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Pirmajame viršelyje - Vytautas VAITIEKŪNAS - 
teisininkas, rezistentas, visuomenininkas.

Vytautas Vaitiekūnas (iki 1944 m. Juozas Katilius) - žinomas teisininkas, žur
nalistas, rezistentas, visuomenės veikėjas. Gimė 1903 m. Pūstapėdžių kaime, Vilka
viškio apskrityje. 1926 m. baigęs Lietuvos universitete teisės mokslus dirbo advokatu 
Kaune. Studijų metais įsijungė į krikščioniškų-darbininkiškų organizacijų veiklą, 
bendradarbiavo jų spaudoje („Darbininke“ ir kt.).

1940 m. įsijungė į rezistencinę veiklą, nuo 1943 m. priklausė VLIK‘ui. Už 
antinacinę veiklą 1944-1945 m. kalėjo Bayreuthe. Išėjęs į laisvę tęsė veiklą VLIK‘e 
(Vokietijoje), bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje.

1949 m. persikėlė į JAV ir netrukus įsijungė į lietuvių išeivių rezistencinių orga
nizacijų veiklą. Buvo pirmasis Lietuvių fronto bičiulių tarybos pirmininkas, veikė 
Lietuvos laisvės komitete, Pavergtų jungtinių tautų organizacijoje, VLIK‘e.

1955-1956 m. buvo vienas iš leidinio „Lietuva“, o 1976-1977 m. žurnalo 
„Į LAISVĘ“ redaktorių. Dažnai rašė į „Aidus“, „Darbininką“, „Draugą“, „Tėviškės 
žiburius“.

V. Vaitiekūnas yra laikomas vienu iš pagrindinių LFB programinio dokumento 
„Į pilnutinę demokratiją“ autorių. JAV 1993 m. buvo išleistas pirmas V. Vaitiekūno raštų 
tomas pavadintas „Vidurnakčio sargyboje“, o 1994 m. tuo pačiu pavadinimu ir antra
sis. Lietuvoje 1996 m. buvo išleistas trečiasis raštų tomas, pavadintas „Vidurnakčio 
dokumentai“. Pirmuosius du tomus išleido Į LAISVĘ fondas.

Mirė Vytautas Vaitiekūnas 1984 m. Buvo palaidotas South Orange, NJ, o 2002 m. 
perlaidotas Vilniuje.
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Redaktoriaus

Jūsų rankose naujas istorinio žurnalo 
istorinis numeris. Šią vasarą Lietuvių fronto 
bičiulių (LFB) taryba priėmė sprendimą 
padidinti žurnalo tiražą 1000 egzempliorių. 
Taigi bendras žurnalo tiražas pasiekė 3000!

Toks žingsnis žengtas neatsitiktinai. 
Atkūrus valstybės nepriklausomybę Lietuva 
tapo laisva, bet dvasinėje nelaisvėje išliko 
daugelis jos gyventojų. Dalis vyresniosios 
kartos liko sovietinės praeities, mąstymo ir 
abejingo požiūrio į bendrus valstybės rei
kalus nelaisvėje, o vidurinieji ir jaunimas 
neišmoko būti laisvais ir didžiuotis savo 
valstybės praeitimi, vertinti tautines bei 
moralines vertybes. Ne veltui šiandien ke
liamas naujas obalsis: „Lietuvai reikia antrojo išsilaisvinimo". Ir neatsitiktinai, 
nes jis ne mažiau svarbus už pirmąjį. Šiandien reikia dvasinio, moralinio 
išsilaisvinimo. Reikia tautinio sąmoningumo atgaivinimo, sąmonės išvadavimo 
iš abejingumo gniaužtų.

Savo kelią pradėjęs prieš penkis dešimtmečius žurnalas „Į LAISVĘ" ir 
šiandien nuosekliai vykdo savo leidėjų bei pirmtakų nubrėžtą gairę - ugdo 
tautinį sąmoningumą ir krikščionišką moralę, puoselėja pilnutinės demo
kratijos idėjas ir rezistencinį paveldą. Todėl džiaugiamės, kad žurnalas nuo 
šiol apims dar didesnį skaitytojų ratą ir sudarys sąlygas visuomenei (ypač 
mokytojams, mokiniams, studentams) ne tik plačiau susipažinti su Lietuvių 
fronto, LFB organizacijų veikla, bet ir paskatins visus aktyviau domėtis 
Lietuvos bei užsienio lietuvių rezistencine praeitimi.

Tikimės, kad matydami tokią išaugusią skaitytojų auditoriją ir toliau su 
žurnalu aktyviai bendradarbiaus žinomi Lietuvos bei užsienio lietuvių 
istorikai, politikai ir rezistencinės bei visuomeninės veiklos aktyvistai. Viliamės, 
kad visų mūsų bendromis pastangomis galėsime ne tik išlaikyti generalinę 
žurnalo kryptį, bet ir padaryti jį labiau dinamišku, orientuotu ne vien tik į 
istorinės praeities aprašymus, bet ir į nūdienos politinio, socialinio bei 
visuomeninio gyvenimo aktualijų svarstymus.
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Laiškai

Į LAISVĘ žurnalo Nr. 152( 189) ir 153 
(190) Mindaugas Bloznelis rašė apie 
Lietuvių fronto spaudos ir radijo 
ryšius okupacijos metais. Noriu ir aš 
pasidalinti savo prisiminimais ir paty
rimais šia tema bei galbūt padaryti 
vieną pataisą.

1940—1941 mokslo metais su savo 
kaimynu viekšniškiu gy venome Kau
ne, Trakų g. 12a namo pusrūsyje. 
Vieta buvo miesto centre, bet namas 
buvo kieme, šiek tiek nuošaliau nuo 
gatvės. Iš Trakų gatvės namą, kuriame 
gyvenome, užstojo keli daugiaaukščiai 
namai, kiemo šone buvo dr. Valučio 
namas, dar keli pastatai, o dar toliau 
„Metalo“ fabrikas. Namo gale buvo 
tuščias sklypas, siekęs Kauno kapi
nes. Taigi vieta buvo rami nuo 
triukšmo ir gana uždara.

1940 m. pabaigoje studentų atei
tininkų korporacija „Grandis” suor
ganizavo pasipriešinimo okupantams 
penketukus. Mano penketuko vado
vas buvo Jonas Pajaujis, o kitų, sau
gumo sumetimais, nežinomi.

Mūsų kambarys buvo pasidaręs 
tam tikru centru, kuriame lankydavosi 
gan daug studentų kolegų.

1941 m. rudenį Jonas Pajaujis, 
nešinas spausdinimo mašinėle, popie
riumi ir matricomis bei rotatoriaus 
reikmenimis, atėjo pas mus į namus. 
Drauge su juo buvo kita studentė - 
Nijolė. Nijolė iš paruošto teksto ėmė 
spausdinti matricas su atsišaukimų 
tekstais, o aš su Jonu Pajauju juos 
spausdindavome (gal po šimtą pus

lapių). Atspausdintus atsišaukimus. 
J.Pajaujis išsinešdavo platinimui, o aš 
tapau visų atsišaukimų leidimo reik
menų saugotoju.

Kelis kartus su Jonu ir Nijole 
ateidavo ir jos sesuo Vida. J. Pajaujis 
jas pristatydavo tik vardais, be abejo, 
saugumo sumetimais. Apie jų tapaty bę 
aš sužinojau tik vėliau, jau gyven
damas Vokietijoje.

Mindaugo Bloznelio straipsnyje 
„Į LAISVĘ" Nr. 152 minimas Seinų g. 
12a kambarys. Man kilo klausimas ar 
nurodytas adresas - Seinų g. 12a 
nesumaišytas su Trakų g. 12a? Tą 
galėtų patikslinti mano minėta 
studentė Nijolė (Dr. Nijolė Bražėnaitė 
-V.V.).

Kartą pavakariop, parėjęs namo į 
savo pusrūsio kambarį, radau šei
mininkui paliktą lagaminėlį ir raštelį 
man, kad jį pasaugočiau. Raštelis 
nebuvo pasirašytas, tad spėjau, kad jis 
buvo iš mūsų rezistencinio penketuko. 
Prisipažinsiu, kad įsinešęs lagaminėlį į 
kambarį neiškenčiau jo neatidaręs. Juk 
turėjau žinoti koks jo turinys ir dėl ko 
aš rizikuoju. Nustebau, jame radęs 
radijo sudėtines dalis sumontuotas ant 
metalinės plokštelės. Buvo aišku, kad 
tai radijo siųstuvas. Lagaminą padėjau 
ten, kur saugojau spausdinimo 
reikmenis ir greitai jį visai užmiršau.

Birželio 14 dienos vakare keletas 
mano kambario draugo kolegių atėjo 
pasveikinti jo su Antano vardo diena. 
Visi ilgokai pasėdėjome, todėl svečius 
išlydėję, miegoti nuėjome gana vėlai. 
Jau įmigus mus prižadino buto
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Laiškai

šeimininkas pranešdamas, kad kitame 
namo gale gyvenančio policininko 
bute, rusai daro kratą. Šeimininkas 
patarė, kad skubiai paslėptume viską, 
ką laikome nelegaliai. Paslėpti tai 
paslėpti. Bet kur? Priešais mūsų langą 
kieme buvo malkų krūva, todėl ir 
nusprendėme, kad tai bus geriausia 
vieta. Tačiau planai žlugo, kai 
praskleidę lango užuolaidą pamatėme 
ruso kareivio aulinius batus. Namas 
buvo apsuptas. Visos viltys žlugo. 
Teko susitaikyti su likimu ir viską 
palikti taip kaip buvo.

Kadangi rytojaus dieną turėjau 
laikyti matematikos egzaminą, nieko 
daugiau negalėdamas imtis, sėdau už 
stalo jam ruoštis (juk užmigti vis tiek 
nebūčiau galėjęs).

Naktis praėjo ramiai. Rusai į mūsų 
kambarį neužsuko. Rytą išėjęs į 
Laisvės ai. važiuoti į Fizikos ir chemijos 
institutą Aleksote, pamačiau sovietų 
sunkvežimius su išvežamais žmonė
mis. Tarp jų, be abejo, buvo ir mūsų 
kaimynystėje gyvenusio policininko 
šeima.

Po egzamino grįžau į namus. Ten 
radau studentes darančias sumuš
tinius, kuriuos ruošėsi nešti į geležin
kelio stotį tremtiniams pamaitinti. Prie 
jų prisidėjau ir aš. Kai vakare grįžau 
namo, radau vėl paliktą raštelį, kuriame 
buvo nurodyta anksčiau atneštą laga
miną dar šiandien nuvežti į Aleksotą 
ir nurodytu adresu perduoti Algirdui 
Pundziui. Pasiėmęs reikiamą „kraitį“ 
nedelsdamas išvykau. Išlipęs Vilniaus 
gatvėje, jau temstant, skersgatviais 

nuėjau Aleksoto tilto link. Einant per 
tiltą, kitoje jo pusėje pamačiau stovint 
rusų sargybinius. Nesukeldamas 
įtarimo - atgal grįžti jau negalėjau, nes 
ir jie mane pastebėjo. Todėl ėjau toliau. 
Ir neapsirikau. Nes sargybiniai, 
matydami jog aš nesiblaškau, mane 
praleido net neužkalbinę. Praėjęs 
sargybą pasukau į laiptus, kurie vedė 
į nurodytą vietą ant kalno. Namo 
antrame aukšte dar degė šviesa, bet ne 
vieną kartą paskambinus, niekas 
neatsiliepė ir durų neatidarė. Nieko 
nepešęs turėjau grįžti atgal. Žino
damas apie laukiančius prie tilto rusų 
kareivius lagaminėlį paslėpiau krū
muose prie laiptų ir saugiai parva
žiavau namo.

Rytojaus dieną vėl nuvažiavau į 
Aleksotą ir perdaviau lagaminėlį 
Algirdui Pundziui. A. Pundzius padė
kojo ir pranešė, kad dar šiandien 
atneštu siųstuvu mėgins perduoti 
žinias į užsienį.

Jau anksčiau žinojau, kad 
A. Pundzius, Bagdonas Kontrimas ir 
Romas Šatas dirbo radijo reikmenų 
parduotuvėje Laisvės ai. ir Vilniaus g. 
sankryžoje, tad neturėjo didelių 
sunkumų gauti reikiamų detalių.

Parvažiavęs į Trakų 12a, nutariau 
Kaune nepasilikti ir išvažiavau į 
tėviškę Viekšniuose. Parvažiavęs iš 
stoties į miestelį, sutikau kun. 
Klemensą Arlauską, kuris patarė pas 
tėvus Žibikų kaime neiti, nes neaišku 
ar jie neišvežti ar kaip nors kitaip 
nesekami. Todėl nuėjau į senelio ūkelį, 
kuris buvo vos 2 km nuo miestelio.
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I Laiškai

Deja ir ten niekas nieko nežinojo apie 
mano tėvus. Todėl kaimų takais per 
krūmus patraukiau į tėviškę. Radau 
tėvus neišvežtus. Tėvas ir brolis buvo 
sovietinės milicijos tardyti, bet paleisti 
ir dabar slapstėsi. Jie ketino ieškoti 
kontaktų su manimi, kad per savo 
draugus padėčiau visiems pasitraukti 

į Vokietiją. Namie nusprendžiau 
nenakvoti ir aš, todėl prisijungiau prie 
besislapstančių tėvo ir brolio.

Sekmadienio rytą išgirdome 
lėktuvų ūžesį ir sprogimus. Nujautėme, 
kad tai karo pradžia. Tą patvirtino ir po 
šv. Mišių į slaptavietę dviračiu 
atvažiavęs kun. Klemensas Arlauskas.

Alfonsas Pargauskas 
Orland Park, IL, JAV

Praėjusiame „Į LAISVĘ“ numeryje 
Valdas Striužas išspausdino vertingą 
istorinį tekstą „Sukilimo prieš bolše
vikus epizodai Biržuose ir apylinkėse“. 
Reikia manyti, kad tai tik dalis didelio 
šio autoriaus darbo. Kadangi esu kilęs 
iš tų kraštų, norėčiau keletu sakinių 
patikslinti ir papildyti V. Striužo 
pasakojimą. Rašydamas apie 1941 m. 
birželio sukilėlius Daujėnų valsčiuje, 
autorius pamini, kad „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 /.../ išvadavo suimtus 
sovietinius aktyvistus; nušovė sukilėlį 
špitolininką Joną Trebą (Tribę?), 
nudūrė rugiuose ir dar apiplėšė sukilėlį 
zakristijoną Kazį Grigalionį, suėmė 
sukilėlį partizaną Antaną Navaką, 
nuvežė į Biržus ir birželio 25 d. Astravo 
miške žiauriai nukankino“. Nors tuo 
laiku buvau tik šešerių metų vaikas, tie 
šiurpūs įvykiai, suaugusiųjų kalbos 
apie žuvusiuosius įsirėžė man į atmintį 

visam gyvenimui. Taip pat ir jų 
pavardės. Suaugusieji, tarp jų ir mano 
tėvai, niekada nekalbėjo, kad buvo 
nužudytas špitolninkas. Bet ilgai buvo

Autoriaus nuotraukoje — Grigelionių 
antkapinis paminklas Daujėnų kapinėse
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minimi Kazimieras Grigelionis ir 
Antanas Navakas. Zakristijonas K. Gri
gelionis bandė pasislėpti rugiuose, 
kurie augo šalia bažnyčios plytinčiuose 
laukuose. Ten jis ir buvo nužudytas. 
Palaidotas Daujėnų kapinėse. Dar karo 
metais ant jo kapo iškilo paminklas su 
nuotrauka ir įrašu: „Lietuvi, žuvai už 
tikėjimą ir savo laisvę“.

Pokario metais stribai nuotrauką 
sušaudė, o įrašą užtepliojo juodais 
dažais. Ir tik Atgimimo metu įrašas 
buvo nuvalytas, bet raidės, jau nu-

Gavau ir perskaičiau naujausią 
žurnalo „Į LAISVĘ" ( balandžio-birželio 
mėn.) numerį. Man jis labai patiko. 
Žurnalas ne tik ugdo meilę Tėvynei, 
bet ir suteikia galimybę geriau pažinti 

blukintos laiko ir darganų, šiandien 
vos įžiūrimos. Prieš porą metų mirus 
K. Grigelionio žmonai Onai, viršutinė 
paminklo dalis buvo restauruota, o 
kapas artimųjų stropiai prižiūrimas. 
Beje, pokario metais Daujėnų kapinėse 
stribai miklindavo ranką ne prie vieno 
paminklo, taikiniais pasirinkdami 
iškilesnių arba patriotiškesnių žmonių 
nuotraukas. Kaip tokio vandalizmo 
liudininką ir šiandien čia galima pama
tyti sušaudytą Daujėnų klebono, kun. 
Baltrušaičio nuotrauką.

Antanas Petrauskas, 
buvęs daujėnietis

savo kraštą ir tautą iš įvairių jos 
istorinės, politinės raidos pusių, 
vykstančių bei vykdomų patriotinių 
iniciatyvų praeityje ir šiuo metu.

Andrius Balčiūnas 
Kauno technikos universiteto 

fizikos fakulteto 3 kurso studentas

Mieli skaitytojai,
Nepaprastai dėkojame jums už redakcijai rašomus laiškus, išsakomas 

mintis, teikiamus pasiūlymus bei papildymus. Toks skaitytojų ir redakcijos 
tarpusavio ryšys yra mums labai svarbus ir net būtinas. Iš jūsų laiškų mes 
sužinome kaip jūs vertinate žurnalo prisiimtą ir vykdomą misiją, redakcijos 
darbą, leidinyje nagrinėjamas temas bei publikuojamus straipsnius. Lauksime 
jūsų laiškų ir ateityje. Linkėtume tik išvengti noro žurnalą paversti asmeninių 
santykių aiškinimosi ir nepagrįstos kritikos kitaip mąstantiems tribūna.

Redaktorius
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Keli štrichai bičiulio 
Vytauto Vaitiekūno veiklai 

prisiminti ir darbams 
išryškinti
Adolfas Darnusis

Spausdiname dr. Adolfo Damušio straipsnį apie žinomų Lietuvos teisininką, 
žurnalistą, visuomenininką, aktyvą antisovietinės ir antinacinės rezistencijos 
dalyvį bei kovotoją už Lietuvos laisvę išeivijoje, Vytautą Vaitiekūną. Straipsnio 
autorius rašydamas apie savo bendramintį ir bendražygį kreipia dėmesį ne į 
lakonišką V. Vaitiekūno biografinių faktą aprašymą, bet į jo idėjinią nuostatą 
ir vertybių išryškinimą.

Straipsnis parašytas 1992 m. lapkričio 28 d. Jis yra žymiai platesnės 
apimties negu čia publikuojamas. Dėl didelės straipsnio apimties redaguojant 
straipsnį buvo praleistos kai kurios dr. A. Damušio refleksijos apie ekonominę 
ir socialinę padėtį nepriklausomoje Lietuvoje, Krikščionią demokratą sąjungos 
kūrimą. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto narių kalinimą ir pan. Šiek 
tiek (nekeičiant esmės) pakoreguotas kalbos stilius.

Čia jums pateikiame tik svarbiausius dr. A. Damušio aprašytus Vytauto 
Vaitiekūno plačiašakės veiklos vertinimus bei kai kurių atliktų darbą išlie
kamosios vertės išryškinimus.

Norintys susipažinti su pilnu straipsnio tekstu gali kreiptis į redakciją.
Dėkojame dr. Rožei Šomkaitei už atsiųstas nuotraukas ir dr. A. Damušio 

rankraščio kopiją, o p. Jadvygai Damušienei už leidimąjį spausdinti mūsą žurnale.
Redaktorius

Vytautas Vaitekūnas yra vienas iš 
tokių idealistų ir aktyvistų kolektyvo, 
kuris ne tiktai gyvenimą sekė, bet jo 
idėjų vyksme pats aktyviai dalyvau

damas brendo ir galop ryžosi savo 
idėjomis gyvenimą formuoti.

Tas kolektyvas dažnai buvo tiesio
giniai vadinamas jaunųjų katalikų
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grupe. Tam buvo pagrindo, nes tos 
idėjos mezgėsi ir iškilo jaunųjų 
katilikų intelektualiame židinyje, 
esmėje iš ateitininkų tarpo.

Jaunas studentas Vytautas, 
atvykęs į Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetą, iš karto pakliuvo ne 
tiktai į socialinio teisingumo pro
blemų svarstymo sūkurius, bet 
kartu į jų realų vykdymą gyvenime. 
Socialinio teisingumo problemos 
jaunimo auklėjimo organizacijose, 
jų simpoziumuose, paskaitose, 
spaudoje buvo dažnai svarstomos. 
Krikščioniškai susipratusioje jau
nuomenėje dažnai kildavo klau
simas, ar socialinė krikščioniškoji 
doktrina sugebės reikštis gyve
nimo socialinių klausimų verpe
tuose? Ar ji išvis yra pajėgi lenk
tyniauti su tais laikais pasirei
škusiu veržliu ir agresyviu marksi
stiniu bolševizmu bei efektyviu 
pelno principu besivystančiu libe
raliuoju kapitalizmu?

Idėjų srautai ir vertingi, ir be
verčiai atakavo studentiją iš visų
pusių. Malonu pažymėti, kad ir krikš
čioniškoji grupė toje srityje nebuvo 
pasyvi. Ši, pastaroji, šalia asmeninės 
etikos kėlė ir socialinės etikos svarbą. 
Ji pripažino rūpestį ir savimi, ir savo 
šeimos reikalais, ir dvasiniais, ir 
kultūriniais, ir materialiniais, bet taip 
pat kvietė skirti dėmesį ir respektuoti 
savo artimą bei jo poreikius. Tai yra, 
skatino siekti visų grupių teisingo ger
būvio balanso.

Siekimas bendrosios gerovės šalia 
asmeninės gerovės, dėmesys ir meilė

LFB organizacijos pirmtakai, ateitininkai: iš 
kairės sėdi — kanauninkas Feliksas Kapočius, 
dr. Antanas Maceina, stovi — dr. Juozas Gri
nius, Vytautas Zvirgždys-Vardys, Vincas Nat
kevičius ir Vytautas Vaitiekūnas.
1947 m., Vokietija.
Vytauto Maželio nuotrauka

artimui, socialinis teisingumas žmogui - 
tai pastovūs, beveik absoliutūs krikš
čioniškieji metmenys socialinėje veik
loje. Tokios idėjos buvo skleidžiamos 
Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jomis 
buvo siekiama jauną studentą įtikinti, į 
jas atkreipti dėmesį, atskleisti, kas 
dedasi gyvenime. Studentija buvo 
moraliai angažuojama, joje buvo sten
giamasi ugdyti idealistinį žvilgsnį 
nesutikti su negerovėmis ir siekti 
socialinio teisingumo savo aplinkoje.

Vytautui Vaitekūnui tos idėjos pati
ko ir jis aktyviai jungėsi į jų vykdymą.
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Jo nežavėjo nei marksistinė, nei libe
ralinė socialinės veiklos kryptis. Jau 
Vytauto studentavimo laiku ryškėjo tų 
sistemų negatyvios tendencijos. Mark
sizmas skelbėsi esąs idėjine socialine 
sistema. Tikrumoje šalia jos idėjinės 
propagandos labiau vystėsi prievartos 
metodai, masinės žudynės net nekrei
piant dėmesio į tai ar kas palankus ar 
nepalankus marksizmo sistemai. Fana
tiškai buvo vykdomas antireliginis 
žmonių persekiojimas. Kai kur jis buvo 
tapęs pagrindine propagandine prie
mone, neva idėjinėje kovoje.

Studento Vytauto Vaitekūno lai
kais, nors pilnas pasitikėjimas idėjos 
jėga buvo gana blankus, bet jau buvo 

pradėjęs rodytis prošvaisčių idėjos 
labui. Besivysiantys socialiniai gyve
nimo faktai krypo socialinio teisingumo 
link. Tas patvirtina, kad krikščionys 
idealistai, kad ir svyruodami, išsilaikė 
teisingame idealistinio socialinio gyve
nimo vystymosi kelyje.

Vytautas, atrodo, savo pasirinkimų 
srityse niekad nebuvo susvyravęs. Jį 
imponavo dėmesys žmogui, kova už 
dirbančio žmogaus teises, už jo 
gyvenimo būvio pagerinimą. Tad jis 
savo gyvenimo veiklą skyrė artimo 
tarnybai, sunkių gyvenimo sąlygų 
išnaudojamam žmogui. Tas labai 
sutapo ir su jo tarnyba okupacijų 
išnaudojamam Lietuvos žmogui.

Buvę Lietuvių fronto aktyvistai ir rezistentai. Pirmoje eilėje (iš kairės): Stasys Balčiūnas, 
prof. Juozas Brazaitis, Jonas Pajaujis; centre - Juozas Lukša; antroje eilėje: Stasys Daunys, 
Vytautas Vaitiekūnas, Julijonas Būtėnas, kun. Stasys Yla, Leonas Prapuolenis.
1948 m. Vokietija.
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■ Lietuvių fronto bičiulių švyturiai

Lietuvos darbo federacija, vėliau 
persiorganizavusi į Krikščionių demo
kratų sąjungą, savo idėjomis ir veikla 
ypač atitiko Vytauto siekiamus tikslus. 
Ši organizacija kaip tiktai siekė pir
miausia pagelbėti tiems, kuriems, 
Vytauto įsitikinimais, pagalba labiausiai 
buvo reikalinga.

Krikščionių demokratų sąjunga 
parengė ne vieną planą kaip gerinti 
dirbančiųjų padėtį. Visuomenėje ir 
vyriausybėje buvo populiarinamas vi
suotinis draudimas, medicininė pagal
ba ligos bei invalidumo atveju. KDS 
iškėlė idėją sudaryti galimybę darbi
ninkams įsigyti nuosavybę, sudarė 
planus, kaip padidinti žemės ūkio 
darbininkų darbo užmokestį, įkūrė 
kiemsargių ir tarnaičių organizacijas. 
Pačių darbininkų tarpe stengėsi ugdyti 

vadovaujantį personalą, organizavo 
jiems įvairius mokymus bei kursus.

Gyvenimo realybė. Antrasis pasau
linis karas, sovietinės ir nacinės oku
pacijos ne tik užliejo pasaulį, bet ir 
suardė daugelio idealistinius planus ir 
pateikė daug daugiau ir sunkesnių 
uždavinių...

Kuria kryptimi pasisuko Vytauto 
Vaitekūno gyvenimas, galima pamatyti 
iš jo pagrindinių veiklos sričių, kurios 
anksčiau buvo planuotos, o vėliau 
naujų karo ir pokario sąlygų padik
tuotos ar pakoreguotos. Taigi, Vytau
tas Vaitiekūnas:

1. Buvo vienas iš pagrindinių 
Lietuvos krikščionių darbininkų są
jungos organizatorių nepriklausomoje 
Lietuvoje;

Lietuvių išeivių visuomeninių organizacijų veikėjai ir vadovai: (iš kairės) 
E. Čiuplinskas, V. Vaitiekūnas, L. Šimutis, dr. K J. Valiūnas, T. Blinstrubas, J. Gaila, 
B. Nainys.
L. Tamošaičio nuotrauka
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2. Redagavo savaitraštį „Darbi
ninkas“ (išleido beveik šimtą šio 
laikraščio numerių, nuo 400 iki 499);

3. Aktyviai dalyvavo antiso- 
vietinėje ir antinacinėje rezistencijoje, 
buvo vienas iš Lietuvos aktyvistų 
fronto vadovų;

4. Antinacinės rezistencijos 
metu iš pradžių buvo Lietuvių Tarybos 
narys, vėliau Vyriausiajame Lietuvos 
išsilaisvinimo komitete - Darbo fede
racijos atstovas.

5. Gyvendamas Vakaruose daly
vavo Lietuvos laisvės komiteto veik
loje ir aktyviai prisidėjo prie sovietinių 
okupantų tikrųjų tikslų demaskavimo;

6. Bendradarbiaudamas lietuvių 
išeivių spaudoje savo straipsniais 
objektyviai informavo ir kryptingai 
orientavo visuomenę Lietuvos laisvės 
klausimais. (1976-1977 m. V Vaitie
kūnas buvo žurnalo „Į LAISVĘ" 
redaktorius, išleido 6 šio žurnalo 
numerius - Nr. 66—71; rašė į „Aidus ", 
„Darbininką", „Draugą"- V.Vitk.)

7. Kaip Lietuvių fronto bičiulis 
dalyvavo rengiant šios organizacijos 
programinį dokumentą „Į pilnutinę 
demokratiją“, buvo šio leidinio redak
cinio kolektyvo narys.

Aukščiau pateiktame sąraše 1,2 ir 
7 punktuose nurodytos svarbiausios 
veiklos sritys tiesiogiai lietė Vytauto 
Vaitiekūno pasirinktą pirminę veiklos 
kryptį: būtent darbininkijos socialinės 
veiklos vykdymą. 3,4,5 ir 6 punktuose 
išskirtos sritys apėmė karo ir pokario 
metais iškeltų uždavinių bei prisiimtų 
įsipareigojimų vykdymą.

Vytautas Vaitekūnas pirmosios 
sovietinės okupacijos metu, jau nuo 
1940 metų lapkričio mėn. buvo vienas 
iš 26 Lietuvių aktyvistų fronto stei
gimo pradininkų, kuriuos Vokietijoje, 
kovai už Lietuvos laisvę, sutelkė 
Kazys Škirpa.

Prasidėjus karui tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos, Vytautas grįžo į 
Lietuvą ir netrukus įsijungė į Tautos 
tarybą, vieną iš antinacinės rezisten
cijos centrų. Vėliau jis įsijungė į 
Vyriausiojo Lietuvos išsilaisvinimo 
komiteto (VLIK) veiklą.

1944 metais gegužės-birželio mėn. 
dauguma VLIK‘o narių buvo areštuoti. 
Gestapui Estijoje sulaikius į Švediją 
vykusį pulk. K. Ambraziejų, kurį 
VLIK'as ten siuntė pirkti ginklų Lie
tuvos antinaciniam ir antisovietiniam 
pogrindžiui, prasidėjo rezistencijos 
vadovų suiminėjimai. Pirmiausia buvo 
suimti Bronius Bieliukas, Klemensas 
Brunius, Adolfas Damušis, Jonas 
Deksnys, Balys Gaidžiūnas, Juozas 
Katilius-Vytautas Vaitekūnas, Antanas 
Tumėnas ir du VLIK'o bendradarbiai - 
Juozas Vėbra bei Jurgis Valiulis. Jie 
buvo apkaltinti valstybės išdavimu ir 
įkalinti Vokietijos kalėjimuose.

Steponui Kairiui-Kaminskui, Juozui 
Audėnui, Juozui Keliuočiui, J. Januš
kai ir Juozui Ambrazevičiui-Brazaičiui, 
VLIK'o politinės komisijos pirmi
ninkui, pavyko laiku pasislėpti ir 
suėmimo išvengti.

Vokietijos kalėjimuose buvusių 
nežmoniškų sąlygų neatlaikė nė vienas 
ten kalėjęs lietuvis: pirmas mirė
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Vytautas Viršila, vėliau, vos tik iš 
kalėjimo išėjus, Juozas Rudokas ir 
Izidorius Kurklietis.

Išėjęs į laisvę ir gyvendamas DP 
stovyklose Vokietijoje, o vėliau ir įsi
kūręs JAV, Vytautas Vaitiekūnas reda
gavo Lietuvių fronto bičiulių infor
macinį biuletenį, kuris reguliariai 
pasiekdavo visus bičiulius. Vytautas 
savo straipsniais žurnaluose bei su
rinkta informacija leidiniuose nuolat 
informuodavo visuomenę apie tai, kas 
vyksta okupuotoje Lietuvoje ir išei
vijoje.

įsijungimas į LFB programinio 
leidinio „Į pilnutinę demokratiją“ reda
gavimą ir prisidėdamas prie jo galu
tinio parengimo Vytautas Vaitekūnas 
tuo tarytum vainikavo visus savo dar
bus.

To leidinio kūryboje dr. Antanas 
Maceina ir Vytautas Vaitekūnas buvo 
nuostabus likiminis derinys: filosofinis 
brandumas ir gelmė iš dr. Antano 
Maceinos pusės ir kruopštus darbš
tumas, taikli išraiška pamiltų ir išgy
ventų idėjų, iš Vytauto Vaitekūno 
pusės. Man asmeniškai teko porą kartų 
patirti, su kokiu respektu Vytautas 
minėjo Antano talentą. Buvo jaučiama, 
kad Antanas panašiai vertino ir Vytau
tą. Tas bendrai ir sutartinai atliktas 
darbas juos abu dar labiau suartino.

Kai pasaulyje ir tam tikra dalimi 
Lietuvoje pradėjo pūsti autoritariniai 
vėjai, paneigiantys demokratijos pa
stangas, leidinio „Į pilnutinę demo
kratiją“ idėjų paskelbimas buvo lyg 
žaibo švystelėjimas. Ir kas įdomiausia. 

su daug šviesos, bet mažai triukšmo! 
Atrodo, lyg tuo mažu triukšmu neno
rėta per daug atkreipti dėmesio į 
paskelbtų idėjų svarbą. Pastangos jų 
reikšmę kiek nublukinti netiksliomis 
interpretacijomis tikslo nepasiekė, tų 
įdėjų šviesa kaip tiktai pradėjo 
intensyvėti.

Iš karto pasidarė aišku, koks buvo 
didelis nesusipratimas demokratiją 
riboti vien politine rinkimine proce
dūra. Per neapsižiūrėjimą praėjo tiek 
laiko nepastebint, kad tikroji demo
kratijos principo veikimo sritis buvo 
kultūrinė ir socialinė-ūkinė. Politinė 
sritis buvo daug siauresnė, mažiau 
reikšminga žmogui. Tuo nepaneigiama 
ir politinės demokratijos svarba. Bet 
čia pasisakoma tiktai reliatyviu jos 
reikšmės palyginimu. Juk krašto ūkinė 
bei kultūrinė gerovė seniai turėjo būti 
visų valstybės piliečių gerovės idealu. 
Demokratijos vardu piliečiams sutei
kiamos visiems lygios politinio balsa
vimo teisės, buvo tiktai mažas demo
kratijos dovanos piliečiams trupinėlis.

Trys švyturiai žėri „Į pilnutinę 
demokratiją" kūrinyje. Tai:

- socialinio solidarumo visuoti
numas;

- atsiribojimas nuo prievartos 
asmens įsitikinimų vystymuisi;

- troškimas teisingumo visiems.
Socialinio solidarumo visuotinu

mas leidinyje,.[ pilnutinę demokratiją“ 
(1958) yra išreikštas trimis lako
niškomis tezėmis: „Turi būti mažai 
tokių, kurie turi per daug, bet dar 
mažiau tokių, kurie turi per mažai“
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(p. 18) „Turėti privatinę nuosavybę yra 
prigimta žmogaus teisė“ (ibidem, 
p. 23), „Privatinė nuosavybė žmogui 
priklauso pagal prigimtąją teisę, bet 
tam tikra dalimi ji tūrėtų tarnauti ir 
bendrajam gėriui" (ibidem, p. 23).

Pilnutinėje demokratijoje labai 
tobulai telpa kultūrinių vertybių nau
dojimo visuotinumas. Pilnutinės demo
kratijos principe turėtų būti siekiama 
sudaryti sąlygas kūrybiniams talen
tams reikštis bei kultūrinės inteli
gencijos lygį kelti plačiu visuotiniu 
mastu.

Taip iš meilės artimui išsiplėsdama 
į kultūrinę bei socialinę-ūkinę sritis, 
pilnutinė demokratija pražysta nuo
stabiu ir reikšmingu žiedu. Iš siauros 
politinės rinkiminės sistemos demo
kratija tampa esmine visą valstybinę 
bendruomenę apimančia kultūrine, 
socialine-ūkine rūpintojėle.

Bet dar ir šiuo metu iškyla gyve
nime eilė neigiamų ir net kovingai 
priešingų socialinio solidarumo 
visuotinumui pastangų. Atsiranda 
įvairių profesinių grupių, kurios savo 
organizuotumu bei propaganda 
pajėgia savai selektyviai grupei 
užsigarantuoti geriau apirūpinamą bei 
apdraudžiamą padėtį kitų artimųjų 
lygios svarbos ir vertės dirbančių 
grupių sąskaiton. O tuo tarpu pagal 
pilnutinės demokratijos principą 
visuomenėje turėtų būti išlaikytas 
sveikas solidarus balansas.

Pilnutinė demokratija griežtai yra 
nusistačiusi prieš oligarchines grupes, 
prieš savanaudžius, kaip politinėje 

praktikoje, taip sveiko ekonominio 
vystymosi tinkle, taip lygiai kultūrinių 
laimėjimų naudojime. Tuo principu yra 
iškeliamas lygybės ir respekto 
taikymas visiems.

Atsiribojimas nuo prievartos as
mens įsitikinimų vystymuisi leidinyje 
„Į pilnutinę demokratiją“ išryškėja kaip 
antras kultūringas demokratijos bruo
žas. Tai buvo stiprus pasisakymas 
prieš autoritarizmą, bet kokį, ar rau
doną, ar rudą, ar žalią, ar kurios kitos 
spalvos.

Šis principas ypatingai apspren
džia santykius tarp valstybės, vyriau
sybės, kultūros, socialinio-ūkinio 
gyvenimo vadovų ir žmogaus piliečio.

Valstybės vadovybės pareiga būti 
ne valdovais, ne tramdytojais, bet išmin
tingais to atsiribojimo nuo prievartos 
įsitikinimo vystymesi saugotojais, pro
jektų iniciatoriais, darbų vadovais. Jų 
pagrindinis rūpestis turėtų būti, kad šis 
principas būtų nepažeidžiamas ir ne
vartotų prieš piliečius nei teroro, nei 
fizinės, nei moralinės prievartos jų įsiti
kinimų vystymosi procese.

Ta prasme valstybės konstitucija 
savo esme turėtų saugoti ir ginti 
piliečių teises prieš vyriausybių, ar 
biznierių, ar šiaip atskirų admini
stracijos asmenų savivalę.

Troškimas socialinio teisingumo 
visiems yra trečias švyturys pilnu
tinėje demokratijoje. Jis įgauna dabar 
daugiau dėmesio. Tarp prigimtojo tei
singumo vertybės ir žmogaus 
kuriamųjų teisingumo normų dažnai 
išsivysto radikalūs skirtumai. Tarp jų 
dama ar bent darnos šešėlis atsiranda
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tiktai tada, kai žmogaus normas kuriant 
nepaneigiama prigimtoji teisė, 
prigimtoji vertė.

Tokiu būdu teisingumas dažnai 
atsiduria dviejuose priešinguose po
liuose - kaip absoliutinė tobula pri
gimtoji vertybė ir ne visada taiklus 
žmogaus kūrinys.

Prigimties įsakymas sako: „Siek 
gėrio, venk blogio“ arba: „Daryk gera 
kitiems, nepažeisk bet ko, atiduok kiek
vienam, kas jo“.

Tarnavimas bendram labui, sie
kimas gėrio kitiems yra prigimto 
teisingumo bruožas. Tuo tarpu skriau
dimas kitų, bendruomenės ar šeimos, 
ar tautos išnaudojimas yra antipodas 
prigimtam teisingumui. Antipodinio 
teisingumo iniciatorių yra šiais laikais 
pasaulyje daugiau negu prigimtojo 
teisingumo rėmėjų. Pasaulio galingieji 
ir įtakingieji propagavo nuomonę, kad 
tam tikras teisingumas tegali reikštis 
tarp lygių jėgų, t.y. galingieji daro, ką 
jie gali, o silpnieji kenčia. Pagal tokią 
sampratą teisingumas tarnauja tiktai 
galingųjų ir savinaudžių interesams. 
Esmėje dabar tai yra begėdiška nuo
monė. Bet dabar neseniai pergy
venome daug begėdiškesnę praktiką. 
Sovietinė KGB prievarta bei nacizmo 
neapykanta praktikavo daug žiaures
nius ir labiau barbariškus teisingumo 
pažeidimus. Ir tai vyko dabar, dvide
šimtajame šimtmetyje. Kokie dideli 
nekaltų žmonių skaičiai buvo sunai
kinti, vykdant klaidingų ir žiaurių 
sistemų užgaidas.

