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Mūsų bendro darbo ir veiklos 
jubiliejai 2006 metais

65 metai
Tautos sukilimui ir 

Lietuvių Frontui

55 metai
Lietuvių fronto bičiulių organizacijai

45 metų veiklos jubiliejų mini
Į LAISVĘ fondas lietuviškai kultūrai ugdyti 

bei 15 metų sukaktį, šio fondo filialas Lietuvoje

Liepos mėn. Lietuvoje vyks Į LAISVĘ fondo 75-oji 
politinių ir istorinių,

o rugpjūčio mėn. JAV (Dainavoje, MI) 50-toji 
Lietuvių fronto bičiulių studijų ir poilsio savaitės

Sveikiname sukilimo dalyvius, rezistentus, Lietuvių 
fronto bičiulius,

visus bendraminčius ir bendros veiklos bendražygius.

Linkime ir toliau visiems budėti 
rezistencijos puoselėjimo, 
krikščioniškos moralės 

ir pilnutinės demokratijos 
idėjų sargyboje!

Pirmajame viršelyje - žurnalistas ir rezistentas Julijonas Būtėnas
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Redaktoriaus

Per Lietuvą vis platesniais žingsniais šuoliuojantis pavasaris, baigia iš 
kiemą ir patvorių išvaryti purvino sniego likučius. Deja, žemės paviršiuje vėjas 
dar plaiksto gausius besitraukiančios žiemos paliktus šiukšlių likučius. 
Panašiai kaip ir mūsų gyvenime. Nors žiema Lietuvoje baigėsi jau prieš 16 
metų, tačiau šiukšlių paliko krūvas. Netelpa jos nei į konteinerius, nei į 
sąvartynus. Rodos lyg ir apsitvarkome, apsišiltajame, bet žiūrėk, netrukus ir 
vėl tas pats...

Lietuvą drasko skandalai po skandalų. Niekaip nemažėja valdininkų 
savivaliavimas, biurokratizmas ir korupcija. Niekaip neišnyksta, o net dar 
labiau plinta subujojusios privilegijos ir protekcijos. Grupiniai ir asmeniniai 
interesai keliami aukščiau valstybinių ar visuomeninių. Ir visa tai — mūsų 
mažojoje Lietuvoje, Lietuvoje, kurioje dar taip neseniai buvo atgimimo 
pavasaris...

Pergyvename, kad kiekvieną dieną mažėja gyventojų. Vyriausieji išeina, 
silpnieji patys traukiasi iš gyvenimo arba jį trumpina, jaunesnieji bijo net 
galvoti apie savo šeimos kūrimą ar didinimą, o jauniausieji ir darbingiausieji 
bėgte bėga iš Lietuvos kur akys mato...

Nerimaujame, kad visuomenė tapo apolitiška, sunyko krikščioniškos ir 
tautinės vertybės. O kaip kitaip? Juk „patriotas-idiotas“ ...O kodėl ne? Juk 
dažnai matome kaip koks tūlas politikas gražiai kalbėdamas viena ranka 
mojuoja, o kita ranka, savo nesąžiningai uždirbtus pinigus 
skaičiuoja...Atlyginimai vokeliuose, vilos nacionaliniuose draustiniuose, 
nebaigto aukšto mokslo diplomai, sklypai vargdienių valstiečių neatgautose 
žemėse... Visa tai tapo taip įprasta mūsų Lietuvoje...

Tai ko gi mes čia stebimės? Ko aimanuojame? Juk patys tą darome ir 
toleruojame... Patys vietoj to, kad dorą valdžią rinktume savo balsus 
pardavinėjame. Vargšai mes lietuviai, kaip buvome taip ir likome 
baudžiauninkais, žodį bijodami pasakyti, už savo teises pakovoti. Tarpusavyje 
šnabždamos, keikiam valdžių ir savo gyvenimą, o burtis ir priešintis blogybėms 
taip ir nesiryžtam... Visi tik kas sau. visi tik už save...Kada gi pagaliau ryšimės 
pakelti galvą ir pasakyti: ,,Stop, ponai valdininkai ir milijonus susikrovę 
sukčiai, užteks savivaliauti ir karaliauti!"

Nemanau, kad tai pasakys kas nors iš dabartinės Lietuvos valdžios vyrų. 
O gal? Gal vis tik Prezidentas? Pirmi žingsniai jau žengti. Tai įrodo metinio 
Prezidento pranešimo nuostatos ir pozicija.
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41-ojo Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles sambūrio 
politinių studijų savaitgalio

„Lietuva dabar ir ateityje: penkiolika Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo metų. Ko daugiau? Brandžios krikščioniškos moralės, 

tautiškumo, pilnutinės demokratijos ar šių vertybių nuosmukio?“, 
įvykusio 2006 m. sausio mėn. 28-29 dienomis Los Angeles,

REZOLIUCIJA

Studijų savaitgalyje buvo svarstyta šių dienų Lietuvos ir išeivijos lietuvių 
visuomeninio ir politinio gyvenimo aktualijos. Buvo kalbama ir diskutuojama apie 
tautinių ir krikščioniškųjų vertybių kaitą valstybėje ir visuomenėje XX-XX1 amžių 
sankirtoje, pilietinės visuomenės ir pilnutinės demokratijos raišką 
Nepriklausomoje Lietuvoje, lietuvybės, rezistencinės savivokos ir bendruo
meniškumo raiškos patirtį bei praradimus išeivijoje, taip pat apie šiuolaikinės 
Lietuvos perspektyvas.

Išklausius pranešimus ir studijų savaitgalio dalyvių pasisakymus bei 
pasiūlymus buvo priimta tokia rezoliucija:

1. Esant dorovinei sumaiščiai, raginti Lietuvos valdžią ir valdininkus 
puoselėti tautines, krikščioniškas vertybes ir patriotizmą.

2. Raginti Lietuvos švietimo ir mokslo ministeriją didesnį dėmesį skirti jaunimo 
tautiniam ir patriotiniam ugdymui mokyklose, leisti daugiau tautinį sąmoningumą 
ugdančių vadovėlių ir kitų mokymo priemonių.

3. Skatinti Lietuvos visuomenės politinį aktyvumą ir reikalauti iš valdžios bei 
valdininkų politinės ir teisinės atsakomybės.

4. Kviesti Lietuvos Respublikos Prezidentą aktyviau naudotis Konstitucijos 
jam suteiktomis galiomis skiriant asmenis į valstybės tarnybą ir teismus bei 
kontroliuoti jų darbą.

5. Politinės partijos, politikai ir grupuotės neturi daryti įtakos teismų darbui 
ir negali teisingumo sistemą naudoti politinėms kovoms ar grupiniams interesams 
tenkinti.

6. Raginti visus Lietuvos gyventojus imtis asmeninės pilietinės atsakomybės 
už Lietuvos ateitį.

Adv. Žibutė Brinkienė, Vidmantas Vitkauskas
LFB Tarybos narė, LFB Tarybos narys (ex-officio),
LFB Los Angeles sambūrio pirmininkė LFB Lietuvos sambūrio koordinatorius
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Laiškai
Skaitau „Į LAISVĘ“ nuo pirmo 

puslapio iki paskutinio. Straipsniuose 
randu daug peno savo dvasiai. Dėkoju 
Jums.

Perskaičiusi „į LAISVĘ“ Nr. 151 
apie 1965 metų lapkričio mėn. 13 d. 
lietuvių manifestaciją - žygį Niujorke, 
likau džiaugsmingai „pakutenta“, nes 
prisiminiau, kaip sėdėjau Madison 
Sguare Garden salėje, kaip mojavau 
lietuviška vėliavėle laisvei, kaip 
giedojau Lietuva Tėvyne mūsų, kaip 
didžiulėje lietuvių eisenoje žygiavau 

gatvėmis link Jungtinių Tautų pastato. 
O koks tuomet buvo mano pakilus 
jausmas, lyg įlipusios į laisvės kalno 
viršūnę.

Džiaugiuosi, kad p. Romas Kezys 
ir p. Statys Goštautas parašė apie tą 
lietuvių demonstraciją - žygį. 
Nuotraukoje buvo miela matyti tuos 
penkis jaunuolius organizatorius.

Joana Pumputienė
176 Greenaest Dr.
Middlefown NY 10941
2006 01 09

Su periodiniu leidiniu „J LAISVĘ“ 
pirmą kartą susipažinau 1941 metų 
vasarą. Būdamas 12 metų vaikas už 
pinigėlius, gautus patarnaujant šv. 
Mišioms, buvau nusipirkęs visus to 
kuklaus, bet man dariusio didžiulį 
įspūdį leidinio numerius. Vokiečių 
okupacinei valdžiai uždraudus LAF 
veiklą, oficialus to laikraščio leidimas 
taip pat buvo nutrauktas. Tačiau jo 
leidimas tęsėsi pogrindyje. Vienas to 
jau pogrindinio leidinio numeris buvo 
patekęs ir į mano rankas.

Kada po sovietinio lagerio 1987 
metais atvykau į Ameriką mane labai 
maloniai nustebino ir nudžiugino tai, 
kad „Į LAISVĘ“ leidyba, jau gražios 
išvaizdos žurnalo pavidalu, tęsiama 
mūsų išeivijoje. Pradėjau gauti visus 
jo numerius dovanai. Atsidėkodamas 
už tai pradėjau jame bendradarbiauti 
savo straipsniais. Gyvenant Amerikoje 
man pavyko surinkti beveik visus 

anksčiau išleistus to žurnalo numerius. 
Žurnalo leidybą perkėlus į Lietuvą ir 
dabar jį gaunu dovanai, už ką jo 
leidėjams esu nuoširdžiai dėkingas.

Ką tik gautą „Į LAISVĘ“ Nr. 151 
perskaičiau tuojau pat. Šį kartą dėl kai 
kurios informacijos jame noriu pareikšti 
savo nuomonę.

Laiškų skyriuje prof. Antanas 
Klimas pasisako, kad paskutiniajame 
žurnalo numeryje jam nepatinka du 
autoriai: Vilius Bražėnas ir Aleksan
dras Bendinskas. Pirmąjį jis vadina 
kraštutiniu dešiniuoju, o Bendinską- 
komunistu. Ten pat Vytautas Volertas 
V. Bražėną vadina propagandinio 
stiliaus, atseit, menkaverčiu žurnalistu. 
Mano nuomone Vilius Bražėnas, 
einantis jau šimtuosius gyvenimo 
metus, ypatingai gerbtinas ne tik dėl 
jo pagarbaus amžiaus, aktyvaus 
dalyvavimo dabartinėje Lietuvos 
spaudoje, bet taip pat ir už tai, kad jis
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Laiškai

buvo vienas iš nedaugelio mūsų 
išeivių, kurio širdis nuoširdžiai 
atsiliepė į labai gražios ir jaudinančios 
kompozitoriaus Juozo Strolio giesmės 
žodžius „...Kaip grįžtančius paukščius, 
parveski. Viešpatie, ir mus..." Širdies 
balso paragintas V.Bražėnas sugrįžo į 
Tėvynę.

Galima nesutikti su žurnalisto 
straipsniais arba kai kuriomis mintimis 
juose, tačiau negalima jį ignoruoti ir 
niekinti dėl jo pažiūrų bei įsitikinimų, 
kas prieštarauja visuotiniams žmo
gaus teisių dokumentams.

Dėl „komunisto" Aleksandro 
Bendinsko prof. A.Klimui reikėtų apie 
jį pasiskaityti „Visuotinėje lietuvių 
enciklopedijoje", kad įsitikinti koks jis 
„komunistas". Manau, jog spaudoje 
toks neatsakingas viešas šmeižtas 
ponui A. Bendinskui duotų pagrindą 
kreiptis į teismą dėl jo garbės bei orumo 
pažeminimo, žinoma, jeigu teismui 
ponas A. Klimas būtų pasiekiamas.

Tame pačiame žurnalo numeryje 
savo straipsnyje Juozas Kojelis, kuria
me pasakoja apie savo susitikimą su 
buvusiu KGB pulkininku R.Vaigausku 
jau nepriklausomoje Lietuvoje, atvirai 
pagarsina savo įsitikinimus, kad 
šviesios atminties kunigas Pranas 
Račiūnas buvęs KGB parankinis, kurį 
viešbučio fojė jam „pakišęs“ KGB. Jis 
rašo, kad tas viešbučio fojė tada buvo 
„sausai prikimštas turistų" ir ponui 
J.Kojeliui iki šiol į galvą neatėjo mintis, 
kad kun. P.Račiūną toje turistų 
kamšalynėje domino ne jis, o kas nors 
iš kitų atvykusių jam pažįstamų ir 

artimų žmonių, kurie gal ir parodė iki 
tol jam nepažįstamą J. Kojelį. Turbūt 
jam buvo įdomu užkalbinti poną 
J.Kojelį kaip atvykusį iš Kalifornijos, 
kurioje kun. P. Račiūnas turėjo giminių.

Tiesa, sovietiniais metais apie kun. 
P. Račiūną pats KGB buvo paskleidęs 
gandus, kad juo sukeltų nepasitikėjimą 
ne tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje. Tai 
saugumiečiams pavyko. Kada kun. 
P. Račiūnas 1987 metais paskutinį kartą 
atvyko į Ameriką aplankyti netoli 
Čikagos gyvenančią savo Motiną ir 
brolį, jis skaudžiai buvo įžeistas net kai 
kurių kunigų, kurie jam savo 
bažnyčiose neleido aukoti šv. Mišių ir 
sakyti pamokslų. Buvo pamiršta, kad 
KGB naudojo ir tokį metodą - skleidimą 
gandų apie kurio nors asmens neva 
bendradarbiavimą su saugumu, kad 
visuomenėje sukelti nepasitikėjimą juo.

Kada Sąjūdžio metais į Ameriką 
ruošėsi atvykti Nijolė Sadūnaitė ir 
Balys Gajauskas. Amerikoje buvo 
paskleisti tekstai, kuriuose jie buvo 
apibūdinami labai neigiamai. Buvo 
siekiama sukelti išeivijoje nepa- 
sitikėjimąjais.

Kada Lietuvos Respublikos Seimo 
buvau patvirtintas LGGRT centro 
vadovu, mano priešininkai siekę paimti 
į savo kontrolę KGB archyvus, 
sumaniai ir plačiai naudojo tikro KGB 
agento Algimanto Andreikos mela
gingą ir šmeižikišką jo rašliavą apie 
mane. Toji jo rašliava buvo platinama 
ir Amerikoje, man joje dar tebe
gyvenant. Tuos jo melagingus tvir
tinimus paneigė teismas.
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I Laiškai

Dabar Lietuvoje ruošiama knyga 
apie vieną iš šviesiausių Lietuvos 
dvasiškių, energingą kovotoją už 
tikėjimo, Bažnyčios ir mūsų tautos 
laisvę, už Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą, kunigą Praną Račiūną. Iš jos 
ponas J.Kojelis galės įsitikinti, ar jis

Būtų nemandagu neatsiliepti dviem 
žymiems išeiviams, per redaktoriaus 
pabarimą, mane užkalbinusiems.

„I LAISVĘ“ Nr. 151 (188) Vytautas 
Vblertas pataria redaktoriui būti 
šaltesniam Viliaus Bražėno atžvilgiu, 
kaip „labai propagandinio stiliaus 
žurnalistui, mėgstančiam savo darbe
lius siuntinėti visiems lietuviškiems 
laikraščiams“...

Kas šiuo atveju yra darbai ir kas 
„darbeliai“ - ne man vertinti. Kita byla 
su „propaganda” ir „stiliumi”. 
Prisimenu tikybos pamokose buvau 
mokytas religijos „apologetikos” ir 
„propagavimo”. Reiškia tai nėra bloga 
savaime, kaip ir ginklas: svarbu, kam 
jis naudojamas. Tad gal paaiškėja 
kodėl už Lietuvos vardo garsinimą 
(propagavimą?) buvau premijuotas net 
dviejų rimtų išeivijos organizacijų. Gal 
tai pateisina ir redaktorių?

Rašinių stilius taip pat yra skonio 
dalykas. Aš gi V. Volertą mielai skaitau 
vien tik dėl jo stiliaus. Net jeigu ir nieko 
konkretaus nepasako. O kartais kai ką 
ir aiškiai, be stilingų užuolankų, pasako.

Lietuvoje mažai kas išgali 
prenumeruoti ne tik kelis, bet ir vieną 
leidinį. Todėl rašinius siunčiu plačiau 

buvo teisus kunigą Praną Račiūną 
laikydamas buvusiu KGB talkininku.

Doc. dr. Vytautas Skuodis 
Kalvarijų g. 276-15 
08316 Vilnius 
2006 01 07

(su pastaba - „žiniasklaidai - žiniai ar 
panaudojimui”, pagal temą parenkant 
adresatus). Nežiūrint to, neseniai vieną 
„darbelį” tą pačią dieną paskelbė net 
du didelio tiražo leidiniai - žurnalas ir 
dienraštis. Džiugu, kad ir „Į LAISVĘ“ 
2005 m. liepos - rugsėjo numeryje 
nepabūgo nei autoriaus stiliaus, nei 
„kraštutinumo”.

Prof. dr. Antanas Klimas, pavadin
damas mane „kraštutiniu dešiniuoju“ 
iškėlė svarbų klausimą: ką reiškia tas 
terminas mūsų patriotinėje, o ne 
lenininėje terminologijoje? Manau, 
dešinumas suprantamas kaip krikščio
nybe paremta kova prieš blogį, 
grumtynėse už tiesą ir laisvę. O 
kraštutinumo terminą turbūt geriausiai 
apibrėžia Šventasis Raštas: „Nėra 
didesnės meilės, kaip gyvybę už 
draugus atiduoti”. Ar gali savo 
„dešinumu” prilygti kad ir labai 
propagandinis žurnalistas bei visuo
menininkas tiems, kurie už tautos 
laisvę sąmoningai atidavė savo 
gyvybę ar ją aiškiai pastatė pavojun, 
pasipriešinę galingai, kruvinai, 
tironiškai imperijai? Manau, kad net iš 
tolo negalima to lyginti. Todėl 
(patriotine prasme) man dr. A.Klimo
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■ Laiškai

prisegamą garbingą titulą atsisakau 
priimti. Priedu, kiekvienas ką nors 
vadinąs kraštutiniu dešiniuoju turėtų 
paaiškinti - kaip toli kairiau nuo 
puolamojo jis pats stovi.

Ir kiti „Į LAISVĘ“ redaktoriai 
(Leonardas Valiukas ir Juozas Kojelis) 
yra gavę pylos už tokį pat nusikaltimą. 
Tada „Į LAISVĘ“ cenzūruoti bandė 

, AKIRAČIŲ“ „buldogo” dresiruotojai. 
„Į LAISVĘ“ išsilaikė“. To linkiu ir 
dabar.

Vilius Bražėnas
R. Jankausko g. 13-73
Vilnius 
2006 01 12

Žurnale „Į LAISVĘ“ (2005 m. 
spalis-gruodis) laiškų skyriuje yra 
išspausdintas kauniečio Antano Vai
čiūno laiškas redakcijai. Laiške 
priekaištauja dėl mano straipsnyje 
(2003, sausis) neva padarytų klaidų. 
Mat aš ten esu rašęs, kad Algirdą 
Florijoną Jurskį miegantį gulage naktį 
nudūrė kriminalistas. Žodžiu, parašiau 
taip, kaip man sakė Algirdo šeima, kuri, 
aišku, rėmėsi kitų asmenų teigimu.

Ta mano frazė užkliuvo A.Vaičiū
nui, kuris teigia, kad Steplage (jame kurį 
laiką kartu kalėjo Vaičiūnas ir Jurskis) 
kriminalistų nebuvo. Savo ruožtu 
Vaičiūnas sako, jog Jurskį nudūręs 
„stukačius“. Bet logika yra tokia: 
nužudydamas kitą kalinį, politinį, 
„stukačius“ irgi tapo kriminalistu.

Beje, A.Vaičiūnas nėra autentiškas 
A. F. Jurskio mirties liudininkas, nors 
toks stengiasi būti. Jurskį vėliau iškėlė 
iš Steplago į Kengyrlagą, esantį už 30 
kilometrų. Kengyro lageryje Jurskis ir 
žuvo.

Tame pačiame A.Vaičiūno laiške 
ginčijama, kad ekonomistas Vladas 
Jurgutis buvo Sovietijoje teisiamas 
kaip vlikininkas kartu su A. F. Jurskiu, 
Antanu Žvironu ir Tadu Zaleskių. 
Tačiau taip juodu ant balto parašyta 
knygoje „Lietuvos mokslo gedulo ir 
vilties diena“ (Vilnius, 1995, p. 78). Tą 
patį man teigė ir A.F.Jurskio šeima.

Albertas Ruzgas
L. Asanavičiūtės g. 4-233
04301 Vilnius
2006 01 12

Dėkojame skaitytojams už laiškus. Kviečiame ir kitus 
aktyviai mums rašyti, diskutuoti ir polemizuoti.

Redaktorius
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Besikartojančio mito 
istorijos paraštėje

Jadvyga Damušienė

Paskutiniame 2005 metų „[LAISVĘ" numeryje publikuoto dr. Romualdo 
Kriaučiūno straipsnio „Besikartojančio mito istorija" mintys nepaprastai 
sujaudino kai kuriuos JAV lietuvių jaunimo stovyklos DAINAVA steigėjus bei 
vadovus. Tame tarpe ir vieną iš šios stovyklos iniciatorių, kūrėjų bei ilgamečių 
vadovų Jadvygą Damušienę. Kaip žinome, p. Jadvyga Damušienė ir jos 
a.a. vyras dr. Adolfas Damušis buvo vieni iš pagrindinių veikėjų renkant ir 
perkant šią vietą stovyklai. Vėliau jie ne tik organizavo jos statybą bei plėtrą, 
bet ir ilgus metus jai nenuilstamai vadovavo. Skelbiame p. J. Damušienės 
atsakymą p. R. Kriaučiūnui ir visiems skaitytojams. Kaip sakė pati 
p. J.Damušienė, šį savo straipsnį ji rašė „labai nenoriai ir skausmingai 
išgyvendama". Tiesa, jis daug trumpesnis negu buvo pradžioje. Post skriptum 
skelbtas mintis straipsnio autorė, demonstruodama savo didžiadvasiškumą ir 
inteligenciją, pati nutarė išbraukti. Kam kalbėti apie smulkmenas, matyt, 
nutarė straipsnio autorė, kai viską apie DAINAVĄ ir Damušius pasako jų 
nuveiktų materialinių ir dvasinių darbų palikimas. Dar kartą stebiuosi ir 
negaliu atsižavėti p. Damušienės dvasinėmis ir moralinėmis nuostatomis.

Redaktorius

„Į LAISVĘ“ žurnalo 151 numeryje 
buvo atspausdintas Romualdo Kriau
čiūno straipsnis „Besikartojančio mito 
istorija“, kuriame kalbama apie Ame
rikos lietuvių Rymo katalikų federa
cijos (ALRKF) Jaunimo stovyklą 
DAINAVA, bei Damušių (abiejų - ir 
vyro, ir žmonos) vaidmenį perkant šią 
stovyklavietę.

Autorius nesiteikė Lietuvoje gyve
nantiems skaitytojams paaiškinti kas

yra ta ALRKF-jos jaunimo stovykla. 
Lietuvoje jei nesi katalikas ar atei
tininkų organizacijos narys, tai nieko 
ir nežinosi kas yra Amerikoje ta 
DAINAVA. Jos istorija nesena (tik 50 
metų), tačiau labai įdomi ir reikšminga 
Amerikos lietuvių gyvenimui, ypač po 
Antrojo pasaulinio karo iš Europos į 
Ameriką emigravusiems lietuviams.

Vietos ir laiko stokos atžvilgiu (žur
nale) visko išsakyti neįmanoma, o ir ne
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tam šis straipsnis rašomas. Tačiau 
trumpai aptariant stovyklos atsiradimo 
priežastis vis tik šį tą reikia pasakyti 
daugiau.

DAINAVA - tai stovyklavietė, 
įkurta JAV gyvenančių tikinčiųjų 
lietuvių vieningos minties ir 
įsipareigojimų lietuviško žodžio ir 
tautinės sąmonės išsilaikymo vardan. 
Varomoji viso šio darbo ir planų jėga 
- buvo meilė Lietuvai, o turinys - 
visiems ta vieta besinaudojantiems - 
liudyti Dievą ir Lietuvą.

Jos įkūrimo idėja kilo 1950 m. 
Cleveland‘o miesto ateitininkų orga
nizacijos surengtoje pirmojoje savo 
stovykloje Chagrin Falls. Ohio valsti
joje. Suvažiavę iš tolimiausių Amerikos 
valstijų įvairaus amžiaus (nuo vyriau
siųjų iki jauniausiųjų organizacijos 
narių) stovyklautojai, išgyveno ne
paprastai džiaugsmingus momentus: 
vyresnieji sutiko senus, nuo 1944 m. 
nematytus draugus, jaunimas mezgė 
naujas pažintis, o jauniausieji džiau
gėsi plačiomis stovyklos pievomis, 
drugeliais ir visa gamtoje esama laisve. 
Skambėjo lietuviškos dainos ir lietuvių 
kalba (amerikiečių baptistų tikėjimo 
nuosavybės) stovykloje. Visų mintyse 
ir pokalbių temose buvo - kaip būtų 
gera turėti kažką panašaus, savo. 
Tokios mintys visus stovyklautojus 
lydėjo ir į namus.

Atsikūrusi ateitininkų organizacija 
Amerikoje savaime kaip katalikiška 
organizacija įėjo ir į ALRKF-jos sudėtį. 
Mano a. a. vyras Adolfas Darnusis, 
mums apsigyvenus Cleveland‘e, nuo 

1947 m. pradėjo bendrauti su įvairiomis 
katalikiškomis lietuvių organizacijomis 
(Lietuvos Vyčiais ir kt.), o aš - su 
katalikėmis moterimis.

ALRKF-jos statute buvo įrašyta, 
kad ji remia įvairias lietuvių katalikų 
sporto, dainų šventes ir jaunimo sto
vyklas (ir tą, kiek pajėgdama vykdė 
remdama tiek Ateitininkų Federaciją 
Lietuvoje, tiek ir Eucharistijos kong
resus). Taip mano vyras 1952 m. 
ALRKF-jos suvažiavime, pirmą kartą 
iškėlė žemės pirkimo Jaunimo sto
vyklos įrengimui idėją. Pasiūlymas tuo 
metu nebuvo išgirstas, priežastis pasi
teisinimui - „mes katalikai statome 
bažnyčias ir mokyklas už savo pinigus, 
bet po to ateina „bezbožnikai" ir nau
dojasi tuo. nei centu neprisidėję“.

Tačiau ši idėja vis tiek gyveno ir 
stiprėjo. 1954 m. ALRKF-jos kongrese, 
kuris vyko Cleveland'e ši mintis ir vėl 
buvo iškelta. Skeptikų tuo klausimu jau 
buvo mažiau. Pats idėjos kėlėjas, 
Adolfas Damušis, buvo pasiūlytas į 
federacijos valdybą ir buvo išrinktas 
jos pirmininku. Pristačius kongrese 
Jaunimo stovyklos tikslus ir priėmus 
stovyklos kūrimo klausimu rezoliuciją, 
jis pažadėjo ją įgyvendinti ir rūpintis, 
kad „bezbožnikai" neįeitų į stovyklos 
vadovybę ir nepaimtų jos į savo 
rankas.

Netrukus per nekilnojamojo turto 
agentus prasidėjo tinkamo žemės 
sklypo paieška. Buvo siekiama, kad 
būtų surasta ir tinkama vieta, ir 
prieinama pirkimo kaina, ir nereikėtų 
visos pirkimo sumos mokėti iš karto.
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Mat mokėti grynais Federacijos iždas 
tuo metu buvo per silpnas. Vieta 
žemės ieškojimui taip pat buvo aptarta. 
Tai Ohio. Michigano. Indianos ir 
Ilinojaus valstijų (gal dar ir Pensil
vanijos bei New Yorko) ribose. Tai yra 
ten. kur buvo daugiausia lietuvių 
gyvenamos vietovės. Iš viso buvo 
apžiūrėta apie 30 vietovių, penkias iš 
jų teko ir man su vyru apžiūrėti. Širdį 
užkariavo vietovė Michigano valsti
joje. kurią surado lietuvių kilmės 
nekilnojamojo turto agentė Helen 
Rauby. Radusi vietą, ji tuoj apie tai 
pranešė kun. B. Dagiliui, gyvenusiam 
Detroite. Surasta vietovė buvo tik 60 
mylių į vakarus nuo Detroito. Ši vieta 
visus sužavėjo. H. Rauby jos 
savininkams išrašė 300 dol. čekį, kad 
niekam tos žemės nerodytų, iki jos 
neapžiūrės Detroito ateitininkai. 
Pamatę vietovę visi buvo sužavėti. 
Apie tai buvo pranešta ALRKF-jos 
pirmininkui Adolfui Damušiui.

Mudu, pačią bjauriausią rudens 
dieną (buvo ruduo, lijo lietus), atva
žiavome iš Cleveland© apie 200 mylių 
ir taip pat buvome sužavėti pamatytos 
vietovės. Mano vyras žiūrėjo į 
gamtovaizdį, saulėtos dienos akimis ir 
tarė: „Na ir gražu, visai kaip Lietuvoje". 
Ir manau, kad tai sakydamas, jis jau 
tada čia girdėjo krykštaujančius ir 
lietuviškai kalbančius vaikus.

Perkam! Netrukus Adolfas susi
siekė su garbingos atminties kunigu 
prelatu Ignu Albav ičiumi. Federacijos 
iždininku, dėl pirkinio įmokos. Pirma 
įmoka turėjo būti 6000 JAV dol.. tačiau 

prelatas galėjo duoti tik 2000 dol. 
Duodamas pinigus, prelatas Ign. 
Albavičius Damušiui vėl priminė: 
„Adolfai, mes katalikai daug gerų 
dalykų padarom žmonėms, bet ateina 
niekuo neprisidėję ir nusavina" (tie 
patys perspėjimai, kurie buvo išsakyti 
kitų katalikų veikėjų 1952 m. 
vykusiame Ateitininkų federacijos 
kongrese). Kitą įmokos dalį vėliau 
sudėjo geraširdžiai rėmėjai.

ALRKF-jos Jaunimo stovy klos 
dokumentų istorija

1955 m. lapkričio mėn. 22 d. buvo 
paskirta mūsų aptariamo objekto 
pirkimui.

Pardavėjas Michigano universi
teto valdytojų korporacija (Michigane. 
Ann Arbor mieste). Pirkimo būdas - 
..land contract" ir įmoką, ir skolą 
mokant pardavėjui.

Lietuvių kilmės agentė Helen 
Rauby. lietuviškai išaiškino ALRKF- 
jos pirmininkui A. Damušiui. atvyku
siam iš Clevelando ir Federacijos sek
retoriui kun. dr. A. Juškai, atvy kusiam 
iš Čikagos, kad jų dedamas parašas ne 
tik įpareigoja grąžinti skolą, bet ir 
uždeda asmeninę atsakomybę už ne 
sau perkamą objektą. Tuo pačiu 
prisiimamos ir konsekvencijos. Ir 
šiandien man skamba tada pasakyti 
Damušio žodžiai: „nė nedvejojam ir 
pasekmių svarstyti nenorim, nes po 
netekimo tikrosios tėvynės praeinan
čių turtų nevertinam. Šiuo atveju tik 
džiaugiamės, kad esame didelio ir 
vertingo objekto įsigijimo iniciatoriai ir
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net pirkėjai“. Tokiu būdu, 224 arų 
žemės plotas Jaunimo stovyklos 
įkūrimui, 1955 m. lapkričio 22 d., tapo 
ALRKF-jos nuosavybe.

Po poros savaičių, viena iš gruo
džio mėnesio dienų buvo paskirta 
naujo dokumento pasirašymui, pirkto 
sklypo geografinės padėties ir 
dimensijų patvirtinimui bei įsiparei
gojimui likusios skolos sumą apmokėti 
iki kovo mėn. 1 d., mokant 5% mokestį 
nuo paskolos sumos. Šį dokumentą 
pasirašytinai patvirtinti buvo papra
šyta ir Damušio žmona, nes jo 
asmeninis „turtas“ yra abiejų vardu. 
Kam buvo reikalingas mano parašas? 
Jis buvo reikalingas tam, kad eventu
aliai iškilus kokiam nors teisiniam 
nesklandumui, galėjo būti paliesta 
pasirašiusiųjų asmenų nuosavybė.

Po kelių valandų, ten pat, mes 
pasirašėme ir kitą dokumentą, kurio 
esmė buvo ta, jog mes visi atsisakome 
bet kokių asmeninių teisių į perkamą 
nuosavybę. Tokiu būdu, ALRKF-jos 
„agentų“ (kaip rašoma dokumentuose), 
dr. A. Damušio ir kun. A. Juškos 
parašai, su įsipareigojimu ir atsakomybe 
grąžinti skolą, buvo dokumentuoti.

Parašas ant nekilnojamojo turto 
pirkimo dokumento įpareigoja pirkėją 
ir uždeda jam atsakomybę laiku grąžinti 
skolą. Parašas yra garantija, kad skola 
bus grąžinta ir tuo pačiu galimybė 
pardavėjui, esant reikalui, teisiniu keliu 
išsireikalauti jos grąžinimo iš nemo
kančiojo, paliečiant net jo asmeninį 
turtą. Taigi toks parašas tarytum tampa 
ir užstatu garantuotam skolos 

grąžinimui. Jei perkamam nekilno
jamajam turtui „land contract“ būdu 
parašo nereikėtų, kaip jis suprantamas 
civilizuotuose kraštuose, tai perkant 
pirkinį nereikėtų pasirašyti ir jokių 
dokumentų; pirkinys būtų dovano
jamas, gaunamas „už dyką“ ir etc. 
Deja, taip nėra.

Aš tikra, kad ir p. Kriaučiūnas, 
pirkdamas namus, savo parašu taip 
pat garantavo skolos grąžinimą. Veltui 
namo juk negavo.

Asmeninės pastabos

Damušiai, „pirkdami“ žemę stovyk
lai, turėjo „turto“, kaip p. Mikaila 
pasijuokdamas iš to „turto“ sakė: „Tik 
esantį skolose namą ir seną auto
mobilį“. Ir vis dėlto mes šitos tada 
mums taip brangios ir reikalingos 
nuosavybės negailėjome prarasti. 
Dejom parašą, dejom jį dėl vertin
gesnio objekto, perkamo visų lietuvių 
naudojimui, kurie gyveno Dievo žodžio 
ir Lietuvos meilės šviesoje ir norėjo 
išlikti tokiais ne savo žemėje gyven
dami.

Padėjome parašus už vertingą ir 
visiems naudą nešantį objektą, ir sten
gėmės, lyg priesaiką davę, kad taip 
būtų ir ateityje.

Taip atsirado Jaunimo stovykla, 
kurią, kaip mozaikinį kūrinį, DAINAVA 
vadinamą, daug karštų širdžių ir 
darbščių rankų statė.

DAINAVA savo paskirtimi tarnauja 
lietuviško jaunimo, augančio ne savo 
tėvų žemėje, gilaus religinio supratimo
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ir socialinio-tautinio sąmoningumo 
ugdymui. Čia stengiamasi ugdyti men
kaverčio gyvenimo apraiškų suvokimą 
ir gilinti principingo gyvenimo 
supratimą tikrajai Tiesai, gyvenimo 
Gėriui ir dvasiniam Grožiui.

Mudu su vyru a. a. Adolfu Damu- 
šiu nuo 1956 m. iki 1983 m. būdami

DAINAVOS rūpesčių ir jos siekiamų 
tikslų sargyboje, niekad širdimi 
nenutolome nuo jos ir jos garbingų 
talkininkų, kūrusių drauge šį kūrinį. 
Džiaugiamės ir šiandien (jau viena 
būdama) užstatę visą savo gyvenimą 
dėl garbingos DAINAVOS egzis
tencijos.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
50-toji, jubiliejinė studijų ir poilsio savaitė šiais 

metais vyks rugpjūčio mėn. 20-26 dienomis 
Dainavoje (MI).

Studijų savaitėje dalyvaus ir pranešimus skaitys 
Žinomi LFB ir išeivijos lietuvių aktyvistai bei svečiai 

iš Lietuvos.

Studijų savaitės metu, kaip ir visuomet, vyks LFB 
bei Į LAISVĘ fondo tarybų posėdžiai, kurių metu 

bus aptarti šių organizacijų veiklos bei perspektyvos 
klausimai.

Kviečiame Lietuvių fronto bičiulius, bičiulių 
bičiulius bei jų šeimos narius gausiai dalyvauti.

Plačiau apie jubiliejinės studijų savaitės programų 
informuosime kitame žurnalo „Į LAISVĘ“ 

numeryje.
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Juozo Kojelio laiškas 
Lietuvos Respublikos 

Prezidentui
Lietuvos Respublikos Liustracijos įstatymas numato, kad speciali Valstybės 

saugumo departamento darbo grupė kaupia, tikrina, analizuoja, tvarko visą 
medžiagą, pateiktą slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS 
specialiosiomis tarnybomis. Šią medžiagą darbo grupė pateikia Liustracijos 
komisijos vertinimui.

Liustracijos komisiją šiuo metu sudaro penki nariai - vieną kandidatą į 
šią komisiją teikia Generalinė prokuratūra ir po du kandidatus - Valstybės 
saugumo departamentas bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pritarimu komisijos 
narius ir pirmininką iš jų skiria bei atleidžia Valstybės saugumo departamento 
general in is di re kt or i us.

Liustracijos komisijos pirmininkė šiuo metu yra Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos centro direktorė Dalia Kuodytė.

Prieš tai veikusi komisija ir jos pirmininkas buvo ne kartą daugelio 
kritikuojami dėl komisijos neveiklumo ir darbo nekonstruktyvumo. Šiuo metu 
Liustracijos komisija yra susipažinusi su visa eile bylų ir nustačiusi, kad 120- 
tyje bylų minimi asmenys bendradarbiavo su SSRS specialiosiomis tarnybomis. 
Apie pusšimtis įtariamųjų bylinėjasi, kad įrodytų savo nekaltumą. Kai kurie 
asmenys (tame tarpe ir įtariami bendradarbiavimu su KGB), mano, kad 
Liustracijos komisija dalydama savo išvadas politizuoja, kai kurie mano, kad 
komisija nepakankamai įsigilina į bylų esmę. Pateikiame jums vieną tokių 
nuomonių. Jos autorius Juozas Kojelis. Laiško tekstas skelbiamas be 
redakcinių pataisymų.

Redaktorius

Pone Prezidente,
Pritardamas Jūsų iniciatyvai gerinti 

Lietuvos teismų sistemą, kuri yra pra
radusi visuomenės pasitikėjimą, noriu

atkreipti Jūsų dėmesį į Liustracijos 
komisijos veiklą, kuri turėtų aiškinti 
asmenis, sąmoningai slapta bendra
vusius su buv. SSRS specialiosiomis
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tarnybomis. Bet vien susipažinus su 
solisto Vincento Kuprio apkaltos me
džiaga, Liustracijos komisijos veikla 
kelia daugiau negu rimtą rūpestį.

Didelė dalis p. Kupriui primetamų 
kaltinimų vienaip ar kitaip susiję su 
Kojelių šeima ir Jums, p. Prezidente, 
asmeniškai gerai pažįstamu a. a. Vincu 
Trumpa. Liustracijos komisijos pirmi
ninkė viešai yra pareiškusi, kad komi
sija priima sprendimus „tik visiškai 
įsitikinę, kad duomenų pakanka“. Bet 
Jei reikia, kalbamės su visais gali
mais liudininkais“ („Ekstra”, 2005/09/ 
05).

Pirmą kartą Vincentas Kuprys su 
turistine grupe lankėsi Amerikoje 
1976 m. spalio 12-27 d.d. Grupę lydėjo 
„Gimtojo krašto“ korespondentas 
S. Medekša. Atvykę į Los Angeles, 
vieną vakarą Vincentas Kuprys, rašy
tojas Vytautas Bubnys, poetas Petras 
Keidošius ir KP Skuodo vykd. k-to 
pirmasis sekretorius V. Kurmis aplankė 
mano šeimą. Vincentas Kuprys yra 
mano žmonos ir Vinco Trumpos pus
brolis. Apie šį apsilankymą, pagal 
apkaltos pateiktą medžiagą, V. Kuprys 
būk „saugumo agento prašymu“ 
„agentūrinį pranešimą“ padaręs 1978 
03 05. Taigi praėjus beveik pusantrų 
metų. Pranešimą patvirtino KGB prie 
LSRS MT 1 skyriaus 1 poskyrio virši
ninkas majoras Medekša.

Šio„agentūrinio pranešimo“ 
vietos, kuriose kalbama apie mano ir 
mano šeimos narių kontaktus su 
svečiu, nuo pradžios iki galo yra 
melagingos. Bet „pranešime" nėra nė 

žodelio apie mano ir mano žmonos po
kalbį su Kupriu, kai jam buvo leista 
vienam pačiam atvykti pas mus, ir jis 
pasakojo apie jo šeimos pakartotiną 
trėmimą, tėvo žūtį Sibire, šeimos 
vargus jo vaikystėje ir jaunystėje. 
Liustracijos komisija, pasiremdama 
KGB falsifikatais, V. Kuprį apkaltino, 
neradusi reikalo pakalbėti apie tai su 
manim ir mano šeimos nariais ar 
rašytoju Vytautu Bubniu, G. Apana- 
vičiūte, P. Keidošiu, S. Medekša, 
V. Kurmiu, su kuriais viena ar kita 
proga mums teko tada bendrauti. 
Komisija, matyt, įsitikinusi, kad 
apkaltai „duomenų pakanka".

