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Dėkojame visiems 2005 metu žurnalo „Į Laisvę“ autoriams bei bendradarbiams. 
Dėkojame prenumeratoriams ir žurnalo redakcijai rašiusiems skaitytojams. Jūsų 
parama, palaikymas ir paskatinimas, o taip pat draugiški patarimai bei pastabos 
laiškais, internetu ir telefono skambučiais, visuomet buvo labai laukiami bei vertinami. 
Ir ateityje stengsimės puoselėti žurnalo rezistencinę dvasią ir krikščioniškos moralės 
bei pilnutinės demokratijos idėjas.

Naudodamiesi proga, norime dar kartą padėkoti Jums visiems. Ypač nuoširdžiai 
dėkojame Lietuvių Fondui, skyrusiam 2000 JAV dolerių paramą žurnalo leidimui 
2006 metais. Kaip savo pagarbos ir padėkos ženklą, siunčiame Jums visiems šį 
kuklų Kalėdinį ir Naujametinį sveikinimą:

(Metų kaita mums primena, koks brangus ir svarbus yru BAkKdlS. 

'Binkime, kad nueinantys metai sugrįžtų pas mus ne tik prasmingus darbus

vainikuojančiais apmastymų ženklais, bet ir įkvėptų mus naujiems 

sumanymams bei svariems Kfdl'JkJKfkMS ateityje.

kfęgul 2006-ieji metai visiems mums 

būna kupini šilumos ir gėrio bei pasiryžimo

dar aktyviau dirbti ir veikti Bl&lFkfVOB BdM&ldl

Sveikiname visus mūsų bičiulius, žurnalo skaitytojus, 

prenumeratorius ir rėmėjus su šv. Kalėdomis 

bei (Naujaisiais Metais.

Šviesių ir džiugių Jums švenčių!

Prasmingi} ir kūrybingų dienų bei metų!

kkeyul (Viešpats laimina Jūsų ir mūsų darbus, 

ir atseikėja Jums bei mums dar daugiau BcKKKO...

Pagarbiai, 

(Vidmantas (Vitkauskas

(Redaktorius

Pirmajame viršelyje - prof. Antanas Maceina
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Redaktoriaus
Skaičiuojame paskutines 2005-ųjų metų dienas ir vis labiau artėjame prie 

seni jų ir naujųjų metų sankirtos slenksčio. Kaip įprasta, tokiu metu, galvojame 
apie atliktus darbus, pasiektus ir nepasiektus tikslus... Taip pat su viltimi žiūrime 
į ateitį, formuojame naujus mūsų gyvenimo bei veiklos prioritetus. Žvelgdami 
atgalios, matome nemažai gražių ir prasmingų mūsų bendro darbo pavyzdžių. 
Žvelgdami į ateitį regime mus laukiančių užduočių ir įsipareigojimų gausą.

Metų pradžioje į savo tradicinę politinių studijų savaitę rinkosi LFB Los 
Angeles sambūrio aktyvistai, vadovaujami nenuilstamos Žibutės Brinkienės. 
Vėliau, metams įpusėjus, jie kaip visada „kepė jautį", dar vėliau, organizavo 
literatūrinį vakarą.

Vasarą, tradiciškai, buvo organizuotos Į LAISVĘ fondo ir LFB studijų savaitės 
Lietuvoje bei Dainavoje (MI). LF bičiuliai išrinko naująją savo organizacijos 
taiybą. jos prezidiumo pirmininku vėl tapo Vytas Petrulis, pavaduotoju Juozas 
Ardys. Kaip ir visuomet aktyviu savo darbu pasižymėjo LFB pirmeiviai bei 
veteranai dr. Kazys Ambrazaitis, Juozas Baužys, dr. Vytautas Bieliauskas, dr. 
Petras Kisielius, Jonas Urbonas, Vytautas Valerias ir daugelis kitų.

Ir toliau kaip mažas švyturėlis Lietuvoje bei užsienyje švietė žurnalas 
„lLaisvę". Džiugu, kad net du kartus buvo didinamas žurnalo tiražas. Šiais 
metais žurnalas tapo labiau prieinamas jaunimui. Visą žurnalo medžiagą dabar 
galima skaityti ir internete. Jo leidimu, finansavimu, redagavimu, 
administravimu bei platinimu nuoširdžiai rūpinosi ne tik visa LFB Taryba, bet 
ir kiti šio sąjūdžio įgalioti bičiuliai - Jonas Vaznelis, dr. Rožė Šomkaitė, Jonas 
Prakapas, Vidmantas Zavadskis bei kiti.

Sėkmingai fronto bičiulių remiama dirbo ir spaustuvė „Morkūnas ir Ko", 
vadovaujama Tautvydo Majausko. Šią vasarą buvo aptartos spaustuvės 
perspektyvos, jos ryšiai ir bendradarbiavimas su akcininkais, Lietuvių Fronto 
bičiuliais, I LAISVĘ fondo Lietuvos filialu.

Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo taryba, vadovaujama Jono Kairevičiaus 
pradėjo svarstyti galimybę tapti savarankiška organizacija, perkeliant šio 
fondo administravimą bei vadovavimą iš JA V į Lietuvą.

Pirmą kartą į JAV lietuvių archyvus tyrinėti LFB istorijos buvo pakviesta 
jauna mokslininkė iš Lietuvos - Ilona Bučinskytė. Tikėtina, kad tokie 
tyrinėjimai ateityje duos impulsą LFB istorijos rašymui. Lietuvoje šie žingsniai 
jau žengiami - dr. Mindaugas Bloznelis, talkinant J. Antanaičiui, Alfonsui 
Žaldokui ir kitiems, renka medžiagą apie Lietuvių Fronto veiklą ir rašo šios 
rezistencinės organizacijos istoriją.

Gražiai Lietuvių fronto bičiulių idėjas Lietuvoje reprezentuoja į tėvynę 
sugrįžę gyventi Jadvyga Damušienė, dr. Vytautas Dambrava, Juozas Kojelis. 
Jie, remdamiesi savo gyvenimiška bei rezistencine patirtimi skatina moralinių 
ir patriotinių vertybių sklaidą Lietuvoje, ateitininkijoje.
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Pirmomis rugsėjo dienomis buvo žengtas žingsnis siekiant atgaivinti 
Lietuvių Fronto idėjų židinį Lietuvoje. Čia buvo įkurtas LFB sambūris. Šio 
sambūrio iniciatyvinės grupės nariais tapo praeityje žinomi disidentai, šių 
dienų visuomenės veikėjai s. Nijolė Sadūnaitė. Gintaras Šidlauskas, Vidas 
Abraitis, Kęstutis Dambrava, Algirdas Patackas bei kiti. Tikime, kad LFB 
sambūrio atsiradimas prisidės prie rezistencinės dvasios, krikščioniškos 
moralės, pilnutinės demokratijos idėjų puoselėjimo, visuomenės ir tautos 
aktyvumo žadinimo Lietuvoje.

LFB sambūrio narės Dr. Nijolė Bražėnaitė ir seselė Nijolė Sadūnaitė rugsėjo 
mėnesį Geteborge vykusioje tarptautinėje knygų mugėje, mugės lankytojams 
pristatė Lietuvos laisvės kovų istoriją, kalbėjo apie pokario metais sovietinės 
sistemos suluošintų žmonių likimus ir tragizmą.

Gruodžio mėnesio pabaigoje Kaune, jauniems istorikams, tyrinėjantiems 
užsienio lietuvių bei ateitininkijos veiklą, buvo įteiktos paskatinamosios 
Kojelių šeimos fondo prof. Juozo Brazaičio vardo stipendijos. Stipendijas 
nominantams įteikė Juozas ir Linas Kojeliai.

Žvelgiant į 2006-sius metus jau ryškėja ir tradicinių, ir naujų darbų 
prioritetai. Sausio mėnesio vidury je Į LAISVĘfondo Lietuvos filialas Garliavos 
Juozo Lukšos gimnazijoje rengs Kauno regiono moksleivių konferenciją, skirtą 
Sausio 13 d. įvykių 15-kos metų sukakčiai paminėti, sausio pabaigoje Los 
Angeles vyks LFB tradicinis politinių studijų savaitgalis, kuriame dalyvaus 
itin daug svečių iš Lietuvos.

Ateinančią vasarą Lietuvoje bus organizuojami renginiai skirti 1941 m. 
sukilimo 65-čiui paminėti, vyks jubiliejinės Į LAISVĘ fondo (penkioliktoji) ir 
Lietuvių Fronto bičiulių (penkiasdešimtoji) studijų savaitės Lietuvoje bei 
Dainavoje (Ml). Lietuvoje ketinama išleisti informacinį leidinį apie Į LAISVĘ 
fondų bei jo veiklą ir studijų savaites Lietuvoje.

Ketinama taip pat išleisti arba paremti knygų leidimą apie žurnalistą, 
rezistentą Julijoną Būtėną (knygos autorė Vitalija Kazilionytė) ir rašytoją 
Aloyzą Baroną (autorė Janina Žėkaitė). Tam jau telkiamos lėšos, tariamasi 
su autoriais ir knygų leidėjais.

Taigi senieji metai baigiasi, ateina nauji... O su jais ir nauji darbai, nauji 
tikslai ir iššūkiai. Dėl to ir neturime sustoti, neturime nurimti. Turime eiti ir 
eiti į priekį, kaip tikri fmntininkiai. tikri bičiuliai... Tam mes ir esame!

Linkime visiems sėmės, kūrybinės energijos ir savitarpio supratimo! Su šv. 
Kalėdomis bei Naujaisiais Metais!

H ij-ic
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Laiškai
Žurnale „Į Laisvę“ Nr. 140 (kurį 

redagavo Aldona Žemaitytė) perskai
čiau Alberto Ruzgo straipsnį apie 
Algirdą Jurskį.

1951-1952 metais su A. Jurskiu 
man teko būti Džeskasgano rudiko 
lageryje. Jis buvo ekonomistas ir 1952 
metų pavasarį apmokė lagerio buhal
terius dirbti pagal naują taip vadinamą 
„Chozrasčioto“ sistemą. 1952 metų 
vasarą jį išvežė į už 30 km esantį 
Kengyro lagerį. Tų pačių 1952 metų 
rudenį jį per klaidą nužudė. Steplage 
kriminalinių kalinių nebuvo ir A. Ruz
gas klysta rašydamas, kad A. Jurskį 
nužudė kriminaliniai. Steplago politi
niuose lageriuose nužudymai buvo 
retas atvejis. Dažniausiai nužudydavo 
užkietėjusius „stukačius“ arba žiauraus 
elgesio brigadininkus.

Straipsnyje „Vlikininkai Lietuvoje ir 
Gulage“ A. Ruzgas 57-ame puslapyje 
rašo: „1943 metų lapkričio 25 dieną 
Lietuvoje buvo įkurtas VLIK'as“, 
58 psl.: „1945 metų vasario mėnesį 

Kėdainių NKVD areštavo A. Jurskį, o 
59 puslapyje rašo, kad „byloje buvo 
keturi - visi vlikininkai: Vladas Jur
gutis, Antanas Žvironas, Tadas Zalec
kis ir Algirdas Jurskis“. Nežinau, kokį 
Jurgutį turi mintyje Ruzgas? Aš žinau, 
kad Vladas Jurgutis (1885 -1966) 1943 
metų kovo mėnesį vokiečių buvo 
areštuotas ir nuvežtas į Štuthofo lagerį. 
Kai VI. Jurgutis 1945 m. gegužės mėne
sį iš Štuthofo išsilaisvino, Lietuvoje 
jau dešimt mėnesių šeimininkavo rusai.

Pabaigoje - keletas žodžių apie 
„hitlerininkus“. Žodis „hitlerininkai“ 
atsirado 1949 metais, kai buvo sukurta 
marionetinė Valterio Ulbrichto ir 
Vilhelmo Piko „demokratinė“ Vokietija. 
Žodis „hitlerininkai“ paimtas iš tary
binių žurnalistų propagandinio leksi
kono.

Aš gerai pamenu 1941-1944 metus. 
Tada niekas tokių žodžių nevartojo. 
Išbėgo rusai, užėjo vokiečiai... Išbėgo 
vokiečiai, užėjo nišai...

Antanas Vaičiūnas, 
Kaunas 
2005 09 05

Sveikinimai ir linkėjimai iš Čika
gos... Labai atsiprašau, kad retai 
teparašau, bet, kaip matai, aš vis dar 
tebegyvenu praeitame šimtmetyje - be 
interneto ir elektroninio pašto...

Nepaprastai džiaugiamės Tavo 
redaguojama „Į Laisvę“. Žurnalas vėl 
pasuko į ilgai puoselėtą rezistencinės 
krypties kelią ir už tai, be abejo, 

didžiausias ačiū priklauso Tau. Kiek 
teko kalbėtis su draugais - visų nuo
monės apie Tavo redaguojamą žurnalą 
labai geros...

Juozas Baužys,
Borland Park, 1L, JAV
2005 09 04
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I Laiškai

Dėkoju už naujausią „Į Laisvę“. 
Tuo pačiu noriu ir Jums šį tą pasiūlyti. 
Knygoje ..Suvalkijos geografija“ (249 p.) 
yra miniatiūra apie N. Briliūtės-Janu- 
šauskienės pažintį su J. Lukša ir 
J. Krikščiūnu bei apie J. Lukšos eilė
raščius. įdomiausia, kad net sunai
kinusi juos, moteris vieną eilėraštį atsi
minė ir prieš kelias dienas su ja bešne
kant, padeklamavo.

Štai jis:

Natalija,

Sakyk, kuom burei, kuom žavėjai. 
Kuom viliojai širdeles. 
Kad ir paukščiai, girios vėjai 
Verkė ilgesiu tavęs?

Gal motulė tau pasakė 
Didžią paslaptį širdies? 
Gal radai Joninių naktį 
Raktą burtų paslapties?

Juozas - Natalijai

Pasak p. N. Janušauskienės, ji
1946 m. lydėjo partizanus į didmiestį.
1947 m. kovo mėnesį ji ištekėjo ir 
netrukus jos giminaitė Birutė Pozdnė- 
kaitė atnešė jai sąsiuvinį su J. Lukšos 
eilėmis, skirtomis Natalijai. Cituojamą 
eilėraštį N. Janušauskienė atsiminė ir 
padeklamavo 2005 m. spalio mėn. 22 d. 
Punske, kur šiuo metu ir gyvena.

Justinas Sajauskas,
Marijampolė
2005 10 26

Gavau paskutinį „Į Laisvę“ numerį 
(150), perskaičiau jį ir labai džiaugiuosi. 
Puikus žurnalas, kruopštus Redak
toriaus darbas ir rūpestis! Ačiū Jums. 
Medžiagos daug, visi straipsniai įdo
mūs. aktualūs šiandienai ir turintys 
daug medžiagos istorijai. Gražu, kad 
pagerbėte kun. M. Krupavičių, labai 
svarbų politiką visai Lietuvai, įdomus 
A. Bubnio pasakojimas apie Baisogalą 
sukilimo metu. Tai realus vaizdas tų 
laikų gyventojų nuotaikų ir sukilimo 
filosofijos. Būčiau šiek tiek šaltesnis 
Viliui Bražėnui, labai propagandinio 
stiliaus žurnalistui, mėgstančiam savo 
darbelius siuntinėti visiems lietuviš

kiems laikraščiams. Štai jo rašinį apie 
Niurnbergą jau buvau skaitęs dvie
juose išeivijos leidiniuose. Tokie pasi
kartojimai žurnalui nepadėtų.

Dėl „Į Laisvę“ apdaro: antrame 
viršelio puslapy straipsnių netal
pinčiau; „Redaktoriaus pastabų“ taip 
nesuspausčiau, kad net turi skaudėti 
ten įrašytiems puikiems žodžiams. Iš 
viso - bijau ankštumos!

Gero redaktoriaus geras žurnalas. 
Tik čia mes visi baiminamės, kad 
Vidmantas Vitkauskas nepersidirbtų. 
Tiek pareigų, tiek tobulų jų vaisių!

Vytautas Volertas
Delran, NY, JAV
2005 10 29
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■ Laiškai

Gavau ir perskaičiau „Į Laisvę“ (Nr. 
150 (187). Ačiū. Neblogas „numeriu
kas“, bet aš turiu porą pastabų, kaip 
visuomet...

1. Aš vis vien pasigendu „Vox 
populi“ - „liaudies balso“ - skaitytojų 
laiškų...

2. Nepatinka man du straipsnių 
autoriai: Vilius Bražėnas ir Aleksand
ras Bendinskas... Bražėnas yra 
kraštutinis dešinysis, o Bendinskas - 
(beveik) komunistas...

Bendinską pažįstu dar iš Prienų 
„Žiburio“ gimnazijos. Tada (1935— 
1940) Bendinskas buvo 100 proc. ge
ras vyras. Bet jis sugedo Sibire! Ten 
jis susidėjo su „neaiškia“ kompanija. 

1990 03 11, kai Bendinskas buvo Sei
me, jis parašė man laišką, kuriuo jis 
mane norėjo atversti į komunizmą (!!!). 
Kai aš jam parašiau, ką aš galvoju apie 
komunistus, Bendinskas daugiau ne
parašė...

Žodžiu, A. Bendinskas - „neaiš
kus“ žmogus...

Įdomiausia buvo skaityti apie Juo
zo Jakavonio knygą „Šalia mirties“.

Aš taip pat džiaugiuosi, kad Lietu
voje buvo atkurtas LFB sambūris... Aš 
manau, kad tai reikėjo padaryti tuojau 
po 1990 03 11...

Prof. dr. Antanas Klimas 
Rochester, NY, JAV 
2005-10-31

IŠTRAUKOS IR SVEIKINIMAI IŠ LAIŠKŲ, ATSIŲSTŲ REDAKTORIUI 
ELEKTRONINIU PAŠTU:

Gavau naująjį ir pirmąjį Jūsų 
redaguotą žurnalą „Į Laisvę“. Jis yra 
puikus. Linkiu sėkmės ir ištvermės 
šiame sunkiame darbe...

Antanas Kučys (JAV)
2005 05 04

...Jau seniai Tau norėjau pasakyti, 
kad Tavo redaguojamas „Į Laisvę“ 
YRA PUIKUS. Priminė tą senesniais 
laikais leidžiamą žurnalą, pilną vertingų 
ir įdomių straipsnių...

Dr. Nijolė Bražėnaitė (JAV)
2005 05 12

...Nors „Į Laisvę“ prenumeruoju, 
beje ir skaitau, turbūt nuo pirmojo JAV 
išleisto numerio, tačiau pastaruoju 
laiku į žurnalą mažai kreipiau dėmesio. 
(...) Dabar labai nustebau: žurnalas vėl 
grįžo į jam pradininkų skirtą vietą - 
kovą už lietuvių tautos laisvę, jos 
savarankišką valstybę, bei ryžtingą 
darbą, grumiantis užjos išlikimą...

Bronius Nainys (JAV)
2005 09 18
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Nuomonė______

Besikartojančio mito 
istorija

Romualdas Kriaučiūnas

Recenzuojant Antano J. Van Ree- 
man’o knygą - "Lithuanian Diaspora: 
Koeningsberg to Chicago " („Išeivijos 
istorijos šiupinys disertacijos forma“, 
„Draugas“, 1987 12 12) buvo paliesta 
Dainavos jaunimo stovyklos kūrimo 
istorija. Knygoje kaip šaltiniais buvo 
remtasi dr. Adolfo Damušio, Broniaus 
Polikaičio pasakojimais bei jau anks
čiau spausdinta informacija „Čikagos 
lietuvių metraštyje" bei "Encyclo
pedia Lituanica”. Anot knygos auto
riaus, Dainava yra tapusi Ateitininkų 
federacijos lietuvių kalbos draustiniu. 
Žodžiu, Dainavoje yra puoselėjama 
lietuvių kalba.

Rašant apie stovyklos pirmuosius 
žingsnius, teigiama, kad perkant Dai
navos stovyklavietę dr. Adolfo Damu
šio namas Detroite buvo užstatytas 
bankui kaip užstatas. „Tai ne pirmas 
kartas, kada panašiai yra teigiama, bet 
iki šiol niekas to teigimo faktais nėra 
parėmęs. Ta prasme tai yra tik gražus 
ir kitus paskatinąs mitas, pretenduojąs 
į istorinių įvykių eiles.“ („Draugas", 
1987 12 12).

Po šios recenzijos tame pat 
„Drauge " (1987 12 24) buvo atspaus

dinta žinutė, pavadinta „Dainavos“ 
istorijos paraštėje". Straipsnyje, atsi
liepiant į knygos recenzijoje ką tik 
pateiktą citatą, buvo kviečiama 
pavartyti istorijos lapus. Iš leidinio 
„DAINAVA 25“ buvo cituojama, kad 
„trijų nuosavybės įsigijimo doku
mentų fotokopijos aiškiai vaizduoja 
ūkio stovyklai pirkimo eigą“. Šiose 
citatose yra teigiama, kad Dainavos 
jaunimo stovyklos pirkimo garantiją,, 
... savo namais bei kitu asmenišku 
turtu turėjo duoti Adolfas ir Jadvyga 
Damušiai ir kun. Antanas Juška“. 
Leidinyje „DAINAVA 25“ tilpęs pa
aiškinimas, kad „ir asmeniškai“ pridėta 
todėl, kad Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Federacija (ALRKF) neturėjo 
turto, kuriuo galėtų tą pirkinį 
garantuoti. Tačiau įvade nurodytuose 
ir leidinyje įdėtuose dokumentuose 
apie jokius užstatus neužsimenama nei 
tiesiogiai, nei netiesiogiai. Doku
mentuose aiškiai pažymėta, kad 
pirkėjai buvo Adolfas Damušis ir 
Antanas Juška, kaip asmenys ir kaip 
ALRKF atstovai. Numatytas stovyk
los inkorporavimas Michigan’o valsti
joje dar nebuvo įvykęs. „DAINAVA
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25“ leidinyje buvo išspausdintas ir 
kitas dokumentas, iš kurio matoma, kad 
asmeniškos stovyklavietei pirkto ūkio 
priklausomybės atsisakoma. Šalia jau 
minėtų dviejų asmenų, pasirašiusių 
pirkimo dokumentus, šiame 
priklausomybės atsisakymo doku
mente buvo ir Jadvygos Damušienės 
parašas, nes vyro vykdytas pirkimas 
tuo pačiu saistė ir jo žmoną. Todėl 
atsisakius asmeniško pirkimo, reikėjo 
ir pastarosios parašo.

Leidinio „DAINAVA 25“ teigimas 
apie nuosavybės užstatymą buvo 
pakartotas ir leidinyje „DAINAVA 
30“, šio leidinio redaktoriams aklai 
patikėjus ankstyvesnių leidinyje 
„DAINAVA 25“ buvusiu teiginiu. 
Vienam iš stovyklos pradininkų kate
goriškai paneigus, kad bet kokie 
užstatai nebuvo reikalingi, kilo klau
simų. Tas kategoriškas paneigimas 
atėjo iš Jurgio Mikailos, buvusio 
stovyklos statybos komiteto pirmi
ninko. „Stovykla buvo pirkta kaip 
“Land Contract”. Jokių užstatų 
nereikėjo. Be to. ką galėjo dar neįsi- 
kūręs DP užstatyti: skoloje esantį 
namą ir seną automobilį. Visus pirkimo 
dokumentus turėjau savo rankose. 
Jokių garantijų nereikėjo“ („DAI
NAVA 30“, psl. 9).

Kiek vėliau asmeniškai teko kalbėtis 
su Vaciu Rociūnu, leidinio „DAINAVA 
25“ redaktoriumi. Telefoniniame 
pokalbyje (1986 10 i 3) jis pripažino, kad 
ir jis neturėjo jokių oficialių dokumentų, 
rodančių, kad p.p. Damušiai savo namą 
buvo užstatę Dainavos pirkimui. O ir 

leidinio „DAINAVA 25“ įvadą „Doku
mentai kalba“ parašė pats A. Damušis, 
kuris kartu su Broniu Polikaičiu visą tą 
medžiagą, prieš ją atiduodant 
spaustuvei, peržiūrėjo. Ieškant siūlo 
galo, kitą dieną (1986 10 14) susisiekiau 
su Broniu Polikaičiu, pagrindiniu 
stovyklos lėšų telkimo organi
zatoriumi, kuris taip pat konstatavo, kad 
niekad nėra matęs jokių dokumentų, 
kurie rodytų, kad kas nors, perkant 
Dainavą, būtų užstatęs savo namą ar 
automobilį. Jis tuo pačiu patarė kreiptis 
į Washtenaw apskrities valdžią dėl 
detalesnės nuosavybės pirkimo infor
macijos. Susisiekus su savivaldybe ir iš 
ten gavus visų pirkimo dokumentų 
nuorašus buvo nustatyti jau žinomi 
faktai, kad Dainava kainavo 20 000 dol.; 
kad 6 000 dolerių buvo įmokėti avansu, 
o likusieji 14 000 dol. buvo išmokami 
palaipsniui („išsimokėtinai“). Jokių 
užuominų apie kokius nors užstatus 
dokumentuose nebuvo.

Kaip žinoma, Dainavos stovykla 
buvo pirkta “Land Contract” sąlygo
mis. Vėliau konsultavausi ir su nekil
nojamojo turto pardavėju, turinčiu tris
dešimt penkerių metų patyrimą. Jis, 
p. Winegartner’is, negalėjęs įsivaiz
duoti, kad perkant “Land Contract” 
sąlygomis dar kas nors reikalautų 
asmeninio turto užstato. Tokį pat paty
rimą turėjau ir aš pats, pirkdamas dvi 
nuosavybes “Land Contract” sąlygo
mis. Tokiomis sąlygomis ir perkama, 
kai neturima užtektinai lėšų pradiniam 
įmokėjimui bei neturima jokių kitų 
išteklių.
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Savo neišspausdintame rašinyje 
1988 metų pradžioje klausiau: „Kokias 
išvadas galima iš to visko padaryti?“ 
Mano atsakymas buvo toks: „Reikia 
įdėti šį epizodą į reikiamą perspektyvą. 
Gal laiko tėkmėje smulkios detalės 
užsimiršo, o jas atkuriant įvyko pakei
timų. Gal paties pirkimo metu įvyko 
nesusikalbėjimas žodžiu, kuris po 
dvidešimts penkių metų išvydo ir 
spausdinto žodžio šviesą. Sąmoningai 
ar nesąmoningai klysti detalėse yra 
labai žmogiška. Tai dalis realybės. 
Taip pat yra faktas, kad dr. Adolfas ir 
Jadvyga Damušiai yra visam laikui 
užsitarnavę visuomenės įvertinimą ir 
pagarbą Dainavos jaunimo stovyklos 
adresu. Niekas greičiausiai neabejoja 
jų idealizmu, žinodami, kad jie Dainavai 

atidavė viską, ką tik turėjo: jėgas, laiką, 
pasiaukojimą, medžiaginius išteklius. 
Šioje paraštėje iškeliami faktų sugre
tinimai kalba patys už save, bet tai yra 
tik vienas akmenėlis spalvingoje Dai
navos stovyklos istorijos mozaikoje. 
Pati mozaika ir toliau pulsuoja meile 
krikščioniškoms bei lietuviškoms 
vertybėms.“

Po septyniolikos metų žurnale 
,7 Laisvę" (2005 liepa-rugsėjis, Nr. 150) 
tas kitus paskatinantis mitas vėl išvy
do dienos šviesą. Aprašant Jadvygos 
Damušienės veiklą vėl randame tą ne
lemtą teigimą, kad „... imdami iš banko 
paskolą Dainavos stovyklos kūrimui, 
Damušiai banke buvo užstatę savo 
namus“ (psl. 54). Kaip matome, mitas 
kartojasi, bet pati istorija lieka ta pati.

Laikydami istorinį objektyvumą kaip vieną iš aukščiausių vertybių, 
džiaugiamės dr. Romualdo Kriaučiūno pateiktais samprotavimais apie 
Dainavos stovyklos pirkimo niuansus ir mitologizavimus. Pritariame straipsnio 
autoriaus minčiai, kad „dr. Adolfas ir Jadvyga Damušiai yra visam laikui 
užsitarnavę visuomenės įvertinimą ir pagarbą Dainavos jaunimo stovyklos 
adresu “. Todėl šiandien, ko gero, jau ne taip svarbu ar perkant Dainavos 
stovyklavietę buvo užstatyti A. ir J. Damušių namai ar ne. Ir nors istorinė tiesa 
mums labai svarbi, bet šiuo metu visiems daug svarbiau, kad sklypas 
stovyklavietei buvo nupirktas, kad Dainavos stovykla buvo įkurta ir 
išpuoselėta, kad ji dar veikia šiandien ir veiks ateityje.

Redaktorius
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Išeivijos liberalai ir 
fašizmas Lietuvoje: tezės

Kęstutis Skrupskelis

Nesiseka man išprovokuoti daly
kiškų diskusijų apie ryšius tarp prieš
karinių tautininkų, fašizmo ideologijos 
ir išeivijos liberalų. Tiesa, mano 
pasisakymai yra susilaukę šiek tiek 
atgarsių, bet nei vieno iš jų nebūtų 
galima pavadinti dalykišku. Pasirodę 
atsiliepimai, tai kažkas panašiau į 
liežuvio iškišimą iš tolo, bijant su 
oponentu susiremti, bet kartu norint 
draugų akyse išsaugoti savo „soli
dumą“, pasirodyti narsuoliu. Nei vie
nas atsiliepęs liberalas nepamėgino 
suprasti mano pagrindinių tezių ir 
parodyti, kad jos klaidingos. Kokios 
tad yra mano pagrindinės tezės?

1. Prieškarinių tautininkų tarpe 
buvo atvirai fašizmą skelbiantis spar
nas. Tikriausiai šis sparnas savo vir
šūnę pasiekė maždaug 1933-1935 me
tais ir dešimtmečio pabaigoje susilp
nėjo, prasidėjus koalicinių vyriausybių 
laikotarpiui.

2. Lietuviškas fašizmas mėgdžiojo 
itališkąjį ir siekė tautinės vienybės pa
gal formulę: vienas vadas, viena tauta 
ir vienas tautos vado valią vykdantis 
sąjūdis.

3. Tautininkai siekė fašizmo idėjas 
Įgyvendinti Lietuvoje - to viršūnė 1933 
metų Tautininkų sąjungos suvažiavimas 
A. Smetoną paskelbęs tautos vadu.

4. Siekdami įgyvendinti fašizmą, 
kaip ideologinę doktriną, tautininkai 
išvystė platų A. Smetonos asmenybės 
kultą.

5. Siekiant išplėtoti fašizmo idėjas, 
A. Smetona buvo skelbiamas įvairių 
nevalstybinių organizacijų vadu.

6. Siekdamas valdžią išlaikyti savo 
rankose, režimas draudė ir varžė jai 
nepavaldžių organizacijų bei sambūrių 
veiklą. Tokiu būdu, Moksleivių atei
tininkų sąjungos ir kitų ideologinių 
organizacijų uždarymas nebuvo ne
reikšminga smulkmena, bet dalis krašto 
fašistinimo programos.

7. Jau 1928 metais, jeigu ne anks
čiau. ateitininkų vadas prof. Stasys 
Šalkauskis rašė apie fašizmo pavojų 
tiek visoje Europoje, tiek Lietuvoje.

8. S. Šalkauskis fašizmą siejo su 
kraštutiniu nacionalizmu ir jam prie
šinantis skelbė, jo nuomone, tikro 
patriotizmo sąvoką. Priešindamasis 
tautininkų skelbiamai tautinės vieny-
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bės sampratai (viena tauta, viena par
tija, vienas vadas), S. Šalkauskis 
skelbė diferencijuotos vienybės idėją.

9. S. Šalkauskiui laikinojo mokiniai, 
ypač Antanas Maceina ir Pranas Dieli- 
ninkaitis.

10. 1936 metų deklaracija apie orga
niškąją valstybę buvo antifašistinis 
dokumentas, ekonominėje sferoje pri
tariantis liberalistinio individualizmo 
kritikai, bet kartu pabrėžiantis individų 
reikšmę dvasinėje sferoje ir ieškantis 
demokratinės alternatyvos fašizmui.

11.1940-1941 metų įvykiai, bei 
vėlesni išeivijoje kilę konfliktai, negali 
būti teisingai suprasti neturint ome
nyje ketvirtojo dešimtmečio tautininkų 
veiklos.

12. Išeivijoje vyravo noras tauti
ninkų praeitį „švarinti“. neminint prieš
karinių tautininkų tarpe pasireiškusių 
fašistinių poslinkių.

13. Norima visus 1941 metų įvy
kius primesti tiems ateitininkams, kurie 
išeivijoje įsijungė į Lietuvių Fronto 
bičiulių organizaciją, nekreipiant dėme
sio į kitų srovių veiklą ir ypatingai tauti
ninkų bei jiems giminingų.

14. Tautininkų praeities „Svarini
mo“ darbe ryškus išeivijos liberalų 
Santaros-Šviesos organizacijos vaid
muo.

15. Santara-Šviesa įsteigta kaip 
tautininkų prieaugio organizacija. Tai 
jaunieji tautininkai.

16. Suradę Lietuvoje pasekėjų, išei
vijos liberalai siekia savo ideologines 
pozicijas įtvirtinti bendroje Lietuvos 
istoriografijoje.

Kviečiu jaunuosius Lietuvos libe
ralus į diskusijas. Kurios, ką tik išvar
dintos tezės klaidingos, ir kurias reikė
tų perredaguoti, tikslinti? Manau, kad 
artėja laikas jauniems liberalams pra
dėti savarankiškai mąstyti ir pradėti 
tyrinėti praeitį. Tik tokiu būdu. įvairių 
pažiūrų atstovams savarankiškai ir 
gera valia tyrinėjant, sukursime auten
tiškesni praeities vaizdą.

Išvardintas tezes pagrindžiančius 
faktus rasite dviejuose mano raši
niuose: „Organiškumas, katalikų akcija 
ir liberalioji srovė,“ Kultūros barai, 
2004, Nr. I, p.p. 73-81; Nr. 2, p.p. 70- 
76; ir „Be gyvos atminties,” Knygų 
aidai, 2004, Nr. 4, p.p. 15-26.

Taip pat siūlau gerai susipažinti su 
S. Šalkauskio 1935 m. lapkričio 2 d. 
laišku A. Smetonai (Aidai, 1982, Nr. 1, 
p.p. 13-20).
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Tautos šventovės — 
Kristaus Prisikėlimo 

bažnyčios konsekracijos 
metines prisiminus

Kristaus Prisikėlimo parapijos 
klebonas dekanas kun. V. Grigaravičius

Kiekvieną kartą, kai žvelgiu į 
naujam gyvenimui prikeltą mūsų 
tautos laisvės simbolį, kai žengiu prie 
altoriaus aukoti šv. Mišių, mane 
nusmelkia vis tas pats jaudulys, koks 
buvo apėmęs, kai 2002 metais balan
džio mėnesį vykau į Kauną klebonauti 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Tada mane jaudino ir neramino 
mintis:

- Ar pajėgsiu rūpintis bažny
čios atstatymu, ar pateisinsiu arki
vyskupo pasitikėjimą, ar sugebėsiu 
pateisinti savo tautos lūkesčius?

Atvažiavęs į Kauną, pirmiausia 
nuskubėjau į šią šventovę, pamatęs 
visiškai apleistą, niūrų bažnyčios 
vaizdą vos ne garsiai sušukau:

- Viešpatie, jeigu tavo valia, 
kad prikelčiau šią bažnyčią gyvenimui, 
padėk man ir aš stengsiuosi tai 
padaryti!

Ir tuomet prasidėjo bemiegės 
naktys, reikėjo suderinti apaštalavimo 
darbus su rūpesčiais dėl atstatomųjų 
darbų. Svarbiausia, iš kur gauti lėšų, 
nes dėl jų stygiaus, įsiskolinimo visi 
darbai buvo sustabdyti.

Tačiau Dievas neapleido, su Jo 
palaima, žmonių nuoširdžiu aukojimu, 
pasiaukojančiu YIT „Kaustos“ dar
buotojų triūsu, atstatomieji darbai 
sparčiai pajudėjo į priekį.

Kitų metų Vasario 16-ąją ir Kovo 
11 -ąją čia aukojau šv. Mišias.

Tikėjausi, kad šių reikšmingų datų 
paminėjimas čia, šioje šventovėje, pa
žadins lietuvio širdyje vienybės jaus
mą, primins kaip sunkiai buvo iškovota 
laisvė, paskatins ją labiau branginti.

Žmonių susirinko pilnutėlė baž
nyčia. Nors buvo šaltoka, akustika 
nesutvarkyta, žmonės kantriai stovint 
meldėsi per visas šv. Mišias.
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Atrodė, kad Dievas vėl suvienijo 
mus į vieną bendrą šeimą. Tai buvo 
jaudinančios minutės! Jos priminė 
Lietuvos Atgimimo džiaugsmą.

Tais (2003) metais visą vasarą, 
kiekvieną sekmadienį. 11 vai. Atsta
tomoje bažnyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius aukotojus.

2004 metais iki liepos mėnesio 
buvo pilnai sutvarkyta terasa ir joje 
esanti koplyčia bei šoniniai laiptai, 
sėdantys į terasą.

Į koplyčios konsekravimą liepos 22 
d. susirinko pilnutėlė terasa tikinčiųjų. 
Šv. Mišias aukojo vyskupas 
J. Ivanauskas ir gausus būrys kunigų.

Iki 2004 metų gruodžio 26 d. 
bažnyčios konsekravimo datos buvo 
atlikti būtiniausi vidaus darbai: 
ištinkuotos ir nudažy tos vidaus sienos 
bei kolonos, pašiltintos ir išklotos 
granito plytelėmis grindys, įrengta 

presbiterija, dvi zakristijos, dvi koply
čios, sutvarkytas vargonų balkonas ir 
sumontuoti vargonai. įrengta akustika 
ir apšvietimas, sumontuoti suolai 
tikintiesiems.

Po konsekracijos. 2005 metais, iki 
liepos mėnesio buvo įrengtos admini
stracinės patalpos: raštinė, jaunimo 
kambarys, biblioteka, archyvas, liftas 
į terasą, spalio mėnesį pastatyti Švč. 
Sakramento vartai.

Šiuo metu baigiami išorinių navų 
tinkavimo darbai, išorės laiptų paden
gimas šiurkštinto granito plokštėmis.

Sparčiai vykdomi darbai pus
rūsyje: grindų dengimas betonu, 
įrengiami, parapijos salė, dvi koplyčios 
su kolumbariumu. zakristija, techninės 
patalpos. Visus šiuos darbus numa
toma baigti iki gruodžio 26 d., 
konsekravimo metinių.

14 Į LAISVĘ • spalis-gruodis /2005

16



H Laikas ir idėjos

Liks nesutvarkyta aplinka, vidaus 
puošybos darbai. Numatyta puošti 
langus vitražais, užsakytos kryžių kelių 
ikonos, kryžius presbiterijai, vartai 
šeimos koplyčiai.

Apie tai, kokią didelę reikšmę turi 
šios Šventovės prisikėlimas Lietuvos 
tautai, byloja jų dalyvavimas šv. 
Mišiose, aukos atstatymo darbams. 
Ypač ženkli auka, kuri ypatingai 
paspartino darbus buvo padaryta 
Kauno miesto savivaldybės tarybos, 
kuriai vadovauja meras Arvydas 
Garbaravičius.

Kiekvieną sekmadienį šv. Mišiose 
dalyvauja ne tik parapijos tikintieji, bet 
ir iš kitų parapijų, Kauno apskrities ir 
kitų Lietuvos kampelių.

Švenčių metu apie tris tūkstančius 
talpinanti bažnyčia nepajėgi sutalpinti 
visus tikinčiuosius viduje, didelė dalis 
lieka už durų.

Todėl teko pastatyti garsiakalbius 
lauke, kad visi tikintieji turėtų galimybę 
dalyvauti Mišiose.