Tenka sutikti su Augustino nuo
mone, kad valstybė be teisingumo yra 
plėšikų ir vagių gauja. Radikaliai kito
kie teisingumo principai yra keliami 
leidinyje „Į pilnutinę demokratiją“. 
Jeigu juos pavyktų realizuoti, daug 
šviesesnis laikotarpis atsivertų visam 
pasauliui.

Teisingumas kaip valstybės, kaip 
kurioje kitoje žmonių bendruomenėje 
yra ar turėtų būti jos konstitucijos, jos 
įstatymų pagrindas. Tas be abejo būna 
tada, jei konstitucijos bei įstatymų 
kūrėjai remiasi prigimtuoju teisingumu 
kaip absoliučia vertybe.

Tie visi pilnutinės demokratijos 
principai: solidarumo visuotinumas, 
atsiribojimas nuo prievartos asmens 
įsitikinimų vystymuisi, absoliutinė 
teisingumo vertybė yra pagrindinė 
atrama šių laikų socialinei veiklai.

Tikrai būtų gerai buvę, jeigu 
Vytautas Vaitekūnas ir keli kiti to 
šviesaus kolektyvo asmenys būtų 
turėję dar bent 5-7 metus laiko pilnu
tinės demokratijos idėjų gilesniam 
įprasminimui laisvėjančios nepriklau
somos Lietuvos piliečių tarpe. Jie būtų 
spėję savo puikią pilnutinės demo
kratijos viziją įskiepyti Lietuvos gyve
nime.

Dabar gi teliko tiktai viltis, kad 
iškils idealistinio įsitikinimo jaunos 
asmenybės ir įsipareigos tų idėjų rea
lizavimui.

Tai būtų tikrai vertinga tarnyba 
Lietuvai!

1992-11-28
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Laisvės iššūkiai, neatlikti 
darbai, politinis turgus

Vytautas A. Dambrava

Ambasadorius Vytautas A. Dambrava. 
Pauliaus Jasiukonio nuotrauka

Kas įvyko, kad mes buvome nu
blokšti į priešingus polius, kad tauta 
milijoną žmonių prarado? Pusė ištiki
mų tautos vaikų ne savo noru kentėjo, 
badavo ar mirė Sibire, sovietiniuose ar 
nacių lageriuose, kiti gelbėjosi nuo 
okupantų tremty ir išeivijoje. Ne duo
nos ieškoti jie bėgo, o laisvės, kai toji 
buvo svetimų atėjūnų plėšte išplėšta. 
Dar anksčiau caro laikais prašvitus 
..Aušrai“, nuskambėjus „Varpui“, ne 
viena caro išguita auka, nemačiusi 
Vasario šešioliktosios, dirbdama Pen
silvanijos anglies kasyklose, Čikagos 

skerdyklose ir kitur juodą darbą, kūrė 
parapijas, statė bažnyčias, mokyklas, 
klubus, steigė organizacijas, leido 
spaudą, siuntė sunkiai uždirbtus 
dolerius ar grįžę Lietuvon įsijungė į 
nepriklausomybės kovų sūkurį, auko
damiesi tėvynei Lietuvai. Nė vienas jų 
nebuvo regėjęs mokyklos suolo.

Lietuvoje pasilikusieji sovietų 
okupacijų metais kovojo ir krito už 
laisvę, kai likusieji kentė priespaudą, 
nepriteklius ir nuolatinę baimę nuo 
svetimų ir daugelio savųjų. Kiti prisi
taikė ir net parsidavė.

Tačiau ne mums suprasti Vieš
paties kelius. Lietuva 1990 metų kovo 
vienuoliktąją trečią kartą šimtmetyje 
išsilaisvino.

Gyvename laisvės iššūkių laiko
tarpį. Svarbiausia - kaip išlaikyti Lietu
vą susipratusių ir ištikimų tautiečių 
rankose. Ne komunistų, kurie savo 
juodą darbą atliko.

Diskutuodami Lietuvos ir išeivijos 
bendradarbiavimo problemą, dar 
neišsiaiškinome, kodėl atkūrus nepri
klausomybę ir žlugus Sovietų Sąjun
gai, politinė valdžia ir ekonominė jėga 
Lietuvoje pasiliko buvusių komunistų
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rankose, kai, žuvus despotiniams reži
mams Vokietijoje ir Italijoje, nacizmo ir 
fašizmo neliko nė kvapo.

Tuose kraštuose valdžia iš karto 
atsidūrė buvusių diktatūrinių režimų 
opozicijos rankose (Konrado Ade
nauerio - Vokietijoje, Alcide de 
Gaspari - Italijoje). Tačiau 1990 metais 
Lietuvoje į valdžią įsistūmė kompar
tijos pareigūnai ir kolaborantai. Jie 
dalinosi postais, pasitelkę simpatikus - 
žmones be opozicinės brandos, be re
zistencinės patirties, reikiamo išsila
vinimo ar net abėcėlinio supratimo 
apie laisvę ir jos uždavinius bei pati
kėtas pareigas. Teisieji ir patyrusieji 
tebėra nustumti į šalį, kai skriaudėjai 
toliau alina valstybę ir skurdina tautą 
tariamo patriotizmo vardan.

Šioje situacijoje šiandien randasi ir 
Lietuvių fronto bičiuliai, kurie, būdami 
laisvi, okupacijos metais išeivijoje 
atliko svarbiausius darbus Lietuvos 
laisvinimui, lietuvybės išlaikymui ir 
asmeniniam tobulinimuisi.

Šiandien daugelis mūsų tempiame 
sunkėjančią amžiaus ir silpnėjančios 
sveikatos naštą, bet dar gerai su
prantame Lietuvių fronto bičiulių misiją 
tęsti rezistencinį darbą ir rikiuoti 
naujas gretas jam atlikti.

Lietuvių fronto bičiuliai yra mažne 
visi atėję iš ateitininkijos, kurios 
obalsis yra „Visa atnaujinti Kristuje“. 
Tai atostogų neturinti misija: plėsti 
Viešpaties karalystę, vykdant Jo valią, 
tarnaujant tėvynei, seserims ir bro
liams, grąžinant tauton teisingumą ir 
meilę.

Tardami šiuos žodžius, mes neuž
mirštame, kad ne žmogus, o Dievas 
išgelbėjo Lietuvą nuo priešo baisaus. 
Ne vieną mūsų pritrenkia mūsų laikais 
tariami aukštųjų pareigūnų priesaikos 
žodžiai, išmetant paskutinį sakinį: 
„Tepadeda man Dievas“.

Čia pat iššoka ir kitas klausimas. 
Kodėl rašant ir priimant Lietuvos Kon
stituciją, Dievas buvo užmirštas? 
Kodėl Europos Konstitucijon Lietu
vos Vyriausybė didžiavosi ją stacha- 
novietiškai priėmusi pirmoji, neras
dama vietos Dievui ir mūsų tautos 
krikščioniškoms šaknims, kurios siekia 
tryliktąjį šimtmetį ir kataliką karalių 
Mindaugą. Karas tarp tikinčiojo ir 
netikinčiojo kaip tik ir yra, ar Dievas 
vadinsis Dievu, ar jis turės kokį kitokį 
vardą? Taigi, kodėl Dievas mūsų 
krikščioniškuose tautos pagrindiniuo
se dokumentuose nebuvo ir nėra reabi
lituotas?

O galybė neatliktų darbų?!.
Mums rūpi teisinė valstybė ir pil

nutinė demokratija, mums būtinas 
teisingumas, tapęs valstybės, tautos ir 
mūsų kiekvieno asmenine gėda.

O kur humaniškumas, kur mūsų 
vienybė, kartojant himno žodžius - 
„vardan tos Lietuvos“?

Prof. Antanas Maceina ir šiandien 
kartoja rezistencinę būtinybę kovoti 
prieš bolševikinį melą (pirma, oku
pacijoje, o dabar laisvėje), kovoti prieš 
mūsų pačių intelektualinį nerangumą, 
prieš mūsų tikėjimą tuo pašvinkusiu 
bolševikiniu melu. Žiūrėkit, kokia mate
rialistinė ar nihilistinė dvasia įsigalėjusi
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aukštosiose mokslo institucijose? Kas 
mūsų studentijos smegenis plauna? 
Mes privalome išgyvendinti sovietinio 
melo ir neapykantos likučius, kur nei
giamos amžinos vertybės, iškreipiami 
tautiniai principai, kai perrašoma isto
rija. kai vyksta praeities kraipymas, 
dabarties niekinimas, kultūros nioko
jimas ir religijos ujimas. Kovoti prieš 
išlikusius marksistinės liesos sklei
dėjus. šventvagiškus Kristaus pa
mėgdžiojimus. kurie pagal prof. 
A. Maceiną, melą paverčia žmonių 
santykiavimo būdu tarp savęs - tiek 
su tautos praeitimi, tiek sujos kultūra, 
tiek ir su svetimaisiais - taigi stoti į 
kovą prieš sąmoningai organizuojamą 
melą. Visuomet tragiškai skambėjo 
Maceinos kartotoji tiesa, jog ..žmogus 
sovietinėje sistemoje ne tik turėjo me
luoti. bet ir šį melą mėgti".

Meskime žvilgsnį į Lietuvą. Pasa
kykite. kas ją valdo, kas ją maudo ir 
kokią valdžią turime po šešiolikos ne
priklausomybės metų? Komunistai, 
buvę kagėbistai (net uniformuoti), 
buvę persimetėliai. parsidavėliai, patai
kūnai. pasiry žę glaustis tam. kas jį ar 
ją priima ir gėdos programon įjungia. 
Išimtys buvo per retos.

Mūsų politinis gyvenimas prilygs
ta neįsivaizduojamam politiniam turgui, 
kur politinio žaidimo taisykles gali 
diktuoti ..bet kas“, kad ir rusas, jei jis 
operuoja pinigu. Mokslo diplomas 
nesvarbu, kultūra ar pagarba Lietuvai 
nesvarbu.

Lietuvos politinis miškas išties gū
dus. Jį suprasti, prasibrauti pro tankmę 

reikia žinių, proto, išminties, noro 
pažinti. Dar daugiau - reikia intuicijos 
teisingam vertinimui ir sprendimui. Juk 
neretai mūsų krašto rinkėjas net 
nežino, kokia tos partijos, už kurią 
balsuoja, programa. Mūsų politiniame 
miške aibė partijų, daugiausia savo 
lyderiams prasistumti ir Seime algą 
užsitikrinti, keisti partiją-ne problema. 
Mūsų politiniame turgaus maiše 
šventieji ir prakeiktieji, mafijozai, 
skurdžiai, milijonieriai, garbingos asme
nybės. bet daug daugiau parsidavėlių 
ir prisitaikėlių, gal ir sauja idealistų, kai 
daugelis be principų ir be garbės.

Kiek lietuvių tarnauja šėtonui, 
kurio vardas yra mamonas? Dabar
tiniame politiniame turguje ekonomika 
(su visom Europos Sąjungos pagal
bom) neišjuda, apiplėštas energetikos 
potencialas, nuskuręs sodžius, prasi
gėrę miesteliai. Pinigų trūksta, o pini
gai švaistomi.

Turtingas gali savo kišene „prie
vartauti“ rinkėjus, žadėdamas darbą. 
Kam buvo svarbu, kad Lietuvą s aldys 
apsukrus melagis rusas? O „Lietuvos 
ryto" antraštė tvirtina: „Daugumai 
lietuvių sovietinė sistema - nebloga”. 
Tai ko vengti blogio, jei jis mane pra
turtina.

Kitam kandidatui ateina mintis 
padalinti galimiems rinkėjams po 
dolerį, pasiūlyti alaus, gal net pilstuko, 
o dievobaimingom moterim pado
vanoti Bibliją (žinoma, užsitikrinant, 
kad patikima „korespondentė" dova
notoją tinkamai paminėtų spaudoje). 
Vaikams - „bambonkės“. gal net pigus
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žaislelis. Tai žemiausio lygio lietuvio 
vardo nevertas rinkėjų balsų rankio- 
jimas. Pilietis yra silpnas, bejėgis, be 
perspektyvų gerinti savo skurdų gy
venimą, o vaikai bėga užsienin legaliai, 
ir dažniausiai nelegaliai ir net krimi
naliniu būdu ieško sau tariamai geres
nio gyvenimo. Tėvynė jam nebe
egzistuoja. Rinkiminiame turguje veltui 
ieškosi padorumo, moralės ar tiesos.

O teismų darbas? Negirdėtas, nere
gėtas žemesnės instancijos teismo 
„Šatrijos“ išteisinimas, aukštesnei 
instancijai radus ją kaltą. Tai teisin
gumas, apverstas aukštyn kojom. 
Borisovui panaikintas draudimas gy
venti Lietuvoje. Savo laiku jis šantažu 
išsireikalavo darbo prezidentūroje. 
Visko viršūnė - buvusio patarėjo, 
Kauno teisėjo Petkevičiaus teisme 
priimtas sprendimas, kuriame žurna
listas, pavadinęs buvusį Kauno miesto 
partijos sekretorių Tvarijoną kolabo
rantu, gavo 50 tūkstančių litų baudą.

Tautietis, nuo vaikystės puose
lėjantis krikščionišką pradą, tautinį 
paveldą, rečiau blaškosi ir priima tei
singesnius sprendimus, nei žmogus, 
nežinantis, kas jis yra ir kur jis eina. 
Toks žmogus, žavėdamasis naujomis 
idėjomis, drauge su sezoniniais partijų 
herojais ir jų pažadais dar greičiau 
rieda politinėn bedugnėn. O tušti indai 
riedėdami garsiai skamba.

Tarsi atsakydama į šių dienų 
nesutarimus lietuvių fronto „Į pilnutinę 
demokratiją“ programa reikalauja 
tiesioginiuose rinkimuose balsuoti už 
asmenis, ne sąrašus. Aktualumo nėra 
praradę ir kiti teiginiai:

a) valstybės piliečiai turi turėti 
kultūrinę autonomiją;

b) kultūra yra pasaulėžiūrinė, 
valstybinės kultūros būti negali;

c) tautinė kultūra pasaulio kul
tūrą praturtina vertybėmis, kosmo
politizmas - paneigimas tautos - tas 
vertybes niveliuoja;

d) vaikų auklėjimą valstybėje 
lemia tėvai, o iš šeimos teises valstybė 
kištis negali.

Neužmirškime, mieli bičiuliai, kad 
teisingumo pažeidimai yra kardinali 
mūsų tautos problema. Jos nespren- 
džiant, visi mūsų idealistiniai planai 
virs utopija.

Bičiulis Juozas Kojelis pažymi, kad 
politinių ir ekonominių jėgų tikroji 
koalicija Lietuvoje laikosi nuo 1990 
metų ir ji sustiprėjo pašalinus prezi
dentą Rolandą Paksą. Vyriausybėje, 
Seime, Valstybės saugumo sistemoje ir 
kitose jautriose vietose knibždėte 
knibžda aukštųjų kompartijos mokyklų 
auklėtiniai, buvę aukšti partijos parei
gūnai, GRU, kagėbistai ir KGB rezer
vistai.

Čia iškyla moralinė problema: ar 
gali būti iš viso pateisinamas jų darbas 
valstybinėje tarnyboje? Atsakymas 
yra kategoriškas - ne, negali.

Dar vienas klausimas: ką dabar
tinės valdančios kairiųjų (ekskomu- 
nistinių) ir laisvamaniškų pakraipų 
partinės jėgos galvoja apie išeiviją ir 
kaip ją vertina?

Bičiulio Juozo Kojelio įsitikinimu, 
per paskutinį pusmetį televizijos, 
radijo ir konferencijų svarstybose Lie-
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Ambasadorius Vytautas A. Dambrava ir adv. Jonas Kairevičius 15-osios studijų savaitės metu. 
Vidmanto Zavadskio nuotrauka

tuvoje iš dabartinių ryškiųjų politikų ir 
ekonomijos oligarchų lūpų neteko gir
dėti nė vieno viešo gero žodžio apie 
išeiviją.

Pačius pikčiausius žodžius apie 
išeivius yra 1995 m. vasario 5 d. 
pasakęs dr. Aleksandras Štromas Čika
gos lietuvių radijo laidoje. Štai citata 
iš jo kalbos teksto: „Tarybinė okupa
cija priartino Lietuvos lietuvius prie 
europietiško gyvenimo standartų... 
Lietuvių elitas įgijo mokslinį menta
litetą: europinį ir pasaulinį“. O dėl nišų 
kalbos brukimo, Štromas išvedžioja, 
kad Lietuvoje sovietmečiu nišų kalbos 
mokymo tikslas buvo apsišvietimas, 
nusikratymas kitataučių baimės ir t.t. 
Radijo laidoje bandė jis stebinti savo 
„intelektualiniais akiračiais“, aiškaus 
turinio stokojančiom frazėm: pasaulinis 
kontekstas, pasaulinis mąsty mas, elito 

mentalitetas, pasaulėtakos univer
salumas, sąmonės poslinkiai. Jo 
lėkštas, išpūstas argumentavimas neiš
vengiamai vedė prie absurdiškų išva
dų" (Kojelis, „Draugas“, 1995-03-02).

Mieli bičiuliai! Su visom mūsų ne
galiom. su visom kūno ir dvasios silp
nybėm, negalima užmiršti, jog mūsų 
išeivijos kilmė yra idealistinė. Išeivija 
niekad nepriklausė duoneliautojų, 
pinigagraibių ir padlaižių kategorijai. 
Išeivija šiandien tebeatstovauja krikš
čioniškai moralei, teisingumui, Vakarų 
kultūrai, bet jos darbas Lietuvai nėra 
baigtas ir jos įnašas Tėvų žemei yra 
būtinas.

Lietuvių fronto bičiulių įnašas toli
mesnei tautos pažangai ir galutiniam 
Tėvynės prisikėlimui yra ir liks pagrin
dinis darbo ir egzistencijos uždavinys.
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Jonas Algirdas Kronkaitis.
Juozo Polikaičio nuotrauka

Yra toks posakis, kad praeitis vis 
keičiasi, o ateitis nėra tokia, kokia ji 
buvo. Išties įvyko daug pasikeitimų 
nuo sausio mėnesio, kai paskutinį 
kartą kalbėjau Los Angeles Fronto 
bičiulių simpoziume. Tuo metu kalbė
jau apie nesibaigiančius skandalus

Laikas ir idėjos

Lietuvos dabartinė padėtis 
ir perspektyva

d/5. gen. mjr. Jonas Algirdas Kronkaitis

Lietuvoje ir jų poveikį šalies valdyme 
ir piliečių nusivylimu valdžia. Tačiau 
turiu pripažinti, kad vyriausybė vis 
dėlto šiaip taip dirbo ir sugebėjo pri
imti Lietuvai reikalingus sprendimus.

Užsienio politika išliko stabili. Geri 
santykiai su NATO ir toliau plėtojami, 
Europos Sąjungos finansinė parama 
pamažu atgaivina ir kaimą. Kaimo 
gyventojų pajamos nuo 2001 metų 
padidėjo 1,5 karto. Tačiau reikia pri
pažinti ir smarkiai kylančias kainas, 
kurias labiausiai pajunta vidutiniškai ir 
mažiau uždirbantieji. Didmiesčiuose 
vyksta statybų karštligė. Miestai gra
žėja, paslaugų ir prekių daugėja. 
Bedarbystė sumažėjo iki tiek, kad 
daugiau ir daugiau nelegalių darbi
ninkų atvyksta į šalį. Europos Sąjun
gos apklausa rodo, kad lietuviai tapo 
optimistiškiausi Europoje kas liečia jų 
ateitį. Bendrai paėmus žmonės gyvena 
geriau, nors praraja tarp turtuolių ir 
skurdžiai gyvenančių vis didėja. Ta
čiau nenumatau, bent jau artimiausiu 
laiku, kliūčių tolimesniam ekonomikos 
augimui.

Krašto apsaugoje didelių pokyčių 
nebuvo. Kaip esu minėjęs ankstesnėse
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kalbose, kariuomenė stovi ant tvirtų 
pamatų. Mūsų kariai toliau sėkmingai 
tarnauja Irake, Afganistane ir Kosove. 
Deja, kariuomenė per maža ir dar ma
žėja. Modernizacija vyksta per lėtai, nes 
politikai nėra suinteresuoti investuoti į 
ateities saugumą, bet ieško trumpalaikių 
politinių dividendų sau. Jaunimas 
mažiau linkęs sieti savo ateitį su 
tarnyba kariuomenėje, nes dėl minėtų 
priežasčių, ji tampa mažiau patraukli. 
Ateityje tai gali lemti kariuomenės 
profesionalumą ir valstybės saugumą.

Piliečių judėjimui „Kitas pasirin
kimas“ ryžtingai dirbant pasisekė 
uždaryti rusų Baltijos akademiją 
Lietuvoje, tačiau šio judėjimo sąskaitos 
buvo areštuotos, kol Apeliacinis teis
mas nusprendė, kad „Kitas pasirin
kimas“ rusų Baltijos akademijos 
neapšmeižė. Dviejų metų bylinėjimosi 
laikotarpyje labiausiai nukentėjo pilie
tiškumą parodęs prof. Vytautas Dau- 
jotis ir „Kitas pasirinkimas“. Jų veikla 
buvo pažeista. Vyriausybės pareigūnai, 
kurie pažeisdami įstatymus išdavė 
Baltijos akademijai licenciją veikti ir 
tuo parodydami Lietuvai abejotiną 
lojalumą, liko nenubausti. Kiekvienas 
bent kiek mąstantis lietuvis neturėtų 
susitaikyti su tokiu elgesiu ir parei
kalauti ministrės Žakaitienės, kuri šį 
leidimą pasirašė, kai tuometinis švie
timo ministras Monkevičius buvo 
išvykęs, atsistatydinimo. Ši ministrė 
puikiai žino, kas tą dokumentą pakišo, 
bet vis dėlto šį asmenį nori skirti savo 
viceministru. Ministrė blaškosi kreip
damasi į STT dėl pritarimo. Ši ministre 

turi sukelti didesnį nepasitikėjimą kaip 
tas žmogus, kurį ji dengia. Social
demokratai, tuoj pat, kaip įprasta, 
puola tuos, kurie atskleidžia nešva
rumą nomenklatūroje. Kaip mes su
prantam lojalumą savo tautai? Štai 
Fronto bičiuliai, iššūkis!

Vis ryškėja Rusijos pastangos kiš
tis į Lietuvos vidaus reikalus, finan
suojant propagandinę veiklą. Pereito 
sekmadienio LTV laidos „Savaitės 
panorama“ programoje buvo atskleista 
informacija apie Rusijos finansuojamą 
užsienio fondą „Livonija“, kurios 
direktorius, pasirodo, yra Muntiano 
„Pilietinės demokratijos“ partijos 
prezidiumo natys. Fondo veikla aiškiai 
nukreipta prieš Lietuvos interesus. Net 
neturint vaizduotės galima suprasti, 
kad yra subtilesnių būdų dideliais 
pinigais pakenkti Lietuvos interesams, 
siekiant ją ekonominiai ir politiniai 
dominuoti. Kaip supranta Viktoras 
Muntianas lojalumą Lietuvai?

Nors Lietuva jau 16 metų laisva, 
nepriklausoma, mokosi gyventi demo
kratinėje sistemoje ir bando įveikti bei 
palaidoti okupacijos paveldą, tačiau 
pokyčiai vyksta per lėtai, kas dažnai 
yra priežastis, kuri sukelia žmonių 
pyktį ir nepasitikėjimą visa valdžia. 
Duosiu tik du pavyzdžius, kurie 
išryškins kaip sunku atsikratyti tų 
sovietinių papročių. Per paskutiniąsias 
Seimo sesijos dienas buvo priimtas 
Vidaus pulkų pataisų įstatymas. Nors 
jų paskirtis, kaip ir policijos, užtikrinti 
tvarką šalyje, tačiau kaip ir anais 
laikais jie yra pavaldūs vidaus reikalų
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ministrui, tai yra politikui, o ne 
policijos komisarui. Pulkai yra paruošti 
atlikti funkcijas nukreiptas prieš 
piliečius, yra ginkluoti ne policijos 
lengvais ginklais, bet net kulko
svaidžiais ir šarvuočiais. Man atvykus 
į Lietuvą 1997 metais šie Vidaus pulkai 
buvo net geriau ginkluoti už 
kariuomenę. Jų buvimas įžeidžia 
demokratinės valstybės sampratą. Jie 
turi būti perorganizuoti ir skini poli
cijos pavaldumui. Teiginys, kad karo 
atveju jie galėtų būti panaudoti kaip 
koviniai vienetai yra klaidinantis. Jie 
nėra parengti koviniams veiksmams.

Kitas įstatymas liečia medžioklę, 
kuris pažeidžia ankstesnį Konsti
tucinio teismo nuosprendį bei ank
stesnę Prezidento veto priežastį. Esmė 
ta, kad privalūs medžiotojų būriai 
įgyja teisę medžioti privačiuose miš
kuose. neatsiklausus ir gavus savi
ninko leidimo, o savininkai savo miš
kuose medžioti negali. Žiūrėdamas į 
televizijos kameras socialdemokratas 
Bradauskas tokį įstatymą gynė, mat tų 
savininkų tiek daug ir nežinia kaip juos 
susirasti. Pagal šį įstatymą šeimininkai 
privalo susirasti atatinkamas įstaigas 
ir raštiškai pareikšti savo nesutikimąją 
privačiose valdose medžioti. Patys 
savo valdose medžioti negali. Visiškas 
absurdas. Norima išlaikyti okupacijos 
laikų privilegijas nomenklatūros me
džiotojams. Teko matyti vieną anų 
laikų žvėrių skerdynių nuotrauką, kuri 
ne kuo skiriasi nuo šių laikų nomen
klatūros medžiotojų. Kas dar įdomu tai. 
kad šis įstatymas priimtas skubos 

tvarka, be kvorumo, balsuojant tik 69- 
niem Seimo nariams. Tai manyčiau 
pažeidžia Seimo statutą.

Ar reikia stebėtis, kad žmonės pa
sipiktinę ir keikia visus valdžioje, o ne 
tik tuos, kurie būdami daugumoje 
tokius įstaty mus leidžia ir už juos bal
suoja. Galbūt šie pavyzdžiai nėra gyvy
biškai svarbūs, bet jie parodo valdžios 
nesiskaitymą su piliečiais, o visuo
menės abejingumas ir rytietiškas patai
kavimas bei nuolaidumas leidžia to
kiems nomenklatūros ponams siautėti.

Jau Los Angeles prognozavau 
blėstančią Uspaskicho žvaigždę. Kaip 
žinia jis šiandien slapstosi Rusijoje, o 
jo partiečių skaičius mažėja. Bet kaip 
ir LLDP persivadinusia Social
demokratų partija, klonavosi taip ir 
dabar Darbo partijos Muntianas, 
kurdamas neva tai naują partiją, pa
naudojo dabar madingą žodį pilie
tiškumas ir persivadino Pilietinės 
demokratijos partija. Gal tikisi suklai
dinti rinkėjus, kad jie pamanytų, kad jis 
turi kažką bendro su Dariaus Kuolio 
įsteigtu Pilietinės visuomenės institu
tu. kurio siekiai yra skaidrios, atsa
kingos, piliečių interesus ginančios 
vyriausybės ir pilietiškos visuomenės 
ugdymas. Kad Darbo partija neatsto
vavo darbininkų interesus, reikia tik 
prisiminti tos partijos lyderiui priklau
sančios Krekenavos agrofirmos netei
sėtai mokamus atlyginimus vokeliuo
se. ir p. Budrev ičienės atleidimą iš 
darbo, kai ši išdrįso apie tai viešai 
prabilti. Ji buvo atleista iš darbo ir net 
iškelta jai byla už šmeižtą. Neturiu

Į LAISVĘ • liepa-rtigsėjis 12006 23

25



■ Laikas ir idėjos

iliuzijų kaip Pilietinės demokratijos 
partija gins piliečių teises ir tarnaus jų 
interesams.

Pagaliau išsikapstėme iš politinės 
krizės ir nors skeptiškai, tačiau kartu 
ir su viltimi žiūriu į ateitį. Tik laikas pa
rodys ar politikams šalies gerovė bus 
aukščiau už asmeniškas ir partijų ambi
cijas. Tiek ir užtektų kalbėti apie man 
skirtą temą, jei nebūtų įdomu pagvil
denti valdžios krizės priežastis ir 
galimas pasekmes. Kad Socdemų, 
Darbo, Naujosios sąjungos ir Liaudies 
partijų koalicija griuvo buvo progno
zuojama tuoj po jos suformavimo. Kas 
galbūt stebina, kad ji taip ilgai išsilaikė. 
O gal tai parodo mūsų kantrumą arba 
apgailestautiną toleranciją skandalams 
ir korupcijai.

Kaip kurie politologai komen
tuodami koalicijos iširimą kaltino 
Tėvynės sąjungą pradėjusią ardymo 
procesą nenumatydama pasekmių. 
Tiesa, galbūt pasekmių nenumatė, bet 
ardymo procesą jie nepradėjo. Koa
licija sugriuvo ne dėl „betvarkės Seimo 
garaže“ kaip kad kai kurie šmaikštavo, 
bet kad partneriai buvo vienas už kitą 
gobšesni ir jų tikslai savanaudiški. 
Mano manymu konservatoriai gan 
sudėtingame politiniame žaidime 
nesileido būti išprovokuojami, išlaikė 
partijos discipliną, elgėsi racionaliai ir 
atsižvelgė į valstybės interesus.

Ką turime dabar? Suformuotą 
naują, tiksliau modifikuotą seną vy
riausybę. Uspaskichas pabėgo iš Lie
tuvos; Darbo partija formuoja naują 
įvaizdį; naujas premjeras žada kovoti 

su korupcija, remdamasis buvusiais 
Brazausko patarėjais, kurie švelniai 
tariant, tam anksčiau laiko neturėjo. 
Vyriausybė kur kas silpnesnė ir dau
giau priklausoma nuo opozicijos geros 
valios. Jei opozicija bus budri, ji galės 
skatinti skaidresnį pareigų vykdymą ir 
mažinti korupciją. Tačiau jeigu ji ne
pajėgs įgyvendinti savo reikalavimus, 
galime prognozuoti greitą vyriausybės 
subyrėjimą ir priešlaikinius rinkimus. 
Jeigu įvyktų priešlaikiniai rinkimai, 
mažai Lietuvai iš to naudos, nes deši
niosios jėgos dar nėra politiniai užtek
tinai subrendusios, kad galėtų vienin
gai dirbti, perimti valdžią ir sėkmingai 
įgyvendinti jų programas. Yra ir naujai 
sukurtų „dešiniųjų“ partijėlių, kurios 
tik nučiulps balsus nuo pagrindinių 
dešiniųjų partijų, bet nesurinkusios 
reikalingų 5% nepateks į Seimą. 
Paprastai tariant jos parems 
kairiuosius. Centristai, jeigu taip juos 
galima vadinti, tik blaškosi, neturi 
aiškių tikslų ir taip pat atima iš 
dešiniųjų balsus. Brazausko era lyg tai 
ir baigėsi, ir tai viena iš reikšmingiausių 
valdančiosios koalicijos subyrėjimo 
pasekmių. Nors Gediminas Kirkilas ir 
buvo Socdemų partijos ideologas, gal 
net smegenys, jis visgi kitokio audeklo 
žmogus; atrodo daugiau politikas, 
mažiau ūkininkas, atviresnis, lanks
tesnis ir aktyvesnis. Deja, apsuptas 
Brazausko komandos, pripratusiems 
mąstyti bei paklusti buvusiam šefui, 
vargu ar sugebės ir ar norės pasikeisti. 
Jeigu pasisektų G. Kirkilui tvirtai paimti 
valdžios vadeles, galėtume sulaukti

24 J LAISVĘ • liepa-rugsėjis /2006

26



Laikas ir idėjos

teigiamų pokyčių valdžioje. Tačiau 
abejoju, kad bus tai įmanoma padaryti.

Valdančiosios koalicijos subyrė
jimas turi šiokių tokių teigiamų povei
kių Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų skaidresniam skirstymui, bet 
ministerijų kėdžių pasiskirstymas 
nesukelia didelių vilčių, kad Europos 
Sąjungos parama bus sąžiningai ir 
racionaliai panaudota. Ar nekeista, kad 
Valstiečių liaudininkų partija išsirei
kalavo net tris ministrų postus; užsie
nio reikalų bei ūkio ir žemės ūkio, iš 
kurių pastarosios dvi labiausiai susi
jusius su Europos Sąjungos pinigais.

Anksčiau esu ne kartą kalbėjęs apie 
mūsų priklausomybę Rusijai ener
getikos srityje. Mažai kas pasikeitė. 
Rusija pradėjo mažinti naftos tiekimą 
Lietuvai, o Mažeikių nafta pradėjo pirkti 
žaliavą iš laisvos rinkos. Rusų fronto 
organizacijos jau pradėjo agitaciją prieš 
naujo reaktoriaus statymą, kuris 
suteiktų nepriklausomybę nors elektros 
srityje. Dujų kainos kils ir toliau, 
didindamos infliaciją.

Emigracijos problema išlieka, bet 
priemonių ją pristabdyti vyriausybė 
nesiima. Patriotiniam ugdymui vyriau
sybė skiria mažai dėmesio. Imigracija į 
Lietuvą didėja. Jeigu nebus imtasi stip
rių priemonių, mažai tautinei valstybei 
globalizacijos procesas žada išnykimą.

Nors rodikliai kelia nerimą, tačiau 
lieku optimistas. Pastebiu didesnį pilie
čių aktyvumą. Žiniasklaida atsakingiau 
informuoja visuomenę, matyti mažiau 
užsakomosios žurnalistikos. Atviriau 
kalbama apie patriotizmą ir lojalumą 

valstybei, bent jau spaudoje ir tarp 
visuomenininkų. Valstybės institucijos 
smarkiai atsilieka. Rytų Lietuvoj, net 
prioritetas duodamas lenkakalbių mo
kykloms, lietuvių sąskaita. Visuome
ninės organizacijos kuriasi ir stiprėja. 
Sveikinu įsikūrusius Lietuvoje Fronto 
bičiulius. Naujai įsteigta Piliečių san
talka labai greitai išplėtė tinklą ir 
sulaukė gan didelio piliečių susido
mėjimo. Daugiau intelektualų aukoja 
savo laisvalaikį visuomeninei veiklai. 
Suprantama, kad yra labai daug pro
blemų ir jas neišspręsime per trumpą 
laiką, bet spręsti turime. Tik bėda, kad 
atsiranda tokių, kurie bet kokią veiklą 
kritikuoja ir nebando telkti jėgas, o dėl 
asmeniškumo skaldo pajėgumus. Ne
sugebame būti vieni kitiem palankesni, 
mandagesni, neturime kantrybės iš
klausyti kitus, nesame užtektinai lanks
tūs, nenorime pripažinti, kad tikslą 
pasiekti galima daugiau kaip viena 
priemone. Mums trūksta vieni kitų 
palaikymo ir pasitikėjimo. Turime 
tendenciją kritikuoti asmenį, o ne jo 
išreikštas mintis. Lietuvos priešams 
sudarome galimybę mus skaldyti, kad 
galėtų mus valdyti. Visi gi dirbame Lie
tuvos labui, tad privalome dirbti kartu.

Kai kurios problemos, tokios kaip 
energetika, emigracija ir Rusų finan
sinių jėgų įtaka atrodo dabar neiš
sprendžiamos problemos, bet padėtis 
nėra beviltiška. Todėl baigsiu JAV 
Prezidento Reagano žodžiais: „Nėra 
lengvų atsakymų, bet yra paprastų 
atsakymų. Mes turime ryžtis daryti tai, 
kas yra teisinga.“ b
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Ar Lietuva yra ten, kur 
yra bent vienas lietuvis?

Kęstutis Skrupskelis

Rašytojas Saulius Kondrotas nese
niai, paklaustas ar emigracija jam „tapo 
tam tikru nuosprendžiu-1, atsakė: „Emi
gracijos nėra. Tai vienas nacionalis
tinių prasimanymų. Dabar planeta per 
maža emigracijai“ (Lietuvos Rytas, 
2006-07-11). Manau, kaip anarchistinio 
nusiteikimo žmogus, Kondrotas gero
kai perdėjo. Tačiau teisybė, kad mūsų 
laikais fizinis krašto palikimas nebū
tinai individą izoliuoja nuo paliktojo 
krašto tiek kultūrinio, tiek politinio, 
tiek ekonominio gyvenimo. Džiau
giantis telefonais, internetu, pigiais 
skrydžiais, net ir socialinė izoliacija 
nėra būtina. Mūsų laikai ne tie. kada 
visą dieną vargsi norėdamas pasiekti 
gretimą kaimą. Laiko prasme, atstumas 
tarp Kauno ir New York'o maždaug tas 
pats kaip, dar sovietiniais laikais, atstu
mas tarp Vilniaus ir kokio Joniškio 
rajono kolhozo.

Kondrotas perdėjo. Atsidūrus 
svetimame krašte, su laiku, neišven
giamai, jis tampa artimesniu negu 
paliktasis. Palaipsniui, vis daugiau 
įsiveliant į naująjį kraštą, senasis 
nustoja centrinės vietos. Daugiau ir 
daugiau gyvenimas pradeda suktis 

apie naują darbą, naujas pažintis. į 
pakraščius nustumdamas senąjį kraštą. 
Taip atsitiko pokario išeivijai, kurios 
didesnė dalis, nežiūrint didelių pas
tangų ir „atsarginės Lietuvos“ ideo
logijos, iš lietuviško pasaulio dingo. 
Taip atsitiks ir trečiabangininkams, ar 
mes elgsimės vienaip ar kitaip. Todėl 
tegalime tik kalbėti apie mažesnį ar 
didesnį tempą, ir apie skirtingus din
gimo laipsnius.

Taigi turime skirti fizinę nuo dva
sinės emigracijos. Fizinė emigracija - 
apibrėžtas įvykis, o dvasinė - ilgas 
vyksmas, neturintis nei aiškiai nusta
tomos pradžios, nei užbaigimo. Fizinę 
emigraciją galima matuoti patikimais 
skaičiais: per atitinkamą laiką Lietuvą 
paliko tiek ir tiek žmonių ir nei vienu 
daugiau, nei vienu mažiau. Dvasinę 
emigraciją matuoti daug sunkiau, jau 
ir todėl, kad pats dvasinis emigrantas 
dažnai nesupranta kas jam darosi. Pa
vyzdžiui, svetur gimę vaikai emigrantą 
ir riša, ir nuo tėvynės skiria. Riša, 
jeigu apsisprendžiamą vaikus auklėti 
lietuviškai; skiria, nes. nežiūrint kaip 
vaikai auklėjami, jie pirmoje vietoje 
priklausys kraštui, kuriame gimė ir
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augo. Todėl fizinė ir dvasinė emigra
cijos. tai skirtingi įvykiai, nors ir 
glaudžiai susieti. Ir, kaip jau sakyta, 
praėjus pakankamai laiko, dvasinė 
emigracija neišvengiamai seka fizinę.