Dar didesnį melagysčių ir nesą
monių jovalą V. Kuprio apkaltos me
džiagoje randu dokumente „Agentū
rinis pranešimas“, 1980 07 18, kurį 
patvirtino LSRS 1 skyriaus virši
ninko pavaduotojas Skačkauskas. Ir 
tą jovalą Liustracijos komisija laiko 
„pakankamais duomenimis“ Vin
centui Kupriui apkaltinti.

Sis „pranešimas“, parašytas 
1980 07 18, apima Melitos ir Vincento 
Kuprių viešnagės Amerikoje 1980 ge
gužės 27 - liepos 27 laikotarpį. Kuprius 
į Ameriką iškvietė Vincento pusbrolis 
Vincas Trumpa. Per tą laiką jie aplankė 
kai kurias vietoves Amerikoje ir Kana
doje, o birželio 3 atvyko į Kaliforniją ir 
apsigyveno pas mus. V. Trumpa, nors 
juos ir iškvietė, bet neturėjo sąlygų pas 
save Vašingtone jų apgyvendinti. Mes 
gyvenome Santa Monikoje ir su malo
numu svečius priėmėme. Nors turėjo
me nedidelį namą, bet visi vaikai jau 
gyveno savarankiškai. Vietos buvo.
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Pateikti „faktai”, kuriais Liustra- 
cijos komisija remiasi, apkaltindama 
Vincentą Kuprį, jeigu būtų teisingi, 
patvirtintų, kad Kuprys yra žemiau
sios moralės žmogus: seka kiekvieną 
savo globėjų ir giminaičių žingsnį, 
slapta skaito niekad mano nerašytus 
laiškus, sukuria situacijas, kurių nie
kad nebuvo, apie sutiktus žmones 
surenka pilną informaciją su namų ir 
darboviečių adresais, telefonų nume
riais ir juos kompromituojančiomis 
paskalomis. Į tokią neteisybę nerea
guoti būtų aukščiausio laipsnio morali
nis nuosmukis.

Iš daugybės melagysčių ir nesą
monių, pateiktų kaltinamojoje medžia
goje, noriu iškelti bent keletą:

1. Atvykus Kupriams į Los Ange
les, būk „vieną iš pirmąją vakarą pas 
Kojelius į svečius atvyko du prela
tai: vietinis Kučingis (Kučinskas) ir 
iš Vatikano Tulaba. Dar atėjo G. Gu
dauskienė, kompozitorė, ir Alė Rūta, 
rašytoja”. Prel. Ladas Tulaba mūsų 
namuose ne tik tą vakarą, bet ir nie
kada nėra buvęs. Mes su žmona jį 
esame lankę Romoje ir apie tą vizitą aš 
esu rašęs spaudoje Apie „tą vakarą” 
šiandieną dar galėtų paliudyti Giedra 
Gudauskienė ir Alė Rūta.

2. Kuprys susipažinęs su chemijos 
dr. Vytautu Grakausku, kuris Kojelio 
žodžiais, vykdo (JAV) Krašto apsau
gos ministerijos užsakymus”. Su 
dr. V. Grakausku buvome tik kepuriniai 
pažįstami, ir nieko apie jo darbą nežino
jau. Apie tai galėtų paliudyti pats dr. 
V. Grakauskas.

3. Kuprys būk koncertavęs Santa 
Monikoje. Santa Monikoje Kuprys 
niekada nekoncertavo.

4. Būk iš manęs sužinojęs paslaptį, 
kad San Franciske ruošiamos antiso- 
vietinės demonstracijos. Tas demons
tracijas viešai bent dvi savaites organi
zavo Los Angeles jaunimas. Ragini
mas dalyvauti buvo skelbiamas per 
lietuvišką radiją, sudaromi sąrašai, kas 
iš Los Angeles vyksta savo automo
biliais, kas autobusu, kas lėktuvu. Sėk
mingos demonstracijos įvyko. Aš da
lyvavau. Viskas buvo aprašyta išeivių 
spaudoje.

5. Iš Kojelio Kuprys sužinojęs, kad 
Los Angeles frontininkams tarp kitų 
priklausę ir V. Kazlauskas, P. Pama
taitis, V. Grakauskas, A. Adomėnas. 
Šie asmenys niekad frontininkams ne
priklausė.

6. Pateiktoje medžiagoje pažymėta, 
kad Kupriai iš Los Angeles į Čikagą 
atskridę liepos 6 ir apsigyvenę pas 
Giniočius, o Daina Kojelytė iš Čikagos 
į Braziliją išskridus! liepos 7. Bet per 
tą trumpą tarp liepos 6 ir 7 laiką Daina 
dar spėjusi juos aplankyti pas Ginio
čius, pakviesti į rytojaus dienos šokių 
šventės atidarymą ir kartu ten daly
vauti. Šventės metu V. Kuprys susi
pažinęs su daugeliu Čikagos lietuvių, 
tarp jų ir su Jumis, p. Prezidente, ir ma
tęs Dainą vakaro pabaigoje „visiškai 
girtą”.

1. Būk Kuprys surinko slaptų žinių 
apie birželio 8-9 Vašingtone įvykusią 
„ Pasaulio lietuvišką organizaciją 
atstovą politinę konferenciją”, nors
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abu su žmona birželio 2 jau buvo iš- 
skridę į Los Angeles. Konferencija 
buvo aprašyta išeivijos spaudoje.

8. Būk Linas Kojelis V. Kupriui 
1980 sakęs, kad norėtų aplankyti 
Lietuvą. Bet Linas Lietuvoje jau buvo 
buvęs 1973.

9. Apkaltos medžiagoje yra tarsi 
V. Kuprio tvirtinimas, kad Daina Los 
Angeles dalyvavusi priėmime pas 
Apeikius, o aš Čikagoje pas Kerelius. 
Abu tvirtinimai yra melagingi.

Šitą neteisingai pateiktų faktų są
rašą galima būtų kelis kartus pailginti. 
Visas tas jovalas pagamintas išmano 
ir kitų išeivijos spaudos darbuotojų 
straipsnių, juos iškreipiant, falsifi
kuojant, papildant išgalvotais ir kai 
kada, kad atrodytų patikimiau, ne
reikšmingais tikrais faktais.

Tačiau super nesąmonių Vincento 
Kuprio apkaltai „pakankamų duo
menų“ viršūnę pasiekia Liustracijos 
komisijos priimtos tokios būk 
V. Kuprio sušnipinėtos „paslaptys“:

a. „Kojelis nori pasiekti, kad 
Kinija atidarytų radijo stotį lietuvių 
kalba ir kad ji veiktų į Afganistaną. 
Tokiu būdu jis nori kviesti lietuvius, 
tarnaujančius sovietų armijoje Afga
nistane, kad pasiduotų į nelaisvę bas- 
manų gaujoms“. Tuo reikalu jis važi
nėjąs į Kiniją.

b. ,frontininkai turi karo tarybą 
(vadovauja Edm. Arbas ir prel. 
Tulaba) ir politinę tarybą (vadovauja 
J. Kojelis). J. Kojelis sakė, kadfronti
ninkai daug naujienų ir informacijos 
gauna iš kunigo Garucko".

c. Išeivių lietuvių kariniai daliniai 
įvesti į Pakistaną ir Afganistaną.

d. „Kojelis išsipasakojo... Fronti
ninkai Lietuvoje dar nuo pokario, kai 
juos vadino LAF-u, tobulai užsi
konspiravę. Pasak J. Kojelio, nežiū
rint praradimų, liko gyvybingiausi. 
Jų pogrindininkai Lietuvoje suskir
styti į ląsteles po 2-3 žmones. Ir tik 
šie du-trys žmonės vienas kitą pažįsta. 
Kitų nepažįsta. Ir jei šią ląstelę 
išaiškina, kitos ląstelės be baimės 
veikia toliau. Jis pergyvena, kad 
pastaruoju metu pradėjo per daug 
drąsiai veikti: pavyzdžiui, traukiniu 
vežioja pilną lagaminą literatūros“.

Tokie V. Kuprio „šnipinėjimo“ lai
mėjimai komentarų nereikalingi. 
Sapienti sat. Deja, Liustracijos komi
sija, persekiodama jį, tais „įrodymais“ 
remiasi...

Į super nesąmonių kategoriją pri
skirtini vieno įtakingo Liustracijos 
komisijos nario argumentai, kuriais 
jis remiasi, aukščiausių moralinių 
kvalifikacijų Sibiro tremtiniui Vin
centui Kupriui skirdamas moralinę 
mirties bausmę: „Komisija (Kupriui) 
mirties nuosprendžio neskiria“, 
„ Medžiagoje yra smulki informacija 
apie Kuprio ir jo žmonos susitikimus. 
Sunku įsivaizduoti, kad be V. Kuprio 
ji būtų atsiradus ", „ Informacija apie 
telefono numerius ir automobilius 
„Gimtajam kraštui" nereikalinga“...

Šis Komisijos narys visai nepajė
gia arba nenori suprasti sovietų 
slaptųjų tarnybų modus operandi ir 
išeivių veiklos pilietinių laisvių sąlygų.
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Labai nuostolinga, kad Liustracijos 
komisijos sudėtyje nėra aktyviosios 
antisovietinės rezistencijos atstovų, o 
nagrinėjant slaptųjų tarnybų veiklą 
tarp užsienio lietuvių nėra nė vieno 
išeivio.

Pone Prezidente, Vincentui Kupriui 
sukurpta apkalta nesiriboja vieno 
Lietuvos piliečio Amerikoje (Vincento 
Kuprio) ar vienos JAV piliečių (Koje
lių) šeimos teisėta ar neteisėta veikla, 
bet pereina į platesnį kontekstą:

Lietuvos valstybės institucija 
(Liustracijos komisija) persekioja 
Lietuvos pilietį (Vincentą Kuprį), nau
dodama sovietų slaptųjų tarnybų 
užsilikusią archyvinę medžiagą, kurios 
legalumą tarsi pateisina Amerikos 
piliečiai (Bem. Brazdžionis, E. Arbas, 
Alė Rūta, dr. V. Grakauskas, 
St. Pautienėnė, Juozas, Elena, Daina, 
Linas Kojeliai, V. Trumpa ir daugelis 
kitų). Nereaguoti į šią neteisybę būtų 

nemoralu. Todėl aš paprašiau dukrą 
Dainą, advokatę, Vincento Kuprio 
bylos medžiagą sutrumpinta forma 
išversti į anglų kalbą ir sūnų Liną 
patyrinėti, kas JAV Kongrese ar Vals
tybės departamente arba kokia žmo
gaus teisių organizacija susidomėtų šia 
medžiaga.

Pone Prezidente, visų tų kompli
kacijų būtų galima išvengti, jei Jūs 
savo potvarkiu Vincento Kuprio bylai 
peržiūrėti sudarytumėte ad hoc komi
siją, kurion įeitų autoritetingi Lietuvos 
ir išeivijos piliečiai.

Reikšdamas pagarbą tikiuosi gauti 
Jūsų greitą atsakymą.

Juozas Kojelis, Lietuvos ir JA E 
pilietis, antinacinės ir antisovietinės 
rezistencijos dalyvis, nacių politinis 
kalinys, buvęs Antinacinės rezisten
cijos politinių kalinių generalinis 
sekretorius

Informuojame, kad redakcijoje dar galima įsigyti įvairių 
/ LAISVĘ fondo išleistų knygų:

• Juozas Brazaitis, Raštai, II—VI t., išleisti JAV 1980-1985 m.
• Adolfas Damušis, Lithuania Against Soviet And Nazi Aggression, Chicago, 1998.
• Vytautas Vaitiekūnas, Vidurnakčio sargyboje (rinktiniai raštai, 1,111., Chicago, 1993,1994.
• Vytautas Vaitiekūnas. Vidurnakčio dokumentai. V., 1996.
• Ugninis stulpas. 25 m. be Juozo Brazaičio. Laiškai. Dokumentai. Liudijimai. K„ 2000.
• Gairė - pilnutinė demokratija. [ LAISVĘ fondo dešimtmetis Lietuvoje. K., 2001.

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

Redaktorius
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Lietuvos dabartinė padėtis 
ir perspektyva

Ats. gen. mjr Jonas Algirdas Kronkaitis

Gen. Jonas Kronkaitis.
Antano Polikaičio nuotrauka

Lygiai prieš ketverius metus čia, 
Los Angeles, kalbėdamas apie Lietu
vos vaidmenį Europoje, prognozavau, 
kas šiandien Lietuvoje vis labiau 
ryškėja. Tada gana trumpai kalbėjau 
apie egzistuojančią korupciją, 
smulkaus verslo smaugimą ir išlikusią 
okupacinės nomenklatūros oligarchų 
kontrolę Lietuvos ekonomikoje. 
Kalbėjau apie gresiančią Lietuvos 
priklausomybę energetikos srityje. 
Kadangi tuomet buvau kariškis, 

nekaltinau jokios konkrečios partijos 
nei valdininkų aplaidumu ar tiesiog 
nesąžiningumu. Daugiausia dėmesio 
pranešime skyriau teigiamiems 
reiškiniams ir pažangai įvairiose 
Lietuvos valstybės srityse.

Vos grįžus į Lietuvą, kairieji 
parlamentarai pareikalavo, kad būčiau 
nušalintas ar atsistatydinčiau iš 
Lietuvos kariuomenės vado pareigų. 
Mane kaltino politikavimu. Jiems 
nepatiko, kad Studijų savaitgalio tema 
buvo „Antrasis išsilaisvinimas“, bet 
labiausiai juos erzino, kad esu 
„nesavas“, todėl „nevaldomas“. Tąkart 
aš neatsistatydinau ir neatsiprašiau, 
kaip reikalavo vienas politikas. 
Matydami, kad visuomenė mane rėmė, 
politikai nutarė atsitraukti, palikti 
pareigose, kad nepradėčiau reikštis 
politikoje.

Būdamas optimistu, dar 1997 
metais ryžausi su dviem kolegomis, 
JAV pulkininkais. Romu Kilikausku ir 
Algiu Garsiu, grįžti į Lietuvą ir sutelkus 
visas pastangas reformuoti Lietuvos 
kariuomenę, kad Lietuva būtų priimta 
į NATO. Tačiau dabar į šiandieninę 
Lietuvos padėtį žvelgiu su nerimu.
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Manau, mano susirūpinimas yra 
pagrįstas, kadangi net spauda, kuri 
prieš ketverius metus mane puolė ir 
kritikavo, dabar nuolatos praneša apie 
minėtų grėsmių reiškinius. Džiugu, kad 
daugelis politologų, kurie anksčiau 
laikėsi nuomonės, kad nereikia smerkti 
kolaborantų, nes jie atsilygindami 
sąžiningai tarnaus Lietuvai, dabar 
pamatė, jog vergo mentalitetas ir 
įpročiai sunkiai nyksta. Ypač tų 
kolaborantų, kurie vykdė okupantų 
užduotis savo tautiečių sąskaita ir dėl 
to puikiai vertėsi. Kita vertus, yra ir 
tokių, kurie persiorientavo ir dabar 
dirba Lietuvos labui.

Pastarieji ketveri metai išorės 
saugumo srityje Lietuvai buvo sėk
mingi. Integravomės į NATO ir Euro
pos Sąjungą. Užsienio politika sąly
ginai stabili. Didmiesčiai atsigauna: 
Vilnius sparčiai auga, gatvėse vis 
daugiau prabangių parduotuvių ir 
restoranų. Galima sakyti, kad išnyko 
bedarbystė, nors tuo per daug 
džiaugtis nereikėtų. Žmonės kaimuose 
ir kai kuriuose rajonuose vis dar labai 
sunkiai verčiasi, tačiau su Europos 
Sąjungos finansine parama po truputį 
turėtų atsigauti. Žmonės gyvena ge
riau, skundžiasi mažiau ir daugiau 
pasitiki savo sugebėjimais. Atrodo, 
bent jau artimiausiu laiku, ekonomika 
šalyje ir toliau gerės. Šis ekonomikos 
stiprėjimas yra tiesiogiai surištas su 
naryste NATO ir Europos Sąjunga. 
Kita vertus, nereikia pamiršti, kad 
dabar Lietuvoje sparčiai auga žmonių, 
imančių ilgalaikes ir trumpalaikes 

bankų paskolas, skaičius. Ar tas 
skolinimosi procesas yra pakankamai 
pamatuotas ir paskaičiuotas, niekas 
neanalizuoja.

Dabartinė tarptautinė politinė 
situacija nekelia tiesioginių karinių 
grėsmių Lietuvai. Mes toliau bendra
darbiaujame su beveik visomis šalimis 
Euroatlantiniame ir Baltijos jūros 
regione. Tarpusavio santykiai geri, 
nors buvęs Vokietijos kancleris 
Gerhard Schroder parodė, kad 
negalime visais pasitikėti. Lietuviai 
stengiasi padėti ir kitoms iš sovietų 
gniaužtų išsilaisvinusioms šalims: 
Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai.

Padėjome pagrindą aukštos koky
bės kariuomenei. Mūsų kariai tarnauja 
Irake, Afganistane ir Kosove kartu su 
sąjungininkais ir yra gerai vertinami 
bendražygių. Afganistane net vado
vauja Goro provincijos, vieno iš skur
džiausių krašto regionų, atstatyme. 
NATO lėktuvai stebi ir saugo Baltijos 
valstybių oro erdvę. Ir vis dėlto, 
nepaisant šių pozityvių strateginės 
aplinkos pokyčių ir fakto, kad konven
cinio karo prieš Lietuvą tikimybė 
nedidelė, tolimesnėje laiko perspek
tyvoje tokios grėsmės galimybė išlieka. 
Be to, Lietuvos saugumas priklauso 
nuo įvairių, ne tik karinio pobūdžio 
grėsmių, kurios yra daugiakryptės ir 
dažnai neprognozuojamos. Nors kaip 
minėjau, pagrindas pajėgiai kariuo
menei padėtas, tačiau dabar kuriama 
kariuomenė yra per maža ir moder
nizavimo procesas per lėtas tolimesnės 
ateities potencialių grėsmių neutra-
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lizavimui. Valstybė ir toliau nevykdo 
įsipareigojimo NATO - skirti du 
procentus bendro valstybės produkto 
(BVP) gynybai. Be to, didelės išlaidos 
tarptautiniams įsipareigojimams atima 
nemažą dalį lėšų iš modernizavimo 
programų.

Lietuva nėra maža valstybė. Teri
torijos plotu ji didesnė už Belgiją ir 
Olandiją sudėjus kartu, bet gyventojų 
skaičiumi mūsų šalis mažesnė už 
daugelį pasaulio miestų. Geografinė 
padėtis palanki tiek dėl Baltijos jūros 
pakrantės, tiek dėl švelnaus klimato. 
Nors ekonomikos lygis dabar nėra 
aukštas, bet sutvarkius šalies ūkio 
reikalus galima būtų pasiekti gero 
gyventojų pragyvenimo lygio. Taigi 
mažas, ir dar ženkliai mažėjantis, 
gyventojų skaičius bei stoka nuosavų 
žaliavinių gamtos išteklių, ypač naftos 
bei dujų šaltinių, Lietuvą stumia į labai 
nepalankią geopolitinę padėtį. Pa
prastai kalbant, rusai turi, ko mums 
trūksta, o ką mes turim, jie geidė per 
amžius. Štai ir visa problema.

Tokia būtų strateginė apžvalga. 
Dabar norėčiau pakalbėti apie šalies 
vidaus reikalus ir kaip ta padėtis yra 
susijusi su grėsmėmis Lietuvos nepri
klausomybei bei laisvei.

Nemanau, kad jus reikia įtikinėti, 
jog Rusija norėtų valdyti Lietuvą. 
Mūsų istorija tą liudija, o faktas, kad 
Putinas susitarė su Schroderiu ap
lenkti Lietuvą ir Lenkiją, tiesiant 
dujotiekį į Vokietiją Baltijos jūros 
dugnu, tai tik patvirtina. Žinoma, 
negalima to lyginti su Ribentropo - 

Molotovo paktu, bet ar tai neprimena, 
kad tos pačios dvi valstybės veikia 
prieš kitų valstybių interesus? Ką ši 
sutartis byloja? Akivaizdu, kad Rusija 
nori panaudoti naftą ir dujas kaip 
priemonę kontroliuoti ar valdyti 
svetimų šalių vidaus politiką. Rusija tą 
jau pademonstravo, keturis kartus 
padidindama dujų kainą Ukrainai, 
artėjant tos šalies parlamento 
rinkimams. Gerai, kad pastaroji galėjo 
apsiginti, pakeldama kainą už dujų 
„tranzitą“, nes dujotiekis eina per 
Ukrainos teritoriją.

Tiesti dujotiekį po Baltijos jūra yra 
bent 30 procentų brangiau, negu būtų 
jį tiesti per Lietuvos ir Lenkijos 
teritoriją. Taigi aišku, kad toks 
sprendimas buvo padarytas labai 
apgalvotai, siekiant jog tos dvi šalys 
liktų priklausomos nuo Rusijos ir 
neturėtų galimybės apsiginti, kaip 
galėjo Ukraina. Prisiminkime 1992 
metus, kada Lietuvai buvo visiškai 
nutrauktas dujų tiekimas. Mūsų 
kraštas tada liko šaltas ir vienišas. 
Apmaudu, kad nors ir būdama Euro
pos Sąjungos narė, Lietuva negali 
jaustis saugesnė, ko aš tikėjausi. 
Putinas ir toliau laiko savo rankose 
intimidacijos kortą.

Lietuva, galima sakyti, visiškai 
priklauso nuo Rusijos naftos. Nors 
Būtingės terminalas sudaro galimybę 
importuoti naftą iš pasaulio rinkos ir 
„Mažeikių naftos“ gamyklai perdirbti 
ją į kurą, tačiau virš 90 procentų 
Lietuvos benzino yra rusiškos kilmės. 
„Mažeikių nafta“ iki 1997 metų buvo
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taip nualinta, kad galėjo atitekti 
LUKOIL-ui už keletą litų, jeigu ne JAV 
kompanija „Williams“. Po „Williams“ 
atliktų remontų ir vadybos reor
ganizacijos bei pelningos veiklos, rusų 
įmonei „Jukos“ perėmus akcijas, 
šiandien kalbama, kad jos vertė 
milijardai litų. Tik tie, kurie prieštaravo 
„Williams“ atėjimui į Mažeikius, ir 
pastaruoju metu tebetvirtina, kad tai 
buvo nenaudinga Lietuvai.

Šiame pranešime nesigilinsiu į tą 
istoriją ir „Jukos“ vaidmenį, užtenka 
pasakyti, kad „Mažeikių nafta“ yra 
svarbus Lietuvos resursas. Šiuo metu 
pasaulyje yra didelis naftos perdir
bimo įmonių trūkumas, nes sparčiai 
didėja naftos produktų paklausa. 
Tokiame pasaulio ekonomikos kon
tekste nestebina, kad Rusija nori per 
jos kompaniją „Lukoil“ kontroliuoti 
„Mažeikių naftą“ ir derasi su Lietuvos 
vyriausybe išpirkti „Jukos“ ir dalį 
Lietuvai priklausančių akcijų. Būtų 
galima argumentuoti, kad tai būtų 
naudinga ir Lietuvai. Rusai būtų su
interesuoti visiškai aprūpinti „Mažeikių 
naftą“ žaliava, kad patys galėtų kuo 
daugiau naftos produktų parduoti 
pasaulio rinkai. Lietuvai tai būtų taip 
pat naudinga, kadangi padidėtų įnašai 
į iždą ir kurtųsi naujos darbo vietos. 
Be to, Lietuva vykdytų eksploatacijos 
priežiūrą bei kontrolę per mokesčių 
įstatymus. Atrodytų, kodėl reikia 
prieštarauti tokiam variantui? 
Pirmiausia todėl, kad Rusija jau ne 
kartą demonstravo, jog jos tikslai nėra 
grindžiami racionalaus verslo moty

vais. Kitaip sakant, per šią imonę 
meška įkištų leteną į mūsų lizdą. Per 
„Mažeikių naftą“ būtų sudarytos 
sąlygos kištis į Lietuvos ekonomiką ir 
įtakoti ar net kontroliuoti Lietuvos 
vidaus politiką. Kadangi Rusijos 
naftos ištekliai yra riboti, ji nori kuo 
greičiau panaudoti šiuos resursus 
įgyvendinant savo politinius tikslus.

Geras tokio elgesio pavyzdys yra 
Kėdainiai, kuriuose Viktoras Uspaskich 
kontroliuoja vietinę ekonomiką. Pažiū
rėkime į Seimo nario rinkimų rezultatus 
Kėdainiuose praeitų metų gruodžio 
mėnesį. V. Uspaskich kandidatė gavo 
60 procentų balsų, nors jos oponen
tas, Tėvynės sąjungos kandidatas, yra 
patyręs advokatas ir buvęs ministras. 
Pažiūrėkime į Uspaskicho fenomeną ir 
pamatysime, kokia dar politiškai 
nesubrendusi yra Lietuvos visuo
menė. Nemažai žmonių galima lengvai 
apmulkinti, dalis jų yra žemos moralės. 
Tokiame, Uspaskich remiančiame 
visuomenės sluoksnyje daug pykčio, 
pavydo, neapykantos, keršto, klastos, 
melo ir visa tai vainikuoja dar prastai 
veikianti teisėtvarka.

Nežinau, ką dar reikia aiškinti, nes 
Lietuvos spauda gana detaliai rašė 
apie skandaluose skęstantį politiką ir 
žmonių, remiančių Darbo partiją, 
mentalitetą. Uspaskich autoritetas šiek 
tiek smuktelėjo jam nesugebėjus 
įrodyti, kad iš tikrųjų turi aukštojo 
mokslo išsilavinimą, ir kilus skandalui 
dėl Europos Sąjungos lėšų panau
dojimo jo šeimai priklausančioms 
įmonėms skaidrumo. Jo pareiškimas,
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kad „Darbo partija gali dirbti ir su 
velniu, jei tai naudinga valstybei“,1 šį 
tą pasako apie žmogų ir apie ketvir
tadalį rinkėjų, kurie net šiandieną, po 
visų skandalų už jį tebebalsuotų. Šią 
vasarą vieno miestelio savivaldos 
pareigūnė man šnibždėjo, kad nebūtų 
išgirsta už durų, kaip ši partija pri
traukia rinkėjus. Ar tai neprimena 
okupacijos laikų?

Tai dar ne viskas. Esame labai 
pažeidžiami ir kitoje energetikos srityje 
- tai elektros energijos gamyba, nors 
čia galėjome turėti pranašumų. 
Praeitais metais buvo uždarytas Igna
linos branduolinės elektros jėgainės 
vienas reaktorių. Europos Sąjungai 
esame įsipareigoję uždaryti antrąjį 
reaktorių 2009-aisiais. Nuo tada 
galutinai priklausysime nuo Rusijos ir 
elektros srityje. Aišku, turime kitas 
elektrines, kurios galėtų patenkinti 
mūsų poreikius, betgi kuras joms 
atkeliauja iš Rusijos, be to, jos labai 
senos. Premjeras savo 2005 metų 
ataskaitoje Seime balandžio 14 dieną, 
paminėjo šią problemą, pasitei
sindamas, kad „ne dėl mūsų 
pasyvumo ar nenoro iki dabar 
neprasidėjo elektros energijos tilto į 
Vakarus statyba. Tam būtinas ir 
mūsų partnerių pritarimas, kurio 
šiandien, deja, negirdime.“

Jau 1997 metais konservatorių 
vyriausybė derėjosi su Lenkija dėl 
elektros tilto statybos į Vakarus. Kai 
LDDP, persivadinusi socialdemo
kratais grįžo į Vyriausybę, derybos 
sustojo ir prasidėjo tas laukimo 

procesas. Praeitais metais, kai nepla
nuotai buvo trumpai sustabdytas 
Ignalinos reaktorius, turėjome pirkti 
elektrą iš Rusijos ir mokėti žymiai 
brangiau, nei parduodavome ją Balta
rusijai.

Manau, kad per aplaidumą įsiparei
gojome uždaryti Ignalinos reaktorius ir 
per dar didesnį aplaidumą neprisi
jungėme prie Vakarų elektros tinklo. Jei 
ir eksploatuotume atominę jėgainę, 
prisijungimas prie Vakarų tinklo yra 
ekonomiškai naudingas ir saugumo 
atžvilgiu būtinas. Statyti naują bran
duolinę jėgainę yra būtina, bet be 
galimybės prisijungti prie Vakarų tilto, 
būtų tikra nesąmonė.

2005 metais skandalas sekė skan
dalą. Ar tai būtų Uspaskichas, Bra
zauskas, Zuokas, Bosas, ar kiti mažiau 
svarbūs politikai, kaip Seimo narys 
Ramonas, kuris kaltinamas įstatymo 
pažeidimu, pasišaipydamas iš kolegą, 
pareiškė esąs „tik runkelis“. Šis Seimo 
narys vėliau sukėlė dar kitą skandalą, 
kai paaiškėjo, kad užarė senas kapi
naites. Kitas pavyzdys kaip niekinama 
teisėsauga, tai Vilniaus policijos komi
sarui priklausančioje žemėje, valsty
binio parko saugomoje teritorijoje, 
nelegaliai vykdoma statyba ir jo 
elgesys. Komisaras atsigula į ligoninę, 
kai sužino, kad gali būti nubaustas. 
Jis, deja, ne išimtis. Susirgimas Lietu
voje yra dažnai naudojama įtariamųjų 
priemonė uždelsti teisminius procesus. 
XXI amžiaus savaitraštinis žurnalas 
“Ekstra” aprašė skandalingas statybas 
saugomoje teritorijoje Kuršių Nerijoje:
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„Anot Kuršių Nerijos gyventojų, 
„Darbo ir Socialdemokratų partijos“ 
pasiskirstė ne tik ministerijas, bet ir 
plotus Kuršių Nerijoje“2.

Pateikiau tik keletą skandalų 
pavyzdžių. Pažeidimas po pažeidimo, 
bet nei Prokuratūra, nei Specialiųjų 
tyrimų tarnyba „nesugeba rasti“ nusi
kaltimo sudėties.

Nesigilinsiu į „Draugystės“ vieš
bučio skandalo detales, bet turiu 
pasakyti, kad Seimo valdančioji dau
guma, pažeisdama savo Statutą, atme
tė teisėtai nubalsuotą daugiau kaip 
ketvirčio Seimo narių reikalavimą 
įsteigti komisiją, kuri tirtų Brazausko 
šeimos verslo reikalus. Už uždarų durų 
valdančiosios koalicijos taryba nu
sprendė, kaip turi būti vykdomas 
Seimo statutas. Manau, kad suprasite, 
kokia šiandieninės Lietuvos demokra
tija ir kaip lengvai gali būti pažeista 
mūsų šalies nepriklausomybė ir laisvė.

Lietuvos Prezidentas savo meti
niame pranešime Seimui taip pat 
kalbėjo apie grėsmes. „Ar, pasidavę 
fatalizmui ir nesiimdami valingų 
politinių sprendimų, neartėjamc prie 
oligarchinio valdymo, prie modelio 
šalies su įtakinga oligarchų grupe ir 
didele, tačiau lengvai manipuliuojama, 
skurdo klase?“ Jis sakė: „Korupcija 
- ne tik teisėsaugos, bet ir rimta 
nacionalinio saugumo problema.“ Šie 
Prezidento žodžiai buvo sakyti praeitų 
metų pradžioje, bet kaip valingų poli
tinių sprendimų nebuvo, taip jų ir iki 
šiol nėra. Mano manymu, ką šiandien 
matome Lietuvoje, trumpai būtų galima 

apibūdinti, kaip korumpuota nomen
klatūra, be jokių principų, įsikibusi 
laiko politinės jėgos privilegijas 
saviesiems, nepaisydama, jog tai 
kenkia valstybei. Politologas Vytau
tas Radžvilas klausia: „argi nepri
klausomybė buvo atsikovota tik tam, 
kad saujelė beraščių ir primityvių, 
nepasotinamai godžių padarų galėtų 
netrukdomai sunaikinti Lietuvos tautą 
ir valstybę? Argi kovota tik dėl to, kad 
svetimus tironus pakeistų savi?“

Pastaruoju metu apie konkrečius 
korupcijos atvejus Lietuvos spauda 
nesiliauja informuoti visuomenės, ta
čiau vyriausybė nerodo jokios inicia
tyvos tą korupciją pažaboti. Atvirkš
čiai. Ji tikina piliečius, kad viskas 
normalu. Premjeras į žurnalistų klausi
mus apie konkrečius korupcijos reiš
kinius paprastai atsako, kad bus ištirta, 
tai prokuratūros atsakomybė, o jis 
nieko nežinąs.

Dabar pažiūrėkime, kiek prokura
tūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba 
išaiškino bylų ir kaip veikia teismai. 
Pagal statistiką, jie gali atrodyti nemaži 
herojai, nes policija ištiria daug 
vagysčių ir apgavysčių, o nusikaltėliai 
nubaudžiami. Deja, tai tik kilbukai, o ne 
rykliai. Tik vienas teisinis valstybinės 
instancijos procesas - prezidento 
R. Pakso nušalinimas iš pareigų - 
buvo rezultatyvus, tačiau neseniai šis 
asmuo buvo išteisintas. Dabar nežinia, 
kuo viskas baigsis. Galime tik prisiminti 
buvusio premjero A. Šleževičiaus 
bylą. Žmogus buvo stumdomas keletą 
metų po teisėtvarkos koridorius, bet
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vėliau Strasbūre išteisintas kaip tik dėl 
to, kad byla buvo vilkinama ir pažeisti 
bylos nagrinėjimo reikalavimai. Bylų 
delsimas yra vienas iš dažniausiai 
naudojamų metodų teismuose siekiant 
išvengti atsakomybės.

Prisiminkime Kazimiera Prunskienę. 
Lietuvos Aukščiausiasis teismas. 
Civilinių bylų kolegija dar 1992 metais 
pripažino faktą, kad ji sąmoningai 
bedradarbiavo su KGB. Praėjus beveik 
11 metų, Vilniaus apygardos teismas 
atmetė Aukščiausiojo teismo spren
dimą. Apygardos teisme ši byla buvo 
nagrinėta tik dalyvaujant vienai šaliai 
- Prunskienės. Teismas buvo uždaras, 
kadangi liudijo buvę KGB darbuotojai. 
Tik pamanykite, buvusių KGB dar
buotojų pavardės - Lietuvos valsty
bės paslaptis! Kadangi prokuratūra 
šiame nagrinėjime nedalyvavo, ji 
prarado teisę apskųsti tokį sprendimą. 
Dar keisčiau, kad toks teismo 
sprendimo pagrindimas - taip pat 
valstybės paslaptis. Mano manymu, 
tai paslaptys nuo valstybės.

Profesorius V. Landsbergis komen
tuodamas vieną kito teismo sprendimą 
kuriame žurnalistas buvo kaltinamas 
šmeižtu ir nubaustas 50 tūkst. litų 
bauda, nes asmenį, kuris jau atkurtoj 
Lietuvoj vadovavo priešiškos valsty
bės organizacijai, pavadino kola
borantu, sakė:,.Tu, Petrai, pasakyk 
jiems, kad aš tvarkoj, o aš pasakysiu, 
kad tu tvarkoj, ir būsim abu tvarkoj, 
visą gyvenimą dirbę Lietuvos labui“. 
Aš pridėčiau, o kas tu esi, Petrai, nie
kas nežinos. Matyt, tokių susitarimų 

pagrindu ir vyksta Lietuvos teismai, 
todėl būtų galima vardinti ir daugiau 
visuomenę stebinančių teismų spren
dimų. Manau, užtenka pasakyti, kad 
Lietuvoje teismais nepasitiki 80 
procentų žmonių, o 86 procentai mano, 
kad ne visi yra lygūs prieš įstatymus. 
Prezidentas šiuo klausimu yra pasi
sakęs taip: „Kada padaromi spren
dimai ir Lietuvos žmonėms nepasa
koma. kokiu pagrindu jie yra pada
ryti... Tai nėra uždara organizacija, 
ką nusprendžiame, ką padarome, mes 
laikomės įstatymų, o jums nėra rei
kalo net žinoti, kuo mes tai pagrin- 
dėme“. Apibūdinta tiksliai ir gerai, 
laukiame kito Prezidento žingsnio.

Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieno 
politinio apžvalgininko, apgailestauju, 
kad neatsimenu pavardės, retorinį 
klausimą: „Gal tie skandalai, kurie 
sukeliami tų vadinamų valstybininkų, 
yra reikalingi toms partijoms, kad 
žmonės pasijaustų bejėgiai ir nieko 
nereikalautų, o tie darbingi jauni 
žmonės, turėdami galimy bę, išvyktų 
iš šalies, nes jiems ši padėtis nepa
kenčiama?“

Suprantama, kad dabartinis jau
nimas ieško geresnio gyvenimo, tačiau 
kitur įsikurti yra nelengva. Nėra lengva 
palikti artimuosius ir pradėti nuo nulio 
svetimoje šalyje, dažnai nuo papras
čiausių darbų. Mes jau praradome tarp 
300 000 ir 500 000 darbingų tautiečių 
išvykusių į kitas valstybes. Lietuvoje, 
bendrai paėmus, bedarbystės, kaip jau 
minėjau, nėra. Į Lietuvą užimti laisvų 
darbo vietų jau atvyksta bedarbiai iš
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Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų 
šalių. Kaip tai atsilieps ateityje - 
turime Vokietijos pavyzdį.

Galime džiaugtis, kad 2007-2013 
metais prognozuojama, jog Lietuva 
gaus apie 20 milijardų litų paramos iš 
Europos Sąjungos. Deja, kur ir kaip šie 
pinigai bus panaudojami, paslaptis. 
Manoma, kad už uždarų durų vyksta 
pasiskirstymai, kurie naudingi valdan
čiosios koalicijos partneriams. Prieš 
keletą mėnesių vienas Darbo partijos 
narys net paviešino planus kurti 
konsultantų įmones, kurių paruošti 
projektai būtų finansuojami, o uždarbis 
pasidalinamas. Dalis tų pinigų galėtų 
finansuoti partijų veiklą. Maža to, 
Darbo partija reikalauja, kad būtų 
įsteigta nauja Informatikos ministerija. 
Tokia ministerija dar konservatorių 
laikais buvo panaikinta kaip nerei
kalinga. Mano nuomone, ji būtų tik 
priedanga, nukreipiant apie 2,5 mili
jardų litų iš ES gautų pinigų šiai 
ministerijai disponuoti. Kita vertus, 
visai neaišku kieno žmonės užimtų vi
sus etatus naujai kuriamoje institu
cijoje nuo ministro iki šlavėjo. Galima 
tik įsivaizduoti, kokią įtaką turėtų ši 
ministerija visuomenės informavime, 
nukreipdama pinigus „kur reikia“. Dėl 
laiko stokos čia nekalbėsiu, kaip iki 
šiol, gana viešai yra naudojami valsty
bės biudžeto pinigai valdančiųjų par
tijų reklamai.

Reikia suprasti ir Lietuvos visuo
menę. Ji yra nepatenkinta, pikta ir jau
čiasi bejėgė. Darius Kuolys, Pilietinės 
visuomenės instituto direktorius sako, 

kad žmonės serga politine depresija. 
Statistika teigia, kad tik 24 procentai 
yra patenkinti, kaip veikia demokratija 
mūsų šalyje, virš 46 procentų nori 
„stiprios rankos“ valdžios lyderio, 
kurio nevaržytų nei rinkimai, nei 
Seimas, galbūt kaip Baltarusijoje. Apie 
70 procentų gyventojų blogai vertina 
vyriausybės darbą, bet 64 procentai 
nemano, kad vyriausybę reiktų keisti. 
32 procentai mano, kad komunistinė 
sistema buvo gera, o tik 31 procentas, 
kad bloga. 53 procentai sako3, kad prie 
okupanto buvo geriau. Vienintelis 
teigiamas faktorius tokioje statistikoje, 
tai jaunesnių ir išsilavinusių žmonių 
pilietiškesnis požiūris į valstybę, kurie 
okupacijos laikotarpį vertina neigia- 
miau.

Yra daug įvairių priežasčių stu
miančių žmones į beviltiškumą. Apie 
kai kurias jau kalbėjau, bet dar būtų 
galima paminėti: vis didėjančią prarają 
tarp neteisėtais būdais staiga pratur
tėjusių turtuolių ir skurdžiai gyve
nančių žmonių, vyriausybės veiksmų 
ir sprendimų neskaidrumas, valdžią 
turinčių pareigūnų nesiskaitymas, 
nepagarba žmonėms, jų teisės žinoti 
tokią elementarią informaciją kaip 
valstybės pareigūnų tikrą uždarbį 
ignoravimas, statistikos manipuliacija, 
kaip, pavyzdžiui, kalbos apie infliacijos 
dydį. Valstybė skelbia, kad ji yra tarp 
2-3 procentų, o teisingai ekonomiškai 
analizuojant infliacija dabar siekia apie 
10 procentų. Žmonės tai supranta, jie 
mato kylančias kainas, todėl premjero 
ir finansų ministro kalbos apie
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pažabotą infliaciją kelia tik pašaipą. 
Dauguma supranta, kad tai tik pro
paganda siekiant kuo greičiau įvesti 
eurą.

Egzistuoja nuomonė, kad įtakinga 
oligarchų grupė, milžiniški pinigai 
susiję su nafta ir dujomis, korupcija 
valdžioje ir vyriausybėje, sovietinės 
dvasios teisėtvarka, silpna pilietinė 
visuomenė ir „lengvai manipuliuojama 
skurdo klasė“ sudaro palankias 
sąlygas Putino kontrrevoliucijai.

