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Kastytis

PARTIZANO KAPAS

Kryžius. Vainikas.
Gedulo juosta nublukus.
Virpančios motinos lūpos:
Amžiams paliko.
Vasaros gėlės.
Joninių vakaras šventas.
Vaško žvakutė sulinkus, 
Maldos Tvėrėjui...
Užrašas kryžiuj:
Jaunas NN partizanas
(Viešpats te sielą išgano)
Mirt pasiryžęs,
Krito birželio
Rytmetį dvidešimt antrą,
Šautuvą spausdamas rankoj, 
Tėviškės žemėj.

(Naujosios Biržų žinios, 1942 06 13, Nr. 12.)

Pirmajame viršelyje - Leonas PRAPUOLENIS -
ateitininkas, rezistentas, visuomenininkas.

Leonas Prapuolenis gimė 1913 m. birželio mėn. 9 d. Daugėlaičiuose, Kybartų 
valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 1933 m. baigė Kybartų „Žiburio“ gimnaziją, 1936 m. 
Karo mokyklą Kaune, 1939 m. Prekybos institutą Klaipėdoje.

Prasidėjus pirmajai sovietų okupacijai, perėjo į pogrindinę veiklą. Buvo vienas iš 
Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) iniciatorių ir steigėjų, vadovavo 1941 m. Birželio 
sukilimui. Per Kauno radiją paskelbė apie Nepriklausomos Lietuvos atkūrimą. Vokie
čiams uždraudus LAF’ą, už toliau vykdomą antinacinę veiklą L. Prapuolenis buvo 
gestapo suimtas ir išsiųstas į Dachau koncentracijos stovyklą.

Padedant bendražygiams L. Prapuolenis po pusmečio iš stovyklos buvo paleistas. 
Išėjęs į laisvę, po kurio laiko, grįžo į Lietuvą ir toliau tęsė rezistencinę veiklą. 1944 m. 
rudenį su pasipriešinimo vadovybės užduotimi išvyko iš Lietuvos į Vakarus. Bai
giantis karui ir jam pasibaigus kurį laiką dirbo BALF’e. Vėliau kaip Lietuvos vienybės 
sąjūdžio atstovas veikė Vyriausiame Lietuvos išlaisvinimo komitete, buvo Europos 
Lietuvių fronto bičiulių (LFB) vicepirmininkas.

1955 m. persikėlė gyventi į JAV. Čia vėl aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje- 
įvairiu metu buvo Čikagos apygardos LFB sambūrio valdybos pirmininkas, LFB 
tarybos narys ir kt.

Gyvendamas Vakarų Europoje 1948-1955 m. buvo JAV leidžiamo dienraščio „Drau
gas“ nuolatinis korespondentas Vokietijoje, bendradarbiavo žurnaluose „( Laisvę“, 
„Tėvynės sargas“.

Mirė 1972 m. liepos 23 d. Čikagoje.
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Redaktoriaus
Per ilgas intervalas tarp vieno ir kito žurnalo numerio, neleidžia laiku 

reaguoti ir komentuoti mūsų valstybėje bei visuomenėje vykstančius procesus. 
O jų tiek daug ir tokių svarbių, kad net nežinai kurį iš jų laikyti itin reikšmingu, 
o kurį tik šiaip sau... Vyriausybės krizė ir griūtis, politinių partijų ir jų lyderių 
finansinės machinacijos bei nesugebėjimas susitarti dėl valstybei svarbiausių 
dalykų, Prezidento nuolatinis blaškymasis tarp dešinės ir kairės, jo pasiūlyto 
kandidato į Premjerus atmetimas Seime, netikėtas ES valdininkų verdiktas dėl 
euro įvedimo rodo, kad Lietuva išgyvena sunkią politinę krizę. Ir moralinę. 
Nuolatiniai politiniai skandalai ir intrigos, neskaidriai vykdomi valstybinio 
masto sandoriai, nuvylė ir suskaldė visuomenę, pagimdė jos priešpriešą visų 
grandžių valdžiai. Lietuvos valdžia ir politinės partijos nesugeba rasti arba 
net rimtai neieško galimybių įveikti susiklosčiusią sudėtingą situaciją. Partijų 
ir politikų veikloje labiau reiškiasi populizmas ir kova dėl įtakos sferų, negu 
konkreti, į esamos padėties keitimą, orientuota veikla. Todėl ir didėja vis 
labiau atotrūkis tarp piliečių ir valstybės. Vis dažniau dedamas lygybės ženklas 
tarp sąvokų „valdžia" ir „valstybė"...O tai mus turi labiausiai neraminti, nes 
eiliniai žmonės nusivylę valdžia praranda ir pasididžiavimo jausmą bei tikėjimą 
savo valstybe. Ir ne tik.

Tenka apgailestauti, kad, deja, mūsų visuomenė dar pernelyg mažai 
politiškai išprususi ir nesugeba savarankiškai veikti bei įstatymų suteiktomis 
galiomis kontroliuoti valdžios. Liūdna ir dėl to, kad žmonės dažnai tik 
keiksnoja valdžią, bet patys nesiima jokios konkrečios iniciatyvos. Todėl labai 
svarbu, kad Lietuvoje kuriasi vis daugiau įvairių visuomeninių organizacijų 
bei pilietinių judėjimų, kurie siekia ne tik puoselėti moralines bei tautines 
vertybes, bet ir įtikinti visuomenę pačiai aktyviais veiksmais keisti savo ir 
valstybės gyvenimą. Sveikintina, kad į šias organizacijas bei judėjimus jungiasi 
ne tik įvairaus amžiaus bei veiklos sričių žmonės, bet ir skirtingų politinių 
pažiūrų, visuomenėje gerai žinomi, asmenys. Pagirtina, kad dėl Lietuvos ateities 
sunerimę piliečiai pagaliau ėmė žiūrėti ne į tai, kas juos skiria, o į tai, kas 
juos jungia ir vienija. O tai labai svarbu. Svarbu mokėti susitarti ir sugebėti 
kartu dirbti vardan bendrų interesų (to mes nematėme iš Seime esančių politikų 
tariantis dėl „ Vaivorykštės “ koalicijos). Kad yra didelis noras bendrai veikti 
ir jungtinėmis pajėgomis ką nors keisti, rodo ir tas faktas, kad įvairiose 
organizacijose ir neformaliuose judėjimuose yra nemažai tų pačių aktyvių ir 
iniciatyvių asmenų. Ar galėtų tik su viena organizacija ar judėjimu (Ateitininkų 
federacija, l LAISVĘ fondu, Lietuvių fronto bičiulių sambūriu, visuomeniniais 
judėjimais „Kitas pasirinkimas" bei „Piliečių santalka" ir kt.) save 
identifikuoti tokie mums gerai žinomi mūsų bendraminčiai kaip Vidas Abraitis, 
Gintė Damušytė, Jonas Kronkaitis, Reda Sopranaitė, Andrius Tučkus, Aldona
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Žemaitytė-Petrauskienė ir kiti? Visi jie aktyviai reiškiasi ne tik savo 
„pirminėse", bet ir „gretutinėse" organizacijose, ir tai natūralu, nes visos šios 
organizacijos bei judėjimai daug kuo panašūs ir siekia beveik tų pačių tikslų: 
puoselėti šeimoje bei visuomenės gyvenime moralines, patriotines ir pilietines 
nuostatas, įtvirtinti demokratijos ir pilietinės visuomenės bei teisinės valstybės 
principus, siūlyti įvairius valstybėje ir visuomenėje iškilusių problemų 
sprendimo būdus ir pan.

Malonu pastebėti, kad jau beveik 15 metų šia kryptimi nuosekliai ir be didelės 
reklamos dirbo Lietuvoje esantis Į LAISVĘ fondo lietuviškai kultūrai ugdyti 
filialas. Šio fondo filialas nuo pat savo įsikūrimo pradžios organizavo ir 
organizuoja įvairius Lietuvos ir užsienio lietuvių kultūrinius renginius, minėjimus, 
knygų pristatymus, knygų leidybą ir kt. Svarbiausias filialo renginys — vasaros 
studijų savaitė. Kiekvieną kartą studijų savaičių metu buvo analizuojamos ir 
svarstomos Lietuvos istorijos bei politikos aktualijos, didžiausių dėmesį skiriant 
krikščioniškos moralės, rezistencinės atminties, tautinių vertybių ir pilnutinės 
demokratijos idėjų puoselėjimui. Kiekvieną kartą studijų savaitėse buvo 
aptariamos ir tuo metu aktualiausios Lietuvos politinio, ekonominio gyvenimo 
problemos, projektuojamos krašto ateities vystymosi perspektyvos.

Per fondo filialo gyvavimo laikotarpį Lietuvoje jau buvo organizuota 
keturiolika tokių politinių ir istorinių studijų savaičių. Studijų savaitės 
kiekvieną kartą būdavo organizuojamos vis kitoje vietoje. Tuo buvo siekiama 
ne tik kuo plačiau paskleisti [ LAISVĘ fondo idėjas, bet ir įtraukti į fondo 
veiklų aktyviausius Lietuvos provincijos miestuose bei miesteliuose gyvenančius 
bendraminčius. Studijų savaitės sulaukdavo ne tik didelio vietinių gyventojų 
dėmesio, bet ir pritraukdavo daug žinomų Lietuvos politikos, mokslo, kultūros 
ir visuomenės veikėjų. Kiekvieną kartą į studijų savaites atvykdavo nemažas 
ir tautiečių būrys iš užsienio. Šiais metais, jubiliejinė studijų savaitė vyks Kaune 
ir Garliavoje.

Šios vasaros pradžioje suaktyvėjo ir kito patriotinio sambūrio - Lietuvių 
fronto bičiuliai (LFB) - židinių steigimas Lietuvoje. Tokie židiniai jau įsikūrę 
įvairiuose Lietuvos regionuose. LFB sambūris Lietuvoje yra JAV iki šiol 
tebeveikiančios rezistencinės organizacijos padalinys. Rudenį ruošiamasi 
sušaukti visuotinį sambūrio narių susirinkimą, kurio metu bus aptartos 
svarbiausios veiklos kryptys, suformuotos valdžios institucijos, išrinkti vadovai. 
Tai bus rimtas žingsnis perimant prieš daugiau kaip penkis dešimtmečius 
išeivijoje įkurtos organizacijos veiklos estafetę ir tęsiant rezistencinės atminties 
puoselėjimą, žadinant ir ugdant dorovines bei tautines nuostatas Lietuvoje.
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/ LAISVĘ fondo XV studijų savaitės Lietuvoje programa

Nepriklausoma Lietuva: valstybės ir tautos 
raida bei jos perspektyvos 

2006 m. liepos 26-31 d. Kaunas-Garliava

Liepos 26 d., trečiadienis 
Lietuvos karininką Kauno įgulos ramovė 
(A. Mickevičiaus g. 19. Kaunas).

15.00 l LAISVĘ fondo ir Lietuvos 
filialo atstovų išplėstinis posėdis.

16.00 Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo 
narių visuotinis susirinkimas.

17.00 Lietuvių fronto bičiulių (LFB) 
tarybos atstovų ir LFB Lietuvos sambūrio 
narių pasitarimas.

Liepos 27 d., ketvirtadienis
Lietuvos karininką Kauno įgulos ramovė 
(A. Mickevičiaus g. 19. Kaunas).

10.00 Studijų savaitės atidarymas. 
Invokacija (kun. Robertas Grigas). 
Sveikinimai (dr. Kazys Ambrazaitis, adv. 
Jonas Kairevičius).

Pirmas posėdis
Patriotinių, pilietinių ir rezisten

cinių idėjų raiškos patirtys Lietuvoje 
bei išeivijoje

Pirmininkauja dr. Kazys Ambrazaitis 
(JAV), Vidmantas Vitkauskas.

10.20 Artūras Svarauskas.
L F ir LFB ideologiniai pirmtakai — 
„1936 m. generacijos katalikai“ lietu
viškojo autoritarizmo kontekste XX a. 
ketvirtajame dešimtmetyje

10.40 Dr. Mindaugas Bloznelis.
Lietuvių frontas — antinacinio pasi

priešinimo avangardas

11.00 Vidmantas Vitkauskas.
Svarbiausi LFB veiklos aspektai išeivijoje 

11.20-11.40 Pertrauka
11.40 Giedrius Janauskas.

LFB indėlis Lietuvos laisvinimo byloje 
1961-1974 metais

12.00 Ilona Bučinskytė.
LFB ir krikščionių demokratų santykiai 
išeivijoje

12.20 Arūnas Antanaitis.
Lietuvos ateities vizija LFB dokumentuose

13.00 Pietūs

Antras posėdis
Į LAISVĘ fondo ir Lietuvių fronto 

bičiulių veiksnys ugdant tautinės rezis
tencijos, krikščioniškos moralės ir 
pilnutinės demokratijos vertybes iki ir 
po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo

Pirmininkauja: Vidas Abraitis, Jonas 
Kairevičius.

14.00 Dr. Kazys Ambrazaitis, JAV.
Į LAISVĘ fondo vaidmuo puoselėjant 
rezistencinį paveldą išeivijoje ir Lietuvoje

14.30 Ats. gen. Jonas Kronkaitis.
Lietuvos dabartinė padėtis ir perspektyva 

15.00 Dr. Žibutė Brinkienė, JAV.
LFB ateities gairė - tautinių ir krikščio
niškų vertybių žadinimas Lietuvoje

15.20 Diskusijos.
16.00 Rezistencijos premijos įteiki

mas. Į LAISVĘ fondo ir jo filialo aktyvistų 
pagerbimas (Dr. Kazys Ambrazaitis, Vid
mantas Vitkauskas).
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Viešbutis „ VILA SENJORA “ (Žemoji g. 
19 b, Garliava).

19.00 Susipažinimo vakaras. Meninė 
programa.

Liepos 28 d.,penktadienis 
Garliavos kultūros centras ( Liepų g. 17, 
Garliava).

Trečias posėdis
Svarbiausi šiuolaikiniai iššūkiai 

Lietuvos politiniame gyvenime
Pirmininkauja: ambasadorė Gintė 

Damušytė, dr. Kęstutis Skrupskelis (JAV) 
10.00 Ambasadorius Česlovas Stanke

vičius.
Energetikos grėsmės ir saugumo 

stiprinimo uždaviniai
11.15 Kavos pertrauka
11.30 Andrius Navickas.

Visuomenės lūkesčiai, poreikiai ir ryšiai 
su valstybe

12.30 Diskusijos
13.00 Pietūs
14.30 Valentinas Stundys.

Socialinės ir ekonominės plėtros raida bei 
valstybės politikos uždaviniai

15.30 Diskusijos.
Garliavos Juozo Lukšos gimnazija 
(S. Lozoraičio 13. Garliava)

17.00 Draugiškos krepšinio varžybos 
3x3 „Senjorai-Juniorai“.

Viešbutis ,, VILA SENJORA " 
(Žemoji g. 19 b, Garliava).

20.00 „Ką reiškia jaunam inteligentui 
Lietuva?“. (Moderuoja Nora Pileičikienė ir 
Elena Uselienė).

Liepos 29 d.,šeštadienis
Garliavos kultūros centras (Liepų g. 

17, Garliava).

Ketvirtas posėdis
Lietuvos visuomenės sociokultūri

niai atradimai ir praradimai: valsty bėje 
ir už jos ribų

Pirmininkauja Aldona Žemaitytė- 
Petrauskienė ir dr. Saulius Girnius.

10.00 Liuda Rugienienė, JAV.
Lietuvos ir užsienio lietuvių sanglaudos 
svarba naujos emigracijos bangos aki
vaizdoje

10.30 Prof. Kestutis Skrupskelis, JAV. 
Ar Lietuva yra ten kur yra bent vienas 
lietuvis?

11.00 Kavos pertrauka
11.30 Prof. Valdas Samonis, Kanada. 

Tautos išlikimo strategijos globalizacijos 
ir emigracijos akivaizdoje

12.00 Jonas Ragauskas.
Tradicinių, tautinių ir moralinių verty
bių puoselėjimas Lietuvos karališkoje 
bajorų sąjungoje

12.30 Diskusijos
13.00 Pietūs
14.00 Diskusija „Ateitininkai: tarp 

praeities vertybių ir nūdienos realijų“. 
(Moderuoja Liutauras Serapinas ir Vidas 
Abraitis).

Viešbutis „ VILA SENJORA " (Žemoji 
g. 19 b, Garliava)

18.00 Diskusijos studijų savaitės 
temomis. Apibendrinimas.

Liepos 30 d.,sekmadienis
10.00 Šv. Mišios Garliavos Švč. Tre

jybės bažnyčioje.
Dalyvių ir svečių išvykimas.

Informacija dalyviams
Visi plenariniai posėdžiai - vieši. Visi kiti 

kultūrinai ir pramoginiai renginiai - atviri, bet 
tik iš anksto užsiregistravusiems ir sumokė
jusiems dalyvio mokestį. Dalyvių maitinimas ir 
nakvynė - tik iš anksto užsiregistravusiems 
fondo nariams, studijų savaitės dalyviams iš už
sienio, pranešėjams bei kviestiniams svečiams.

Registracijos klausimais kreiptis į 
Vidmantą Vitkauską.

EI. paštas:
vidmantas_vit kauskasCayahoo.com 
mob. telefonas: 8 687 53957
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Laiškai
Mielas redaktoriau,
noriu papildyti informaciją apie 

mano Tėvo Vytauto Petrulio likimą 
Sovietų režimo lageryje. „{ Laisvę“ 
žurnalo 152 numeryje buvo paskelbtas 
prof. dr. Kęstučio Skrupskelio straips
nis „Ar jaunieji katalikai buvo 
Krikščionys demokratai?“, kuriame 
minimas ir mano Tėvas, kaip buvęs 
vienas iš Darbo partijos vadų.

Noriu papildyti straipsnį dar keliais 
faktais. Vytautas Petrulis buvo areš
tuotas Kaune 1940 m. liepos mėn. 30 d.

1941 m. kovo mėn. 1 d. jis, kaip 
„pavojingas elementas“, aštuoniems 
metams buvo įkalintas pataisos darbų 
lageryje Uchtoje, Komijos autonomi
nėje respublikoje (Komijos ATSR).

1941 m. birželio mėn. 30 d. NKVD 
nutarimu, Uchtos lageryje (Uchti-

Malonus Pone Redaktoriau,
2006 m. sausio-kovo „Į Laisvę“ 

numeryje esu įrašytas garbės prenu
meratorių tarpe. Tačiau esu ne „A“ 
Barzdukas, o Arvydas Barzdukas.„A“ 
Barzdukas yra ir mano sūnus Audrius.

Mus, užaugusius ir gyvenančius 
išeivijoj, labai erzina tas nelemtas ir 
nevykęs, tikriausiai iš rusų nusižiū
rėtas paprotys, spaudoje „panaikinti“ 
žmonių vardus. Vietoj vardų, Lietuvos 
laikraščiuose ir knygose dabar atsirado 
„abėcėlės sriuba“, nors niekas ne
skaito „Vė“ „E“ Bildušas, „Em“ Čyvas, 
„Pė“ Dalinda, „Gie“ Damušytė ar Jot“ 
Vėblaitis.

zemlage) kalėjęs V. Petrulis vėl buvo 
„naujai“ apkaltintas ir areštuotas. 
V. Petruliui buvo pateikti kaltinimai dėl 
neva kontrrevoliucinių pažiūrų ir 
Sovietų Sąjungos pralaimėjimo kare 
nuotaikų skleidimo.

1941 m. rugsėjo mėn. 6 d. Komijos 
ATSR teisme Vytautas Petrulis buvo 
nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso 
58.10 straipsnio 2-rą dalį, sušaudymui. 
Nuosprendis buvo įvykdytas 1941 
metais gruodžio mėn. 3 d.

Tai dar vienas nekalto žmogaus 
tragedijos pavyzdys Sibiro pekloje.

Dėkoju redaktoriui Vidmantui 
Vitkauskui už puikiai redaguojamą 
žurnalą ir linkiu sėkmės jo darbuose 
ateityje.

Vytas Petrulis 
JAV 2006 06 23

Tiesa, yra žmonių, kurie patys save 
tik savo vardo inicialais rašo ir tai yra 
pilna jų teisė bei pasirinkimas, tačiau 
tai, kas yra spausdintam puslapy, lieka 
istorijai, ir kada nors, skaitydamas 
„Į Laisvę“, niekas nežinos, ar Damu
šytė buvo Genė, Giedrė, Galinda, Gra
žina ar Gintė?

Istoriniam straipsny apie Julijoną 
Butėną, be vardo lieka „Jot“ Brazaitis, 
nes, tikriausiai, ,jo vardą visi žino“. 
Plechavičiaus pavarde, generolas tai 
tikriausiai buvo tik vienas, bet jo var
do ir aš nežinau, turėčiau enciklo
pedijoje pasižiūrėti. Daug kur vardai 
kartais rašomi, kartais nerašomi,
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nenuosekliai ir dažnai jie dingsta 
„abėcėlės sriuboj“. Amerikoj, anglų 
kalbos spauda jokios žinios be para
šyto pilno žmogaus vardo nepriima ir 
tekste inicialų pakartotinai nerašo. 
Tokio „stiliaus“ galėtume ir mes pasi
mokyti.

Net ir „prestižinėj“ Tomo Venclo
vos knygoj apie Vilnių, po pirmosios 
nepriklausomybės signatarų atvaiz
du - tik pirmosios vardų raidės. Tai 
kaip dabar mūsų vaikai, kuriems tą 
knygą įgijau, galės atspėti, ar Basana
vičius buvo Anupras, Anzelmas, 
Aloyzas, Antanas ar dar kažkoks 
kitoks „A“?

Tikiuosi, šią pastabą priimsite tokia 
pačia draugiška nuotaika, kokia ją

Gerbiamas redaktoriau.
Siekdamas užbaigti ginčą su Alber

tu Ruzgu (žr. „Į LAISVĘ“ 2005 metų 
spalis-gruodis ir 2006 metų sausis- 
kovas). pateikiu papildomą informaciją 
apie ten paminėtus įvykius ir žmones.

Su Algirdu Jurskiu, Antanu Žviro
nu ir Tadu Zaleskių 1945 metais buvo 
teisiamas neekonomistas Vladas Jur
gutis (1885-1966), kaip teigia 
A. Ruzgas, o teisininkas Vytautas 
Jurgutis, g. 1908 m. 1945 metų vasario 
2 dieną Vytautą Jurgutį areštavo 
NKVD. 1945 metų spalio 4 dieną karinis 
tribunolas nuteisė 10-čiai metų. Ir 1945 
metais Vytautas Jurgutis grįžo į 
Lietuvą. Mirė 1993 metais.

Mano straipsnelyje buvo parašyta, 
kad ne „stukačius“ nudūrė Algirdą 

rašau ir į tai atkreipsite dėmesį. Šia 
proga, ačiū už įdomų ir patrauklų 
„Į Laisvę“ numerį.

Su geriausiais linkėjimais,
Arvydas Barzdukas

P.S. Mano Jums parašytas laiškutis 
kaip tik gerai iliustruoja, kokia maišatis 
gali kilti, kada nerašomi vardai. Juk 
nepriklausomybės akto signataras 
buvo .Jot“ Basanavičius, ne „A“, kaip 
parašiau aš. Tačiau, iš pirmosios vardo 
raidės neatspėsi, ar jis buvo Jokūbas. 
Jurgis. Juozas. Jonas ar koks nors 
kitoks „Jot“? Taigi, siųsdamas 
„pataisą“, manau, kad tai dar geriau 
parodo, kokie svarbūs žmonių vardai 
ir kad juos daug lengviau, nei raides, 
atsiminti.

Anydas Barzdukas

Jurskį, kaip kad suprato A.Ruzgas. o - 
cituoju: „Steplage nužudydavo užkie
tėjusius stukačius arba žiauraus elge
sio brigadininkus“.

Pabaigai - keletas žodžių apie KGB. 
Abreviatūra „KGB" atsirado 1956 
metais po XX KPSS suvažiavimo. Tada 
ta institucija prarado ministerijos 
statusą (MGB - Ministerstvo gosu- 
darstvennoj bezopasnosti). Ir vietoje 
ministerijos liko tik „Komitet 
gosudarstvennoj bezopasnosti pri 
soviete ministrov SSSR“. Tokiu 
pavadinimu ji išbuvo iki 1978 metų.

Antanas Vaičiūnas
Kaunas

2006 05 05 
tek (37) 727877 

8-650-26860
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Nuomonė

Kai Lietuvos akmenys 
šaukia

Vilius Bražėnas

„Jei šie tylės, akmenys šauks. " 
(Iš šv. Evangelijos)

Lietuvą ir lietuvių tautą ištikusios 
baisiųjų 1940 ir 1941 metų tragedijos 
atrodė dar baisiau, kadangi jos vyko 
nuostabių Lietuvos birželių metu... 
Kur kitur pasaulyje rastum tokius 
birželius! Vienok tų metų „birželis“ 
netapo istoriniu mėnesiu dėl savo 
grožio. O netapo jis toks dėl to, kad 
būtent birželio mėnesį prasidėjo 
pirmoji Lietuvos sovietinė okupacija, 
o po metų ir masiniai lietuvių trėmimai.

Tačiau be dviejų šių minėtųjų 
siaubingų įvykių, birželis iškėlė ir 
tautos savigarbos bei laisvės meilės 
didvyriškas apraiškas. 1941-ųjų metų 
birželis istorijon įsiveržė kaip galimybę 
išsivaduoti pajutusios tautos sukilimo 
mėnuo. Ir kaip nepaprastos drąsos 
pareikalavusiu Nepriklausomybės pa
skelbimo mėnuo. Taip pat birželio 
mėnesį, tik jau 1944 m., prieš antrosios 
sovietinės okupacijos durtuvams nau
jai smingant Lietuvos žemėn, Aukštai
tijoje buvo suformuota Tėvynės ap
saugos rinktinė (TAR). Prie jos Žemai
tijoje prisijungus (vos tik susikūrusiam) 

Žemaičių pulkui, TAR prie Sedos 
1944 m. spalio 7 d. pastojo kelią Sovietų 
tankams. Tad Lietuvos Birželis mūsų 
tautos istorijoje užima ypatingą vietą.

Ateities kartos mus kaltins tau
tinės pareigos neatlikimu, jeigu dabar, 
minėdami 1940-ais ir 1941 -ais metais 
mūsų valstybei bei tautai padarytas 
skriaudas, tais metais išlietas ašaras ir 
pralietą kraują, o taip pat kitų birželio 
mėnesiais vykusių įvykių ryžtą bei 
drąsą, bandysime ramiai ilsėtis ant 
senų skausmų erškėčių ir drąsos laurų 
vainikų.

Savo kova prieš tironiją pagarsėjęs 
antikomunistas amerikietis istorikas 
Robert'as Welch'as jau 1956 m. pa
juto, kur komunistai ir jų „sputnikai” 
veda pasaulį. Todėl jis įspėjo, kad vis 
dar verda kova už tiesą ir laisvę: 
„Tikrai sąžiningam žmogui šiandien 
nėra nei poilsio, nei Nirvanos.“ Anot 
R. Welch'o negali būti tos budistų 
skelbiamos malonios nebūties gyve
nimo. Yra tik pareiga dalyvauti kovoje 
sąžiningųjų pusėje.

Ši mintis galioja ypač mums, ne tik 
pamačiusiems, bet ir pajutusiems pa
saulinės vergovės siekiančių Rytų ir
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Vakarų sąmokslininkų veiklos pada
rinius. Todėl jeigu kas nors šiandien 
ilsisi ant praeities žygdarbių vainikų ir 
besitęsiančioje kovoje nėra tokie, 
kokie turėtų ir galėtų būti, niekiniais 
paverčia savo kad ir didžiausius pra
eities nuopelnus. Priedu, toksai buvęs 
didvyris išduoda savo žuvusius ir 
sužalotus buvusius bendražygius. 
Nes kiekvieno gyvo likusio kovotojo 
pareiga - apkasuose užimti kritusio 
draugo vietą.

Šiandien kovojame vis besikei
čiančiame kare ir besikeičiančiuose 
frontuose su įvairiai užsimaskuojančiu 
priešu. Dabar, atgavus nepriklauso
mybę, kova vyksta naujais ginklais ir 
naujais šūkiais. Todėl turime iš savo 
vaidmenį atlikusio „liūdesio ir vilties“ 
šūkio išmesti „vilties“ šūkį ir pakeisti 
jį „ryžto“ šūkiu.

Viltis atliko savo vaidmenį. Ji dau
geliui padėjo ištverti kalėjimų ir tremties 
metus. Viltis grįžti gimtinėn, viltis 
sulaukti nepriklausomos Lietuvos 
palaikė kovotojų ginklu ir kitų 
rezistentų dvasią. Kai nesi savo 
Tėvynės laisvu piliečiu, kai nesi savo 
valstybės ir savo paties likimo teisėtu 
kalviu, tave palaiko viltis ir malda. 
Tačiau, kai politinė mūsų valstybės 
padėtis ir ateitis daug kuo priklauso 
nuo mūsų, galioja paraginimas: 
„Melskis, lyg viskas priklausytų tik 
nuo Dievo, ir dirbk, lyg viskas priklau
sytų tik nuo Tavęs“. Kovojusieji už 
Nepriklausomybę jos ne vylėsi, o siekė. 
Tad ir dabar „viltis“ daug kam yra tik 
pasiteisinimas pasitraukti iš kovos už 

geresnę, laisvesnę, teisingesnę Lietuvą. 
Kaip ir lyg kokių KGB pakalikų teigi
niai - „nieko negalima padaryti“.

Dabar „viltimi“ dangstosi įvairūs 
politiniai ir visuomeniniai parazitai, 
kurie „viliasi“, kad kas nors kitas už 
juos pasirūpins Tėvynės ir kitais reika
lais, o jie „patriotiškai“ tik kritikuos jų 
veiklą, patys nepajudindami piršto 
Lietuvos pakylėjimui iš okupacinės 
klampynės.

O šių dienų kovoje, pagal savo 
išgales, gali dalyvauti visi tautiečiai - 
nuo moksleivių iki senolių. Ir visi juk 
privalo. Į mus šaukia partizanų kovų 
laukų akmenys. į mus visus šaukia ir 
kovon kviečia tremtinių ešelonus 
palydėję geležinkelių bėgiai, genocido 
aukų kapai, provincijoje pasklidę 
paminklai ir kryžiai, užslėptų ar 
pamirštų didvyrių kapų kupsteliai 
pamiškėse.

Net Vilniuje, eidamas vien Gedi
mino prospektu, ties Lukiškių aikšte, 
Aukų gatvėje, išgirsti pareigos kovoti 
šauksmą iš paminklo kiekvieno ak
mens. O KGB genocido rūmų sienos 
kiekvienas blokas iškaltas čia nužudy
tųjų vardais ir pavardėmis. Ir daugu
moje - jaunų, jaunų, jaunų...

Jie ypač šaukiasi į savo amžiaus 
vyrus ir moteris, o labiausiai į politinių 
kalinių ir tremtinių vaikus ir vaikaičius. 
Ir gal tikisi, kad šie pakeltų balsą už 
juos, už akmenis, kad Lukiškių aikštėje 
išaugtų tinkamas paminklas žuvu- 
siems kovoje už laisvę.

Negi tylėsime ir paliksime šaukti tik 
akmenims? w
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Turime prabilti į musų 
spaudos sąžinę

Edmundas Simanaitis

Įstatymu nustatytame atmintinų 
dienų sąraše - Birželio 23-oji - Tautos 
sukilimo diena. Sukilėlių suformuota 
Laikinoji Vyriausybė paskelbė: Atsta
toma Laisva Lietuva“. Kauno kari
ninkų ramovėje susirinko labai garbaus 
amžiaus žilagalvių būrelis. Kalbama, 
kad iš keliolikos tūkstančių Birželio 
sukilėlių beliko gyvųjų tarpe gal 
šimtas. Jiems pripažintas Lietuvos 
Respublikos kario savanorio statusas, 
jie laisvės kovų veteranai. Tik nedi
delė dalis gebėjo atvykti į iškilmingą 
svarbaus Lietuvos istorijos įvykio 65- 
ųjų metinių minėjimą. Salėje nesimatė 
nei miesto savivaldybės, nei Krašto 
apsaugos ministerijos atstovų.

Vilniaus įgulos karininkų ramovėje 
akademikas A. Kudzys, paprašytas 
pasveikinti Birželio sukilėlius, atsakė: 
„Atėjau ne sveikinti, atėjau paverkti. 
Man širdį spaudžia, kad šiandien, 65- 
ųjų Sukilimo metinių proga, šį mūsų 
susirinkimą ignoruoja mūsų spauda, 
mūsų ketvirtoji valdžia, mūsų televizija, 
mūsų laikraščių korespondentai, kurie 
šiandien parodo tikrąjį savo veidą. (...) 
Niekaip negaliu suvokti šito dalyko, 
manau, kad kažką mums reikėtų 

paskelbti, gal atsiras koks laikraštis ar 
televizija, kuri paskelbtų mūsų, nors ir 
trumpą, kreipimąsi, smerkiantį požiūrį, 
kurį šiuo metu demonstruoja ketvirtoji 
valdžia. Požiūrį į 1941 metų Birželio 23- 
iosios dienos sukilimo garbę, jo įtaką 
1944 metais prasidėjusiam partizanų 
judėjimui. Ji tiesiog žlugdo visa tai. Tu
rėtume susiburti ir nedidelės grupės 
vardu prabilti į mūsų spaudos sąžinę. 
Taip toliau negalime“.

Sunku suprasti, kodėl spaudos 
flagmanai ir televizija, lyg būtų patys 
susitarę ar kokios valdžios įpareigoti, 
nutylėjo Birželio sukilimo metines. Net 
ambicingasis interneto dienraštis „Ber
nardinai“ besiskelbiantis esąs „atviras, 
patikimas, kitoks“, tik keliais sakiniais 
pranešė, kad „minimos Birželio 
sukilimo 65-osios metinės“. Žinant 
mūsų didžiatiražinės spaudos kai 
kuriuos nesunkiai nuspėjamus 
įpročius, tikimasi rasti atsvarą 
tendencingam nutylėjimui, dez
informacijai „Lietuvos aide", „Bernar
dinuose“, „XXI amžiuje“, „Trem
tinyje“. Prof. V. Landsbergio straipsnio 
interneto dienraštyje buvo mažoka.

Ne tik žiniasklaida ignoravo suki-
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limo metines. Ne viena patriotinės- 
tautinės orientacijos visuomeninė or
ganizacija kažkodėl praleido puikią 
progą parodyti, kad prieš 65 metus 
įvykęs masinis Birželio sukilimas buvo 
neišvengiama ir dėsninga Tautos va
lios raiška, radusia atspindį 1922, 1938 
ir 1992 metų Konstitucijose, būtent, - 
Valstybės gynimas yra kiekvieno pilie
čio pareiga.

Peržvelgęs „Santaros-Šviesos“ 
konferencijos, vykusios Anykščiuose, 
birželio 23 dienos programą, gerokai 
nustebau - iš dešimties solidžių ir įdo
mių pranešimų Birželio sukilimo 65- 
mečiui ir jo sąsajoms su nūdiena ne
buvo skirta nė vieno!? Kuo tai galima 
paaiškinti? Juk išeivijoje taip pat buvo 
ir sukilėlių.

LNK birželio 25 d. transliavo laidą 
„Lietūkio“ garažas“. Trys garbūs titu
luoti Lietuvos istorikai A. Bumb- 
lauskas, A. Anušauskas ir A. Bubnys 
tarpusavy šnekėjosi ne apie sukilėlių 
Vyriausybės paskelbtą pranešimą apie 
atkurtą Lietuvos nepriklausomybę, ne 
apie šio akto reikšmę Tautos laisvės 
kovų istorijoje, o „Lietūkio“ garažo“ 
įvykių vertinimo tema. Toks pa(si)- 
rinkimas iš karto kelia klausimą - ant 
kieno malūno pilamas vanduo? Kodėl 
neišdrįsta mąstyti lietuviškai ir drauge 
valstybiškai? Vargu ar kam gali kelti 
abejonių Stalino ir Hitlerio nusikals
tamo sandėrio imperiniai tikslai (Molo- 
tovo-Ribbentropo paktas), nulėmę 
Rytų Europos valstybių ir tautų, taigi 
ir Lietuvos, tragediją. Kodėl neišdrįsta 
parodyti komunizmo ir nacional- 

socializmo utopijų, grindžiamu teroru, 
kaip svarbiausiu „pažangos" instru
mentu, ir neišvengiamai pereinančių į 
genocido politiką, pragaištingumo? 
Kodėl neišdrįsta vienareikšmiškai 
pasakyti ir parodyti, kad ne Lietuvos 
politikai ar ideologai sukūrė „klasių 
kovos“ ar rasizmo pseudomokslines 
teorijas, kad nė viena tauta, o tuo 
labiau okupuota, negali būti kaltinama 
genocido nusikaltimais. Nusikaltėlių, 
deja, būta ir dabar pasitaiko visose 
tautose ir jie turi atsakyti už padarytus 
nusikaltimus. Kolektyvinio kaltinimo 
pripažinimas tolygus totalitarinių 
režimų genocido „teorijos" ir praktikos 
pateisinimui. Sunaikinimui buvo 
pasmerktos žydų, Krymo totorių, 
kalmukų, balkarų ir kitos tautos.