Ypač džiugina tai, kad atjaunėjo 
bažnyčios veidas. Sekmadieniais ir net 
šiokiadieniais vakarinėse šv. Mišiose 
dalyvauja nemažai jaunimo, jaunų 
šeimų.

Ženkliai padidėjo santuokų, 
krikštų, priimančių Sutvirtinimo sakra
mentus.

Atstatymo tarybos nariai, tikin
čiųjų ir visų, kuriems yra brangi laisvė 
bei jos įprasminimas šioje Šventovėje 
vardu, dėkoja visiems aukotojams, 
kurių dėka šiandien galime džiaugtis ir 
garbinti Dievą naujai atgimusiuose Jo 
namuose.

Per 2002-2004 m. atstatymo dar
bams paaukota ir įsisavinta lėšų (Lt):

14 821 047,74
Pavieniai asmenys (tame tarpe ir 

užsienio lietuviai) -
5 048 048,22
Kauno m. savivaldybė -
4 589 514,00
Lietuvos Respublikos Vyriausybė -
5 049 993, 00
Iš viso atstatymo darbams išleista
4 589 514,00
Avansu atlikti darbai:
408 602,26
Iki galutinio teritorijos sutvarkymo 

ir bažnyčios vidaus puošybos dar
bams dar reikia apie 6 mln.Lt.

Norint paaukoti Paminklinės Kris
taus Prisikėlimo bažnyčios atstatymui 
siunčiame rekvizitus :

VšĮ .PAMINKLINĖS PRISIKĖLIMO 
BAŽNYČIOS ATSTATYMO TARYBA"

Aukštaičių g. 6. LT-44147 Kaunas, 
tel. (8-37) 229222

Įm. kodas 135980622; AB ,.Hansa- 
bankas“, banko kodas 73000

a/s LT 927300010076659246
prisikelimas@kaunas.lcn.lt

Kauno arkivyskupo S. Tamkevi- 
čiaus kalba, pasakyta 2004 12 26 d. 
konsekruojant Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčią:

„Evangelijoje pasakojama apie 
Erodo bandymą nužudyti Betliejaus 
Kūdikį. Angelui paliepus, Juozapas 
pasiėmė kūdikį ir motiną Mariją ir
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pasitraukė į Egiptą", o po karaliaus 
Erodo mirties vėl sugrįžo į Izraelio 
kraštą. Švęsdami Šventos Šeimos 
šventę, drauge su Juozapu. Marija ir 
Jėzumi dalijamės jų išgyventais pavo
jais. tremties vargais ir džiaugsmingo 
sugrįžimo nuotaika. Mums, tikin
tiesiems, ypač artimas jų sugrįžimo 
džiaugsmas, nes ir mes šiandien susi
rinkome švęsti Kristaus sugrįžimą į 
tikruosius savo namus, į kuriuos XX 
amžiaus erodai buvo užtverę kelią. 
Išties mūsų džiaugsmas yra labai 
didelis. Juk praėjo net 70 metų, kol 
sulaukėme dienos, kai bus pakon- 
sekruota Kristaus Prisikėlimo bažny
čia - lietuvių tautos prisikėlimo simbo
lis ir paminklas.

Lietuvos vaikai - dvasininkai ir 
pasauliečiai - dėkodami Dievui už at
gautą laisvę ir nepriklausomybę ir 
išreikšdami savo dėkingumą dangui 
nutarė pastatyti Prisikėlimo šventovę. 
Jie pasielgė panašiai kaip iš Egipto ne
laisvės sugrįžusi Izraelio tauta, pasta
čiusi šventy klą Jeruzalėje ir jos šventų 
švenčiausioje vietoje padėjusi San
doros skrynią su Dievo įsakymų 
plokštėmis. Prieš septyniasdešimt 
metų, kai Visuotinė Bažnyčia šventė 
Šventuosius metus, o Laikinoje sosti
nėje Kaune vyko I Tautinis Eucha
ristinis Kongresas, arkiv. Juozas Skvi
reckas pašventino Prisikėlimo švento
vės kertinį akmenį. Lietuvos žmonių 
aukomis remiama iškilo grakšti šven
tovė. tarsi paukštė pasiruošusi laisvės 
skrydžiui. Nors Dievo Apvaizda leido 
Prisikėlimo šventovei pereiti ilgą 

kryžiaus kelią, bet taip pat lėmė, kad 
jinai būtų konsekruojama švenčiant 
Eucharistijos metus. Ar tai ne dangaus 
nuoroda, ant ko reikia statyti mūsų 
tautos prisikėlimą?

Anuomet Lietuvos žmonės statė 
ne tik laisvės ir Nepriklausomybės 
paminklą - mūrinę bažnyčią, bet ir 
gyvąją. Jaunimas mokėsi atsakingai 
kurti laisvę, buvo branginama moralė 
ir sveika šeima. Žmonės gerbė tautos 
dvasines jėgas ugdžiusią ir palaikiusią 
Bažnyčią ir didžiavosi naujam gyve
nimui bundančia Tėvyne. Jie suprato, 
kad reikia ne tik laisvės, bet ir 
pasiaukojančio tarnavimo, ne tik turtų, 
bet ir tvirtų moralinių pagrindų. 
Anuomet jie suprato ir darė tai. ką 
šiandien dažnai užmirštame. Dėl to 
mūsų Tėvynėje tiek daug sumaišties 
ir nusivylimo laisve ir gyvenimu.

[ Prisikėlimo šventovės pamatus 
1934 metais buvo įmūrytas akmuo iš 
Alyvų kalno - tos vietos, kur Jėzus 
meldėsi, kentėjo ir net krauju pra
kaitavo. Projekto įgy vendintojai anuo
met vargu ar pramatė, kad Lietuva, 
statanti tautos prisikėlimo paminklą, 
taip pat eis kruvinu kančios keliu. 
1940 m. laisvą Lietuvos dangų 
apgaubė grėsmingi okupacijos debe
sys. atnešę Bažnyčiai. Tėvynei bei 
geriausiems jos vaikams be galo 
sunkių išmėginimų. Prisikėlimo šven
tovė buvo daugybės negandų liudi
ninkė. Išniekintoje bažnyčioje vietoje 
padėkos Dievui už laisvę ir nepri
klausomybę dūzgė staklės, buvo 
vykdomi penkmečio planai, turėję
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tarnauti taip vadinamojo šviesaus 
komunizmo rytojaus kūrimui. Nuo 
aukštai iškilusio bokšto buvo nuplėš
tas kryžius ir jo vietoje iškabintas 
kompartiją šlovinantis lozungas „Slava 
KPSS“ - „Šlovė Sovietų Sąjungos 
komunistų partijai“. Tuo metu į Sibirą 
riedėjo tremtinių vagonai, nelygioje 
kovoje žuvo tūkstančiai Lietuvos par
tizanų ir atrodė, jog amžiams yra 
palaidotos visos mūsų viltys.

Tačiau Dievo Apvaizda prieš 15 
metų leido Lietuvai vėl prisikelti, ir 
tikime, jog nuodėmę ir mirtį nugalėjęs 
Kristus visiems laikams sugrįžo į savo 
namus. Šios šventovės garbingiau
sioje vietoje, Švč. Sakramento koply
čioje, bus saugoma ne Sandoros 
skrynia su Dekalogo plokštėmis, bet 
Eucharistija. Po eucharistiniais duo
nos ir vyno pavidalais šioje švento
vėje gyvens gyvasis Kristus, kvies
damas visus prisikelti tikram gyveni
mui. Jis skelbs: „Aš esu prisikėlimas 
ir gyvenimas. Kas tiki mane, — nors 
ir numirtų, bus gyvas" (Jn 11, 25).

Manęs dažnai klausdavo, ką reikš 
Kaunui Prisikėlimo bažnyčia? Visuomet 
patikslindavau: ne Kaunui, bet Lietuvai. 
Iš tikrųjų kuo Lietuvai bus svarbi ši 
Prisikėlimo šventovė? Ji bus pats 
reikšmingiausias ženklas - simbolis, 
kuris kalbės apie Lietuvos prisikėlimą 
laisvam gyvenimui po dviejų ilgų 
okupacijų, bandžiusių užgniaužti 
lietuvių kalbą, sunaikinusių šimtus 
tūkstančių geriausių jos vaikų, bet 
nepajėgusių palaužti lietuvio dvasios. 
Prisikėlimo bažnyčia primins, kad 

laisvei pabudęs lietuvis gyvenimą statė 
ne ant iliuzijų smėlio, bet ant uolos - 
Jėzaus Kristaus. Ji kvies visus Lietuvos 
žmones, ypač jaunimą nevergauti 
mirties kultūrai, bet mylėti Tėvynę ir 
branginti krikščioniškąsias savo šaknis. 
Ji ragins rūpintis tvirtomis šeimomis, 
nes jos yra didžiausias kiekvienos 
tautos turtas. Prisikėlimo šventovė 
belsis į kiekvieno lietuvio sąžinę, 
ragindama saugoti savo tėvų tikėjimą, 
nes bėjo sunku išsaugoti kelią, vedantį 
į asmeninį ir tautos prisikėlimą.

Pats svarbiausias klausimas, kurį 
šiandien noriu užduoti sau ir kiek
vienam iš jūsų: ką ši Prisikėlimo 
šventovė reikš kiekvienam iš mūsų 
asmeniškai? Ar ji bus tik gražus tautos 
laisvės paminklas, simbolis, pasa
kojantis apie sunkių praradimų ir 
viltingų prisikėlimų istoriją, ar bus 
kažkuo daugiau, kas belsis į mūsų 
širdis ir protus ir neduos ramybės, jei 
užmiršime prisikelti su bundančia 
tauta. Ar ji kvies nesidairyti į vaka
rykščią dieną ir nevilkti elgetos krep
šio, prikrauto pykčio, pagiežos, kritikos 
ir nevilties. Ar prisikėlimo šventovė 
skambės kaip laisvės varpas mūsų 
širdyse, nuolat budindamas keltis ir 
vėl keltis, net jei šimtą kartų par- 
pultume ar pavargtame žengti pirmyn.

Prisikėlimo šventovės konsekracija 
liudija, kad Lietuva keliasi, bet jos 
prisikėlimas yra labai sunkus. Daug 
kas šiandien dar nenori suprasti, kad 
tikram tautos prisikėlimui reikalinga 
atgaila - dvasinis žmonių pabudimas, 
reikalaujantis pripažinti padarytas

{ LAISVĘ • spalis-gruodis /2005 17

19



■ Laikas ir idėjos

klaidas ir besąlygiškai atstatyti pažeis
tą teisingumą. Kad šito dar nėra, 
liudija uoliausiems nepriklausomos 
Lietuvos statytojams - ateitininkams 
iki šiolei nesugrąžinti jų namai - atei
tininkų rūmai, kurie 1940 m. buvo ati
duoti sovietinės kariuomenės reik
mėms. Ateitininkai dar nesijaučia 
gyveną prisikėlusioje Lietuvoje.

Tautos šventovė, nors ir labai graži, 
bet dar neužbaigta, kaip nepasibaigęs 
ir mūsų ėjimas į laisvę. Dar daug kas 
turės pasikeisti Lietuvoje. Taip pat bus 
gražinama šventovės išorė ir vidus, bus 
tvarkoma jos aplinka, požemyje bus 
įrengtas panteonas ir tautos prisikėlimo 
memorialas. Viliamės, kad Lietuvos 
tūkstantmečio jubiliejui šie darbai bus 
užbaigti. Tačiau, kas svarbiausia jau 
turime: nuo šiandien čia kasdien bus 
skelbiamas Dievo žodis, švenčiama 
Eucharistija ir ieškoma Dievo gailest
ingumo sau patiems ir daug netekčių 
patyrusiai mūsų Tėvynei.

Dėkoju visiems, kurie rūpinosi, 
projektavo, materialiai rėmė ir atstatė 
Kristaus Prisikėlimo šventovę. Dėkoju 
ir tiems, kurie ne tiek padėjo, kiek 
peikė ir kritikavo. Galbūt jie bent 
meldėsi, nes per visą statybą neįvyko 
jokios nelaimės. Gerųjų žmonių aukos 
ir valdžios vyrų geranoriška parama 
prikėlė šią paminklinę bažnyčią. 
Nuoširdžiausias jiems ačiū. Atliktas 
darbas tikrai didelis ir akivaizdžiai 
matomas. Teatlygina visiems Dievas.

Šią valandą negaliu nepasakyti 
žodžių iš Viešpaties apreiškimo Salia
monui po to, kai buvo pašventinta 

Jeruzalės šventovė. Viešpats, pasiro
dęs Saliamonui, tarė: „Aš išklausiau 
tavo maldos ir tavo prašymo, su 
kuriuo kreipeisi į mane, pašventinau 
šiuos Namus, kuriuos tu pastatei, ir 
suteikiau jiems savo vardą amžinai. 
O tu. jeigu elgsiesi mano akivaizdoje, 
kaip tavo tėvas Dovydas elgėsi, nuo
širdžiai ir dorai, vykdydamas visa, ką 
tau įsakiau, ir laikydamasis mano 
įstatų ir įsakų, tada aš padarysiu 
tavo karališką sostą amžinų. <...> 
O jei tu ar tavo palikuonys nusi- 
gręšite nuo manęs ir nesilaikysite 
mano įsakymų ir įstatų, kuriuos aš 
jums daviau, bet eisite ir tarnausite 
kitiems dievams, juos garbindami, 
tuomet aš išrausiu Izraelį iš žemės, 
kurią jiems daviau. <...> Šie Namai 
taps griuvėsių krūva " (1 Kar 9). Šian
dien nebėra anos gražios šventyklos, - 
išlikusi tik Raudų siena, kur izraelitai 
aprauda savo neištikimybę Dievui.

Melskimės ir turėkime viltį, kad 
būsime klusnūs Viešpaties žodžiams, 
apie kuriuos Jėzus Kristus pasakė: 
.Dangus ir žemė praeis, bet mano žodis 
nepraeis" (Lk 21,33). Turėkime viltį, kad 
po daugelio šimtmečių niekam nereikės 
raudoti prie šios šventovės griuvėsių dėl 
savo protėvių klystkelių, kurie geidė tik 
pinigų ir garbino tik stabus, o Dievo 
įstatymą užmiršo. Melskime gimusį 
mirusį ir prisikėlusį Kristų, kad Lietuva 
kuo greičiau išsigydytų okupacijos 
padarytas žaizdas, kad Tėvynė 
prisikeltų šviesiam gyvenimui ir kad ši 
šventovė prie šio prisikėlimo kuo 
vaisingiausiai prisidėtų.“ g
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Juozas Kojelis 
Algirdo Kairio nuotrauka

H Laikas ir idėjos

Pašnekesiai su R. Vaigausku
Susitikimas su KGB pulkininku Ričardu Vaigausku 

2001 m. birželio mėn. 23 d.
Juozas Kojelis

[vadas
Diplomatu prisidengusio „ tarybi

nio žvalgo“ Ričardo Vaigausko prisi
minimų knygą „Slaptajame protų 
kare“, kurioje daugiau negu 5 pus
lapių įvadini straipsnį skiria Juozui 
Kojeliui, 2005 išleido „Politikos“ 
leidykla. Dėl nelaimingo 1981 m. va
sario 2 d. įvykio Vaigausku namuose 
Ričardas buvo pažemintas - išvilktas 
iš diplomato kostiumo ir įvilktas į 
KGB rezervisto švarkelį. Vietoje žval
gybos postų Vašingtone. New Yorke 
ar Londone, Maskva jį pasodino 
Vilniaus „Lietuvos“ viešbutyje žval
gyti atvykstančius turistus. Jis žvalgė 
ir mane, atvykusį Lietuvon 1986.

Lietuvai atkūrus nepriklauso
mybę, KGB archyvuose radau savo sekimo bylą, pavadintą „Agentūrinė sekimo 
byla Nr 122, DŽIAZ“. Kasdien ant visokių sekimo „suvestinių“ ir „pažymų“ 
yra pulkininkų, majorų, kapitonų ir leitenantų parašai. Yra ir Vaigausko, bet 
ypatingai aktyvūs buvo papulkininkis S. S. Medekša ir pora majorų. Radau ir 
savo pokalbio su Vaigausku slaptai darytą įrašą. Nustebau, kad mudviejų 
pokalbis, perkeltas ant popieriaus visai kitoks, negu iš tikro buvo įrašytas 
juostoje. Negalėjau suprasti, kodėl bolševikai apgaudinėjo patys save ir savo 
viršininkus.

Laikams pasikeitus, panorau su R. Vaigausku susitikti ir apie 1986 metų 
susitikimų ir kai kuriuos kitus dalykus pasikalbėti. Gavęs iš jo sesers telefoną, 
jį pakviečiau 2001 m. b i iželio 23 d. iš Vilniaus atvykti į Kauną. Jis atvyko ir 
kalbėjome virš 4 valandų. Jam išvykus, tuoj pat ranka parašiau 7 puslapių to 
pokalbio pro memoria „Susitikimas su KGB pulkininku Ričardu Vaigausku
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2001 m. birželio mėn. 23 d. “ Jos niekur neskelbiau, nes tai buvo privatus pasi
kalbėjimas, kuriame jis atviriau parodė po KGB rezervisto švarkeliu pridengtą 
žemaitišką širdį. Visada maniau, kad privatūs pokalbiai, be kitos pusės suti
kimo. neskelbiami. Dabar apsisprendžiau pro memoria paviešinti, nes R. Vai- 
gauskas su savo knyga davė man leidimą.

Dar noriu pridėti, kad 99 % jo knygoje man priskirtą teigimą, išgalvotą 
faktą arba tiesos paneigimą yra arba švarus, jei toks išvis gali būti, melas arba 
nesąmonės. Netgi mano pavardė visur rašoma klaidingai.

Apie savo kaimyną nuo Luokės, 
Ričardą Vaigauską, kurio tėvas prieš 
karą prie mano tėvų gyvenamojo namo 
pristatė gonkeles. gal gerą žemaitį, bet 
nelabai gerą lietuvį, nenoriu būti blo
gos nuomonės. Privačiame pokalbyje 
2001 m. jis pripažino, kad „komunistų 
partija buvo supuvusi. Partiečiai iš že
mesniųjų ėmė kyšius ir davė aukštes
niesiems“, į stribus suėjęs „visas 
šlamštas“ ir kad išeivija daug padarė, 
kad „Baltijos valstybių klausimas ne
būtų išbrauktas iš neišspręstų pasaulio 
problemų sąrašo“. Tik dar negali pri
pažinti, kad sistema, kuriai jis tarnavo, 
pasaulyje išžudė 100 milijonų žmonių. 
Tarp jų ir apie lietuvių tautos, nekal
bant apie kitus nusikaltimus. Šioms 
komunizmo aukoms jau statomas 
paminklas Vašingtone. Ar kada nors 
paminklą bent savo širdyje pastatys ir 
Ričardas Vaigauskas? Dar tebetikiu.

Lankydamasis Viekšnaliuose gegu
žės 27 d., sutikau Vaigausko seserį 
Joaną Misiūnienę iš Luokės, kuri mane 
surišo su broliu Ričardu Vaigausku. 
Gaunu jo telefoną, ir mano pakviestas 
jis atvyksta 3 vai. p. p. į V. Putvinskio 
38-11 (Kaune). Draugiškai nusiteikęs, 
pokalbiui nuotaika gera.

Pajuokavau:
- Kai lankiausi Lietuvoje 1986 m., 

mane kvietei pokalbiui, šį kartą aš kvie
čiu. Laikai pasikeitė. KGB archyvuose 
radau visą mano sekimo medžiagą ir 
mudviejų pasikalbėjimą.

Prieš akis turėjau savo knygai 
„Tarp rūpesčių ir vilties“ spaustuvėje 
jau surinkto straipsnio „Kagėbistų 
apsuptyje Lietuvoje 1986 m.“ tekstą ir 
perskaičiau jo man pasakytus žodžius: 
„nekreipiame dėmesio į tavo anti
tarybinę veiklą ir tavęs neareštuo
jame“. Dar pridėjau: „Ričardai, padarei 
klaidą, kad neareštavai. Pas mane 
būtum radęs nemažą dolerių sumą 
pogrindžiui ir popieriaus LKB Kronikai 
dauginti“.

Tada verčiau savo prisiminimus ir 
prie kai kurių vietų sustodavau. Pra
džioje pasakiau:

- Man žmonės pasakojo, kad su 
broliu aktyviai dalyvavote didžiuo
siuose trėmimuose 1941 metais.

Jis kiek sumišo, tvirtai nepaneigė, 
tik aiškino:

- Kaip galėjome dalyvauti, aš bu
vau 14 metų, brolis jaunesnis. Aš 
negalėjau nė komjaunuoliams priklau
syti. Bet su Luokės komjaunuoliais 
draugavau. Karui prasidėjus su tais
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Juozo Kojelio pokalbio su R. Vaigausku užrašų faksimilė
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komjaunuoliais atsidūrėme Latvijoje. 
Patekome į vokiečių apsuptį. Keli iš 
mūsiškių žuvo. Kiti pasiekėme Rusiją. 
Aš atsidūriau Sibire.

Jis pasakojo apie sunkų gyvenimą. 
Dar jaunas vaikinas, buvęs paskirtas 
viršininku moterų brigados, kurios miš
kuose medžius kirto. Paskui atsirado 
16-ojoje divizijoje. Ar ne 1952 m. 
pradėjo studijuoti kokiame tai institute 
Maskvoje. { New Yorką buvo nusiųs
tas (1957 m.?) attache pareigoms. 
Alga 450 dol. Nelengva buvo gyventi. 
„Bet turėjote lengvatų“, pastebėjau. 
„Kokių?“, paklausė. „Butą, opera
tyvias išlaidas“. „Ne“, - paneigė. „Pats 
turėjau mokėti už butą. Vienas lietuvis, 
pavardės neminiu, manysit, kad buvo 
agentas, aprūpino baldais.“ {jk - ma
nau, kad Algimantas Šalčius-Almus). 
Jam sekėsi. Negalima pilnai pasitikėti 
agentais, kurie agentais tampa priversti 
ar už pinigus. Patikimi tie, kurie iš idė
jos. Londone dirbęs konsulo parei
gose. Kai anglai išvarė apie 90 sovietų 
diplomatų (apie 1969-1970). jis tuo 
metu Londone nebuvęs, bet buvęs įra
šytas į išvarytųjų sąrašą.

Lietuvoje buvęs aukštose ir gerai 
apmokamose pareigose.

- Kai mes „Lietuvos“ viešbutyje 
kalbėjomės, ar pokalbis buvo įrašo
mas, - paklausiau.

- Taip. Ar dabar nedarai slapto 
įrašymo?

- Niekada savo gyvenime slapto 
įrašymo nesu daręs. O kodėl tos die
nos „suvestinėje“ padaryta tokių teigi
mų, kurių tada nedariau? Pavyzdžiui, 

įrašyta netiesa, kad į Vakarus išvykau 
gestapui patarus ir kad Linas Prince
ton universitete gavo valstybės sti
pendiją. Tai netiesa, ir aš to nesakiau. 
Tokia „tiesa" buvo reikalinga jums, ir 
jūs taip parašėte.

- Nežinau, kaip tai atsitiko. Mūsų 
taisyklės griežtai reikalavo rašyti tiks
liai tiesą. Aš pats nerašiau. Gal perpa
sakojau.

Tą mūsų pokalbio įrašą „iššifravo" 
kapitonas Ruginis. - ir tęsiau. - Buvo 
sakoma, kad sovietų saugumas buvo 
išvystęs tobuliausią sekimo aparatą. 
Bet aš savo sekimo byloje galiu rasti 
daug primityvumo. Pilna buvo slapy
vardžių ir pavardžių. Ir aš nesunkiai 
galėjau iššifruoti, kokiems žmonėms 
kokie slapyvardžiai duoti. Taip pat 
vienoje „suvestinėje" parašyta, kad aš 
nakvojau ne „Lietuvos" viešbutyje. Iš 
tikro aš nė vienos nakties niekus kitur 
nenakvojau. Kodėl taip rašėte?

Vaigauskas įtikinančio atsakymo 
dėl tų netikslumų neturėjo. Bet aš pats 
supratau kodėl Liną apdovanojo „vald
žios stipendija" ir kodėl jiems buvo 
reikalinga, kad į Vakarus aš išvykčiau 
„gestapo patartas": jie žūt būt norėjo 
mus padaryti CŽV agentais. Tik nie
kaip negaliu suprasti, kodėl vieną naktį 
mane „apnakvyndino“ kažkur kitur, ne 
„Lietuvos" viešbutyje.

Kai skaičiau epizodą, kuriame 
pasakoju, kaip vėlai naktį (apie 10 vai.) 
mane, grįžusį iš miesto, pilnoje žmonių 
viešbučio fojė netikėtai užkalbino kun. 
Pr. Račiūnas, o man iškilo klausimai - 
iš kur jis žino, kad aš Lietuvoje ir ypač

J
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kad aš tokiu laiku čia pasirodysiu, Vai- 
gauskas įdėmiai klausėsi. Kai paskai
čiau atsakymus į savo paties klausi
mus, Vaigauskas pasakė: „Galėtum būti 
geras saugumo darbuotojas“. Gi mano 
samprotavimas buvo: „netikėtą“ susiti
kimą su Pr. Račiūnu organizavo KGB. 
Jie visą dieną mane sekė, o kunigą lai
kė parengtyje. Vos tik įžengiau į sausa
kimšai turistų prikimštą fojė, jį man 
pakišo, o šis kalbėjo, kas jam buvo 
liepta. Gal saugumietis, kurio aš nepa
žinau, stovėjo šalia ir klausėsi.

Papasakojau jam apie paskutinius 
DŽAZ akordus Maskvoje. Kai pami
nėjau „inturistę“ Emutę, stebėjau 
R. Vaigausko veidą. Manau, kad jis ją 
pažinojo. Kai kalbėdamas apie prof. 
L. Truskos elementarios logikos trūku
mą paminėjau Salomėją Narkeliūnaitę 
(ji 1940 m. buvo radijo Vilniuje kores
pondentė), R. Vaigauskas šypsojosi, ir 
man neliko abejonės, kad jiedu artimai 
bendradarbiavo.

Pokalbyje užsiminiau apie Lietu
vos partizanų išdaviką Joną Deksnį- 
Liūto Mockūno „Pavargusį herojų“. 
Deksnio rolė rezistencijoje man visa
da liko neįminta mįslė, ir dar sustiprėjo, 
kai Mockūnas paskubėjo pakelti jį į 
„herojus“. Kai kam atrodė, kad jis iki 
trečiojo išvykimo į Lietuvą buvo rezis
tentas ir į bolševikų tarnybą perėjo 
1949 m. slapta atvykęs Lietuvon ir pa
tekęs į enkavedistų rankas. Brazaitis, 
regis, manė, kad jis galėjo pereiti 
antrojo atvykimo metu 1946 m., nors 
kol kūrė VLAK ir BDPS dar galėjęs 
būti rezistentu. Aš, patyręs faktą, kad 

jau pirmojo apsilankymo Lietuvoje 
metu (1945 m.) Deksnys ilgesnį laiką 
gyveno pas dr. Juozą Markulį-Erelį ir 
su juo bendravo kurdamas VLAK ir 
BDPS, jokiu būdu negalėjau savęs 
įtikinti, kad du didžiausi Lietuvos 
partizanų išdavikai, gyvendami ir veik
dami kartu, vienas antro neatpažino. 
Trečią kartą atvykęs Lietuvon Deks
nys „slapta“ iš jūros išsikėlė prie Pa
langos, ir čia jo laukė enkavedistai ne 
su automatais, o su filmavimo apara
tais. Nufilmavo suėmimą. Mano supra
timu, tai buvo surežisuotas vaidini
mas. Kai tą samprotavimą pasakiau 
Vaigauskui, jis vėl pagyrė mano logiką.

Pokalbis su R. Vaigausku man ne
paliko abejonių, kad „pavargęs hero
jus“ į rezistenciją atėjo kaip agentas. 
Knygos „Pavargęs herojus“ autorius 
irgi palieka neatsakytų daug klaus
tukų, ypač jo kelionė paslidinėti Kau
kazo kalnuose, jo straipsnis anglų 
kalba „Baltic Forum“ 1985 m. rudens 
numeryje „The Dynamic of Lithuanian- 
Emigre Relations“ ir dar kai kas.

R.Vaigauskas sakė, kad iš anksto 
labai gerai žinoję apie Lukšos ruošiamą 
skrydį į Lietuvą. Turėję savo informa
torių VLIK'e. Ten buvę labai lengva 
prieiti. Buvę geros nuomonės apie 
gen. Raštikį ir prof. Maceiną. Darę pas
tangų, ir pasisekę prie jų prieiti. No
rėję, kad jie grįžtų į Lietuvą. (Nepa
minėjo, kad įkaitais turėjo Maceinos 
žmoną ir Raštikiu vaikus.) Neblogą 
nuomonę turėję apie Mykolą Krupa
vičių, Sidzikauską laikę suktu. Kai jam 
pasakiau, kad nežinau kaip Deksnys ir 
Markulis motyvavo partizanų išda-
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vystės, Vaigauskas paskubėjo su nuo
mone. kad partizanų pasipriešinimą 
reikėjo užbaigti:

- Juk buvo baisu. Žudė vieni kitus 
dieną ir naktį. Kiek Luokės apylinkėse 
partizanai nekaltų žmonių išžudė.

- Žiūrėk, Ričardai, - rodydamas 
savo motinos prisiminimų rankraštį, - 
čia mano Mama paliko tų dienų auten
tiškus prisiminimus. Surašyta vietos, 
laikas ir žmonės darę ir patyrę baisius 
žiaurumus. Čia rastum savo pažįstamų 
pavardžių. „Chuliganerija“ terorizavo 
kaimo žmones. Stribai.

- Į stribus buvo suėjęs visas 
šlamštas.

- Į sodybą neidavo būriu. Atei
davo vienas. Kiti pasislėpdavo neto
liese. Taip rašo prisiminimuose Mama. 
Jei rasdavo ieškomą, duodavo ženklą, 
ir kiti subėgdavo. Taip norėjo suimti 
mano brolį Kostą. Bet jo tada nebuvo 
namuose. Nuo tada jis pasislėpė.

- Toks buvo metodas, - pripažino 
R. Vaigauskas. Aš tęsiau:

- 1990 m. sutikau studentavimo 
laikų draugą Julių Lebedį. Susirišau su 
juo per Partijos istorijos institute dir
busią p. Kašauskienę. Jis pradžioje ne
norėjo susitikti, bet galiausiai išėjome 
pietauti į restoraną. Kiekvienas papa
sakojome istoriją nuo išsiskyrimo 
1940 m. Po to aš jo paklausiau: .Juliau, 
nebuvome intymūs draugai, bet geri 
bičiuliai. Pakalbėdavome ne tik apie 
mergaites, bet pakeiksnodavome ir 
Smetoną, vienas iš kairės, kitas iš deši
nės pozicijų. Abu gavome universiteto 
stipendijas. Tu didesnę. Režimas nebu
vo sunkus. Tu. Juliau, man pasakyk. 

ar neturėjai dvasinių konfliktų, kai pats 
naudojaisi bolševikų privilegijomis, o 
tauta buvo kankinama, žudoma, tremia
ma". Jis man atsakė, kad apie tai neži
nojęs. Institute ramiai redagavęs Leni
no raštus.

- Tai tu to paties klausi mane? - 
paskubėjo R. Vaigauskas.

- Taip, aš to tave klausiu.
R. Vaigauskas tiesioginio atsaky

mo nedavė. Jis manąs, kad kiekviena 
„šalis" apie kitą ..šalį“ renka informaciją. 
Diplomatai naudoja legalias priemones, 
slaptoji žvalgyba - nelegalias. Amerika 
irgi naudojo legalias ir nelegalias prie
mones sekti Tarybų Sąjungą.

- Žinoma, kad Amerikos žvalgyba 
veikė ir sekė Sovietų Sąjungą, bet savo 
krašto labui. Tu veikei Lietuvos oku
panto naudai. Tai esminis skirtumas.

R. Vaigauskas kalbą pasuko kiek 
kita kryptimi:

- Jūsų veikla Amerikoje buvo 
bergždžia. Jei ne Tarybų Sąjungos vi
daus problemos, Baltijos (šiaurės vaka
rų) „šalys“ niekad nebūtų atsisky
rusios.

- Mes dirbome daug dėl Baltijos 
valstybių laisvės. Daug padarėme, bet 
niekad nesakome, kad Lietuvą išlais
vinome. Bet mes pasiekėme vieną labai 
svarbų laimėjimą - neleidome Baltijos 
valstybių klausimo išbraukti iš 
neišspręstų pasaulio problemų sąrašo. 
Sovietų Sąjungai tai kėlė rūpestį. 
1965 m. pats Gromyko atskubėjo į 
Vašingtoną, kad sulaikytų priėmimą 
Kongresinės rezoliucijos (HCR 416), 
rekomenduojančios JAV vyriausybei
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kelti Sovietų Sąjungai bylą Jungtinėse 
Tautose dėl Baltijos valstybių oku
pacijos.

- Taip, jūs tuo reikalu daug 
padarėte, - pripažino R.Vaigauskas.

- Į Tartu konferenciją Estijoje 
atvykti jūs užblokavote Liną Kojelį, 
nors Amerika jam buvo suteikusi 
diplomato statusą. Kažkaip keista 
Kojelių šeimos lemtis - vyresniuosius 
skriaudė tautininkai, persekiojo bolše
vikai ir naciai, jaunesniuosius - atsikū
rusios Lietuvos „patriotai“ - brazaus- 
kai, vagnoriai, lubiai, kančai etc., 
laiminant vadinamiems „dešiniųjų“ 
lyderiams.

- Linas buvo Amerikos slaptosios 
žvalgybos žmogus.

- Jūs vėl šaunate pro šalį dėl Lino. 
Jo darbas Baltuosiuose rūmuose ir vė
liau Valstybės departamente jokio 
ryšio su žvalgyba neturėjo.

Ričardas kelis kartus pakartojo: 
„Mes kalbamės atvirai. Ką aš sakau, yra 
tiesa. Kai ko nesakau. Neminiu agentų 
pavardžių“. Į mano pasiūlymąjam rašyti 
prisiminimus ir pažadą finansuoti 
išleidimą, atsakė: „Niekas jų neleis. Aš 
rašyčiau 90 % tiesą, 10 % nuslėpčiau“.

- Aš manau, kad ir dabar jūs, žval
gybininkai, palaikote ryšį ir sąžiningų 
prisiminimų rašymas keltų jums 
pavojų.

Atsakymo nebuvo. Aš vėl:
— Aš tokį pat pasiūlymą padariau 

Albertui Laurinčiukui... - bet R. Vai- 
gauskas mane pertraukė:

- Tai pats didžiausias išversta- 
skūris. Iš Mikalajūno čiulpia pinigus už 

knygų rašymą. Visą laiką bjauriausiai 
rašė apie Ameriką, o dabar ten važinėja 
ir pinigus krauna. Jis nieko parašyti ne
gali. Aš buvau aukštas KGB parei
gūnas, o šiandien nieko neturiu. (Paro
dė banko knygutę su 8000 litų.) Komu
nizmas gera idėja, kuri kada nors ateis 
į pasaulį. Tik komunistų partija buvo 
supuvusi. Partiečiai iš žemesniųjų ėmė 
kyšius, davė aukštesniesiems. B., K., 
Č., J. ir kiti šiandien nekalti avinėliai, 
dirbą Lietuvos labui. Turtėja. O ką darė 
anksčiau! Į P. televizijoje žiūrėti nega
liu. Nemoka pasakyti sakinio, nieko 
neišmano. KGB specialistus iš visų 
darbų nušalino...

Suprantu, kai politinio darbo dirbti 
neleidžia. Bet mes profesionalai, galė
tume kovoti su narkotikų plitimu, aiš
kinti kriminalinius nusikaltimus. Anks
čiau komunistai partiečiai mums įsaki
nėjo, dabar jie turi valdžią, o mes pa
smerkti.

Aš Ričardui parodžiau savo 
straipsnį „Pasivažinėjimas Alpėse nak
tį“, kur pasakoju, kaip sovietų agentas 
1947 m. Vokietijoje naktį išviliojo mane 
į Alpes ir, mano įsitikinimu, norėjo per
duoti sovietų agentams. Į R.Vaigauską 
kreipiausi tokiais žodžiais:

Ričardai, jei žinai tą atvejį, pa
sakyk, kaip iš tikrųjų buvo?

Aiškinomės įvairias aplinkybes. Aš 
jam sakiau, kad tuo metu Vokietijoje 
siautusi Slavino grupė grobė lietuvius 
karo pabėgėlius. Pagrobė Kubiliūną. 
Jis manė, kad buvęs Lietuvos kariuo
menės karininkas Stasys Kumpis 
dirbo su čekų KGB. Apie Kumpį nieko
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negirdėjęs. Tuo R. Vaigausko aiškini
mu patikėjau, nes ir mano samprota
vimu visi siūlai vedė į Čekiją. Kumpis 
niekur daugiau nepasirodė.

Mudviejų kalba nukrypo į išeiviją:
- Pamenate, pokalbyje 1986 m. 

„Lietuvos“ viešbutyje Vilniuje man pa
minėjote prof. J. ir dr. R. Kokiose aplin
kybėse juos sutikote?

- Ar įtariate, kad jie agentai?
- Ne. aš neskubu nieko įtarinėti. 

Tada sakėte, kad jie geri vyrai. Ir aš 
manau, kad jie geri vyrai. Su J. gera 
pažintis, su R. - bičiulystė. Grįžęs R. 
susitikimo aplinkybes taip aiškino: 
nepatenkinote jo prašymo leisti vykti 
į tėviškę. Tada jis atėjęs ir Jums iš- 
dėjęs: grįšiu Amerikon ir visiems pasa
kysiu. kad atvykusius Lietuvon uždaro 
Vilniuje kaip kalėjime.

- Šimtai atvykusių važiavo į pro
vinciją, - dėstė R. Vaigauskas. - ir mes 
„nematėme". Su J. susirašinėjame. Ki
lęs nuo Skuodo. Pažinojau ir jo žmoną.

- Bet Viekšnaliuose mano žmonės 
pasakojo, kad mano Vilniuje mokymosi 
metu 1986 m., partiečiai gyventojus 
įspėję tuoj pat pranešti Luokės milicijai, 
jei pasirodytų užsienietis.

- Juokas! Luokėje buvo tik vienas 
milicininkas. Jokių įspėjimų nebuvo.

Plačiau palietėme 1941 m. sukilimą 
ir holokaustą. Papasakojau lietuvių ir 
žydų santykius prieš karą Kražių 
„Žiburio" gimnazijoje, paskui kariuo
menėje, savo nuotykius Kaune pirmą 
okupacijos dieną, susitikimą su artimu 
pažįstamu iš kariuomenės laikų žydu 
Messie. kuris sovietmečiu buvo žino
mas Klaipėdos vykdomojo komiteto 
pirmininkas. Kalbėjome apie sukilimo 
dienas Vilniuje. Akcentavau, kad ten 
sukilimo nebuvo. Nebuvo nei šūvių, 
nei akcijos prieš žydus. Papasakojau, 
ką aš asmeniškai dariau. R. Vaigauskas 
nieko nekomentavo, tik stebėjosi, kaip 
aš galiu senų laikų įvykius, jų detales 
ir žmonių pavardes prisiminti. Aš 
sakiau, kad prisiminti įvykius man 
lengva. Detalėse nesusipainioju, nes 
visada sakau tiesą. Kai kurios pavar
dės tai dingsta ir vėl sugrįžta. Kai kada 
susipainioju laike.

Pokalbis tęsėsi 4 su puse valan
dos. Išsiskyrėme draugiškai.