Esu optimistas ir tikiu, kad gėris 
nugalės blogį, nesvarbu kokios gilios 
būtų jo šaknys. Buvęs žurnalistas, 
rašytojas Saulius Stoma straipsnyje 
„Rusijos kelias - tarp mongolų ir Lie
tuvos“ nušviečia XIII amžiaus mon
golų užkariautą Rusiją ir jų kola
borantus, Maskvos kunigaikščius, 
kurie ne tik per pustrečio šimtmečio 
vykdė okupanto valią, bet ir 
pataikaudami mongolų valdovams, 
perėmė jų dvasią. Jie išmoko 
veidmainiauti ir žeminti savo tautiečius 
pavaldinius, kaip jie patys buvo 
žeminami mongolų. Rašytojas išveda 
paralelę, kad yra lietuvių, kurie iš rusų 
taip pat paveldėjo tą pačią dvasią. 
Manau, kad praėjus keletui šimtmečių 
Čingischano dvasia Rusijoje šiek tiek 
susilpnėjo. Turėtų silpnėti ir lietuvių 
niekšiškumas, paveldėtas iš okupantų.

Iš tikrųjų Rusija silpsta, jos 
demografija keičiasi. Žmonių skaičius 
mažėja, įvairios socialinės problemos, 
susijusios su alkoholiu, didėja, musul
monų procentas šalyje auga, nerefor
muojama kariuomenė yra pakrikusi. 

Naftos telkiniai mažėja. Nors rusai 
savo prigimtyje ir turi didžiarusiškojo 
šovinizmo, bet nematydami gyvy
biškos grėsmės iš Vakarų, ypač Baltijos 
valstybių, nėra priešiškai nusiteikę. 
Žinoma, išskyrus nepajudinamus 
komunistus, kurie jaučia neapykantą 
išsilaisvinusioms valstybėms. Šiuo 
metu Kinija sparčiai stiprėja tiek 
ekonomikos, tiek karinėje srityje. 
Rusija turi teritorijų ir resursų, kurių 
trokšta Kinija. Daugėja priežasčių 
atšalti santykiams su Kazachstanu. 
Gruzija po truputį stiprėja ir veržiasi iš 
meškos glėbio. Santykiai su Ukraina 
sudėtingi. Oranžinė revoliucija, jeigu ji 
nuves Ukrainą iki Europos Sąjungos 
narystės, užšaldys Rusijos imperines 
ambicijas. Šie reiškiniai turėtų nukreipti 
Rusijos dėmesį į realiai jai kylančias 
grėsmes, todėl ji turės mažiau laiko ir 
resursų kištis į Lietuvos vidaus rei
kalus.

Optimistines viltis taip pat sieju ir 
su Lietuvos intelektualais bei jaunimu. 
Nors intelektualai neveikia vieningai, 
abstrakčiai mąsto, bet turi daugmaž tą 
patį tikslą. Nors daug jaunimo išvyksta 
iš Lietuvos, vis dėlto daugiau pasi
lieka. Bėda, kad dauguma jų abejingi 
ir nedalyvauja valstybės kūrime. Bet ir 
čia padėtis pamažu keičiasi: daugiau 
jaunų žmonių jungiasi į patriotines, 
religines bei pilietines organizacijas ir 
mokosi kartu dirbti. Jų idealizmas ir 
jaunatviška energija, apjungta su 
vyresniojo amžiaus intelektualų patir
timi bei parama, turi potencialą nu
galėti sovietinį paveldą. Kaip pavyzdį
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cituosiu porą pastraipų iš jaunimo 
iniciatyvos rinkti parašus peticijai 
reikalajant iš vyriausybės, kad: „1 - 
skaidriai, viešai ir argumentuotai, 
remdamasi ne grupiniais, bet nacio
naliniais interesais, priimtų sprendimą 
dėl Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų paramos panaudojimo 2007- 
2013 metais. 2 - laiduotų, kad visi val
džios institucijose priimami sprendimai 
dėl Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų paramos panaudojimo ir juos 
grindžiantys argumentai neatidėliojant 
būtų skelbiami žiniasklaidoje.“

Šioje peticijoje dalyvavo: Lietuvos 
studentų sąjunga; Lietuvos studentų 
atstovybių sąjunga; Lietuvos mokslei
vių sąjunga; Lietuvos jaunųjų moksli
ninkų sąjunga; Europos studentų 
teisininkų asociacija; Lietuvos mokslų 
akademija; Aukštojo mokslo taryba ir 
kitos. Iš viso net 22 nevyriausybinės 
organizacijos rėmė šią iniciatyvą.

Veikia įvairios visuomeninės orga
nizacijos, kurios ryžtasi aktyviai 
dalyvauti už savo specifinės veiklos 
ribų. Galiu paminėti Šaulių sąjungą, 
ateitininkus, skautus akademikus ir 
Pilietinės visuomenės institutą, kuris 

remia „Civitas“ klubus, išsibarsčiusius 
po visą Lietuvą. „Kitas pasirinkimas“, 
su kuriuo aš bendrauju, leidžia ir 
nemokamai platina laikraštį „Baltijos 
kelias“, kurio tikslas padėti žmonėms 
sąmoningai įsitraukti į atkuriamąjį 
valstybės darbą, pažadinti pilietinę 
dvasią ir įtraukti juos į visuomeninę 
veiklą. Šių organizacijų veikla yra 
sukėlusi baimę tarp kairiųjų tiek, kad 
sekdami Putino pavyzdžiu nori kon
troliuoti jų veiklą, prisidengdami įtari
mais, neva Soros’o finansinė įtaka gali 
destabilizuoti Lietuvą, nors labai 
mažai visuomenini organizacijų gauna 
Soros’o paramą.

Baigdamas noriu padėkoti už Jūsų 
visokeriopą paramą Lietuvai ir prašau 
neįkliūti į beviltiškumo spąstus, kaip to 
norėtų ir galbūt siekia mūsų priešai. 
Prisiminkime tautos dainiaus Maironio 
žodžius: „Tau dar liko sūnų - kas 
Tėvynę praras, antros neišmels 
apgailėjęs“. Turime tik vieną Lietuvą 
- negalime jos apleisti.

1. Veidas, 2005, gruodžio 1 d.
2. ..EXTRA" 2005 11 20; p. 13.
3. Veidas - 2005 12 01; p 27.

Pranešimas skaitytas 2006 m. sausio mėn. 29 d LFB Los Angeles politinių 
studijų savaitgalyje.

Ne mintyse, bet poelgiuose glūdi gėris ir blogis protingai ir 
visuomeninei būtybei; lygiai taip pat ir jos dorybės ir ydos glūdi 
ne žodžiuose, bet darbuose.

Markas Aurelijus
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Teisė ir teisingumas 
nepriklausomoje Lietuvoje

Jonas Kairevičius

Jonas Kairevičius.
Antano Polikaičio nuotrauka

LIETUVIŲ TAUTA:
- prieš daugelį amžių sukūrusi 

Lietuvos valstybę,
- jos teisinius pamatus grindusi 

Lietuvos Statutais ir Lietuvos Res
publikos Konstitucijomis,

- šimtmečiais atkakliai gynusi 
savo laisvę ir nepriklausomybę,

- išsaugojusi savo dvasią, gimtąją 
kalbą raštą ir papročius,

- įkūnydama prigimtinę žmogaus ir 

Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti 
savo tėvų ir protėvių žemėje - nepri
klausomoje Lietuvos valstybėje,

- puoselėdama Lietuvos žemėje 
tautinę santarvę,

- siekdama atviros, teisingos, 
darnios pilietinės visuomenės ir tei
sinės valstybės, atgimusios Lietuvos 
valstybės piliečių valia priima ir skelbia 
šią KONSTITUCIJĄ.

Tai Konstitucijos preambulė. Kiek 
daug joje pasakyta ir širdžiai, ir protui. 
Tai pagrindinio įstatymo pradžia. Tai 
mūsų darbo ir gyvensenos funda
mentas.

Lietuvos Respublikos Civilinio 
proceso kodekso 186 straipsnio 6 
dalyje įrašyta, kad „prieš vykdant 
šalies ar trečiojo asmens apklausą, 
šalis ir tretysis asmuo prisiekia padė
jęs ranką ant Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos: „Aš, (vardas, pavardė), 
garbingai ir sąžiningai pasižadu saky
ti byloje tiesą“. Prisiekusi šalis ar 
tretysis asmuo pasirašo priesaikos 
tekstą...“

Sovietmečiu buvo grasinama baus
mėmis, o dabar apeliuojama į žmogaus 
sąžinę. Konstitucija tarytum įgauna ne
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tik teisėtumo, bet ir sąžinės garanto 
prasmę, nes prisiekiama, padėjus ant 
jos ranką. Tačiau sunku patikrinti, kiek 
tai paveikia kiekvieną žmogų ir ypač 
pačius teisingumo vykdytojus. Būtina 
pripažinti, kad Lietuvos valstybė yra 
pažengusi demokratijos keliu: atsi
kratyta represinės valstybės esmės bei 
funkcijų, stiprėja žmogaus ir piliečio 
teisių apsauga, iš dalies pasikeitė 
specialistų kartos ir į valstybės insti
tucijas bei teismus atėjo dirbti nemažai 
jaunimo.

Tačiau žmonės valdžia nepasitiki. 
Tas nepasitikėjimas užgožia gerus 
dalykus, kurių be abejonės yra, ir jis 
kaip vėžys graužia visuomenės pilie
tinę sveikatą. Štai Lietuvos televizijos 
laidoje „Forumas“ į klausimą, ar 
Lietuvos visuomenė pasitiki teismais, 
per trumpą valandėlę atsiliepė 3200 
žiūrovų. Nepasitikinčių teismais buvo 
3100, pasitikinčių - 100 („Lietuvos 
aidas“, 2005 12 22, Nr. 297 (9786).

Vertindami prokurorų tyrimą dėl 
premjero žmonos verslo skaidrumo 
inžinierius Antanas Naujokaitis laik
raščiui „Kauno diena" sakė, kad 
„prokurorai pasirodė visame savo 
gražume. Ar galima tokiais teisininkais 
pasitikėti? Aišku, kad ne, kaip 
negalėjome pasitikėti ir sovietiniais 
prokurorais. Per penkiolika metų 
likome trypčioti toje pačioje vietoje. 
Temidės svarstyklės vėl nukrypo ne 
teisybės, o valdžios naudai“ („Kauno 
diena“, 2006 01 13, Nr. 10 (17774).

Prezidentas V. Adamkus ne kartą 
yra pasisakęs, kad teismai, kaip ir kitos 

valstybės institucijos privalo tarnauti 
Lietuvos žmonėms. Sudaryta darbo 
grupė, kuri rūpinsis kaip efektyviau 
išspręsti teismų darbo viešumo, 
pretendentų į teisėjus atrankos, teisėjų 
skyrimo, jų karjeros klausimus 
(„Lietuvos aidas“. 2005 12 29, Nr. 243).

Prezidentūros teisės departamento 
vadovas Haroldas Šinkūnas sakė, kad 
išskirtos trys pagrindinės teismų 
sistemos reguliavimo sritys, kurias 
reikia labiausiai pertvarkyti. Tai - 
teisėjų atrankos sistema, teisėjų savi
valdos sistema ir teisėjų atsakomybės 
reglamentavimas („Kauno diena“, 
200601 17 Nr. 13 (17777).

Tai žmonėms teikia vilčių, tačiau 
kai kas užduoda klausimą, kodėl 
susigriebta tik dabar ir ar tos komisijos 
darbas bus pakankamai efektyvus. 
Žmonėms atrodo, kad Prezidentas per 
mažai naudojasi Konstitucijos jam 
suteiktomis galiomis parenkant ir 
skiriant asmenis į valstybės tarnybą ir 
teismus.

Iš šalies kartais atrodo, kad poli
tinės partijos, politikai ir grupuotės 
daro įtaką teismų darbui ir teisingumo 
sistemą naudoja politinėms kovoms ar 
grupiniams interesams. Tokias mintis 
sukelia atvejai, kad triukšmingai 
pradedami kokie nors ikiteisminiai 
tyrimai, o po to, kai kuris nors iš 
politikų ar keli politikai eliminuojami iš 
aktyvaus politinio gyvenimo, tas 
triukšmingai pradėtas ikiteisminis 
tyrimas subliūkšta.

Apie valdžią kalbama kaip apie 
kažką žmonėms svetimo. Turime savo
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valstybę ir, atrodytų, turime savo 
valdžią. Kokia to nepasitikėjimo valdžia 
(valdžiomis) priežastis?

Gal teisinga būtų galvoti, kad 
atkurtoje Lietuvos valstybėje valdžia 
žmonėms yra svetima savo giliąja 
esme, nes ji kilusi ne iš laisvės 
kovotojų dvasios, o iš bedvasės 
nomenklatūros ir neteisėtai veikiančių 
interesų grupių.

Todėl verta prisiminti katalikų 
arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus žodį 
2005 m. Kalėdų proga.

„Labai tragiškai skamba apaštalo 
Jono žodžiai apie pasaulio tamsą. 
Nuodėmė yra toji tamsa, tas baisus 
tornadas, naikinantis visa, kas 
atsiduria jo kelyje. Į tą tamsą žmogų 
įtraukia netvarkingi jo norai viską 
matuoti tik pinigais ir nevaldomais 
polinkiais. Pinigų godulio užvaldytas 
žmogus gali padaryti tamsiausią darbą: 
pelnytis iš narkotikų, skriausti žmones, 
sudarinėti valstybei pragaištingus 
sandorius, per viešuosius ryšius 
apgaudinėti žmones, įsiūlant jiems 

abejotinos vertės prekes ar pristatant 
politikus. Apie mus supančią dvasinę 
tamsą liudija visiškai nuvertintas 
žmogus. Jis dažnai laikomas daiktu, 
kurį galima parduoti arba naudoti savo 
įgeidžiams tenkinti, nejaučiant 
atsakomybės už jo laikinąjį ir amžinąjį 
likimą".

Lietuvoje jau veikiančiai Lietuvių 
fronto bičiulių organizacijai siūlyčiau:

a) siekti, kad Lietuvos švietimo 
sistema skatintų ir ugdytų jaunimo 
patriotizmą, tiesos meilę bei 
pilietiškumą.

b) raginti valstybės Prezidentą 
aktyviau naudotis Konstitucijos jam 
suteiktomis galiomis, skiriant asmenis 
į valstybės tarnybą bei teismus, ir 
kontroliuoti jų darbą ir

c) reikalauti, kad politinės 
partijos, atskiri politikai ir įvairios 
grupuotės nedarytų įtakos teismų 
darbui ir nenaudotų teisingumo 
sistemos politinėms kovoms bei 
grupiniams interesams.

Pranešimas skaitytas 2006 m. sausio mėn. 28 d. LFB Los Angeles politinių 
studijų savaitgalyje.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ taryba ir prezidiumas

Tarybos prezidiumas:
Vytas Petrulis (pirmininkas), Juozas Ardys (vicepirmininkas ir iždininkas). 

Jonas Urbonas (sekretorius). Algis Raulinaitis (narys).

Tarybos nariai:
Juozas Baužys, dr. Vytautas Bieliauskas, Žibutė Brinkienė, 

prof. Kęstutis Skrupskelis, Vytautas Valerias.

Tarybos nariai Ex-officio:
dr. Kazys Ambrazaitis, Jonas Vaznelis, Vidmantas Vitkauskas.
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Jaunimo vertybės ir 
atsakomybė

Vidas Abraitis

Vidas Abraitis.
Antano Polikaičio nuotrauka

Nagrinėjant šią temą vertinimai gali 
būti labai įvairūs. Tai priklauso nuo 
vertinančiųjų patirties, kriterijų, 
turimos informacijos ir dar įvairių kitų 
veiksnių. Mano pranešimas yra 
sąlygotas grynai asmeninės patirties, 
įgytos veikiant Ateitininkų federa
cijoje, Katalikų tėvų asociacijoje, 
Kauno Jėzuitų gimnazijos taryboje ir 

auginant savo vaikus. Nežiūrint visų 
geranoriškų pastangų neįmanoma 
išvengti subjektyvumo. Kaip tik ši 
aplinkybė verčia mus visus į tai 
pažvelgti iš skirtingų laiko, geogra
finių, kultūrinių ir asmeninių pers
pektyvų, kad galėtume susidaryti pil
nesnį vaizdą ir vaisingiau dirbti spren
džiant svarbiausias problemas.

Pirmasis vertybių suvokimas ran
dasi šeimoje. Vėliau mūsų vertybės 
formuojasi mokyklose, universite
tuose, profesinės, visuomeninės ir ki
tos veiklos sferose. Kiekvienas gyve
nimo momentas yra ypatingas ir 
nepakartojamas. Taipjau Dievo duota, 
kad žmogus visa savo esme turi savo 
gyvenimą pergyventi asmeniškai. Bet 
koks bandymas kopijuoti kitus veda į 
nepilnavertiškumą. Taip pat bandymas 
mūsų vaikų gyvenimą surikiuoti pagal 
mūsų „geriausią“ modelį dažniausiai 
baigiasi nevykusiai, o kartais ir dra
matiškai. Reikia didelės išminties 
perduoti pamatines vertybes ir neuž
gožti laisvos valios principų, kartu 
padėti išsiugdyti kritinį mąstymą.

Dabar daug lemia didelis gyvenimo 
tempas. Jau laiko stygiumi skundžiasi
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ir vaikai. Lenktynės su laiku prasideda 
nuo mokyklos suolo. Nespėjus įsisa
vinti perkrautų mokymo programų 
jaunas žmogus rizikuoja atsidurti 
proceso šalikelėje. Nesuspėjusieji ban
do kurti savo pasaulį, o kartais labiau 
linkę griauti esamąjį. Kiti, nusivylę, 
visai pasitraukia, vieni iš Lietuvos, o 
kai kas ir iš gyvenimo.

Šiais laikais išryškėja kultūrų 
suartėjimas ir supanašėjimas. Tautinis 
tapatumas dažnai tarsi trukdo įsilieti į 
bendrą procesą, nes reikalauja nuola
tinių asmeninių pastangų, o daug kas 
norėtų gauti viską savęs daug nevar
ginant. Gal tai ir bendražmogiškos 
savybės - įgyti daug, mažai už tai 
sumokant. Tokios lengvai pasiekiamo 
pripažinimo ir gyvenimo sėkmės iliu
zijos kuriamos vis populiarėjančiuose 
realybės šou.

Manau, kad pats svarbiausias ir 
daugiausia nerimo keliantis šių laikų 
rūpestis - viešas vertybių chaosas. Jei 
kasdieniame žmogaus gyvenime iš
nyksta atskaitos taškai tarp to, kas 
gera ir bloga, kas dora ir nedora, kaip 
jaunam, kelio ieškančiam žmogui atsi
rinkti, pagal kokius kriterijus pamatuoti 
savo gyvenimo vertę? Sujaukus verty
bių pasaulį galima sujaukti ir visą likusį 
pasaulį. Manau, kad skaudžiausias ir 
labai ilgam atsiliepsiantis dalykas yra 
šeimos griovimas. Daugeliu būdų, bet 
ypatingai populistinės žiniasklaidos 
pagalba yra propaguojamas nesantuo
kinis gyvenimo būdas. Jis neša didžiulį 
šleifą kitų blogybių, kaip negimusių 
kūdikių žudymą, o ir gimusių nepil

navertį gyvenimą. Moterys tokiose 
netikrose šeimose taip pat jaučiasi 
nesaugios, nežiūrint to, kad dabar bent 
įstatymais jų socialinę apsaugą ban
doma kažkiek užtikrinti. Jei padėtis 
nesikeis, turėsime visą kartą žmonių, 
kuriems bus sunku patikėti, kad 
galimas normalus pilnavertis šeimos 
gyvenimas. Jau dabar nemažai tvar
kingą darnią šeimą vadina anomalija.

Be tų problemų, kurios kyla iš vi
suotinių tendencijų dėl globalizacijos, 
yra nerimą keliančių dalykų, kurie labai 
sąmoningai vykdomi tarptautinių 
institucijų pareigūnų įjungiant į tai ir 
Lietuvos atsakingus asmenis. Galvoje 
turiu prieš kelis metus pradėtą akciją 
veikiant JTO vardu dėl „Jaunimui 
palankių paslaugų“. Plačiai nesi- 
plėsdamas paminėsiu tik tai. kas bent 
kiek mąstantį žmogų glumina. Minėtoje 
programoje jaunu žmogumi laikomas 
asmuo nuo dešimties iki dvidešimt 
penkių metų amžiaus, o jam prieinamos 
paslaugos turėtų būti lytinės orien
tacijos pasirinkimas, kontraceptikų 
prieinamumas, aborto atlikimas ir visa 
tai turėtų būti daroma tėvams neži
nant. Minėtam tikslui iš JTO fondų 
buvo finansuojamas tyrimas galimy
bių įvertinimui. Šiam projektui įgyven
dinti buvo pasitelktas tuometinis svei
katos ministras, nes mėginimas „pra
stumti“ šį nešvarų reikalą per Švietimo 
ir mokslo ministeriją nepavyko. Dėka 
judėjimo „Už gyvybę“ buvo sustab
dytas ne vienas tos užmaskuotos inva
zijos veržimasis. Bet ir toliau ieškoma 
būdų prasiskverbti į mūsų tautos
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jaunuolyną, kad juose būtų galima 
sukurti nuolatinius kontraceptikų 
vartotojus, kad užsitikrinti platesnę 
rinką. O metams bėgant, kai jie norės 
susilaukti savo vaikų, bet dėl nualintų 
organizmų tai nebus taip paprasta, 
bus galima pasiūlyti dirbtinio apvai
sinimo paslaugas ir vėl gerai iš to 
užsikalti pinigo.

Problemų sąrašą galėtume sudaryti 
labai ilgą, bet kalbėti vien apie 
skaudžius dalykus būtų liūdna ir 
nevaisinga. Į visa tai, kas paminėta ir 
tai, kas minty turėta, raginu save ir 
visus, kuriems rūpi žiūrėti kaip 
neatidėliotinų darbų lauką.

Kadangi „savi marškiniai arčiau 
kūno“, tai noriu trumpai pasakyti, kad 
Ateitininkų federacija tikrai daro daug, 
kad jauni žmonės nebūtų palikti vieni 
savo ieškojimų kely. Jaunučiai, vyres
nieji moksleiviai ir studentai yra mūsų 
veiklos dėmesio centre. Žinau, kad 
daug dirba skautai, maironiečiai ir 
valančiukai. o taip pat ir kt. Yra gana 
daug įvairių iniciatyvų, didesnių ar 
mažesnių grupių, kurios pagal išgales 
ir kompetenciją ir pagal interesų įvai
rovę organizuoja jaunimo gyvenimą.

Labiausiai jaunimo reikalai rūpi 
tėvams, todėl daugiau kaip prieš metus 

įvairios tėvus vienijančios organi
zacijos susibūrė į Nacionalinę šeimų ir 
tėvų asociaciją, kad galėtų sutelkti 
jėgas minėtoms problemoms spręsti. 
Malonu pastebėti, kad šios asociacijos 
tary bos branduolį sudaro jauni išsi
lavinę iniciatyvūs tėvai. Jie atsakingai 
žiūri į savo vaikų ateitį.

Per įvairialypę savo patirtį sutinku 
labai daug gražaus jaunimo. Viešojoj 
informacijoj dažniau matome tik blogus 
pavyzdžius, nes žiniasklaidos,.maitva
nagiai“ nesidomi teigiamais dalykais. 
Jau vien tas faktas, kad dauguma bai
gusiųjų vidurines mokyklas ir gimna
zijas siekia aukštojo mokslo, rodo 
atsakingą požiūrį į gyvenimą. Labai 
svarbu, kad su žinių įgijimu būtų 
išsiugdomi ir dvasiniai gebėjimai, kurie 
įgalintų jaunus žmones pilnaverčiam 
gyvenimui.

Baigiant noriu pasakyti, kad labai 
tikiu Lietuvos jaunimo gal ir nelengvą 
bet gražia ateitimi. Pažįstu daug talen
tingų atsakingai gyvenimo prasmės 
ieškančių jaunų žmonių. Matau jų 
akivaizdų brendimą, tobulėjimą ir 
nerimą kuris verčia budėti ir būti 
solidariems. Pilnutinis gyvenimas ir 
yra pats gražiausias.

Pranešimas skaity tas 2006 m. sausio mėn. 28 d. LFB Los Angeles politinių 
studijų savaitgalyje.
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Julijonas Butėnas: gyvybės 
vertė

Žūties 55-osioms metinėms

Vitalija Kazilionytė
Švenčiame penkiasdešimt penkerių 

metų sukaktį nuo žinomo tarpukario 
Lietuvos žurnalisto tarptautininko, 
1951-ųjų pavasarį pasirinkusio Lietuvą, 
Julijono Būtėno žūties. Tą šventimą 
dovanoja jis pats mums visiems, taip 
kaip anuomet, 51-ųjų gegužę. Kitaip tos 
sukakties nepavadinsi, ją turime priimti 
kaip šventę vertybės prasme, šventę, 
leidžiančią šiandien iš naujo permąstyti 
pasirinkimą žmogaus, kitaip mąsčiusio, 
gyvenusio visiškai kitokioje - 
aukščiausioje moralinėje įtampoje, 
iššaukusioje fundamentalią laikyseną 
prieš gyvenimą ir mirtį. Ir šia savo 
laikysena palikusio mūsų istorijoje 
vertės ženklą.

Tiek išeivijos, tiek Lietuvos spau
doje nemažai būta didesnių ir mažesnių 
straipsnių, kalbančių apie Julijono 
Būtėno gyvenimo kelią. Nors tas kelias 
ir nėra pakankamai atviras pažinimui, 
tačiau šįkart norėtųsi susitelkti prie 
žūties dienos, galutinai įprasminančios 
tėvynės pasirinkimą, žinios apie tą 
dieną Vakaruose, kaltės ir prasmės 
klausimo.

Žūties diena

Sugrįžkime į 1951-uosius. Lietuva, 
žūčių, tremčių, išdavysčių, prievartos 
išvarginta, tebekovoja. Valstybės idėja 
gyva miškuose - jątebegina rezisten
cijos pareigas prisiėmę partizanai.

Atminimo kryžius Julijono Būtėno 
žūties vietoje
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Vieni, laisvasis pasaulis nusigręžęs 
tyli. Mažytis to pasaulio proveržis - 
1950-ųjų spalis ir 1951 -ųjų balandis. Du 
desantai iš Vakarų - Juozo Lukšos ir 
Julijono Būtėno. Partizanų viltis - 
Lietuvos valstybės viltis. Bet ką gali 
keli žmonės prieš sovietų divizijas...

Desantų galutinio sunaikinimo 
atomazga prasideda tų metų gegužę 
Rūdšilio girioje, netoli Lekėčių 
miestelio (dabar - Šakių rajonas). 
Bunkeris girios pakraštyje. Laisvės ir 
vilties bunkeris. Nes jame du iš Vakarų 
sugrįžę kovotojai - Julijonas Būtėnas 
ir Jonas Kukauskas kartu su patyrusiu 
nuo pat 1944 m. kovojančiu partizanų 
vadu Petru Jurkšaičiu-Beržu. Gegužės 
22-osios ankstyvas rytas. Prieš aušrą 
ar jau po aušros. Norėtųsi tarti: prieš 
aušrą, nes tuomet būna sunkiausia... 
Kas žino, kokios mintys sukosi į 
Lietuvą sugrįžusio, bet likimo nu
blokšto į Suvalkijos girias aukštaičio 
J. Būtėno galvoje. Galbūt kaip dažnai 
būna likus gyvenimo akimirkai, prieš 
akis lyg filmas sukosi visas pra
gyventas 36-erių metų laikotarpis, 
ypač paskutinieji įvykiai, prasidėję 
balandžio 19-ąją, prieš aušrą, kada 
desantininko kojos palietė nesaugią 
Lietuvos žemę, palikusią nežinioje 
1944-aisiais. Galbūt gilinosi į mirties 
akivaizdą, mirties, visąlaik lydėjusios 
nuo pat nusileidimo vietos iki pirmojo 
prieglobsčio Šunkarių kaime, tebe
stovinčio dabar, šalia Rūdšilio 
bunkerio. Nuosprendis aiškus, tik dar 
nerimą kėlė klausimas: kada? O gal tą 
rylą skaudžiai apmąstė Lietuvos 

tikrovę, kuri pasirodė visai kitokia, 
negu tikėjosi - žiauri ir beviltė tėvynės 
ateitis, absoliutus vienišumas pasaulio 
kontekste. Iš sutiktų ryšininkų, parti
zanų kalbų aiškiai suprato, jog sugrįžo 
jau gęstant partizanų pasipriešinimui. 
Ar galėjo žinoti, kad prieš skrydį Lie
tuvon į antrąją gyvavimo pusę 
persirito trečiasis - paskutinysis - 
partizaninio karo periodas: atvirų 
kautynių metas baigėsi, gyvi išlikę 
partizanai slėpėsi bunkeriuose, ryšius 
palaikydavo per patikimus gyventojus. 
Nors svarbiausi oraganizaciniai vie
netai - štabai ir Vyriausioji vadovybė 
veikė, bet ryšiai tarp apygardų, 
rinktinių nuolat trūkinėjo, vis gau
sėjančios išdavystės paliesdavo apy
gardų štabus. Kovos taktika buvo 
koreguojama atsižvelgiant į numatomą 
ilgą okupaciją. Šitai sunkiai priėmė 
partizanai - jie tebetikėjo pagalba iš 
Vakarų - greit kilsiančiu karu prieš 
Sovietų Sąjungą. Jis. Julijonas Būtė
nas. puikiai perpratęs Vakarų v alstybių 
politikos užkulisius, sužlugdė paskuti
niąją partizanų viltį, pasakydamas 
tiesą: greito karo nebus. Netgi senas 
kovotojas P. Jurkšaitis-Beržas nusi
stebėjo desantininkų poelgiu: kam 
skristi Lietuvon, jeigu jokio išsigel
bėjimo nematyti? Padėtis kritiška: 
žinojo - vieni ilgai išsilaikyti nepajėgs.

Nieks nepasakys šiandien, ar to
kios mintys tuomet kankino J. Būtėną, 
aišku tik viena - realiai buvo suvokta, 
jog sugrįžo - žūti. Bet viltis dar 
negalėjo visiškai apleisti - liko kažkur 
bunkeriuose besislapstantis bičiulis
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Juozas Lukša. Būtinąjį pasiekti, būtina 
surasti ir nusileidimo vietoje užkastus 
partizanams taip reikalingus daiktus. 
Todėl kaip išganymo laukė sugrįž
tančio P. Jurkšaičio-Beržo, kelias 
dienas ieškojusio ryšio su J. Lukša. 
Prieš jam sugrįžtant Rūdšilio bunkerin 
nerimą atnešė desantininkus globojęs 
netoliese gyvenęs ryšininkas Vladas 
Kavaliauskas: gavęs šaukimą į Lekėčių 
milicijos skyrių, girdėjęs įtartinus 
sprogimus Altoniškių kaimo pusėje. 
Miškuose po nusileidimo sutiktas 
pirmojo desanto dalyvis Klemensas 
Širvys-Sakalas buvo prasitaręs, kad 
tose vietose slapstosi kitas desan
tininkas Benediktas Trumpys-Rytis. 
Įtampa ir nerimas vis augo: gegužės 
20 d. sugrįžęs P. Jurkšaitis-Beržas 
vilties nesugrąžino - su J. Lukša 
susitikti jam nepavykę, tik ryšininkui 
perdavęs pranešimą apie desantininkų 
atvykimą ir J. Būtėno laišką. Pavojus 
Beržo tykojo grįžtant į savo bunkerį 
netoliese Rūdšilio - ten apie malkų 
rietuves šmėkščiojo enkavedistai. 
Teko greitai sprukti Rūdšilin pas 
desantininkus. Grėsmė akivaizdi. Tik 
kažkodėl sunkiai paaiškinama, kad 
patyręs kovotojas jos nebepajėgė 
įvertinti. Gal ilgi partizanavimo metai 
per daug išvargino, atbukino pavojaus 
pojūtį. Nutarė: dar vieną naktį praleisti 
bunkeryje, o rytą, sužinoję iš ryšininko 
naujienas, pasitraukti į kitą vietą. Deja, 
per vėlai - saugusis laikas Rūdšilyje 
jau baigėsi. Aušo paskutinė diena. 
Nieks iš jų negalėjo žinoti, kad tuo 
metu, kai P. Jurkšaitis-Beržas bandė 

užmegzti ryšius su J. Lukša, įvyko 
ištisa grandinė išdavysčių, nusitę
susių ir iki jų bunkerio.

Agentūrinis-operatyvinis MGB 
darbas veikė užtikrintai: jau balandžio 
19 d. agentas Kudis praneša Kazlų 
Rūdos MGB skyriui apie desantininkų 
nusileidimą. Beveik po mėnesio, 
gegužės 16 d., kitam agentui Sakalui 
pavyksta gauti informacijos, kuri 
Panemunio MGB padeda išsiaiškinti 
partizanų ryšininkę, mokytojų semi
narijos studentę Stasę Venytę. Ji 
suimama gegužės 18 d. Po specgrupės 
tardymų nurodo Altoniškių kaimo 
(Panemunio rajonas) gyventoją 
girininką Kazlauską, kurio sodyboje 
balandžio pabaigoje buvo susitikusi 
su desantininkais (K. Širviu-Sakalu, 
B. Trumpiu-Ryčiu) ir partizanų vadais 
(P. Jurkšaičiu-Beržu, Juozu Totoraičiu- 
Čigonu, P. Vengraičiu-Žilvičiu). Tą 
pačią dieną MGB kareiviai apsupa 
Kazlausko sodybą. Šeimininkai po 
spectardymų ir kankinimų prisipažįsta, 
kad jų sodybai priklausančiame miške 
esančiame bunkeryje slepiasi parti
zanų vadai Čigonas ir Žilvitis, J. Luk
šos grupės desantininkas Rytis, o 
neseniai atvykę desantininkai apsigy
venę Beržo bunkeryje. Gegužės 20 d. 
bunkeris Altoniškių kaime Kazlauskų 
sodyboje apsupamas: keturi partizanai 
nusišauna - B. Trumpys-Rytis, Tauro 
apygardos vado pavaduotojas 
J. Totoraitis-Čigonas, Tauro apygar
dos štabo visuomeninės dalies narė 
Domą Poškutė Liktoraitytė-Danutė, 
Žalgirio rinktinės partizanė Marcelė
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Grybauskaitė-Žindžiuvienė-Tigrienė. 
P. Vengraitis-Žilvitis paimamas gyvas. 
Neaišku, kokiu būdu, kokių kankinimų 
paveiktas, bet labai greitai nurodo 8 
Tauro apygardos bunkerius.' Vienas iš 
jų - J. Būtėno buveinė.

Gegužės 21 d. likviduojami dar trys 
bunkeriai, žūsta ryšininkė Ona Go- 
gaitė-Miškų Gėlė-Marčiukė. Ratas 
galutinai užsiveržia gegužės 22 d.: su 
P. Vengraičio pagalba surandamas ir 
apsupamas bunkeris Rūdšilyje, kuria
me paskutiniajam išbandymui pakyla 
trys žmonės - Julijonas Būtėnas, 
Jonas Kukauskas, Petras Jurkšaitis- 
Beržas.

Kas dėjosi bunkerio viduje? Doku
mentinės nuotrupos kalba šykščia, bet 
aiškia kalba.

Tą lemtingą gegužės 22-osios rytą 
trys bunkerio Rūdšilyje gyventojai, 
pajutę esą apsupti, ima ruoštis pasku
tiniajam žygiui. Pirmiausia J. Būtėnas 
su J. Kukausku plėšo dokumentus - 
pasus, karinius bilietus. Bresto maisto 
artelės blankus, topografinį žemėlapį 
rusų kalba, savo gamybos kalendorių, 
mašinraščio lapus. Suplėšomi ir pini
gai: dvidešimties dolerių kupiūra ir 
1775 sovietinių rublių įvairiomis kupiū
romis.2 Galima numanyti, jog ketinta 
turėtus dokumentus sudeginti, bet tam 
jau nebebuvo laiko. Reikėjo žaibiškai 
apgalvoti tolesnį veikimą. Ryžtingas 
Beržo nuosprendis - veržtis - tampa 
kulminaciniu tašku, nuo kurio J. Ku- 
kausko mintys pradeda sukti išda
vystės pusėn. Prieš paskutinį veiksmą 
visi atsisveikina - pasibučiuoja pasku

tinįsyk. Kiekvienam tik dvi alterna
tyvos: žūtis arba išdavystė. 
P. Jurkšaitis-Beržas ir J. Būtėnas ban
do veržtis. J. Kukauskas lieka vienas 
su savuoju nusistatymu: veržimasis 
jam atrodo aiški savižudybė. Prasi
veržimo realybę gniaužia keli bunkerio 
teritoriją supę kareivių žiedai ir šitos 
jėgos, nors nematomos iš vidaus, bet 
puikiai nujaučiamos, įveikti neįma
noma. Bet tai buvo garbingiausias 
išėjimo iš šio pasaulio būdas - dar 
suspėjus paleisti kelis šūvius priešo 
pusėn, pačiam kristi nuo čekisto 
automato serijos. Tą ir padaro P. 
Jurkšaitis-Beržas. Juo seka J. Būtėnas. 
Tik jo prigimtis - ne kovotojo tipo, be 
to ir ilgas atotrūkis nuo Lietuvos, 
visiškas partizaninės kovos nepaži
nimas nulemia jo paskutiniuosius 
veiksmus: žudyti aiškiai matomą priešą 
(iššokus iš bunkerio) nepajėgia (o gal 
savaip, krikščioniškai suvokia šito 
paskutinio savo paleisto šūvio nebe- 
reikalingumą), pats peršaunamas ir 
krenta atgal į bunkerį. J. Kukauskas, 
pamiršęs save, nužudo bendražygį, 
tuo momentu jau nevalingai galvo
damas apie ... liudininko likvidavimą. 
Keista: argi patyrusiam prancūzų ir 
amerikiečių ruoštam žvalgui nebūtų 
užtekę iš kelių ar net vieno metro 
atstumo vienu šūviu pribaigti sužeistą 
draugą? Ar ne instinktyvaus baimės ir 
kartu išlikimo jausmo veikiamas suvaro 
į draugą visą apkabą? Taigi daug bė
dos pridarė, kaip rašo atsiminimuose, 
ne nuodų ampulės nemirtinas povei
kis, bet neįvertinimas savo galimybių
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prieš išskrendant į Lietuvą? Deja, tas 
fizinis išlikimas J. Kukauskui tapo 
kančia: gyvenimas su išdaviko vardu 
pasąmonėje, baimė, lydėjusi lig pat 
mirties ir neleidusi atskleisti tikrųjų 
įvykių raidos, nesuteikė ramybės 
pilnaverčiam gyvenimui.

O kas vyko girioje, už bunkerio 
ribų? Pagrindiniai liudytojai - archy
viniai šaltiniai - KGB dokumentai. 
Praskleiskim juos plačiau.

Karinė čekistinė operacija, ieškant 
desantininkų Kazlų Rūdos ir gre
timuose rajonuose, išsamiausiai apra
šyta SSRS MGB 4-osios šaulių 
divizijos vado pavaduotojo gen. mjr. 
Ivano Pankino ataskaitoje SSRS 
vyriausiajai vidaus kariuomenės val
dybai Maskvoje. Tikslingiausia bunke
rio likvidavimo eigą būtų pacituoti: 
„Remdamasi sugauto bandito 
„Žilvičio“ (P. Vengraičio) parodymais, 
leitenanto Tamovskio grupė kartu su 
298 šaulių pulko 1-uoju batalionu 
1951.05.21 d. 11.40 atvyko į miško 
rajoną. 12.30 trisdešimt metrų nuo tos 
vietos, kur kareiviai lipo iš 
automašinų, vienas 298 šaulių pulko 
kareivis su plokšte aptiko bunkerį. 
Leitenanto Tamovskio grupė 
nedelsdama apsupo šią vietą. Antru 
žiedu vietovę apsupo 198 šaulių pulko 
1-asis batalionas. Tuo metu buvę 
bunkeryje banditai pro ventiliacinę 
angą paleido šūvį, o tai padėjo 
kareiviams nustatyti bunkerio ribas. 
261 šaulių pulko eiliniai Senovas ir 
Chromenka, dengiami eilinių Avdejevo, 
Sorokino ir leitenanto Tamovskio, 

padėjo atplėšti bunkerį, tačiau tuo 
metu bunkerio anga atsidarė, iš jos 
iššoko banditas ir į kareivius atidengė 
ugnį. Atsakomąja leitenanto Tamov
skio ir eilinio Avdejevo automatų 
ugnimi banditas buvo nušautas už 
trijų metrų nuo bunkerio. Antrasis 
banditas taip pat atidarė bunkerio angą 
ir bandė iššokti, tačiau eilinis 
Čemokovas jį nušovė, tas nukrito į 
bunkerį. Eilinis Sorokinas atidarė 
bunkerio dangtį, o eilinis Chromenka 
taikliai įmetė į jį granatą, kurios 
sprogimas apkurtino buvusį bunke
ryje trečiąjį banditą. Po kelių minučių 
eilinis Sorokinas nusileido į bunkerį ir 
ištraukė iš jo užmuštą banditą. Vėliau 
į bunkerį nusileido eilinis Anaškinas, 
ištraukė gyvą banditą, prieš tai jį 
nuginklavęs. Užimant bunkerį, buvo 
užmušti du banditai, tarp jų banditų 
grupės vadeiva Beržas. Vienas ban
ditas sučiuptas gyvas. Tarp jų buvo 
ir ieškomi parašiutininkai šnipai 
(vienas užmuštas, antras - sučiuptas 
gyvas)“4. Šalta dokumentinė kalba 
tampa svarbiausiu žūties dienos įvykių 
liudijimu, papildo ir patvirtina kitų 
šaltinių faktus. Mįsle palieka bunkerio 
vietą išdavęs šūvis. Gal tai nesutarimo 
su J. Kukausku dėl egzistencinio 
pasirinkimo pasekmė.

