ir visiems kitiems žurnalo rėmėjams bei 
prenumeratoriams, nuoširdus ačiū.

Apie kitų bičiulių ir šeimos fondų paramą žurnalo leidybai skaitykite 
89-90 šio numerio puslapyje.

PRENUMERATA

į LAISVĘ žurnalas leidžiamas keturis kartus per metus.

Prenumerata Lietuvoje metams - 12 Lt.

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

valstybėse — 15 JAV dolerių.

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

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

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

Žurnalą „Į LAISVĘ“ 
skaitykite internete 

www.i-laisve.com
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