Gana aišku, kad dabartinę fizinę 
emigraciją, pirmoje vietoje, lemia 
ekonomika. Ir tai, ne tiek absoliutus 
pragyvenimo lygis, kuris Lietuvoje nėra 
toks žemas, kiek kontrastas: yra kraštų 
kur geriau. Tenai, net ir neturtingieji 
pagal to krašto standartus, gyvena 
geriau negu daugelis lietuvių. Ir šis 
kontrastas išliks dar ilgai, nežiūrint kaip 
gerai Lietuvos ekonominis gyvenimas 
vystysis. Esame per daug atsilikę ir, 
reikia pridėti, mūsų svajonių kraštai taip 
pat nestovi vietoje.

Manau, kad fizinė emigracija nėra 
mums, bent šiuo metu, labai pavojinga. 
Priešingai. Lietuva pereina iš socia
listinės ekonomikos, kuri remiasi pigia 
ir neproduktyvia darbo jėga - socia
lizmo teoretikų svajonių darbo armi
jomis, į ekonomiką, kur viską lemia 
investicijos ir darbo našumas. Ir 
įsivaizduokime, kad visi 400 (XX) - 15% 
gyventojų, maždaug toks emigrantų 
skaičius - be darbo trinasi Lietuvoje. 
Nemanau, kad ir šiaip nepajėgus kraš
tas tokią naštą atlaikytų. Jeigu dabar 
girtuoklių ir smulkių vagių netrūksta, 
kas būtų tada? Ir šiuo metu, nemažai 
užsienyje uždirbtų pinigų Lietuvą pa
siekia.

Pavojingesnė mums dvasinė emi
gracija. Visiškai jos sustabdyti nega
lima; galima tik ją mažinti ir lėtinti. Jau 
keliose mūsų studijų savaitėse yra 

kalbėję Lietuvos migracijos departa
mento pareigūnai. Jeigu teisingai 
prisimenu ką jie sakė, šis tas yra 
daroma palaikant emigrantų lietuviš
kumą. Kalbėta apie steigiamas mo
kyklas, parapijas. Bet susidarė įspūdis, 
kad tai daroma atsitiktinai. O, manau, 
mūsų konsulatai bei ambasados, turėtų 
tapti lietuviškos kultūros, lietuviškų 
socialinių santykių bei socialinės 
globos centrais. Pabrėžiu, kad visa tai 
neišskiriama: tiek kultūra, tiek socialinė 
globa, tiek proga susitikti, pasišnekėti, 
ir svarbiausia, su dailiosios lyties 
atstovėmis. Emigrantui pradžiokui, 
gavus darbą ir radus butą, sunkiausia 
susikurti socialinę aplinką, nes 
naujasis kraštas iš pradžių to jam 
negali duoti. Todėl, pradžioje, daug 
kas stengiasi išlaikyti senus, dar 
Lietuvoje užsimezgusius ryšius. Pats 
gerai atsimenu, kad Vasario 16 minėji
mus lankiau ne visai patriotinių jaus
mų vedamas. Pasirodo, minėjimuose 
ne vien seni ir nuobodūs politikai, bet 
ir jaunos lietuvaitės, kurios, kaip visi 
žinome, esti nuostabiai gražios. Švel
niai. paslaptingai, viliojančiai alsuo
jančios krūtinės taip pat yra tėvynės 
meilės mokykla.

Tai gerai suprato ir frontininkas 
dr. Adolfas Damušis. kurdamas Daina
vos stovyklavietę prie Detroito. Jis 
norėjo vietos, kur lietuviškas jaunimas 
galėtų ne vien klausytis paskaitų, bet 
ir įsimylėti, nes mišrios šeimos, stipriai 
skatina dvasinę emigraciją.

Todėl, manau, didesnėse koloni
jose turėtų rastis specialiai parengti
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žmonės, kurių tiesioginis darbas - 
organizuoti mokyklas bei pramogas. 
Ar tai būtų diplomatai, ar veiktų krašto 
lietuvių bendruomenės ribose, o gal ir 
parapijų, tai jau techninis klausimas, 
kurio svarstyti nesugebu. Bet, manau, 
atitinkamas algas gaunančių, specialiai 
parengtų žmonių turėtų rastis dides
nėse lietuvių kolonijose. Tokiose taip 
pat turėtų rastis socialinės globos 
specialistų.

Jokios pastangos dvasinės emi
gracijos nesustabdys, jos ją tik su
lėtins. Bet laimėtumėm daug, jeigu 
didesnis emigrantų skaičius grįžtų, 
daugiau svetur uždirbtų pinigų pa
siektų kraštą.

Bet tęskime toliau. Deja, dažnai, 
dvasinė emigracija prasideda dar esant 
Lietuvoje. Priežasčių tam daug. Kai 
kurios gal net siekia baudžiavos lai
kus - kaip teorizavo Sofija Čiurlionienė 
senais laikais, vos atgavus nepriklau
somybę. Veikia, manau, senos kultū
rinės tradicijos, mūsų spauda linkusi 
išpūsti mažiausias smulkmenas, pri
šiukšlintos gatvės, kuriomis slankioja 
neaiškaus profilio veikėjai, neman
dagūs tarnautojai, darbo taisyklių ne
paisantys darbdaviai.

Noriu sustoti prie paskutiniojo 
veiksnio, darbdavių, kurie savo elgesiu 
dirbančiuosius demoralizuoja. Dirban
čiam reikia ne vien padorios algos. Jis 
taip turi matyli perspektyvą, kad gerai 
dirbant jam bus geriau. Ir. jis turi jausti, 
kad yra vertinamas, gerbiamas. Ir to, 
spėjam iš įvairiausių pasakojimų, pas 
mus nėra daug. Jaunas žmogus gali 

iškęsti už menką algą sunkiai dirb
damas. Jam daug sunkiau, jaučiant, kad 
taip bus visą jo gyvenimą.

Per daug esu girdėjęs kalbų apie 
neišmokėtas algas, seksualinį moterų 
išnaudojimą, nestatutinius, per dide
lius darbo krūvius - tai ypač pastebima 
kalbantis su jaunesniuoju universitetų 
personalu. Paklausus, kodėl jie toliau 
tokioje aplinkoje dirba, atsako, kad ne
gali niekur kreiptis, nes iš karto išmes 
iš darbo.

Tokio nemielo elgesio pas mus yra 
per daug. Ir blogiausia, kad dažnai 
nuskriaustasis randasi vienas ir 
bejėgis. Nėra su kuo galėtų išsikalbėti, 
išsiaiškinti. Nėra kas jį užstoja, kad jo 
vardu kalbasi su prasižengusiu 
darbdaviu.

Esi vienas, bejėgis. Gali murmėti, 
su draugais skaudintis, bet negali 
problemos išspęsti, padėties pagerinti. 
Todėl, manau, Vytauto Didžiojo uni
versiteto dėstytojų profsąjunga yra 
labai sveikinantis reiškinys. Jeigu 
profsąjungų atsirastų daugiau, dvasi
nės emigracijos būtų mažiau.

Ypač mums, dypukams. didelį 
įspūdį daro deklaratyvinis patriotizmas, 
gal todėl, kad esame prasėdėję begales 
įvairių minėjimų. Esame linkę galvoti, 
kad dvasinę emigraciją ugdo dekla- 
ratyvinio patriotizmo stoka. Man at
rodo. kad padėtis kitokia. Lietuvos 
mokyklose, bent man taip atrodo, konk
rečių patriotizmą ugdančių programų 
yra labai daug. nors, galbūt mokyklose 
per mažai pamokslų apie tėvynės meilę, 
nes pamokslai taip pat turi savo vietą.
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Tačiau, manau, dvasinę emigraciją 
labiausiai ugdo tą viską menkinanti ap
linka, kurioje tenka gyventi. Kaip sa
kiau. priežasčių čia daug, ir paskai
tomis apie patriotizmą jų nepanai
kinsime. Tai ką galime ir turime daryti?

Svarbiausia tai veiklių, efektyvių, 
dirbančiuosius apsaugančių profsą
jungų išvystymas. Tiesa, profsąjungos 
ugdo ir tam tikras blogybes, bet, ma
nau, viską pasvėrus, geriau, kada jos 
veikia.

Bet ženkime dar vieną žingsnį. Rei
kia kalbėti dar ir apie trečią migracijos 
formą - šiuo atveju pageidautina, 
būtent, migraciją iš mūsų gyvenimo 
pakraščių arčiau centro. Nekalbu apie 
persikėlimą į didžiuosius centrus, nors 
šiek tiek to neišvengsime. Su laiku kai 
kurie miesteliai ir kaimai dar labiau 
sunyks. Kalbu apie žmonių prisivi
liojimą prie produktyvaus darbo, ne
svarbu kur jie gyventų.

Lietuvoje daug žmonių, jų skai
čiaus nežinau, kurie gyvena mūsų 
ekonominio gyvenimo pakraščiuose. 
Jie išgyvena. Pasisodina kelias lysves 
bulvių, pasimelžia ožką, išspaudžia 
kelis litrus naminės, vieną kitą litą 
užsidirba talkindami kaimynams, gal 
gauna invalidumo pensiją, ar yra 
socialiai remiami. Jų vaikai, didelė 
dauguma, pasmerkti panašiai gyventi. 
Prie jų turėtumėm pridėti prieglaudų 
vaikus, arba tuos kuriuos prižiūri ir 

dažnai nesuvaldo seneliai, tėvams 
užsienyje uždarbiaujant.

Bet į tokius „veikėjus“ turėtumėm 
žiūrėti ne su panieka, bet kaip į darbo 
jėgos rezervą. Jie galėtų užimti bent 
kai kurių emigrantų vietas, jeigu į 
juos būtų atkreiptas atitinkamas dė
mesys. Reikalingų programų sarašas 
būtų labai ilgas ir iš nei vienos ne
galime tikėtis stebuklų. Bet tokios 
programos šiek tiek padėtų dabar, o 
ateityje, jų dėka, sumažėtų girtuo
kliavimas, savižudybės, smulkus 
chuliganizmas, smulkios vagystės.

Daug to galėtų būti daroma per 
mokyklas, kurios, kiekvienu atveju, 
tuštėja, mažėjant vaikų skaičiui. Tiesa, 
jos ir dabar daug daro. Bet galėtų 
daryti daugiau ir daryti tai. kas jaunimą 
įtrauktų į krašto ekonominį gyvenimą. 
Pavyzdžiui, kad ir valstybės remiamos 
jaunų verslininkų ar amatininkų pro
gramos vasaros metu. Bent man 
pavyzdžiui, truputį keista, kad Kauno 
vaikų užimtumo namai vasaros metu 
atostogauja. O juk jiems vasarą turėtų 
būti pats darbymetis. O jeigu neatsi
randa vaikų - jų reikia ieškoti.

Šio mano pasisakymo keliamą klau
simą, ar Lietuva yra ten, kur yra nors 
vienas lietuvis, atsakyti lengva. Savai
me aišku, kad taip. Bet daug sunkiau 
su tuo lietuviu vaisingai bendrauti ir 
bendradarbiauti taip, kad gyvendamas 
čia. Lietuvoje ar užsienyje, jis netaptų 
dvasiniu emigrantu.
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Apžvalga prieš klausimą su 
tūkstančiu atsakymų

Rusijos siaubo šmėkla

Vytautas Volertas

Vytautas Volertas.
Kazio G. Ambrozaičio nuotrauka

Iš netvarkos piktą tvarką

Didžioji, plačioji Rusija su gražiom 
dainom ir vikrių kazokėlių šokiais... 
Kiek širdies paprastų žmonių santy
kiuose ir kiek juose staigaus pykčio... 
Upės ir lygumos, kalnai ir stepės, eže
rai ir amžino įšalo plotai, žemės turtai 

ir žmonių skurdas šalia laimingųjų 
prabangos. Kokius kelius ji ėjo, kokį 
veidą atsinešė?

Apie Rusijos pradžią pasakojama 
„Rusijos pirminėje kronikoje“ (The 
Russian Primary Chronicle) [1], 
suredaguotoje apie 1200 metus. Gal tai 
mitas, gal ir šiek tiek teisybės paslėpta.

Apie 820 metus dabartinės Rusijos 
žemę, tada Rusia vadinamą (iš kur šis 
vardas kilęs, niekas nežino) atvykę 
trys broliai skandinavai (vikingai), ku
rių vyriausio vardas buvęs Riurikas. 
Tai bastūnai prekeiviai, upėmis ir sau
suma traukę į Konstantinopolį. O Ru
sioje tais laikais nebuvo jokios tvar
kos. Po didelius plotus trankęsi įvai
rios slavų giminės, tai žemelę dirbusios, 
tai su gyvulių bandomis klajojusios, 
tai besipešusios, tai laimėjusios ar pra
laimėjusios. Todėl mušeikos slavai pa
prašę brolius vikingus įvesti tarp jų 
tvarką. Trys vikingai, tvarkingieji, suti
ko, prisiglaudė Kijeve ir ten įkūrė savo 
kunigaikštiją. Taip atsirado tarp slavų 
pirmoji tvarka. Vikingai, dabar jau 
kunigaikščiai, nebuvo dideli Skandi-
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navijos patriotai. Vedė vietines slaves, 
Konstantinopolyje apsikrikštijo, nu
tautėjo, bet prekybos ir tvarkos dėka 
kunigaikštiją gerokai išplėtė. O vietiniai 
slavai, žemelės darbuotojai ir klajokliai 
jiems mokėjo mokesčius.

Kunigaikščiai vikingai Kijeve, Ru
sios žemėje, augino valdžią ir gausų 
būrį palikuonių, kurie vėliau savo 
tarpe kunigaikštiją dalijosi ir draskė. 
Apsilpo Kijevas, tvarka vėl apiro. 
Rusioje stipresnis kūlė silpnesnį, 
priviso daugybė kunigaikštijų, nes 
mažai apgyventuose slavų plotuose 
užteko vietos kunigaikščiams ir „basio
kams“. Reikėjo tik nestokoti jėgos, 
akiplėšiškumo. Ir štai tryliktojo šimt
mečio viduryje visus nusiaubė nauji 
tvarkos darytojai, klajokliai mongolai, 
dar vadinami totoriais. Musulmonai 
mongolai slavus žudė, vargino dide
liais mokesčiais, plėšė iš jų viską, ką 
tik užtiko. Šiuo metu prie Rusios (o gal 
jau Rusijos) istorijos šimtmečiams pri
sišliejo ir Lietuvos istorija. Mindaugas 
mušėsi su mongolais, gindamas savo 
ir slavų žemes [2], Mongolų siautėjimo 
metu kai kurie slavai traukėsi į šiaurę, 
prie Dniepro ir Dvynos aukštupių, 
vėliau išsivystę į baltarusius. Kiti ke
liavo į pietvakarius. Tai ukrainiečių 
pirmtakai. O prie Volgos įsikūrusieji 
tapo „didžiarusiais“.

Pagaliau 1368 metais žlugo ir 
mongolų imperija. Rusijos, anksčiau 
Rusios, centras jau nebuvo Kijevas, 
patekęs į lietuvių rankas, bet šiaurės 
centro kunigaikštija Maskva, kuri pati 
palengva kapstėsi iš totorių jungo [3],

Mongolų invazijos metu Maskva 
buvo palyginamai mažas miesčiukas 
Vladimiro kunigaikštijoje. Jis neturėjo 
nei savo atskiro valdovo, nei atskiros 
kunigaikštijos statuso. Bet 1301 m. jį 
padovanojo Danieliui, jauniausiam 
Aleksandro Nevskio sūnui [1], Šis ir 
po jo atėję valdovai buvo gudrūs ad
ministratoriai. Jie sugebėjo net iš mon
golų pasipelnyti ir savo paskvemiuose 
priglaudė daugelį slavų kunigaikštijų, 
net labai artimus giminėles kitan pa
saulin be gailesčio pasiųsdami. Val
dant Vasilijui III, Maskva jau turėjo 
susižėrusi visas rytinių slavų žemes, 
tuo būdu duodama pagrindą Rusijos 
valstybei. O antroje XVI a. pusėje 
Jonas Žiaurusis savo ekspansija ir 
Lietuvai sukėlė daug rūpesčių. Tai šis 
pikčiurna Ivanas buvo pirmasis slavas, 
apsivainikavęs Rusijos caro titulu.

Stipresni valdovai skverbėsi į silp
nesnių valdas, plėtė savo žemes, taip 
metai iš metų imperializmui kaupdami 
patirtį. Tačiau Rusija kažkodėl slėpėsi 
savyje, neturėjo ryšių su Europa, liko 
pasaulio užkampiu, kuriame valdovai 
kariavo ir lėbavo, o valdomieji jiems 
patarnaudavo. Išsivystė savitas, nai
vaus ruso vergo tipas, apie kurį Euro
poje buvo mažai žinoma. Bet štai po 
ilgų kombinacijų sostan įlipo Petras 
Didysis (1682-1725), žiaurus, energin
gas, sumanus caras, pasiryžęs bajorus 
ir mužikus „sueuropietinti“. Padauža ir 
mąstytojas, pasiryžėlis ir fantazuotojas 
siekė tokių tikslų, kokie ankstesniems 
carams net į galvas nedrįsdavo pasi
belsti. Jis ryžosi Rusiją paversti jūrų
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valstybe, valdininkus gražiai aprengti, 
nuskusti jų ilgas barzdas ir išmokyti 
Europos aukštuomenės salonuose su
kinėtis. (Be to, antrąja žmona jis vedė 
Lietuvos valstietę Kotryną.) Kad susi
pažintų su laivininkyste, jis, Rusijos 
caras, parsisamdė Olandijos laivų sta
tyboje darbininku. Užsispyrimu įsteigė 
pirmąjį Rusijos uostą Petrapilį (Sankt 
Peterburgą), plačiau prasiskverbė prie 
Baltijos jūros ir gudrios diplomatijos 
keliu bei karo veiksmais įgijo daug 
įtakos Lietuvos-Lenkijos valstybės 
administravime.

Po jo, neilgai trukus, Rusijos val
džią paėmė Kotryna II arba Didžioji 
(1762 - 1796), Lietuvos nelaimė. Taip 
princesė vokietė, vedybomis Rusijon 
atėjusi ir ten įsigalėjusi, pagarsėjusi ne 
tik griežta valdžia, bet ir anekdotiška, 
romantiką atmetančia, veržlia meile. 
Ambicinga, gabi, atsikračiusi protiniai 
silpno vyro, tapo rusų mėgiama neri
bota valdovė. Karais ir intrigomis su
gebėjo trimis padalinimais kartu su 
Prūsija ir Austrija panaikinti Lietuvos- 
Lenkijos valstybę (1772, 1793, 1795). 
Lietuva virš šimto metų vargo Rusijos 
okupacijoje, kol Pirmasis pasaulinis 
karas pakeitė beveik viso pasaulio 
veidą.

Sutartys ir klasta

Plačiais, keliašimtmetiniais žings
niais perbridome virš tūkstančio metų 
trukusį Rusijos vystymąsi. Tai ilgas 
sunkaus gyvenimo, mitų, klastos, žu
dynių, plėšikavimo kaimynuose, 

artimų giminių likvidavimo, egoizmo ir 
piktų aistrų laikas. Sunkumus ant 
savo nuo rykščių randuotų pečių 
nešė vyžota, pažeminta, iš daugelio 
slavų genčių susidariusi rusų mužikų 
tauta, o jos didelė gausa vadų 
plaukiojo tai prabangos, tai savo 
pačių kraujo upėse, arba painiojosi 
klastose, vergė gimines ir kaimynus. 
Valdžios ir žemės gobšumas bei 
gobšumo skatinama ekspansija į 
kaimynų valdas yra ankstesnių 
Rusijos valdovų visuotinis bruožas. 
Tai, ką gerai žinojome, čia kartojame 
todėl, kad vėl šviežiai prieš akis 
matytume, kas rūgo Lietuvos pašaly.

Bolševikų revoliucija 1917 metais 
sugriovė didžiulę carų imperiją ir 
Rusijai atnešė kai ką nauja. Tai už 
mongolus žiauresnes žudynes, į akis 
brukamą melą ir juo maitinamą klastą. 
Tačiau carinės imperializmo bacilos 
liko nesunaikintos. Pirmoji bolševikų 
valdžia buvusios imperijos tautybėms 
paskelbė laisvę ir Staliną pašventino 
jų geradariu komisaru. Raudonosios 
armijos vyriausiuoju kariuomenės 
vadu buvo latvis 1. I. Vatsetis [4], nors 
Kaukazo srities dalinius valdė tasai 
tautybių patronas Stalinas. Jis su jam 
paklusniais kariuomenės daliniais 
pirmiausia užėmė iš carų išsilaisvinusią 
savo tėvynę Gruziją, tuojau pat ir Ar
mėniją. O kas užgrobė laisvėn paki
lusią Ukrainą? O kur kelerių metų 
karas, raudonųjų vestas su Lenkija? O 
Baltijos valstybių puldinėjimai, šioms 
ginantis skubiai suorganizuotų dalinių, 
daugiausia savanorių, vargingomis
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jėgomis? Tik 1920 m. spalio mėn. buvo 
pasirašyta Rygoje paliaubų sutartis su 
Lenkija. Tačiau imperialistiniai sovietų 
siekiai, ypač pietuose ir Užkaukazėje, 
civilinį karą pratęsė iki 1922 metų. 
Ankstyvąsias bolševikų nuotaikas ga
lime suprasti iš tarybinio rašytojo, 
buvusio grafo Alexei Tolstoj (Alek
sejaus Tolstojaus) fantastinio romano 
„Aelita“, pirma laida pasirodžiusio jau 
1922 m. Jo vyriausias veikėjas, 
nuvykęs į Marsą kalba: „Reikia, kad jie 
(t.y. marsiečiai - V.V.) pasirašytų 
dokumentą prašant įstoti į Rusijos 
Respublikų Sąjungą. Taikiai, žinoma, 
tokio dokumento neduos, bet...“ 
Mums lengva šias nuotaikas suprasti. 
Jei prisimename 1940 metus.

Kai Raudonoji armija dvidešimtojo 
amžiaus pradžioje visiškai išsisėmė ir 
nepajėgė kovoti. Sovietų Sąjunga su 
kaimynais pasirašė gražiais žodžiais 
nusakytų vilčių ir pažadų sutartis. Tarp 
Lietuvos ir SSRS Taikos sutartis buvo 
pasirašyta 1920-07-13 d. Joje tarp kitko 
yra sakoma: „Remdamasi Rusijos Fe
deracinės Socialistinių Tarybų Res
publikos paskelbtoje visų tautų teise 
laisvai apsispręsti, (...) Rusija be 
atodairos pripažįsta Lietuvos valsty
bės savarankiškumą ir nepriklau
somybę (...) ir gera valia visiems am
žiams atsisako nuo visų Rusijos suve
reniteto teisių...” [6], Šios sutarties 
galiojimas buvo pakartotinai patvir
tintas 1926 ir 1933 metais, kai Sovietų 
Sąjunga vėl pasižadėjo gerbti Lietuvos 
nepriklausomybę ir niekados jos ne
pulti.

Ką reiškė Sovietų Sąjungos kai
mynams duoti taikos pareiškimai, 
parodė Suomijos užpuolimas. Jau nuo 
1938 m. pavasario Sovietų Sąjunga 
kalbino Suomiją pasikeisti kai kuria 
teritorija. Suomiai nesutiko [4], 1939 m. 
spalio pradžioje Maskva pareikalavo, 
kad Suomija jai atiduotų Karelijos 
salyną ir kitas salas. Suomija vėl at
sisakė ir lapkričio 29 d. Sovietų Są
jungos kariniai daliniai peržengė Suo
mijos sieną. Suomiai kietai priešinosi 
iki 1940 m. kovo 13 dienos. Taigi 3,7 
milijonų tauta su mažyte kariuomene 
atlaikė keturis mėnesius 1,2 milijonus 
prieš juos panaudotų Rusijos karių [4].

Daugelis mūsų dar prisimename šį 
gėdingą Sovietų Sąjungos agresijos 
žingsnį prieš Suomiją. To karo metu 
Sovietų Sąjunga jau buvo gerokai įkai
tinusi kitą agresijos puodą kurio 
išsiliejusios putos lėmė visos Europos 
istoriją. Tasai agresijos puodas buvo 
Vokietijos-Rusijos viešos ir slaptos 
sutartys, iki dabar žinomos Riben
tropo-Molotovo paktu. Prieš jas pasi
rašant, abiem partneriams štai kas jau 
buvo gerai žinoma: susitarimai reiškė 
pasiruošimą karui; jais sutarta dalintis 
svetimų, savarankių valstybių teri
torijas. Jau prieš susitarimus Vokietija 
neslėpė, kad ruošiasi karui, bet Sovietų 
Sąjunga viešumoje dar vis dėvėjo 
vargdienių avinėlių kailius.

Ribentropo-Molotovo paktas bu
vo pasirašytas Maskvoje 1939-08- 
23 d. Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministrų. Nekaltų 
žodelių kalba, viešai skelbta, turėjo
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džiuginti pacifistus, lengvai patikin- 
čius kiekvieno čigono žodžiu. Forma
liai tai buvo dviejų valstybių taikos 
sutartis, galiojanti dešimtį metų, pagal 
kuria. Vokietija ir Sovietų Rusija pasi
žada bičiuliuotis ir viena į kitą niekados 
kreivai nepasižiūrėti. O jei koks nenau
dėlis trečiasis vienąją paliestų, antra
sis partneris šoktų ginti.

Tai vieša Ribentropo-Molotovo 
pakto kalba. Bet buvo ir slaptų proto
kolų. Tiek slaptų, kad apie juos vaka
riečiai išgirdo tik po Antrojo pasaulinio 
karo. Niurnbergo teismo metu, svar
stant A. Hesso bylą. Tarybiniai pilie
čiai. ne visi, apie tai sužinojo gal apie 
1989 metus, o okupuotos Lietuvos 
žmones ši žinia pasiekė jau maždaug 
1965 metais, nes kai kuriuos. Vaka
ruose su Kremliaus leidimais ar gal net 
su įpareigojimais besilankančius tau
tiečius. apšvietė išeivija. Grįžusieji 
Lietuvon savo patyrimu atsargiai dali
josi su artimais asmenimis.

Po šių sutarčių slaptumu štai kas 
gulėjo užkišta: jei įvyktų teritorinių 
pasikeitimų (t.y.. jei kiltų karas V. V), 
šiaurinė Lietuvos siena būtų Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos įtakos sferų riba. 
Taigi: Suomija, Estija ir Latvija eitų pas 
sovietus, o Lietuva taptų Vokietijos 
provincija. Lenkija štai kaip pasida
lijama: riba tarp SSRS ir Reicho būtų 
maždaug Narevo. Vyslos ir Saro upių 
linija. Šis slaptas susitarimas pasira
šytas Maskvoje tą pačią dieną kaip ir 
paktas (1939-08-23). Bet agresoriai 
apsigalvojo ir už mėnesio (1939-09-28) 
kitu slaptu protokolu dalybas kiek 

pakeitė: visa Lietuva, išskyrus 
Suvalkijos dalį, perleidžiama SSRS, o 
Vokietija už tai pasiima iš Lenkijos 
Liublino provinciją ir dalį Varšuvos 
provincijos [7],

Taigi pokylis buvo paruoštas nepri
klausomų valstybių naikinimui, 
okupacijoms vartai atkelti. Vokietija 
savo apetito ilgai užgniaužti nepajėgė. 
Praėjus vos savaitei po Ribentropo- 
Molotovo pakto pasirašymo, j i 1939-09- 
01 d. užpuolė Lenkiją. Sovietų Sąjunga 
tų metų ankstyvoje spalio pradžioje 
pareikalavo, kad trys Baltijos valstybės 
įsileistų jos įgulas, o lapkričio 29 d., jau 
spėjusi atsiriekti dalį vokiečių 
paklupdytos Lenkijos, kaip sutarta 
slaptuose protokoluose, pradėjo karo 
veiksmus prieš mažylę Suomiją.

Štai koks Ribentropo-Molotovo 
pakto spindesys ir garsas: karo liep
snos su sprogmenų griaudėjimais. 
Paktas, šalia Miuncheno nutarimų 
buvo svarbi Antrojo pasaulinio karo 
priežastis. Bėjo vokiečiai vargiai būtų 
drįsę taip greitai pulti Lenkiją.

Čia neliečiami Ribentropo-Molo
tovo pakto šešėly Sovietų Sąjungos 
įvykdyti žiaurumai Lietuvoje ir kituose 
kraštuose. Čia tik eita Rusijos impe
rialistinio kelio pašaliais. Tai nuo vi
kingų pro daugybę kunigaikštijų pro 
Maskvos valdovus, pro carus, pro 
mongoliškus bolševikų diktatorius bei 
pro šiandieninius KGB auklėtinius. Jų 
visų užnugariuose klampoja imperi
alizmas. Rusia. Rusija. Sovietų Sąjun
ga. demokratine besivadinanti ..žiri- 
novskinė" respublika yra ta pati Ru-
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sija. Ta pati. Štai oficialus ir oficialių 
šiandieninių Rusijos asmenų, Rusijos 
užsienio reikalų ministerijos, parei
škimas: Ribentropo-Molotovo paktas 
nebuvo jokia blogybė ar dviejų dikta
torių suokalbis, o tik siekimas užtikrinti 
SSRS saugumą. KGB akademijų absol
ventai, trėmę lietuvius Sibiran, fiziniai, 
moraliai ir ekonomiškai sužlugdę tautą, 
melu kratosi žalos atlyginimo už oku
pacijos dešimtmečius. Ta pati Rusija 
iki šiandien laiko užėmusi Kara
liaučiaus kraštą. Ta pati Rusija: carinė, 
sovietinė, šiandieninė. O Lietuva 
gyvena jos pavartėje.

Ryt ir poryt

Rusija liks vietoje, kurioje ji dabar 
yra. Tad mūsų Europos ir viso pasaulio 
ateičiai turės vienokios ar kitokios 
įtakos. Istorijoje jos įvaizdis kai
taliojosi: tai savyje užsidariusi ir viduje 
besipešanti; tai grėsminga ir žiauri. 
Rusų tauta, lengvabūdė, paviršu
tiniškai žaisminga ir net įdomi, pajėgė, 
deja, praeityje suburti tik ekscentrines 
valstybės formas.

Lietuvai savo rytine kaimyne pa
sitikėti yra sunku. Gąsdina praeitis ir 
neaiški Rusijos šiandiena. Nežinome, 
ką ji galvoja apie demokratiją ir apie 
savo kaimynų teises. Ar planuoja leisti 
rusų tautai kalbėti? Gal vėl ieško 
didžiakumščio diktatoriaus? Nebūtinai 
privalo mėgdžioti JAV. savo demo
kratiją Irakui peršančias, beveik kaip 
kryžiuočiai piršo Lietuvai krikščionybę. 
Yra ženklų, kad šių dienų Rusijai pa

tinka maišytis kaimynų gyvenime, 
todėl natūralu, kad Lietuva į tai kreipia 
dėmesį. Lietuva yra verčiama Rusijos 
bijoti.

Štai naftos reikalas. Mažeikiams jos 
tai duoda, tai neduoda, tai prižada, tai 
vėl atsako. Įdomūs yra V. Uspaskicho 
ir J. Borisovo atvejai. Gal tai du sėk
mingi ir gabūs verslininkai, kasdienon 
pasaką atvedę, o gal Maskvos kume
čiai. Atvyko į svetimą kraštą, nesu
skubo net tinkamai jo kalbos išmokti 
ir jau drįso jėga veržtis į svarbiausias 
valstybės pozicijas. Kas. pvz.. kelerius 
metus Japonijoje pagyvenęs, galėtų 
būti išrinktas į Japonijos parlamentą? 
Ar tai buvo Lietuvos piliečių išminties 
stoka, ar Dievo įspėjimas, ar šėtono 
galia?

Mūsų geografinė padėtis taip pat 
yra viliojanti. Štai Baltijos jūra, uostai, 
atvirumas Europai. Karaliaučius, o 
visas šias gėrybes nuo Rusijos akių 
užtveria nykštukinių baltiečių valsty
bingumo žaidimai... Jei Rusijos 
žvilgsniai būtų draugiški, jos 
tarptautinei prekybai būtų pasiekiami 
be kliūčių Baltijos valstybių uostai, 
geležinkeliai ir keleliai. Iš Rusijos Lie
tuvon tekėtų nafta ir dujos, peter- 
burgiečiai. maskviečiai ir naugardiečiai 
gėrėtųsi pirmaeiliais Lietuvos žemės 
ūkio produktais.

Jei Rusijos žvilgsniai būtų drau
giški... O jei tie žvilgsniai grasintų?

Rusijai savo žvilgsnius pakeisti 
yra lengva. Paskelbs, kad traukiniu per 
Lietuvą Karaliaučiun vykusį kokį nors 
Ivan Pavlovič Gagarin lietuviai pagro-
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bė - ir po draugiškumo. Gal tokio pa
vojaus atveju Lietuvą saugotų NATO, 
ES narystė, JAV bičiuliškumas? Kilus 
konfliktui, NATO turbūt išrikiuotų 
Briuselyje savo narsuolių kuopą ir 
paskelbtų, kad reikia bent dešimties 
savanorių Lietuvai, NATO narei, nuo 
Rusijos ginti. Ar nepanašiai ši gar
bingo vardo organizacija tvarko kitus 
reikalus? Nelaimės atveju tektų 
kreiptis ir į ES. Bet ji karinės jėgos yra 
beveik atsisakiusi. Iš kitos pusės, kas 
joje turėtų stiprų balsą? Ar nevyrautų 
koks nors kitas Vokietijos Šrioderis, 
Maskvos pasieniuose sau ieškąs as
meninės naudos? JAV bičiuliškumą 
pažįstame nuo Atlanto chartos: 
nelaimėje yra rimtai gelbstimi tik 
reikalingi ir turtingi bičiuliai. Silpniems 
negailima žodinės užuojautos ir tai JAV 
laiko bičiuliškumu.

Maskva, kol iš jos sąmonės ne
dings imperializmo potraukis, stengsis 
Baltijos šalis raizgyti įvairiomis intri
gos virvėmis. O kada galėtume laukti 
jos imperializmo kvapo išgaravimo? 
Gal užtektų dviejų trijų kartų. Dabar 
tenka su rūpesčiu - ir net su baime - 
stebėti, ar iš rytų neatšliaužia pavo
jingi ženklai. Tokių ženklų reikia žval
gytis Lietuvos viduje ir išorėje.

Žinoma, privalu yra laukti ir nenu
matomų gyvenimo kelių. Ar liberalusis 
„postmodeminio globalizmo“ kamuo
lys riedės ir nuriedės be kliūčių? 
Atrodytų, kad jo inercija, pasiekus Eu
ropą, nyks. Arabų kultūra globalizmui 
nusilenks labai sunkiai, dar stipriau jam 
priešinsis Kinija. Gali atsirasti ir vi

siškai naujų jėgų, kurios, iš rytų 
atriedėjusios, šiandieninį globalizmą 
sutrintų. Įdomiai pasakoja Algirdas 
Patackas apie eurazišką ideologiją, 
besitvirtinančią Maskvos politikoje 
[8], Ten manoma, kad Rusija prie 
Vakarų Europos pritapti negalės, tad 
jai verta gręžtis į Azijos šalis. O ten ir 
musulmonai, ir Pakistanas, ir Iranas, ir 
Indija. Tad ar nevertėtų Rusijai impe
rializmą pasukti ta kryptimi? Taip 
svarsto Rusijoje Eurazijos ideologai. 
Man atrodo, kad išsikerojusi Kinijos 
jėga šiuos svarstymus gali pakreipti at
virkštine puse, būtent sukurti ne Eura
ziją, bet Azieuropą.

Jau šiandien politikams tarp pirštų 
maišosi nemalonūs spygliai ir išmin
tingos galvos nežino, kaip tuos spyg
lius išsirankioti. Pvz., Izraelio ir Libano, 
žydų ir arabų, demokratijos ir taikos 
painiavos. Ar iš tikrųjų JAV visiškai 
neturi imperialistinių siekių? Kodėl 
painiojosi Korėjoje, Vietname, dabar 
veliasi Irake? Tiesa, JAV šių kraštų 
neaneksavo, tik kalbėjo ir kalba apie 
savo demokratiją ir gal tylomis galvoja 
apie naftą. Bet ar šio krašto demo
kratija visur tinka? Ar demokratijai, 
taiką užtikrinančiai, rinkimų užtenka? 
Juk pietiniame Libane ir Palestinoje 
arabų teroristinio pobūdžio partijos, 
Hezbola ir Hamas, teisėtai laimėjo rin
kimus, tačiau amerikiečiai balsuotojų 
norus ignoravo. Tad gal ne rinkimai 
yra demokratijos esmė, bet laisvė nuo 
savų ir svetimų priespaudos? Ši 
rinkimų be laisvės problema Artimuo
siuose Rytuose egzistuoja nuo 1948
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Lietuvių fronto bičiuliai Juozas Ardys, Kazys G. Ambrazaitis, Vytautas Volertas, Rožė 
Šomkaitė ir Juozas Baužys LFB 50-osios studijų savaitės metu.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka

metų. Skriauda ir demokratija viena 
kitai nenusilenkia. Sunkiai nusilenks ir 
arabai, skelbią JAV savo priešu, o jų 
užsispyrimas gali turėti įtakos ne tik 
demokratams amerikiečiams, bet ir 
imperialistinei Rusijai.

Šiandien Lietuva yra toli nuo kun
kuliuojančių konfliktų. Tai laimingas 
užkampėlis. Tikėkime, kad Rusiją Die
vas palaimins išmintimi ir ji negeis
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Energetikos grėsmės ir 
saugumo stiprinimo 

uždaviniai
Česlovas Vytautas Stankevičius

Ambasadorius Česlovas Stankevičius.
Kazio G. Ambrazaičio nuotrauka

Įžanga

Vargu ar kas ginčytų, kad šiandien 
energetinis saugumas yra ne tik 
nacionalinės, bet ir tarptautinės reikš
mės viešasis interesas. Todėl ener

getikos strategija ir politika neturi būti 
vien riboto energetikų ir politikų rato 
diskusijų ir sprendimų objektas. 
Reikia, kad energetinio saugumo 
problemos ir jų sprendimo būdai būtų 
plačiai aptariami visuomenėje, jos 
gerai suprantami, o valdžios veiksmai 
atitinkamai vertinami ir prižiūrimi, kad 
viešąjį interesą neužgožtų žinybiniai 
ar kitokie interesai. Todėl labai vertinu 
šios studijų savaitės rengėjų 
iniciaty vą įrašyti šį klausimą į studijų 
programą ir dėkoju už pakvietimą bei 
suteiktą privilegiją šia tema paskaityti 
pranešimą.

Kaip šiandien suprantamas 
energetinis saugumas?

Energetinio saugumo sampratos 
turiniui paprastai skiriami ištisi straips
niai ir studijos. Šiame pranešime 
apsiribokime vos vienu kitu sampratą 
apibrėžiančiu štrichu.

Energijos išteklius importuo
jančiose ir vaitojančiose šalyse ener-
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getikos saugumas suprantamas kaip 
„tiekimo saugumas", t.y. tiekimo 
patikimumas ir energijos prieina
mumas priimtinomis kainomis. Jis 
suprantamas ne tik kaip stabilaus 
energijos išteklių tiekimo garantijos, 
bet ir kaip apsauga nuo monopolinių 
tiekėjų kainų diktato nesant rinkos 
konkurencijos sąlygų. Todėl energe
tinio saugumo koncepcija pabrėžia 
energijos išteklių tiekimo įvairovės 
(diversifikacijos). tranzito laisvės ir 
konkurencijos vientisoje tarptautinėje 
rinkoje svarbą bei energetinio sau
gumo sistemos sukūrimo būtinybę. 
Energetinio saugumo samprata taip 
pat aprėpia proporcingą paklausai 
tradicinių ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių plėtrą bei energijos vartojimo 
efektyvumą.