Antrasis MGB dokumentas - gen. 
mjr. P. Kapralovo 1951 m. gegužės 
mėnesio ataskaita, irgi panašiai 
atskleidžia įvykių eigą: P. Jurkšaitis, 
iššokęs iš bunkerio, kareivių nušau
namas, gyvas paimamas J. Kukauskas, 
o J. Būtėnas (dokumente įvardijamas
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Steponu Būtėnu), skirtingai nuo gen. 
mjr. 1. Pankino ataskaitos - nusišauna.5 
Operacijos data - gegužės 22-oji. 
Esminiai faktai sutampa. O žinojimas, 
ar J. Būtėnas nusišovė, ar buvo ben
dražygio nušautas, nepriklausė MGB 
galiai.

J. Kukausko tardymo protokoluose 
bunkerio sunaikinimas trumpai tenu- 
šviečiamas: atsakinėdamas į klausi
mus, tiesiogiai nesusijusius su 
bendražygių žūtimi, nurodo, jog 
operacijos metu Margis (Julijonas 
Būtėnas) kartu su Beržu žuvo bun
keryje, o jis pats MGB paimtas gyvas.6 
Kituose tardymų protokoluose 
fiksuojama tik bendražygio žūtis: 
„Margis buvo nušautas“.7 Dar kitur 
įrašyta ir MGB operacijos data: „Beržas 
buvo nušautas gegužės 23 d. 
bunkeryje mano suėmimo metu“.8 
Taigi J. Būtėno žūties data nurodoma 
šiek tiek vėlesnė negu MGB atas
kaitose. J. Kukausko tikslumu galima 
rimtai suabejoti: viena - kažin, ar 
gyvendamas bunkeryje galėjo tiksliai 
žinoti laiką, kada įvyko MGB operacija 
ir jį atminti po suėmimo praėjus 
daugiau kaip pusmečiui.

J. Kukausko baudžiamojoje byloje 
esančioje pažymoje, rašytoje Lietuvos 
SSR MGB spec, skyriaus viršininko 
Malcevo (1953 m. kovo 16 d.) trumpai 
fiksuojama bunkerio likvidavimo eiga: 
„1951 m. gegužės 22 d. už vieno 
kilometro nuo Lekėčių gyvenvietės 
(Panemunio rajono) Kauno srities 
MGB organai surado banditų bunkerį. 
Čekistinės-karinės operacijos metu 

bunkeryje buvęs bandos vadas 
Beržas nušautas bandant jam prasi
veržti pro kariuomenės apsuptį, o 1951 
m. balandžio 19 d. į Lietuvą permestas 
šnipas Margis - nusišovė“.9 Vėl 
nuskamba tie patys faktai.

Dar vienas dokumentas iš J. Ku
kausko baudžiamosios bylos - Lietu
vos SSR MGB 2-osios valdybos 
viršininko pik. Počkajaus ir kitų 1951 m. 
gegužės 23 d. surašytas bunkeryje 
rastų daiktų aktas liudija, kad operacija 
vyko gegužės 22-ąją.10 Daugumos 
dokumentų ir liudininko Vincento 
Aleknavičiaus patvirtinimas leidžia 
antrojo desanto sunaikinimo dieną 
datuoti gegužės 22-ąja.

k k it

1951 m. gegužės 22-osios įvykiai 
paženklinti slaptumo žyme. Iš Lekėčių 
miestelio per girią norinčius grįžti į 
namus ir keliaujančius į Lekėčius 
sulaikydavo sargyba ir iki operacijos 
pabaigos neišleisdavo iš savo „glo
bos“. Sulaikytieji tematė pilną girią 
kareivių, sunkvežimius, kažkokius 
krovinius ir tegalėjo tik spėlioti apie 
naują MGB vykdomą operaciją. Tą 
dieną prisimena netoli desantininkų 
bunkerio Lekėčių kaimelyje gyvenęs 
Vincentas Aleknavičius: „Gegužės 22- 
osios rytą išėjau įprastu keliu per girią 
į Lekėčių mokyklą. Po egzaminų, 
kuriuos baigiau gan anksti, grįžau tuo 
pačiu keliu. Pakeliui į namus, prie Lango 
šaltinių sutikau pažįstamą Zizų kaimo 
Povilaitį, kuris mane perspėjo, kad
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toliau neičiau, nes giria apsupta rusų 
garnizono ir visus žmones sulaiko. 
Pasukau Vilkijiniu keliu iš girios į lauką 
ir laimingai pasiekiau namus. Bebūnant 
namuose, girdėjome keletą šūvių, tačiau 
nieko neįtardami po pietų su teta Adele 
Liutkuviene išėjome į Lekėčių miestelį: 
man reikėjo eiti į mokyklą ruoštis kitam 
egzaminui, o tetai į krautuvę apsipirkti. 
Paėjėję nuo namų apie 300 metrų, 
buvome sulaikyti rusų kareivių. 
Apšaukę, kad esame banditų ryšininkai, 
įsakė eiti su jais kartu. Nuėjus apie 200 
metrų, pasodino mus į duobelę prie 
kulkosvaidžio. Girioje buvo daug 
kareivių, kurie tampė kiekvieną eglutę 
ir badė žemę metaliniais strypais. (...) 
Kurį laiką pasėdėjus prie to mirtį 
nešančio pabūklo, liepė eiti toliau ir 
mus nuvarė apie pusę kilometro prie 
Bažnytkelio. Čia vėl susodino ant 
žemės netoli eglučių. (...) Mums buvo 
įsakyta nusigręžti vakarų pusėn. 
Kareiviai iš tankumyno kažką nešė ir 
krovė į sunkvežimius. Matėsi ir didesni 
suvynioti kraujuoti nešuliai. Viską 
sukrovus, sulipus kareiviams į 
sunkvežimius, leido mums eiti į namus. 
Toje vietoje buvo palikta kareivių 
pasala. Žmonės kalbėjo, kad nušovė 
keletą girinių, tarp jų - ir desan
tininkus."

Tačiau tokių operacijų nuo žmo
gaus ir pasaulio akių nepaslėpsi. 
Gegužės 26 d. į Rūdšilį sugrįžę 
K. Širvys-Sakalas ir Juozas Jankaus
kas-Demonas, ieškoję paslėptų desan
tininkų daiktų, sužino iš gyventojų, 
kad bunkeris buvo surastas, žuvo 

Beržas ir Steponas (Julijonas Būtė
nas), o J. Kukauskas lyg tai suimtas.12 
Ryšininkas V. Kavaliauskas tardymo 
metu išdėsto tokią įvykių versiją: 
gegužės 22 d. jam žinomi bunkeriai 
Rūdšilyje buvo likviduoti, viename jų 
žuvo Beržas ir vienas iš parašiutininkų, 
o kitas parašiutininkas paimtas gyvas; 
apie tai jam pranešę kareiviai, užėję į 
jo sodybą antrą ar trečią dieną po 
karinės-čekistinės operacijos. Tie 
gandai pasklido visame pagiryje.13

Pirmasis J. Kukausko išdavystę 
pajuto Šunkariuose gyvenęs ryšinin
kas Juozas Viržaitis. Tuoj pat po 
Rūdšilio tragedijos jo kieman suplūdo 
enkavedistai, tardė ir kankino savoje 
sodyboje. Tardymai tęsėsi keletą die
nų. Paskutinę dieną tardytojų nervai 
neatlaikė - pakorė nieko neišdavusį 
ryšininką.14 Turbūt J. Viržaitis, savo 
gyvybe užmokėjęs už desantininkų 
priglaudimą, pirmasis suprato, kad jie 
arba vienas iš jų yra suimti, nes 
priešingu atveju jo kankintojai nebūtų 
žinoję partizanų ryšininką kaltinančių 
faktų.

Žinia Vakaruose

Bejėgės MGB pastangos paslap
tyje išlaikyti antrojo desanto sunai
kinimą - žinia apie J. Būtėno žūtį iš 
pagirio per ryšininkus į Vakarus 
„nukeliauja“ dar tų pačių 1951-ųjų 
vasarą. Tai liudija Vokietijoje ir JAV 
gyvenusių lietuvių laiškai, ilgą laiką 
gulėję kalbininko Petro Būtėno 
archyve ALKOJE (Putnamas, JAV).
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Pirmuosius žinia apie J. Būtėno 
žūtį, galima manyti, pasiekia prof. 
J. Brazaitį ir dr. Stasį A. Bačkį 
(A. Aušrą), J. Lukšos paskirtus ir Lie
tuvos laisvės kovos sąjūdžio patvir
tintus krašto Rezistencijos ryšininkus 
Vakaruose. Jie, pirmiausia J. Brazaitis, 
praneša saviesiems.

1959 m. rugpjūčio 12 d. J. Brazaitis 
Švedijoje gyvenusiam etnologui, 
J. Būtėno bičiuliui Juozui Lingiui rašo: 
„Turim labai liūdnų žinių iš krašto. Kai 
kam JI. (J. Būtėnui) amžiną atilsį. Bet 
to daugiau niekam nesakyk, tik Jonui 
(Jonui Pajaujui). Visiškai diskretu“.15 
Skaudi netektis, aišku, atveriama tik 
saviesiems, be to, jos paviešinimas 
turėjo būti draudžiamas dėl slaptų 
amerikiečių žvalgybos ir VLIK’o vyk
domų misijų.

Keliomis dienomis anksčiau - 
1951 m. rugpjūčio 9 d. - VLIK’o pirmi
ninkas prel. Mykolas Krupavičius apie 
J. Būtėno žūtį praneša jo broliui 
P. Būtėnui: „Labai norėčiau parsiirti į 
savo pašešupius mieluosius. Vilties 
nenustoju. Julijonas Tavo brolis gi 
buvo, kiek žinau. Pavasarį pavesta 
buvo kai kurie reikaliukai jam atlikti ten, 
kur broliai artojai lietuviškai šneka. 
Dirbo gerai, bet pastaraisiais laikais ne 
savo noru iškeliavo ten, kur jokių 
pavojų ir jokių kančių nėra. Jo 
nebeturime. Dovanok, kad jaukesnės 
naujienos nesuradau tau pranešti. Bet 
taipjau objektyviai imant, pastūmėjus 
į šalį jausmus, žinia ir grožio turinti, 
pasigėrėjimo, nes gražu mirti už tėvy
nę. Kur ir kaip jis atsisveikino su 

gyvaisiais, dar žinių neturime. Ta žinia 
neplatintina, kad nesužinotų tie, kas 
suinteresuoti tokiomis žiniomis“.16 
Rašyta su kaltės jausmu, lyg ir sten
giantis paguosti, įterpiant filosofinį 
žinios konstatavimą.

Antrajame laiške P. Būtėnui, 
datuotame 1951 m. rugsėjo 11 d., 
M. Krupavičius praneša apie kitą 
brolio likimo galimumą: „Tavo padan
gės sostinėj mano, kad žinia apie 
mums brangų žmogų nėra galutina, 
vadinasi jo žuvimas dar gali būti netik
ras dalykas. Man pateiktas tuo reikalu 
pranešimas jokių abejonių nekelia. 
Dieve duok, kad sostinė neklystų. 
Žuvimo aplinkybės nežinomos. Tik 
pranešta, kad kalbamas žmogus žuvęs 
kartu su Beržu (slapyvardis), vienu 
seniausiu rezistencijos vadu ir pagar
sėjusiu savo veikla, sumanumu ir 
drąsa. Visa, ką šiuo reikalu galiu Tau 
pasakyti“.17

Vašingtonas - amerikiečių žvalgy
bos centras, matyt, abejojo, nenorė
damas galutinai pripažinti pralaimė
jimo, o saviesiems tos žinios, gautos 
iš patikimų šaltinių, buvo aiškiai 
suvokiamos.

Žinia apie J. Būtėno žūtį greitai 
sklinda. Nors M. Krupavičius, 
J. Brazaitis ir prašo jos neviešinti, bet 
rudenį gandai jau sklando tarp Ame
rikoj gyvenančių lietuvių. Tačiau kuo 
toliau, tuo žūties aplinkybių, vietos 
įvardijimas darosi fantastiškesnis.

Rugsėjo 30 d. žurnalistas Vladas 
Būtėnas susirūpina pranešti P. Būtėnui 
apie brolio žūtį: ..Atleisk, rašau trumpai
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ir skubiai. Šiandien iš rašyt. Alb. 
Valentino išgirdau liūdną žinią. Jūsų 
brolis Julius Būtėnas sako žuvęs 
Lietuvoje prieš 3 mėn. Kalbama, kad 
ties Gruzdžiais. Šią žinią gavęs žum. 
Stasys Daunys su Julium buvę geri 
draugai“18.

Kitame laiške V. Būtėnas dėsto dar 
labiau nuo tikrovės nutolusius faktus: 
„Apie aną dalyką, kur rašiau, čia 
žmonės nedaug težino ir nekalba. 
Daugiau žinančiųjų gal dvasiškijos 
tarpe. Ir visai neseniai iš vieno kunigo 
asmeniškai ir slaptai sužinojau, kad tą 
žinią pranešęs Vatikanas ir kad mirtis 
įvyko leidžiantis su parašiutu, ar tik 
kojomis palietus Lietuvos žemę“19.

Pranešimai jau įgauna įkyrumo 
pobūdį, kuris vietoj paguodos 
P. Būtėną galėjo tik dar labiau prislėgti 
- žinia apie brolio žūtį jam buvo 
netikėta, be galo skaudi, vienintelio 
artimo Vakaruose buvusio žmogaus 
praradimas, vilties jį atsikviesti Ameri
kon žlugimas. Tai lėmėjo pasitraukimą 
į vienišą darbo kambario tylą - 
kambaryje save įkalinęs, rašė moksli
nius darbus Lietuvai.

Istorikas, P. Būtėno bičiulis Pranas 
Čepėnas, giliai pergyvenęs J. Būtėno 
netektį, tik lapkričio 3 d. pagaliau 
ryžtasi nedrąsiai prasitarti: „Nuo šios 
vietos su Tavim, Petrai, kalbu slaptai 
ir tik Tau. Nežinau, gal jau kas nors 
Tave informavo, aš vis nenorėjau Tau 
širdies skaudinti ir pranešimą atidė
liojau. Tavo brolis, o mano geras drau
gas Julius žuvo mūsų tėvų žemėje. Jis 
ten nutūpė, tris mėnesius gyveno, 

vienuose namuose buvo apsuptas, 
susisprogdino, kaip tai yra partizanų 
įprasta. Dieve, būk jam gailestingas. 
Jei dar moki melstis - melskis, kitokios 
pagalbos jis nebereikalingas. Čia tau 
ir visa lietuvių tautos tragedija - savo 
didvyrių vardų tuo tarpu negali viešai 
minėti. Nuoširdžios užuojautos Tau, 
Petrai“20. Žinia perduodama su 
bičiulišku nuoširdumu, bet vėlgi - toli 
nuo tiesos.

J. Būtėno likimo klausimas tebesi
tęsia ir 1953-aisiais. Tų metų spalio 7 d. 
P. Būtėno draugas iš Lietuvos laikų, 
mokytojas Juozas Gobis rašo: „Į mano 
pasiteiravimą dėl Tamstos brolio likimo 
iš M. Krup. ( M. Krupavičius) gavau 
tokį atsakymą: „Klausi apie vieną 
žuvusį žurnalistą. Jis tikrai žuvo. 
Praneša patikimi šaltiniai. Jis pasiųstas 
mūsų. Petrui aš esu apie tai pranešęs. 
Vienas Brazaitis jo nesiuntė. Paskui 
mėgino už jo mirtį mane kaltinti, bet 
nutilo. Dėl to žurnalisto testamento 
nieko nežinau“21. Čia jau išryškėja, kad 
antrojo desanto išsiuntimu labiausiai 
suinteresuotas buvo VLIK’as, tik 
keista, kad jo pirmininko M. Krupa
vičiaus, atsakingo už pagalbos misijas 
krašte, žodžiuose nesijaučia kaltės, 
vietoj jos - priekaištas J. Brazaičiui. Juk 
tokiu atveju privalu buvo žinoti ir apie 
„to žurnalisto“ testamentą, ir apie jo 
paliktą archyvą.

Minėti laiškai - tik dalis surastų 
liudijimų apie J. Būtėno likimą. Norė
tųsi tikėti, kad ir daugiau panašių 
liudijimų egzistuoja, gal dar išsamiau 
atskleidžiančių žūties aplinkybes, ir jie
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turbūt privačiuose archyvuose tebe
saugomi. Bet ir iš šių negausių 
dokumentų ryškėja svarbus faktas: 
žinia apie J. Būtėno žūtį Lietuvos 
pogrindžio žmones ir Vakarus pasiekė 
labai greit - okupantai bejėgiai buvo 
užmaskuoti dar vieną įvykdytą kruviną 
veiksmą. Ir tai patvirtina, kad 
rezistencija Lietuvoje 1951 -uju vasarą 
tebepulsavo gyvybe, pajėgusia 
palaikyti ryšius ne tik Lietuvoje, bet ir 
išsaugoti ryšių kelius Vakaruose.

Prasmės klausimas

J. Būtėno žūtis ženklina istorinį 
momentą Rezistencijoje. Antrasis de
santas Lietuvai buvo paskutinė viltis, 
pasiųsta iš Vakarų, užgesus jai, 
partizanai liko vienų vieni, pasmerkti 
fiziniam pralaimėjimui; Vakarams ši 
žūtis reiškė ir gyvosios rezistencijos, 
liudijančios ryšį su kovojančia Lietuva, 
pabaigą, kuri vertė VLIK’o žmones 
susimąstyti apie jų veiksmų remiant 
kovojančią Lietuvą pasekmes.

„Rezistencija seniai palaidota. Jos 
paskutinis gražus blykstelėjimas baigė
si su Julijonu. O dabar tik vaidyba, 
vaidyba - tokia kaip kaimo bernai su
rengia vakaruškose“, - karčiai 
prasitaria prof. J. Brazaitis laiške Alinai 
Grinienei 1952-aisiais22. Tų pačių metų 
rugpjūčio 9 d. Lietuvių fronto bičiulių 
Centro valdybos posėdyje, vykusiame 
New Yorke pas dr. Kazį Ambrozaitį, jis 
tvirtai konstatuoja: „Jau ilgas laikas, 
kai Vlikas nieko nepadaro. Savo 
rezistencinį-herojinį laikotarpį Vlikas 

baigė su Julijono Būtėno mirtimi“23. 
1959 m. rugpjūčio 15 d. J. Brazaičio 
laiške istorikui Zenonui Ivinskiui kelia
mas atsakomybės klausimas: „Šie 
metai mums patvirtino galutinai apie 
geriausių bičiulių žuvimą - Juozo 
Lukšos ir Julijono Būtėno. (...) Žinia 
yra juo skaudesnė, kad „Tiesos“ infor
macijos duoda pakankamą pagrindą 
tikėti, jog žuvo išdaviko dėka. 
Išdaviko, kuris buvo nuvykęs į ten 
taip pat iš tremties, vadovaujančių as
menų pasirinktas ir pasitikėtas. (...) 
Julijonas buvo tremties simbolinė 
duoklė prie tėvynės kovotojų kraujo 
aukos. Iš tos pačios tremties atėjo taip 
pat Judas, kurio pabučiavimas išdavė 
kovotojus budeliams. Tokia yra trem
ties duoklė laisvės kovoms krašte. 
Nieko negalima padaryti, kaip tik širdį 
įdėti į kuklius žodžius: „Viešpatie, duok 
jiems amžiną šviesą“. Savo ruožtu 
tylom turim pasitikrinti ir rezistencijos 
istorijai palikti išaiškintą faktą, kas 
buvo atsakingas už išdaviko parinkimą 
anai misijai“24.

Tai vienintelis surastas kaltės pri
pažinimo paliudijimas, bet paliudijimas 
ne to žmogaus, kuris buvo atsakingas 
už misijoms Lietuvoje tinkamų vyrų 
suradimą ir apmokymą. Ar prof. 
J. Brazaičio balsas buvo išgirstas? Ar 
savo kaltę pripažino pik. Antanas 
Šova, M. Krupavičius, kiti? Kas ir kada 
juodu ant balto išguldys, kokiomis 
aplinkybėmis ir vardan kokios prasmės 
buvo sukeista J. Būtėno plaučių nuo
trauka su tuberkulioze sergančio žmo
gaus, galvojant, kad tai galutinai
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uždarys jam kelią į JAV, bet nesu
vokiant tikros tiesos: ir be šios 
užtvaros jis vis tiek būtų pasirinkęs 
tėvynę, - svarstymai ir abejojimai kilo 
tik dėl žygio prasmingumo natūralaus 
vertinimo ir nuolat persekiojusios 
sugrįžimo į kraštą realybės nebuvimo. 
Kas organizavo šitą moralės sąvokon 
netelpantį veiksmą? Ar tai vien pik. 
A. Šovos kaltė, ar dalis tos kaltės gula 
ir ant M. Krupavičiaus sąžinės? 
Istoriniam vertinimui seniai reikia 
aiškumo. Deja, dar ir šiandien pasitinka 
tyla... Neteisianti, bet ir neišteisinanti.

Vėl kalba J. Brazaičio užuominos 
apie dar 1952 m. VLIK’e vykusius 
susidūrimus: „Svarbiausia: sutarėm be 
didesnės kovos (ta kova buvo 
atkovota jau iš anksto ne posėdyje su 
visais didžiaisiais apsišaudymais, 
apkaltinant Kamą [J. Kaminską] ir dėl 
Julužėlio [Julijono Būtėno] mirties) dėl 
šovinio [A. Šova] vietininko“25. Bet, jei 
„didieji susišaudymai“ VLIK’o posė
džiuose ir vyko, ar kaltieji suprato žmo
gaus gyvybės vertybę? Jos pirmenybę 
vertybių skalėje atvirai pripažįsta tik 
vienintelis J. Brazaitis: „Katalikų 
vienybė? To gaila. Bet yra didesnių 
dalykų, kurių man labai gaila. Julijonas, 
Juozas - štai ko gaila. Jie gyvieji buvo 
žmonės. O tuos visada labiau branginu, 
negu idėją, nors ir ji graži“26. Dabar 
tampa visiškai aišku, kodėl jis 
vienintelis prieštaravo J. Būtėno 
misijai... O kai kuriems VLlK‘o 
žmonėms, deja, garbė, idėjos, ambicijos, 
tikros prasmės ir pagalbos nesiteikiantis 
veiksmas buvo svarbesni už gyvybę.

Gyvybės vertės neįsisąmoninimas 
dar ir šiandien neleidžia natūraliai, be 
jokio pasaulėžiūrinio apribojimo 
svarstyti J. Būtėno pasirinkimo pras
mės klausimo. Juk dabar dažniausiai 
tik klausiama: „Man lig šiol sunkiai 
suvokiama, kaip toks blaiviai mąstantis 
ir gerai informuotas žmogus, žur
nalistas tarptautininkas pasiryžo skristi 
į okupuotą Lietuvą dirbti propa
gandinio darbo?“, arba nukrypstama į 
absurdišką teigimą: „Julijonas Būtėnas 
yra tikras kankinys, frontininkų 
pasiųstas į žinomą mirtį“.

Suvokimo dėlei, meskime žvilgsnį 
į tėvynę pasirinkusįjį - kas jam pačiam 
buvo jo gyvybė. Galutinis patvir
tinimas, kad tremties Vokietijoje metai 
netapo tikru gyvenimu, o tebuvo 
laikinas vegetacijos pratęsimas su 
skausminga sąžinės graužatim - 
nežinia kaip padėti tėvynei, nežinia, kur 
prasmės ieškoti - yra paskutinysis 
J. Būtėno laiškas broliui Petrui (rašytas 
iš Miuncheno 1950-ųjų pabaigoje). 
Teliudija to laiško žodžiai: „Nelengva 
man nūn Tau rašyti. Geriausia būtų, 
sau nuošaliai prie kavos puoduko ir 
stiklelio susėdus, ligi paryčių iš širdies 
išsišnekėti. Bet šiuo metu tai neį
manoma ir ne vien dėl geografinių 
atstumų, kurių Tavojon pusėn nugalėti 
aš nė nebesirengiu. Ir ne dėl tų moty
vų, dėl kurių Tau dar Europoj tebesant 
neprisiruošiau Tau atsiliepti. Anuomet 
širdį išlieti vis tiek nebūtų išsprendę 
to gūdaus nerimo nuo kurio pamažėle, 
bet tolydžio buvau benykstąs. Tebe
turiu Tavo dar tremties pradžioj - jau
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prieš tiek metų - man rašytus laiškus. 
Stačiai neturėjau drąsos žodžiu Tavęs 
paguosti, pats neišmanydamas, kaip, 
dar palyginti jaunas ir pajėgus, būčiau 
galėjęs atiduoti priesaikos uždėtą ir 
absoliučiai būtiną duoklę didžiajam 
mūsų reikalui“27. Priesaika susaistyta 
skola Lietuvai, skęstančiai brolių krau- 
juje, kankinančiai, bet natūraliai, be 
patosinių kalbėjimų, ieškant tik tą 
skolą sugrąžinti galinčių darbų, lydi 
per visą tremties laiką.

„Aš ramybės negalėjau rasti 
sąžinės prikaišiojamas, jog kruvinojo 
vyksmo fone šioks toks dirbamas 
darbas buvo apgailėtinai atkištinis ir 
nepakankamas“, - to paties laiško 
kulminacinis taškas28. Daugiau įro
dymų kažin ar bereikia, šešerius metus 
natūraliai brendęs tėvynės 
pasirinkimas suprantamai ir aiškiai 
paliudytas.

Lieka realus vertybinis prasmės 
apibendrinimas. Iš vienos pusės 
žvelgiant, iškyla prasmės atmetimas: 
partizanų pasipriešinimas eina saulė
lydžio pusėn - iki Jono Žemaičio- 
Vytauto suėmimo, ženklinančio centra
lizuoto pasipriešinimo pabaigą, likę tik 
dveji metai, pats išdavysčių kulmi
nacijos metas ir aiški Vakarų nuostata 
dėl Lietuvos likimo - pagalbos nebus. 
Tad, regis, kam dar viena auka, jei nėra 
galimybės net trumpalaikiam darbui 
kovojančiame krašte. Nors, jeigu 
įvykiai būtų pasisukę šiek tiek laimin
gesne linkme - būtų išvengta bent 
vienos išdavystės, būtų pavykę susi
siekti su J. Lukša, ir Pietų Lietuvoje 

galėjo įsikurti stiprus visuomeninės 
dalies centras, koks tuo metu aktyviai 
funkcionavo Aukštaitijoj, Raguvos 
miškuose, kur LLKS Rytų Lietuvos 
srities Visuomeninės dalies viršininkas 
Bronius Krivickas-Vilnius atgaivino 
partizanų spaudą - redagavo nuo 
1952 m. pradėtą Įeiti Laisvės kovą ir jau 
anksčiau leistą Aukštaičių kovą. Juk 
J. Būtėnui talento ir intelekto tokiam 
darbui būtų užtekę, trūko tik 
partizaninio gyvenimo patirties, bet ją 
galėjo atstoti senieji kovotojai.

Iš kitos pusės, grįžimą ir gyvybės 
vertę įprasmina: priesaikos ištesėjimas, 
neprasikaltimas savo prigimčiai, gyvas 
liudijimas, kad Vakaruose atsidūrę 
lietuviai yra kartu su kovojančia 
Lietuva. Ilgai laukta karo tikimybė 
žlugo, realybe tapo Potsdame ir Jaltoje 
pasaulio galingųjų pasirašytas išda
vystės nuosprendis. Mažą viltį dar 
palaikė intelektualinės pagalbos iš 
laisvajame pasaulyje gyvenančių lietu
vių laukimas. Būtent tokios pagalbos 
ir šaukėsi Lietuvon sugrįžęs J. Lukša, 
galvodamas apie naujo intelektualinio 
darbo štabuose būtinybę ir tebeti
kėdamas dar 1948 m. bičiulio J. Būtėno 
duotu pažadu.

Ar laisvojo pasaulio lietuviai te
sėjo? Geriausias atsakas čia būtų 
Antano Strabulio žodžiai: „Julijonas 
Būtėnas savo krauju surišo kovotojus 
tėvynėje su rezistencine emigracija į 
vieną kovojančią Lietuvą“29 Regis, 
toks laisvę praradusios, bet kovo
jančios valstybės liudijimas pasauliui 
turi teisę į prasmės sampratą. Ypač
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šiandieniniame Europos kontekste jis 
prabyla iškalbinga vertybių kalba.

Prakalbinkim ir liberaliosios pasau
lėžiūros žmones. „Branginu ir vertinu 
Julijono Būtėno rezistencinį idealizmą, 
nors, atsimenu, jo kelionę su žūtimi į 
Lietuvą, laikiau kaip anuomet nebūtiną 
ir nereikalingą. Bet toks buvo jo 
idealizmas ir dvasinis taurumas“, - 
rašo Bronys Raila30. Taip, žygis kaip 
reali pagalba kovojančiam kraštui, - 
prasmės neturintis, bet prasmė sukon
centruota į rezistencinį idealizmą, 
vertinamą ir natūraliai suvokiamą.

Kitas liberališkų nuostatų J. Būtė
no pažįstamas Henrikas Žemelis rašo: 
„Mūsų likimai nuostabiai daug kur 
sutapo. Abu buvome žurnalistai, abu 
atsargos karininkai, abu aktyviai 
dalyvavom rezistencijoje, abu sėdėjom 
koncentracijos stovykloje. Abiems 
mums, nors ir skirtingais keliais, buvo 
pasiūlyta skristi į Lietuvą. Jis pasiryžo, 
o aš atsisakiau. Kodėl? Juk tuo metu 
ir man netrūko pasiryžimo, 
pasiaukojimo kilniam tikslui. Aš 
pamačiau, ypač per paskutines 
savaites koncentracijos stovykloje, 
jog nesu tokios tvirtos valios, 
pasiryžimo ir kieto sprando vyras kaip, 
pvz., gen. Plechavičius ar kap. Jasiun- 
skas, todėl, kai atėjo apsisprendimo 
valanda - vykti ar nevykti - aš atsi
sakiau, nes pagalvojau, kad vykdamas 
galiu tai misijai daugiau pakenkti, negu 
gero padaryti. O J. Būtėnas, atrodė, 
šventai įsitikinęs tokios misijos 
svarba, pasirinko kitą kelią. Gavus 
žinių apie jo kelionę, mano pirmoji 

reakcija buvo nuostaba - negali būti. 
Juk jis tikrai tokiai pavojingai misijai 
netiko. Bet jis pasiryžo ir žuvo...“31. 
Vėl blaiviai apmąstomas vertinimas.

Išlikę J. Būtėno laiškai, draugų, 
pažįstamų atsiminimai liudija jo tvirtą 
nekeičiamą, idealistinę, bet žmogiškai 
natūralią gyvenimo nuostatą, kurią 
gerbė priešingos pasaulėžiūros 
žmonės, liudija jo laisvą apsispren
dimą, laisvą atsiribojimą nuo bet 
kokios prievartos. Tėvynė ir gyvybė 
-jam buvo tolygūs dalykai.

Taigi - realaus poveikio krašto 
rezistencijai J. Būtėno misija neatnešė, 
bet ji netapo ir beprasmė - ištikimybės 
vertė, paženklinta gyvybės auka, 
istorijoje visuomet išlieka. Vertėtų 
prisiminti filosofo dr. Juozo Girniaus 
žodžius: „Kokios galimybės bebūtų, 
kova už tai, kas brangu, niekada nėra 
beviltiška ir beprasmiška dėl to, kad ji 
pačioj savyje yra vertinga. Pats 
kovojimas jau yra savyje laimėjimas. 
Ne išorinė sėkmė matuoja žmogaus 
vertę, o tai, ko jis siekė ir su kokia 
nelygstamybe kovojo už tai, ką 
brangino“32.

O ką reiškia fizinė žūtis? Dvasios 
pergalę ateities laike - gyvybės vertė 
turi galią materializuotis ateities 
valstybėje, ateities žmonėse. Argi ne 
pokario kovojanti Lietuva tiesė kelią 
Kovo 11-osios Lietuvai?..
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Lietuvių Fronto spauda
Mindaugas Bloznelis

Reikia konstatuoti, kad nors Lietuvių 
Frontas susikūrė 1941 m. pabaigoje, 
tačiau Lietuvių Fronto (LF) pasirašyti 
periodiniai leidiniai pasirodė tik 1942 m. 
pirmame ketvirtyje (apie kovo mėn.). 
Pradžioje pasirodė „Lietuvių fronto 
informacija“, „Lietuvių fronto biuletenis“ 
(spausdintas rotatoriumi), vėliau leidiniai 
spausdinti spaustuvėje: periodiškai 
spausdinamas laikraštis „Į Laisvę“, kuris 
esant reikalui buvo papildomas „Ekstra 
laida“ ir keletas proginių, tokių kaip 
„Lietuvos Judas“, „Vardan Tiesos“ ir 
pan. Toliau panagrinėsime smulkiau 
kiekvieno jų leidybą.

Lietuvių Fronto biuletenis

1942 m. kovo mėn. pasirodė maši
nėle spausdinti Lietuvių Fronto infor
maciniai leidiniai Nr. 101, Nr. 102, Nr. 103, 
Nr. 104, Nr. 105. Leidinyje Nr. 105 nuro
dyta spausdintų egzempliorių skai
čius - 3000, tačiau nežinoma kur jie 
buvo spausdinami.

Sprendžiant iš šių leidinių teksto 
turinio ir aktualijų galima manyti, kad 
tekstus ruošė LF vadovybės žmonės, 
neatmetant galimo ir prof. J. Ambraze
vičiaus dalyvavimo, tačiau kas konk
rečiai rašė - kol kas nustatyti nepa
vyko. Tam reiktų gilesnių teksto tyrimų.

Pilypas Narutis-Žukauskas teigia, 
kad šiuos leidinius, pasitarus su
J. Ambrazevičiumi, pradėjo leisti jis ir 
Bronius Stasiukaitis Kaune.[l] Kadangi 
jau anksčiau, likviduojant LAF štabą 
naciai įspėjo juos nedalyvauti 
politikoje, tai leidžiant biuletenį, apsi
drausdami jie pavedė Povilui Mali
nauskui tą darbą tęsti jų suėmimo atveju.

Dr. K. Ambrazaitis teigia: „Tiesio
giai spaudos gaminime dalyvavau 
spausdinant Lietuvių Fronto biuletenį. 
Spausdinome dviejų aukštų mūriniame 
namuke Savanorių prospekte, netoli
K. Petrausko g., pirmame aukšte, o 
viršuje gyveno viengungis vokietis 
gestapininkas. Spausdinome kartu su 
J. Pajauju, vienoje pamainoje, trečias 
būdavo Albinas Jaudegis, kartais Juo
zas Oleka, kitoje pamainoje, rodos, 
J. Prapuolenis ar A. Matukynas. Aš 
spausdinau gal tik 3^1 numerius, nes 
1943 metais kuriam laikui išvykau į 
Raseinių ligoninę stažuotis pas (gyd.) 
Aleknavičių. <...> Tada dviese spaus
dindavome primityviu šapirografu, 
kuris labai bildėjo, trečias lauke patru
liavo. Keisdavomės kas pusę valan
dos”. [2]

Gali būti, kad biuletenį spausdi
nant prisidėjo ir kitos grupės, smulkiau 
aprašytos kalbant apie „Į Laisvę“
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leidybą, nes nesant autentiškų doku
mentų ir remiantis gerokai laike nuto
lusiais prisiminimais, reikia įvertinti jų 
sąlygotumą.

Šių biuletenių spausdinimas iš
šaukė nacių represijas. Leidžiant šeštą 
numerį P. Narutį ir B. Stasiukaitį gesta
pas suėmė. Tokiu būdu B.Stasiukaičiui 
teko susitikti su vienu iš Kauno 
gestapo vadovų Muelleriu. [3] Suim
tus juos patalpino į tą pačią celę 
drauge su iš matymo pažįstamu tech
nikos mokyklos studentu, kuris jiems 
atrodė nacių užverbuotas, tačiau 
apsimetę, kad juo pilnai pasitiki, jam 
girdint jie sutarė ką kalbės tardytojui. 
Žinoma, jis tą perdavė gestapo tar
dytojui, o kai jie atskirai tardant prisi
pažino, kad spausdino LF leidinį, nei 
P. Naručio-Žukausko, nei Stasiukaičio 
nenuteisė, tik abiem apribojo išvykimą 
ir jie privalėjo pasižadėti nedalyvauti 
politinėje veikloje, nors leido tęsti 
studijas.[4 ] Reikia turėti galvoje, kad 
P. Narutis-Žukauskas ir B. Stasiukaitis 
buvo vadovaujantys LAF štabo nariai, 
o 1942 m. vokiečiai dar su tuo daugiau 
skaitėsi.

L. Dambrauskas prisimena, kad 
tuo metu, kai kitus išsiuntė iš Kauno, 
Stasiukaičiui buvo leista baigti medici
nos studijų kursą, pasižadėjus eiti karo 
gydytoju į armiją pabaigus univer
sitetą. [5]

Pirmuosius leidėjus suėmus, ligi 
1943 m.spalio mėnesio buvo tarpas, kol 
(P.Malinauskas ?) nesuorganizavo 
toliau tęsti biuletenio leidimą. Biule
tenio 7 numeris pasirodė 1943 m. spalio

28 d.
Atnaujintą biuletenį leido grupė 

grandiečių: Juozas Prapuolenis, Apoli
naras Pūkas, Jonas Pajaujis. [6] Biule
tenis buvo spausdinamas rotatoriumi, 
Mato Martinaičio parūpintose patal
pose, buvusių Žemės ūkio ministerijos 
braižyklų korpuso trečiame aukšte 
Kęstučio gatvėje (šiuo metu ten yra 
KTU mechanikos fakultetas). Grei
čiausiai rotatorių, kaip ir visą popierių 
spausdinimui, parūpindavo M. Marti
naitis, dirbęs tuo metu žemėtvarkos 
tarnybos viršininku. Matricas, reika
lingas spausdinti rotatoriumi, parūpin
davo Povilas Malinauskas, užtikęs jas 
kažkurioje Vilniaus urminėje parduo
tuvėje. [7]

Kiek prisimena J. Prapuolenis, teks
tus biuleteniui spausdinti jie gaudavo 
iš J. Ambrazevičiaus, A. Damušio, 
J. Virbicko, kartais iš J. Girniaus, 
V. Natkevičiaus. [8] Apie iš J. Ambra
zevičiaus, J. Virbicko ir J. Girniaus 
gautus tekstus prisimena ir drauge 
dirbęs J. Pajaujis. [9] Tekstus J. Pra
puolenis perduodavo redaguoti 
A. Strabuliui (kartais per jo žmoną 
Vrubliauskaitę-Strabulienę) ar J. Virbic
kui. Suredaguotus tekstus komponuo
davo (maketuodavo) patys. Paruoštą 
tekstą (dažnai rankraščius) reikėdavo 
rašomąja mašinėle perrašyti į matricas. 
Matricas spausdindavo studentės se
serys dvynukės Nijolė ir Vida Bražė
naitės, kartais Julija Kuodytė, papras
tai Seinų g. 12a kambaryje. [10] Kartais 
matricų spausdinimas užtrukdavo ligi 
nakties ir spausdintojas tekdavo naktį
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lydėti į namus Aleksote. ,.O buvo karo 
stovis, vaikščioti draudžiama“, - 
prisimena J. Prapuolenis. Biuleteniai 
buvo individualiai adresuoti. Adresą 
(adresato šifrą) atspausdintiems biule
teniams nurodydavo pagal organi
zacinio skyriaus duotą sąrašą.

Nei iš vieno buvusių leidėjų J. Pra
puolenio ir J. Pajaujo nepavyko suži
noti, kodėl pradėta spausdinti tik nuo 
7 numerio. Tad lieka pasitikėti 
P. Naručio paaiškinimu, kad tai jo su 
Stasiukaičiu ir kitais leisto informacinio 
leidinio tąsa.

1944 m. gegužės mėn. 19 d. Joną 
Pajaujį drauge su Mališka einančius 
prie V. Svilo namo Radastų gatvėje 
suėmė ir tada biuletenio leidimą tęsė 
J. Prapuolenis su Apolinaru Puku.

Biuletenis buvo leidžiamas Lietuvių 
fronto vadovybės informacijai, jo 
tiražas buvo ne daugiau 100 
egzempliorių. Nebuvo jis ir papildomai 
dauginamas vietose - faktiškai buvo 
perdavinėjamas tik konkrečiais adresais.

LF Biuletenis buvo leidžiamas ligi 
pat antrosios sovietinės okupacijos. 
Paskutinis, 1944 m.numeris 26(40), 
datuojamas liepos 7 d. [11].

Biuletenių sąrašas pateikiamas 
priede Nr.l.

Biuletenio struktūra

Kaip taisyklė, biuletenio pirmuo
siuose puslapiuose buvo spausdina
mas vedamasis, dažnai liečiantis pačio 
LF sąjūdžio idėjines nuostatas arba 
rezistencinės veiklos aktualijas. Toliau 

buvo talpinami nurodymai, jei tokių 
būdavo. Po jų - vidaus žinios. Daug 
vietos buvo skiriama užsienio žinioms 
ir po jų pateikiamoms užsienio spau
dos apžvalgoms. Pabaigoje buvo 
talpinama kronika. Biuletenio apimtis 
buvo apie 10 spausdintų mašinraščio 
puslapių.

Biuletenio tematikos suvestinė 
pateikta lentelėje b.

„Į Laisvę“ leidyba

Šiuo metu sunku nustatyti 
„Į Laisvę“ leidimo pradžią. Matome, 
kad Nr. 1 išleistas 1943 m. sausio 15 d. 
Yra kelios galimos leidybos pradžios 
versijos, kurias reiktų pagvildenti.