J. Kojelio straipsnio (prisimini
mu) tekstas ir stilius neredaguotas.

Redaktorius
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Lietuvių kalba ir jungė, ir 
skyrė...

Ilona Bučinskytė

Ilona Bučinskytė
Paradoksalu, tačiau šešioliktus 

nepriklausomybės metus skaičiuojan
čioje Lietuvoje gana dažnai galima 
išgirsti nuogąstaujant, kad lietuvių 
kalba praranda savo pozicijas: daugelis 
įmonių ir įstaigų pasirenka anglų ar 
kitų kalbų kilmės žodžius savo 
pavadinimams, žiniasklaidoje gausu 
tarptautinių žodžių, o kalbininkai 
nespėja lietuvinti su naujomis techno
logijomis ateinančių žodžių; dažnai jų 
siūlomi naujadarai kalboje neprigyja. 
Jei sovietų okupacijos metais lietuvių 

kalba, jos grynumo išlaikymas buvo 
viena pasipriešinimo sovietiniam reži
mui priemonių, tai šiuo metu kalbos 
grynumo išsaugojimas yra praradęs 
rezistencinę reikšmę. Kalba daugelio 
suvokiama tik kaip bendravimo prie
monė. Tokia situacija neramina besirū
pinančius lietuvių kalbos ir tautos 
ateitimi.

Kaip 1952 m. išleistoje „Lietuvių 
kalbos istorijoje“ rašė dr. Petras Joni
kas: „Kalba nėra visai pastovi, bet 
kinta kartu su gyvenimu. Kai kas net 
vieno žmogaus atminime pakitėja, o 
dar daugiau tokių pakitėjimų atsi
randa per ilgesnį tarpą Kalbos 
kitimą lemia daugybė veiksnių. Vienas 
jų - migracija. Migruojant, kalba patiria 
kitų kalbų įtaką; kalbą vartojant 
didesnėje teritorijoje, ji įvairėja. Ir 
galima situacija, kai skirtingose vieto
vėse gyvenantys tos pačios kalbos 
vartotojai sunkiai tarpusavy komuni- 
kuoja. Tokios situacijos pavyzdžiu 
galėtų būti dviem skirtingoms lietuvių 
emigracijos bangoms priskiriamų 
lietuvių susitikimas XX a. penktojo 
dešimtmečio pabaigoje - šeštojo 
dešimtmečio pradžioje JAV.
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XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje 
daugiausia dėl ekonominių priežasčių 
ar vengdami tarnybos caro kariuo
menėje iš Lietuvos pasitraukė daugiau 
nei 250 tūkstančių žmonių-. Tai buvo 
daugiausia paprasti, neišsilavinę žmo
nės. Išvykdami jie išsivežė ir lietuvių 
kalbą, tokią, kokia tuo metu kalbėjo: 
nesunormintą, įtakotą lenkų, msų, 
vokiečių kalbų. Ši migracijos banga 
vadinama įvairiai. Šiame tekste jai 
apibūdinti bus vartojami senųjų ateivių 
ar giynorių terminai. Sunkiai dirbdami 
grynoriai įsikūrė JAV. Čia mezgė savą 
socialinių ryšių tinklą, kūrė savas 
organizacijas. Jie aktyviai rėmė ir pa
dėjo nepriklausomai Lietuvai. Sovie
tams okupavus Lietuvą, organizavo 
įvairias Lietuvos okupacijos nepri
pažinimo akcijas.

1944 m., prie Lietuvos antrą kartą 
artėjant Raudonajai Armijai, apie 
60 000 Lietuvos gyventojų, prisimin
dami pirmosios sovietinės okupacijos 
patirtis, pasitraukė į Vakarus. Dau
gumą jų sudarė išsilavinę asmenys, 
nepriklausomos Lietuvos visuomenėje 
užėmę aukštą socialinę padėtį. Didžioji 
dauguma šios emigracijos bangos 
atstovų buvo apgyvendinti išvietin- 
tųjų asmenų (DP - Displaced 
Persons) stovyklose Vokietijoje ir 
Austrijoje. Raidės DP lėmė, kad šios 
politinės emigracijos bangos atstovai 
patys save vadina ir kitų yra vadinami 
dipukais. Šiame tekste juos apibūdinti 
bus naudojamas dar ir naujųjų ateivių 
terminas. Grynoriai talkino sunkiose 
sąlygose atsidūrusiems tautiečiams: 

siuntė įvairią materialinę pagalbą, 
daugeliui parūpino emigracijai į JAV 
reikalingus dokumentus. XX a. 
penktojo deš. pabaigoje - šeštojo deš. 
pradžioje apie 30 000 lietuvių iš DP 
stovyklų atvyko į JAV. Čia susidūrė 
dviejų emigracijos bangų lietuviai: iš 
dalies jau nutautėję ar skirtingai lie
tuviškumą suvokiantys senieji ateiviai 
ir tautiškai angažuoti, intelektualūs 
dipukai.

XX a. vadinamas nacionalizmo am
žiumi. Dipukai buvo nacionalizmo (šį 
terminą suprantant kaip savo tautos 
vertės suvokimą) augintiniai. XIX - 
XX a. formuojantis lietuviškai tapa
tybei, atskiriant save nuo kitų tautų, 
lietuviai buvo siejami su lietuvių kalba 
ir katalikybe. Įdomu stebėti lietuvių 
kalbos ir katalikiškumo ryšio likimą 
skirtingose lietuvių emigracijos ban
gose. Geriausiai iliustruoti tokį tyrimą 
tinka grynorių ir dipukų katalikiškos 
organizacijos, jų nariai bei jų galvo
jimai. Nepriklausomoje Lietuvoje 
katalikai intelektualai aktyviai prisidėjo 
prie lietuvybės ir katalikybės jungties 
plėtojimo. Buvo steigiamos katali
kiškos organizacijos, akcentavusios 
tautiškumą ir katalikiškumą. Jie buvo 
ir tarp lietuviško nacionalizmo ideo
logijos kūrėjų. Katalikų intelektualų 
tekstai, kuriuose greta kitų akcentų 
pabrėžiama ir kalbos svarba. įtakojo 
daugelio pasaulėžiūrą. Štai Antanas 
Maceina (filosofas, ateitininkas) 
1934 m. išleistoje knygoje „Tautinis 
auklėjimas“ rašė: „Kalba yra tyškiau- 
sias tautiškumo ženklas“. „kalboje
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tauta įkūnija savo pasaulio suvokimo 
būdą, savo pažiūras į daiktus, savo 
istoriją, žodžiu visą savo indivi
dualybę“, o kitoje vietoje: „Tautinė 
kalba yra tarsi tautos siela: kol ji 
gyva, tol gyva ir tauta. Ir priešingai, 
nykstant kalbai, nyksta ir tauta“3.

1949 m., vykstant lietuvių emi
gracijai iš DP stovyklų į įvairias Vakarų 
šalis, Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas (VLIK'as) paskelbė 
„Lietuvių Chartą" (vieno šio doku
mento kūrėjas - Vytautas Vaitiekūnas 
ją apibūdino kaip ..kiekvieno lietuvio 
sąžinei rašytą kodeksą“4). Trečiasis 
jos punktas skelbė: „Kalba yra stip
riausias tautinės bendruomenės ryšys. 
Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė 
garbė“'. Katalikų intelektualai aktyviai 
prisidėjo prie šio dokumento rengimo. 
VLIK'ui tuo metu vadovavo ateiti
ninkas, krikščionis demokratas - kun. 
Mykolas Krupavičius.

Atvykę į JAV, tautiškai angažuoti, 
akcentuodami lietuvių kalbos svarbą 
tautos egzistencijai, dipukai susidūrė 
su grynoriais. Pastarųjų būklę gana 
tiksliai nusakė Stasius Michelsonas, 
pradėdamas 1961 m. išleistą knygą 
„Lietuvių išeivija Amerikoje“, rašęs: 
.Senoji mūsų išeivija, atvykusi Ameri
kon tarp 1868 ir 1914 metų jau bai
gia tirpti. Pirmoji jos karta traukiasi 
į kapus, o antroji ir trečioji, išėjusios 
šio krašto mokyklas, lietuviškai tarp 
savęs jau nekalba, daugelis ir 
nemoka“4’. Naujieji ateiviai susidūrė su 
senųjų išeivių nutautėjimu ar kitokiu 
lietuviškumo suvokimu, kai lietuviu 

save vadino ir lietuviškai jau nebekal
bantis asmuo.

Stebėtina, tačiau skirtingas lietuvių 
kalbos suvokimas lietuviškos tapaty
bės struktūroje lėmė, kad tarp senųjų 
ir naujųjų ateivių kilo konfliktai, kurie 
kartais iš apsižodžiavimų virsdavo net 
ir smurtu.

Istorija pasikartojo. Seniesiems 
ateiviams atvykus į JAV, pirmosios 
bažnyčios buvo statomos kartu su 
lenkais. Amerikoje ėmus veikti 
dr. Jonui Šliūpui, kunigui Aleksandrui 
Burbai, lietuviai ėmė skirtis nuo lenkų. 
Lietuvių ir lenkų santykiai kartais 
virsdavo triukšmu ar muštynėmis 
bažnyčiose. Po pusės šimto metų. į 
JAV atvykus lietuviams iš DP sto
vyklų. lietuvių bažnyčiose ir para
pijose vėl kilo neramumai dėl to, kokia 
kalba bus vartojama.

Tokios konfliktinės situacijos pa
vyzdžiu gali būti Cleveland'o Šv. 
Jurgio parapija. Cleveland‘e lietuviai 
pradėjo kurtis apie 1871 m. Daugiausia 
jų atvyko 1890-1910 m. Čia jie kūrė ne 
tik savo privatų, bet ir viešąjį gyve
nimą. Lietuvių katalikų atveju vienu 
svarbiausių viešojo gyvenimo centrų 
buvo parapija. Dar XIX a. pabaigoje 
Cleveland'e ėmė veikti Šv. Jurgio 
parapija. 1919 m. šios parapijos klebo
nu paskirtas kunigas Vincas Vilkutaitis 
pastatė bažnyčios, mokyklos ir salės 
kombinuotą pastatą. Jame, be abejo, 
buvo mokoma ir lietuvių kalbos. Lite
ratūroje nurodoma, kad 1910 m. 
Cleveland'e buvo suorganizuota vaka
rinė mokykla, kurioje buvo mokinta
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lietuvių ir anglų kalbų. Tačiau apie 
1930 m., nelietuvių vaikams ėmus 
gausiau lankyti mokyklą, joje nustota 
mokyti lietuvių kalbos. 1930 m. 
Cleveland'e gyveno apie 8 tūkstančius 
lietuvių, 1940 m. - apie 10 tūkstančių 
lietuvių kilmės gyventojų. 1949- 
1950 m. į šį miestą atvyko apie 3000 
lietuvių iš DP stovyklų. Naujai 
atvykusiems lietuvių kalbos mokymo 
mintis kilojau 1949 m., kai Cleveland'e 
įsikūrė „Ateities“ klubas. Tų metų 
vasarą „Ateities" klubo susirinkime, 
vykusiame Jadvygos ir Adolfo Damu- 
šių bute gimė Cleveland'o litua
nistinės mokyklos idėja. Jai įgyvendinti 
buvo sudaryta komisija. Mokslas 
prasidėjo 1949 m. rudenį. Mokykla 
naudojosi Šv. Jurgio parapijos patal
pomis. Mokykloje mokėsi apie 70 
mokinių. Mokyklą globojo „Ateities“ 
klubas. Naujai atvykusieji norėjo 
lietuvių kalbos mokyti ne tik litu
anistinėje mokykloje, bet ir Šv. Jurgio 
parapinėje mokykloje7. Ši iniciatyva 
susidūrė su senųjų ateivių nesupra
timu ir pasipriešinimu. Nepavykus 
susitarti su Šv. Jurgio parapijos kle
bonu V. Vilkutaičiu, 1950 m. spalio 15 d. 
naujai atvykusieji lietuviai kreipėsi į 
Cleveland'o vyskupą Edward F. 
Hoban, teigdami: „Mes dideliu noru 
jungiamės į Amerikos lietuviškąsias 
parapijas ir visuomeninį gyvenimų 
trokšdami išlaikyti savo bei savo 
vaikų prigimtąjį katalikų tikėjimų bei 
visas lietuviškai katalikiškas tradi
cijas, kartu siekdami tapti ir pavyz
dingais Amerikos piliečiais. Tačiau 

apgailestaudami pareiškiame, kad 
šie gyvybiniai mūsų troškimai sutin
ka ir sunkiai nugalimų kliūčių “8.

Kreipimosi autoriai suformulavo 
tris prašymų punktus:

Įvesti Šv. Jurgio parapijos 
Lietuvių mokykloje lietuvių kalbos 
pamokas ir tikybos dėstymų lietuvių 
kalba tiems lietuvių vaikams, kurių 
tėvai to nori. Jei paaiškėtų, kad lietu
vių kalbos dėstymas seselėms moky
tojoms sudalytų sunkumų, mes pasi
žadame tam reikalui parūpinti kvali
fikuotų lietuvių mokytojų.

2. Suteikti teisę naudotis šešta
dieniais prieš pietus Šv. Jurgio 
parapijos lietuvių mokyklos patal
pomis (3 klasėmis) lituanistikos daly
kų ir tikybos kursams gimtąja lietuvių 
kalba tiems lietuvių vaikams, kurie 
lanko vietos aukštesniąsias mokyklas.

3. Religiniam mūsų mokyklinio 
amžiaus vaikų auklėjimui ir mokymui, 
ypač mūsų mažųjų rengimui prie Šv. 
Komunijos jų gimtąja kalba, paskirti 
lietuvių kunigą nuolatiniu kape
lionu

1950 m. lapkričio 7 d. Cleveland'o 
diacezijos kancleris parašė atsakymą 
A. Damušiui. Vyskupija atmetė pir
muosius du naujųjų lietuvių prašymus. 
Dokumentas taip pat liudijo vysku
pijos požiūrį į lietuvių kalbą: ,„4š 
manau, rašė vyskupijos kancleris, - 
kad daugelis tėvų prieštaraus tam. 
kad jų vaikai būtų mokomi lietuvių 
kalbos, nes jie nori, kad jaunimas 
būtų auklėjamas ta kalba, kuria jie 
kurs savo gyvenimų^.
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Grįžimo į Lietuvą, lietuvybės išsau
gojimo mintimis gyvenusių lietuvių, 
toks Cleveland'o vyskupijos spren
dimas. be abejo, nepatenkino. Nusivy
lęs JAV Katalikų Bažnyčios hierarchų 
atsakymu ir požiūriu į lietuvių kalbos 
mokymą A. Darnusis 1950 m. lapkričio 
28 d. laišku guodėsi lietuvių vyskupui 
Eksc. Vincentui Brizgiui, kuris, deja, 
neturėjo juridinių galių pagelbėti 
Clevelands besikuriantiems lietu
viams: „Mielas Ekscelencija. Cleve- 
lando gyvenime perėmėm iniciatyvą 
už įvedimą lietuvių kalbos į Šv. Jurgio 
parapijos mokyklą, nes padėtis nebe
pakenčiama. Klebonas I' l'ilkutaitis 
uoliai pradėjo varyti nulietuvinimo 
akciją. Bandėm pastoli tam kelią. 
Pareikalavom mokyti mūsų vaikus 
porterius lietuvių kalba. Kai tam 
kunigas illkutaitis pasipriešino, nuė
jom į vyskupiją. Dėl porterių prita
rimas gautas, bet dėl lietuvių kalbos 
pamokų tiems, kurių tėvai to nori, 
neleido. Klebonas padrąsintas mums 
primetė nepagrįstų kaltinimų. Pa- 
kurstydamas per anglišką pamokslą 
žmones, iš baimės, kad nesurinktume 
per daug parašų. Į pamaldas reaga
vome rašteliu, čia pridedamu. Dali
nant raštelį vienas komitetininkas 
klebono pakurstytas pavartojo smur
tą prieš St. Barzduką. (...) Ign. Mali
nauskas. St. Barzdukas ir aš esame 
persona in grata pas kleboną VUku- 
laitį. Bet jeigu laimėtume bent kiek, 
būtume labai laimingi. Tai būtų pasi- 
tarnavimas ir bendrajai akcijai, nors 
kiek užkirstume kelią taip palankų 
indiferentiškumui"'1.

Kunigas istorikas (grynorių ban
gos) Viliam Wolkovic-Valkavičius, 
aprašydamas konfliktinę situaciją 
CIeveland'e, rėmėsi kunigo V. Vilku- 
taičio liudijimu ir teigė, kad dipukai 
parapijai kėlė neprotingus ir nerealius 
reikalavimus. Anot istoriko, klebonas 
keletą metų leido naujiesiems atei
viams šeštadieninės mokyklos reik
mėms naudoti parapijos patalpas. 
Tačiau naujiesiems ateiviams šito buvę 
maža ir jie ėmė reikalauti, kad seserys 
mokytojos, kurios niekad nestudijavo 
lietuvių kalbos, mokytų ne tik dipukų 
vaikus, bet ir daugiau kaip 80 % kitų, 
kurie niekad nekalbėjo lietuviškai. 
Viliam Wolkovic-Valkavicius pastebėjo 
ir tą aspektą, kad senieji ir naujieji 
ateiviai kalbėjo skirtinga lietuvių 
kalba12.

Istoriniai dokumentai byloja, kad 
net ir gavę neigiamą Cleveland'o vys
kupo atsakymą į savo prašymą, iš DP 
stovyklų atvykusieji lietuviai nenu
leido rankų ir tęsė kovą už lietuvių 
kalbos mokymą Šv. Jurgio parapijoje. 
Už šias pastangas buvo atlyginta. 1952 
sausio 3 d. Cleveland'o diacezijos 
kancleris John Krol laišku A. Damušiui 
pranešė, kad po konsultacijų su suin
teresuotomis pusėmis, buvo priimtas 
sprendimas, leidžiąs 4 kartus per sa
vaitę po 1 valandą Šv. Jurgio para
pinės mokyklos patalpomis naudotis 
tiems mokiniams, kurie nori mokytis 
tikėjimo lietuviškai ir pačios lietuvių 
kalbos. Šeštadieniais parapinės mo
kyklos durys buvo atvertos ir aukštes
niųjų mokyklų studentams. Už lietuvių
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kalbos teises Šv. Jurgio parapijoje 
aktyviai kovojo Cleveland'o .Ateities“ 
klubo nariai. Tokia jų veikla lėmė ir dar 
vieno punkto įtraukimą į Cleveland'o 
diacezijos sprendimą - vieną kartą per 
mėnesį parapijos sale leista naudotis 
ateitininkams1 \

Dipukų atsiradimas buvo savo
tiškas galvos skausmas JAV Katalikų 
Bažnyčios valdžiai. Naujųjų ateivių 
aktyvumas ir atkaklus tikslo siekimas 
lėmė tai. kad Bažnyčios vadovams 
teko reaguoti ir pagal galimybes 
tenkinti naujųjų ateivių reikalavimus. 
Kita vertus, bažnytinė valdžia rūpinosi, 
kad nebūtų pažeistos ir lietuviškai jau 
nebekalbančių parapijiečių teisės. 
Žvelgiant retrospektyviai, naujieji 
ateiviai pasiekė daug. Vis dėlto, 
gyvenimo ir tvarkos JAV specifika 
lėmė, kad ne visi naujųjų ateivių norai 
galėjo būti patenkinti. Pvz., Vyskupija 
atsisakė įvesti lietuvių kalbos mokymą 
parapinėje mokykloje, argumentuojant, 
kad mokyklos tvarkaraštis yra per
krautas ir kad Švietimo Departamentas 
pradinėse klasėse neleidžia mokyti 
antros kalbos. Lietuvių kalbos mokyti 
leista tik fakultatyviai14.

Cleveland'o pavyzdys nebuvo 
vienintelis. Lietuvybės ir katalikybės 
derinimas ir kitose JAV lietuvių 
kolonijose buvo aktuali problema. 
Turbūt ne veltui 1950 m. vykusiame 
Amerikos lietuvių katalikų kongrese 
buvo nutarta: „Visi lietuviai skatinami 
vartoti lietuvių kalbą šeimose ir 
lietuvių tarpusavio santykiuose, o 
visi lietuviškųjų mokyklų lankytojai 

ir mokytojai raginami įvesti lietuvių 
parapijų mokyklose lietuvių kalbą, 
Lietuvos istorijos bei geografijos ir 
lietuvių dainų dėstymą visur ten. kur 
jo nėra"'5.

Amerikos lietuvių katalikų kong
reso nutarimas netapo grynorių ir 
dipukų sugyvenimo garantu. Skir
tingos patirtys lėmė skirtingą mąstymą 
ir veiklą. Ne vienam naujai atvykusiam 
lietuviui katalikui buvo sunku ar net 
skaudu stebėti, kaip emigracijos 
sąlygomis, stiprinant katalikiškąjį lie
tuviškos tapatybės dėmenį. kentėjo 
lietuviškumas. Štai 1954 m. kun. 
St. Railos paskaitą koreferavęs asmuo 
pastebėjo, kad ateitininkai: „Tai mo
kyklų jaunimas ir toks, kuriam šiame 
krašte pirmiausiai rūpi išlaikyti 
lietuvybę sujungtą su katalikybe. 
Ateitininkas niekada nesutiks, kad 
katalikybė juos suanglintų. Gana 
mums lenkinimo Dievo vardu. Čia 
norima anglimi to paties Viešpaties 
vardu"'*'.

V. Vaitiekūnas tais pačiais metais 
laiške Zenonui Ivinskiui išsakė analo
gišką mintį: „Bažnyčia išganymo var
du mus lenkino, bažnyčia išganymo 
vardu mus amerikonina, bet tai ne
reiškia, kad tai yra teisinga tautiniu 
mastu"'1.

Bandant suvokti, kodėl tarp 
skirtingų emigracijos bangų lietuvių 
katalikų kilo nesusipratimai. į emi
graciją ir su ja susijusius reiškinius 
verta žvelgti kaip į fenomeną. Būdinga, 
kad pirmoji emigracijos karta1* emi
gracinę būseną išgyvena intensy-
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viausiai. Tai savotiška egzilio karta. 
Kitoms emigracijos kartoms būdinga 
integracija į naująją aplinką, asi
miliacija. Šiame tekste pristatomu 
atveju grynoriai atstovavo antrąją ar 
trečiąją savos emigracijos kartą, tuo 
tarpu naujieji ateiviai buvo intensyviai 
savo emigraciją išgyvenanti egzilio 
karta.

Prisimintina, kad skirtingos emi
gracijos bangos turi savų ypatybių. Jei 
grynoriai katalikai viešąjį gyvenimą 
gyveno parapijoje, tai DP generacijos 
atstovai siūlė kitokią organizavimosi 
formą - Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę (PLB). 1950 m. V. Vaitiekūnas 
pastebėjo: „Mano galva, parapija 
savo tautinę misiją atliko, dabar atei
na eilė pačiai bendruomenei sttsice- 
mentuoti. Lig šiol lietuvių bendruo
menė rėmėsi lietuviškąja parapija, 
nuo šiol visų (katalikų ir bedievių) 
pastangos turi būti sutelktos bend
ruomenės organizacijai“'9. Tad PLB 
idėja buvo tarsi perversmas ar revo
liucija anksčiau egzistavusio lietuvių 
išeivių visuomeninio susiorganizavimo 
atžvilgiu.

Senųjų ateivių sukurtas visuo
meninio gyvenimo būdas juos ten
kino, kito jie nežinojo. Tad natūralu, 
kad naujųjų ateivių siūlytas viešojo 
gyvenimo organizavimo būdas gryno- 
riams atrodė griaunantis įprastą tvarką. 
Padėtį įtakojo ir skirtingų emigracijos 
bangų atstovų skirtingi lūkesčiai: 
senieji ateiviai tikėjosi, kad naujai 
atvykusieji priims jau sukurtą lietu
viškojo gyvenimo struktūrą ir aktyviai 

į ją įsijungs; tuo tarpu dipukai į JAV 
atvyko turėdami savą misiją - atlie
tuvinti nutautėjusius senuosius atei
vius. Ir kiekviena grupė tikėjosi būti 
vadovaujanti.

Nesusipratimų tarp skirtingų 
emigracijos bangų lietuvių neišvengta, 
nes vieni kitų gerai nepažinojo. Šioji 
aplinkybė lėmė, kad ir vieni, ir kiti 
menkai reflektavo vykstančius pro
cesus.

Sakoma, historia ėst magista vitae 
(istorija - gyvenimo mokytoja). Tad ko 
dviejų lietuvių emigracijos bangų 
atstovų susidūrimo istorija gali mus 
pamokyti? Šiandieną skirtingų emi
gracijos bangų atstovų bendravimo 
klausimas ir vėl aktualus. Lietuvos 
nepriklausomybė sudarė sąlygas 
plūstelėti naujai emigracijos bangai. 
Dabartiniai emigrantai (vadinamieji 
trečiabangininkai) dažnai kuriasi tose 
vietovėse, kuriose gyvena ankstesnių 
emigracijos bangų atstovai. Ir dipukai, 
ir trečiabangininkai pastebi, kad jie yra 
skirtingi. Šiuo atveju praeities įvykių 
pažinimas gali teigiamai įtakoti ir 
šiandieninę situaciją.

1 Jonikas P. Lietuvių kalbos istorija. 
Chicago: Terra 1952. P. 13.

; Eidintas A. Lietuvių kolumbai. Vilnius, 
1993. P. 28.

’ Maceina A. Tautinis auklėjimas. 
Kaunas. 1934. P. 137. 139.

1 ..Pasaulio Lietuvių bendruomenė", 
Lietuvių Enciklopedija. T. 22. South Bos
ton, 1960. P. 77;

5 Nainys Br. Lietuvai ir lietuvybei. JAV 
Lietuvių Bendruomenės 50-metis. Chicago. 
2001. P. 53;
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6 Michelsonas S. Lietuvių išeivija 
Amerikoje (1868 - 1961). South Boston, 
1961. P. VII:

7 Masilionis Juozas. Petersonienė Stasė 
Lietuviškasis švietimas Šiaurės Amerikoje. 
Chicago, 2000, P. 509 511 ir „Cleveland, 
JAV, Ohio", Lietuvių Enciklopedija. T. 4, 
South Boston. 1954. P. 60-63;

* Cleveland'o lietuvių katalikų prašymas 
Cleveland'o vyskupui Edward F. Hoban dėl 
lietuvių kalbos naudojimo Šv. Jurgio 
parapijoje. VDU Išeivijos studijų centras.
A. Damušio fondas F. 8. Ap. 1-4, B. 
19274- 154. L. I-iv;

’ Ten pat, L. lv-2;
1950 11 07 Cleveland'o diacezijos 

kanclerio atsakymas A. Damušiui dėl lietuvių 
kalbos naudojimo Šv. Jurgio parapijos 
lietuvių mokykloje. VDU Išeivijos studijų 
centras. A. Damušio fondas F. 8. Ap. I - 4,
B. 19274 - 154. L. I.

" 1950 II 28 A. Damušio laiškas Ekcl. 
Vysk. V. Brizgiui. Amerikos Lietuvių Kultūros 
Archyvas (Toliau tekste - ALKA), 
Ateitininkų Federacijos išsiunčiami raštai: 
1949 - 1952. L. I - Iv.

12 William Wolkovich-Valkavičius, 
Lithuanian Religious life in America. Vol. 
3, Norwood, 1998, P. 62.

” 1952 01 03 Cleveland’o diacezijos 
kanclerio raštas A. Damušiui dėl lietuvių 
kalbos vartojimo Šv. Jurgio parapijos 
mokykloje ir bažnyčioje. VDU Išeivijos 
studijų centras. A. Damušio fondas F. 8 Ap. 
I - 4, B, 19196 - 76, L. 1.

14 Ten pat, L. 2.
15 „Amerikos lietuvių katalikų kongreso 

nutarimai“. Draugas, 1950 10 16. P. 3;
16 Koreferatas į kun. St. Railos paskaitą 

„Lietuvių katalikiško jaunimo keliai Ameri
koje“ (Referatas, skaitytas ALRKF 33 - čiame 
kongrese, Cleveland'e, Ohio, 1954 10 09), 
ALKA, ALRKF. I knyga, L. 8.

17 1954 11 10 V. Vaitiekūno laiškas 
Z. Ivinskiui. ALKA, V. Vaitiekūno archyvas. 
Dėžė: 26, B. 5 Aplankas, L. 331.

18 Karta šiuo atveju suvoktina kaip tam 
tikri aktyvūs asmenys (reprezentantai) ir 
kiti tam tikros amžiaus grupės asmenys, 
besitapatinantys su reprezentantų 
skelbiamomis idėjomis ar veikla.

1,1 1950 10 01 V. Vaitiekūno laiškas 
B. Žukauskui, ALKA, V. Vaitiekūno archyvas. 
Dėžė: 5, B. Laiškai 1948 - 49 - 50, L. L

Trumpai apie straipsnio autorę

Ilona Bučinskytė - VDU humanitarinių mokslo fakulteto doktorantė.
Disertacijos tema: Katalikiškos organizacijos išeivijoje XX a. 5-7 dešimt

mečiuose. Darbo vadovas prof, hahil. dr. Egidijus Aleksandravičius.
Paskelbusi ne vieną publikaciją savo tyrinėjamos temos klausimais leidi

niuose „į Laisvę", „Tėviškės žiburiai", „Kauno istorijos metraštis“, „Polito
logija" ir kt.

Skaitė pranešimus įvairiose Vytauto Didžiojo universiteto, VDU išeivijos 
instituto organizuotose mokslinėse konferencijose, dalyvavo ( LAISVĘ fondo 
XIV istorinių ir politinių studijų savaitėje Kaune bei Kulautuvoje.

2005 m. Lietuvių Fronto bičiulių kvietimu du mėnesius dirbo JAV lietuvių 
archyvuose, rinkdama medžiagą apie LFB.

2005 m. L Bučinskytei paskirta Kojelių šeimos fondo Juozo Brazaičio vardo 
stipendija.
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Tai buvo prieš 
keturiasdešimt metų...

1965 m. lapkričio 13 d. lietuvių manifestacija New 
Yorke ir žygis į Jungtinių Tautų būstinę

Romas Kezys

Jau nedaug yra likę žmonių JAV, 
kurie prisimena įspūdingą 1965 metų 
lapkričio mėn. 13 dieną. O prisiminti ją 
reikėtų vien dėl to, kad tą dieną New 
Yorke buvo surengta didžiausia poli
tinė manifestacija JAV lietuvių isto
rijoje. Šios demonstracijos tikslas 
buvo prisiminti ir paminėti Lietuvos 
okupacijos 25-ąsias metines.

Ši manifestacija, vėliau buvo popu
liariai vadinta lapkričio 13-osios žygiu 
į Jungtines Tautas, o jos pagrindiniai 
organizatoriai - žygininkais. Šio žygio 
sumanytojai rengiamos manifestacijos 
organizacinį komitetą pavadino „Komi
tetu Lietuvos Nepriklausomybei atsta
tyti“. Manifestacijos pagrindinis sie
kis - reikalauti Baltijos šalių laisvės 
klausimo iškėlimo Jungtinėse Tautose 
(JT). Manifestaciją sudarė trys pagrin
dinės dalys: parengtas puslapis 
dienraštyje „New York Times“ (sek
madienio vedamųjų sekcijoje) - su 
apeliacija į Jungtinių Tautų orga

nizaciją ir ją remiančių JAV politikų, 
visuomenės bei religijos vadovų pa
vardėmis; politinė-kultūrinė programa 
Madison Square Garden ir žygis išilgai 
Manhattaną bei demonstracija prie JT 
pastato.

Žygininkai tikėjosi, kad ši mani
festacija supurtys didžiąją JAV žinia- 
sklaidą ir ji pralauš tylos sąmokslą 
prieš Baltijos šalių okupaciją. Deja, 
taip neįvyko. Šis įvykis didžiojoje JAV 
spaudoje buvo pristatytas kaip loka
linė politinė demonstracija. Lietuvių 
visuomenė ir vėl pasijuto nuvilta. 
Jeigu tokio masto renginys nerado 
tinkamo atgarsio didžiojoje spaudoje, 
tai ką reikia daryti, kad pasaulis 
išgirstų lietuvių ir kitų Baltijos šalių 
atstovų balsą? Žygininkų vardu Anta
nas V. Sniečkus stojo į kovą prieš 
„New York Times“, reikalaudamas 
paaiškinimo: kodėl šis laikraštis taip 
sumenkino šią manifestaciją ir reika
lavo susitikimo su laikraščio leidėjais
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bei redaktoriais. Daug lietuvių palaikė 
šias Sniečkaus pastangas. Deja, tos 
pastangos rezultatų nedavė. Dar kartą 
teko įsitikinti, kad Maskvos imperia
lizmas turėjo daug simpatikų JAV 
liberaliojoje spaudoje ir kad ateityje 
reikės dar didesnių pajėgų (negu ši 
kultūringa demonstracija), jog tylos 
sąmokslas prieš Baltijos šalių okupa
ciją būtų pralaužtas.

Tačiau nepaisant tokio amerikiečių 
žiniasklaidos mėginimo šią manifes
taciją sumenkinti, buvo ir gražių pro
švaisčių. Štai Vasario 16 gimnazijos 
Vokietijoje mokytojas F. Skėrys rašė: 
„Džiaugiuosi, kad žygis į JT praėjo 
su nepaprastu pasisekimu. Laikraš
čiuose dar neteko skaityti. Tų pačių 
dienų per Stuttgardo siųstuvų vokie
čių kalba pranešė, kad lietuviai 
studentai padarė didelę demonstra
cijų už Lietuvos laisvę ir nepri-

A n tanas Mažeika

Romas Kezys

klausomybę, ir įsiveržė į posėdžių 
salę. Studentai buvo JT policijos iš
prašyti laukan. Ši žinia turbūt per 
visų pasaulį pasiekė žmones ir paža
dino iš miego. Šiaip niekas apie 
Baltijos šalių tautas jau nekalba. Ši 
žinia, kad lietuviai reikalauja sau 
laisves, sukėlė manyje daug džiaugs
mo. “

Jei iš didžiosios JAV žiniasklaidos 
ir nebuvo sulaukta tikėto dėmesio, tai 
tą nusivylimą su kaupu atpirko lietuvių 
visuomenės dėmesys ir parama šiai 
manifestacijai. Žaibišku greitumu lietu
vių visuomenė JAV ir Kanadoje pra
dėjo organizuoti žygiui paramą ir 
ruoštis jame dalyvauti. Per tris mėne
sius visoje JAV ir Kanadoje susior
ganizavo 43 rėmėjų skyriai. Jie rinko 
lėšas ir organizavo žmones dalyvauti 
šiame žygyje. Ypatingai sukruto jauni
mas. Patys žygininkai-koordinatoriai
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irgi buvo jauni vyrai. Vyriausiam buvo 
35 metai. Manifestacijos sėkmę dar 
užtikrino ir tai, kad koordinatoriai 
atstovavo visų bangų lietuvius: pirmi
ninkas Antanas Mažeika ir Antanas V. 
Sniečkus - abu gimę JAV; dr. Algirdas 
Budreckis ir Romas Kezys - „dypu- 
kai“; kiek vėliau į koordinatorių eiles 
pakviestas Juozas Miklovas atstova
vo naujuosius ateivius. Koordinatoriai 
važinėjo po įvairius lietuvių telkinius 
JAV ir Kanadoje ragindami visuomenę 
aktyviai dalyvauti žygyje ir jį remti. 
Visa lietuviška spauda bei radijo pro
gramos stipriai rėmė žygį, o ypatingai 
laikraščiai „Darbininkas“, „Draugas“, 
„Dirva“, „Keleivis“, „Nepriklausoma 
Lietuva“, „Garsas“. Vienintelės Chica- 
gos „Naujienos“ pasisakė prieš žygį.

To meto nuotaikas taikliai nusako 
„Draugo“ 1965 m. lapkričio 1 I d. 
vedamasis: „Ambasadoriaus Chester- 
Bowles laisvės šūkį mes pakartojame 
dabar besirengdami išlydėti tūkstan
čius lietuvių iš įvairių išeivijos kolo
nijų, vykstančių į bendrą laisvės 
mitingą ir demonstraciją New Yorke, 
pasaulio Jungtinių Tautų sostinėje. 
Sis žygis yra galingas laisvės sąjūdis 
ne vien dėl Lietuvos, ne vien dėl pa
vergtųjų Baltijos tautų, bet ir dėl visų 
grobuoniško komunizmo pavergtų 
tautų laisvės“.

„Turime pasidžiaugti, kad šis žygis 
sujudino visus išeivijos centrus. Šiuo 
žygiu iš uždaro padejavimo išeinama į 
platųjį pasaulį, į didmiesčio erdvųjį 
stadioną, į New Yorko gatves, prie 

Jungtinių Tautų būstinės. Čia jau nebe 
uždaras protestėlis, o veržimasis į 
pasaulio opiniją ir sąžinę, supurtymas 
galvojančio ir laisve tikinčio pasaulio 
žmogaus. Čia pirmas platesnio masto 
ryžtas į bendrą laisvės šauksmą įtraukti 
baltiečius kaimynus - latvius ir estus“.

„Negana to, šia proga paskelbtame 
atsišaukime plačiausiai skaitomame 
sekmadienio „New York Times” 
dienraštyje mūsų judrieji jaunieji 
organizatoriai įstengė gauti parašus 
po lietuvių ir kitų baltiečių laisvės 
šauksmu buvusio viceprezidento 
Nixon'o, eilės kongreso ir senato 
narių, eilės arkivyskupų ir vyskupų, 
gubernatorių, įvairių miestų merų, 
profesorių, admirolų, aukštų kariškių, 
daktarų, sporto žvaigždžių. Mes nebe 
vieni. Mūsų laisvės pastangas remia 
graži eilė vadovaujančių JAV asmenų. 
Laisvės sąjūdis, apėmęs lietuvius, į tą 
sūkurį įtraukia mūsų tautos kaimynus 
ir daugybę įtakingų laisvės mylėtojų. 
Tai įspūdinga, tai imponuoja, tai jau 
formuoja mums palankią pasaulio 
opiniją, tai daro spaudimą į pasaulio 
sąžinę“.

„Mums ypatingai miela, kad 
pagrindiniai šio žygio organizatoriai 
buvo jaunoji karta ir kad tarp išvyks
tančiųjų tame didžiajame laisvės 
mitinge ir demonstracijose dalyvauti 
didžią dalį užima mūsų moksleivija, 
studentija, organizuotas jaunimas, 
kurio vadovai atskirais atsišaukimais 
savo narius ragino dalyvauti“.
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Komunistinės ir prokomunistinės 
spaudos laikysena manifestacijos 
atžvilgiu mums buvo žinoma iš 
anksto - jie mūsų darbą arba šmeižė, 
arba ignoravo. Štai ištrauka iš vilniškės 
„Tiesos“: „Keletą mėnesių Amerikoje 
gyvenantieji buržuaziniai nacio
nalistai visais varpais skambino apie 
jų rengiamų manifestaciją prie Su
vienytųjų Nacijų Organizacijos rūmų 
New Yorke. Jie beldėsi į merų ir 
gubernatorių duris, lankstėsi prieš 
senatorius ir kongresmenus. Numeris 
iš numerio šaukę apie tai nacio
nalistiniai laikraštukai, dieną ir naktį 
spiegė radijas". Iš tų „Tiesos“ žodžių 
pavergtasis lietuvis gavo gana gerą 
vaizdą kas čia vyko ir kiek pastangų 
buvo padėta manifestaciją rengiant.

Žygininkai buvo sudarę įvairias 
darbo komisijas iš New Yorko apy
linkės lietuvių. Tokių aktyvistų susi
darė apie 120 žmonių. Centrinė mani
festaciją organizavusi įstaiga įsikūrė 
VLIK'o patalpose, Manhatten’e. Pats 
VLIK'as rėmė žygininkų darbą, tačiau 
dažnomis progomis reiškė nepa
sitenkinimą dėl žygininkų organi
zacijos oficialaus pavadinimo: „Komi
tetas Lietuvos nepriklausomybei 
atstatyti“. VLIK'o žmonės teigė, kad 
tokį titulą dera turėti tik VLIK'ui.