Tuo tarpu pagrindinė tradicinių 
energijos išteklių eksportuotoja Rusija 
energetinio saugumo sampratoje 
akcentuoja „saugią paklausą“, t.y. 
ilgalaikės paklausos iš anksto 
nustatytomis sąlygomis garantijas, 
taip pat valstybės valdžios ir politinių 
monopolijų kontrolę energijos išteklių 
šaltiniams, eksporto vamzdynams ir 
paskirstymo tinklams. Tokia „saugios 
paklausos“ koncepcija įgyvendinama 
išteklių valstybinių eksportuotojų 
galios koncentracija, jų vykdoma 
ekspansija, pastangomis siaurinti 
konkurencijos sąlygas ir įtvirtinti savo 
monopolinę padėtį tarptautinėje ener
getikos rinkoje.

Rusija šiuo metu įgyvendina stra
tegiją, kuri yra priešinga Europos ir 

visų Vakarų energetinio saugumo inte
resams ir nukreipta į jų energetinės 
priklausomybės nuo Rusijos įtvirti
nimą ir net didinimą. Tokiu būdu Krem
lius siekia paversti Rusiją dominuo
jančia „energetikos supergalybe“, 
galinčia diktuoti politines sąlygas 
Vakarams.

Iš to kyla bendros saugumo grės
mės Europos Sąjungai kaip impor
tuojamus išteklius vartojančiųjų šalių 
bendrijai, kurios narė yra Lietuva.

Pačios Europos Sąjungos viduje 
atskirų regionų energetinio saugumo 
laipsnis yra skirtingas. Dėl Baltijos 
valstybių energetikos sistemų atskir- 
ties mūsų regiono energetinio saugu
mo laipsnis yra pats žemiausias, o 
priklausomybė nuo Rusijos - di
džiausia.

Lietuvos narystė Europos Sąjun
goje energetinio Lietuvos saugumo iki 
šiol nepadidino. Iš praeities paveldėta 
Lietuvos energetikos sistemos priklau
somybė nuo Rusijos tebekelia tiesio
ginę grėsmę Lietuvos nacionaliniam - 
t.y. tautos ir valstybės - saugumui bei 
politinei nepriklausomybei. Dabar ši 
grėsmė yra padidėjusi. Todėl Lietuvos 
energetikos saugumo stiprinimas yra 
ne tik ekonomikos, bet vienas iš 
nacionalinio saugumo stiprinimo 
uždavinių.

Energetikos veiksniai šiuo
laikinėje globalioje saugumo 
aplinkoje

Globalioje energetikos aplinkoje, 
kurioje sąveikauja energijos išteklių
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tiekėjai ir vartotojai, pastaraisiais 
dešimtmečiais susiklostė padėtis, dėl 
kurios energijos išteklių tiekimas tapo 
svarbiu tarptautinių santykių veiksniu, 
o energetinis saugumas - labai svarbiu 
užsienio ir saugumo politikos objektu.

Nesunku įžvelgti tokius būdin
giausius dabartinės globalios ener
getikos aplinkos bruožus, kaip antai:

- didėjantys energijos ir naftos- 
dujų išteklių poreikiai, aplenkiantys 
naujų telkinių žvalgybos ir įsisavinimo 
tempus:

- didžioji dalis pasaulinių naf
tos ir dujų išteklių išgaunama šalyse, 
kurios arba yra nestabilios, apimtos 
konfliktų, arba kontroliuojamos 
nedemokratinių režimų, kurie vykdo 
išteklių nacionalizaciją (Bolivija, 
Venesuela), koncentruoja savo ran
kose išteklių kontrolę (Rusija, Azijos 
ir Afrikos šalys), vykdo petrolizmu 
(naftos-dujų pinigais) persunktą poli
tiką;

- ryškiai padidėjęs vyriausybių 
politinis aktyvumas energetikos rin
koje ir vis didesnį svorį įgyjantys 
politiniai veiksniai, ribojantys rinkos 
jėgų sprendimų laisvę;

žymiai išaugęs valstybių-re- 
sursų tiekėjų geopolitinis vaidmuo ir 
svertai diktuoti sąlygas šalims- 
vartotojoms. Politinės valdžios kontro
liuojamos ir petrolizmo politikai 
pajungtos kompanijos ne tik neuž
tikrina pakankamų investicijų šaltinių 
plėtrai, bet ir tampa pagrindiniais 
politinės strategijos įgyvendinimo 
įrankiais.

Kaip šių veiksnių ir aplinkybių 
pasekmė dramatiškai didėja naftos, 
dujų bei energijos kainos. Vakarų 
demokratinių šalių santykiai su ener
gijos išteklius išgaunančiomis šalimis 
tampa vis labiau komplikuoti.

Dėl nepalankios globalios aplinkos 
energetinis saugumas šiandien galu
tinai tapo vienu iš pagrindinių 
europinės ir transatlantinės bendrijos 
saugumo iššūkių. Rusijos santykių su 
Vakarais plotmėje energetika tapo 
pagrindiniu geostrateginių interesų 
susirėmimo veiksniu.

Geostrateginis Rusijos ir 
Vakarų interesų susirėmimas 
energetikoje

Rusijos teritorijoje yra trečdalis 
pasaulio gamtinių dujų atsargų (I vieta 
pasaulyje). Rusija eksportuoja į Eu
ropos Sąjungą (ES) apie 80 % savo 
eksportui skirtų dujų ir padengia pusę 
ES dujų importo poreikio. Nors Rusijos 
naftos atsargos sudaro kuklesnę dalį 
pasaulio naftos atsargų, bet ES naftos 
importas iš Rusijos siekia 30 procentų 
bendro ES naftos poreikio. Didėjant 
Europos Sąjungos naftos ir dujų 
poreikiams, jos priklausomybė nuo 
Rusijos tiekimų gali dar padidėti.

Savo ruožtu Rusijos pajamos ir 
ekonomikos būklė žymiu mastu 
priklauso nuo Europos dujų ir naftos 
produktų vartotojų sumokamų pinigų 
srautų. Todėl Europos Sąjungos, o 
kartu ir visos transatlantinės bendrijos 
energetinis saugumas iš esmės
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priklausys nuo to, ar ir kaip pavyks 
šalių-energijos išteklių vartotojų ir jų 
tiekėjos Rusijos tarpusavio priklau
somybės santykius subalansuoti 
tarptautinės teisės aktais reglamen
tuotos sistemos rėmuose.

Europai ir tam tikru mastu Ame
rikai, kaip energijos išteklių varto
tojoms gyvybiškai svarbu užsitikrinti 
energetinį saugumą, pagrįstą energijos 
šaltinių įvairove, pasiūlos ir paklausos 
pusiausvyrą ilgalaikei perspektyvai 
užtikrinančia jų plėtra bei laisvos 
tarptautinės prekybos energijos 
ištekliais sąlygomis.

Tuo tarpu Rusija siekia užsitikrinti 
ne tik ilgalaikes nekonkurencines ištek
lių tiekimo ir transportavimo sąlygas 
savo monopolijoms, bet ir įtvirtinti šias 
monopolijas Europos energijos rinkoje 
ir tokiu būdu tapti joje ne lygiateise 
laisvos prekybos su Vakarais partnere, 
bet jiems sąlygas diktuojančia partnere.

Rusijoje jau įgyvendinta naftos ir 
dujų sektoriaus kapitalo koncentracija 
bei Kremliaus kontrolė. Norėjusi išlikti 
savarankiška „Jukos“ kompanija buvo 
sužlugdyta. Rusijos Dūma neseniai 
priėmė specialų įstatymą, įtvirtinantį 
„Gazprom’o“ monopolines teises. 
„Gazprom’o“ kapitalas gegužės mėnesį 
pasiekė apie 290 mlrd. USD. Wall 
Street Journal 2006-05-05 paskelbė, 
kad tarp pasaulio energetikos kom
panijų „Gazprom“ iškopė į antrąją vietą 
po „ExonMobil“.

Kaip pažymi „The Economist“ 
(2006-05-06). Kremliaus kontroliuojama 
„Gazprom’o“ imperija, kuri yra SSRS 

Dujų ministerijos įpėdinė, nėra normali 
monopolija, bet Rusijos „valstybės 
ranka“. Vienas iš „Gazprom’o“ vadovų 
Dmitrijus Medvedevas kartu yra ir 
vicepremjeras, minimas kaip galimas 
V. Putino įpėdinis. „Gazprom’as“ yra 
absorbavęs „Sibneft“, kurios vadovas 
Igoris Sečinas - buvęs V Putino admi
nistracijos vadovas. Stiprindamas 
savo vaidmenį politikoje „Gazprom’as“ 
yra įsigijęs 14 mlrd. USD vertės su 
dujų verslu nesusijusio turto, įskaitant 
įtakingą „Izvestijų“ laikraštį, NTV 
televizijos kanalą, kelis kitus televizijos 
tinklus bei radijo transliuotojus.

„Gazprom’as“ ypač agresyviai 
skverbiasi į NVS šalių ir kitų kaimy
ninių valstybių energetikas1, daugiau
sia naudodamasis „dujos už ener
getikos nuosavybę“ sandorių mode
liu: derybose dėl dujų tiekimo sutarčių 
jis paprastai pasiūlo „palankesnes“ 
dujų kainas su sąlyga, kad jam bus 
perleisti vamzdynai ar kitokie svarbūs 
energetikos objektai. Pavyzdžiui, to
kius pasiūlymus yra gavusi ir Ukraina. 
„Gazprom’as“ lengviau įsigyja jam 
rūpimą nuosavybę, grasindamas nu
traukti dujų tiekimą, kai dujas 
perkančios NVS šalių kompanijos yra 
įsiskolinę.

„Gazprom’o“ ir kitų Rusijos valsty
binių kompanijų įsigijimai NVS ir 
kaimyninėse šalyse atspindi pastan
gas „atsiimti“ buvusio vieningo SSRS 
„energetikos komplekso“ objektus, 
ypač energijos išteklių eksporto infra
struktūrą, taip pat ir naujų strateginių 
įsigijimų interesus.
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Blokuodamas tranzito galimybes ir 
kitokiais būdais ..Gazprom’as“ priver
čia Vidurio Azijos NVS šalis nebran
giai parduoti savo verslovėse išgau
namas dujas, kurias pats koncernas jau 
savo kainomis eksportuoja į Europą.

Rusijos valstybinėms naftos-dujų 
kompanijoms būdingi neskaidrūs san
doriai ir netradiciniai ryšiai, suda
rantys palankias sąlygas korupcijai2. 
Rusijos kompanijų skverbimasis į 
kaimyninių šalių energetikos sektorius 
suteikia patogius svertus įtakoti poli
tinius procesus tose šalyje, apsunkina 
jose kovą su korupcija. Lietuva tokią 
įtaką jau yra patyrusi.

Rusijos valdžia, varžydama užsie
nio kapitalo investicijas į uždarą Ru
sijos energetikos sektorių, tuo pat 
metu stengiasi pasinaudoti ES rinkos 
laisvės sąlygomis. „Gazprom’as“ ir 
kitos Kremliaus kontroliuojamos 
energetikos kompanijos skverbiasi į 
Europos rinką, tiesioginėmis investi
cijomis į europines kompanijas siek
damos įsitvirtinti energijos išteklių 
paskirstymo vartotojams grandyje'. 
Tokiu būdu Europos dujų rinkoje 
dirbančių įmonių privatus kapitalas 
būtų sumaišytas su specialių interesų 
turinčiu Rusijos valstybės kapitalu.

Rusija šantažuoja Europos Sąjun
gą, kad. šiai nesutinkant su Rusijos 
sąlygomis ir trukdant įsitvirtinti jos 
kompanijoms Europos Sąjungos ener
getikos rinkoje. Rusija savo energe
tinių išteklių srautus nukreips kito
mis kry ptimis4. Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas 2006 m. pavasarį 

susitikimo su Kinijos vadovu Pekine 
paskelbė apie Rusijos iniciatyvą dėl 
dujų ir naftos vamzdynų tiesimo į 
Kiniją, ją motyvuodamas tuo. kad 
Vakarų Europoje ..Gazprom'ui“ nesu
daromos palankios veiklos plėtros 
galimybės. Tiesa. įgyvendinti savo 
grasinimus ir perorientuoti savo dujų 
srautus iš Europos į Azijos ir Ramiojo 
vandenyno regionus Rusijai prireik
tų daugelio metų ir didžiulių lėšų.

Europos Sąjungos energetikos 
politika grindžiama trimis tikslais: 
konkurencingumo, tiekimo saugumo ir 
tvarios plėtros. Didesnį energetinį 
saugumą Europa galėtų užsitikrinti 
įgydama alternatyvias išteklių tiekimo 
galimybes ir sukurdama bendros kon
kurentiškos energijos tiekimo ir varto
jimo rinkos sąlygas.

Tuo tarpu Rusija savo interesus 
Europoje siekia užsitikrinti ilgalaikiais 
dvišaliais tiekimo kontraktais, tokiu būdu 
maksimaliai susiaurindama Europos 
energetikos išteklių importo įvairovės ir 
manevro galimybes. Būdingas tokių 
siekių įgyvendinimo pavyzdys - Putino- 
Šrioderio politinis susitarimas dėl 
dujotiekio tiesimo Baltijos jūros dugnu 
projekto. Vokietijos-Rusijos kompanijų 
susitarimų paketas ne tik ignoruoja 
kaimyninių ES narių interesus, bet ir 
apsunkina bendros ES dujų rinkos 
kūrimą. Be to, Vokietijos kompanijos 
perleidžia „Gazprom'ui“ ženklią dalį savo 
akcijų Europos Sąjungos dujų pa
skirstymo rinkoje.

Rusijos įvykdyta dujų tiekimo 
Ukrainai blokada ir šantažuojantys
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Rusijos pareiškimai paskatino Europos 
Sąjungą pagaliau rimtai susirūpinti 
alternatyviais energetinių išteklių tran
zito srautais. Rusija įvairiais būdais 
stengiasi sutrukdyti alternatyvių vam
zdynų projektų įgyvendinimą, o ypač 
- užkirsti kelią Rusiją aplenkiančioms 
Vidurio Azijos ir Kaspijos baseino 
gamtinių dujų ir naftos eksporto į 
Europą ir Ameriką transportavimo 
arterijoms.

Kai tokių projektų kaip naftotiekis 
Baku-Tbilisi-Ceyhan ar projektuo
jamas Nabucco dujotiekis į Vidurio 
Europą. įgyvendinimo sutrukdyti 
nepavyksta. Rusija siekia sutrukdyti 
ar bent apriboti išteklių nukreipimą į 
Rusiją aplenkiančius vamzdynus, 
siūlo Europos šalims naujus savo 
išteklių tiekimo srautus, naujus 
dvišalius susitarimus5. Rusija 
stengiasi užbėgti Europos Sąjungai 
už akių Alžyre, mėgindama susitarti 
su dujas Europai tiekiančiomis 
kompanijomis dėl bendros veiklos ir 
tokiu būdu įgyti įtaką eksportui į 
Europą ar Ameriką6.

„Gazprom'as" ir Rusijos naftos 
kompanijos iš naftos ir dujų eksporto 
gaunamas lėšas pirmiausia siekia pa
naudoti savo energetinės ekspansijos 
tikslais - investuoti į infrastruktūrą 
dujų gavybos ir tranzito šalyse, o 
ypač - į dujų paskirstymo infrastruk
tūrą Europos Sąjungos šalyse, užuot 
investavus į savo energijos išteklių ga
vybos modernizavimą, naujų gavybos 
šaltinių įsisavinimą. Dėl to Rusijos 
kompanijų energijos išteklių gavybos 

pajėgumai vis labiau atsilieka nuo 
prisiimtų ilgalaikių tiekimo Europos ir 
kitiems vartotojams įsipareigojimų. Šis 
atsilikimas kol kas padengiamas tik 
Vidurio Azijos ir Kaspijos baseino 
šalių išgaunamų ir „Gazprom’o“ 
perimamų išteklių sąskaita.

Minėtoms šalims ateityje įgijus 
daugiau galimybių savo išteklius 
transportuoti aplenkiant Rusiją, „Gaz- 
prom’ui“ kils rimtų sunkumų tesėti 
ilgalaikius įsipareigojimus Europai. 
Todėl Europa ir Amerika, būdamos 
susirūpinusios dėl Rusijos tiekimų 
patikimumo, siūlo Rusijai atverti savo 
energijos išteklių gavybos sektorių 
Vakarų investicijoms ir technolo
gijoms. Tačiau prezidentas Vladimiras 
Putinas, šį sektorių pavadinęs ..svia- 
tynia sviatych“ (rus.) - „didžiausia 
šventenybe“. Vakarų laisvų investicijų 
siūlymus atmeta, arba dėl jų kelia 
specialias politines sąlygas, pvz., 
naujojo Štokmanovo dujų telkinio 
Barenco jūroje atveju.

Vis tik Rusijos kompanijoms reikia 
Vakarų kapitalo ir jos jį stengiasi 
pritraukti', tačiau nesuteikdamos jam 
valdymo teisių.8 Dėl to Council on 
Foreign Relations (JAV) savo raporte’ 
pažymi, kad „Gazprom'ui“ ir kitoms 
kompanijoms tapus pagrindiniu Rusi
jos politinės galios ir ekspansijos 
įrankiu, didėjančios jų priėjimo prie 
tarptautinio kapitalo galimybės neati
tinka Vakarų interesų. Tai reiškia, kad 
Vakarai finansuoja Rusijos valstybės 
galios stiprinimą ir jos politinės įtakos 
ekspansiją.
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Rusijos pastangos pajungti savo 
interesams Vidurio Azijos šalių (Ka
zachstano, Turkmėnistano, Uzbeki
stano) dujų išteklius ir jų tranzitą į 
Europą, kooperuotis su Šiaurės Afri
kos valstybėmis įsipiešia į platesnio 
masto Rusijos dominavimo projektą, 
apie kurį kalba Rusijos prezidentas ir 
jo aplinka - įkurti „panašų į OPEK“ 
dujų kartelį. Toks kartelis, jeigu jį 
pavyktų sukurti, suteiktų Rusijai dar 
didesnes galimybes diktuoti Europai 
savo sąlygas ir ją šantažuoti.

Europos Sąjunga vis-a-vis Ru
sija: konkurentiška energijos 
rinka ar monopolisto diktatas?

Rusijos kainų ir tiekimo sąlygų 
diktatą Europai gali prislopinti tik 
alternatyvūs energijos išteklių tiekimo 
srautai į Europos rinką. Reali alter
natyva tėra Azijos ir Kaspijos jūros 
baseino šalių, ypač Kazachstano, 
gamtinių dujų ištekliai ir nauji jų 
transportavimo vamzdynai į Europą 
per Azerbaidžaną-Gruziją-Turkiją.

Azerbaidžanas tampa Kaspijos 
regiono resursų nukreipimo į pietines 
trasas „variklis“, o Gruzija ir Turkija - 
svarbios naftos ir dujų tranzito į 
Europą ir Ameriką šalys. Todėl padėti 
joms išspręsti teritorinio integralumo ir 
stabilumo problemas bei integruotis į 
Vakarų valstybių bendriją yra bendras 
strategiškai svarbus Europos Sąjun
gos ir NATO, tuo pačiu - ir Lietuvos 
interesas. Ukraina yra ne mažiau svarbi 
tranzito šalis Pietryčių Europoje.

Europos ir Amerikos ekspertai nu
mato, kad ateityje energijos išteklių 
vartojimo balanse sparčiau didės jūra 
transportuojamų suskystintų dujų 
vartojimo dalis.

Tam, kad galėtų veikti bendra 
konkurentiška Europos energijos rin
ka, reikalingos tam tikros išorės ir 
vidaus sąlygos. Vidaus sąlygos - tai 
bendros energijos rinkos funkcio
navimui reikalingų infrastruktūros 
jungčių įrengimas ir bendrų rinkos 
taisyklių įdiegimas.

Prie būtinų išorinių sąlygų pri
klauso ne tik tiekimo srautų įvairovė, 
bet tarptautinės prekybos energijos 
ištekliais laisvę įtvirtinančių civilizuotų 
rinkos principų ir specialių tarp
tautinės teisės normų taikymas ener
gijos gamintojų, transportuotojų ir 
vartotojų santykiams.

Konkrečiai kalbant, Europos ir 
apskritai Vakarų energetinio saugumo 
interesai reikalauja, kad Rusija ratifikuotų 
Sutartį dėl energetikos chartijos ir 
pasirašytų jos Protokolą dėl tranzito 
sąlygų. Tuo tarpu Rusija dėl savo 
geostrateginių ambicijų nesutinka tokių 
tarptautinių įsipareigojimų prisiimti. Tai 
yra Vakartį ir Rusijos energetikos 
interesų susirėmimo kertinis akmuo, 
kurio nepavyko išjudinti nei Europos 
Sąjungos ir Rusijos viršūnių susitikime 
Sočyje, nei G8 viršūnių susitikime Sankt- 
Peterburge. Beje, pastarojo susitikimo 
metu Vakarų atstovai atkaklumo dėl to 
nepademonstravo.

Rusijos ir Europos Sąjungos ener
getinis dialogas iki šiol buvo ne-
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efektyvus ir tarnavo tik Rusijos inte
resams. Tai buvo labai paranku Rusijai, 
kuri tokio dialogo dėka gauna jai 
reikalingą informaciją ir gali sėkmingai 
įgyvendinti politiką „skaldyk ir valdyk 
Europą“.

Tenka apgailestauti, kad ES iki šiol 
neturėjo bendros energetikos politikos 
ir stokojo bendros politinės valios. Kai 
kurios ES šalys stokojo solidarumo, 
siekė ypatingų dvišalių santykių su 
Rusija, ignoruodamos kitų bendrijos 
narių energetinio saugumo interesus.

Tuo tarpu Rusijos energetinės 
ekspansijos ir diktato pastangoms 
atsverti kaip tik ir reikalinga sutelkta 
Europos Sąjungos politinė valia, 
kryptinga bendra politika ir nuoseklios 
ryžtingos pastangos. Europos Komi
sijos parengta Europos energetikos 
„Žalioji knyga“ ir energetikos Išorės 
politikos gairės sudaro pradines prie
laidas kurti ir vykdyti brandesnę Eu
ropos vidaus ir išorės energetinę poli
tiką. Europos Sąjunga turi kalbėti su 
Rusija vienu balsu kaip reali ener
getinė bendrija. Dar geriau, kad Eu
ropos ir Amerikos balsai būtų suderinti 
ir sudarytų stiprų duetą.

2007 m. pabaigoje baigs galioti 
Rusijos ir ES Partnerystės ir bendra
darbiavimo susitarimas. Dar šių metų 
pabaigoje prasidės derybos dėl naujo 
partnerystės susitarimo, kurio rėmuo
se, be kita ko, numatoma nustatyti 
laisvos prekybos ir bendradarbiavimo 
energetikos srityje gaires.

Europos Sąjunga derybose turėtų 
tvirtai laikytis pozicijos, kad Sutarties 

dėl energetikos chartijos ratifikavimas 
ir jos protokolo pasirašymas yra 
būtina subalansuoto susitarimo su Ru
sija sąlyga. Tokiu būdu Rusija įsipa
reigotų dėl trijų pagrindinių laisvių: 
tarptautinių investicijų, prekybos ener
getiniais ištekliais ir jų transportavimo 
vamzdynais. Tai įgalintų Europą Vidu
rio Azijos ir Kaspijos jūros baseino 
energijos išteklius, kuriuos Rusija 
dabar tiesiog perpardavinėja, pirkti 
tiesiogiai iš juos išgaunančių šalių. 
Rusijos įsipareigojimas laikytis šių 
tarptautinių sutarčių atpigintų resur
sus, o kilus ginčams dėl kainų - ne
leistų Rusijai nutraukti tiekimo.

Specifinės energetinės grės
mės Lietuvos saugumui

Specifinės energetinio saugumo 
grėsmės Lietuvos saugumui išplaukia 
iš to, kad:

Lietuvos elektros energijos 
sistema iki šiol tebėra priklausoma nuo 
Rusijos energetikos sistemos ir atskir
ta nuo Europos Sąjungos tinklų;

- Lietuvos elektros energijos 
perdavimo ir eksporto kontrolė tebe
priklauso Kremliaus įtakojamai Rusijos 
RAOJES;

po IAE uždarymo 2009 m. 
palaipsniui didėsiantis nuosavų elek
tros energijos pajėgumų trūkumas gali 
padaryti Lietuvą labai priklausomą ir 
nuo elektros energijos importo iš Rusi
jos RAO JES diktuojamomis sąlygomis;

- Rusija tebepuoselėja inte
resus naudotis Kruonio HAE ir
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elektros perdavimo linijas kaip integ
ralia savo elektros energijos eksporto 
infrastruktūros dalimi;

Lietuvos energetikos sekto
rius labai priklausomas nuo „Gaz- 
prom’o“ tiekiamų ir sparčiai brangi
namų gamtinių dujų, atskirtas nuo 
Europos dujų tinklų ir neturi jokių 
tiekimo alternatyvų. Po naujojo Šiau
rės Europos dujotiekio nutiesimo Bal
tijos jūros dugnu, pagrindiniai dujų 
tiekimo iš Rusijos į Europos gilumą 
srautai aplenks Lietuvą ir kitas Baltijos 
valstybes ir iš Pietų, ir iš Šiaurės;

tebėra žemas Lietuvos ener
getikos efektyvumas, prasta Lietuvos 
pastatų šiluminio ūkio būklė ir žymiai 
blogesni (iki kelių kartų) lyginamieji 
pastatų šiluminės energijos sąnaudų 
rodikliai, lyginant su Vakarų Europos 
ir Skandinavijos šalių rodikliais.

Lietuvos energetinio ir naci
onalinio saugumo stiprinimo 
uždaviniai

Gyvybinė Lietuvos saugumo reikmė 
ir strateginis jo stiprinimo uždavinys - 
su Europos Sąjungos pagalba panaikinti 
dėl buvusios aneksijos atsiradusią 
Lietuvos (kartu ir kitų Baltijos valstybių) 
energetinę izoliaciją nuo Europos, 
integruoti Lietuvos elektros ir dujų 
tiekimo sistemas į atitinkamas Europos 
sistemas ir padidinti Lietuvos energetinį 
saugumą iki bendro Europos Sąjungos 
saugumo lygio.

Iš šio bendrojo uždavinio ir po
reikio eliminuoti ar bent kiek įmanoma 

sumažinti esamas grėsmes išplaukia 
išvestiniai europinio, regioninio ir naci
onalinio lygmens uždaviniai. Dėl 
temos platumo ir laiko stokos trumpai 
paminėsime tik pačius svarbiausius.

Uždaviniai Europos Sąjungos 
lygmenyje

Tarp Lietuvos uždavinių Europos 
Sąjungos lygmenyje paminėtini šie:

- aktyviai dalyvauti formuojant 
stiprią Europos Sąjungos energetikos 
politiką;

dėti pastangas, kad dėl 
priešlaikinio IAE uždarymo atsira
siantis neigiamas poveikis Lietuvos 
energetikos sistemos balansui ir 
šaltinių struktūrai būtų kompensuotas 
greito Lietuvos elektros perdavimo 
tinklų sujungimo su ES tinklais 
projektais;

pasiekti, kad Europos Komi
sijos rengiamame Europos Sąjungos 
prioritetinių projektų plane būtų 
numatytos Lietuvos elektros ir dujo
tiekio tinklų jungtys su Lenkijos 
tinklais;

siūlyti ES institucijoms, kad 
nekomerciniai jungčių projektai būtų 
ES dotuojami ir įgyvendinami kaip 
„greito starto“ projektai, o jų įgyven
dinimo eiga būtų reguliariai svarstoma 
ES energetikos Taryboje.

Regioninio lygmens uždavi
niai

Visos trys Baltijos Valstybės savo 
energijos tiekimo tinklų integraciją „į
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Europą" gali įgyvendinti tik glaudžios 
kooperacijos sąlygomis. Lietuva tu
rėtų veikti kaip „Baltijos valstybių 
variklis energetikos politikos srityje"10.

Baltijos valstybių regioninė koope
racija regione yra labai svarbi, tačiau 
nepakankama - ją reikia išplėtoti iki 
kooperacijos su Lenkija, nes pagrin
dinės Baltijos valstybių elektros ir dujų 
tinklų jungtys su Europos tinklais eis 
per Lenkiją. Lietuva ir Lenkija, 
turėdamos bendrus saugumo ir trans
atlantinės integracijos siekius, viena 
kitą laiko strategine partnere. Tačiau 
strateginė partnerystė energetikos 
srityje iki šiol atrodė esanti labiau Lie
tuvos, nei Lenkijos interesas. Dabartinė 
Lenkijos politinė vadovybė tokią 
partnerystę vertina palankiai. Su „P.K..N. 
Orlen“ atėjimu į Lietuvos naftos 
pramonės sektorių įsigyjant „Mažeikių 
naftą“ pirmasis žingsnis energetinės 
partnerystės link jau žengtas.

Baltijos valstybių vyriausybių va
dovai vasario mėnesį Trakuose pasi
rašė susitarimą dėl bendro dalyvavimo 
naujos regioninės atominės jėgainės 
statyboje. Lenkijos prisijungimas prie 
šio projekto būtų labai svarbus. Šį 
projektą reikėtų įgyvendinti kuo 
ankstesniais terminais kompleksiškai 
su elektros jungtimis ir Kruonio H AE 
integravimu į ES elektros energijos 
rinką. Lenkijos vadovybės pareiškimai 
apie galimą Lenkijos dalyvavimą nau
jos atominės jėgainės statyboje 
Lietuvoje atveria naujas perspektyvas 
Lietuvos-Lenkijos dialogui dėl realios 
kooperacijos elektros energetikoje.

Svarbiausias Lietuvos ir bendras 
Baltijos valstybių uždavinys - koope
ruojantis ir bendrai išsirūpinant įma
nomą ES paramą pagaliau pastatyti 
vadinamąjį „elektros tiltą“ - elektros 
tinklų jungtis Kruonis-Elk-Mytki ir 
Elk-Narew. Tam Lietuva galėtų pa
naudoti ir dalį Ignalinos AE uždarymui 
skirtų ES lėšų.

Be „elektros tilto“ su Lenkija, 
Baltijos Valstybių elektros tinklų integ
racijai į Europos tinklus yra reikalinga 
ir elektros energijos perdavimo jungtis 
tarp Lietuvos ir Švedijos (SW1NDLIT). 
Tiesiant šią jungtį per Baltijos jūrą 
kartu reikia susitarti su skandinavais 
dėl elektros energijos perdavimo 
taisyklių sureguliavimo ir rinkos tai
syklių harmonizavimo su Skandina
vijos energijos tiekimo erdve.

Elektros tinklų jungčių įrengimas 
sudarys sąlygas Baltijos valstybių elek
tros tiekimo sistemą pagaliau atsiskirti 
nuo Rusijos vieningos koordinavimo 
sistemos ir prisijunti prie Europos 
Elektros perdavimo koordinavimo 
sąjungos - UCTE (Union for the 
Coordination of Transmission of 
Electricity). Lietuva jau dabar turi imtis 
iniciatyvos dėl prisijungimo, susitarti 
su Latvija ir Estija ir kartu neatidėliotinai 
pateikti prašymus dėl narystės. Tik 
pateikus prašymus galės būti įsteigta 
ekspertų komisija, kuri parengtų studiją 
dėl prisijungimo sąlygų ir reikalingų 
įgyvendinti techninių priemonių, nuo 
kurių priklauso ir tarptinklinių jungčių 
techniniai sprendimai.
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Šiuo metu su Europos Komisijos 
parama rengiama galimybių studija dėl 
ES ir Rusijos-NVS elektros perdavimo 
sistemų bendradarbiavimo. Lietuvai 
visiškai nepriimtina, kad šios studijos 
rėmuose Lietuvos ir kitų Baltijos 
Valstybių elektros sistemos būtų trak
tuojamos kaip Rusijos-NVS, o ne ES 
sistemų dalys. Reikėtų oficialiai kreip
tis į UTCE ir Europos Komisiją, kad 
šioje studijoje Baltijos Valstybės iš 
Rusijos-NVS erdvės būtų išskirtos. 
Tai, kad Ukraina ir Moldova prašymus 
dėl narystės UCTE jau yra padavusios 
ir jie su Europos Komisijos parama yra 
nagrinėjami, leidžia tikėtis, kad Komi
sijos parama dėl Baltijos valstybių 
prisijungimo prie šios koordinavimo 
sąjungos bus.

Nors Latvijos Vyriausybė yra 
pareiškusi apie savo interesą įsirengti 
atšaką nuo statomo dujotiekio Baltijos 
jūros dugnu, Lietuvos Vyriausybė 
visai pagrįstai tokia idėja nesidomi 
įrengimu, nes tai nepadidintų dujų tie
kimo patikimumo. Dėl tiekimo patiki
mumo reikėtų sujungti Lietuvos ir 
Lenkijos dujų tiekimo tinklus. Jeigu 
būtų įrengta jungtis tarp Kauno ir 
Balstogės regionuose praeinančių 
dujų vamzdynų, jos dėka Lietuva kartu 
su Latvija, iš dalies ir Estija, įgytų dujų 
tiekimo alternatyvą iš Lenkijos dujų 
vamzdynų tinklo. Kadangi Lenkija vėl 
svarsto dujotiekio iš Norvegijos per 
Švediją tiesimo ir suskystintų dujų 
terminalo statybos klausimus, Lietuva 
turėtų domėtis šiais projektais kaip 
regioniniais. Tada atsirastų ir Lenkijos 

susidomėjimas dujotiekio tinklų jung
ties įrengimu. Reikia turėti omenyje ir 
tai, kad Lenkijos dujų tinklai anksčiau 
ar vėliau bus sujungti su Vokietijos ir 
Čekijos tinklais, kas suteiks priėjimą 
prie pagrindinių dujų srautų.

Lietuvos lygmens uždaviniai

Pagrindinis Lietuvos uždavinys - 
parengti iš principo naujos nacio
nalinės energetikos strategijos projek
tą, dėl jo pasiekti sutarimą ne vien tarp 
energetikos sferos veiksnių ir moks
lininkų, bet platesnį nacionalinį politinį 
sutarimą, šį strateginį valstybės doku
mentą priimti Seime ir kuo anksčiau 
įgyvendinti.

Naujojoje nacionalinėje energe
tikos strategijoje, lyginant su senąja, 
turėtų atsispindėti naujas strateginis 
mąstymas ir rastis nedviprasmiškos 
strateginės nuostatos bei konkretūs 
tikslai ir uždaviniai. Šiame dokumente 
reikėtų pagaliau atsikratyti mito apie 
Lietuvos elektros energetikos dvi
pusės integracijos į Rytų ir Vakarų 
sistemas privalumus, kuris praktiškai 
reiškia ne ką kita kaip susitaikymą su 
esama integracija į Rusijos sistemas. 
Strateginiame mąstyme reikėtų atsi
sakyti ir techninio determinizmo, kai 
manoma, jog reikia daryti tik tai ir tiek, 
kiek leidžia iš praeities paveldėti 
priklausomos energetikos techniniai 
sprendimai, nesiryžtant jų keisti.

Pradinis naujos Nacionalinės ener
getikos strategijos projektas buvo 
parengtas žinybiniais pagrindais, jis
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Ambasadoriaus Č. Stankevičiaus paskaitoje Į LAISVĘ fondo 15-osios studijų savaitės 
dalyviai. Pirmoje eilėje iš dešinės: Liuda Rugienienė, Feliksą Palubinskas su dukra ir 
vaikaite.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka

dar nebuvo pateiktas platesniam 
viešam svarstymui ir turėtų būti iš 
esmės patobulintas. Pradiniame pro
jekte daug kur atsispindėjo prisirišimas 
prie esamos padėties. Pakanka pasa
kyti, kad jame siūloma strateginė 
nuostata, jog Lietuvos ateities ener
getika ir toliau bus integruota į Rytų ir 
Vakarų sistemas - cituoju: „integruota 
į Vakarų Europos, Skandinavijos 
šalių ir Rytų energetikos sistemas ". 
Matyt todėl stokojama ryžto dėl 
prisijungimo prie UCTE, apie ką 
kalbėta anksčiau ir kas tikrai yra 
strateginės reikšmės uždavinys. Ne
vertėtų toliau ieškoti argumentų, kad 

įrodžius kodėl to negalima daryti, bet 
pavesti specialistams parengti spren
dimus kaip tai kuo greičiau padaryti.

Visi gerai prisimename, kad anks
čiau kai kurie veikėjai vietoje integ
racijos į Vakarus Lietuvai siūlė dvi
pusės integracijos - „tilto tarp Rytų ir 
Vakarų” - alternatyvą. Tačiau integra
ciją į Vakarus Lietuva jau yra pa
sirinkusi. Todėl ir naujojoje energe
tikos strategijoje turėtų būti išryškintas 
pagrindinis strateginis tikslas - Lie
tuvos energetikos sistemą įmanomai 
ankstesniais terminais ir kompleksiškai 
integruoti į Europos Sąjungos energe
tikos sistemas. Strategija turėtų nu
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matyti reikalingus principinius spren
dimus tam tikslui pasiekti. Kartu su 
naująja strategija reikėtų parengti jos 
įgyvendinimui reikalingų valstybės bei 
energetikos institucijų konkrečių 
veiksmų planą.

Tik įgyvendinusi tokią strategiją ir 
integravusi savo energetikos sistemas 
į atitinkamas Europos sistemas Lietuva 
iš esmės bus užbaigusi savo integra
ciją į Vakarų struktūras.

1 Armėnijos susitarimas dėl dujų kainų 
susietas su nuosavybės perėmimu: ..Gaz
prom" perima baigiamą statyti Irano-Armė- 
nijos dujotiekį, dujomis kūrenamą Hrazdan 
elektrinę ir energijos perdavimo linijas, tad 
iš esmės kontroliuos visą Armėnijos ener
getikos sektorių. 2006 m. balandį ..Gaz
prom“ įsigijo Tadžikistano naftos ir dujų 
verslovių 75% dydžio akcijų paketą. 
..Gazprom" siekia perimti į visišką savo 
kontrolę Baltarusijos dujų transportavimo ir 
paskirstymo kompaniją „Beltransgaz" su 
visais vamzdynais ir paskirstymo stotimis. 
„Gazprom“ vadovas Aleksandr Medvedev 
yra pareiškęs, kad Ukraina galėtų gauti dujas 
žemesnėmis kainomis, jeigu perleistų savo 
vamzdynų kontrolę. Ir t.t.

: Pvz.. Jacek Komar savo 2006-04-23 
straipsnyje „Lrytas.lt" rašė apie Šveicarijos 
bankuose atliekamą tyrimą dėl Lenkijos 
politikų slaptų sąskaitų, kuriose buvo laikomi 
„Lukoil“ pervesti pinigai, skini jam įsigyti 
naftos perdirbimo gamyklą Gdanske. Ši ga
mykla priklauso „P.K.N. Orlen", būsimai 
„Mažeikų naftos" savininkei.

5 Pavyzdžiai: Vokietijos ..Wintershall" 
ir E.O.N. Ruhrgas susitarimai su „Gazprom" 
dėl 50% šių kompanijų valdomų paskirstymo 
tinklų akcijų kitose Europos šalyse 
perleidimo „Gazprom". „Gazprom" stengėsi 
perimti stambiausią Didžiojoje Britanijoje 
dujų skirstymo kompaniją „Centrica".

4 „Gazprom" generalinis direktorius 
2006 m. balandžio mėn. ES ambasadoriams 
ultimatyviai pareiškė, kad jeigu kompanijai 
bus trukdoma veikti ES teritorijoje, ji 
aktyviai ieškos naujų veiklos galimybių 

kitose rinkose. „Transneft" vadovas 2006- 
04-24 pareiškė, kad Europa gauna per daug 
rusiškos naftos ir jos tiekimas gali būti 
sumažintas.