Vienoje jų, aprašytoje 1956 m. 
„Į Laisvę“ Nr. 9, p. 30, rašoma, kad 
1942 m. gruodžio pabaigoje „kolchoze“ 
(prof. P. Dovydaičio name) per LF 
organizacinio komiteto posėdį, kuriame 
dalyvavo A. Matukynas, A. Šapalas, 
B. Stasiukaitis, K. Ambrazaitis, buvo 
nutarta, kad būtina, ypač provincijai, 
leisti informacinį leidinį. [ 12]

Neužilgo po to „Kolchoze“ buvo 
tartasi apie reguliariai leidžiamo pogrin
dinio laikraščio spausdinimą. P. Mali
nauskas pasisakė, kad jo brolis dirba 
spaustuvėje ir žinąs senamiestyje dėžę 
su smulkių raidžių šriftu. Buvo insceni
zuotas dėžės grobimas ir tokiu būdu 
gautas šriftas.

Spausdinimui vieta buvo parinkta 
Savanorių prospekte, netoli K. Pet
rausko gatvės, mūriniame, vokiečių 
pareigūno užimtame name. Buvo 
spausdinama tuo metu, kai vokiečio
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nebuvo namuose. Spausdino A. Ma- 
tukynas, K. Ambrozaitis, P. Mali
nauskas, J. Pajaujis ir Juozas Oleka. 
Šriftą rinko į kasetes, o surinkus - 
tepė dažais ir voleliu pemešdavo į 
popierių. Paprastai dviese vykdė 
spausdinimo darbus, o vienas lauke 
budėjo - saugojo. K. Ambrozaitis 
prisimena atvejį, kai lauke budėjęs 
J. Pajaujis vos nenušovė kolegos, kai 
šis be slaptažodžio netikėtai pasirodė 
ties namu. [13]

Vis tik gali būti, kad čia kalba eina 
apie informacinio leidinio spausdinimą. 
A. Bendinskas, taip pat kurį laiką 
gyvenęs „kolchoze“ teigia, kad pirmą 
„Į Laisvę“ numerį spausdino B. Sta- 
siukaitis ir A. Matukynas. [14] Kitą, 
alternatyvinę versiją nurodė Juozas 
Gražys, tvirtindamas, kad pirmas laik
raščio numeris buvo patikimo žmo
gaus spausdintas name P. Lukšio 
gatvėje. Spausdino karikatūriniu (kari
katūroms skirtu) presu. Šriftas - 
petitas buvo pavogtas iš panašios 
spaustuvės tarp Daukšos ir Palangos 
gatvių sandėlio. Bet šriftas buvo jau 
labai susidėvėjęs.[15]

„Į Laisvę“ spaustuvė

Pogrindinė „Į Laisvę“ spaustuvė 
buvo organizuota Vilniaus gatvėje, 
buvusios Zismano urminės parduo
tuvės mūriniame požeminiame rūsyje, 
kurį valdė Grigalevičius. Jis tuo metu 
vertėsi kosmetikos prekyba ir buvo šią 
patalpą išsinuomavęs savo prekybos 
sandėliui, o jo parduotuvė „Aroma“ 
buvo Laisvės alėjoje. Šiame sandėlyje 

kosmetikos nebuvo - Grigalevičius 
sandėlį laikė atsargai. P. Malinauskas 
susitarė su Grigalevičiumi rūsį naudoti 
spaustuvei. [16]

Spausdinimo mašiną Juozas Gra
žys gavo per V. Telksnį. Sovietų val
džia Telksnį buvo suėmusi, o po Suki
limo išėjęs iš kalėjimo jis dirbo „Žaibo“ 
spaustuvėje ir turėjo raktus nuo san
dėlio, kuriame buvo laikomos įvairios 
nebenaudojamos spausdinimo maši
nos. Sandėlis buvo Kęstučio gatvėje, 
kieme tarp A. Mickevičiaus ir 
Gedimino gatvių. Nuėję į šį sandėlį 
J. Gražys ir V. Telksnys peržiūrėjo 
esančius įrengimus. Ten buvo 
elektrinės spausdinimo mašinos, bet 
jos buvo žymiai sunkesnės. Gražys 
išsirinko palyginus lengvą mašiną, 
kuri nors mažai skyrėsi spausdinamu 
formatu, tačiau buvo daug lengvesnė 
(50-70 kg svorio). Tokią mašiną buvo 
galima parsivežti į vietą lengvuoju 
vežiku.

Tą mašiną J. Gražys su V. Telksniu 
atsivežė 1942 m. pabaigoje, žiemą, į 
Grigalevičiaus sandėlį, kurio apačioje 
buvo erdvus rūsys į kurį patekdavo per 
atkeliamas dureles ir pro rūsio korido
riaus duris. O pro jas koridoriumi buvo 
galima išeiti ir į pastatų kiemą. Spaus
dinimo mašiną rūsyje J.Gražys įtvirtino 
ant medinių kaladžių. [ 17]

Popierių parūpindavo Matas Mar
tinaitis. Jis dirbo Žemės ūkio minis
terijoje, žemėtvarkos skyriuje, kur 
buvo sukauptos didelės popieriaus 
atsargos. Martinaitis tomis atsargomis 
disponavo ir galėjo popieriumi aprū-
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pinti spaustuvę. Jis leisdavo savo 
įstaigoje popierių supjaustyti reikiamu 
formatu ir į spaustuvę jį atveždavo jau 
paruoštą. [18] V. Telksnys nurodo, kad 
jis, dirbdamas „Žaibo“ spaustuvės 
administratoriumi, direktoriui R. Valai
čiui tyliai pritariant, taip pat parū
pindavo popieriaus. [19]

Tekstus spausdinimui atnešdavo 
Povilas Malinauskas, jis organizavo ir 
produkcijos ekspediciją. J. Gražys 
rinkdavo šriftą ir sudėdavo į rėmus. 
Spausdindavo dviese: J. Gražys ir 
P. Malinauskas. Šioje procedūroje 
J. Gražys padėdavo popierių, P. Mali
nauskas atkeldavo, tada Gražys 
nuimdavo atspaudą. Dviese dirbant, 
per valandą atspausdavo kokius 500- 
600 egzempliorių. Vidutinis tiražas 
buvo 10 000 egz., nors pradžioje gal ir 
kiek mažiau. [20]

V. Telksnys teigia taip pat daly
vavęs pirmųjų 8 numerių spausdinime, 
kol 1943 m. balandžio 29 d. buvo 
suimtas ir išvežtas į Štuthofo kon
centracijos stovyklą. [21 ]

Laikraštis buvo 2 lapų (4 puslapių), 
nors kartais ir daugiau. Buvo pradėtas 
leisti nuo 1943 m. pradžios, kai 1942 m. 
pabaigoje nustojo eiti oficialiai lei
džiamas dienraštis „Į Laisvę“.

„[ Laisvę“ leidinių sąrašas pateik
tas priede Nr. 2.

„ Į Laisvę “ redakcija

Ruošiantis leisti pogrindinės 
spaudos leidinius, J. Ambrazevičius iš 
anksto pasirūpino kvalifikuota redak

cija. Tuo tikslu jis 1942 m. gegužės 
mėnesį susirado Vilniuje savo buvusį 
studentą Antaną Strabulį ir pasiūlė jam 
persikelti į Kauną bei imtis laikraščio 
redagavimo. [23]

1942 m. gruodžio mėnesį, prieš pat 
studentų žiemos atostogas, J. Ambra
zevičius pasikvietė A. Strabulį į savo 
butą Ugniagesių gatvėje ir pranešė, 
kad netrukus pasirodys Lietuvių 
fronto leidžiamas pogrindinis laikraštis 
„Į Laisvę“ , kurio redaktoriumi 
skiriamas Strabulis. Ten pat buvo 
aptarta ir laikraščio leidybos reikalai:

1. Laikraščio formatas - ketvirtis 
dienraščio „Į Laisvę” lapo, keturių 
puslapių smulkaus šrifto (petitu) 
teksto.

2. Ryšius su Lietuvių fronto 
vadovybe A. Strabulis palaikys per 
J. Ambrazevičių, iš kurio gaus ir 
programinius vedamuosius.

3. Stilius - telegrafinis ir be reto
rikos.

4. Ryšys su spaustuve - per „Eltos“ 
darbuotoją Povilą Malinauską. [24].

5. Organizuojama informacinė 
tarnyba užsienio žinioms rinkti klausant 
radijo: M. Avietėnaitė (buvusi URM 
Spaudos ir informacijos departamento 
direktorė) - anglų ir prancūzų kalbomis; 
kun. A. Šmulkštys (Paparonis) - rusų 
ir lenkų kalbomis; pats A. Strabulis - 
klausysis radijo pranešimus ir seks 
spaudą vokiečių kalba.

Kadangi redakcija buvo bendra 
abiems leidiniams - „Į Laisvę“ ir LF 
biuleteniui, tai šioje veikloje dalyvavo 
ir redaktorius Jonas Verbickas, Julius
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Būtėnas ir Vincas Natkevičius, nors 
dabar sunku konkrečiau nusakyti jų 
veiklą.

Reikia manyti, kad iš užsienio 
gaunama įvairi medžiaga turėjo būti 
skirtingai ruošiama spausdinimui 
skirtinguose leidiniuose: „Į Laisvę“ 
dedamos užsienio įvykių apžvalgos 
buvo siauresnės negu LF biuletenyje.

Laikraščio struktūra

Pirmo puslapio viršuje buvo 
talpinamas laikraščio pavadinimas, 
numeris ir data. Atskirais atvejais, 
drauge su pavadinimu, buvo nuro
domas laikraščio neordinarumas, pvz., 
„Ekstra laida“.

Laikraščio vedamasis, kaip 
taisyklė, buvo spausdinamas pirmame 
puslapyje, maždaug vieno laikraščio 
puslapio apimties (tai yra daugiau 
negu 2,5 standartinio mašinraščio 
puslapio), perkeliant nebaigtą dalį į bet 
kurį kitą puslapį. Manytina, kad 
pagrindinis tekstų komponavimo prin
cipas - kiek galima racionaliau išnau
doti laikraščio plotą, tad neretai 4 
puslapyje nebaigtą tekstą perkeldavo 
į pirmą ar kitą ankstesnį puslapį.

Tiesioginiai nurodymai kaip elgtis 
buvo spausdinami įvairiuose pusla
piuose. Tokie nurodymai buvo spaus
dinti 24 kartus. Nurodymams sunau
dota apie 9 proc. bendro teksto, tačiau 
jie buvo viena reikšmingiausių laikraš
čio dalių, nors ir neturėjo fiksuotos 
vietos laikraščio struktūroje.

Maždaug vienodai teksto buvo 
skirta vidaus ir užsienio žinioms. 

tačiau vidaus informacijos tematika, 
išspausdinta žymiai daugiau straipsnių 
(53), negu užsienio (31). Vidaus infor
macijoje buvo pateikiami oficialioje 
spaudoje nutylimi faktai, pakankamai 
objektyviai buvo supažindinama su 
tikrąja padėtimi Lietuvoje. Dažnai tai 
būdavo vienintelis visuomenės infor
mavimo šaltinis (ir ypač tuo metu, kai 
radijo aparatai buvo konfiskuoti, o už 
užsienio radijo laidų klausymą buvo 
baudžiama sunkiomis bausmėmis). 
Užsienio žinios dažniau buvo talpi
namos antrame puslapyje, kartais pra
tęsiant juos kituose puslapiuose. 
Vidaus žinios dažniau buvo talpinamos 
trečiame puslapyje, nors buvo atvejų, 
kai leidėjų nuomone svarbios vidaus 
žinios buvo talpinamos pirmame pus
lapyje.

Kronika taip pat buvo skirta 
vidaus informacijai, tačiau jos tekstai 
apsiribodavo pačių faktų pateikimu, be 
jų komentaro ar interpretacijos. Todėl 
dažniausiai jie būdavo labai trumpi. 
Dėl to kronikos žinutės galėdavo būti 
talpinamos bet kurioje laikraščio vie
toje. Kronikai priskirta 25 pranešimai, 
kuriems panaudoti 4,25 pusi, teksto.

Polemikai skirti 5 straipsniai, 
bendra apimtimi 1,67 pusi., tai yra apie 
1,5 proc. bendro teksto; nebuvo ir 
specialios vietos šiems tekstams.

Naujoms idėjoms pristatyti buvo 
skiriama atskira rubrika ir joje pateikta 
10 straipsnių. Viso šiai tematikai buvo 
skirta 8,0 puslapių, tai yra apie 7 proc. 
viso išspausdinto teksto.

Pradedant 7 numeriu buvo spaus
dinami aukojusių laikraščio leidybai
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sąrašai. Paprastai jie buvo talpinami 4 
arba 3 puslapyje. Šie tekstai visumoje 
užima 3,82 lapus, tai yra daugiau kaip 
3 proc. viso spausdinto teksto.

Laikraščio tematikos suvestinė 
pateikta lentelėje a.

„{ Laisvę“ buvo leidžiamas iki 
1944 m. birželio 20 d. 1943 m. buvo 
išleista 23 numeriai, 1944 m. - 11 
numerių, viso 34.

Reikia pastebėti, kad atskirose 
vietose „Į Laisvę” buvo perspaus
dinama; kai kur spaustuviniu būdu, 
irgi tūkstantiniais tiražais (pvz., Alytu
je). Tačiau duomenų apie leidinio tiražą 
padauginančias spausdinimo vietas 
turime labai nedaug. Iš turimų galima 
spėti, kad platinamas tiražas buvo 
mažiausiai dvigubai ar trigubai 
didesnis. [22] [25]

LF spaudos apimtis

Norint kiekybiškai įvertinti išleis
tos spaudos teksto apimtį reikia įvesti 
universalų kiekio matmenį, nes spau
dos apimtį negali apibūdinti vien 
puslapių skaičius - naudojant įvairų 
šriftą puslapyje gali būti labai skir
tingas ženklų skaičius. Tokiu univer
saliu teksto kiekio matu naudosime 
spaudos lanką, kuris talpina 20 pus
lapių. Savo ruožtu laikoma, kad 
standartiniame puslapyje yra 1885 
ženklai.

Konkretaus leidinio bendra teksto 
apimtis buvo nustatoma tokiu būdu:

a) „Į Laisvę“
Šis leidinys buvo spausdinamas 

smulkiu šriftu dviem kolonėlėmis 
kiekviename puslapyje. Palyginus 
medžiagą, esančią Lietuvos istorijos 
institute, VDU Išeivijos instituto 
Br. Kviklio fonde, Kauno apskrities 
bibliotekoje ir M. Bloznelio asmeni
niame archyve buvo nustatyta, kad 
„Į Laisvę“ 1943 m. buvo išleista 23, 
1944 m. -10 numerių, bendru 110 
puslapių skaičiumi (čia įtrauktos ir 
„ekstra“ laidos).

„[ Laisvę“ leidinių sąrašas pateik
tas priede Nr. 1.

Tam. kad būtų nustatytas ženklų 
skaičius kolonėlėje, buvo skaičiuo
jamas ženklų kiekis trijose atsitiktinai 
parinktose eilutėse. Iš šio kiekio 
imamas vidurkis ir dauginamas iš 
eilučių skaičiaus šioje kolonėlėje (pvz., 
kairiojoje). Gaunamas ženklų skaičius 
kairioje kolonėlėje - Ž'. Analogiškai 
skaičiuojamas ženklų skaičius ir 
dešinėje kolonėlėje - Ž2. Bendras 
ženklų skaičius puslapyje Ž lygus Ž1 
ir Ž2 sumai. Paskaičiavus tokiu metodu 
ženklų skaičių kiekvienam konkretaus 
numerio puslapiui, analogiškai 
skaičiuojamas ir kitų šio atsitiktinai 
parinkto laikraščio numerio puslapių 
ženklų skaičius (sumuojant ir dalinant 
iš puslapių skaičiaus, gaunamas šio 
numerio puslapio ženklų vidurkis). 
Panašiai skaičiuojamas kito atsitiktinai 
parinkto laikraščio numerio puslapio 
ženklų kiekio vidurkis. Skaičiuojant 
šiuo metodu buvo nustatyti ženklų 
skaičiaus puslapyje vidurkiai „[ Lais-
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vę“ numeriams 1, 12, 17, 23, 28 ir 34. 
Gautas bendras ženklų skaičiaus pus
lapyje vidurkis lygus 4953 ženklams. 
Imant už pagrindą, kad spaudos lankas 
susideda iš 20 standartinių (1885 
ženklų) puslapių, o bendras „Į Laisvę“ 
puslapių skaičius lygus 110, gaunama 
bendra šio leidinio apimtis - 14,5 
spaudos lankų.

b) Lietuvių Fronto biuletenis
Pilniausią Lietuvių fronto biule

tenių komplektą galima rasti Lietuvos 
istorijos instituto archyve, tačiau ir čia 
stinga kai kurių numerių, pvz., Nr. 8. 
Dalis Lietuvių fronto informacijos 
(Nr. 101-105) publikuota Laisvės kovų 
archyve Nr.15. Kai kurie LF biuleteniai 
išsaugoti „Alkos“ muziejuje, o taip pat 
Br. Kviklio fonde VDU Išeivijos insti
tute. Autorius naudojosi asmeniniu ar
chyvu, sukauptu pagrindinai naudo
jantis aukščiau minėtais archyvais.

Lietuvių fronto biuletenių tiražas 
buvo žymiai mažesnis, jie buvo spaus
dinami rašomąja mašinėle (matrica), o 
toliau dauginami rotatoriumi. Vado
vaujantis turimais šaltiniais buvo 
nustatytas bendras biuletenio pusla
pių skaičius. Pradžioje buvo paskai
čiuotas puslapių skaičiaus viename 
numeryje vidurkis, kuris buvo naudo
jamas trūkstamo numerio puslapių 
kiekiui įvertinti. Bendras puslapių 
skaičius buvo paskaičiuotas pridedant 
trūkstamų numerių vidurkius. Analo
giškai nustačius Lietuvių fronto biule
tenio vidutinį ženklų skaičių viename 
puslapyje, lygų 3511 ženklų ir esant 

bendram LF biuletenio puslapių skai
čiui, lygiam 327, bendra šio leidinio 
apimtis lygi 30,4 spaudos lankams. 
Įvertinus taip pat Lietuvių fronto 
informacijos 101-105 numerius ( o tai 
sudaro dar papildomai 0,8 sp.lanko), iš 
viso gauname 31,2 sp.lanko.

c) „Vardan tiesos“
„Vardan tiesos” žinomi du nume

riai, po du puslapius kiekvienas. For
matas ir šriftas panašus „Į Laisvę” 
leidiniams. Tematika didesne dalimi 
skirta polemikai su kitais pogrindžio 
leidiniais ir gali būti, kad atspindi tam 
tikros Lietuvių fronto žmonių dalies 
nuostatas, kurios negalėjo būti publi
kuotos LF biuletenyje, o tuo labiau „Į 
Laisvę”, vengiant pakenkti vieningos 
veiklos idėjai.

Vieno numerio leidinio apimtis, 
skaičiuojant panašiu metodu buvo 
nustatyta 5,97 lapo.

Kadangi abu numeriai savo apim
timi panašūs, tai bendra leidinio apimtis 
0,56 spaudos lanko.

Leidinio tiražas buvo panašus kaip 
ir „Į Laisvę“.

d) „Lietuvos Judas“
Šis leidinys taip pat buvo nere

guliarus ir orientuotas į okupacinio 
laikotarpio aktualijas: čia buvo įvar
dijami įvairūs tautos išdavikai ir 
okupantams tarnaujančiųjų darbai. 
Nors pagrindine drausminančia prie
mone buvo viešas prasižengusių pa
vardžių paskelbimas ir jų darbų 
atskleidimas, tačiau retkarčiais buvo 
skelbiami ir mirties nuosprendžiai ypa
tingai tautai nusikaltusiems asmenims.
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Leidinio kompozicija skyrėsi nuo 
kitų aukščiau minėtų leidinių, kurių 
tekstas buvo pakankamai kompak
tiškas stengiantis išnaudoti lapo plo
tą- čia daug emocingų antraščių, su 
keliomis eilutėmis teksto. Todėl spau
dos teksto apimtis čia mažesnė ir lygi 
0,25 spaudos lanko. Kiek žinoma, buvo 
išleisti trys „Lietuvos Judo“ numeriai, 
vieno abipus spausdinto lapo pavi
dalu kiekvienas. Taigi bendra šio 
leidinio spaudos teksto apimtis 0,75 
spaudos lanko.

Visa Lietuvių fronto periodinės 
spaudos („Į Laisvę“, LF biuletenio, 
„Vardan tiesos“, „Lietuvos Judo“) 
teksto apimtis sudaro 47 spaudos 
lankus (14,5 + 31,2 + 0,56 + 0,75 = 47).

Palyginimui su kitų organizacijų 
pogrindinės spaudos teksto apim
timis naudojant analogišką meto
diką buvo paskaičiuota leidinio 
„Nepriklausoma Lietuva" spaudos 
teksto apimtis. Šis leidinys buvo 
pradėtas leisti 1942 m. viduryje ir 
sprendžiant iš numeracijos buvo 
išleista 49 numeriai. Paskutinis 
numeris - 13(49) buvo išleistas 
1944 m. liepos 22 d. Atrodo, kad 
1942 m. „Nepriklausoma Lietuva” 
buvo spausdinama rotatoriumi, o vė
liau - spausdinimo mašina. Kadangi 
nepavyko rasti visų šio leidinio 
numerių, todėl nepavyko ir tiksliau 
nustatyti bendro jo puslapių 
skaičiaus. Tradiciškai leidinys buvo 
leidžiamas keturių puslapių, tačiau 
kai kurie numeriai buvo išleisti ir 

dviejų. Kai kurie jų buvo 
sudvejinami, vienam leidiniui 
priskiriant du numerius. Už 
pagrindą skaičiavimui, neturimi 
numeriai buvo imami kaip 4 
puslapių, tuo remiantis hipotetiškai 
buvo nustatyta, kad bendras 
spausdinti{ puslapių skaičius sudaro 
162. Skaičiuojant pagal aukščiau 
naudotą metodiką, gauname 0,139 
sp. lanko puslapiui. Tokiu būdu 
bendra „Nepriklausomos Lietuvos“ 
spaudos teksto apimtis sudaro 22,5 
spaudos lanko.

Analogiškai buvo paskaičiuota 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdžio 
(LLKS) leidinio „Laisvės kovotojas" 
spaudos teksto apimtis. Šio leidinio 
išleista 50 puslapių, vieno puslapio 
spaudos teksto apimtis gauta 0,223 
sp.lanko. Viso spaudos teksto - 11,5 
spaudos lanko.

Be šio leidinio LLKS leido dar ir 
„Apžvalgą". Šio leidinio numeracija 
gerokai supainiota, didesnė dalis 
„Apžvalgos“ spausdinta rotatoriumi, 
dalies numerių nepavyko rasti visai, 
todėl puslapių skaičius nustatytas 
orientaciniai. Numeriams 30-40, viso 
20 pusi, paskaičiuotas spaudos teksto 
apimties vidurkis yra 0,26 sp. lanko, 
taigi viso - 5,2 sp. lanko. Rotatorium 
spausdintų Nr. 123-144 puslapių 
skaičiaus vidurkis lygus 3,15. Viso 
numerių - 22, tad puslapių skaičius 
yra 69. Kadangi vieno puslapio 
spaudos teksto apimties vidurkis - 
0,26, tai šios dalies numerių bendra 
spaudos teksto apimtis sudaro 18 sp.
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lankų (69 x 0,26 = 18). Tokiu būdu 
visa „Apžvalgos" spaudos teksto 
apimtis yra 23,2 spaudos lankai. 
LLKS priskiriamas ir leidinys „ Fron
tas", leistas 1943 m. - 1944 m. vasa
rio mėn. Pagal numeraciją jo turėtų 
būti 14 numerių, tačiau yra žinomi 
tik du, kurių nepakanka net ir orien
taciniam spaudos teksto apimties 
įvertinimui. LLKS vardu 1944 m. išėjo 
ir du „Laisvo žodžio" numeriai, po 4 
puslapius kiekv ienas. Analogiškai 
įvertinus vieno puslapio spaudos 
teksto apimtį 0,26 sp. lanko gauname 
dar 2,1 sp. lanką. Tad bendras pa
skaičiuotų LLKS leidinių spaudos 
teksto kiekis yra 36,8 sp. lanko ( 11,5 
+ 23,2 + 2,1 = 36,8).

Leidinys „Vieninga kova" buvo 
pradėtas leisti 1943 m.vasario 28 d. 
kaip Vieningos kovos sąjūdžio orga
nas. Žinomi 14 šio leidinio numerių. 
Kai kurie jų 6 puslapių, nors 
dauguma 4. Skaičiuojama apimtis 
puslapiais - 58. Vieno puslapio 
spaudos teksto apimtis - 0,107 
sp. lanko. Bendra leidinio apimtis - 
6,2 sp. lanko.

Nuo 1943 m.vasario 16 d. 
pasirodė Lietuvių vienybės sąjūdžio 
leidžiamas „Atžalynas".

Lietuvių Fronto spaudos 
apimtis pagal tematiką.

Analizuojant Lietuvių Fronto 
spaudą įdomu patyrinėti jos dėmesį 
atskiroms temoms. Analizuojant 
„Į Laisvę“ buvo išskirta šios 
pagrindinės tematikos: (A) vedamieji, 
daugiausia skirti santykių su 
okupacine valdžia aktualijoms, (B) 
tiesioginiai nurodymai kaip elgtis, (C) 
vidaus žinios, (D) informacija apie 
užsienio įvykius, (E) kronika, (G) 
ideologija (straipsniai skirti ateities 
Lietuvos vizijai), (F) tekstai politinei 
polemikai, (H) rėmėjai, aukos. Sudarius 
nurodyta tematika tekstų sąrašą ir 
kiekvieno teksto apimtį, sumuojant 
atskira tematika rašytų tekstų apimtį 
buvo gauta bendra tekstų konkrečia 
tematika apimtis lapais, o įvertinus 
konkrečios tematikos dalį bendroje 
apimtyje, gavome atskirai tematikai 
skirtą leidinio dalį nuošimčiais.

Šie rezultatai pateikti lentelėje a.

Lentelė a
Tematikos
pavadinimas A 
Leidinio

B C D E F G H

dalis % 31,20
Leidinio

830 2230 22,10 3,80 1,50 730 3,40

dalis lapais 34,20 9,10 2430 2430 435 1,67 8,00 3,82
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Analogiškai tiriant LF biuletenį, 
pagal tematiką buvo išskirti vedamieji 
(K), nurodymai (L), vidaus žinios (M), 
užsienio politikos žinios ir apžvalgos 
(N), polemika (O), kronika (P).

Lentelė b

Sudarius straipsnių sąrašus pagal 
tematiką ir nustačius kiekvieno jų 
apimtį puslapiais, buvo paskaičiuota 
kiekvienai tematikai skirta teksto dalis 
puslapiais ir nuošimčiais.

Rezultatai pateikti lentelėje b.

Tematikos
pavadinimas 
Leidinio

K L M N O P

dalis %
Leidinio dalis

23,6 2,6 17,8 50,7 4,9 0,4

lapais 77,0 8,7 57,9 165,8 16,0 U

Palyginus šių abiejų leidinių tema
tikas matome, kad visuomenei skirtame 
leidinyje „[ Laisvę” informuojantieji 
apie santykius su okupacine valdžia 
vedamieji sudaro 31 proc. viso teksto, 
nurodymai kaip elgtis - 8,3 proc., o 
polemika su politiniais oponentais - 
1,5 proc. Vidaus žinioms skiriama 
panaši dalis abiejuose leidiniuose, 
nors LF biuletenyje žinios neapsiriboja 
vien informacija, o pateikia ir įvykių 
interpretaciją. Biuletenyje tiek veda
mieji, tiek ir vidaus žinios yra konfi
dencialaus pobūdžio ir pateikiant 
kartais visai slaptą informaciją, suteikia 

galimybę ją naudoti savarankiškoms 
išvadoms. Biuletenyje daugiau kaip 
triskart daugiau vietos skiriama 
polemikai su politiniais oponentais ir 
visai nėra ideologijai skirtų tekstų, 
kuriems „Į Laisvę“ skirta virš septynių 
nuošimčių.

Didžiausią biuletenio dalį (50,7 proc. 
arba 166 pusi.) sudaro užsienio žinios 
ir užsienio politikos apžvalgos. Many- 
tina, kad tai labiausiai kvalifikuota, 
nuosekliausiai pateikiama ir pilniausia 
informacija apie užsienio įvykius visoje 
vokiečių okupacijos metais leidžiamoje 
pogrindžio spaudoje.

Panaudoti šaltiniai

1. Pokalbis su Pilypu Naručiu, 2001 m. birželio 27 d. Vilniuje, asmeninis 
M. Bloznelio archyvas, (AMBA), p. 3.

2. Dr. K. Ambrazaičio 2005 01 29 laiškas, p. 4, AMBA.
3. Pokalbis su Pilypu Naručiu, 2001 m. birželio 27 Vilniuje, op. cit.
4. Ten pat, p. 4.
5. Pokalbis su Liudu Dambrausku, AMBA.
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6. Pokalbis su J. Prapuoleniu,
1998 09 03, AMBA.
7. Pokalbis su J. Gražiu , 1998 08 25, (AMBA).
8. Pokalbis su J. Prapuoleniu, op.cit. (ten pat).
9. Pokalbis su J. Pajauju, 1998 08 12, (AMBA).
10. Pokalbis su J. Prapuoleniu, ten pat.
11. Lietuvių fronto biuletenis Nr. 26/40, (AMBA).
12. K. Ambrazaitis „Į Laisvę“, 1956, Nr 9, p. 30.
13. Pokalbis su dr. K. Ambrazaičiu, 1999 06 24,Vilniuje (AMBA).
14. Pokalbis su A. Bendinsku, 1998 08 16, (AMBA).
15. Pokalbis su J. Gražiu 1998 08 25, p. 2, (AMBA).
16. Ten pat, p.l.
17. Ten pat.
18. Ten pat.
19. V. Telksnio laiškas, „XXI amžius“ Nr. 92 (1295), p. 5.
20. Pokalbis su J. Gražiu, op. cit.
2LV.Telksnio laiškas, op. cit.
22. Pokalbis su J. Bajerčiumi, (AMBA).
23. Pokalbis su A. Strabuliu, 1998 09 02, (AMBA).
24. „Naujoji Romuva“, V. 1995. Nr. l,p 17.
25. M. Treinys. Gyvenimas meteoro skrydis, K. 2003, p. 402

Lentelė 1
Nagrinėtų Lietuvių Fronto informacinių leidinių, biuletenių (LFB) 

SĄRAŠAS

1. LFILNr.101 1942 III-V 0,186 sp. lanko
2 LFILNr.102 1942 0,088 sp.lanko
3. LFILNr.103* 0,163 sp.lanko***
4. LFILNr.104 1942? 0,220 sp.lanko
5. LFILNr.105 1943 ? 0,16 sp.lanko
6.*
7. LFBNr.7 1943X28 6,500 pusi.
8.*
9. LFBNr.9 1943X1 11 15,700 pusi.

10. LFBNr.10 1943X1 18 13,500 pusi.
11. LFBNr.ll 1943X126 11,000 pusi.
12. LFBNr.12 1943X112 13,500 pusi.
13. LFBNr.13 1943 XII10 13,000 pusi.
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14. LFGNr.14 1943X11 17 16,500 pusi.
15. LFBNr. 1(15) 194418 16,500 pusi.
16. LFBNr. 2(16) 19441 15 10,000 pusi.
17. LFBNr. 3(17) 1944122 12,000 pusi.
18. LFBNr. 4(18) 1944 1 29 8,000 pusi.
19. LFBNr. 5(19) 1944 H 5 11,400 pusi.
20. LFBNr. 6(20) 1944 U 11 10,000 pusi.
21. LFBNr. 7(21) 1944 II18 10,500 pusi.
22. LFBNr. 8(22) 1944 n 25 10,500 pusi.
23. LFB Nr. 9(23) 19441113 9,500 pusi.
24. LFBNr. 10(24) 1944 III 10 11,000 pusi.
25. LKBNr. 11(25) 1944 III 17 9,000 pusi.
26. LFBNr. 12(26) 1944 III 26 9,500 pusi.
27. LFBNr. 13(27) 1944IV2 7,300 pusi.
28. LFBNr. 14(28) 1944 IV14 9,500 pusi.
29. LFBNr. 15(29) 1944IV21 10,000 pusi.
30. LFB Nr. 16(30) 1944IV 29 9,500 pusi.
31. LFBNr. 17(31) 1944 V 5 5,700 pusi.
32. LFBNr. 18(32) 1944 V 12 8,000 pusi.
33. LFBNr. 19(33) 1944 V 19 8,700 pusi.
34. LFBNr. 20(34) 1944 V 27 9,000 pusi.
35. LFBNr. 21(35) 1944 VI2 7,700 pusi.
36. LFBNr. 22(36) 1944 VI9 9,500 pusi.
37. LFBNr. 23(37) 1944 VI 16 8,000 pusi.
38. LFBNr. 24(38) 1944VI23 9,600 pusi.
39.*
40. LFBNr.26(40) 1944 VD 7 7,000 pusi.

Viso: 327,100 pusi.
* pažymėtais leidiniais autorius negalėjo pasinaudoti

Lentelė 2
„Į Laisvę“ laikraščių sąrašas

1943 m.
1. Nr. 1 19431 15 4 pusi 4. Nr. 4 1943 III 15 3 pusi.
2 Nr. 2 1943 II 16 2 pusi 5. Ekstra
3. Nr. 3 1943 III 1 4 pusi. laida 1943 III 17 1 pusi.
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Bendras „Į Laisvę“ leidinyje atspausdintų puslapių skaičius: 110 puslapių.

6. Nr. 5 1943 IV 1 3 pusi. 1944 m.
7. Ekstra 

laida 1943 IV 8 1 pusi. L Nr. 1(24) 19441 15 4 pusi.
8. Nr. 6 1943 IV12 4 pusi. 2. Nr. 2(25) 1944II 10 4 pusi.
9. Nr. 7 1943IV20 4 pusi. 3. Nr. 3(26) 1944 II 16 2 pusi.
10. Nr.8 1943 V 5 4 pusi. 4. Nr. 4(27) 1944 III 5 4 pusi.
11. Nr. 9 1943 V 25 4 pusi 5. Nr. 5(28) 1944 III 27 4 pusi.
12. Nr. 10 1943 VI5 4 pusi. 6. Nr. 6(29) 1944IV 3 2 pusi.
13. Nr. 11 1943 VI12 3 pusi. 7. Nr. 7-8
14. Nr. 12 1943 VI26 4 pusi. (30-31) 1944IV 29 4 pusi.
15. Nr. 13 1943 Vū 12 4 pusi. 8. Nr. 9(32) 1944 V 17 2 pusi.
16. Nr. 14-15 1943 VIII 1 4 pusi. 9. Nr.l 0(33) 1944 VI 1 2 pusi.
17. Nr. 16 1943 VIII 14 3 pusi. 10. Nr. 11(34) 1944 VI20 2 pusi.
18. Nr.l 7 1943 VIII 28 4 pusi. Viso: 30 pusi.
19. Nr.18-19 1943 IX17 4 pusi.
20. Nr.20 1943 X 15 4 pusi.
21. Nr.21 1943X30 4 pusi.
22. Nr.22 1943X1 23 4 pusi
23. Nr.23 1943X11 18 4 pusi.
Viso 80 pusi.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą mirus 
mylimai Mamai, Nepriklausomybės akto 
signatarą ir Lietuvių fronto bičiulių Lietuvos 
sambūrio narį Algirdą PATACKĄ bei jo 
artimuosius užjaučia LFB Lietuvos sambūrio ir 
Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo nariai.
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Ar jaunieji katalikai buvo 
Krikščionys demokratai?

Kęstutis Skrupskelis

Gerai žinoma, kad išeivijoje tarp 
Krikščionių demokratų (KD) ir 
Lietuvių Fronto bičiulių (LFB), nors 
abi šios grupės buvo katalikiškos 
pakraipos, vyko arši kova. O kaip buvo 
Lietuvoje, ketvirtojo dešimtmečio 
viduryje, pirmajai busimųjų Bičiulių 
kartai išeinant viešumon? Ar to meto 
jaunieji katalikai - Maceina, Ambra- 
zevičius-Brazaitis, Dielininkaitis, Ivins
kis, Skrupskelis, Grinius kūrė sava
rankišką politinį judėjimą, ar rikiavosi 
KD gretose? Pasirodo, tokį patį 
klausimą klausimą kėlė ir sovietiniai 
tardytojai bei prokurorai 1940 m. Jiems 
labai rūpėjo nustatyti ryšius tarp 
senųjų KD ir jaunųjų katalikų, todėl 
tardymų protokoluose randame 
nemažai medžiagos šiuo klausimu.

Sovietinės okupacijos pradžioje 
buvo areštuoti bei tardyti bent penki 
su KD siejami visuomenės veikėjai. Nei 
vienas iš jų dabartinei visuomenei 
nėra gerai žinomas, tad pravers 
trumpos jų biografinės apybraižos.

Iš suimtųjų labiausiai su KD buvo 
susijęs žinomas Lietuvos politikas, 
kun. Leonas Bistras (1890-1971). Po 
prelato Mykolo Krupavičiaus jis buvo, 

ko gero, svarbiausias KD veikėjas. 
L. Bistras Šveicarijoje apgynė filoso
fijos daktaratą ir VDU teologijos - 
filosofijos fakultete dėstė filosofiją. 
1925-1926 m. KD sudarytoje Lietuvos 
vyriausybėje jis užėmė ministerio 
pirmininko pareigas, o 1939 metais, 
sudarius koalicinę vyriausybę, vado
vavo švietimo ministerijai. Kaip ir 
daugelis kitų, L. Bistras tuo metu daug 
rašė į tuometinę spaudą ir net buvo 
vienas iš Dvidešimto Amžiaus 
nuolatinių bendradarbių. Po arešto 
1940 m. liepos 11-12 d., jis buvo 
tardytas Kauno kalėjime ir nuteistas 
atlikti bausmę Vorkutos lageriuose. 
L. Bistras Sibiro lageriuose išliko 
gyvas ir mirė Lietuvoje. Sovietinių 
saugumiečių tardymo protokoluose 
L. Bistras išryškėja kaip tarpininkas 
tarp senosios KD ir jaunųjų katalikų.

Šalia KD, mūsų aptariamu laiko
tarpiu veikė dar dvi katalikiškos 
pakraipos politinės organizacijos. Tai 
- Ūkininkų sąjunga bei Darbo 
federacija. Vienas iš pirmosios vadų 
buvo ekonomistas Vytautas Petrulis 
(1890-1942), suimtas 1940 metais ir 
vėliau kalintas Komijoje kur, pagal
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enciklopediją, jam buvo įvykdyta 
mirties bausmė. Nors Petrulis minimas 
Skrupskelio byloje, jo liudijimai 
nebuvo prie bylos prijungti ir jo 
pasisakymai apie KD veiklą man nėra 
žinomi.

Krikščionių darbininkų organi
zatorius bei vadas buvo Kazimieras 
Ambrozaitis (1892-1957), politinių 
mokslų daktaras. Jo ryšiai su KD buvo 
šiek tiek įtempti. Po 1926 metų per
versmo, KD atšaukus savo žmones iš 
vyriausybės, Ambrozaičio vadovau
jamos Darbo federacijos atstovas kurį 
laiką pasiliko tautininkų vyriausybėje. 
Enciklopedinėmis žiniomis, 1934 
metais tarp jo ir kitų katalikų veikėjų 
kilo konfliktas (Ambrozaičiui nepri
tarus planams darbininkus organizuoti 
profesiniais pagrindais). Jo vietą 
krikščionių darbininkų veikloje užėmė 
Pranas Dielininkaitis. Ambrozaitis 
buvo areštuotas 1940 m. liepos 11- 
12 d. ir ištremtas. Grįžęs po karo į 
Lietuvą, jis buvo antrą kartą areš
tuotas ir mirė tremtyje. Atrodo, kad 
1940 metais jis nebebuvo visuomenėje 
veiklus. Tikriausiai sovietams į akiratį 
jis pateko už senesnius ryšius su dar
bininkija.

Pagrindinis jaunųjų katalikų poli
tinės ir socialinės raiškos ideologas bei 
vadovas buvo sociologas Pranas 
Dielininkaitis (1902-1942), vienas iš 
pagrindinių 1936 metų deklaracijos 
apie organiškąją valstybę autorius. 
Kaip vienas iš Dvidešimto Amžiaus 
steigėjų, jis šiame laikraštyje pastoviai 
rašė politinės teorijos bei socialiniais 

klausimais. Dielininkaitį sovietai areš
tavo 1940 m. liepos 11-12 d. Tardė 
Kaune, bet į lagerius išvežti nesuspėjo, 
nes, prasidėjus karui, su kitais kaliniais 
Dielininkaičiui pavyko išsilaisvinti.

Amžiumi jauniausias iš šios grupės 
buvo literatūros mokslų daktaras, 
žurnalistas, Ignas Skrupskelis (1903- 
1943). Sovietams okupuojant Lietuvą, 
jis redagavo pagrindinį jaunųjų 
katalikų organą dienraštį Dvidešimtas 
Amžius. Skrupskelį sovietai areštavo
1940 m. liepos 11-12 d. ir tardė Kaune.
1941 m. balandžio mėn. pradžioje 
saugumiečiai jį išvežė į Pečioros lage
rius, kur jis nežinomomis aplinkybėmis 
minė.