Lietuva nukentėjo nuo abiejų agre
sorių ir nereikėtų kartoti principinės 
klaidos - XX amžiaus karo nusikaltimų 
ir genocido istoriją mėginti vaizduoti 
Kremliaus variantu, kuris gajus Vaka
ruose ir iki šiol. Valstybiškai mąstantiems 
politologams, istorikams derėtų vertinti 
istorinius faktus, lyginant abiejų 
totalitarinių režimų įvykdytus karo ir 
genocido nusikaltimus, tų nusikaltimų 
pasekmes nūdienos gyvenimui.

Savaime kyla klausimas, kas pri
vertė tris tituluotus istorikus, dalyvauti 
minispektaklyje. nesilaikant objekty
vumo. ištraukiant iš vieno tuo pat metu 
vykusio proceso tik svetimų propa
gandų „centrams“ naudingus faktus? 
Tiesos nereikėtų vengti. Visos totali
tarinių režimų aukos, nepriklausomai 
nuo pavergtos šalies piliečių tauty-
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bės, amžiaus, lyties, religijos ar politi
nių įsitikinimų gerbtinos ir iš jų atmi
nimo nederėtų tyčiotis nei tiesmukai, 
nei kryptingais nutylėjimais. Minint 
tik vieno okupacinio totalitarinio 
režimo, pavyzdžiui, nacionalsocialistų 
įvykdytus Lietuvoje genocido nusi
kaltimus, „pamirštant“ ar sąmoningai 
nutylint, kito okupanto, sakysim - 
sovietų, piktadarystes, kurioms nėra 
senaties, iškraipoma istorija. Be to, 
nepelnytai metamas šešėlis Tautos 
kovų už laisvę istorijai, paniekinamas 
okupanto aukų atminimas ir skaudžiai 
žeidžiama pasipriešinimo kovų dalyvių 
garbė. Nutylėjimai - viena iš veiks
mingų dezinformacijos priemonių. 
Nutylėjimas kai kuriems svetimos 
propagandos „centrams“ nepatogių 
faktų - tai rafinuotos dezinformacijos 
ir nusikaltimų slėpimo atmaina.

Viso to galima išvengti naudojantis 
paralelių metodu. Rodyti ir kalbėti apie 
du sovietų (komunistų) ir nacional
socialistų režimus, apie bankrutavusių 
„socializmo“ atmainų sapaliones, apie 
dvi genocido industrijos atmainas, 
apie dviejų okupantų sunaikintus 
Lietuvos Respublikos piliečius, o ir 
kitus praradimus bei netektis.

Tiesiog būtina buvo, komentuo
jant „Lietūkio“ garaže lazdomis 
žiauriai užmuštų žydų fotografijas, čia 
pat rodyti nuotraukas Rainių miš
kelyje nukankintų lietuvių išbady
tomis akimis, nurėžtomis nosimis, 
nupjautais lytiniais organais, su
kimštais į aukų bumas... Šie siaubingi 
nusikaltimai buvo įvykdyti vos pra
sidėjus dviejų „socializmo“ atmainų 
ginkluotam susirėmimui. Čia pat tiktų 
rodyti ir hamanus su raslanais, 
čekistus su gestapininkais bei jų va
deivas. O kodėl tokia proga 
nepapasakoti apie Dachau ir Kolymos 
konclagerių „komforto“ skirtybes ir 
panašumus?

Žiūrovai ir klausytojai turėtų gali
mybę patys įvertinti ir vieno ir kito 
okupanto nusikalstamas veikas, nors 
privalu žinoti, kad nusikaltėlis tautybės 
neturi. Už tokį patį nusikaltimą turėtų 
būti skiriama ir tokia pati bausmė, 
neatsižvelgiant į asmens tautybę ar 
rasę.

Garbusis akademikas ragina belstis 
į žiniasklaidos sąžinę. Mėginti reikėtų, 
tačiau maža tikimybė būti išgirstiems. 
Mes dar vis nepajėgiame atsikratyti 
sovietmečio balasto, bet belskimės.

Sveikiname 1941 m. Birželio sukilimo dalyvius su 65-tosiomis 
Tautos sukilimo metinėmis. Ypatingai sveikiname visus po pasauli 
pasklidusius bei Tėvynėje likusius Lietuvių aktyvistų fronto bei 
Lietuvių fronto organizacijų narius ir vadovus. Linkime ir toliau 
visiems nenustoti rezistencinės dvasios, būti stipriems ir sveikiems.

Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo taryba
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Kas teisus, o kas kaltas? 
Gal laikmetis ir aplinkybės?

Zenonas Jaška

Didžiuojamės iškiliu žemaičiu 
Juozu Kojelių. Gausiai susirinkome 
Telšiuose Jam pristatant poetą Ber
nardą Brazdžionį, taip pat savo knygą 
„Iš nakties į rytą“. Ar daug kas gali 
pasigirti vos ne tris amžiaus ketvirčius 
atsidavęs kovai už tautos laisvę ir 
nepriklausomybę, nepalūžęs nacių 
konclageriuose?

Šiandien Lietuvoje garsėja ir 
istorikė Dalia Kuodytė. Iki jos atėjimo 
vadovauti Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos centrui dažniau čia 
darbas buvo imituojamas negu dir
bamas. Ne veltui tuometinis Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
pirmininkas Balys Gajauskas sukvietė 
mus budėti KGB rūmuose, kad 
archyvai galutinai „neišsivaikščiotų“. 
Padėtis pagerėjo direktoriaujant 
D. Kuodytei. Akivaizdžiai pagerėjo ir 
komisijos, siekiančios nustatyti as
menis, sąmoningai bendradarbiavusius 
su MGB-KGB struktūromis, darbas.

Neįsivaizduoju kiek stiprybės rei
kia šiai moteriai ištverti kaltinimus tiek 
iš dešinės, tiek iš kairės. Ir už ką? Kad 
atlieka savo pilietinę pareigą nors 
dabar, kai tai turėjo būti įvykdyta 

liustracijos įstatymu bent prieš 
dešimtmetį? Prisiminkime, kad ir jos 
iniciatyvą pristatant Vyčio kryžiaus 
apdovanojimui gen. P. Plechavičių. 
Daug kam kliuvo 1926 m. perversmas, 
Smetonos atvedimas į valdžią. Bet gal 
teisūs tikintieji, jog be gruodžio įvykių 
didžioji tautos dalis Vytauto Didžiojo 
mirties metines 1930 metais būtų 
šventusi Sibire, o dabar jų proanūkiai 
tik iš pavardžių spėliotų apie savo 
tautybę. O ir 1940 metų okupacijos bei 
aneksijos scenarijus būtų pasikartojęs 
bent dešimtmečiu anksčiau.

Pripažįstame D. Kuodytės nuopel
nus, tačiau ne kartą esame ją kritikavę 
už per daug liberalų jos požiūrį KGB 
tarnybų atžvilgiu.

Nustebino J. Kojelio atviras laiš
kas, publikuotas „Į Laisvę“, Nr. 152, 
atvirai kaltinantis Centro direktorę vos 
ne falsifikacijomis. Manau, kad 
D. Kuodytė per daug protinga, kad 
imtųsi veiksmų neturėdama dokumen
tinių patvirtinimų.

Prisiminkime aštuntąjį dešimtmetį 
Lietuvoje. Net su turistiniais kelia
lapiais keliaujant į socialistines šalis 
tekdavo anketose nurodyti giminystės
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ryšius su represuotais ar užsienyje 
gyvenančiais giminaičiais. Tik KGB 
filtrus praėję piliečiai galėjo turistauti 
Jugoslavijoje, Rumunijoje, Kuboje. O 
apie JAV - ką ir bekalbėti, ten kelias 
buvo uždarytas ne tik politkaliniams, 
tremtiniams, bet ir jų vaikams ir arti
miesiems. Lygiagrečiai vyko ir kultū
riniai mainai. Taip delegacijose drauge 
su KGB agentais atsidurdavo ir 
pavieniai asmenys, visai nesusiję su 
saugumu.

Gyventi reikėjo ir už geležinės 
uždangos. Reikėjo pragyventi, auginti 
vaikus. Pažinojau dorą partizaną, vos 
ne dešimtmetį kovojusį miškuose, 
praėjusį sovietinių lagerių golgotas. 
Vyčio kryžiaus kavalierių, o vėliau 
viešai laikraštyje pasmerkusį savo 
praeitį, kad sovietai leistų prisi
registruoti ir gyventi Lietuvoje.

Ar ne panaši tragedija ištiko ir 
Vincentą Kuprį? Sutikęs bendra
darbiauti su KGB, jis galėjo net du 
kartus išvykti į JAV, susitikti su 
giminėmis, pranešti J. Kojeliui apie 
savo šeimos kančias tremtyje. Spren
džiant iš laiško medžiagos, solistas 
net nemanė sąžiningai „atidirbti“ KGB. 
Argumentai rodo, kad V. Kuprio 
ataskaitos neatitinka tiesos, o tai, 
matyt, liudija, jog KGB buvo sąmo
ningai mulkinamas.

Toks buvo aštuntas dešimtmetis. Ir 
kur tos svarstyklės, leidžiančios nu
statyti kiek tokios ataskaitos pakenkė 
Lietuvai? Rusiška patarlė sako, kad 
kas parašyta plunksna, neiškaposi ir 
kirviu. Tik kuo čia dėta Liustracijos 
komisija?

Telšiai, 2006 05 05

Paminklas Birželio sukilimo dalyviams Kaune Vytauto prospekte. 
Vidmanto Vitkausko nuotrauka
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Nuomonė

Pokalbį pratęsiant
Juozas Kojelis

Doc. dr. Vytautas Skuodis žurnale 
„Į Laisvę“, Nr. 152( 189), laiškų skyriuje 
priekaištauja man, kad aš, būk, man 
nepažįstamą kunigą Praną Račiūną 
laikąs „buvusiu KGB talkininku“ arba 
„KGB parankiniu“. Tokių kaip aš nie- 
kadėjų buvę ir daugiau, kurie Ameri
koje neteisingus gandus skleidę ir apie 
Nijolę Sadūnaitę, Balį Gajauską ir jį 
patį. Vytautą Skuodį.

Tiesos labui noriu sustoti prie trijų 
Vytauto Skuodžio pasisakymų.

Juozas Kojelis „pagarsina savo 
įsitikinimus, kad kunigas Pranas 
Račiūnas buvęs KGB parankinis“.

V. Skuodį ir „Į Laisvę“ skaitytojus 
noriu užtikrinti, kad aš tokio įsitikinimo 
neturėjau tada, neturiu ir dabar. Aš tik 
papasakojau apie susitikimą su kun. 
P. Račiūnu 1986 metais „Lietuvos“ 
viešbutyje, nieko neperdėdamas, nieko 
nenutylėdamas. Iš jo žodžių ir judesių 
supratau, kad jis jautėsi nenatūraliai, 
lyg suvaržytas. Tada padariau išvadą, 
kad jis tai daro ne savo valia. Jei kas 
padarytų labiau įtikinančią išvadą, 
pripažinčiau savo klaidą.

V. Skuodžio išvada akivaizdžiai 
klaidinga: „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“.

Abu, doc. V. Skuodį ir kun. P. Ra
čiūną, pažinau anksčiau negu juos 
sutikau. Gan įdomi paralelė.

Kai Amerikos lietuvius pasiekė 
žinia, kad Amerikoje gimęs VU doc. 
Vytautas Skuodis areštuotas ir nu
teistas. prasidėjo akcija už jo išlaisvi
nimą. Akcija sustiprėjo, kai jis koncent
racijos stovykloje Sibire pradėjo bado 
streiką. (Atvykęs Amerikon V. S. 
aiškino, kad tai nebuvęs protesto strei
kas.) Čikagoje, talkinant losangelie- 
čiams, vyko masinės demonstracijos. 
Los Angeles lietuviai veikė ir savaran
kiškai. Los Angeles politiniai aktyvis
tai dėkingi Vytautui Skuodžiui, kad jo 
dėka savo veiklą JAV įtvirtino Ameri
kos baltų laisvės lyga.

Jam atvykus į Ameriką, 1987 m. 
kartu dalyvavome politinėje konfe
rencijoje Vašingtone. „Lietuvių dienų“ 
žurnalo 1988 vasario mėn. numeryje 
paskelbiau su juo pasikalbėjimą, kelis 
kartus su juo ir jo šeima susitikome 
Čikagoje. Labai gerai prisimenu, kaip 
Los Angeles oro uoste Kalifornijos 
lietuviai, latviai ir estai jį sutiko su 
vėliavomis. Nė vienas kitas svečias 
per penkiasdešimt metų taip nebuvo
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Nuomonė

sutiktas. Esu išlaikęs Docento draugiš
kų laiškų originalus ir savo laiškų jam 
nuorašus.

Su kun. P. Račiūno pavarde turbūt 
pirmą kartą susidūriau, kai jis su vysk.
J. Labuko bažnytine delegacija 1976 
metais atvyko Amerikon į tarptautinį 
Eucharistinį kongresą Filadelfijoje. Po 
kongreso jis atsiskyrė nuo delegacijos 
ir išvyko į Romą. Tiksliai neprisimenu, 
kiek laiko prieš mano 1986 m. kelionę į 
Lietuvą jis kontaktavo mane Santa 
Monikoje, šalia Los Angeles. Pasiro
do, jis buvo atvykęs į mano kaimy
nystę ir sustojęs pas studijų draugą
K. Černiauską. Manau, kad jis čia 
galėjo gyventi bent mėnesį. Mūsų 
namuose lankėsi kelis kartus. Atnešė 
paskaityti dalį savo mokslinės studijos 
apie caristinės Rusijos pastangas Lie
tuvą supravoslavinti. Planavo tą stu
diją išeivijoje išleisti. Darbas dar 
nebuvo baigtas. Pasakojo apie savo 
tremtį Sibire ir apie tai, kad grįžęs į 
Lietuvą atviros kovos su okupaciniais 
organais nevedė. Taip pat pasakojo, 
kaip įgaliotiniui Kulto reikalams, o ir 
saugumiečiams įrodinėjąs, jog sovie
tiniai įstatymai Bažnyčiai duoda dau
giau teisių negu jie ir tuo būdu jam 
pasiseką Bažnyčios labui kai ką gali 
laimėti. Jis man atskleidė paslaptį (nors 
man gal ir nebuvo paslaptis), kad 
Vargdienių seselių vienuolė Crucifixa 
Vilniuje slapta ruošianti noviciates įža
dams. Niekad nepagalvojau, kad jis 
galėtų būti „KGB parankinis“.

Nesuprantu, kodėl doc. V. Skuodis 
teigia, kad aš pažįstamam kun. 

P. Račiūnui 1986 m. Vilniaus viešbutyje 
pasidariau nebepažįstamas. Priėjęs prie 
manęs jis į mane kreipėsi kaip geras 
pažįstamas. Tik keistai prašė, kad grį
žęs į Ameriką kontaktuočiau Lietuvių 
katalikų religinės šalpos vedėją kun. 
K. Pūgevičių ir perduočiau jo prašymą 
neremti Lietuvoje kunigų „ekstre
mistų“. Jei jis manęs nepažino, kaip 
galėjo žinoti apie mano ryšius su kun. 
K. Pūgevičium. Jis sakė, kad „ekstre
mistai“ savo veikla tik kenkią Bažny
čiai. Tada sumojau ir dabar manau, kad 
jis tai darė ne savo laisva valia.

Paskutiniuoju savo laiško para
grafu doc.dr. Vytautas Skuodis laužiasi 
pro atviras duris:

„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 Kojelis galės įsitikinti, ar 
jis buvo teisus kunigą Praną Račiūną 
laikydamas buvusiu KGB talki
ninku“.

Knygą tikrai įsigysiu, net viliuosi, 
kad autorius man ją padovanos. Tik iš 
anksto atsisakau savo nuomonę keisti. 
Juk jei keisčiau, kaip tik turėčiau kun. 
P. Račiūną laikyti „KGB talkininku“. 
Tikiuosi, kad su gerb. doc. dr. Vytautu 
Skuodžiu tą reikalą taikiai išspręsime 
žodžiu, tik nesuprantu, kodėl jis savo 
laišką nukreipė į „{ Laisvės“ žurnalo 
redaktorių, o ne į mane asmeniškai.

Kaunas, 2006 05 11
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Laikas ir idėjos

Kas veidu į Lietuvą buvo 
atsisukęs?

Kęstutis Skrupskelis

Mūsų tarpe, bijau. įsitvirtina legen
da, kad išeivijoje sovietmečiu Lietuva 
ir jos ateitimi rūpinosi tik būrelis 
drąsuolių, nepabūgusių daugumos pa
smerkimo, ir net, vienu kitu atveju, 
smurto veiksmų. Tie drąsuoliai, tai 
nepriklausomai bei kritiškai mąstantys 
išeivijos liberalai susispietę Santaros- 
Šviesos organizacijoje. O likusi išei
vija. paskendusi emocijose, krašte te
matė kolaborantus, išdavikus, provo
katorius. šnipus, saugumo agentus, 
ateistus, komunistus, propagandistus, 
rusintojus, spekuliantus, aferistus ir su 
tokiais nenorėjo bendrauti.

Įsisenėjusių legendų atsikratyti 
sunku, todėl, manau, jeigu ne per vėlu, 
pats laikas pradėti ir šį klausimą isto
riškai, dalykiškai tyrinėti. Neturėtumėm 
ir toliau remtis vien tik šmaikščiomis 
replikomis, nugirstomis sėdint prie 
stalo su gerais draugais... Tad, kaip 
buvo iš tikrųjų? Manau, kad situacija 
buvo žymiai sudėtingesnė, pažiūrų 
įvairovė daug gausesnė. Taip pat 
įsitikinęs, kad pagrindine ginčų ašimi 
nebuvo ir vien tik ryšiai su tauta. Dėl 
tokios akivaizdžios tiesos nereikėjo 
ginčytis: beveik visi pripažino ryšių

Prof. Kęstutis Skrupskelis.
Kazio Ambrozaičio nuotrauka

svarbą ir, pirmu atveju, svarbią pačiai 
išeivijai. Tikroji ašis buvus kita: tai 
nusistatymas nepriklausomos Lietu
vos valstybės klausimu. Išeivijos dau
guma jo svarstyti nenorėjo. Daugumai 
nepriklausoma valstybė buvo akivaizdi 
vertybė ir didysis išeivijos tikslas. O 
mažuma gerokai svyravo. Daugumos 
strategija, tai neprarasti vilties ir dantis 
sukandus laukti palankesnių sąlygų, o 
mažumos - leistis į politines kombina
cijas.
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■ Laikas ir idėjos

Sunku nustatyti, kiek užimtas pozi
cijas valdė principiniai nusistatymai, 
kiek taktiniai apskaičiavimai, ir kiek 
grupiniai interesai. Kartais pasireiškė ir 
kartų konfliktas, Nepriklausomos Lietu
vos mokyklose subrendusiems sunkiai 
randant bendrą kalbą su JAV univer
sitetų auklėtiniais. Tikriausiai, ir šiuo 
atveju buvo kaip dažniausiai būna: 
veikė įvairūs motyvai, patiems daly
viams tik apytikriai suprantant kodėl jie 
atsirado vienoje ar kitoje pusėje. Ir, 
reikia pridurti, kad nesutarimai kilo 
beveik visose išeivijos srovėse. Tai 
nebuvo, kaip kartais dabar vaizduo
jama, kova tarp Santaroje-Šviesoje susi
telkusių, protaujančių, liberalų ir emo
cijų bei tėviškės dvelkimo apsvaigintos 
išeivijos daugumos. Tuo pačiu, išeivi
jos veiksniai - Bendruomenė bei laisvi
nimo veiksniai - privataus bendradar
biavimo ne tik nedraudė, bet ir jį ska
tino, kartu pabrėždami tautinę savigarbą 
bei tautinę drausmę, vengiant žalos 
Lietuvos politiniams interesams.1

Man pačiam viskas pasibaigė lai
mingai: gyvenant toli nuo lietuviškų 
centrų nereikėjo užimti jokios pozicijos 
nei viduje, nei viešai, ir todėl galėjau 
verstis be aiškios nuomonės. Manau tai 
buvus didele laime nes, kaip daugelis 
JAV mokslus baigusiųjų, tikėjau Sovietų 
Sąjungą esant amžina. Ir nežinau kokias 
išvadas būčiau išvedęs iš šios fatališkai 
klaidingos prielaidos. Tad laimė, kad 
ginčą galėjau stebėti iš tolo ir, 
daugumoje. Girniaus akimis.

Juozas Girnius mūsų knygnešių 
istorijoje vertas bent išnašos, nes 

spaudą ir jis pats vežė bei siuntė per 
keliaujančius Lietuvon. Jis piktinosi, 
kad atsiranda net ir ateitininkų, kurie 
iš baimės atsisako tai daryti ir kartais 
atrodydavo, kad jo nuomone, sunkiau 
tautai nusikalsti išeivis negalėjo. Kai 
kurie jo leidiniai buvo perspausdinti 
mažesniu formatu, kad būtų lengviau 
slėpti, ir jis mėgdavo skaičiuoti, kiek 
egzempliorių jo raštų per kratas sau
gumas atimdavo. Bet jis taip pat siųs
davo anglų kalba filosofinių veikalų, 
kartais, jeigu teisingai atsimenu, pagal 
užsakymą.

Vartojant politinę klasifikaciją, 
kultūrinio bendradarbiavimo klausimu 
jis buvo vidurio kelio žmogus, tačiau 
šiek tiek pakrypęs nuo centro kairėn. 
Jisai kaip ir išeivijos dauguma mėgino 
laikytis vidurio kelio: teisino ir skati
no asmeninius ryšius su giminėmis, 
pažįstamais, kultūros veikėjais, bet 
smerkė oficialesnį bendravimą. Tačiau 
pirmoje vietoje Girniui rūpėjo gyvi 
kultūriniai ryšiai ir keliais atvejais jis 
viešai gynė net ir tokius kurie, daug 
kam atrodė, peržengė leistino 
bendravimo ribas. Jo artimų draugų 
tarpe keli tokie „drąsuoliai“ viešosios 
opinijos buvo apkaltinti, bet Girnius 
jų nesmerkė. Priešingai, kelis jo drau
gus spaudoje užpuolus už tautinės 
drausmės nepaisymą, jis viešai, savo 
redaguojamuose Aiduose, stojo jų 
ginti? Ir jam pačiam teko kentėti nuo 
kraštutinio dešiniojo sparno. Ne kartą 
su dideliu skausmu jis skundėsi kad 
negali susikalbėti net ir su kai kuriais 
bičiuliais frontininkais.’
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I Laikas ir idėjos

Girniaus principinis nusistatymas 
aiškiai išsakytas jo leidinyje Tauta ir 
tautinė ištikimybė. Veikalas išleistas 
1961 m., taigi, pačioje kontroversijų 
pradžioje, kada kovojančios stovykos 
dar nebuvo pilnai susidariusios. Tokiu 
būdu, abiejų įvadų autoriai - 
tuometinis [Laisvę redaktorius Vy
tautas Vardys ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybos pirmininkas 
Stasys Barzdukas, taip pat frontininkas 
- apie ryšius su kraštu iš viso 
neužsiminė. Jų dėmesio centre buvo 
kova prieš išeivijos nutautėjimą. Kita 
vertus, veikalą išleido Į Laisvę 
Fondas, būtent frontininkų leidykla, o 
Bendruomenės pirmininkas jį skelbė 
reikalinga kiekvienam Bendruomenės 
darbininkui. Todėl, nors knyga neiš
reiškia jokios organizacijos oficialios 
linijos, joje randame daugiau negu 
vieno asmens nuomonę. O apie ryšius 
su kraštu Girnius rašo:

„Reikia mums (išeiviams - K.S.) 
gyvo ryšio su tauta krašte, nes ten 
teka lietuviškosios gyvybės neišse
miamoji versmė, koks likimas bebūtą 
ištikęs. Nors ir pavergta, tauta ne tik 
kovoja dėl kasdieninės duonos, bet ir 
stengiasi savo gyvybę įprasminti 
tolesne kultūrine kūryba. Kas krašte 
laimima, yra pačios tautos, o ne oku
panto laimėjimai. Palaikyti gyvą ryšį 
su tauta nereiškia ieškoti vadinamojo 
sambūvio (koegzistencijos) su okupa
cine administracija. Būtą neišmin
tinga šio pastarojo sambūvio baime 
paversti savęs izoliacija nuo tautos ir 
jos rūpesčią bei laimėjimą".

Taigi 1961 metais, pačioje ginčo 
pradžioje, Girnius pabrėžė kultūrinių 
ryšių su kraštu būtinybę ir būtinybę 
pačiai išeivijai. Tautiškumo plotmėje ne 
išeivijai reikia gelbėti Lietuvą, bet 
gelbėti save plėtojant kultūrinius ry
šius. Citatoje nėra vieno svarbaus gir- 
niško akcento. Jam, ryšių vertė ne vien 
instrumentinė. Ryšiai nėra vien 
priemonė gintis nuo nutautėjimo. 
Pagal Girnių, be ryšių išeivijoje neį
manomas pilnas žmogiškosios dvasios 
klestėjimas. Izoliavimasis, tai ne vien 
lietuviškumo, bet ir savo žmogiškumo 
skurdinimas.

Atidesnis skaitytojas bus paste
bėjęs ir minėtą Girniaus polinkį kairėn. 
Jis supranta ryšiuose besislepiančią 
politinę riziką: ryšius plėtodami artė
jame prie „sambūvio“ su okupacine 
administracija. Tačiau Girniaus minty
se vyrauja gyva kultūra ir vardan jos 
jis išeiviją skatina rizikos nepabūgti.

Girniaus pažiūra nuosekliai plaukia 
iš jo tautinės kultūros sampratos, nes 
jam lietuviška kultūra tai viskas, ką 
lietuviai sukuria vienas su kitu santy
kiaudami. Savo straipsnyje „Ko ieško
me lietuvio dailininko darbuose?“ jis 
rašo: „Todėl, manau, tiksliau kalbėti 
tik apie tautos meną, tautiškumo 
neribojant jokia atskira kryptimi ar 
.stiliumi'. Priklauso tautos menui 
visa, kas jos dailininką sukurta"4. 
Pabrėžtina, kad čia Girnius atsisako 
tautinio meno sąvokos, pasitenkin
damas vien tautos menu, būtent, vis
kuo ką tautos nariai yra sukūrę. Taip 
pat (tai šiam rašiniui per plati tema)
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tautos kultūra jam ne paprasta atliktų 
darbų visuma, bet gyva tradicija.

Tokiu būdu, išeivija verčiama 
rinktis: arba gyvi kūrybiniai ryšiai su 
tauta, arba izoliacija ir dvasinis 
skurdas. O išeivijos kultūriniai laimė
jimai turi pasiekti kraštą ir ne kaip 
muziejiniai eksponatai. Nesusilaukę 
namie kūry bingų atsiliepimų, jie dingtų 
be vaisių, nes išlieka tik gyvos 
tradicijos, o mažos, žūstančios atplai
šos paminklai dingsta.

Ginčams įsiliepsnojus. Girnius kriti
kavo abiejų krypčių ekstremistus, vie
nus, kad jiems valstybingumas tebuvo 
antraeilis tikslas, kitus, kad pabrėždami 
valstybingumą, jie nesirūpino visa
pusiška tiek išeivijos, tiek tautos 
gyvybe. Girnius taip pat pastebėjo, kad 
diferencijacija vystosi beveik visose 
srovėse. 1968 m. jis rašė:

..Savo teigiamuoju pagrindu abi 
„šios" partijos yra pozityvios, nes 
lygiai stovime prieš uždavinį tiek 
rūpintis savo (išeivijos - K.S.) ir mūsų 
tautos gyvybe. tiek kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybę. Nelemtis yra šių 
„partijų" vienokiame ir kitokiame 
ekskliuzyvizme, kai imamasi išskirti, 
kas yra susiję".5

Nors Girnius šioje vietoje nekalba 
apie centrą, tačiau teigdamas, kad nei 
vienas, nei kitas kraštutinumas neat
stovauja išeivijos daugumos, jis kuria 
erdvę platesniam vidurio keliui.

Kitas centristas frontininkas (tik
riausiai į dešinę nuo Girniaus) buvo 
teisininkas Vytautas Vaitiekūnas. Už 
Vaitiekūną apie Lietuvą geriau infor

muoto žmogaus išeivijoje tikriausiai ir 
nebuvo. Po ranka jo suredaguotas 160 
mašinraščio puslapių leidinys 
A Survey of Developments in Captive 
Lithuania in 1965-1968. išleistas 
Committee for a Free Lithuania, New 
Yorke. Tai įspūdingas leidinys, o 
Vaitiekūnas parengė kelis tokius. 
Mano turimas, paskutinis. Visos Lietu
vos mokslinės bibliotekos turėtų turėti 
pilną seriją, nes tai neįkainuojamas 
vadovas po sovietmečio spaudą. Dide
lis nuostolis sovietmečio tyrinėtojams, 
jeigu šie nepasinaudotų Vaitiekūno 
darbu dėl tikėjimo prieš frontininkus 
nukreiptais prietarais.

Praėjus maždaug dešimtmečiui nuo 
ginčo pradžios, LFB studijų biuras 
išleido Vaitiekūno brošiūrą Bendra
vimas su Lietuva.6 Norintiems susi
pažinti su šio klausimo istorija brošiūra 
būtina. Klausimas, kaip jis rašo, 
iškeltas 1958 m. spalio Tėviškės 
Žiburių (Kanada) New Yorko bendra
darbio,' argumentuojant, kad sovietai 
Lietuvai duoda vis daugiau savival
dos, o JAV Lietuvos likimas nesvarbus. 
Todėl reikia steigti kultūriniams 
ryšiams draugiją, kuri organizuotų 
įvairius išeivijos kultūrininkų pasiro
dymus Lietuvoje. Pagal Vaitiekūną, 
Tėviškės Žiburių bendradarbiui pritarė 
kitas užsienyje (JAV) gyvenusių lie
tuvių laikraštis Dirva.* Gruodžio pa
baigoje šį klausimą svarstė Lietuvos 
delegacija pavergtųjų Europos tautų 
seime, referuojant Vaitiekūnui. Dele
gacija priėmė laisviesiems lietuviams 
įspėjimą, kuriame kalbame ne apie
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ryšius bendrai, bet apie vieną ryšių 
formą, būtent „kultūrinius mainus,“ 
apie ką kalbėjo ir Tėviškės Žiburių 
bendradarbis. Konferencijoje išreikšta 
nuomonė, kad mainų iniciatyva 
veikiausiai kilo iš okupanto ir, kad pats 
kraštas „abipusiškai organizuotiems 
viešo pobūdžio kultūriniams ryšiams“ 
yra abejingas. Todėl, turint omenyje, 
kad pasaulio valstybės Lietuvos įjun
gimo nepripažįsta ir, kad nepripa
žinimas yra „stiprus ginklas“ kovojant 
už nepriklausomybę, išeivių „pareiga 
vengti visko, kad galėtų kenkti Lietu
vos tarptautinei teisinei ir politinei 
padėčiai“9, [spėjimą pasirašė įvairių 
partijų atstovai. Iš frontininkų - Bra
zaitis bei Vaitiekūnas. Įspėjimą pasi
rašė ir būsimas „kairės“ ideologas 
Vincas Rastenis.

1966 m. sausio mėn. beveik visi 
išeivijos veiksniai sušaukė Clevelande 
konferenciją dėl bendradarbiavimo. Ta 
proga kritikos sulaukė abu kraštu
tinumai, ir kairė, ir „patriotiniai ekstre
mistai.“ Konferencijos išvada: „Savo 
dvasiniam, kultūriniam bei tautiniam 
tapatumui su savo tauta išlaikyti lais
vieji lietuviai privalo kuo glaudžiau 
bendrauti su Lietuva"'0. Ir vėl verta 
pastebėti, kad pabrėžiamas ryšių 
būtinumas pačiai išeivijai. Tai derinasi 
su Vaitiekūno galvosena, kad krašte 
nutautėjimo pavojus nedidelis. „Lais
vieji lietuviai gali stiprinti Lietuvoje 
nepriklausomybės ir laisvės ilgesį, 
gali nunešti Lietuvai laisvės žarijų, 
bet ne lietuvybės atsparos, kurios 
patys dažnai stokoja." "

Vaitiekūnas pritaria Metmenų 
bendradarbio Karolio Drangos teigi
niui, kad „kultūrinis bendradarbia
vimas" neturi nieko bendro su kul
tūra.12 Dranga remiasi Maskvos vadų 
pasisakymais, kad kultūra tėra komu
nizmui statyti priemonė, tai yra, sovie
tams kultūra tai daugiau ar mažiau 
paslėpta politika. Anot Drangos, 
„ tikriems kultūriniams ryšiams reikia 
laisvo abipusiškumo. Reti pasikei
timai paskirais menininkais <...> yra 
bereikšmiai"'-. Dranga, tarp kitų, kri
tikuoja Kavolį, būk tai šis ryšių ginčą 
suprastina, terasdamas du kraštu
tinumus, centrui nepaliekant erdvės. 
Manau, kad kavolišką dualizmą norima 
primesti ir dabar, ištrinant anuo metu 
besireiškiantį, dažnai ramų, protaujantį 
centrą. Parodyti, kad toks centras bu
vo - pagrindinis šio mano rašinio 
uždavinys.

Anoniminis žurnalo Į Laisvę ap
žvalgininkas Drangos rašinį vertino 
teigiamai:

„Iliustracija, kaip „kultūrinių 
ryšių" tema mintys kristalizuojasi, 
mūsų supratimu, teisinga linkme ir 
visas dirbtinis svarstymų potvynis 
grąžinamas į normalią vagą yra Met
menų Nr. 6 K. Drangos samprotavi
mai, kurie atitaiso ankstyvesniame 
Metmenų nr. skelbtus V. Kv. (Kavolio 
- K.S.) metodinius bei faktinius 
klaidžiojimus <...>“14.

Nors tų terminų jis nevartoja, šio 
apžvalgininko nuomone, vyksta įvairių 
nuomonių suartėjimas, formuojasi 
platesnis centras (normali vaga), o 
ekstremistų skaičius mažėja.
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Drunga pabrėžia politinės kovos 
reikalą, kaltina kairę, jog ši kovojanti su 
vėjo malūnais, naujų kelių ieškojimas 
jam neypatingai aktualus, o skelbdama 
kultūrinio bendradarbiavimo obalsį 
Maskva tik laužo „pavergtųjų nugar
kaulį“. Tačiau, bendra Drungos pažiūra 
kairesnė negu Vaitiekūno. Organizuotų 
santykių galimybės jis iš principo 
neatmeta, palikdamas klausimą atviru. 
Jo nuomone, vargu ar reikia baimintis, 
kad tokie „labai reti ir dar tik 
eventualūs atvejai galėtą pasitarnauti 
okupaciniam rėžimui įteisinti. "I5 
Drunga, manau, išlaiko centrui būdingą 
akcentą. Ir jam negalima tai, kas 
prisidėtų prie režimo įteisinimo. Bet 
jeigu Vaitiekūnui organizuoti ryšiai gali 
pasitarnauti aneksijos įteisinimui, 
Drungai ta galimybė menka.

Minėtoje brošiūroje Vaitiekūnas 
siekia teisiniu tikslumu sukonkretinti 
Cleveland© konferencijos skelbtus 
bendrus dėsnius. Jam aišku, kad verti
nant konkrečius atvejus nesutarimai 
neišvengiami. Ir kaip teisininkas jis 
linkęs į plonybes. Jo svarstymų 
susumuoti nemėginsiu, apsiribosiu tik 
vienu pavyzdžiu. Tautinei drausmei 
nenusižengia lietuvių išeivių stu
dentas, kuris pasinaudodamas JAV ir 
Sovietų Sąjungos mainų programa 
nuvyksta į Sovietų Sąjungą ir „ta 
proga“ Vilniuje įgyja lituanisto spe
cialybę. Bet nusižengia tas, kuris tuo 
pačiu tikslu betarpiškai susitaria su 
LTSR įstaigomis.16

Tai perskaitęs, ne vienas pasakys: 
„sausos galvos - sausos mintys“. 