5 Savo vizito į Budapeštą 2006 m. pava
sarį V. Putinas tarėsi su Vengrijos vyriausybe 
dėl Rusijos dujų tiekimo į Vengriją naujais 
maršrutais nuo Juodosios jūros per Turkiją 
projekto, stambios dujų saugyklos statybos 
ir bendros veiklos aprūpinant dujomis platų 
Europos regioną.

6 V. Putinas kartu su „Gazprom" vadovu 
2006 m. pavasarį lankėsi Alžyre, kuris yra 
svarbus naftos ir dujų tiekėjas Pietų Europai 
bei potencialus suskystintų dujų tiekėjas 
Šiaurės Amerikai, kur tarėsi dėl rėminės 
sutarties su „Gazprom“ dėl kelių Rusijos 
kompanijų dalyvavimo Alžyro naftos ir dujų 
gavybos bei eksporto infrastruktūros 
projektuose ir pozicijų rinkoje derinimo ir 
bendro marketingo.

Rusijos pagrindinė naftos eksporto 
kompanija „Rosneftj" dar 2006 m. platina 
nekontrolinį savo akcijų paketą Londono 
biržoje ir numato pritraukti savo reikmėms 
7,5 mlrd. USD dydžio akcinį kapitalą be 
valdymo teisių.

s Pavyzdžiui, nors British Petroleum 
priklauso 50% jungtinės TNK-BP kompa
nijos akcijų, jos valdymas yra Kremliaus 
kontroliuojamas.

" Report of an Independent Task Force 
..Russia's Wrong Direction: What thwe 
United States Can and Should Do", 2005.

Europos komisaro energetikai 
A. Priebalgs Vilniuje panaudotas Lietuvos 
vaidmens terminas.
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Lietuvos ir užsienio 
lietuvių sanglaudos svarba 
naujos emigracijos bangos 

akivaizdoje
Liuda Rugienienė

Liuda Rugienienė.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka

Užsienyje gyvena beveik trečdalis 
lietuvių tautos. 2006 m. kovo mėn. LR 
Seime surengtoje konferencijoje emi
gracijos reikalais, buvo minimi sta
tistikos departamento pateikti skaičiai, 
jog iš Lietuvos yra išvykę 334 000 

gyventojų ir tuoj pat pabrėžta - šie 
skaičiai netikslūs. Šiuo metu statistikos 
departamentas yra padidinęs skaičių 
iki 404 000, tačiau spėjama, kad išvy- 
kusiųjų yra kur kas daugiau. Airija, 
Didžioji Britanija, JAV kalba apie 
šešias skaitlines naujai atvykusiųjų. 
Mūsų mažai tautai tai milžiniški skaičiai, 
todėl šiandien mums yra labai aktualu 
ir svarbu kalbėti apie Lietuvos ir užsie
nyje gyvenančių lietuvių ryšius.

Pažvelkime į Lietuvių Bendruo
menės veiklą, į kurią skaitlingai jungiasi 
naujai atvykstantieji. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė (PLB) pradėjo veikti 1949 
metais. Veikios pradžioje Lietuvių 
Bendruomenės kūrėsi atskiruose 
kraštuose ir bendros jungties nebuvo. 
Jau 1946 metais Vokietijoje įsisteigė 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenė, kitos 
pirmosios Kraštų Bendruomenės atsi
rado Belgijoje, Naujojoje Zelandijoje, 
Didžiojoje Britanijoje. Po kelerių metų 
savo veiklą pradėjo JAV, Kanados,
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Australijos, Pietų Amerikos kraštai. 
Šiandien Lietuvių Bendruomenes mes 
jau turime 36 kraštuose. Nuostabu, kad 
Lietuvių Bendruomenė įsisteigė net ir 
tolimoje Japonijoje, o pastaruoju metu 
ir Naujojoje Zelandijoje Bendruomenė 
vėl atnaujino savo veiklą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
yra tautiniais pagrindais organizuota 
visuomenė, ji vadovaujasi Lietuvių 
Chartos principais, kuriais yra siekiama 
išlaikyti užsienio lietuviuose lietuvybę, 
kad lietuvis kurtų lietuvišką šeimą, 
gerbtų ir mokytųsi lietuvių kalbą, 
remtų lituanistines mokyklas, mokslą, 
brangintų savo tautos praeitį, savo 
kultūrą, remtų lietuviškas organizacijas 
ir išlaikytų tautinį solidarumą.

1949 metais prel. Mykolas Krupa
vičius, Lietuvybės išlaikymo tarnybos 
valdytojas, rašė, kad PLB turi du tikslus 
- pagrindinį ir atsitiktinį. Pagrindinis - 
išlaikyti lietuviuose lietuvybę; 
atsitiktinis - atkovoti Lietuvai laisvę.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
vadovaujasi savo Konstitucija, pama
tiniu dokumentu, priimtu 1958 metais 
PLB Seime. Svarbieji pakeitimai buvo 
padaryti tik 1997 metais, kuomet vietoje 
buvusio įsipareigojimo rūpintis 
Lietuvos laisvinimu buvo įrašytas įsi
pareigojimas remti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę ir jos demokratiškai 
išrinktas vadovybes. PLB liko vienas 
pagrindinis tikslas - išlaikyti lietuvybę. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė veikia 
kaip nevyriausybinė, visuomenė (NVO). 
įregistruota Illinois valstijoje, todėl 
negali būti kitos valstybės padaliniu. 

Mes turime mokesčių nusirašymo 
privilegijas ir esame ribojami JAV 
įstatymų. Lietuviams turėti 
bendruomenę, kuri yra įteisinta JAV, yra 
labai prasminga. Amerikiečiams ir 
kitoms Vakarų demokratinėms valsty
bėms yra labai svarbios organizuotos 
ir vienalytės įvairių tautybių bendruo
menės. JAV ir kitos pasaulio valstybės 
supranta, kad kai yra tik smulkios 
tautinės organizacijos, tai jas suda
rančios etninės grupės užtikrina tik 
mažą balsuotojų skaičių, o organizuotos 
bendruomenės atstovauja, plačiąja 
prasme, visiems potencialiems tos 
etninės grupės balsuotojams. 
Pavyzdžiui, JAV per pastarąjį gyventojų 
surašymą lietuvių kilmės asmenimis 
užsirašė per 800 000 gyventojų. Šiuose 
daviniuose neatsispindi naujieji 
ateiviai, tikriausiai būtų tikslu galvoti 
apie vieną milijoną. Tai yra pagrindinis 
skirtumas tarp organizacijos ir 
bendruomenės, pastarosios priklau
somumą nulemia kilmė, o ne narystė.

Lietuvos institucijos, bendrau
jančios su PLB, ne visuomet supranta 
Lietuvių Bendruomenės veiklos struk
tūras. to pasekmė - nesusipratimai. 
Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais buvo 
aplenkiami PLB vadovaujantys orga
nai, o su įvairiais reikalais einama 
tiesiai pas atskirus asmenis. įsivaiz
duojant. kad asmeniniai ryšiai yra tas 
pats, kas ir oficialus bendravimas su 
LB. kas yra absoliučiai nepriimtina.

Šiuo metu Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė turi savo atstovybę Lietu
voje ir Lietuvos Respublikos Seimas
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yra sukūręs bendrą Komisiją su JAV 
Lietuvių Bendruomene. Atskirų kraštų 
Lietuvių Bendruomenės bendra
darbiauja su Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentu. Lietux ių grįžimo į 
Tėvynę informacijos centru. Užsienio 
reikalų ministerija.

Mūsų patirtis kaip išlikti lietuviu 
užsienyje yra daugiametė. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė ir JAV Lietuvių 
Bendruomenė jau atšventė penkias
dešimties metų savo veiklos sukaktis, 
todėl sukaupta milžiniška patirtis. Kaip 
išsaugoti tautinį tapatumą Lietuvoje 
galima pasimokyti ir iš išeivijos. 
Vykstant globalizacijos procesams 
visoms mažoms tautoms gręsia pana
šūs pavojai.

Lietuvybės pagrindinis saugiklis 
yra šeima, ar ji būtų Lietuvoje, ar ji 
būtų užsienyje. Jei vaikas nuo pat 
mažens nėra mokomas, sakykim, 
mandagumo, jis mandagus nebus. 
Norėčiau išvesti tokią pačią paralelę ir 
su lietuvybe. Lietuviškumas yra 
daugiau nei kalba. Kiekviena tauta turi 
savo charakterį, ne tik savitą kalbą. 
Mums, lietuviams, yra charakteringi 
tam tikri bruožai (paminėsiu tik 
pozityviuosius), kaip darbštumas, 
kuklumas, teisingumas; pagarba kny
goms. mokslui, išsilavinimui; vaišin
gumas. tėviškės ir gamtos meilė ir t.t. 
Šie bruožai yra perduodami paprasta 
liaudies išmintimi iš kanos į kartą: 
turime įvairių patarlių, kurios aiškiai 
nurodo kas mums yra svarbu ir 
brangu, kokios mūsų vertybės ir pan. 
Šias vertybes natūraliai skiepija šeima. 

padeda mokykla, organizacijos, aplinka 
ir kiti veiksniai. Lietuviams jau seniai 
labai aišku: „Lenk medį, kol jaunas“.

Lietuvių kilmės žmonės laiky
damiesi panašių vertybių sukūrė pozi
tyvų savo įvaizdį JAV. Labai pozityvų 
lietuvių tautos įvaizdį visiems užsie
niečiams paliko Dainuojanti revoliucija 
Lietuvoje. Nereikėjo skelbti konkurso, 
kuris reklama, o ne žmonių elgesiu 
bandytų kažin ką tai dirbtino siūlyti 
pasauliui. Mūsų tėvai sakydavo: „Pigi 
prekė, kuri save giria". Žmonės su
pranta kas yra tikrovė, tiesa ir kas yra 
reklama, tačiau Lietuvos valstybė ne 
visuomet sugeba save tinkamai prisi
statyti. galbūt jai ir yra reikalingas 
įvaizdžiui sukurti konkurso skelbimas...

Šią vasarą rugpjūčio mėnesį Vil
niuje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seime bus siūloma priimti „PLB viziją 
ir misiją". Vizijai yra pateikiami 
Mažosios Lietuvos himno žodžiai: 
„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais 
turime ir būt“.*

Susipažinau su dar vienu įdomiu 
dokumentu: „Lietuvos Respublikos 
ilgalaikė strategija ir vizija", kuris buvo 
priimtas LR Seimo dar 2002 metais 
lapkričio 12 dieną. Šiame dokumente 
yra kalbama ir apie tautą. Tarp tautos 
„stipry bių" įvardinta „turtingas isto
rinis kultūros paveldas, gyvos krašto 
etnokultūrinės tradicijos, istoriniai ir 
kultūriniai ry šiai su Vakarų ir Rylų Eu-

* Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XII 
Seimas 2006 m. rugpjūčio mėn. 9 d. Vilniuje 
patvirtino „Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
viziją ir misiją.“
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ropa, aukšto lygio profesionalus me
nas, tankus kultūros įstaigų tinklas“. 
„Silpnybių“ sąraše minima „per lėtai 
diegiama lietuvių kalba elektroninėje 
terpėje, pasenusi kultūros objektų 
infrastruktūra, nepakankamai susiste
mintas ir apsaugotas kultūros verty
bių paveldas, nepakankamai puose
lėjami natūralioje aplinkoje gyvi etni
nės kultūros reiškiniai“, „Galimybė - 
gyvybinga ir atvira, tradicines verty
bes puoselėjanti savita Lietuvos 
kultūra ir kalba, didinanti Europos ir 
pasaulio kalbų bei kultūrų įvairovę; 
veiksminga profesionalaus meno ir 
regionų kultūros plėtra“. „Grėsmė — 
etninės kultūros gyvoji tradicija patiria 
vis didesnį neigiamą spartėjančios 
globalizacijos reiškinių poveikį, mažėja 
jos pajėgumas konkuruoti su komer
cine, masine kultūra. Gyvosios tradi
cijos plėtros pagrindas - tautinė savi
monė - nepaliaujamai silpsta nesant 
reikiamų priemonių etninei kultūrai 
ugdyti, jos vertybėms puoselėti, 
tautinei savimonei išsaugoti“.

Su teiginiu „nesant reikiamų 
priemonių etninei kultūrai ugdyti“ 
negalima sutikti. O kur lietuviškoji mo
kykla, švietimas, kur gyvenant savoje 
žemėje Lietuvos krašto ir etninės 
kultūros pažinimas, istorijos atmintis, 
jaunimo organizacijos, įvairios kitos 
organizacijos, sąlygos rengti puikias 
šventes, kursus, stovyklas, seminarus, 
o kur kūryba? Visa tai puoselėja 
tautinę savimonę.

Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentas šiuo metu ruošia savo strate

giją išeivijos reikalams. LR Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės komisijos 
posėdyje, kuris vyko birželio 29 d. 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte, šio 
departamento direktorius Antanas 
Petrauskas teigė, kad yra parengta 500 
puslapių strategija, kurios parengimas 
departamentui kainavo 70 000 Lt. Anot 
jo, ją rengė aukštos kvalifikacijos 
ekspertai. Lietuvos Respublikos ilga
laikė strategija ir vizija yra tik 43 
puslapių... Kaip ten bebūtų, esmė ne 
programose ar strategijose. Problema 
slypi kitur: nors ir rengiamos įvairios 
programos išeivijai, tačiau dėl jų nesi- 
tariama su pačia išeivija. Ne veltui 
Dalia Henke, buvusi Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkė, nuolatos 
visiems sakydavo, kad „mūsų reikalai 
yra dažnai svarstomi be mūsų“, gal 
todėl ir daromi įvairūs sprendimai taip 
sunkiai būna įgyvendinami...

Vaikai ir jaunimas yra pagrindinis 
kiekvienos tautos turtas. Vakarų 
Europoje vaikų prieaugis yra žemas, 
visa tai mums liudija, kad ir toliau 
Europos kraštai vilios Baltijos kraštų 
jaunimą, ypatingai išsimokslinusį ir 
pajėgų dirbti sunkius fizinius darbus. 
Lietuvos vaikai, jaunimas ir jaunos 
šeimos turėtų būti Lietuvos prio
ritetinis reikalas. Gerai suplanuota 
užsienio lietuvių susigrąžinimo į 
Tėvynę programa turėtų būti taip pat 
labai svarbi..

Valstybė turėtų dėti rimtas pas
tangas auklėti Lietuvos jaunimą ne tik 
jį veikiant per patriotinius jausmus, bet 
pirmiausia per tautinį ugdymą, tautinės
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Grupė Į LAISVĘ fondo 15-osios studijų savaitės dalyvių Garliavoje.
Kazio G. Ambrozaičio nuotrauka

savimonės ir tautinių vertybių skie
pijimą.

Sunku yra kalbėti apie tautos išlikimą 
kada yra prarandamas jaunimas. Vien 
ekonominė gerovė emigracijos iš 
Lietuvos nesustabdys. Nerealu galvoti, 
kad lietuviu išliksi bet kur ir bet kada. 
Amerikoje yra įrodyta, kad trečioji 
generacija. ..kai miršta jos imigrantė 
močiutė“, pilnai asimiliuojasi į Amerikos 
gyvenimą, t. y. nutautėja. Daug svarbiau 
nei ekonominės gerovės kūrimas, yra 
jaunimui skiepijamos vertybės, 
skatinimas prisirišti prie protėvių žemės. 

Todėl tėvų, mokytojų ir auklėtojų, o tuo 
pačiu visos sąmoningos lietuviškos 
visuomenės laukia didžiulis uždavinys.

Jei mūsų karta nori atlikti savo 
pareigą ir tautos paveldą perduoti atei
nančioms kartoms, tai ir veiklos planai 
turi būti gerai apmąstyti, nepavir
šutiniški. koordinuoti ir nemotyvuoti 
politiniais tikslais. Globalizacija atnešė 
mažoms tautoms naujus iššūkius ir 
sukėlė naujus rūpesčius. Trūksta ne tik 
reikiamo pasikeitusios (susidariusios) 
padėties suvokimo, bet ir įkvėpimo 
veikti naujomis sąlygomis.

Į LAISVĘ • liepa-rugsėjis /2006 55

57



Praeitis ir dabartis 

LF ir LFB ideologinės 
ištakos - „1936 metų 
generacija“ lietuviškojo 
autoritarizmo kontekste

Arturas Svarauskas

Artūras Svarauskas.
Vidmanto Zavadskio nuotrauka

Antanas Maceina 1949 m. prisi
mindamas nuotaikas ir padėtį Krikš
čionių demokratų partijos aplinkoje 
A. Smetonos autoritarinio valdymo 
metais rašė: „Šie, kadaise garsūs žmo
nės (LKDP veikėjai - A.S.) maždaug 
nuo 1930 m. pradėjo vis labiau už
snūsti: kun. M. Krupavičius klebona
vo Kalvarijoje, dr. P. Karvelis tvarkė 

savo dvarą ir bizniavo „Inkaro“ gumos 
fabrike Vilijampolėje. Dr. Jasaitis 
vertėsi gydytojo praktika Šiauliuose. 
(...) Jų veikimo Lietuvos kultūrinio ir 
socialinio gyvenimo baruose nebuvo 
jausti. Čia veikė jaunieji, vadovaujami 
prof. Šalkauskio, prof. Dovydaičio ir 
prof. Pakšto"1.

Lakoniškai, tačiau gana tiksliai 
A. Maceina apibūdino Lietuvių Fronto 
ir Lietuvių Fronto Bičiulių ištakas. Jo 
įvardyti „jaunieji katalikai“ buvo 
trečioji tarpukario Lietuvos kata
likiškosios inteligentijos karta. Istorio
grafijoje yra įsitvirtinusi nuomonė 
pirmajai lietuvių katalikų kartai priskirti 
XIX a. pabaigos - XX a. pradžios 
katalikiškąją inteligentiją, žadinusią 
lietuvių nacionalinį susipratimą - 
J. Tumą. J. Matulaitį. A. Dambrauską- 
Jakštą ir kt. Antrajai kartai priskirtini 
1918 m. valstybingumo statytojai, dau
giausia LKDP veikėjai - A. Stul
ginskis, M. Krupavičius, P. Dovydaitis,
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L. Bistras, visuomenininkai S. Šal
kauskis, P. Kuraitis ir kt. O jaunaisiais 
katalikais, arba, trečiąja karta yra įvar
dijami jau nepriklausomoje Lietuvoje 
subrendę, VDU ir Vakarų Europos 
universitetus baigę, bei 4-ojo dešimt
mečio visuomeniniame, kultūriniame 
bei politiniame (žinoma, kiek to meto 
sąlygos leido) gyvenime pradėję reikš
tis katalikų intelektualai ir inteligentai2. 
Susibūrę apie „Naujosios Romuvos". 
„Židinio“ žurnalus bei dienraštį „XX 
amžius“ jie to meto Lietuvoje buvo 
vadinami naujaromuviais. jaunaisiais 
katalikais, kultūrininkais ar tiesiog 
„1936 m. generacija”. Ši, trečioji kata
likų karta, to meto visuomenės sąmo
nėje kaip atskira srovė susiformavo 
jiems 1936 m. paskelbus deklaraciją 
„Į organiškosios valstybės kūrybą“5, 
buvusią vėlesnių katalikų programinių 
deklaracijų ištakomis.

Nors deklaraciją pasirašė 16 
katalikų intelektualų', tačiau visuome
niniame ir politiniame nepriklausomos 
Lietuvos gyvenime aktyviai dalyvavo 
ne visi. Į politinę veiklą jau 4-ojo de
šimtmečio viduryje mėgino sukti 
P. Dielininkaitis, 1. Skrupskelis, vėliau 
J. Ambrazevičius-Brazaitis. Spaudoje 
visuomeninio gyvenimo aktualijomis 
rašė J. Grinius, A. Maceina, Z. Ivinskis 
bei kurį laikąjaunųjų katalikų veikloje

Deklaraciją pasirašė: J. Ambrazevičius, 
P. Dielininkaitis, J. Grinius. J. Grušas. 
Z. Ivinskis, J. Keliuotis. A. Maceina. I. Mali
nauskas, P. Mantvydas, K. Pakštas, Č. Pa- 
kuckas. J. Pankauskas. A. Salys, I. Skrups
kelis. A. Vaičiulaitis. B. Vitkus. 

dalyvavęs J. Keliuotis. Šį kolektyvą 
palaikė K. Pakštas, P. Kuraitis, S. 
Šalkauskis ir kiti katalikiškosios 
visuomenės veikėjai.

Taigi kokiomis vidaus ir tarp
tautinės politikos aplinkybėmis susi
formavo ir veikė „1936 m. generacijos 
katalikai“, kokie buvo jų santykiai su 
krikščionimis demokratais bei režimu? 
Be to, publikacijoje trumpai aptariama 
jaunųjų katalikų organiškosios valsty
bės idėja, jų mėginimas dalyvauti 
praktinėje politikoje bei ieškoma atsa
kymo į jaunųjų katalikų socialinių 
pažiūrų radikalizmą XX a. 4-ajame de
šimtmetyje.

Lietuvos politinė padėtis, 
jaunųjų katalikų iškilimas bei 
kartų konfliktas LKDP aplin
koje po 1926 m. gruodžio per
versmo

1926 m. gruodžio 17 d. perversmas 
palaidojo vos 6 metus Lietuvoje gyva
vusią demokratiją. Tautininkų orga
nizuotas ir grupės karininkų įvykdytas 
kairiųjų vyriausybės nuvertimas 
likusiam Nepriklausomybės laiko
tarpiui įtvirtino autoritarinį valdymą. 
Pirmosiomis po perversmo dienomis 
krikščionių demokratų vadovybė rėmė 
tautininkus ir net laukė III Seimo 
paleidimo bei naujų Seimo rinkimų 
paskelbimo4. Racijos tokie LKDP sie
kiai turėjo. Įtakingiausia tuo metu 
krašte partija naujų Seimo rinkimų 
atveju vėl tikėjosi laimėti daugumą ir 
krašto valdymą perimti į savo rankas.
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mat liaudininkų ir socialdemokratų 
paskutinįjį pusmetį vykdytos staigios 
reformos sukėlė nepasitenkinimą val
stybėje, o tautininkai, tradiciškai palai
kymo visuomenėje neturėjo. Po per
versmo LKDP ir LTS vadai demon
stravo solidarumą - ministras pirmi
ninkas A. Voldemaras dalyvaudamas 
LKDP konferencijoje aukštino partijos 
nuopelnus Lietuvai5, savo ruožtu 
LKDP pirmininkas M. Krupavičius ne 
kartą oficialiai siūlė sujungti LTS ir 
LKDP į vieną partiją6. Tačiau tokia 
draugystė truko neilgai. A. Smetonai 
paleidus III Seimą, tačiau atsisakius 
skelbti naujus rinkimus bei nenorint 
įsileisti į A. Voldemaro ministrų kabi
netą daugiau krikščionių demokratų 
atstovų, pastarieji perėjo į opoziciją, 
kurioje išbuvo iki pat Lietuvos 
okupacijos. Karo komendantų, slapto
sios policijos bei spaudos cenzūros 
pagalba politinė opozicija A. Smetonai 
buvo slopinama: uždarinėjami partijų 
skyriai, draudžiami jų susirinkimai, 
sekami partijų vadovai bei varžoma 
laisvė jiems kritikuoti vyriausybę. 
Savo ruožtu krikščionys demokratai 
taip pat nenusileido ir opozicinę 
valdžios kritikos nuotaiką perkėlė į 
katalikiškąsias nepolitines organiza
cijas. Pavyzdžiui, 1931 m. Katalikų 
Veikimo Centro (KVC) metinėje kon
ferencijoje P. Kuraitis ne kartą pik
tinosi, kad KVC tampanti politine 
organizacija7. Bažnyčių sakyklos taip 
pat buvo tapusios politinės agitacijos 
vieta. Tą iliustruoja Valstybės saugu
mo departamento medžiaga. 1930— 

1932 m. iš tuo metu Lietuvoje buvusių 
964 kunigų net 146 buvo patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn už val
džios darbų kritiką pamokslų metu8. 
Tokia LKDP pasirinkta „sienos dau
žymo kakta" taktika nebuvo efektyvi. 
Veikiau - priešingai. Draudimai tik su
stiprėjo ir 1930 m. Šveitimo ministerijos 
aplinkraščiu buvo uždrausta ideo
loginių organizacijų veikla mokyklose. 
Tai tiesiogiai buvo nukreipta prieš 
ateitininkus, gausiausią tinklą turinčią 
katalikų organizaciją.

LKDP siekiams ir raginimams 
Lietuvą grąžinti į demokratijos kelią 
buvo maža vilčių ir dėl tarptautinės 
situacijos. Viena po kitos žlugo Euro
pos demokratinių valstybių santvar
kos, niekaip nepasitvirtino žadamas ir 
lauktas komunizmo krachas Sovietų 
Sąjungoje, vis didesnę vokiečių dalį 
kerėjo A. Hitlerio ideologija, o fašistinė 
Italija sugebėjo sušvelninti santykius 
su Bažnyčia, kuri mažiau pradėjo 
kritikuoti B. Musolinio režimą. Tapo 
akivaizdu, kad reikia ieškoti naujų ke
lių- tiek santykiuose su valdžia, tiek 
pačios valstybės santvarkos požiūriu.

Tokioje sudėtingoje Lietuvos vi
daus politikos ir tarptautinės padėties 
akivaizdoje pradėjo formuotis ir į 
visuomeninį gyvenimą įsitraukti jau
nieji katalikai. Senosios kartos politikų 
bekompromisis užsiangažuotumas ver
tė jaunąją kartą ieškoti naujų kelių, 
naujų veikimo metodų ir taktikos. Be 
to, tarptautinė situacija rodė, kad 
liberalioji parlamentinė demokratija, 
kokia ji išpopuliarėjo po Pirmojo 
pasaulinio karo pergyveno didelę krizę.
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3-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 4-ojo 
dešimtmečio pradžioje baigę Vakarų 
universitetus jaunųjų katalikų bran
duolys pradėjo grįžti į Lietuvą. 1929 m. 
J. Keliuotis keliems mėnesiams pa
skirtas krikščionių demokratų organo 
„Rytas“ redaktoriumi mėgino įpūsti 
naujo vėjo santykiuose tarp valdžios 
ir krikščionių demokratų. Dienraščio 
kryptis valdžios atžvilgiu sušvelnėjo, 
buvo pradėta raginti visuomenę ieškoti 
naujų kelių bendradarbiavimui. Viena
me vedamajame jis rašė: „Dažnai skun
džiamės, jog iš Rusijos atkeliavęs nihi
lizmas graužia mūsų sielą. O gi 
tikrovėje, to raugo ne tiek jau daug iš 
svetur atkeliavo. (...) Esame be entu
ziazmo ir be meilės, be ugnies ir be 
sparnų. Gyvename klampynėje. Dėl to 
visi sergame ir čiaudime vienas ant 
antro“9. Vėliau panašiai samprotavo ir 
kiti jaunieji katalikai. J. Ambrazevičius 
dėl nesutarimų ragino kaltinti ne vien 
vyriausybę, tačiau siūlė įvykdyti ir 
savųjų pažiūrų, ir darbų reviziją: „(...) 
kaltininkų ieškoti su pirštu, atgręžtu į 
save“"’. Tokia savikritika senosios kar
tos LKDP veikėjų tarpe nebuvo pri
imtina. Neilgai trukus J. Keliuotis 
turėjo palikti „Ryto“ redaktoriaus pos
tą apkaltintas simpatijomis tauti
ninkams. 1930 m. gegužės 7 d. LKDP 
valdybos posėdyje LDF atstovas 
P. Radzevičius apie J. Keliuotį atsiliepė: 
„Keliuotis netinkąs, nes labai siauros 
orientacijos žmogus. Antra vertus (...) 
Keliuotis atrodo pradeda giminiuotis 
su krik.Įščionių] dem.įokratų] vedamai 
politikai priešingais žmonėmis.“" 

Įtarimus apie J. Keliuočio simpatijas 
tautininkams stiprino palanki A. Sme
tonos pozicija jo naujai įkurto „Nau
josios Romuvos“ žurnalo atžvilgiu, 
kurio pirmajame numeryje pats prezi
dentas parašė sveikinamąją kalbą12, be 
to. tautininkų spauda taip pat gana 
palankiai įvertino tokio žurnalo atsi
radimą". Žibalo į nesutarimų laužą tarp 
senosios kartos krikščionių demokratų 
ir jaunųjų katalikų įpildavo ir kairioji 
inteligentija. Apie „Naująją Romuvą“ 
pradėjusius burtis modernių pažiūrų 
katalikus valstiečių liaudininkų vadai, 
krikščionims demokratams prikišdavo, 
kad jų išugdytoji jaunoji katalikų karta 
ir jų spauda „darosi fašistiškais“14.

Naują impulsą jaunosios kartos 
katalikų veikimui suteikė 1932-1934 m. 
baigę universitetus ir į Lietuvą grįžę 
R Dielininkaitis, J. Ambrazevičius, 
L Skrupskelis. Pirmieji du dėstyto
jaudami VDU, iš arti užčiuopė katalikų 
studentų gyvenimo aktualijas ir sun
kumus. Po ateitininkų moksleivių vei
kimo uždraudimo mokyklose, abejonės 
dėl tolimesnio veikimo buvo apėmę ir 
studentus ateitininkus. Mat vyresnės 
kartos LKDP veikėjai nuolat nuteikinėję 
studentus „kovai“ prieš A. Smetoną ir 
tautininkus stūmė ateitininkus į 
sudėtingą padėtį. Dalis ateitininkų pra
dėjo svyruoti ir vis mažiau pasitikėti 
krikščionių demokratų vadais, mat 
valdžia protegavo provyriausybinius 
skautus, tuo tarpu jaunajai katalikų 
studentų kartai dėl priklausymo 
katalikiškoms organizacijoms buvo 
sudėtinga gauti valstybines tarnybas. 
Neatsitiktinai valstybės saugumas.
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stebėdamas studentijos nuotaikas, nuo 
4-ojo dešimtmečio vidurio pastebėjo, 
kad ateitininkų tarpe nesą vienybės, 
vieni palaiko krikščionis demokratus, 
kiti nori artintis prie tautininkų, mat tik 
tokiu būdu tikisi gauti darbo15. O kai 
kuriose studentų ateitininkų korpo
racijose vyravo dar radikalesnės 
nuotaikos. Viename iš daugelio VSD 
raportų teigiama: „Studentai ateitininkai 
ypač .Justitios“ ir „Gajos“ korporacijos 
svarsto persiorganizavimo klausimą, 
perėjimą iš opozicijos pozicijon (...) 
Projektuojama iš savo įstatų išbraukti 
demokratybės principus, o bažny
tiniuose reikaluose pilnai pasiduoti 
arkivyskupo globai“16. Jauniesiems 
katalikams reikėjo įdėti nemažai 
pastangų, įtikinant studentiją demo
kratijos svarba. Viena vertus, studentija 
buvo aktyviausia visuomenės dalis, 
kita vertus, tai buvo busimasis kata
likiškosios srovės visuomenininkų 
avangardas, kuriuo reikėjo rūpintis. 
Vienas aktyviausių šioje srityje buvo 
P. Dielininkaitis. Tapęs ateitininkų są
jungos centro valdybos nariu daug 
dėmesio skyrė studentų reikalams. Tad 
natūralu, kad ilgainiui tapo populiariu 
jų tarpe. Priėjo populiarumo prisidėjo 
drąsūs ir neretai iššaukiantys poelgiai 
ginant studentų interesus. Pavyzdžiui, 
1934 m. ateitininkų metinėje konfe
rencijoje, P. Dielininkaitis kalbėdamas 
tribūnoje aštriai sukritikavo žinomą 
LKDP veikėją P. Karvelį, apkaltindamas 
jį idealizmo stoka, ateitininkų kurstymu 
kovai prieš vyriausybę ir jokios pa
galbos nesuteikimu. Saugumo agento, 
stebėjusio konferenciją, teigimu: „Jo 

(P. Dielininkaičio - AS.) toji kalba buvo 
sutikta su tokiu dideliu pritarimu (...), 
kad beveik po kiekvienos jautresnės 
frazės buvo toks nepaprastas plojimas, 
šaukimas „valio“ ir riksmas, kokio dar 
neteko jų konferencijoj pastebėti“17. 
Tuo tarpu P. Karvelis: „(...) tik pamė
lynavo ir savo vietoje pradėjo blaš
kytis“1’.

Jaunųjų katalikų autoritetas jau
nuomenės ir nemažos dalies dvasi
ninkijos tarpe sparčiai augo. Tai ska
tino juos siekti platesnių užmojų 
periminėjant pozicijas iš senosios kar
tos LKDP politikų. Neilgai trukus 
P. Dovydaičio remiami jaunieji katalikai 
įvykdė „perversmą“ Lietuvos Darbo 
Federacijoje. Pastarosios organiza
cijos, turėjusios ginti darbininkų inte
resus, veikla 4-ajame dešimtmetyje 
merdėjo. Viena iš seimų laikų LKDP 
bloko narių LDF, nenorėjo atsisakyti 
politinių ambicijų, tad valdžios buvo 
varžoma. Tuo tarpu P. Dielininkaičio 
pastangų dėka 1934 m. senoji LDF 
vadovybė nebuvo perrinkta, pati 
organizacija pervadinta į Lietuvių 
krikščionių darbininkų sąjungą 
(LKDS), išjos programinių nuostatų 
išbrauktas politinis veikimas, o jai 
vadovauti ėmėsi jaunieji katalikai bei 
jiems palankūs visuomenininkai'.

Neilgai trukus jaunieji katalikai pra
dėjo galvoti ir apie naujo katalikiško

1934 m. LKDS pirmininku išrinktas 
jaunųjų katalikų idėjas rėmęs P. Dovydaitis, 
vicepirmininku - P. Dielininkaitis, sąjungos 
vadovybei priklausė A. Maceina. J. Katilius 
ir kt.
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dienraščio leidybą, mat L. Bistro 
redaguojamas „Rytas“, dėl valdžios 
cenzūros, rodėsi daugiau dėmesio 
skyrė užsienio politikai nei vidaus ir, 
anot P. Dielininkaičio, dienraštis atrodė 
labai jau „nublukęs"19. Jaunieji kata
likai jau maždaug nuo 1933 m. pabai
gos brandino mintį leisti naują moder
nesnes pažiūras deklaruojantį katalikų 
dienraštį. Šie siekiai išsipildė 1936 m., 
kai po eilės baudų „Rytas" turėjo užsi
daryti. Tais pačiais metais vietoj 
„Ryto" jaunieji pradėjo leisti „XX 
amžių", vėliau tapusiu bene pagrin
diniu dienraščiu Lietuvoje. Jo redak
cinę kolegiją sudarę P. Dielininkaitis, 
A. Maceina, Z. Ivinskis, J. Ambraze
vičius, J. Grinius tapo atskiros srovės 
branduoliu jaunųjų katalikų tarpe. 
Paprastai jie buvo įvardijami „amži
ninkais“. O saugumo raportuose, ku
riuose buvo apibūdinamas opozicinių 
partijų ir srovių veikimas, būtent šis 
kolektyvas įgavo „jaunųjų katalikų" 
arba „jaunųjų krikščionių demokratų“ 
terminą.

1936 m. tapo lūžiniu momentu, 
kuomet besiformuojantis jaunųjų kata
likų sąjūdis visuomenės opinijoje tapo 
vienalyte, įtakinga bei konkrečias 
idėjas skleidžiančia srove. Jų rankose 
buvo LK.DS, jie populiarėjo tarp 
darbininkų, kontroliavo pagrindinį ka
talikų visuomenės dienraštį, kuriame 
dėl autorių intelektualumo buvo ra
finuotai tarp eilučių pateikiama val
džios darbų kritika, kurios cenzoriai 
dažnai nesugebėdavo perprasti. Ilgai
niui jaunieji katalikai pradėjo domi

nuoti ir K.VC valdyboje, buvo paruošę 
šios organizacijos reformavimo planą. 
Bei, svarbiausia, populiarino novato
rišką idealios valstybės santvarkos 
vizijos programą, kurią 1936 m. vasarį 
paskelbė „Naujojoje Romuvoje“.

Jaunųjų katalikų idealios 
valstybės santvarkos vizija ir 
jos vertinimai

Jaunieji katalikai įsijungė į 
visuomeninį gyvenimą audringame 
Lietuvai ir Europai 4-ajame dešimt
metyje. Didžioji pasaulinė ekonominė 
krizė, po jos sekusi depresija beveik 
visoje Europoje stūmė valstybes į 
demokratijos krizę'. Nuosaikios poli
tikos šalininkų gretos retėjo, nuolat 
kabėjo artėjančio karo debesis. 
Antidemokratiniai režimai sulaukė 
nemažo palaikymo ir daugelio šalių 
intelektualų gretose. Stebėtojui iš 
šalies totalitarinių režimų pasiekimai

Tarpukari0 Europoje buvo 28 
valstybės. 1920 m., išskyrus SSRS ir Bella 
Kūno Vengriją, likusias buvo galima vadinti 
demokratinėmis, nes jos buvo paremtos 
parlamentine demokratija su renkamomis 
vyriausybėmis, politinėmis partijomis ir bent 
jau teoriškai žmogaus teisių garantijomis. 
1938 m. pabaigoje 16 iš jų buvo pasukusios 
dešiniojo autoritarizmo ar totalitarizmo 
režimų link. Iš likusių 12 demokratinių 
valstybių 1940 m. - 7 buvo okupuotos. 
1940 m. antrosios pusės Europoje liko 5 
demokratinės santvarkos - Šveicarija, Di
džioji Britanija, Airija, Suomija. Švedija. 
(Stephen J. Lee. The European Dictator
ships 1918-1945, London. New York, 
1996. p. XI-XIII.)
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atrodė įspūdingi: Sovietų Sąjunga 
1929-1940 m. laikotarpiu beveik 3 
kartus padidino pramonės gamybą, 
A. Hitlerio Vokietija 1933-1938 m. 
beveik panaikino nedarbą, B. Musso- 
linio Italija skelbėsi įgyvendinanti 
naujovišką korporatyvistinio modelio 
valstybę20. Tačiau kokiomis priemo
nėmis šie totalitarinių režimų pasie
kimai buvo įgyvendinti, ne visada 
rūpėjo alkanai ir krizės išvargintai 
visuomenei. Lietuva nebuvo išimtis. 
Nors A. Smetona jau 1926 m. gruodį 
nusisuko nuo demokratijos, tačiau 
lietuviškasis autoritarizmas savo nuož
mumu nė iš tolo neprilygo minėtiems 
antidemokratiniams režimams. Kita 
vertus, pats A. Smetona aiškiai neapi
brėžė ne tik kad tautininkų ideologijos, 
bet neturėjo aiškios valstybės san
tvarkos vizijos. Lietuva po 1926 m. 
perversmo tarsi sustingo, kairiajai 
visuomenei lietuviškasis autoritarizmas 
atrodė fašistinis, tuo tarpu tautininkų 
gretose besiformuojančiai jaunajai 
tautininkų kartai, kurią atstovavo 
D. Cesevičius, V. Rastenis, Br. Raila, 
V. Alantas, J. Statkus - toks autori
tarizmas tebuvo pusiaukelėje iki tikrojo 
monolitinio visuomenės modelio, ku
riame nuomonių įvairovės ir tole
rancijos kitaip mąstantiems nebebūtų 
likę21.