Manifestacijos organizavimo pra
džioje žygininkams kėlė daug rūpesčių 
finansinės problemos - ar bus su
rinktas reikiamas kiekis pinigų. Ledus 
pralaužė ALT'a, atsiųsdama 1 000

Demonstrantą, tautinoais lietuvių drabužiais Manbatten o gatvėse
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dolerių auką. (Tais laikais tai buvo 
dideli pinigai.) Apmokėti Madison 
Square Garden ir kitas skubias sąs
kaitas teko skolintis pinigų. Didžiausias 
paskolas davė dr. Juozas Kazickas - 
3 000 dol., LB Krašto Valdyba, Antanas 
Mažeika ir Romas Kezys po 2 000 dol. 
Tautos Fondas skyrė 500 dol. Kai žygi- 
ninkų judėjimas įsisiūbavo, finansinės 
problemos dingo. Tūkstančiai 
tautiečių iš visos JAV ir Kanados per 
vietinius komitetus arba tiesiog į centrą 
siuntė pinigus su linkėjimais sėkmės.

Didžiausias išlaidas sudarė Madi
son Square Garden nuoma renginiui - 
14 200 dol., „New York Times“ 
puslapis 7 200 dol., atlyginimai tarnau
tojams 2 500 dol. Aukų pagal valstijas 
daugiausiai sulaukta iš New Yorko - 
12 400 dol., Illinois - 8 600 dol., 
Mass. - 6 000 dol. Kitos valstijos lėšų 
surinko ir manifestacijos organizavimui 
skyrė šiek tiek mažiau.

Niekada nepavyko tiksliai nusta
tyti manifestacijos dalyvių skaičiaus. 
Bilietų į Madison Square Garden iš 
anksto buvo parduota 10 243, iš jų: 
latviai pardavė 1 108, estai 57. Daug 
bilietų buvo išdalinta komplimentariniu 
būdu (bilietu). Manoma, kad šioje 
manifestacijoje iš viso galėjo dalyvauti 
apie trylika tūkstančių demonstrantų.

Madison Square Garden progra
mą vedė Antanas Mažeika. Pagrindinis 
kalbėtojas buvo South Dakotos sena
torius Karl Mundt. Meninę programą 
atliko Jadvygos Matulaitienės vado
vaujama tautinių šokių grupė, dainavo 

solistė Irena Stankūnaitė, grojo Joe 
Thomas vadovaujamas 40 žmonių 
orkestras. Po programos Madison 
Squaere Garden manifestacijos daly
viai pasipylė į Manhattan‘o gatves ir 
skersai miestą traukė link Jungtinių 
Tautų būstinės. Priekyje demonstra
cijos žygiavo Šv. Antano mokyklos or
kestras, berods iš Bostono, unifor
muoti veteranai, skautai ir masės 
žmonių nešini šimtais plakatų.

Demonstracijos metu buvo sustab
dytas judėjimas New Yorko centre, 
tačiau jokio triukšmo ar veiksmų, 
pažeidžiančių įstatymus, neįvyko. Prie 
Jungtinių Tautų būstinės kalbėjo šios 
manifestacijos garbės pirmininkas 
prelatas Jonas Balkūnas ir įvairių tau
tybių atstovai. Grupelė lietuvių stu
dentų įėjo į Jungtinių Tautų būstinės 
pastatą, kur tuo metu vyko sesija, ir 
pradėjo šaukti „Laisvę Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai“. Policija juos greitai 
„sutvarkė“ ir išprašė iš pastato. Šis 
incidentas vėliau sulaukė nemažai 
dėmesio žiniasklaidoje.

Šios grandiozinės 1965 m. mani
festacijos pasisekimas atgaivino lietu
vių visuomenę, tarsi pūstelėdama švie
žio oro bangą į nevėdintą lietuviškos 
politikos kambarį. Manifestacija pa
tvirtino aukštą lietuvių tautinio sąmo
ningumo lygį, sustiprino pasitikėjimą 
savo jėgomis ir suteikė stiprybės su 
dar didesne viltimi bei entuziazmu 
dirbti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui.

A. Mažeikos nuotraukos
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Žygis per Manhattan’ą 
prieš 40 metų

Stasys Goštautas

Prieš 40 metų keturi jaunuoliai - 
Romas Kezys, Antanas Sniečkus, 
Antanas (Tony) Mažeika ir Algirdas 
Budreckis - nutarė truputį „pamaiš- 
tauti" Niujorko gatvėse. Svarbiausias 
jų taikinys buvo Jungtinės Tautos ir 
didžioji JAV spauda - „New York 
Times“ ir „Herald Tribūne“, kuri tuo 
laiku nebuvo labai palanki nei lietu
viams, nei apskritai pabaltijiečiams. 
Nacių paliktos žaizdos buvo dar per 
daug visiems šviežios, o ir Baltijos 
šalys buvo identifikuojamos kaip vo
kiečių bendradarbės. Geriausia, ką ta 
spauda galėjo padaryti, tai tylėti arba 
sumenkinti bet kokį bandymą priminti 
pasauliui trijų mažų valstybių likimą. 
(Beje, „Boston Globė“ ir dabar nepra
leidžia progos priminti pabaltijiečių 
tariamai padarytas skriaudas kitoms 
tautoms/)

Apie įvykius, kurie atvedė į lap
kričio 13 dienos manifestaciją, bei patį 
renginį jau anksčiau yra rašę patys jos 
dalyviai bei organizatoriai - Tony 
Mažeika ir Romas Kezys. Čia norime 
pateikti tik kelis, mano galva, svarbius 
faktus, vertus dėmesio.

Keturi vadinamieji žygininkai, pasi
vadinę komitetu Lietuvos Nepriklau
somybei atkurti, prieš keturis dešimt
mečius suorganizavo šiuos svarbius 
dalykus: 1). „užpirko“ sekmadienio 
puslapį „New York Times“ laikraštyje 
ir jame pristatė Lietuvos bylą su svar
bių ir įtakingų JAV valdžios, politikos, 
bažnyčios ir kultūros veikėjų parašais; 
2). Suorganizavo didžiulę eiseną per 
Manhattan’ą tarp Jungtinių Tautų ir 
Madison Square Garden, į kurią susi
rinko nuo 13 iki 20 tūkstančių žmonių 
(Niujorko policija taip ir nenustatė 
tikro skaičiaus); 3). Surengė politinę- 
kultūrinę programą, kurią smulkiau 
aprašo savo straipsnyje R. Kezys.

Aš tada lankiau universitetą ir va
karais dirbau žinių agentūroje „United 
Press International“, Lotynų Amerikos 
biure bei rašiau įvairius reportažus 
(daugiausia apie Pietų Amerikos kultū
rinį gyvenimą ir nuobodžias Jungtinių 
Tautų organizacijos sesijas). Neatsi
menu kas (turbūt Tony), vieną dieną 
netikėtai man paskambino ir paprašė 
pagalbos. Kadangi vietinė spauda ig
noravo jų ruošiamą žygį, laikydama jį
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propagandiniu, jis manęs paprašė pa
skleisti per mano žinių agentūrą infor
maciją apie New Yorke jų ruošiamą 
demonstraciją. Aš sutikau ir apie tai 
parašiau keletą straipsnių ispanų bei 
anglų kalbomis, persiųsdamas juos 
teletaipu visoms Pietų Amerikos vals
tybėms. Kolumbijos, Venesuelos, Ar
gentinos ir Brazilijos spauda su malo
numu publikavo tuos pranešimus. 
Čilės ir Meksikos žiniasklaida, deja, 
vengė įsivelti, anot jų, į antikomu
nistinę propagandą...

Asmeniškai aš pačiame žygyje 
dalyvauti negalėjau, nes tą dieną turė
jau dirbti. Tačiau beveik kas valandą 
sulaukdavau įvairių skambučių iš tele
fono „būdelių“ gatvėse (tada mobiliųjų 
dar nebuvo). Skambino bičiuliai ir 
informuodavo kas vyksta.

Nebeatsimenu visų detalių, bet ži
nau, kad vėliau mano bosams nemažai 
reikėjo aiškintis, ką bendro turi Baltijos 
šalys su Lotynų Amerika ir kodėl aš 
tiek daug puslapių prirašiau apie tą, 
anot jų, vietinės reikšmės įvykį.

Žinia, kad prieš žygį ir tuoj po jo 
nemažai informacijos pasirodė tų 
kraštų laikraščiuose, mane malonino ir 
pateisino (anot jų) mano „sugaištą“ 
laiką. Iš tikrųjų ispaniškai rašanti 
spauda labai palankiai žiūrėjo į tokį 
mūsų nepriklausomybės „ieškojimą” 
(„Quest for indenpendence“). To nie
kaip negalėjo suprasti JAV spauda. Ir 
ne vienas pažįstamas amerikietis man 
sakė, kad po Antrojo pasaulinio karo 
įvykių Lietuva nėra verta būti laisva ir 
ko mes čia tiek triukšmaujame...

Nežiūrint to, kad buvo nemažai 
įvairių negatyvių užuominų iš žygio 
oponentų, ta saujelė jaunuolių savo 
realizuota idėja suteikė galimybę vi
siems dar kartą suvokti, kad ir mažos 
tautos turi teisę į nepriklausomybę. 
Niujorke tokiems žygio priešininkams, 
kad juos nutildytume, užtekdavo pri
minti Izraelio pavyzdį - juk ir Izraelis - 
maža valstybėlė...

Šis žygis, žinoma, ne kažin ką pa
siekė tarptautiniu mastu, bet kuriam tai 
laikotarpiui sujungė visą išeivijos 
bendruomenę į bendrą darbą, kuris 
visiems pasirodė reikalingas ir reikš
mingas. (Viena išimtis buvo Čikagoje 
leidžiamas laikraštis „Naujienos“, kuris 
ignoravo tą žygį ir užsipuolė žygi- 
ninkus už jų „neapgalvotą“ prasima
nymą.) Deja, tai gana būdingas reiški
nys mūsų tautai: kai yra reikalas, 
„paliekam peštynes garaže“ ir einam 
dirbti kartu. Dar ir rankomis susika
biname bei dainuojame kartu (taip kaip 
buvo per „dainuojančiąją revoliuciją“ 
Lietuvos Atgimimo metais). Paskui vėl 
grįžtam prie sąskaitų suvedimo, o 
blogiausia - mėtom vienas kitam „špil
kas“ bei skaičiuojam, kas daugiau nu
veikė...

Šiuo atveju Niujorko (ir New 
Jersey) ketvertukas bei daugelis kitų, 
kurių pavardės šiandien jau užmirštos, 
pažadino išeiviją dirbti. Tai buvo kaip 
pabudimas iš ilgo košmaro. Kai jau 
atrodė, kad jokios vilties šiame pasau
lyje atkurti Lietuvos nepriklausomybę 
nebėra, jaunimas įrodė atvirkščiai: kai 
senoji karta pavargsta, jaunoji ateina
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Manifestacijos žygio prie Jungtinių Tautų būstinės organizatoriai (iš kairės): 
Antanas V. Sniečkus, Romas Kezys, Antanas Mažeika, Juozas Miklovas, Algirdas Budreckis

su naujomis idėjomis, nors ir reikia 
laiko ją pripažinti. Tad gal nėra ko čia 
jaudintis, kad dabartinė Lietuvos 
valdžia, Seimas, teismai neveikia taip, 
kaip mes norėtume. Išmirs sovietinė 
karta, o ją pakeitusi, ateis su tokiomis 
idėjomis, kad nustebins mus visus.

Lapkričio 13-oji. 1965 metų žygis 
jeigu ir nepažadino pasaulio, davė 
mums naujo entuziazmo išlikti 
lietuviais ir rūpintis Lietuvos ateitimi. 
Kai vėliau atsirado Sąjūdis, naujai 
išaugęs jaunimas taip pat stojo į 
gretas dirbti dėl Lietuvos, o panašios 
demonstracijos vyko visame pasau
lyje. Tad, to ketvertuko pavyzdys neli
ko be atgarsio ir šiandien, prisimenant 

jų organizuoto žygio 40-metį. Reikia tik 
stebėtis, koks buvo išradingas mūsų 
jaunimas.

Lygiai po penkerių metų - 1970 m. 
lapkričio 24 dieną - Simas Kudirka 
iššoko iš rusų laivo „Sovietskaja 
Litva“ prie Martha’s Vineyard krantų, 
tačiau buvo sumuštas ir sugrąžintas 
sovietams. Prieš keletą dienų 
„Martha’s Vineyard Magazine“ (Not 
for Summer 2005-2006 (sic)) 
išspausdino Ton Dunlop parengtą ilgą 
šių įvykių aprašymą beveik pagal 
valandas - pagal Algio Rukšėno 
medžiagą ir Romo Šležo nuotraukas. 
Bet apie tai - kada nors kitą kartą.

Nuotrauka 
iš A. Mažeikos asmeninio archyvo
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Lietuva 1940—1953 metais
Aleksandras Vitkus

1941 m. kilusiame dviejų totali
tarinių valstybių - Sovietų Sąjungos 
ir Vokietijos kare sprendėsi daugelio 
Europos tautų ir valstybių likimas. 
Nors Lietuva kaip valstybė šiame kare 
nedalyvavo, tačiau jai teko patirti 
visus karo sunkumus ir žiaurumus [1].

Šiame laikotarpyje Lietuvos istorijos 
prizmių akiratyje prabėgo tokie skaudūs 
įvykiai, kaip nišų okupacija, trėmimai, 
vokiečių okupacija, holokaustas, antroji 
rusų okupacija ir aneksija bei vėl 
trėmimai, stribų ir „žaliukų" (Lietuvos 
partizanų žūtbūtinė kova). Ir šiame fone 
turėjo vykti paprasto Lietuvos 
gyventojo gyvenimas, paliečiantis tiek jį 
asmeniškai arba jo giminę.

Taigi kalbant apie 1940-1953 
metus, mes turime matyti visus jos 
dalyvius bei kaltininkus. Pirmiausia 
Lietuvą palietė sovietų okupacija, kuri 
prisidengusi Molotovo-Ribentropo 
paktu leido Tarybų Sąjungai įvykdyti 
savo aneksijos planus.

Apskritai 1940 m. vasarą kone visi 
gyventojų sluoksniai ko nors tikėjosi: 
bežemiai ir mažažemiai - žemės, bedar
biai - darbo, darbininkai - užmokesčio 
padidinimo, darbo dienos sutrumpi
nimo, ūkininkai - skolų panaikinimo, 
mokesčių sumažinimo; žydai buvo 

patenkinti, kad gali gauti anksčiau 
jiems neprieinamas valstybines tarny
bas, kad Lietuva neatiteko A. Hitleriui. 
O komunistai žadėjo patenkinti visus 
jų lūkesčius [2].

1940 metų vasarą šalyje nebuvo 
politinės jėgos, kuri būtų pakvietusi 
visuomenę boikotuoti rinkimus. Pri
blokštos savo vado išvykimu ir žai
biškos įvykių raidos, tautiškosios 
organizacijos - beveik 20 tūkstančių 
narių turinti Lietuvių tautininkų sąjun
ga. 20 tūkst. - „Jaunoji Lietuva“, 62 
tūkst. - Šaulių sąjunga - visiškai 
sugniužo ir nerodė nė mažiausio prie
šinimosi [3]. Eilinius žmones dar trikdė 
ir klaidino žinomų rašytojų, menininkų 
ir mokslininkų elgesys, jų liaupsės 
naujam režimui.

Tačiau Lietuva, pasikliovus komu
nistais, neteko svarbiausia - savo Ne
priklausomybės. Kaip teigia V. Trumpa, 
1940 metai „nebuvo vien okupacija 
įprastine šio žodžio prasme, bet 
pridengta dar ir socialinės revoliucijos 
šydu, apie kurią svajojo ne vienas 
varpininkas ir socialistas, vargiai 
galėdamas pakęsti senąjį režimą“.

Tačiau to neužteko. Pradėti vyk
dyti Lietuvos žmonių trėmimai į 
Rusijos gilumą, stengtasi likviduoti
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visus tuos, kurie aktyviau prisidėjo 
prie savo gimtosios šalies, nepri
klausomos Lietuvos Respublikos gy
venimo kūrimo. įdomiausia tai, kad 
šiems trėmimams buvojau ruošiamasi 
iš anksto, panaudojant SSRS NKVD 
instrukcijas: numatyta kiek Lietuvos 
gyventojų turi būti ištremta [4], kokia 
tvarka jie bus gabenami [5], vietoves, 
kur jie bus nugabenti [6], kur jie ten 
bus įdarbinti [7] ir kiek visa tai gali 
kainuoti [8]. Aišku, šį uždavinį vykdyti 
palengvino ir pačių lietuvių nuoširdus 
rūpinimasis šių įsakymų vykdymu [9].

Štai kaip 1940 m. vasaros įvykius 
vertino M.Remeris: „Visa, kas nuo 
birželio 15 iki liepos 21 d. vyko 
Lietuvoje, tai buvo tiktai [...] politinio 
teatro vaidinimas. Šio inscenizavimo 
žymiausias sąmoningas veikėjas buvo 
Lietuvos kompartija, režisierius - 
V. Dekanozovas su Pozdniakovu, Mo
lotovo ir Stalino vadovaujami, o 
agentai - Lietuvos vyriausybė ir Liau
dies seimas...“ [10].

Vokiečių okupacija nepadėjo atkurti 
nepriklausomą Lietuvos Respubliką, bet 
tik dar atskleidė ir paskatino priešpriešą 
tarp lietuvių ir žydų. Atsirado skaudus 
Lietuvai reiškinys - holokaustas.

Lietuvių ir žydų santykius 1940- 
1941 metais aiškiai ir trumpai nusako 
Alfonsas Eidintas knygoje „Lietuvos 
žydų žudynių byla“ [II]: „Žydų 
dalyvavimas LKP vadovybėje, sovie
tiniai pertvarkymai, Lietuvos valsty
bės sunaikinimas, inkorporavimas į 
SSRS, komjaunimo ir MOPR'o bei 
profsąjungų greitas augimas įtraukė į 

tada viskam vadovavusias institucijas 
daug žydų, ypač jaunimo. Lietuviai, 
išgyvendami dėl nepriklausomybės 
praradimo, atrodo, pernelyg daug kal
tės priskyrė vietos žydams ir tai pavei
kė lietuvių ir žydų santykius 1940— 
1941 metais“.

Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Andrius Kubilius yra teigęs „Turime 
suvokti, kad Lietuvos žydų žūtis yra 
ne tik žydų, bet, pirmiausia, visos Lie
tuvos tragedija. Mes negalime, neturi
me jokios pilietinės ir moralinės teisės 
nematyti to, kas įvyko Lietuvoje. Netu
rime teisės visapusiškai traktuoti 
komplikuotus ir toli gražu neviena
reikšmius istorijos faktus“ [12].

Karo metu Lietuvoje į nepagei
daujamų žmonių sąrašą pakliuvo 
sovietinis aktyvas ir žydai. Per 11 
pirmųjų karo mėnesių buvo sunaikinta 
daugiau kaip 80 proc. Lietuvos žydų 
[13]. Negalime atsižadėti poros šimtų 
masinių žydų žudynių vietų [14], kaip, 
deja, rašo A. Eidintas [15], ,. sunku 
nuneigti ir tą faktą, kad nė viena oficiali 
Lietuvos valstybinė ar visuomeninė 
institucija viešai neprotestavo prieš 
Lietuvos žydų žudymą, nors atskirų 
asmenų protestų būta, o individualių 
gelbėtojų - net palyginti daug“.

Holokausto Lietuvoje specifinius 
bruožus geriausiai išnagrinėjęs 
A. Bubnys, kurie yra pateikti knygoje 
„Lietuva 1940-1990. Okupuotos Lietu
vos istorija“ [16 ].

Žydų genocidas (holokaustas) pir
miausia yra siejamas su Trečiojo rei
cho vadovybės planais kolonizuoti ir 
suvokietinti Baltijos kraštus. Kadangi
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Lietuva ribojasi su Vokietija, o po karo 
turėjo tapti vokiečių kolonizuojama 
erdve, Lietuvos žydai privalėjo būti 
nedelsiant išžudyti, t.y. strategiškai 
svarbi teritorija privalėjo būti išvalyta 
nuo nepageidaujamų elementų ir 
parengta kolonizacijai.

Įdomiausia tai, kad holokaustas 
Lietuvoje skyrėsi nuo nacių okupuotų 
Vakarų Europos šalių holokausto 
keliais specifiniais bruožais:

1. Nacių okupuotose Vakarų 
Europos šalyse žydų persekiojimas 
vyko laipsniškai, keliais etapais:

1) buvo ribojamos žydų pilietinės 
teisės,

2) po to jie buvo perkeliami į getą,
3) ir galiausiai buvo pradėtas jų 

fizinis naikinimas. Visiškas žydų sunai
kinimas buvo ilgesnio proceso galu
tinis etapas - Vokietijoje truko 10 metų, 
okupuotoje Lenkijoje - 3 metus ir pan.

Lietuvoje žydų žudynės prasidėjo 
jau pirmomis karo ir nacių okupacijos 
dienomis. Praktiškai vienu metu būdavo 
vykdoma ir žydų teisinė diskriminacija, 
ir getų steigimas, ir fizinis naikinimas.

2. Lietuva, skirtingai nei Vakarų 
Europos šalys, iš pradžių patyrė sovie
tų, ir tik paskui - nacių okupaciją. Dėl 
sovietų okupacijos metu patirtų 
skriaudų didelė lietuvių visuomenės 
dalis tapo bolševizmo priešais ir 
Vokietijos šalininkais. Su nacių-sovietų 
karu buvo siejamos bolševikų okupa
cijos pašalinimo ir Lietuvos valstybės 
atkūrimo viltys.

Dėka nacių ir antisovietinio lietuvių 
pogrindžio antisemitinės propagandos 

žydai „tapo patogiu keršto ir puolimo 
objektu, savotišku atpirkimo ožiu už 
lietuvių tautos patirtas nelaimes. Tai la
bai padidino žydų katastrofos mastus 
ir palengvino naciams įgyvendinti 
genocido politiką Lietuvoje“.

3. Nors „žydų klausimo galutinis 
sprendimas“ buvo nacių suorgani
zuotas ir inicijuotas, tačiau tam akty
viai padėjo dalis lietuvių admi
nistracijos ir vietos gyventojų talkinin
kavimas. Dalis lietuvių administracijos 
buvo suinteresuota žydų, kaip įsivaiz
duojamo lietuvių priešo, identifikavimu 
ir atskyrimu nuo visuomenės ir dėl to 
ne tik nesipriešino nacių vykdomai 
atitinkamai politikai, bet iš esmės ją 
parėmė,

Naciai pasinaudojo konkrečiomis 
istorinėmis aplinkybėmis ir dalies 
lietuvių susidarytais stereotipais, kad 
nuteiktų aktyvios visuomenės dalies 
opiniją prieš žydus [17], Tačiau ne
žiūrint to, 2705 Lietuvos gyventojai, 
nacių okupacijos metais gelbėję mir
čiai pasmerktus žydus, įrašyti į Vilniaus 
Gaono valstybinio žydų muziejaus są
rašą, o Holokausto memorialinis cent
ras Jeruzalėje „Yad Vashem“ Izraelio 
vyriausybės vardu yra suteikęs pasau
lio teisuolių vardus ir medalius 455 
Lietuvos piliečiams [18],

Pokario laikotarpis, antroji nišų oku
pacija, buvo gana žiauri Lietuvos tautai. 
Taigi kaip teigia Izidorius Ignatavičius 
knygoje „Lietuvos naikinimas ir tautos 
kova“ [19], Lietuva tapo suskaldyta: 
„laisvės kovotojai; išeivija, arba Vakarų 
tremtiniai; Gulago kaliniai; Sibiro
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tremtiniai ir nesusitaikiusieji su oku
pacija Lietuvoje; susitaikėliai, net tau- 
tažudžių kolaborantai - rusakalbių kolo
nistų gerbėjai ir jų pavaldiniai. Suskal
dytos tautos dalys skirtingai suvokia 
Tėvynės laisvę ir pačią Tėvynę“.

Rytų Lietuvos gyventojams, be so
vietų bei nacių genocido, teko pajusti 
dar ir lenkų genocidą. Lenkų parti
zanai. prisidengę Armija Krajova vardu 
(pradžioje lyg tai kovai su vokiečiais, 
vėliau su rusais) stengėsi Rytų Lietu
voje išnaikinti lietuvius ir atsiimti 
Vilniaus kraštą [20].

1944-1953 m. lietuvių partizaninį 
karą galima skirstyti į tris etapus: pir
masis - spontaniškas visos tautos 
pasipriešinimas okupacijai (1944 07 - 
1946 05); antrasis - gerai organizuotų 
partizaninių junginių kova prieš 
okupacinės valdžios įsitvirtinimą 
krašte (1946 05 - 1948 11): trečiasis - 
vieningos partizanų karinės ir politinės 
vadovybės koordinuojama veikla ir 
pasipriešinimo nuslopinimas (1948 11 
- 1953 05).

Vien tik vietinės milicijos bei stribų 
pajėgomis, Lietuvos vyriausybė buvo 
nepajėgi užgniaužti žmonių nepasiten
kinimą. Čekistai turėjo mesti didžiules 
kariuomenės pajėgas mėgindama nu
slopinti Lietuvos partizaninį judėjimą. 
Jie kasmet skelbdavo tikslus užbaigti šį 
karą, tačiau jis baigėsi tik 1953 metais, 
t.y. praėjus penkeriems kovos metams 
po karo užbaigimo. 1953 m. gegužės 
mėn. suėmus vyriausiąjį partizanų vadą 
Joną Žemaitį. Organizuotas partizaninis 
pasipriešinimas praktiškai baigėsi [2]. 

Likę pavieniai partizanai per keletą metų 
buvo sunaikinti. Reiktų paminėti 
Aukštaitijos partizaną Antaną Kraujelį- 
Siaubūną. kuris išsilaikė iki 1965 03 10 
(apsuptas kareivių, nusišovė) ir kiek 
vėliau nukautą paskutinį Lietuvoje 
Žemaičių apygardos partizaną Praną 
Končių (1965 07 15 - [22]). Paskutinysis 
Lietuvos partizanas Stasys Guiga mirė 
1986 m., taip ir nepasidavęs okupacinei 
valdžiai [23], Partizaninio karo Lietuvoje 
tikslas nebuvo pasiektas. Bet jo 
atsisakyta irgi nebuvo. Visi, pakilę už šį 
tikslą, arba žuvo kovoje, arba buvo 
eliminuoti iš visuomenės gyvenimo. 
Rezultatas buvo atidėtas pusei 
šimtmečio - kitoms kartoms ir kitokiai 
istorinei situacijai [24].

Lietuvos partizanų kova už nepri
klausomą Lietuvą truko iki pat 1953 
metų ir tai tik dėka vietinių gyventojų 
paramos. Tačiau lietuvius jaudino ir 
pastovi baimė dėl tremties. Daugelis 
sėdėjo kaip ant parako statinės ir laukė 
išvežimo. Tuo pačiu reikia prisiminti ir 
tai. kad partizaninis karas slopo ir nuo 
savų lietuvių išdavikų, kuriuos labai 
gudriai įsiviliodavo MGB struktūros į 
savo spąstus [25].

1940 m. pabaigoje Lietuvos ekono
miką sudarė trys sanklodos: socia
listinė. kapitalistinė ir smulkiaprekė. 
Jas atitiko ir visuomenės skirtingos 
klasės, socialinės grupės. Visuomenės 
klasinė sudėtis pereinamojo laikotarpio 
pabaigoje buvo visiškai kitokia, negu 
nepriklausomos Lietuvos metais ir net 
pereinamojo iš kapitalizmo į socializmą 
laikotarpio pradžioje. Vietoj trijų klasių
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(socialinių grupių), kurios egzistavo 
valstybėje pereinamojo laikotarpio 
pradžioje - darbininkų, valstietijos ir 
buržuazijos, - „sukūrus“ socializmą, 
liko tik dvi: darbininkų ir darbo vals
tietijos. 1948 m. kapitalistinės san
klodos likučiai mieste visai išnyko [26]. 
Proletariato diktatūros įvedimas paver
tė darbininkų klasę viešpataujančia 
visuomenės klase. Visi valstiečiai tapo 
socialistinio kaimo darbo žmonėmis 
[27], 1951 m. inteligentija sudarė jau 
apie 10 proc. visų respublikos sava
veiksmių gyventojų [28].

Po Antrojo pasaulinio karo pasaulį 
papildė emigrantai iš Lietuvos. Jų būta 
visur - Vokietijoje, Austrijoje, vėliau 
JAV, Kanadoje. Australijoje ir kt. Ir 
būdami svetimose šalyse, jie nepa
miršo Lietuvos, puoselėjo jos tradi
cijas, meną, muziką. Jie kovojo už tai, 
kad būtų sušaukta Taikos konferencija, 
sprendžiamas aneksuotų Baltijos vals
tybių likimas.

Ir tik Stalino mirtis (1953 03 15) 
buvo siejama, nežiūrint jau pilnos Lie
tuvos aneksijos, su ramesniu bei lais
vesniu gyvenimu, nes pasikeitė oku
pacinės valdžios santykis su užka
riautų kraštų gyventojais: liovėsi bai
sieji trėmimai, žemės ūkis buvo 
sukolektyvintas, fizinį genocidą pakei
tė dvasinis. Nutautinimas ir ateizacija 
buvo vykdoma rafinuotesnės propa
gandos pagalba [29]. Tačiau tai įvyko 
pernelyg vėlai. Lietuva tuo metu jau 
buvo netekusi dešimties tūkstančių 
gyventojų.
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Antanas Maceina — 
Lietuvių Fronto ideologas

Mindaugas Bloznelis

Prof. A. Maceina Vokietijoje

Lietuvių Frontas (LF) įsikūrė sie
kiant toliau vykdyti Laikinosios vy
riausybės uždavinius vadovaujant 
antinaciniam pasipriešinimui, reikiama 
linkme orientuojant visuomenę ir pro
paguojant valstybingumo idėjas.

Vis tik, iš esmės. Lietuvių frontas 
buvo visai naujo tipo organizacija, ku
rioje vertybinėms nuostatoms buvo 
skiriama ypatinga reikšmė. Tokiomis 
vertybėmis laikomos krikščioniška mo
ralė. principingumas, idealizmas, tiesu
mas. kūrybingumas. [1] Būtent šios 
bendros vertybės buvo pagrindinė 

jungtis, siejanti šio sąjūdžio narius, 
didžioji dalis kurių buvo ugdyti atei- 
tininkiškais principais. Lietuvių Fron
tas išsivystė kaip pasipriešinimo na
cių okupacijai organizacija, tačiau 
skirtingai nuo kitų pasipriešinimo orga
nizacijų (Laisvės kovotojų. Vienybės 
sąjūdžio), jis vadovavosi kitomis vals
tybės ir visuomeninio gyvenimo orga
nizavimo idėjomis. Tad pasipriešinimas 
okupantui pašaukė LF kovai, o idėjinis 
veiksnys atskyrė jį nuo kitų rezisten
cinių sąjūdžių, suteikdamas jam 
specifinio pobūdžio [2]. Idėjinė nuos
tata buvo vienu iš esminių organi
zacijos bruožų. J. Brazaitis. įvardinda
mas A. Maceiną Lietuvių fronto ideo
logu. nurodo ir jo (Maceinos) veiklos 
specifinį pobūdį, laikydamas jį „ne tiek 
organizaciniu veikėju, kiek dvasios 
vadu“ [3].

A. Maceinos filosofijos kertinis 
akmuo - tai pats žmogus. Anot prof. 
Maceinos ..asmenybės laisvė yra aukš
čiausias principas, kurį respektuoja 
net pats Dievas" [4]. Todėl Maceinai 
nepriimtinos ideologijos, paverčian
čios žmogaus asmenybę antraeile ver
tybe. Jam nepriimtini tiek komunizmas
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ar nacionalizmas, reikalaujantys, kad 
asmuo nusilenktų klasei ar tautos pri
oritetui, tiek ir kapitalizmas, reika
laujantis, kad „žmogus savo asmenybę 
paaukotų ekonomijos pažangai ir eko
nomijos reikalavimams.“ [5] Tas veiks
nys, kuris atskyrė Lietuvių frontą nuo 
visų kitų rezistencinių sąjūdžių, yra 
A. Maceinos išvystyta katalikiškoji 
visuomenės samprata. Kita vertus, 
santykiuose su Lietuvos katalikiškąja 
visuomene, Lietuvių frontas yra 
pažangiosios katalikiškos lietuviškos 
visuomenins minties, išaugusios 
plačiosios katalikybės pagrindu, 
reiškėjas. Tai apsprendžia idėjinį LF 
turinį. [6]

Vis tik LF jokiu būdu nėra kon
fesinis sąjūdis, kuriame gali dalyvauti 
tik katalikai, bet ir visi tie, kurie pritaria 
jo programai, kurie savo veikla vykdo 
katalikišką visuomeninę doktriną, ja 
atskleisdami ir išvystydami. Todėl 
svarbiu LF uždaviniu tampa LF pro
gramos kūrimas, kuri turėtų būti 
patraukli net ir nureligėjusiam žmogui. 
Tačiau ši programa privalo būti aiškiai 
katalikiška, joje turi atsispindėti pažan
gioji visuomeninė katalikų mintis, ne
aptemdyta reveransais nei liberalizmui 
kultūrinėje srityje, nei kapitalizmui so
cialinėje srityje [7] .

Lietuvių frontas apima visą lietu
viškąją visuomenę, jos neskaldydamas 
į atskirus sluoksnius ir klases. Tokiu 
būdu LF yra naujas sąjūdis. Naujas 
ne tik tuo, kad jis atsirado šalia kitų, 
bet naujas savo dvasia ir užmojais [8], 
Jis atsirado ne kam nors parašius įsta

tus, surinkus būrį žmonių ir įsteigus 
organizaciją, o pritraukė žmones savo 
idėjomis, kurios savo ruožtu subūrė 
ir sujungė žmones. Frontininkus riša 
idėjinis vieningumas, jų pažiūros į 
valstybę, jų pastangos duoti Lietuvai 
geresnių ir laiką labiau atitinkančių 
pasiūlymų [9], Taigi Lietuvių frontas 
yra išvidinė bendruomenė. Jis yra są
jūdis, bet ne organizacija.

Sąjūdis nuo organizacijos skiriasi 
tiek savo forma, tiek ir savo nuos
tatomis. Kai organizacija turi įstatus, 
statutus, apibrėžtas narių pareigas, 
sąjūdžio nariais, tuo tarpu, yra visi, 
kurie pritaria jo idėjoms. Tarp sąjūdžio 
šalininkų visada yra kovojančių už jo 
idėjas, yra tokių, kurie joms pritaria ar 
tiesiog simpatizuoja, todėl neįmanoma 
nusakyti, kiek yra sąjūdžio narių.

Sąjūdis nuo organizacijos skiriasi 
ir veiklos vadovais. Organizacijos pa
grindinis veikėjas yra kolektyvas: čia 
narių visuma viską apsprendžia, gali 
keisti ne tik įstatus, bet ir veiklos prin
cipus, jos dvasią.

Sąjūdžio pagrindiniu veikėju yra 
asmenybė, nes jis remiasi idėjomis. Į 
LF gretas telkėsi idealistinio nusi
statymo, pasiryžę aukotis, jautrūs pa
žangioms idėjoms žmonės. Todėl sąjū
dyje reikšmingas asmeninis pradas, 
pateikiamos savos idėjos. Juo labiau 
kuriam asmeniui sąjūdžio idėja arti
mesnė ir juo labiau jis įsitikinęs jos 
svarba, tuo aktyviau jis reiškiasi sąjū
dyje. Tuo sąjūdis skiriasi nuo orga
nizacijų, kuriose visą darbą atlieka 
valdybos, pirmininkai, vadovai, o na-
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riai paprastai tik klauso ir vykdo 
nutarimus. Sąjūdžio narius veikti spiria 
ne drausmė, ne įsakymas, bet vidinis 
jų pačių įsitikinimas. [10]

Lietuvių frontas nenori savo narių 
skaičiuoti pagal sąrašus, - savo na
riais jis laiko visus tuos, kurie jo 
idėjoms pritaria. Fronto reikalus turi 
spręsti ne anoniminis kolektyvas, bet 
tie, kuriems Lietuvių Fronto idėjos la
biausiai rūpi. LF nėra formali masinė 
organizacija, bet laisvas bendrų visuo
meninių idėjų - pilnutinės demokra
tijos sklaidos sąjūdis.

Pagrindinė sąjūdžio atrama - jo 
centras. Iš jo sklinda sąjūdžio idėjos, 
jis net formaliai patį veikimą tvar
ko .Tačiau sąjūdžio centras kitoks nei 
organizacijos: jis nėra uždaras, nėra 
apibrėžtas - tai nėra vien būrelis žmo
nių, tai - visas sąjūdžio aktyvas. Kiek
vienas aktyvus ir įsitikinęs sąjūdžio 
narys jau sudaro centrą, iš kurio spin
duliuoja sąjūdžio idėjas.

Vis tik efektyvesniam veiklos orga
nizavimui naudinga kelių žmonių su
darytas branduolys, veikiantis ben
druomenine dvasia. Kadangi Lietuvių 
frontas neturi formalių narių, tai jis 
neturi turėti ir formalių skyrių. Todėl 
A. Maceinos nuomone, atviram sąjū
džiui geriausia tinka veikti klubų forma. 
Klubai tuo skiriasi nuo skyrių, kad jie 
yra atviri, o drauge koncentruoti, nes 
turi šeimininką. Klubo šeimininkas 
kviečiasi į klubo posėdžius ar susi
rinkimus visus, kurie tik Frontu domisi. 
Iš šių kviečiamųjų vieni bus tikri fron
tininkai, kiti Fronto idėjoms prita

riantys, dar kiti joms tik simpatizuos, 
nesiryždami apsispręsti, o kiti jas kriti
kuos ir neigs. Tikrieji frontininkai veiks 
kaip jo nariai ir vadovai, simpatikai ir 
pritariantys padės, o neigiantieji suda
rys progą Fronto veiklai intensyvinti 
ir tobulinti, bet galės išsitekti visi. Vis 
dėlto, tai - Lietuvių fronto klubas, ir 
jo šeimininkas bus frontininkas, kurio 
niekas negalės pašalinti tol, kol jis bus 
frontininkas savo idėjomis ir savo vei
kimu. [11],

Kadangi Lietuvių frontas remiasi 
asmenybėmis, tai visų aktyviųjų fron
tininkų asmeninis (moralinis) švarumas 
yra pagrindinis veiklos sėkmės laidas. 
Idėjinis laisvas sąjūdis yra gyvas tol, 
kol jis turi visuomenės pasitikėjimą, kol 
sąjūdžio aktyvas yra nesusitepęs 
visuomeninėmis ydomis. LF aktyvūs 
veikėjai turi būti švarūs. Asmenybių 
švarumas yra sąlyga, kuri laiduoja 
sėkmingą veiklą. „Mes nebūsime 
fariziejai, ir nekošime uodo. Tačiau mes 
taip pat neleisime, kad visuomeninių 
nusikaltimų apsunkinti žmonės 
atstovautų mūsų idėjoms, jas skleistų 
ir reikštų“, rašo A. Maceina. [12]

Svarbus LF veiklos principas yra 
kūrybiškumas. Dažnas politinis sambū
ris gyvena kitų kritika, nesirūpindamas 
ko nors pozityvaus pateikti. LF privalo 
kuo mažiau kritikuoti, kuo daugiau 
pozityvaus sukurti. Tiesa, politikoje 
yra daug stabų, kuriuos reikia griauti, 
tačiau nepaliekant tuščios vietos rei
kia siūlyti ką nors geresnio vietoje jų, 
reikia tobulesnių. Viena iš pagrindinių 
užduočių - sukurti Lietuvių Fronto

50 [ LAISVĘ • spalis-gruodis /2005

52



HI Portretai

programą, pilnutinės demokratijos idė
jomis įgyvendinančią atkurtos Lietu
vos viziją.