Tačiau Vaitiekūnas remiasi tarptautine 
teise. Jis skiria okupaciją nuo anek
sijos, nusiskūsdamas, kad ginčo daly
viai skirtumo nesupranta. Su okupuotu 
kraštu bendraujama neišvengiamai, 
tiktai per okupanto malonę ir toks 
bendravimas jokių teisinių pasekmių 
neturi. Lietuvos okupacijos faktą visi 
pripažįsta, tiek išeivija, tiek laisvasis 
pasaulis. Bet nei vienas, nei kitas 
nepripažįsta aneksijos, laikydami 
sovietinius aneksinius veiksmus 
„niekiniais“. O pagal sovietus, Lietuva 
buvo teisėtai aneksuota ir šias jų 
pretenzijas išreiškia tariamosios LTSR 
struktūros. Tarptautinės teisės požiū
riu, jeigu patys lietuviai aneksijai ne tik 
nesipriešins, bet su aneksinėm struk
tūrom bendradarbiaus, užsienio vals
tybės praras pagrindą aneksijos 
nepripažinti, nes neteisybės aukoms 
laisvai priimant neteisybę, neteisybė 
dingsta.'7 Iš čia kyla išeivijos išskirtina 
atsakomybė, nes tik išeivija džiaugiasi 
galimybe aneksijos nepripažinti ar jai 
pritarti.

Manau, kad tiek veiksnių, tiek Vai
tiekūno pastangos išeiviją drausminti, 
bendravimui sukuriant teisinius rėmus, 
nebuvo realios. Išeivija nebuvo draus
mei nusilenkiantis būrys. Galų gale, 
neturėta ir drausminimui būtinų sąlygų. 
Bet kaip ten bebūtų, Vaitiekūnas kairei 
netaiko piktų žodžių, jos nekaltina 
tarnavimu komunistams: kairįjį sparną 
jis kaltina ar nenoru, ar nesugebėjimu 
galvoti teisinėmis kategorijomis.

Vaitiekūno priėjimas analitinis - 
sausas. Jisai ryšių klausimą skaido, ir
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tame dingsta emociniai atspalviai. Lygi
nant su juo. kairė labiau vartojo 
emocijas veikiančias bendrybes. Minė
tas anoniminis / Laisvę apžvalginin
kas, kairę kaip tik kaltino nenoru 
atsakyti, jeigu bendradarbiauti, tai su 
kuo? Ar su „pavergtais lietuviais“, ar 
su okupacine administracija? „Netgi ir 
ideologas bei apologetas V. Kv. 
[Kavolis] kalbėjo bendru ir maža ką sa
kančiu žodžiu: „su tauta“, „su 
Lietuva"18. O žodžiuose „tauta“, „Lie
tuva“ emocinio turinio apstu. Aki
vaizdu, vieniems norint ryšių su „tau
ta" o kitiems ne, telieka tik kraštu
tinumai. Be analitinio mąstymo, 
verčiantis vien jausmus žadinančiomis 
bendrybėmis, negalima sukurti vidurio 
keliui reikalingos erdvės.

Įdomu, kad jau 1963, Į Laisvę 
apžvalgininkas pastebėjo kairės jaus
minį akcentą: kairė skundžiasi, „jie mus 
skriaudžia“; kaltina, Jie nenori ryšių 
su tauta“; giriasi, „o betgi mes lai
mėjome“19. Spėčiau - nors paskutinį 
žodį tegali tarti psichologai, kad užgui
tos, bet sėkmingai atsispiriančios 
mažumos mentalitetas yra būdingas 
identiteto ieškantiems būriams, nes 
bendrai patirtos skriaudos, ar tikros, ar 
įsivaizduotos nesvarbu, vienija ir 
formuoja.

Ne man spręsti, kurioje pusėje bu
vo daugiau emocijų ir miglų, nes 
dešiniųjų ekstremistų spaudos skaityti 
beveik neteko. Pagal Girnių, buvo ir 
vien jausmais gyvenančių frontininkų. 
Tačiau, manau, to gero buvo ir kairės 
ideologų tarpe. Mano ausiai, emoci

jose ir miglose paskendusi Vinco Trum
pos paskaita skaityta 1962 m. Santaros 
suvažiavime. Kaip kitaip negu emocijų 
kaskada pavadinsime paragrafą, kuria
me išeivija kaltinama remianti „kiek
vieną reakcingiausią judėjimą", noru 
„užčiaupti bumas“ visų, kurie kitaip 
galvoja, skelbimu siauro rasinio nacio
nalizmo, praeities klastojimu „kitų tau
tų saskaiton,“ begėdišku vienas kito 
kaltinimu? Nors Trumpos nuomone, 
visa tai tik tiesos sakymas,20 mano 
ausiai, tai asmeniškai įsiskaudinusio 
žmogaus emocijų prasiveržimas. Gal, jo 
nuomone, jis iš išeivijos nesusilaukė 
deramo pripažinimo? Bet apie tai tegul 
sprendžia psichologai. Idėjų istori
kams ten turinio nedaug.

Be abejo, patriotai ektremistai sukėlė 
nemaža triukšmo ir nepašykštėjo 
skaudžių bei neteisingų žodžių. Be 
abejo, tai kliudė ramiam, dalykiškam 
reikalo svarstymui. Bet ar minimos 
paskaitos Trumpa nebuvo panašus 
rėksnys, nuo patriotų išsiskiriantis tik 
savo literatūriniu išsilavinimu? Kiek
vienu atveju, Trumpa nepašykštėjo 
neteisingų ir skaudžių žodžių. Aišku, 
išeivijoje visko buvo, ir begėdiško 
praeities klastojimo, ir rasinio nacio
nalizmo, bet tuo pačiu, joje buvo ir 
naivuolių, ir Maskvos tarnų, ir sovie
tams parsidavusių. Ir Trumpa ir patriotai 
darė tą pačią klaidą: daug plačiau 
apibendrindami negu turimi duomenys 
leido, jie vertėsi ne sausa analize, bet 
jausminga retorika. Ar tokie vidurio kelio 
ieškotojai kaip Girnius, Vaitiekūnas 
galėjo Trumpos švaistymąsi užgauliom
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bendrybėm suprasti kaip kvietimą į 
ramias, dalykiškas svarstybas?21

Pavadinęs liberalų poslinkį kairėn 
„nusiangažavimu,“ Vaitiekūnas cituoja 
eilę nusiangažavimo pavyzdžių. Tokiu 
būdu, 1959 m. „žinomas kultūrinin- 
kas“-čia kaip ir kitur pavardė nenu
rodyta - kalbėdamas Bostone kvietė 
jaunimą nutiesti tiltą į Lietuvą, išeiviją 
kaltindamas egoizmu, pseudokul- 
tūriškumu, dvasine arterioskleroze.22 O 
vienas „santariečių bendradarbis“ 
1960 m. pabrėžė, „kad laisvieji lietuviai 
savo nepriklausomybės idėją 
suderintų su krašto turima idėja“23. 
Tas bendradarbis - tai Vincas Raste
nis. Priėjo 1960 m. rašinio „Priverstinės 
revoliucijos padariniai Lietuvoje“ 
norėčiau sustoti.24

Rastenis argumentuoja, kad, norim 
ar nenorim, Lietuvoje socialinės bei 
ekonominės sąlygos keičiasi, kad kai 
kurie pasikeitimai teigiami, kad žmonės 
prie jų pripranta, kad Lietuvos gyven
tojai nebenorės grįžti prie prieš karą 
vyravusios padėties. Gal lietuviai ne
benorės ir nepriklausomos valstybės, 
nes Lietuvą vis labiau integruojant į 
Sąjungos ekonomiką, atsiskyrimas 
reikštų ūkinę katastrofą. Be abejo, ta 
linkme Lietuvoje buvo einama, nors 
niekas nežinojo kiek toli. Viskas būtų 
buvę gerai, jeigu Rastenis nebūtų 
užbaigęs kaip užbaigė. Teigiamai 
vertindamas išeivijos nusistatymą 
„atgaivinti prislopintą, bet neužgesusią 
Lietuvos nepriklausomybę,“ jis pri
dėjo, kad turime „blaiviai įvertinti 
priverstinės revoliucijos Lietuvoje 

daromą įtaką ir tuo vadovautis 
Lietuvos ateities planų pasirinkime“25. 
Tai savaime aiški tiesa, sakyčiau 
triviali. Tačiau ginčo neišsprendžianti, 
nes Rastenis nepasako ar jo nuomone 
Lietuva spėjo nepriklausomybę už
miršti. Todėl jo poziciją galima suprasti 
ir vienaip, ir kitaip. Jeigu išeivijai vis 
dar tenka derintis prie krašto, kuriame 
nepriklausomybės idėja gyva, Raste- 
nio tiesa remtų centristines pozicijas. 
Bet jeigu, Rasteniui rašant, lietuvių 
politiniai siekimai kuklesni ir kraštas 
pasitenkintų vien didesne savivalda, 
Rastenis taptų kairės rėmėju.

Aišku, kraštui nebenorint, išeivija 
nepriklausomybės primesti neturėtų 
nei teisės, nei pagaliau galimybių. Tik
riausiai, laiko eigoje, nepriklauso
mybės mintis būtų išblėsus ir tuo 
atveju laisvinimo pastangos tapusios 
„absurdiškas užsimerkimas prieš 
faktus“. Tačiau neaišku ar 1960 m. 
viskas jau buvo spėję išblėsti. Ne
žinodama padėties krašte, išeivija 
negalėjo žinoti kuri pozicija atspindi 
lietuvių aspiracijas. Konservatyvesnė 
pusė rizikavo atitrūkti nuo krašto 
tikrovės, o kairioji - pralenkti įvykius 
ir, daugelio nuomone, sovietams 
talkinti slopinant nepriklausomybės 
viltis. Svarbu atsiminti, kad to meto 
bandymai įsivaizduoti Lietuvos 
politines nuotaikas vyko faktų tuš
tumoje. Tai nenuostabu, nes pats kraš
tas negalėjo savo galvosenos formuoti 
ar reikšti. Galime pridėti, kad dešinės 
bei centro intuicijos pasirodė esančios 
arčiau tiesos, nes keliais dešimtmečiais
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vėliau, 1988-1991, nepriklausomos 
valstybės idėja lengvai įsigalėjo. 
Įdomu, kad Vaitiekūnas išeivius įspėja 
esant netikslinga provokuoti svečius 
iš Lietuvos, nes atvirai kalbėti apie 
„pavergtųjų lietuvių nuotaikas ar 
nusistatymus dėl Lietuvos ateities“ jie 
negali.26 Būtų įdomu sužinoti, ar tai 
rašydamas jis turėjo žinių, kad kairės 
žmonės naiviai priėmė viską, ką 
sovietiniai pareigūnai ir šiaip svečiai 
sakė.

Rasteniui neišreiškus nuomonės 
apie krašto politinius siekimus, jo 
rašinys pasilieka dviprasmiškas. Bet, 
manau, Vaitiekūnas teisingai jį terpia 
„nusiangažavimo minties“ raidoje, 
remdamasis ne turiniu, bet tonu. Kodėl 
išeiviją raginti derintis, jeigu nepriklau
somybės reikalaudama ji tik išreiškia 
krašte vyraujančią galvoseną? O apie 
Sovietų Sąjungą Rastenis rašo:

„Atimk iš tos santvarkos kraštu
tiniai pavydulingą centralizaciją ir 
varu primetamą fanatišką ideologiją 
su jo ūkinėmis-socialinėmis teorijo
mis, ir toji santvarka liktą gana ne
blogas planas taikingam ir raciona
liam laisvą tautą ūkiniam bei politi
niam sambūviui, laiduojančiam joms 
savose teritorijose visišką kidtūrinį 
savarankiškumą.11

Įdomu, kad įvykiai klostėsi visai 
kitaip negu Rastenis įsivaizdavo, nors 
dėl to jam priekaištauti nedera, nes tą 
pačią klaidą darėme visi. Rasteniui, 
pagrindinis sovietiją vienijantis veiks
nys buvo gerėjanti, visos Sąjungos 
mastu integruota, ekonomika. Todėl jis 

ir klausė, „ar leistina nepriklausomybės 
vardu dar kartą stumti kraštą į ūkinę 
katastrofą?“28

O atsitiko visai kitaip, nors eko
nominio žlugimo ženklų tuo metu mažai 
kas pastebėjo. Sovietų Sąjungą sugrio
vė kaip tik jos ekonominė sistema. Tik 
Sovietams bankrutavus, atsirado 
nepriklausomos Lietuvos galimybė. 
Rastenis galvojo, kad ekonominiai 
motyvai su laiku mus vers su Sovietų 
Sąjunga susitaikyti ir tenkintis kultūrine 
autonomija. O išėjo priešingai: 
ekonominiai motyvai skatino būtent 
atsiskyrimą, pasidarius aišku, kad 
sovietinė ekonomika nesugeba plačia
jai visuomenei užtikrinti modernaus 
gyvenimo gėrybių. Išėjo, kad nepriklau
soma valstybė - tai priemonė gelbėtis 
ūkinei katastrofai sąjungą užklupus.

Šiandien mes žinome kaip viskas 
pasibaigė. Kaip iš dabarties stebėjimo 
kampo atrodo anų dienų sampro
tavimai, planai, nesutarimai? Manau, 
kad racionaliausiai laikėsi vidurio kelio 
ieškojusi išeivijos dauguma. Jos 
racionalumas kilo ne tiek iš gilaus 
padėties supratimo, kiek iš sveiko proto 
nusiteikimo, kad nieko nėra amžino. 
Jeigu taip, ir kartu dar bejėgis - didžiajai 
politikai nedarantis jokios įtakos - tada 
išmintingiausia neprarasti vilties, 
laikytis, ištverti, laukti kol padėtis 
pasikeis. O atsiradus palankiom 
aplinkybėm, vėl kelti maksimalius 
reikalavimus. Įdomu, kad pirmosios 
kartos frontininkų tarpe - tikriausiai ne 
vien frontininkų - apie tokią strategiją 
buvo kalbama jau prieš karą, rengiantis

26 Į LAISVĘ • balandis-birželis /2006

28



Laikas ir idėjos

galimai ilgai okupacijai. Ir tada kalbėta, 
kad galime laimėti tiktai dvasinės 
didybės dėka, savyje išsiugdę 
patriotizmą, viltį, ryžtą, vieningumą.

Manau, kad kairė buvo daugiau 
linkus sekti didžiąsias valstybes ir prie 
jų derintis. Pasirodo, tai buvus klaida, 
nes bent JAV milžiniška sovietologijos 
pramonė nesuprato kas iš tiesų darosi, 
nekritiškai tikėdama skelbiama ekono
mine statistika. O JAV, tiek politikai, 
tiek universitetinė šviesuomenė, 
troško koegzistencijos - taikaus 
sambūvio - ir tam reikia lankstumo, 
kompromisų. Aišku, kad bejėgių 
užsispyrėlių keliamas triukšmas su 
sambūvio politika nesiderino. Ne 
todėl, kad mūsų triukšmą vakaruose 
daug kas išgirdo.29 Disonansas kilo 
mums patiems: štai visi trokšta 
ramybės, o mes triukšmaujam. Spėčiau, 
kad ne vienas kairės atstovas, 
dirbdamas JAV universitetuose 
savinosi sambūvio dvasią, bijodamas 
kolegų akyse pasirodyti nuo tikrovės 
atitrūkusiu keistuoliu.

Pradžioje užsiminiau, kad kairė 
buvo linkusi į politines kombinacijas. 
Jos skelbiami nauji keliai, tai savotiški 
mainai: išeivija nustos reikalavus ne
priklausomybės, o už tai atsilygindami, 
sovietai Lietuvai suteiks daugiau savi
valdos. Šiandien, tokia quid pro quo 
kombinacija atrodo nuostabiai naivi. 
Kokie išeivijos rankose svertai, kad 
Maskva atsisakytų centralizuotos 
valstybės? Paaukoti dešimtmečių pas
tangas vardan saujelės triukšmadarių 
nutildymo? Kiekvienu atveju sovie

tuos liberalėj imas - kaip jį suprato 
vakariečiai koegzistencijos šalininkai - 
lietė ekonominę santvarką bei žmo
gaus teises, bet ne pačią valstybės 
struktūrą. Šiandien sunku suvokti, kaip 
mainų mintis kilo išsilavinusių žmonių 
tarpe. Gal iš tiesų tai piršo partijos 
pareigūnai, laužydami išeivijos nugar
kaulį?

Nežinau, koks išeivijos vaidmuo 
1988-1991 m. įvykiuose. Spėčiau, kad 
krašte lemiamą vaidmenį vaidino 
nusivylimas sovietine ekonomika, 
paaiškėjus, kad ši niekada Vakarų 
nepasivys, niekada nesugebės sukurti 
modernaus gyvenimo sąlygų. Laiš
kais, siuntiniais, apsilankymu, išeiviai 
neišvengiamai rodė kaip galima moder
niais laikais gyventi, kaip toli sovietai 
atsilikę. Bet buvo ir kitų nepasi
tenkinimą ugdančių veiksnių. Kiek
vienu atveju, manau, oficialesni kultū
riniai mainai nebuvo veiksmingi. Ir vėl, 
spėčiau, kad labiausiai pasisekė cent
rui, nes šis nesvajojo apie įtaką nei 
Maskvai, nei Lietuvos partinėms vir
šūnėms. Išeivijos centras siūlė krašto 
politinį likimą įtakoti veikiant žmonių 
nuotaikas kadieninio bendravimo ei
goje. Poetiniai Vaitiekūno žodžiai apie 
laisvės žarijas arti tiesos, jeigu laisvę 
suprantame konkrečiai. Laisvė, tai ne 
gražus idealas, bet individų sugebė
jimas formuluoti, reikšti ir įgyvendinti 
savus siekimus. O išeivija diena iš die
nos liudijo konkrečios laisvės krašte 
esant mažai.

Bankrotui ištikus, galima arba firmą 
gelbėti, arba ją galutinai likviduoti,
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išsidalinant likusį turtą. Kaip žinome, 
1988-1991 m. lietuviai pasirinko antrąjį 
kelią, ir tai rodo nepriklausomybės 
laikų atminties gyvybingumą. Prie to 
turėjo prisidėti ir išeivija, ypač ta jos 
dalis - daugumoje centro ir dešinės 
žmonės - kuri gyveno senų laikų prisi
minimais.

[domu paspėlioti, kokia būtų 
buvus įvykių eiga, jeigu išeivijoje būtų 
įsigalėjus kairė bei savivaldos Sąjun
gos sudėtyje programa? Santaros- 
Šviesos aplinkoje Terlecko ir Lietuvos 
Laisvės Lygos - Terleckas anksčiau 
negu Sąjūdis nedviprasmiškai pasisakė 
už nepriklausomą valstybę - puldinė
jimai prasidėjo gana anksti, jeigu 
teisingai atsimenu, dar Sąjūdžiui svy
ruojant ir dviprasmiškai kalbant apie 
soverenitetą. Ir kas būtų buvę, jeigu 
užpultas ne vien tik Terleckas, bet ir 
pati nepriklausomos valstybės progra
ma, ir prie to prisidėjus išeivijos dau
guma? Kuria kryptimi, tokiu atveju, 
būtų nuėjęs Sąjūdis? Aišku, tokiem 
klausimam nėra atsakymų. Nežiūrint to, 
manau, verta pasvarstyti norint pa
sverti įvairių išeivijos jėgų įtaką.

' Ryšių klausimu ramiems svarstymams 
trukdė įsiliepsnojusi kova tarp Bendruomenės 
ir VLIK’o dėl teisės vadovauti laisvės kovai. 
Šios kovos akivaizdoje, septintajame 
dešimtmetyje, LFB stovėjo nuošaliau ir rėmė 
ne tiek oficialius veiksnius, kiek visuomenėje 
(ypač jaunesniųjų tarpe) kylančias konkrečias 
iniciatyvas, pavyzdžiui, rezoliucijų vajus.

2 Ideologine prasme, Girniaus draugų 
būrys buvo margas. Tai Bostone gyvenusieji 
dailininkas Viktoras Vizgirda, satyrinis poetas 
Antanas Gustaitis, inžinierius Jurgis Gimbutas.

Pasirodo, ir dešinė suvaidino tei
giamą vaidmenį, nors jos atstovams 
labiausiai tiko arteriosklerozės metafora. 
Dešinės pastangų centras, tai Lietuvos 
aneksijos nepripažinimas. Ieškodama 
sąjungininkų kitų tautų tarpe, ji JAV 
vyriausybėms darė spaudimą, be kurio, 
galima įsivaizduoti, Lietuvos aneksija 
būtų buvus pripažinta. Jaunesnieji 
išeiviai buvome linkę kartais ir 
pasišaipyti, kad nepripažinimas, tai tušti 
žodžiai, prisimenami tik JAV rinkimų 
kampanijų metu, neturintys jokių realių 
pasekmių. Bet vėl likimo pokštas - 
lemiamu metu, sovietijai byrant, 
aneksijos nepripažinusios Vakarų 
valstybės negalėjo Lietuvos įvykių 
vertinti kaip eilinį sovietų vidaus reikalą. 
Ir koks Lietuvos likimas, jeigu visi būtų 
sutarę, kad malšindami Lietuvą Sovietai 
tegina savo teritorinį integralumą?

O kaip atsakyti šio rašinio pava
dinime iškeltą klausimą? Manau, visą 
išeiviją atsisukus veidu į Lietuvą, bet 
kairę mažiau už kitus. Jai didesnę įtaką 
darė vakarietiška galvosena, o ši ne
įsivaizdavo pasaulio be Sovietų 
Sąjungos.

Nei vienas iš jam artimesnių frontininkų 
Bostone negyveno.

3 Prisimenu, kad minėdavo Leonardą 
Valiuką, vienu metu redagavusį Į Laisvę.

4 Juozas Girnius, „Ko ieškome lietuvio 
dailininko darbuose?“ Aidai. 1973, p. 117. 
Girniaus raštuose randamos kelios tautinės 
kultūros sampratos. Manau, cituojamas 
tekstas išreiškia jo galutinę formuluotę.

5 Juozas Girnius, „Dėl „tautininkų" ir 
„valstybininkų". Aidai, 1968, Nr. 8, p. 
376-378.
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6 Leidimo data nenurodyta. Bibliotekos 
nurodo 1968 ir tai patvirtina Vaitiekūno 
tekste randamos datos.

’ Tėviškės Žiburiai, tai Toronte. Kana
doje. leidžiamas katalikiškos krypties laik
raštis, savo laiku, manau, sumaniausiai reda
guotas išeivijos leidinys. Kad chronologija 
būtų aiškesnė, galima pridėti, kad Kavolio 
redaguojami Metmenys pasirodė 1959. be 
dėmesio ryšių klausimui. Savo brošiūroje 
Vaitiekūnas mini eilę straipsnių, bet 
nenurodo autorių vardų.

8 V. Vaitiekūnas. Bendravimas su Lietuva 
(LFB Studijų Biuras [1968]), p. 9. Dirva, tai 
Clevelande leistas tautininkų laikraštis.

’ V. Vaitiekūnas, p. 11-12.
V. Vaitiekūnas, p. 14.

11 V. Vaitiekūnas, p. 38.
12 Karolis Dranga, „Trečioji jėga? 

Santykiavimas su okupuota Lietuva,“ 
Metmenys, 1963. Nr. 6, p. 162-174. Vaitie
kūnas (p. 13), jį cituoja autoriaus vardo 
nenurodydamas.

15 K. Dranga, p. 172.
14 „Sekame dramos antrą veiksmą.“ 

Į Laisvę, 1963. Nr. 33, p. 57-62. Antras 
veiksmas, tai nuomonių suartėjimas. Pirma
jame veiksme pasireiškė ryšių skatintojai, 
ypač Tėviškės Žiburiuose ir Aiduose.

” K. Dranga, p. 171.
'* V. Vaitiekūnas, p. 32.
17 V. Vaitiekūnas, p. 23.
18 Į Laisvę. 1963, Nr. 33. p. 58.
” Į Laisvę. 1963. Nr. 33, p. 57.
20 Vincas Trumpa, „Tremtinys, pabėgėlis ir 

kraštas," Metmenys, 1963. Nr. 6, p. 11-21.
21 Trumpos atveju galėjo veikti ir iš 

nepriklausomybės laikų užsilikusi uodega. 
Nežinau, ar kas atsiminė jo fašistinę jaunystę. 

Bet vyresniųjų tarpe turėjo būti prisime
nančių tautininkus ginančias polemikas, kada 
jis teisino cenzūrą ciniškai šaipydamasis iš 
cenzūros taikinių.

22 V. Vaitiekūnas, p. 40-41. Bijau, kad 
tokia užgaulinga, pseudosociologinė retorika, 
anuo metu man būtų darius teigiamą įspūdį.

23 V. Vaitiekūnas, p. 41.
24 Vincas Rastenis, „Priverstinės revoliu

cijos padariniai Lietuvoje,“ Metmenys, 
I960. Nr. 3, p. 33-47.

25 V. Rastenis, p. 46-47.
26 V. Vaitiekūnas, p. 35.
27 V. Rastenis, p. 44; V, Vaitiekūnas, p. 

41. Ir prieš karą federalistinės idėjos buvo 
plačiai paplitusios. Rastenio naujovė ta, kad 
Sovietų Sąjungą jis įsivaizduoja kaip galinčią 
tapti ne nominaline, bet tikra federacija. Tuo 
metu didžiosios valstybės daug vilčių dėjo į 
sovietijos liberalėjimą. Spėčiau, kad pagal 
Rastenį, liberalėjant, susidarytų ir tikros 
federacijos sąlygos. Tačiau, tikriausiai, asme
ninio gerbūvio - tiek teisinio, tiek ekono
minio - kilimas būtų silpninęs į federalizmą 
linkusias politines jėgas. Jeigu centralizuota 
valstybė užtikrina didelės daugumos gerbūvį, 
kodėl jos atsisakyti?

24 V. Rastenis, p. 43.
29 Man studijuojant New Yorke. Valdas 

Adamkus suorganizavo peticijų akciją. Teko 
aplankyti bent vienos valstybės, neatsimenu 
kurios, prie Jungtinių Tautų atstovybę. Dar 
dabar nejauku prisiminti kaip kažkoks labai 
menko rango sekretorius, menkinančiu tonu 
mane pagyrė, kad savo kalbelę buvau gerai 
išmokęs, nes kalbėjau sklandžiai. Atsaky
damas, melavau, būk tai kalbėjau ne iš at
minties. Be abejo, mūsų delegacijai išėjus 
peticija atsidūrė šiukšlių dėžėje.
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Liberalai: iš kur, į kur
Vytautas

Įvairumas
Renkant 2004 m. JAV prezidentą, 

dažnai buvo minimas liberalų vardas. 
Liberalu net apskelbdavo ir demokratų 
kandidatą J. Kerry, kad nuo jo atgra
sintų balsuotojus. Ypač šio epiteto jam 
negailėjo respublikonai ir įvairūs kiti 
konservatoriai. Pats Kerry šią jam 
segamą etiketę laikė pravardžiavimu 
(name calling). Tuo tarpu net jo par
tijos (demokratų) kairiausias sparnas 
apgailestaudamas skundėsi, kad jų 
kandidatas, už kurį jie guldo savo 
galvas, nėra pakankamai liberalus.

Tai kas iš tikrųjų yra liberalas? Kaip 
jį pažinti? Kaip sužinoti kąjis galvoja, 
kaip jį suprasti kai jis kalba ir veikia?

Liberalai ir liberalizmas turi labai 
plačiai ir įvairiai interpretuojamas pras
mes. Be to, beveik kiekviena liberališka 
prasmė susijusi su istorine erdve ir su 
geografine vieta. Devynioliktojo am
žiaus liberalizmas yra beveik nepa
našus į šiandieninį, o Švedijos liberalai 
skiriasi nuo JAV liberalų.

Liberalai ir liberalizmas yra įvairiai 
apibrėžiami (1,2,3,4,5). Išgirdę kalbas 
apie nacizmą, komunizmą socializmą ar 
krikščionis demokratus, lengvai 
suvokiame, kas turima galvoje. Su 
liberalais ir liberalizmu yra painiau, nes

Valerias

politine, ekonomine ir socialine prasme 
jiems ne tik stinga vienodumo, bet ir 
kartais net panašumo stokojama. Są
vokoje „liberalai“ telpa krikščionybės 
priešai, išskyrus komunistus, telpa 
masonai, ateistai, bet ten yra ir 
dvasiškių. Teoriškai liberalai neturėtų 
pritarti „laukiniam kapitalizmui“, tačiau 
milijonieriai Soros. Kennedy ir dau
gelis į šiuos panašių, yra liberalų žmo
nės. Amerikietiškoje spaudoje teko 
rasti štai tokį klaidinantį pasisakymą: 
„liberalai yra tie. kurie kovoja prieš 
religijas ir stengiasi pakeisti istoriją”. 
Tai ar liberalai kunigai taip pat kovoja 
prieš religijas? Laisvė, kurią liberalai 
laiko savo pagrindu, yra suprantama 
įvairiai. Todėl įvairūs yra ir liberalai.

Liberalizmo sėklos ir 
šaknys
Jau septynioliktame šimtmetyje 

Anglijos revoliucijų metu parlamen
tarams kovojant su rojalistais ir kata
likams su anglikonais, pasigirsdavo 
liberalų vardas, naudojamas parlamen
tarų (6). Tuomet Katalikų Bažnyčia, 
kaip ir dauguma rojalistų, valdė dide
lius plotus žemių, turėjo turtingų vie
nuolynų ir pilių. Todėl parlamentarai, 
kartais pasivadindami liberalais,

30 Į LAISVĘ • balandis-birželis /2006

32



■ Laikas ir idėjos

Advokatas Augustinas Idzelis ir rašytojas Vytautas Volertas Dainavoje. 
Kazio Ambrozaičio nuotrauka

kovojo ir prieš Bažnyčią. Liberalų 
šaltas, kartais net kovingas žvilgsnis į 
krikščionybę, besitęsiąs iki šių dienų, 
turi šaknis siekiančias septynioliktą 
šimtmetį. Liberalizmas tuo metu buvo 
vos besiritąs iš lukšto, o kovos prieš 
Bažnyčios turtus ne visada buvo ko
vos prieš religiją.

Liberalams ir liberalizmui plačią 
dirvą paruošė vadinamasis „Šviečia
masis laikotarpis“ su savo filosofais. 
Ypač daug prie to prisidėjo 
F. M. Voltaire (1694-1778) ir 
J. J. Rousseau (1712-1778), pabrėžę 
žmogaus proto pirmumą, laisvę, lygybę 
ir indiferentiškumą bet kokiai religijai. 
Šias mintis dar toliau gyveniman 
pastūmėjo Amerikos (1770-1783) ir 
Prancūzų (1789-1794) revoliucijos. 

Pirmoji, ankstyvesnė, turėjo daug įta
kos Prancūzijai. Europai ir visam pa
sauliui. o šios dvi revoliucijos (Ame
rikos ir Prancūzijos) pabrėžė laisvę, 
lygybę, demokratiją bei įvedė pasi
dalinimą tarp dešinės (konservatorių) 
ir kairės (liberalų, arba tada vadinamų 
radikalų).

Devynioliktojo šimtmečio libera
lizmas - minėtų revoliucijų nuotaikos 
tąsa, stovėjo už toleranciją ar indife
rentiškumą religijai. Jis akcentavo as
mens teises, klasių lygybę, vyriau
sybės vaidmens ribojimą politikoje, 
pasisakė už „laissez-faire“ ekono
mikoje ir už materializmą filosofijoje.

Šis filosofinis, politinis ir ekono
minis judėjimas yra plačiai apibūdintas 
„History of Western Civilization“
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knygoje(6). Ten sakoma, kad libera
lizmas, vystęsis septynioliktame ir 
aštuonioliktame amžiuose ir sužydėjęs 
devynioliktame, svarbiausiu dalyku 
laikė kiekvieno asmens laisvę pačiam 
apspręsti savo vaidmenį gyvenime. 
Taigi liberalizmo credo buvo indi
vidualizmas, o jo didžiausi priešai - 
kolektyvizmas ir tironija. Valstybė tu
rėjo ginti asmenį nuo kitų asmenų ar 
jų grupių interesą ir plėsti asmens 
laisvės akiračius. Visuomenė buvo 
laikoma tik atskirų individų rinkiniu, 
jokiu būdu neviršesniu už individą. 
Asmens iškilimui visuomenėje arba 
vadinamo „superindividual“ susifor
mavimui nebuvo pritariama.

Politikoje liberalizmas reiškėsi kaip 
autoritarinių režimų priešas. Liberalai 
siekė suvaržyti valdovų paveldėjimo 
teises, steigti parlamentines institu
cijas, garantuojančias asmens laisves. 
Ekonomikoje liberalizmas griežtai 
priešinosi vyriausybių maišymuisi 
pramonėje, prekyboje, pabrėžė laisvą 
rinką valstybės viduje ir tarptautinėje 
prekyboje. Laisva prekyba tarp tautų 
buvo laikoma svarbia priemone iš
vengti karų.

Nauji vėjai
Dvidešimtame amžiuje, kol kas ir 

šiandieniniame dvidešimt pirmajame, 
liberalizmas kai kur. ypač Jungtinėse 
Amerikos Valstijose (JAV), yra pasukęs 
iš savo senojo kelio. Tiesa, jis ma
žiausiai klaidžiojo politinėse formose. 
Senasis ir dabartinis liberalizmas 
pabrėžė ir pabrėžia asmens teises ir 

laisvę. Bet ir politikoje yra skirtumų. 
Devynioliktojo amžiaus liberalizmas 
pirmumą teikė vietinei administracijai, 
nes manė, kad tuo būdu geriau apsau
gos asmens teises. Šiandieninis libera
lizmas akcentuoja centrinę (federalinę) 
administraciją, vietinę stumdamas šalin.

Ekonominėje politikoje apsigręžta 
180 laipsnių. Senasis liberalizmas 
vertino privačią iniciatyvą be jokio 
vyriausybės kišimosi į ją. Naujasis 
liberalizmas laisva rinka valstybės 
viduje mažai pasitiki. Jis perša plačią 
valstybės priežiūrą, ekonominę pačios 
valdžios veiklą ir šalpą. Tačiau 
liberalizmas nepakito savo požiūryje į 
religijas. Jis buvo ir liko joms šaltas, 
abejingas ir net priešiškas, ypač 
krikščionybei. Abejingumą ir šaltumą 
pabrėžė jau racionalizmo filosofai, 
religijai nebuvo palanki Prancūzų 
revoliucija, kurios pabaigoje (1974 m.) 
ekstremistas Herbert net ruošėsi sunai
kinti visas krikščionių bažnyčias ir 
įvesti ateizmą. (Revoliucija vėliau jam 
pačiam atėmė gyvybę.)

Vingiuoti keliai Europoje
Valstybių politiniame gyvenime 

liberalų vaidmuo buvo įvairus. Devy
nioliktojo amžiaus pradžioje liberalizmo 
šalininkų kova su rojalistais ir Katalikų 
Bažnyčia paliko dideles žymes. Bet kai 
reikalautos laisvės tapo tikrove, libe
ralizmas Vakarų Europoje suskilo, kai 
kurios jo atūgos pakrypo į socializmą 
arba virto net kažkuo panašaus į kon
servatorius. Anglijoje iš liberalų atsi
rado „vigai“, o iš jų išsivystė darbiečiai.
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Belgijoje po ilgų klaidžiojimų ir 
krypavimų į visas puses liberalai paga
liau apjungė miestiečius, laisvamanius 
ir laisvųjų profesijų žmones. Visoje 
Europoje liberalai blaškėsi ir skilinėjo, 
keitė vardus, kai kurios liberalų partijos 
išnyko arba persimetė į socialdemo
kratus. Tiesiausias kelias buvo Švedi
joje, bet ir ten jie dalijosi į kairiuosius 
ir dešiniuosius liberalus, pagaliau 
stipriausia jų dalis virto „socialiniais 
liberalais“. Vokietijoje taip pat jie tru
pėjo, dalis tapo Laisvų demokratų par
tija (Freje demokratische Partei). Ne
kreipiant dėmesio į partijų vardus, 
šiandieninė Vakarų Europa yra 
„liberali“.

Amerikietiškasis 
liberalizmas
Liberalizmui naują kryptį 1933 m. 

davė JAV prezidentas Franklin 
D. Roosevelt su savo „New Deal“. 
Prezidentas pirmiausia suvaržė bankų 
savivaliavimą. Šalia laisvajai rinkai 
būdingų elementų buvo „įvestos“ 
kainų kompensacijos ūkininkams, į 
pirmą vietą iškeltos darbininkų dery
bos su darbdaviais, pabrėžtas unijų 
(profesinių sąjungų) vaidmuo. Kad 
būtų sumažinta bedarbyste, buvo 
pradėta vykdyti viešųjų darbų pro
grama. Be to, buvo nustatytos įvairios 
valstybinės garantijos ir kompen
sacijos. Buvo akcentuojama, kad 
vyriausybė įsipareigoja mažinti 
mažaraštingumą, remti mokyklas, 
kontroliuoti investicijas ir užtikrinti 
taupymo sąskaitų saugumą. Tai buvo 
senojo liberalizmo garbintos „Lassez 
Faire“ filosofijos galas.