Tokioje aplinkoje jaunieji katalikai 
pasiūlė savo valstybės santvarkos 
modelį, atsispindėjusi 1936 m. dekla
racijoje „Į organiškosios valstybės 
kūrybą“. Tiek tarpukario, tiek šian
dieninėje Lietuvoje jaunųjų katalikų 

organiškosios valstybės modelis 
sulaukė ir sulaukia prieštaringų ver
tinimų. Trumpai tariant, vieniems ji 
atrodė ir atrodo esanti fašistinė, arba 
turinti fašistinio tipo valstybės 
elementų22, kitiems - demokratinė ar 
net su liberaliosios demokratijos kom
ponentais23. Taigi kas lėmė tokį nevie
nareikšmį jaunųjų katalikų valstybės 
vizijos projekto vertinimą?

Mėginant priskirti Organiškąją val
stybę vienai ar kitai stovyklai, paprastai 
yra remiamasi vieninteliu dokumentu: 
minėtąja 1936 m. „Naujojoje Romuvoje“ 
paskelbta deklaracija. Šis faktas 
daugeliu atvejų ir sudaro daugiaprasmį 
požiūrį į jaunųjų katalikų idealią 
valstybę. Reikia turėti omenyje, kad 
deklaracija buvo publikuota veikiant 
spaudos cenzūrai, todėl joje daugelis 
dalykų nėra detaliai paaiškinti ar net 
specialiai nutylimi. Nuoseklų jaunųjų 
katalikų santvarkos vizijos vaizdą 
galima susidaryti remiantis kitais, 
deklaraciją papildančiais straipsniais, 
paskaitų metu skelbtomis idėjomis ar 
vėliau parengtais dokumentais.

Jaunųjų katalikų mokytojas 
S. Šalkauskis, nuolat rėmęs savo mo
kinių idėjas, deklaracijos rengimo metu 
1935 m. lapkritį įteikė A. Smetonai 
memoranduminį laišką, kuriame ak
centavo autoritarizmo neigiamas pa
sekmes Lietuvai, siūlydamas keisti 
valstybės santvarką. Laiške rašė, kad 
jis nėra nei LKDP, nei LTS, nei kurios 
kitos partijos šalininkas siūlydamas 
A. Smetonai atkreipti dėmesį į tuos 
katalikus, kurie: „(...) nėra suinteresuoti
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viena kuria valdymo forma (pabraukta 
-A. S.), o tik reikalauja, kad režimas 
nebūtų nukreiptas prieš Katalikų 
Bažnyčios interesus ir kad jis nelau
žytų elementarinių prigimtinių žmogaus 
ir visuomenės teisių (...)”24. Pastaroji 
S. Šalkauskio retorika buvo juntama 
jaunųjų katalikų deklaracijoje. Joje 
autoritarizmas kritikuojamas už „su
stingimą ir susnūdimą“, kita vertus, 
liberalioji demokratija ir jos atributai 
politinės partijos laikomos „anar
chijos“ bei „susiskaldymo“ priežas
timi25. Pastarasis deklaracijos teiginys 
davė peno kritikams ir iš kairės, ir iš 
dešinės. Už autoritarizmo kritiką tau
tininkai tokią valstybės formą vadino 
„perdėm liberalistine ir individualistine, 
o kai kuriais atvejais ir toliau einančia 
(į anarchiją - A.S.)“26, kairiajai opo
zicijai neįtiko „organiškumo“ sąvoka, 
kurios jie neskyrė nuo „fašizmo“27, o 
krikščionys demokratai buvo nepa
tenkinti deklaracijoje išreikšta lietu
viškųjų partijų kritika28. Jaunieji kata
likai deklaracijoje siūlė vidurio kelią 
tarp liberaliosios demokratijos ir auto
ritarizmo, tas kelias turėjo būti kor- 
poratyviniais pagrindais formuojama 
teisinė valstybė, kurioje aukščiausia 
valdžia priklausytų tautai, o rem
damiesi esama ir buvusia konstitucija 
ją turėtų vykdyti seimas, vyriausybė, 
ir teismas. Parlamentas būtų renkamas 
visuotiniu, lygiu, tiesioginiu ir slaptu 
balsavimu. Tačiau jo funkcijos būtų 
apribotos: „Socialinėje ekonominėje 
srityje seimo veikimas turėtų būti 
susiaurintas korporatyvinės san

tvarkos sistema. Ideologiškai kultū
rinėje ir konfesinėje srityje - kultūrinės 
autonomijos sistema (...), o Valstybės 
Prezidento ir vykdomosios galios 
turėtų būti sustiprintos“2’.

Daugeliui senesnės kartos visuo
menininkų ir politikų terminai „kor- 
poratyvizmas“ ir „organiškumas“ skam
bėjo kaip siūlymas valstybės valdymą 
sukti fašistinio tipo valstybės link. Mat 
to meto Europoje aiškiausias korpo- 
ratyvizmo įgyvendinimo mėginimas 
praktikoje buvo B. Musolinio Italija. Dar 
mažiau suprantama buvo „orga
niškumo“ sąvoka, kuri tuo metu buvo 
plačiai vartojama dešiniųjų radikalų 
terminologijoje. A. Hitlerio kalbose 
nuolat skambėdavo šūkiai apie orga
nišką vokiečių tautos, rasės ryšį30. Dar 
pridėjus 4-ojo dešimtmečio pradžioje 
pareikštus gana palankius A. Maceinos 
atsiliepimus apie Ch. Maurras’o inte
gralųjį nacionalizmą, bei kitų jaunųjų 
katalikų simpatijas belgo L. Degrelio 
vadovaujamiems „reksistams“ (kuriuos 
4-ojo dešimtmečio viduryje Popiežius 
pasmerkė, kaip nederančius su kata
likybe), mažiau intelektualiai išprususiai 
visuomenės daliai galėjo susidaryti 
insinuacijos apie lietuvių jaunųjų 
katalikų nusigręžimą nuo demokratijos. 
Tačiau organiškos valstybės kritikai 
dažnai nepastebėdavo ir savo pole
mikoje praleisdavo tas jaunųjų katalikų 
deklaracijos vietas, kuriose jie pabrėž
davo, kad jų siekiamas idealas yra ne 
Musolinio tipo etatistinis, tačiau 
bendruomeninis korporatyvizmas, kad 
valstybėje turi būti toleruojama
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nuomonių įvairovė, gerbiamos asmens 
teisės ir laisvės, kad teismai negali būti 
įtakojami valdžios ir pan51.

Jaunųjų katalikų valstybės san
tvarkos kritikai „kaltindami" ja. anti- 
demokratiškumu argumentus remdavo 
ir tuo, kad jaunieji katalikai daugelyje 
pasisakymų deklaravo neigiamą požiū
rį į politinių partijų reikalingumą bei, 
kas svarbiausia, vartodami demo
kratijos sąvoką, nuolat pabrėždavo, 
kad Lietuvai reikalinga „sudinaminta“, 
„reformuota“, „patobulinta“, ar net 
„autoritarinė demokratija“52. Stebėtojui 
iš šalies tokia santvarka iš tiesų galėjo 
pasirodyti dviprasmiška. Ne veltui pa
skutiniajam LTS pirmininkui D. Cese
vičiui tokia valstybės santvarka pa
sirodė pati sau prieštaraujanti - vienur 
pasisakanti prieš liberalizmą, kitur 
siekianti išsaugoti asmens laisves 
prieš valstybę”.

Tačiau nėra visai pagrįsti kai kurie 
šiandieninės istoriografijos teiginiai, 
esą jaunųjų katalikų „Organiškoji 
valstybė“ turėjo fašizmo elementų, o 
S. Šalkauskis tiesiog užmerkė akis 
prieš tokius savo mokinių pakly
dimus”. Neigiamą jaunųjų katalikų 
požiūrį į politines partijas galima pa
aiškinti greičiau ne simpatijomis 
fašizmui, o nesenos praeities karčia 
lietuviškųjų partijų patirtimi, kuomet 
dėl politinės kultūros stokos, bekom
promisio užsiangažuotumo dažnai 
valstybės reikalai likdavo antroje 
vietoje. Be to. reikia atkreipti dėmesį, 
kad deklaracija buvo paskelbta kaip tik 

tuo metu, kai A. Smetona uždraudė 
partijų veiklą. Taigi tuo momentu 
viešai aiškinti apie jų teigiamą reikšmę 
valstybei reikštų pilti daugiau van
dens ant režimo cenzorių sukamo 
malūno. Galutinai abejones dėl jaunųjų 
katalikų „antipartiškumo“ išsklaido 
P. Dielininkaičio ir I. Skrupskelio pri
klausymas Krikščionių demokratų 
partijos centro komitetui.

Jaunųjų katalikų mėginimai 
dalyvauti praktinėje politikoje

Istoriografijoje dominuoja nuo
monė. kad „1936 m. generacija" buvusi 
tik kultūros veikėjų srovė. Tačiau dalis 
jų, pirmiausia P. Dielininkaitis. 
L Skrupskelis priklausė LKDP CK, 
vėliau ir J. Ambrazevičius dalyvavo 
derybose su opozicinėmis partijomis 
1939 m. formuojant taip vadinamąją 
„Bendro darbo“ vyriausybę. Jaunieji 
katalikai aktyviai veikė ir 1938 m. 
pabaigoje LVLS, LKDP, kuriuos vėliau 
pakeitė voldemarininkai, Lietuvių 
aktyvistų sąjungos (LAS'o) veikloje. 
Kyla klausimas, koks jaunųjų katalikų 
santykis su krikščionimis demokratais, 
pačiu režimu bei ar turėjo jie siekių įkur
ti atskirą nuo LKDP politinį judėjimą?

1934 m. jauniesiems pervadinus 
LDF į LKDS iš jos įstatų buvo iš
braukti politiniai siekiai. Oficialiai 
LKDS turėjo atstovauti darbininkijos 
profesinius interesus bei rūpintis jų 
socialine gerove. Režimui varžant 
opozicinių partijų veiklą, viešai apie 
LKDS politinius tikslus kalbėti nebuvo
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galima. Oficialiai jaunieji katalikai 
beveik neužsimindavo turintys tokių 
tikslų. Tačiau privačiuose pokalbiuose 
ne kartą buvo svarstoma galimybė, jei 
ateityje būtų tam palankios sąlygos 
mėginti LKDS paversti politine partija. 
Tokia iliuzija susidarė po 1935 m. 
gruodį A. Smetonos kalbos LTS suva
žiavime, kuriame prezidentas užsiminė 
apie Seimo sušaukimą. P. Dielininkaitis 
pažįstamų rate ne kartą prasitarė, kad 
jei A. Smetona sako tiesą ir iš tikrųjų 
bus skelbiami rinkimai į ilgai lauktą 
Seimą, LKDS bus tikrai panaudota 
politiniams tikslams 35. Po kelių mėne
sių jis ragino LKDS Kauno skyriaus 
vadovybę: „Nieko nebojant - nei įsta
tymų, nei policijos trukdymų dirbti 
KVC labui“ ir patarė: „narių tarpe ieš
koti patikimų žmonių, juos organizuoti 
atskirai, kuriais būtų galima pasitikėti 
ir kurie būtų tikri esamos vyriausybės 
priešininkai“36. Tačiau 1936 m. gegužę 
paskelbus rinkimų įstatymą tapo aišku, 
kad opozicinėms partijoms šansų dele
guoti savo kandidatus nėra. Visgi jau
nieji katalikai rankų nenuleido ir 
viename LKDS centro valdybos posė
dyje nutarė keisti organizacijos sekcijų 
organizavimo punktus. VSD agento 
pranešimu, posėdyje P. Dielininkaitis 
teigė: „Mums reikia taip suredaguoti 
įstatus, kad mes vėliau, ką tik norė
tume organizuoti sekcijų pavidale, 
galėtume prašmugeliuoti pro apskrities 
viršininko cenzūrą“37. Toks mėginimas 
buvo dalyvauti tais pačiais, 1936 m„ 
įkurtų Darbo rūmų, turėjusių rūpintis 
darbininkų ir tarnautojų kultūriniais. 

ūkiniais bei socialiniais reikalais, rinki
muose. Būtent Lietuvių krikščionių 
darbininkų sąjunga, vienintelė iš 
opozicinių organizacijų neboikotavo 
rinkimų, pablogindama ir taip ne 
kokius santykius su LKDP vadovybe. 
L. Bistras viename iš pokalbių su 
P. Dielininkaičiu neigiamai įvertino tokį 
LKDS vadovybės sprendimą. Anot jo: 
„Be reikalo jūs tuose rinkimuose 
dalyvavote. Nesilaikėte bendro fronto 
ir gavote špygą

Jaunieji katalikai turėjo ir kitokių 
mėginimų patekti į valstybės admi
nistraciją. Dar 1934 m. rinkimų į 
savivaldybes metu LKDP vadovybės, 
t. y. M. Krupavičiaus, L. Bistro inicia
tyva buvo sudarytas taip vadinamasis 
neutralių kandidatų sąrašas. Senajai 
LKDP kartai buvo aišku, kad A. Sme
tona partinio sąrašo kelti kandi
datūroms neleis, tokiu būdu J. Lei- 
mono, P. Dielininkaičio ir kitų jaunųjų 
katalikų atstovų pavardės atsidūrė 
rinkimų sąrašuose39. Tačiau kaip 
parodė tolesni įvykiai, tokioms viltims 
nebuvo lemta išsipildyti. A. Smetona 
ir toliau liko ištikimas savo principui ir 
valdžia dalytis su niekuo nenorėjo.

Jaunųjų katalikų mėginimai daly
vauti politikoje turėjo pagrindą. Mat 
krikščionys demokratai laikėsi griežtos 
antismetoninės pozicijos, tuo tarpu 
pats A. Smetona taip pat nesileido į 
kalbas apie partinių koalicijų suda
rymą. Tuo tarpu jaunieji katalikai buvo 
lankstesni ir kviesdavo viešoms disku
sijoms visas politines sroves dėl toli
mesnio Lietuvos raidos kelio. Šios
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diskusijos ir mėginimas raginti poli
tikus bei visuomenininkus atsisakyti 
asmeninių interesų bei siekti krašto 
gerovės, ne visada buvo palankiai 
sutinkami iš konservatyvesniųjų vei
kėjų. Mat jiems 4-ojo dešimtmečio 
viduryje atrodė, kad „1936 m. ge
neracijos" katalikai siekia kurti atskirą 
partiją, pasklido gandai, kad yra 
ruošiamas tos partijos statutas40, 
[tarimus skatino faktas, kad deklaraciją 
„Į organiškosios valstybės kūrybą“ jie 
paskelbė būtent tuo metu, kai se
nosios opozicinės partijos buvo 
uždarytos bei paskelbti rinkimai į IV 
Seimą. Senoji karta šį jaunųjų katalikų 
manifestą suvokė kaip naujos 
politinės organizacijos programą. Be 
to. dviprasmybę skatino jų požiūris į 
LKDP ir į A. Smetonos valdžią. Vienur 
jaunieji katalikai kritikavo politines 
partijas ir senąją kartą41, kitur ragino 
visuomenę susilaikyti nuo partinės 
kritikos. Vienur P. Dielininkaičio žo
džiais tariant „visų blogybių kaltininkė 
buvusi vyriausybė”42, kitur jie ragino 
ją remti ir ieškoti santykiuose ..modus 
vivendi“4’. Toks jų manevringumas 
galėtų būti paaiškintas lankstesne 
veikimo taktika ir mėginimu ieškoti 
kompromisų su abejomis pusėmis. Jie 
tarsi atliko tarpininko vaidmenį tarp 
opozicijos ir vyriausybės. Pastarasis 
faktas leidžia daryti prielaidą, kad 
jaunieji katalikai netapatino savęs 
išimtinai su LKDP. akivaizdu, kad jie 
save laikė atskira srove, užsibrėžusią 
modernizuoti Lietuvą. Radikalūs 
pasisakymai, kritika ir savikritika turėjo 

savyje tikslą išjudinti smetoniškojo 
autoritarizmo užmigdytą visuomenę 
naujiems darbams.

Jaunųjų katalikų išskirtinumą bei 
nesitapatinimą su LKDP patvirtina ir 
valstybės saugumo departamento 
medžiaga. Viename iš daugelio raportų 
teigiama, kad P. Dielininkaitis ruošia 
naujos partijos programą ir kai sąlygos 
bus palankios mėgins ją steigti44. 
Tačiau palankių sąlygų tam nebuvo. 
Priešingai, nuo 1936 m. visos partijos 
išskyrus LTS buvo uždarytos ir 
nebuvo vilties, kad artimiausiu metu 
jos bus legalizuotos. Tad apie naujos 
politinės organizacijos steigimą 
negalėjo būti ir kalbos. To pasėkoje 
jaunieji katalikai įsitvirtino kaip atskiras 
LKDP sparnas. VSD rengdamas ra
portus apie opozicinių srovių veikimą 
šį jaunųjų katalikų sparną taip pat 
išskirdavo kaip atskirą nuo LKDP. 
Tikslumo dėlei reikia pastebėti, kad 
raportuose buvo turimi omenyje ne 
J. Keliuočio „Naujosios Romuvos“ 
katalikai, o būrelis veikęs prie „XX 
amžiaus“ redakcinės kolegijos kolek
tyvo. Šiuo atveju gana tikėtina ir 1940- 
1941 m. NKVD atlikta L. Bistro, 
P. Dielininkaičio, K. Ambrazaičio bei 
1. Skrupskelio tardymo medžiaga. Api
bendrinant ją, galima teigti, kad 
P. Dielininkaitis ir I. Skrupskelis 1935- 
1936 m. mėgino organizuoti „sava
rankišką politinę srovę", nes tais 
metais LKDP veiklos nebuvo juntama. 
Tačiau smetoninei cenzūrai neleidus 
atvirai plėtoti 1936 m. deklaracijos 
idėjų, bei tais pačiais metais uždarius 
politines partijas, jie įsiliejo į LKDP
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veiklą. Čia jų pagrindinis veikimo 
tikslas buvo renovuoti partiją, papil
dant ją novatoriškomis, Vakarų Euro
pos katalikiškųjų partijų idėjomis. O 
dienraštis „XX amžius“ tapo neofi
cialiu LKDP organu45.

Anksčiau minėti faktai pateikia 
atsakymą į klausimą, kodėl dalis jau
nųjų katalikų, kurių požiūriai su LKDP 
dažnai nesutapdavo, įėjo į LKDP 
Centro komitetą. Pirmiausia, jie turė
dami platesnį katalikiškosios visuo
menės palaikymą darėsi vis popu
liaresni už senosios kartos politikus. 
Tuo metu, kai A. Maceinos žodžiais 
tariant, LKDP veikimo beveik nebuvo 
juntama, jaunoji karta iš naujo įpūtė 
gęstančią krikščionių demokratų ugnį. 
Antra, jaunieji katalikai krikščionims 
demokratams buvo reikalingi ir dėl 
savo platesnės pasaulėžiūros bei 
liberalesnių pažiūrų. Juk jie pasisakė 
už civilinės metrikacijos įstatymo 
projekto priėmimą Lietuvoje (kuris per 
visą tarpukarį taip ir nebuvo priimtas), 
už kultūrinę autonomiją ir pan. 
Pastarieji faktai sudarė palankesnes są
lygas deryboms su kitomis opozi
cinėmis A. Smetonai srovėmis, su ku
riomis iki tol LKDP negalėjo rasti 
bendros kalbos. Ryškiausias pavyz
dys, 1938 m. pavasarį prasidėjusios 
bendros LKDP, LVLS, jaunųjų katalikų 
derybos dėl antismetoninės koalicijos 
„Ašies“ sudarymo, po metų analo
giškos derybos dėl „Bendro darbo" 
vyriausybės formavimo. Šiuose politi
niuose manevruose jaunųjų katalikų 
pozicija buvusi svarbi.

Jaunieji katalikai ir socia
linio klausimo sprendimas Lie
tuvoje

Kita, ne mažiau diskusijų tuome
tinėje Lietuvoje sukėlusi „1936 m. 
generacijos“ katalikų platformos sritis, 
buvo jų požiūris į socialinį klausimą ir 
jo sprendimo kelius.

4-ojo dešimtmečio Europoje ši pro
blema buvusi viena aktualiausių. 
1929 m. prasidėjusi pasaulinė kapita
lizmo krizė ir po jos sekusi ekonominė 
depresija vertė valstybių vyriausybes 
ir aktyviąją visuomenės dalį ieškoti 
išeičių iš pražūtingos padėties. Kada 
pasaulyje milijonai tonų grūdų buvo 
deginama, tonos pieno pilama į jūrą, 
apelsinai traiškomi ant plentų, taip 
norint palaikyti kainas, visai šalia 
pusbadžiu gyveno milijonai darbi
ninkų. Toks chaosas buvo tiesiogine 
politinio radikalizmo priežastimi. Kapi
talizmas išgyveno rimtą krizę.

Lietuva, būdama agrarine valstybe, 
tokių aštrių krizės pasekmių, kokios 
jos buvo industrinėse Vakarų valsty
bėse nepajuto. Kita vertus, čia krizė iš
silaikė beveik iki pat 4-ojo dešimtmečio 
pabaigos. Viena pagrindinių ir tiesio
ginių šios krizės ženklų Lietuvoje buvo 
naujų, radikalių srovių atsiradimas 
tradicinėse politinėse partijose. Saugu
mo departamento duomenimis social
demokratų likučiai 4-ojo dešimtmečio 
viduryje pradėjo bendradarbiauti su 
komunistais46, merdinčioje Valstiečių 
liaudininkų sąjungoje iškilo ir pradėjo 
dominuoti radikalioji J. Paleckio srovė,
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demonstravusi atviras simpatijas so
vietams47, o A. Smetonos pašonėje 
Tautininkų sąjungos aplinkoje forma
vosi jaunųjų tautininkų kolektyvas, 
kurio malūnas malė viską, kas nors 
kiek dvelkė demokratija48. Šių, naujųjų 
politinių sparnų programinė atrama 
buvo socialinio teisingumo siekis Lie
tuvoje, tik vieni „išganymą“ matė 
kopijuojant Sovietų Sąjungos, kiti 
Italijos, ar net Vokietijos politiką.

Jaunieji katalikai savo „programoje“ 
taip pat kėlė socialinio teisingumo 
klausimą. Mat Lietuvos visuomenėje 
kairėjimo grėsmė egzistavo. Tad eska
luojant žmonių gerbūvio klausimą, 
vienas iš svarbiausių siekių buvo 
atitraukti ją nuo žavėjimosi Rytų kaimyno 
politika. Dalis neišsilavinusios visuo
menės, tiesą sakant, nelabai gerai ir 
nutuokė, koks gyvenimas yra Sovietų 
Sąjungoje. Juk visa Lietuvą iš Sovietų 
Rusijos pasiekusi informacija būdavo 
perkošta tampraus sovietinės cenzūros 
filtro. O „piatiletkų“ pasiekimus Sovietų 
Sąjunga plačiai reklamavo pasaulyje. 
Jaunieji katalikai ėmėsi šviesti darbo 
visuomenę apie tikrąją padėtį Sovie
tuose ir mėgino įrodyti, kad ne 
komunizmas įgyvendins socialinį 
teisingumą. Norint patraukti nusivylusią 
ir skurde braidančią visuomenės dalį 
reikėjo radikalių šūkių. Reikia pripažinti, 
kad jaunieji katalikai savo socialinio 
radikalizmo idėjomis ne juokais buvo 
išgąsdinę konservatyvesniąją visuo
menę. Didelį šoką sukėlė jaunųjų pozicija 
viešai išreikšta 1936 m. KVC kon
ferencijoje. Lietuvoje ji sulaukė netgi 
didesnio atgarsio nei pati deklaracija.

A. Maceinos lūpomis šioje konfe
rencijoje buvo iškelta idėja apie Baž
nyčios žemių ir turtų nacionalizavimą bei 
jų išdalinimą vargšams: „(...) Bažnyčia 
turi nemaža turtų, bažnyčiose blizga 
auksas ir brangenybės, o gyvenime yra 
daug vargšų, daug vargo ir skurdo. Ar 
nevertėtų Bažnyčiai pasekti valstybės 
pavyzdžiu ir savo žemes išdalinti 
vargšams. (...) Bažnyčių brangenybes 
taip pat reikėtų paaukoti vargšams, nes 
Dievą garbinti galima ir be aukso bei 
šilkų“49. Už tokią nuomonę jaunieji 
katalikai sulaukė itin daug kritikos, net 
turėjo pasitraukti iš KVC valdybos. 
Tačiau daugelis kritikų nesuvokė, kad 
tokios idėjos turėjo perkeltinę prasmę. 
Populistiniais šūkiais buvo siekiama 
atkreipti vyriausybės ir visuomenės 
dėmesį į opią to meto problemą ir 
kviečiama kartu ieškoti naujų išeičių, 
antraip galėjo kilti didelių problemų. Mat 
kaip tik tuo metu įsiplieskusio pilietinio 
karo katalikiškoje Ispanijoje atgarsiai 
apie bažnyčių deginimą, dvasininkų 
žudynes, pasiekė Lietuvą.

Tiesiogiai su kairėjimo problema 
vargingųjų darbininkų tarpe buvo 
susidūrę jaunieji katalikai darbavęsi 
LKDS. Jie pastebėjo, kad nemaža dalis 
darbininkijos, priklausę šiai katalikiškai 
organizacijai reiškė simpatijas socia
lizmui. Ne veltui P. Dielininkaičio inici
atyva buvo uždaryti keletas LKDS 
skyrių, kuriuose vyravo prosovietinės 
nuotaikos. Pats P. Dielininkaitis ne 
kartą pagrįstai piktinosi A. Smetonos 
nesugebėjimu užčiuopti esamųjų sun
kumų šioje srityje bei netinkama taktika 
kovoje prieš komunizmą. Anot jo.
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teisingas turto perskirstymas ir socia
linis teisingumas yra pagrindiniai 
kovos įrankiai ir jokio nacionalizmo ar 
„karcerių“ sistemos čia nereikia5". 
J. Grinius spaudoje panašiai kėlė 
naujoviškas atlyginimų, mokesčių, 
senatvės pensijų, draudimo nuo nelai
mingų atsilikimų, motinystės priemokų 
reikalingumą51. Taip pat buvo keliama 
idėja apie visiems minimalų nekilno
jamojo turto limitą, kurio valstybė ar 
privatūs asmenys negalėtų iš savi
ninko atimti52. Tokie šūkiai buvo labai 
savalaikiai, mat 4-ojo dešimtmečio 
viduryje nemaža dalis smulkiųjų 
valstiečių žemės buvo parduodama iš 
varžytinių. I. Skrupskelis kėlė ir šian
dieninėje Lietuvoje aktualias proble
mas. Jis akcentavo administracijos 
aparato reformas, siekiant mažinti 
valdininkų skaičių, tokiu būdu didinti 
skaidrumą, kelti darbuotojų kvali
fikaciją ir atsakomy bės jausmą5 '.

Jaunųjų katalikų forsavimas, 
kartais net radikaliomis priemonėmis 
spręsti socialinį klausimą turėjo rimtą 
pagrindą. Tai tapo ypač aktualu Lie
tuvos nepriklausomybės saulėlydžiu, 
kuomet visuomenės nuotaikų radika- 
lėjimas ypač suaktyvėjo. 1939 m. 
jaunųjų tautininkų „Vairas“ vis dau
giau rodė simpatijų Vokietijai, o 
atgavus Vilniaus kraštą ir sovietams 
čia dislokavus Raudonosios armijos 
įgulas vis drąsiau ir garsiau pasi
girsdavo komunistinė propaganda. Ne 
veltui 1939-1940 m. LKDS suinten
syvino savo veiklą. LKDS vicepir
mininkas P. Dielininkaitis tapo bene 
pagrindiniu ir matomiausių jaunųjų 

katalikų veikėjų darbininkų tarpe. 
Organizuojamuose susirinkimuose, 
viešose paskaitose, kuriose dalyvau
davo įvairių politinių pažiūrų atstovai 
jis trimitavo skubių socialinių reformų 
Lietuvoje svarbą. Visuose susirin
kimuose jo kalbos buvo palydimos 
garsiomis darbininkų ovacijomis, prie
šingai nei kai kurių radikaliai kairiųjų 
prelegentų. Viename iš daugelio susi
rinkimų jis nurodė antrosios žemės 
reformos vykdymo svarbą, kuri turėtų 
būti įgyvendinta ne tik Vilniaus krašte, 
bet ir visoje Lietuvoje. Taip pat kalbėjo 
apie sklypų mieste išdalinimą darbi
ninkams, o valstybė privalėtų padėti 
jiems pasistatyti namus. Pasisakė už 
pensijų įvedimą bei priedo už vaikus 
mokėjimą. Darbovietėse ragino dau
giau proteguoti lietuvius darbi
ninkus.54 Beje, šis klausimas buvo itin 
aktualus, mat atgautame Vilniaus mie
ste tuo metu tautinė sudėtis buvo ne 
lietuvių naudai.

Gaila, tačiau 1939 m. rudenį Stalinui 
ir Hitleriui pasidalinus Rytų Europą, 
buvo nutraukta nepriklausomos Lietu
vos respublikos raida. 1940 m. birželį 
Sovietų okupacija sustabdė pradėtus 
jaunųjų katalikų darbus. Dėl savo 
aktyvumo, pasiaukojamo darbo Lietu
vos gerovei jie pateko į Sovietų repre
sinių struktūrų akiratį. 1940 m. liepą 
P. Dielininkaitis bei I. Skrupskelis buvo 
areštuoti, nuteisti 8 metams sunkiųjų 
darbų kalėjime. Kiti turėjo emigruoti į 
Vakarus, po metų vėl grįžti ir kovoti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, jos inte
resų. tačiau jau naujomis sąlygomis.
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Nr.l. p.18.

25 Į organiškosios valstybės kūrybą. 
Naujoji Romuva. 1936. Nr.8. p. 174.

2“ Juodeika V, Organinė valstybė - 
kelias atgal. Lietuvos aidas. 1936. Nr.206. 
p.5.

Vientautas (J. Audėnas?). Organiškoji 
ar klasinės demokratijos valstybė. Kultūra, 
1936, Nr.6/7. p.394.

“ Civis (L. Bistras) „Senių” ir ..jaunųjų" 
susitikimas. Rytas. 1936. Nr.63. p.3.

24 [ organiškosios valstybės kūrybą. 
Naujoji Romuva. 1936, Nr.8. p. 174

w Sabine G.H.. Thorson Th.L.. Politinių 
teorijų istorija. V.. 1995. p.890-896.

” Į organiškosios valstybės kūrybą. 
Naujoji Romuva. 1936, Nr.8, p. 169-171.
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32 1934.12.03 valdininko raportas VSP 
Kauno apygardos viršininkui. LCVA, f.378. 
ap.3. b.3474. 1.807-809; Karvelis P.. 
Aktualieji mūsų politikos klausimai. XX 
amžius. 1939. Nr.151 ir kt.

” Cesevičius D.. Romuviečių organinė 
valstybė. Vairas. 1936. Nr.5, t.XVIl. p.482.

34 Mockūnas L.. Prie Lietuviškojo 
fašizmo ištakų. Akiračiai, 2000. Nr.2. p.4.

35 1935.10.05 VSP Kauno apygardos 
valdininko agentūrinis pranešimas, LCVA. 
f.438. ap.l. b.686. 1,111.

30 1936.01.29 VSP Kauno apygardos 
valdininko agentūrinis pranešimas. LCVA. 
f.438. ap.l. b.686. 1.134.

’* 1936.05.11 VSP Kauno apygardos 
valdininko agentūrinis pranešimas. LCVA. 
f.438. ap.l. b.686. 1.172.

•” 1936.05.26 VSD agentūrinis
pranešimas. LCVA, f.438. ap.l. b.686, 1.187.

” 1934.11.08 VSD agentūrinio skyriaus 
viršininko B. Vėžio lapkričio santrauka. 
LCVA, f.378. ap.3. b.2690. 1.24.

* 1936.03.05 VSD biuletenis Nr.63. 
LCVA, f.378. ap.10. b.88a. 1.217.

41 1937.02.22 VSD agento „Gendručio" 
agentūrinis pranešimas. LCVA. f.43l. ap.l. 
b. 1173, 1.13.

42 1935.1 1.12 VSP Kauno apygardos 
agentūrinis pranešimas. LCVA, f.438. ap.l. 
b.686. 1.122.

43 1937.08.09 VSD agentūrinis 
pranešimas. LCVA, f.438. ap.l. b.686. 1.299.

44 1936.03.05 VSD biuletenis Nr.63. 
LCVA, f.378. ap.10. b.88a. 1.217

45 1940.12.24 Kaltinamojo Dielinin-
kaičio Prano tardymo protokolas. Lietuvos 
ypatingasis archyvas (toliau - LYA). f.K-l, 
ap.58. b.P-12723, 1.17-18; 1940.10.14
Kaltinamojo Skrupskelio Igno tardymo 
protokolas. . LYA. f.K-l. ap.58. b.P-12070. 
1.20 ir kt.

Viename iš daugelio VSD raportų 
teigiama, kad jau 1933 m. socialdemokratų 
gretose pradeda dominuoti suartėjimo su 
komunistais šalininkai. Saugumo teigimu 
LSDP centro komitetas jausdamas, kad 
partijos likučiuose vyrauja prokomunistinės 

nuotaikos, vengia, vilkina konferencijos 
šaukimą, mat bijo, kad per rinkimus į partijos 
vadovybę gali būti išrinkti komunistinių 
pažiūrų atstotai (1933.10 mėnesio VSD 
valdininko apžvalga apie politinių partijų ir 
organizacijų veikimą. LCVA, f.378. ap.3. 
b.2825. 1.454 ir kt.).

4' 1936 m. senajai Valstiečių liaudininkų 
kartos vadovybei (M. Sleževičiui ir kt.) 
uždarius, jų nuomone per daug sukomunistėjusį 
jaunųjų liaudininkų leistą žurnalą .Jaunimas“, 
pastarieji nepaklusdami vadovybei savavališkai 
pradėjo leisti tokios pačios politinės 
orientacijos žurnalą ..Mūsų jaunimas" 
(1936.10. mėnesio VSD agentūrinio skyriaus 
viršininko apžvalga apie politinių partijų ir 
organizacijų veikimą Lietuvoje. LCVA, f.378. 
ap.3. b.455l. 1.45 ir kt).

4" Tautininkiškosios krypties studentų 
žurnalas „Akademikas" jau 4-ojo dešimt
mečio viduryje mirgėjo straipsniais, aukšti
nančiais fašizmą. Žurnalo redakcija sveikino 
Z. Blyno iniciatyvą Italijos spaudoje publi
kavus seriją straipsnių išraiškingais pava
dinimais: „Lietuvos fašistinimas". „Fašizmas 
Lietuvoje“ ir pan. Anot tuometinio žurnalo 
redaktoriaus A. Valiukėno tokia Z. Blyno 
propaganda Italijoje buvusi labai „patri
otiškas ir naudingas Lietuvai žygis" 
(„Ottobre" apie fašizmą Lietuvoje, Aka
demikas. 1934. Nr.6/7, p. 148 ir kt.).

44 1936.12 mėnesio VSP Kauno
apygardos apžvalga. LCVA, 378. ap.3. 
b.4541. 1.21-22.

50 1936.12.16 VSD agentūrinis pra
nešimas. LCVA, f.438. ap. I. b.686. 1.256.

51 Grinius L. Keletas gairių socialinei 
santvarkai. XX amžius. 1937. Nr. 104, p.3.

52 Raulinaitis P. V., Kova su nuskur- 
dėjimu. XX amžius, 1939, Nr.49. p.l().

53 Petrikonis lg„ Atlyginimo lentelė ir 
administracijos reforma. XX amžius. 1939. 
Nr.14. p. 10.

14 1939.10.21. VSD bendradarbio
agentūrinis pranešimas apie Lietuvių krikš
čionių darbininkų sąjungos (LKDS) spalio 20 
d. surengtą susirinkimą. LCVA, f.438. ap.l. 
b.686. 1.411.
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Ginkluota rezistencija 
Dzūkijoje
Alfreda Pigagienė

Ateities istoriką, kuris atskleis dabartinio mūsų tautos gyvenimo puslapius, 
labiausiai stebins du dalykai. Pirmiausia jis turės stebėtis neregėtu dabartinės 
vergijos baisumu, pavyzdžio neturinčiu žiaurumu ir ta taip nepaprastai išto
bulinta komunistinės vergijos sistema, kuri, rodos, turėtų užslopinti paskutini 
laisvo žmogaus alsavimą...

Tačiau dar labiau ateities istoriką stebins tai, kad tauta po šios baisios 
vergijos jungu nesuklupo, kad sugebėjo kovoti tokią nepaprastai sunkią ir 
didžią kovą. Ir klaus anas istorikas, iš kur sėmėsi ištvermės ir jėgos dešimtys 
tūkstančių partizanų, kurie geriau pasirinko mirtį, negu baisiąją priešo vergiją.

Iš partizanų laikraštėlio „Prie rymančio Rūpintojėlio“, 1952

Kiekvieną, įžengusį į didžiausią 
Druskininkų rezistencijos ir tremties 
muziejaus patalpą - ginkluotos 
rezistencijos ekspoziciją, pasitinka 19 
stendų, apie 300 nuotraukų. Įvairūs 
dokumentai, asmeniniai daiktai, atsta
tytuose bunkeriuose rastos partizanų 
relikvijos ir kiti eksponatai. Pasakojimą 
apie šią ekspoziciją muziejaus dar
buotojai pradeda ties stendais, at
spindinčiais ginkluotą visos Lietuvos 
pasipriešinimą okupantams, apie tai, 
kaip ši kova prasidėjo, kaip kūrėsi 
visos devynios (Algimanto, Dainavos, 
Didžiosios kovos, Kęstučio, Prisi
kėlimo, Tauro, Vyčio, Vytauto, Žemai

čių) Lietuvos partizanų apygardos ir 
kas joms vadovavo.

Dzūkijoje pradėjo šaukti vyrus į 
rusų kariuomenę nuo 1944 m. rugpjūčio 
1 dienos. Šio krašto vyrai nenorėjo 
paklusti atėjūnams, todėl slapstėsi, 
ėmė burtis ir ginkluotis. Rudenį 
partizanai veikė jau visoje Dzūkijoje. 
1945 m. pavasarį jie jungėsi į grupes ir 
rinktines.

Visus Dainavos krašto partizanus 
suvienijo į Marcinkonių valsčių atvy
kęs dirbti Juozas Vitkus-Kazimieraitis. 
1945 m. gegužės 7 d. jis įkūrė Dzūkų 
grupės štabą ir tapo grupės vadu. Jis 
liepė visiems partizanams priimti 
priesaiką ir vadovautis partizanų
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drausmės nuostatais. 1945 m. lapkričio 
18 d. vadas įkūrė A apygardą. 1946 m. 
balandžio 18 d. Juozas Vitkus- Kazi
mieraitis, susitikęs su Tauro apygar
dos vadu Juozu Baltūsiu, suformavo 
vieningą Pietų Lietuvos partizanų sritį 
ir buvo išrinktas tos srities vadu.

1945 m. Dzūkijoje buvo A apygarda 
ir Dzūkų rinktinė. 1946 m. balandžio 
23 d. Dzūkų rinktinė prisijungė prie A 
apygardos ir nuo gegužės 15 d. ji pra
dėta vadinti Dainavos partizanų 
apygarda, kuriai vadovavo D. Jėčys- 
Ąžuolis. 1946 m. gegužės mėnesį jai 
priklausė Geležinio vilko. Dzūkų, 
Merkio rinktinės.

Merkio rinktinė apėmė Varėnos 
apskritį (1946 metų gegužės mėnesį 
pietrytinėje Alytaus apskrities dalyje 
buvo įkurta Varėnos apskritis) ir dalį 
Alytaus apskrities. Rinktinei vado
vavo ats. Itn. A.Ramanauskas-Vana
gas. Ją sudarė trys batalionai:

1- asis turėjo apie 35 kovotojus. Jo 
veiklos rajonas - Merkinės valsčius ir 
dalis Alovės valsčiaus;

2- asis batalionas turėjo apie 50 
kovotojų. Veiklos rajonas - Marcin
konių ir Druskininkų valsčiai;

3- iajame batalione buvo apie 40 
kovotojų. Jų veiklos rajonas - Varė
nos ir Rudnios valsčiai.