Pilnutinės demokratijos terminą 
įvedė prof. St. Šalkauskis. Jo įsitiki
nimu gyvenamojo laiko demokratija 
buvo visų pirma politinė. Tačiau tau
tos teisės neišsisemia vien politinio 
gyvenimo tvarkymu. Ne mažiau svar
bios yra kultūrinė ir socialinė sritys, 
kurios taip pat privalo būti tvarkomos 
demokratiškai, tuo būdu išvystant 
pilnutinę demokratiją. [13]. Nagrinėjant 
pilnutinės demokratijos savybes re
miamasi prielaida, kad kiekvienas 
mąstantis žmogus susiduria su klau
simu: kam ir kaip jis gyvena? Atsa
kydamas į šį klausimą jis nusako savo 
požiūrį į pasaulį, gyvenimą, būtį. Tai 
ir yra pasaulėžiūrinis apsisprendimas, 
kurį žmogus vertina kaip savo identi
tetą, ir kurio neliečiamumąjis traktuoja 
kaip sąžinės laisvę.

Taigi politika yra nekompetentinga 
spręsti pasaulėžiūros ir su pasaulėžiūra 
susijusius klausimus, ir todėl jų 
sprendimą bei konkretų tvarkymą rei
kia pavesti pasaulėžiūrinėms bendruo
menėms (katalikų atveju - Bažny
čiai). [14]

Pasaulėžiūra savo skleidimui ir 
vykdymui naudojasi kultūrinėmis bei 
religinėmis, bet ne politinėmis priemo

nėmis, kurių esmė yra prievarta. Todėl 
nepasaulėžiūrinė politika yra ne kas ki
ta, kaip kitu vardu pavadinta kultūrinė 
autonomija. [ 15]

Savo dvasios laisve žmogus yra 
asmuo ir tuo jis stovi aukščiau valsty
bės. Tad, kai valstybė skelbia įsitiki
nimų laisvę, tai ji privalo leisti šiuos 
įsitikinimus reikšti (realizuoti) asmens 
ir bendruomenės gyvenime. Tokią, 
pilnutinę demokratiją įgyvendinančios 
valstybės pagrindų kūrimą. Lietuvių 
Frontas vadino savo programa ir laikė 
vienu svarbiausių veiklos uždavinių.
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„Lietuviais esame mes • « gimę...
Tatjana Maceinienė

Kas mes esame? Ar kyla šis klau
simas tiems, kurie šiandien lengva 
širdimi palieka Tėvynę ir kurių skaičius 
kiekvienais metais vis didėja ir didėja? 
Matyt, ne. Bet kas yra tie žmonės, ku
rie savo valia palieka Tėvynę? 
Antanas Maceina studijoje „Asmuo ir 
istorija“ (1981) savo laikų išeivius 
apibūdino kaip „duoneliautojus“ ir 
„pabėgėlius“. „Pirmieji ieškosi svetur 
geresnio gyvenimo, antrieji gelbstisi 
nuo persekiojimų ir mirties; pirmieji 
trokšta duonos, antrieji - laisvės“1. Be 
jokios abejonės šiandieninius išeivius 
iš Lietuvos mes drąsiai galime priskirti 
prie „duoneliautojų", ieškančių geres
nio gyvenimo, gardesnio duonos 
kąsnio. Duonos (plačiąja prasme) 
problema šiandien virsta pagrindine 
mūsų valstybės problema ir ne tik 
mūsų. Ji yra istorijos problema, nes 
joje slypi žmonijos apsisprendimas. 
Visi žmonės nori būti laimingi, o laimė 
paprastai sieja su žemiškos duonos 
turėjimu. Apsisprendimas už šią 
duoną, „už fizinių savo reikalų 
tenkinimą pametant dvasinius reikalus 
sudaro tą didžiąją istorijos tragediją, tą 

tiesiog apokaliptinę katastrofą, kuri 
gresia žmonijai“2. Įžvalgusis Maceina 
rašė: „Pastaraisiais laikais pergyveno
me ištisą eilę ideologijų, kurios visos 
atsirėmė į žemės duoną ir norėjo jos 
padedamos sukurti laimę šioje tikro
vėje. Šiandien didelė šių ideologijų da
lis yra žlugusios. Tačiau jos žlugo ne 
dėl to, kad pasaulis būtų apsisprendęs 
už dangaus duoną, kad atėjo kitos 
ideologijos, kurios duoną ne tik skel
bė, bet ir jos apsčiai turėjo. Jos dyku
mų akmenis buvo pavertusios duona, 
todėl minios ir nubėgo paskui jas“3. 
Tikrai nubėgo ir vis dar bėga, ieško
damos kur geriau. Ir mūsiškiai bėga, 
virsdami „istoriniais klajokliais“ 
(K. Jaspers), kurie pamiršta savo kilmę. 
Dabartinis sumaterialėjęs pasaulis 
blaškosi ieškodamas sau dar tvirtes
nės atramos ir pasiteisinimo iškreiptos 
demokratijos principuose ir idėjose, 
bandydamas jos pagrindu suvienyti 
visas tautas ir jas suniveliuoti. Pamažu 
mes tampame pasaulio piliečiais, kurie 
klajoja po pasaulį, ieškodami sau vie
tos kur galėtų gerai įsikurti. „Aistra 
„gerai įsikurti“ yra šios klajoklinės
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būsenos išraiška. „Geras gyvenimas“ 
turįs atstoti prarastą įsišaknijimą 
savoje istorijoje“4. Tautinė sąmonė 
blėsta. Ji nėra ugdoma, nėra puose
lėjama. Ji tampa fikcija. Klausimas - 
kas mes esame - jau beveik neka
muoja mūsų širdį bei protą. Dabar 
Europos Sąjunga virsta mūsų tėvyne 
ir mūsų namais. Nutautėjimo pavojus 
atrodo tiek akivaizdus, kaip akivaizdus 
aistringas mūsų valdžios noras pada
ryti savo tautą Europos Sąjungos 
piliečiais. Tad ar ne atėjo laikas viešai 
iškelti tautai gyvybiškai svarbų gilia
prasmį klausimą - kas mes esame? 
Nejaugi tik „duoneliautojai“, kuriems 
tėvynė ten, kur apstu duonos?

Savo metu Mažosios Lietuvos 
poetas ir kalbininkas Jurgis Zauer- 
veinas-Girėnas dainavo:

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt; 
Tą garbę gavome užgimę 
Ir jai neturim leist pražūt.

Ką reiškia jo parašyti žodžiai? 
Galėčiau pakomentuoti šį posmą, ta
čiau, manau, Antano Maceinos ko
mentaras, kurį aptikau jo archyvuose, 
bus ir vertingesnis ir įtikinamesnis. 
Visai neatsitiktinai Maceina ėmėsi 
komentuoti šį posmą, rašydamas apie 
savo ir savo bičiulių uždavinius, gyve
nant tremtyje. Pasirodo kad šie užda
viniai aktualūs ir dabar, gyvenant ir 
savo šalyje, ir svetur.

Antano Maceinos komentaras
„Pirmoji mūsų himno eilutė 

skamba:

„Lietuviais esame mes gimę“.
Šiais žodžiais Sauerweinas išreiškia 

mūsų tautybės atsiradimą. Lietuviais 
esame todėl, kad jais gimėme. Pati pri
gimtis mus tokiais padarė. Lietuviškieji 
tėvai davė mums lietuviškąjį mąstymo 
bei jautimo būdą, lietuviškąją kalbą, 
lietuviškuosius papročius, žaidimus, 
dainas, pasakas, meną, mokslą. Tiesa, 
daugelis šių dalykų savo turiniu yra 
bendri visiem žmonėm. Tačiau savo 
išraiška, savo regimais pavidalais jie 
yra lietuviški, nes aną bendrą turinį 
mes apvilkome labai savotišku lietu
višku drabužiu, įspausdami jam savos 
širdies ir savos dvasios bruožų. Vienas 
tik kūninis gimimas žmogaus lietuviu 
dar nepadaro. Pamestinukas, išaugin
tas kokioje nors kanadiškoje ar argen- 
tiniškoje šeimoje nebebus lietuvis, 
nors jo gyslose ir tekės lietuviškas 
kraujas. Kaip kraujas apskritai nepa
daro žmogaus, taip lygiai jis vienas 
nepadaro nė lietuvio. Lietuviais reikia 
gimti, bet ne tik iš motinos-moters, bet 
iš motinos-tautos, kuri reiškiasi visa 
savo istorija ir visa savo kultūra; reikia 
gimti iš tautinės dvasios, teikiančios 
mums lietuviškųjų vertybių kalbos, 
poezijos, papročių pavidalais.

Todėl giedodami „Lietuviais esame 
mes gimę“, visados turime atsiminti, 
kad mumyse gyvena visa mūsą tauta: 
su savo kūnu ir krauju, su savo pra
eitimi ir dabartimi. Lietuvis nešioja 
savyje visą Lietuvą. Jis yra regimas 
Tėvynės bei Tautos ženklas, jos pa
veikslas ir atspindys. <...>
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Bet čia pat suskamba ir šio himno 
antroji eilute:

„Lietuviais norime ir būt“
Jeigu vienas tik kūninis gimimas, 

kaip sakyta, dar nepadaro žmogaus 
lietuviu, tai ko dar reikia? Kas turi dar 
būti, kad prigimtasis pagrindas, gautas 
iš tėvų, virstų tikrai lietuvišku? - Į tai 
kaip tik ir atsako ši antroji eilutė: 
„Lietuviais norime ir būt“. Noras būti 
lietuviu paverčia kūninį gimimą tikrai 
lietuvišku. Šis noras reiškiasi dvejopai: 
a) sąmoningu apsisprendimu už lietu
viškumą ir b) aktyviu lietuviškumo 
palaikymu.

Sąmoningas apsisprendimas yra 
pats pagrindinis. <...> Tautinis apsi
sprendimas yra tokios didžios reikš
mės, kad jis net ir nelietuviškos arba 
negrynai lietuviškos kilmės žmones 
padaro lietuviais. Būtų rasistinė nuo
dėmė kiekvieną nelietuviškos ar negry
nai lietuviškos kilmės žmogų laikyti 
nelietuviu. Tuo mes netektume ne tik 
didelės dalies, sakysime, Amerikos 
jaunimo, bet sykiu pasirašytume patys 
sau išnykimo sprendimą. <...> Gera, 
jeigu ir kraujas yra lietuviškas, nes ir 
jis yra vertybė. Tačiau ne jis yra le
miantis veiksnys. Galutinį žodį čia taria 
vis dėlto dvasia. Noras būti lietuviu 
turi būti pagrindinė lietuviškumo 
žy mė. Kodėl mes poetą O. V. Milašių 
laikome lietuviu? Ar todėl, kad jis buvo 
lietuviškos kilmės? Anaiptol. Milašius 
neturėjo savyje nė lašo lietuviško 
kraujo. Jis net kalbėti lietuviškai nemo
kėjo: jis galėjo tik lietuviškai skaityti ir 
suprasti. Tačiau jis buvo aiškiai apsi

sprendęs už Lietuvą. Ir todėl jis buvo 
lietuvis. Milašiaus tipo lietuvių turime 
ir ateityje turėsime dar daugiau. Jie visi 
turi būti mūsų priimami ir laikomi 
tikrais, pilnaverčiais lietuviais. Tai tinka 
visom mišriom šeimom.

Tačiau noras būti lietuviu neturi 
likti tiktai grynas apsisprendimas. Ap
sisprendimas už Lietuvą turi reikštis 
lietuviškumo palaikymu tiek dvasine, 
tiek medžiagine prasme. Tautybė nėra 
tik vidinis dalykas. Ne, ji yra ir regi
mybė. pasirodanti kalba, papročiais, 
menu, literatūra, bendruomene su 
įvairiais jos politiniais ir kultūriniais 
organais. <...> Šie dalykai yra tautos 
dvasios apraiškos. Būdamos gajos, jos 
žadina bei palaiko ir mūsų vidų. Todėl 
tautinis apsisprendimas turi būti lydi
mas troškulio visam, kas tik yra lietu
viška. Nesakykime, kad nesukuriame 
amžinų vertybių, pasaulinio masto vei
kalų, nustebinančių žmoniją. Lietuviš
kąsias vertybes puoselėti turime ne 
todėl, kad jos yra aukštesnės už kitų 
tautų, bet todėl, kad jos yra savos. 
<...> Mums reikia išsilaikyti tautine 
prasme. Todėl reikia išlaikyti visa, kas 
mūsų tautybę reiškia ir ugdo. <...> 
Apsisprendimas be darbo yra miręs.

Ketvirtoji Mažosios Lietuvos 
himno eilutė skamba:

„Ir jai neturim leist pražūt".
Kam jai? Lietuviškajai garbei, 

kurią gavome gimdami. Būti lietuviu 
yra garbė daugeliu atžvilgių: politi
niu, nes esame nuskriausti be mūsų 
kaltės, todėl turime teisės reikalauti,

54 Į LAISVĘ • spalis-gruodis/2005

56



Portretai

Antanas Maceina, Alina Grinienė ir Juozas Brazaitis Vokietijoje

kad ši nežmoniška skriauda būtų 
atitiesta; kultūriniu, nes esame tarp 
dviejų pasaulių - Rytų ir Vakarų, to
dėl esame pašaukti būti tarpininkais, 
būti kultūros tiltu; istoriniu, nes mūsų 
praeitis yra pilna didžių žygių, turė
jusių reikšmės ne tik mums, bet ir visai 
Europai; etnografinių, nes esame sena 
tauta, išlaikiusi nesugadintą kalbą, 
dainas papročius, meną. Visi šie daly
kai yra didelės vertybės. Visus juos 
šiandien išnešėme į pasaulį ir paro
dėme svetimiesiems. Lietuviai pasau
lio tautų bendruomenėje užima tikrai 
garbingą vietą.

Tačiau kaip tik todėl ir yra mūsų 
uždavinys neleisti šiai garbei pražūti. 
Tautos garbė žūsta dvejopu būdu: 
a) /ų pamirštant ir b) ją išniekinant. 

Jeigu nesidomėsime savais politiniais, 
kultūriniais, istoriniais ir visuome
niniais dalykais; jeigu būsime šalti 
saviems papročiams, savai kalbai, 
savai literatūrai, savam mokslui, savam 
Dievo garbinimui; jeigu mūsų vaikai 
ištrūks iš lietuviškosios globos ir pa
teks svetimųjų įtakon; jeigu mūsų šei
mos pasidarys savo dvasia interna
cionalinės - mes žudysime lietuviškąją 
garbę savo nerangumu. Iš kitos pusės, 
jeigu būsime nesąžiningi savo parei
gose; jeigu elgsimės nemoraliai tiek 
viešumoje, tiek privatiniame gyvenime; 
jeigu mūsų gyvenimo būdas bus 
netvarkingas; jeigu mūsų santykiai 
tarp savęs ir su svetimšaliais bus 
nedraugiški; jeigu nieko vertingesnio 
pasauliui neparodysime, tuomet pa-
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kirsime lietuviškąją garbę savo never
tingumu <...> Lietuviškoji garbė yra 
pirmaeilis mūsų uždavinys. Jos 
sargyboje turime stovėti ir kiekvienas 
skyrium, ir visa mūsų bendruomenė.

Kai Izraelio tauta buvo išvesta į 
Babilono nelaisvę, pranašas Baruchas 
jai parašė laišką, kurio pagrindinis įspė
jimas buvo:„Negarbinkite svetimų 
dievų! “ <...> Ir mes esame atsidūrę 
savotiškoje nelaisvėje. Ir mums tad 
gresia pavojus pradėti aukoti sveti
miems dievams. O šie dievai pasirodo 
mūsų akims įvairių įvairiausiais pavi
dalais: mados ir papročiai, kalba ir 
literatūra, mokyklos ir organizacijos, 
pinigas ir turtas, geros vietos ir geras 
gyvenimas, graži dabartis ir tamsi 
ateitis - visa tai yra anų svetimų dievų 
pavidalai, su kuriais susiduriam 
kiekvieną dieną. Ir sunku yra šiems 
dievams nepasmilkyti, sunku jų 
nepagarbinti ir jiems nenusilenkti. O 
tačiau reikia jų negarbinti! <...>Galime 
jais stebėtis, bet negalime jiems 
atiduoti savos širdies. Kas nusilenka 
svetimam dievui, tas išduoda pats 
save“5.

Maceinos tremtyje iškelti užda
viniai „visu plotu“ tinka ir gyvenan

tiems Lietuvoje bei nežadantiems 
išvykti ir tiems, kas veržiasi išvykti ar 
jau išvyko. Jie tinka todėl, kad kaip tik 
dabar mes gyvenam svetimų dievų 
garbinimo metą. Garbindami juos, mes 
neišvengiamai pamirštame ir savo 
kilmę, ir savo garbę, ir savo vardą - 
pamirštame kas mes esame. Išvažiuo
dami svetur mes tarsi pasisakome už 
pasaulio piliečio vardą. Tačiau Jaunoji 
mūsų karta turi giliai jausti, kad 
negalima būti geru pasaulio piliečiu, 
nebūnant geru tautiečiu“4. „Gerų tau
tiečių“, tikrų lietuvių karta, kuriai 
priklausė A. Maceina (beje, šiais me
tais sausio 27 d. jam būtų sukakę 98 
metai) ir daugelis kitų garbingų žmo
nių išėjo arba išeina iš gyvenimo. Kas 
lieka? Kas „kelia puotą“? Yra dėl ko 
susimąstyti...

1 Maceina A. Asmuo ir istorija, Ateitis, 
1981, p. 62.

2 Maceina A. Didysis inkvizitorius. 
Raštai, t. III. Vilnius, 1990, Mintis, p. 157.

’ Ten pat.
4 Maceina A. Asmuo ir istorija, p. 74.
5 Maceina A.. Lietuviškieji tremties 

uždaviniai, Lietuvos nacionalinės M. Maž
vydo bibliotekos Rankraščių skyrius (LNMB 
RS). A. Maceinos archyvas, f. 18 1-82.

* Ten pat.

dėkojame naujausių laikų Eietuvos knygnešei 
dr. Rožei įomkaitei

už knygų istorine ir rezistencine tematika 
sklaidą lei įdatinimą Lietuvoje

(RMbius
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Antanas Maceina — 
didysis tautos mąstytojas

Vyskupas Jonas Kauneckas

Dieve, taip, Dieve, prieš kalbėdamas apie Antaną Maceiną turiu melstis. 
Dėkoju, Dieve, Tau, kad davei pasauliui tokį nuostabą geniją-kūrėją!
Jei Tu, Dieve, būtum davęs pasauliui tik pranašus, savo Sūnų, Šventąjį 

Raštą ir dar pridėjęs Antanų Maceiną, tai jau galima sakyti, kad Tu jau 
nepaprastai, be galo apdovanojai pasaulį! Nes filosofo asmenyje taip ryškiai 
atsiskleidžia Tavo beribiškumas.

Sugalvojęs išleisti A. Maceinos 
minčių dvitomį. Mindaugas Bartninkas 
dejuoja, kad tai neįmanomas dalykas - 
sutalpinti mūsų didįjį filosofijos ir reli
gijos genijų į 2 knygas.

Tad ką begalima pasakyti apie 
A. Maceiną trumpoje kalboje?

Kaip mūsų poezija būtų be galo 
skurdi be Donelaičio, Baranausko, 
Maironio ir Brazdžionio, taip visas 
mūsų gyvenimas būtų tragiškai skur
dus be A. Maceinos. Ko gero net 
klaidinga jį statyti greta Maironio ir 
Brazdžionio. Juk neturėdami tų tautos 
dainių, galėtume gėrėtis pasaulinės 
reikšmės genijais: Gėte, Šileriu. Puš
kinu. Lermontovu...

O ką pasiūlytumėte religinėje- 
filosofinėje mintyje gilesnio už A. Ma
ceiną? Nieko, tikrai nieko!

Mano dvasiniame pasaulyje 
A. Maceina yra aukščiau už visus 

kitus mąstytojus. Turiu per tūkstantį 
religinės minties knygų. Bet visas jas 
pralenkia A. Maceina. Jis man didesnis 
net už viso krikščioniško pasaulio pri
pažintą religinės minties genijų Karlą 
Ranerį.

Taip. Jūs mane matote vyskupą, 
ilgametį Kunigų seminarijos dvasios 
tėvą ir dėstytoją. Ateitininkų federa
cijos dvasios tėvą. Kiek jau man teko 
sakyti pamokslų, vesti rekolekcijų, 
susitelkimo-susimąstymo dienų bei 
savaičių, šventųjų valandų! Prisi
pažinsiu, neturėčiau nė pusės to, ką 
turiu, jei ne A. Maceina! Ką ten pusės, 
gal dešimtadalį savęs sugraibyčiau be 
A. Maceinos!

Madingas klausimas: ką pasiimtum 
į negyvenamą salą? Na, taip, jei dabar 
man pasakytų: „Ištremiam tave į dyku
mą. pasiimk tai. kas tau brangiausia“. 
Ir jei man leistų paimti ne daugiau 10
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knygų, greta Šventojo Rašto pasiim
čiau tik A. Maceinos aštuntomį ir 
F. Dostojevskio „Brolius Karamazo- 
vus“. Taip, greta A. Maceinos ir 
F. Dostojevskį, nes ten „Didžiojo In
kvizitoriaus“ legenda. Jei A. Maceina 
nieko daugiau nebūtų be tos knygos 
parašęs, vis tiek jau jį reikėtų laikyti 
didžiausiu mūsų tautos mąstytoju. Tai 
ne vien tik mano mintis. T. Sodeika sa
ko: „A. Maceina buvo, yra ir bus reikš
mingiausias lietuvių filosofas“. Jo 
kūryba - „geriausia lietuviško filosofa
vimo pamoka“.

O man A. Maceinos „Didysis In
kvizitorius” - ne tik lietuvių, bet ir viso 
pasaulio mąstymo viršūnė. Jei lietuvių 
kalba nebūtų nieko daugiau parašyta, 
tik „Didysis Inkvizitorius” - jau vien 
tos knygos užtektų lietuvių tauta pa
vadinti didžūąja tauta!

Ir žinote, kada aš šitokias mintis 
sumąsčiau? Neatspėsite!

Buvau tada vos 20 m., jaunas melio
ratorius, tik pradėjęs savo karjerą, ir 
pakliūna man į rankas trilogijos „Cor 
inquietum“ „Nerami širdis“ pirmoji dalis 
„Didysis Inkvizitorius“. Mašinėle per
rašyta knyga. Vos pradėjus skaityti, lyg 
į galvą trenkė. Neįmanoma! Kaip 
žmogus gali sugalvoti tokius gilius 
dalykus! Neįmanoma! Negalėjau atsi
traukti. Gerai, kad pakliuvo žiemą, kai 
melioratoriai laisvi. Būčiau ilgai nieko 
negalėjęs dirbti. Nebegalėjau nei valgy
ti, nei miegoti. Tiek įsimąstydavau, kad 
lyg paklaikęs imdavau bėgioti po 
laukus. Vos ne pusmečiui mane kerėte 
užkerėjo toji knyga. Ilgai negrąžinau jos 

savininkui, didžiąją dalį persirašiau 
ranka...

Nedarykite išvados, kad kitos jo 
knygos man nereikšmingos. Nesku
bėkit. Kas gi pasaulyje giliau ir išsa
miau išnagrinėjo blogio ir šėtono pro
blemą ir paslaptį už jo „Niekšybės 
paslaptį“? Kas gi pasaulyje sugebėjo 
taip pažvelgti į kančios paslaptį bei 
bedugnę kaip pažvelgė A. Maceina 
„Jobo dramoje“?

Ir taip galima pasakyti apie jo 
kiekvieną kūrinį. Ir jei norėčiau smul
kiau apibūdinti, tam neužtekčiau laiko, 
tam reikėtų pakartoti visą A. Maceiną!

Net jo pastoracinės knygos „Baž
nyčia ir pasaulis“ bei „Krikščionis 
pasaulyje“ ne išimtis. Tomis knygomis 
rėmėsi visas mano pastoracijos dėsty
mas Telšių kunigų seminarijoje. „Baž
nyčia ir pasaulis“, galima sakyti, net 
suformavo mano kunigystę, nes vienų 
seminarijos rekolekcijų metu faktiškai 
mums buvo pateiktas tos knygos ap
mąstymas.

Iki A. Maceinos niekas Bažnyčios 
istorijoje nesugebėjo giliau pažvelgti į 
Vatikano II reformos sėkmes ir nesėk
mes, į Bažnyčios laimėjimus ir pralai
mėjimus. Tiesiog be galo talentingai jis 
išryškina Tradicijos ir reformos būti
numą Bažnyčioje. Aš manau, kad tei
singą pusiausvyrą tarp šių dviejų 
bažnyčios polių sugeba išlaikyti tik tie, 
kurie įsisavino A. Maceinos išmintį.

Faktiškai tik dabar Lietuvoje pra
dedama rimtai rūpintis pasauliečių role 
bažnyčioje. O A. Maceina apie tai la
bai išsamiai rašė beveik tuoj po
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Vatikano II knygoje „Krikščionis pa
saulyje“. Toji knyga turėtų būti kiek
vieno sąmoningo kataliko gyvenimo 
vadovėliu. Iš tikro, visoms mūsų vi
suomenės gyvenime iškilusioms pro
blemoms atsakymą ir sprendimą 
galima rasti toje knygoje - tai genialus 
Jėzaus ir Bažnyčios mokymo pritai
kymas visuomenei! Jei šio mokymo 
būtų laikomasi, daug blogybių išveng
tų ir Lietuva, ir pasaulis.

Nes būtent krikščionio pasauliečio 
pagrindinis uždavinys - sukultūrinti 
pasaulį, padaryti jį geresnį, tobulesnį, 
sužmoginti pasaulį, nugalėti pasaulyje 
blogį-nuodėmę. Taigi pasauliečio veikla 
pasaulyje anot A. Maceinos - religinio 
atpirkimo veiksmas. O juk ilgus amžius 
Bažnyčia gyveno mintimi, kad 
gyvenimas pasaulyje tolina nuo Dievo 
ir nuo šventumo, šventėjimas vyksta 
tik Bažnyčioje. A. Maceina sako: 
„Pirmasis šią pažiūrą sulaužė šv. 
Pranciškus Salezas. Jo žodžiais: „būti 
šventu ir būti krikščionimi - sinoni
mai“. Krikščionio šventumas nereika
lauja ypatingų darbų - užsisklendimo 
vienutėje, ilgų pasninkų, apsikaustymo 
grandinėmis. Pasauliečio šventumas - 
tai tobulas pareigų atlikimas. Blogo 
gydytojo, blogo architekto, blogos 
motinos niekas nelaikys šventais, nors 
jie dieną-naktį melstųsi...

Pagal A. Maceiną kiekvienas krikš
čionis pasaulietis turi būti šventuoju 
ir net pranašu. Jis turi įvertinti pasaulio 
kultūros blogį ir gėrį, turi atskleisti, kas 
pasaulyje daroma Dievo vardu, o 
kas - šėtono. Kritika - konkretus kas
dienis pasauliečio pranašavimas. Ypač 

reikia įsidėmėti, kad pasaulio tikrovės 
kritika prieinama tik pasauliečiams 
(kiekvienam pagal savo specialybę), 
nes dvasininkai negali būti visų sričių 
specialistai. Svarbiausia, kad pasau
lietis nepataikautų pasauliui. Žinoma, 
nesilaikydamas prie pasaulio, žmogus 
yra opozicijoje. Todėl kova - esminė 
krikščionio buvimo pasaulyje savybė. 
Kitaip pasaulyje nebus įgyvendintas 
teisingumas. Nebus nei teisingos vi
suomenės santvarkos, nei teisingos 
ekonomikos, nei humaniškos medi
cinos ir t.t.

Visa priklauso nuo pasauliečio. 
Pagal kardinolą Newmann (Njumen): 
„Visais laikais pasauliečiai buvo 
Bažnyčios (ir pasaulio) mastas: jie 
išgelbėjo airių Bažnyčią ir jie išdavė 
anglų Bažnyčią“.

Ak, atleiskit, beviltiškos mano pas
tangos per šituos minties trupinėlius 
bent kiek pažvelgti į A. Maceinos gel
mes!

Juk jeigu jau A. Maceina prisi
pažįsta, kad jo kūryba - tai lyg bandy
mas paliesti liepsną vaiko piršteliu, tai 
ką bekalbėti apie mane. Užuot sudo
minęs, ko gero, tik užpūčiau Jumyse 
jos šviesą...

„Ašpaliečiau Tave, tylus Kūrėjau, 
lyg vaikas žvakės liepsną piršteliu 
tiktai mintim. Užpūsti nenorėjau. 
Bet užgesai. Ir aš įžiebti negaliu

(A. Jasmantas-Maceina).

(Vyskupo Jono Kaunecko žodis, 
perskaitytas A. Maceinos minėjime 
2003 vasario 7 d. Panevėžyje.)
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Meilės Lietuvai vardan
Juozas Jankauskas

Mykolas S. Naujokaitis

Jau prabėgo šešiasdešimt Šešeri su 
trupučiu metų nuo tų atmintinų dienų, 
kuomet sovietų okupuotoje ir engia
moje Lietuvoje 1941 metų birželio 23 
dieną 9 vai. 28 min. per Kauno radiją 
pasigirdo vieno iš LAF štabo vadovų 
Leono Prapuolenio balsas, paskelbęs 
Lietuvai ir pasauliui apie Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimą. Daug dorų 
Lietuvos sūnų ir dukterų prisidėjo prie 
to, kad Lietuva galėtų, nors trumpam, 
atkurti savo nepriklausomybę. Daug jų 
žuvo sukilimo metu, dar daugiau jų 
vėliau sunaikino sovietai ir lietuviškieji 
kolaborantai antrosios sovietinės oku
pacijos metais, nemažai pasitraukė į 
Vakarus. Vienas iš tokių buvo ir Myko
las Steponas Naujokaitis.

Mykolas Steponas Naujokaitis 
gimė 1915 m. rugsėjo 2 d. nedideliame 
Bartininkų miestelyje. Vilkaviškio ap
skrityje Stefanijos Neverauskaitės ir 
provizoriaus Antano šeimoje. Jis buvo 
antras berniukas šeimoje. Jo vyresnis 
brolis Jonas Stasys buvo gimęs 
1912 m. sausio 27 d. ir 1936 m. baigęs 
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) 
Medicinos f-tą tapo gydytoju. 1939 m. 
prieš pat Europoje kylant Antrajam 
pasauliniam karui išvyko į Pasaulinę 
parodą JAV ir ten liko. Po karo dirbo 
gydytoju-ginekologu Pomonoje, Kali
fornijos valstijoje ir vėliau padėjo 
broliui Mykolui iš karo nusiaubtos 
Europos persikelti į JAV. Kurį laiką 
brolį ir globojo. Dabartiniu metu Jonas 
Stasys - pensininkas ir gyvena JAV.

1933 m. birželio 19 d. Mykolas 
baigė Alytaus valstybinę gimnaziją. 
Neseniai Lietuvos centriniame valsty
biniame archyve (LCVA) pavyko rasti 
keletą įdomių dokumentų, susijusių su 
M. S. Naujokaičiu. Vienas iš jų -Aly
taus laidžios Gimnazijos atestatas, 
kuriame rašoma, kad: „Naujokaitis 
Mykolas-Steponas, Romos katalikų 
tikybos, gimęs 1915 metų rugsėjo 
mėnesio 2 dieną. Vilkaviškio apskri
tyje. Bartininkų valsčiuje, Bartininkų 
miestelyje. įstojo 1929 metų rugpjūčio
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mėnesio 29 dieną iš egzaminų į 
Alytaus Valdžios Gimnazijos penktąją 
klasę, būdamas labai gero elgesio, 
mokėsi joje ligi 1933 metų gegužės 
mėnesio 2 dienos, išlaikė 1932/33 
mokslo metų pabaigoje Švietimo 
Ministerio nustatytus egzaminus ir 
pripažintas baigusiu visą aukštes
niosios mokyklos aštuonių klasių 
kursą su privalomu lotynų kalbos 
dėstymu.[...] Alytaus Valdžios Gimna
zijos Pedagogų Taryba 1933 metų 
birželio mėnesio 19 dieną nusprendė 
duoti Naujokaičiui Mykolu Steponui šį 
atestatą, teikiantį jam teisę stoti 
studentu į aukštąsias mokyklas. 
Alytus, 1933 metų birželio mėnesio 21 
diena. Nr.197“ (LCVA, F.631, Ap.7, 
B. 12285, L.7-7ap). įgijęs gimnazijos 
baigimo atestatą Mykolas, daug ne
dvejodamas, stoja į VDU. Jis rašo pra
šymą tuometiniam VDU rektoriui prof. 
Vincui Čepinskiui: „Jo Magnificencijai 
VDU p. Rektoriui, abitur. Naujokaitis 
Mykolas, gyv. Bartininkai, Vilkaviškio 
aps., Prašymas, Nuolankiai prašau 
p. Rektorių priimti mane studentu VDU 
Teisių f-tan ekonomijos skyrium Prie
das: Atestatas ir 3 fot. Ir banko kvitas 
už imatrikuliaciją. Bartininkai. 
1933 VIII 10. M. Naujokaitis para- 
šas“(ten pat, L.3). Ant prašymo yra 
Rektoriaus V. Čepinskio rezoliucija: 
„Ponui Teisių fak. Dekanui“ ir dekano 
rezoliucija: „Priimti į I teisių“(ten pat). 
Taip Mykolas tapo VDU studentu. 
Tiesa, netrukus jis persigalvojo ir tų 
pačių metų rugsėjo mėn. 19 d. perėjo į 
to paties f-to teisių skyrių. Privalė- 

damas atlikti karo tarnybą 1936 m. 
rugsėjo 19 d. įstojo į Karo mokyklą, 
kurios XII aspirantų laidą baigus 
1937 m. rugsėjo 15 d. jam buvo suteik
tas atsargos jaunesniojo leitenanto 
laipsnis ir jis paleistas į pėstininkų 
karininkų atsargą. Netrukus Mykolas 
grįžo į VDU ir toliau tęsė studijas. 
Studijų metais priklausė skautams, 
buvo korporacijos Pytis valdybos na
rys, kaip Lietuvos skautų atstovas da
lyvavo estų, latvių, suomių ir švedų 
skautų stovyklose, buvo didelis bai
darių turizmo Lietuvos upėmis entuzi
astas.

Tuo metu Europoje sovietai su na
ciais pradėjo kurti Antrojo pasaulinio 
karo laužą: 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
Maskvoje V. Molotovas ir J. fon Riben
tropas pasirašė Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos nepuolimo sutartį, kuri 
netrukus palaidojo Lietuvos nepri
klausomybę. Tačiau Lietuvoje apie šį 
sovietų ir nacių suokalbį dar nieko 
konkretaus nebuvo žinoma. Lietuva 
gyveno savo įprastą ramų ir taikų 
gyvenimą. Tarsi perkūnas iš giedro 
dangaus 1940 m. birželio 15 d. apie 
vidurdienį Lietuvoje nugriaudėjo žinia, 
kad rusų kariuomenė įžengė į Lietuvą. 
Įsivyravo visuotinas tautos pasime
timas ir nežinia: kas darosi, kur mūsų 
kariuomenė, kodėl ji negina Lietuvos 
nuo neprašytų svečių? Mykolas labai 
skaudžiai išgyveno prasidėjusią sovie
tinę okupaciją. Vėliau jis prisiminė: 
„Okupacija mums visiems buvo 
durklas į širdį [...]“ (Prasmė ir proga, 
Los Angeles, CA, 1996, p. 6). Reikia
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pažymėti, kad 1939 m. spalio 28 d. 
sovietams grąžinus jų iš Lenkijos 
užgrobtą Vilnių Lietuvai ir gruodžio 
14 d. Lietuvos Ministrų Tarybai nuta
rus atkurti lietuvišką Vilniaus univer
sitetą (VU) su Teisių, Humanitarinių 
mokslų ir Matematikos-gamtos fakul
tetais, perkeliant juos iš VDU, Myko
las persikėlė į Vilnių. Kaip būsimas 
teisininkas įsidarbino Vilniaus miesto 
teisme ir tuo pačiu VU rengė savo 
diplominį darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą, nuo 
pat pirmųjų okupacijos dienų kilo 
visuotinas tautos pasipriešinimas oku
pantams - tylioji rezistencija. Kūrėsi 
įvairios pasipriešinimo organizacijos 
visoje Lietuvoje. Ypač aktyvi buvo 
studentija. 1940 m. artėjant Vėlinėms, 
M. Naujokaitis su studijų draugais 
nusprendė susirinkti Vilniaus Rasų 
kapinėse ir pagerbti ten palaidotus 
iškiliuosius Lietuvos žmones. Būtent 
ten, Rasų kapinėse ir įvyko Mykolo 
lemtingas susitikimas su gen. štabo 
majoru Vytautu Bulvičiumi, kuris tuo 
metu vadovavo kuriamam pogrin
diniam Vilniaus Lietuvių aktyvistų 
fronto (LAF) štabui. Stabas ruošė 
planus Sovietų Sąjungos karo su 
Vokietija atveju organizuoti ginkluotą 
sukilimą. Analogiškas LAF štabas jau 
veikė Kaune. Mykolas vėliau taip 
aprašė šį susitikimą: „Jau temstant, 
Vėlinių vakarą, mūsų būrelis susirinko 
prie dr. Jono Basanavičiaus kapo. 
Susmaigstėm žvakutes, padėjome 
keletą gėlių žiedų, persižegnojome ir 
sugiedojome vieną punktelį Tautos 

himno. Tuo metu netikėtai prie manęs 
priėjo majoras Vytautas Bulvičius ir 
tarė: „Labai gerą darbą jūs čia atlikot. 
Ar tu čia vadovas? Aš anksčiau skai
čiau laikraštyje ir mačiau tavo 
nuotrauką, kai vadovavai dainoms ir 
šūkiams atgavus Vilnių...“ „Gerai 
prisimeni“, atsakiau: „Smagu girdėti, 
kad atkreipei dėmesį“. Paminėjau, kad 
esu sutelkęs mažą grupelę ir čia susi
rinkome pagerbti nusipelniusius veikė
jus. Mjr. Bulvičius atsakė, kad jis mūsų 
pastangoms pritaria, padėkojo ir 
įspėjo, kad tokia veikla rišasi su rizika. 
„Užeik pas mane Mikai, kai turėsi laiko. 
Aš universitete turiu kambarį“, - dar 
pridėjo. Taip ir išsiskyrėme“(ten pat, 
p. 7). Taip Mykolas Naujokaitis tapo 
pogrindinės lietuvių pasipriešinimo 
sovietiniams okupantams (vėliau ir 
vokiečių) organizacijos - LAF nariu. 
Likimas jam lėmė suvaidinti labai 
svarbų vaidmenį ne tik LAF, bet ir 
visos tautos gyvenime - 1941 m. 
birželio 22-28 d. sukilime. Mykolas šį 
bandymą išlaikė labai garbingai ir oriai. 
Jis nepalūžo pakliuvęs į „geležinio 
Felikso“ čekistų rankas ir. būdamas 
sunkiai sužeistas, jų tardomas ir sadis
tiškai kankinamas. Mykolas garbingai, 
kaip ir dera lietuviui patriotui, iškentėjo 
visus kankinimus ir sulaukė išlaisvi
nimo - karo su Vokietija. Tuo metu 
daugumai lietuvių karas su Vokietija 
reiškė išsilaisvinimą iš sovietinės 
vergijos, kalėjimo ar trėmimo į Sibirą. 
Mes tuo metu dar nežinojome tikrųjų 
nacių planų ir naiviai tikėjome, jog 
sovietų karas su vokiečiais mums
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atneš taip laukiamą Nepriklausomybę. 
Šventai tuo tikėjo ir Mykolas, 
pasiryždamas visas savo jėgas 
pašvęsti kovai su sovietais ir jų 
kolaborantais lietuviais.