JAV didžiausios partijos (respub
likonų ir demokratų) pilnai pripažįsta, 
pabrėžia ir vykdo žmogaus teisių bei 
laisvių programą. Taigi abi yra, šia 
prasme, liberalių pažiūrų. Bet ekono
minėje srityje jos žymiai skiriasi. 
Demokratai savo politiką kreipia 
„pašalpinės valstybės“ kryptimi, be
veik socializman, be to, siekia stiprios 
federalinės valdžios, skirstančios aukš
tais mokesčiais surinktus pinigus. 
Respublikonai federalinę valdžią ir 
federalinius mokesčius stengiasi ma
žinti. Socialiniame gyvenime demok
ratai nekreipia dėmesio į moralinį 
auklėjimą, daug kalba apie instrukcines 
mokyklas ir ne tik ignoruoja religijas, 
bet jas stumia iš viešojo gyvenimo. 
Respublikonai dvasines vertybes dau
giau pabrėžia. Kairiausi demokratai 
save vadina liberalais, o respublikonų 
dešinysis sparnas save laiko konser
vatoriais. Taigi turime „senamadžių“ ir 
„pažangių“ piliečių frontus.

Bijodami federalinės valdžios dide
lės kontrolės ir gal net socialinių 
siekių, pramonės, prekybos ir finan
sinės institucijos bei turtingesnieji 
krypsta respublikonų pusėn. Darbi
ninkija, jų unijos, kiti vargingesnieji 
gyventojai bei Afrikos amerikiečiai 
remia demokratus, ypač kairįjį sparną, 
kartais nevertai ieškodami federalinės 
valdžios paramos. Tačiau demokratų 
kandidatai eidami į viešąsias pozicijas 
liberalų vardo vengia, kad nebūtų 
sutapatinti su socialistais. O didžiulė 
amerikiečių dauguma socializmo 
nemėgsta, [domu yra tai, kad JAV
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katalikai, bent jų dauguma, kaip finan
siškai silpniau įsikūrusi ir vėlesnių 
imigrantų klasė, rinkimuose iki šiol 
remdavo demokratus.

Amerikoje liberalų vardo partijos 
turinčios bent šiokią tokią reikšmę 
nėra. Tačiau vietinių susitelkimų su 
liberalų etikete rasime. Štai kad ir 
Amerikos liberalų sąjunga (American 
Liberal Association), įsteigta 1955 m., 
kurioje telpa šiek tiek ir demokratų, ir 
respublikonų veikėjų. Ši sąjunga 
priklauso Liberalų internacionalui 
(World Liberal Union) su jo centru 
Europoje. Įdomus yra Liberalų inter
nacionalo 1951 m. paskelbtas atsišau
kimas, kuriame štai ką randame: „Jokia 
pastovi ir tikra taika negalima tol, 
kol antidemokratiniai režimai paver
gia kitų tautų laisvę ir milijonus 
žmonių laiko vergijoje“.

JAV liberalai savo tarpe yra menkai 
organizuoti. Gal tai pabrėžiamo indivi
dualizmo vaisius. Todėl kalbėdami apie 
JAV liberalus, galvoje turime ne kokią 
jų organizaciją, bet liberaliai mąstančius 
piliečius. Jų įtaka gyvenime dvi
dešimtame amžiuje buvo didelė. Tačiau 
nežiūrint tik ką minėto Liberalų 
internacionalo pareiškimo, JAV liberalai 
Sovietų Rusijos pavergtoms tautoms 
buvo nepalankūs. Įsitvirtinę dėstytojais 
daugumoje aukštųjų mokyklų, 
didžiuosiuose laikraščiuose, televizijoje 
jaunimą ir kitus gyventojus jie įtakojo 
pavergtiems nepalankia prasme. F. D. 
Roosevelt ištraukė JAV iš ekonominės 
klampynės, bet vėliau jo liberalizmas 
neleido plačiau reikštis kitokioms 

nuomonėms, nes žiniasklaida kitaip 
galvojantiems liko uždara.

Amerikietiškas liberalizmas, panei
gęs laisvos rinkos principą ir vietinės 
administracijos pirmumą, federaliniam 
administravimui perleido vidaus eko
nomijos tvarkymą, įvedė priemokas 
ūkininkams, leido vyriausybei vykdyti 
įvairius „pašalpinius” uždavinius, artė
damas prie socializmo. Nors asmens 
laisvės visada buvo pabrėžiamos, jų 
vardu nuvertinta moralė. Įvairiomis 
bylomis buvo užsipuldinėjamas tikė
jimas ir bodimasi religiniais simboliais. 
Viešose mokyklose uždrausta prasitarti 
apie Dievą. Ypač tapo nemėgstama 
krikščionybė. Nepalankus tikėjimo ver
tinimas palengvino šeimų galimybes 
išsituokti. Leisti abortai, o kai kurioms 
moterims jie net buvo apmokami 
valdžios pinigais. Siekiama įteisinti 
jungtuves tarp tos pačios lyties asme
nų. Pagausėjo nesantuokinių vaikų. 
Viešose mokyklose atsisakoma auklė
jimo, paliekant tik instruktavimus. Šiai 
gyvenimo eigai pritaria didelė dalis 
žiniasklaidos. o kartais ji net drįsta 
falsifikuoti faktus arba pasirenka tik 
tuos, kurie yra palankūs liberalizmui.

Sunku suprasti, kodėl JAV liberalai 
dažnai žvalgydavosi Sovietų Sąjungos 
pusėn. Gindami asmens laisves, kartais 
beveik pritardavo didžiausiam, iki tol 
išlikusiam, vergijos rezervatui Sovie- 
tijoje. Šaltojo karo metu daug kur už
stodavo SSRS, ignoruodami okupuo
tas šalis. Šio pobūdžio įrodymų 
pakankamai yra ir JAV Užsienio reikalų 
(State Department) archyvuose. Tiesa,
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oficiali JAV laikysena buvo mįslinga. 
Juk JAV nepripažino Baltijos kraštų 
okupacijos.

Amerikietiškasis liberalizmas nuo 
klasikinio liberalizmo nutolo, nors JAV 
konstitucija liberalizmą pasiėmė sau 
pagrindu. Pilietinis karas (1861 m.) su 
prezidentu A. Linkolnu pradėjo laužyti 
klestėjusią vergiją, prezidentas 
F. D. Rooseveltas „sudrausmino“ 
krašto ekonomiką. Tačiau teorija ir 
praktiškasis gyvenimas dažnai susi
kirsdavo. Štai keli susipriešinimo 
pavyzdžiai:

a. Liberalizmas pabrėžia tautų lais
vę, tačiau JAV ne visada „užstodavo“ 
pavergtąsias tautas Blogio imperijoje 
ir šiandien ne visas užstoja;

b. Liberalizmas gina asmens ini
ciatyvą, bet šio krašto liberali admi
nistracija įvedė priemokas, pašalpas, 
valstybines draudas, nes matė, kad tai 
būtina;

c. Liberalizmas akcentuoja vietinę 
administraciją, tačiau JAV liberalai 
pirmenybę skiria federalinei valdžiai;

d. Liberalizmas pabrėžia žodžio 
laisvę, tačiau paskutiniais dešimt
mečiais riboja tikėjimą liečiančias kal
bas viešose vietose;

e. Liberalizmas užtikrina kiekvienam 
piliečiui laisvę būti renkamam į viešas 
pozicijas, tačiau kapitalas mažiau pasi
turinčiam riboja šią laisvę.

Liberalizmas šiam kraštui, turinčiam 
didelius gamtos turtus, padėjo sukles
tėti. Tačiau gyventojų kultūriniam 
tobulėjimui jis mažai padėjo. Elitas 

tvarkėsi už darbininkijai neper
žengiamų sienų. Taip pat 90 nuošim
čių gyventojų liko be jokios paskatos 
auklėjimui.

„Jei kas kultūros nenori, jos 
prievarta piršti negalima. Todėl radi
jas, spauda, TV ir kitos informacijos 
priemonės duoda tai, ko jie nori." 
Tokia yra Amerikos liberalų nuomonė 
apie mases. Štai kodėl populiarioji kul
tūra yra panaši į laukinę, o gyventojų 
moralę lėmė ir lemia grynasis mate
rializmas.

Liberalai Lietuvoje
Devynioliktojo amžiaus lietuvių 

tautiniam atgimimui dirbusieji aušri
ninkai ir varpininkai yra laikytini libe
ralais. Po Pirmojo pasaulinio karo, atsi
kūrus nepriklausomai Lietuvai, pirmieji 
valstybinio gyvenimo metai praėjo 
demokratijos nuotaikose. Tada ir tau
tininkai, ir valstiečiai liaudininkai galėjo 
būti laikomi liberalų partijomis. Bet po 
1926 m. perversmo tautininkai pakry
po į autokratiją ir liberalizmas turėjo 
pasislėpti. Jis net užkulisiuose mažai 
rodė veiklos, o tasai primigęs libera
lizmas būdavo kaltinamas perdėtu 
kairumu ir net būgštaujama dėl jo gali
mo ryšio su komunizmu.

Apie dabartinės nepriklausomos 
Lietuvos liberalus prasitarti yra sun
koka. Pirmiausia kyla klausimas: kur yra 
paskelbta šiandieninių Lietuvos 
liberalų programa ar ideologija? Susi
dūrę su liberaldemokratais, liberal- 
centristais ir socialliberalais, pasime-
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tame. Ar tai trys nepriklausomos libe
ralų partijos su atskiromis programomis, 
ar kažkokie neaiškūs hibridai? Neseniai, 
po 2004 m. rinkimų, buvo užsiminta net 
apie liberalų ir konservatorių koalicijos 
galimybes. Kokių liberalų? Atrodytų, 
kad Lietuvoje liberaliai galvojančių yra 
daug, tik stinga jų partijos. (Tai labai 
panašu į Krikščionių demokratų 
„išsibarstymą”.)

Mūsų egzilio liberalai
Lietuvai vargstant abiejose (rusų ir 

vokiečių) okupacijose, lietuviai liberalai, 
kaip ir kitos grupės, pradėjo pozityviai 
rodytis politinėje ir kultūrinėje srityse, 
pradžioje individualiai, vėliau susibūrę į 
grupes. Jau vokiečių okupacijos laiku 
(1941-1944 m.), stengiantis pogrindyje 
sudaryti Vyriausiąjį Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą (VLIK’ą) bei 
organizuojant kitus pasipriešinimo 
vienetus, pasitarimuose liberalai drąsiai 
dalyvaudavo ir reikšdavo nuomones. 
Nevengė ir atskiro darbo. Lietuvos 
Rezistencijos Taryba (LRT’a), Vyriau
siasis Lietuvos Atgimimo Komitetas 
(VLAK‘as), jų kiti Lietuvoje iregzilyje 
politiniai susibūrimai stengėsi varžytis 
su VLIK’u, ypač nemėgdami ten svarbų 
vaidmenį turinčio katalikų bloko. 
Katalikų politikus liberalai laikė savo ne 
tik politiniais, bet ir asmeniškais priešais. 
Štai Karolis Drunga 1952 06 09 rašė 
Henrikui Žemeliui: „Tavo taktas, 
sumanumas, plačiai patriotinės pa
žiūros, o iš kitos pusės pakankamas 
klerikalinių klastų ir visos mūsų vidaus 

politinės situacijos pažinimas suteikia 
Tau geras prielaidas garbingiausiam 
rezistenciniam uždaviniui atlikti” (8). 
Taigi „klerikalines klastas“ reikėjo gerai 
pažinti, nes jos liberalams buvo pavo
jingos ir baisios. Ir kultūrinėje srityje 
antiklerikalizmas liberalus rišo būrin. A. J. 
Greimas savo laiške Henrikui Žemeliui 
1947 09 30 priminė: „Vincas Trumpa 
primygtinai siūlo mums paryžiečiams 
(Railai, Mackevičiui ir man) prisidėti 
prie Minties (Vokietijoje, Memingene, 
leistas nepriklausomas laikraštis - 
V. V), sustiprinant ir antikleriškąjį, ir 
kovojant jfrontą. " (9).

Antiklerizmas išeivijos liberalus ne 
tik jungė į vieną „frontą“, bet ir skyrė 
juos nuo platesnės visuomenės, kaip 
kartais ir šiandien yra sakoma ameri
kiečių tarpe:

„Religija atskiria liberalus nuo 
konservatorių, demokratus nuo res
publikonų” (10).

Panaši riba egzistavo ir lietuvių 
išeivijos kultūrinėje dirvoje, ypač verti
nimuose ir įvertinimuose. Štai pavyz
dėliai: V. Ramono romanas „Kryžiai“ 
išleistas 1947 m., buvo gnaibomas iš 
visų liberalinių pusių, nes romano 
vyriausias veikėjas, netikintis Kreivė
nas, buvo neigiamas tipas; liberalai 
niekino Bernardo Brazdžionio poeziją, 
nes joje vyravo tikėjimo dvasia. Deši
nės pusės kūrėjai atsidūrė stipriame 
liberalų „antiklerizmo fronte“ ir savo 
tylia laikysena daug pralaimėjo.

Iš Vokietijos DP stovyklų tremti
niams emigravus į įvairius žemynus,
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lietuvių liberalų tvirta grupė atsidūrė 
Amerikoje. Ši grupė demonstravo 
visuomeninį pasyvumą, vengė bendro 
darbo ir apie jį mėgo prabilti kriti
kuojančiu, net pašiepiančiu stiliumi. 
Vyresniųjų liberalų tarpe Amerikoje 
ryškiausi ir garsiausiai nusiskundžią 
tariamomis negerovėmis ar net skriau
domis buvo Vincas Rastenis, Bronys 
Raila, Vincas Trumpa, Henrikas Žeme
lis. Dažnai reikšdami savo nepasiti
kėjimą dėl, jų manymu, netinkamų 
visuomeninių ar kultūrinių užmojų, 
susikūrė apie save izoliuojančias 
nuotaikas. Vėliau išaugo keli nervingi 
jaunesni jų šaukliai, ypač pasižymėję 
šaltumu ir neobjektyvumu tiems 
politiniams, kūrybiniams ir visuome
niniams užmojams, kuriuos rodė kata
likiško nusiteikimo žmonės.

Artimesnių ryšių su platesne vi
suomene liberalai nemėgo. Papeikti, 
pasišaipyti - taip. Tartis, pasiklausyti 
kitų nuomonės ir stengtis ją suprasti - 
ne. Bendravo savo tarpe, liko uždari, 
o uždarumas vedė išsiskyriman. Išsi
skyrimas buvo ypač ryškus liečiant 
santykius su okupuota Lietuva. Tačiau 
kai kurie išeivijos liberalai nuoširdžiai 
talkino ir bendruose darbuose. Pavyz
džiais gali būti dr. Jonas Valaitis, 
vienas iš Lietuvių fondo pradininkų 
bei nuolatinis jo vadovybės narys, 
taip pat jo brolis Jurgis, inžinierius, 
Niujorko lietuvių darbuotojas.

Liberalai nepritarė demonstraty
viam patriotizmui, jį lygindami su 
fašizmu. Gal todėl retokai lankydavosi 
tautinių švenčių iškilmėse, demonstra

cijose ir pan. Kažkodėl vengė griežtes
nių pasisakymų prieš komunizmą, 
būdavo santūrūs partizaninių kovų 
vertinimuose, kartais užstodavo oku
pantams talkinančius lietuvius, net 
A. Sniečkų palygindami Vytautui Di
džiajam. Todėl būdavo panuogąs- 
taujama, kad jų tarpe net gali slėptis 
Lietuvai pavojingi žmonės.

Liberalų šaltumas lietuvių visuo
menei nebuvo naudingas. Tačiau šis 
išsiskyrimas turėjo ir pliusų. Liberalų 
kritiški išstojimai buvo lyg įspėjimai 
pagalvoti, ar nėra įsibėgėjama tik 
juoda-balta kryptimi. Pabrėžtina, kad 
liberalai nesutiko su mintimi, jog 
Lietuvių Bendruomenė galėtų apjungti 
visus šio krašto lietuvius, todėl kri
tiškų pastabų jai nešykštėjo. Bet atsi
radus vadinamiems „reorgams”, grasi
nantiems JAV LB sužaloti, liberalai pa
sisakė prieš juos. Atrodytų, Bendruo
menę laikė svarbiu judėjimu, nors ne 
kartąją nevertai paplakdavo.

Išliekantis vaizdas
Arčiau pasižvalgius galima mėginti 

pasvarstyti, ko esame iš liberalų susi
laukę. Pirmiausia, Europoje liberalizmas 
daug pagelbėjo naikinant feodalinį 
despotizmą bei išlaisvinant žmogų 
politine ir socialine prasme. Tačiau 
įsibėgėjęs jis nesugebėdavo laiku su
stoti ir įslysdavo socializman, kartais 
net prie komunizmo ideologijos prisi
liesdamas.

Naujame Šiaurės Amerikos pasau
lyje, kaip ir Europoje, liberalizmas, nusi-
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metęs savo klasikinį rūbą, gyvenimą 
įvedė į „pakenčiamą ekonominį vieš
kelį“. JAV prezidentas Roosevelt su 
savo artimiausiais patarėjais padėjo 
Sovietų Sąjungai Antrojo pasaulinio 
karo metu pavergti didelę dalį Europos, 
fiziškai sunaikinti milijonus žmonių ir 
tuo būdu nustojo pasitikėjimo pasau
lyje. Kelis dešimtmečius užsitęsęs JAV 
pataikavimas Sovietų Sąjungai (pa
vergtų tautų atžvilgiu) sumenkino 
žmoniškąsias liberalizmo savybes. 
Šiame krašte religijų ignoravimas 
sudarkė gyventojų moralę ir nesu
gebėjo paskatinti kultūrinio gyvenimo. 
Yra sakoma: ,, Liberalai nieko neuž
baigia; ilgoje gyvenimo distancijoje 
liberalai greitai išsišoka priekin 
arba, geriausiu atveju, jie yra esta
fetės bėgikai, nuolatos reikalingi 
sustoti ir užsitikrinti tikslą, kurį, 
atrodo, jie kovoje greitai pameta iš 
akių" (7). Gal todėl jie iš akių pametę 
pagrindinį tikslą naikindami nacizmą, 
„įtvirtino“ Sovietų Sąjungą.

Lietuvių tautai liberalizmo įnašas 
taip pat yra įvairiapusis. Jis darė įtaką
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1. Lietuvių kalbos žodynas. T. VII; 

Vilnius, 1996 m. („Didysis“ žodynas, 
bolševikinė redakcija - V.V.).

2. Dabartinis lietuvių kalbos žodynas, 
Vilnius, 1972 m. (bolševikinė redakcija - 
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Rusijos slapta strateginė 
doktrina ir grėsmės 
Lietuvos saugumui

Algirdas Patackas
Posovietinėje erdvėje trūko daug 

ko, bet svarbiausia, apsprendžiantis 
politinį, visuomeninį ir kultūrinį gyve
nimą buvo ideologijos trūkumas. 
, Jelcino epochos“ dešimtmečio esminis 
bruožas buvo ideologinis chaosas ir 
pastangos jį įveikti. Provakarietiškoji 
kryptis Rusijoje, praradusi politinį svorį 
vegetuoja; senoji komunistinė 
ideologija, nepaisant tebeturimos įta
kos, iš esmės yra sukompromituota. 
Naujos ar restauruotos ideologinės 
kryptys, tokios kaip slaviškasis nacio
nalizmas, panslavizmo idėjos kol kas 
neįgijo atitinkamo politinio svorio. 
Įvairios radikalų grupės yra pakraštinės 
ir didesnės politinės įtakos neturi.

Iš dalies ideologiniu chaosu gali
ma paaiškinti ir politinio darinio Nepri
klausomų valstybių sąjungos (NVS) 
nestabilumą. Tačiau pastaruoju metu 
pradeda ryškėti tam tikros ideologinės 
nuostatos, vyksta NVS valstybių dife
renciacija ir susigrupavimas pagal tam 
tikrus ideologinius vektorius.

Dabartiniu metu NVS rėmuose 
egzistuoja du dariniai. Tai Gruzija,

Nepriklausomybės Akto signataras Algir
das Patackas ir Čečėnijos Prezidento našlė 
Ala Dudajevą.
Vidmanto Zavadskio nuotrauka

Ukraina, Uzbekistanas, Azerbaidžanas, 
Moldova (GUUAM) ir neseniai atsira
dusi Eurazijos ekonominė sandrauga 
(EurAzEs). Susitarimas dėl jos įkūrimo 
pasirašytas 2000-01-10 Altanoje. 
EurAzES gimė iš NVS muitų sąjungos, 
kuriai priklausė „muitinių penketu
kas“ - Rusijoje, Baltarusijoje, Kazach
stane, Kirgizijoje ir Tadžikistane. Ji 
buvo įsteigta 1995 m. ir turėjo tik tarp-
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žinybinį statusą. Buvo ryžtasi pakelti 
šios sąjungos lygmenį iš tarpžinybinio 
į tarpvalstybinį ir įsteigti EurAzES. Jos 
pirmuoju prezidentu tapo Kazachstano 
vadovas Nursultanas Nazarbajevas. 
GUUAM vadovai neslepia, jog 
GUUAM yra alternatyva EurAzES. 
Ekspertai mano, kad galima kalbėti 
apie NVS skilimą į dvi stovyklas, 
kurias santykinai galima pavadinti:

1) siekiančias sumažinti priklau
somybę nuo Rusijos ir

2) prorusiškos orientacijos.
Šios stovyklos savo viduje nėra 

vienalytės. Antai GUUAM, jei imtu- 
mėme domėn vien antirusišką faktorių, 
pirmu smuiku groja, be abejo, Gruzija, 
viešai įvardijusi provakarietišką ir 
proatlantinę orientaciją ir žengianti 
pirmuosius konkrečius žingsnius. Sva
rus GUUAM argumentas yra stipri 
Centrinės Azijos valstybė Uzbekis
tanas. Tačiau Uzbekistanas įstojo į 
prorusiškos orientacijos „Šanchajaus 
bendradarbiavimo organizaciją“ (ŠBO). 
Kai dėl Ukrainos, tai jau buvęs pre
zidentas Kučma buvo vienas iš 
GUUAM iniciatorių ir laikėsi prova- 
karietiškos orientacijos, tuo pačiu 
tikėdamasis per GUUAM išspręsti 
Ukrainos energetines problemas su 
Rusija.

GUUAM kol kas nėra stiprus tarp
valstybinis darinys. Ekonominis ben
dradarbiavimas GUUAM rėmuose 
silpnas.

Silpna GUUAM valstybių vieta yra 
ir saugumo užtikrinimas. Ieškoma sau
gumo garantijų tiek Vakaruose (Gruzija, 

iš dalies Ukraina), tiek atsarginių kelių, 
tokių, kaip, pvz., sudėtingi ir sunkiai 
realizuojami ateities projektai 3+3+2 
(Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas + 
Turkija, Rusija, Iranas + JAV, ES).

Atskirai nuo šių tarpvalstybinių 
darinių NVS rėmuose stovi Turkmė- 
nistanas, pabrėžtinai atsiribojantis 
nuo bet kokio jungimosi.

Taigi Rusija iš amorfiško darinio 
NVS bando įtraukti į savo politinę or
bitą penkias (de facto šešias, priskai
čiuojant Armėniją) šalis, ir struktū- 
rizuoti kaip EurAzES. Kol kas pagrin
diniai jungimosi motyvai yra ekono
miniai dalykai plius karinis bendra
darbiavimas, ypač su Centrinės Azijos 
šalimis. Tačiau, norint atkurti Rusiją, 
kaip „didžiąją“ valstybę, šito nepa
kanka. Būtina vienijanti ideologinė 
doktrina, kaip esminė konsolidacijos 
ašis. Tokios doktrinos paieškos vyks
ta jau visą pastarąjį dešimtmetį. Atro
do, kad apsistota ties eurazijiškumo 
(toliau EA) idėja.

Prezidentas Putinas vizito į Bru
nėj ų metu yra išsitaręs, kad Rusija yra 
Eurazijos valstybė. Kas yra Eurazijos 
idėja?

♦
Ši idėja gimė apie 1920-1930 m. 

tarp rusų emigrantų (vienas iš 
pradininkų buvo Piotr Vysockij), o 
SSSR ją grindė disidentas Levas 
Gumiliovas, žinomas tiurkologas. 
Naujai atgaivinta ji buvo neseniai, 
pastarajame dešimtmetyje, o vienas 
populiarizatorių yra Aleksandras 
Duginas, Rusijos Federacijos Dūmos
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spikerio Genadijaus Selezniovo pata
rėjas, prisistatantis kaip „filosofas ir 
geopolitikas”. Eurazijiškumo esmė 
(EA) esmė yra izoliacionizmas ir anti- 
vakarietiškumas kultūros srityje ir 
antiglobalizamas bei priešiškumas 
NATO politikoje, siekiant sukurti 
buvusios Rusijos imperijos pakaitalą 
- „didžiąją“ Rusiją.

Pagrindiniai EA postulatai:
1. Rusija yra savarankiška, 

užbaigta savyje civilizacinė struktūra, 
kuriai vakarietiški kriterijai netinka.

2. Rusijos valstybė gimė iš slavų 
ir tiurkų tautų sąveikos ( Kijevo Rusia 
-polovcai, Maskvos kunigaikštystė - 
Aukso orda), ir todėl yra dviejų etninių 
šeimų bendras kūrinys (taip pat ir kitų 
etnosų). „Totorių-mongolų jungo“ 
nebuvo, o Maskvos kunigaikštystė 
yra Aukso ordos tęsinys („Taip, ski
tai, mes!“ - rašė rusų poetas Aleksan
dras Blokas).

3. Atsisakoma monoetninės vals
tybės, tiesioginės rusifikacijos pagal 
formulę pravoslavija - monarchija - 
tautiškumas, taip pat panslavizmo 
idėjos. Tačiau rusai išlaiko domina
vimą, kaip gausiausias demografiniu 
požiūriu etnosas. Pabrėžiama proazi- 
jinė, antieuropinė orientacija.

4. Atsakas į dabartinę kompiuterinę 
civilizaciją - „modernizacija be ves- 
temizacijos“ (sekant Kinijos pavyz
džiu, kur uždrausta „Windows“ siste
ma, o kompiuteriniuose tinkluose 
neleidžiama vartoti anglų kalbos).

5. Ekonomikoje - rinka turi būti 
apribota, turi būti pavaldi valstybei. 
Būtina atsižvelgti į etnokultūrinius 
ypatumus, priimtini ir kai kurie 
„neortodoksalaus socializmo“ elemen
tai. Tačiau balansas tarp laisvo verslo 
smulkiame ir vidutiniame lygyje ir 
valstybės kontrolės elementų turi 
tarnauti pagrindiniam tikslui - geo
politinei valstybės galiai. (Nesunku ir 
čia įžvelgti sąsajas su kiniškuoju 
modeliu).

6. Vakarietiškajam globalizmui turi 
būti priešpastatytas „rusiškasis vari
antas“. Jei vakarietiškas grindžiamas 
vienpoliškumu ir kosmopolitizmu, tai 
rusiškasis - įvairove. Pavyzdžiui, eko
nomikoje prieš liberalizmo idėjų 
dominavimą - galimybė rinktis iš 
įvairių ekonomikos modelių ir t.t. 
Geopolitiniam kontekste Rusija, kaip 
sausumos, „kontinentinė“ valstybė 
turi būti antiteze vakarietiškajam 
atlantizmui, Jūrų valstybių“ domina
vimui.

(EA galima įžvelgti sąsajas su 
ankstyvuoju fašizmu - ta pati neapy
kanta Vakarų oligarchijai, vitališkumo 
garbinimas. Pats Duginas yra vertęs ir 
propagavęs ankstyvojo fašizmo klasikus 
Julijų Evolą, Hermaną Wirtą ir kt.)

Štai kaip Aleksandras Duginas 
apibūdina konkrečius, artimiausius EA 
uždavinius: „Eurazijiškumas strate
giniame lygyje reikalauja geopoli
tinės konsolidacijos ir susijungimo į 
vieningą ekonominį-politinį ir socia- 
linį-politinį, pirmoje eilėje strateginį 
bloką ne tik pačios Rusijos , bet ir
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kitų NVS valstybių ir kai kurių mūsų 
kaimynų už NVS rėmų“ (matyt, 
turima galvoje ir Baltijos valstybės, - 
A. P. pastaba).

Tikimasi, kad EA ideologija padės 
Rusijai išspręsti jos geopolitinių įtakų 
sferos etnines ir konfesines problemas. 
Atsisakius slavocentrizmo ir pansla- 
vizmo, išsprendžiamos etninės proble
mos, visų pirma, su tiurkų kalbinės 
šeimos tautomis. „Didžiarusiai, kaip 
imperijos branduolys - tai slavai, 
susimaišę su tiurkais. Žymiu laipsniu 
tiurkiško, čingischaniško, eurazijinio 
valstybingumo kūrimo energija suteikė 
ypatingus bruožus rusiškai psicho
logijai, leidusiai mums suburti stiprią 
unitarinę valstybę“ (A. Duginas).

Glaudžiai su slavų-tiurkų problema 
susijęs ir islamo faktorius. Rusijos ir 
NVS šalių musulmonai yra daugiausia 
tiurkiškai kalbančios tautos (išimtis - 
tadžikai, čečėnai, dagestaniečiai). 
Centrinės Azijos regione jos sudaro 
kompaktinį darinį, kurį pantiurkistai 
vadina Turanu (ar Tiurkistanu) su 
daugiau kaip 16 milijonų gyventojų. 
Tuo tarpu pačioje Rusijos Federacijoje 
priskaičiuojama nuo 5 proc. iki 20 proc. 
islamą išpažįstančių piliečių, nors 
oficialūs statistiniai duomenys apie 
RF gyventojų religinę priklausomybę 
yra tokie: pravoslavų (ortodoksų) 53 
proc., islamistų 5 proc., budistų 2 
proc., kitų religijų 2 proc. [negali 
atsakyti 6 proc., nelaiko savęs tikinčiais 
32 proc.]. Vien Maskvoje gyvena 200 
tūkstančių musulmonų. Rusijos mu
sulmonai yra suskilę į dvi stovyklas: 
valdžiai lojaliems vadovauja Talgatas 

Tadžudinas, kurį iš 3048 musulmonų 
bendrijų pripažįsta vyriausiu muftijumi 
1859 bendrijos. Opozicijai vadovauja 
Ravilis Gainutdinovas, stipriai remia
mas iš Saudo Arabijos ir esantis vaha- 
bizmo įtakoje. Taigi eurazijiškumo 
idėja padėtų Rusijai išlaikyti ideo
loginę įtaką islamo pasauliui.

EA ideologai ir šalininkai yra susi
būrę į Teisingumo ministerijoje užregis
truotą visuomeninį judėjimą „Eurazija“, 
vienu iš tikslų skelbiantį palaikymą 
prezidento Putino politikai. Jai vado
vauja A. Duginas (daugelio apžval
gininkų vadinamas nacional-bolševiku 
ar tiesiog fašistu), jau minėtas Centrinės 
dvasinės valdybos muftijus Talgatas 
Tadžudinas (apibūdinamas kaip 
prieštaringos reputacijos, didelis 
vahabistų priešas); Rusijos PB kate- 
kizacijos skyriaus vadovas Joanas 
Ekonomcevas, Izraelio politikas Avig- 
doras Eskinas (apibūdinamas kaip ultra 
dešinysis, „žydų Žirinovskis“) ir 
teležumalistas Michailas Leontjevas 
(žinomas kaip „proputiniškos orien
tacijos“). Judėjimo steigiamasis susirin
kimas vyko Maskvoje, spectamybų 
veteranų klubo patalpose (juos, t. y. 
spectamybų veteranus, A. Duginas yra 
pavadinęs „mūsų valstybės elitu“).

Įsidėmėtina, kad vienintelė solidi 
figūra šioje margoje kompanijoje, 
atstovaujanti Rusijos pravoslavų Baž
nyčiai, yra itin svarbaus katekizacijos 
skyriaus vadovas, kuris neslepia, kad 
EA idėjos „artimos PB nuostatoms“.

„Eurazijos“ judėjimo politinės 
tarnybos posėdžiuose dalyvauja aukš-
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ti Kremliaus valdininkai, pvz„ prezi
dento reikalų valdytojo padėjėjas 
Miačinas. O Aleksandras Duginas, 
neseniai traktuotas tik kaip vienos iš 
ideologinių sektų vadovas, dabar ofici
aliai pripažįstamas kaip geopolitinių 
klausimų specialistas, skaito prane
šimus konferencijose, pvz., tokiose 
kaip „Kova su terorizmu“, „Federa
lizmas XXI a.“, rašo į pusiau oficiozinį 
Glebo Pavlovskio intemetinį žurnalą 
„Strana.ru“, taip pat į FSB kuruojamą 
virtualų laikraštį „Rusijos specnazas“. 
EA idėjos, ypač susikūrus EurAzES, 
pradedamos vis labiau populiarinti 
valstybiniu lygiu. Štai ką sako apie EA 
Šiaurės Kaukazo politikai - Stanis
lavas Derevas, buvęs pretendentas į 
Karačajevo-Čerkesijos prezidentus, 
Kremliaus įgaliotinio Š. Kaukazui 
patarėjas: „Karačajevo-Čerkesija yra 
idealus poligonas išbandyti EA idė
joms“. [....] EA - viena iš galimybių 
išlaikyti taiką daugianacionaliniame 
regione“. Achmadas Kadyrovas, 
nužudytas prorusiškosios Čečėnijos 
administracijos vadovas: „EA šiuolai
kiniame jo supratime ne tik priimtinas 
musulmonams, bet yra ir jų faktinės 
socialinės-politinės Rusijos rolės vi
zija“. Gadži Machačevas, RF Dūmos 
deputatas nuo Dagestano: „EA parti
jos įsteigimas - neblogas reikalas“.

Numatoma, kad EA žinovai teiks 
politines konsultacijas prezidento įga
liotiniams apygardose. Ruošiami regi
onų vystymo projektai, sekant EA 
idėjomis - pvz., Čeliabinsko srities, 
besiribojančios su Kazachstanu „Siena 

visų pirma turi būti integruojanti, 
vedanti į vieningą Eurazijos sąjungą“. 
„Eurazijos“ aktyvistų pastangomis turi 
būti pasirašyta trišalė sutartis dėl 
naujo regiono vystymo modelio.

Ekspertų nuomonė dėl tikrųjų mo
tyvų, inspiravusių „Eurazijos“ atsira
dimą, nėra vieninga. Vieni mano, kad 
spectarnybos nutarė įkurti „nuo
savą“ partiją, kurią galima panaudoti 
įvairiems propagandiniams uždavi
niams. Kiti - kad „Eurazija“ skirta 
pritraukti po „Putino vėliava“ elekto
ratą iš „patriotų-žemininkų“, šalia 
centristų („Jedinstvo“), kairiųjų 
centristų („Rusija“) ir jaunimo 
(„Einantys greta“). Bet, atrodo, kad 
Kremlius pasirinko EA kaip neo
ficialią Rusijos ideologinę doktriną.