Po ranka Skrupskelio tardymų by
los kopija.1 Lietuvių kalba dokumentų 
mažai, o tardymų protokolai visi 
surašyti rusiškai.2 Protokolai nepilni - 
keturių-penkių valandų tardymui 
paskirti tik keli ranka rašyti puslapiai. 
Tardytojai, akivaizdu, apie Lietuvos 
gyvenimą menkai nusimanė ir juos 
tenkino kiekvienam laikraščių skaity
tojui žinomi dalykai. Galbūt tardyta ne 
tiek ieškant kaltės, kiek siekiant bendro 
viešo gyvenimo vaizdo, atvykus į 
nežinomą kraštą. Smulkių netikslumų 
apstu.

Skrupskelio kaltės esmė: veik
damas kontrrevoliucinėse ateitininkų 
bei KD organizacijose, jis skatino 
taikingai įgyvendinti politines bei 
socialines reformas, tuo atitraukdamas 
darbininkus nuo komunistų partijos ir 
revoliucinės kovos. Pasirodo, pastan
gos gerinti varguomenės gyvenimą,
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socialinio teisingumo bei demokratijos 
siekimas, tai veikla baustina aštuoniais 
metais sunkiųjų darbų lageryje.3 Gal 
reikšminga, kad ankstyvesniuose tar
dymuose Skrupskelis ginasi niekada 
nekovojęs prieš Lietuvos darbo žmo
nes. Vėlesniuose - prisipažįsta. Beje, 
rugpjūčio mėn. 7 d. apklausa 
nutrūksta jam pareiškus, kad jis 
niekada nekovojo prieš Lietuvos 
darbo žmones.

Tardytojams, atrodo, rūpėjo 
„surasti“ kontrrevoliucinę organi
zaciją, sukurti organizuotos kontr
revoliucinės veiklos įvaizdį, ir ši ap
linkybė verčia atsargiai vertinti tardo
mųjų pasisakymus. To siekiant, bet 
kokia katalikų raiška buvo terpiama į 
KD partijos rėmus. Tokiu būdu, 
protokoluose pabrėžiami organiza
ciniai jaunųjų katalikų ryšiai su KD gal 
daugiau atspindi tardytojų interesus 
negu tikrąją padėtį. Kita vertus, šiuo 
klausimu Skrupskelio pateiktos žinios 
maždaug sutampa su prie jo bylos 
prijungtais Ambrozaičio, Bistro bei 
Dielininkaičio liudijimais. Pagal juos 
visus, jaunųjų katalikų veikla per 
Bistrą buvo „susijusi“ su KD.

1940 m. rugpjūčio mėn. 26 d., 
naktinio tardymo metu (tardymas 
prasidėjo 20 vai. 30 min. ir baigėsi 
00 vai. 15 min.) Skrupskelis pareiškė, 
kad nepriklausė jokiai politinei partijai. 
Tardytojas tada pareiškė, kad jis žino, 
jog Skrupskelis buvo KD nariu. Į tai 
atsakydamas, Skrupskelis pakartojo 
jog niekada nebuvo KD nariu, bet 
pagal savo įsitikinimus rėmęs KD 

ideologiją. Jis pritarė KD dėl žemės 
reformos ir su jais kovojo prieš Sme
tonos režimą. Tautininkų vienval
dystės metu Skrupskelis savo reda
guotuose Židinyje ir Dvidešimtame 
Amžiuje propagavo demokratiniu 
pagrindu lygiateisiškumą visiems 
Lietuvoje gyvenantiems piliečiams, 
neskirstant jų į klases. Tardytojams tai 
buvo kontrrevoliucinė veikla.

Spalio mėn 9 d. naktiniame tardyme 
Skrupskelis prisiminė savo „praktinį“ 
kontrrevoliucinį darbą „katalikiškoje 
organizacijoje“ (ateitininkuose) bei su 
KD susijusioje veikloje. Pastaroji 
veikla prasidėjo 1936 metais. 
Skrupskeliui žinomi šie katalikiškos 
organizacijos veikėjai: Kazys Pakštas, 
vysk. Juozas Skvireckas. Juozas 
Leimonas (ekonomistas, Katalikų 
veikimo centro direktorius, sovietų 
areštuotas, bet karo pradžioje išsi
laisvinęs), bei Jonas Pankauskas (psi
chologas, įvairiose pareigose vadova
vęs Ateitininkams bei Katalikų veikimo 
centrui, 1941 birželį su šeima ištremtas). 
O iš KD narių Skrupskelis teatsimena 
Leoną Bistrą, Mykolą Krupavičių, 
Aleksandrą Stulginskį ir Petrą Karvelį. 
Taigi visi tie, kurių pavardės ir 
užimamos pareigos dažnai buvo 
minėtos prieškario spaudoje. Kitomis 
progomis minimi ir kiti katalikai 
veikėjai, bet visais atvejais tiktai 
visuomenei žinomi asmenys.

Manau reikšminga, kad spalio 9 d. 
tardymo metu Skrupskelis nepasisako 
buvęs KD nariu, bet kalba bendriau 
apie pritarimą KD ideologijai ir praktinį
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darbą KD ideologinėje srovėje. Bet 
tardomas spalio 14 d., Skrupskelis jau 
„sakosi“ 1936 m. įstojęs į KD 
„organizaciją“. Tačiau, manau, šis 
pasisakymas nėra vienareikšmis. 
Pasirodo, KD sudarė dvi srovės: 
jaunųjų bei senųjų ir Skrupskelis 
priklausė jauniesiems, būtent tiems, 
kurie į KD „organizaciją“ įstojo dar 
būdami studentais, tautininkams KD 
uždraudus. Akivaizdu, kad čia kažkas 
sumaišyta, nes 1936 m. Skrupskelis 
nebebuvo studentas. Manau, kad 
Jaunieji“ - tai ne tikri KD nariai, bet 
1936 metais viešumon išėję jaunieji 
katalikai. Tai patvirtina ir teigimas, kad 
Jauniesiems“ vadovavo Dielininkaitis.

Gruodžio 27 d. tardymas vyko 
dienos metu. Skrupskelis apibūdina 
savo veiklą kaip KD šalininkas. Pagal 
jį, iki KD uždarymo jis nebuvo KD 
nariu. Vėliau, apytikriai 1935-1936 
metais, jis aktyviai dalyvavo KD darbo 
atkūrime. Tada Skrupskelis, Dielinin
kaitis, Ambrazevičius (Brazaitis), kun. 
Juozas Prunskis, kun. Stasys Yla, 
Ivinskis, ir Maceina sudarė jaunų KD 
kolektyvą, kuris vėliau susiblokavo su 
senaisiais. Dienraštis Dvidešimtas 
Amžius buvo šio kontrrevoliucinio KD 
judėjimo organu, plačiai populiarinęs 
krikščionišką ideologiją, ugdantis 
klasių sandraugą bei bendradar
biavimą, pasisakantis prieš socialistinę 
revoliuciją bei komunistų partijos 
politiką.

Dielininkaitis taip pat tardytas 
gruodžio mėn. 27 d., tuo pat metu kaip 
ir Skrupskelis. Paprašytas apibūdinti 

KD kontrrevoliucinę veiklą, Dielinin
kaitis ilgokan sąrašan įtraukė ir 
tariamai šmeižikiškus aiškinimus, būk 
tai Sovietų Sąjungoje darbininkai 
gyvena prasčiau negu kai kuriose 
kapitalistinėse šalyse.

Pagal Dielininkaitį, režimas KD 
uždarė maždaug 1933 metais ir po to 
kurį laiką KD politinio aktyvumo 
beveik nebuvo. Todėl jis su Skrups- 
keliu nusprendė sukurti „savaran
kišką“ politinę srovę ir tuo tikslu su 
Skrupskeliu parengė programinį 
straipsnį ir 1936 metais jį išspausdino.4 
Pagal Dielininkaitį, norėta per dekla
racijos svarstymą spaudoje plėtoti 
naująją srovę kaip „savarankišką“. 
Tačiau cenzūra diskusijų neleido ir 
1936 birželį jaunieji vėl prisidėjo prie 
KD partijos, rasdami kontaktą su KD 
lyderiu L. Bistru. Tada buvo įkurtas 
Dvidešimtas Amžius, kuris artimai 
bendravo su KD. Kadangi laikraštyje 
dažnai rašė Bistras, jaunieji greitai rado 
bendrą kalbą.

Bistras savo parodymus apie 
Skrupskelį davė gruodžio mėn. 26 d. 
Jo pasisakymuose nėra nieko naujo. 
Jie tik patvirtina Skrupskelio ir 
Dielininkaičio parodymus, kad šie 
aktyviai dalyvavo KD darbe atitrau
kiant dirbančius nuo revoliucinės 
kovos. Ambrazaitis apie Skrupskelio 
veiklą tardytas gruodžio mėn. 27 d. Bet 
ir čia nieko konkretesnio ar naujo. 
Ambrazaitis tik kartoja, kad 
Skrupskelis priklausė jauniesiems, 
kurie „kontaktavo“ su senaisiais KD 
nariais.
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Sovietų prokurorams minėtų bend
rybių apie darbininkijos atitraukimą 
nuo revoliucinės kovos užteko 
Skrupskelį perduoti teismui. Kvotos 
užbaigimo protokolas, datuotas gruo
džio mėn. 29 d. Jame pažymima, kad 
Skrupskelis susipažino su tardymo 
bylos medžiaga (surašyta 39 lapuose) 
ir nuoširdžiai papasakojo apie savo 
kontrrevoliucinį darbą bei tardytojams 
neturi jokių prašymų.5

Kokie tad iš tikrųjų buvo ryšiai 
tarp jaunųjų katalikų ir KD? Tardymų 
medžiaga remia išvadą, kad jie KD 
partijai nepriklausė, nes beveik visur 

kalbama bendrai apie kontaktavimą 
arba darbą srovėje. Tai derinasi ir su 
šeimoje išlikusiais atsiminimais. Bet 
galime manyti, kad KD jie nepriklausė 
ne dėl principinių sumetimų, bet 
norėdami išvengti režimo represijų 
partinę veiklą uždraudus. Tuo pačiu, 
Bistrui tarpininkaujant, jie su KD 
bendradarbiavo, o Dvidešimtas Am
žius visuomenės buvo laikomas KD 
organu.6

Taigi išvada tokia: jeigu Lietuvoje 
būtų buvus atkurta normali partijų 
veikla, jaunieji katalikai būtų veikę KD 
partijos eilėse ir į KD įstoję.

' Saugoma Vilniuje, Lietuvos Ypatinga
jame Archyve. (domu, kad byla turėjo 
būti Lietuvon sugrąžinta jau po karo, nes 
vokiečių okupacijos metu jos Lietuvoje 
nebuvo. Bylos viršelis atspindi sovietinio 
teroro biurokratinę pusę. Užvesta 1940 
liepos 12 d. ir užbaigta 1940 gruodžio 29 d., 
byla tikrinta 1962-1963, 1966-1967,
1976-1977. ir 1982-1983 metais. Neaišku, 
ar tikrinta vien iš biurokratinio uolumo ar 
vis ieškant žinių prieš dešimtmečius mirusio 
asmens byloje. Užvesta kaip byla Nr. 29, ji, 
atrodo, buvo kilnota iš vieno fondo į kitą, 
ir vienu metu puošėsi numeriu 782806. 
Vilniuje nėra lagerinių dokumentų ir jų 
matyti neteko.

- Rašydamas vartojau privačiai parengtą 
ir nepatikrintą vertimą. Todėl negaliu 
pateikti tiesioginių citatų.

3 Skrupskelio šeimoje yra išlikęs 
prisiminimas, kad buvo bandoma jį gelbėti, 
per tarpininkus kalbant su įvairiais 
pareigūnais. Vienas jų. gal pats Paleckis, 
pasakęs, kad iš Skrupskelio paimtas visas 
lagaminas kaltę įrodančių dokumentų. 
Kratų protokolai patvirtina, kad paimta 
įvairių laiškų bei rankraščių.

4 Kalbama apie „Naujojoje Romuvoje“ 
paskelbtą deklaraciją apie organišką 
valstybę.

5 Nuteistas aštuoniems metams, per 
Kotlasą Skrupskelis buvo išsiųstas į Pečioros 
lagerius. Vilniuje esančioje byloje šitų 
dokumentų nėra.

6 Esu beveik tikras, kad laikraštyje vieną 
kitą rašinį paskelbė ir Krupavičius, bet 
prisidengęs slapyvardžiu.
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Jaunimas apie patriotizmą
Sausio pabaigoje vykusiame LFB Los Angeles sambūrio studijų savaitgalyje 

buvo surengtas jaunimo simpoziumas patriotizmo klausimais. Jį vedė žinomas 
JAV lietuvių visuomenininkas Kęstas Reivydas. Diskusijose dalyvavo JAV gimę 
Saulius Žemaitaitis, Marius Anelauskas, Lietuvoje gimusi ir šiuo metu JAV 
gyvenanti Indraja Šulcaitė bei Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokinys 
Vytenis Vitkauskas. Simpoziumo metu gvildenta tema ir jo dalyvių pasisakymai 
sulaukė didelio klausytojų dėmesio.

Siūlome susipažinti su kai kuriomis simpoziumo dalyvių mintimis.
Redaktorius

Saulius Žemaitaitis

Websterio žodynas patriotizmą 
apibrėžia kaip meilę ar atsidavimą savo 
kraštui. Tačiau kiekvienas iš mūsų 
turime ir savo patriotizmo apibrėžimą

Saulius Žemaitaitis.
Antano Polikaičio nuotrauka

ar suvokimą. Man patriotizmas - tai 
nedalomas pasididžiavimas savo 
tėvyne. Šiandien daugelis amerikiečių 
žymiai didesni patriotai negu buvo 
anksčiau. Gal dėl Rugsėjo 11 d. 
įvykių...

Mes visi didžiuojamės Lietuva. 
Didžiavomės ir didžiuojamės mūsų 
partizanais, kurie kovojo prieš krašto 
pavergėjus. Didžiavomės ir tada, kai 
matėme tūkstančius lietuvių taikiai 
protestuojant prieš sovietinius 
okupantus. Tačiau šiandien, kai Lietuva 
laisva, atrodo, kad mes praradome dalį 
savo patriotinių jausmų... Nejau mums 
vėl reikia priešų, kad atgautume 
prarastus patriotizmo jausmus?..

Daugelis sako, kad lietuvių 
patriotizmas išblėso dėl korupcijos 
vyriausybėje, teismuose, policijoje. Bet 
tokių pačių blogybių yra ir čia, 
Amerikoje, bei kitose pasaulio 
valstybėse. Galbūt daugelis Lietuvos 
gyventojų tikėjosi, kad su laisve ir
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demokratija pagerės ir jų gyvenimas. 
Deja, taip neįvyko. Krašto vyriausybėje 
pasiliko seni komunistų biurokratai, 
kurie rūpinasi tik savimi, savo 
kišenėmis ir visai nekreipia dėmesio į 
kitų Lietuvos gyventojų sunkų 
gyvenimą... Daugelis jų, ypač 
gyvenantys kaime, sunkiai verčiasi 
savo ūkiuose, miesto darbininkai gauna 
labai mažus atlyginimus... Kiek tokių 
nusivylusių mes nežinome. Tačiau jų 
yra. Tačiau dėl sunkaus gyvenimo ar 
kitų nusivylimų negalima nustoti mylėti 
Lietuvos. Reikia ieškoti kitų mūsų 
pasididžiavimą žadinančių pavyzdžių. 
Galima didžiuotis savo sportininkais, 
ypač krepšininkais, lengvaatlečiais. 
Galima didžiuotis savo teatru, 
dainininkais ar šokėjais, garsinančiais 
Lietuvą pasaulinėse scenose.

Mano seneliai bei tėvai prieš daugelį 
metų paliko savo tėvynę ir įsikūrė čia, 
Amerikoje. Daugelis Lietuvos gyventojų 
buvo ištremti, bet grįžo į Tėvynę 
nepraradę vilties ir meilės Lietuvai. 
Galbūt visus juos, ir gyvenančius čia, 
išeivijoje, ir grįžusius iš Sibiro tremties į 
Lietuvą, vienijo ir skatino tas pats 
auklėjimas, tos pačios vertybės, 
patriotizmą žadinanti Maironio, 
Brazdžionio poezija. Galbūt dėl to mes 
šiandien, kaip niekad anksčiau, turėtume 
labiau įsiklausyti į dr.Vinco Kudirkos 
žodžius: „Iš praeities tavo sūnūs te 
stipiybės semias...“ Jei visi klausytume 
šių žodžių, gal atrastume didesnį 
pasitikėjimą Lietuva ir matytume 
gražesnę mūsų tėvynės ir tautos ateitį.

Marius Anelauskas

Kokia yra šiuo metu patriotizmo 
padėtis tarp tų žmonių, kurie save laiko 
lietuviais? Ar lietuviai didžiuojasi savo 
kilme, savo praeitimi, savo lietuvišku 
palikimu? Kaip jie asmeniškai suvokia 
tėvynės meilės sąvoką? Mano galva, 
atsakymas į šį klausimą priklauso nuo 
to, su kuo kalbi. Ar lietuvis gyvenantis 
Lietuvoje turės tokį patį patriotizmo 
suvokimą, kaip lietuvis gyvenantis 
Amerikoje? Mes, gyvendami čia, 
Amerikoje, turime retą galimybę stebėti 
labai skirtingas žmonių grupes, kurios 
save laiko lietuviais. Yra tokių, kurie kaip 
ir aš, gimė Amerikoje, o jų tėvai - 
Lietuvoje. Yra tokių, kurie patys čia 
atvyko būdami jauni. Yra tokių, kurie 
Lietuvą paliko jau būdami suaugę ir 
apsisprendė savo gyvenimą tęsti čia, 
Amerikoje. Taigi jei visi šie žmonės yra 
lietuviai, ką jie turi bendro vieni su 
kitais ir kaip jie demonstruoja bei 
praktiška veikla parodo savo 
patriotizmą?

Man rodos, kad visus šiuos 
žmones jungia vienas vardiklis: visi jie 
didžiuojasi savo šaknimis ir savo 
lietuviška kilme. Jie suvokia savo 
tapatybę su kitais lietuviais ir turi savo 
šeimos medžio šaknis toje mažoje, vos 
trijų su puse milijonų gyventojų 
šalelėje...Jie suvokia tos šalies kultūrą 
ir istoriją, jaučiasi jos dalimi. Nors tai 
mums atrodo visiškai natūralu ir 
suprantama, tačiau tik nedaugelis 
amerikiečių gali pasidžiaugti tokia 
„prabanga“. Tokioje įvairiatautėje
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Marius Anelauskas.
Antano Polikaičio nuotrauka
valstybėje kaip Amerika, susimaišę 
žmonių tautybės ir kultūros. Žinoti, iš 
kurios šalies ar net kelių šalių yra kilę 
jų protėviai bei suvokti savo protėvių 
tautos istoriją, kultūrą, tokiems 
žmonėms nėra lengva. Man, kaip 
lietuviui, yra lengviau. Tereikia tik ateiti 
į mūsų parapiją ir pasikalbėti bent su 
vienu iš kelių šimtų čia besilankančių 
žmonių. Ir man bus labai greitai 
paaiškinta, kas yra Lietuva, kur gauti 
apie ją daugiau žinių ir pan.

Šiuo metu vis dažniau kalbama 
apie patriotizmo sumažėjimą ne tik tarp 
lietuvių gyvenančių užsienyje, bet ir 
lietuvių gyvenančių tėvynėje. Kodėl 
šie žmonės savo gyvenimą gyvena be 
didelės meilės savo gimtajai šaliai? 
Atsakymas vienas - jie savo praeitį 
laiko kaip savaime suprantamą dalyką. 
Išaugę lietuviškoje kultūroje, 
gyvendami visuomenėje kurioje visi 
kalba lietuviškai, kiekvieną dieną 

girdėdami pasakojimus apie praeitį, 
žmonės paprasčiausiai ima nevertinti 
to ką turi, tai gi ir savo tėvynės. O ir 
jų tautybė pasidaro jiems neįdomi, 
neturinti intrigos, niekuo neišsi
skirianti iš kitų ir pan.

Taigi, kaip mes galėtume sujungti 
žmonių širdis ir sąmonę bei sugražinti 
jų meilę tėvynei? Šiandien mano 
įsitikinimu yra daug svarbiau (negu tai 
buvo anksčiau) surasti lietuviams 
sąlyčio taškus, kurie vėl keltų 
pasididžiavimo jausmus, leistų vėl 
mylėti savo šalį. Jei Lietuvos istorija 
ir kultūra jiems to duoti negali, tai gal 
jie gali susirasti kitą sritį (sportą, 
muziką), kuri jiems būtų pavyzdžiu, 
keltų pasididžiavimą...

Mes, lietuviai, turime surasti būdų 
kaip galėtume didžiuotis tuo, iš kur 
esame kilę ir kas mes esame.

Indraja Šulcaitė

- Nori važiuoti į paplūdimį 
šeštadienio ryte? - klausia manęs 
draugai.

- Negaliu - atsakau, - man į 
mokyklą reikia.

- Šeštadienį į mokyklą!? - visi 
nustemba ir pasižiūri į mane kreivu 
žvilgsniu.

- Ar nori eiti į vakarėlį šį vakarą?
-Ne, negaliu. Man repeticija.
Taigi visą laiką esu užsiėmusi. Ir 

vis su lietuviais. Mano amerikietė 
draugė prieš keletą dienų pareiškė, kad 
ji galiausiai nusprendė, jog lietuviai yra 
„išprotėję“.
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Indraja Šulcaitė.
Antano Polikaičio nuotrauka

Ir iš tikrųjų ji kažkuo teisi. Mes, 
lietuviai, visą laiką kažką susigalvojam, 
kažkuo užimti. Tai su skautais, 
ateitininkais, tai su Jaunimo sąjunga, 
teatru ar šokiais. O jeigu laisvesnis 
savaitgalis - vis tiek visi susirenkam 
draugėn bičiuliškai vakarienei...

Ar visa tai apie ką kalbu yra 
patriotizmas? O gal neturėjimas ką 
veikti? Tačiau gal tai savotiška ugnelė 
mūsų širdyse, kuri vis uždega norą 
būti su tokiais kaip tu?..

Visi tiki tuo, kas jiems labiausiai 
prie širdies. Man žodis patriotizmas 
nepatinka. Jis kažkoks tai tuščias. Jis 
uždeda kažkokį antspaudą ir liepia 
kažką daryti ar nedaryti pagal 
atitinkamas „taisykles”. Tu turi būti 
lietuvis patriotas, kuris turi švęsti visas 
lietuviškas šventes, tarnauti savo 
tėvynei, sapnuoti, galvoti ir kalbėti 
lietuviškai. Jeigu skrupulingai 
nesilaikai visų šių „taisyklių”, tai 

netrukus sulauki kritikos ir 
apšaukiamas ne patriotu. Toks požiūris 
į patriotizmą gal buvo aktualus prieš 
penkiasdešimt ar net dvidešimt metų, 
bet ne dabar...

Man labiau priimtina idėja, kad yra 
kažkas daugiau negu tik „privalėjimas“ 
būti patriotu. Niekas negali žmogui, o 
ypač jaunam, kategoriškai pasakyti, ką 
mylėti, ką daryti ir kam paskirti savo 
laiką. Dėl vienokios ar kitokios 
prievartos žmonės tik nusisuka nuo to 
kas išties yra svarbu ir ima nekęsti 
siūlomų idėjų. Yra daug lietuvių 
Lietuvoje ir užsienyje, kurie nenori 
nieko bendro turėti su Lietuva ar 
lietuvybe. Jų paklausus, kokia jų 
tautybė, nemaža dalis niekada 
nepasakys, kad jie yra lietuviai. Aš 
asmeniškai pažįstu daug lietuvių, kurie 
gimę Lietuvoje, o dabar gyvena 
Amerikoje. Jie puikiai šneka lietuviškai, 
bet iš manęs šaiposi, kad prisiklijavusi 
Vyties lipduką ant savo automobilio, 
kad dalyvauju lietuviškoje mūsų 
parapijos veikloje ir pan....

Tiesa, yra ir daug tokių kaip aš. 
Nors gal ir ne visada mes kalbame ar 
mąstome lietuviškai, o net kartais ir 
sapnuojam „angliškai“, mes laikome 
save lietuviais. Mes įsijungę į savo 
bendruomenės veiklą, dalyvaujame 
įvairiuose renginiuose, kartu šven
čiame... Tad kas yra patriotai ir kurie 
yra didesni „patriotai”? Aš manau, kad 
mes neturime patriotizmą suvokti tik 
kaip tam tikros abstrakčios pareigos 
atlikimą. Tai, ką mes darome iš širdies, 
mes darome tik todėl, kad visa tai yra
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mūsų širdyse ir mes niekaip kitaip 
neįsivaizduojam savo gyvenimo.

Aš niekada nelaikiau savęs ar savo 
draugų patriotais, bet tikrai žinau, kad 
savo konkrečia veikla mes parodome 
daug didesnį patriotizmą negu kiti.

Vytenis Vitkauskas

Dabar visur (ir Lietuvoje, ir 
užsienyje) gyvenantys lietuviai vis 
dažniau kalba apie patriotizmo stoką 
mūsų visuomenėje. Ir ypač apie 
patriotizmo stoką jaunimo tarpe. Ir 
šiame renginyje keliamas klausimas: 
kodėl išblėso tėvynės meilė, kas dėl to 
kaltas ir ką reikia daryti? Nelengva 
atsakyti į šiuos klausimus jums. Juo 
labiau sunku atsakyti man.

Man kartais skaudu girdėti, kai 
sakoma, kad mūsų jaunimas nepatri
otiškas, kad neina į patriotinius

Vytenis Vitkauskas.
Antano Polikaičio nuotrauka 

renginius... O jei eisi į patriotinius 
renginius, tai jau būsi patriotas? Jei 
didžiuosies savo šalies praeitimi, 
mylėsi savo Tėvynę, bet neisi į 
jaunimui dažnai neįdomius rengimus, 
tai jau būsi ne patriotas? O jei koks 
nors patriotinis, valstybinei šventei 
paminėti skirtas renginys jau buvo 
mokykloje ir tu jame dalyvavai, bet 
vėliau nenuėjai į tai pačiai progai skirtą 
renginį miesto aikštėje ar kultūros 
centre, tu jau tapai ne patriotu? Taigi, 
kas yra tas patriotizmas?

Šio termino apibrėžimą rasime bet 
kuriame žinyne. Tačiau ne terminuose 
esmė. Patriotizmą, kaip konkrečią 
veiklą kiekvienas suvokiame 
skirtingai. Esmė - galutinis tikslas, o 
ne priemonės, kurių pagalba mes šio 
tikslo siekiame. Priemonių gali būti 
įvairių ir nebūtinai tik tų, kurias mums 
siūlo vyresnieji. Aš sutinku, kad 
nemaža dalis mano bendraamžių 
patriotizmą suvokia kaip kažkokią 
atgyveną. Bet ar dėl tokio jų požiūrio 
kaltas tik jaunimas? Kodėl vyresnieji 
nenori prisiimti atsakomybės už 
betvarkę Lietuvoje, už jaunimo 
bedarbystę, emigraciją už kitas 
plintančias negeroves? Kokius mes 
matome pavyzdžius? Nors aš 
Amerikoje dar tik kelios dienos, bet 
naršydamas po JAV televizijų 
programas nemačiau tokių laidų, 
kokias galima kas vakarą žiūrėti 
Lietuvoje... Tikiuosi suprantate ką 
turiu galvoje...

Mokyklose mus moko lietuvių 
liaudies dainų, bet bendraamžių tarpe
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mes jas retai dainuojame. Mus moko 
liaudiškų šokių, bet mes vakarėliuose 
šokame „savo“ šokius. Bet tai 
nereiškia, kad mes ne patriotai. Tam 
tikroms aplinkybėms mes dar ir kaip 
šokame bei dainuojame. Tam yra 
visokios dainų ir šokių šventės, 
konkursai, festivaliai. Tai yra mes tai 
darome tada, kai tam yra tinkama proga 
ir laikas arba kai to norime mes patys, 
o ne liepia kiti...

Ne vienam jaunam lietuviui, 
pavyzdžiui, po Lietuvos sportininkų 
pergalių negėda dainuoti lietuviškų 
dainų. Jiems net tampa savotiška 
garbė giedoti Lietuvos himną, turėti 
rankose trispalvę, žodžiu, didžiuotis, 
kad yra lietuviai. Todėl, mano galva, 
patriotizmas turi būti suvokiamas ne
tik kaip praeities laimėjimų iškėlimas 
įvairių minėjimų metu, bet pirmiausia 
per jausmus. Kai suvoki, kad būti 
kartu yra smagu, kad gali kažką 

padaryti, kai neraginamas imi dainuoti 
lietuviškas dainas, tai ir yra 
patriotizmas. Esu įsitikinęs, kad niekas 
negali nieko priversti būti patriotu. 
Patriotu tiesiog reikia būti. Ir ne 
žodžiais, o širdimi bei jausmais: savo 
meile tėvams, pagarba draugams, 
tolerancija aplinkui gyvenantiems, 
įsipareigojimais savo gimtinei ir 
Tėvynei.

Ir pabaigai. Dėl patriotizmo stokos 
nereikėtų kaltinti vien tik jaunimo. Ir 
tėvai, ir mokytojai mums visiems 
nuolat sako: „Būk geras, būk 
patriotas“. Bet pirmiausia patys 
vyresnieji turi būti patriotai. Ir rodyti 
mums pavyzdį, o ne meluoti, lipti per 
kitų galvas į valdžią, apkalbinėti kitus, 
naudotis tarnybine padėtimi, vogti, 
statyti vilas draustiniuose...Ne tas 
patriotas, kuris tik šneka, kad aplink 
netvarka, bet tas, kuris gatvę šluoja, 
jei joje pilna šiukšlių...

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokinių grupė.
Antano Polikaičio nuotrauka
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Kai susijungia vieno
medžio šakos

Reda Nausėdaitė

Vilniaus universiteto Kauno 
humanitarinio fakulteto neformali 
Studentų grupė drauge su savo 
bendraamžiais iš Latvijos 2006 metų 
pradžioje laimėjo tarptautinį projektą. 
Lietuvos ir Latvijos studentai, aktyviai 
dalyvaujantys savo tautų kultūros 
paveldo sklaidoje, vedami bendros 
idėjos stiprinti savo tautinį identitetą 
ir propaguoti kultūrą, gavo finan
savimą (21 000 eurų) jų parengtam 
projektui ir išvykai į Urugvajų. Čia, 
Montevideo mieste, projekto dalyviai 
susitiko ir daugiau kaip savaitę 
bendravo su šiame mieste gyvenan
čiais lietuvių bendruomenės atstovais.

Inform, Inspire, Involve (Informuoti, 
įkvėpti, įtraukti) projekto ir kelionės 
tikslas - skatinti įvairių tautų jaunimą 
domėtis savo ir kitų tautų kultūros 
vertybėmis, jas branginti ir puoselėti, 
stiprinti bendravimą tarp įvairių tautų ir 
pačių tautiečių. Viena iš projekto 
sąlygų: organizuoti įvairias tradicines, 
tautines šventes, rengti folklorinių 
dainų ir šokių koncertus, įvairius kitus 
tautinio paveldo pristatymus.

Laimėjus tokį projektą, devynio
likos studentų baltiečių grupei buvo 

patikėta misija Pietų Amerikos 
lietuviams pristatyti ne tik Lietuvos ir 
Latvijos, bet ir Europos paveldo 
lobynus, savo tautų tradicijas bei 
papročius.

Nėra tiksliai žinoma, kiek šiuo metu 
Montevidėjuje gyvena lietuvių kilmės 
žmonių. Yra žinoma tik tai, kad apie 
1930-uosius metus Urugvajuje buvo 
įregistruota 10 000 lietuviškų pasų. 
Pirmieji lietuviai į šią šalį atkeliavo dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą daugiausia 
dėl ekonominių priežasčių. Monte- 
vidėjaus Cerro ir Casabo rajonuose 
apsigyvenę lietuviai pradėjo steigti 
įvairias organizacijas, leido lietuvišką 
spaudą, įsteigė lietuvišką Jono 
Basanavičiaus vardo mokyklą.

1975 metais lietuvių lėšomis Cerro 
buvo pastatyta lietuvių bažnyčia, 
tapusi viena iš pagrindinių lietuvių 
susibūrimo vietų.

Dabar Montevidėjuje veikia tik 
viena lietuvių organizacija - Urug
vajaus Lietuvių kultūros draugija, 
kitaip dar vadinama „Club lituano“. 
Kaip teigia viena aktyviausių Lietuvių 
kultūros draugijos veikėjų Marisa 
Leonavičienė, pagrindinis šios
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draugijos tikslas - maksimalus dėme
sys lietuviškos kilmės jaunimui, nes 
jaunimas - ne tik šio klubo, bet visos 
lietuvių bendruomenės ateitis. Drau
gijoje veikia vaikų šokių grupė 
„Rintukai” ir jaunimo šokių grupė 
„Ąžuolynas”, o prieš pusę metų buvo 
įsteigta sekmadieninė mokyklėlė 
„Gabija”, kurioje mokosi 26 vaikai, o 
visi norintieji turi galimybę lankyti 
lietuvių kalbos kursus.

Pagal šio projekto programą prie 
atvykusių studentų iš Lietuvos bei 
lietuvių kilmės urugvajiečių prisijungė 
ir Argentinos Berriso miesto lietuvių 
bendruomenės jaunimas. Aktyviausia 
Argentinos lietuvių veikla vyksta 
Berisso (Mindaugo ir Nemuno drau
gijos) ir Rosario miestuose: šios 
draugijos turi kultūros komisijas, tau

tinių šokių grupes, vaikų ansamblius. 
Buenos Aires vyksta šeštadieniniai 
lietuvių kalbos kursai, čia gyvenantys 
lietuviai prisideda prie Lietuvos garbės 
konsulato renginių.

Lietuvos studentai turėjo unikalią 
galimybę kartu su vietos lietuviais 
dalyvauti Vasario 16-osios minėjime ir 
koncerte Montevideo. Vasario 16-oji - 
viena labiausiai švenčiamų ir 
svarbiausių Lietuvos valstybinių 
švenčių Urugvajaus sostinėje gyve
nantiems lietuviams. Šiais metais vy
kęs minėjimas buvo išskirtinis tuo, kad 
pirmą kartą Urugvajaus lietuvių bend
ruomenę aplankė jaunimo atstovai iš 
Lietuvos. Minėjime dalyvavo Lie
tuvos ambasados Lotynų Amerikos 
valstybėse laikinasis reikalų patikėtinis 
Arvydas Naujokaitis, Montevideo 
miesto meras, kiti garbingi svečiai.

Studentai iš Lietuvos su Argentinos ir Urugvajaus lietuviais. 
Redos Nausėdaitės nuotrauka
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Straipsnio autorė Reda Nausėdaitė (buvusi 
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos abituri
entė, Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo val
dybos narė) su dr. Vytautu A. Dambrava, 
ilgamečiu Lietuvos ambasadoriumi Pietų 
Amerikoje.
Petro Kazakevičiaus nuotrauka

Susitikimo patirtis ir įspūdžiai buvo 
neįkainojami, nes susijungė dviejuose 
skirtinguose kontinentuose gyvenan
čių lietuvių troškimas kartu pasi
džiaugti ir pasididžiuoti Lietuva, savo 
kilme ir šaknimis.

Lietuvos studentai savo vieš
nagės Montevideo metu savo 
tautiečiams įvairių koncertų, susitikimo 
metu ne tik pasakojo apie Lietuvą, jos 
kultūrą, regionų savitumus, bet ir 
demonstravo nacionalinius lietuvių 
drabužius, rengė lietuviškų folklorinių 
dainų koncertus. Klausytojus ypač 
žavėjo studentų atlikti įvairūs kūriniai 
kanklėmis ir skudučiais. Ne po vieno 
tokio koncerto klausytojai Lietuvos 

studentams plojo atsistodami. Dėl to 
ne vienas studentas vėliau sakė, kad 
„ir mes pasijutome laimingi dar labiau 
pajausdami lietuvių vienybę, jausdami 
tokį dėmesį mums, rūpestį bei globą“.

Projektas be tiesiogiai į jo 
įgyvendinimą įtrauktų dalyvių suteikė 
unikalią galimybę į projektinę 
ugdomąją veiklą įsitraukti ir kitiems 
vietinės lietuvių bendruomenės 
atstovams. Per Lietuvos simbolių 
mugę, atvirą visuomenei konferenciją 
kiekvienas norintis galėjo susipažinti 
su Lietuvos kultūriniu paveldu, 
seniausiomis tradicijomis ir Pabaltijo 
šalių papročiais. Bendruomenei buvo 
pristatyta ne tik „Europos“ sąvoką bet 
ir plačiai pasakojama apie Europą 
skatinamas noras pažinti Europos 
valstybes, puoselėjamas teigiamas 
požiūris į kitas kultūras. įvairių 
renginių metu vietos jaunimas buvo 
įtraukiamas į koncertinės programos 
atlikimą mokomas dainuoti bei šokti.

Baltiškasis santūrumas buvo 
nustumtas į šalį. Tiek kalbos barjerą 
tiek vidinius slenksčius įveikti padėjo 
sutiktų žmonių geranoriškumas, 
atviras, betarpiškas bendravimas. 
Visas viešnagės Urugvajuje dienas 
viešpatavo šypsenos, juokas, pakili 
nuotaika, sutarimas. Beliko stebėtis, 
kiek gyvybės, nevaržomos šilumos ir 
emocijų turi lietuviai.
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Vaidotas — krintanti 
žvaigždė

Kazys G. Ambrazaitis

Betvarkydamas savo senus lietu
viškos veiklos archyvus, apsidžiau
giau suradęs apie 20 privačių Vaidoto 
Daunio laiškų. Su juo, nors ir per 
Atlantą, teko bendrauti daugiau nei 
penkeris metus. Kai Lietuvoje pradėjo 
stipriau pūsti laisvėjimo vėjai, iš ten 
vis dažniau sutikdavome sau artimų 
svečių, ypač vykstant mokslo ir 
kūrybos simpoziumams. 1989 metais 
VI mokslo ir kūrybos simpoziume 
pirmą kartą sutikau ir žurnalo „Krantai“ 
redaktorių Vaidotą Daunį. Po daugelio 
metų šio reikšmingo nepriklausomybės 
atgavimo laikotarpio kultūrininko 
prisiminimui progą davė trumpos 
mano atostogos mažai apgyvendintoje 
pasakiškoje Bahamų saloje. Ten naktį 
krintančios žvaigždės tokios šviesios 
ir niekieno netrukdoma laisva erdvė...

Krintančios žvaigždės idėja mane 
veikia nuo to momento, kai 1995 m. 
rugpjūčio mėn. 1 d. V. Valiušaičio reda
guojamame „Kauno Laiko“ laikraštyje 
perskaičiau žinutę: „...šeštadienio 
vakare Vilniaus Vingio parke, penk
tosioms Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėms skirtos oro balionų šventės 
metu, žuvo poetas ir kultūros žurnalų 

„Krantai“ bei „ Naujoji Romuva“ 
redaktorius Vaidotas Daunys. “ 
37 metų Vaidotas ketino skristi 
balionu, tačiau jam belipant, balionas 
staigiai pradėjo kilti. Baliono vairuo
tojas sušuko: „Laikytis už krašto“. 
Balionas pakilo daugiau nei 100 metrų, 
ir aukščiau bekylant, Vaidoto rankos 
neišlaikė. Toji naujai atsikuriančios

Vaidotas Daunys ir Kazys Ambrazaitis.
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f Laisvę fondo Tarybos pirmininkas dr. K. Ambrazaitis (centre) su Lietuvos filialo 
pirmosios Tarybos nariais. Iš kairės: V. Daunys, A. Juozaitis, J. Antanaitis, 
L. Dambrauskas, M. Bloznelis ir V. Valiušaitis

Lietuvos žvaigždė krito žemėn. Krito 
be žodžio ir aimanos, be siaubingo 
klyksmo. Liko žmona Raimonda su 
penkiais vaikais. Jauniausiam tuo metu 
buvo tik pusė metų...

Grįžtant iš Bahamų salų į Chicagą, 
per lėktuvo langą mintyse mačiau tą 
nuostabų bičiulį - krintančią šviesią 
žvaigždę...

Su Vaidotu daug turėjome pokal
bių, bet visų jų tiksliai negaliu 
prisiminti.Todėl noriu apie tą nuostabų 
laiko liudininką su skaitytojais pasi
dalinti per jo laiškus. Gaila, kad šiuose 
puslapiuose gali tilpti tiktai keletas 
ištraukų.

Jo veržlus atvirumas, kūrybinis 
polėkis, nuolatinis ieškojimas savo 

Dievo ir pranašiškas pažinimas to laiko 
visuomenės, mane padrąsino pakvies
ti jį bendram darbui tuo metu steigia
moje Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo 
taryboje.