Kiekvieno bataliono teritorijoje 
buvo legaliai gyvenančių partizanų 
grupės. Jose iš viso buvo apie 100 
asmenų. 1947 m. birželio 26 d. prie 
Dainavos apygardos buvo prijungta 
Šarūno rinktinė, kuri anksčiau pri
klausė Tauro apygardai.

1947 m. rugsėjo mėnesį, pagerbiant 
žuvusio Dzūkijos partizanų vado pik. 
Juozo Vitkaus-Kazimieraičio atminimą, 
Merkio rinktinė pavadinta jo vardu. Po 
D. Jėčio-Ąžuolio mirties 1947 m. 
rugsėjo 24-25 dienomis Dainavos apy
gardos vadų sąskrydyje apygardos 
vadu tapo buvęs Merkio rinktinės 
vadas Adolfas Ramanauskas-Vana
gas, o nuo 1948 m. jis jau Pietų Lie
tuvos partizanų srities vadas.

Ginkluotas pasipriešinimas neap
lenkė Druskininkų apylinkių ir gretimų 
rajonų. Kadangi čia veikė dvi rinktinės: 
(Merkio) Kazimieraičio ir Šarūno, kurių 
teritorijas skyrė Nemunas, šioms 
rinktinėms ir šalia Druskininkų esančių 
kaimų partizanams ekspozicijoje 
skiriama daugiausia dėmesio. Atskiri 
stendai pasakoja apie Juozą Vitkų- 
Kazimieraitį, Adolfą Ramanauską- 
Vanagą, okupantų budelių aukas, 
atstatytus bunkerius, moteris parti
zanes ir ryšininkes.

Partizanas, buvęs Dainavos apy
gardos vadas, Lionginas Baliukevi
čius-Dzūkas 1948 m. lapkričio 10 d. 
savo dienoraštyje rašė: „ Yra žinoma, 
jog kaimas visada už tėvynę kovojo. 
Jis neklausė, kaip jam bus už tai 
atlyginta. Kai tėvynei kas nors gra
sindavo, kaimas išeidavo kovoti - su 
savo tyra, paprasta ir kieta lietuviška 
širdimi. Jis žinojo, jog priešą reikia 
mušti, na, ir jį mušė - vyžoti sava
noriai ir dabartiniai partizanai... " Ši 
ekspozicija primena tūkstančius vals
tiečių, gimnazistų, studentų, mokytojų,
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karininkų, kovojusių ir žuvusių už 
savo tautos laisvę.

Istorijai ryškų pėdsaką paliko 
drąsūs Druskininkų apylinkių sūnūs ir 
dukros. Savo gimtąją kalbą, žemę, 
artimuosius išėjo ginti ištisos šeimos: 
Alfonsas, Vladas, jo žmona Stefanija, 
Povilas, Bronius Damulevičiai iš Rat
nyčios; Pranas, Juozas, Antanas 
Suraučiai iš Švendubrės; Vytautas, 
Adolfas Sadauskai, Jonas, Bronius 
Sinkevičiai, Vitas, Albinas Konstan- 
tinavičiai iš Naujasodės; Juozas. Vytas 
Balčiai iš Vieciūnų...

Druskininkų rezistencijos ir 
tremties muziejų, kuriam šių metų 
gruodžio mėnesį sukaks 10 metų, lanko 
tų šiurpių įvykių liudininkai (deja, jų 
gretos kasmet retėja), kurie ateina ne 
tik prisiminti savo bendražygių, bet ir 
papasakoti jaunimui apie neužmirš
tamus anų metų įvykius. O jaunimas 
muziejuje lankosi dažnai. Gyvas 
pasakojimas - tai geriausia istorijos 
pamoka. Ateities karta prie šių stendų 
mokosi tvirtybės, ištikimybės Tėvynei. 

pagarbos ir gailestingumo artimajam, 
gražaus tarpusavio bendravimo, para
mos ir užuojautos vienas kitam. 
Jaunuolius sukrečia pasakojimai apie 
partizanų pasišventimą, kančias, apie 
pavojus, kuriuos patyrė šie žmonės. 
Pradėjusios populiarinti partizaninę 
veiklą, surinkusios nuotraukas ir 
aprašiusios jų turinį, Eugenija Sida- 
ravičiūtė ir šių eilučių autorė šiandien 
džiaugiasi, kad jų darbas buvo pras
mingas ir reikalingas. Moksleiviai čia 
vaizdžiai ir akivaizdžiai patiria nueito 
partizaninio kelio vertę ir Laisvės kovų 
prasmę.

Aš nemiriau, manęs jie nesušaudė - 
Aš su jumis, brangieji, tebesu.
Mane jie pjaustė, spardė, spjaudė — 
Neįveikė - aš gyvas po kankinimų 

baisių...

Taip rašė A. Paulavičius savo ei
lėse. skirtose partizanų vado A. Rama
nausko-Vanago atminimui.

*

Panaudota literatūra:

1. Dainavos apygardos partizanų takais. 
Algis Kašėta. Partizaninis karas Dzūkijoje. 
Vilnius. 1997.

2. J. Lelešius-Grafas. J. Baliukevičius- 
Dzūkas. Dienoraščiai. Kaunas. 1994.
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Lietuvos valstybės raidos 
retrospektyva

Vilniuje pristatyta nauja Vidmanto Valiušaičio 
publicistikos rinktinė

Vidmantas Sidabras

Valstybės dienos išvakarėse - 
liepos 4-ąją- Vilniaus „Žinijos“ drau
gijos salėje buvo pristatyta Vidmanto 
Valiušaičio politinės publicistikos rin
ktinė „Kada prasideda diena nauja. 
Reporterio užrašai apie mūsų laisvę ir 
nelaisvę“ (Vilnius, 2006, 360 psl.).

Tai dviejų tomų knygos pirmoji da
lis, kurioje, pasak knygos autoriaus, 
„sutelkti straipsniai reflektuoja atkurtos 
valstybės dabartį labiau istoriosofiniu 
ir kultūrologiniu aspektu, jos sąsajas su 
praeitimi, dabarties raidos prioritetais ir 
tarptautine bendrija, šiuolaikinės 
demokratinės visuomenės vertybėmis“. 
Knygoje sutelkti straipsniai aprėpia 
laikotarpį nuo 1988 iki 2006 metų.

Vidmantas Valiušaitis - Sąjūdžio 
Kauno iniciatyvinės grupės (1988), 
Sąjūdžio Kauno tarybos ir Sąjūdžio 
Seimo (1988-1990) narys, įsteigė ir 
redagavo pirmąjį nepriklausomą ir 
sovietinės cenzūros nekontroliuojamą 
laikraštį Kaune „Kauno aidas“ (1989- 
1990), dirbo „Atgimimo" savaitraščio

vyr. redaktoriaus pavaduotoju (1990), 
redagavo nepriklausomą demokratinės 
minties laikraštį „Garsas“ (senasis pa
vadinimas „Kauno laikas“, 1994- 
1997), bendradarbiavo „Laisvosios
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Europos“ radijuje (1990-1999). kituose 
Lietuvos ir išeivijos („Draugas“, „Tė
viškės žiburiai“, „Dirva“, „Darbi
ninkas“, etc.) laikraščiuose.

Lietuvių fronto bičiuliams jis gerai 
žinomas kaip vienas iš Į LAISVĘ fondo 
Lietuvos filialo steigėjų, buvęs filialo 
tarybos narys, ilgametis sekretorius, 
žurnalo „Į LAISVĘ“ bendradarbis.

Knygos pristatymas susilaukė vi
suomenės dėmesio - šimto vietų „Žini
jos" salė visų susirinkusiųjų į renginį 
sutalpinti nepajėgė, teko rūpintis 
papildomomis pristatomomis kėdėmis.

Kaip pastebėjo vakarui vadovavęs 
filosofas ir politikas Romualdas Ozo
las. „Vidmantas Valiušaitis - ne viena
dienių reportažų rašytojas. Gal dėl to 
dienraščiuose jo publikacijų nedaug 
teaptiktume. O toje susvertoje ir paly
ginti ramioje kalbėsenoje nuolat skam
bantis kasdieninis politikos motyvas 
drausminamas dviejų polių įtampos: 
asmens doros pozicijų, paremtų amži
nosiomis Vakarų krikščioniškosios ci
vilizacijos dorovės bei elgesio nuo
statomis, ir bendruomenės pozicijų, 
kurių tikslas - nacionalinės valstybės 
siekis, valstybės patikimumas ir tinka
mumas gyventi joje ir kaip asmeniui, 
ir kaip piliečiui oriai, tikslingai ir 
prasmingai. Tai ne itin dažna mūsų 
publicistų apsisprendimo kryptis, tuo 
labiau - tokio tikslingo ir tokio produk
tyvaus apsisprendimo“.

Knygos pristatyme kalbėjęs amba
sadorius Česlovas Stankevičius pažy
mėjo V. Valiušaičio praktikuojamos 
žurnalistinės etikos pobūdį: atsisakyti 

kitų žmonių vertinimo. Knygos auto
rius vertina ne asmenį, bet jo konkretų 
veiksmą, poelgį, raišką. Nes vertinimas 
paties žmogaus, autoriaus nuomone, 
skatina bjaurų, iš sovietinės tradicijos 
ateinantį netinkamą ir neteisingą susi
domėjimą asmeniu bei jo persekiojimą. 
Pasak V. Valiušaičio, galima likti su 
savo tiesa, bet negalima paneigti teisės 
kitiems būti laisviems nuo kandžių 
kitokią nuomonę turinčiųjų pastabų ar 
net užsipuolimų.

Filosofas Krescencijus Stoškus 
pristatomą knygą pavadino „Repor
terio istoriniais liudijimais“. Beveik visi 
knygoje publikuojami tekstai jau buvo 
skelbti anksčiau ir dabar jie spaus
dinami veik netaisyti. Anot kalbėtojo, 
autorius čia dėsto ne dabartinius savo 
samprotavimus, bet pristato verti
nimus, įžvalgas, komentarus, rašytus 
prieš 10 ar 15 metų. Šiandienėmis 
akimis žvelgiant, kai kas gali atrodyti 
kiek kitaip, nei atrodė tada, tačiau iš tų 
tekstų pakankamai gerai matyti, kaip 
autoriaus požiūris darėsi brandesnis, 
savarankiškesnis, išmintingesnis, ap
dairesnis, darnesnis. Išlaikyti laiko 
išbandymus, anot prof. K. Stoškaus, 
V. Valiušaičiui. matyt, daugiausia bus 
padėjusi ta santūri, nuosaiki, racionali 
ir sąžininga laikysena, kurią jis pasi
rinko Sąjūdžio pradžioje, vadovau
damas „Kauno aidui“, iki pat pastarojo 
meto, kuri atpažįstama ir dabar jo 
redaguojamame mėnraštyje „Baltijos 
miškai ir mediena“.

Vilniaus universiteto Lietuvių lite
ratūros katedros vedėjas dr. Giedrius
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Viliūnas pažymėjo, kad V. Valiušaičio 
knygos vertę apibrėžia du aspektai: 
dokumentinis, kadangi ji susideda iš 
autentiškų nepaprastai turiningų Lie
tuvos istorijos laikotarpio žurnalistikos 
bei radijo publicistikos tekstų, ir verty
binis, nes autorius labai sąmoningai 
atrinko ir sugrupavo savo tekstus, jais 
siekdamas išryškinti tam tikras šian
dieninėje žiniasklaidos praktikoje daž
nai ignoruojamas moralines bei inte
lektualines nuostatas. Abiem šiais 
aspektais knyga verta dėmesio.

Anot G. Viliūno, V. Valiušaitis betar
piškai reagavo į esmingiausius pasta
rojo laikotarpio Lietuvos visuomeninio, 
politinio ir kultūrinio gyvenimo įvykius, 
atstovaudamas aiškiai moralios, 
sąžiningos, vakarietiškos pakraipos 
kultūrinei orientacijai. Šio autoriaus 
rašiniuose „susijungia gyvai juntama 
prieškarinės Lietuvos Respublikos 
inteligentijos tradicija ir šiuolaikinis 
Vakarų intelektualinis diskursas; 
duodamos nuorodos tiek į prova- 
karietiškos orientacijos prieškario bei 
išeivijos intelektualinius autoritetus, 
tiek į gerai išmanomą šiandieninės 
politikos bei visuomenės vertinimo 
vakarietišką kontekstą“.

G. Viliūno nuomone, ypač įdomūs 
ir taiklūs V. Valiušaičio politikos svars
tymai, atsiradę 1988-1992 m. politinio 
proceso žaizdre; daugelis tuomet dėtų 
akcentų visiškai išlaiko aktualumą 
šiandien (holokausto vertinimai, Balti
jos valstybių politinės kultūros lygio 
skirtumų komentarai, politinių spren
dimų konteksto įvertinimo reikšmė. 

„vienybės“ mito dekonstrukcija, poli
tinės etikos pavyzdžiai ir kt.). Ypatingo 
aktualumo turi spaudos etikos analizė, 
kurioje įtaigiai išryškinti objektyvios ir 
manipuliuojamos žurnalistikos princi
piniai skirtumai. Šie tekstai galėtų būti 
naudinga medžiaga šiandieniniams 
žurnalistikos studentams, jie turi ir 
apčiuopiamos vertės kultūros istori
kui.

Knygos pristatyme taip kalbėjo 
prof. Kęstutis Skrupskelis, akad. 
Algirdas Kudzys, Sąjūdžio Kauno ini
ciatyvinės grupės narys, parlamentaras 
Egidijus Klumbys, žurnalistai Ginas 
Dabašinskas, Vilius Kavaliauskas, 
Edmundas Ganusauskas.

Savo žodyje Vidmantas Valiušaitis 
padėkojo pasisakiusiesiems ir visiems 
gausiai susirinkusiesiems į knygos 
pristatymą, tuo suteikusiems jam daug 
džiaugsmo - tai maloniausias kūrybos 
įvertinimas kiekvienam autoriui. Žur
nalistinį darbąjau per dvidešimtį metų 
dirbančiam knygos autoriui, gerai pa
žįstančiam profesinę aplinką, žmones, 
lietuviškosios žurnalistikos raiškos 
sritis ir jos kokybę, likimas, jo žodžiais, 
„buvo dosnus, lėmęs gyventi ir dirbti 
visuomenės politinio ir socialinio lūžio 
metais“, leidęs „iš arti stebėti dideles, 
istorinio masto Lietuvos gyvenimo 
permainas, o drauge - ir pačios žur
nalistikos kaitą šių pasikeitimų aki
vaizdoje“.

Anot knygos autoriaus, negalima 
nepastebėti pažangos, kurią per 16 
nepriklausomos valstybės gyvenimo 
metų padarė Lietuvos žiniasklaida. Išsi-
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Ambasadorius Česlovas Stankevičius pažymėjo V. Valiušaičio praktikuojamos 
žurnalistinės etikos pobūdi. Kairėje — Romualdas Ozolas, centre — Vidmantas 
Valiušaitis.
Alberto Žostauto nuotrauka

vadavusi iš vasalinės priklausomybės, 
ji šiandien yra svarbus orientuojantis 
veiksnys visuomenės raidos ir prio
ritetų paieškos procesuose. Tačiau kar
tu išryškėjo ir problemos. V. Valiušaitis 
citavo Seime pranešimą skaičiusio JAV 
apžvalgininko Paulo Goble‘o žodžius, 
esą Baltijos valstybių žiniasklaida 
pasiekė įspūdingai daug, bet pridūrė, 
kad tik tiek pasakyti, vadinasi, pasakyti 
labai mažai: „Nuosavybė čia per daug 
koncentruota ir „draugiškai“ susijusi 
su politiniu ir ekonominiu elitu. 
Pajamos iš reklamos yra per menkos. 
Žiniasklaida dar nerado būdo apjungti 
nacionalinius interesus ir žiniasklaidos 
laisvę. Laisva spauda per dažnai tėra 
geltonoji spauda, paprasčiausia bul
varinė žurnalistika. Trūkumai visose 

valstybėse išlieka milžiniški ir rodo, 
kad laukia dar ilgas kelias iki save 
išlaikančios, laisvos žiniasklaidos”.

Prie knygos išleidimo, kurį didžiąja 
dalimi parėmė miškininkas Evaldas 
Pauga, taip pat prisidėjo ir išeivijos 
lietuviai - dr. Kazys Ambrazaitis, 
ambasadorius Vytautas Dambrava, 
publicistas Juozas Kojelis, Lietuvos 
advokatė Jūratė Zabielaitė.

* * *
Vidmanto Valiušaičio knygą „Kada 

prasideda diena nauja“ galima 
užsisakyti žurnalo „Baltijos miškai ir 
mediena“ redakcijoje, adresu 
A. Vivulskio g. 10 a, LT-03221 Vilnius, 
ei. paštas: info@bmm.lt. Užsakant oro 
paštu į užsienį - 15 USD, kaina 
Lietuvoje - 15 Lt (be pašto išlaidų).

78 Į LAISVĘ • liepa-rugsėjis /2006

80

mailto:info@bmm.lt


M Knygų lentyna

Knygos „GAJA.
Ateitininkų medikų 

korporacija“ apžvalga
Nora Pileičikienė

Kaip „Draugo“ redaktorės (ir buvu
sios „Ateities“ redaktorės), rašytojos, 
Danutės Bindokienės recenzijoje apie 
knygą rašoma: „Tai leidinys, kurio jau 
seniai reikėjo - išleistas, galima sakyti, 
pačiu kritiškiausia metu, nes, dar ilgiau 
laukiant, daug medžiagos, o ypač leidi
nio bendradarbių, būtų neprieinama“ 
(„Draugas“, 2006 04 22).

Knygos redaktoriai, tai žymūs JAV 
lietuvių veikėjai, nepailstantys lietu
vybės puoselėtojai dr. V. Šaulys, dr. 
J. Meškauskas, dr. K. G. Ambrozaitis. 
Knyga be įvado ir bibliografijos suskir
styta į aštuonis pagrindinius skyrius, 
iš viso apima 386 psl. Knygoje patei
kiama istorinė medžiaga nuo korpo
racijos įsteigimo iki veiklos pasta
raisiais metais, kuri suskirstyta į sky
rius pagal veiklos chronologiją. Istori
niai faktai „sušildomi“ korporacijos 
narių prisiminimais apie vykdytą vei
klą. Korporacijos istorija iliustruojama 
gausiomis korporacijos veikėjų bei įsi
mintinų įvykių akimirkų nuotraukomis.

Knygoje rasite 370 korporacijos 
„Gaja“ narių biografijas.

Sveikiname knygos redaktorius, atli
kusius milžinišką darbą - įamžinusius 
korporacijos „Gaja“ istoriją, kuri yra 
vertingas įnašas į Lietuvos medikų bei 
visos ateitininkijos, istoriją

Išleido. Lithuanian Research and 
Studies Center. Chicago, 2005.
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Sveikiname__________

Vytautui Volertui — 85
Mielas bičiuli, gerbiamas Rašytojau,
brangus Vytautai Volertai,

Dienos barstė džiaugsmo žiedlapius.
Kaip rudens lapai krito rūpesčiai,
Kaip vanduo upėje nuskubėjo metai.
Tegul skausmai ir rūpesčiai praeina,
Tegul negandas nuplauna tekantys vandenys.
Tegul Jus lydi maži šešėliai ir didžiulė šviesa.
Tegul niekad Jums netrūksta didelės kasdieninės laimės.
Tegul nei viena išgyventa diena nepraeina be pėdsako.
Nuoširdžiai sveikiname Jus Jubiliejaus proga.

Lietuvių fronto bičiuliai, 
„Į LAISVĘ“ žurnalo redakcija

Juozui Kojeliui — 90
Mielas bičiuli Juozai Kojeli,

Gyvenimo kelias ne visada būna tiesus ir lengvas. Jame daug takų takelių 
vedančių pasirinkto tikslo link. Jais eidami kartais klumpame ir keliamės, kartais 
džiaugiamės ar nusiviliame. Taip yra visuomet ir ypač tada, kai ruduo barsto auksą 
nuo medžių ir tada, kai į plaukus pribyra sidabrinių snaigių. Tada gal kiek 
sulėtiname greitį, atsigrįžtame atgal, pasižiūrime ar viskas įveikta. Tačiau po to 
mes vėl ir vėl su nauja energija kopiame į vis naujas žėrinčias viršūnes.

Artėjančio garbingo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname Jus ir linkime 
dar nueiti ne vieną taką, įveikti dar ne vieną viršukalnę ir niekada nepavargti 
būti.

Lietuvių fronto bičiuliai,
„Į LAISVĘ“ žurnalo redakcija

80 Į LAISVĘ • liepa-rugsėjis /2006

82



Iš LFB istorijos

Žvelgiant į 50 LFB 
studijų savaičių

Juozas Baužys

Juozas Baužys.
Jono Urbono nuotrauka

Šią 2006 m. vasarą, rugpjūčio 20- 
27d., Dainavos stovyklavietėje, Michi- 
gano valstijoje, įvyko 50-oji LFB 
studijų ir poilsio savaitė Amerikos 
žemyne. Kadangi tai buvo jubiliejinė 
savaitė, bandysime trumpai pažvelgti 
į šių savaičių praeitį.

Pati pirmoji LFB studijų savaitė 
įvyko 1957 metais Kennebunkport ku
rorte prie Atlanto vandenyno. Su pa
skaitomis pirmojoje savaitėje daly

vavo: kun. Andrius Baltinis, Juozas 
Grinius, Juozas Brazaitis, Vincas 
Kulbokas, Kęstutis Skrupskelis, 
A. Krikščiūnaitė. Savo kūrybą skaitė: 
kun. Leonardas Andriekus, kun. Kęs
tutis Balčys, J. Rajauskaitė, Leonardas 
Žitkevičius. Visus linksmino gražūs 
“Kennebukporto uodo" humoristikos 
posmai, skaityti dr. Kazio Ambrozaičio, 
Juozo Baužio ir Leonardo Žitkevičiaus. 
Pradžia buvo graži, tad studijų savai
čių rengimas buvo tęsiamas kasmet iki 
dabar.

Kennebunkporte iš viso įvyko 7 
studijų savaitės: 1957, 1960, 1963, 
1975, 1979, 1981 ir 1984 metais. Viena 
savaitė 1961 m. buvo surengta Union 
Pier, ML, ir dvi savaitės - Kanadoje, 
Wasagos apylinkėje 1962 ir 1972 m. 
Daugiausia studijų savaičių - net 40 
kartų - buvo surengta Dainavos sto
vyklavietėje, kur pirmoji savaitė įvyko 
1958 metais.

Studijų savaičių temos ir 
prelegentai

Jau nuo pat pirmųjų savaičių jų 
pagrindinės paskaitų bei svarstybų
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Lietuvių fronto bičiuliai Vaclovas Šaulys, 
Vacys Rociūnas, Petras Kisielius, Juozas 
Baužys, Kazys G. Ambrazaitis LFB stu
dijų savaitėje 2003 m.
Jono Urbono nuotrauka
temos liesdavo pavergtos ir vėliau 
išsilaisvinusios Lietuvos, o taip pat ir 
išeivijos politinius, kultūrinius, socia
linius, istorinius ir kt. klausimus. Čia 
suminėsiu tik keletą tokių pagrindinių 
savaitės temų: „Išeivijos ateitis jau
nimo perspektyvoje“; „Žvilgsnis į Lie
tuvą“; „Žvilgsnis į išeivijos proble
mas“; „Lietuva - jos ateities vizija“; 
„Nauji uždaviniai rezistencinėje ir 
kultūrinėje veikloje“; „Vertybių kaita 
Lietuvoje ir išeivijoje"; „Tautiškumo ir 
tapatybės išlaikymas". Čia tik keletas 
temų pavadinimų. Kiekvienais metais 
jos būdavo kitokios, bet visos aktu
alios ir įdomios.

Prelegentus, kurie šias temas 
stovyklaujantiems bičiuliams prista
tydavo, nebūtų įmanoma visus iki 
vieno išvardinti. Jų gana daug ir 
nemaža dalis jau išėjusi amžinybėn. 
Štai pavardės, kurios buvo ir tebėra 
atmintinos: Juozas Brazaitis, Vytautas 
Vaitekūnas, Adolfas Damušis, Albinas 
Šmulkštys, Vytautas Vardys, Juozas 

Grinius, Stasys Majauskas, Antanas 
Mažiulis, Kazys Škirpa, kun. Viktoras 
Dabušis, kun. Kazimieras Pugevičius, 
Bernardas Brazdžionis, Aloyzas Baro
nas. O šiandien dar gyvųjų tarpe: 
Petras Kisielius, Kazys Ambrozaitis, 
Gintė Damušytė, Viktorija Skrup- 
skelytė, Kęstutis Skrupskelis, Juozas 
Kazickas, Bronius Nainys, Antanas 
Musteikis, Juozas Kojelis, Linas 
Kojelis, Pilypas Narutis, Vytautas 
Kamantas. Augustinas Idzelis, Vytau
tas Volertas, Kęstutis Grinius, Vytau
tas Bieliauskas, Algis Raulinaitis, 
Jonas Pabedinskas, Viktoras Nakas, 
Povilas Bieliauskas, Algis Brinkis, 
Žibutė Brinkienė. Valdas Samonis, 
Juozas Ardys, Liuda Rugienienė, Povi
las Vaičekauskas, Juozas Polikaitis, 
Jonas Račkauskas, Romualdas Kriau
čiūnas, Rožė Šomkaitė, Justinas Pikū- 
nas, Vytautas Dambrava, Kęstutis Ke- 
blys, Antanas Klimas, kun. Feliksas 
Jucevičius... Turbūt čia dar ne visos 
pavardės.

Visi aukščiau suminėti prelegentai 
buvo iš pačios išeivijos tarpo. Tačiau 
jau nuo 1981 metų studijų savaitėse 
pasirodydavo ir svečiai iš Lietuvos. 
Dar Lietuvai esant okupuotai turėjome 
progos 1981 m. išgirsti Simą Kudirką 
ir Vladą Šakalį. 1988 m. atvyko kun. 
Ričardas Mikutavičius. 1989 m. Saulius 
Galadauskas, kun. Ričardas Repšys, 
kun. Alfonsas Svarinskas. 1990 m. - 
Antanas Bartusevičius, Kastytis Ra
manauskas, Viktoras Makoveckas.
Vėliau mūsų studijų savaitėse daly
vavo: Algirdas Tupčiauskas, Vidman-
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tas Valiušaitis, Vilija Aleknaitė-Abra- 
mikienė, Petras Plumpa, Vidas Abraitis, 
solistas Vincentas Kuprys, Jonas Kai- 
revičius, ministras Zigmas Zinke
vičius, Algirdas Liekis, Adolfas Tera
šius, kun. Rimas Gudelis, Vytautas 
Vilimas, Vytautas Skuodis ir kt. Žurnalo 
„l LAISVĘ” redaktorius Vidmantas 
Vitkauskas šiemet LFB studijų savaitėje 
lankėsi jau trečią kartą.

Literatūros ir muzikos vaka
rai

Studijų ir poilsio savaitės paprastai 
būdavo užbaigiamos poezijos ir mu
zikos vakarais, kuriuose dalyvavo 
poetai, rašytojai ir dainininkai bei pia
nistai. Sunku būtų visus juos prisi
minti, bet suminėsiu jų bent keletą. 
Solistai - Jonas Vaznelis, Dana Stan- 
kaitytė. Dalia Kučėnienė, Vincas 
Verikaitis, Rita Markelytė, Vincentas 
Kuprys, Vilija Kerelytė, Laimutė 
Stepaitienė, Janina Šalnienė. Pian
istai - Alvydas Vasaitis, Manigirdas 
Motekaitis, Aldona Naudžiuvienė. 
Poetai - Bernardas Brazdžionis, Aloy
zas Merkelis, Julija Švabaitė-Gylienė, 
Julius Keleras. Apolinaras Bagdonas. 
Vytautas Volertas, Česlovas Grince- 
vičius, Paulius Jurkus, Jurgis Jankus, 
Jonas Šalna, Eglė Juodvalkė, Vainius 
Aleksa, Daiva Karužaitė ir kt.

Dainos ir prisiminimai

Savaime aišku, kad studijų savai
tėse pagrindinis dėmesys visada buvo 
skiriamas paskaitoms, diskusijoms bei 

veiklos svarstyboms. Tačiau anksty
vesniais laikais, kai buvome šiek tiek 
jaunesni, mūsų studijų savaitės neap
sieidavo be dainų, humoristikos ir net 
šokių. Visa tai dažniausiai pasireikš
davo užbaigtuvių vakaronėse, ypač 
Dainavoje. Po nuotaikingos poezijos 
bei muzikos išgirsdavome Aloyzo 
Barono, Vytauto Galvydžio ir kitų 
skaitomus „Spyglio uodo“ posmus. O 
dainos, dainos!.. Jomis užsibaigdavo 
beveik kiekvienas vakaras. Jas taip 
gražiai vesdavo ir diriguodavo Petras 
Kisielius, kartais padedant dar ir 
Vytautui Majauskui. Užbaigtuvių vaka
re dažnai būdavo ir šokiai, kuriems 
muziką organizuodavo Jonas Vasaris. 
O savaitės metu, antroje Spyglio eže
rėlio pusėje, vietoje pietų kartais būda
vo surengtas jaučio kepimas su alučiu 
ir dainomis. Ten pat mažoje krepšinio 
aikštelėje kai kurie dalyviai pasireikš
davo ir krepšinio sporte. Būtina dar 
paminėti ir fotomenininką Vytautą 
Maželį, nuolat darydavusi meniškas 
nuotraukas, kurios ir dabar tebepuošia 
dalyvių albumus.

Tai vis gražūs savaičių prisimi
nimai, ypač iš Dainavos, kuri šiemet 
taip pat švenčia savo 50 metų jubiliejų. 
Tad pabaigai pateiksiu nors keletą atsi
liepimų apie Dainavą ir mūsų savaites, 
girdėtų iš studijų savaičių dalyvių: 
„Dainava - lyg lietuviško pasaulio 
centras“, „Dainava - tai Lietuvos mini
atiūra", „Lietuviškų studijų savaitės - 
tai mūsų tautinės rekolekcijos!“, 
„Stovykla - Dainava - Lietuva!“, 
„Dievuliuk. kokia graži Dainava!“. _
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iai ir darbai
| LAISVĘ fondo 15-oji istorinių ir 

politinių studijų savaitė Lietuvoje

2006 metų liepos 26-30 dienomis 
Kaune bei Garliavoje vyko 15-oji 
Į LAISVĘ fondo studijų savaitė. Šios 
jubiliejinės studijų savaitės tema - 
„Nepriklausoma Lietuva: valstybės ir 
tautos raida bei jos perspektyvos“. Prieš 
prasidedant renginiui, buvo surengtas 
Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo narių 
visuotinis susirinkimas bei Lietuvių fronto 
bičiulių (LFB) tarybos atstovų ir LFB 
Lietuvos sambūrio narių pasitarimas.

įprasta yra švenčiant jubiliejų ap
žvelgti, kas nuveikta, kokias perspektyvas 
galima numatyti, taigi ir šio susirinkimo 
metu buvo svarstomi ne tik organizaciniai 
fondo filialo reikalai, bet buvo 
prisimenama ir Į LAISVĘ fondo istorija, 
veikla, svarstomi ateities planai.

Vienas Į LAISVĘ fondo įkūrėjų 
dr. Kazys Ambrazaitis džiaugėsi, kad 
fondas taip ilgai „išsilaikė Lietuvoje“ - tie 
penkiolika metų veiklos, sakė K. Ambra
zaitis, net viršijo fondo įkūrėjų lūkesčius.

Susirinkimo metu kalbėjęs advokatas 
Jonas Kairevičius atkreipė dėmesį į tai. kad 
Lietuvoje akivaizdus neigiamas požiūris į 
organizacijas. Galbūt galima manyti, kad tai

Dr. Kazys G. Ambrozaitis ir adv. Jonas 
Kairevičius.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka 

yra viena priežasčių, kodėl Į LAISVĘ 
fondas nėra gausi organizacija. Šią mintį 
plėtojo ir Į LAISVĘ fondo valdybos 
pirmininkas, aktyvusis studijų savaičių 
Lietuvoje rengėjas Vidmantas Vitkauskas. 
Tačiau abu pranešėjai optimistiškai 
konstatavo, kad esmė yra ne kiekybėje, o 
kokybėje; kad šis fondas, ieškodamas savo 
erdvės Lietuvoje nors ir netaps politine 
partija, tačiau neabejotinai ras savo vietą 
visuomeninio Lietuvos gyvenimo kontekste.

Susirinkime buvo patvirtinti centrinio 
fondo vadovybės deleguoti nariai į filialo 
tarybą (Vidas Abraitis. dr. Saulius Girnius, 
prof. Kęstutis Skrupskelis) ir išrinkti nauji 
nariai - kun. Robertas Grigas, Vygandas 
Malinauskas. Nora Pileičikienė ir Vid
mantas Vitkauskas).

Po visuotinio Į LAISVĘ fondo Lie
tuvos filialo susirinkimo vyko LFB 
Lietuvos sambūrio narių pasitarimas, 
kuriame dalyvavo viešnia iš JAV, LFB Los 
Angeles sambūrio pirmininkė advokatė 
Žibutė Brinkienė bei Kaune ir Vilniuje 
besikuriančių sambūrių vadovai ir aktyvas.

Studijų savaitės atidarymas bei 
pirmieji posėdžiai vyko Kauno įgulos 
karininkų ramovėje. Studijų savaitės 
atidarymo metu sveikinimo kalbas pasakė 
Į LAISVĘ fondo ir Lietuvos filialo 
ilgamečiai vadovai dr. Kazy s Ambrozaitis. 
Jonas Kairevičius ir Vidmantas Vitkauskas. 
Į LAISVĘ fondo filialo tarybos narys 
kunigas Robertas Grigas sukalbėjo invo- 
kacijos maldą. Susirinkusius studijų sa
vaitės dalyvius ir svečius Lietuvos 
Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus 
vardu pasveikino Prezidento patarėja 
Vaiva Vėbraitė. Kauno rajono vicemeras 
Alfonsas Norkus Į LAISVĘ fondo narius 
ir studijų savaitės dalyvius sveikino 
savivaldybės tarybos ir administracijos 
vardu.

84 Į LAISVĘ • liepa-rugsėjis /2006

86



NuoSikoziai sutikinu visus lesu Fondo ki nūiamos siutimų savaitės sviCius susuunkvsi 
C.KA?V. PRASMINGĄ IK RUKAI INGĄ Ui TUVAI HINGIS') ŽINODAMAS ll»Ų AKTYVIĄ VtIKIĄ Btl 

NUOSTATAS, NfAMKW. KAD IK SlŲ MI TŲ KUM) „| LAISVI“ KtNClNYS ITIAI1N.iSk.AI BUS 

l-AŽeMKUMTAS OfAtt Su' Lr tUVOS VWSAJAM GYVI SIMUS. KULTŪRAI. IS1ORIIAI IK TIKROSIOMS

Vf KIVU! MS ZfNKlU

Taip suprantu fondo J i Aisvt* viltą ir paskirti Siancw

Oll/S SlANONNOS IR ATTmtS kCRVBOII

GERBIAMIEJI FONDO LAISVI" NARIAI IR BIČIULIAI, 
MALONŪS STUDIJŲ SAVAITĖS RENGĖJAI IR DALYVIAI,

IYk M TUlUSStmuS W&MTMlCWSjeSU Fowv. PAMAUKOIAMA LSKMLŲ ASMTNTWV VII.LA IR 

WoSlKOJlU DARBU AVIT tt IK VU* I LAISVŲ MUSU TAUTOS tSllVtJĄ. STIPRINO |Ą « TUKT 

Luitu vos laisvės bylai, vėliau kaip gyvos mintus santaika aktyviai ir 
KŪRYBINGAI PRADĖKI VOKTI UkTWW NoRS BMNO DAUG MĖTŲ, SlAMHI* Lt TU VAI Vtl 

AKTUALUS KUIAS I IA1SVL — I MORALAUS. 1X3*0. PARIMTO KWKSOQNTSKOSIOMS IR 
BENt'«A?M<.XaSKOSH 'MISvrKtYBfMISVH 5<m 'GYVI NIKIO t Atsvl, Nl ABUOJU, KAI' 
SUKI ANT Slo TIKSIU TUSI IR MORAI TS KOMPROMISŲ Nl WUTAZ|STA!«ri JOSŲ FONDO 

l AU.VSf NA 1JI TUVAI YRA IAB Al BUK AUNj.A IR I.ADIKNl.A JŪSŲ PATUtTlS » BK1NCWAI.

Jūsų sukis vATsAAuns ukraisiais ids avals yra būtini tos virty Bis. ahk 

KUKUS SLANTKI.’. IMTT’.NA KAUKTI. BŪTINA IV KUO PLAČIAU tMūTl I VISAS 

MŪSŲ CYVtMMO MUTIS. BŪTINA IŲ PAGRINDU «VH STI l«l AUKllTI lAUNLOMINX

Kuo gikiaušu '•« nosies Jūsų Fi«uui. visu ms w sakiaus ik visu ms 

SlUIR'Ų SAVAITĖS DALYVIAMS

VALDAS ADAMKUS
IMTUVUS RISPUBLIUTS PRI ZIDTNTAS

Į LAISVĘ • liepa-rtigsėjis /2006 85

87



Įvykiai ir darbai

Per ilgametį studijų savaičių orga
nizavimo laikotarpį Lietuvoje, susikūrė ne 
viena tradicija. Viena jų, kol kas dar labai 
šviežia, tačiau turinti realią perspektyvą. 
Tai - jaunųjų Lietuvos mokslininkų daly
vavimas studijų savaičių renginiuose ir 
pranešimų skaitymas bei dalyvavimas 
diskusijose. Tai, kad jaunieji mokslininkai 
imasi rezistencinių temų, suteikia viltį, kad 
dar nepadaryti darbai šioje srityje bus 
tęsiami, juolab kad pati tema reikalauja 
įvairialypių pačių tyrinėtojų savybių: 
sugebėjimo atsirinkti, ištikimybės tiesai, 
subtilumo laviruojant tarp daugybės inter
pretacijų, dar gyvų liudininkų prisiminimų 
ir informacijos trūkumo pagimdytų 
nesusipratimų.

Pirmajame posėdyje, kurio tema buvo 
„Patriotinių, pilietinių ir rezistencinių idėjų 
raiškos patirtys Lietuvoje bei išeivijoje“ 
pranešimus skaitė jauni istorikai: Artūras 
Svarauskas, Giedrius Janauskas, Ilona 
Bučinskytė bei Arūnas Antanaitis. Visų šių 
pranešėjų temos buvo glaudžiai susijusios 
su LFB: šios organizacijos ištakomis, 
istorija, veiklos būdais, indėliu į Lietuvos 
išlaisvinimą bei tuo, kaip LFB įsivaizdavo 
Lietuvos ateitį. Apie Lietuvių fronto ir 
Lietuvių fronto bičiulių organizacijos vietą 
antinacinėje bei vėlesnėje rezistencijoje 
kalbėjo dr. Mindaugas Bloznelis ir Vid
mantas Vitkauskas.

Antrojo posėdžio metu, kurio tema 
buvo „Į LAISVĘ fondo ir Lietuvių fronto 
bičiulių veiksnys ugdant tautinės rezi
stencijos, krikščioniškos moralės ir 
pilnutinės demokratijos vertybes iki ir po 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo”, 
pranešimus skaitė dr. Kazys Ambrazaitis, 
gen. Jonas Kronkaitis ir dr. Žibutė Brinkienė.