Eurazijos idėja turi šalininkų ne tik 
tarp atskirų politikų, bet ja pradeda 
vadovautis ir aukštos valstybės instan
cijos. RF Dūmos vieno iš svarbiausių 
komitetų - Gynybos komiteto 
pirmininkas, armijos generolas Andre
jus Nikolajevas teigia, kad „Eurazijos 
strategija - Rusijos vystymosi būtinybė 
ir prielaida“. Generolo nuomone, 
„Rusijos eurazijinis potencialas“ yra 
neišnaudotas, o vienpusė orientacija į 
Vakarus atvedė į „savitų vertybių“ 
atsisakymą ir visą eilę pralaimėjimų 
Vakarams, pradedant Rusijos kariuo
menės išvedimu iš Europos ir baigiant 
„negatyvia tonacija“ vaizduojant Rusi
jos istorinę praeitį: „kol Rusija, 
siekdama bet kokia kaina patikti 
„civilizuotoms šalims“, patikliai žiūrėjo 
į Vakarus, Rytuose greitėjo intensyvaus
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Rusijos išstūmimo išjos strateginių ribų 
procesas - ne tik geopolitiniame, bet ir 
regioniniame lygyje“. Tačiau, anot 
generolo Nikolajevo, „paskutiniaisiais 
metais padėtis pasikeitė. Praktiškai visi 
naujo Rusijos prezidento vizitai buvo į 
Rytus“. Rusijos „azijinis vektorius“ 
suteikia eilę pranašumų. Pirma, Azijoje 
nėra,,kaskados trijų lygių kliūčių, kurios 
yra Rusijos kelyje į Vakarus (buvusios 
sovietinės respublikos, buvę Varšuvos 
pakto sąjungininkai ir buvę SSRS 
priešininkai Europoje)“. O Azijoje 
Rusija turi tiesiogines sienas su Kinija, 
Japonija, Iranu, ir todėl Rusija nėra tik 
šalia Azijos ir Ramiojo vandenyno, ji 
pati yra Azija. Yra ir vidinės priežastys, 
verčiančios Rusiją atsigręžti į Aziją - tai 
ištisi regionai, Federacijos subjektai - 
Tatarstanas, Baškirija, Kalmukija, 
Udmurtija, orientuoti Azijos kryptimi. 
Atskirai Gynybos komiteto pirmininkas 
aptaria Kinijos problemą: Kinija 
sėkmingai susidorojo su savo proble
momis ir privertė skaitytis su savimi 
tarptautinėje plotmėje, o šalies viduje 
sukūrė didžiavimosi savo šalimi ir jos 
istorija atmosferą, ir šito Rusija gali 
pasimokyti. Kinija yra ketvirtoje vietoje 
tarp Rusijos prekybos partnerių. 
Ypatingas Rusijos ir Kinijos santykių 
aspektas - karinis techninis bendradar
biavimas. Pastaraisiais metais šioje 
srityje pasirašyta sutarčių už 9 mili
jardus dolerių, pvz., licencija gaminti 
Kinijoje lėktuvą Su-27 SK, lėktuvą Su- 
30 MKK tiekimas, taip pat ir eskadrinių 
minininkų 956 E.

Pagrindiniai Rusijos ir Kinijos ben
drų interesų mazgai: daugiapoliškumo 

(Kinijos įsiūlytas terminas, - mūsų 
pastaba) ir strateginio stabilumo sie
kiai. Gynybos komiteto pirmininkas 
paliečia ir santykius su Indija, Iranu ir 
Japonija. Indija apibūdinama kaip išti
kimiausias ir nuosekliausias partneris, 
atitekęs „kaip palikimas“ iš buvusios 
SSSR. Santykiuose su Iranu pripažįs
tama, kad strateginiu atžvilgiu klaidin
ga buvo nepakankamai vertinti santy
kius su šia įtakinga Rytų valstybe. 
Nors formaliai ir teigiama, kad Rusija 
neatsisako sutarčių dėl branduolinio 
ginklo neplatinimo, tačiau žada plėsti 
santykius su Iranu, tame tarpe ir 
karinėje srityje. Irano ginklų rinka 
vertinama 3-4 milijardais dolerių. Pre
kių apyvarta tarp Irano per pasta
ruosius tris metus išaugo daugiau kaip 
2 kartus. Kai dėl Japonijos, tai Rusijos 
karinis bendradarbiavimas su ja tik 
prasideda, o tolimesnę raidą lems poli
tiniai sprendimai.

Apibendrindamas RF Dūmos Gy
nybos komiteto pirmininkas teigia, kad 
nemenkindama bendradarbiavimo su 
Vakarais svarbos, Rusija turi realią 
galimybę „prasiveržti Azijos kryptimi“.

*
Taigi Eurazijos idėja pašaukta 

tarnauti ne tik vidiniams, bet ir globa
liniams Rusijos poreikiams. Į EA 
kontekstą įsirašo jau minėto „Šan
chajaus penketo” veiklos suaktyvi
nimas. 15 birželio Šanchajuje įvyko 
susitikimas, kuriam pirmininkavo Kini
jos vadovas Czian Czeminas (Jiang 
Zemin). Jame dalyvavo penketo šalių 
(Kinijos, Rusijos, Kazachstano, Kirgiz-
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stano, Tadžikistano) taip pat Uzbe
kistano vadovai, gynybos ir užsienio 
reikalų ministrai, jėgos struktūrų atsto
vai. Nuo tada „Šanchajaus penketas“ 
vadinasi „Šanchajaus bendradarbia
vimo organizacija“ (ŠBO). Pradžioje 
įkurtas pasienio problemų sprendimui, 
„Šanchajaus penketas“ išplėtė savo 
veiklą ekonomikos ir ypač karinio 
bendradarbiavimo srityje. į ŠBO sudėtį 
praktiškai įėjo Uzbekistanas, preten
duoja Pakistanas ir netgi Iranas. Kinija 
neslepia, kad jų dalyvavimą ŠBO 
inspiruoja ir Scinziano problema 
(Scinziane stiprėjantis uigurų-tiurkų 
kilmės tautos separatistinis judėjimas 
remiąsis islamo ideologija. Iš 15 mili
jonų Scinziano-Uigurų autonominio 
rajono gyventojų - 60 proc. musul
monai. Scinziane siekiama įkurti nepri
klausomą Uiguristaną, o separatis
tiniam judėjimui vadovauja „Rytų 
Turkistano islamo sąjūdis“ (RTIS).

2005 m. spalio 26 d. Maskvoje įvy
kusiame kasmetiniame ŠBO valstybių 
vadovų susitikime, be tikrųjų narių 
(Rusijos, Kinijos, Kazachstano, Kirgi
zijos, Tadžikistano, Uzbekistano) ste
bėtojų statusu dalyvavo Pakistano, 
Indijos, Irano ir Mongolijos atstovai. 
Pakistanas netgi pareiškė norą įstoti į 
ŠBO. ŠBO dabar jau apima beveik tris 
ketvirtadalius Eurazijos teritorijos, kur 
gyvena 1,5 inlrd. žmonių. Tad ŠBO gali 
tapti svarbiu veiksniu ne tik Azijoje, 
bet ir globalioje geopolitinėje erdvėje.

Tuo tarpu oficialusis Kremlius sa
vo teiginiuose, skirtuose Vakarų poli
tikams, neigia ideologinį posūkį Rusijos 

vidaus ir užsienio politikoje. Rusijos 
URM vadovas Sergiejus Ivanovas 
pareiškia: „kai dėl „imperinės“ Rusijos 
užsienio politikos [...], tai Rusija 
ryžtingai atsisakė bet kokių 
neoimperinių“ ambicijų. [...] Šiuolaikinė 
Rusija atsisakė globalinio mesianizmo 
idėjų.“ Tačiau čia pat priduriama: „Bet 
tai nereiškia, kad Rusija ruošiasi 
siaurinti savo užsienio politikos 
interesų sferą. Oficialiai neneigiama 
bendradarbiavimo su Vakarais svarbos, 
tačiau faktai rodo ką kitą. Šiaurės 
Tarybos propaguojama Vakarinės 
Rusijos dalies integracijos su Vakarais 
(taip vadinamos „Šiaurės dimensijos“) 
idėja, kuria siekiama „prijaukinti, 
pritaikyti (adopted)“ vakarines ir 
šiaurės Rusijos sritis prie Vakarų 
pasaulio, Rusijoje sutinkama rezer
vuotai ir šaltai. Oficialiai Vakarai yra 
raminami, kad Rusija savo užsienio 
politikoje atiduoda prioritetus tęsti
numui ir pragmatizmui, nacionaliniams 
interesams, bet ne ideologijai. Kiek tuo 
patikės Vakarų politikai, priklausys nuo 
jų noro patikėti ir nuo jų noro žinoti 
tikrąją padėtį. Tik Rytų Europos 
politikus, turėjusius tiesioginių ir labai 
nesenų reikalų su Rusija, bus nelengva 
šituo įtikinti. Čekijos prezidentas 
Vaclovas Havelas, buvęs disidentas, 
pareiškė, kad Rusija yra eurazijietiška. 
Jo nuomone, Rusijos ir Europos 
civilizacijos „nesuderinamos“, todėl 
Rusijai ne vieta ne tik NATO, bet ir ES. 
Paradoksaliu būdu tai susišaukia su 
aukščiau aptarta EA idėjų reinkarnacija 
naujojoje Rusijos politikoje.
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Eurazijizmas ir grėsmės 
Lietuvos saugumui
Eurazijinė doktrina yra ne tik 

deklaruojama, bet ir nuosekliai įgyven
dinama. Tai kelia esminę grėsmę Lie
tuvos saugumui, nes Rusijoje formuo
jasi atvirai imperinė ideologija, tam tikra 
prasme pavojingesnė už bolševizmą, 
nes ši ideologija yra palaikoma tiek 
Rusijos pravoslavų bažnyčios (kurią 
bolševikai neigė ir naikino), tiek 
prorusiškai orientuoto islamo.

Štai pavyzdys, kaip Rusija sėk
mingai realizuoja savo geopolitines 
nuostatas: tai taip vadinamas projek
tas „2K“. ,2K“ - tai Rusijos iškeltas 
dviejų uostamiesčių - Klaipėdos ir 
Kaliningrado - itin glaudaus bendra
darbiavimo planas, kurio tikslas - 
Klaipėdos uosto „įsiliejimas į Kalinin
grado, visos Rusijos ir Eurazijos 
erdvę“. Kitais žodžiais, planu „2K“ 
siekiama sudaryti sąlygas rusiškajam 
kapitalui įkelti koją į Klaipėdos uostą 
ir šitaip prieiti prie Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų. Šį projektą vykdan
čiose struktūrose gausu buvusių KGB 
karininkų (pvz. G. Moškovas, P. Vojei- 
ka, S. Vostrikovas ir kt.), jos užsiima ne 
tik lobistine veikla Lietuvos vyriau
sybėje. bet rūpinasi ir Lietuvos piliečių 
„smegenų plovimu“ - tai rodo, koks 
svarbus Rusijai šis projektas. Antai 
internete neseniai pasirodė tinklapis 
lietuvių kalba www.eurazija.lt, kur ne 
tik reklamuojamas projektas „2K“ 
(būtent Eurazijos sandraugos valsty
bės turi remti projektą „2K“, - tei

giama tinklapyje), bet ir skleidžiamos 
eurazijizmo idėjos. Tai. kad šis tinklapis 
yra rusiškojo www.evrazija.org filia
las, rodo tas pats logotipas bei per
spausdinti lietuviškame variante eur
azijizmo propaguotojo A. Dugino ir 
kitų straipsniai.

Koks vaidmuo šitoje pusiau slap
toje Kremliaus doktrinoje skiriamas 
Lietuvai ir kitoms Baltijos valsty
bėms?

Štai ką rašo A. Duginas knygoje 
„Geopolitikos pagrindai“ (2000 m., 
Maskva, 4-tas leidimas), kurios 
moksliniu konsultantu yra Rusijos 
Federacijos Generalinio štabo Karo 
akademijos Strategijos katedros dėsty
tojas gen. Itn. N. Klokotovas, ir kuri 
pristatoma kaip geopolitikos mokymo 
priemonė. Joje Baltijos šalys apibūdi
namos kaip Vakarų suburtas „sanitari
nis kordonas”, sudarytas iš „mažų, 
piktų, istoriškai neatsakingų tautų ir 
valstybių, su maniakinėmis preten
zijomis ir servilistine priklausomybe 
nuo Vakarų“ (p. 370). Jos neįstengia 
„tapti lygiaverčiu Europos kompo
nentu, bet iš visų jėgų stengiasi at
stumti Maskvą ir Euraziją“. Ir toliau: 
„Eurazijos uždavinys - kad šitas 
kordonas nustotų egzistavęs (...) Šie 
dariniai, jei žiūrėsime į juos kaip į 
valstybes, negyvybingi, etniškai ir 
konfesiškai susipriešinę, strategiš
kai ir ekonomiškai neišsivystę, netu
rintys resursų. Kitaip sakant, šios 
fiktyvios valstybės turi prasmę tik 
kaip strateginės zonos, dirbtinai pa
laikomos atlantizmo”. Ir pagaliau
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„vienintelis būdas pašalinti šį 
„sanitarinį kordoną“ yra visiškas 
valstybių naujadarų perdarymas 
grynai geopolitinių faktorių pagrin
du. Tai nebūtinai turi reikšti šių teri
torijų aneksiją prie kitų valstybių“. 
Toliau dėstomas planas „taikaus“ šių 
„valstybinių darinių“ suskaldymo ir 
integravimo į palankius „eurazijiniam 
vektoriui“ blokus ir 1.1.

Būtina sąlyga - išėjimas iš NATO 
ir demilitarizuotos zonos Pabaltijyje 
sukūrimas (p. 372). „Perspektyvoje 
(Baltijos šalių - A. P.) strateginė 
kontrolė pereina Maskvai ir eurazi
jiniam gynybiniam kompleksui“.

Pagrindinis šio globalinio strate
ginio Drang nach West plano kliuvi
nys - Lenkija ir Lietuva. Ypač Lietuva, 
nes ji yra „šiauriausias katalikiškojo 
pasaulio fragmentas, turi ilgą pakran
tės liniją prie Baltijos ir atskiria 
rusišką erdvę nuo šiaurinės Centri
nės Europos dalies“ (p. 373). Todėl 
„atlantizmo geopolitikai nedels 
pasinaudoti šia aplinkybe ir bandys 
būtent Lietuvą padaryti nesantaikos 
priežastimi ir pagrindine kliūtimi į 
Europos reorganizaciją“. Tad „ši 
problema apskritai neturi pozityvaus 
sprendimo, nes formuluojama štai 
kaip: arba lenkiška-lietuviška erdvė 
egzistuos kaip savarankiška geopo
litinė realybė, arba jos fragmentai bus 
integruoti į kitus geopolitinius blo
kus, o ji pati bus suskaldyta ir už
smaugta dar embriono būklėje“. 
Todėl „Eurazijos draugais (Lenkijoje 
ir Lietuvoje, - A. P.) turi tapti jėgos. 

remiančios šių šalių politikos nekata
likišką orientaciją - pasaulietinės 
socialdemokratijos šalininkai, neopa- 
gonys, etnocentristai, protestantiš
kieji, pravoslaviškieji religiniai 
sluoksniai, etninės mažumos. Be to, 
etninė įtampa lenkų-lietuvių santy
kiuose yra ypač vertingas elementas, 
kurį reikia panaudoti ir pagal galimy
bes gilinti“.

Štai kaip. Kiečiau ir įžūliau nepa
sakytų nei Stalinas.

Štai kokius „klodus“ atveria iš 
pažiūros nekaltas projektas „2K“. Ar 
Lietuvos politikai pasirengę duoti 
adekvatų atsakymą šiam strateginiam 
šantažui, geopolitiniams spąstams? Ar 
užteks politinės valios ir pilietinės bei 
istorinės atsakomybės suformuoti ir 
pradėti vykdyti Lietuvos valstybinę 
geopolitiką šiuo itin atsakingu perei
namuoju laikotarpiu - naujomis sąly
gomis, XXI amžiuje?

Išvados
1. Pralaimėjus provakarietiškai 

krypčiai. Rusijoje susidaręs ideolo
ginis vakuumas užpildomas Eurazijos 
idėja.

2. Realus pagrindas - NVS , kaip 
dirbtinio darinio, evoliucija į du lage
rius - GUUAM prieš EurAzES. Iškyla 
būtinybė prorusiškajai EurAzES rasti 
konsoliduojančią idėją.

3. Eurazijos idėjos esmė - izolia- 
cionizmas, antivakarietiškumas kultū
roje ir politikoje (anti-NATO), pro- 
azijinė, „kiniška“ kryptis, „rusiškasis“
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global izmas. Istorinės šaknys - slavų 
ir tiurkų rasinės, kultūrinės ir politinės 
metisacijos pripažinimas, atsisakant 
tiesioginės rusifikacijos ir pan- 
slavizmo. Ryškios paralelės su anksty
vuoju fašizmu.

4. Pirmieji Eurazijos idėjos konkre
tizavimo ir institucionalizavimo veiks
mai - „Eurazijos“ draugijos ir „Rusijos 
eurazijinės partijos“ RF Dūmoje, 
jaunimo organizacijų įkūrimas. Eur- 
azijinė doktrina pradedama diegti 
valstybiniu mastu, nes tai turi padėti 
Kremliui spręsti etnines ir konfesines 
problemas su Rusijos ir NVS (tiurkų ir 
kitų etnosų) islamiškaisiais sluoks
niais. Euroazijietiška motyvacija ir 
dvasia vyrauja Rusijos iniciatyva su
burto naujo darinio - Šanchajaus 
bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) 

strateginiuose planuose, nors oficialiai 
Rusija (pvz., Rusijos URM) ir neigia šį 
posūkį vidaus ir užsienio politikoje.

5. Ši Rusijoje besiformuojanti nauja 
ideologinė doktrina tam tikra prasme 
grėsmingesnė už bolševikinę, nes yra 
remiama Pravoslavų Bažnyčios (kurią 
bolševizmas neigė) bei prorusiškai 
orientuoto islamo, o taip pat naciona- 
listinių-šovinistinių sluoksnių.

6. Neoimperinė eurazijizmo ideo
logija kelia esminę grėsmę Lietuvos 
saugumui, nes Lietuvos Valstybė (taip 
pat ir Lenkija, kitos Baltijos valstybės) 
yra laikoma pagrindiniu kliuviniu 
(„sanitariniu kordonu“) šios neobolše- 
vikinės ideologijos agresyviems pla
nams Vakarų atžvilgiu. Lietuva, jos 
institucijos, privalo ruošti atsaką šiam 
XXI amžiaus geopolitiniam iššūkiui.

Sveikiname Lietuvių fronto bičiulius su 
organizacijos įkūrimo 55-mečiu.

Nuolat budėjote Lietuvos laisvės sargyboje, kėlėte Lietuvos 
laisvės bylą, rėmėte laisvės kovas Lietuvoje, skleidėte 
rezistencinės atminties išsaugojimo dvasią, tautinių ir 

krikščioniškų vertybių puoselėjimo būtinybę.
Deja, jūsų rezistencinė veikla ir indėlis į Lietuvos laisvinimo 

darbus per menkai žinomas ir įvertintas Lietuvoje. 
Viliamės, kad bent ateities kartos deramai įvertins 

jūsų darbus ir veiklą.
Šios vasaros pabaigoje renkatės į tradicinę, jau 50-tą LFB 

studijų ir poilsio savaitę.
Linkime jums kūrybingo darbo ir prasmingų sprendimų.

LFB Lietuvos sambūris
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Šiais metais sukanka 65-ki metai nuo Tautos sukilimo 1941 m. birželio 
mėnesį. Vis mažiau lieka gyvą šio svarbaus tautai įvykio dalyvių ir liudininkų. 
Vis labiau į užmarštį nueina svarbiausi šio sukilimo momentai ir detalės. Vis 
rečiau prisimenami šių dienų didvyriai, sukilimo organizatoriai ir vadovai. 
Didelė dalis visuomenės šiandien net nesugebėtų aiškiai pasakyti kokie buvo 
sukilimo tikslai, prieš ką jis buvo nukreiptas, kaip plėtėsi ir baigėsi sukilimas...

Siūlome skaitytojams du straipsnius šia tema. Jie parinkti neatsitiktinai. 
Pirmas straipsnis, kurio autorius buvęs pokario Lietuvos diplomatas Stasys 
Lozoraitis, Jr. mūsų žurnale jau buvo skelbtas 1971 m. minint sukilimo 30- 
metį, tačiau daugeliui Lietuvos skaitytojų nėra žinomas.

Perspausdindami šį straipsnį mes norime parodyti kaip sukilimą, to meto 
geopolitinę Lietuvos padėtį vertino sukilime nedalyvavęs ir niekada aktyvioje 
rezistencijoje nesireiškęs diplomatas. Žinant, kad S. Lozoraitis, Jr. gyvendamas 
ir dirbdamas Vakaruose artimiau buvo susijęs su liberaliojo išeivijos sparno 
atstovais, šis jo straipsnis ir autoriaus požiūris į sukilimą turėtų būti įdomus 
ir tiems, kurie į sukilimą žiūri skeptiškai ir kritiškai. Tiems, kurie labiau linkę 
menkinti sukilimo reikšmę ir labiau iškelti po sukilimo vykusį ir su sukilimu 
nieko bendro neturėjusį žydų holokaustą.

Antras straipsnis apie sukilėlių-partizanų veiksmus Lietuvos pro
vincijoje - Biržuose ir jų apylinkėse. Šiandien jau yra nemažai išleista įvairių 
mokslinių, dokumentinių ir memuarinių leidinių šia tema. Daugiausia jų apie 
bendrą sukilimo organizavimą, vadovavimą ir jo vyksmą Kaune bei Vilniuje. 
Tuo tarpu apie sukilėlių veiksmus provincijoje medžiagos yra kur kas mažiau. 
Todėl šis Valdo Striužo straipsnis ne tik atskleis sukilėlių veiklą autoriaus 
aprašomose vietovėse, bet ir užfiksuos bei neleis į užmarštį nueiti sukilimo metu 
žuvusioms ar nukankintiems kovotojams.

Tuo pačiu, pateikiame ir kai kurių labiau žinomų sukilimo dalvvių, vadovų 
bei ideologų fotografijų galeriją.

Deja, negalėjome į ją sudėti visų su sukilimu ar Laikinąja vyriausybe 
susijusių aktyvistų nuotraukų. Sukilimo dalyvių yra daug ir jie visi nusipelnę 
mūsų pagarbos. Todėl mes ir ateityje nuolat spausdinsime sukilėlių nuotraukas 
bei ieškosime kitų galimybių juos tinkamai pagerbti.

Prisiminkime visus savo didvyrius ir gerbkime bei vertinkime tuos, kurie 
dar yra tarp mūsų.

Redaktorius
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Pulkininkas Juozas Vėbra Stasys Žakevičius

Pilypas Žukauskas-Narutis Dr. Kazys Ambrazaitis
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1941 metų sukilimas
Stasys Lozoraitis, Jr

Lietuvių tautos istorija teka paslap
tinga ir vingiuota vaga. Jos darbai ir 
kovos dažnai vyksta sunkesnėmis są
lygomis negu kitų tautų. Jos laimėjimai, 
nedidelių jėgų, tačiau atkaklių pas
tangų vaisius, yra dažnai apgaubti 
tylos. Jos aukos, proporcingai nepa
prastai aukštos, nepakankamai su
prastos ir įvertintos. Daugelis jos 
gyvenimo svarbesnių valandų dar 
nėra reikiamai apšviestos, kad nau
josios kartos galėtų jas pažinti, 
apmąstyti ir suprasti, kokios pareigos 
joms yra istorijos pavestos.

Antrojo pasaulinio karo išva
karėse, jo metu ir pokario laikais Lie
tuvos vardas retai tebuvo minimas 
tarptautinėje plotmėje. Tačiau ir tuo 
metu ji ne tiktai su dideliu pasiryžimu 
gynė savo teises, bet kai kuriais savo 
aktais net išsiskyrė iš kitų Europos 
tautų tarpo. Kas šiandien atsimena, 
kad Lietuva atsisakė sudaryti sąjungą 
su galinga nacių Vokietija ir pulti 
Lenkiją? Kuriame Europos rezisten
cijos istorijos puslapyje yra paminėta, 
kad lietuvių tauta, atsispirdama 
didžiuliam vokiečių spaudimui, niekad 
nesudarė SS dalinių? Ir pagaliau kas 
šiandien mena, kad lietuviai yra 
vienintelė tauta Europoje, kuri net 

aštuonis metus ginklu priešinosi Rytų 
okupantui? Atrodo, lyg lietuvių tauta 
gyventų užuovėjoje nuo didžiųjų 
įvykių ir jos žemėje istorija būtų jau 
nuo senų laikų sustojusi. Štai kodėl 
šiandien mes turime prisiminti ir kitiems 
priminti, kad 1941 metais lietuvių tauta 
sukilo prieš savo krašto pavergėją, tuo 
būdu išreikšdama valią būti laisva ir 
nepriklausoma.

1941 m. sukilimas buvo tautinio 
sąmoningumo išraiška, kurios nega
lima sieti su kuria nors politine kryptimi 
ar polinkiu į vieną ar kitą svetimą 
valstybę. Tai buvo gaivališkas aktas 
Lietuvos suverenumui atstatyti. Ir jei 
sukilimo dalyvių tarpe kai kas 
puoselėjo dar ir kitokius tikslus, pati 
tautos laikysena 1941 metais ir vėliau, 
rezistencijos laikais, aiškiai parodė, ko 
ji nori ir ko ji siekia. Sukilimas, uždegęs 
visus gyventojų sluoksnius, buvo 
ypatingai gaivališkas, nes pasku
tiniųjų metų įvykiai buvo sunkiai 
pažeidę Lietuvos valstybės interesus 
ir lietuvių širdis. Lenkų ultimatumas, 
Klaipėdos atplėšimas, sovietinių bazių 
įvedimas, brutalus nepriklausomybės 
užgniaužimas ir pagaliau pragariškos 
birželio naktys psichologiškai paruošė 
dirvą didžiajam sprogimui. Skaudžių
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smūgių laikotarpis būtų galėjęs 
visiškai pakirsti lietuvių pasipriešinimo 
valią ir suduoti mirtiną smūgį valsty
bingumo idėjai. Rezultatai, tačiau, 
buvo priešingi: tauta nepaprastai 
subrendo ir kilo tylus pasiryžimas 
įrodyti sau ir kitiems, kad Lietuvos 
nepriklausomybės idėja yra gyva. Štai 
kodėl sukilime ypatingai gausiai ir 
aktyviai dalyvavo jaunesnės kartos, 
nepriklausomoje Lietuvoje dar netu
rėjusios sprendžiamo balso, tačiau 
giliai pergyvenusios visus skaudžius 
įvykius. Sukilimas, tad, išveda į sceną 
visą eilę naujos kartos vyrų, kurie 
perima į savo rankas krašto reikalus. 
Tam tikra prasme 1941 m. sukilimas yra 
taip pat revoliucija, kuri giliai pertvarko 
lietuviškosios visuomenės klodus.

Reikia iškelti ir kitą svarbų sukilimo 
bruožą, kuris jį skiria nuo kitų, karo 
metu Europoje įvykusių rezistencinių 
judėjimų. Ir būtent tą, kad jis nebuvo 
jokios svetimos valstybės arba kare 
dalyvaujančių sąjungų interesuose. 
Šis faktas lyg ir patvirtina, kad Lie
tuvos žemėje istorija vystosi sudė
tingiau negu kitur. Vokiečiai žiūrėjo į 
sukilimą kaip į vos vos toleruotiną 
mažos tautos aktą, kuriai jie buvojau 
numatę tamsią ateitį besikuriančioje 
„Naujoje Europoje". Didieji vakarų 
sąjungininkai žiūrėjo į įvykius Lietuvoj 
su nepasitikėjimu, nes juk tuo mo
mentu jų didžiausias susirūpinimas 
buvo sovietų valia bei galia pasi
priešinti vokiečių įsiveržimui. Net ir 
lenkai, greitai užmiršę Lietuvos 
didžiadvasišką laikyseną suklum

pančios Lenkijos atžvilgiu ir ištiestą 
pagalbos ranką jos pabėgėliams, meta 
į lietuvius sukilėlius nedraugišką 
žvilgsnį. Taigi sukilimas iššaukia užsie
nyje pasigėrėjimą, tačiau politiniu 
atžvilgiu jis palieka izoliuotas ir todėl 
grynai lietuviškas reikalas, be ypa
tingų politinių, ideologinių ar kitokių 
saitų su svetimaisiais. Šis labai būdin
gas bruožas tinka ne tiktai sukilimui, 
bet ir iš jo išėjusiai rezistencijai, kuri, 
kaip padėtis ir Lietuvos interesai rei
kalavo, turėjo būti nukreipta prieš 
vokiečius ir prieš sovietus ir, neretai, 
prieš lenkus.

Štai kodėl sovietų argumentacija 
esą sukilimas tarnavęs tiktai vokiečių 
interesams, yra paprasčiausias tiesos 
iškraipymas. Ryšium su sovietų teigi
mais yra reikalinga nustatyti vieną, 
labai paprastą principą, ir, būtent, tą, 
kad kiekviena tauta yra savo krašto 
šeimininkė ir todėl laisva rinktis sąjun
gininkus bei draugus. Aiškiai nusta
čius šį principą, yra įdomu palyginti 
Lietuvos bei Sovietų Sąjungos laiky
seną vokiečių atžvilgiu iki 1941 m. 
birželio mėnesio 21 dienos nakties, 
kada naciai pradėjo puolimą prieš 
Rytus. Vesdami dviejų kraštų politikos 
paralelę, matysime, kad Lietuvos 
santykiai su Vokietija beveik niekad 
nebuvo geri. Tuomet, kada Europoje 
buvo plačiai paplitęs noras nusileisti 
Hitlerio reikalavimams ir su juo 
susitarti, Lietuva nepabūgo iškelti 
Klaipėdos krašto naciams bylą ir juos 
nuteisti. Vokiečių ekonominės sank
cijos prieš Lietuvą, įvairūs spaudimai
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bei grasinimai, kaip, pavyzdžiui, lenkų 
ultimatumo metu, nepasibaigė net ir po 
Klaipėdos atplėšimo.

Kas liečia Sovietų Sąjungą, jau
1921 m. Leninas kreipėsi į vokiečius, 
prašydamas jų bendradarbiavimo, per
organizuojant Raudonąją armiją; tais 
pačiais metais buvo sudaryta tarp 
abiejų šalių prekybos sutartis, kuri lietė 
taip pat ir svarbių strateginių žaliavų 
tiekimą. Sovietų užsakymai Vokietijoj 
tuomet buvo didelė parama vokiečių 
pramonei ir jų slaptam apsiginklavimui.
1922 m. Rapallo sutartimi sovietai 
pirmieji Europoje atstato Vokietijos 
prestižą tarptautinėje plotmėje. Sekan
čiais metais sovietų vyriausybė Ruhr’o 
krašto krizės metu įspėja Lenkiją 
nesiimti jokių žygių prieš vokiečius ir 
tuo būdu garantuoja Vokietijai ramų 
užnugarį. 1926 m. tarp abiejų šalių 
pasirašoma nepuolimo sutartis, kurioje 
jos pasižada nesiimti jokių nedraugiškų 
priemonių viena prieš kitą. Tuo tarpu 
vokiečių specializuoti karo daliniai 
vyksta į manevrus sovietų teritorijoje, 
kurioje taip pat yra slaptai statomi 
pirmieji vokiečių ginklų fabrikai. 1939 m., 
išmesta iš Tautų Sąjungos, Sovietų Są
junga sudaro paktą su nacių Vokietija, 
dalinasi su ja Lenkijos ir Baltijos kraštų 
teritorijomis ir pažada tiekti didelius 
kiekius žaliavų, kurios yra pristatomos 
Reichui labai tvarkingai iki pat vokiečių- 
sovietų karo pradžios. Kai visoje 
Europoje prieš vokiečius prasideda 

pirmoji rezistenciją komunistai atsisako 
joje dalyvauti. Visi šie faktai yrą aišku, 
žinomi, tačiau šia proga juos reikia 
prisiminti, kad jie būtų dar daugiau 
žinomi. Sovietai neturi jokios moralinės 
teisės ne tiktai kaltinti sukilimo 
organizatorius bei dalyvius, bet iš viso 
jo vienaip ar kitaip vertinti. Kitokios 
reakcijos Lietuvoje jie negalėjo laukti, 
nebent jie buvo įsitikinę, kad lietuvių 
tauta yra atsisakiusi bet kurio garbės 
jausmo.

Trisdešimčiai metų praėjus, kokį 
pėdsaką yra palikęs 1941 m. sukilimas, 
jo dalyviai, kritusieji? Jame gimė lie
tuvių rezistencinė valia, kuri prisitai
kydama prie nuolat kintančių istorinių 
sąlygų, pagal susidarančias aplinky
bes keisdama savo formas, tebėra 
gyva ir tvirta. Jos priemonės pasikeitė, 
tačiau tikslai pasiliko tie patys, kaip tų 
lietuvią, kurie tą tolimą birželio dieną 
sukilo prieš svetimuosius savoje 
žemėje. Jie būtų tą darę prieš sve
timuosius iš vakarų ir pietų ir šiaurės. 
Prieš visus tuos, kurie šio 20 šimtmečio 
antroje pusėje bando užgniaužti tautų 
teises.

Lietuvių tautos istorija teka pa
slaptinga ir vingiuota vaga. Tačiau ji 
teka viena kryptimi. Ir niekas jos 
nepakeis.

„Į LAISVĘ“, 1971 m. rugsėjo mėn.
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Sukilimo prieš bolševikus 
epizodai Biržuose ir 

apylinkėse
Buvusi Biržų apskritis. 1 dalis

Valdas Striužas

1940 m. liepos 14—15 dienomis 
komunistinė sovietų valdžia suklastojo 
rinkimus į tariamąjį liaudies seimą. 
Prasidėjo persekiojimai, lietuviškų 
politinių ir visuomeninių organizacijų 
vadovų, narių suiminėjimai. Drąsiausi 
lietuviai pakilo kovai dėl laisvės ir 
nepriklausomybės.

Pažangūs patriotai lietuviai 1940 m. 
lapkričio 17 d. Berlyne pasirašė Lie
tuvių aktyvistų fronto (LAF) įkūrimo 
„Steigiamąjį Aktą“1. Sukilimo vykdy
mui buvo sudaryta Tautinio darbo 
apsauga (TDA), į kurią turėjo burtis 
drąsiausieji vyrai, suformuodami rink
tines, kuopas, būrius ir skyrius. Pagal 
Sukilimo organizacinę struktūrą, Kau
no centrui priklausė Aukštaitijos cent
ras Panevėžyje, jungiąs Panevėžio, 
Biržų, Rokiškio ir Kėdainių apskritis.2

Birželio 22 d. žinia apie prasidėjusį 
karą buvo daugeliui netikėta, bet visų 
nekantriai laukta. Po metus trukusios 
bolševikinės okupacijos, o ypatingai 
po birželio 14 d. trėmimų, lietuviams 
nušvito išsilaisvinimo viltis.

Prasidėjus Vbkietijo-Sovietų Są
jungos karui, birželio 23 d. sukilimo 
Kauno vadovybė per radiją paskelbė 
apie Lietuvos valstybės atkūrimą.

Šiame straipsnyje bus pateikti 
epizodiniai, mums žinomi faktai, kai 
kurie kraštotyrinių tyrinėjimų duo
menys apie 1941 m. birželio sukilimo 
veiksmus Biržų krašte.

Nuo okupacijos pradžios iki 
1941 m. sausio 15 d. Biržų apskrityje 
pasirodė nemažas kiekis antisovietinių 
lapelių, atsišaukimų. 1940 m. gruodžio 
mėn. Papilio pradinėje mokykloje buvo 
susekta 12-13 metų amžiaus 7 mokinių 
grupė, kurie platino antisovietinius 
lapelius.3

Iš Biržų išbėgus čekistams ir jų 
aktyviausiems talkininkams, papilietis 
gimnazistas Jonas Petronis iš pašto 
rūmų lango pasakė kalbą, kviesdamas 
visus miestiečius prisidėti prie Lie
tuvos ir Biržų išlaisvinimo darbo. 
Netrukus pradėjo rinktis sukilėliai 
partizanai: birželio 25 d. iš savanorių.
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ištikimų lietuvių jau buvo sudaryti 
apsaugos būriai, įsteigtas Apsaugos 
vadovybės sukilėlių štabas, kuriam 
vadovauti ėmėsi kpt. Ignas Povi- 
lavičius4. Birželio 28 d. galutinai buvo 
suformuotas Apsaugos štabas, pa
skelbti pirmi įsakymai.5

Pasitraukdami komunistai ir 
čekistai birželio 25 d. iš Biržų NKVD 
būstinės išsivežė areštuotus sukilėlius 
Jokūbą Drevinską, Feliksą Kairį, Anta
ną Navaką, Leandrą Nemanį, Juozą 
Rauckį, ir dar du žmones; juos visus 
nukankino prie Astravo. Kankinamieji 
buvo surišti ir juos bekankinat smarkiai 
sužaloti; kai kuriems išlupinėtos akys, 
supjaustyti veidai, rankos, išsukinėti 
kaulai, degintas kūnas, išrauti lie
žuviai, perskrosti pilvai, apkapotos 
rankos, kojos. Dviejų dėl per didelio 
sužalojimo nebuvo galima atpažinti.6

Pakumponių (Pakampinės) miške 
birželio 25 d. sovietai nužudė sukilėlį, 
nepriklausomybės kovų savanorį 
Feliksą Kairį, g. 1886 m., iš Ruo- 
liškio k.,7 kurį NKVD 1940 m. buvo 
įkalinusi, bet jis pabėgo. Prasidėjus 
Vbkietijos-Sovietų Sąjungos karui, 
enkavedistai, prieš pasitraukdami, 
spėjo dar kartą suimti Kairį ir šį kartą 
jį nukankinti. Kūnas buvo surastas 
katalikų bažnyčios klebonijos rūsyje 
su kankinimo žymėmis (nulupinėtais 
nagais, subadytas ir sudaužytas, 
degintas). F. Kairys palaidotas Biržų 
centrinėse katalikų kapinėse, paminklo 
nėra, kapas užlaidotas.