Po keleto dienų Mykolas užėjo į 
VU, kur susirado mjr.V. Bulvičių ir jo 
kabinete aptarė tolimesnę savo veiklą 
LAF Vilniaus štabe. 1940 m. rugpjūčio 
30 d. sovietams su lietuviškųjų kola
borantų A. Sniečkaus, J. Paleckio, 
M. Gedvilo ir gen. V Vitkausko pagalba 
likvidavus Lietuvos kariuomenę ir 
inkorporavus jos likučius į Raudo
nosios armijos (RA.) sudėtį, injr. V. Bul- 
vičius buvo paskirtas į RA 29 šaulių 
teritorinį korpusą (ŠTK) 179 šaulių 
divizijos (ŠD) štabą operacijų skyriaus 
viršininko padėjėju. Jis iš Kauno per
sikėlė į Vilnių ir kartu dėstė karines 
disciplinas VU. Jo pavaduotojas ir arti
miausias pagalbininkas LAF Vilniaus 
štabe buvo gen. štabo kapitonas Juo
zas Kilius. Pokalbio metu mjr. V. Bul- 
vičius supažindino Mykolą su orga
nizuojama pogrindine karine organi
zacija, jos štabo struktūra. Į šią 
organizaciją buvo renkami tik žinomi ir 
patikimi karininkai. V. Bulvičius gal
vojo, kad kilus karui ir prasidėjus 
sukilimui kareiviai paklus savo kari
ninkams ir įsijungs į sukilimą. Savo 
ruožtu Mykolas informavo, kad jo 
vadovaujama studentų grupelė yra 
užmezgusi ryšius su Kaunu ir galvoja 
kaip plėsti pogrindinį sąjūdį. Buvo 
sutarta, kad su provincija ryšį palaikyti 
geriausia iš Kauno. Ryšininku tarp 
Vilniaus ir Kauno LAF sukilimo štabų 

tapo Mykolas Naujokaitis (slapyvardis 
Kumpis-24), o tarp Kauno ir Vilniaus 
vienas iš Kauno LAF štabo vadovų 
Leonas Prapuolenis (slapyvardis 
Levas-113). 1940 m. lapkričio pabaigoje 
Mykolas susitiko su VU Teisių fakul
teto dekanu prof. Stasiu Žymantu- 
Zakavičium, kuris buvojo diplominio 
darbo iš administracijos teisės vado
vas ir pakvietė jį įsijungti į LAF 
Vilniaus štabo pogrindinę veiklą. 
S.Žymantas-Žakevičius mielai sutiko 
bendradarbiauti ir net pasiūlė tam 
reikalui naudoti savo kabineto biblio
tekos kambarį. Vėliau, vokiečių okupa
cijos metais S.Žymantas-Žakevičius 
buvo Vilniaus burmistru.

Taip prasidėjo Mykolo Naujokaičio 
kelias antisovietinėje. o vėliau ir anti- 
nacinėje rezistencijoje, pareikalavęs iš 
jo daug jėgų, didvyriškumo ir atnešęs 
daug sunkių išbandymų. 1940 m. 
pabaigoje Mykolas iš savo pažįstamo 
sužinojo, jog pateko į enkavedistų 
akiratį ir yra jų sekamas. Tuo metu 
čekistai, pajutę kad Lietuvoje auga 
nepasitenkinimas sovietine okupacija ir 
masiškai kuriasi antisovietinės 
pogrindinės organizacijos, ėmėsi 
aktyvių veiksmų pogrindžiui išaiškinti 
ir jį sunaikinti. Žinomas sovietinio 
saugumo aukštas pareigūnas. 1953— 
1954 m. buvęs LSSR vidaus reikalų 
ministras Jonas Vildžiūnas savo atsimi
nimuose vėliau apie tų metų įvykius 
rašė: „Suprantama, liaudies valdžios 
valstybinio saugumo organai žinojo ir 
kad kuriasi lietuvių buržuazinis-naci- 
onalistinis pogrindis, veikia slapta
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karinė lenkų organizacija, nujautė 
užsienio žvalgybos kėslus ir kad visos 
šios jėgos bendradarbiauja. Buvo ima
masi visų atsargumo ir kovos priemo
nių. [...] įžvalgi čekistų akis pamažu 
skverbėsi į slapčiausius priešo labi
rintus." (Jonas Vildžiūnas, Kova be 
atvangos. V., 1971. p. 254). Mykolas, 
supratęs. kokia grėsmė jam kilo, trumpai 
pasitaręs su V. Bulvičium. nusprendė iš 
Vilniaus pasitraukti ir tuo būdu 
pabandyti dingti iš čekistų akiračio. 
Juolab, kad brendo reikalas užmegzti 
ryšius su Vokietijoje esančiu lietuvišku 
antisovietinio pasipriešinimo judėjimu 
- Berlyno LAF, kurį 1940 m. lapkričio 
17 d. savo bute, Berlyne įkūrė iki 
sovietinės okupacijos buvęs Lietuvos 
pasiuntinys (ambasadorius) ir 
įgaliotasis ministras Vokietijoje 
gen. štabo pulkininkas Kazys Škirpa. 
Lietuvoje apie Berlyno LAF egzista
vimą buvo žinoma, bet pastovaus ryšio 
nebuvo. 1941 m. sausio pradžioje 
Mykolas, vengdamas sovietinio saugu
mo seklių, atvyko į Kauną, kur susitiko 
su L. Prapuoleniu ir aptarė būsimos 
kelionės į Vokietiją planą. Turėdamas 
LAF Vilniaus štabo įgaliojimus ir gavęs 
tokius pat Įgaliojimus iš Kauno LAF 
štabo Mykolas susiruošė nelegaliai ir 
labai pavojingai kelionei į Berlyną. Jis 
nuvyko į Kelmę pas savo artimą 
pažįstamą Vytautą Putvinskį ir paprašė 
jo pagalbos pereiti sieną į Vokietiją.

1941 m. vasario 9 d. Mykolas 
Naujokaitis ties Kartena kartu su 
dviem iš kariuomenės pasitraukusiais 
buvusios Lietuvos kariuomenės kari

ninkais sėkmingai perėjo sieną ir 
atsidūrė vokiečių užimtame Klaipėdos 
krašte. Vokiečių pasienio policijai tar
pininkaujant, susisiekė su į Vokietiją
1940 m. pabaigoje nelegaliai pasitrau
kusiu buvusios Lietuvos kariuomenės 
karininku kapitonu Bronium Michele- 
vičium ir. jam padedant, išvažiavo į 
Berlyną. „Pirmasis ryšininkas iš LAF 
vyr. štabo narių į LAF štabą užsienyje
1941 m. prasimušė dabartiniu metu JAV 
gyvenąs Mykolas - ..Kumpis 24“, 
kurio didvyriškumui pažymėti noriu 
pateikti kai kurias jo atlikto žygdarbio 
smulkmenas.į...]“. prisiminė 1985 m. 
JAV gyvenęs buvęs vienas iš 1941 
metų Tautos sukilimo ir LAF vadovų, 
Lietuvos laikinosios vyriausybės 
(LLV) ministras pirmininkas J.Brazaitis- 
Ambrazevičius (J.Brazaitis. Vienų 
vieni. V.. 1990. p. 62). Berlyne Mykolas 
susitiko su nuo sov ietinės okupacijos 
pasitraukusiais ir ten gyvenančiais 
savo senais pažįstamais: filosofu prof. 
Antanu Maceina, inž. Klemensu 
Bruniumi, lakūnu ats. leitenantu Jonu 
Dženkaičiu. rašytoju Broniumi Raila ir 
kt. Tačiau jo pagrindinė užduotis buvo 
susitikti su pik. K. Škirpa ir aptarti su 
juo Lietuvos LAF labai rūpimus klau
simus - kokia galimybė kilti Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos karui ir kada? 
Kada pradėti Lietuvoje sukilimą prieš 
sovietus ir koks sukilimo vaidmuo 
atstatant Lietuvos nepriklausomybę? 
Kokia turėtų būti būsimos Lietuvos 
Laikinosios Vyriausybės (LLV) sudė
tis? Apsilankęs bute pas pik. K. Širpą 
Mykolas informavo apie padėtį oku-
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puotoje Lietuvoje, gyventojų nuotai
kas ir galimą masinį žmonių trėmimą į 
Sibirą. Tuo pastarasis suabejojo, nes, 
jo nuomone, rusai turėtų užsiimti pa
siruošimu būsimam karui, o ne 
masiniais žmonių trėmimais. Tačiau, 
kaip parodė tolimesni įvykiai, 
pik. K. Škirpa klydo. Sovietai, rengda
miesi užpulti savo sąjungininką Vokie
tiją ir tikėdami, kad jiems pavyko 
apmulkinti Hitlerį, ruošėsi išvalyti 
Baltijos valstybes nuo jiems „nepagei
daujamo elemento“ ir rengė masinius 
žmonių trėmimus, kurie Lietuvoje 
prasidėjo 1941 m. birželio 14-15 d. ir 
tęsėsi iki birželio 21 d. Tik prasidėjęs 
karas neleido sovietams įvykdyti savo 
tikslo - ištremti iš Lietuvos apie 700 
tūkst. žmonių ir taip rusifikuoti 
Lietuvą. Mykolas LAF vardu pasiūlė 
ir pakvietė pik. K. Škirpą užimti LLV 
ministro pirmininko postą. Pasiūlymas 
su padėka buvo priimtas. Deja, kaip 
parodė tolimesni įvykiai, naciai, pajutę 
lietuvių kėslus pasinaudojus karo 
pradžia atkurti Lietuvos nepriklau
somybę ir sudaryti savo vyriausybę, 
pradėję karą su sovietais, izoliavo 
pik. K. Škirpą ir pralaikė jį namų arešte 
iki karo pabaigos. Reikia pažymėti, kad 
ryšium su pik. K. Škirpos izoliacija 
Berlyne, LAF Vilniaus štabo likvida
vimu 1941 m. kovo 16 d. (B. Puodžiū
nas) - birželio 21 d. (V. Nasevičius), o 
taip pat dėl neįvykdytų vokiečių 
pažadų prasidėjus karui Kauno 
sukilėlius aprūpinti ginklais, kurių 
vėliau labai trūko, po karo lietuvių 
išeivijos tarpe JAV sukėlė įvairių 

interpretacijų šiuo klausimu. Pasirodė 
publikacijų, teigiančių, jog naciai 
išdavė sukilimo organizatorius NKVD. 
Ypač tvirtai tokios nuomonės laikėsi 
vienas iš sukilimo vadovų, vėliau 
pasitraukęs į JAV, Pilypas Narutis- 
Žukauskas. Savo prisiminimuose 
„Tautos sukilimas 1941", išleistuose 
1994 m. JAV šiai temai jis paskyrė net 
visą skyrelį „Gestapo ir NKVD 
draugystė". Noriu pažymėti, kad man 
renkant medžiagą Lietuvos ypatin
gajame archyve (LYA) apie LAF 
Vilniaus štabą teko peržiūrėti nemažai 
buvusio KGB archyvo dokumentų, 
tačiau kol kas niekur nepavyko aptikti 
nors menkiausių gestapo ir NKVD 
bendradarbiavimo pėdsakų. Atvirkš
čiai, kaip matosi iš archyve išlikusių 
dokumentų, LAF Vilniaus štabo 
žlugimo priežastys buvo visai kitos. 
Bet apie tai jau kita proga.

Pagaliau 1941 m. kovo mėnesio 
pabaigoje pik. K. Škirpa pasikvietė 
M. Naujokaitį ir tarė: „Mykolai, jau 
atėjo mums laikas skubiai ir pilnu tempu 
veikti. Vokiečiai padarė sprendimą šį 
pavasarį pulti rusus“, o po poros dienų 
dar pridėjo: „Mūsų lauktoji diena turi 
prasidėti tuojau po gegužės 15. 
Žinoma, jei neištiks kokia velniava“ 
(Prasmė ir proga, Los Angeles, CA, 
1996, p. 14). Dabar žinome, kad tokia 
„velniava“ ir ištiko. Vokietija 1941 m. 
balandžio 6 d. užpuolė Jugoslaviją ir ten 
nelauktai įstrigo. Todėl karas su 
sovietais prasidėjo tiktai birželio 22 d. 
ir tai Mykolui vos nekainavo gyvybės. 
Nors pik. K. Škirpa bandė Mykolą
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įkalbėti pasilikti Berlyne ir kaip turintį 
tikslių žinių apie LAF veiklą Lietuvoje 
talkinti jam, M.Naujokaitis buvo 
atkaklus. Jis pareiškė turįs įsiparei
gojimus grįžti atgal į sovietų okupuotą 
Lietuvą ir informuoti pogrindį apie 
numatomą karo pradžios datą, apie 
sukilimo pradžią ir nepriklausomybės 
paskelbimą, numatomos LLV sudėtį ir 
kitas detales. Jis puikiai suprato tokio 
savo žingsnio pavojų, bet pareiga 
Tėvynei buvo svarbiau. Po keleto 
dienų pik. K. Škirpos aprūpintas fikty
viu lietuvišku pasu Motiejaus Naujalio 
pavarde ir apginkluotas dviem vokiš
kais 9 mm parabeliais iš Berlyno išvyko 
į Tilžę ten susitikti buvusį Lietuvos 
kariuomenės karininką leitenantą 
B. Aušrotą, kuris turėjo palydėti Mykolą 
pas netoli pasienio gyvenusią lietuvių 
Karvelių šeimą. Čia M. Naujokaitis 
turėjo laukti ryšininko iš Lietuvos.

Karvelių sodyboje Mykolas rado 
buvusios Lietuvos kariuomenės kari
ninką leitenantą J. Vaičjurgį, kuris taip 
pat ruošėsi slapta grįžti į Lietuvą. 
1941 m. balandžio 10 d., atvykus 
ryšininkui, prasidėjo Mykolo ir jo 
bendrakeleivio pilna mirtino pavojaus 
kelionė atgal į sovietų okupuotą 
Tėvynę. Sniegas jau tirpo, bet naktį 
pašaldavo ir einant braškėdavo balu
tes padengęs ledas. Sienos perėjimo 
vieta buvo Smalininkų apylinkėse ties 
Zimiškiais. Vėliau Mykolas prisiminė: 
„Nespėjome nueiti nei šimto žingsnių, 
kai išgirdome paskui mus bėgantį rusą 
su vienu ar dviem šunimis, visa gerkle 
šaukiantį : „Stoi, stoi!“. Pasileidome 

bėgti tolyn į mišką, bet atstumas tarp 
sargybinių ir mūsų trijulės mažėjo. 
Šūktelėjau bendrakeleiviams bėgti 
pirmyn, o aš atsilikau, galvodamas 
atsišaudyti ir sulaikyti artėjančius 
rusus. J. Vaičjurgis pasuko į dešinę, 
atsiskyrė nuo ryšininko. Žinau, kad jį 
rusai suėmė tą pačią naktį. Jis vėliau 
kalėjo Kauno kalėjime“! ten pat, p. 15- 
16). O tuo tarpu Mykolas, išsitraukęs 
parabelį, pradėjo šaudyti į artėjančius 
pasieniečius ir jų šunis. Šie taip pat 
atidengė ugnį. Mykolą sužeidė ir jis 
netekęs lygsvaros ir išmetęs ginklą 
griuvo į ledu padengtą balutę. Apsi
metė nukautu. Pribėgę du pasieniečiai 
šiek tiek paspardė ir patikėję, kad 
„pažeidėjas" negyvas, nubėgo ieškoti 
kitų dviejų „sienos pažeidėjų“. Myko
las pakilo ir pasiėmęs parabelį pabandė 
toliau tęsti savo pavojingą kelionę. 
Netrukus sutiko ir ryšininką, kuris 
blaškėsi pasienio zonoje ieškodamas 
išeities. Supratę, kad sovietiniai pasie
niečiai užfiksavo „sienos pažeidimą“ ir 
dabar, pasitelkus papildomas pajėgas, 
jų intensyviai ieško, todėl vargu ar 
jiems pavyks prasmukti į Lietuvos 
gilumą, nutarė pabandyti grįžti atgal į 
Vokietiją. Tačiau netrukus užėjo ant 
pasieniečių pasalos ir susišaudymo 
metu Mykolas buvo vėl, šį sykį sun
kiai, sužeistas ir bejėgis toliau prie
šintis. Ryšininkas po keleto dienų 
sėkmingai kitu keliu grįžo į Vokietiją. 
Sunkiai sužeistą Mykolą pasieniečiai 
įkėlė į sunkvežimį ir nuvežė į Jurbarko 
ligoninę, kur sovietinis karininkas liepė 
budinčiam gydytojui jį operuoti.
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Paaiškėjus, kad taip sušaudytą žmogų 
Jurbarke operuoti nėra galimybių, 
gydytojui sutvarsčius ir suleidus 
morfijaus, Mykolas buvo pervežtas į 
Tauragės ligoninę. Prabudęs po opera
cijos ir narkozės M. Naujokaitis, 
nežiūrint enkavedistų „globos“, per jį 
slaugiusią galestingąją seselę 
susisiekė su pogrindžio ryšininke 
Sigute Tautvaišaite. Šiai atvykus jis 
sugebėjo per keletą nelegalių „pasima
tymų“ perduoti ryšininkei svarbiausią 
informaciją iš pik. K. Škirpos: galimą 
karo pradžios datą, apie sukilimo ir LLV 
paskelbimą antrą karo dieną, LLV 
pageidaujamą sudėtį ir kitas detales. 
Savo ruožtu S.Tautvaišaitė netrukus 
susisiekė su Kauno LAF štabu ir 
perdavė visą reikalingą informaciją. 
Netrukus šios žinios buvo perduotos 
į Vilnių ir kitas Lietuvos vietoves. 
Lietuviai pradėjo laukti karo, kaip savo 
išvadavimo iš sovietinės vergovės.

1941 m. balandžio 30 d. enka
vedistai pervežė Mykolą į Kauną ir 
įkišo į Mickevičiaus gatvėje buvusį 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą 
(KSDK). Keli prižiūrėtojai įnešė į dvo
kiančią kamerą ir paguldė ant narų. 
Nežiūrint itin sunkios būklės - sugip
suotos dešinės kojos, subintuotos 
kairės krūtinės ląstos ir sutvirtintos 
prie rėmo kairės rankos, jis buvo 
paliktas likimo valiai be jokios medi
cininės priežiūros. Enkavedistams jo 
likimas nerūpėjo. Jis jau buvo pasmerk
tas mirčiai ir „geležinio Felikso“ čekis
tams rūpėjo išgauti iš jo kuo daugiau 
informacijos, išsiaiškinti pogrindį ir jo 

ryšius. Prasidėjo ilgi ir nežmoniškai 
varginantys tardymai, kartais perve
žant į Saugumo rūmus ir ten rūsyje iki 
sąmonės netekimo naudojant „fizinio 
poveikio“ priemones. Tokiais momen
tais Mykolas ne kartą pagalvodavo, 
kad jau artėja gyvenimo pabaiga. Jam 
į kamerą buvo siunčiami provokatoriai, 
bet M. Naujokaitis nepalūžo. Atvirkš
čiai, norėdamas laimėti laiko jis 
klaidino savo budelius. Vienintelis jo 
noras ir viltis buvo kaip nors sulaukti 
karo pradžios. Jam kalint KSDK tėvai, 
kaip „buožės“, buvo ištremti į Sibirą. 
O karo kaip nėra, taip nėra.

Pagaliau, auštantis 1941 m. birželio 
22 d. sekmadienio rytas paskelbė taip 
laukto karo pradžią - vokiečių lėktuvai 
pradėjo bombarduoti Kauno sovietų 
karo aerodromą Aukštojoje Fredoje. 
Visas kalėjimas prabudo ir sujudo. 
Vėliau Mykolas prisiminė: „Vakarop 
atėjo mano sargas. Jis man ir sako: „Aš 
tuojau pasitrauksiu į kaimą. Tavo duris 
užrakinsiu ir uždėsiu štangas, kad 
tavęs NKVD negalėtų išvežti. Aš su 
raktais pabėgsiu, o tu rytoj būsi 
laisvas. Sudie!”(ten pat, p.22). Myko
las tuomet pamanė, kad tai buvo jam 
Dievo siųstas angelas sargas, kuris jį 
išgelbėjo nuo tikros mirties. Kiek 
vėliau enkavedistai bandė išlaužti jo 
kameros duris, bet nežiūrint jų 
pastangų ir keiksmų, to padaryti nesu
gebėjo. Juolab, kad ir laiko tam nebe
turėjo - reikėjo sprukti nuo sukilėlių ir 
artėjančių vokiečių.

Išaušo gražus birželio 23 d. 
(pirmadienio) rytas. Prie Mykolo kame-
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ros susirinko būrys vyrų, atsirado 
įrankių ir durys pagaliau buvo pra
laužtos. Vyrai ant rankų išnešė nega
lintį vaikščioti M. Naujokaitį į gatvę ir 
pasodino prie kalėjimo vartų. Išgirdęs 
per Kauno radiją transliuojamą Lietu
vos himną Mykolas apsiverkė. Netru
kus atvykusi greitosios pagalbos ma
šina jį nuvežė į Raudonojo Kryžiaus 
ligoninę, kur Mykolą slaugyti ėmėsi 
gailestingoji seselė Elena Jasukaitytė, 
su kuria neužilgo 1941 m. lapkričio 
28 d. jis susituokė ir laimingai pragy
veno santuokoje 54-rius metus.

Kiek pasveikęs Mykolas nebe
galėjo ramiai gulėti ligoninėje. Jam 
norėjosi veikti, dirbti neseniai atkurtos 
Lietuvos nepriklausomybės labui. Jis 
pradėjo lankytis Kauno LAF štabe. 
Čia M. Naujokaitis susitiko su jau 
minėtu P.Naručiu-Žukausku, kuris 
vėliau prisiminė: ..Asmeniškai M. Nau
jokaičio iki 1941 m. nepažinojau. 
Praėjus kelioms savaitėms po sukilimo, 
man esant Vyr.LAF štabe, į štabą atėjo 
žmogus su parišta ranka.[...] Užklau
siau kas atsitiko su ranka. Jis ramiai 
atsakė, kad ji gyja [...]. Pasisakė esąs 
Mykolas Naujokaitis, bet toji pavardė 
man nieko nereiškė.į...] L. Prapuolenis 
apsikabino atvykusįjį ir šūktelėjo: 
„Kumpis-24". Dabar ir aš susigau
džiau. Apie Kumpį-24 buvome daug 
kalbėję. Žinojau, kad Kumpis-24 išliko 
gyvas, kad buvo ligoninėje, kad jo 
sveikata kritiškoje būklėje“ (ten pat. 
p. 26). įsijungti į aktyvią Kauno LAF 
štabo veiklą Mykolui kol kas neleido 
sveikatos stovis ir gydytojai. Jis tapo 

LAF vadovybės patarėju. 1941 m. 
rugsėjo 15 d. Mykolas su kitais 28-iais 
LAF vadovybės nariais pasirašė 
memorandumą Hitleriui. Memorandu
mas galutinai įsiutino nacius ir jie 
ėmėsi represijų. 1941 m. rugsėjo 22 d. 
jie uždraudė LAF. Turėdamas teisi
ninko specialybę M. Naujokaitis nuo 
1942 m. pradėjo dirbti Kauno srities 
teisme. įsijungė į antinacinę rezis
tenciją, tapo Lietuvių fronto (LF) 
nariu. Gestapui pradėjus juo domėtis 
abu su žmona pasitraukė į savo tėviš
kę. Čia 1943 m. jiems gimė sūnus Sau
lius. 1944 m. vasarą artėjant Raudo
najai armijai prie Lietuvos ir puikiai 
žinodamas kas jo laukia, su šeima 
pasitraukė į Austriją, kur 1944 m. gimė 
duktė Maria Milda, vėliau šeimoje pra
minta malonybiniu vardu Dūšia. Po 
karo persikėlė į Bremenhafeną. Vakarų 
Vokietijoje. 1947 m. padedant vyres
niam broliui Jonui, kuris nuo 1939 m. 
gyveno JAV ir vertėsi privačia gydy
tojo praktika, Mykolas su šeima 
atvyko į JAV ir apsigyveno Pomonoje, 
Kalifornijos valstijoje pas brolį. Čia 
pramoko anglų kalbą ir įgijęs antrą - 
inžinieriaus specialybę pradėjo dirbti 
inžinieriumi Kaiser Steel Corporation. 
Po 30 metų darbo šioje bendrovėje 
nuo inžinieriaus iškilo iki skyriaus vir
šininko. Aktyviai dalyvavo JAV lietu
vių visuomeninėje veikloje. Dėstė 
šeštadieninėje lietuvių mokykloje 
Lietuvos istoriją ir visuomeninius 
mokslus. Ypač aktyviai reiškėsi skautų 
veikloje. Buvo Ramiojo vandenyno ra
jono skautų vadas, garbės teismo
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Elena ir Mykolas Naujokaičiai

pirmininkas, vyr. skautininkas. Už 
aktyvų darbą JAV lietuvių Skautų 
sąjungoje 1971 m. Mykolas buvo 
apdovanotas Skautų Pažangumo ordi
nu, o 1975 m. - Lelijos ordinu. 1980 m. 
išėjo į pensiją, buvo apdovanotas 
Skautų sąjungos Gedimino Vilko 
ordinu. Lietuvai atgavus Nepri
klausomybę 1996 m. vasarą M. Naujo
kaitis lankėsi Lietuvoje ir turėjo gali
mybę susipažinti su buvusio KGB 
archyve išlikusiais jo bylos doku
mentais. Įdomiausia, kad sovietams 
antrą kartą okupavus Lietuvą sau
gumiečiai, nežinodami kur jis randasi, 
nes jo pėdsakai dingo prasidėjus 
karui, 1948 m. rugsėjo 16 d. paskelbė 
M.Naujokaičio visasąjunginę paiešką. 
Paieška buvo sustabdyta ir byla 
perduota į archyvą tiktai 1965 m. 
sausio 4 d., kuomet saugumiečiai su
vokė, kad jis jiems jau seniai nepri
einamas ir saugus.

1990 m. kovo 11 d. Lietuva išsiva
davusi iš sovietinės vergijos ir atga
vusi Nepriklausomybę jau buvo už
miršusi M. Naujokaitį ir jo atliktą 
žygdarbį. 1966 m. JAV gyvenantis 
Antanas Dundzila rašė: „Nesvarbu, 
kad dabartinė Lietuvos valdžia nenori 
už rezistenciją mūsų kovotojų apdo
vanoti aukščiausio laipsnio Vyčio 
Kryžiumi. Užsitarnautą, sovietų kulkų 
ir pasienio sargybos šunų dantimis 
įrėžtą Vyčio Kryžių Mykolas Naujo
kaitis jau pusšimtis metų nešioja savo 
žaizdų randuose. Pagalvokime apie tai, 
nulenkime jam ir jo bendražygiams 
savo galvas“ (ten pat, p. 35). 1997 m. 
Mykolas buvo apdovanotas JAV 
veikiančios lietuvių Šaulių sąjungos 
Šaulių žvaigždės ordinu. Tik 1998 m. 
birželio 10 d. M. Naujokaitis buvo pri
simintas ir Lietuvoje. LR krašto apsau
gos ministro įsakymu M. Naujokaičiui 
buvo suteiktas dimisijos leitenanto 
laipsnis (tik!). Tų pačių metų liepos 
1 d. LR Prezidento dekretu buvo apdo
vanotas Vyčio Kryžiaus ordino Ko
mandoro kryžiumi, o 2001 m. gegužės 
15 d. - Kariuomenės kūrėjų savanorių 
medaliu. Mirė Mykolas Steponas 
Naujokaitis 2004 m. gegužės 17 d. savo 
namuose San Diego, Kalifornijoje. 
Šv. Mišios buvo laikomos 2004 m. 
birželio 4 d. lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Palaidotas Forest Lawno, 
Glendale kapinėse šalia 1995 m. miru
sios žmonos Elenos. Laidojant prie jo 
kapo uniformuoti skautai, ratu susikibę 
rankomis, sudainavo skautų dainą 
„Ateina naktis“.
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Gydytoja, žurnalistė, 
rezistente
Albertas Ruzgas

Tautos gyvena tol. kol yra kam 
kovoti ir mirti už jos egzistenciją. 
Tokių kovotojų Lietuva vokietmečiu ir 
abiem sovietmečiais turėjo daug. Todėl 
jau penkiolika metų, kai Lietuva yra 
laisva. Kova būna ginkluota ir ne
ginkluota. Pastarosios kovos aktyvi 
dalyvė per rudąją ir abi raudonąsias 
okupacijas buvo ir medikė Regina 
Bakevičiūtė.

R. Bakevičiūtė gimė 1919 m. kovo 
14 dieną Rusijoje, kur per Pirmąjį 
pasaulinį karą buvo pasitraukę jos 
tėvai. Atsikūrus nepriklausomai Lietu
vai, jų šeima nedelsdama grįžo į tėvynę. 
1930 metais R. Bakevičiūtė pradėjo 
mokytis Utenos gimnazijoje. Jau 
pirmojoje klasėje besimokydama įstojo 
į ateitininkų organizaciją. Aktyviai 
dalyvavo gimnazijos literatų būrelio 
veikloje. Gimnaziją baigė 1938 metais. 
Tų pačių metų rudenį pradėjo stu
dijuoti Vytauto Didžiojo universiteto 
Teologijos-filosofijos fakultete pran
cūzų ir vokiečių kalbas bei literatūras. 
Dalyvavo studentų meno draugijos 
„Šatrija" veikloje. Studijų dienomis ji 
pasireiškė ir kaip veikli, iniciatyvi 
ateitininkė. Todėl buvo išrinkta į 

ateitininkų organizacijos centro val
dybą mergaičių vadove. Be to, tuo 
laiku ji įsijungė į kun. Stasio Ylos 
vadovaujamo moralinio būrelio veiklą. 
Tas būrelis rūpinosi dorovės kėlimu 
tarp Kauno darbininkų, kovojo su 
laisvamanybe. 1940 metais perėjo mo
kytis į Medicinos fakultetą. Univer
sitetą baigė 1946 metais.

Pradžioje pagal paskyrimą dirbo 
gydytoja Zarasuose. Po poros metų 
persikėlė gyventi į Vilnių ir visą laiką, 
iki mirties, dirbo Respublikiniame 
sanitarijos ir higienos institute. Kurį 
laiką tyrinėjo bruceliozės paplitimą 
tarp melžėjų ir tos ligos poveikį. Pa
skelbė tais klausimais brošiūrų.

Per visas tris Lietuvos okupacijas 
nusitęsė Reginos rezistencinė veikla. 
1940 metų rudenį kolega studentas 
medikas Bronius Stasiukaitis ją įtraukė 
į antisovietinę pogrindinę veiklą. 
Netrukus ji tapo ryšininke tarp Kauno 
ir provincijos pogrindininkų.

Reginos pogrindinė veikla išsiplėtė 
vokiečių okupacijos metais. Ir vėl ji ėjo 
ryšininkės pareigas tarp pogrindžio 
centro ir jo padalinių. Užmezgė ryšius 
su Kauno getu. Per ją patekdavo į getą
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pogrindininkų parūpinti fiktyvūs 
asmens dokumentai. Taip pat per jos 
rankas buvo telkiama to laikotarpio 
medžiaga slaptiems archyvams. Tuo 
tarpu antruoju sovietmečiu ji teikė 
konkrečią medicininę pagalbą (pata
rimais ir medikamentais) antibolše- 
vikiniams partizanams, o porą kartų 
net darė bunkeriuose partizanams 
skubias operacijas.

R. Bakevičiūtė pasireiškė ir kaip 
literatė. Jau 1931 metais, būdama vos 
11 metų amžiaus, ji rašinėjo kores
pondencijas, galvosūkius ir kitas aktu
alijas vaikų žurnalui „Šaltinėlis“. O 
1933 metais ji tapo Enrikos von Handel 
Mazzeti romano „Broliukas ir sesutė“ 
vertimo į lietuvių kalbą bendraautore. 
Ją vertė, kaip rašoma toje knygoje, 
„trylikos“ grandinė - tai yra trylika 
moksleivių ateitininkių. Tarp jų buvo 
ir R. Bartkevičiūtė. Tam vertimui 
vadovavo Antanina Žagrakalienė.

Romaną išleido „Sakalo“ leidykla.
Kūrybingumo Reginai netrūko ir 

vėliau. Rašė ir spausdino eilėraščius, 
apsakymus, straipsnius, daugiausia 
kultūros ir mergaičių auklėjimo 
klausimais. Bendradarbiavo laikraš
čiuose „Darbininkas“ (be to, padėjo 
1939-1940 metais tvarkyti jo moterų 
skyrių), „Mūsų laikraštis“, „Studentų 
dienos“, žurnaluose „Ateitis“ (dau
giausia), „Ateities spinduliai", „Lieps
nos“, „Skautų aidas", „Naujoji vaidi
lutė“ ir kituose. Neretai pasirašinėjo 
įvairiais slapyvardžiais.

1939-1940 metais redagavo (iki 
bolševikai uždarė) ateitininkėms skirtą 
žurnalą „Savu keliu“, kuris buvo lei
džiamas Zarasuose. Iš viso buvo 
išleisti 7 šio žurnalo numeriai.

Regina Banevičiūtė mirė 1983 m. 
kovo 5 dieną Vilniuje. Palaidota Mar- 
veliškių kapinėse.

1908-2005

2005 m. spalio 22 d. sulaukęs 97 metų Kalifornijoje 
mirė vyriausias Lietuvos šaulių sąjungos narys ir 
ilgametis Los Angeles šaulių Juozo Daumanto 
kuopos vadas Kazys Karuža.

Netekome Lietuvai ir lietuvybei pasišventusio 
patrioto, idealisto ir aktyvaus visuomenininko, 
šaulių sąjungos idėjų puoselėtojo. Tegul jam bus 
lengva ilsėtis Amžinybėje.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai 
užjaučiame velionio žmoną p. Jadvygą ir artimuosius.

Vidmantas Vitkauskas 
„Į Laisvę“ žurnalo redaktorius, 

Garliavos Juozo Lukšos-Daumanto gimnazijos 
direktorius
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Ginkluota rezistencija 
Lietuvoje 1944—1953 m. 

prieš SSRS
Nijolė Bražėnaitė-Paronetto

2005 m. nigsėjo pabaigoje Švedijoje, Geteborgo mieste vyko tarptautinė 
knygų mugė, kurioje buvo pristatyta ir Lietuva. Viename iš organizuotų 
seminarų, pristatant švedų kalba išleistą Juozo Lukšos-Daumanto knygą 
“Partizanai", dalyvavo ir pranešimą skaitė iš JAV atvykusi dr. Nijolė
Bražėnaitė-Paronetto. Autorei sutikus,

Juozo Daumanto (Lukšos) knyga 
„Kovotojai už laisvę“ (FIGHTERS FOR 
FREEDOM), švediškai pavadintoje 
“Skogsbroder”, yra betarpiškas gink
luotos rezistencijos Lietuvoje įvykių 
atpasakojimas, aprašantis pirmuosius 
sovietinės okupacijos metus (1944- 
1947) bei desperatiškas to meto rezis
tencijos sąlygas Lietuvoje.

Knygos autorius, vienas pagrin
dinių rezistencinio sąjūdžio veikėjų, 
gyvai pasakoja kaip jis pats ir nesu
skaičiuojama gausybė jaunų Lietuvos 
vyrų bei moterų buvo priversti dėl 
negailestingo sovietų persekiojimo 
keisti kasdieninį gyvenimą į ginkluotą 
kovą prieš tautos pavergėjus.

Gyvendami už įstatymo ribų, slėp
damiesi miškuose, žinodami, kad bet 
kuriuo momentu gali būti sulaikyti ir 

spausdiname jos pranešimo tekstą.
Redaktorius

nužudyti kaip laukiniai žvėrys, šie 
jauni kovotojai nepaisant visko buvo 
pasiruošę visomis savo jėgomis kirsti 
savo priešams atsakomąjį smūgį.

Knygoje mes matome juos rizi
kuojant savo gyvybėmis, kad apgintų 
Lietuvos ūkininkus nuo Raudonosios 
Armijos plėšikų, leidžiant pogrindinius 
laikraščius, siekiant grumtis prieš 
plačią komunistinę propagandos ma
šiną. Savo menkomis jėgomis jie net 
varžėsi prieš NKVD ir MGB.

Taip pat mes skaitom, kaip jie 
pamažu suvokia, kad didis pasaulis 
menkai rūpinasi jų sunkia padėtimi ir 
jiems nepadeda, tačiau žavisi jų 
užsidegimu kovoti. (...)

Perėjęs geležinę uždangą Juozas 
Lukša į Lietuvą grįžo 1950 m. ir po 
metų sovietų buvo nužudytas.
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Trumpai žvilgtelėjus į knygą norė
čiau pasidalinti savo asmeniniais 
prisiminimais apie autorių. Mes su 
Juozu susitikome 1948 m. vasarą Pary
žiuje. Vėliau aš sužinojau, kad jis at
siųstas lietuvių pasipriešinimo są
jūdžio į Vakarus su specialia užduo
timi. Tai buvo jo antras sėkmingas 
bandymas perkirsti geležinę uždangą. 
Jo misija buvo pasiekti Vakarų pasaulį 
ir padedant Lietuvos Vyriausiam 
Išlaisvinimo Komitetui (VLIK'ui) 
supažindinti Vakarų visuomenę su 
ginkluotu pasipriešinimo sąjūdžiu 
Lietuvoje bei informuoti apie sudė
tingą lietuvių gyvenimą sovietinėje 
priespaudoje. Be to, Juozas Lukša į 
Vakarus atvežė Popiežiui laišką, 
kuriame buvo aprašytos beviltiškos 
Lietuvos žmonių gyvenimo sąlygos ir 
religiniai persekiojimai, taip pat buvo 
prašoma Popiežiaus maldų ir pagalbos.

Kirtęs geležinę uždangą Juozas 
Lukša pirmiausia nuvyko į Švediją 
susisiekti su ankstesnės Sovietų ir Vo

kietijos okupacijos periodo kovotojais. 
Netrukus jis, su vienu iš jų (Jonu 
Pajauju - Red.), kurį aš taip pat 
pažinojau, atvyko į Paryžių. Šis žmogus 
supažindino mane su Juozu, pava
dindamas jį Skrajūno slapyvardžiu - aš 
pamaniau, kad tai labai neįprastas 
vardas. Skrajūnas reiškia asmenį, kuris 
skraido. Juozas buvo labai gražus vy
ras. Iš karto pajutau, kad aplink šį vyrą 
yra paslaptis ir nieko neklausinėjau. 
Pats Juozas nepasakojo iš kur atvykęs 
ir ką veikia Paryžiuje. Vėliau sužinojau, 
kad jis, padedamas prancūzų spe
cialiųjų tarnybų, bandė grįžti į Lietuvą, 
nes jo misija buvo baigta. Tuo metu 
aš susirgau plaučių tuberkulioze ir 
beveik du metus praleidau ligoninėje, 
kurioje dirbau, ir gydžiausi sanatorijoje 
netoli Šveicarijos. Juozas netrukus 
pradėjo man rašyti laiškus - taip 
prasidėjo ilgas mūsų susirašinėjimo 
laikotarpis, trukęs beveik du metus ir 
mus suartinęs. Juozas buvo puikus 
laiškų rašytojas. Kartais jis rašė apie

Jonas Ohmanas ir Nijolė Bražėnaitė Geteborgo knygų mugėje
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pragarišką gyvenimą Lietuvoje, išreikš
damas savo troškimus grįžti Lietuvon 
ir tęsti ten kovą su draugais Lietuvos 
miškuose.