Vienas iš Į LAISVĘ fondo įkūrėjų ir 
ilgamečių vadovų, dr. Kazys Ambrazaitis 
savo pranešime didžiausią dėmesį skyrė 

šio fondo atsiradimo bei atliktų darbų 
atskleidimui ir išryškinimui. Konkrečiais 
veiklos pavyzdžiais fondo pirmininkas ne 
tik pristatė fondo nueitą kelią, bet ir 
supažindino su ryškiausiomis fonde 
dirbusiomis bei įvairiais būdais organizaciją 
rėmusiomis asmenybėmis. „Dirbome pagal 
savo išgales ir pajėgumą, gal buvo galima 
padaryti daugiau. Tačiau daugelis darbų dar 
nebaigti ir tikimės, kad jie bus užbaigti jau 
laisvoje Lietuvoje“, sakė dr. K. Ambra
zaitis linkėdamas ir toliau tęsti fondo 
pradėtus darbus puoselėjant rezistencinį 
paveldą Lietuvoje bei išeivijoje.

Gen. Jonas Kronkaitis savo pranešime 
kalbėjo ne apie kokį nors Lietuvos istorijos 
aspektą, o konkrečiai apie dabartinę 
Lietuvos padėtį, politines aktualijas. Savo 
pranešime jis išryškino Lietuvos politinio 
ir socialinio gyvenimo sopulius, atskleidė 
jų priežastis ir kaltininkus. Kaip ir dera 
karininkui, generolas palietė ir Lietuvos 
kariuomenės temą. Anot J. Kronkaičio, 
„mūsų kariuomenė stovi ant tvirtų 
pamatų, deja, ji per maža, ir dar vis 
mažėja, o modernizacija vyksta per lėtai“. 
Pranešėjo nuomone, tai yra viena 
priežasčių, kodėl jaunimas dabar yra 
mažiau linkęs sieti savo ateitį su 
kariuomene. Nors generolo pranešimo 
pabaiga buvo gana optimistinė, vis dėlto 
jo minimos Lietuvos visuomeninio ir poli
tinio gyvenimo aktualijos toli gražu nekėlė 
ūpo. Generolas teigė, kad sovietiniai 
likučiai Lietuvoje vis dar bado akis, kad 
politikų gobšumas, o ne netvarka Seimo 
garaže sugriovė koalicinę vyriausybę, kad 
vienas partijas tuojau pat pakeičia ne 
geresni jų „klonai“.

Dienos posėdžius savo pranešimu apie 
LFB veiklos perspektyvas užbaigė dr. 
Žibutė Brinkienė. Išreiškusi norą kalbėti 
apie ateitį, pranešėja pristatė LFB tikslus.
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■ Įvykiai ir darbai

Ž. Brinkienė sakė, jog „Lietuvoje esantiems 
reikia suvokti, kad demokratinės sistemos 
reikaluose išeiviai yra labiau patyrę", tačiau 
kartu konstatavo, kad lietuviams visada 
trūko „socialinio jausmo“- tai, anot 
pranešėjos buvo pastebėta kone prieš šimtą 
metų. Tačiau akivaizdu ir tai. kad lietuviai 
vieningi, kai gresia pavojus. Ž. Binkienė 
apgailestavo, kad šiuolaikinėje Lietuvoje dar 
neprigijo atsakomybės sąvoka, o žinoma 
tik laisvė ir kad labai reikėtų išmokti aukotis 
bendros gerovės vardan.

Pirmosios dienos pranešimai sukėlė 
nemažai diskusijų, ypač apie emigraciją. Ši 
tema buvo vis prisimenama ir aptarinėjama 
visos studijų savaitės eigoje.

Pirmos studijų savaitės dienos pabai
goje, Vitalijai Kazilionytei už ruošiamą 
knygą apie rezistentą Julijoną Būtėną bei 
jos įvairialypę veiklą Pasvalio rajone, buvo 
įteikta kasmetinė į LAISVĘ fondo Rezis
tencijos premija.

(Vitalija Kazilionytė (g. 1963) - dirba 
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje 
bibliotekoje bibliografe ir kraštotyrinio 
darbo organizatore. Dar Atgimimo metais 
pradėjo rūpintis rezistencijos atminimo 
įamžinimu: rinko Pasvalio krašto partiza
nų, tremtinių atsiminimus, kitą medžiagą, 
organizavo įvairius renginius. Tuo pačiu, 
pradėjo domėtis ir kraštiečio Julijono 
Būtėno rezistencine veikla: rinko krašto
tyrinę ir istorinę medžiagą, bendravo su 
J. Būtėną pažinojusiais bendražygiais, 
organizavo jo atminimui skirtus žygius, 
kitus renginius. Šiuo metu apie šį iškilų 
kraštietį V. Kazilionytė baigia parengti 
knygą. V. Kazilionytės veikla 2002 m. 
buvo įvertinta geriausio Pasvalio rajono 
bibliotekininko premija. 2005 m. - Pasva
lio krašto Kultūros premija.)

Susipažinimo vakaras, vykęs jau 
Garliavoje, ištaigingame viešbutyje „Vila

Rezistencijos premijos laureatė Vitalija 
Kazilionytė.
Vidmanto Zavadskio nuotrauka

senjora“, vieniems jo dalyviams suteikė 
galimybę susitikti su senais pažįstamais, 
o kitiems - susipažinti su naujais įdomiais 
žmonėmis. Vakaro dalyviams buvo su
rengtas nuotaikingas Kauno rajono Rau
dondvario kultūros centro gitaristų ansam
blio „Vitražai" koncertas (ansamblio vado
vas Algis Svidinskas). Renginio metu savo 
muzikinius gebėjimus bei puikų balsą 
pademonstravo ir vienas vyriausių savo 
amžiumi studijų savaitės dalyvių Vilius 
Bražėnas.

Tragiškai žuvusio poeto ir rašytojo 
Vaidoto Daunio poeziją ir prozą susi
pažinimo vakare skaitė Zita Butiškytė ir 
Nora Pileičikienė. (Vaidotas Daunys buvo 
vienas iš Į LAISVĘ fondo Lietuvos filialo 
organizatorių, pirmosios filialo tarybos 
narys.)

Antrąją studijų savaitės dieną po
sėdyje, kurio tema buvo „Svarbiausi šiuo-

Į LAISVĘ • liepa-rugsėjis /2006 87

89



■I Įvykiai ir darbai

laikiniai iššūkiai Lietuvos politiniame gy
venime“ visus susirinkusiuosius pranešėjas 
ambasadorius Česlovas Stankevičius supa
žindino su Lietuvos energetikos grėsmėmis 
ir saugumo stiprinimo uždaviniais.

Kitas posėdžio pranešėjas Valentinas 
Stundys analizavo socialinės ir ekonominės 
plėtros raidą Lietuvoje bei valstybės poli
tikos uždavinius. Šio pranešėjo nuomone, 
Lietuvoje yra parengti kalnai strateginių 
dokumentų, bet juose tik kartojami tie 
patys prioritetai. Valstybės dokumentų 
retorika skamba gražiai, tačiau ji yra 
orientuota į gana išorinius veiksnius, kurie 
neatspindi visuomenės vidaus procesų. 
V. Stundys konstatavo, kad valstybės 
dokumentuose gausu tokių žodžių kaip 
„padidėjo“, „plačiau“, „sparčiau“. Valsty
bės dokumentuose yra ženklų, kurie 
akivaizdžiai nurodo, kad valdžia save 
suvokia lėšų perdalytojos vaidmenyje, o 
tai būdingas socializmo bruožas. Meta
fora, naudojama Lietuvai apibūdinti - 
Baltijos tigras - anot pranešėjo, toli grąžu 
nėra tiksli. Lietuvoje akivaizdžiai didėja 
socialinė įtampa, - sakė V. Stundys. Be to, 
iš šalies emigruoja tiek kvalifikuota, tiek 
ir nekvalifikuota darbo jėga, nors kalbama 
apie augančią ekonomiką.

Pasibaigus dienos posėdžiams studijų 
savaitės dalyviai susirinko į Garliavos 
Juozo Lukšos gimnaziją, kur vyko 
draugiškos krepšinio varžybos „Senjorai- 
juniorai“. Varžyboms teisėjavo žinomas 
JAV lietuvių sportinės veiklos organi
zatorius. Pasaulio lietuvių bendruomenės 
aktyvistas Algis Rugienius. Po įtemptų 
krepšinio varžybų, kuriose dalyvavo LFB 
ir Į LAISVĘ fondo tarybų narys prof. 
Kęstutis Skrupskelis, LFB Kauno sam
būrio narys. Nepriklausomybės akto 
signataras Algirdas Patackas, Garliavos 
seniūnas Kęstutis Povilaitis ir studijų 
savaitėje dalyvavęs jaunimas, buvo šven-

„Senjorų“ komandos lyderiai — prof. 
K Skrupskelis, A. Patackas ir K Povilaitis. 
Vidmanto Vitkausko nuotrauka
čiama bendra pergalė. Vieni džiaugėsi, kad 
varžėsi, kiti, kad laimėjo... Varžybų 
rezultatų aptarimas vyko gimnazijos 
Lietuvos ir užsienio lietuvių rezistencijos 
studijų centre. Dalyviai ne tik susipažino 
su rezistencijos centre sukaupta gausia 
medžiaga, vykdoma veikla, bet ir drau
giškai bendravo gelbėdamiesi nuo įtemptos 
dienos karščio šaltu lietuvišku alumi...

Svečių maloniai nuostabai, apžiūrint 
rezistencijos centro stende eksponuojamas 
istorines nuotraukas, vienoje iš jų. Marytė 
Ambrozaitienė ir Liuda Rugienienė 
„surado“ save. Žvelgdamos į didžiulę 
Pasaulio lietuvių bendruomenės III Seimo, 
vykusio 1968 m. rugsėjo mėn. New 
York'e, nuotrauką, tarp gausybės dalyvių 
jos atpažino ir save.

Marytė Ambrozaitienė ir Liūda Rugie
nienė Garliavos J. Lukšos gimnazijos Rezi
stencijos studijų centre.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka
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Trečioji renginių diena, moderuojant 
Elenai Uselienei bei Norai Piličikienei, 
baigėsi neformalia studijų savaitės dalyvių 
diskusija „Ką jaunam inteligentui reiškia 
Lietuva?“ Jos metu jaunimas turėjo progą 
išsakyti savo nuomonę apie valstybę, 
lietuvių išeiviją, emigraciją bei kitas temas, 
vienaip ar kitaip svarstytas studijų savaitės 
posėdžiuose ar net siūlyti kitas temas. 
Tiesa, senjorai, to nė nejausdami, kartais 
imdavo daugiau reikštis, nei jaunimas, 
tačiau ir jaunieji studijų savaitės dalyviai 
pasirodė ne iš kelmo spirti - drąsiai kalbėjo 
ir apie save, ir apie tai, kaip suvokia 
Lietuvą, ką joje mato gera ir ką taisytina. 
Išeivijos lietuviams tai buvo puiki proga 
pamatyti ir išgirsti gal kiek netipišką 
Lietuvos jaunimą bei priminti jam ir savo 
jaunystės, ir viso gyvenimo principą - 
meilę Lietuvai bei norąjai tarnauti.

Ketvirtasis studijų savaitės posėdis, 
kurio tema buvo „Lietuvos visuomenės 
sociokultūriniai atradimai ir praradimai: 
valstybėje ir už jos ribų“ prasidėjo Pasau
lio lietuvių bendruomenės vicepirmininkės 
Liūdos Rugienienės pranešimu „Lietuvos ir 
užsienio lietuvių sanglaudos svarba naujos 
emigracijos bangos akivaizdoje“. Pranešėja 
pakartojo ne kartą studijų savaitės metu 
girdėtą faktą, kad Lietuvoje rengiama 
Išeivijos programa, bet visai nesutariama su 
išeiviais. Apskritai - tas nuolat studijų 
savaitėse atsinaujinantis abipusio 
nereikalingumo motyvas - Lietuvos 
lietuviams nereikia užjūrio lietuvių ir 
atvirkščiai - verčia susimąstyti. Juolab kad 
lyg ir yra nemažai šią mintį pagrindžiančių 
faktų. Štai kad ir Išeivijos programa. 
Patarimai užmiršti abipuses nuoskaudas 
skambėtų pernelyg deklaratyviai, o ir 
svarstyklės greitai atsirastų, tiksliai ir 
netiksliai sveriančios, kurios pusės 
nuoskaudos didesnės. L. Rugienienė sakė. 

kad užsienyje gyvena beveik trečdalis 
lietuvių, o įvairiuose pasaulio kraštuose 
veikia 36 lietuvių bendruomenės. 
Pranešėjos nuomone, vien ekonominė gerovė 
emigracijos nesustabdys - „daug svarbiau 
nei ekonominės gerovės kūrimas yra 
jaunimo vertybių puoselėjimas“.

L. Rugienienės mintis apie emigraciją 
savo pranešimu pratęsė prof. Kęstutis 
Skrupskelis. Kalbėdamas tema „Ar Lietu
va yra ten, kur yra bent vienas lietuvis?“ 
jis teigė, kad emigracijos proceso mes 
nevaldome, bet yra galimybių jį šiek tiek 
paveikti, pavyzdžiui, sulėtinti emigracijos 
tempą. Tik su jam būdingu humoru pra
nešėjas išdėstė savo požiūrį į emigracijos 
priežastis. Viena iš jų „mūsų bėda, kad yra 
kraštų, kuriuose geriau, nei Lietuvoje“. Prof. 
K. Skrupskelio nuomone, fizinė emigracija, 
kurią galima matuoti konkrečiais skaičiais, 
yra mažiau pavojinga už dvasinę, kurią ir 
išmatuoti sunku, nes didele dalimi pats 
emigrantas to nesuprantąs. Anot 
K. Skrupskelio, jokios pastangos dvasinės 
emigracijos nesustabdys. Dažnai ji pra
sideda dar žmogui tebesant Lietuvoje - 
nesaugumo jausmas, nemandagus aptar
navimas. nesilaikantys taisyklių darb
daviai - visa tai ir skatina emigraciją. 
„Žmogus turi žinoti, kad jam bus geriau, tuo 
tarpu nemielo elgesio pas mus yra per 
daug“, - sakė profesorius. Trečiąja emigra
cijos forma K. Skrupskelis pavadino 
žmonių kėlimąsi į didžiuosius centrus. 
Laikui bėgant, nemažai kaimų ar miestelių 
išnyks. Anot K. Skrupskelio, Lietuvoje 
daug žmonių gyvena ekonominio gyvenimo 
pakraščiuose: pasisodina bulvių, laiko ožką, 
talkina kaimynams, gauna šiokią tokią 
pašalpą. Šių žmonių vaikai didele dalimi 
pasmerkti gyventi panašiai. „Prie jų dar 
reikėtų pridėti vaikus, kurie auga globos 
namuose ir tuos vaikus, kuriuos, tėvams
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išvykus uždarbiauti į užsienį, prižiūri 
seneliai“. - vardijo pranešėjas.

Į savo pranešimo pavadinime iškeltą 
klausimą „Ar Lietuva yra ten, kur yra bent 
vienas lietuvis?“, prof. K. Skrupskelis 
atsakė „taip". Bet didelio dvasinės emi
gracijos pavojaus fone.

Apie sportą, kaip įrankį lietuvybės 
išlaikymui, kalbėjo Algis Rugienius. 
„Amerikos lietuvių sportinė veikla - viena 
iš lietuvybės išlaikymo bei puoselėjimo 
formų. Ir todėl mes ją turime palaikyti bei 
skatinti“, sakė prelegentas.

Kaip Lietuvos bajorų sąjunga puoselėja 
tradicines, tautines bei moralines vertybes, 
pasakojo Lietuvos bajorų karališkosios 
sąjungos Vilniaus krašto vadas Jonas 
Ragauskas. Pranešimo metu, pasitelkdamas 
vaizdines informacines priemones, prane
šėjas nuosekliai nušvietė bajorų sąjungos 
vykdomą veiklą ir nurodė galimybes bendrai 
veikti stiprinant tradicines ir kitas vertybes 
tautinėje bendruomenėje ir visuomenėje.

Posėdį užbaigė diskusija .Ateitininkai: 
tarp praeities vertybių ir nūdienos realijų", 
kuriai vadovavo Ateitininkų federacijos 
vadovai Liutauras Serapinas bei Vidas 
Abraitis.

Atsisveikinimo vakare studijų savaitės 
dalyviams koncertavo Kauno rajono 
Garliavos kultūros centro folklorinis 
ansamblis (vadovės Nijolė Grivačiauskienė ir 
Rūta Stočkuvienė). Skambėjo lietuviškos 
dainos, netilo kalbos apie jubiliejinę studijų 
savaitę bei jų organizavimo būtinybę ateityje. 
Vakaro diskusijose buvo galima išgirsti įvairių 
kartų dalyvių nuomonę apie šios studijų 
savaitės sėkmes ir nesėkmes. Visai gali būti, 
kad į kai kuriuos pasiūlymus, pavyzdžiui, 
dėl ne visai patogaus studijų savaitės 
organizavimo laiko, formos, dalyvių sudėties 
ir pan. studijų savaitės rengėjai būtinai 
atsižvelgs ateityje.

Grupė naujos Į LAISVĘ fondo Lietuvos 
filialo tarybos narių su Centrinio fondo 
pirmininku. Iš kairės: Vidmantas Vit
kauskas, dr. Kazys G. Ambrozaitis (pir
mininkas), prof. Kęstutis Skrupskelis, 
Vidas Abraitis, dr. Saulius Girnius, 
Vygantas Malinauskas

Kaip ten bebūtų, tie penkiolika kartų 
per penkiolika vasarų suteikė galimybę ne 
vienam to norinčiam pabūti tarp bendra
minčių. susipažinti su naujais žmonėmis, 
sužinoti tiesą ir išgirsti liudijimus apie tai. 
kas daugelį metų buvo uždrausta žinoti. 
„Esu daug pasimokęs šiose studijų 
savaitėse", - sakė vienas Į LAISVĘ fondo 
įkūrėjų dr. Kazys Ambrazaitis. Tai ir yra 
vienas svarbiausių šio fondo tikslų.

Studijų savaitės renginiuose dalyvavo 
daug žinomų Lietuvos ir užsienio lietuvių 
kultūros, visuomenės ir politikos veikėjų: 
dr. Kazys Ambrazaitis su žmona Maryte. 
Vilius Bražėnas, dr. Žibutė Brinkienė. 
ambasadorius dr. Vytautas Dambrava, 
ambasadorė Gintė Damušytė, Jadvyga 
Damušienė, Juozas Kojelis, Liūda ir Algis 
Rugieniai, gen. Jonas Kronkaitis su žmona 
ir vaikaičiu, prof. Kęstutis Skrupskelis, dr. 
Saulius Girnius. Feliksas Palubinskas su 
dukra ir vaikaite. Algirdas Patackas. 
Arimantas Raškinis, ambasadorius Čes
lovas Stankevičius, Gražina Mareckaitė, 
rašytojas Eugenijus Ignatavičius, Aldona 
Žemaitytė-Petrauskienė; buvę 1941 m.
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Tautos sukilimo dalyviai, rezistentai, 
tremtiniai ir mokytojai.

Studijų savaitė buvo užbaigta šv. 
Mišiomis už Lietuvių fronto bičiulius, 
Į LAISVĘ fondo aktyvistus bei visų laikų 
rezistentus Garliavos Švč. Trejybės 
bažnyčioje.

Lietuvių fronto bičiulių 50-oji 
studijų ir poilsio savaitė

2006 m. rugpjūčio 20-27 dienomis 
Dainavoje (MI) vyko 50-oji Lietuvių 
fronto bičiulių studijų ir poilsio savaitė.

Sunku patikėti ir nesistebėti tokiu šios 
lietuvių išeivių rezistencinės organizacijos 
rengiamų tradicinių studijų savaičių ilga
amžiškumu bei gyvybingumu. Jubiliejinės 
studijų savaitės programos temos buvo 
orientuotos į Lietuvos ir užsienio lietuvių 
visuomeninių aktualijų aptarimą bei 
socialinės, politinės ir kultūrinės veiklos 
gaivinimą bei skatinimą. (Skaitytojams

LFB 50-osios studijų savaitės atidarymo 
vėliavų pakėlimo ceremonija. Iš kairės: 
dr. Vanda Majauskienė, dr. Rožė Šom- 
kaitė, Juozas Ardys, Reda Ardienė ir 
Angelė Raulinaitienė 

norime priminti, kad šiuo metu LFB 
tarybą sudaro: LFB tarybos prezidiumas - 
pirmininkas Vytas Petrulis, vicepir
mininkas ir iždininkas Juozas Ardys, 
sekretorius Jonas Urbonas, narys Algis 
Raulinaitis; tarybos nariai - Juozas 
Baužys, prof. Vytautas Bieliauskas, dr. 
Žibutė Brinkienė, prof. Kęstutis Skrup- 
skelis ir Vytautas Volertas; ex-officio 
tarybos nariai - dr. Kazys Ambrazaitis 
([ LAISVĘ fondo pirmininkas), Jonas 
Vaznelis (Centrinio fondo pirmininkas) ir 
Vidmantas Vitkauskas („Į LAISVĘ“ 
žurnalo redaktorius).

Studijų savaitė prasidėjo JAV ir 
Lietuvos valstybinių vėliavų pakėlimu. 
Vėliavas iškelti buvo pavesta LFB tarybos 
vicepirmininkui ir vienam iš pagrindinių 
studijų savaitės organizatorių - Juozui 
Ardžiui bei LF bičiuliui, Lituanistikos 
instituto direktoriui prof. Jonui Rač
kauskui, kuris kaip ir anksčiau, vienai 
savaitei, buvo sutikęs prisiimti ir 
vyriausiojo virtuvės „šefo“ pareigas.

Pirmosios studijų savaitės dienos 
tradiciškai buvo skirtos LFB, Į LAISVĘ 
fondo ir Centrinio fondo tarybų posė
džiams. Pirmadienį ir antradienį buvo 
svarstomi šių institucijų finansiniai bei 
kiti veiklos reikalai, išklausomos įvairios 
ataskaitos, priimami sprendimai dėl LFB 
ir į LAISVĘ fondo veiklos bei žurnalo 
„l LAISVĘ“ leidimo perspektyvų. Su 
apgailestavimu buvo konstatuota, kad LF 
bičiulių veikla užsienyje, dėl subjektyvių 
ir objektyvių priežasčių silpsta, nyksta 
anksčiau aktyviai veikę židiniai tiek JAV. 
tiek Kanadoje. Todėl ir lėšų bendrai 
veiklai surenkama mažiau. Nežiūrint to, 
buvo vieningai nuspręsta ir toliau tęsti 
žurnalo „Į LAISVĘ“ leidimą ir nuo 
rugsėjo mėnesio padidinti jo tiražą net 
1000 egzempliorių! Nutarta padidintą
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žurnalo tiražą nemokamai išplatinti 
Lietuvos vidurinėms ir kitoms mokyk
loms, gimnazijoms.

Trečiadienį vyko LFB suvažiavimas, 
kuriame daugiausia laiko buvo skirta LFB 
perspektyvų svarstymams bei LFB sta
tuto pakeitimams. Suvažiavimo dalyviai 
ypač aktyviai ir karštai svarstė LFB sam
būrio kūrimo Lietuvoje klausimus. Išryš
kėjo ir tam tikros abejonės bei priešprieša 
šiuo klausimu. Nežiūrint to, vieningai buvo 
patvirtinti Lietuvoje įsikūrę LFB Kauno ir 
Vilniaus sambūriai, palinkėta jiems sėkmės 
ir aktyvios veiklos.

LFB ateities perspektyvos ir veiklos 
gairės buvo svarstomos ir tuo klausimu 
surengtose svarstybose, kuriose savo 
samprotavimais dalinosi dr. Kazys 

Ambrazaitis, prof. Vytautas Bieliauskas, 
Algis Raulinaitis, prof. Kęstutis Skrups- 
kelis ir Vidmantas Vitkauskas. Svarsty- 
boms moderavo rašytojas Vytautas 
Volertas.

Kitos studijų savaitės dienos buvo 
skirtos paskaitoms ir bendroms disku
sijoms. Paskaitas aktualiomis Lietuvai ir 
išeivijos lietuviams temomis skaitė dr. 
Kazys Ambrazaitis, prof. Vytautas Bie
liauskas, prof. Kęstutis Skrupskelis, dr. 
Augustinas Idzelis, Liuda Rugienienė, 
Vidmantas Vitkauskas bei vakarinėse 
programos dalyse - Juozas Baužys, dr. 
Žibutė Brinkienė, Algis Raulinaitis. dr. 
Rožė Šomkaitė ir kt.

Kiekvienos dienos pabaigoje buvo 
rengiamos įvairios tematikos vakaronės. Iš

Lietuvių fronto bičiulių taryba. Is kairės: dr. Kazys G. Ambrozaitis, prof. Kęstutis 
Skrupskelis, prof. Vytautas Bieliauskas, Juozas Baužys, Algis Raulinaitis, Vytautas 
Volertas, Jonas Vaznelis, Vidmantas Vitkauskas, Vytas Petrulis, dr. Žibutė Brinkienė, 

Juozas Ardys, Jonas Urbonas, dr. Vaclovas Šaulys.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka
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jų galima išskirti trečiadienio vakarą, kai 
buvo minimas 85-asis rašytojo Vytauto 
Volelio jubiliejus ir ketvirtadienio, kai buvo 
švenčiamos 50-osios LFB studijų savaičių 
metinės.

Diskusijose dienos temomis ir vaka
ronių metu aktyviai dalyvavo Juozas 
Ardys, dr. Algis Čepulis, dr. Česlovas 
Kuras, Joana Kuraitė, Jonas Vaznelis, kun. 
Vytas Volertas, dr. Vanda Majauskienė, 
prof. Valdas Samonis, dr. Vaclovas Šaulys, 
Onutė Šoliūnienė, Jonas Urbonas ir kt. 
Aktyviai ir betarpiškai studijų savaitės 
metu bendravo bei įvairiomis temomis 
diskutavo ir kitos studijų ir poilsio sa
vaitės dalyvės - Marytė Ambrozaitienė, 
Reda Ardienė, Romutė Čepulienė. XXX 
Palubinskienė. Angelė Raulinaitienė, Bro- 
nytė Volertienė, Alma Vitkauskienė ir kt.

Juozo Lukšos-Daumanto gimimo ir 
žūties sukakčių minėjimas

2006 m. rugsėjo 7 d. Kaune iškilmingai 
buvo paminėtos legendinio Lietuvos 
partizano, dimisijos majoro Juozo Lukšos- 
Daumanto 85-osios gimimo ir 55-osios 
žūties metinės.

Tai progai skirti iškilmingi renginiai 
prasidėjo Pabartupio kaime Kauno rajone, 
kur 1951 m. rugsėjo mėn. 4 d. Juozas 
Lukša išduotas savo bendražygio žuvo 
didvyrio mirtimi.

Prie šiam laisvės kovotojui pastatyto 
paminklo susirinko partizano artimieji, 
gausus būrys buvusių bendražygių, žino
mų rezistentų, visuomenės veikėjų, moki
nių, mokytojų.

Susirinkusiems prie paminklo kalbėjo 
Juozo Lukšos brolis Antanas, kovos 
draugas Povilas Pečiulaitis, gen. Stasio 
Raštikio puskarininkių mokyklos kape
lionas majoras kun. Petras Kavaliauskas ir 
kt. Renginio pabaigoje dalyviai nuklojo

Studijų savaitės posėdžiai ir paskaitos 
tradiciškai prasidėdavo tradicinėmis šv. 
Mišiomis, kurias aukojo kun. Vytas 
Volertas. Kai kurie studijų savaitės daly
viai (kun. Vytas Volertas, Vidmantas 
Vitkauskas, prof. Kęstutis Skrupskelis bei 
prof. Vytautas Bieliauskas) išmėgino savo 
jėgas ir krepšinio aikštelėje, kai kas rytą 
sutikdavo maudynėmis Spyglio ežere... 
Kaip ir anksčiau, studijų savaitės metu, ir 
šį kartą nebuvo pažeista susiformavusi 
tradicija, vakarus bei bendravimą paįvairinti 
skambiomis lietuviškomis dainomis, nuo
taikingais prisiminimais ir anekdotais.

Studijų savaitės dalyviai išsiskirsty
dami namo vieni kitiems su viltimi sakė ne 
„sudie“, o „iki pasimatymo kitais metais“. 
Gal ne studijų savaitėje, gal studijų savait
galyje. Tad iki!

didvyrio paminklą gėlėmis, dainavo laisvės 
kovų laikotarpio dainas, dalinosi pri
siminimais.

Vėliau Juozo Lukšos atminimui skirti 
minėjimo renginiai persikėlė į Kauną. Ta 
proga, už šį iškilų laisvės kovotoją bei 
visus Lietuvos partizanus Kauno Įgulos 
bažnyčioje šv. Mišias aukojo šios šven
tovės rektorius, karo kapelionas kapitonas 
Tomas Kurklys. Juozo Lukšos gimnazijos 
mokiniai ir gimnazijos vadovai prie 
altoriaus nešė šv. Mišių atnašas. Toje 
pačioje procesijoje dalyvavę Antanas 
Lukša nešė broliui Juozui skirtą pomirtinį 
apdovanojimą - I laipsnio Vyčio kryžiaus 
ordiną su kardais, o dr. Nijolė Bražėnaitė - 
savo mylimojo ir vyro jai rašytus laiškus.

Juozo Lukšos atminimo ir pagerbimo 
kulminacinis renginys vyko Kauno įgulos 
karininkų ramovėje. Karininkų ramovės 
salė niekaip nesutalpino visų norinčių 
dalyvauti renginyje dalyvių. Renginio metu 
susirinkusiems kalbėjo Seimo narys Povi-
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las Jakučionis, visuomeninis Lietuvos Res
publikos Prezidento patarėjas Edmundas 
Simanaitis, buvęs Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. Jonas Kronkaitis. buvusi Juozo 
Lukšos žmona dr. Nijolė Bražėnaitė. 
Juozo Lukšos knygos ..Partizanai" vertė
jas į švedų kalbą Jonas Ohmanas, 
partizano brolis Antanas Lukša, Garliavos 
Juozo Lukšos gimnazijos direktorius 
Vidmantas Vitkauskas ir kt.

Meninės programos metu nepaprastai 
jautrią muzikinę ir literatūrinę kompoziciją 
(pagal Juozo Lukšos rašytus laiškus 
Nijolei Bražėnaitei) atliko Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijos mokiniai (vadovės 
Aušra Šepetkienė. Zita Butiškytė). 
Susirinkusiems koncertavo Kauno vyrų 
choras „Perkūnas“ (vadovas doc. 
Romaldas Misiukevičius). Vilniaus operos 
ir baleto teatro solistas Gintaras Liaug- 
minas. savo poemos apie Daumantą 

ištrauką skaitė poetas ir kompozitorius 
Antanas Paulavičius. Renginį vedė aktorius 
Petras Venclovas.

Juozo Lukšos-Daumanto minėjimo 
renginius gražiai pristatė ir nušvietė Kauno 
ir Kauno rajono dienraščiai „Kauno diena". 
„Tėviškės žinios“, savaitraščiai „Valstiečių 
laikraštis“. „Tremtinys“, „XXI amžius“ 
bei „Dialogas“. J. Lukšos-Daumanto atmi
nimo ir paminėjimo intencija Lietuvos 
televizija bei radijas savo laidose „Pano
rama". „Septynios Kauno dienos" bei 
„Ryto garsai" skyrė nemažai vietos įvai
riems reportažams iš minėjimo renginių bei 
pokalbiams su Antanu Lukša, dr. Nijole 
Bražėnaite. Vidmantu Vitkausku. Jonu 
Ohmanu ir kt.

Dr. Nijolės Bražėnaitės viešnagės 
Lietuvoje pabaigoje jai buvo suteikta gali
mybė pasisakyti Lietuvos Respublikos 
Seimo plenariniame posėdyje.

Dr. Nijolė Bražėnaitė ir Antanas Lukša (centre). Iš kraštų A. Lukšos sūnus Kęstutis ir 
dukra Dalia.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka
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Prelato Mykolo Krupavičiaus 
sugrįžimas į Lietuvą

Žinomas nepriklausomos Lietuvos 
politikos veikėjas. Krikščionių demokratų 
partijos įkūrėjas ir ilgametis vadovas, buvęs 
pirmasis pokarinio laikotarpio Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLlK’o) 
pirmininkas išeivijoje. Pasaulio lietuvių 
bendruomenės įkūrimo iniciatorius prel. 
Mykolas Jeronimas Krupavičius (1885- 
1970) po ilgos kelionės priverstinės emi
gracijos keliais, sugrįžo namo...

Dar 1948 m. prel. Mykolas Krupa
vičius savo testamente pareiškė savo norą, 
kad jam iškeliavus Amžinybėn, jo akis ir 
krūtinę „užpiltų Lietuvos žemele“, o ant jo 
antkapinio paminklo parašytų: „Lietuvi, 
tebūnie tau pirmaisiais tėvas ir motina, bet 
virš jų tebūnie Tau tavo Tėvynė Lietuva". 
Šie prelato išsakyti testamentiniai žodžiai 
po jo mirties buvo įkomponuoti į jo 
atminimui skirtą antkapinį paminklą, dabar 
gi. įgyvendinta paskutinė valia - palaikai 
parvežti ilsėtis Tėvynės žemelėje...

Prel. M. Krupavičiaus giminių ir tam 
reikalui sudaryto JAV lietuvių visuo
meninio komiteto pastangomis. Lietuvos 
Respublikos vyriausybė 2006 m. nutarė

Prel. M. Krupavičiaus palaikai Kauno 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.
Vidmanto Vitkausko nuotrauka 

perkelti jo palaikus iš Chicagos lietuvių šv. 
Kazimiero kapinių į Lietuvą.

2006 m. rugsėjo 9 d. Chicagoje. 
Marquette parko parapijos Švč. Mergelės 
Marijos gimimo bažnyčioje, prieš išga
benant velionio prel. Mykolo Krupavi
čiaus palaikus į Lietuvą, buvo surengtos 
iškilmingos šv. Mišios ir atsisveikinimo 
apeigos. Šv. Mišias aukojo buvęs ilgametis 
šios bažnyčios klebonas Jonas Kuzinskas, 
artimai prel. M. Krupavičių pažinojęs prel. 
Ignas Urbonas ir kiti lietuvių kunigai.

Atsisveikinimo ir prel. M. Krupavi
čiaus palaikų išlydėjimo į Lietuvą cere
monijos metu kalbėjo inž. Antanas Rudis, 
JAV lietuvių visuomeninio komiteto 
M. Krupavičiaus palaikų perlaidojimui 
pirmininkas ir Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos (LKDP) generalinis 
sekretorius Pranas Povilaitis.

2006 m. rugsėjo 20 d. prelato 
M. Krupavičiaus karstas su palaikais 
buvo pargabentas į Lietuvą. Po trumpos 
sutikimo ceremonijos Vilniaus oro uoste, 
M. Krupavičiaus palaikai buvo išvežti į 
Kauną ir pašarvoti Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčioje.

2006 m. rugsėjo 21 d. prel. Mykolo 
Krupavičiaus atminimas buvo pagerbtas 
Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje. 
Minėjime kalbėjo istorikė Audronė 
Veilentienė, prelato dukterėčia Genovaitė 
Jarumbavičiūtė, LKDP pirmininkas 
Valentinas Stundys, kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis. iš JAV atvykęs M. Krupa
vičiaus palaikų perlaidojimo visuomeninio 
komiteto pirmininkas Pranas Povilaitis.

2006 m. rugsėjo 23 d. prel. Mykolo 
Krupavičiaus palaikai buvo palaidoti Kauno 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje. 
Perlaidojimo ceremonija prasidėjo šv. 
Mišiomis. Eucharistijos liturgijai vadovavo 
Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas
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Tamkevičius, mišias koncelebravo Telšių 
vyskupas Jonas Boruta. Vilkaviškio 
vyskupas Rimantas Norvilą. Kaišiadorių 
vyskupas Juozapas Matulaitis, kiti 
vy skupai augziliarai bei emeritai.

Mišiose dalyvavo Lietuvos Res
publikos Seimo pirmininkas Viktoras

Naujasis LFB Los Angeles sambūrio pir
mininkas dr. Rimtautas Marcinkevičius. 
Pauliaus Jasiukoniom nuotrauka

Rugsėjo 23 d. LFB Los Angeles 
sambūris išsirinko naują sambūrio 
pirmininką. Juo tapo dr. Rimtautas Mar
cinkevičius. Dr. R. Marcinkevičius pakeitė 
ilgametę šio sambūrio vadovę bei aktyvistę 

Muntianas, prel. M. Krupavičiaus palaikų 
perlaidojimo darbo grupės vadovė, žemės 
ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė, 
Lietuvos krikščionių demokratų partijos 
vadovai, Kauno miesto valdžios ir 
visuomeninių organizacijų atstovai, gausus 
būrvs kauniečiu.

U

adv. Žibutę Brinkienę. Ž. Brinkienė ne tik 
pasidžiaugė rinkimų rezultatais, bet ir 
padėkojo naujam pirmininkui, sutikusiam 
eiti šias pareigas.

Naujasis pirmininkas išreiškė viltį, kad 
sambūris ir toliau stengsis dirbti taip, kad 
Fronto idėjos greičiau sugrįžtų į Lietuvą ir 
taip būtų įgyvendinti žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę idealai - sukurti laisvą ir 
nepriklausomą ateities Lietuvą.

R. Marcinkevičius gimė Lietuvoje 
žymaus kardiochirurgo Algimanto 
Marcinkevičiaus šeimoje. Kaip medikas 
pasirinko darbą plastinės chirurgijos 
srityje. Beveik prieš 15 metų apsigyveno 
JAV. Kalifornijoje įsteigė privačią plastinės 
chirurgijos kliniką.

R. Marcinkevičius aktyviai reiškiasi ir 
JAV lietuvių visuomeninėje veikloje, yra 
JAV lietuvių bendruomenės, LFB Los 
Angeles sambūrio narys. Pasižymi savo 
filantropine veikla, įsteigė Laisvės premiją, 
kuri kas metai įteikiama pasižymėjusiems 
Lietuvos kovotojams už laisvę.

Šiuo metu LFB Los Angeles sambūris 
jau pradėjo pasiruošimą tradiciniam 
studijų savaitgaliui, kurį numatoma 
surengti kitų metų sausio pabaigoje.

..[VYKIŲ IR DARBŲ" apžvalgą rengė Vidmantas Vitkauskas ir Elena Uselienė.
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Mieli skaitytojai,

Kitame žurnalo „Į LAISVĘ“ numeryje, kaip ir visuomet, ketiname skirti daug dėmesio 
istorinės atminties ir rezistencijos paveldo puoselėjimo bei politinio ir visuomeninio 
gyvenimo aktualijų temoms. Norime pristatyti kai kuriuos straipsnių bei pasisakymų 
autorius.

Arūnas Antanaitis,
Lietuvos ateities vizijos išeivių tekstuose XX a. 6-7 dešimtmečiuose: Lietuvių 
fronto bičiulių projektuojamo Nepriklausomos Lietuvos ateities modelis.

D r. Kazys G. Ambrazaitis,
Rezistencijos paveldas. Į LAISVĘ fondo 45 metų sukaktį minint.

Prof. Vytautas J. Bieliauskas,
Asmuo šių dienų visuomenėje.

Dr. Žibutė Brinkienė,
Lietuvių fronto bičiulių ateities gairė: tautinių ir krikščioniškų vertybių 
stiprinimas Lietuvoje.

Ilona Bučinskytė,
Lietuvių fronto bičiulių ir krikščionių demokratų santykiai išeivijoje.

Algis Raulinaitis,
Ką daryti..?

Redaktorius
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