Žinomos kitos bolševikų aukos: 
Laučkus, gyv. Biržuose, nužudytas 

birželio 25 d. sovietinių aktyvistų 
Biržuose8 (gali būti vienas iš neat
pažintų, rastų prie Astravo); Juozas 
Rauckis, g. 1894 m., karys sukilėlis, 
kilęs iš Gailionių k., Joniškėlio vis., 
Biržų apskrities, nužudytas birželio 25 
d., Astravo miške9 (kitais duomenimis, 
ats. vyr. psk. J. Rauckis, Gailionių 
šaulių būrio vadas, buvo nužudytas 
Joniškėlyje - kankintojai į galvą įkalė 
vinį.10) Pastaba; labiau tikėtinas 
aukščiau minėtas faktas- K S.). Ten pat 
buvo nužudytas ir sukilėlis studentas 
Jokūbas Drevinskas“, gyvenęs Biržų 
apskr. Palaidotas Biržų katalikų kapi
nėse (?).

Drąsių jaunuolių sukilėlių netrūko 
ir Smilgiuose. Susibūrę į būrį jie sau
gojo žmones ir jų turtą. Kovodami su 
Lietuvos priešais prie Bardžiūnų k., 
liepos 7 d.( 1941 06 26 (?), žuvo trys 
Smilgių būrio sukilėliai: Alfredas 
Žibąs, g. 1921 m., iš Velikionių k. 
(Germaniškio vns.(?), Nemunėlio 
Radviliškio vis.,; Mykolas Dagys, 
g.1919 m., gyv. Bardžiūnų k. 
(Smilgiuose(?); Petras Gudonis, g. 
1922 m., Toliūnų k., Pabiržės vis.12 Visi 
palaidoti Smilgių kapinėse. Jų 
atminimui kapinėse yra paminklas.

Būtina paminėti ir kitus drąsius jau
nuosius smilgiečius. Tai Napoleonas 
Šeštokas, g. 1927 m. ir Jonas Mise
vičius, g. 1926 m. Abu šie vyrai Smil
giuose išklijavo atsišaukimą, raginantį 
neklausyti rusų valdžios, nieko jai 
neduoti; ištepliojo Stalino portretą. 
Kilus karui, abu prisijungė prie suk
ilėlių: teikė jiems įvairią pagalbą,
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žvalgė priešus, rinko ginklus. Kartą 
miške jie sutiko 5 raudonarmiečius. 
Pasiūlė jiems papirosų ir, kol rusai 
rūkė, jaunieji sukilėliai pačiupę porą 
šautuvų paspruko. Jiems pavyko gy
viems pasitraukti ir iš Bardžiūnų 
kautynių.13

Anglininkų-Mieleišių apylinkėse 
pradžios mokyklos mokytojas Myko
las Ramanauskas suorganizavo 5-7 
sukilėlių būrį, kuris ieškodavo besi
bastančių raudonarmiečių ir sovietinių 
aktyvistų bei juos nuginkluodavo. Šis 
būrys priklausė Papilio sukilėlių 
kuopai (apie 80 vyrų, vadas - ats. Itn. 
kpt. Kaupas-Kaupelis?14).Vienas šio 
būrio sukilėlis L. Nemanis, anksčiau 
vadovavęs Mieleišių-Anglininkų jau
nalietuviams, vos tik prasidėjus karui 
Papilyje ragino gyventojus sukilti. Dar 
tebebuvę sovietiniai aktyvistai pra
nešė apie tai rusams ir kareiviai Nema- 
nį suėmė. Po kelių dienų čekistai 
Leandrą Nemanį, g. 1915 m., iš 
Mieleišių, Papilio vis., Pakumponių 
miške žiauriai nukankino. L. Nemanis 
palaidotas bendrame šeimos kape 
gimtojo kaimo kapinėse. Atskiro 
paminklo nėra. L. Nemanis Lietuvos 
kariuomenėje tarnavo tankistu, iki 
sukilimo dirbo Mieleišių pieninėj. 
Sužinojusi apie brolio nukankinimą 
netrukus išprotėjo sesuo Nemanytė15.

Biržų sukilėlių apsaugos štabui 
gavus žinių, kad tarp Štakirių ir 
Svirplėnų yra komunistų, susišau
dymo metu su raudonarmiečiais sun
kiai buvo sužeistas sukilėlis Vincas 
Šlekys.16

Papilio sukilėliams partizanams teko 
susikauti su Kvedariškio ginkluotais 
sentikiais rusais sovietiniais aktyvistais, 
kurie talkino enkavedistams sudaryti 
tremtinu asmenų į Sibirą sąrašus. 
Sukilėliai, vadovaujami leitenanto K., 
po neilgų kautynių palaužė sovietinių 
aktyvistų kolonistų pasipriešinimą; 
juos suėmė ir nuginklavo. Kautynėse 
buvo smarkiai sužeistas sukilėlis 
Bronius Bajoras. Vėliau sukilėliai 
Papilyje iškėlė trispalvę vėliavą ir 
atkūrė lietuvišką savivaldą17.

Netoli Pabiržės, dar prieš karo 
pradžią susibūrė partizanų sukilėlių 
grupė, vadovaujama policijos vach
mistro Antanaičio. Pirmieji į ją įstojo 
Morkvėnas, Balbierius. Morkvėno 
sodyboje, Spalviškių k., buvo įkurta 
ginklų slėptuvė. Prie Kraštų ši grupė 
surengė pasalą prie geležinkelio ir 
ketino jį susprogdinti bei taip su
stabdyti į tremtį tautiečius vežusį 
traukinį. Dėl nežinomų priežasčių ope
racija nebuvo įvykdyta ir traukinio 
sulaikyti nepavyko. Prasidėjus karui, 
šią partizanų grupę papildė ats. Itn. 
J. Paužolis, Čerbulėnas. Sukilėliai ap
šaudydavo besprunkančius priešus, 
tačiau dėl prastų ginklų, rimčiau 
nesusikovė. Birželio 24 d. partizanai 
apšaudė Pabiržės valsčių ir milicijos 
būstinę. Birželio 28 d. aštuoni sukilėliai 
pagaliau užėmė Pabiržę. Atkurta sava 
valdžia. Sovietiniai veikėjai Ratke
vičius ir Baubinas dar suspėjo klas
tingai nužudyti Likėnų kurorto 
sodininką Juozą Narušį, g. 1909 m., 
gyvenusį Likėnų dvare.18
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1941 m., prasidėjus karui, prieš 
bolševikinę valdžią sukilo bei atkūrė 
lietuvišką administraciją ir vabalnin- 
kiečiai l9. Leitenantas A. Laužikas, 
g. 1912 m. Astravu k., Vabalninko 
(Kupiškio?) vis., okupacinės vado
vybės buvo atleistas iš kariuomenės. 
Jis, prasidėjus sukilimui, ėmėsi va
dovauti Vabalninko ir apylinkių 
sukilėlių būriui. Birželio 27 (28?) d. jis su 
keliais partizanais nuvyko į Unciškių 
(Strazdiškių) miškelį nuginkluoti priešų. 
Kautynėse su pajėgesniais raudon
armiečiais žuvo sukilėliai Itn. Adolfas 
Laužikas (palaidotas Antašavos kapi
nėse)20 ir Albinas Pateckas, g. 1911 m., 
iš Daunorių k.21

Gulbinuose sukilėliai pradėjo veikti 
birželio 23 d., jie iškėlė aikštėje tautinę 
lietuvių vėliavą. Vietos komunistai apie 
sukilėlių pasirodymą pranešė Vabal
ninko raudoniesiems milicininkams, 
kurie atvažiavę į vietą pradėjo šaudyti 
į kiekvieną pasitaikiusį vietos gyven
toją. Laimei aukų nebuvo. Vėliau 
sukilėliai įsigijo daugiau ginklų ir 
suėmė nemažai bolševikinių aktyvistų 
bei palaikė tvarką. Sukilėlių dėka vie
tos raudonieji nespėjo nieko sunaikinti 
ar įvykdyti kitų teroro veiksmų.22

Yra ir daugiau duomenų apie pačią 
pirmąją karo dieną žuvusius kovotojus: 
1941 m. birželio 22 d. kautynėse žuvo 
trys Kvetkų būrio sukilėliai: Romualdas 
Švedas (palaidotas šeimos kape), 
Petras Morkūnas ir Jurgis Pavilonis. 
Visi palaidoti Kvetkų kapinėse.23

Bučkumpio miške prie Būginių 
rastas nežinomo vyro lavonas, apie 

47 m. amžiaus. Palaidotas Biržuose24. 
Liudytojų teigimu, birželio 24 d. trys 
raudonarmiečiai į Bučkumpio mišką, 
Biržų vis., atsivarė surištomis rankomis 
vietiniams gyventojams nepažįstamą 
žmogų ir čia jį nušovė25.

Sukilėlio partizano J. Mikelinsko 
teigimu, jau 1941 m. birželio 22 d., 15 
vai., narsiausi vyrai sukilėliai užėmė 
Daujėnų valsčių, iškėlė trispalvę 
vėliavą, suėmė komunistus. Tačiau, 
jau 22 vai., iš Biržų atvažiavę 
enkavedistai milicininkai (Bajorūnas, 
Vaitkevičius, Kulpakovas,
Zalinkevičius, K. Pilotas, V. 
Andriuškevičius), išvadavo suimtus 
sovietinius aktyvistus; nušovė 
sukilėlį špitolninką Joną Trebą 
Tribę(?) (kitais duomenimis J. Tribė 
buvo nužudytas sov. aktyvistų ir 
raudonarmiečių birželio 25 d.26); 
nudūrė rugiuose ir dar apiplėšė 
sukilėlį zakristijoną Kazį Grigalionį; 
suėmė sukilėlį partizaną Antaną 
Navaką, nuvežė į Biržus ir birželio 25 
d. Astravo miške sadistiškai nukan
kino. A. Navakas buvo palaidotas 
Biržų katalikų kapinėse(?).27

1941 m. birželio 25 d. Liesiškio vnk. 
sovietiniai aktyvistai ir raudon
armiečiai nukankino Justiną Garecką, 
g. 1922 m. (kitais duomenimis, gyveno 
Panemunės k. N. Radviliškio vis.).28

Ksaveras Guzas, g. 1919 m., gyv. 
Gaigalų k., Papilio vis., raudonarmiečių 
buvo nušautas savo lauke, į kurį su 
žmona buvo nuėjęs pasižiūrėti gyvulių.29

Kai kuriose istorijos knygose yra 
nurodyta, kad Biržų apskrityje 1941 m.
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birželio 22-30 dienomis žuvo 4 suki
lėliai partizanai30 ir buvo nužudyti 25 
civiliai gyventojai.31 Pagal dabar 
turimus faktus - vien tik Biržų rajone 
(arba kilusių iš čia) žuvo 14 sukilėlių 
ir 5 civiliai gyventojai. Atrodo, kad 
istorikai dalį sukilėlių priskiria prie 
civilių aukų. Štai istorikas dr. 
A. Anušauskas rašo: „(...) birželio 
25 d. Biržų apskrities Pakumponės 
miške (nužudyti) 7 žmonės (,..).32 O iš 
jų 5 tikrai buvo sukilėliai.

Sukilimo svarbiausia reikšmė - buvo 
paneigtas komunistinių ideologų mitas, 
neva lietuvių tauta savanoriškai įstojo į 
Sovietų Sąjungą. Po metus trukusios 
okupacijos, pavergtoji tauta pakilo, 
atsitiesė, garbingai gynėsi, kovėsi su 
priešais ir, nors laikinai, išsivadavo.

Lietuvių tautos Birželio sukilimas 
turi būti visada deramai paminimas, 
gerbiamos jo aukos, o istorijos vado
vėliuose turi būti tinkamai aprašytas 
šis Laisvės kovos laikotarpis.
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Į LAISVĘ fondo lietuviškai kul
tūrai ugdyti įkūrėjui, puose
lėtojui ir ilgamečiam vadovui už 
nenuilstamą bei pasiaukojamą 
darbą skleidžiant laisvės ir 
tėvynės meilės idėjas išeivijoje 
bei Lietuvoje. Į LAISVĘ fondas 
per 45-kis ir jo filialas Lietuvoje 
per 15-ka metą atliko milžinišką 
darbą. Jūsų darbo fonde metais 
išleista daugybė reikšmingą 
istorinės, rezistencinės ir gro
žinės tematikos veikalą bei kitą 
leidinių, suorganizuota 14-ka 
istorinių ir politinią studiją sa
vaičių, įvairią minėjimą, akade

Dr. Kazys Ambrazaitis.
Vytauto Maželio nuotrauka

miją Lietuvoje, atstovauta ir reprezentuota organizacija įvairią lygią 
konferencijose, susirinkimuose. Lietuvos visuomenė nuo pat Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo turėjo galimybę per Jus ir kitus fondo 
narius ar studiją savaičių dalyvius geriau susipažinti su lietuvių 
išeivią rezistencine, kultūrine veikla, geriau pažinti Lietuvią fronto 
bičiulių veiklos tikslus ir uždavinius, šiai organizacijai priklausiusius 
mūsą bendraminčius ir bičiulius.

Nuoširdi Jums padėka ir pagarba.

I LAISVĘ fondo Lietuvos filialo valdyba
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Lietuvių Fronto radijo 
ryšiai

Mindaugas Bloznelis

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, netrukus įsikūrė aktyvi ir gerai 
organizuota antisovietinė rezistencinė 
organizacija - Lietuvių aktyvistų 
frontas (LAF). Norėdama sėkmingai 
vykdyti savo uždavinius ši organi
zacija pirmiausiai pasirūpino galimybe 
savo veikloje aktyviai naudotis tiek 
telegrafinio, tiek ir foninio ryšio 
trumpų bangų siųstuvais.

1941 m. pradžioje, LAF’o vadovų 
pavedimu, per gana trumpą laiką, 
telefoninį amplitudinės moduliacijos 
siųstuvą pagamino studentai radistai 
(buvę „Grandies“ korporacijos nariai) 
Romas Štaras ir Bagdonas Kont- 
rimas.įl] Šis siųstuvas buvo 
sumaniai pritaikytas pogrindžio 
uždaviniams vykdyti. Visi induktoriai 
buvo pritvirtinti prie senų radijo 
lempų lizdų. Tai leido įvairinti bangų 
diapazoną, keičiant bangų ilgį nuo 30 
iki 49 metrų. Panašiu lizdu į schemą 
buvo įjungiamas ir kvarco osci- 
liatorius. Išėmus iš lizdo kvarco 
osciliatorių ir abi indukcines rites, 
likusi konstrukcija niekuo nepriminė 
radijo siųstuvo. [1]

1941 m. kovo mėnesį telegrafinį 
trumpų bangų siųstuvą sukonstravo 
Julius Šatas.

Šį radiotelegrafo siųstuvą naudojo 
ir kita, „Sakalo“ (Prano Staškonio) 
grupė, palaikydama ryšį su Mažąja 
Lietuva, perduodama žinias apie 
okupuotą Lietuvą. Netekusi dalies 
aktyvių savo narių (po birželio 14-tos 
dienos išvežimų), ši organizacija 
susijungė su LAF’o radijo grupe, kuri 
padidėjo iki 15 asmenų. [ 1 ]

Vėliau mažų gabaritų kilnojamąjį 
radiotelegrafo siųstuvą pagamino 
Romas Šatas. [1]

Nacių okupacijos metais Lietuvoje 
taip pat veikė telefoninis ir telegrafinis 
siųstuvai. Jį savo veikloje naudojo 
naujai susikūrusi Lietuvių fronto (LF) 
organizacija.

Intensyvėjant LF veiklai J. Ambra
zevičius ir A. Darnusis pasiūlė Juozui 
Prapuoleniui organizuoti radijo siųs
tuvų tinklą ryšiui su užsieniu, o taip 
pat vidaus ryšiams palaikyti. [2] Tam 
tikslui technologijos fakulteto 
patalpose buvo paskirta patalpa ge
resniems siųstuvams sukurti ir paga
minti. Šiuos darbus vykdė tie patys 
grandiečiai Romas Šatas ir Bagdonas 
Kontrimas. Jie pagamino siųstuvus 
telegrafiniam ryšiui (ryšį palaikant 
Morzės abėcėlės būdu) ir foniniam
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ryšiui (ryšį palaikant natūralia kalba). 
Jie taip pat rūpinosi šių siųstuvų 
technine būkle. Drauge buvo kuriami 
ir specialūs trumpų bangų priimtuvai 
abipusiam ryšiui palaikyti. Kiek 
prisimena J. Prapuolenis, priimtuvai 
buvo įmontuoti tame pačiame korpuse 
drauge su siųstuvais. Apie priimtuvų 
schemas yra R. Šato paaiškinimai ir 
schemų eskizai, perduoti Baliui 
Baleišiui pastarajam ruošiant prisi
minimus apie šią veiklą.[2]

Vienas radiotelegrafu veikiantis 
siųstuvas buvo patalpintas Žalia
kalnyje Žemaičių gatvėje, atviroje 
vietoje ant kalniuko esančiame dviejų 
aukštų name, kurio antrame aukšte 
Apolinaras Pūkas nuomojo kambarį. 
Kitus siųstuvus J. Prapuolenis per
davė LF apygardoms: Vilniaus (stud. 
J. Kakariekai ir kun A. Lipniūnui), 
Šiaulių (Raulinaičiui), Telšių (broliams 
Augustinavičiams), Panevėžio (Bari- 
sai) ir Marijampolės (inž. V. Seliokui 
bei banko direktoriui Grinai).[2] 
Apygardoje siųstuvu disponavo ne 
mažiau du asmenys, tačiau šiandien 
J. Prapuolenis ne visas pavardes pri
simena. Galima manyti, kad būtent 
apie šiuos Lietuvių fronto ryšių tinklo 
penketukus kalba R.Šatas laiške 
A.Damušiui. [1]

Vežant siųstuvą į Vilnių LF akty
vistams teko išgyventi įdomų nuotykį. 
Į Vilnių J. Prapuolenis važiavo trau
kiniu dviese su Jonu Pajauju. Vilniaus 
geležinkelio stotyje jie pateko į 
vokiečių kontrolės akiratį - feldžan- 
darai lydimi lietuvio policininko tikrino 

visų keleivių dokumentus ir daiktus. 
Priėjus prie Juozo Prapuolenio, šis 
paketą su siųstuvu padavė polici
ninkui palaikyti, o pats ėmė ieškoti 
kišenėse dokumentų. Policininkui už
klausus kas tame pakete, Juozas pa
aiškino - studentiški užrašai, o patik
rinus žandarams dokumentus, paketą 
pasiėmė ir kartu su J. Pajauju nuėjo bei 
įteikė jį kam reikėjo. Daugiau panašių 
situacijų gabenant siųstuvus J. Pra
puolenis neprisimena.[2]

Drauge su siųstuvu adresatams 
buvo perduodama ir nedidelė suve
nyrinė medinė klumpaitė (apie 8 -9 cm 
ilgio), kurios pade buvo įrašytas 
siųstuvo apygardos numeris. Tai buvo 
atpažinimo ženklas kontaktui tarp 
J. Prapuolenio ir apygardos siųstuvo.

Telegrafinio ryšio perdavimo se
ansų laikas buvo iš anksto fiksuotas. 
Ryšiai su Švedija buvo vykdomi kas 
dvi savaites. Tekstus, kuriuos reikė
davo perduoti J. Prapuolenis dažniau
siai gaudavo iš dr. Adolfo Damušio 
arba prof. Juozo Ambrazevičiaus, 
kartais iš Povilo Šilo ar Jurgio Mikailos.

Gautą tekstą J. Prapuolenis (o kar
tais ir J. Pajaujis) šifruodavo pagal 
sutartą kodą. Vidaus ryšiui palaikyti 
šifro pagrindas (raktas) buvo vokiečių 
okupacijos metais spausdintos malda
knygės „Lietuvio maldos giesmės” 
parinkti šifravimui tekstai. Kaip pa
vyzdį pateikiame 34 psl. įrašytą tekstą 
(raktą), kurį J. Prapuolenis ir dabar 
mintinai atsimena:

„Stiprink juos, Viešpatie jų kovose, 
guosk jų sielvartuose, laimink jų gerus 
sumanymus, saugok juos nuo pavojų.“
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Teksto šifravimui buvo naudo
jamos tokios taisyklės:

1. [rašomas kodo rakto puslapio 
numeris.

2. [rašoma reikiamos užšifruoti 
raidės koordinatės: eilutės numeris 
rakte, žodžio numeris eilutėje, raidės 
eilės numeris eilutėje. (Pavyzdžiui, 
norint užšifruoti raidę „v“, randame ją 
pirmos eilutės penkto žodžio trečioje 
vietoje, t.y. bus 34153.) Reikia atkreipti 
dėmesį į tai, kad raidė „v“ kartojasi 
pirmoje eilutėje dviejose vietose: 
žodyje „Viešpatie“ ir žodyje „kovose“; 
ji kartojasi ir antroje, ir trečioje eilutėse. 
Šifruojant buvo laikomasi taisyklės - 
kiek įmanoma nekartoti tos pačios 
raidės šifro.

Iliustracijai pateikiame šifruoto 
teksto pavyzdį:

34131 34113 34311 34236 
34314 34112 34315 34242 
34122 34221 34138 34341 
34118 34232 34313 34133 
34151 34115 34243 34321 
3423834312 34331 34262

Tekstas, jei nėra kitokio nurodymo, 
skaitomas iš kairės į dešinę.

Žodynui išplėsti buvo naudojamas 
ir kitas raktas, pvz., p. 44 įrašytas 
tekstas.

Šifruotą tekstą užrašydavo plono 
popieriaus lapeliuose ir atėjus perda
vimo seanso laikui eidavo pas A. Pū
ką. Čia Romas Šatas juos perduodavo 
Morzės abėcėlės raktu, o J. Prapuo
lenis ir A. Pūkas, turėdami pistoletus, 
jį saugodavo.

Reikia pasakyti, kad namas Žemai
čių g., kurio antrame aukšte gyveno 
A. Pūkas, buvo itin patogus radijo 
signalų perdavimui - buvo ant aukšto
kos kalvos, iš visų pusių atviras, tad 
nepatogus vykdyti Gestapo opera
cijoms.

Juozo Prapuolenio nuomone, ryšys 
su Švedija truko kelis mėnesius.[2] 
Švedijoje sutartu laiku siunčiamus 
tekstus priimdavo ir dešifruodavo 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto (VLIK’o) atstovas A.Vokie- 
taitis ar jo sutelkti žmonės.

Foninės radijo stoties ryšį (palai
kant natūralia kalba) pagrindiniu ini
ciatoriumi ir operatorium buvo Vytau
tas Šuopys.[l] Reikia pastebėti, kad 
ryšiai su užsieniu vokiečių okupacijos 
metais kėlė daug specifinių reika
lavimų, sąlygojamų vokiečių naudo
jamais lokacijos metodais siųstuvo 
vietai nustatyti. V Šuopio iniciatyva 
pagamintu foniniu siųstuvu aprūpinta 
radijo stotis (pavadinta „Žalgiriu“) 
pradėjo veikti 1943 m. lapkričio mėn. 
[1]. Ji buvo transliuojama 40 metrų 
banga, šeštadieniais (kaip ir Vatikano 
radijo laidos lietuvių kalba - 9 vai. 
vakare).

1943 m. rugsėjo mėnesį J. Rudokas 
telefonu atviru tekstu kreipėsi į R. Šatą 
ir B. Kontrimą prašydamas sukon
struoti telegrafinį siųstuvą ryšiui su 
Švedija. Nustebino toks saugumo 
nepaisymas. Radistams LF vadovybė 
patarė veikti kiek galima atsargiau, 
nes, anot jų, grupės vadovybėje yra 
nemažai neatsakingų smarkuolių. [1]
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Tuo pačiu metu bendradarbiaujant 
su R. Šatu ir B. Kontrimu Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjūdžiui (LLKS) pri
klausęs Balys Baleišis pagamino tele
grafinį siųstuvą, kuriuo kelis mėnesius 
sėkmingai buvo palaikomi ryšiai su 
Švedija. [1] Kaip nurodo R.Šatas, 
namuose B.Baleišis ryšiams su Švedija 
naudojo Hallicrafters S x 16 tipo priim
tuvą, o darbe (Wehrmachtnachrichten 
kommandantur 30 „Kauen“) - Halli
crafters dual diversity imtuvą, kuriam 
reikėjo dviejų antenų, nutolusių viena 
nuo kitos mažiausiai 20 metrų jono- 
sferinės refleksijos sukeltiems signalo 
stiprumo kitimams („fading”) suma- 
žinti.įl]

Siųstuvų veiklai (operacijoms) 
vykdyti reikėjo nuolat keisti aparatų 
vietą, kad vokiečiai nesuspėtų užfik
suoti siųstuvo dislokacijos vietos. 
Tokiu būdu susidarė tokia radijo 
stoties struktūra: techninė dalis - 
patys radijo siųstuvai ir jų aptar
navimas, transliacijos grupė ir teksto 
ruošimo perdavimui (šifravimo) bei 
priimto teksto dešifravimo grupė.

„Žalgirio” radijo stoties translia
cijos grupė rūpinosi saugios apara
tūros dislokacijos vietos parinkimu, 
jos nugabenimu į transliacijos vietą 
bei paruošto teksto perdavimu (pers
kaitymu į eterį), o taip pat jos išga
benimu pasibaigus transliacijai. Šiai 
grupei vadovavo R.Šato artimas pažįs
tamas V. Šuopys, kurį R. Šatas apibūdi
no taip:,. Vytautas Šuopys buvo kuk
lus, ramus, efektyvus ir labai patikimas 
pogrindžio komunikacijos darbuotojas 

nuo pirmųjų Lietuvos okupacijos 
dienų”.[l] Kai gavęs LF Kauno 
valdybos sutikimą, R. Šatas pavedė 
foninį siųstuvą V. Šuopiui, šis pradžio
je dirbo su Povilu Budreika (kuris bu
vo pranešėjas).[l] Buvo sutarta 
transliaciją vykdyti gretimu Vatikano 
radijui laiku, t.y. šeštadienį, 9 vai. 
vakare, 40 metrų banga. [ 1 ]

Gestapas netrukus pajuto veikiantį 
pogrindinį siųstuvą tad saugesniam 
transliacijų darbui reikėjo ieškoti tin
kamos darbo vietos, jas operatyviai 
keisti ir gabenti siųstuvą į naujai 
parinktą vietą. Tam tikslui V. Šuopys 
pasikvietė į pagalbą Juozą Rudoką ir 
Aleksandrą Griauzdę.

Aparatūros pergabenimui buvo 
naudojami „Maisto“ sunkvežimiai, ku
riuos parūpindavo tuo metu gana 
aukštas pareigas šioje bendrovėje ėjęs 
A. Griauzdė. [1]

Susikūrus VLIK’ui ši radijo stotis 
vykdė ir VLIK’o uždavinius - per ją 
buvo palaikomas radijo ryšys su Šve
dija. Tuo tikslu, dr. A. Damušis pagal 
atitinkamą kodą perduodavo įvairų 
tekstą Juozui Prapuoleniui užšifruoti, 
o vėliau jau šifruotas tekstas buvo 
perduodamas V. Šuopiui transliuoti 
siųstuvu į Švediją. Tačiau, kaip nurodo 
V. Šuopys, J. Rudoko įkalbėtas, jis 
1944 m. sausio mėnesį pakeitė radijo 
stoties pavadinimą. Stotis buvo per
vardinta į „Lietuvos Laisvės radiją“, 
pakeistas ir jos transliacijos laikas (į 10 
vai. sekmadienio ryte). [1] Po kurio 
laiko J.Rudokas pranešė, kad steigiama 
ir antra stotis. Į tai V. Šuopys atkreipė
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dėmesį tik po 40 metų, kai pasirodė 
dr. Algirdo Vokietaičio redaguota 
knyga „Laisvės besiekiant“.

Kadangi šios radijo stoties istorija 
labai artima ir būdinga Lietuvių fronto 
santykiams su Lietuvos laisvės ko
votojų sąjūdžiu, tad naudodamiesi 
autentiškais šaltiniais pateiksime tai 
pagrindžiančią medžiagą. V. Šuopys 
nurodo: „siųstuvo (stoties - M.B) 
steigėjai buvo Z (galbūt tai Povilas 
Budreika?) ir V. Šuopys, konstruk
toriai - B. Kontrimas ir R. Šatas. Parei
gomis grupės nariai taip buvo (pasi
skirstę - M.B) - Z (Budreika ?) - 
programų redaktorius ir pranešėjas, 
V. Šuopys - operatorius, B. Kontri
mas ir R. Šatas - inžinieriai konstruk
toriai, J. Rudokas ir A. Griauzdė 
ryšininkai tarp kai kurių aktyvistų 
grupių. A. Griauzdė dar buvo ir 
pagalbiniu transportuojant siųstuvą į 
kitas vietas“.[ 1 ]

Kaip žinome, šią Lietuvių fronto 
radijo ryšio tarnybą savo knygoje 
A.Vokietaitis pristato kaip grynai 
Lietuvių laisvės kovotojų sąjungos 
projektą, kurio autoriumi nurodo save, 
o transliacijų vykdytojais nurodo 
„grupę pasiryžėlių“ - kpt. Ig. Vylių 
(Velavičių), B. Konkulevičių (siųstuvo 
konstruktorių), K. Balčiūną ir kt. [3] 
visai neminėdamas Vytauto Suopio ir 
kitų faktiškų šios veiklos vykdytojų.

„<...> Tai grynas melas. Tuo 
aprašomu laiku LLKS savo siųstuvo 
neturėjo, o savinosi mūsų grupės 
girdimą siųstuvą. Jie ir savo programas 
per J. Rudoką perduodavo mums 

skaityti.. < .„> rašo V Šuopys (Priedas. 
V. Suopio laiško faksimilė. [1])

„<...>Toks A. Vokietaičio knygoje 
įrašymas yra kriminalinis nusikaltimas. 
Už šitokį jo darbą laikau jį laisvės 
kovotojų atsiminimų aprašymo piratu, 
kai jie mirties kaina buvo pasiryžę 
prisidėti prie Lietuvos laisvinimo 
darbo < ...>“ - piktinasi V. Šuopys. 
(„Laisvės besiekiant” -M.B.). <...> 
puslapyje 374 parašyta: „Organi
zuojant Laisvos Lietuvos radijo stotį, 
Juozas atliko „didelį darbą". J.Rudoko 
vienintelis „didelis darbas" buvo įkal
bėti mūsų grupę stoties vardą „Žal
giris" pakeisti į „Laisvos Lietuvos radi
jas". Mes pakeitėm visai nejausdami to 
LLKS begėdiško sąmokslo. J. Rudokas 
nebuvo technikas ir kitokiu būdu prie 
to „didelio darbo" negalėjo prisidėti" 
<...>, nurodo V. Šuopys, nes nors jo 
atsiminimų aprašymai, rašyti 1979 m. 
buvo perduoti dr. A. Vokietaičiui ir 
M. Valiukėnui, [1] , apie V. Šuopio 
veiklą nieko neužsimenama.

Taigi, kaip nurodo A. Damušis, 
visa LLKS medžiaga ėjo per Vytauto 
Šuopio suorganizuotą ir operuojamą 
radijo stotį. Net ir A. Vokietaičio 
telegrama iš Švedijos buvo gauta per 
Rudoką.Tas rodo, kad LLKS savo 
(foninio - M.B.) siųstuvo neturėjo, o 
tiktai save įrašė to siųstuvo organi
zatoriais ir operatoriais. [ 1 ]

Reikia pastebėti, kad ir V. Šuopio 
kolegos JAV nedegė noru atstatyti is
torinę tiesą, nes nors p. Volertas ir ža
dėjo paruošti V. Šuopio jam atsiųstą 
medžiagą publikavimui, vėliau to
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nepadarė. Susirašinėjime dažnai mini
mas frontininkas „V.P.N“, turintis dau
giausia medžiagos, tačiau neleidžiantis 
jos publikacijos. Autoriui nepavyko jo 
identifikuoti. Gali būti, kad vienu iš 
motyvų, sulaikančių nuo išsamesnės 
publikacijos buvo dar ir baimė nepa
kenkti buvusiems radijo ryšių tinklo 
dalyviams ar jų giminėms Lietuvoje.[ 1 ]

Apibendrinant galima pasakyti, 
kad Švedijoje foninį siųstuvą girdėjo 
keturis kartus: 1944 m. vasario 13 d., 
vasario 20 d., vasario 27 d. ir kovo 5 d. 
Vėliau, vokiečiams įrengus specialius 
trukdytuvus, pranešimų nepavyko 
išgirsti. [3]

Pirmosios girdėtos Švedijoje trans
liacijos metu vasario 13 d. buvo perduoti 
tokie pranešimai: „Galų gale leista gen. 
Plechavičiui sudaryti rinktinę kovai prieš 
banditizmą“, „Vokiečiai pažadėjo 
sustabdyti gaudymą ir verbavimą Reicho 
darbams ir kariuomenei, tačiau vėl 
pažado netesėjo“, „Generalinis komisaras 
von Renteln’as pareikalavo pristatyti iki 
1944 07 11 d. 100 000 darbininkų darbams 
Reiche“, „Nepriklausomybės metinių 
proga bus atskiras pranešimas vasario 
16 d. 10 vai. ryto.“

Vasario 16 d. transliacijos Švedijoje 
negirdėjo, nors Lietuvoje ji buvo gir
dima. Vasario 20 d. transliacijos metu 
perskaitytas VLIK’o atsišaukimas apie 
vokiečių reikalavimą 100 000 asmenų 
darbo jėgos į Vokietiją, apie vasario 
16 d. šventimą Lietuvoje. Buvo per

duotas sveikinimas estams Nepri
klausomybės šventės proga (vasario 
24 d.). Vasario 27 d. transliacijos metu, 
greta žinių, buvo pateikti ir nurodymai 
lietuviams, kaip elgtis Arbeitsamtui 
medžiojant darbininkus: „Laisvosios 
Lietuvos radijas“ pareiškia, kad jokie 
vokiečių okupacinės valdžios 
parėdymai lietuviams nėra privalomi. 
Galioja tik vienas įstatymas - nevykti 
niekur iš Lietuvos“.

Kovo 5 d. transliacija dėl trukdymų 
Švedijoje praktiškai nebuvo priimta 
[3]. Kiek žinoma, šis siųstuvas veikė 
ligi gegužės pabaigos.įl]

1944 m. gegužės 1-2 dienomis 
B. Baleišį ir J. Rudoką suėmė Gesta
pas. Po arešto vokiečiai B. Baleišį pri
vertė į Švediją perdavinėti klaidingą 
informaciją. Siekiant tai sutrukdyti 
R. Šatas sukūrė būdą, leidžiantį užblo
kuoti iš Švedijos gaunamų signalų 
dažnį. Vėliau, vienu iš išskirstytų po 
Lietuvą LF radiotelegrafo siųstuvų 
buvo susisiekta su Švedija ir pranešta 
apie suėmimus ir radijo stoties 
patekimą į Gestapo rankas bei įspėta 
apie perduodamą klaidinančią infor
maciją. Tai gerokai sumaišė Gestapo 
planus. [4]

Naciams nepavyko rasti ir lik
viduoti V. Šuopio grupės telefoninio 
siųstuvo, o taip pat LF krašte išdės
tytų radiotelegrafinių siųstuvų. Nepa
vyko jiems išaiškinti bei sunaikinti ir 
Lietuvių fronto ryšių tinklo.
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V. Suopio laiško, rašyto 1985-07-24 
A. Damušiui, faksimilė
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Istorijos klastotė
Aleksandras Bendinskas

Šiais metais minime jau 65-ąsias 
1941 m. birželio 23 d. Sukilimo metines. 
Šis svarbus mūsų kartos gyvenimo 
įvykis apsprendė Tautos istoriją iki pat 
mūsų Valstybės atkūrimo 1990 metais.

Tačiau, deja, šiandien mes matome 
nuolatines pastangas šį mūsų istorijos 
įvykį sumenkinti ir taip palaipsniui 
sukilimo faktą ištrinti iš mūsų tautos 
istorijos. Pastaruoju metu atsirado ne
mažai sovietų ugdytų istorikų, sie
kiančių perrašyti istoriją, keičiant lau
žantį aplinkybes herojinį idealizmą 
prisitaikėlišku pasinaudojimu aplinky
bėmis...

Vienas iš būdų to siekti - noras to 
metų įvykiams nuplėšti herojiškumo 
skraistę, sukilėlius paversti svetimo 
turto siekiančiais plėšikais, o Laikinąją 
vyriausybę parodyti kaip vokiečių inte
resams tarnavusią grupę...