Aš žinojau, kad tuo metu Juozas 
buvo įpusėjęs rašyti knygą apie 
Lietuvos partizanus. Knygoje jis įam
žino baisią patirtį ir daugybę doku
mentinių epizodų. Jo jausmai apie visą 
susidariusią situaciją mane pasiekdavo 
laiškais. Skaitydama jo laiškus aš 
mačiau ir jaučiau koks drąsus, 
idealistiškas bei išsilavinęs žmogus 
buvo Juozas. Jis buvo nepaprastai 
stipraus charakterio. Norėčiau su jumis 
pasidalinti kai kuriomis jo mintimis apie 
Lietuvą iš jo laiškų man ištraukų:

Paryžius, 1948 m. gruodžio 12 d. 
Šie žodžiai parašyti Juozui besimokant 
Prancūzijos žvalgybos mokykloje 
ruošiantis grįžimui tęsti kovą Lietuvoje.

„ (...) Nūdien aš vis su pakeltais 
sparnais lūkuriuoju vėl pradėti žings
nius kelyje, kuriuo žingsniuodami jau 
dešimtys tūstančių laimėjo mirtį ir 
mus, buvusius jų mirties liudininkais, 
įpareigojo dešimteriopa energija 
pasilikti šventai ištikimiems jų pradė
tos kovos dalyviams. (...)“

1948 m., Naujųjų metų išvakarės
„ (...) Neretai aš klykdavau, lyg 

žuvėdra svetimuos vandenuos nukly
dęs, paskendęs sunkioj nuotaikoj dėl 
vis bjauriai besikomplikuojančios 
mums atmosferos. Aš nesugebu išvyti 
ledinio sustingusio žvilgsnio.

Vis negaliu apsiprasti su mintimi, 
kad tūkstančiai kilometrų mus skirs. 

(...) Ir netikiu, kad likimas išdrįs 
pastoti mums kelią ir vėl kada nors 
susitikti ar sutrumpinti mūsų laimę. 
Šia viltimi gaivindamasis, su ilgesio 
ašara pinsiu maldos žodžius Aukš
čiausiam mano svajonių įsikūniji- 
mui.(...)

(...) Ir devintieji metai sutiks mūs 
Lietuvą Motulę, berymančią su aša
rom šarmotuos gintaro krantuos. Ji 
vis dar negali surinkti savo vaikų po 
vienu stogu, kad galėtų juos švelniai 
paglostyti ir sumažinti jų skausmą.

Taip, netekę mes savų židinių, 
pasitenkinkim bent kukliais linkė
jimais. Tau, Mano Brangioji, leisk 
palinkėt didžiausios laimės tavo 
varganotuos benamės keliuos, kad, 
nieko nepraradę, ką išsinešėm iš 
brangios tėvynės, kuo greičiau, kartu 
nuplovę džiaugsmo ašaromis mūsų 
kruvinus kelius, galėtume džiaugtis 
pūvančių kaulų pavėsy atpirkta 
laisve (...)“

Paryžius, 1949 m. sausio 12 d.
,,(...)Tavo gromatėlėje ne per gau

su raidžių, bet labai daug parašyta. 
Džiaugiuosi, kad aš Tave sutikau 
gyvenime - su tokiomis pažiūromis į 
gyvenimo prasmę ir laimę. (...) 
mudviejų laimė neįmanoma be tėvy
nės laisvės. Todėl nereikėtų tragiškai 
vertinti užduoties, kurią mes sau ke
liame - sunaikinti vergystę“.

Tuo metu Juozas ir du jo bičiuliai, 
padedant užsienio žvalgybos speci
alistams, buvo intensyviai ruošiami
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kovai Lietuvoje. Buvo nustatyta jų 
išvykimo data ir jis tikėjosi, kad viskas 
klostysis taip, kaip suplanuota. Išva
karėse prieš suplanuotą grįžimą į 
Lietuvą, bato pade jis paslėpė slaptą 
šifrą, kuris leistų jam radijo ryšiu 
susisiekti su Vakarų šalimis. Tada jis 
man parašė:

Paryžius, 1949 m. vasario 11 d.
„Laukime mes atbukę, nes kaip 

turbūt ir Tu nuvoki, kad tai ne pirmas 
toks ilgas nekantravimas. Tikiu, kad 
turėtų šįkart laimė būti kartu su 
mumis. Jei taip atsitiks, nepamiršk 
sukalbėti „Sveika Marija" už mus."

Jis buvo labai nusivylęs, kai kitą 
naktį suplanuota jo kelionė į Lietuvą 
buvo atšaukta ir viskas, ką jie buvo 
kruopščiai suruošę pasiimti su savimi 
turėjo būti padėta į saugią vietą sau
gojimui, įskaitant ir batą su pade 
paslėptu šifru.

Neužilgo, po šio liūdno įvykio, jis 
man 1949 m. vasario 16 - Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dieną 
parašė laišką.

Paryžius, 1949 m. vasario 16 d.
„ (...) Ieškau ir nesurandu nei 

kaltininko, nei atsakymo, kodėl aš 
šiandien čia, o ne ten, kur jau priva
lau būti. Metai su kaupu, kai pasku
tinius savo pėdsakus palikau kruvi
nuos tėviškės dirvonuos. Metai su 
kaupu, kai akis akin nemačiau kry
žiuojamos numylėtos mūsų Lietuvos. 
Metai su kaupu, kai tiesiog negirdžiu 
klykiančių skausmo raudų. Šie metai 

su kaupu jau suspėjo iš daugelio 
mano geriausių draugų pareikalauti 
nemirtingos mirties. Metai su kaupu, 
kai aš nedalyvauju anoj mirties ir 
gyvybės procesijoj kartu su gausiais 
tūkstančiais taurių lietuvių.

Perkoštu mintimis jau penktų 
metų krauju [mirkusius apkasus, pri
simenu ilgas galerijas mirtimi paženk
lintų draugų ir. gyvent norėdamas, o 
trokštu ir savo kaulus matyti besi
rikiuojančius tarp anų sukryžiuotų 
griaučių. Tik gaila to, kas nebaigta 
pasiekti. Tai šios Vasario 16-osios 
proga!

Mudu šiandien kalbėjom apie 
kantrybę. Leisk man papasakoti ir 
apie ją tenai. Menu, vieną ankstyvą 
pavasari atšliaužia į mūsų urvą ryši
ninkas ir štai kokias gaunu žinias:

„Šiandien 9 vai. ryto buvo ap
supta 200 rusų Šarūno slėptuvė. Po 
kelių valandų kautynių slėptuvėje 
gynęsi partizanai nusižudė. Tie patys 
rusai prie slėptuvės pas pil. B. aptiko 
ryšininkes Jūratę ir Ramunę. Jūratė, 
išsitraukus pistoletą, sužeidė vieną 
rusą ir nusišovė. Ramunę pavakariop 
pusgyvę rusai atvedė į Pakuoni su 
tardant sulaužytais sąnariais...

GVR-š-bui pavyko gauti iš P-nio 
ir G-vos valsčių naujai išvežt inų 
gyventojų sąrašus.

Vakar iš Kauno kalėjimo 3000 
kalinių išvežti link Vilniaus. Maždaug 
trečdalis ne be paėjo..."

Tokios tai buvo ryšininko naujie
nos. Užsukau į BBC. Tačiau - nieko 
džiuginančio. Vis dar užmerkę akis
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mūsų košmarui konferuoja su mūsų 
budeliais.

Įsijausk, Niliuk, į aną dalinio 
vado padėti ~ ‘r kokį matą pasiūlysi 
jo ištvermei ir jo kantrybei? Ką įsakyt 
ir kaip instruktuot kovotojus, kurie 
nematydami jokios dar laisvės pro
peršos skaičiuoja savo kovos dienų 
likučius? Ką patart ir kaip paguost 
bent kurią šeimą, kurią nueini 
perspėt, kad slėptųsi, nes ryt veš, kai 
vakare įslenki į jų lūšnas? Kokias 
priemones naudot nušluostyt aša
roms ar sumažini skausmui širdies, 
kai nueini pranešti šeimai, kad vakar 
susisprogdino brolis, sūnus, tėvas, 
kad sesuo ar duktė jau greit nepar
eis, nes sutrupintais sąnariais ją link 
Kauno išvarė?.. Tai sąlygos, su 
kuriom taip pat reikia susidorot 
žmogiškai prigimčiai ir žmogiškai 
kantrybei. Jei aš save išskirčiau iš 
anų mano brangių draugų tarpo, tai 
jų turimą ištvermės matą aš siūlyčiau 
visiems jų sunkiai įveikiamose sąly
gose.

Tokia tai buvo padėtis prieš vie
nerius su kaupu metus. Ir vėl praėjęs 
laikotarpis padėtį pakeitė ne kitaip, 
kaip tik didesnio skausmo, kančių ir 
ašarų kryptim. Ana buvus ištvermė jau 
bus atsilikus pagal nūdienę. O šios 
16-osios proga mes nors ilgimės anų 
kančių. (...)“

1949 m. spalio 6 d.
„(...) Šiandien turime tenkintis tik 

ilgom pynėm saldžių svajonių, savo 
labiausiai laime galintį šypsotis gyve

nimo tarpą atiduodami ne sau, bet Jai, 
mūsų tėvų žemei. O mano kasdieniniai 
rūpesčiai bazuojasi laime nepavėlin
tai ten sugrįžti ir jausti save daly
vaujant prasklaidyme anų krauju 
varvančių debesėlių. Noriu tikėti, kad 
likimas leis mano rūpesčiams sunykti 
pasiekimuose ir tenai — Nemuno 
pakrantėse - mes galėsime laisvės 
prieglobstyje lūkuriuoti tėvynės nos
talgijos, bado ir žmogaus paniekinimo 
iškankintų tremtinių, artėjančių. į savo 
lopšius iš Rytų Vakarų ir Pietų. (...)“

Šiuose laiškuose jaučiama, kad net 
pati didžiausia jėga nebūtų sulaikiusi 
Juozo nuo grįžimo į Lietuvą kovai už 
jos laisvę. Jei Juozas būtų pasilikęs, 
nebūtų galėjęs ramiai gyventi - 
nebūtų susitaikęs su savimi. Padedant 
amerikiečių žvalgybos specialistams jis 
ir dar du vyrai desantu nusileido Lie
tuvoje, išgyveno ten beveik metus, kol 
buvo išduotas ir sovietų nužudytas.

Sovietinės Lietuvos okupacijos 
metais JAV buvo išleisti trys Juozo 
knygos „Partizanai“ leidimai. Ketvir
tasis leidimas išėjo 1990 m. Tėvynėje, 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 
penktasis leidimas išleistas prieš kelis 
mėnesius. Du knygos leidimai anglų 
kalba “FIGHTERS FOR FREEDOM - 
Lithuanian Partisans versus USSR” 
(„Kovotojai už laisvę - Lietuvos 
partizanai prieš SSRS“) buvo išleisti 
Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje 
Lietuvos okupacijos metais. Knyga 
buvo pastebėta. Pamenu gavusi pa
klausimą iš Japonijos apie Lietuvos
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ginkluoto pasipriešinimo judėjimo 
organizacinį aspektą. Daviau interviu 
National Public Radio (NPR) 
(Nacionalinis visuomenins radijas) 
Niujorke. Anglų rašytojas, dirbantis 
BBC, knygos „Raudonas voratinklis“ 
autorius Tom Bower’is savo knygai 
informaciją apie Lietuvos rezistencinį 
judėjimą rinko mano namuose. Jiems 
abiem skaičiau Juozo laiškų ištraukas, 
kurias jūs girdėjote. T. Bower’is įtraukė 
šias ištraukas į savo knygą.

Vis dėlto, visa tai lašas jūroje. Pa
saulis nerodė jokio susidomėjimo bru
taliu gyvenimu Lietuvoje po sovietų 
priespauda, nesidomėjo partizanų kova 
už Lietuvos laisvę, dar mažiau dėmesio 
kreipė į kitas sovietų okupuotas šalis.

Mūsų istorijai reikėjo ilgai laukti iki 
sulaukė laisvojo pasaulio dėmesio. 
Daugiau nei 20 000 partizanų žuvo 
visiškai vieni kovoje už Lietuvos 
laisvę. Laisvas pasaulis ignoravo jų 
sunkią dalią. JAV, Didžioji Britanija ir 
Prancūzija nenorėjo kvestionuoti bu
vusio sąjungininko (Sovietų Sąjun
gos) okupacijos Baltijos valstybėse. 50 
metų Lietuvoje truko sovietų okupa
cija. Rezistencinis judėjimas buvo 
išjuoktas, kovotojai už laisvę vadinami 
banditais ar net fašistais. Didžioji dalis 
gyventojų, kurie kaip nors buvo susiję 
su rezistenciniu sąjūdžiu, buvo įkalinti, 
kankinti, nužudyti ar ištremti į Sibirą. 
Bedieviška šalies sovietizacija buvo 
palaikoma kryptinga antikomunistine 
propaganda ir melu. Tie, kurie liko 
ištikimi savo viltims sulaukti laisvės, 
negalėjo laisvai reikštis.

Švediją reikia sveikinti ir įvertinti, 
kad parodė susidomėjimą ir norą 
išversti bei išleisti knygą apie Lietuvos 
laisvės kovotojus švedų kalba. Labai 
malonu matyti gražiai išleistą knygą, 
kurioje knygos leidėjo Backstrom’o ir 
vertėjo Jono Oehman'o pastangomis 
atskleidžiamos net lietuviškos abėcėlės 
ypatybės. Man buvo labai malonu 
susirašinėti su Jonu. Jis parodė didžiu
lį susidomėjimą, jausmus, gilų supra
timą ir žinias apie Lietuvą ir jos sunkią 
padėtį. Tie, kurie skaitys knygą su
voks, koks buvo tikrasis gyvenimas po 
sovietų priespauda, ir kodėl tiek daug 
žmonių paaukojo savo gyvenimus 
vardan šalies laisvės.

Manęs dažnai klausia, ar Juozo ir 
kitų aukos buvo prasmingos. Kova už 
mylimos tėvynės laisvę visada yra 
verta nepaisant nepakeliamų sąlygų. 
Lietuvos kova už laisvę nebuvo bergž
džia. Ji pristabdė rusų kolonizaciją, kuri 
buvo vykdoma Latvijoje ir Estijoje. (...) 
Per amžius lietuviai gynė savo šalį nuo 
priešų iš rytų ir vakarų. Šis herojiškas 
bruožas teka jų kraujyje ir jų dvasia 
negali nusilenkti brutaliai jėgai. Net 
sutriuškinti jie laimėjo moralinę pergalę 
gindami Lietuvos laisvę.

Ne, aš nemanau, kad Juozo ir kitų 
aukos, nepaisant jų sukelto skausmo, 
buvo bereikšmės. Jos buvo vertos ir 
prasmingos, nes būtent taip jie įrodė 
savo meilę Tėvynei. ■

Iš anglų kalbos tekstą vertė Nora 
Pileičikienė.
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„Varpo“ puslapius 
pasklaidžius...

Jūratė Dranginienė

Džiugu, kad mūsų rankose vėl 
naujas „Varpas“ (2005 m., nr. 38) - 
žurnalas tautos ir žmogaus laisvei, 
tautinei kultūrai ir lietuvybei, kurį lei
džia JAV vapininkai filisteriai. Žurnalo 
redaktorius - Antanas Kučys. Pirmąjį 
šio numerio viršelį puošia skulptoriaus 
A. Sakalausko ir architekto R. KriŠta- 
pavičiaus sukurto Vinco Kudirkos pa

minklo projekto fotografija. Šiame žur
nale rašo Mantas Adomėnas, Jonas 
Aničas, dr. Vytautas Dambrava, Jonas 
Daugėla, prof. Gintautas Česnys, Ana
tolijus Kairys, dr. Algirdas V. Kanauka, 
dr. Kazys Karvelis, prof. Regina Kože- 
niauskienė, Irena Kriaučeliūnienė, An
tanas Kučys ir kt.

2005 m. „Varpas“ (nr. 38) prade
damas A. Kairio eilėraščiu „Svajonių 
upės“, kuriame užkoduotos pagrin
dinės gyvenimo vertybės: meilė („dai
nuoti už visus, visus mylėti.“), tikė
jimas („Gyvenimu kaip Viešpačiu 
tikėk,/Irtavo dienos nenueis pmiek"), 
prasmingas gyvenimas („Gyvenimas - 
tai pasaga karšta,/Iš skausmo ir kančių 
ji nukalta.“).Eilėraščio eilutės tarsi įva
das į „Varpo“ pirmąjį skyrių.

Regina Koženiauskienė, Vilniaus 
universiteto profesorė, straipsnį „Lie
tuvos valstybės himno autorius V. Ku
dirka“ pradeda klausimu: „Koks turi 
būti kūrinys, kad taptų valstybės 
himnu, išlaikiusiu daugiau negu šimto 
metų išbandymą?“ Šiame straipsnyje 
autorė įvertina V. Kudirkos „Tautiškos 
giesmės“ tekstą, įsigilina į jo paslaptis,
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samprotauja, kodėl „Tautiškos gies
mės“ nenukonkuravo tokie lyrikos še
devrai kaip Maironio „Kur bėga Šešu
pė“ ir „Lietuva brangi“.

Dr. V. A. Dambrava straipsnyje 
„Idealizmas ir oportunizmas Lietuvoje 
ir išeivijoje“ kelia probleminius klau
simus, kiek liko idealizmo moderniame, 
numoralėjusiame pasaulyje, koks yra 
šiandien jėgų santykis tarp idealizmo 
ir oportunizmo Lietuvoje, taip pat išei
vijoje? Autorius teigia, kad „Tauta 
padeda atskirti žodžius nuo darbų, 
tikrąjį idealizmą - nuo „persimetėlių“ 
oportunistų, kuriems tinka Henriko 
Ibseno pastaba: nedrįsk vartoti žodžio 
„idealas“, kol tavo mintyse viešpa
tauja melas.“ Straipsnio pabaigoje 
džiaugiamasi, kad idealų yra ir 
politikoje, ir literatūroje, ir poezijoje, 
įvairiose profesijose ir kitose 
gyvenimo srityse.

Per penkiolika metų nuo 1990 m. 
Kovo 11-osios akto paskelbimo apie 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą 
Lietuva nuėjo sunkų ir sudėtingą kelią. 
„<...>tačiau okupacijos žaizdos tebe- 
kraujuoja, o tautos kūną išvagoję ran
dai labai ryškūs, - rašo Primas Noreika 
straipsnyje „Partijų vingiai ir valsty
bė“. - Daugeliui <...> žodis „partija“ 
buvo taip igrisęs, kad jie jas ignoravo. 
Tai buvo klaida: demokratinėse šalyse 
valstybės valdymas vyksta per par
tijas.“ Straipsnyje toliau apžvelgiamos 
partijų kūrimosi, skaidymosi, jungimosi 
priežastys. Samprotaujama, kodėl jų 
atsirado daugiau nei trisdešimt, koks 
jų vaidmuo Lietuvoje. Daugiausia 

dėmesio autorius skiria kosmo
politiniam valstybės griovimo aljan
sui - kaip pats teigia - Lietuvoje ne
registruotai, tačiau didelę įtaką valsty
bei darančiaia parijai. Šioje straipsnio 
dalyje autorius apžvelgia neabejotinai 
išliekančius Rusijos interesus Lietu
voje. Reziumė Primas Noreika išsako 
mintį, kad Lietuva nepalūžtų dvasiškai, 
reikalinga rimta, Lietuvai, tautiškumui 
pirmenybę teikianti V. Kudirkos idėjų 
nepamiršusi jėga, reikalinga, kad 
atgimtų pasididžiavimo Lietuva jaus
mas, reikalinga ugdyti jaunimą, nes jo 
rankose yra Lietuvos ateitis.

Mantas Adomėnas pranešime 
„Krikščioniškoji demokratija šiuolai
kiniame pasaulyje“, skaitytame 2004 m. 
vasarą Vilniuje vykusiame LKDP 
pirmosios programos šimtmečio minė
jime, apžvelgia krikščioniškosios 
demokratijos ištakas ir raidą, nusako 
problemas, griaunančias krikščioniš
kąją demokratiją, taip pat teigia, „kad 
pribrendo tam tikro „kultūrinio karo“ 
už krikščioniškąsias vertybes reikalas. 
<...> be krikščionybės, be moralinio 
vertybinio pamato demokratija negalės 
likti neišsigimusi“. .

Kritiškai ir su ironija, tačiau pateik
damas konkrečius faktus Bronius 
Nainys straipsnyje „Žvilgsnis į naująjį 
Seimą“ samprotauja apie Lietuvos 
Respublikos Seimo darbą, apibūdin
damas šią valdžios instituciją kaip 
seimūnams „patogią ketverių metų 
verslovę“. Nemažai dėmesio autorius 
skiria 2004m. spalio 10 d. Seimo 
rinkimų peripetijoms.
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Straipsnyje „Trėmimus minint“ 
kunigas Algirdas Paliokas apmąsto 
skaudžią Lietuvai datą- 1941 m. birželio 
14 - ąją. Kunigas teigia, kad „tame 
nelemtame birželyje prasidėjusi kanki
nimų, žudynių, trėmimų ir visai nekalta 
lietuvių auka, nors ir nesavanoriška, 
bet priverstinė, susišaukia su Išga
nytojo auka. Žmonių auka atkartojo 
nekaltąją Dievo Sūnaus auką. Ne 
priešus keikdami tremtiniai mirė, bet 
tai, kas brangiausia - savo gyvybes 
aukodami už tai, kas brangiausia, t. y., 
Tėvynę ir jos laisvę.“

Kokie mes esame, kaip mes 
atrodome tarp kitu europiečių, straips
nyje „Kuo lietuviai skiriasi nuo kitų 
europiečių“ savo požiūrį išsako dr. 
Kazys Karvelis. Kokios problemos, 
kylančios valstybės valdyme, „laužo 
demokratijos įpročius Lietuvoje, 
straipsnyje „Lietuvos valdymo gairės 
ateičiai“ apmąsto dr. Algirdas V. Ka- 
nauka. Lietuvos ir išeivijos bendra
vimo problemas nusako Juozas Kojelis 
straipsnyje „Lietuvos ir išeivijos 
bendravimo problemos“.

Buvusias ir esamas spaudos ir 
knygų leidimo tendencijas po 
lietuviškos spaudos draudimo panai
kinimo 1904 m. gegužės 7 d. nusako 
Kristina Lapienytė - Bareikienė 
straipsnyje „Lietuviška spauda praėjus 
100 metų nuo spaudos atgavimo“. 
Gintautas Česnys straipsnyje „Vinco 
Kudirkos fondui - penkeri metai“ 
apžvelgia, kas buvo padaryta, kas 
nuveikta, ką dar reikia atlikti, minint 
Labdaros ir paramos fondo dr. Vinco 

Kudirkos vardui įamžinti penkmetį. 
Apie tai, kad nėra atstatytas teisin
gumas po to kai XX amžiuje buvo 
vykdomas lietuvių tautos genocidas, 
kalba ir tai ragina prisiminti Vytautas 
Antanas Dambrava savo žodyje, 
tartame 2004 08 07 Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sueigoje Ariogaloje.

Įdomias mintis apie integracinius ir 
ekonominius ryšius, jų pasikeitimus ir 
poveikį Lietuvai išsako Ofelija 
Vainienė. Kokie prekybos papročiai 
Lietuvoje, kas sekasi, o kas nesiseka, 
kodėl taip yra, straipsnyje „Prekybos 
papročiai Lietuvoje“ svarsto Jonas 
Pabedinskas. Antrasis žurnalo sky
rius - „Gyvenimas ir idėjos“. Skyrius 
pradedamas Aleksandro Šidlausko 
studija „Istorijos žingsniai“. Čia nuo
sekliai ir labai nuoširdžiai žvelgiama į 
lietuvį, jį supančią aplinką, apmąs
tomas mūsų tautos mentalitetas. 
Istorinis žvilgsnis į prūsų likimą, 
Lietuvos ir Mažosios Lietuvos 
tarpusavio santykiai - tokia yra 
pagrindinė Stasio Suranto straipsnio 
„Ar be Mažosios Lietuvos būtų prisi
kėlusi Didžioji Lietuva ?“ mintis. Apie 
Vidurio Europos konfliktus, jų įtaką 
Lietuvai, apie bręstančias naujas pabė
gėlių problemas, apie nuosavybės 
grąžinimo teisines perspektyvas kalba 
dr. Kazys Karvelis straipsnyje „Vidurio 
Europos praeities konfliktai“.

Apie blogį, jo kilmę, apie tai, kaip 
blogis užvaldo žmogų, tautą, kalba 
kunigas Algirdas Paliokas straipsnyje 
„Tauta įvairių jėgų sandūroje”. Šiame 
skyriuje daug dėmesio skiriama
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šviesuoliams, nusipelniusiems tautai 
žmonėms. „Varpo“ redaktorius Anta
nas Kučys kalbina Nepriklausomos 
Lietuvos varpininkę dr. Alviną 
O. Šabanienę-Wells, beveik 100 metų 
sulaukusį profesorių dr. Juozą Meš
kauską kalbina Audronė V. Škiudaitė. 
Jonas Aničas rašo apie Aleną Vilei- 
šytę-Devenienę, kuriai 2004 m. spalio 
1 d. būtų suėję 100 metų. Ši moteris 
gyvenimą paaukojo lietuvių tautos 
kultūros ugdymui ir jos laisvinimo 
kovai. Prisimenami kiti tautos šviesuo
liai: visuomenininkas Mečislovas 
Mackevičius, Lietuvos archeologijos 
tėvas prof. Juozas Puzinas, paskutinis 
Nepriklausomos Lietuvos Saugumo 
departamento direktorius Augustinas 
Povilaitis.

„Mūsų literatūroje“ - trečiasis 
„Varpo“ skyrius. Čia pristatomos nau
jos knygos, išleistos 2004 m.: kunigo 
Algirdo Palioko SJ knyga „Žodžiai”, 
dr. Igno Urbono knyga „Dvasios 

sampratos istorinė raida“, dr. Jono Šal
nos Poezijos knyga „Gyvenimo 
veidrodis“ ir 2004 m. Lietuvos Mokslų 
Akademijos bibliotekos išleistas išsa
mus žymaus lietuvių prozininko, 
poeto, publicisto, visuomenės veikėjo 
Vinco Kudirkos kūrybos ir literatūros 
apie jį sąrašas - „Vincas Kudirka. 
Literatūrinė rodyklė“.

Paskutiniame šio numerio skyrelyje 
aptariamos Kudirkaičių - Lietuvos 
moksleivių organizacijos - aktualijos. 
Išspausdintos kelios nuotraukos iš 
kudirkaičių gyvenimo.

JAV leidžiamo „Varpo“ reikšmė 
neabejotinai didelė ir svarbi. Čia 
iškeliamos ir akcentuojamos pagrin
dinės gyvenimo bei tautos vertybės: 
meilė, tikėjimas, dora, savigarba, patri
otiškumas, tautiškumas. Neišsaugoję 
jų, neišsaugosime savo tautos, menka
verčiai būsime Europos Sąjungoje tarp 
didžiųjų ir galingųjų valstybių.

Trumpai apie „ VARPO" redaktorių

Antanas Kučys (g.1916 08 23, Panevėžyje), teisininkas, visuomenininkas. 
1935 m. A. Kučys baigė Šiaulių gimnaziją, vėliau studijavo teisę Vilniaus univer
sitete. Buvo universiteto studentų atstovybės narys, varpininkų korporacijos 
Žalgiris pirmininkas. Vokietmečiu baigęs universitetą (1943) dirbo Vilniaus 
apygardos teisme.

Artėjant Raudonajai armijai pasitraukė į Vakarus, vėliau apsigyveno JAV. 
Čia aktyviai dalyvavo varpininkų veikloje, kurį laiką buvo Varpininkų 
filisterių draugijos pirmininkas. Nuo 1965 metų redaguoja žurnalą „ VARPAS".

A. Kučys yra vienas iš A. Masonio vardo varpininkų stipendijų fondo stei
gėjas, šio fondo pirmininkas. Daug laiko skiria jaunųjų varpininkų ir kudirkaičių 
organizacijos veiklai Lietuvoje. Finansiškai remia šias jaunimo organizacijas.

1993 m. parašė knygą „ Vileišiai - trijų brolių darbai tautai".
Redaktorius
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Žvilgsniai j Lietuvos ir išeivijos 
aktualijas

(49-toji LFB studijų savaitė 
Dainavoje)

Šią karštą 2005 m. vasarą, rug
pjūčio 21-28 d. gražiosios mūsų Dai
navos prieglobstyje ir vėl įvyko Lietu
vių Fronto Bičiulių surengta Lietu
viškų studijų ir poilsio savaitė. Šios 
49-tosios studijų savaitės metu buvo 
daug posėdžiauta, tačiau savaitės 
dalyviai turėjo progą išgirsti ir daug 
įdomių paskaitų bei pranešimų, o prof. 
J. Račkausko ruošti kulinariniai valgiai 
puikiai visus maitino. Iš New Yorko 
atvykęs kun. Vytautas Volertas rytais 
aukojo šv. Mišias. Malonu taip pat. 
kad Dainavoje oras nebuvo toks karš
tas, kaip visą vasarą jis buvo visoje 
Amerikoje. Jau sekmadienio vakare, 
suvažiavus gražiam būreliui bičiulių, 
įvyko savaitės atidarymas JAV ir 
Lietuvos vėliavų pakėlimu.

Pirmosios dvi savaitės dienos 
buvo skirtos įvairiems posėdžiams, 
kurių metu buvo aptariamos 
tolimesnės LFB veiklos galimybės, o 
trečiadienį įvyko LFB narių 
suvažiavimas, priėmęs gana daug 
svarbių nutarimų.

**♦
Suvažiavimo metu įvykusiame 

simpoziume, kuriam vadovavo rašyto
jas Vytautas Volertas. buvo pasisakyta 
įvairiais ateities veiklos klausimais. 
Simpoziumo referentai buvo: Kazys 
Ambrazaitis. Povilas Žumbakis, Vytau

tas Bieliauskas. Kęstutis Skrupskelis. 
Algis Raulinaitis. Petras Kisielius ir 
Juozas Ardys. Visi suvažiavimo daly
viai taip pat aktyviai reiškėsi su savo 
nuomonėmis. Nutarimų komisija, ku
rioje dalyvavo Juozas Baužys, Žibutė 
Brinkienė ir Rožė Šomkaitė, suva
žiavimo pabaigoje paskelbė priimtus 
nutarimus. Štai keletas pagrindinių 
nutarimų: konsoliduoti LFB ir jos 
padalinių veiklą, pagrindinį dėmesį 
skiriant rezistencijai prieš nutautėjimą, 
tautos beviltiškumą ir korupciją; 
atgaivinti seniau paskelbtą patriotinį 
LFB Credo, akcentuojant tautinę, o ne 
pilietinę sampratą; ginti LF atliktus 
darbus, atremti istorinius iškraipymus; 
tęsti „Į Laisvę" žurnalo leidimą ir remti 
rezistencinių knygų leidybą.

***
Pirmadienio vakaronės metu dr. 

Kęstutis Skrupskelis ir Juozas Ardys 
pasidalino įspūdžiais iš šią vasarą

Iš kairės: prof. K. Skrupskelis, L. Saba
liauskas, adv. P. Žumbakis
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Kaune ir Kulautuvoje vykusių { Laisvę 
Fondo Lietuvos filialo rengtų studijų 
dienų. Jos buvo puikiai Vidmanto Vit
kausko suorganizuotos. Dalyviai buvo 
plačiai supažindinti su 1941 m. įvykių 
Lietuvoje istorine reikšme. Antradie
nio vakaronėje kalbėjusi iš Los 
Angeles atvykusi adv. Žibutė Brin- 
kienė iškėlė reikalą ir numatytus 
planus pradėti Lietuvoje organizuoti 
LF židinius. Jos mintys ir siūlymai 
susilaukė nemažai teigiamų ir neigiamų 
pasisakymų. Trečiadienio vakare kal
bėjo dr. Nijolė Bražėnaitė. Ji pranešė, 
kad rugsėjo pabaigoje Geteborgo 
mieste, Švedijoje, įvyksiančioje knygų 
mugėje bus pristatyta į švedų kalbą 
išversta Daumanto knyga „Partizanai“, 
kurios vardas švediškai yra 
„Skogsbroeder“. Ten pat bus ir lietu
viškos literatūros dienos bei seminarai, 
kuriuose Nijolė Bražėnaitė yra kviesta 
dalyvauti ir kalbėti. Neseniai ji turėjo 
taip pat ir interviu su BBC radiju apie 
buvusius Lietuvos rezistentus.

* * *
Ketvirtadienio rytą kalbėjo adv. 

Povilas Žumbakis. Kaip visada, jo min
tys ir dabar buvo labai drąsios ir atvi
ros, palietusios ir atvėrusios labiausiai 
ne Lietuvos, o mūsų pačių išeivijos kai 
kurias problemas. Blogiausia, kad apie 
tokias problemas mūsų išeivijos žinia- 
sklaida vengia rašyti. Prelegento iškel
tos mintys ir pateikti faktai sudarė 
nemažą progą gausioms diskusijoms.

Dr. Augustinas Idzelis savo prane
šime ketvirtadienio popietėje prisiminė

Buvusį „Į LAISVĘ“ žurnalo redaktorių 
Juozų Baužį apdovanoja Vytas Petrulis 

įspūdžius iš šios vasaros LFB studijų 
dienų Lietuvoje, kur jam teko aktyviai 
dalyvauti. Studijų dienose matėsi gana 
daug jaunimo, o vyresniųjų tarpe daly
vavo nemažai buvusių partizanų. Teko 
aplankyti dr. A. Damušio kapą, susi
pažinti su dabartiniais istorikais. 
Dr. Idzelio nuomone, labai rimtas 
istorikas yra dr. Arūnas Bubnys. Lygi
nant su jo ankstyvesnėmis keliomis 
kelionėmis, Lietuva yra pasidariusi 
gana modemiška. Dr. Idzelis taip pat 
pasisakė, kad šiuo metu intensyviai 
ruošia trijų tomų istorinę knygą apie 
1941 m. įvykius.

Vakare savo paskaitoje „Kada pasi
vysiu! Vakarus?“ kalbėjo kanadietis 
dr. Valdas Samonis. Kadangi Lietuva 
per 50 sovietinės okupacijos metų 
buvo labai ekonomiškai atsilikusi, o 
atgavus Nepriklausomybę per 15 metų 
jau apie 300 000 žmonių išvyko į 
Vakarus, lygiai taip pat mažėjant ir 
gimstamumui, - tad atsiranda vėl nau-
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jos problemos dėl ateities. Be to, įsi
jungus į Europos Sąjungą, uždavinys 
išlaikyti lietuvišką dvasią ir tautybę 
dar pasunkės. Šiuo metu Lietuva nėra 
normaliai saugi tauta, nes vis dar 
„tebesivelka uodega“ iš sovietinių lai
kų. Neturint gerų ekonominių pagrin
dų, daugiau laiko reikės ir Vakarų 
„pasivijimui“. Dr. V. Samonis, užbaigęs 
savo paskaitą, pranešė, kad jis ir šie
met dalyvaus Europos ekonominiame 
forume, kuris rugsėjo viduryje įvyks 
Lenkijoje.

* * *

Penktadienio rytą išsamią paskaitą 
skaitė dr. Vytautas Bieliauskas. Jo 
tema: „Okupacinių represijų psicho
loginiai padariniai“. Sovietinė okupa
cija, palietusi visą mūsų tautą, padarė 
nepaprastai daug žalos Lietuvos žmo
nėms, atsiliepiančios iki dabartinių 
dienų. Lietuva vyrauja savižudybių 
skaičiumi, tautos siela tebėra sužeista. 
Nacių okupacija Europoje jau buvo 
tarptautiniu mastu įvertinta, o sovie
tinė - vis dar ne. O tačiau sovietų kalė
jimai, gulagai, žudynės bei Sibiro 
tremtis buvo palietę visą kraštą. Tai 
atsiliepia iki dabar. Buvę tremtiniai ir 
kaliniai dar ir šiandien tebepergyvena 
savo patirtas kančias. Visa tauta buvo 
paveikta, bet svarbiausia, kad Lietu
voje to vis dar nenorima pripažinti. 
Dažnai ir dabar banditais vadinami 
buvę partizanai. Atsiradęs stresas pa
liečia ir žmonių gyvenimą bei aplinką. 
Tam nepadeda jokie vaistai. Tautos 
žaizdos vis dar neužgyja. Žvelgiant į 

tų žiaurumų vykdytojus, reikia taip pat 
rasti būdus, kaip jiems atleisti, nes, 
greičiausiai, ir jie pergyvena. Tad reikia 
humanistiško atgimimo. Kančia yra ir 
buvo žmogaus gyvenimo dalis, bet iš 
jos turi dabar augti tikėjimas, moralė ir 
socialinis gerbūvis. Po gyvų diskusijų 
dr. Bieliauskas dar pastebėjo, jog Čeki
joje, pavyzdžiui, buvusiems komunistų 
veikėjams neleidžiama gauti atsakingų 
darbų. Lietuvoje to nepadaryta.

***

Liuda Ruginienė penktadienio po
pietę papasakojo savo įspūdžius apie 
liepos pradžioje Vilniuje įvykusius 
Tautinių mažumų departamento pasi
tarimus. Jie buvo įtraukti į tada vyku
sio Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumo darbotvarkę. Šalia kitų 
temų buvo paliesta globalizacija ir jos 
įtaka nutautėjimui, buvo svarstoma, ar 
Lietuva pakankamai rūpinasi savo išei
vija, kaip patys išeiviai keičiasi naujoje 
aplinkoje. Posėdžiautojai nutarė, kad 
šiuo metu veikianti PLB ir Seimo bend
roji komisija atlieka gerą ir reikalingą 
darbą. Tuo tarpu kartais lietuviškoje 
spaudoje pasirodo ir neigiamų teiginių. 
(Pvz., toks Dogas Buldogas, net į Lie
tuvą dabar persikėlęs, neseniai bandė 
nelabai gražiai pasišaipyti.)

Penktadienio vakaronės metu įdo
mų pranešimą apie taip pat liepos 
mėnesį Trakuose vykusį PLB pirmi
ninkų suvažiavimą padarė Algis 
Rugienius. Suvažiavime dalyvavo pir
mininkai arba atstovai iš 28-nių kraštų. 
Susidarė įspūdis, kad PLB keičiasi ir
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jaunėja. Įjos veiklą įtraukiama vis dau
giau jaunimo, organizuojami sporto 
klubai. Sis Lietuvių Bendruomenės 
atjaunėjimas, be abejo, pareikalaus ir 
nusistovėjusių procedūrų pakeitimo. 
Kalbant apie LB ir jos veiklą ir iškilus 
eilei klausimų dėl naujųjų ateivių 
jungimosi į LB darbą Liuda Ruginienė 
taip pat aptarė tris trečiabangių ateivių 
grupes. Pirmoji jų grupė - tai tik norin
tys užsidirbti pinigų, kad galėtų grįžti 
Lietuvon. Jiems LB darbas nerūpi. 
Antroji grupė - atvykę legaliai ir gal
vojantys pasilikti užsienyje ilgiau. Jie 
su LB ryšius palaiko. Tačiau yra dar ir 
trečia, nors ir nedidelė grupė, bet savo 
nusikaltimais gadinanti lietuvių įvaizdį.