Pirmoji pažintis ir kvietimas

1990 10 16d. laiške V. Daunys rašė: 
„Per Vidmanto V. [Valiušaičio] 

malonę perduodu Jums šį savo 
trumpą laišką, norėdamas nuoširdžiai 
padėkoti už pasitikėjimo žodžius, 
kuriuos Jūs esate išsakęs bendruose 
mums skirtuose laiškuose. Turiu prisi
pažinti, kad kvietimas talkininkauti 
Į LAISVĘ fondui mane labai giliai 
sujaudino. Pradžioje visų mūsų trijų
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(Arvydo [Juozaičio], Vidmanto 
[Valiušaičio], mano) pokalbiai iš 
esmės sukosi apie paprastą klausimą: 
ar turime moralinę teisę tokiai 
veiklai: mes galvojome, kad, įsijungę 
į tokią veiklą, vienaip ar kitaip 
pateksime į visuomeninių intrigų 
sūkurį, kuriame šmėkščios ir politinės 
insinuacijos; taigi kėlėme klausimą, 
ar nepakenksime vien savo buvimu 
Fonde tiems kilniems žmonėms, kurie 
mus kviečia šiai veiklai... Tos 
moralinės kolizijos labiausiai liečia 
mane ir Arvydą. Kita vertus, aiškiai 
jautėme ir jaučiame ir kitokią mora
linę koliziją: suprantame, kad atsi
sakyti aukotis tokiai veiklai būtų 
nuodėminga ta prasme, kad intelek
tualinių pajėgų tokiam kultūriniam 
darbui Lietuvoje iš tiesų maža, Aš 
džiaugiuosi, kad esu kartu su Atly
dų; jaučiu juos kaip bendraminčius, 
kaip artimos dvasios bičiulius, palik
damas jiems teisę individualiai apsi
spręsti vienu ar kitu klausimu. Ma
nau, kad ilgainiui mūsų bendradar
biavimas tik sustiprės, nepriklau
somai nuo to, kiek Jūs rasite reika
linga mums patikėti Fondo reikalus. 
Džiaugiuosi ir p. L. Dambrausko 
dalyvavimu, jo blaivus mąstymas, 
dvasinė orientacija mums labai 
naudingi. Gražių žodžių galėčiau 
pasakyti ir apie p. K. Skrupskelį, 
p. M. Bloznelį. Būdamas Miunchene, 
kalbėjau su K. Girniumi, kuris yra 
linkęs prie mūsų šlietis."

Apie padėtį ir darbus

1991 01 11d. laiške V. Daunys rašė:
„Šiandien ryte gavau Jūsų mielą 

sveikinimą Šventųjų Kalėdų proga. 
Jums dėkoju savo šeimos vardu... 
Lietuva visą laiką per paskuti
niuosius metus buvo ribinėje situa
cijoje - bet dabar ypač... Viskas kybo 
ant plauko, net ir laišką rašydamas, 
vis galvoju, ar jis Jus pasieks. 
Liūdniausia, kad šia Maskvos iš 
anksto kurta situacija (ne tiek kurta, 
kiek laukta) siekia pasinaudoti savo 
pačios naudai viena ar kita pačių 
brolių lietuvių politinė jėga. “

Paaiškinęs apie Prunskienės ir 
Landsbergio klaidas ir kad toks 
politinis mentalitetas yra žlugdantis 
Lietuvą, toliau jis rašė:

..... neaišku, kuo viskas baigsis. 
Mums trūksta racionaliųjėgų, galin
čių vairuoti Lietuvą. Viską žlugdo 
kažkoks keistas iš slavų paveldėtas 
asmeninių ambicijų ir metafizinės 
isterijos gaivalas, kai žmogus, šau
kiantis už Laisvę, iš tiesų veda į 
chaosą. Duok Dieve, kad viskas 
praeitų laimingai. Gal visa tai bus tik 
dar vienas baimės laikotarpis, kai 
gresia reokupacija... O jeigu ji įvyks, 
tai reikės kantriai ruoštis ir tobulėti, 
idant naujas atšilimas mūsų neuž
kluptų netikėtai. Reikės kaupti racio
naliąsias jėgas, kad Lietuva iš tikrųjų 
pasauliui rodytų savo sugebėjimą 
daryti pasaulinę pilitiką, o ne vien 
provincinį norą būti pasaulio 
dėmesio centre.
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Kompiuterį gavome, labai ačiū. 
Vilniuje jo „neapgyvendinsime", nes 
centras juk numatytas kurti Kaune. 
Nežinia, kaip bus su „Krantais“. Visi 
palaiko, ragina nepaleisti „Krantų“, 
kurie siekia vienyti skirtingus žmones. 
Deja, vienija ne vien gera valia, bet ir 
ekonomika... Taigi šitaip berašant, 
atėjo bendradarbė ir pasakė, kad 
kareiviai užėmė Spaudos rūmus. O aš 
nešu šį laišką paštan... Daug Jums 
sveikatos ir įkvėpimo. Su Dievu. “

Vaidotą Daunį stebint ir su juo 
bendraujant buvo pastebima, kad jo 
sąlytis su kūryba, menu ir muzika buvo 
tikras įsipareigojimas, noras užbaigti tai, 
kąjis daro iki paskutinio tono ar taško. 
Skambant Bacho muzikai jis buvo 
nepasiekiamas ir neprakalbinamas. 
Kūrybos alkis buvo Vaidotui toks 
didelis, kad jis norėjo viską kiek matė ar 
jautė, apglėbti ir susemti. Į kiekvieną 
„Regnum“ leidinio dalį jis dėjo viską ką 
tik tuo momentu buvo paragavęs naujo, 
nors ir po truputį... Tik Jonui Aisčiui 
„Imago Mortis“ jis skyrė daugiau 
puslapių. Kitus poetus girdėjau kalbant, 
kad Vaidotas į savo eilėraščius įdeda ir 
maceiniškos filosofijos, bet man jis 
trumpuose susitikimuose atrodė toks 
paprastas ir lengvai pasiekiamas. Pats 
besidžiaugdamas savo pirmuoju 
„Regnum“, ne šventadieniškai, bet 
didžiai paprastai dedikavo tą savo 
numeruotą leidinį: „Iš širdies 
gerbiamiems p. Marijai ir Kaziui 
Ambrozaičiams, kurių šiltas dėmesys 
paremia mūsų darbus - Vaidotas 
Daunys, 1991 rugsėjo II, Vilnius.“

Pavojaus metu rūpestis 
kultūrai

1991 03 24 d. V. Daunys rašė:
„Naudodamasis proga (Arvydas J. 

šią naktį išskrenda į Islandiją), rašau 
Jums kelis žodžius. Nežinau, ar mano 
laiškas, rašytas sausio mėnesį, Jus 
pasiekė. Galbūt ir ne. Tuomet rašiau 
pačiose sausio 13-tosios išvakarėse, 
kai visi mes ruošėmės patiems 
netikėčiausiems Maskvos ėjimams. 
Jūsų atsiųstąjį kompiuterį jau buvome 
saugiai paslėpę, galvodami, kad 
prasideda pogrindinė veikla... Aš 
pats šiame fonde esu atsakingas už 
studijinės veiklos organizavimą. 
Vasario 23 surengėme pirmąjį Studijų 
savaitgalį, kurio tema buvo „Kultūra 
kaip argumentas Lietuvos nepriklau
somybei“. Renginys susilaukė didelio 
dėmesio, jame pasisakė 14 prelegentų, 
diskusijose dalyvavo dar daugiau 
žmonių. Renginys buvo atviras 
visuomenei, bet kartu jis nebuvo masi
nis. Sąmoningai norėjome sukviesti tą 
inteligentijos dalį, kuri, būdama 
įvairių politinių įsitikinimų, yra 
linkusi ieškoti tarpusavio dialogo. 
Vienyti intelektualines tautos pajėgas 
yra vienas iš mūsų veiklos uždavinių. “

Laisvės erdvės pajutimas ir 
konfliktai

Pasiruošimo ir laisvės atgavimo 
laikotarpis Vaidotui buvo naujos 
kūrybinės energijos ir naujos erdvės 
šaltinis. Jo rankoje buvo asmeninis
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ginklas - žurnalas „Krantai“, kurį jis 
naudojo kartu su savo bendradarbiais. 
Raudonosios armijos užpuolimai jam 
nebuvo naujiena, nes jis puikiai nu
jautė, kad tai gali įvykti. Vaidotas 
turėjo net vilties, kad „Krantų“ žurnalą 
„atsineš“ ir į filialą. Kai tų vilčių neliko, 
entuziastingai rėmė „Naujosios Romu
vos“ atgaivinimą ir jo redaktorium 
siūlė Arvydą Juozaitį arba Mindaugą 
Bloznelį. To žurnalo buvusį ilgametį 
redaktorių Juozą Keliuotį laikė tikru 
herojumi.

Mane intrigavo klausimas, kaip 
Vaidotas galėjo būti „Krantų“ redak
toriumi, nepriklausydamas jokiai 
partijai? Apie tai jo užklausiau 1989 
metų rudenį, VI mokslo ir kūrybos 
simpoziumo Chicagoje metu. Vaidotas 
patylėjo ilgą minutę, bet neatsakė. 
Supratau, kad klausimas tada dar 
buvo per ankstyvas. Vėliau savo 
laiškuose tą painų mazgą Vaidotas 
asmeniškai ir pakartotinai atrišo.

Labiausiai Vaidotui imponavo tas 
faktas, kad / LAISVĘ fondo Lietuvos 
filialas yra atviras, neaptvertas spyg
liuotomis tvoromis darželis arba 
forumas. Ir tai, kad tą tvorą palaiko 
krikščioniškos moralės stulpai. Svarbu, 
kad šios idėjos įgyvendinimui dirbome 
kartu ir sutartinai, nors už tos tvoros 
būdami galėjome priklausyti ir pana
šiai, ir kitai grupei.

Pagal V. Daunį, konfliktas su savi
mi ir bendradarbiais prasidėjo tada, kai 
tautos ir valstybės reikalai susiliejo, 
kai pradėjo dėti antspaudus ant nuga
ros, kas yra kairysis ir kas dešinysis. 

Tada Vaidotas jau klausė: kodėl atėjus 
laisvei, aukščiausieji vadovai laiko tik 
save teisingais, o kas pareiškia savo 
nuomonę, jau skelbiamas priešu? Kai 
kuriems filialo grupės nariams 
kandidatuojant į Seimą, nuomonės dar 
labiau išsiskyrė. Dėl to pasikeitė ir 
filialo tarybos sudėtis.

1992 02 01 V. Daunys rašė:
.....ankstesnėje taryboje irgi jau 

buvo susiformavęs savitas „bendras 
jausmas", savas bendravimo stilius, 
buvo susigulėjusi individualybių ir 
pasaulėžiūrų santykiai... Damb
rausko pasitraukimas ir Juozaičio 
neišrinkimas įnešė tam tikro 
psichologinio diskomforto. Būdamas 
geras Vidmanto draugas ir todėl 
manydamas, jog jisai nesupyks..., 
Tarybos rinkiminiame susirinkime į 
pirmininkus pasiūliau Mindaugą 
Bloznelį -jisai po Dambrausko, šiaip 
ar taip, pas mus yra garbingiausias 
žmogus (turiu galvoje rezistencinę jo 
praeitį). Tačiau, kai pats Bloznelis 
savo kadidatūrą atsiėmė, balsavau už 
Vidmantą, manydamas, kad reikia 
paremti tuos, kurie pasiryžę dirbti. 
Kuo galėsiu, tuo padėsiu. Beje, lieku 
atsakingas už studijas. Pridursiu, 
kad paskutiniuoju metu popieriaus 
kaina už toną pakilo ir dar žada 
pakilti nuo 10 tūkstančių iki 60 
tūkst. rublių... Šia prasme nebus 
lengva ir Į LAISVĘ fondo ft Halo 
knygų leidybai..."

Toliau V. Daunys savo laiške pri
minė apie suorganizuotą „Naujosios
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Romuvos“ klubą ir kad to žurnalo 
leidimą užregistravo Dambrauskas bei 
Juozaitis.

Laiškąjis užbaigė taip:
„ Jūs užsiminėte savo laiške, kad 

taip ir nežinote, kokiu būdu man išsi
sprendė partijos reikalai. Net 
nežinau, kaip čia paprasčiau pasa
kyti. Tai yra ir paprastas, ir labai 
sudėtingas klausimas. Na, bet nelies
damas visų problemų metafizikos, 
galiu pasakyti nebent tiek, kad aš 
nebesu tos partijos narys nuo tada, 
kai ji pavirto į LDDP. Nematau nieko 
bloga, jei dabar kai kas stoja į LDDP 
ar joje lieka. Tai partiniai dalykai, 
kurie man svetimi: man rūpi žmogus, 
o ne partinė priklausomybė. Yra 
niekšų ne tik tarp buvusių kompar
tijos narių, bet ir tarp esančių visose 
kitose partijose. Ir atvirkščiai - visur 
yra gerų žmonių, kurie niekada 
neišduos, o tai — svarbiausia... "

1993 03 16 d. V. Daunys rašė:
„...Prie Studijų savaitės prisidėsiu, 

padėsiu kuo galėsiu. Nors viską da
bar. be abejo, vairuos Taryba: kokia 
ji, bus kol kas neįsivaizduoju. Vakar 
teko pabuvoti Kaune. Ten Maironio 
muziejuje vyko Stasio Ylos mirties 
metinių minėjimas. Kaune užsukau ir 
pas Liudą Dambrauską, su kuriuo 
mus sieja labai šilti santy kiai. Buvau 
ką tik gavęs Jūsiškį laišką. Apsi
džiaugiau, kad ne vien man, bet ir 
Liudui labai tikros ir gražios pasi
rodė Jūsų išsakytos mintys. Tai, ką 
Jūs pasakėte apie Br, yra tikra

Pirmoji Į Laisvę fondo studijų savaitė 
Lietuvoje. Posėdžiui pirmininkauja 
Vaidotas Daunys.

teisybė. Tiksliau: tikra teisybė yra ta. 
kad sunku psichologiškai ir mora
liškai palaikyti ar morališkai vertinti 
žmogų, kuris priklausė sistemai, 
žudžiusiai mūsų tautą... Jūs gražiai tą 
savo jausmą išsakėte. Bet kaip tik dėl 
to ir yra didžiai vertinga Jūsų tole
rancija. Jūsų sugebėjimas blaiviai 
vertinti įvykius, kurie galbūt ir nėra 
tokie, kaip Jūsų jausmai norėtų.

Iš Į LAISVĘ fondo filialo Tarybos 
pasitraukiau ne todėl, kad tas visuo
meninis darbas nėra apmokamas. 
Šitai aš norėčiau Jums pabrėžti. Jeigu 
žmogus dirbtum tik dėl pinigų, koks 
neįdomus būtų gyvenimas. Ir 
„Regnum" man. tiesą sakant, kol kas 
nieko neduoda, bet už jokius pinigus
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nesutikčiau parduoti tos Regnum" 
idėjos, kuri yra mano kūry binio 
gyvenimo dalis. Televizijoje kas antrą 
mėnesį jau turime savo kultūrinę 
laidą; ... paskutinioji pas tėvą 
Stanislovą, Rilkės vertėją, kur mes 
sėdėjome celėje, prie šiltos krosnies, 
skaitėme Rilkę ir giesmes giedojome. “

Įdomūs Vaidoto laiškai ir iš 1992 
metų Lietuvos politinio bei kultūrinio 
gyvenimo. Jis ne kartą nusiskundė, 
kad įvairių rinkimų metu politinė įvairių 
grupių diferenciacija dar labiau 
išryškėjo, kad bendras darbas pasidarė 
beveik neįmanomas. V. Dauniui tapo 
aišku, kad ( LAISVĘ fondas galės 
Lietuvoje kūrybiškiau dirbti tik tuo 
atveju, jei susikoncentruos ties viena 
žmonių grupe. Jis net pareiškė, kad 
atsibodo jam nuolat painiotis konflik
tinėje problemų painiavoje ir sakė: 
„manau, kad jokios tragedijos 
neįvyko, kad atsistatydinau iš filialo 
Tarybos narių. Pasitraukiu vardan to, 
kad filialas galėtų kūrybiškai dirbti. "

1994 09 17 d. paskutiniame laiške 
V. Daunys rašė:

„Mielasis, gerbiamasis Pone,
Siunčiu Jums „Naująją Romuvą“, 

senąją mūsų svajonę. Sakydamas 
„ mūsų " tikriausia turiu galvoje visus, 
kurie Keliuočio kadaise leistą 
žurnalą dabar prisimena kaip 
„savąjį". Tokių žmonių yra labai 
daug. Kartais atrodo, kad jie išaugę 
iš vieno kamieno, tik vėliau išsiskyrė, 
išsisklaidė... Manau, kad šis 
,. Naujosios Romuvos “ numeris Jums 
turėtų šiek tiek priminti „Aidus". To 
siekiau."

Vaidotas Daunys savo jėgomis kilo 
į išsvajotą laisvą erdvę, su savo 
metafizine kultūros veikla dairėsi ir 
ieškojo savojo Dievo. Vienas iš 
pirmųjų į LAISVĘ fondo Lietuvos 
filialo steigėjų netikėtai išėjo iš mūsų 
tarpo. Jis, kaip ta žaižaruojanti 
dangaus žvaigždė, nelauktai iš saulėtų 
padebesių nusileido žemėn. Savon 
žemėn. Kurią jis nepaprastai mylėjo. 
Amžinai nusileido, bet išliekamai.

Į LAISVĘ fondo XV studijų savaitė Lietuvoje, kurios tema - 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA: VALSTYBĖS IR TAUTOS 
RAIDA BEI JOS PERSPEKTYVOS

vyks 2006 m. liepos 26-31 d. 
Kaune ir Kauno rajone
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Ilgamečiai žurnalo „Į LAISVĘ“ administratoriui, 
Lietuvių fronto bičiuliui, 

buvusiam rezistentui ir
aktyviam žurnalistui bei JAV lietuvių visuomenės veikėjui

Jonui Prakapui - 85

Dienos barstė džiaugsmo žiedlapius, 
kaip rudens lapai krito rūpesčiai, 
kaip vanduo upėje nubėgo metai...

Mielas Jonai Prakapai, 
savo pasiaukojamu darbu, nuolatiniu rūpesčiu Lietuvos 

laisvinimo
ir lietuvybės bei tautinio, rezistencinio mąstymo puoselėjimu 

nusipelnėte visų mūsų didžiulės pagarbos.

Tegul rūpesčiai ir nerimas praeina.
Tegul slogias mintis nuplauna tekantys vandenys.

Tegul Jus lydi maži šešėliai ir didžiulė šviesa, 
tegul Jums niekad netrūksta didelės kasdieninės laimės, 
tegul ir toliau Jūsų veikla džiugina bendraminčius ir 

bičiulius.

Lietuvių fronto bičiulių taryba,
Į LAISVĘ fondo ir fondo Lietuvos filialo tarybos bei 

valdybos,
„Į LAISVĘ“ žurnalo leidėjai, redakcija ir administracija
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Keturiasdešimt prasmingos 
veiklos metų

Irena Arienė

2006 metų vasario 5 dienų Los Angeles šv. Kazimiero parapijos salėje įvyko 
knygos „Los Angeles Juozo Daumanto šaulių kuopos istorija. 1964-2004" 
pristatymas. Knygą išleido leidykla „Naujasis lankas", spausdino „Morkūnas 
ir Ko“ spaustuvė Kaune. Knygoje 392 puslapiai, gausiai iliustruota. Dauguma 
iliustracijų - spalvotos nuotraukos. Sudarytojai Irena Arienė ir Stasys 
Ignatavičius. Redaktoriai Valdemaras Michalauskas ir Irena Arienė.

Didžioji leidinio dalis skirta Juozo Daumanto 
šaulių kuopai - jos įkūrimui ir įvairiems veiklos 
barams nušviesti. Per 40 veiklos metų kuopa 
organizavo daugybę kultūrinių renginių: 
šventinių vakarų, minėjimų, skirtų įžymiems 
visuomenės veikėjams, gegužinių. Kuopa

Knyg? pristato jos sudarytoja ir redaktorė Irena Arienė. 
Vido Abraičio nuotrauka
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aktyviai dalyvavo Los Angeles 
organizuojamose Pavergtųjų tautų 
savaitėse, kėlė lietuvišką trispalvę prie 
Los Angeles rotušės Vasario 16-ąją. 
Šauliai dalyvavo kitų lietuvių 
bendruomnės organizacijų renginiuose 
- Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, 
Tautos šventės minėjimuose, kurių 
metu organizavo iškilmingas rikiuotes, 
kėlė JAV ir Lietuvos vėliavas, 
organizavo eisenas. Šioms šventinėms 
ceremonijoms 30 metų vadovavo 
ilgametis Juozo Daumanto šaulių 
kuopos vadas Kazys Karuža.

Kuopa - labdaringų darbų dalyvė. 
Ji finansiškai rėmė lietuviškų knygų 
leidybą ir spaudą, lietuviškų orga
nizacijų veiklą, pagal galimybes teikė 
pagalbą Lietuvoje.

Knygoje patalpintos 45 šaulių 
biografijos. Jos sudarytos, remiantis 
įvairių šakinių medžiaga - enciklo
pedijų, straipsnių spaudoje, artimųjų 
prisiminimais ar autobiografijomis.

Leidinyje Juozo Daumanto šaulių 
kuopos veikla parodyta Los Angeles 
lietuvių visuomeninio gyvenimo fone. 

Ji susieta su kitomis organizacijomis, 
su visuomenės veikėjais, menininkais, 
dalyvavusiais kuopos veikloje. Nema
žai dėmesio skirta didelį indėlį į 
kuopos veiklą įnešusiam Lietuvos 
Respublikos garbės generaliniam 
konsului Los Angeles Vytautui Čeka
nauskui, parodytas poeto Bernardo 
Brazdžionio, rašytojos Alės Rūtos ir 
kitų losandželiečių dalyvavimas kuo
pos renginiuose.

Per visą knygą tarsi gija praeina 
ilgamečio kuopos vado Kazio Karužos 
veikla. Be jo pastangų nebūtų šios 
knygos. Leidinio pabaigoje patal
pintas nekrologas „Rudenio rankos 
viską sudarkė...“ 2005 metų spalio 22 
dieną, likus porai savaičių iki knygos 
išleidimo, Juozo Daumanto šaulių 
kuopos vadas Kazys Karuža mirė.

Šiuo leidiniu rengėjai siekė įamžinti 
Juozo Daumanto šaulių kuopą, ban
dant parodyti kuopos indėlį puose
lėjant lietuvybę išeivijoje ir kovojant 
už Nepriklausomą Lietuvą. Tai knyga, 
pasakojanti apie Los Angeles lietuvių 
meilę Tėvynei Lietuvai.

Mieli žurnalo skaitytojai ir prenumeratoriai, tikimės 
kad vėl atnaujinsite žurnalo prenumeratą ir tuo 

paremsite jo leidimą
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Poetinio žodžio paminklas 
Lietuvos partizanams

Dalia Maciukevičienė

Artėjant Lietuvos Laisvės gynėjų 
dienai, sausio 5-ąją, Kauno įgulos 
karininkų ramovėje buvo surengtas 
iškilmingas ir pakilia nuotaika dvel
kiantis Antano Paulavičiaus kūrybos 
vakaras. Gimęs padavimais ir legen
domis apdainuotame Anykščių krašte, 
jaunystėje patyręs skaudžią tremtinio 
dalią, menininko talentais apdova

notas Antanas Paulavičius visą 
gyvenimą skiria kūrybiniam ir 
pedagoginiam darbui. Tradicine 
tapusios Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių dainų šventės „Leiskit į 
Tėvynę“ iniciatorius, partizanų 
ansamblio „Girių aidas“ vadovas, 
Lietuvos vietinės rinktinės karių 
sąjungos pirmininkas, kompozitorius, 
rašytojas ir poetas lietuvių tautai 
padovanojo dar vieną savo kūrinį - 
herojinę poemą „Partizanas 
Daumantas“, įamžinusią Juozo 
Lukšos ir visų Lietuvos partizanų 
pasiaukojimą ir jų kovos prasmę 
siekiant Tėvynės laisvės. Šio kūrinio 
sutiktuvės, į kurias gausiai susirinko 
Kauno visuomenė bei anykštėnai, 
tapo pagrindiniu šventės akcentu.

Apie šio kūrinio reikšmę lietuvių 
kultūrai ir literatūrai išsamias įžvalgas 
pateikė rašytojas Robertas Keturakis, 
pats rezistencijos tema parašęs romaną 
„Kulka Dievo širdy“. Rašytojas teigė, 
kad daugeliui atrodė, jog Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio įžiebtos ugnies, 
degančios lig šiol, temą galima 
apibūdinti tik prozos kūriniais. Tačiau 
Antanas Paulavičius, kaip rašytojas ir
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kaip lietuvis, pasitelkęs sukauptų 
archyvinių dokumentų medžiagą, 
remdamasis gyvų liudininkų pasako
jimais ir asmeniniais sielos išgyve
nimais pajutęs sąlytį su poemos 
veikėjais ir įvykiais, klodas po klodo 
išsamiai apdainavo Juozo Lukšos- 
Daumanto legendinę gyvenimo isto
riją, pradėdamas nuo tėviškės, to mažo 
Lietuvos lopinėlio, kuriame užaugo 
asmenybės, nubrėžusios svarbiausius 
Lietuvos likimo bruožus. Labai svarbu, 
kad skaitytojas suprastų, jog poemoje 
aprašoma kova ne tik už žmogų, ne 
tik už Lietuvą, bet kova tarp dviejų 
mūsų suvokiamo pasaulio galingiausių 
jėgų - pragaro ir Dangaus, ir jeigu 
laimės žmogus - laimės Dievas, gėris, 
kūrėjas. Tai sudaro vieną iš 

pagrindinių šio kūrinio galių. Kūrinyje 
pateikta partizanų priesaika, kurios 
žodžius tardamas Daumantas tampa 
„visos Lietuvos“, nubrėžia pagrindinę 
poemos nuostatą, sudarančią heroji
nio kūrinio esmę. Taigi nei lyg šėtonas 
sėlinantis išdavikas, nei partizanų 
vado Daumanto žūtis, nei susmigę 
kulkos į gyvą Lietuvos kūną nesu
naikina jos, tik priverčia suprasti: jei 
dar yra žmogus, galintis pasiaukoti dėl 
mūsų ir išgelbėti Tėvynę, išgelbėti 
nors lopinėlį Dangaus laimėjimo - mes 
gyvensime Tėvynėje, Lietuvoje, ne 
blogio imperijoje. Poemos fragmentai, 
skirti Motinai, vieni iš svarbiausių. Ji 
- ta šventoji, ant kurios širdies 
sopulių, dieviškumo laikosi dvasios 
vertybės.

Knygos autorius Antanas Paulavičius (kairėje) ir Daumanto brolis Antanas Lukša. 
Jono Ivaškevičiaus nuotrauka
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Knygų lentyna

Antanas Paulavičius savo užsi
brėžtą tiksią įvykdė - poema „Parti
zanas Daumantas“ - pirmasis lietuvių 
literatūros herojinio epo kūrinys, 
pasiekęs skaitytoją. (Savo kūriniuose 
prie šio literatūros žanro tik bandė 
prisiliesti klasikai Antanas Miškinis, 
Vincas Mykolaitis-Putinas. Bernardas 
Brazdžionis ir Jonas Aistis.) 
Nuoširdžiai išsakęs savo mintis, hero
jinės poemos „Partizanas Daumantas“ 
redaktorius rašytojas Robertas 
Keturakis sveikindamas autorių 
palinkėjo sulaukti ne didelių premijų, 
bet nuoširdžių skaitytojų atsiliepimų, 
nes tai - didžiausia dovana meni
ninkui.

Vakaro metu skambėję Antano 
Paulavičiaus melodingi sakraliniai 
muzikos kūriniai - dainos ir giesmės, 
atliekami Kauno muzikinio teatro 
solisto Tomo Ladigos. Kauno muzikos 
akademijos magistrantės Giedrės 
Jakelaitytės, Jėzuitų bažnyčios choro, 
vadovaujamo Algimanto Mišeikio, 
tarsi apipynė herojinės poemos 
ištraukas, skaitomas vakaro vedėjo 
Viliaus Kaminsko, Bronės Paula- 
vičienės ir pačio autoriaus. Ne vienam 
vakaro svečiui susopo širdį išgirdus 
vienintelio gyvo partizanų vado 
Daumanto brolio Antano Lukšos 
sodriu baritonu, akompanuojant 
Antanui Paulavičiui, atliekamą dainą 
..Partizanų motinai“, virtusią iškilminga 
giesme.

Naujo kūrinio sutiktuvių proga 
sveikindami Antaną Paulavičių tvirtos 
kūrybinės plunksnos linkėjo Kauno 
įgulos karininkų ramovės viršininkas 
mjr. Gediminas Reutas. plataus 
skaitytojų, ypač jaunųjų, rato - Lie
tuvos rašytojų sąjungos Kauno sk. 
pirmininkas Petras Palilionis, anykš
tėnas Valerijonas Senvaitis bei Pasau
lio anykštėnų bendrijos atstovas, 
Antano Žukausko-Vienuolio muzie
jaus direktorius Verbeckas. LPKTS 
valdybos vardu kalbėjusi Vanda 
Briedienė dėkojo autoriui už šį kūrinį, 
lyg tyro oro gurkšnį, o Kauno 
savivaldybės mero pavaduotojas Kazi
mieras Kuzminskas įteikė padėką už 
tautinės kultūros ir istorinio atminimo 
puoselėjimą, patriotinės kūrybos 
sklaidą Lietuvos v isuomenei už lai. 
ko labiausiai reikia sovietinės okupa
cijos pasekmių nualintam lietuviui, 
sunkiai suvokiančiam, kas yra 
herojiška, ką reiškia būti „visos 
Lietuvos".

Poetas Antanas Paulavičius savo 
naujuoju kūriniu - herojine poema 
„Partizanas Daumantas“ aiškiu, 
visiems suprantamu ir įtaigiu poetiniu 
žodžiu vėl prisilietė prie Lietuvos 
laisvės kovos istorijos ir pastatė dar 
vieną paminklą didvyriams. įrody
damas. kad nors ir po daugel metų, 
nors ir kitoj gadynėj iš Jų pralieto 
kraujo prisikels nukryžiuota Lietuva.
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Įvykiai ir darbai
Įteiktos pirmosios Kojelių šeimos 

fondo Prof. Juozo Brazaičio stipendijos

2005 metų gruodžio 22 dieną Kaune 
buvo įteiktos pirmosios Kojelių šeimos 
fondo įsteigtos prof. Juozo Brazaičio 
stipendijos jauniesiems Lietuvos aukštųjų 
mokyklų mokslininkams, tyrinėjantiems 
temas, susijusias su išeivija.

Anot vieno iš šio fondo įkūrėjų Juozo 
Kojelio, stipendijų įteikimas aštuoniems 
doktorantams ir magistrantams tapo 
pirmuoju neseniai įkurto fondo žingsniu į 
viešumą. Kodėl šis fondas buvo įkurtas, 
koks jis yra ir ko siekia fondo įkūrėjai, 
išsamiai paaiškino J. Kojelis.

Fondas įkurtas norint atsidėkoti „tiems 
tėvynainiams Tėvynėje ir išeivijoje, kurie 
<...> okupacijų naktyje nepaklydo“. 
Pradiniam fondo kapitalui Kojelių šeima 
skyrė 260 000 dolerių, kurie negrąžinamai 
perduoti JAV-Baltijos fondui. Fondas 
veikia nepelno organizacijos teisėmis.

J. Kojelis priminė, jog fondo kūrėjai iš 
dalies ar visai skirtingai vertina išeivijos 
istoriją nei „tam tikra dalis Lietuvos 
akademinės bendruomenės“, tuo pačiu 
užtikrindamas, kad fondo įkūrėjų nuomonė 
jokiu būdu nebus kelrodis fondo 
paremtiems mokslininkams. Svarbiausias J. 
Kojelio noras ir palinkėjimas nominantams 
paremtas tikėjimu, „kad dar yra žmonių, 
kuriems tiesa yra vertybė“, taigi tiesos 
paieškos ir turėtų būti esminis moksli
ninkų, siekiančių gauti fondo paramą, 
imperatyvas.

Tiesa, jos vertė ir būtinybė jos ieškoti 
dar ne kartą buvo pabrėžiama šiame 
Kojelių šeimos fondo pristatyme. Šiek tiek 
ironiškai, šiek tiek liūdnai, tačiau ir labai 
vaizdžiai savo požiūrį į išeiviją išdėstė 
Linas Kojelis, vienas Kojelių šeimos fondo 
narių. E. Hemingway'aus kūrinio „Senis 
ir jūra“ herojai jo kalboje gavo naujus 

pavidalus: senis - tūkstančiai emigravusių 
lietuvių, rykliai - cinizmas, nuovargis, 
nepasitikėjimas, didžiulė senio pagauta 
žuvis - darbas Lietuvos gerovės vardan. 
L. Kojelis apgailestavo, kad mažai tos 
„žuvies“ į tėvynę atveža išeiviai, kad toli 
gražu ne visi sugebėjo apsiginti nuo tų 
ryklių, nepamiršti tėvynės. L. Kojelio 
teigimu, šis fondas bus viena iš galimybių 
padėti Tėvynei, juolab, kad į jo veiklą 
ketina įsitraukti ne tik lietuvių kilmės 
aukotojai.

Kaip jau anksčiau buvo skelbta, 
2005 m. Kojelių šeimos fondo Prof. Juozo 
Brazaičio vardo stipendijos paskirtos: 
Ilonai Bučinskytei (VDU Humanitarinių 
mokslų fakulteto doktorantei už darbą 
„Katalikiškos organizacijos išeivijoje XX a. 
5-7 dešimtmečiuose), Giedriui Janaus- 
kui (VDU humanitarinių mokslų fakulteto 
doktorantui už darbą „Politinė išeivių 
veikla JAV ir Kanadoje XX a. 7-9 
dešimtmečiuose“), Ernestai Juknytei 
(VU Filologijos fakulteto Lietuvių litera
tūros katedros doktorantei už darbą 
„Egzodo poezija: literatūros teologijos 
perspektyva), Arūnui Antanaičiui 
(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 pasau
lėžiūros įtaka tikėjimo įkultūrinimo 
procesui“), Mildai Mendelevičiūtei (VU 
Istorijos fakulteto Kultūros istorijos ir 
teorijos katedros magistrantei už darbą 
„Juozo Lukšos-Daumanto atminimo 
įamžinimas), Mindaugui Šegždai (VDU
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Įvykiai ir darbai

Humanitarinių mokslų fakulteto II kurso 
magistrantui už darbą .Jaunosios kartos 
ugdymas lietuvių išeivijoje 1940-1990 
metais").

Kreipdamasis į pirmuosius fondo 
neminamus. L. Kojelis taip pat kvietė 
ieškoti tiesos ir jos nebijoti. Be to, anot 
L. Kojelio, svarbu ir mokėti atskirti tai, kas 
svarbu ir prasminga, nuo to, kas vertės 
neturi. „Ne tie milžinai, kurie garsiai 
šaukia“, - akcentavo L. Kojelis.

Renginyje kalbėjęs Lietuvos Nepri
klausomybės akto signataras ir Lietuvių 
fronto bičiulių sambūrio narys Lietuvoje 
Algirdas Patackas pastebėjo, kad ta kita, 
išeivių Lietuva neabejotinai veikia mus. 
Tėvynėje gyvenančius, todėl ją reikia 
pažinti ir tyrinėti. Išeivijos istorija. A. 
Patacko nuomone, suvokiama ganėtinai 
iškreiptai: „Vienos srovės neproporcingai 
gerai žinomos, o kitos - neproporcingai 
blogai pažįstamos".

Nominantų vardu kalbėjusi VDU 
doktorantė Ilona Bučinskytė teigė, kad 
apie išeiviją Lietuvoje žinoma mažai, todėl 
fondo parama neabejotinai prisidės prie 
išeivijos paveldo patirties plėtotės. Be to, 
šią fondo dovaną nominantė pažadėjo 
priimti ir kaip įpareigojimą kada nors 
paremti kitus jaunuosius mokslininkus.

Fondo įkūrėjai kvietė tiek akademikus, 
tiek akademinį jaunimą, tiek ir visus kitus 
žmones, besidominčius išeivija, teikti 
pasiūlymus, kaip ir kam geriau panaudoti 
fondo turimas lėšas.

„Kojelių šeimos fondas yra tik mažas 
šapelis įvairių tikslų siekiančių, dažnai 
neskaidrių grupuočių finansinėse srovėse, 
tačiau vilties duoda liaudies išmintis, kad 
mažas (pridėkime „tiesos“) kupstelis gali 
didelį (pridėkime „netiesos“) vežimą 
apversti“, - viltingai kalbėjo fondo įkūrėjas 
Juozas Kojelis.

Kojelių šeimos fondo prof. Juozo 
Brazaičio stipendijų įteikimo ceremoniją 
organizavo bei jai vadovavo į LAISVI; 
fondo Lietuvos filialo valdybos 
pirmininkas ir Lietuvių fronto bičiulių 
sambūrio Lietuvoje koordinatorius 
Vidmantas Vitkauskas.

Elena Uselienė

Pasipriešinimo istorija - Lietuvos 
mokykloms

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga (LPKTS) jau daugiau kaip metai 
vykdo savo pradėtą akciją - siūlyti Lietu
vos mokyklose dėstyti Lietuvos pasi
priešinimo istorijos kursą. Tuo tikslu ši 
visuomeninė organizacija jau ne kartą 
kreipėsi į aukščiausias Lietuvos valdžios 
institucijas, tame tarpe ir Švietimo bei 
mokslo ministeriją, su pasiūlymu Lietuvos 
rezistencijos istoriją dėstyti plačiau, 
išskiriant ją net į atskirą discipliną. Šios 
idėjos tikslas - sudaryti Lietuvos moki
niams palankesnes sąlygas susipažinti su 
šiuo istoriniu laikotarpiu, geriau suvokti 
laisvės kovų priežastis bei sovietinių re
presijų ir deportacijų tragizmą.

Už pagrindą šiai disciplinai dėstyti 
yra siūloma Garliavos Juozo Lukšos 
gimnazijos direktoriaus Vidmanto Vit
kausko paruošta ir Švietimo bei mokslo 
ministerijos patvirtinta „Lietuvos pasiprie
šinimo istorijos" dėstymo programa.

Nesulaukdama aiškesnės Švietimo ir 
mokslo ministerijos bei Lietuvos valdžios 
institucijų pozicijos šiuo klausimu. 
LPKTS ėmėsi iniciatyvos per savo sky
rius Lietuvoje organizuoti mokytojams 
seminarus apie pasipriešinimo istorijos 
dėstymo galimybes ir būtinybę mokyk
lose. Tokie seminarai jau buvo organizuoti 
Druskininkų miesto bei Alytaus ir 
Marijampolės apskričių mokytojams.
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2006 m. sausio mėn. 5 d. Marijampolės 
apskrities švietimo centras ir LPKTS 
Marijampolės skyrius organizavo konfe
renciją „Pasipriešinimo istorija Lietuvoje“. 
Švietimo centro direktorės Meilutės 
AsanaviČienės ir LPKTS Marijampolės 
skyriaus pirmininko Vytauto Raibikio 
dėka į konferenciją susirinko gausus būrys 
apskrities istorijos mokytojų. Šiam 
renginiui išskirtinį dėmesį parodė ir 
Marijampolės apskrities bei apskrities 
švietimo departamento vadovai, kurie ne 
tik dalyvavo renginyje, bet ir aktyviai 
dalyvavo diskusijose bei pokalbiuose su 
renginio dalyviais, organizatoriais bei 
svečiais.

Pranešimus šioje konferencijoje skaitė 
LR Prezidento Valdo Adamkaus patarėja 
Vaiva Vėbraitė, visuomeninis patarėjas 
(buvęs krašto apsaugos viceministras) 
Edmundas Simanaitis, Kazlų Rūdos 
K. Griniaus gimnazijos istorijos mokytoja 
metodininkė Biruta Bujauskienė, Marijam
polės kolegijos istorijos dėstytojas 
lektorius Jonas Gustaitis ir Garliavos 
J. Lukšos gimnazijos direktorius, istorijos 
mokytojas ekspertas Vidmantas Vit
kauskas.

Renginio dalyviams LPKTS Mari
jampolės skyrius ir Į LAISVĘ fondo 
Lietuvos filialas padovanojo daug 
vertingos, šiai tematikai skirtos, literatūros 
ir metodinės medžiagos.

Artimiausiu metu tokie renginiai 
numatyti Šiaulių ir Kauno apskrities 
mokytojams.

a
Vadovėliai ir pilietinis, tautinis bei 

patriotinis ugdymas

Taip vadinosi 2Q06 m. sausio mėn. 6 d. 
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo 
Adamkaus iniciatyva Prezidentūroje 

organizuota apskritojo stalo diskusija apie 
patriotizmą ir jo stoką Lietuvos visuo
menės ir ypač jaunuomenės tarpe. Ren
ginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijos vadovai, 
istorijos vadovėlių autoriai bei leidėjai, 
visuomenei gerai žinomi politikai, istorikai, 
filosofai, ugdymo įstaigų vadovai ir 
istorijos mokytojai.

Renginio pradžioje kalbėjęs Prezi
dentas Valdas Adamkus išsakė savo mintis 
apie dabartinę padėtį Lietuvoje, pareiškė 
savo nuomonę apie patriotizmo stokos 
priežastis visuomenėje ir būtinybę gaivinti 
tautinę savimonę. Prezidento nuomone, 
„patriotizmas turi būti ne abstrakti 
sąvoka, o iškiliausi tautos praeities ir 
dabarties faktai, išsakomi ir komentuojami 
jaunuomenei suprantama kalba. 
Patriotizmas turėtų būti ugdomas ne kaip 
dėmesys muziejaus eksponatui, o kaip 
meilė tėvynei, prasidedanti nuo meilės 
savo konkrečiam kraštui, savo regionui ir 
jo žmonėms“. Valstybės vadovo nuomo
ne. „valstybė, patriotizmas, istorija, 
mokykla - tai temos, kurios vis dažniau 
aptarinėjamos privačiuose pokalbiuose, vis 
garsiau jas kelia visuomenė, vis dažniau 
nerimą keliančių užuominų pasirodo 
žiniasklaidoje“. Prezidento nuomone, 
tautiškumo ir patriotiškumo nuosmukis 
pasiekė tokį lygį, kad jau „metas rimtai 
svarstyti, ar patriotizmo samprata, 
tiksliau, jos stoka mūsų visuomenėje 
netampa grėsme mūsų sąmoningam valsty
bingumui? Ar nepriėjome prie pavojingos 
ribos, kai, pavyzdžiui, jaunimas iš patri
otizmo net atvirai pasišaipo.“

Lietuvos švietimo ir mokslo ministras 
Remigijus Motuzas kalbėdamas apie 
patriotizmo ugdymą švietimo įstaigose 
pareiškė, kad silpniausia grandis 
visuomenėje yra jaunimas. Tuo pačiu
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Renginio prezidiumas.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka
ministras nurodė, kokius darbus vykdo 
ministerija plėtojant patriotinio ir tautinio 
ugdymo darbus Lietuvos švietimo 
institucijose.