Visa tai galime pamatyti Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro (LGGRTC) 2000-03-07 d. 
pateiktame Antanui N. Stasiškiui doku
mente Nr. 118 -9 „su apibendrintais 
istoriniais duomenimis apie Lietuvių 
aktyvistų frontą, 1941 m. Birželio 
sukilimą, Lietuvos Laikinąją vyriau
sybę“.

Šio „dokumento“ dalyje, skirtoje 
Lietuvių aktyvistų frontui (LAF) [ 1 ] po 

įvado apie LAF atsiradimą Berlyne, 
tvirtinama: „LAF ryšininkai buvo aprū
pinti vokiečių ginklais, radijo siųs
tuvais, žemėlapiais ir kt.; rinko žvalgy
bines žinias ir perduodavo jas vokiečių 
karinei žvalgybai ir LAF vadovybei 
Berlyne, informavo ir organizavo po
grindines žvalgybos ir pasipriešini
mo grupes okupuotoje Lietuvoje.“

Taip formuojama nuomonė, kad ši 
veikla buvo organizuota vokiečių 
žvalgybos interesams.

Toliau didžioji dokumento teksto 
dalis skirta LAF’o „požiūrio“ (autorių 
interpretacijoje) į žydus apibūdinimui, 
tarytum tai ir būtų buvusi svarbiausia 
LAF’o veiklos sritis.

Beje, autoriai tik prabėgom užsi
mena apie Lietuvoje, dar 1940 m. spalio 
mėnesį nepriklausomai nuo Ber
lyno įsikūrusią tuo pačiu LAF’o pava
dinimu pasipriešinimo organizaciją, 
kuriai šio opuso autoriai priskiria Ber
lyno LAF’o stogą (o tuo pačiu ir visas 
nuodėmes persekiojant žydus).

Tad visai logiška, kai autoriai teigia 
„pačioje LAF’o organizacijoje (Lie
tuvoje - aut.) pasireiškė dalies narių 
antisemitinės nuostatos. Jos buvo 
skleidžiamos ir per LAF’ą” [2], tačiau 
nepateikia jokio tam liudijimo ar 
autentiško šaltinio. Nuo 1941-06-26 d.
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vokiečių kontroliuojamas leidinys 
„Į Laisvę“ privalėjo dėti straipsnius 
vokiečių įgaliotinių nurodymu, todėl 
juos negalima laikyti LAF‘o inicijuotais.

Kalbėdami apie Sukilimą šio doku
mento autoriai labai trumpai pamini 
Sukilimo pozityvius rezultatus, tačiau 
kažkodėl pamiršdami išsaugotas mies
to elektros stotis ir elektros tiekimą, 
vandentiekį, maisto atsargas, ligonines, 
mokyklas, t.y. visą miesto ūkį Kaune, o 
ir kituose miestuose. Taip pat 
dokumente nekalbama ir apie išsau
gotus nuo mobilizacijos bei naujų 
išvežimų žmones, tačiau tuoj pat randa 
antižydiškų nuostatų pasireiškimų 
(remiamasi tuo, kad Žaliakalnyje 
apšaudžius sukilėlių patrulius, iš 
Šaudžiusio namo gyventojai žydai buvo 
apklausti ir perduoti komendantūrai 
arba kad Rumšiškėse žydai komunistai 
buvo naudojami įvairiems darbams 
atlikti). Kaip matosi, jie nebuvo 
sušaudyti, kaip tai galėjo atsitikti 
vokiečiams perėmus valdžią. Patys šio 
dokumento autoriai pripažįsta, kad 
„Lietūkio garažo“ įvykiai Kaune galėjo 
būti suplanuoti SD ir gestapo [3], Tad 
visai nesuprantamas šio dokumento 
autorių siekis primesti lietuviams nacių 
valdžios vykdytus nusikaltimus.

Kalbėdami apie Leono Prapuolenio 
paskelbtą deklaraciją ir Laikinąją 
vyriausybę, šio dokumento autoriai 
nutyli apie Nepriklausomybės atsta
tymo akto reikšmę lietuvių tautai, o 
pažymi tik politiškai mažai įpareigojantį 
reveransą išgelbėtojams nuo sovie
tinio teroro ir pažadą „prisidėti prie 

Europos organizavimo naujais pagrin
dais“. Tačiau nepaminėdami apie Lai
kinosios vyriausybės pasiektus rezul
tatus atstatant švietimo sistemą ir 
netgi ją sustiprinant įsteigus naujas 
mokytojų seminarijas, apie civilinės 
teisėtvarkos, ūkinės veiklos atstatymą, 
dokumento ruošėjai mato tik kad 
„Laikinosios vyriausybės veikimo 
laikotarpiu vokiečių SD ir gestapo 
ypatingieji būriai, pasinaudodami at
kurtomis vietos savivaldybėmis suge
bėjo įdiegti daugumą žydus diskrimi
nuojančių įstatymų, pradėjo getų 
steigimo procesą <...>, pradėjo žydų 
masinio naikinimo akcijas” [4]. 
Holokausto aukomis iki rugpjūčio 5 
dienos tapo apie 38000 Lietuvos 
piliečių-žydų“. Taigi bando implikuoti 
šias holokausto aukas Laikinosios 
vyriausybės atsakomybei, nenurody- 
dami tam kaltinimui paremti jokių 
konkrečių įrodymų.

Pagal „Das Geschichts Magazin“ 
1988 m. balandžio mėnesio numerio 
duomenis Reicho saugumo tarnybos 
pranešimu nuo 1941 m. birželio 22 d. 
iki rugpjūčio 2 d. visoje Lietuvoje iš 
viso buvo likviduoti 1592 asmenys. [5]

Yra ir Karlo Jaeger’io, SS Standarten 
fuehrer, Befehlshaber der Sicher- 
heitspolizei und dės SD Lietuvoje 1941 
m. gruodžio mėn. I d. ataskaita [6], 
pradedama jo žodžiais „mano parėdymu 
ir įsakymu“, kurioje jis nurodo, kad 
„žydų problemos“ jis ėmėsi 1941 m. 
liepos mėn. 2 d. ir praneša apie jo 
nurodymu Kauno VII forte sušaudytus 
žydus: liepos 4 d. - 463, liepos 6 d.-
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2514. Ir toliau nurodomas kiekvieną 
dieną sušaudytų žydų skaičius. Pagal 
šią Jaeger'io ataskaitą liepos mėnesį 
Lietuvoje buvo sušaudyta apie 4200 
žydų, rugpjūčio mėnesį, iki rugpjūčio 5 
d. imtinai sušaudyti apie 1200 asmenys, 
tad viso ligi rugpjūčio 5 d. Jaeger’io 
vadovaujama tarnyba sušaudė apie 5400 
žydų.[7]

Ataskaitą pasirašė ir antspaudu ją 
patvirtino SS standarten fuhrer'io 
Jeager'io operacijas vykdęs SS ober- 
sturmfiihrer'is Hamman.

Vokiečių saugumo policijos vadas 
tikrai nepriklausė Laikinajai vyriau
sybei ir ji jokios įtakos jų veiksmams 
neturėjo. Laikinoji vyriausybė jokio 
poveikio negalėjo turėti ir neturėjo SS 
brigadefuhrer'iui Stahlecker’iui, kuris 
vadovavo Einzatzgruppe A (naikinimo 
grupei A) ir kurio nurodytų Vilijam
polėje nužudytų žydų skaičių negali 
patvirtinti jokie objektyvūs liudijimai, 
išskyrus pačio Stahlecker'io pasigyri
mą Himler'iui.į 8 ]

Tad iš kur p. Dalios Kuodytės pa
teiktame Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro dokumente 
atsirado 38000 nužudytų žydų skaičius?

Aukščiau minėtame LGGRTC rašte 
Nr.l 18-9 taip pat tvirtinama, kad Lai
kinoji vyriausybė 1941 m. rugpjūčio 
men. 1 d. priėmė diskriminacinius žydų 
padėties nuostatus [9]. Šį kaltinimą 
1974 m. JAV Atstovų rūmuose buvo 
pateikusi kongreso narė Elisabeth 
Holtzman, tačiau jį tyrusios JAV 
Atstovų rūmų pakomisės pirmininkas 
Jashua Elsberg'as jį atmetė ir straips

nyje nurodė priimto nutarimo moty
vus - kaltinančių dokumentų falsifi
kaciją [10]. Taigi ir šis p. D. Kuodytės 
tvirtinimas remiasi falsifikatu, nes 
1941 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos 
policijos departamentas nusiuntė Kau
no apskrities policijos vadui aplinkraštį 
Nr.3, kuriuo įpareigojo sulaikyti žydus 
vyrus nuo 15 metų ir atitinkamai 
paruošti juos išgabenimui [11], Taigi 
galima tvirtinti, kad po Laikinosios 
vyriausybės nušalinimo prasidėjo 
žymiai intensyvesnis žydų naikinimas. 
Tą liudija ir minėtos Jaeger’io 
ataskaitoje pateikti skaičiai: rugpjūčio 
mėnesį, pradedant rugpjūčio 7 d. iki 
mėnesio pabaigos buvo Lietuvoje 
sušaudyti apie 32000 žydų. Panašiai ir 
kitais mėnesiais iki metų pabaigos [12],

Panašus negatyvus požiūris į Su
kilimą implikuojamas ir LGGRTC 
išleistoje ambicingoje knygoje „Lietuva 
1940-1990" [13]. Pradžioje, svarbiausiu 
Sukilimo įkvėpėju nurodomas Berlyne 
K. Škirpos įkurtas LAF’as, kurio daly
vių tarpe minimiems „naujaromuvie- 
čiams" priskiriamos simpatijos nacional- 
socializmui.[l4] (Visi, kurie kiek nors 
susipažinę su „Naująja Romuva“ žino 
jos pastoviąnacionalsocializmo kritiką.)

Labai gaila, kad kalbant apie Ber
lyne 1940 m. lapkričio 17 d. įkurtą 
LAF’ą, šioje knygoje tik prabėgom 
paminima 1941 m. spalio mėnesį 
V. Bulvičiaus ir kt. įkurta pasiprie
šinimo organizacija Vilniuje [ 15] ir visai 
neužsimenama apie visai savarankiškai 
1940 m. spalio 9 d. pradėjusią veikti 
pasipriešinimo organizaciją Kaune
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[16], kuri ir atvedė tautą į Sukilimą. 
Tokiu būdu taip vystoma mintis apie 
Sukilimą, kad tarytum tai buvo vokie
čių inspiruotas ir jų interesus atitin
kantis aktas.
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Juozas Lukša — 
pasiaukojimo Tėvynei 

simbolis
Kai kurie Juozo Lukšos gyvenimo ir veiklos 

momentai

Vidmantas

Kiekvienos valstybės istoriją žymi 
garbingi ir prasmingi jos raidos mo
mentai. Kiekvienos valstybės, o ypač 
Lietuvos istorijos tarpsniuose buvo ir 
daug skaudžių įvykių, netekčių bei 
praradimų. Todėl mūsų valstybės ir 
tautos istoriją sudaro ne tik Mindaugo 
suvienytos Lietuvos didybė ar nuo 
jūros iki jūros išplėsta valstybės 
teritorija, bet ir jos nepriklausomybės 
praradimai, tautos netektys. Lietuvių 
tautai buvo lemta nuolatos ginti savo 
krašto nepriklausomybę ir kovoti dėl 
savo laisvės.

Netolimoje praeityje, kada didelė 
tautos dalis aktyviai priešinosi sve
timai okupacijai, tos kovos priešakyje 
buvo Lietuvos laisvės kovotojai - 
partizanai. Vedami idealizmo ir tėvynės 
meilės jie nedvejodami stojo į nelygią 
kovą su okupantų kariuomene ir 
beveik dešimt metų nelygioje kovoje ,

Vitkauskas

vienui vieni liejo savo kraują. Par
tizanų kova, jų pasiaukojimo atminimas 
įėjo į mūsų tautos sąmonę panašiai 
kaip Pilėnų gynėjų ar Žalgirio mūšio 
kovotojų auka, kaip atsikuriančios 
Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
kovų savanorių heroizmas, kaip 
1941 m. Tautos sukilimo dalyvių 
idealizmas. Tokių mūsų istorijos 
garbingų įvykių momentai bei praeities 
visų laikų kovotojų aukos ir 
šiandieninėje Lietuvoje stiprina mūsų 
tautos sąmoningumo dvasią, pasi
didžiavimo garbinga praeitimi jausmą.

Partizanų kovos herojumi ir auko
jimosi Tėvynei simboliu yra tapęs 
vienas iš žymiausių Lietuvos pokario 
laisvės kovotojų - partizanas Juozas 
Lukša. Jis ne tik kovojo dėl Lietuvos 
laisvės, bet ir žuvo dėl jos. Žuvo tikė
damas savo Tėvyne, jos prisikėlimu ir 
nepriklausomybe. Šį rudenį Lietuvoje
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minėsime Juozo Lukšos 85-tąsias 
gimimo ir 55-ąsias žūties metines.

Meilės Tėvynei ištakos - 
šeima
Juozas Lukša gimė 1921 m. rug

pjūčio 10 d. Juodbūdžio kaime, Šila
voto parapijoje, Marijampolės aps
krityje (dabar Prienų rajonas). Tėvas 
Simonas Lukša (1864-1947) mirus 
pirmai žmonai Marijai Valentaitei, 
vedė Degimų kaimo ūkininko dukterį 
Oną Vilkaitę (1886-1966). Iš pirmos 
santuokos buvo likę dvi dukterys, 
Marija ir Angelė, ir sūnus Vincas. Su 
antrąja žmona Ona Simonas Lukša 
susilaukė keturių sūnų: Jurgio (1920— 
1947), Juozo Albino (1921-1951), 
Antano (g. 1923) ir Stasio (1926— 
1947).

Lukšų šeima pasižymėjo savo 
darbštumu, susiklausymu ir religin
gumu. Tėvas Simonas buvo ramaus 
būdo, principingas ir tautiškai susi
pratęs žmogus. Motina - energinga, 
nepaprastai sąžininga ir savo šeimai, 
ypač vaikams, jų auklėjimui atsidavusi 
moteris. Todėl jau nuo mažens Lukšų 
vaikai buvo pratinami dirbti tėvų 
ūkyje, padėti vieni kitiems, rūpintis 
kitais, silpnesniais. Tėvai, o ypač mo
tina, skiepijo savo vaikams meilę Tėvy
nei, tautinėms ir religinėms vertybėms. 
Be to, vaikams jau nuo ankstyvos 
jaunystės buvo suformuotas poreikis 
lavintis, šviestis, siekti mokslo. Gal dėl 
to visi broliai Jurgis, Juozas, Antanas 
ir Stasys, gavę vidurinio mokslo

Juozas Lukša studijų metais, 1941 m.

išsilavinimą, ėmė studijuoti įvairiuose 
universitetuose ir institutuose.

Visi broliai buvo nepaprastai komu
nikabilūs, turėjo humoro jausmą, mėgo 
dainuoti.

Juozas Lukša buvo vidutinio ūgio 
ir tvirto kūno sudėjimo jaunuolis. 
Turėjo tankius, tamsius, šiek tiek 
garbanotus plaukus. Nuo ankstyvos 
vaikystės mėgo piešti, ką nors 
konstruoti, modeliuoti. Neatsitiktinai 
jis vėliau pasirinko architektūros stu
dijas. Susiformavęs tvirtas charakteris, 
realus protas ir sveika nuovoka ne 
kartą Juozui Lukšai padėjo teisingai 
apsispręsti, greitai susiorientuoti 
įvairiose situacijose.
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Apsisprendimas - 
rezistencija
Apie Juozo Lukšos gyvenimą bei 

kovą už Lietuvos laisvę yra nemažai 
rašyta tiek išeivijos, tiek Lietuvos spau
doje, įvairiose Lietuvos rezistenciją 
analizuojančiose mokslinėse studijose. 
Todėl čia pateiksime tik svarbiausias 
chrestomatines žinias apie J. Lukšos 
pogrindinę bei rezistencinę veiklą.

Tik baigęs gimnaziją, Juozas Lukša 
įsijungė į pogrindinę pasipriešinimo 
sovietams organizaciją - Lietuvos 
aktyvistų frontą. 1941 metų pradžioje 
NKVD J. Lukšą suėmė ir įkalino. Nuo 
represijų ar mirties J. Lukšą išgelbėjo 
1941 m. prasidėjęs Tautos sukilimas. 
Vos tik atgavęs laisvę jis nedelsdamas 
vėl įsijungė į pasipriešinimo oku
pantams gretas.

Okupacijos metais J. Lukša Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete studi
javo architektūrą; kolegos jį labai 
mėgo už draugiškumą ir gerą būdą. Be 
to, jis buvo fiziškai patrauklus, 
energingas ir kūrybingas idealistas. 
J.Lukša buvo aktyvus kultūrinės kata
likiško jaunimo organizacijos „Gran
dis“, priklausiusios „Ateities“ 
federacijai, narys.

Nacių okupacijos metais J.Lukša 
nedvejodamas įsijungė į naują pogri
ndinę (antinacinę) organizaciją - 
Lietuvių frontas, buvo jos aktyvus 
narys. Raudonajai armijai artėjant prie 
Lietuvos J. Lukša nepasitraukė į 
Vakarus, o liko tėvynėje tęsti kovos už 
Lietuvos laisvę.

Nuo 1945 m. J.Lukša aktyviai 
įsijungė į ginkluotą laisvės kovotojų 
pasipriešinimo judėjimą. Jis aktyviai 
įsijungė į bendros partizanų vado
vybės kūrimą, ėjo įvairias atsakingas 
pareigas Geležinio Vilko rinktinėje. Už 
nuopelnus partizaniniam judėjimui J. 
Lukšai 1946 m. rudenį buvo suteiktas 
partizanų kapitono laipsnis ir skirti 
aukščiausi pasižymėjimo ženklai. 1947 
m. pradžioje J.Lukša buvo paskirtas 
Tauro apygardos Birutės rinktinės 
vadu. Kaip BDPS Prezidiumo 
įgaliotinis du kartus nelegaliai lankėsi 
Vakaruose. Čia jis stengėsi atkurti ir 
išplėsti laisvės kovotojų ryšius su 
išeivijoje veikusiomis rezistentų 
organizacijomis, telkė paramą kovo
jančiai tėvynei.

1949 m. spalio mėn. J.Lukša, jam 
dar esant Vakaruose, buvo paskirtas 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdžio 
(LLKS) atstovu užsieniui ir LLKS 
Visuomeninės dalies Politinio skyriaus 
viršininku.

Partizanai už geležinės 
uždangos. Dvi mylimosios
1947 m. antrą kartą (tik šį kartą 

ilgesniam laikotarpiui) laikinai atvykęs 
į Vakarus, J. Lukša atvežė įvairios 
informacijos apie ginkluotą kovą 
Lietuvoje, Lietuvos katalikų laišką 
popiežiui, kitų okupuoto krašto gyve
nimo tragizmą liudijančių dokumentų. 
Ruošdamasis grįžti į tėvynę jis nuolat 
praktikavosi įvairiose užsienio val
stybių žvalgybų mokyklose. Nuolat
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Nijolė Bražėnaitė ir Juozas Lukša, 1950 m. 

susitikinėjo su įvairių lietuvių išeivių 
rezistencinių organizacijų atstovais. 
Vokietijoje artimiau bendravo su kun. 
Feliksu Kapočiumi, Leonu Prapuo
leniu, dr. Petru Karveliu, kun. Mykolu 
Krupavičiumi ir kitais, Prancūzijoje 
gražius tarpusavio santykius palaikė 
su diplomatu dr. Stasiu Bačkiu.

Matydamas, kad apsilankymas 
Vakaruose užsitęsė, Juozas Lukša 
neleisdamas laiko veltui parašė knygą 
apie ginkluotą rezistenciją Lietuvoje 
„Partizanai už geležinės uždangos“.

1948 m. vasarą Juozas Lukša 
Paryžiuje susipažino su Nijole Bražė
naite, buvusia aktyvia antinacinio 
pasipriešinimo dalyve Lietuvoje, tuo 
metu dirbusia Lietuvos laisvinimo 
darbus Vakaruose. Tarp Juozo ir 
Nijolės užsimezgė gražūs ir šilti 
santykiai. Besiplečianti jaunuolių 
pažintis ir užsimezgusi draugystė 
1950 m. liepos mėn. užsibaigė 
sutuoktuvėmis. Deja, jaunavedžiams 
nebuvo lemta ilgai būti drauge. 1950 
m. spalio mėn. pradžioje Juozas Lukša 
su bendražygių grupe buvo pa

kviestas grįžti į Lietuvą tęsti kovos. J. 
Lukša, jausdamas atsakomybę prieš 
kovos draugus ir tėvynę, 
nedvejodamas apsisprendė grįžti pas 
savo pirmąją „mylimąją“ - Lietuvą. 
Antroji mylimoji, Nijolė, po išsiskyrimo 
su vyru ilgus metus liko nežinioje ir dar 
daug metų net nieko negalėjo sužinoti 
apie savo vyro likimą...

Bendrų idėjų draugai ir 
išdavikai
Gyvendamas Švedijoje, Prancū

zijoje bei Vokietijoje Juozas Lukša 
artimai bendravo su savo bendražygiu 
iš antinacinės rezistencijos laikų Jonu 
Pajauju, kitais rezistentais, kurie taip 
pat buvo ruošiami grįžimui į Lietuvą- 
Antanu Vaivada, Benediktu Trumpiu, 
Klemensu Širviu, Julijonu Būtėnu, 
Jonu Kukausku.

Dar 1948 m. liepos mėn. J. Lukša ir 
J. Pajaujis iš Švedijos atvyko į Vokietiją 
ir Baden Badeno miestelyje dalyvavo 
pasitarime su Vyriausiojo Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) vado
vais. Susitikimo metu buvo pasikeista 
informacija apie padėtį Lietuvoje ir 
išeivijoje, aptarti tolimesnės kovos ir 
vadovavimo Lietuvos laisvinimui klau
simai. VLIK’o vadovai ir kiti rezistentai 
(kun. Mykolas Krupavičius, prof. 
Juozas Brazaitis, Leonas Prapuolenis) 
nepaprastai vertino J. Lukšą ne tik už 
jo įsipareigojimus Tėvynei, bet ir kaip 
asmenį, vykdantį nepaprastai svarbią 
misiją. Kitokie J. Lukšos santykiai 
susiklostė su kitu rezistentu - Jonu
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Iš kairės: Jonas Pajaujis, Leonas Prapuolenis, kun. Mykolas Krupavičius, Juozas Lukša. 
1948 m.

Deksniu, kuris turėjo didelių ambicijų 
tapti vadovavimo Lietuvos rezisten
cijai „lyderiu“ ir visaip stengėsi su
menkinti J. Lukšos vaidmenį bei trukdė 
jo veiklai. J. Deksniui didelių simpatijų 
nejautė ir Lukša. Ir neatsitiktinai. Jis 
matė Deksnio vykdomą destrukcinę ir 
lietuvių rezistencines organizacijas 
skaldančią veiklą. (Kaip žinome, vėliau 
Deksnys išdavė Tėvynę, kovos drau
gus ir tapo sovietų pakaliku.)

Netrukus J. Lukša apsigyveno 
Prancūzijoje kur jo manymu buvo 
geresnės sąlygos ruoštis pogrindinei 
veiklai Lietuvoje. Iš pradžių jis čia ėmė 
lankyti prancūzų žvalgybos mokyklą, 
o nuo 1950 m. vidurio Vokietijoje dar 
ir amerikiečių. Šiose mokyklose jis ne 
tik studijavo karybos mokslus, bet ir 
susipažino su žvalgybos bei partiza
ninio karo ypatumais ir taktika, išmoko 

dirbti su radijo siųstuvais, šifruoti ir 
dešifruoti pranešimus ir kt.

Į Lietuvą tęsti kovos, J. Lukša 
slaptai buvo atskraidintas 1950 m. 
spalio 3 d. naktį. Kartu su juo atvyko 
Klemensas Širvys ir Benediktas Trum- 
pys. Aktyvus ginkluotas pasipriešini
mas Lietuvoje jau buvo nuslopęs, iš
draskytas netekčių ir išdavysčių. Ne
žiūrint to, atvykę į Lietuvą kovotojai 
susitikinėjo su partizaninio karo vado
vybės nariais, ruošėsi veiklai naujomis 
(pasyvios) rezistencijos sąlygomis. 
Deja, ši veikla truko neilgai. Sovietai 
metė milžiniškas pajėgas J. Lukšos ir 
kitos, vėliau į Lietuvą atskraidintos 
grupės išaiškinimui. Ir tai jiems pavy
ko. Pavyko, nes savo kovos draugus 
išdavė buvęs bendražygis Jonas Ku- 
kauskas. J. Lukša draugo išduotas 
žuvo 1951 m. rugsėjo 4 d. netoli
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Juozas Lukša, 1950 m.

Garliavos. Žuvo didvyriškai, su ginklu 
rankose ir nė kiek nedvejodamas savo 
pasirinkto gyvenimo, veiklos ir kovos 
prasmingumu.

Visas gyvenimas ir veikla - 
Lietuvai
J. Lukša buvo paskutinis iš tų, 

kurie žuvo atkeliavę iš Vakarų su 
pagalba kovojančiai Lietuvai. Pirmas 
žuvo Benediktas Trumpys, po jo Juli
jonas Būtėnas. Klemensas Širvys bu
vo sužeistas ir pateko į nelaisvę. Po 
teismo kalėjo lageryje, vėliau, iki 
mirties gyveno Kybartuose.

Į paskutinį susitikimą J. Lukšą 
lydėjęs partizanas Povilas Pečiulaitis 
(Lakštingala) taip pat liko gyvas. Jam 

per susišaudymą pavyko atsitraukti ir 
pasislėpti. Tačiau po kiek laiko P. Pe
čiulaitis buvo suimtas, nuteistas ir 
kalėjo lageryje beveik 25m. Vėliau jis 
grįžo į Lietuvą, o po kiek laiko išvyko 
gyventi į JAV. Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę P. Pečiulaitis vėl grįžo į 
Tėvynę. Šiuo metu gyvena Kaune.

Kitiems J. Lukšą lydėjusiems parti
zanams taip pat pavyko pasislėpti, 
tačiau vėlesnis jų likimas nežinomas.

Juozas Lukša Lietuvos partizanų 
tarpe turėjo nepaprastai didelį auto
ritetą. Apie tai byloja įvairios atsa
kingos jo pareigos, įpareigojimai ir 
apdovanojimai. Jo partizaniniame cha
rakteryje reiškėsi ne tik atkaklaus 
kovotojo, gero organizatoriaus, bet ir 
kitiems vadovauti sugebančio lyderio 
charizma: šaltas protas ir atkaklumas, 
padėjęs siekti užsibrėžto tikslo; psi
chologinis, kolektyvinės mąstysenos 
ir lūkesčių pažinimas; humoras, reika
lingas gerai nuotaikai ir vilčiai palai
kyti; poetinis ir muzikinis talentas, 
padedantis partizanams ir išlaikyti bei 
stiprinti dvasią, tikėjimą...

Įveikęs „geležinę uždangą“ ir atsi
dūręs Vakaruose, J. Lukša savo ben
draminčiams pasirodė kaip idealistinės 
mąstysenos, santūrus, apgalvojantis 
kiekvieną veiksmą ir žodį žmogus.

Bendraudamas su tais, kuriems 
(pagal savo įgaliojimus) turėjo teisę 
sakyti tiesą, jis buvo atviras, kantrus, 
bet kartu ir ryžtingas jam pavestos 
misijos vykdytojas. Prieš kitataučius ar 
kitų valstybių pareigūnus jis buvo 
nepalenkiamas nepriklausomybės sie-
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kiančios tautos interesų ir valios 
reiškėjas - nekomplektuojantis ir ne
pripažįstantis jokių kompromisų.

Laisvai ir užtikrintai J. Lukša bend
ravo ir su aukštesnę padėtį bei parei
gas užimančiais lietuvių rezistencinės 
ir politinės veiklos autoritetais. Reikš
damas jiems savo pagarbą, jis, jeigu 
reikėdavo, neslėpė savo nepritarian
čios nuomonės kai kuriais rezisten
cinės veiklos organizavimo klausimais.

Laisvalaikiu, būdamas tarp bičiulių 
ar artimų žmonių. J. Lukša atsiskleis
davo visomis, jaunam žmogui būdin
gomis savybėmis - buvo linksmas, 
nuoširdus, sąmojingas. Dėl to jis buvo 
laukiamas ir mėgiamas aplinkinių, 
galėjo lengvai juos sudominti ir pa
traukti į savo pusę.

Laisvojo pasaulio lietuviams J. Luk
ša turėjo keleriopos reikšmės. 
Pirmiausiai jis buvo pro „geležinę už
dangą" prasiveržęs laisvės kovotojas, 
atnešęs iš kovojančio krašto objektyvią 
informaciją bei autentišką medžiagą 
apie padėtį ir įvykius okupuotame 
krašte. Ši informacija išsklaidė įvairius 
sovietinių agentų ar sovietams artimų 
jėgų Vakaruose skleidžiamą pro
pagandą, prasimanymus ir melą. Deja, 
ne visi, kas gavo reikiamą informaciją 
ir medžiagą, suskubo padėti kovo
jantiems lietuviams. Pavyzdžiui, 
Šventajam Tėvui adresuotas ir įteiktas 
laiškas, su lietuvių pagalbos ir užtarimo 
prašymu, didesnio Popiežiaus dėmesio 
nesulaukė. Šis laiškas tik plačiai paplito 
lietuvių išeivių tarpe. Gerai nors tiek, 
kad jis 1950 m. buvo išspausdintas 

Šveicarijos žurnale „Anima“, o taip pat 
atskiru leidiniu „Notschrei eines 
sterbenden Volkes" (..Žūstančios tautos 
pagalbos šauksmas") su rašytojo 
E. Schaperio komentarais. Vokietijoje 
didžioji laiško dalis buvo išspausdinta 
atskiru leidiniu „Hilferuf aus den 
Waeldem Litauens“ („Pagalbos 
šauksmas iš Lietuvos miškų"), o kai 
kurio laiško ištraukos publikuotos JAV, 
Prancūzijos ir Italijos spaudoje.

J. Lukšos parašyti prisiminimai 
apie partizanus, atgabentos į Vakarus 
įvairios partizanų dainos sukūrė išei
vijoje savotišką partizanų kultą ir 
skatino išeivius dalyvauti Lietuvos 
laisvinimo veikloje ir aktyviai prisidėti 
prie Lietuvos laisvės bylos kėlimo. 
J.Lukša užsienio lietuvių rezistentams 
ilgiems dešimtmečiams tapo savotiška 
legenda, tikro patrioto ir Lietuvos 
partizano simboliu.

Deja. Lietuvoje bev eik visą sovie
tinės okupacijos laikotarpį, J. Lukša 
buvo laikomas didžiausiu „liaudies 
priešu": banditu, buržuaziniu naciona
listu. Amerikos diversantu ir Vakarų 
valstybių šnipu. Tokiais epitetais 
J. Lukša buvo apipilamas propagan
diniuose straipsniuose, mokykliniuose 
vadovėliuose, pseudo moksliniuose 
veikaluose.

Sovietinio saugumo pareigūnai 
niekados negalėjo dovanoti ir nedova
nojo J. Lukšai už jo partizaninę ir 
rezistencinę veiklą. Jo šeimą ir artimuo
sius MGB persekioti pradėjo dar jam 
gyvam esant. J. Lukšos broliai parti
zanai - Jurgis ir Stasys žuvo 1947 m.
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Neatlaikęs tragiškos sūnų žūties 
išprotėjo ir netrukus mirė partizanų 
tėvas Simonas Lukša. Motina buvo 
priversta palikti savo ūkį ir slapstytis. 
1947 m. buvo suimti bei į Sibirą ištremti 
ir kiti Juozo broliai - partizanų rėmėjas 
Vincas (pirmoje S.Lukšos santuokoje 
gimęs sūnus) ir partizanas Antanas. 
A. Lukša buvo nuteistas 25 m. lagerio. 
Vėliau dar ilgai ir sugrįžęs po tremties 
į Lietuvą, persekiotas bei terorizuotas.

J. Lukšos giminių persekiojimas 
nesibaigė ir vėliau. Negalėdami atker
šyti didvyriškai žuvusiam J. Lukšai, 
saugumiečiai persekiojo net ir toli
mesnius jo giminaičius. Nuo represijų 
ar deportacijų nukentėjo giminaičiai, 
buvę partizanai ar jų rėmėjai Stra
vinskai, Banioniai, Vilkai, Varkalos ir kt.

Partizanas Juozas Lukša, išgyvenęs 
tik 30 metų ir žuvęs kaip laisvės kovo
tojas, simbolizuoja Lietuvos jaunimą, 
išaugusį nepriklausomybės sutemų iš
vakarėse ir turėjusį ne tik pasiaukojimo 
dvasią, bet ir atsakomybę už tautos 
likimą okupantų siautėjimo metais.

Juozas Lukša yra ir bus Lietuvos 
jaunimo tragiškos heroikos atstovas. 
Jis telkė apie save ne tik bendra
amžius, bet ir vyresnius už save kovo
tojus, kurių daugelis savo meilę ir 
pagarbą Tėvynei įrodė savo asme
nine gyvybės kaina.

Tegul Juozo Lukšos ir jo bendra
žygių gyvenimas bei mirtis teikia mums 
stiprybės ir vilties. Vilties ir tikėjimo 
savo tautos bei valstybės ateitimi. 
Neužmirškime savo didvyrių, būkime 
verti jų!

Tebus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą...

(J. Lukšos-Daumanto atminimo 
įamžinimas)

Įvairiu metu ir būdais išeivijoje 
buvo prisimenamas J.Lukša, iškilmingai 
minimos šio legendinio partizanų vado 
gimimo ir žūties metinės, įvairiuose 
laikraščiuose ir knygose aprašytas jo 
gyvenimas bei kova. Jo vardu pava
dintos Los Andželo šaulių ir Čikagos 
moksleivių ateitininkų kuopos. Le- 
monte ateitininkų namų sodelyje 
J. Lukšos ir kitų kovotojų už Lietuvos 
laisvę garbei pastatytas koplytstulpis 
(aut. A. Poskočimas). Dr. N. Bražė
naitės dėka 1993 m. JAV išleista knyga 
„Laiškai mylimosioms“, kurioje sudėti 
visi 136 jai rašyti Daumanto laiškai, 
1994 m. JAV įkurtas J.Lukšos-Dau
manto fondas, kurio pagrindinis tiks
las remti partizaninių kovų vietų ir 
partizanų kapų tvarkymą, istorinės 
(rezistencinės) atminties puoselėjimą 
jaunimo patriotinį ugdymą. Fondo 
įkūrimo iniciatorė dr. N. Bražėnaitė. 
Fondo administracinio komiteto koor
dinatoriai Lietuvoje - adv. J. Kaire- 
vičius, A. Lukša ir V. Vitkauskas.

Lietuvoje J. Lukšos-Daumanto at
minimu ir įamžinimu labiausiai rūpinasi 
jo brolis Antanas Lukša bei jo šeima.

Dar 1973 m., grįžęs iš tremties, 
Povilas Pečiulaitis J.Lukšos žuvimo 
vietoje pastatė medinį kryžių. Atgimi
mo metu, 1989 m. Garliavos aktyvistų 
iniciatyva, toje vietoje buvo pasta
tytas naujas metalinis kryžius, o 
1990 m. viena iš Garliavos gatvių, ve-
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danti į Daumanto žuvimo vietą, pava
dinta Juozo Lukšos vardu. 1994 m. 
J. Lukšos vardu pavadinta Garliavos 
3-čia vidurinė mokykla (direktorius 
V. Vitkauskas), tais pačiais metais prie 
mokyklos pastatytas stogastulpis (aut. 
A. Teresius), atidarytas „Laisvės kovo
tojų“ muziejus su plačia J. Lukšai skir
ta ekspozicija ir gausia rezistencinės 
bei istorinės literatūros biblioteka. 
Gimnazijoje įkurta J. Lukšos vardo 
moksleivių ateitininkų kuopa bei 
jaunųjų lukšiečių draugija.

1995 m. režisierius V. V. Landsbergis 
sukūrė dokumentinį filmą apie J. Lukšą 
- „Baladė apie Daumantą“, įamžin
damas ne tik jį, bet ir artimiausius jo 
bendražygius bei draugus.

1995 m. Antano Lukšos iniciatyva 
tėviškėje buvo pastatytas atminimo 
kryžius (aut. E. Šimanskis), o Veiverių 
Skausmo kalnelyje atidengtas kompo
zicinis paminklas - kryžius (aut. 
P. Petraitis ir L. Juozonis), kurie tartum 
įamžino ne tik trijų brolių - Stasio, Jur
gio ir Juozo, bet ir visos Lukšų šeimos 
didvyriškumą bei tragizmą.