* * *
Šeštadienio priešpietinėje paskai

toje dr. Kęstutis Skrupskelis nagrinėjo, 
kaip yra rašoma istorija. Jo paskaitos 
tema - „Sąvokos Antrojo pasaulinio 
karo šviesoje“. Žinome, kad labai daž
nai ekonominės sąlygos valdo 
kiekvieno žmogaus galvoseną, tačiau 
istorikui, norinčiam parašyti to laik
mečio istoriją vien žmonių galvosenos 
neužtenka. Istorikams svarbiausia 
medžiaga istorijai parašyti yra doku
mentai. Dažnai istorikas apie kokį nors 
senų laikų mūšį sužino daugiau, negu 
jam vadovavę generolai. Dažnai žmo
nių prisiminimai negali būti priimti 
kaip tikras šaltinis istorijai parašyti, nes 
juose būna įterpta asmeniškų vaiz
duočių bei klaidų. Taip pat į tikrą 
istoriją teisingai reikia žvelgti ne vieno 
kurio istoriko, bet kelių ar net daugelio 

istorikų nurodomais faktais ir pagal 
juos suprasti tikrai atsitikusius įvykius. 
Žinoma, įvykiai dažnai tebėra per arti, 
kad istorikas galėtų juos teisingai 
suprasti ir perteikti.

***
Popietinėje šeštadienio programoje 

pirmiausia išgirdome Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų Centro (LTSC) pir
mininką prof. dr. Joną Račkauską kuris 
šios savaitės metu buvo ir vyriausias 
virtuvės šeimininkas, ir nuolat valgyk
loje bendravo su savaitės dalyviais. 
Dr. Račkauskas savo pranešime kal
bėjo apie LTSC veiklą ir tolimesnes jo 
galimybes, apie atsirandančias finan
sines problemas, mažėjant net mūsų 
fondų paramai. Tiesa, jis pastebėjo, 
kad neseniai buvo susilaukta net 
19 000 dolerių seniau prižadėta auka iš 
pačios Lietuvos. Į Lietuvą neseniai 
buvo išsiųsti iš laikraščio „Darbi
ninkas“ gauti 60 metų archyviniai 
mikrofilmai, šiuo metu dar tvarkomas 
Vytauto Maželio archyvas, baigiama 
ruošti dr. A. Idzelio knyga, ruošiama

Prof. J. Račkauskas ir dr. N. Bražėnaite
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ir šv. Kazimiero lietuvių kapinių istorija 
bei daug kitų projektų.

LTSC dirbanti Kristina Bareikienė 
pranešė, kad Lituanistinėje mokykloje 
jau dėstoma ir išeivijos lietuvių istorija. 
Gaunama ir turima archyvinė medžiaga 
įtraukiama į interneto puslapius. Cent
ras turi apie 39 000 knygų ir apie 2000 
periodinių leidinių pavadinimų. Šiemet 
jau išleistos 6 knygos. Kristina buvo 
taip pat atsivežusi visą dėžę V. Maželio 
darytų nuotraukų ir prašė savaitės 
dalyvius pagelbėti atpažinti, kas tie 
nufotografuoti asmenys buvo. Atro
do, kad didesnė nuotraukose esančių 
asmenų dalis, buvo atpažinti.

***
Taip pamažu atėjo ir baigiamasis 

studijų savaitės vakaras, kuriame šį 
kartą nebuvo nei koncerto, nei litera
tūrinių pasirodymų. Pasitenkinome tik 
kartu besidalindami įvairiais savo 

gyvenimo nuotykiais bei įspūdžiais. 
Studijų savaitė baigėsi, bet joje buvo 
išgirsta be galo daug naujų minčių, 
priimti nutarimai, kuriuos reikės pradėti 
vykdyti. Už visa tai pirmiausia reikia 
dėkoti Vytui Petruliui, Jonui Urbonui 
ir Juozui Ardžiui, o taip pat ir kitiems 
bičiuliams, prisidėjusiems prie įvai
riausių savaitės darbų.

Juozas Baužys

Renginys rezistentui Mykolui 
Steponui Naujokaičiui prisiminti

Rugsėjo 2 d. vienam iš Lietuvos 
1941 m. birželio 23-28 d. sukilimo 
vadovų, žinomam lietuvių išeivijos 
veikėjui. Vyčio kryžiaus ordino kava
lieriui M. S. Naujokaičiui būtų sukakę 
95-eri metai. Ta proga rugsėjo mėn. 
pradžioje Kaune vyko šio iškilaus 
rezistento atminimo pagerbimas.

M. Naujokaičio minėjimo dalyviai. Centre — M. Naujokaitytė
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Pradžioje, Kauno Šv. Arkangelo 
Mykolo (Įgulos) bažnyčioje už 
M. S. Naujokaitį buvo laikomos šv. 
Mišios, kurias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. Artūras Kazlauskas. Vė
liau renginys persikėlė į Kauno kari
ninkų ramovę. Čia savo prisiminimais 
apie M. S. Naujokaičio veiklą dalinosi 
Alfonsas Žaldokas, artimai M. S. Nau
jokaitį pažinojusi Jadvyga Damušienė, 
jo pusbrolis Mykolas Naujokaitis, 
M. S. Naujokaičio dukra Marija 
Naujokaitytė.

Renginyje dalyvavo žinomi suki
limo dalyviai bei rezistentai Jonas 
Antanaitis, Antanas Paulavičius, 
Juozas Kojelis, 1941 m. birželio 23- 
28 d. sukilimo organizacijos vadovai, 
Lietuvos jūros skautai, giminės, prieš
kario inteligentai, kariškiai.

Renginio meninę programą atliko 
smuikininkas Saulius Dirvanauskas bei 
jūros skautai. g

Amerikos lietuvio dovana Kaunui

Rugsėjo 25 d. Kaune, Rotušės aikš
tėje (prie Kunigų seminarijos sienos) 
buvo atidengtas ir pašventintas 
paminklas blaivybės puoselėtojui, 
tikinčiųjų ganytojui vyskupui Motiejui 
Valančiui. Skulptoriaus Leono Žuklio 
(talkinant architektams Algimantui 
Sprindžiui ir Leonardui Vaitiui) sukurtą 
beveik keturių metrų aukščio rusvo 
šlifuoto granito skulptūrą miestui 
padovanojo JAV gyvenantis lietuvis 
gydytojas Rimvydas Sidrys. Skulptū
ros vertė - apie 150 tūkstančių litų.

Motiejus Valančius (1801-1875) 
buvo žemaičių vyskupas, teologas, 
rašytojas, istorikas švietėjas, blaivy
bės sąjūdžio organizatorius, lietu
vybės žadintojas, kovos prieš rusi
fikaciją įkvėpėjas.

Paminklo atidengimo ceremonija 
prasidėjo šv. Mišiomis Kauno arki
katedroje bazilikoje, kurias aukojo 
vyskupas Sigitas Tamkevičius. Ati
dengus paminklą, kurį pašventino 
vyskupas S. Tamkevičius, apie žemai
čių vyskupijos ganytojo veiklą pasa
kojo knygos apie M. Valančių auto
rius, Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo 
narys Juozas Jasaitis. Meninę progra
mą atliko Vytauto Didžiojo bažnyčios 
kamerinis choras „Cantate Domino“.

■
Adelės Dirsytės 50-ųjų mirties 

metinių minėjimas

Rugsėjo 25 d. Kaune, arkivysku
pijos konferencijų salėje vyko Adelės 
Dirsytės 50-ųjų mirties metinių minė
jimas. Apie Dievo tarnaitę kalbėjo kun. 
profesorius Kęstutis Trimakas, ateiti
ninkų federacijos pirmininkas Liutau
ras Serapinas. Renginio metu giedojo 
katalikų mokytojų koiporacijos choras 
„Šviesa“.

Dirsytė gimė 1909 04 15 d. Proinis- 
lavo kaime (Kėdainių rajone). Stu
dijavo ir baigė Vytauto Didžiojo uni
versitetą. Dirbo mokytoja Vilniuje. 
Vokietmečiu organizavo paramą vargs
tantiems. Aktyviai dalyvavo ateitinin
kų veikloje, kurį laiką buvo viena iš 
Lietuvių katalikių moterų draugijos 
vadovių.
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1946 m. kovo 6 d. buvo suimta ir 
netrukus nuteista dešimčiai metų 
kalėti. 1947 m. išgabenta į Čumą (Ko
mija), vėliau į Taišetą (Irkutsko sritis), 
Magadaną.

Už vykdomą dvasinę ir religinę 
veiklą kalinių bei tremtinių tarpe buvo 
nuolat persekiojama ir kontroliuojama.

1955 m. rugsėjo 26 d. A. Dirsytė 
neaiškiomis aplinkybėmis Chaba- 
rovsko krašte mirė (nužudyta?). 
2000 m. buvo pradėta A. Dirsytės bea- 
tifikavimo arba kankinystės dekla
ravimo byla, kuriai gautas Šv. Sosto 
pritarimas. m

Lietuva Geteborgo knygų mugėje

Rugsėjo 29 - spalio 2 dienomis 
Geteborge (Švedija) vyko tarptautinė 
knygų mugė. Dalyvauti mugėje vieš
nios teisėmis buvo pakviesta ir Lie
tuva. Mugės organizatoriai ir Švedijos 
spauda savo kaimynams lietuviams 
parodė ypač didelį dėmesį.

Jau mugės pradžioje Lietuvos 
ekspoziciją aplankę švedai nemokamai 
gavo Lietuvos instituto išleistus leidi-

Prof. V. Landsbergis ir dr. N. Bražėnaitė

nukus apie Lietuvą: „Lietuvių kalba“, 
„Vilnius“, „Lietuvos Jeruzalė“, „Pasi
priešinimas okupacijai Lietuvoje 1944- 
1990 m.“

Į knygų mugę atvykę žinomiausi 
šių dienų Lietuvos rašytojai ir poetai 
sulaukė nemažo knygų mugės lanky
tojų dėmesio. Iš lietuvių autorių mugė
je palankiausiai buvo sutikti švedų 
kalba savo kūrybą išleidę literatai Sigi
tas Parulskis ir Jurga Ivanauskaitė. 
Mugėje plačiai buvo pristatyta ne tik 
jų, bet ir kitų autorių kūryba (H. Kun- 
čiaus, K. K. Urbos, V. V. Landsbergio, 
M. Zingerio, S. Gedos ir kt.).

Mugės metu buvo organizuoti ir 
įvairūs seminarai, kurių metu buvo pri
statoma ne tik Lietuvos rašytojų kūry
ba, bet ir lietuvių tautos rezistencija.

Tenka apgailestauti, kad Lietuvos 
kultūros ministerija nutarė neleisti į 
Švediją išvežti ir mugėje demonstruoti 
Lietuvos genocido ir rezistencijos 
centro parengtą parodą „Karas po 
karo“. Specialiai užsienio žiūrovams 
parengta paroda (jos rengėjams kai
navusi apie 10 tūkstančių litų), turėjo 
išsamiai pristatyti Lietuvos antisovie- 
tinį judėjimą. Taip Lietuvos proso
vietinio mentaliteto valdininkai dar 
kartą pademonstravo nepagarbą savo 
istorinei praeičiai ir rezistentų bei nuo 
sovietinio režimo nukentėjusių atmi
nimui. Galbūt dėl to nieko nestebina ir 
tai, kad gana plačiai Lietuvos žinia- 
sklaidoje komentuojant Lietuvos daly
vavimą Geteborgo knygų mugėje, apie 
seminarą, skirtą Lietuvos rezistencijai, 
užsiminta tik puse lūpų. Buvo net ir
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tokių žurnalistų, kurie rašė, jog „lietu
viškos ekspozicijos turinys verčia 
sunerimti: nejaugi Lietuva užsieniečius 
tenori sužavėti savo praeitimi?“ arba 
„ (...) nesinori, kad išgirdus Lietuvos 
vardą mažai apie mūsų šalį girdinčio 
užsieniečio galvoje iškiltų vien tik 
tokios asociacijos kaip ,sovietmečio 
auka1,,istorijos verpetų draskoma ma
ža valstybėlė1, kruopščiai puoselėjamo 
folkloro salelė1 ir panašiai“.

Nežiūrint to (ir ne be Stokholme 
gyvenančio vertėjo bei didelio Lietu
vos bičiulio Jono Ohman'o pastangų) 
knygų mugėje buvo surengti keli ne
mažo švedų dėmesio sulaukę seminarai 
„Lietuva Dievo miške“ (dalyvavo 
Gabrielius Žemkalnis, Klemensas 
Gumauskas (Švedija); „Kova tamsoje 
- ginkluotas pasipriešinimas Lietuvoje 
po karo“ (dalyvavo dr. Kęstutis Gir
nius (Vokietija), dr. Nijolė Bražėnaitė 
(JAV), Jonas Ohman'as (Švedija). Semi
narą vedė žinomas švedų žurnalistas 
Kjell-Albin Abrahamson. Taip pat 
seminarai - „Lietuviškas feminizmas - 
moterų vaidmuo pasipriešinime“ 
(dalyvavo Nijolė Sadūnaitė, dr. Nijolė 
Bražėnaitė, dr. Kęstutis Girnius) ir 
„Rezistencija, konformizmas, kolabora
vimas - Sovietų patirtis šių dienų aki
mis“ (dalyvavo dr. Liūtas Mockūnas 
(JAV), dr. Kęstutis Girnius. Seminarą 
vedė žinomas švedų rašytojas ir žurna
listas Staffan Skott).

Seminare ir kituose mugės rengi
niuose buvo pristatyta J. Ohman'o į 
švedų kalbą išversta Juozo Lukšos- 
Daumanto knyga „Partizanai11. Net ke

liuose didžiausiuose šalies dienraš
čiuose („Svenska Dagbladet“ ir 
„Goteborgsposten“ pasirodė labai tei
giami straipsniai apie šią knygą. Dar 
vienas straipsnis buvo atspausdintas 
laikraštyje „Dagens Nyheter“, kur 
ginkluota kova Lietuvoje netiesiogiai 
buvo siejama su žydų naikinimais, ta 
prasme, kad kai kurie žydšaudžiai taip 
pat buvo pavadinti „partizanais“.

Seminarų literatūrinėmis, politi
nėmis bei istorinėmis temomis progra
mą papildė lietuviški džiazo, poezijos 
vakarai ir mini spektakliai. Kartu su 
džiazo muzikantais L. Šinkarenka, 
V Labučiu, A. Joffe, V. Ramoška 
koncertavo dainininkė A. Pabarčiūtė ir 
S. Lipčiaus bei S. S. Lipčiaus klasikinės 
muzikos duetas. Eiles skaitė N. Arbu- 
tytė (gyvenanti Danijoje), A. A. Jony
nas. G. Grajauskas ir A. Žagrakalytė.

Lietuvos knygų ekspozicijoje lan
kėsi ir žinomo Lietuvos prieškario 
rašytojo bei diplomato Igno Šeiniaus 
vienintelis sūnus Irvis Scheynius. 
I. Sheynius gimė ir augo Švedijoje. Čia 
jis beveik 40 m. dirbo teisininku. Šiuo 
metu, kaip ir visi keturi jo sūnūs, dukra 
bei 13 vaikaičių ir 3 provaikaičiai, gy
vena Stokholme. Kaip ir anksčiau ne
paprastai domisi Lietuva bei rūpinasi 
dėl jos ateities. Jau nuo Lietuvos Atgi
mimo laikų, I. Scheynius daugiau kaip 
20 kartų lankėsi Lietuvoje, jam suteik
tas tėvo gimtųjų Širvintų miesto gar
bės piliečio vardas.
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Jadvygos Damušienės jubiliejus

Spalio 29 d. Vilniuje vyko iškil
mingas žinomos Lietuvos ir JAV 
lietuvių visuomenės veikėjos Jadvy
gos Damušienės pagerbimas.

Šventė prasidėjo Vilniaus Kated
ros Sv. Kazimiero koplyčioje šv. 
Mišiomis, kurias aukojo monsinjoras 
teologijos dr. Gintaras Grušas ir mon
sinjoras Alfonsas Svarinskas.

Vėliau iškilmės tęsėsi Lietuvos 
karininkų ramovėje, kur dalyvavo seni 
ir geri p. Jadvygos Damušienės drau
gai ir bendražygiai: ambasadorius 
dr. Vytautas A.Dambrava, dr. Juozas 
Kazickas, Juozas Kojelis, gen. Jonas 
Kronkaitis, Jonas Vaznelis ir daugybė 
bičiulių ir giminių iš Lietuvos - 
dr. Mindaugas Bloznelis. prof. Zigmas 
Zinkevičius, dr. Saulius Girnius, sesuo 
Nijolė Sadūnaitė. Petras Plumpa, Vidas 
Abraitis, Aldona Žemaitytė-Petraus- 
kienė...

Iškilmių metu Jubiliatę ateitininkų 
vardu sveikino Liutauras Serapinas. 
1941 m. Birželio sukilimo sąjungos var
du - Jonas Antanaitis. LFB Lietuvos 
sambūrio ir Į LAISVĘ fondo Lietuvos 
filialo vardu - Vidmantas Vitkauskas, 
giminių vardu - Tomas Urbonas. Šiltai 
ir nuotaikingai Jubiliatę pasveikino 
šeimos draugas verslininkas dr. Juozas 
Kazickas, ilgamečiai bičiuliai Juozas ir 
Elena Kojeliai.

Šventės metu buvo perskaityta ir 
gausybė ta proga gautų sveikinimų. 
LFB Tarybos nariai savo sveikinime 
rašė: „Džiaugiamės kartu su jumis 
sulaukus tokios garbios sukakties.

Jubiliatė Jadvyga Damusienė

Nors dėl didelio atstumo ir negalime 
dalyvauti kartu su Jumis šioje šven
tėje. bet ir kitoje Atlanto pusėje minti
mis esame su Jumis. LFB Tarybos ir 
viso fronto bičiulių vardu sveikiname 
Jus. linkime geros sveikatos, laimės. 
Dievo palaimos ir užkopti laiko 
laiptais į pačių viršūnę, nesustojant 
ties 90 metų riba...". Į LAISVĘ fondo 
pirmininkas dr. Kazys Ambrozaitis 
savo sveikinime prisiminė ir bendrai 
nueitą kelią:Jūsų (o gal ir mūsų kar
tos) gyvenimas - tai greitasis trauki
nys. su Dievulio pagalba atvežęs iki 
90-osios stoties. Su trumpais susto
jimais prasilenkėme daugelyje gyve
nimo stočių, kur teko matyti Jūsų 
veidą. 1944 metų pavasarį Jūsų veide 
mačiau desperatiškų susirūpinimų, 
bet su žiburėliu vilties, kai Kaune 
diskutavome būdus, kaip perduoti 
duonos dr. Adolfui, nacių išvežtam į 
nežinią. 1945 metais Jūsų veidas kaip
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niekada buvo žėrintis ir pilnas padė
kos bei laimėjimo, kai Pietų Vokie
tijoje Nurtingene jau turėjote prie 
savęs dr. Adolfą, tik ką sugrįžusį iš 
kaceto. Po dešimtmečio vėl tas laiko 
traukinys išlaipino Clevelende ir kai 
paskambinau į ligoninę pasveikinti, 
Jūs tada pasitikinčiai pasakėte, kad 
Jums Dievulis padovanojo dar vieną 
laimę, gimė dukra Gintė. O mūsų kas
metinėje susitikimo vietoje Dainavoje, 
švenčiant dr. Adolfo šešiasdešimtmetį, 
taip drąsiai ir linksmai abu dainavote 
ir sakėte, kad gyvenimas tai nesibai
gianti daina. Kai jus išlydėjome iš 
Chicagos, sakėte išvykstate ne poil
siui, bet neužbaigtam darbui. Ir kai 
paskutinį kartą prieš du metus 
atsisveikinome Kaune, jūs vežėte 
mano kolegas į Vilnių, su ta pačia

Gintė Damušytė

J. Damušienį sveikina dr. J. Kazickas

praeitų dienų energija viena ranka 
vairavote savo čiaudantį automobilį, 
o kita pro atvirų langą mojote snau
daliams, kad pasitrauktų iš kelio... 
Šio brandaus Jubiliejaus proga svei
kinu j LAISVĘ fondo vardu ir dėkoju 
už pažado išlaikymą, kad sugrįžote į 
Tėvynę ne vien poilsiui. Mes su Mary
te ir visa šeima dėkojame už tos ilgos 
kelionės malonių draugystę, linkime 
ištvermės ir užtarnautos laimės toli
mesnėje gyvenimo kelionėje".

Savo sveikinimus taip pat atsiuntė 
Birutė Bublienė - Detroito Dievo ap
vaizdos Bažnyčios Tarybos pirmininkė, 
dr. Petras Kisielius LFB Chicagos 
sambūrio pirmininkas bei Jonas 
Mikelionis su žmona, „visas“ Poli- 
kaitynas, Zarankai, Dainavos stovyk
los talkininkai ir rėmėjai, ir dar daug 
kitų draugų, bendraminčių bei gerbėjų 
iš Detroito apylinkių.

Renginio pabaigoje vaikų, vaikai
čių ir provaikaičių vardu kalbėjo ir 
Jubiliatę sveikino Jadvygos Damu- 
šienės dukra Gintė. Jubiliejinę šventę 
apibendrino, visiems šventės daly
viams ir sveikintojams padėkojo pati
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p. Jadvyga Damušinė. Nepaprastai 
nuoširdžioje ir prasmingoje kalboje ji 
trumpai apžvelgė kai kuriuos savo 
gyvenimo momentus, išryškino svar
biausius savo veiklos idealus ir prin
cipus.

Visą šventinį renginį vedė ir poe
zijos posmais bei dainomis paįvairino 
aktorė Virginija Kochanskytė, solistė 
Rita Preikšaitė ir pianistė Beata Ving- 
raitė.

Aptarti žurnalo leidimo ir 
spaustuvės veiklos reikalai

Spalio pabaigoje Lietuvoje lankėsi 
Centrinio fondo (Center of Lithuanian 
Studies, Inc.) pirmininkas Jonas Vaz- 
nelis. Spalio 30 d. Kaune jis susitiko 
su Į Laisvę fondo Lietuvos filialo 
vadovais Jonu Kairevičium, Vidmantu 
Vitkausku ir spaustuvės „Morkūnas ir 
Ko“ vienu iš vadovų Vidmantu Za- 
vadskiu. Susitikimo metu buvo pasi
keista mintimis apie [ Laisvę fondo 
ateitį, žurnalo „į LAISVĘ“ leidybą, 
spaustuvės veiklą, LFB Lietuvos 
sambūrio perspektyvas. J. Vaznelis 
perdavė kai kurių LFB veiklos ir 
[LAISVĘ fondo Lietuvos filialo kūrimo 
dokumentų kopijas bei laiškus.

Tuo pačiu J. Vaznelis perdavė 
V. Vitkauskui saugoti unikalų doku
mentą - Juozo Lukšos Kazimiero- 
Skrajūno vardu pasirašytą originalų 
mašinraštį „MGB pinklės Lietuvos 
rezistencijoje“. Šis dokumentas buvo 
parašytas J. Lukšai su rezistencine 
misija lankantis Vakaruose. Vienas do-

Susitikimo dalyviai

kumento egzempliorius saugojimui 
buvo atiduotas Petrui Vilučiui, antras - 
Juozui Brazaičiui, trečias liko pas 
J. Lukšą. Apie šio unikalaus dokumen
to egzistavimą pirmą kartą užsiminė 
P. Vilutis savo redaguotos J. Lukšos- 
Daumanto knygos „Partizanai“ įvado 
9 puslapyje. Kad yra dar vienas šio 
dokumento egzempliorius 1961 m.
J. Brazaitis užsiminė dr. Kaziui 
Ambrozaičiui, [ LAISVĘ fondui lei
džiant Daumanto knygą. Savo turimą 
egzempliorių J. Brazaitis 1964 m. 
perdavė dr. K. Ambrozaičiui ir pasakė: 
„Saugok, tai dokumentas tik trijuose 
egzemplioriuose, jis buvo patikėtas 
man saugoti, nes dar negreitai bus lai
kas jį garsinti“. Iki šiol šis istorinis do
kumentas buvo saugojamas dr.
K. Ambrazaičio asmeniniame archyve. 
Neseniai dr. Kazys Ambrazaitis nutarė 
šį istorinį dokumentą sugrąžinti į Lie
tuvą ir perduoti jį saugoti Juozo Luk
šos-Daumanto muziejuje Garliavos 
gimnazijoje.

Šiuo metu gimnazijoje yra saugo
jami ir dr. Nijolės Bražėnaitės muziejui
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padovanoti J. Lukšos jai rašyti origi
nalūs laiškai, įvairios nuotraukos, 
knygos bei kiti dokumentai. Praeitais 
metais Juozo Lukšos-Daumanto mu
ziejus buvo pripažintas kaip vienas 
geriausių tarp Lietuvos mokyklų mu
ziejų. Muziejui įteiktas antro laipsnio 
diplomas, jo vadovas V. Vitkauskas 
apdovanotas švietimo ir mokslo 
ministro padėkos raštu.

Knygos apie prof. Mariją 
Gimbutienę pristaty mas

Gražią tradiciją atsiverti visuomenei 
tęsia istorinė Lietuvos Prezidentūra 
Kaune. Lapkričio 9 d. čia vyko knygos 
„Marija Gimbutienė...iš laiškų ir 
prisiminimų“ pristatymas. Renginyje 
dalyvavo ir kalbėjo knygos sudarytoja 
Kornelija Jankauskaitė, leidyklos 
„Žaltvykslė“ vadovas Juozas Krivas, 
buvęs M. Gimbutienės bičiulis ir kai
mynas iš jos gyvenimo Kalifornijoje 
laikų prof. Algirdas Avižienis. Renginį 
vedė aktorius Romas Ramanauskas, 
muzikinę programą atliko Evaldo Vyči- 
no vadovaujamas folklorinis ansamblis.

Įspūdingos apimties knygoje savo 
prisiminimais dalinasi 42 profesorę 
pažinoję, su ja bendravę autoriai.

LFB Los Angeles sambūrio poli
tinių studijų savaitgaliui artėjant

LFB Los Angeles sambūris kitais 
metais organizuoja tradicinį politinių 
studijų savaitgalį, kuris vyks sausio 
mėn. 28-29 dienomis šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Studijų savaitgalio 
tema: „Penkiolika Nepriklausomos 

Lietuvos gyvavimo metų. Ko dau
giau? Brandžios krikščioniškos mora
lės, tautiškumo, pilnutinės demokra
tijos ar šių vertybių nuosmukio? “

Šį kartą politinėse studijose daly
vaus kaip niekad daug prelegentų iš 
Lietuvos. Pagrindiniu kalbėtoju bus 
gen. Jonas Kronkaitis, kitus prane
šimus skaitys LFB Lietuvos sambūrio 
nariai Vidas Abraitis, kun. Aušvydas 
Belickas, Jonas Kairevičius, Algirdas 
Patackas, Andrius Tučkus ir Vid
mantas Vitkauskas.

Lietuvių fronto bičiulių (LFB) 
sambūris Los Angeles įsikūrė 1956 m. 
Nuo pat savo įsikūrimo pradžios šis 
sambūris ne tik aktyviai veikė kaip šios 
rezistencinės organizacijos padalinys, 
bet ir aktyviai kėlė Lietuvos laisvinimo 
bylą. 1963 m. LFB Los Angeles sam
būrio vadovaujamas „The Baltic 
American Jodint Commitee“ suruošė 
masinį baltų laisvės mitingą. 1961 m. 
LFB Los Angeles susirinkime gimė 
Rezoliucijoms remti komitetas, kuris iš 
esmės pakeitė JAV lietuvių laisvinimo 
darbo strategiją. 1968 m. Leonardo 
Valiuko iniciatyva Los Angeles LF 
bičiuliai 1968 m. nutarė savo organi
zuojamas politines studijas rengti 
periodiškai ir jas pilnai dokumentuoti.

Lietuvos Laisvės dainius poetas 
Bernardas Brazdžionis, dalyvavęs be
veik visuose LFB Los Angeles sambū
rio studijų savaitgaliuose, juos yra 
pavadinęs tautinėmis rekolekcijomis. 
Studijų savaitgaliuose buvo analizuo
jama ne tik Lietuvos ir JAV lietuvių 
rezistencinė veikla, Lietuvos laisvini
mo galimybės, bet ir ieškoma būdų
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kaip šią veiklą suaktyvinti, viešinti. 
Įvairiu metu studijų savaitgaliuose 
dalyvavo daug žymių JAV ir kitose 
Vakarų valstybėse gyvenusių išeivijos 
lietuvių politikos, rezistencijos, mokslo 
ir kultūros veikėjų.

Atkūrus Lietuvos Nepriklauso
mybę į šiuos studijų savaitgalius regu
liariai kviečiami ir žinomi Lietuvos 
politikai, rezistentai bei kultūros vei
kėjai. (Plačiau skaitykite kitame 
numeryje.} —

Paskirtos pirmosios Kojelių 
šeimos fondo Prof. Juozo Brazaičio 
vardo stipendijos

Kojelių šeimos kuriamo fondo 
Prof. Juozo Brazaičio vardo stipen
dijos 2005-siais metais numatė skirti 
dešimt stipendijų po 1000 litų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studentams, sie
kiantiems magistro ar daktaro laipsnių 
iš teologijos, istorijos, lietuvių kalbos 
ir literatūros, teisės, žurnalistikos, poli
tologijos ir kitų humanitarinių bei 
socialinių mokslų sričių. Prioritetas 
buvo teikiamas tiems darbams, kurių 
tiriamasis objektas - 1940-1990 metų 
lietuvių išeivių visuomeninė, kultūrinė 
ir rezistencinė veikla.

Gautus prašymus svarstė ir spren
dimus dėl stipendijų skyrimo padarė 
Kojelių šeimos fondo Prof. Juozo 
Brazaičio vardo stipendijos globėjai 
- Daina, Rasa ir Linas Kūjeliai, talki
nant kvalifikuotiems bei kompetentin
giems patarėjams.

2005 m. Kojelių šeimos fondo Prof. 
Juozo Brazaičio fondo stipendijos 

paskirtos: Ilonai Bučinskytei - VDU 
Humanitarinių mokslų fakulteto 
doktorantei už darbą „Katalikiškos 
organizacijos išeivijoje XX a. 5-7 
dešimtmečiais“, Giedriui Janauskui, 
VDU Humanitarinių mokslų fakulteto 
doktorantui už darbą „Politinė išeivių 
veikla JAV ir Kanadoje XX a. 7-9 
dešimtmečiuose“, Ernestai Juknytei - 
VU Filologijos fakulteto Lietuvių 
literatūros katedros doktorantei už 
darbą „Egzodo poezija: literatūros teo
logijos perspektyva“, Arūnui Anta
naičiui - VDU, Humanitarinių mokslų 
fakulteto II kurso magistrantui už 
darbą „Lietuvos ateities vizija išeivijos 
tekstuose“, Tomai Butrimaitei - VU 
Istorijos fakulteto. Naujosios istorijos 
katedros II kurso magistrantei už darbą 
„Lietuvių išeivija per 1960-1980 m. 
spaudos prizmę“. Tomui Kauliui - 
Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų 
seminarijos IV teologijos kurso 
studentui už darbą „Ateitininkų pa
saulėžiūros įtaka tikėjimo įkultūrinimo 
procesui“, Mildai Mendelevičiūtei - 
VU Istorijos fakulteto Kultūros isto
rijos ir teorijos katedros magistrantei 
už darbą „Juozo Lukšos-Daumanto 
atminimo įamžinimas“, Mindaugui 
Šegždai - VDU Humanitarinių mokslų 
fakulteto II kurso magistrantui už 
darbą „Jaunosios kartos ugdymas 
lietuvių išeivijoje 1940-1990 metais“.■

JAV televizijoje laida apie 
Pažaislį

JAV lietuvių dienraščio „Draugas“ 
redaktorės Danutės Bindokienės ir kitų

94 Į LAISVĘ • spalis-gruodis /2005

96



Įvykiai ir darbai

Čikagos lietuvių bendruomenės akty
vistų iniciatyva per žinomą JAV kultū
ros ir meno televizijos kanalą WTTW 
11 (PBS) gruodžio 19 d. buvo rodo
mas dokumentinis filmas apie Pažais
lio vienuolyną. Anot Pažaislio įgalio
tinio JAV Algio Lipinaičio, tai didelė 
dovana visai lietuvių bendruomenei 
bei Lietuvai, nes šį kanalą žiūri dau
giau kaip milijonas amerikiečių.

2004 m. sukurtoje valandos truk
mės dokumentinėje apybraižoje „Pa
žaislio vienuolyno idilijos“ pasakojama 
apie nuostabaus Lietuvos baroko perlo 
kūrėjus ir šio kultūros paveldo objekto 
likimo peripetijas per 300 metų. Filmo 
scenarijaus autorė - Nijolė Baužytė, 
režisierius - Virgilijus Kubilius. Kuriant 
filmąjo kūrėjams talkino Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos vienuolės - 
seserys Julita, Edita ir Lidija.

Kiekvienas medis savo šilui ošia

Garliaviečių klubo nariai taip 
pavadinto projektą, skirtą įamžinti 
žymaus kraštiečio pedagogo ir daili
ninko Viktoro Vizgirdos (1904-1993) 
atminimą. Vienas iš „Ars“ grupės 
atstovų - Viktoras Vizgirda yra gimęs 
ir augęs keturi kilometrai nuo Garlia
vos, Domininkonių viensėdyje.

Garliaviečių klubas, kuris vienija 
įvairių profesijų, išsilavinimo, aktyvius 
ir kūrybingus Garliavos miesto žmo
nes, vykdo įvairiapusę veiklą, skatina 
bendruomenės saviugdą ir savišvietą, 
domėjimąsi visuomeniniu gyvenimu, 
rengia projektus, siekiant sudaryti gali
mybes bendruomenės narių prasmin

gam laisvalaikiui. Šį projektą finansavo 
Kauno rajono savivaldybė ir vietos 
veiklos grupė.

Garliaviečių sumanymas virto 
ekspedicijomis, kelionėmis, plenerais, 
susitikimais...

Klubo nariai vyko į Raseinius ir 
Pagėgius, kur jaunystės metais Vikto
ras Vizgirda gimnazijose dėstė dailę. 
Garliaviečių klubo dailės studija su
rengė kūrybinį plenerą Višakio Rūdoje, 
tarp miškų pasislėpusiame kaimelyje, 
kuris buvo dailininko asmenybės 
formavimosi ištakos, jo įkvėpimo 
šaltinis. Tai motinos tėviškė, kurios 
motyvai žymi visą tapytojo kūrybinį 
kelią - kaimo keliukas, trobelės, pušų 
žaluma...O ir paskutiniaisiais metais 
tolimuose kraštuose greta Meksikos, 
Kalifornijos, Havajų vaizdų - sodrių 
tonų Višakio Rūdos peizažai, liudijantys 
santarvės su gimtąja žeme pastovumą.

Į vieną sudėtinių projekto dalių - 
Garliavos viešojoje bibliotekoje su
rengtą konferenciją „Viktoro Vizgirdos 
gyvenimo ir kūrybos kelias” - lapkri
čio mėn. atėjome ne tuščiomis ranko
mis. Gausiame dalyvių ir svečių būryje 
išsiskyrė Lietuvos dailininkų sąjungos 
narys Alfonsas Vilpišauskas, dailinin
kas Antanas Obcarskas, dailės studi
jos vadovas Olegas Karavajevas, 
skulptorius Kęstutis Lanauskas. Salę 
puošė šių menininkų, o taip pat daili
ninkų V. Lagunavičiaus, S. Vitkausko 
darbai. Garliaviečių klubo narė Mairo
nio lietuvių literatūros muziejaus direk
toriaus pavaduotoja Raminta Antanai
tienė sklaidė Viktoro Vizgirdos biogra
fijos puslapius, didžiuodamasi jo indėlį
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į Lietuvos meną prilygino tokių asme
nybių kaip kraštiečių J. Aisčio. K. Bo
rutos palikimui.

Alfonsas Vilpišauskas pabrėžė, kad 
Viktoras Vizgirda - viena iškiliausių lie
tuvių meno asmenybių, stovinti greta su 
A. Gudaičiu ir A. Samueliu. Jis ne tik 
žymus lietuviško modernizmo šalininkas, 
genialus tapytojas ir įtakingas žmogus , 
bet ir vienas iš lietuviškumo puose
lėtojų, atgimimo šauklys. Jis ne tik 
kūrėjas, bet ir pedagogas, dailės gyve
nimo organizatorius, dailės kritikas.

Pranešėjų mintis iliustravo Juozo 
Lukšos gimnazijos Rezistencijos stu
dijų centro vadovo Ginto Grigalevi- 
čiaus parengta videomedžiaga.

Juozo Lukšos gimnazijos mokytoja 
Vita Svirskienė priminė Viktoro Viz
girdos pirmuosius pedagoginio ir kūry
binio darbo žingsnius Raseiniuose. Ji 
citavo Raseinių ..Kalno“ vidurinės mo
kyklos muziejuje saugomus įrašus, 
liudijančius apie Viktoro Vizgirdos 
kūrybinį ir pedagoginį įnašą:....Rasei
niuose aš padariau pirmuosius tapy
bos darbus. Prisimenu ir draugišką 
aplinką tarp žmonių, o taip pat ir tarp 
jaunuolių klasėje”.

.......originalus mokytojas. Jo laiky
sena pamokose buvo laisva, pamokos 
struktūra ne tokia, kaip kitose pamo
kose. Entuziastingu tonu komentuo
davo dailės kūrinius, mokiniai jautė, kad 
mokytojas labai brangina savo darbą...“

Konferencijoje tikėtasi pamatyti 
dailininko sūnų. Deja, verslo reikalai 
jam sutrukdė atvykti, tačiau, 
padėkojęs už kvietimą, jis pažadėjo su 
garliaviečiais susitikti ateityje ...

Garliavos bendruomenės entuzi
astai pasiryžę įamžinti žymaus kraštie
čio atminimą paminkliniu akmeniu, 
kurio maketą - skulptūrinį projektą 
parengė jaunas skulptorius Kęstutis 
Lanauskas. Anot skulptoriaus, iš dvie
jų riedulių suformuota kompozicija 
simbolizuoja dailininko paletę.

Konferencijos metu buvo atidaryta 
Garliavos dailės studijos kūrybiniame 
plenere Višakio Rūdoje tapytų darbų 
paroda. Šią studiją lanko įvairaus 
amžiaus ir skirtingo išsilavinimo žmo
nės, todėl ir paveikslų stilius labai 
įvairus. Pasak jos vadovo Olego Kara- 
vajevo, „svarbiausias studijos tikslas - 
kūrybiškumo pažadinimas”.

Konferencija reikalinga ne vien 
dailininkui prisiminti. Ji svarbi puose
lėjant dvasines ir kultūrines tradicijas, 
palaikant tautos mentalitetą ir augi
nant jį ateinančiose kartose.

Pasak Viktoro Vizgirdos, „Jūsų dar
bai nėra tradicijų atgaivinimas, bet 
būtinybė gyvenimo eigoje, kai jo tęsti
numas nenutrūkstama gija ženklina 
tautos gyvybingumą...“ (iš Raseinių 
„Kalno” vidurinės mokyklos muziejaus 
raštų).

Garliaviečiai viliasi, kad po trejų 
metų minint 200 metų Garliavos miesto 
sukaktį viena iš Garliavos gatvių bus 
pavadinta Viktoro Vizgirdos vardu.

Raimonda Jonaitienė

ĮVYKIŲ IR DARBŲ apžvalgos 
autoriai Vidmantas Vitkauskas, Juo
zas Baužys, Raimonda Jonaitienė. 
Nuotraukos dr. K. Ambrazaičio, 
dr. S. Girniaus, V. Vitkausko. _

96 Į LAISVĘ • spulis-gruodis /2005

98



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., 
Bakersifield, CA 93305, USA

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

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

Žurnalą „Į LAISVĘ“ 
skaitykite internete 
www.i-laisve.com
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