Ministro R. Motuzo žodžiai apie 
patriotizmo ir tautiškumo ugdymą 
mokyklose neįtikino renginyje daly
vavusių ir kalbėjusių kitų apskritojo stalo 
dalyvių: leidyklos „Aidai" direktoriaus 
Vytauto Ališausko. Vilniaus universiteto 
profesoriaus Alfredo Bumbliausko ir 
Europos Sąjungos Parlamento nario prof. 
Vytauto Landsbergio.

Prof. V. Landsbergio nuomone, viena 
iš svarbiausių mūsų visuomenės 
patriotizmo stokos priežasčių - nesu
gebėjimas atskirti sampratos „tautos 
laisvės" ir „smegenų laisvės". „Tautos 
laisvė susideda iš dviejų komponentu: 
valstybės laisvė ir smegenų laisvė. Yra 
sniegenų laisvė, tačiau apie ją kalbant 
reikėtų prisiminti pavergto proto 
koncepciją. Tai mes tos laisvės neturime". 
- sakė prof. V. Landsbergis.

Istoriko prof. Alfredo Bumbliausko 
nuomone, istorijos mokyme Lietuva nuėjo 
pačiu paprasčiausiu keliu, kuris yra 
svetimas ir nepriimtinas jaunimui. Prof. 
A.Bumbliausko manymu. istorijos 
mokytojams reikia tik faktų, kurių reikia 
tik abitūros egzaminui. „Apie kokias mes 

galime vertybines orientacijas kalbėti, jei 
istorijos dėstyme apskritai nėra vietos 
globaliniams vaizdiniams“, - sakė istorikas.

Pasibaigus pagrindiniams pranešimams 
renginio dalyvių diskusijos vyko trijose 
grupėse: švietimas ir pilietinė, tautinė, 
patriotinė visuomenė; istorijos mokymas 
- mokytojai ir mokymo priemonės; 
valstybinė vadovėlių rengimo politika.

Vienoje iš diskusijų grupių dalyvavęs 
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 
direktorius, istorijos mokytojas ekspertas 
V. Vitkauskas, siūlė Lietuvos visuomeninei 
televizijai rengti daugiau patriotizmą 
ugdančių laidų. Švietimo ir mokslo 
ministerijai leisti daugiau tautinį 
sąmoningumą ir patriotizmą ugdančių 
leidinių bei vadovėlių.

Darbo grupių diskusijų išvadas 
apibendrino renginio moderatorė. viena iš 
apskritojo stalo diskusijų iniciatorė. 
Prezidento patarėja Vaiva Vėbraitė.

Kauno rajono mokinių konfe
rencija „Laisvės vaikai apie laisvės 
gynėjus“, skirta Sausio 13-osios 
penkioliktosioms metinėms

Penkioliktosios Laisvės gynėjų meti
nės Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje 
buvo paminėtos sausio 12 dieną, tradicine 
tapusia Kauno rajono mokinių 
konferencija. Konferenciją organizavo 
Kauno rajono savivaldybės kultūros, 
švietimo ir sporto skyrius, rajono istorijos 
mokytojų metodinė taryba bei Garliavos 
Juozo Lukšos gimnazija. Pagrindiniai 
konferencijos tikslai yra ugdyti mokinių 
pilietiškumą ir patriotiškumą, gaivinti 
istorinę atmintį.

Šių metų konferencijos tema - 
„Laisvės vaikai apie laisvės gynėjus" - 
mokinių apmąstymai apie Sausio 13-osios
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Vidmantas Vitkauskas įteikia apdova
nojimų Vytautui Milbutui
įvykius. Vyriausių klasių moksleiviai, 
konferencijos dalyviai, lemtingais 1991 m. 
įvykiais buvo vos 2-3 metų amžiaus, O 
didžioji konferencijos dalyvių dalis tuo 
metu dar nebuvo gimę. Savo darbuose 
mokiniai išsakė jausmus ir mintis, kurios 
sugulė jų širdyse pabendravus su Sausio 
13-osios įvykių liudininkais, paskaičius to 
meto spaudą, peržiūrėjus įvykių 
vaizdajuostes ar išklausius autentiškų 
garso įrašų. Darbų pristatymus mokiniai 
parengė naudodamiesi informacinėmis 
technologijomis ir Power Point programa.

Konferencijoje buvo pademonstruota 
septyniolika pranešimų, kuriuos parengė 
dvidešimt du mokiniai iš Mastaičių 
pagrindinės mokyklos, Garliavos, Jonučių, 
Vilkijos ir Karmėlavos Balio Buračo 
vidurinių mokyklų bei Babtų ir Garliavos 
Juozo Lukšos gimnazijų. Konferencijos 
dalyvius sveikino Sausio 13-osios brolijos 
Kauno skyriaus atstovai dr. Gražina 
Kačerauskienė ir prof. Romas Jonas 
Kalesinskas, kurie džiaugėsi moksleivijos 
entuziazmu analizuoti 1991 metų sausio 
įvykius ir paragino „išsaugoti širdy tą didį 
jausmą“.

Konferencijos dalyvių pranešimus 
vertino komisija. Darbai buvo vertinami 
istoriniu ir literatūriniu aspektu, buvo 
atsižvelgiama į pateiktos medžiagos auten

tiškumą, originalumą, stiliaus savitumą, 
medžiagos komponavimą bei darbo 
pristatymo išraišką. 5-8 klasių grupėje 
visiems įspūdį paliko ir buvo įvertintas 
pirma vieta Linas Pečiulaitis iš Garliavos 
Jonučių vidurinės mokyklos (7 klasė), 
parengęs pranešimą tema „Krauju apgynė 
laisvę“, antra vieta buvo apdovanota tos 
pačios vidurinės mokyklos mokinė Vaiva 
Chotkevičiūtė (6 klasė) pristačiusi darbą 
„Sausio 13-oji mano akimis“, trečia vieta 
skirta Ingai Skersytei iš Mastaičių pagrin
dinės mokyklos (8 klasė) už pranešimą 
„Laisvės ir nepriklausomybės sargyba 
Kauno rajone“ bei Pauliui Kairiui ir 
Mindaugui Overlingui iš Garliavos vidu
rinės mokyklos (8 klasė) už pranešimą 
„Laisvės vaikai“.

9-12 klasių grupėje pirma vieta buvo 
skirta ne pirmus metus konferencijoje 
dalyvaujančiai Babtų gimnazijos abiturientei 
Agnei Matažinskaitei, sudominusiai 
auditoriją savo pristatymu apie Sitkūnų 
radijo stoties įvykius 1991 metų sausį 
„Sitkūnai - ten, kur nenutilo laisvas žodis“. 
Antroji vieta šioje klasių grupėje buvo skirta 
Eglei Kučinskaitei ir Justinai Mamaitei iš 
Vilkijos vidurinės mokyklos (10 klasė), 
kurios domėjosi Sausio 13-osios įvykių 
dalyvės D. T. Kasperavičienės patirtimi ir 
parengė pranešimą „Sausio 13-oji vilkiejietės 
Danutės Teresės Kasperavičienės akimis“, 
o taip pat Eglei Jonelytei iš Garliavos 
Jonučių vidurinės mokyklos (10 klasė), 
pristačiusiai optimistiškai nuteikiančio 
pavadinimo pranešimą „Mes būsime“. 
Trečioji vieta skirta Garliavos Juozo Lukšos 
gimnazijos abiturientui Vytautui Milbutui 
už išsakytas mintis pranešimu „Penkiolikai 
metų prabėgus“ bei Jolitai Banevičiūtei, 
Rasai Račkauskaitei, Robertui Pužui už 
kūrybingai pristatytą pranešimą „Tauta 
apgynė laisvę“.
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Apibendrindama konferenciją Kauno 
rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir 
sporto skyriaus vyriausioji specialistė 
Jūratė Chudinskienė pabrėžė ir pasi
džiaugė, kad visi konferencijos dalyviai 
įdėjo daugy bę energijos, pastangų, širdies 
ir laiko besiruošdami konferencijai, kad 
kiekvienas jų dar kartą savyje apmąstė 
tėvynės laisvės reikšmę ir meilės Lietuvai 
prasmę. Visi konferencijos dalyviai bei jų 
mokytojai buvo apdovanoti Į Laisvę fondo 
ir jo Lietuvos filialo išleista istorine 
literatūra. Renginį parėmė ir Juozo 
Lukšos-Daumanto fondo administracinis 
komitetas.

Nora Pileičikienė

Lietuvių fronto bičiulių Los 
Angeles sambūrio politinių studijų 
savaitgalis

2006 m. sausio mėn. 28-29 d. Los 
Angeles vyko tradicinis Lietus ių fronto 
bičiulių (LFB) politinių studijų savaitgalis.

LFB Los Angeles sambūrio pirmininkė 
adv. Žibutė Brinkienė 

41-mojo studijų savaitgalio tema: „Lietuva 
dabar ir ateityje. Penkiolika Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo metų. Ko 
daugiau? Brandžios krikščioniškos mora
lės. tautiškumo. pilnutinės demokratijos ar 
šių vertybių nuosmukio?“. Tokios temos 
pasirinkimą sąlygojo pastaraisiais metais 
Lietuvoje vykstantys politinio, ekono
minio ir socialinio gyvenimo procesai. 
Praėjus 15-kai metų po Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo, vis labiau 
pastebimas visuomenės nusivylimas 
valdžios institucijų veikla, didėja abejin
gumas politiniam ir visuomeniniam 
gyvenimui, blanksta tradicinės moralinės ir 
tautinės vertybės, ryškėja asmeninės 
iniciatyvos ir atsakomybės stoka. Vis 
labiau pasireiškia ir kiti negatyvūs 
reiškiniai: politikų ir valdžios pareigūnų 
savivaldžiavimas, politinės kultūros ir 
demokratijos stoka, alkoholizmo ir palaido 
gyvenimo būdo plitimas, masinė jaunimo 
emigracija ir kt.

Renginyje dalyvavo ir pranešimus 
skaitė kaip niekada daug svečių iš Lietuvos, 
kurių daugumą sudarė praeitais metais 
Lietuvoje įkurto LFB sambūrio nariai: 
Vidas Abraitis, kun. Aušvydas Belickas, 
Jonas Kairevičius, Andrius Tučkus, 
Algirdas Patackas, Vidmantas Vitkauskas 
ir Vidmantas Zavadskis. Pagrindinius 
studijų savaitgalio pranešimus skaitė šiuo 
metu Lietuvoje gyvenantys bei išeiviams 
gerai pažįstami generolas Jonas Kronkaitis 
ir ambasadorius Vytautas Dambrava.

Studijų savaitgalį sveikinimu ir invo- 
kacija pradėjo LFB Los Angeles sambūrio 
pirmininkė adv. Žibutė Brinkienė ir Šv. 
Kazimiero bažnyčios klebonas kun. 
Stanislovas Anužis.

Pradėdama renginį sambūrio 
pirmininkė Ž. Brinkienė sakė:

„Su dideliu džiaugsmu sveikinu pas 
mus pirmą kartą atvažiavusius Lietuvių
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fronto bičiulių sambūrio Lietuvoje 
atstovus. Mums didelė, didelė šventė nes 
esate lyg mūsų vilčių, skirtų Lietuvos 
atgimimui, pranašai. Galiu jums patvirtinti, 
kad mes čia, Amerikoje, išlaikėme tėvynės 
meilę, visą laiką tikėjome jos 
nepriklausomybės atkūrimu bei ateitim. Ir 
visą laiką, kiek sąlygos leido, dirbome dėl 
jos gerovės. Ypač šiame darbe pasižymėjo 
Lietuvių fronto bičiuliai. Daug gerų, 
patriotinių organizacijų būryje mes 
išlikome viena iš aktyviausių organizacijų 
išeivijoje, kuri iki šių dienų aktyviai 
rūpinasi tiek Lietuvos rezistencine 
praeitimi, tiek ir valstybės bei tautos 
ateitimi. Tai mūsų vienintelis prioritetas.

Nors eina antras dešimtmetis po 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, 
tačiau ir dabar mūsų darbų bei meilės 
tėvynei reikia ne mažiau. Mūsų prosenelių 
palikimas yra vienodai svarbus visiems, 
tiek gyvenantiems Lietuvoje, tiek likimo 
nublokštiems į užsienį. Mes viena tauta. 
Šis palikimas mus įpareigoja bendrai dirbti 

dėl tėvynės: ar kas mus kviečia, ar 
apkalba; ar mums kas ploja, ar peikia; ar 
mus kas mato, ar nekreipia dėmesio. 
Ankstyvesnės kartos dėl mūsų aukojosi ir 
su meile bei viltimi laukė mūsų kartos 
darbų. Ir todėl mes negalime elgtis kitaip“.

Vėliau buvo skaitomi pranešimai ir 
vyko diskusijos apie valstybės ir 
visuomenės kaitos poveikį tradicinėms 
vertybėms (pranešėjas V. Vitkauskas), 
dorovės ir vertybių krizę šeimose bei 
jaunimo tarpe (pranešėjai V. Abraitis ir kun. 
A. Belickas), Lietuvos politinį gyvenimą 
(A. Tučkus), teisę ir teisingumą (J. 
Kairevičius), rusiškojo eurazijizmo 
ideologijos grėsmę Lietuvai (A. Patackas) ir 
kt. Losangeliečiams gerai žinomas 
gydytojas ir visuomenininkas dr. R. 
Marcinkevičius kalbėjo apie Lietuvos ir 
išeivijos jaunimo indėlį kovojant dėl 
Lietuvos laisvės, o JAV lietuvių Los 
Angeles radijo laidos anglų kalba redaktorius 
ir vedėjas K. Reivydis surengė ir moderavo 
jaunimo simpoziumą. Simpoziume apie

Studijų savaitgalio dalyviai vieno iš posėdžiiį metu
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patriotizmą kalbėjo JAV gimę jaunuoliai 
Marius Aneliauskas ir Saulius Žemaitaitis, 
Lietuvoje gimusi ir šiuo metu JAV 
gyvenanti Indraja Šulcaitė bei svečias iš 
Lietuvos, Garliavos Juozo Lukšos 
gimnazijos mokinys Vytenis Vitkauskas.

Studijų savaitgalyje dalyvavo ir LFB 
Tarybos prezidiumo vicepirmininkas 
Juozas Ardys, kuris ne tik sveikino 
savaitgalio organizatorius ir dalyvius, bet 
ir dalyvavo diskusijose, įvairiuose 
posėdžiuose bei pasitarimuose su LFB 
Los Angeles ir Lietuvos sambūrių 
vadovais.

Savo sveikinimus studijų savaitės 
dalyviams atsiuntė Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas, buvęs ilgametis 
LFB Los Angeles sambūrio aktyvistas 
Juozas Kojelis, Į LAISVĘ fondo 
pirmininkas dr. Kazys Ambrozaitis. 
ilgametės LFB organizacijos narės dr. 
Nijolė Bražėnaitė ir dr. Rožė Šomkaitė.

Savo sveikinimo laiške J. Kojelis 
prisimindamas svarbiausius sambūrio

Žurnalo „Į Laisvę“ administratoriai 
Jonas Prakapas ir Vidmantas Zavadskis 

veiklos momentus rašė: „Kad sulaukėme 
šios dienos, turime dėkoti nesenstančiam 
Los Angeles sambūriui ir jo pirmininkei 
Ž. Brinkienei bei šviesiai Los Angeles 
lietuvių visuomenei, kuri per pusę 
šimtmečio rezistencinėje kovoje gynė 
priešo nekontroliuojamas Lietuvos 
diplomatines, teisines, kultūrines, religines 
ir visuomenines teritorijas. Prisiminkime 
tiktai tūkstančius Lietuvos laisvės reikalu 
iš Los Angeles į Hashingtonų pasiųstų 
laiškų ir straipsnių. 1965 m. iškovotą JAV

Los Angeles jronto bičiulių ir svečių iš Lietuvos vakaronė
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Kongrese Baltijos valstybių okupacijos 
klausimu rezoliuciją HCR 416, 1982 m. 
prezidento R. Reaganopaskelbtą „Baltijos 
laisvės dienos “ deklaraciją ir metais vėliau 
to paties prezidento 200 Amerikos baltų 
priėmimą Baltuosiuose rūmuose ir daugelį 
kitų darbų, apie kuriuos kada nors kalbės 
sąžiningai parašyta išeivijos istorija. “

Dr. K. Ambrazaitis sveikindamas 
studijų savaitgalio dalyvius, Į LAISVĘ 
fondo vardu dėkojo sambūrio valdybai už 
tradicijų tęsimą ir gyvybingumą: 
„Sulėtėjus kitų mūsų LFB sambūrių 
veiklai, Jūs esate pavyzdžiu mūsų 
sąjūdžiui ir Amerikos lietuvių visuomenei, 
rodantys nuolatinį dėmesį Lietuvos 
valstybiniam keliui ir tautos šviesesnei 
ateičiai". Sveikindamas studijų savaitgalyje 
dalyvaujančius svečius iš Lietuvos dr .K. 
Ambrazaitis sakė: „ Tai gyvas paliudijimas, 
kad Lietuva yra viena ir kad po pasaulį 
pasklidę tautiečiai yra viena lietuviška 
šeima. Mus visus jungia laisvės kovų 
nepamirštama ir teisinga istorija bei bendri 
rūpesčiai dėl Lietuvos valstybės ateities 

naujoje Europos Sąjungoje".
Didžiausio dėmesio studijų 

savaitgalyje sulaukė ambasadoriaus V. A. 
Dambravos ir gen. J. Kronkaičio 
pranešimai. V. A. Dambrava kaip visuomet 
įtaigiai ir emocionaliai kalbėjo apie 
idealizmo ir prisitaikymo priešpriešą. 
Gen. J. Kronkaitis savo pranešime 
„Lietuva ir jos perspektyvos” padarė gilią 
padėties Lietuvoje analizę, išryškino 
egzistuojančią dorovinę sumaištį, politikų 
asmeninės atsakomybės stoką, grėsmes 
Lietuvos valstybingumui energetikos ir 
kitose srityse. J. Kronkaitis sakė, kad 
būtina ieškoti naujų kelių, burti sąžiningus 
politikus, didinti kiekvieno asmens 
pilietinę atsakomybę.

Studijų savaitgalio dalyviai, išklausę 
gen. J. Kronkaičio pranešimą, savo 
pritarimą ir padėką jam išreiškė stovėdami 
ir ilgai plodami.

Apibendrinant savaitgalio pranešėjų 
mintis ir dalyvių pasisakymus, buvo 
suformuluotos studijų savaitgalio išvados, 
kurioms pritarė renginio dalyviai.

Studijų savaitgalio dalyviai ir svečiai prie Šv. Kazimiero bažnyčios
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Studijų savaitgalio svečiai dalyvavo 
Los Angeles šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos vėliavų pakėlimo ceremonijoje, 
kurios metu mokytojus, mokinius ir jų 
tėvus sveikino Garliavos Juozo Lukšos 
gimnazijos direktorius V. Vitkauskas ir gen. 
J. Kronkaitis. Šv. Mišias Šv. Kazimiero 
bažnyčioje drauge su vietiniais kunigais 
aukojo ir pamokslą pasakė Lietuvos 
policijos akademijos kapelionas kun. A. 
Belickas. Šeštadienį vyko iškilminga 
vakarienė, kitos pramogos. Svečiams iš 
Lietuvos buvo surengtos pažintinės 
kelionės po Los Angeles, Santa Moniką, 
Las Vegas, Palm Springs ir kt. Svečiai 
suspėjo išsimaudyti Ramiajame 
vandenyne, pasivaikščioti po kalnus, 
pasižiūrėti ne vieną koncertą, aplankyti 
JAV Prezidento R. Reagan’o muziejų, 
susitikti ir pabendrauti su garsia 
Holiwoodo aktore Rūta Lee (Kilmonyte) 
ir žinoma lietuvių rašytoja Ale Rūta. 
Vasario 5 d. svečiai dalyvavo ką tik 
Lietuvoje išleistos knygos „Los Angeles 
Juozo Daumanto šaulių kuopos istorija” 
pristatyme. Knygą pristatė Los Angeles 
šaulių kuopos laikinoji vadovė Irena 
Arienė ir leidyklos „Naujasis lankas“ 
direktorius bei vienas iš spaustuvės 
„Morkūnas ir Ko“ vadovų Vidmantas 
Zavadskis. Vėliau svečiai pasidalinę į 
grupes svečiavosi Algio ir Angelės 
Raulinaičių bei Narkevičių šeimose.

Didžiausias studijų savaitgalio 
organizavimo ir svečių priėmimo rūpestis 
gulė ant sambūrio pirmininkės Ž. 
Brinkienės pečių. Jai nuoširdžiai talkino 
LFB Los Angeles sambūrio valdybos 
nariai Juozas Pupius, Emutė 
Dovydaitienė, Rimtautas Marcinkevičius, 
Antanas Mažeika, Algimantas Žemaitaitis. 
Svečių užimtumu bei ekskursijomis

Svečiuose pas rašytoją Alį Rūtą 

rūpinosi taip pat Marytė Šepekaitė, 
Dalilė ir Antanas Polikaičiai, Vitalis 
Lembertas, Giedrė Karužaitė-Venckienė, 
Irena Arienė ir kt.

Studijų savaitgalio svečiai išvykdami iš 
JAV į Lietuvą išsivežė ne tik nuostabius savo 
apsilankymo Los Angeles įspūdžius, bet ir 
nepaprastą susitikimo su tautiečiais šilumą. 
Ir ne tik. Jie į Lietuvą išsivežė ir įpareigojimą 
bei įsipareigojimą ir toliau dirbti Lietuvos bei 
lietuvybės išlaikymo labui.

B

Laisvės premija - Loretai Asana
vičiūtei (po mirties)

Minėdami Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dieną, Los Angeles lietuvių 
bendruomenė vasario 12 d. pagerbė Sausio 
13-osios aukas ir įteikė Laisvės premiją 
žuvusios Loretos Asanavičiūtės mamai 
Stasei Asanavičienei, už jos dukros 
Loretos Asanavičiūtės auką Lietuvos 
laisvei ir nepriklausomybei.

Prieš išvykstant į JAV, S. Asanavičienė 
buvo pakviesta ir pagerbta Vilniaus 
savivaldybėje surengtame renginyje.

Laisvės premiją įsteigė ir viešnios iš 
Lietuvos kelionę finansavo žinomas JAV 
lietuvių visuomenės veikėjas, LFB Los 
Angeles sambūrio vicepirmininkas, 
gydytojas Rimtautas Marcinkevičius.
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Stasė Asanavičienė ir dr. Rimtautas 
Marcinkevičius

Apie šios premijos įsteigimą ir pirmąją 
jos Dominantę, Los Angeles lietuvių 
bendruomenės atstovai buvo informuoti 
vykstant LFB studijų savaitgalio 
renginiams.

Vasario 16-tos minėjime Los Angeles 
įteikiant Laisvės gynėjo premiją, jos 
steigėjas dr. Rimtautas Marcinkevičius 
kalbėjo:

,,(...) Šiandien mes čia, Los Angeles, 
įteikiame pirmąją šiais metais mūsų įsteigtą 
Laisvės premiją. Mintis įkurti šią premiją 
kilo norint labiau įvertinti ir viešai 
kiekvienais metais pagerbti labiausiai, 
mūsų požiūriu, nusipelniusį lietuvį ar net 
užsienio šalies pilietį, daugiausiai darbu 
nusipelniusį Lietuvos laisvės įtvirtinimui, 
labiausiai dirbusį pilietinius, tautinius, 
patriotinius ir meilės darbus Lietuvai bei 
garsinant Jos vardą pasaulyje.

Kasmetinę Laisvės premiją skirs LFB 
Los Angeles sambūrio sudarytas 
komitetas, paskelbdamas savo išrinktą 
laureatą per politinių studijų savaitgalį. 
Premija bus įteikiama per Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šventės 
minėjimą čia, Los Angeles. Pradinė ir 
simbolinė šių metų premijos suma yra 
1000 JAV dol., kuri, tikimės, ateityje augs 
iš įvairių organizacijų ir privačių asmenų 
aukų.

Iš įvairių siūlomų asmenų (šių metų 
premijai gauti), daugumos mintys sukosi 
apie Naujausiųjų Lietuvos istorijos laikų 
kulminaciją - Sausio 13 d. bei drąsiausius 
Lietuvos laisvės gynėjus, paaukojusius 
savo gyvybes už Tėvynės laisvę. Šiais 
metais švęsime 16-tus Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo metus ir todėl neju
čiomis atmintyje vėl iškyla 1991 m. sausio 
13 d. lemtingi įvykiai. Mes vėl 
prisimename tautos didvyrės Loretos 
Asanavičiūtės lūpose sustingusius 
paskutinius žodžius: „Daktare, ar aš 
gyvensiu?" į šį 23 metų merginos klausimą 
atsakyti buvo labai sunku, nes tanko 
pervažiuotos Loretos likimas buvo jau 
nulemtas. Jos širdis ligoninėje teplakė vos 
keletą valandų.

Tada mes patyrėme nepaprastą 
vienybės jausmą. Mūsų Tėvynės, mūsų 
laisvės meilė tapo jėga, galingesne už 
imperijos prievartą. Buvome stiprūs, 
buvome verti pergalės ir ją pasiekėme 
apgindami savo valstybę ir savo vaikų 
ateitį. Visada prisiminsime nuo okupantų 
kulkų ir po tankų vikšrais žuvusius 
drąsiausius Lietuvos laisvės gynėjus. 
Šiandien Laisvės premiją įteikiame Loretai 
Asanavičiūtei (po mirties) - vienintelei 
sesei tarp 13 brolių. Tad prašau didžiai 
gerbiamą p. Stasę Asanavičienę, savo 
žuvusios, už Lietuvą dukros vardu, priimti 
šią Lietuvos didvyrei Loretai Asanavi
čiūtei skirtą šių metų Laisvės premiją".

(teiktos Jono Smilgevičiaus vardo 
stipendijos

JAV lietuvių spaudoje jau buvo rašyta, 
kad Vasario 16-osios Lietuvos 
nepriklausomybės akto signataro Jono 
Smilgevičiaus giminės prieš keletą metų 
įsteigė jo vardo stipendijų fondą.

100 Į LAISVĘ • sausis-kovas /2006

102



Nepriklausomybės akto signataro 
dukterys Janina Petrušienė, Ona 
Žolynienė, Kristina Senulienė, Elena 
Miknienė, vaikaičiai Edgaras Smilgis- 
Smilgevičius, Raymondas Smilgis - 
Smilgevičius, Johannes Jonas Urbas, Jono 
Smilgevičiaus mirusio sūnaus Kazimiero 
našlė Antanina Danutė Smilgevičienė iš 
savo lėšų sudarė fondo pagrindinį kapitalą 
ir nusprendė, kad fondui perduos pajamų 
dalį iš kitų investuotų lėšų, jei jas gaus iš 
Lietuvos Respublikos kaip kompensaciją 
už Jono Smilgevičiaus turtą.

Šiais metais stipendijos paskirtos 
Vytauto Didžiojo universiteto Eko
nomikos ir vadybos fakulteto studentams 
Linai Butkutei, Vaidai Mankutei ir 
Aurimui Stanioniui. kurie puikiai 
mokosi, greta kitų disciplinų domisi ir 
prieškario Nepriklausomos Lietuvos 
ekonomika ir kuriems būtina materialinė 
parama, kad galėtų tęsti studijas. Sudarytas

Advokatas Jonas Kairevičius, Vytauto 
Didžiojo universiteto Ekonomikos ir 
vadybos fakulteto prodekanė dr. Irena 
Bankauskienė ir stipendininkai Aurimas 
Stanionis, Vaida Mankutė ir Lina 
Butkutė su VDU rektoriumi ha b. dr. 
prof. Vytautu Kaminsku.

Garbės komitetas, kurio pirmininkas yra 
VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto 
dekanas prof. Pranas Žukauskas, 

vicepirmininkas kauniškis advokatas Jonas 
Kairevičius ir nariai: Tina Petrušis Udrys, 
Angela Miknius-Frenzel (Mikniutė), 
Algirdas Žolynas, Edgaras Smilgis- 
Smilgevičius ir Stephany Senulis.

Vasario 16-osios proga stipendijos 
iškilmingai įteiktos Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorato posėdyje. Steigėjų 
pavedimu jas įteikė advokatas Jonas 
Kairevičius.

Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius prof. V. Kaminskas pasveikino 
stipendininkus ir pareiškė nuoširdžią 
padėką stipendijos mecenatams ir 
steigėjams. Jis pasakė, kad Jonas 
Smilgevičius buvo ne tik puikus 
ekonomistas, bet ir valstybės vyras.

Jonas Smilgevičius, gimęs 1870 m. 
vasario 12 d., Žemaitijoje, Alsėdžių 
valsčiaus Šonių kaime, buvo ekonomistas 
ir diplomuotas agronomas. Jis studijavo 
ekonomiką Karaliaučiaus universitete, 
persikėlė į Berlyno universitetą, kurį baigė 
1899 metais. Baigęs mokslus, trejetą metų 
dėstė Peterburgo žemės ūkio mokykloje, 
dirbo inspektoriumi. Vėliau jis buvo 
Nobelio prekybos įmonių vedėjas 
Varšuvoje. Lietuvoje organizavo bendrovę, 
kuri nupirko P.Vileišio subankrutavusį 
geležies fabriką Vilniuje ir jį pavadino 
„Vilija“, Apie 1912 metus Jonas 
Smilgevičius išsimokėtinai nusipirko 880 
ha Užvenčio dvarą. Dvarą tvarkė pažan
giais metodais ir jį pavertė pavyzdingu 
ūkiu. Čia įsteigė pirmąją Lietuvoje tabako 
plantaciją. Be to, Užventyje J. Smilge
vičius įrengė modemų valcų malūną, 
pastatydino spirito varyklą, plytinę, 
pieninę, sūrinę, lentpjūvę, elektrinę. Kaune 
jis organizavo įvairias bendroves ūkiui 
kelti. įsteigė akcinę bendrovę „Nemunas“ 
ir buvo jos valdybos pirmininkas, įkūrė 
akcines bendroves „Miškas“, „Neris“,
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„Dubysa“, „Sidabrinė lapė“, buvo vienas 
Lietuvos kredito banko steigėjų ir kt.

Jono Smilgevičiaus vardas žinomas 
kultūros ir spaudos baruose. Jis buvo 
draudžiamos lietuvių spaudos 
bendradarbis, rašė „Varpe“, „Vienybėje 
lietuvininkų“, „Vilniaus žiniose“, 
pasirašydamas Berlyniškio, J. Kadagi- 
niškio ir kitais slapyvardžiais. Jis 1895 
metais paskelbė veikalą „Pienininkystė 
Lietuvos ūkininkams“, o 1905 m. 
Varšuvoje išleido „Trumpą vadovėlį 
sviestininkystės“, rašė žemės ūkio 
klausimais periodikoje, priklausė Lietuvos 
mokslo draugijai.

Įsimintini J. Smilgevičiaus provaikaitės 
Tinos Petrušis Udrys žodžiai, kuriuos ji 
parašė stipendijos mecenatų bei steigėjų 
ir garbės komiteto vardu: „Mes tikime, 
kad šis stipendijų fondas, kaip (.puolas iš 
mažos gilės sėklos, laikui bėgant didės ir 
vertiems Lietuvos jaunuoliams padės siekti 
aukštesnio mokslo“.

Jonas Kairys

Lietuvos Nepriklausomybės dienos 
šventė Garliavos Juozo Lukšos 
gimnazijoje

Tradiciškai šventiškai ir pakiliai 
Nepriklausomybės Atkūrimo dieną minėjo 
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 
bendruomenės nariai. Pasibaigus 
pamokoms, mokyklos aktų salėje įvyko 
šventinis minėjimas. Minėjimo pradžioje 
gimnazijos mokiniai atliko literatūrinę 
kompoziciją pagal S.Gedos eiles „Giesmė 
apie pasaulio medį“, vėliau gimnazistė 
Aistė Kėvalaitytė skaitė pranešimą apie 
penkis dešimtmečius trukusį Lietuvos 
kelią į nepriklausomybės atkūrimą. 
Renginio metu pakilią nuotaiką padėjo 

kurti dideliame ekrane bėgantys vaizdai su 
Lietuvos peizažo detalėmis bei istorinių 
įvykių momentais. Patriotinėmis 
lietuviškomis dainomis džiugino Kauno I 
muzikos mokyklos ansamblio „Sauluva“ ir 
gimnazijos choro dainininkai.

Jau tapusi tradicija, kad gimnazijoje 
minint Nepriklausomybės atkūrimo dieną 
pažangiausiems bei aktyviausiems praeitos 
laidos gimnazijos abiturientams įteikiamos 
Juozo Lukšos-Daumanto fondo, įkurto 
J.Lukšos našlės dr. N.Bražėnaitės 
iniciatyva, stipendijos. Šiais metais renginio 
metu net šeši abiturientai buvo apdovanoti 
vienkartinėmis 400 Lt stipendijomis, tai: 
Kristina Anuškevičiūtė (VDU 
studentė), Roberta Kupstaitytė (VU KHF 
studentė), Edita Jurgelaitytė (VGTU 
studentė), Vita Legotaitė (VVU studentė), 
Aurimas Juknevičius (VU studentas), 
Tadas Macijauskas (VU studentas).

Visiems susirinkusiems buvo 
perskaitytas dr. Nijolės Bražėnaitės 
sveikinimo laiškas:

„Siunčiu nuoširdžius sveikinimus 
mums brangios Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo dienos proga.

J. Lukšos-Daumanto fondo stipendininkai: 
iš kairės Vita Legotaitė, Tadas Macijaus
kas, Kristina Januškevičiūtė, Edita Jurge
laitytė, Aurimas Juknevičius ir Roberta 
Kupstaitytė
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Šis nepamirštamas įvykis prieš 16 
metų, kai dauguma Jūsų dar į pasaulį 
nebuvot atkeliavę ar buvot tokie maži, 
kad negalėjot suvokti, ką 1990 metų 
KOVO VIENUOLIKTOJI reiškė Lietuvai 
ir mums visiems. O ji reiškė PABAIGĄ 
penkiasdešimt metų trukusiam laisvės 
praradimui, atnešusiam Lietuvos žmonėms 
mirtį, baisias kančias kalėjimuose, 
koncentracijos lageriuose tremtyje, badą ir 
žmonių persekiojimą.

Lietuviai parodė pasauliui, kaip jie 
brangina savo krašto laisvę. Dėl jos žuvo 
tūkstančiai laisvės kovotojų partizanų, 
tarp kurių buvo ir nemažai mokytojų, ir 
net mokinių, tokių kaip Jūs esat dabar. Jie 
taip pat parodė, kad nebijo dėl laisvės 
būti priešo tankų sutraiškyti, kai, 
nebijodami mirti už Lietuvos laisvę, gynė 
Televizijos bokštą Vilniuje ar Lietuvos 
Respublikos parlamentą 1991 m sausio 
mėn. 13 d. Dauguma jų paaukojo už laisvę 
viską, ką turėjo brangiausio - savo tėvus, 
brolius, seseris, šeimas, mylimuosius ir net 
pačius save.

Aš tikiu, kad niekad daugiau nepra
rasime Lietuvos laisvės ir galėsime kurti 
Lietuvos gerovę ir gražią ateitį ir, kad per 
tiek amžių sudėtos aukos dėl jos laisvės 
nebus veltui.

Nuoširdžiai sveikinu buvusius 
gimnazijos abiturientus, kuriems šios 
dienos proga yra įteikiamos premijos, 
įvertinant jų pasiektus gražius rezultatus. 
Linkiu jiems sėkmės ir toliau siekti 
aukštesnio išsilavinimo, kuris visada atveria 
platesnius kelius ir galimybes ne tik Jums 
patiems, bet ir mūsų tėvynei.

Jūs visada esat mano mintyse, kurios 
yra pilnos gražiausių linkėjimų Jums 
visiems.“

Juozo Lukšos-Daumanto fondo 
stipendijos gimnazistams teikiamos nuo 
1995 m. Šias stipendijas per šio fondo 
egzistavimo laikotarpį gavo jau 50 buvusių 
gimnazijos abiturientų! Iki šiol buvo 
išmokėta apie 22 300 Lt. Gaudami 
stipendijas nominantai pasižada stropiai 
bei sąžiningai mokytis, o įgytas žinias ir 
darbus ateityje skirti savo tautos ir 
Lietuvos gerovei.

J. Lukšos-Daumanto fondo administra
cinio komiteto Lietuvoje nariai: Antanas 
Lukša, Jonas Kairevičius ir Vidmantas 
Vitkauskas.

Nora Pileičikienė
U

„įvykių darbų" apžvalgą rengė 
Vidmantas Vitkauskas

Mūsų žurnale (2005, spalis-gruodis) spausdinant A. Ruzgo straipsnį 
„Gydytoja, žurnalistė, rezistente“, dėl redakcijos kaltės kelis kartus buvo 
neteisingai nurodyta straipsnyje aprašomos Bakevičiūtės pavardė. Atsiprašome 
autoriaus ir skaitytojų.

Redaktorius
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Į LAISVĘ fondo XV studijų savaitės Lietuvoje programos 
metmenys

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA: VALSTYBĖS IR TAUTOS 
RAIDA BEI JOS PERSPEKTYVOS

2006 liepos 26-31 d.
Kaunas ir Kauno rajonas

Pirma diena Lietuvių fronto bičiulių (LFB), [ LAISVĘ fondo 
centrinių bei Lietuvos tarybų, valdybų išplėstiniai posėdžiai perspektyvinės 
veiklos klausimais.LFB ir [LAISVĘ fondo Lietuvos filialo narių visuotinis 
susirinkimas.

Antra diena Studijų savaitės atidarymas. Invokacija. Posėdžio 
tema ir pranešimų bei diskusijų kryptys: Lietuvių fronto ir Lietuvių 
fronto bičiulių vieta krašto ir užsienio lietuvių rezistencijoje

• Lietuvių fronto ideologinės ištakos ir veikos genezė
• Svarbiausi Lietuvių fronto bičiulių veiklos aspektai
• l LAISVĘ fondo vaidmuo puoselėjant rezistencinį paveldą. 

Rezistencijos premijos įteikimas
Trečia diena Lietuvos vidaus ir užsienio politikos 

svarbiausios kryptys bei perspektyvos
• Lietuvos vidaus ir užsienio politikos sėkmės ir nesėkmės
• Lietuvos politinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo 

netolygumai
• Rusijos agresyvių ideologijų grėsmės Lietuvai
Ketvirta diena Lietuvos visuomenės sociokultūriniai atradimai 

ir praradimai
• Tradicinių, tautinių ir moralinių vertybių kaita ir devalvacija
• Lietuvos gyventojų emigracijos ir imigracijos į Lietuvą grėsmės 

valstybei
• Lietuvos ir užsienio lietuvių sanglaudos svarba didėjančios 

emigracijosakivaizdoje
Penkta diena Šv. Mišios. Ekskursija rezistencinės atminties vietomis. 

Kultūrinė-meninė programa.
Šešta diena Spaudos konferencija. Dalyvauja LFB, Į LAISVĘ 

fondo centrinių ir Lietuvos tarybų bei valdybų vadovai, nariai.
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2005-tųjų metų garbės rėmėjai, prenumeratoriai ir 

aukotojai

GARBĖS RĖMĖJAI:

Dr. K. Ambrozaitis, J. Ardys, Br. Barisas, J. Baužys, K. Bružas, 
V. A. Danibrava, A. Kairienė, F. Kantautienė, dr. P. Kaufmanas, 

dr. J. Kazickas, P. Narutis, E. Pakulienė, B. Pautienė,
dr. Z. Prūsas, A. Raulinaitis, dr. K. Skrupskelis, 

K. Stankus, prel. J. Urbonas, V. Volertas.

GARBĖS PRENUMERATORIAI:
A. Barzdukas, V. E. Bildušas, A. Bumbulis, V. Čepėnas, 

dr. A. L. Čepulis, M. Cyvas, P. Dalinda, G. Damušytė,G. Dragūnas, 
dr. S. Girnius, D. Jakienė, S. Jelionienė, Aldona Juozevičius,

K. Kazlauskas, J. Končius, S. Krutulis,
St. Kungys, dr. Č. Kuras, V. Laniauskas, B. ir J. Lukoševičiai,

E. V. Majauskienė, I. Mališka, A. Mažeika, M. Mikonienė,
V. V. Milukas, dr. A. Norvilas, K. Norvilą, M. Palūnas, R. Paulienė,

V. Petrulis, B. Pocienė, A. Prapuolenytė, A. Pumputis,
I. Rasys, E. Rastonienė, dr. P. P. Rasutis, dr. A. Razma,

A. J. Rygelis, V. Rociūnas, Liuda Rugienius, B. Sakalas,
A. Sakalaitė, V. Sendžikas, V. Skladaitis, E. Skrupskelytė,

A. Stepaitis, A. Sutkienė, dr. J. Šalna, V. Šilas, O. Silėnienė, 
dr. A. Šležas, A. Šmulkštienė, L Tamošiūnas, J. Vaznelis,

J. Veblaitis, M. Vilutienė, K. ir V. Volertai,
O. Židonienė, P. Žumbakis.

AUKOTOJAI:
J. Bežys, dr. G. Grinis, kun. R. Krasauskas, E. Kriaučiūnas.

Visiems žurnalo LAISVĘ” rėmėjams, 
prenumeratoriams ir aukotojams nuoširdus ačiū.
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