1996 m. rudenį Juozo Lukšos- 
Daumanto 75-ųjų gimimo ir 45-ųjų žu
vimo metinių proga, iškilmingi renginiai 
vyko Garliavos Juozo Lukšos gimna
zijoje, o Veiveriuose (prie buv. Moky
tojų seminarijos) iškilo naujas ir 
didingas paminklas Juozui Lukšai- 
Daumantui (aut. ir skulptorius V. Cika- 
na).

1997 m. lapkričio 20 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidento Dekretu 
Nr.1458 Juozas Lukša-Daumantas (po 

mirties) buvo apdovanotas Vyčio kry
žiaus 1-ojo laipsnio ordinu (apdo
vanojimą 1998 m. J. Lukšos-Daumanto 
broliui Antanui Lukšai įteikė Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus).

2000 m. J. Lukšos žuvimo vietoje, 
legendinio partizano atminimui, 
pastatytas ir iškilmingai atidengtas 
naujas monumentalus paminklas (au
torius J. Mikėnas, skulptorius J. Šlivin- 
skas). Senasis metalinis kryžius iškil
mingai nuvežtas ir pastatytas Garlia
vos Jonučių kapinėse Partizanų ir 
tremtinių panteone.

2001 m. rugsėjo 11 d. iškilmingas 
J. Lukšos 80-ųjų gimimo ir žūties 50- 
ųjų metinių minėjimas vyko Garliavos 
Juozo Lukšos gimnazijoje ir Daumanto 
žūties vietoje. Šv. Mišios aukotos 
Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje. 
Kauno akademiniame dramos teatre 
įvyko iškilmingas minėjimas, kurio 
metu buvo parodytas P. Mataičio tru
pės spektaklis „Ir vėl iš Tavo kraujo 
kelsis Lietuva“.

2003 m. sukurtas vaidybinis kino 
filmas apie J. Lukšą-Daumantą „Vienui 
vieni” (režisierius J. Vaitkus, vadybi
ninkas V. Vilimas).

2003 m. sukurta kompiuterinė isto
rijos dėstymo programa (kompaktinis 
diskas) „Lietuvos laisvės kovos. 
Partizanų vadas J. Lukša-Daumantas" 
(programos autorius - Garliavos 
J. Lukšos gimnazijos direktorius, 
istorijos mokytojas ekspertas Vidman
tas Vitkauskas).
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Signatarui skirta knyga
Vincentas Uždavinys

Balandžio 12 d. Lietuvos Nepri
klausomybės Akto signatarų namuose 
Vilniuje buvo pristatyta „Į laisvę“ 
fondo Lietuvos filialo tarybos narės 
Aldonos Žemaitytės-Petrauskienės 
knyga „Tamsa ištirpsta šviesoje“. Tai 
biografinis-meninis pasakojimas apie 
Nepriklausomybės Akto signatarą 
prof. Kazimierą Antanavičių, jo vai
kystės ir jaunystės dienas, tėvų grį
žimą iš Sibiro, kai Lietuvoje jų laukė 
„antroji tremtis“, o sūnus už savo jau
nuoliškas antisovietines nuostatas 
buvo išmestas iš aukštosios mokyk
los. Radęs užtarėjų tarp aukštų kom
partijos valdininkų, K. Antanavičius 
galėjo grįžti į Politechnikos institutą 
baigti studijas, tapo statybų inži
nieriumi, vėliau išplėtojusiu statybų 
valdymo mokslą ir Vilniaus inžine
riniame statybos institute (dabar Gedi
mino technikos universitetas) įkūrusiu 
vienintelę tuometinėje Sovietų Sąjun
goje Valdymo sistemų mokslo tyrimo 
laboratoriją. Jis kentėjo nuo vietinių ir 
sąjunginių biurokratų ir pražy do visuo
meninėmis, politinėmis ir ekonomi
nėmis idėjomis tik prasidėjus Sąjū
džiui. Profesorius buvo įkvėptas 
šventos Sąjūdžio dvasios, jo ekono
minis liberalizmas rėmėsi krikščio-

Knygps autorė Aldona Žemaitytė.
Irmanto Gelūno nuotrauka

niškos pasaulėžiūros postulatais, tad 
greitai K. Antanavičius tapo vienu 
populiariausių žmonių Lietuvoje. Tai 
padėjo jam laimėti laisvus rinkimus į 
dar sąjunginę SSRS Aukščiausiąją 
Tarybą ir į pirmąją nepriklausomos 
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą, vėliau 
Seimą. Bet sveikatą ir energiją pačiame 
jėgų žydėjime pakirto mirtina liga ir
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nesibaigiančios politikų intrigos val
džioje. Kazimieras Antanavičius buvo 
idealistas, kuris neįtilpo tarp pragma
tikų, savų interesų besivaikančių po
litikos kolegų. 1990-1994 metais Seime 
K. Antanavičius ėjo atsakingas Ekono
mikos komiteto pirmininko pareigas, jis 
sukūrė šimtus įstatymų projektų 
naujajai Lietuvos valstybei, daugumą 
tų įstatymų Seimas priėmė.

Knyga parašyta kontrapunkto 
principu: nuo istorinių faktų nuo
seklios eigos iki emocinių, lyrinių 
nuotaikos šuolių, atspindinčių laiko 
dvasią. Stilius aiškus ir paprastas, 
autorė prakalbino daug žmonių, artimai 
bendravusių su K. Antanavičiumi, rė
mėsi jo tekstais, laiškais artimiesiems. 
Signatarų namuose knygą pristatė 

Europos parlamento narys, Nepri
klausomybės Akto signataras ir arti
mas K. Antanavičiaus bičiulis bei 
bendražygis prof. A. Sakalas. Atsimi
nimais apie žymų ekonomistą dalijosi 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto sig
natarai R. Ozolas, G. Vagnorius, 
L. Šepetys, ekonomistas G. Nausėda, 
prof. H. Zabulis. Autorė A. Žemaitytė 
paskaitė keletą knygos fragmentų, o 
solistė Nijolė Ambrazaitytė, taip pat 
signatarė, padainavo lyriškų lietuvių 
liaudies dainų. Vakarą šiltai ir išra
dingai vedė Signatarų klubo pirmi
ninkė Birutė Valionytė. „Į laisvę“ 
fondo Lietuvos filialui pristatyme 
atstovavo Filialo tarybos pirmininkas 
J. Kairevičius ir valdybos pirmininkas 
V. Vitkauskas.

Rugsėjo mėn. 7 dieną Kaune vyks iškilmingi renginiai, 
skirti paminėti legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto 

gimimo 85-ąsias ir žūties 55-ąsias metines.
Kauno šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje už Juozą 

Lukšą ir kitus partizanus bus aukojamos šventos Mišios, vėliau
Kauno karininką ramovėje vyks minėjimas-koncertas.
Į šiuos renginius iš JAV specialiai atvyks buvusi J. Lukšos 

žmona dr. Nijolė Bražėnaitė bei kiti J. Lukšos bendražygiai, 
bendraminčiai ir giminės.

Daugiau informacijos apie renginius galite teirautis Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungoje (tel. (8-37) 323214) arba Garliavos 

Juozo Lukšos gimnazijoje (8-37) 551255).
Redaktorius
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Dar vienas rašytinis 
paminklas

Vytenis Vitkus

Leidykla, Aidai“ 
neseniai išleido nau
ją T. Maceinienės 
knygą „Tikėjimas ir 
ateitis“. Ją galima 
pavadinti savotišku 
knygos „Ne tikrovės 
drumzlėse, o idealo 
šviesoj“, kurioje 
pateikti vienų iš 
žymiausių bei iški
liausių kultūrininkų - 
prof. J. Ambrazevi- 
čiaus-Brazaičio, prof. 
Z. Ivinskio ir dr. J. Gir
niaus portretai, tęsiniu. Ir gal naujos 
knygos herojai - dr. Ignas Skrupskelis 
ir dr. Pranas Dielininkaitis - ne tokie 
žinomi kaip anksčiau paminėti, bet jie, be 
abejonės, verti visokeriopo dėmesio, 
pagarbos ir atminimo, nes jų darbai 
vardan Dievo ir Tėvynės buvo grynas 
aukojimasis savo numylėtai šaliai ir 
tautai. Jie ir gyvybę atidavė už laimin
gesnę savo tautos ateitį, o juk „Nėra 
didesnės meilės, kaip gyvybę už 
draugus atiduoti“ (Jn 15, 13). Kaip ir

pirmos knygos herojai jie buvo 
ateitininkai ir savo kultūrinę bei visuo
meninę veiklą grindė ateitininkiškais 
principais bei vertybėmis. Gilus tikė
jimas buvo jų veiklos pagrindas ir be 
tikėjimo jie nematė ateities - nei 
laimingesnės, nei apskritai laimingos. Ši 
tikėjimo ir geresnės ateities sąsaja jiems 
buvo aiški ir neginčijama.

Tad gal jau laikas ir mums susi
mąstyti apie tiesioginį esminį ryšį tarp 
tikėjimo ir ateities?
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Tėvynei jo plakė Širdis
Henrikas Kudreikis

„Tėvynei jo plakė širdis“. Tokiu 
pavadinimu visai neseniai Algimantas 
Petrauskas partizanų vado Petro Bart
kaus 80-ties metų gimimo proga parašė 
labai įdomią knygą. Petras Bartkus 
gimė 1925 m. gegužės 30 d. už Rasei
nių prie Dubysos ir 1949 m. rugpjūčio 
12 d. žuvo didvyrio mirtimi netoli 
Radviliškio.

Knygos pradžioje aprašomi 1944 m. 
karo veiksmai Žemaitijoje, prie Raseinių.

Dar mokydamasis Technikos mo
kykloje Petras Bartkus aktyviai įsi
jungė į Lietuvos pasipriešinimo judė
jimą, kaupė ginklus ir telkė gimto kaimo 
vyrus kovai su okupantais. Su broliu 
Antanu ir pusbroliu Jonu Digriu 
įsirengė kelias žemines.

Artėjant prie Lietuvos Raudonajai 
armijai Petras Bartkus turėjo galimybę 
pasitraukti į Vakarus, bet to nepadarė 
sakydamas, kad, jei visi pasitrauks su 
vokiečiais, kas nuo raudonųjų Lietuvą 
gins?“

Lietuvos laisvės armijos (LLA) 
būrius P. Bartkus pirmiausiai suorga
nizavo savo tėviškėje. Jo bendražygiai 
buvo Jonas ir Benas Venclauskai, Me
čius ir Antanas Malkevičiai, Viktoras 
ir Vytas Juodžiai, Stasys Čepas, Ste
ponas ir Antanas Bartkai ir kiti. Pasi
tarimuose Bartkaus sodyboje daly

vaudavo karininkai J. Žemaitis ir 
J. Čeponis, bei kiti LLA raseiniškiai.

Petras Bartkus visame penkių metų 
kovos kelyje buvo artimiausias gene
rolo Jono Žemaičio bendradarbis, Lie
tuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 
deklaracijos bendraautorius, LLKS 
prezidiumo sekretorius.

P. Bartkus rengė drausmingus 
ginkluotų Lietuvos vyrų kovos bū
rius. Vis keliavo Raseinių, Tauragės, 
Kelmės ir Šiaulių apskričių rajonais. 
Paruošė partizanų kovos įstatus,
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stiprino drausmę, plėtė ryšius. Petro 
Bartkaus vienas iš slapyvardžių „Sąži
nė“ rodė jo tikrąjį gyvenimo, atsako
mybės ir patriotizmo suvokimą.

Petras Bartkus kartu su Vytautu ir 
Viktoru Šniuoliais. Broniumi Liesiu ir 
Laurynu Mingilu 1949 m. rugpjūčio 
12 d. išėjo į eilinį žygį. Deja, trys iš 
penkių, išdaviko Leono Juškos 
išduoti, kautynių metu žuvo didvyrių 
mirtimi. Pirmas krito Bronius Liesis. 
Netrukus nuo priešų kulkų žuvo Petras 
Bartkus ir Vytautas Šniuolis. Jų kūnai 
buvo išniekinti prie KGB pastato, 
vėliau sumesti į nenaudojamą šulinį. Ir 
tik po daugelio metų, atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, žuvusių partizanų 
palaikai buvo perlaidoti Radviliškio 
kapinėse.

Visi trys žuvę Lietuvos partizanai 
buvo ir poetai: Alkupėnas (Petras 

Bartkus), Vytenis (Vytautas Šniuolis), 
Ėglis (Bronius Liesis). Po mirties šie 
kovotojai vyriausios partizanų 
vadovybės buvo apdovanoti 
aukščiausiu LLKS ordinu - pirmo 
laipsnio Lietuvos laisvės kovų kryžiu
mi su kardais, kartu suteikiant karžygio 
garbės vardą.

Be įdomaus žemaičių ir Dubysos 
karžygio Petro Bartkaus gyvenimo ir jo 
poezijos aprašymų knygos autorius 
A.Petrauskas pateikia daug kitų auto
rių straipsnių, prisiminimų.

Autorius baigia knygą su keliomis 
įspūdingomis apybraižomis.

Algimanto Petrausko knyga - pui
kus Lietuvos partizanų istorijos ir Petro 
Bartkaus 80-ųjų nuo gimimo metų 
sukakčiai paminėti kūrinys. Knygoje 
daug puikių spalvotų ir juodai baltų 
Petro Bartkaus ir jo artimųjų nuotraukų.

Savanorių kapai Kaune.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka
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Knygos „Lituanistikos 
studijos Australijoje“ 

apžvalga
Nora Pileičikienė

Kaip žinia viena iš šalių, po 
Antrojo pasaulinio karo priglaudusi 
lietuvius, pasitraukusius nuo sovie
tinės okupacijos, buvo Australija. Čia 
atvykę lietuviai sėkmingai prisitaikė 
prie Australijos gyvenimo ritmo, tačiau 
neatsisakė savo identiteto ir aktyviai 
veikė vietos lietuvių bendruomenėse.

Algimantas P. Taškūnas savo stu
dijoje pateikia gausios informacijos 
apie lietuvių emigrantus Australijoje, 
apie jų kultūrinės savasties išsau
gojimo poreikius, kurių esminis - gim
tosios kalbos ir kultūros išlaikymas bei 
plėtotė. Autorius savo knygoje detaliai 
analizuoja problemą, kodėl nė vienas 
Australijos universitetas į savo pro
gramą nėra įtraukęs lituanistikos kursų 
ir pateikia rekomendacijas kaip pakeisti 
susidariusią padėtį. Algimanto P. Taš- 
kūno asmeninė patirtis suteikia jam 
pilnutinę galimybę išsamiai pristatyti 
temą: 1949 m. jis emigravo į Australiją, 
kur iki šiol ir gyvena, o jo mokslinėje 
karjeroje randame daktaro disertaciją, 
kuria remiantis parengta ši knyga.

LITHUANIAN STUDIES 
IN AUSTRALIA

Algimantas P. 1AŠKŪNAS

Šiuo metu Australijoje veikia 38 
valstybiniai universitetai, kuriuose 
mokosi apie 700 000 studentų. Ne
paisant didelių skaičių tam tikri studijų 
dalykai nėra įsitvirtinę studijų progra
mose. Savo veikale autorius pristato 
penkias atvejo analizes, kai per pasku
tinius keturis XX a. dešimtmečius
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lietuvių kalbos ir literatūros kursai bu
vo rekomenduoti Australijos universi
tetams. Tyrimų išdavoje atskleisti 
devyni pagrindiniai faktoriai, būtini 
kursų gyvavimui užtikrinti. Svarbu 
pažymėti, kad tyrimo išvados yra 
universalios ir gali būti pritaikytos ne 
tik lietuvių kalbos ir kultūros, bet ir 
kitų mažesnio poreikio aukštojo 
mokslo kursų realizavimui užtikrinti.

Savo studija A. P. Taškūnas įvai
riais būdais bando įdiegti lituanistikos 
kursus į Australijos universitetinę sis
temą. Kaip knygos įžangoje pažymi 
Lietuvos garbės konsulas Viktorijoje ir 
Tasmanijoje Andrius Žilinskas, šios 
pastangos yra itin aktualios ir sava
laikės, nes, nepaisant lietuvių 
bendruomenės pastangų, Australijoje 
lietuvių kalbos ir literatūros mokymas 
tiek bendrojo lavinimo, tiek aukštojo 
mokslo lygmenyse yra krizėje.

Knyga išleista ne lietuvių, bet 
anglų kalba, taigi yra prieinama plačiai 
auditorijai: sunkiai lietuviškai kalban
tiems išeivių palikuonims, visiems ne 
lietuviams, kurie domisi mūsų tautos 
problemomis ir pan. Šis veikalas - tai 

svarbus įnašas į informacijos pasaulį 
apie Lietuvą ir lietuvius, gyvenančius 
Australijoje, kadangi nė vienas akade
minis veikalas iki šiol šioje srityje 
nebuvo išleistas.

Pagrindiniai knygos rekvizitai:
Pavadinimas: „Lithuanian studies 

in Australia“
(Lietuvių kalbos ir kultūros 

studijos Australijoje).
Mažo poreikio kalbos ir kultūros 

studijų atvejo analizė aukštajame 
moksle.

Autorius: Algimantas P. Taškūnas
Išleido: Tasmania University Union 

Lithuanian Studies Society
Hobart, Tasmania 2005

Knygą galima užsisakyti 
susisiekus su leidėjais šiuo adresu: 
L.S.S., Post Office Box 777, Sandy Bay, 
tas, 7006, Australia. Elektroninio pašto 
adresas: a.taskunas@utas.edu.au

Knygos kaina (su pašto 
išlaidomis): 38,95 JAV dol. (minkštais 
viršeliais) ir 58,95 JAV dol. (kietais 
viršeliais).

Algimantas P. Taškūnas (g. 1929 m. Alytuje) Australijoje gyvena nuo 
1949 m. Čia baigė net tris įvairius universitetus. Paskutiniuosius 25 m. dirbo 
administratoriumi Vakarų Australijos (1969-1972 m.) ir Tasmanijos (1972- 
1994 m.) universitetuose. Dėstė vady bos, ekonominių santykių ir vokiečių 
kalbos disciplinas. 1975-1990 m. redagavo Baltic News. pietų pusrutulyje 
labiausiai skaitomą Baltijos periodiką anglų kalba, bei Lithuanian Papers 
(leidžiamą nuo1987 m./, Tasmanijos universiteto Lietuvos Studijų Sambūrio 
leidžiamą žurnalą.
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Maršrutas: Partizanų takais
Aldona Žemaitytė

Gegužės 19 d. Druskininkuose, prie 
„Girios aido“ muziejaus, Druskininkų 
miškų urėdijos rūpesčiu buvo atideng- 
gta pažintinė-turistinė schema „Lais
vės kovotojų keliais“. Tai gražus urė
dijos ir Druskininkų rezistencijos bei 
tremties muziejaus darbuotojų bendra
darbiavimo pavyzdys. Trys šaunūs 
muziejininkai-visuomenininkai Gintau
tas Kazlauskas (muziejaus direktorius), 
Alfreda Pigagienė ir Eugenija Sida- 
ravičiūtė per dešimt metų išpuoselėję 
vieną iš nedaugelio Lietuvoje tokios 
paskirties muziejų, iš širdies pasi
darbavo, kad muziejuje būtų įrengtos 
trys ekspozicijos: ginkluotai kovai, 
neginkluotam pasipriešinimui ir trem
čiai nušviesti, kad šiemet prie „Girios 
aido“, gausiai turistų lankomos vietos, 
atsirastų schema-žemėlapis su nuro
dytomis partizanų mūšių vietomis, jų 
žūties ir palaidojimo vietomis, parti
zanų vadavietėmis ir žeminėmis, su 
paminklais, pastatytais partizanams. 
Kai kas gali papriekaištauti, kad žemė
lapis dar ne visai tikslus, nes nesu
žymėtos visos vietos, kur buvo parti
zanų žeminės (bunkeriai). Iš tiesų, 
žemėlapyje dar yra baltų dėmių, bet 
muziejininkai nuoširdžiai stengėsi 
paženklinti tas vietas, kurias jie arba 
rezistencijos temą gvildenantys jų 

talkininkai yra konkrečiai nustatę. 
Žemėlapis laikui bėgant bus tiksli
namas, muziejininkai drauge su urėdija 
tikisi išleisti papildytą vietovėmis 
lankstinuką.

Taigi gegužės 19 d., artėjant Parti
zanų, kariuomenės ir visuomenės vie
nybės ir bendradarbiavimo dienai, 
Druskininkų miškų urėdas, tremtinių 
sūnus Viktoras Klimas prie schemos- 
žemėlapio pradėjo šventę, kurioje 
dalyvavo didelis būrys druskininkiečių: 
buvusių partizanų ir tremtinių, 
savanorių, karių, moksleivių. Tai buvo 
tikra jų vienybės ir bendradarbiavimo 
valanda. Po trumpų kalbų prie schemos 
„Laisvės kovotojų keliais“ V. Klimas 
padėkojo muziejininkams už jų 
nenuilstamą triūsą ir pasiaukojantį 
darbą ir automobilių virtinė patraukė į 
Jaskonių kaimą kur Jaskelevičių vien
kiemio kluone 1947 m. liepos 13 d. 
enkavedistai iš pasalų nužudė keletą 
partizanų. Šiandien kluono vietoje sto
vi aukštas apsamanojęs kryžius, jo 
papėdėje žydi gėlės, o aplinkui, kur 
kadaise buvo dirbama žemė ir pievos, 
dabar siūruoja išlakios pušys, po kojom 
linguoja sidabrinė miško samana.

Druskininkų tremtinių choras čia 
pagiedojo ir padainavo partizanų dai-
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nų, mokytojas Stasys 
Valentukevičius susi
rinkusiems (ypač kreip
damasis į moksleivius) 
papasakojo tragišką 
partizanų žūties istoriją. 
Buvo pasimelsta, už
degtos atminimo žva
kelės, ir šventės daly
viai miško keliais nuvy
ko prie buvusios že
minės Kermošijos miš
ko glūdumoje. Dabar ją 
ženklina tik žemės 
įdubimas ir paminklinis 
akmuo su įrašu, kad tai

Prie schemos-žemėlapio „Girios aido" teritorijoje. Pirmas iš 
dešinės: Druskininkų miškų urėdijos urėdas Viktoras Klimas. 
Autorės nuotrauka

yra dviejų partizanų atminimas. Ir čia 
tylos minutei sustota, uždegtos 
žvakelės, padėta gėlių, choras padai
navo širdį gniaužiančių dainų, kurios 
savo gelme prilygsta senovės lietuvių 
raudoms, o paukščių choras atitarė 
savo raminančiomis trelėmis.

Kelionė tęsėsi iki restauruotos 
žeminės aukštame Ratnyčios upelio 
krante. Čia kiekvienas galėjo įlįsti į 
drėgną, tamsų, ankštą bunkerį, kurio 
dvejus gultus apšvietė menka sping
sulė. Viskas priartinta prie tos tikrovės, 
kurioje partizanai žiemą vasarą keletą 
metų glaudėsi poilsiui ir nakvynei tarp 
mūšių ir žygių per miškus. Skaudu ir 
skurdu, lyginant su dabartiniu sočiu ir 
nerūpestingu mūsų visuomenės, ypač 
jaunuomenės, gyvenimu. Moksleiviai 

įdėmiai tyrinėjo žeminę. „Ar eitumėte 
guldyti galvas už savo Tėvynę, jeigu 
staiga prireiktų?“ - šis klausimas nu
skambėjo jiems netikėtai, pakibo ore, 
ir penktokai ar šeštokai savo liaunais 
peteliais tik truktelėjo, taip išreikšdami 
netikrumą ir abejonę. O vis dėlto šie 
turbūt eitų...

Tik tokiose vietose, kur vyko parti
zanų kovos su okupantų kariuomene 
arba stribais, kur buvo jų žeminės, tik 
čia iš tikrųjų skleidžiasi tikroji rezi
stencijos istorija, nes čia dar tvyro 
heroizmo aura, dar plevena dvasia, kuri 
žadina laisvės troškimą stiprindama 
apsisprendimą už patriotizmą. O mu
ziejaus darbuotojai yra pasiryžę būti 
gidais ekskursijose maršrutais, kurių 
vardas - Partizanų takais.
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Gegužės 20 d. Lemonte, Ateitininkų 

namuose posėdžiavo „M&F“ korporacijos 
valdybos ir tarybos nariai. Posėdyje buvo 
nutarta nutraukti korporacijos veiklą ir 
investuotojų akcijas pervesti į Lietuvoje 
veikiančią spaustuvę „Morkūnas & Ko“. 
Šios spaustuvės dalis akcininkų yra JAV 
gyvenantys asmenys, kurių dauguma yra 
Lietuvių fronto bičiulių (LFB) organizacijos 
nariai. Spaustuvė sėkmingai plėtoja savo 
veiklą, leidžia įvairaus pobūdžio literatūrą, 
tame tarpe ir žurnalą „Į Laisvę“.

Tą pačią dieną posėdžiavo ir LFB 
tarybos, ( LAISVĘ fondo bei Centrinio 
fondo vadovybių nariai. Posėdyje buvo 
aptartos į LAISVĘ fondo administravimo 
perkėlimo į Lietuvą galimybės, paskirti 
atstovai (prof. Kęstutis Skrupskelis, dr. 
Saulius Girnius, Vidas Abraitis) nuo 
centrinio fondo tarybos į šio fondo 

Lietuvos filialo direktorių tarybą, 
patvirtinta finansinė parama [ LAISVĘ 
fondo 15-tos studijų savaitės organizavimui, 
Rezistencijos premijai.

Toliau buvo kalbama apie LFB 
jubiliejinės, 50-osios studijų ir poilsio 
savaitės, organizavimo Dainavoje reikalus, 
pasiskirstyta savaitės organizavimo 
darbais. Nutarta iš Lietuvos į studijų 
savaitę kviesti „Į Laisvę“ žurnalo 
redaktorių Vidmantą Vitkauską. Pirmo
siomis studijų savaitės dienomis nuspręsta 
kaip ir kas metai organizuoti įvairius 
posėdžius, pasitarimus. į visus kitus 
renginius nutarta kviesti ne tik fronto 
bičiulius, bet ir LFB artimų organizacijų 
narius, „trečiabangininkus“.

Posėdyje buvo diskutuota ir apie LFB 
perspektyvas, LFB sambūrio kūrimo 
Lietuvoje reikalus ir kt.

„M&F “ korporacijos valdybos ir tarybos nariai. Iš kairės: adv. Saulius Kuprys, dr. Vacys 
Šaulys, Vytas Petrulis, Juozas Baužys, Renata Stankuvienė, Clemente Dedela, dr. Kazys 
Ambrozaitis, Alfonsas Pargauskas, Ingrida Naudžiūtė, Kazys Kriaučiūnas, dr. Aldona 
Naudžiuvienė ir Jonas Vaznelis.
Jono Urbono nuotrauka
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LFB tarybos, Į laisvę fondo, Centrinio fondo ir kontrolės komisijos nariai (iš kairės): 
Jonas Vaznelis, dr. Kazys Ambrazaitis, Vytas Petrulis, Juozas Baužys, dr. Vaclovas Šaulys 
ir Jonas Urbonas.
Jono Urbono nuotrauka

Gegužės mėnesio viduryje Lietuvoje 
lankėsi Lietuvių fronto bičiulių (LFB) Los 
Angeles sambūrio pirmininkė adv. Žibutė 
Brinkienė. Trumpo vizito metu, ji su grupe 
LFB Lietuvos sambūrio narių, lankėsi įvai
riuose Lietuvos miestuose ir bendravo su 
neabejingais valstybei ir jos ateičiai 
bendraminčiais. Tokie susitikimai ir po
kalbiai davė pagrindą LFB židinių atsi
radimui įvairiuose Lietuvos regionuose.

Gegužės 20 d. LFB Lietuvos sambūrio 
narių susitikimas su visuomene vyko 
Kaune, Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos patalpose, kur susirinko 
apie pusšimtis bendraminčių. Daugelis jų - 
aktyvūs [LAISVĘ fondo ir Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos nariai, buvę 1941 m. 
sukilimo dalyviai, rezistentai ir disidentai. 
Susitikime dalyvavo ir du Nepriklau
somybės akto signatarai - Algirdas 
Patackas ir Liudvikas Simutis.

Susitikimo pradžioje kalbėjo Vid
mantas Vitkauskas, Žibutė Brinkienė, 
Juozas Kojelis. Pokalbio metu buvo 
pristatyti LFB tikslai, pasidalinta mintimis 
apie padėtį Lietuvoje. Daug kalbėta ir apie 
būtinybę telktis panašių pažiūrų žmonėms 
bendriems veiksmams. Daugeliui susi
rinkusiųjų rūpėjo klausimas, kodėl Lietuvių 
frontas į Lietuvą grįžta tik dabar. į šį klau
simą mėgino atsakyti Algirdas Patackas. 
„Kodėl Lietuvių frontas pavėlavo grįžti į 
Lietuvą? - todėl, kad buvo principingas, 
nesileido į kompromisus su Sovietine Lie
tuva“, - sakė jis. „Ir teisingai darė. Fronto 
pozicija pasiteisino. Pradžioje visiems 
išeiviams buvo sunku susigaudyti kas 
vyksta Lietuvoje. Tai ir buvo vienas iš 
trukdžių savalaikiam sugrįžimui. Be to, geri 
dalykai vėluoja“. Kalbėdamas apie LFB 
perspektyvas A. Patackas sakė: „Pradžioje 
daug vilčių buvo dėta į partijas. Dabar

94 Į LAISVĘ • balandis-birželis /2006

96



Įvykiai ir darbai

matome kas vyksta. Lietuvos Sąjūdis kaip 
struktūra - silpnas. Todėl niša mūsų 
veiklai yra. Kur? Ogi ten, kur 
akcentuojamos krikščioniškos, tautinės, 
demokratinės vertybės. Svarbiausias mūsų 
kriterijus turėtų būti pats žmogus, todėl 
mažiau mums reikėtų užsiiminėti kritika. 
Kitas dar tikslas - Lietuvoje įgyti 
autoritetą. Niekas dar nepavėluota tame 
prasidėjusiame pilietinių sąjūdžių judėjime. 
Čia išeivių patirtis tikrai praverstų“. 
Panašiai apie būtinybę jungtis bendram 
darbui kalbėjo ir Mindaugas Bloznelis, 
sakydamas, kad „pavieniui sunku siekti 
tikslų. Reikia siekti bendrumų“.

Savo mintimis pasidalino ir kiti 
susirinkimo dalyviai. Buvo nutarta šiuo 
susitikimu neapsiriboti, o steigti LFB 
Lietuvos sambūrio židinį Kaune ir pradėti 
bendrą veiklą. Kauno židinio vadovu 
išrinktas Vidas Abraitis, daugeliui 
pažįstamas kaip vienas iš Ateitininkų 
federacijos vadovų, Į LAISVĘ fondo 
Lietuvos filialo tarybos narys.

Gegužės 27 d. panašus renginys vyko 
Vilniuje, Lietuvos sąjūdžio būstinėje. 
Lietuvių fronto bičiulių (LFB) Los Angeles 
sambūrio pirmininkės p. Žibutės 
Brinkienės iniciatyva į LFB Vilniaus 
židinio posėdį susirinko grupė žinomų 
visuomenės atstovų. Dalyviai buvo 
supažindinti su LFB tikslais, dabartine 
politine situacija Lietuvoje ir „Lietuvių 
fronto bičiulių credo“, kuris buvo 
parengtas ir paskelbtas dar 1978 m. 
(žurnale „Į laisvę“, Nr. 74).

Susirinkime apie LFB tikslus kalbėjo 
Žibutė Brinkienė, Kęstutis Milkeraitis, 
mintimis apie būsimą LFB veiklą Lietuvoje 
pasidalijo poetas J. Juškaitis, J. Tumelis, 
V. Bražėnas, kun. A. Svarinskas, amba-

LFB sambūrio Lietuvoje koordinatorius 
Vidmantas Vitkauskas ir viešnia iš Los 
Angeles advokatė Žibutė Brinkienė. 
Vidmanto Zavadskio nuotrauka

sadorė G. Damušytė, G. Jakimavičius, 
Gražina Mareckaitė ir kt. Kaip svarbus 
LFB rūpestis buvo įvardyta Lietuvos par
tinė sistema. Partijas kamuoja įvairūs 
negalavimai: pernelyg didelė centralizacija, 
mažas narių skaičius, neapibrėžta ideo
loginė tapatybė. Būtent šias problemas, be 
daugelio kitų, LF bičiuliai įsipareigoja 
padėti Lietuvos visuomenei spręsti.

K

Advokatė dr. Žibutė Brinkienė lankėsi 
ir Telšiuose. Rajono savivaldybės admi
nistracijos salėje ji drauge su kartu 
vykusiais ats. gen. Jonu Kronkaičiu bei 
Kęstučiu Milkeraičiu susitiko su Telšių 
visuomenės atstovais. Susitikimą pradėjusi 
Ž. Brinkienė supažindino su Amerikos 
lietuvių veikla sovietinės priespaudos 
metais. Pasak jos, pagrindinis tikslas buvo 
puoselėti meilę Lietuvai ir dirbti tautos 
labui. Svečiai apžvelgė ir esamą padėtį Lie
tuvoje. Dabartinė politinė padėtis šalyje 
bloga, nes valdininkai neatsiskaito rin
kėjams. Lietuvos žmonės, anot viešnios, 
turėtų pareikalauti iš valdžios viešumo

Į LAISVĘ • balandis-birzelis /2006 95

97



iai ir darbai

Susitikimas Telšiuose. IŠ kairės: dr. Žibutė Brinkienė, gen. Jonas Kronkaitis ir Kęstutis 
Milkeratis.

visais klausimais. Anot ats. gen. J. Kron- 
kaičio. buvę nomenklatūrininkai mulkino 
tautą anksčiau, tai daro ir šiandien. Jo 
nuomone, mes saugūs iš išorės, tačiau 
silpni iš vidaus. Didelį susirūpinimą kelia 
Lietuvoje matomas beviltiškumas, kai 
gimtinę palieka jaunimas. Tai daroma, 
anot jo, ne tik dėl pinigų, bet ir todėl, 
kad žmonės nemato teisingumo. Jei 
pasiduosime, tai pas mus bus kaip ir 
Pietų Amerikoje, kur žmonės meta viską 
ir veržiasi į JAV.

Buvęs Seimo kontrolierius, dabar 
vienas iš LFB Lietuvos sambūrio Vilniaus 
židinio vadovų Kęstutis Milkeraitis. sakė. 

kad Lietuvoje teisingumo nėra, yra tik jo 
imitacija. Kaip pavyzdį jis pateikė žemės 
grąžinimą kai ji nebuvo grąžinta teisėtiems 
savininkams, o įvairiais būdais žemę bandė 
įsigyti saujelė apsukresnių piliečių.

Svečiai atsakė į susirinkusiųjų 
klausimus ir kvietė visas patriotines jėgas 
vienytis bei ieškoti bendrų veikimo formų.

Panašūs susitikimai ir pakalbtai su 
bendraminčiais apie bendrą veiklą ir 
galimybes kurti LFB židinius Lietuvoje 
vyko Kupiškyje, Kretingoje, Klaipėdoje, 
Josvainiuose ir kitur. Šį rudenį, rugsėjo 
pabaigoje, numatoma LFB Lietuvos 
sambūrio steigiamoji konferencija.
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Mieli bičiuliai ir bendraminčiai, 
kviečiame i jubiliejinę, 50-tą LFB studijų ir poilsio

savaitę Dainavoje, kuri vyks š. m. rugpjūčio 20-27 d.
Pirmosios dvi dienos bus skirtos [vairiems 

organizaciniams reikalams aptarti.
Trečioji diena (trečiadienis) — skirta LFB Suvažiavimui, kuriame bus 

svarstomi LFB ateities veiklos planai 
ir kiti svarbūs klausimai.

Visos kitos studijų savaitės dienos yra skirtos paskaitoms bei 
pokalbiams apie padėti Lietuvoje ir išeivijoje.

Nepraleiskite progos susitikti su senais bičiuliais, pabūti kartu, 
atgaivinti senas pažintis ir pasidžiaugti vieni kitais.

LFB taryba

Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo narių dėmesiui!
Šių metų liepos 26 d. 16 vai. Kauno karininkų įgulos ramovėje 

(A. Mickevičiaus g. 19) vyks visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime 
bus pateiktos veiklos ataskaitos, renkama nauja taryba, svarstomi kiti 

aktualūs fondo ir filialo ateities klausimai.
Kviečiame dalyvauti.

I LAISVĘ fondo Lietuvos filialo taryba
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